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 مهمترين ايرادات ماديها

 ها ترين ايرادهاى مادى مهم

هاى يك جانبه، اطمينان بخش نيست و انسان هميشه ميل دارد در تحقيق و جستجوى حقيقت، سخنان  از آنجا كه خيلى بحث

خداوند، الزم است كه هاى خود درباره شناسايى  طرفين بحث را بشنود و با يكديگر بسنجد، به همين جهت به دنبال بحث

هاى قانع كننده آن را ياد آور شويم تا جاى هيچ گونه  ها را با بى نظرى كامل، عنوان كرده و پاسخ ترين ايرادهاى مادى مهم

 ترديدى براى خوانندگان گرامى باقى نماند.

 شوند. تقسيم مى ها به خداپرستان دارند به دو دسته ممتاز ها و اعتراضاتى كه مادى گيرى به طور كلى خرده

توان آن را جزء مباحث علمى و فلسفى به  . ايرادهايى كه جنبه استدالل بخود گرفته و متكى به اصول و قواعدى است و مى1

 شمار آورد.

كه متأسفانه گاه و بيگاه اين  -. ايرادهايى كه پايه و اساس علمى و استداللى نداشته و بيشتر جنبه انتقاد و حمله را دارد2

و چون متكى به دليل و منطقى نيست، به ناچار با عبارات تند و زننده، به  -شود اضات با تمسخر و تحقير همراه مىاعتر

شود و همين ايرادهاست كه مايه  ها بيشتر ديده مى شود. اين معنى مخصوصاً در كلمات كمونيست افكار عمومى عرضه مى

كند؟!! و منشأ اين  دانشمند، اين گونه سخنان دور از منطق تراوش مى تأسف و تحيّر است كه چگونه از مغز يك نفر متفكر و

 هاى غير منصفانه درباره خداپرستان، چيست؟... گونه قضاوت

 -ها، كه آثار تعصب و مبارزه غير منطقى از چهره آن آشكار است شكى نيست كه اين گونه اشكاالت و اعتراضات مادى

ولى مهم اين است كه ببينيم علت اساسى آن چه بوده است و از كجا سرچشمه ارزش يك بحث علمى و فلسفى را ندارد، 

 گيرد؟ مى

 هاى آينده معلوم خواهد شد. پاسخ اين سئوال نيز از بحث

 

 ايراد اول: چرا گروهى از علما طبيعى به خدا ايمان ندارند؟

چنان كه  -اطر بعضى را ناراحت سازدآيد و ممكن است خ هاى گذشته پيش مى نخستين اشكالى كه پس از مطالعه استدالل

 اين است كه: -ناراحت ساخته است

 -از بى نهايت كوچك تا بى نهايت بزرگ  -به راستى اگر سراسر جهان هستى را نظم و دقت فرا گرفته و اين همه موجود 

باشد كه به  قدرتى مى هاى آشكار علم و تحت يك برنامه و نظم اساسى قرار دارد و همه جاى آن سرشار از اسرار و نمونه

كه خود كاشف اين همه  -كند، پس چرا دانشمندان علوم طبيعى  طور روشن از يك منبع و يك وجود بى نهايت حكايت مى

 اند؟! به آن مبدأ قدرت، ايمان نياورده -اند و بايد قبل از هر كس به نتيجه آن معتقد شوند اسرار بوده

اى از روى مجهوالت كنار بزند، راه خداشناسى براى ما هموارتر  ى كند و پردهگوييد: هر چه قدر كه علم پيشرو شما مى

كنندگان مجهوالت  سازد، آيا نبايد آنان كه خود از مطالعه كنندگان و حل گشته و ما را به هزاران دليل خداشناسى آشنا مى

 ل را به طرف خداشناسى بر دارند؟جهان هستى بوده، زودتر از هر كس به خدا و مبدأ بزرگ هستى متوجه شده و قدم او

 شود كه ما از نتايج زحمات و مطالعات آنها خدا را بشناسيم، ولى خود آنها خدا را نشناسند؟! چگونه مى

ها از دريا  اين مطلب درست مانند آن است كه: ساحل نشينان دريا آب را نشناخته و از آن غافل باشند، ولى آنان كه فرسنگ

 اند، به حقيقت آب آشنا شوند! آيا اين حرف باوركردنى است؟!... ه ساحل نشينان به اسرار دريا پى بردهدورند و تنها از گفت

بيشتر مورد بحث و گفت و  -كه با مطالعات توحيدى آشنايى دارند -اين ايراد، مخصوصاً در ميان طبقه جوان و تحصيل كرده

 ع كننده اين ايراد، در مسئله توحيد، متزلزل شده باشند.گو است و شايد افرادى باشند كه بر اثر نيافتن پاسخ قان

 پاسخ: براى روشن شدن اين مطلب بايد به چند موضوع توجه نمود.

 گفتار بعضى از دانشمندان سرشناس علوم طبيعى درباره توحيد -الف



گرفته و با كمال صراحت،  شايد احتياج به تذكر نباشد كه بسيارى از دانشمندان علوم طبيعى، در صف اول خداپرستان قرار

بر اساس  -اند و چه بسا معرفت و پافشارى آنان نسبت به خدا و مبدأ هستى  اعتقاد خود را به خدا و مبدأ اعالم نموده

به طور آشكار  -كه خواهد آمد -بيش از ديگران بوده است. درست است كه بعضى از آنها به خاطر داليلى  -هايشان  گفته

توان به عقيده توحيدى آنها پى برد. بنابراين  هاى آنها مى اند، ولى از البالى گفته ين باره اظهار نداشتهعقيده خود را در ا

 توان گفت كه: مى

 اكثريت دانشمندان علوم طبيعى، خدا پرستند و طرفداران ماترياليسم )مادى گرى( در ميان آنها در اقليّت هستند.

 شويم: آنها را يادآور مىبراى نمونه گفتار چند نفر از سرشناسان 

 گويد: مى -الف: هرشلـ كه از دانشمندان معروف هيئت است

 آيد. ترى براى وجود خداوند ازلى و ابدى به دست مى گردد، داليل دندان شكن و قوى تر مى هر قدر دايره علم وسيع

اند تا كاخ علم )كاخ  دست هم داده ها دست به دان ها، دانشمندان فلكى و طبيعى دان شناسى، رياضى در واقع علماى زمين

 305، ص 1فريد وجدى; دائرة المعارف، ج  - (1عظمت خدا( را محكم بر پاسازند.)

گويد: هنگامى كه  مى -ب: رابرت موريس پيچـ معاون اسبق قسمت الكترونيك آزمايشگاه اداره دريانوردى اياالت متحده

كه آدمى  -مورد مطالعه قرار دهد و نيز در شرايطى تحقيق كند -موجود باشدكه بايدا ميان آدمى و خدا  -انسان، ارتباطى را

تا اين ارتباطات برقرار شود و همچنين به طور جدى و از دل و جان براى برقرارى اين شرائط اقدام كند،  -بايد تحقيق كند

ماند. در آن  ر ذهن او باقى نمىگذارد كه ديگر جاى هيچگونه شكى د ارتباط با خدا چنان تأثير عظيمى در زندگى او مى

آيد و اين واقعيت، چنان عظيم و نزديك به جان آدمى است كه ايمان به خدا را  زمان خدا به صورت واقعيت شخصى در مى

 .25ص « اثبات وجود خدا»كتاب  -1 (1آورد.) به صورت علم و معرفت مثبت در مى

 گويد: ج: مونت نلـ در دائرة المعارف خود مى

نمايد( بلكه بيشتر  كند )و احتياجات مادى ما را تأمين مى لوم طبيعى تنها از اين نظر نيست كه عقل ما را سير مىاهميت ع

كنيم و ما را به احساسات  برد كه عظمت خدا را درك مى اى باال مى اهميت آن از اين جهت است كه عقل ما را به اندازه

 د وجدى; دائرة المعارففري -2 (2دهد.) اعجاب و اجالل ذات او زينت مى

 گويد: مى -د: دونالد هانرى پورترـ دانشمند فيزيك و رياضى 

خلقت به هر صورتى كه انجام شده، به دست خالق بوده و وجود خداى متعال، پايه اساسى هر فرضيه است و جواب 

، «اثبات وجود خدا»كتاب  -5 (5ت.)اس« خدا»سئواالتى كه تا به حال پاسخى به آنها داده نشده فقط يك كلمه است و آن كلمه 

 .35ص 

 گويد: كلمات مفصلى دارد كه در ضمن آن مى -هـ: نيوتنـ كاشف قانون جاذبه عمومى 

فهميم كه  دانسته [با مطالعه چشم مى فهميم كه سازنده آن، قوانين مربوط به صوت را كامال مى ما با مطالعه گوش، مى

كه آنها را  -دانسته و از مطالعه نظم افالك به آن حقيقت بزرگ  نور و رؤيت را مى]سازنده چشم، قوانين پيچيده مربوط به 

 فريد وجدى، دائرة المعارف. -3 (3بريم.) پى مى -كند طبق نظم مخصوص اداره مى

 گويد: مى -و: ارستدـ كه از دانشمندان معروف فيزيك است

ردد و اين عقل كل نتايج و آثار آن را در قوانين بدون تغيير گ عالم به واسطه يك عقل كل و ابدى، اداره و منظم و مرتب مى

 ،چاپ جديد.98كاميل فالماريون; خدا در طبيعت، ص  -1 (1سازد.) طبيعت، آشكار مى

 گويد: مى -هاى معروف كه در موضوع ساختمان نباتات، كشفيات و تحقيقات قابل توجهى دارد  ز: ليتهـ يكى از طبيعى دان

ى ازلى و بزرگ، خداوند با خبر از آشكار و نهان، قادر متعال از مقابل چشمان من عبور كرده و من خداى جاودانى، خدا

 نتوانستم او را درمقابل خود ببينم، ولى پرتو عظمت و قدرت او در روى صفحه روحم تابيد و منعكس گرديد!

را در تمام مخلوقات و موجودات مشاهده  و در نتيجه اين انعكاس، روح را در بهت،، تعجب و حيرت انداخته! من آثار او

شوند،  ترين آنها، در آن موجوداتى كه هرگز به چشم ديده نمى نمودم و در تمام اين موجودات و مخلوقات، حتى در كوچك

كاميل فالماريون; خدا در  -2 (2شود؟) چه قدرت و قّوتى به كار رفته؟ چه عقلى؟ چه كمال غير قابل وصفى در آنها ديده مى

 .)كلمات اين دانشمند بسيار مفصل است و براى اختصار به همين اندازه اكتفا شد.(202بيعت، ص ط

 گويد: مى -ج: پاسكالـ فيلسوف معروف 

 خالق ما كره بى پايانى است كه مركزش در همه جا هست و محيطش مكانى ندارد.

گويد: هيچ چيز جز  مول است.( باز همين فيلسوف مى)اين تعبير از اين دانشمند، يك تعبير ادبى است كه در زبان فرانسه مع

 فريد وجدى; دائرة المعارف. -1 (1نشاند.) عقيده به خدا، سوز درون و تشنگى روح ما را فرو نمى

ر دانشگاه سانفرانسيسكو شناسى د دانشمند جانور شناس; حشره شناس و رئيس اسبق اداره زيست -ط: ادوارد لوتركيل



اخير در نتيجه مطالعات علمى، داليل جديدى براى اثبات آفريدگار به دست آمده كه داليل فلسفى سابق هاى  در سال گويد: مى

گذاشت، بيش از  كند، البته داليل گذشته براى ايمان به خدا كافى و براى كسى كه تعصب را كنار مى را تأييد و تقويت مى

به خاطر دو جهت از اضافه شدن داليل جديد به  -ص مؤمن به عنوان يك شخ -اندازه، مورد نياز و لزوم بودند ولى من 

 داليل قديمى خشنودم.

 دهند. ترى مى نخست اين كه: داليل مزبور از صفات خداوندى، مفاهيم روشن

كنند كه به خدا ايمان  اى از دانشمندان با وجدان ولى بدبين را باز كرده و آنها ر ا مجبور مى و ديگر اين كه: چشم عده

 .بياورند

ترى باز نموده. اين راه نه تنها در  اخيراً در كشور ما نهضتى در توجه به مذهب ايجاد شده و مذهب براى خود راه وسيع

كنند و مسلم است كه داليل علمى  خالف جهت علوم نيست، بلكه درست به موازات راهى است كه علوم در آن پيشرفت مى

 .33، ص «اثبات وجود خدا»كتاب  -2 (2اند.) كنند در اين مورد مؤثر بوده جديد كه وجود آفريدگارى را ثابت و ايجاب مى

كه هر چه بيشتر تحقيق كنيم بر پيچيدگى و ابهام آن افزوده  -گويد: ما از ميان اين همه اسرار  مى -ى: هربرت اسپنسر

 كنيم و آن حقيقت اين است كه : شود ـ يك حقيقت واضح و قطعى را درك مى مى

 20فرهنگ قصص قرآن; ص  -1 (1اند.) ن، يك نيروى ازلى و ابدى وجود دارد كه همگى اشيا از او پديد آمدهبرتر از انسا

فريد وجدى; دائرة المعارف ،ص  -2 (2سوزاند.) اى كه در انكار خالق گفته شود لب گوينده را مى گويد: كلمه مى -ك: المنه

392. 

 -5 (5بخشد.) ى است كه اشعه جاودانيش موجودات را مدد و حيات مىا گويد: خدا همان خورشيد يگانه مى -ل: لوكورديز

 فريد وجدى; دائرة المعارف.

گويد: خدا داناى همه چيز و متصرف در همه چيز است و به عنوان پروردگار مطلق، همه چيز را تدبير و اداره  مى -م: قيو

 كند. مى

 گويد: مى -كند قرن نوزدهم از او نقل مىبه طورى كه دائرة المعارف  -فيلسوف اقتصادى  -ن: پرودون

 گنجد ولى با وجود اين وجودش ضرورى و غير قابل انكار است. خدا آن حقيقتى است كه به ادراك و وصف در نمى

 گويد: باز همين فيلسوف مى

دائرة المعارف، فريد وجدى;  -3 (3هاى ما به وجود او گواهى داده است.) پيش از آنكه عقول ما وجود خدا را كشف كند، دل

 .392ص 

 گويد: مى -عالم فيزلوژى و بيو شيمى -س: والتر اوسكارلند برگ

كه عالوه بر داليل روحانى، در نتيجه مطالعه  -ايمان به خدا مايه مسرت و روشنى قلب هر فرد بشر است. اما دانشمندان 

مسّرت و حظّ بيشترى نصيبشان  -آورند مىهاىطبيعى، داليل علمى نيز براى درك مفهوم آفريدگار به دست  پديده

 .33ص «; اثبات وجود خدا»كتاب  -1 (1گردد.) مى

 نويسد: هاى خود به دانشمندان چنين مى در بعضى از نامه -صاحب فرضيه تحول انواع جانداران  -ع: داروين

داروين ; اصل االنواع، ص  -2 (2)بر عقل رشيد ُمحال است با ديدن اين نظام و هماهنگى عجيب بگويد كه دنيا مبدأ ندارد.

12. 

 گويد: مى -عالم فيزيولوژى  -ف: مارلين بوكس كريدر

 كند: آلبرت اينشتين كه وجود يك قدرت خالق را قبول داشت آن را چنين تعريف مى

م من اسم در عالم مجهول، نيروى عاقل و قادرى وجود دارد كه جهان، گواه، وجود اوست و چنانكه در اول مقاله متذّكر شد

 ام. اين نيرو را خدا گذاشته

دانم. به نظر من در آفرينش جهان، هيچ  بينم و آفرينش جهان را نتيجه تصادف نمى من در اين دنيا، ماده و نيروى ازلى نمى

 عامل مجهول، حتى مرموز وجود ندارد.

كه هوش و  -يد غير منطقى نباشد. آيا بشر بينم و بس و عقيده من شا من در آفرينش جهان، اراده پروردگار قادر متعال را مى

 تواند بگويد كه فالن موضوع با عقل و حق مطابق است و فالن موضوع مطابق نيست! مى -استعدادش محدود است

 (1در هر صورت من عقيده خود را ابراز نمودم و هميشه در اين عقيده ثابت خواهم بود.)

 گيرند. كه همگى موجودات، وجود و ترقى خود را از او مى گويد: خدا همان ناموس ازلى است مى -ص: جوردن

اين بود مختصرى از كلمات رسا، پرمغز و زنده دانشمندان طبيعى كه اعتقاد آشكار و عميق آنها را نسبت به خداوند يگانه و 

 رساند. پافشارى آنها را در اين عقيده مى



 علل گرايش به ماديگرى -ب

 تن از دانشمندان بزرگ معاصر( 30)تأليف «. اثبات وجود خدا»كتاب  -1. معرفى غلط و ناقص1

خدايى كه به نام مبدأ هستى و آفريدگار جهان به آنها معرفى كرده بودند خدايى بود كه نه تنها دانشمندان علوم طبيعى بلكه هر 

سد به اين كه اين همه نظم اى بداند تا چه ر عاقلى از او وحشت داشت او حاضر نبود حتى او را پديدآورنده موجود ساده

 عميق را در سر تا سر جهان هستى از پرتو وجود او بداند.

خدايى كه افعالش آشاميدن، خوابيدن، كشتى گرفتن، گردش كردن و صفاتش جهل، غضب، حسد، بخل و... باشد، اين موجود 

ضعيف و ناتوانى مبدأ اين همه آثار با  تواند باور كند كه چنين موجود شايسته پرستش نيست و هرگز يك دانشمند طبيعى نمى

 عظمت و با شكوه است.

 خواهيد پرسيد كه: اين معرفى غلط و ناقص در چه مكانى بوده و از كجا در باب سرچشمه گرفته است؟

هاى علمى اخير بوده  اند و مركز فعاليت زيسته گوييم: در همان محيطى كه دانشمندان و مكتشفين در آن مى در پاسخ مى

كه سرشار از خرافاتى از همين قبيل  -; در محيطى كه تنها معرف اعتقادات مذهبى، كتب دست خورده تورات و انجيل است

بوده و غالباً راهى به سوى حقيقت و خبرى از عقايد صحيح و بى آاليش خداپرستان در دست نبوده  -و بدتر از اين است 

ى و نبوغ فكرى، اعتقاد به چنين خدايى قابل تحمل نيست و خواه ناخواه است! بديهى است براى يك دانشمند، با آن قدرت علم

 كند. از زير بار آن شانه خالى مى

كنيم تا معلوم شود هيچ جاى تعجب نيست كه  براى نمونه چند جمله از اعتقادات ارباب كليسا و يهود را نسبت به خدا نقل مى

 د.يك دانشمند طبيعى به چنين خدايى ايمان نداشته باش

و آواز خداوند را شنيدند كه در هنگام وزيدن نسيم بهار »خوانيم:  الف: در باب سيم، سفر پيدايش تورات، آيه هشتم چنين مى

خراميد و آدم و زنش خويشتن را از حضور خداوند در ميان درختان باغ پنهان كردند! و خداوند آدم را ندا در داد  در باغ مى

 «و گفت: كجا هستى؟!

خرامد و از حوادثى كه در چند  يات، خداوند مانند انسان، موجود ضعيفى معرفى شده كه هنگام صبح در باغ مىدر اين آ

 گذرد بى خبر است. قدمى او مى

و يعقوب تنها ماند و مردى با وى تا طلوع »گويد:  ب: در باب سى و دوم، باب سفر پيدايش تورات، آيه بيست و چهارم مى

يابد، كف ران يعقوب را لمس كرد و كف ران يعقوب در كشتى  ن او ديد بر يعقوب غلبه نمىگرفت و چو فجر ُكشتى مى

 گرفتن با او فشرده شد.

شكافد.[يعقوب] گفت: تا مرا بركت ندهى رها نكنم.[آن مرد] به وى گفت: نام  [آن مرد] گفت: مرا رها كن! زيرا كه فجر مى

 تو چيست؟

عقوب خوانده نشود، بلكه اسرائيل [گفته شود]، زيرا كه با خدا و انسان مجاهده كردى گفت: يعقوب. گفت: از اين پس نام تو ي

پرسى؟ و او )يعقوب( را در  و نصرت يافتى. يعقوب از او سئوال كرد كه: مرا از نام خود آگاه ساز! گفت: چرا اسم مرا مى

 «رو به رو ديدم و جانم رستگار شد.ناميده و گفت: زيرا خدا را در « فئيل»آنجا بركت داد و يعقوب آن محل را 

جنگد و هنگام صبح با اصرار و التماس از  طبق اين آيات، خداوند در يك مبارزه جدى از سر شب تا به صبح با يعقوب مى

 شود! يابد و يعقوب برنده اين كشتى مى چنگال او نجات مى

 گويد: ج: در باب بيست و چهارم، سفر خروج، آيه نهم مى

و هفتاد نفر از مشايخ بنى اسرائيل باال رفت و خداى اسرائيل را ديدند! و زير پاهايش « ناداب»، «هارون» با« موسى»و »

مثل صنعتى از ياقوت كبود شفاف و مانند ذات آسمان در صفا و بر سروران بنى اسرائيل دست خود را نگذارد. پس خدا را 

 «ديدند و آشاميدند!!

 آشامند! خورند و مى بينند و او را مى وند را در باالى كوه مىمطابق اين آيات، بنى اسرائيل خدا

 گويد: د: در باب ششم، سفر پيدايش، آيه دوم مى

 «گرفتند! پسران خدا، دختر آدميان را ديدند كه نيكو منظر )زيبا( و از هر كدام كه خواستند، زنان براى خويشتن مى»

 سازند! ن شده و وسايل ازدواج با آنها را فراهم مىدر اين آيه، پسران خدا، عاشق دختران زيباى آدميا

 گويد: هـ ( در باب يازدهم، سفر پيدايش، آيه پنجم مى

 «كردند مالحظه نمايد! و خداوند نزول نمود)پايين آمد( تا شهر و برجى را كه بنى آدم بنا مى»

النى آسمان و زمين را به همين منظور پردازد و راه طو هاى بندگانش مى و در اينجا هم خداوند به تماشاى هنر نمايى



 پيمايد. مى

اين بود مختصرى از كلمات آنها كه در حقيقت نمودارى از افكار خرافى ارباب كليسا و يهود است كه در آنها نادانى، ناتوانى 

 اند. و انواع صفات بشرى را به ذات خداوند نسبت داده

حتى يك فرد عادى درس خوانده، سطح افكارش باالتر از آن است  بسيار روشن است كه يك دانشمند طبيعى كه سهل است،

كه پايبند به اين موهومات و خرافات شود و چنين خدايى را خالق اين جهان پهناور و به وجود آورنده اسرار شگرف آن 

 بداند.

الحاد و انكار خدا منتهى به همين جهت سرانجام به خاطر اطالع نداشتن از عقايد صحيح خداپرستان، كارشان به كفر و 

 گردد. مى

 . سنجش همه چيز با مقياس علوم مادى2

توان از علل انحراف دانشمندان طبيعى شمرد، طرز تفكر آنهاست، زيرا نيروهاى ِدماغى و  دومين موضوعى را كه مى

ل ساير موضوعات در مغزى انسان در هر قسمت كه بيشتر كار كند در همان قسمت ورزيده و نيرومند شده و به همين دلي

فكر او، اصالت خود را از دست داده و به صورت يك رشته امور فرعى نسبت به موضوع تخصصى مزبور جلوه گر 

خواهد هر چيز را با همين عينك و از همان دريچه ببيند و با آن قضاوت كند.شايد روى همين  شود; به همين جهت مى مى

و حوادث عالم را معلول اوضاع كواكب و طرفداران كمونيسم تمام حوادث  ها جهت بوده كه منجمين سابق تمام پديده

دانستند، همان طور كه سياستمداران امروز همه چيز را به  اجتماعى، علمى، هنرى، فلسفى و... را مربوط به اقتصاد مى

هستى را تفسير و با افكار  هاى جهان خواهند با اساس مكتب خود، پديده دهند و سرانجام هر كدام مى علل سياسى اسناد مى

 خود منطبق سازند..

اندازد و همه چيز را با  بديهى است كه دانشمندان طبيعى چون تمام نيروهاى فكرى و نبوغ خود را در علوم حسى به كار مى

ود سنجند، فكر آنها از فعاليت در غير محسوسات، يك نوع حالت ناآشنايى و خمودى به خ مقياس علوم طبيعى و حّسى مى

گيرد تا آنجا كه تصور امور غير محسوس و غير مادى )باآنكه تصور ُمحال، محال نيست( براى آنها مشكل و محال به  مى

 رسد. نظر مى

تصور چيزى كه خارج از حدود زمان و مكان »گويند: شود كه مى چنانكه در بعضى كلمات آنها به صورت آشكار ديده مى

 «باشد ممكن نيست.

توان با  ت كه خدايى كه خالق جهان ماده، زمان و مكان است، مافوق زمان و مكان و ماده قرار دارد و نمىاين هم مسلّم اس

مقياس علوم حسى و با ابزار علوم طبيعى او را درك كرد و اساساً نبايد انتظار داشت كه حقايق ماوراء حس با مقياس 

طبيعت بيرون است با عينك علوم مادى مشاهده كرد. به طور توان چيزى را كه از ماده و  محسوسات قابل سنجش باشد. نمى

خورد، همچنان كه علم اقتصاد، علوم طبيعى، طب، ميكانيك و... هر يك مقياس  كلى مقياس هيچ علمى به درد علم ديگر نمى

 -و محسوسات باشد بنابراين افكارى كه تنها محور فعاليت آنها طبيعت  اى دارند كه ديگرى با آن قابل سنجش نيست. جداگانه

خواه ناخواه از خداوندى كه آفريننده طبيعت و ماده است بى خبر  -تواند ماوراء طبيعت و محسوس را تصور كند و حتى نمى

گيرى  ها و البراتوارها مشاهده كرده و با ابزار حسى اندازه خواهد ماند و هميشه انتظار دارد كه خدا را هم در آزمايشگاه

 كند!

مندان علوم طبيعى، چنان فلسفه حسى بر افكارشان سايه افكنده و آنها را تحت تأثير خود قرار داده است كه بعضى از دانش

از حيطه علوم مادى و تجربى خارج ساخته و مقياس  -كه فقط مقياس سنجش علوم مادى است -« تجربه و آزمايش را»

 اند. هاى انسان قرار داده سنجش همه دانستنى

آورد كه آن دانشمند طبيعى با  توان عالم وراء حس و تجربه را تصديق نمود و از اينجا سر در مى تفكر نمى البته با اين طرز

 غرور و نخوت مخصوص بگويد:

 «آورم! تا خدا را هنگام تشريح، زير چاقوى جراحى خود تماشا نكنم به وجود او ايمان نمى»

 يسد:نو در كتاب اصول مقدماتى فلسفه خود مى« ژرژ پوليستر»

 «تصور چيزى كه زمان و مكان را اشغال نكند و از تغيير مصون بماند عمال غير ممكن است!»

دهد كه قواى فكرى آنها تنها در  ناگفته پيداست كه اين نوع سخنان، انعكاسى از طرز تفكر آنها است و درست نشان مى

نچه از تجربه و آزمايش بيرون است تحليل رفته ها و آ تجربه و آزمايش محسوسات به كار افتاده و نسبت به ساير قسمت

است و طبعاً آنچه كه از فعاليت فكرى آنها دور باشد )مانند خدا و روح( براى آنها قابل قبول نيست.راستى، براى يك فرد 

يمان تا خدا را زير چاقوى تشريح نبينم به او ا»گويد:  خداشناس چه قدر جاى تعجب است كه بشنود يك دانشمند مادى مى

 و...« مذهب با اصول علمى سازش ندارد!»يا آنكه « آورم. نمى



اين سخن به همان اندازه عجيب است كه كسى بگويد: تا بيمارى سرطان و ايدز را با معادالت جبرى درك نكنم به وجود آنها 

 آورم! ايمان نمى

 هاى انتقامى . بحث5

به خدا بازداشت وسبب شد به تمام مقدسات مذهبى پشت پا بزنند،  موضوع ديگرى كه جمعى از دانشمندان طبيعى را از ايمان

ها با بعضى از دانشمندان علوم طبيعى در آغاز نهضت علمى اخير اروپا  ها و پاپ همان رفتار بيرحمانه و وحشيانه كشيش

ذاهب، نظريات علمى بود، زير اين موضوع چنان وانمود كرد كه افكار علمى با اصول مذهب، سازش ندارد و بايد از نظر م

را كوبيد; به راستى چه اندازه جاهالنه است كه يك نفر دانشمند طبيعى را به جرم اين كه در مورد حركت زمين، عقايدى 

ها نه مذهب مسيح( مغايرت دارد، به زندان افكنده و  ها و كشيش اظهار داشته و با اصول عقايد كليسا )مذهب ساختگى پاپ

 وبه كند و يا ديگرى را به جرم انتشار نظريات علمى، زنده بسوزانند!او را مجبور كنند كه ت

اين طرز رفتار سبب شد كه كينه و دشمنى آشتى ناپذيرى در دل اين گروه از دانشمندان طبيعى به وجود آيد و از خدا، مذهب 

 -را در مقابل مسئوليت مذهبى  و طرفداران آن بيزار شوند و براى پيشبرد مقاصد علمى خود با افكار مذهبى بجنگند و خود

 ها بودند! قرار ندهند، زيرا تا به اعتقادات مذهبى پايبند بودند دچار اين گونه موانع و ناراحتى -كه مانع از كار آنهاست

اى بر پيكر عقايد و مقدسات مذهبى وارد سازند  هاى مناسب، ضربات شكننده اين گروه هميشه انتظار داشتند كه در فرصت

از خدا و مقدسات  -كه به جرم كشفيات علمى، شكنجه و آزار شده بودند -در نظر داشتند تا انتقام گاليله و امثال او را و گويا

 مذهبى بگيرند!

رود و بيشتر مطالب روى جنبه احساسات و  هاى عقالئى و علمى كنار مى بديهى است كه در هنگام انتقام، حساب

ها جنبه  ها و مادى هاى ماترياليست توان گفت: يك قسمت مهم از بحث ن مىزند. بنابراي هاى خصوصى دور مى حساب

 اى براى پيشروى علوم مادى و انتقام گرفتن از ارباب كليسا بوده است. انتقامى داشته و حربه

 . غرور بيجا!3

كه جمعى از  ها نسبت به خدا و جهان ماوراء طبيعت سهم بسزايى داشت اين بود عامل ديگرى كه در طرز تفكر مادى

نمودند كه همه چيز را فهميده، هيچ مجهولى در عالم  تصور مى -كردند زندگى مى 18و  19كه بيشتر در قرن  -ها مادى

اى علت مادى دارد. بنابراين اعتقاد به  اند كه هر حادثه ها را كشف كرده و دريافته براى آنها باقى نمانده و علل طبيعى پديده

 هاى جهان هستى لزومى ندارد!وجود خدا براى حل معما

اعتنا شده و به طور كلى به آنچه از پيشينيان به  البته نتيجه اين طرز تفكر و غرور علمى اين است كه آنها به همه چيز بى

 يادگار مانده بود پشت پا بزنند.

ى شديد بود كه تصور كردند ا در گروهى از آنان به اندازه -شود كه غالباً همراه هر فتح و پيروزى، تحريك مى -حس غرور 

تمام اسرار هستى  -كه در برابر اسرار و رموز جهان آفرينش، حكم قطره و دريا را داشت -هاى علمى ناچيز با اين موفقيت

 «كامال معماى آفرينش و خلقت، براى آنها حل شده است.»اند و به قول خودشان  را درك كرده

باه پى برده و با عباراتى كه خواهد آمد آشكارا اعتراف كردند كه هنوز بسيارى از اما چيزى نگذشت كه بيشتر آنها به اين اشت

 رموز خلقت در پس پرده جهل باقى مانده و بيش از اندكى، اسرار شگفت آور فراوان اين جهان پهناور فاش نشده است.

 . دانشمندان شرمگين!3

ر غير مستقيم به آفريننده جهان ايمان دارند و تنها اختالف ها به طو موضوع قابل توجه ديگر آن است كه: بسيارى از مادى

بينيم كه وقتى آنها در مطالعات خود به يك موجود تازه يا اثر  آنها با خداپرستان در تعبير و نامگذارى است، زيرا ما مى

به تفحص و جست و  كنند با يك جديت مخصوص براى رسيدن به فايده و نتيجه آن مشغول نوينى از آثار طبيعت برخورد مى

اى  كنند تا گمشده خود را بجويند. اينان عمال براى هر چيز نتيجه و فايده جو شده و گاهى اوقات وقت بسيارى صرف مى

 گيرند. كنند و غالباً تا هدف و منظور خود را نيابند آرام نمى جست و جو مى

ف و منظورى معتقدند، گر چه در مقام گفتار به آن كند كه آنان براى موجودات، هد اين تالش و تكاپو حكايت از اين مى

اى در كار است كه با پيشروى  كنند كه در پيدايش موجودات و جهان، هدف و نقشه شوند ولى عمال ثابت مى معترف نمى

ت گويند: طبيعت، فالن موجود را براى فالن منظور ساخته است.طبيع علم، پرده از روى آنها برداشته خواهد شد. گاهى مى

براى پيشگيرى از اين بيمارى، فالن كار را كرده است. طبيعت اين عضو را براى فالن منظور در اختيار آن جانور گذارده 

 است.

 خالصه اين كه: براى طبيعت، منظور، هدف، علم، نقشه، هوش سرشار و... قائل هستند.

شد اختالف آنها با خداپرستان تنها در تعبير و  اين جمالت و امثال آن در كلمات آنها فراوان است و همان طور كه گفته

، و گر نه هرگز علل طبيعى كور و كر و فاقد «خدا»گويند و خداپرستان  مى« طبيعت»ها،  نامگذارى است، يعنى مادى

 اراده و شعور، چنين اوصافى را ندارند.



ع جهان هستى، طبق نقشه معينى اين موضوع در نهاد و فطرت هر كس وجود دارد كه هر موجودى در اين سازمان وسي

كند و اين نقشه دقيق، وسيع و عمومى، حكايت از يك مبدأ فوق العاده  ساخته شده و در مسير و هدف مشخصى سير مى

 .2، فصل 12منتسكيو; روح القوانين، ج  -1كند. بزرگ علم و قدرت مى

 ها . تنها به قاضى رفته2

ها از وضع مذاهب و عقايد صحيح مذهبى خصوصاً مذهب اسالم  از مادى هاى مخالفت، بى اطالعى بسيارى از ديگر علت

ها گرفته شده است و آنها هم كه  ها از غرب برخاسته و يا اطالعات آنها درباره مذاهب از غربى است، زيرا اغلب مادى

خود را براى كه  -بى اطالع بوده و تنها گروهى از مستشرقين آنها -بخصوص مذهب اسالم -معموال از وضع مذاهب

اند، ولى با كمال تأسف، بعضى از  آشنايى مختصرى به اصول مذاهب داشته -بررسى مذاهب شرق آماده ساخته بودند

اى از موارد، بعضى از قضايا را از مجراى اصلى خود منحرف نموده و به صورت  مستشرقين به علل خاصى در پاره

 اند. ديگرى جلوه داده

هاى شرقى در  مايه تأسف است اين است كه: گروهى از روشنفكران و تحصيل كردهموضوعى كه بيش از همه 

اند و همين  هاى مستشرقين استناد كرده هاى خود عليه اديان يا طرفدارى از عقايد مادى گرايان غرب، به گفته قضاوت

و مذاهب، موجب تعجب و حيرت  اى از ايرادهاى سست و بيجا شده كه براى هر فرد آگاه به حقيقت اديان موضوع منشأ پاره

 است.

محّمد در سن پنج سالگى، »كند كه:  نقل مى« پريدو»از قول  -نويسنده پيشكسوت فرانسه در قرن هيجدهم  -« منتسكيو»مثال: 

 (1«)خديجه را به عقد نكاح درآورد و در هشت سالگى با وى همخوابه شد!...

هاى گرمسير، غريزه جنسى شديد است و به همين دليل اطفال به زودى منتسكيو براى اثبات مقصود خود و اين كه در كشور

 كند. استناد مى« پريدو»شوند، به اين گفته  بالغ مى

معلوم نيست كه منظور آنها در اينجا از عدد پنج و هشت، سن پيغمبر اسالم)صلى هللا عليه وآله( است يا حضرت خديجه; 

 خندند. شرقى هم بر آن مىولى هر چه باشد مطلبى است كه حتى كودكان 

به »گويد:  كند، مى مترجم كتاب روح القوانين منتسكيو پس از اين كه اين اظهار را ناشى از كمال بى خبرى پريدو قلمداد مى

رسد كه او خواسته يك واقعه خارق العاده و شنيدنى را نقل كند و مبالغه در تأثير آب و هوا نموده است، و گر نه هر  نظر مى

داند كه مطلب هرگز چنين نبوده  تصر اطالعى از تاريخ زندگى پيامبر اسالم)صلى هللا عليه وآله( داشته باشد مىكس مخ

 «است.

از اينجاست كه بى اطالعى اين آقايان را درباره مذاهب و خصوصاً مذهب اسالم درك خواهيم نمود، زيرا كسانى كه 

بر اسالم)صلى هللا عليه وآله( تا اين اندازه ناقص و نادرست باشد ترين حوادث زندگى پيام اطالعات آنها درباره روشن

 تواند درباره معارف دينى و اصول عقايد مذهبى او قضاوت نمايد؟! چگونه مى

كه به تصديق  -« داستان بشر»در كتاب  -زبان ترجمه شده 28گويند آثار او به  كه مى -نويسنده معروف هلندى « وان لون»

در فصلى كه راجع به پيامبر اسالم)صلى هللا  -هاى سال بوده است ترين كتاب در زمان خود از پر فروشبعضى از آگاهان، 

 «بعد از ابوبكر، عمر بن خطاب جانشين او گرديد.»نويسد:  عليه وآله( و پيدايش اين آيين نگاشته مى

 گويد: و سپس به فتوحات او اشاره كرد. و مى

 «اسالمى قرار داد! شهر دمشق را پايتخت اولين سلطنت»

 كند كه: بعداً اضافه مى

 «بعد از عمر، خالفت به على بن ابى طالب رسيد!!»

دانند( كه نه على بن ابى طالب بعد از عمر زمام خالفت را به دست  دانيم )حتى كودكان مسلمان هم مى با اين كه همه مى

 گرفت و نه عمر دمشق را پايتخت اولين سلطنت اسالمى قرار داد.

ينها نمونه هايى است از بى اطالعى آنان نسبت به امور مربوط به شرق و بخصوص اديان و مذاهب. تازه اين اشتباهات ا

عجيب، مربوط به مستشرقين و تاريخ نويسان و مانند آنهاست، چه رسد به حال دانشمندان علوم طبيعى كه معموال كارى به 

 اين مسايل ندارند.

خواهيم به طور كلى اطالعات آنها را نسبت به مذاهب و اديان انكار نماييم، ولى همين اندازه  نمى در ضمن ناگفته نماند كه ما

 بايد دانست كه اطالعات آنها تا اين اندازه قابل ارزش نيست كه گفتار آنها پايه يك سلسله ايرادهاى جدى قرار گيرد.

در اين  -كه بعضى از روشنفكران ما به كمى اطالع آنها شايد مقام علمى و پيشرفت آنها در علوم طبيعى مانع از آن است

شود كه نظرياتش  اعتراف نمايند، ولى نبايد فراموش كرد كه متخصص بودن فردى در يك رشته، دليل بر اين نمى -قسمت 

أثير قرص در رشته ديگر مطابق با واقع باشد. ممكن است يك نفر بهترين مهندس كامپيوتر باشد ولى از تركيب شيميايى و ت



 خبر باشد. استامينوفن بى

 ها. هاى ما به نخستين ايراد مادى اين بود خالصه پاسخ

 

 ايراد دوم چگونه به خداى ناديده ايمان بياوريم؟!

تواند موجودى را كه با حواس خود درك نكرده  چگونه انسان مى»ها بر خداپرستان اين است كه:  ترين ايراد مادى ساده

 ايمان آورد؟بپذيرد و به او 

توان چنين موجودى را درك  اى مى گوييد: خدا نه جسم دارد، نه مكان، نه زمان، نه رنگ و نه... آيا با چه وسيله شما مى

 كرد؟

 «آوريم واصال چنين چيزى وجود ندارد. ما تنها به چيزى كه حواس ما از درك آن عاجز نباشد، ايمان مى

آيد كه در صدر اسالم نيز  از تواريخ بر مى -1( 1است،) گفت و گو و بحث بوده هاى بسيار دور مورد اين ايراد از زمان

 گرفتند. چنين ايرادى را از پيشوايان اسالم مى

 گويند: ها، امروز آن را در عبارات علمى ريخته و چنين مى ولى مادى

روح، ملك و...( را علم ثابت نكرده  كنيم كه علم براى ما ثابت كند.موجودات ماوراء طبيعت )خدا، ما به چيزى اعتراف مى»

 «است و ما چيزى را كه علم ثابت نكند قبول نداريم!

دانيد كه در اصطالح امروز، علم در مقابل فلسفه قرار دارد و منظور از علم، معلوماتى است كه درباره ساختمان  حتماً مى

ار.)موضوع هر يك از علوم طبيعى، موجود يا كند و معموال موضوع خاصى د موجودات طبيعى و آثار آنها گفت و گو مى

 موجودات خاصى است.(، ولى فلسفه عبارت است از:

و معموال روابط  -كند كه بر همه يا قسمت قابل توجهى از موجودات جهان هستى حكومت مى -بحث درباره قوانين كلى 

 سازد. علت و معلولى آنها را روشن مى

است، « هاى علت و معلولى توجه به جنبه»و « كلّى بودن موضوع»در دو قسمت  خالصه اين كه: امتياز فلسفه بر علوم

مثال: بحث در مورد ساختمان و طرز كار دستگاه بدن انسان، يك بحث علمى است، اما بحث از علل تنوع جانداران، يك 

 شود. بحث فلسفى محسوب مى

 گويند: ها مى در هر حال مادى

وجود خدا و موجودات ماوراء طبيعت را ثابت كنيم و با اين كه علم امروز در سير تكاملى  ما نتوانستيم از راه علوم طبيعى،

 خود، حقايق بسيارى را براى ما روشن ساخته است، هنوز نتوانسته است موجودى در ماوراء ماده ثابت نمايد.

 تر، غير علمى است. بنابراين، قبول وجود چنين چيزهايى از نظر علمى غير ممكن است و يا به عبارت صحيح

 پاسخ: اين ايراد از جهاتى قابل بحث است:

 . تكرار اشتباهات گذشته1

ها در رابطه با موضوع خداشناسى ذكر كرديم، كامال در اين ايراد تجلّى  اكثر داليلى را كه قبال در مقابل مخالفت آقايان مادى

چيز و همه حقايق، سنجش همه چيز با مقياس علوم كرده است. از جمله، غرور علمى، حاكم كردن علوم طبيعى بر همه 

 مادى )مشاهده و تجربه(

 شود. و منحصر ساختن ادراك با اسباب طبيعى و مادى كه همه در اينجا ديده مى

 كنيم كه: آيا قلمرو، منطقه فّعاليّت و نفوذ علوم طبيعى، حّد و مرزى دارد يا نه؟! ما دوباره از اين آقايان سئوال مى

كه جواب اين سئوال مثبت است، زيرا قلمرو علوم طبيعى، همان موجودات محدود مادى و طبيعى است و بس.  واضح است

 شود چيزى را كه غير محدود است، با ابزار طبيعى درك نمود؟ بنابراين چگونه مى

باشد هرگز نبايد اساساً خدا و موجودات ماوراء طبيعت از قلمرو علوم طبيعى خارج هستند و چيزى كه از طبيعت خارج 

ماوراء طبيعت نامش با خود اوست و با مقياس علوم طبيعى قابل سنجش و  . انتظار داشت كه با اسباب طبيعى درك شود

هاى مختلف علوم طبيعى، براى هر كدام ،ابزار و مقياس هايى معين شده كه به درد  محاسبه نيست، همچنان كه در رشته

 شناسى كه با يكديگر تفاوت زيادى دارند.( العات فلكى، تشريح و ميكروبخورد )مانند: وسائل مط ديگرى نمى

 همان طور كه عاقالنه نيست به يك منّجم و ستاره شناس گفته شود:

شناسى هم  فالن ميكروب را با وسايل و محاسبات نجومى براى ما ثابت كن، همچنين نبايد از متخصص رشته ميكروب

توانند تصرف  شناسى داشت، زيرا هر كدام در قلمرو علمى خود مى وسايل ميكروبانتظار كشف قمرهاى مشترى را با 



 توانند نسبت به خارج از محدوده خود به نفى و اثبات بپردازند. كنند و نمى

دهيم كه در خارج از طبيعت بحث كند، با آنكه منطقه نفوذ آن، محدود به طبيعت و  بنابراين ما چگونه به علوم طبيعى حق مى

 ر و خواص آن است؟!آثا

تواند بگويد: من نسبت به ماوراء طبيعت،  توان براى يك علم طبيعى قايل شد اين است كه او مى نهايت حقى را كه مى

 كنم، چون از حدود مطالعه و ابزار كارم خارج است، نه اين كه انكار كند. سكوت اختيار مى

« كلماتى در پيرامون فلسفه حسى»در كتاب  -سفه حسى استكه يكى از پايه گذاران اصول فل -« اگوست كنت»چنانكه 

توانيم وجود موجود سابق يا الحقى )آينده( را انكار كنيم،  چون ما از آغاز و انجام موجودات، بى خبريم نمى»گويد:  مى

در  -جهل مطلق توانيم آن را اثبات كنيم. )دقت كنيد( خالصه اين كه: همان طور كه فلسفه حسى، به واسطه  همچنانكه نمى

بايد از  -كه اساس فلسفه حسى است -كند، همين طور هم علوم فرعى  از هر گونه اظهار نظرى خوددارى مى -اين قسمت 

كنيم، بلكه بى طرفى  قضاوت درباره آغاز و انجام موجودات خوددارى كند. يعنى ما علم، حكمت و وجود خدا را انكار نمى

 «نماييم. مى خود را در ميان نفى و اثبات حفظ

 توان عالم ماوراء طبيعت را منظور ما هم همين است كه نمى

 از دريچه علوم طبيعى مشاهده نمود. اصوال از نظر خداپرستان

كند در حدود  آن خدايى را كه ابزار و اسباب طبيعى بخواهد ثابت كند، خدا نيست!، زيرا آنچه را كه اسباب طبيعى ثابت مى

 ماده

 و خواص آن است.

 توان موجودى را كه خود مادى و طبيعى است، خالق ماده و طبيعت دانست؟ ونه مىچگ

 اساس عقيده خداپرستان جهان بر آن است كه:

 شود. خدا از ماده و عوارض ماده به كلى منّزه است و با هيچ يك از ابزارهاى مادى درك نمى

ها ديد; اين  كروسكوپ يا پشت تلسكوپ و در اعماق آسمانبنابراين نبايد انتظار داشت كه خالق موجودات جهان را در زير مي

 انتظار نابجا و بى مورد است.

 هاى خداوند . نشانه2

كنيم، زيرا هيچ  توانيم هر موجودى را از اثرش بشناسيم، حتى موجوداتى را كه با حواس پنجگانه درك مى به طور كلى مى

مغز، ظرف موجودات شود. مثال: اگر شما خواسته باشيد جسمى  شود و محال است كه موجودى در منطقه فكر ما وارد نمى

دهيد آن جسم در  دهيد كه احتمال مى را با چشم تشخيص دهيد و وجود آن را درك كنيد، در ابتدا چشم را در سمتى قرار مى

آنگاه اعصاب شود.  تابد و پرتو آن از مردمك چشم بر نقطه خاصى )شبكيّه( منعكس مى آنجا باشد، سپس نور بر آن مى

 كند. رسانند و انسان آن را درك مى بينايى آن را گرفته، به مغز مى

گيرند اطالعاتى به مغز داده و انسان آن را  و اگر از راه لمس كردن باشد، اعصاب زير پوست، به وسيله تماسى كه با آن مى

 نمايد. درك مى

باشد و هيچ گاه خود آن جسم در مغز جاى  ه و...( مىبنابراين ادراك يك جسم از اثر آن )رنگ،صوت، تأثير در المس

 شد. گيرد و اگر رنگى نبود و يا اعصاب از درك آن عاجز بود، اصال شناخته نمى نمى

در ضمن براى شناختن هر موجودى تنها يك اثر كافى است. مثال: كشف يك كوزه سفالى و يا يك سالح زنگ زده، از زير 

 اند. ده هزار سال پيش در فالن نقطه زمين چه انسان هايى و با چه اوضاع و احوالى بوده دهد كه در طبقات زمين نشان مى

از اثر آن شناخت و با توجه به اين كه براى  -اعم از مادى و غير مادى  -با در نظر گرفتن اين كه بايد هر موجودى را

هاى شگفت آور  شار از اسرار و ريزه كارىكه سر -شناختن يك موجود، تنها يك اثر كافى است، آيا اين همه موجودات 

كنيد و حداقل از يك كوزه سفالى،  براى شناختن خدا كافى نيست؟! شما براى شناختن يك موجود، به يك اثر اكتفا مى -هستند

آوريد، در حالى كه ما بى نهايت اثر، بى نهايت موجود و  هاى چند هزار سال پيش را به دست مى قسمتى از حاالت انسان

 بى نهايت نظم براى شناختن خدا داريم; آيا اين اندازه اثر كافى نيست؟!

گوييد: با چشم نديديم، با گوش نشنيديم، زير  اى از قدرت و علم اوست. باز هم مى به هر گوشه عالم كه نظر كنيد، نشانه

 چاقوى تشريح يا پشت تلسكوپ، تماشا نكرديم; مگر براى وجود هر چيز، چشم الزم است؟!

 بينيم بينيم و آنچه نمى . آنچه مى5

قبر خود را با دست خود  -كه بهترين ابزار براى نفى عقيده مادى گرى و الحاد است -خوشبختانه علوم مادى با طرح مسائلى

 كنده است.

فت علوم توانست بگويد: آنچه را كه حواس درك نكرده، قبول ندارم، اما امروزه بر اثر پيشر شايد در گذشته يك دانشمند مى

 ثابت شده است كه:

موجوداتى كه در عالم، قابل احساس نيستند به مراتب از آنچه تا كنون درك شده بيشتر و فراوان ترند. در دل طبيعت آن قدر 



 شوند و موجودات درك شده در مقابل آنها حكم صفر را دارند! موجود هست كه با هيچ يك از حواس درك نمى

 ير توجه فرماييد:براى نمونه به چند نمونه ز

ها هفت رنگ بيشتر نيست كه نخستين آنها رنگ سرخ و آخرين آنها بنفش  گويند: اصول رنگ الف( در فيزيك به ما مى

زنند كه ممكن است بعضى از  است، ولى در ماوراء آنها هزاران رنگ قرار دارد كه براى ما قابل درك نيست و حدس مى

 حيوانات تعدادى از آنها را ببينند.

هاى  يعنى نور آفتاب يا نورهاى ديگر، مركب از رنگشود،  علت مطلب روشن است، زيرا رنگ بر اثر امواج نور پيدا مى

هاى مختلفى از  تابد، آن جسم قسمت دهند و چون به جسمى مى گوناگون است كه بر روى هم رنگ سفيد را تشكيل مى

 گرداند. كند و بعضى را هم بر مى هاى آن را در خود هضم مى رنگ

بينيم و به همين جهت اجسام در تاريكى داراى هيچ رنگى نيستند و از طرفى  گرداند همان است كه ما مى آن را كه بر مى

تريليون  339ها نتيجه تغيير تعداد نوسان امواج نور است. يعنى اگر تعداد ارتعاش در هر ثانيه به  اختالفات و تغيير رنگ

هاى فراوانى  تر و باالتر از اين دو، رنگ تريليون، رنگ بنفش را و پايين 727هد و در د برسد، رنگ سرخ را تشكيل مى

 وجود دارند كه براى ما قابل درك نيستند.

باشد، براى ما قابل درك است و بيشتر يا كمتر از آن،  000020تا  12ب( اگر امواج صوت، تعداد ارتعاششان در ثانيه بين 

 براى ما قابل درك نيست.

تريليون در ثانيه است و كمتر  727تا  339كنيم، امواجى است كه فركانس آن ميان  نچه را كه ما از امواج نور درك مىج( آ

 و بيشتر از آن براى ما قابل رؤيت نيست.

ها( تعدادشان به مراتب از انسان بيشتر است و با چشم غير  ها و باكترى دانيم كه جانداران ذره بينى )ويروس د( همه مى

 ترى هم باشند كه علم هنوز به وجود آنها پى نبرده است. سلح قابل درك نيستند. چه بسا جانداران كوچكم

براى هيچ حسى قابل  -ها و با آن نيروى عظيم ها به دور پروتون با آن ساختمان مخصوص و گردش الكترون -هـ( يك اتم

شكيل يافته است و اين ذره غبارى را كه با چشم به زحمت درك نيست، با آنكه همه اجسام و موجودات جهان طبيعت از اتم ت

 بينيم، از صدها هزار اتم تشكيل يافته است. مى

كرد، ولى در عين  كردند، گفتار آنها از حدود يك تئورى و فرضيه تجاوز نمى دانشمندانى كه قبال درباره اتم اظهار نظر مى

 2كرد. حال هيچ كس گفته آنها را انكار نمى

توان محسوس نبودن چيزى را دليل بر نبودن آن گرفت و چه بسيارند امور غير محسوس كه دنيا را پر  هرگز نمى بنابراين

 كرده و حواس ما از درك آن عاجز است!

چنان كه قبل از كشف اتم يا موجودات ذره بينى، كسى حق نداشت آنها را انكار كند و چه بسا ممكن است موجودات فراوان 

ا پنهان باشند و تا كنون علم به كشف آنها موفق نگشته و بعداً از راز آنها پرده بر دارد و هيچگاه عقل و ديگرى از نظر م

 دهد كه در اين شرائط )محدوديت علم و عجز آن از درك آنها( درباره بود و نبود آنها نظر دهيم. وجدان به ما اجازه نمى

 5شود عالم را محدود به آن بدانيم. ت و نمىخالصه اين كه: قلمرو حواس و ابزار طبيعى محدود اس

 اشتباه نشود!!

ها و مانند آن با وسايل علمى امروز  ها يا بعضى از رنگ ها و پروتون خواهيم ادعا كنيم همان طور كه الكترون ما نمى

 شف گردد!عالم ماوراء طبيعت با ابزار و اسباب طبيعى ك -بر اثر پيشرفت علوم -كشف شده است، روزى هم ممكن است

 خير، اين مطلب امكان ندارد، زيرا همان طور كه گفتيم:

هاى مادى و طبيعى، درك كرد و به طور كلى از محيط فعاليت اسباب مادى خارج  توان ماوراء طبيعت و ماده را از راه نمى

 است.

نبود و حق نداشتيم به استناد منظور اين است: همان طور كه قبل از كشف و درك اين موجودات، انكار آنها براى ما جايز 

عدم آنها « كند و... دهند، علم براى ما ثابت نمى هاى طبيعى آنها را به ما نشان نمى كنيم، اسباب ما آنها را درك نمى»اين كه 

توان نسبت به ماوراء طبيعت هم، اظهار نظر منفى كرد. بنابراين بايد اين روش غلط را رها  را مسلم بدانيم; همچنين نمى

كرده و با دقت و ژرف نگرى، داليل عقلى خداپرستان را مطالعه نموده و بعداً اظهار عقيده كنيم كه به طور مسلّم، نتيجه آن 

 3-3مثبت خواهد بود.

 

 ايراد سوم آيا با وجود علل طبيعى به خدا احتياج داريم!!



 -از جمله خداشناسى در بين بشر -مذهبى هاى اخير براى پيدايش عقايد  اى از مادى منشأ خداپرستى و دين چيست؟ عده

كنيم كه  كند و روى اين حساب نبايد پاسخ داده شود، ولى ما فرض مى اند كه از حدود ادعا تجاوز نمى اظهار نظرهايى كرده

 پردازيم. اين آقايان براى ادعاهاى خود داليلى هم دارند. به همين جهت به پاسخ ،آن مى

 «مولود )نتيجه( بى اطالعى انسان از قوانين طبيعى است! افكار مذهبى،»گويند: آنها مى

 «دين، ناشى از عقل قاصر و محدود بشرى است!»گويد: مى -رود كه از پايه گذاران كمونيسم بين المللى بشمار مى -انگلس

 هاى اوليه در زندگى خود به حوادثى از قبيل: ها عقيده دارند كه: انسان در دوران مادى

د، برق، طوفان، زلزله، آفات و بالها برخورد كرده و چون از توجيه و تفسير آنها به علل طبيعى عاجز بوده باد، باران، رع

معتقد شده و او را منشأ تمام حوادث جهان دانسته « خدا»است، به ناچار براى پيدايش اين حوادث به يك نيروى غيبى به نام 

كرده است كه علت و  وييدن گياه و... در نظرش پنهان بوده، فكر مىاست. مثال: چون علت اصلى آمدن باران، وزش باد، ر

سبب تمام اين موارد، خداوند است، غافل از آنكه، باران، نتيجه تبخير آب درياها و روييدن گياه، معلول فراهم شدن شرائط 

 حيات )حرارت، آب و مواد غذايى( و يك سلسله قوانين طبيعى زيستى است.

بى  -كند ها زندگى مى ها و مرداب كه حامل ميكروب ماالريا است و در باتالق -« آنوفل»اى به نام  پشه انسان اوليه چون از

 شود! ها موجودى است به نام جن كه سبب بيمارى مزبور مى خبر بود، به همين جهت عقيده داشت كه در باتالق

ون او را وادار نمود تا به خدا و ماوراء طبيعت خالصه اين كه: بى اطالعى بشر از رموز خلقت و علل طبيعى حوادث گوناگ

معتقد گردد، ولى به تدريج بشر علل طبيعى را كشف كرد و دانست كه هر معلول طبيعى علت طبيعى دارد و هيچ گونه 

تر و اسرار خلقت آشكارتر گردد، پايه و  احتياجى به خدا و نيروى غيبى نيست به همين جهت هر اندازه پايه علوم محكم

« خدا»نمايد كه: خداپرستان به علل طبيعى معتقد نيستند و به جاى آن به  تر خواهد شد!سپس اضافه مى اس دين سستاس

 معتقدند!

 گويند: دهند. مثال مى قرار مى« دين»را در مقابل « علم»ها،  روى همين عقيده است كه بسيارى از مادى

 ظرتفسير طبيعى فالن موضوع از نظر علمى چنين است و از ن

 دينى چنان...

پاسخ: پاسخ اين اشكال بسيار روشن است، زيرا چه مانعى دارد كه همه موجودات و حوادث با داشتن علل طبيعى، داراى 

 2باشند. -كه پديد آورنده آن علل طبيعى است -مبدأ غير طبيعى 

 براى بهتر روشن شدن مطلب به چند موضوع زير توجه نماييد:

 ؟. سوء نيت يا كمى اطالع1

ها به اصول تعليمات مذهبى كامال منعكس است و ناچار بايد يكى از دو مورد زير را  در اولين استدالل نيز عدم توجه مادى

 قبول كرد:

 اند. اطالع بوده الف( به راستى آنها از وضع اديان و معتقدات دينداران بى

 اند. ب( آگاهانه مطلب را وارونه جلوه داده

شد، بد و اگر دومى باشد، بدتر از آن! كدام خداپرست باسواد يا بى سواد است كه علل طبيعى را اگر احتمال اول درست با

 منكر باشد؟!

سوزاند، آب خاموش  داند كه آتش مى اساساً قبول علل طبيعى، موضوعى فطرى و ضرورى است، زيرا همه كس مى

 و...!كنند  آيد، ابرها توسط بادها حركت مى كند، بدون ابر باران نمى مى

 روند؟ به طور كلى چرا مردم به دنبال كار، وسايل زندگى، تجارت، صنعت، طبيب، دارو و... مى

 دارد. آنها را به تكاپو و كوشش وا مى -كه موضوع فطرى براى همه است -حتماً خواهيد گفت: اعتقاد به علل طبيعى 

 روند. و در موقع سرما به طرف آتش و آفتاب مى بينيم كه در موقع احساس گرما به سراغ آب ها را مى ما حتى ديوانه

كنند، نه از چيز ديگر; پس بايد گفت كه:  خورند نه سنگ، براى رفع عطش از آب استفاده مى براى رفع گرسنگى نان مى

عليّت دانند كه هر چيزى علت و سبب خاصى دارد. روى اين حساب آنها نيز به قانون  اند و مى آنها هم اين حقيقت را دريافته

 معترفند!

از طرفى، در كتب آسمانى و سخنان پيشوايان دينى، اين موضوع )علل طبيعى موجودات( يك اصل مسلّم شناخته شده، 

مخصوصاً كه قرآن مجيد در مورد وزش بادها، باريدن باران، نمّو گياهان و پرورش انسان، يك سلسله حقايقى را به طور 

تر اين كه از همين راه خداوند را به  بر اساس قانون عليّت طبيعى است و عجيب خيلى صريح و روشن بيان كرده كه همه

 7مردم معرفى كرده است.

 . چرا بيراهه؟!2

كند، زيرا اينها  اند، حكايت از طرز فكر عجيبى مى تفسيرى كه اين آقايان براى پيدايِش عقيده خداپرستى و علل آن كرده



 اند. ها رفته ها و بيراهه موار را رها كرده و به سنگالخدرست مانند كسى هستند كه راه صاف و ه

 چرا انسان از روز نخست براى اين جهان، به وجود مبدأ علم و قدرتى عقيده پيدا كرد؟

 جوابش خيلى روشن است، زيرا آثار علم و قدرت را در نظام حيرت آور جهان آفرينش ديد.

ها، اندام ظريف و اعضاء گوناگون و اسرارآميز انسان، و... همگى  وهگردش منظم آفتاب و ماه ،خلقت موزون گياهان و مي

 گفتند: با صداى رسا به او مى

توانند طراح و مهندس اين سازمان عظيم باشند; نداى فطرت و  هاى كور و كر و علل فاقد شعور و اراده نمى هرگز تصادف

 وى مبدأ جهان هستى هدايت كرد.وجدان هم با اين دعوت منطقى موجودات هماهنگ شده و او را به س

آخر بشر هر چه قدر هم كه كم عقل و كوتاه فكر بوده، تا اين اندازه شعور داشته است كه به ساختمان و مركز محقر زندگى 

 خود نگاه كند و ببيند كه بايد صدها عامل مختلف، دست به دست يكديگر دهند تا يك بناى مختصر را به پا سازند.

اى ديگر از نقاط مختلف، مواد آن را )آجر ،سنگ، چوب و...( تهيه كنند،  ، گروهى پى ريزى كنند، عدهمعمار نقشه بكشد

ها آدم عاقل، فكر خود را به كار اندازند تا ساختمانى به  افرادى آنها را جمع آورى كنند و خالصه آنكه بايد در هر قسمتى ده

 پا كنند.

گويد: علل فاقد شعور و اراده )باد،باران، رعد، برق و...( به طور تصادفى دهد كه ب هرگز شعور ذاتى به او اجازه نمى

 9مصالح ساختمانى را جمع آورى نموده و به طور اتفاقى به صورت يك بناى مجلل در آورده است.

پس در هر زمانى بشر از روى شعور و فطرت ذاتى خود، فهميده است كه هر دستگاه منظمى به پديد آورنده با شعورى 

 محتاج است و معلول تصادف نخواهد بود.

اى از آن رمزى و سّرى نهفته است و همه، تحت برنامه و نظم  آنگاه به اين جهان پهناور نظر كرده و ديده كه در هر گوشه

انگيز هستى خود )قلب، چشم، گوش  كنند، يا حداقل در اطراف معماى شگفت معينى به سوى هدف و مقصد معينى سير مى

ر كرده و خواه ناخواه همان قضاوتى را كه درباره ساختمان مسكونى خود نموده، درباره عالم، موجودات و خودش و...( نظ

هم كرده است و باور كردنى نيست كه بشر هر چه قدر هم كه سطح فكرش پايين باشد درباره يك بناى مختصر آن طور 

بماند. اين عقل هميشه همراه بشر بوده و منشأ خداپرستى  قضاوت كند، ولى در نظم عالم و جهان هستى، متحير و سرگردان

 و دين همين بوده است!

بنابراين سرچشمه خداپرستى و دين، عقل و فكر بشر بوده است نه نادانى او! و هر قدر هم كه عقل و فكر بشر كامل شده، 

شناخت، در  ا به طرز غير صحيحى مىهاى اوليه، خدا ر خداشناسى هم به همان اندازه تكامل يافته است و اگر در دوران

 ترى شناخته است. تر و كامل دوران تكامل، به طرز صحيح

به راستى عجيب است كه اين افراد، علت واقعى و اساس پيدايش عقيده خداپرستى را رها كرده و عكس آن را علت قرار 

 اند. داده

 . پيشرفت خداشناسى همگام با علوم5

است و با پيشرفت علوم، پايه خداشناسى « علم»گويند، ايمان به خدا نتيجه مستقيم  ا مىه درست به عكس آنچه كه مادى

اى از اسرار آفرينش و نظم  رود، زيرا هر قدر كه علم قدم فراتر نهد، پرده تازه تر گشته و قدم به قدم با آن پيش مى محكم

و هر قدر كه نظم و دقت ساختمان اين كاخ با عظمت كند  تر مى جهان هستى برداشته شده و ايمان ما را به نظام آن افزون

 تر شود، عظمت و قدرت سازنده آن هم، بيشتر آشكار خواهد شد. روشن

توانستيم فراتر از ظواهر محسوس طبيعت، قدم  خواستيم دليلى را براى شناسايى خداوند بياوريم، نمى اگر هزار سال قبل مى

ها )از  ترين كواكب و كهكشان ترين ذرات تا بزرگ ته بود، ولى امروز از كوچكبگذاريم و طبعاً داليل ما محدود و سر بس

 توان وسيله شناسايى آن ذات مقّدس قرار داد. ترين آنها( را مى دورترين تا نزديك

 شناخت :« تارمو»و يا يك « برگ درخت»توان، بر اثر پيشرفت علوم، خدا را از جهات مختلف، با يك  امروز مى

 م نه تنها با اصول خداشناسى منافات ندارد بلكه بهترين تكيه گاه و وسيله خداشناسى است.)دقت كنيد.(بنابراين عل

آرى بشر در گذشته از يك برگ سبز، چيزى جز يك ظاهر ساده، از يك مو، جز موجودى كم ارزش، از آسمان جز 

از گوشت و پوست و استخوان و سر انجام از  ، از خود غير-بخشيد اى آن را زينت مى هاى نقره كه ميخ -اى نيلگون صفحه

جهان پهناور، جز محيط زندگى محدود خود چيزى را نديده و از رموز خلقت كامال بى اطالع بود، ولى امروز بيدار شده و 

خواند. اين هم مسلم است كه هر اندازه اهميت  در دل هر ذره، آفتابى درخشان و از هر برگ درخت، صدها رمز نهفته مى

كند; دقيقاً فرق ميان انسان امروز و ديروز، فرق  تر شود، ارزش و اهميّت مقام سازنده آن بيشتر جلوه مى تگاهى روشندس

شناسند؟!به همين جهت  تر خدا را مى باشد. آيا كدام يك از آن دو بهتر و كامل سواد با يك دانشمند بزرگ مى ميان يك آدم بى

رگ دين، بشر را به تفكر و تدبر در موجودات جهان ترغيب كرده و كسانى را كه در ها و سخنان پيشوايان بز است كه كتاب



 (1اند.) اند و بهترين وسيله خداشناسى را مطالعه مخلوقات قرار داده اين مورد كوتاهى مى كنند، سرزنش نموده

 تر گشته است؟! شده يا محكمتر  هاى دين و اساس خداشناسى در سايه علوم، لرزان اينك منصفانه قضاوت كنيد! آيا پايه

 ترين دانشمندان علوم طبيعى نيز به آن اعتراف دارند. اى از بزرگ گوييم بلكه عده اين حقيقت را نه تنها ما مى

 براى نمونه به چند قسمت آن توجه فرماييد.

 گويد: مى« هرشل»

آيد،  وجود خداوند ازلى و ابدى به دست مىترى براى  هاى دندان شكن و قوى گردد، استدالل تر مى هر قدر دايره علم وسيع

اند و كاخ علم )كاخ با  ها، دست به دست هم داده ها، دانشمندان فلكى و طبيعى دان دان شناسى، رياضى در واقع علماى زمين

 )اين عبارت براى ما بسيار پرارزش است.(« اند! عظمت خدا( را محكم بر پا ساخته

 گويد: مىدر دائرة المعارف خود « مونت نل»

نمايد.( بلكه اهميت  كند )و احتياجات ما را تأمين مى اهميت علوم طبيعى تنها از اين نظر نيست كه عقل ما را سير مى»

كنيم و ما را به احساسات  برد كه عظمت خدا را درك مى اى باال مى بيشتر آن از اين جهت است كه عقل ما را به اندازه

 «هد.د اعجاب و اجالل ذات او زينت مى

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 هاى پيشوايان اسالم مخصوصاً امام صادق)عليه السالم( با مراجعه به اخبار و بحث -1

شود و اصوال روش قرآن مجيد در توحيد و خداشناسى همين است و تا  ها اين حقيقت به طور كامل روشن مى با مادى

 فلسفى خوددارى شده است. آنجايى كه امكان دارد از ساير داليل و براهين

 گويد: سخنان مبسوطى در اين زمينه دارد كه در ضمن آن مى« نيوتن»

دانسته و سازنده چشم از قوانين پيچيده  فهميم كه سازنده آن قوانين مربوط به صوت را كامال مى ما با مطالعه گوش مى»

كه آنها را طبق نظم مخصوصى  -ى به آن حقيقت بزرگ مربوط به نور و رؤيت، كامال با خبر بوده و از مطالعه نظم افالك پ

 .305،ص 1فريد وجدى; دائرة المعارف، ج  -1 (1«)بريم. مى -كند اداره مى

 . ما بيش از شما به علل طبيعى ايمان داريم.3

 تر از شما به عالم اسباب ايمان داريم; چرا؟ آقايان! ما منكر علل و معلول جهان طبيعت نيستيم، ما بيش

ايم،  ها هستند و ما او را به كمك همين علل و معلول عالم طبيعت شناخته زيرا تكيه گاه ما در شناسايى خداوند بزرگ، همين

 ايم. ما اگر از اسباب و علل منظم و حيرت آور، چشم بپوشيم، همه چيز خود را از دست داده

كه البته  -ادث اتفاقى جهان )زلزله، طوفان، سيل و...( ما به طور رسمى آنهايى را كه ذات مقّدس پروردگار جهان را در حو

 دانيم. كنند، در اشتباه مى جست و جو مى -در نظر سطحى ما اتفاقى است و گر نه آن هم طبق يك نظم صحيح و ثابتى است

كند، بلكه به  ترين تزلزلى در ايمان ما ايجاد نمى كشف اسرار اين جهان و پرده بردارى از روى علل طبيعى نه تنها كوچك

انگيز اين  شود. ما از مطالعه اسرار شگفت تر مى تر و محكم هاى علمى، ايمان ما به آن مبدأ بزرگ، قاطع موازات پيشروى

 بريم.ما از نتايج كشفيات علمى شما، بيش از شما شاد و مسروريم! جهان، فوق العاده لذت مى

شود; ما تمام اين آثار  تر و هموارتر مى صاف -اما بدون توجه شما -ما معتقديم كه روز به روز راه خداپرستى به دست شما

دانيم و در اين تشخيص، كامال حق با ماست، زيرا اگر شما هم در تصوير اصل موضوع، دچار اشتباه نشويد  را از خدا مى

 درختى را بيافريند.و درست فكر كنيد، كامال تصديق خواهيد كرد كه طبيعت بى جان و هدف، عاجزتر از آن است كه برگ 

 يادآورى الزم

شود، همان اصل  تر مى هاى دين در سايه پيشرفت علوم طبيعى، محكم گوييم پايه بايد دانست كه منظور ما از اين كه مى

 به خدا و وجود آفريننده جهان هستى است. عقيده

هم پيشروى كرده است، بلكه « ق و عملاخال»از نظر  -با پيشرفت علوم و تمدن كنونى -خواهيم ادعا كنيم كه بشر ما نمى

شايد قضيه بر عكس باشد، زيرا شكى نيست كه با پيشرفت علوم طبيعى، مسايل مادى نيز تقويت شده و وسايل عيش و نوش 

كه الزمه اين طرز تفكر  -گيرد و از طرفى يك نوع آزادى مطلق و شهوت رانى به طور عمومى در دسترس همه قرار مى

 كه مردم قهراً از اخالقيات و آداب دينى دور شوند و جهات معنوى و علمى، رو به ضعف بگذارد. شود سبب مى -است

اى براى شناسايى آن مبدأ  سازد و دالئل تازه خالصه اين كه گر چه پيشرفت علوم طبيعى، راه خداشناسى را هموارتر مى

ر، تأثير معكوسى روى اخالق دارد و به همين جهت، گذارد، ولى سوء استفاده اكثريت بى بند و با بزرگ در اختيار ما مى

 رود. هاى صنعتى، مفاسد اخالقى و آمار جنايات رو به افزايش مى همزمان با پيشرفت

 



 ايراد چهارم يا خدا، يا علل طبيعى!!

توان به  نمىبا اعتراف به علل و قوانين طبيعى، »شود اين است كه:  ها ديده مى ايراد ديگرى كه در كلمات بعضى از مادى

موجودى فوق آن علل و قوانين به نام خدا معتقد بود، زيرا يا بايد علل و قوانين طبيعى تأثير كند و يا قدرت فوق آن و چون ما 

بينيم كه علل و قوانين طبيعى، به تمام معنى مؤثرند و تمامى حوادث و موجودات عالم، محكوم قوانين و علل طبيعى بدون  مى

ماند. خالصه اين كه مؤثر دانستن علل طبيعى با اعتقاد به  يگر جايى براى آن قدرت فوق طبيعت باقى نمىتغييرى هستند، د

 كنيم. براى توضيح بيشتر به چند جمله از كلمات آنها اشاره مى« قدرتى فوق آن قابل رؤيت نيست.

 گويد: مى« هود سن تتل. »1

 گرفته تا عقل انسان، همه محكوم قوانين بدون تغييرى هستند.هر چه در عالم هستى است، از ذرات پراكنده در فضا »

 فريد وجدى;دائرة المعارف، ماده اله. -1 (1«)بنابراين آفريدگارى در جهان نيست.

اگر يك موجود معين و مشخصى ماده را از نظر خاصى، تحت تسلط در آورد و بر آن حكومت »گويد:  مى« ملسكوت. »2

رود و هر اثرى نتيجه اتفاق و به عبارت ديگر: نتيجه يك اراده خود سرانه  م طبعيّت از بين مىكند، در آن موقع قانون لزو

 .112خدا در طبيعت ; چاپ اول، ص  -2 (2«)گردد. مى

 گويد: مى« قوه و مادى گرى»آلمانى در كتاب « بخنر. »5

 گويند: و مىاى در خارج از ماده و طبيعت قائل هستند  كسانى كه به وجود نيروى آفريننده»

كه بر پايه تجربه و واقع بنا  -او عالم را از ذات خود يا از عدم آفريده است، مطلبى بر خالف اصول اساسى علوم طبيعى 

 .32، ص 1على اطالل المذهب المادى، ج  -1 (1«)گويند! مى -شده است

د بگويند: با وجود علل طبيعى لزومى ندارد كه خواستن تفاوت اين ايراد با ايراد سابق در اين نكته است كه در ايراد سابق مى

توان اين دو )اعتقاد به علل طبيعى و ايمان به خدا( را با  گويند: اساساً نمى به علل مافوق آن معتقد شويم، اما در اين ايراد مى

 هم جمع كرد و حتماً بايد يكى از اين دو را انتخاب نمود، زيرا قبول اين دو با هم در تضاد است.

 سخ: بايد در جواب اين ايراد به چند موضوع توجه كنيم:پا

 . چه خداى عجيبى!!1

ها از عقايد واقعى خداپرستان(  ايم )كم اطالعى آقايان مادى باز اين سخنان ما را به حقيقت تلخى كه بارها به آن اشاره كرده

اند و يا عقايد دينى را از عوام  بررسى ننموده سازد. به طور مسلم اين آقايان يا عقايد دينداران را به طور كامل متوجه مى

اى گروهى از دينداران نادان هم در اساس و منشأ اين ايراد سهيم باشند، زيرا  اند. شايد تا اندازه ساده و مردم بى سواد گرفته

بايد اعتقادات هر اش اين گونه ايرادات خواهد شد، ولى بديهى است كه  كنند كه نتيجه اى معرفى مى آنها خدا را به گونه

 جمعيتى را از دانشمندان و يا كتب معتبر آن جمعيت به دست آورد نه از عوام آنان.

 ها متوجه آن تصورات باطل است، زيرا: دهد كه در حقيقت ايرادهاى مادى به هر حال اين كلمات، گواهى مى

قرار گرفته و از آن دور و بيگانه است و عالم اند كه به كلى در خارج از طبيعت  اينان خدا را قدرتى فرض نموده«: اوال»

باشد، اما گاه گاهى خداوند از قدرت بى پايان خود  در گردش مى -طبق اصول و قوانين معينى  -طبيعت هم خود به خود

يك »، «ملسكوت»زند و به قول  كند و قوانين طبيعى را بر هم مى اى از آن، اِعمال قدرتى مى استفاده نموده و در گوشه

 «اراده خودسرانه دارد!

بنابراين براى اين كه به وجود خداوند پى ببريم بايد در عالم، بى نظمى حكمفرما باشد و هميشه علل طبيعى به كار منظم خود 

 مشغول نباشند.

تر: قبول خدا مساوى است با قبول بى نظمى در جهان طبيعت! و چون نظم و قوانين مسلّمى بر همه  به عبارت روشن

 ماند! ات طبيعى حكومت دارد، پس براى وجود خدا محلى از اعراب باقى نمىموجود

اند كه خدا همه چيز را بدون واسطه پديد آورده و عملش از طريق اسباب طبيعى نيست و خواه ناخواه  تصور نموده«: ثانياً »

 وجود چنين خدايى مساوى با انكار قوانين و علل طبيعى است.

اند اصال وجود خارجى ندارد.  ايان درباره خدا بسيار وحشتناك است، خدايى كه آنها به جنگ او رفتهبه راستى كه تفكر اين آق

كدام خداپرست غافل و يا كدام نوشته صحيح خداپرستان، خدا را داراى يك اراده خود سرانه معرفى كرده؟ و يا او را به طور 

اى دين و عقايد دينداران، علل و اسباب طبيعى، باطل شمرده مستقيم و بدون واسطه در همه چيز مؤثر دانسته است؟ در كج

  كنند. شگفت آور است كه اينها بدون مطالعه و تحقيق قضاوت مىشده است؟ بسيار 



لبى اظهار نظر قطعى كنيم، اما اينها در مط -حتى پس از مطالعه زياد -ما در مطالبى كه تخصص كامل نداريم جرأت نداريم

د، بيان عقيده كنند! به همين جهت بهترين پاسخ به اين ايرا اند، اظهار عقيده قطعى مى بررسى و مطالعه نكردهكه تقريباً هيچ 

 خداپرستان در مورد خدا و روشن ساختن عقايد آنهاست.

م گوييم: خدا وجودى بى پايان و قدرتى بى نهايت است و در عين توانايى، هيچگاه كارى بر خالف حكمت انجا ما مى

گوييم: خالق از مخلوق جدا نيست، در همه جا هست و با همه چيز همراه است و در عين حال، مكان و  دهد. ما مى نمى

گوييم: قوانين طبيعى همان فعل خداست و نظم موجودات،  ما مى 8اى براى او متصور نيست.  زمان ندارد و حّد و اندازه

 كار او و گواه وجود اوست.

يعى، اى قرار داده است و از طريق اسباب طب ى هر پديده سببى و براى هر چيز اثر و نتيجهخداوند در جهان طبيعت برا

 آورد، نه آنكه جداى از علل و اسباب طبيعى و بر هم زننده آنها باشد. هر كدام از اسباب و قوانين آثارى را به وجود مى

10اى از قدرت و اراده او هستند.  طبيعى نشانه  

نها با قبول چنين ماند، زيرا قبول قوانين و سنن طبيعى نه ت مطالب ديگر جايى براى اين ايراد باقى نمى با در نظر گرفتن اين

منظم آنها خود  باشد و خالصه اين كه: قوانين طبيعى و سير خدايى منافات ندارد، بلكه بهترين وسيله براى اثبات وجود او مى

نده و اداره كننده آنهاست.كند كه پديد آور حكايت از قدرتى مافوق طبيعت مى  

 . سرچشمه نظم قوانين طبيعى2

دانند كه به ذات خود  شود اين است كه: قوانين طبيعى را قوانين ثابت و غير قابل تغييرى مى آنچه از سخنان اينان فهميده مى

 باشند. موجود شده و تمامى موجودات، محكوم آنها مى

 بيعى چيست؟پرسيم: منظور شما از قوانين ط از ايشان مى

به ناچار در جواب خواهند گفت: قوانين طبيعى همان قوانينى است كه بر تمامى موجودات از كوچك و بزرگ حكوت 

كند، كرات منظومه شمسى در فواصل  زند، دستگاه مغز به طرز مخصوصى كار مى كند،مثال: قلب به تعداد معينى مى مى

ها در مدار معين، پروانه وار به دور نقطه مركزى  رخند، الكترونچ معينى و با حركات منظمى در اطراف خورشيد مى

 كنند و... خود گردش مى

آيد كه آيا به راستى اين قوانين منظمى كه سرتا سر موجودات جهان را فرا گرفته، خود به خود و  باز اين سئوال پيش مى

اند؟ يا آنكه معلول فكرى قوى و  وم خود ساختهاى به اين صورت در آمده و ذرات عالم را محك بدون هيچگونه فكر و نقشه

اند؟ بديهى است كه وجدان و عقل سليم، سخن دوم را  شعورى بى حد بوده و همه تحت نقشه و هدف معينى تنظيم شده

 دهد كه بگوييم: اين قوانين طبيعى معلول تصادف است و خود به خود به اين صورت درآمده. پذيرد و هيچ گاه اجازه نمى مى

و گفتيم كه: اساساً نظم، حكايت از عقل و شعور  -كه سابقاً به طور مشروح بيان شد -يل اين مطلب همان برهان نظم استدل

 كند و مطابق حساب احتماالت، محال است كه دستگاه منظمى معلول تصادف باشد. مى

 ها يا مخترعين! . يا پيچ و مهره5

تمامى مخترعين، مكتشفين، نويسندگان و هنرمندان جهان را انكار نمود!  اگر اين ايراد صد در صد درست باشد، بايد وجود

ها و وسايل مجهز و مخصوصى  ها و پيچ و مهره بينيم كه فالن كارخانه داراى چرخ دانيد چرا؟ براى اين كه ما مى مى

دهند. اكنون به نظر شما  ىاست كه به ميزان معين و تحت برنامه منظمى در گردش است و به اتفاق هم يك وظيفه را انجام م

ها و اجزاء اين كارخانه را در محور معين خود به گردش انداخته و با  كه هر يك از چرخ -بايد بگوييم: يا اين قوانين علمى 

كند و يا فكر و قدرت بشرى فوق آن; و اين دو با هم سازش ندارند و  در اينجا حكومت مى -نظم مخصوصى به كار وا داشته

قابل انكار نيست به ناچار بايد آن قدرت مافوق را  -كه بر تمامى اجزاء آن حكم فرماست  -قوانين مخصوص چون وجود 

 انكار كنيم و بگوييم كه: اصال وجود مخترعين و مهندسين دروغ محض است!

 . طبيعت فعل خداست3

بالند، آن همه اسرارى كه با  به آن مىناميم، آنچه امروزه دانشمندان به كمك علوم كشف كرده و  آنچه را كه ما طبيعت مى

سرپنجه دانش گشوده شده، آن همه اسرارى كه چهره پر ابهت و مرموز خود را همچنان در پشت پرده اين طبيعت از نظر 

پنهان داشته و عاشقان بى قرار خود )دانشمندان و متفكرين( را به تكاپوى مداوم وا داشته; به طور يقين هزاران هزار مرتبه 

آنچه كشف شده بيشتر است. آرى همه اينها كار خدا، خواست خدا و مظهر مشيّت و اراده خداست. هيچ يك از اينها از  از

 خود استقالل و اختيار ندارند.



اگر قانون جاذبه و نيروى گريز از مركز، كواكب را در مدارهاى معين و با حركات منظم نگاهداشته، هرگز از خود اراده و 

خبرند. نه تنها اين دو قانون بلكه تمام طبيعت بى جان، به اندازه يك كودك چند  ند و از نتيجه و آثار خود هم بىاختيارى ندار

ماهه عقل، هوش، اراده و اختيار ندارد. با اين حال اين همه قوانين با يك نظم حيرت آور، سر سختى فوق العاده، نقشه حساب 

 دهند. ف سنگين خود ادامه مىشده و سرانجام هدفى كامال مشخص، به وظائ

اند، اينها همان گواه وجود آن مبدأ  آقايان مادى! اينها هستند كه ما را به وجود آن مبدأ بزرگ علم و قدرت رهبرى كرده

دهند،  بزرگ هستى هستند، اينها در عين خاموشى هزار زبان دارند و با هر زبان شرح علم و حكمت آفريدگار خود را مى

 بسته به او و سر بر فرمان او هستند.اينها همه وا

تر از آن است كه بتواند از طريق تصادف، يك اطاق گلى بسازد، تا چه رسد  طبيعت كور و كر و فاقد شعور و اراده، كوچك

آن قدر پرورش و عظمت دهد تا انسان  -شود )نطفه(  كه با چشم ديده نمى -به اين كه يك موجود بى ارزش و پست را 

 د و فضا را جوالنگاه خود قرار دهد.متفكرى گرد

جهانى كه تمام دانشمندان در برابر اسرار آن خاضع هستند و تنها كشف يك راز آن كافى است كه كاشف آن را براى هميشه 

 در تاريخ بشريت ثبت كند.« كاشف يا مخترع بزرگ»سربلند ساخته و نام او را با افتخار تا به ابد به عنوان 

 .تواند معلول ماده بى روح و طبيعت بى شعور باشد. اين طبيعت فعل خداست نه بيگانه از او نمىآرى چنين جهانى 

 

 كشاند؟! ها، آفات و بالها انسان را به الحاد )كفر( مى نظمى ـ آيا بى1ايراد پنجم 

گويند: اگر طرح  آنها مى شود مسئله آفات و بالهاست. ها با آب و تاب زياد ديده مى ايراد ديگرى كه از قديم در كلمات مادى

هاى اين كارخانه عظيم )جهان خلقت يا  سازمان وسيع جهان هستى بر طبق اراده يك مبدأ دانا و تواناست و تمام پيچ و مهره

 كند. اى كار مى هاى صحيح و حكيمانه طبيعت( مطابق حساب

مين لرزه، لرزه بر اندام ناتوان اين موجود و طوفان، سيل و ز« خورد؟ از نسيمى، دفتر ايام بر هم مى»چرا گاه و بيگاه 

كند؟ چرا همه روزه  هاى خود ُخرد مى اى از آسايش و محل زندگى او را در زير چكمه اندازد؟ و گوشه )انسان( مى

 سازد؟ چرا؟... و چرا؟... مصائب و دردها، روح لطيف او را مجروح مى

آسان است. « چراها»تاز قوانين كور و كر طبيعى است، پاسخ اين اگر بگوييم كه: اين عرصه پهناور هستى، ميدان تاخت و 

آيد، در هر حال از قهر و  در مى« مهر و آشتى»و زمانى از در « قهر»يعنى خواهيم گفت: طبيعت است، گاهى بر سر 

از  -جهان را آشتى خود نيز بى خبر است و به اين ترتيب عذر خود را خواسته است! اما اگر همه حوادث و روى دادهاى اين

 شود! مشكل مى« چراها»اى بدانيم، پاسخ اين  مطابق نقشه صحيح و حكيمانه -كاه تا كوه

ها به مادى گرى، همين موضوع بوده باشد، زيرا در كلمات آنها عبارات  شايد يكى از عوامل مهم، توجه گروهى از مادى

 ب در هنگام خورد; حتى آن شاعر عر به چشم مى -به صورت نظم و نثر -مختلفى 

 گويد: اظهار تمايل به اين مسلك مى

 هذا الذى ترك االوهام حائره ***** و صير العالم النحرير زنديقا!

 ها را حيران ساخته و دانشمندان ماهر را به الحاد كشانده است! يعنى: اين است كه عقل

است. )البته از نظر آنها( « ا و اعضاء زائده نظمى بى»اند، موضوع  هاى معاصر به اين ايراد افزوده تنها چيزى كه مادى

 گويند: آنها مى

بر خالف عقيده موحدين و خداپرستان; قانون نظم، يك قانون عمومى و عالمگير نيست. گاهى ما در گوشه و كنار اين جهان، 

ضى از حيوانات، كند در آفرينش، هدف و مقصودى در كار نبوده است. مثال: در بع بينيم كه حكايت مى بى نظمى هايى مى

 بينيم كه به هيچ وجه در زندگى آنها مؤثر نيست. اعضاء زائدى مى

 گويد: مى -كه از طرفداران سر سخت آنهاست -آلمانى « بخنر»دكتر 

اگر خلقت، ايجاد عوالم مختلف و مسكن و مأواى انسان و حيوان به عهده يك مبدأ و در يد قدرت و اختيار او انجام »

ى وسيعى را كه خالى از هر چيز و فاقد هر عنصر قابل استفاده است و كواكب و سيارات گوناگون، آن گيرد، اين فضا مى

اند; براى چه منظورى آفريده است؟ چرا كرات ديگر منظومه شمسى مانند  را عرصه تاخت و تاز و جوالنگاه خود قرار داده

 «كره مسكونى ما مورد استفاده افرادى مانند بشر نيست؟...

كنند و همچنين وجود پستان در  هاى نابيناى برخى از حيواناتى كه در غارهاى تاريك زندگى مى ى ديگر، وجود چشمگروه

 اند. مردها و امثال آن را شاهد ديگرى براى اين منظور گرفته



 ها هاى ضد و نقيض مادى بحث

نكرده باشيم در ايراد سابق آقايان ديديم كه موضوع دانيم چگونه با اين آقايان صحبت كنيم. اگر فراموش  به راستى كه ما نمى

و قوانين ثابت و بدون تغيير طبيعت را دليل بر انكار مبدأ علم و قدرت عالم گرفته بودند و انتظار داشتند « نظم جهان هستى»

نظم علت و معلولى پيدا كنند و « خودسرانه»ها و يا به قول آنها در انجام امورى، طبق يك اراده  كه خدا را در بى نظمى

 كشيدند. جهان را به عنوان دليل بر استقالل طبيعت و نبودن اراده و نيرويى مافوق طبيعت، به رخ ما مى

اند و  ايم كه اين آقايان در تشخيص عقيده خداپرستان، فوق العاده به اشتباه رفته حاال كه با منطق روشن و رسايى ثابت كرده

اند اصال وجود خارجى ندارد و اين نظم ثابت و قوانين بدون تغيير طبيعت نه تنها  برخاسته آن خدايى كه آنها به مخالفت او

ترين دليل بر وجود اوست; دقيقاً مطلب را وارونه كرده،  ترين و قاطع كند، بلكه روشن وجود آن مبدأ بزرگ را نفى نمى

عت، نظام ثابت و درستى ندارد كه شما اين قدر روى گويند: اتفاقاً اين جهان طبي را جلو كشيده و مى« ها بى نظمى»موضوع 

 كنيد، بلكه آثار عدم هدف و نقشه در گوشه و كنار آن نمايان است! آن تكيه مى

زنند و ما هم بنا هست كه قدم به قدم همراه آنها  بسيار خوب، حاال كه آنها براى اثبات عقيده خود به هر چيزى دست مى

كنيم اين ايراد فعلى نخستين  شويم; ايراد سابق را به كلى ناديده گرفته و فرض مى با آنها مى بياييم، از همان راه وارد بحث

 كنيم: شود. به همين جهت توجه شما را به چند موضوع زير جلب مى مطلبى است كه ميان ما و آنها رد و بدل مى

 . ارزيابى علوم انسانى1

شود؟ و مقياس سنجش آن چيست؟ مثال: ما از  ه بودن چيزى از كجا معلوم مىقبل از هر چيز بايد ديد بى فايده بودن و با فايد

توانيم بفهميم كه فضاى بيكرانى كه جوالنگاه كواكب بيشمارى است، اطالعات ما درباره آنها فوق العاده سطحى  كجا مى

ى نابينا در حيوانات غار نشين، ها است؟ يا فالن سياره منظومه شمسى كه اطالعات نسبتاً بيشترى از آن داريم،يا وجود چشم

 بى فايده يابا فايده است؟

ايم  هاى بشرى پيش رفته دهد و تا آنجايى كه با مركب تند ُروى دانستنى دانيم و عقل ما قد مى گويند: تا آنجا كه مى حتماً مى

« بودن يا نبودن»خود را دليل بر « نيافتن»يا « يافتن»اى براى اين موضوعات پيدا كنيم! بنابراين  ايم فايده هنوز نتوانسته

 گيريم، و به عبارت ديگر: فهم ما مقياس تشخيص فايده چيزى است. مى

كنيم كه بعد از اين به جاى  بسيار خوب، ما هم فعال بدون اين كه در ارزش اين مقياس صحبت كنيم، فقط از آقايان تقاضا مى

آميزتر است. بديهى است كه در ميان  تر و هم احتياط كه هم صحيح« يم!ا اى در آن نديده فايده»، بگويند: «فايده ندارد»جمله 

 اين دو جمله فرق زيادى است.

كند. يعنى هر  تغيير مى« نفى مطلق نه ندانستن»در هر صورت با تغيير اين جمله، به طور مسلم صورت اشكال آقايان از 

 اند. ى براى آن پيدا نكردها گويند: فايده ندارد. منظورشان اين است كه: فايده كجا كه مى

شود يا نه؟ براى  اكنون نوبت اين سئوال است كه آيا نيافتن و عدم اطالع ما از قواعد چيزى، دليل بر بى فايده بودن آن مى

 رسيدن به پاسخ صحيح اين سئوال، پرسش نامه زير را جواب دهيد.

 . لطفاً پرسش نامه زير را پر كنيد!!2

 نامحدود است؟الف( آيا معلومات انسان 

حتماً بايد در مقابل اين سئوال بنويسيم: محدود است، زيرا معلومات فعلى انسان نسبت به مجهوالت او بسيار كم و بى ارزش 

است و در پيرامون هر مسئله حل شده علمى، هزاران مسئله مجهول وجود دارد كه به تدريج با مجاهدات فراوان دانشمندان 

شود. به راستى اگر بخواهيم نسبت معلومات و مجهوالت كنونى را با هم مقايسه كنيم، نتيجه  ه مىپرده از روى آنها برداشت

 فاصله زيادى ندارد.« صفر»شود كه با  آن يك كسر فوق العاده كوچكى مى

كمترين تر به، خود ما و حيات و زندگى ماست و بايد با كمال تأسف اعتراف كرد كه: هنوز از حقيقت آن  از همه چيز نزديك

گويد: زندگى و كيفيّات حياتى جانداران، مانند درياى وسيع و پهناورى است كه ما فقط  اطالعى نداريم. يكى از دانشمندان مى

 كنيم. از دور، پرتوى از امواج آن را مشاهده مى

اقع يك مجموعه انسان در و»گويد:  مى« انسان موجود ناشناخته»در كتاب  -دانشمند بزرگ فرانسوى  -« الكسيس كارل»

در واقع جهل ما از خود، زياد »گويد:  در جاى ديگر مى« توان او را به سادگى درك كرد. سرا پا راز و ابهام است كه نمى

و هنوز نواحى وسيعى از دنياى درونى ما ناشناخته مانده است و بيشتر پرسش هايى كه محققين و مطالعه كنندگان زندگى 

 «ماند. اسخ مىكنند بدون پ انسان، طرح مى

ترين  ما امروز پس از مطالعات فراوان، اجزاء اصلى تشكيل دهنده سلول را )كوچك»گويند:  دانشمندان علوم طبيعى مى

 جزء زنده كه 



توانيم يك سلول را تجزيه كرده و اجزاء و مواد آن را  ايم و همان طور كه مى دهد.( شناخته واحد مستقل حياتى را تشكيل مى

توانيم با تركيب دقيقى به صورت اول برگردانيم، اما بايد اعتراف كنيم كه  دا سازيم، همين طور هم مىاز يكديگر ج

 دانيم. توانيم حيات را به آن باز گردانيم. اين حيات چيست و چگونه است؟ نمى نمى

 ب( آيا علوم انسانى به اخرين مرحله كمال ممكن خود رسيده است؟

ى درنگ بنويسيم: هميشه به پيشروى خود ادامه خواهد داد; هيچگاه در سير تكاملى علوم در برابر اين پرسش هم بايد ب

اى  شود كه تا ابد وقفه تر حركت كرده است و تصور نمى اى رخ نداده، ولى گاهى در اين مسير، كندتر و گاهى سريع وقفه

شود و حجم علوم ما را بيشتر  فه مىاى بر معلومات ما اضا گذرد مطالب تازه درآن پيدا شود، زيرا هر روز كه مى

 سازد. مى

 ج( آيا آنچه تا كنون كشف شده در گذشته قابل پيش بينى بوده؟

از آن به طرف « ايستگاه فضايى»سال قبل فرستادن موشكى به وزن چند تن به ماوراء جّو و پرتاب يك  300آيا هرگز در »

گفت، بر او  ندى هر چند به صورت احتمال و فرضيه از آن سخن مىكره زهره، قابل تصور يا پيش بينى بود؟ آيا اگر دانشم

دانستند؟ آيا در گذشته وجود موجودات ذره بينى، نيروى  هاى عصبى نمى خنديدند و مغز او را دستخوش هيجان نمى

 «كرد؟! العاده اتم و صدها نمونه ديگر به فكر كسى خطور مى خارق

 فى خواهد بود!ها من به طور يقين جواب تمام اين سئوال

د( آيا قبول داريد كه در آينده مطالبى براى بشر كشف خواهد شد كه حتى تصور آن براى ما مشكل است و به هيچ وجه قابل 

چه بسا كه معلومات فعلى ما در برابر معلومات آن روز، حتى ارزش معلومات يك كودك كالس اول -1 (1پيش بينى نيست؟)

 نشمند محقق نداشته باشد.را هم در مقابل معلومات يك دا

 «احتماال آرى!»الاقل بايد بنويسيم: « آرى،»اگر نتوانيم در پاسخ اين سئواالت به جرأت بنويسيم: 

توانيم بگوييم: آنچه كه امروزه علوم براى ما كشف كرده، گر چه از هر نظر  با در نظر گرفتن مندرجات اين پرسش نامه مى

توانيم درباره مجهوالت خود يك طرفه به قاضى برويم و اگر علم از درك چيزى عاجز  ىقابل استفاده است ولى ما هرگز نم

مورد استفاده قرار داد. اگر « حربه انكار»توان روى اين عدم درك، تكيه كرد وآن را به عنوان يك  ماند به هيچ وجه نمى

آن چسبانيد. همان  رفى كرد و اين مارك را بهآن را بى اثر و بى فايده مع توان علوم از تفسير چيزى عاجز شدند هرگز نمى

كرديم چه مانعى دارد  هاى خارق العاده علوم فضايى و... را در گذشته پيش بينى نمى طور كه معلومات كنونى و پيشرفت

ها  شوند كتاب روزى برسد كه درباره اسرار و فوايد همين موجودات كه از نظر اطالعات ناقص ما بى فايده محسوب مى

 ته شود؟نوش

بايد يك دانشمند هوشيار درباره اين جهان، خيلى با احتياط قدم بر دارد، زيرا مجموعه تجربيات و معلومات گذشته به ما اين 

نكته اساسى را فهمانده كه اين دستگاه، يك دستگاه ساده و معمولى نيست; از اسرار عجيب درون اتم تا ساختمان قلب، چشم و 

تر ازآن است كه ما تصور  تر و دقيق اند كه اسرار اين جهان خيلى پيچيده رس را به ما دادهاعصاب انسان، همه اين د

 كنيم. مى

هاى مختلف به اندازه كافى ما را در برابر عقل و قدرتى كه در ساختمان اين دستگاه دست اندركار بوده  مطالعه اين قسمت

 باره اسرارآن بر حذر داشته است.خاضع ساخته و از هر گونه بى احتياطى و قضاوت عجوالنه در

خواهيم ثابت كنيم كه اين موضوعاتى كه فعال از فوايد آنهابى خبريم مفيد و سودمند است،  اشتباه نشود، ما با اين بيانات نمى

 خواهيم بگوييم: بلكه مى

 جاى اين احتمال هست و انكار مطلق، در اينجا هيچ پايه علمى و منطقى نخواهد داشت.

هاى كشف شده، صد در صد مفيد ندانيم، الاقل بايد اسم  هت اگر اين موجودات را با توجه به تجربيات قسمتبه همين ج

ها  اى كه از درون اتم تا كهكشان توان آن همه آثار عقل و قدرت و زمزمه را روى آنهاگذارد و گر نه چطور مى« مرموز»

 ده و نشنيده بگيريم؟اى، ندي را پر كرده، به خاطر موجودات مرموز و ناشناخته

 -هاى زيادى از يك جمعيت منقرض شده ها، لوحه اجازه بدهيد در اينجا مثالى براى شما بزنم: فرض كنيد در يكى از حفارى

به دست اورديم، وقتى به خواندن آنها آشنا شديم، ديديم كه انواع  -اند كرده كه هزاران سال پيش در اين جهان زندگى مى

هاى مختلف اجتماعى، علمى و تاريخى به صورت شعر و نثر و با بيانى فوق العاده  برجسته در قسمت مطالب بكر و حقايق

آن عاجز مانديم و نتوانستيم  شيوا و رسا در آنها درج است، ولى در يك يا چند لوح، سطورى بود كه ما از فهم معنى

است كه بگوييم: اين الواح، آثار يك قوم متمدن و دانشمند  ترين مفهومى براى آنهاپيدا كنيم! آيا به عقيده شما بهتر اين كوچك

بوده كه در دل خاك به يادگار مانده و اين سطور ناخوانده شده، حقايقى است كه كليد فهم آنهابه دست ما نيفتاده؟يا بگوييم: 

و كلماتى به هم بافته وآن همه وجود اين سطور نامفهوم دليل بر اين است كه اصال نويسنده اين الواح، سواد و اطالعى نداشته 

 مطالب ارزنده، به صورت تصادف و اتفاق از آنهادر آمده و دليل اين مطلب هم، همان چند سطر مرموز و نامفهوم است!



 تواند با احتمال دوم موافقت كند؟ آيا هيچ آدم با وجدانى مى

 توانم ده سال از مجهوالت سئوال كنم! . مى5

آنچه تا كنون از كتاب طبيعت »نوشته است: « خالصه فلسفه نسبيت»در كتاب خود  -ف معاصردانشمند معرو -« اينشتين»

دانيم كه در مقابل  ايم... ولى با اين همه مى ايم بسيار چيزها به ما آموخته است و ما به اصول زبان طبيعت آشنا شده خوانده

 «يعت دوريم.هاى خوانده و فهميده شده، هنوز از كشف و حل كامل اسرار طب كتاب

 گويد: مى -دانشمند فلكى  -« فالماريون»

داند! من  رويم، اما اين عمل عضالنى ما چيست؟ هيچ كس آن را نمى كنيم، اما همين فكر چيست؟ و راه مى ما فكر مى»

غير مادى من،  بينم كه اراده كنم كه دستم را بلند كنم، مى بينم، اما هر وقت اراده مى اراده خود را يك نيروى غير مادى مى

 دهد. حركت مى -كه عضو مادى است  -دست مرا

شود  شود؟ كسى پيدا نمى اى تبديل به نتيجه مادى مى گيرد؟ نيروهاى عقلى من با چه واسطه اين مطلب چطور صورت مى

ه سال در مورد توانم د كه به اين سئواالت پاسخ بدهد؟! جواب دهيد به من اى آقايان!... ولى همين قدر كافى است كه من مى

 «مجهوالت سئوال كنم ولى شما هيچ يك از آنها را نتوانيد جواب دهيد!

علم ما همچون قطره است ولى »گويد:  مى -پس از بحث جالبى درباره پيشرفت علوم و وضع آينده علم  -« ويليام جمس»

: عالم معلومات طبيعى فعلى ما ُمحاط جهل ما يك درياى عظيم! تنها چيزى كه ممكن است به طور مؤكد گفته شود آن است كه

فالماريون; قواى -1 (1«)ايم. ترى از نوع دگر است كه ما تا كنون خواص آن را درك نكرده )احاطه شده( به عالم وسيع

 طبيعى مجهول.

 شود؟ . آيا اين امور باعث الحاد )كفر( مى2

 گويد: چنين مى« ىنمودارهاى روح»در كتاب  -دانشمند معروف فرانسوى  -« شارل ريشيه»

اى قائل باشد، حتماً بايد به اين موضوع نيز معتقد باشد كه  در عين اين كه بايد انسان براى علوم امروز احترام فوق العاده»

 «علوم امروز هر قدر وسعت و صحت پيدا كند، باز همواره نواقص بسيار زيادى دارد!

 گويد: سپس مثال هايى ذكر كرده و مى

مطالبى  101بربرى، يك دهقان مصرى و يا يك دهاتى روسى درباره معلومات جهان طبيعت، سئوالى كنيم،  اگر از يك مرد»

آيد كه علماى عصر ما در مقابل  دانم كه روزى مى دانند; و من مى نويسند، نمى هاى ابتدايى مى را كه در همين كتاب

 كند: پس از چند جمله اضافه مى« نشگاه فرانسه!ها باشند در برابر اساتيد دا دانشمندان آن زمان، مانند دهاتى

بنابراين دانشمند حقيقى كسى است كه در آن واحد هم جسور و هم متواضع باشد. متواضع باشد چون علوم ناچيز و اندك »

 «است و جسور باشد، زيرا راه در برابر مجهوالت مقابل ما باز است!

اگر طرح سازمان وسيع جهان »ها را چنين عنوان كرديم: شد ايراد مادىگرديم به اصل مطلب. اگر نظرتان با اكنون بر مى

زند و به حيات  هستى از طرف يك مبدأ دانا و تواناست، چرا گاه و بيگاه، طوفان، سيل و زلزله دفتر زندگى ما را بر هم مى

دهد؟ چرا اين همه  ر مىم، روح لطيف و زود رنج ما را آزا دهد؟ چرا مصائب و اآل گروهى از همنوعان ما خاتمه مى

كرات، كواكب و سيّاراتى كه براى ما قابل سكونت نيست آفريده شده؟ و چرا در بعضى از جانداران، اعضاء زائدى ديده 

 «اى بر آن مترتب نيست؟ چرا؟... چرا؟... شود كه اثر و فايده مى

رآميز، در خور كسى است كه به تمام در آنجا روشن ساختيم كه اين گونه صحبت، مؤاخذه كردن و چون و چراهاى غرو

 اسرار جهان آفرينش آگاه شده باشد و به عبارت ديگر: علم او علم مطلق و غير آميخته به جهل باشد.

اى براى بعضى از حوادث و موجودات اين جهان نديد، آن زمان  اگر كسى چنين مقامى را در علم پيدا كرد و به راستى فايده

هنوز جز ورقى  -ترين دانشمندان عصر حاضر  به اعتراف صريح بزرگ -را دارد،... اما ما كه حق چنين چون و چراهايى 

ايم و هنوز معلومات ما در برابر مجهوالت، حكم صفر را در برابر يك عدد فوق  از كتاب قطور تكوين و آفرينش را نخوانده

 توانيم اينچنين صحبت كنيم؟ العاده بزرگ دارد، چطور مى

مالحظه كرديد، ما نهايت احترام را براى پيشرفت برق آساى  -دانشمند فرانسوى  -« شارل ريشيه»در گفتار  همان طور كه

علوم طبيعى جديد قائل هستيم و آن قدر هم نمك نشناس نيستيم كه خدمات گرانقدرى را كه اين علوم به ما و به تمام جهان 

شود كه موقعيت علم و فكر بشر را در برابر دستگاه عظيم و  ن نمىاند، فراموش كنيم; اما اينها دليل بر اي بشريت كرده

 دچار اشتباه شويم.« ارزيابى علوم انسان»پهناور جهان خلقت فراموش كرده و در 

 اين انسان خودخواه!

هاى  نهگويند: انسان طبعاً خود خواه است و اين خودخواهى، در گذشته بيش از امروز دامنگير او بوده است; يكى از نشا مى

خودخواهى او را در گذشته، همان عقيده به مركزيت زمين و گردش تمام كواكب و سيارات به دور آن )طبق هيئت 

هاى خودخواهى را بدرد و به ارزش واقعى خود در  دانند، اما امروز با پيشرفت علوم توانسته اين پرده بطلميوس( مى

 دستگاه آفرينش پى برد.



ترى از خودخواهى  هاى ضخيم ها را عقب زده، پرده كه پيشرفت علوم طبيعى، بعضى از اين پرده بينيم ولى ما متأسفانه مى

چرا ديگر كرات منظومه »گويد:  و تعّصب را به روى چشم دل او انداخته است; آيا اين سخن دكتر بخنر آلمانى كه مى

 بطلميوسى نيست؟ از همان نوع افكار« شمسى مانند كره زمين مورد استفاده افراد بشر نيست؟

مگر تمام اين دستگاه براى زندگى ما و افرادى مانند ما آفريده شده كه بايد حتماً شرائط حيات و زندگى در آنها مشابه شرائط 

 حيات و زندگى در روى زمين باشد؟

پارچه بافى  اى كه كمى از كار انسان سر درآورده، از باالى يك كارخانه عظيم اين سخن درست مثل اين است كه پرنده

هاى  اند تا پنبه را به صورت پارچه هاى عظيم آهن در فعاليت ها و ماشين بگذرد و ببيند كه تعداد زيادى در اطراف چرخ

گردانندگان اين كارخانه چه اشتباه مختلف رنگارنگى بيرون بياورند. آنگاه اين پرنده با لبخند تمسخرآميزى بگويد: مدير و 

حتياجى به لباس و پارچه ندارم، اين زحمات بيهوده براى تهيه پارچه به خاطر چيست؟! آيا اين كنند، من كه ا عجيبى مى

 گفتار به عقيده شما منطقى است؟

 ها و آپانديس فايده لوزه

براى اين كه ارزش واقعى علوم انسان را فراموش نكرده و بى جهت درباره معلومات خود و سايرين غلّو ننماييم، همواره 

تواند  است، زيرا تاريخ علم، مى« تاريخ علم»هاى علمى خود قرار دهيم و آن مطالعه  موضوع را جزء برنامهبايد يك 

انگيز فراوانى را در اين زمينه در اختيار ما بگذارد; چه بسا در گذشته، آراء و نظرات فراوانى در افكار  هاى عبرت درس

ا چيزى نگذشت كه نه تنها اهميت و عظمت خود را از دست دادند، شدند، ام نفوذ داشتند كه در زمره بديهيات محسوب مى

 بلكه وسيله سخريّه و تفريح آيندگان شدند.

خبرى و جهالت منتسب  دهد كه مبتكران را به جرم بيان آنها، به نادانى و بى همچنين آراء و عقايدى را هم به ما نشان مى

 را تأييد كرد. هاى آيندگان، صحت آن كردند. ولى تجربيات و آزمايش

 در اينجا خوب است به عنوان نمونه، يكى دو مثال ذكر شود:

، زائده كوچكى )آپانديس( قرار دارد كه به صورت لوله كوتاه بن بستى در انتهاى روده مزبور «روده كور»در انتهاى 

 گردد. مى« آپانديسيت»كند. التهاب اين قسمت سبب بروز بيمارى معروف  خودنمايى مى

كردند و حتى بعضى معتقد بودند كه: هر آدم سالمى  ته، گروهى از دانشمندان، وجود اين عضو را زائد حساب مىدر گذش

تواند با جراحى آن را بيرون بياورد;ولى بعداً معلوم شد كه نه تنها اين عضو زائد نيست بلكه بر اثر حساسيت فوق  مى

تواند انسان را از  شود و مى براى بدن محسوب مى« سوت خطر»له هاى داخلى دارد به منز اى كه در مقابل عفونت العاده

 هاى حساس داخلى بدن باخبر و آگاه سازد تا در مقام مبارزه با آن برآيد. هاى مختلف به قسمت حمله بيمارى

 شوند. ناميده مى« لوزتين»همچنين در دو طرف گلوى انسان دو غّده قرار دارد كه 

اى در زائد بودن آنها اصرار داشتند كه معتقد بودند خوب است در همان طفوليت به وسيله  هبعضى از دانشمندان به انداز

هاى چركين در نيايد!; ولى مطالعات بعدى نشان داد كه وجود اين دو غّده،  جراحى، آنها را بيرون بياورند تا به صورت غده

كنند كه تا  از پزشكان معروف رسماً توصيه مى تأثير قابل توجهى در سالمت انسان دارد، به همين جهت امروزه بعضى

هاى مزبور چركين و خطرناك نشوند.( بايد تا آنجايى كه امكان دارد از جراحى آنها خوددارى  ضرورت ايجاب نكند )غده

 كرد.

، خالصه بسيارى از مجهوالت ديروز بشر، جزء معلومات امروز قرار گرفته و به همين نسبت بسيارى از مجهوالت امروز

جزء معلومات فردا خواهد بود و تعداد آنها خيلى بيش از آن است كه بتوان در اين مختصر شرح داد. با اين حال با چه 

توان درباره بى فايده بودن چيزى نظر قاطعى داد؟ آيا اين نشانه بى اطالعى از چگونگى سير و پيشرفت علوم  جرأتى مى

 نيست؟

 يك حربه قديمى!

ام اين بيانات و آنچه در صفحات گذشته بود، بيان يك مطلب است و آن اين كه به اين آقايانى كه هنوز هم تنها منظور ما از تم

شوند  شوند و براى نفى يك حقيقت، متوسل به اين مطلب مى وارد ميدان مبارزه مى« حربه انكار»ها با  در اين گونه بحث

نين موضوعى ابداً وجود ندارد، بفهمانيم كه اين حربه زنگ زده و كه: چون علم، چيزى در اين باره كشف ننموده، بنابراين چ

هاى  فرسوده را با مالحظه اين همه تحوالت آراء و عقايد علمى كنار بگذارند و به عوض منفى بافى و سماجت، روى جنبه

 مثبت فكر كنند تا به عمق اسرار جهان هستى بيشتر واقف شوند.

ميالدى با مبارزات آن روز تناسب داشت ولى امروزه دانشمندان علوم طبيعى  18و19درست است كه اين حربه در قرن 

 كنند كه اين منطق، منطق صحيحى نيست. اعتراف مى

ايم نه تمام آن را; در بحث آينده،  اى از پاسخ ايراد مورد بحث را روشن ساخته اشتباه نشود، ما با اثبات اين حقيقت فقط گوشه



 نندگان گرامى خواهد گذشت.ادامه پاسخ آن از نظر خوا

 گويد: هاى علمى خود چنين مى در يكى از سخنرانى -كاشف تشعشع ماده -« ويليام كروكس»

يكى از صفاتى كه در حل مباحث روانى به من كمك شايان كرد و راه اكتشافات طبيعى را براى من آسان ساخت، اكتشافاتى »

 بود كه احياناً براى

 و آن ] اعتقاد راسخ و صحيح من به جهل وخود من غيره منتظره بود [

توانند به اين مطلب تن در بدهند و قسمت مهمى از اين سرمايه  نادانى خودم بود!ولى بيشتر مطالعه كنندگان علوم طبيعى نمى

 «علمى پندارى را ناديده بگيرند!

 . حوادث ناگوار جهان5

: بيمارى و مصيبت عزيزان( و اجتماعى )مانند: زلزله، طوفان ها و مشكالت فردى )مانند همواره زندگى انسان با ناراحتى

شود، عرصه زندگى او  و سيل( آميخته است و عليرغم تمام كوشش هايى كه براى آسايش تن، آسودگى خيال و فكر انسان مى

 جوالنگاه اين گونه حوادث است.

ها را گروه گروه  ست: يك روز آبله و ماالريا انسانها با تغيير وضع زندگى و تمدن جديد، تغيير كرده ا منتها چهره نگرانى

حوادث رانندگى و از همه بدتر  -كه هنوز طريق معالجه آنها كشف نشده -فرستاد و امروزه سرطان، ايدز به ديار عدم مى

ه و و حوادث طبيعى )مانند: سيل، زلزل -گيرد ترى به خود مى كه روز به روز چهره خطرناك -هاى روحى  توسعه بيمارى

 كنند. طوفان( در اجتماع بشر بيداد مى

مردد ساخته و موجب شده كه آن همه آثار « نظم جهان هستى»قبال هم گفتيم كه: همين مسايل است كه جمعى را در مسئله 

 انگيز خدا را در سر تا سر عالم هستى ناديده بگيرند و راه الحاد را در پيش گيرند. عجيب و حيرت

هاى فكرى اين گونه افراد  اسى است كه بايد با دقت و حوصله بيشتر تعقيب شود تا ما نيز از لغزشدر هر حال اين بحث حس

 هاى خود را در دو قسمت جداگانه تعقيب كنيم: بر كنار بمانيم. بايد در اين بحث گفته

دهد كه  وضوع به ما اجازه مى. فرض كنيم كه با معلومات فعلى نتوانستيم فلسفه بالها، آفات و دردها را دريابيم، آيا اين م1

چشم بپوشيم و  -ايم انگيز عالم آفرينش دريافته هاى گذشته، درباره نظم شگفت كه به طور آشكار از بحث -از حقيقت بزرگى 

 اى از حوادث اتفاقى و تصادفى بدانيم؟ جهان را مجموعه

ايم و جواب  و اجتماعى را به خوبى دريافته هاى فردى هاى زيادى از فلسفه مصائب، آالم )دردها( و ناراحتى .ما قسمت2

قانع كننده آن را آماده داريم، بلكه اگر تعجب نكنيد بيشترين آشنايى ما به وجود آن مبدأ بزرگ، همين موضوعاتى است كه به 

 نوبه خود از داليل توحيد است! فعال بحث ما در قسمت اول است.

 يك تابلوى زيبا

هاى معروف دنيا ببينيم، تابلوى مزبور منظره يك شب مهتابى را مجسم  يكى از موزه فرض كنيد تابلوى زيبايى را در

كند. هاله زيبايى به دور  سازد كه پرتو كم رنگ ماه، دل تاريكى را شكافته و از پشت ابرهاى پراكنده خودنمايى مى مى

 دهد. قرص ماه حلقه زده و آن را زيباتر از آنچه هست نشان مى

اى  كند و امواج نقره هاى منظمى عبور مى خورد كه از البالى تخته سنگ ، نهر آب صافى به چشم مىدر يك طرف تابلو

خورند كه با ساز و  آن در پرتو نور ماه، تأللو و زيبايى دلفريبى پيدا كرده است. در يك طرف ديگر، سوارانى به چشم مى

 قصد شبيخون دارند.برگ جنگى كامل به سرعت در حركتند و از چهره آنها پيداست كه 

كه آشنايى  -شود كه براى ما انگيز است، اما در يك گوشه آن چند نقطه تاريك و مبهم ديده مى همه چيز اين تابلو، جالب و دل

كند و از طرفى كاركنان موزه، مدعى هستند كه  بى فايده و بيهوده و يا احياناً زشت و نازيبا جلوه مى -كامل به نقاشى نداريم

 و مربوط به يكى از هنرمندان معروف گذشته است.اين تابل

هد كه ارتباط اين تابلوى نفيس را به يك نقاش چيره دست، انكار كنيم و به استناد همان چند نقطه  آيا عقل ما به ما اجازه مى

ترين  بلو، كوچكمبهم، آن را نتيجه گردش نامنظم قلم شخص بى اطالعى بر بوم نقاشى بدانيم و مدعى شويم كه سازنده اين تا

 آگاهى از فنون نقاشى نداشته است؟!

 يا به عكس، بايد آن همه نقاط روشن و درخشان را دليلى بر وجود اسرارى در اين چند نقطه مبهم بگيريم؟

هاى عجيبى كه سر تا پاى او را فرا  آيا ساختمان يك تابلوى بى روح و بى جان از ساختمان وجود يك انسان با آن همه دستگاه

تر است؟ آيا ساختمان يك شاخه گل، يك پرنده زيبا به اندازه يك تابلوى نقاشى، حس اعجاب و تحسين  گرفته است پر ارزش

انگيز در عالم باال، كهكشانها، سيارات منظم و عظيم، نطفه  هاى حيرت انگيزد؟ تا چه رسد به اين همه نقش انسان را بر نمى

 ها به دور هسته اتم و هزاران نقش حيرت آور ديگر. بندى در عالم رحم، گردش عجيب الكترون

خبر باشد كه اين همه آثار را، به بهانه اين كه هنوز در مطالعات ناقص خود، به تمام  به راستى بايد انسان چه قدر نادان و بى



 اسرار اين جهان پهناور آشنا نشده، معلول تصادف و اتفاق كور و كر بداند؟!

 كنيم! دانيم قضاوت مى دانيم كه اين اندازه گستاخانه درباره آنچه نمى هان چه مىمگر ما از اسرار اين ج

 گويد: مى -دانشمند معروف انگليسى و يكى از مؤسسين تلگراف بى سيم  -« اوليفرلورچ»

د، اما من با گوين دانيم در مقابل آنچه كه الزم است بدانيم هيچ است! بعضى اين سخن را بدون عقيده و ايمان مى آنچه ما مى»

 «كنم! اعتقاد كامل اين مطلب را اظهار مى

 اسرار گريه نوزاد

كند و از هر  چيزى كه ما را بيش از هر چيز به بردبارى، دقت و موشكافى در حل اسرار و رموز عالم هستى دعوت مى

داده رمزى  احتمال نمى دارد اين است كه: موضوعات پيش پا افتاده بسيارى بوده كه كسى گونه تندروى و جسارت باز مى

اند و همين قبيل  در وجود آن نهفته باشد، ولى دانشمندان در رابطه با آن مسايل به اسرار جالب توجهى برخورد كرده

 گويد: در موقع قضاوت در برابر اسرار هستى، فوق العاده با احتياط قدم برداريم. موضوعات است كه به ما مى

 ات را در اينجا يادآور شويم:بد نيست يك نمونه از اين موضوع

شود كه انسان به فكر  كنند. بسيار مى ايد كه نوزادان زيادى گريه ناراحت كننده و جانفرسايى مى شما حتماً اين مطلب را ديده

 كند؟ رود كه: چرا اين اندازه، اين بچه بى گناه گريه مى فرو مى

كند؟ بيشتر مردم، با نظر سطحى به  برى ندارد كه اين قدر ناله مىهاى آن خ سبب ناراحتى او چيست؟ او كه از دنيا و ناكامى

نمايند، در حالى كه مطالعات دانشمندات  كنند و حتماً آن را يك امر پيش پا افتاده و يا بيهوده فرض مى اين موضوع نگاه مى

ذف شود ممكن است عواقب ثابت كرده كه گريه نوزاد يكى از عوامل حيات و زندگى اوست و اگر از برنامه زندگى او ح

هاى او  خطرناكى به بار بياورد، زيرا بيش از همه چيز، براى رشد و نمو عضالت، اعصاب كودك و استحكام استخوان

 ورزش و حركت الزم است.

تر باشند، تأثير ورزش و حركت در سالمت و رشد آنان بيشتر است و روى همين جهت است كه دست  ها هر چه كوچك بچه

گذارده و دائماً آنها را به حركت و ورزش وا  -مخصوصاً در سنين كم -ك حالت جنب و جوش در نهاد اطفال آفرينش ي

هاى مختلف  هاى آنها رشد و نمو الزم را بكند و به تدريج كه قسمت دارد تا اعصاب آنها محكم و عضالت و استخوان مى

شود، اما جلوگيرى كردن كودك از حركت و  ركت كمتر مىكند عالقه انسان به ورزش و ح بدن استحكام الزم را پيدا مى

زند و حتى  لطمه جبران ناپذيرى به سالمت و رشد او مى -كند كه بدن به سرعت رشد مى -هاى اوليه عمر ورزش در سال

 ممكن است رشد او را متوقف سازد.

ايل مختلف ورزشى استفاده كند و نه پاهاى اما اين نوزاد شير خوار ناتوان، نه آن پنجه و بازوى توانا را دارد كه از وس

بنمايد، در حاليكه احتياج فورى و شديد  -ترين ورزش هاست كه يكى از بهترين و سالم -نيرومندى دارد كه بتواند پياده روى

 هم دارد.« ورزش كامل»به يك 

ندرستى به اين جهان فرستاده، اين آفريننده كودك كه او را از مراحل خطرناك عالم رحم به سالمت عبور داده و در كمال ت

در اختيار او قرار داده  -كه يك ورزش كامل براى كودك است -اى تأمين كرده است و گريه را نيازمندى را از طريق ساده

 است!

كند، رنگ صورت بر اثر جريان  هاى بدن كودك به شدت فعاليت مى ايد كه هنگام گريه، تمام دستگاه حتماً مالحظه كرده

ها، حنجره،  كند، فشار سختى روى اعصاب، روده شود، دستگاه تنفس به سرعت كار مى خون قلب كامال سرخ مىسريع 

، بلكه بايد گفت: «گريه»آيد، به همين جهت نبايد گفت:  شود و دست و پا هم به حركت در مى هاوارد مى هاى چشم و فك پلك

 «يك ورزش كامل براى نوزاد!»

در ضمن بيانات مفصلى كه درباره  -يكى از پيشوايان بزرگ دين اسالم  -دق ))عليه السالم((جالب توجه اين كه امام صا

دهد، در مورد فايده گريه نوزدان  شرح مى« مفّضل بن عمر»اسرار توحيد در جهان آفرينش براى يكى از يارانش به نام 

 فرمايند: چنين مى

ا بماند عواقب خطرناكى از قبيل نابينايى و مانند آن به بار اى مفضل! در سر نوزاد رطوبت هايى است كه اگر همان ج»

ها به صورت قطرات اشك از سر او خارج گردد و تندرستى و سالمت او  شود كه آن رطوبت آورد، ولى گريه سبب مى مى

ه زحمت برد در حالى كه پدر و مادر، خود را براى ساكت كردن او ب را تضمين كند! نوزاد از گريه كردن استفاده مى

سازند تا گريه نكند، غافل از اين كه گريه براى او بهتر و نتيجه  اندازد و وسائل استراحت او را از هر نظر فراهم مى مى

تر است. همچنين چه مانعى دارد كه بسيارى از موجودات، داراى فوايد و منافعى باشند كه افراد منكر هدف در  بخش

 ..«سازمان آفرينش، از آن بى خبر باشند.

كنيد! همين گريه كه يك موضوع پيش پا افتاده است، عالوه بر اين كه يگانه راهى است كه كودك  خوب مالحظه مى



هاى مختلف و ناراحتى هايش را به وسيله آن براى پدر و مادر شرح دهد، چه نقش مؤثرى در سالمت و  تواند نيازمندى مى

ا اين وضع آيا شما عقيده داريد كه اگر اسرار بعضى از حوادث و رشد و نمو كودك دارد. اين يك نمونه كوچك است. ب

 توانيم آن همه نقاط روشن و خيره كننده توحيد را فراموش كرده و راه انكار را بپوييم؟ موجودات عالم را درك نكرديم، مى

 . بالهاى نسبى و مطلق!3

ها( كمى به طول انجاميد، ولى نبايد فراموش كرد كه ها، آفات و بال ها )بى نظمى گفت و گوى ما در پاسخ اين ايراد مادى

شود و به همين دليل نبايد به اين زودى از آن صرف  ها محسوب مى اين موضوع، لغزشگاه مهمى براى بسيارى از مادى

 نظر كرد.

ن توجه شما را ايم و نقاط تاريك اين بحث تا حدود زيادى روشن شده است. اكنو هاى زيادى در اين باره كرده تا كنون بحث

 كنيم. اى در اين قسمت جلب مى به بحث تازه

هاى ناراحت كننده،  ها و... نگاه كنيم، چهره ها، زلزله اگر از دريچه مطالعات سطحى و معمولى به حوادثى از قبيل طوفان

ترى در اين باره  قمظهر خشم و قهر طبيعت هستند، اما اگر مطالعات دقي« ها بعضى»هولناك و تنفرآميزى دارند و به قول 

 رسيم كه: هاى عجوالنه بپرهيزيم نتيجه طور ديگرى خواهد بود، يعنى به اين حقيقت مى كرده و از قضاوت

 «حقايق مطلق را با حقايق نسبى اشتباه نكنيم»

در اين  -همواره مطالعات ما درباره سود و زيان حوادث و موجودات اين جهان، نسبى است، يعنى مقياس سنجش را 

دهيم كه سرنوشت آنها با ما ارتباط نزديك دارد. آنچه به نفع ماست، خوب و مفيد و  وضع خود و كسانى قرار مى -طالعات م

اى كه در سرنوشت ما اثر بدى گذاشته،  كنيم كه فالن حادثه دانيم. ما هرگز حساب نمى آنچه به زيان ماست، بد و مّضر مى

 آورد. در صد سال آينده چه آثارى به بار خواهد

هاى مختلف بدن ما  يك ماده شيميايى مخصوص، ممكن است از نظر ما سم مهلك باشد، زيرا اثر سوئى روى دستگاه

گذارد، ولى چه بسا همين ماده براى جاندار ديگر داروى حيات بخش باشد و به عكس چه بسا ماده ديگرى كه داروى  مى

 حيات بخش ماست نسبت به ديگرى سّم مهلك محسوب شود.

تواند مالك خوب و بد بودن يك موجود يا يك حادثه باشد؟ يا اين كه بايد براى يك قضاوت كلى  ولى آيا تنها سود و زيان ما مى

 و نهايى، مجموعه تأثيرات اين حادثه را مورد مطالعه قرار دهيم؟

تواند مالك  گز نمىگيرد هر كه در چهار چوبه شرائط و موضوعات خاصى صورت مى« مطالعات نسبى»خالصه اين كه 

 گردد و اشتباهاتى كه از اين راه ممكن است دامنگير ما گردد، بسيار مهم و غير قابل گذشت است.« قضاوت مطلق»

 رسد. براى روشن شدن اين حقيقت، ذكر چند مثال الزم به نظر مى

 هر كسى نقش خودش بيند در آب!

ريزد،  را پوشانده و رگبار متناوبى بر كوه و صحرا مى. فروردين ماه است، ابرهاى ضخيمى صفحه آسمان نيلگون 1

گيرند، نسيم روح افزايى كه با  ها و گياهان نوخاسته، طراوت و زيبايى خاصى به خود مى هاى تشنه آبيارى شده و گل زمين

ل توصيفى كند و به جهان طبيعت، شكوه و زيبايى غير قاب ها را به هر سو پراكنده مى رطوبت ماليمى آميخته، عطر گل

 انگيز است! چه نعمتى! چه سعادتى! و... )اين از نظر ما( بخشد: راستى چه زيبا و دل مى

مانند، انبار آذوقه ويران شده و تمام راهروها  ها زير آوار مى اى از مورچه شود، عده ها زير رگبار خراب مى النه مورچه

راى جمع آورى آن وقت صرف كرده بودند، خيس شده است، همه اى كه نُه ماه ب و كريدورها را آب فرا گرفته، تمام آذوقه

دهند، همه فاسد شده است، نوزادان ضعيف و  چيز روى آب يا زير آوار مانده، تخم هايى كه نسل آينده النه را تشكيل مى

ه و دردناكى! و... اند همه بيمار شده و سخت ناراحتند. چه باليى! چه مصيبتى! چه حادثه جانكا ناتوانى كه زير آوار نرفته

 ها!( )اين هم از نظر مورچه

هاى ساحلى را به  . نسيمى از سواحل دريايى حركت كرده و مقدار زيادى بخار آب را با خود برداشته و هواى منطقه2

 صورت خفقان آورى مملّو از بخار آب كرده است. مردم ناراحتند و هوا خفقان آور.

بخشد و  اى مى رسد، درختان تشنه را روح تازه ها مى ه نقاط خشك و سوزان بياباندهد و ب نسيم به جريان خود ادامه مى

 كند. مردم آن سامان خوشحال و مسرورند. گرماى هوا را تعديل مى

هاى دورتر ابرها را به حركت در آورده، هوا به شدت سرد  دهد، در منطقه نسيم تندتر شده و باز به سير خود ادامه مى

گيرد. كشاورزان و  گردند و به موقع بارندگى نافعى در يك منطقه وسيع صورت مى ها ظاهر مى رقشود و رعد و ب مى

ها و وسايل ارتباط جمعى به عنوان يك خبر مسرت بخش در  دهقانان از اين نعمت بزرگ الهى خوشوقتند و روزنامه

اى حمله  رسد و به دهكده ه اوج شدت خود مىكنند.اين باد به سير خود ادامه داده، كم كم ب صفحات اول خود از آن ياد مى

رساند.  شكند و آسيب قابل توجهى به بعضى از مزارع آنها مى كند، چند درخت كهنسال مى ور شده، چند خانه خراب مى

 همه مردم ده از اين بالى ناگهانى، پريشان و مضطربند و در مجالس و محافل آنها، گفت و گو درباره اين عذاب است.

شود، به صورت بادهاى سريع و سودمند در آمده، سپس  ان همچنان به سير خود ادامه داده، از شدت آن كاسته مىاين طوف



 گذارد. گردد و آثار مفيدى از خود در مناطق ديگر به جاى مى تر شده، تبديل به نسيم روح افزايى مى ماليم

كنند؟ بعضى به طور مطلق آن را  ريان يك نوع قضاوت مىحاال اگر از مردم هر يك از اين مناطق سئوال كنيم درباره اين ج

كنند و قضاوت آنها مطلق نيست، بلكه نسبى است،  دانند، ولى آنها اشتباه مى مى« نعمت بزرگ»و بعضى آن را يك « بال»

 اند. زيرا مقياس سنجش را سود و زيان خود و منطقه سكونت خود قرار داده

پيوندد به طور مسلّم معلول يك سلسله علل  اى كه امروز به وقوع مى ر بگيريم كه هر حادثهالبته بايد اين نكته را نيز در نظ

هاى طوالنى آينده است، زيرا حوادث زيادى پيش از اين رخ داده تا اين حادثه به  بى نهايت قبلى و علت يك رشته معلول

 هاى آينده است. نوجود آمده و اين حادثه نيز به نوبه خود سررشته يك سلسله آثار در زما

ها و مناطق مختلف آثار گوناگونى دارد بلكه در  شود كه اين حادثه نه تنها از نظر مكان با در نظر گرفتن اين نكته روشن مى

هاى گذشته، حال و آينده نيز آثار مختلفى خواهد داشت، منتها مردم هر زمان، خوب و بد و سود و زيان آن را از  طول زمان

 دانند. مى« بال»و گروه ديگرى آن را « نعمت»نگرند. به همين جهت گروهى آن را  د مىدريچه منافع خو

 راه درست انديشيدن

اى را با منافع خود در نظر گرفته و يك قضاوت قطعى درباره آن  بنابراين اگر بخواهيم سطحى فكر كنيم بايد هر حادثه

اى كنيم بايد تمام آثار اين حادثه را در  ضاوت صحيح و همه جانبهق« فيلسوف و متفكر»بكنيم، اما اگر بخواهيم به عنوان يك 

ها و موجودات مختلف در نظر بگيريم، اگر چنين چيزى براى ما ممكن بود و به طور  طول تاريخ و همچنين نسبت به مكان

و ... « زيانبخش« »دثهحا»، «بال»كلى زيان آن حادثه در مجموعه سازمان جهان هستى از منافع آن بيشتر بود به آن عنوان 

 بدهيم و اگر چنين قدرتى را نداشتيم كه يك مطالعه همه جانبه كنيم، سزاوار است از قضاوت قطعى و مطلق خوددارى نماييم.

 ما هرگز حق نداريم با در نظر گرفتن آثار آن در يك منطقه معين يا يك زمان خاص، چنين عنوانى به آن بدهيم.

عموال احاطه بر آثار همه جانبه يك حادثه در طول و عرض )زمان و مكان( براى انسان ممكن با در نظر گرفتن اين كه م

 كند قضاوت مطلق نمايد؟ تواند در مورد اين گونه حوادث كه به اشكال و آثار مختلفى جلوه مى نيست، چگونه مى

شود كه: براى  ولى اثرش اين مىشود  هاست كه انسان در دوران عمر خود يك مرتبه به آن مبتال مى بعضى از بيمارى

كند. اگر ما آن بيمارى را در همان لحظه  هاى مشابه ايجاد مى هميشه يك حالت مصونيت در مقابل آن بيمارى يا بيمارى

ابتالء، مورد مطالعه قرار دهيم بايد بگوييم كه ناراحتى و عذاب است، اما اگر آثار آن را در تمام عمر در نظر بگيريم بايد 

 ها بدانيم. يكى از نعمت آن را

شود، همين بحران هاست كه  آيد كه سرچشمه انقالبات و تحوالتى در آينده مى در زندگى اجتماعى، بحران هايى پيش مى

كند براى رسيدن به وضع بهترى مبارزه دامنه دارى كنند، اگر آن بحران را در همان لحظه در نظر  افراد را وادار مى

 ما اگر آثار آن را در آينده نيز به آن ضميمه كنيم نعمت و موهبت است.بگيريم، البته بالست ا

كنيم كه بايد به طور جدى مراقب اين نكته بود كه ما همواره در مطالعات روزانه )به علت  خالصه بار ديگر تأكيد مى

اشتباه در مطالعات روزانه  گيريم; البته شايد اين كنيم و گاه از آن نتيجه مطلق مى هاى زندگى( نسبى فكر مى نيازمندى

اندازد و چه بسا همين روش  ترى مى چندان تأثير نداشته باشد ولى در مطالعات علمى و فلسفى ما را به اشتباهات بزرگ

 فكرى، ما را براى يك عمر از درك حقايق مهمى باز دارد.

 د.(شود! )دقت كني با توجه به اين حقيقت است كه بسيارى از مشكالت بحث ما حل مى

 . بسيارى از بالها، نعمت بزرگى هستند!3

« ها و بالها براى چيست؟ بى نظمى»ها است كه:  ايد كه بحث ما هنوز درباره اين سئوال مادى حتماً فراموش نفرموده

 هاى گذشته به بحث زير توجه فرماييد. اكنون براى تكميل بحث

 هاست! احساس درد يكى از موهبت

كنيم كه به راستى اين رشته حساس و زود رنج )سلسله اعصاب( كه در غالب نقاط بدن  فكر مى نشينيم و گاهى پيش خود مى

كند. مثال: يك خار  ما وجود دارد، مزاحم ماست، زيرا به خاطر يك موضوع جزئى، داد و فرياد ما را به آسمان بلند مى

دارد، كمى چاى داغ روى بدن ما  كى بر مىرود، دست ما به دستگيره در گير كرده و خراش كوچ كوچك در پاى ما فرومى

 گذارد. سوزد و اى بسا كه آن روز تا عصر ما را راحت نمى ريزد و مختصرى مى مى

توانستيم آتش را با  شديم، زيرا به آسانى مى اگر اين اعصاِب، زودرنج و سريع التأثير، نبودند، ما به اين روز گرفتار نمى

كه ناراحت شويم، ميخ را با مشت خود به ديوار بكوبيم بدون اين كه احساس درد كنيم، سرانگشتان خود برداريم بدون اين 

افتد خود به خود خاموش  ديگر دعوا و كتك كارى مفهومى نداشت و اين همه سر و صداها كه بر سر اين موضوع راه مى

اين بود كه كسى موى سر  اى بود و درست مثل شد، زيرا مشت زدن و سيلى نواختن در گوش ديگرى كار بيهوده مى

توانستيم شكم بيماران محتاج به عمل را در  شنيديم، به راحتى مى ديگرى را گاز بگيرد. اين همه داد و بيداد بيماران را نمى



 جلوى چشم خودشان بشكافيم و جراحى كنيم و نيازى به دردسر بيهوشى نداشتيم و...

اسى غافليم كه همين اعصاب زود رنج هستند كه بدن ما را در مقابل انواع كنيم از اين نكته اس هنگامى كه ما چنين فكر مى

شوند كه بدن ما كه از يك مشت گوشت و استخوان كم دوام ساخته شده، بيش از آهن و  كنند و باعث مى خطرات بيمه مى

 سال عمر كند. 100الى  90فوالد دوام كند و عليرغم آن همه خطراتى كه در اطراف اوست، 

داديم.  عصاب نبود، در مدت كوتاهى، بيشتر اعضاء بدن خود را بر اثر بى مباالتى ناقص كرده و يا به كلى از دست مىاگر ا

كافى بود چند مرتبه آتش را با دستمان بگيريم تا قسمتى از انگشتان ما را بسوزاند و خاكستر آن را روى زمين بريزد يا 

 فهميديم. شد و ما نمى و... جدا مىهاى بدن ما به وسيله در، ديوار، ميخ  گوشت

خورد و تناسب اندام ما  شكست و به صورت كج و معوجى جوش مى هاى ما مى چه بسا بر اثر عدم احساس درد، استخوان

افتادند و ما را به مرگ  شدند و از كار مى رفت. اعضاء داخلى بدن ما بر اثر پيش آمدهايى فاسد مى به كلى از بين مى

 ون اين كه احساس درد و ناراحتى كنيم و به فكر چاره بيفتيم.كشاندند بد مى

يك شبكه فوق العاده دقيق مخابراتى است كه در بيشتر نقاط بدن گسترده شده و با كمترين « سلسله اعصاب»در حقيقت 

ر آورد و انسان را به دنبال چاره جويى و مبارزه با خط هاى خطر را به صدا در مى احساس درد و رنجى، زنگ

سوخته،  كنند كه: بر اثر از دست دادن احساس تألّم )درد( هنگامى كه دستشان با آتش مى فرستد. از بعضى افراد نقل مى مى

 شد؟ شدند! راستى اگر همه ما چنين بوديم چه مى فقط از بوى گوشت بريان شده آن خبردار مى

و تألّم به علل گوناگون( حافظ بدن انسان و يكى از  نتيجه اين كه: اثرپذيرى اعصاب در برابر عوامل مختلف )احساس درد

كند كه درباره آالم  ها، ما را وادار مى مواهب بزرگ الهى است در ضمن، توجه به اين نكته در مورد دردها و بيمارى

 اجتماعى، بالها و آفات بيشتر دقت كنيم.

 گيرى عدم! راه اندازه

 شناخت.« وجود»را به وسيله « عدم»در فلسفه اين مطلب ثابت شده كه بايد هميشه 

را درك كرد؟ جواب اين پرسش آن است كه: ما عدم را با مقايسه با وجود « هيچ »توان  اساساً عدم هيچ است. چه طور مى

كنيم; مثال: هنگامى كه دوست ما در برابر چشمان ماست، شبكيه چشم ما تصوير او را به كمك اعصاب بينايى به  درك مى

شويم، زيرا وجود او اثر خاصى در اعصاب بينايى ما  و به اين وسيله از وجود او در مقابل خود باخبر مىمغز رسانده 

يابيم. از مقايسه اين دو حالت  گذاشته است، اما هنگامى كه خداحافظى كرد و رفت، آن تصوير و اثر پذيرى را در خود نمى

 شود. در ذهن ما پيدا مى« عدم»با يكديگر، مفهوم 

توانيم با اين مفهوم آشنا شويم. مثال: صداى دلنواز مرغى از شاخه درختان به صورت  ه گوش و ساير حواس نيز مىاز را

آورد ناگهان آن مرغ خاموش شده و ديگر  رسد و احساسات مختلفى را در ما به وجود مى به گوش ما مى« امواج صوتى»

كنيم. از مقايسه اين دو حال با هم، مفهوم عدم در ذهن ما  آن اثر پذيرى مخصوص در برابر امواج صوت را احساس نمى

 ايم. ايم و نه آوازش را با گوش شنيده گردد و گرنه ما هرگز نه چهره عدم را با چشم ديده منعكس مى

گرچه درك مفهوم عدم در يك مورد كافى است كه عدم موضوعات ديگر را نيز با مقايسه با آن دريابيم، ولى اگر بخواهيم 

دهد، به خوبى دريابيم بايد عدم را در هر مورد، جداگانه درك كنيم.  تى كه از فقدان هر يك از موجودات به ما دست مىحال

 اين موضوع رابه خاطر داشته باشيد.

 كرديم؟ ها نبود، چگونه نظم را درك مى اى از بى نظمى اگر پاره

ه با وجود دريافت، بايد اهميت هر وجودى را هم با مقايسه با اين هم ناگفته پيداست كه همان طور كه بايد عدم را با مقايس

 عدمش دريافت.

شود و نه وضع وجود و نه آثارى كه در زمينه  يعنى تا اين دو حالت در مقابل يكديگر قرار نگيرند نه وضع عدم روشن مى

 گيرد به خوبى درك خواهد گرديد. هر كدام صورت مى

افزايد؟ اگر اين سئوال را از يك فيلسوف  چهره سفيد و زيبا بر زيبايى و جذابيّت آن مىچرا يك نقطه سياهرنگ )خال( در يك 

سازد و  اى از مقايسه وجود و عدم )سياه و سفيد( را در برابر چشم، مجسم مى گويد: براى اين كه صحنه كنيد به شما مى

 پوست بدن پى ببرد. تواند از آن نقطه سياه به چگونگى رنگ سفيد و جذاب بيننده با مقايسه مى

انگيز اين جهان  اى به اهميت نظم حيرت بنابراين چه مانعى دارد كه نقاش چيره دست جهان هستى براى اين كه هر بيننده

اى از آن، نقطه تاريكى به نام بى نظمى )البته از نظر ما( نشان بدهد؟! اين عين نظم است نه  بزرگ پى ببرد، در گوشه

 نظمى. بى

هاى منظم بدن ما كه در هر عضو بلكه در هر سلولى به خوبى نمايان  كه در برابر اين همه نظم در دستگاه چه ضررى دارد

و آشكار است، يك جفت پستان كوچك بى مصرف )البته تا آنجا كه علوم امروز كشف كرده( براى درك آن همه نظم 



كارگاه عظيم ببريم و بدانيم كه: ممكن بود تمام بدن،  انگيز قرار داده باشد تا از روى مقايسه پى به اهميت نظم اين حيرت

 اى دست اندركار ساختمان آن بوده است. ها باشد، ولى چنين نشد. پس حتماً عقل و قدرت فوق العاده مملو از بى نظمى

وفان، شود كه آنچه به عنوان بى نظمى در بدن انسان يا در طبيعت )ط تر مى با توجه به اين موضوع، اين حقيقت روشن

هاى منظم، بيش از يك نقطه در برابر يك جسم بزرگ نيست. البته امروزه با اين  شود در برابر دستگاه زلزله و...( تلقى مى

كنيم كه بگوييم: اين حوادث بى فايده است; ولى اگر بر فرض چنين باشد، چه مانعى دارد كه منظور  علوم ناقص جرأت نمى

 دادن نظم شگرف عالم هستى( بوده باشد؟از آن، فايده بزرگ ديگرى )نشان 

هاى خدا غرقيم. اگر گاه و بيگاه بر اثر عوارضى به طور موقّت از اين مواهب  وانگهى ما در دريايى از مواهب و نعمت

محروم نشويم، چگونه ممكن است به اهميت وجود آنها پى ببريم و از آنها قدر دانى كنيم؟ شما فكر كنيد كه اگر اصال بيمارى 

 توانستيم بفهميم كه سالمت تن چه موهبت عظيمى است؟ در عالم وجود نداشت، ما چگونه مى

توانستيم دريابيم كه امواج نور آفتاب، چه نعمت گرانبهايى است؟ اگر هر از گاهى،  اگر پرده ظلمت شب نبود چگونه مى

ن يعنى چه؟ اگر گاهى خشكسالى واقع شد كه آرامش زمي لرزيد، آيا هيچ معلوم مى زمين مختصرى در زير پاى ما نمى

 شد آيا ممكن بود به درستى نقش اساسى باران را در زندگى خود متوجه شويم؟ نمى

چه مانعى دارد كه هر چند وقت يك بار براى توجه به مواهب حيات و زندگى و قدر دانى از آن مبدأ بزرگى كه آنها را به ما 

شود و ما را به اين حقيقت بزرگ و ارزنده واقف سازد. اين تغييرات مختصر و بخشيده است، تغيير مختصرى در آنها واقع 

 گذاريم. مى« بال»موقتى همان است كه ما نام آن را 

بالها »گوييم:  شوند؟ پس اگر مى آيا با توجه به اين نكته، اين بالها يك درس آموزنده براى اجتماع انسانى محسوب نمى

تنها همين نيست، بلكه فايده بزرگ ديگرى دارد كه در « حوادث ناگوار»، ولى فايده اين ، تعجب نكنيد«نعمت بزرگى هستند

 بحث آينده مطالعه خواهيد فرمود.

 . بانگ بيدار باش!2

ها و... با قبول توحيد و وجود نظم و حكمت در  ها، ناكامى تاكنون در پيرامون اين ايراد )چگونه وجود بالها، آفات، بيمارى

 م هستى سازش دارد؟(سر تا سر عال

كنيم. اميدواريم با در نظر  ايم، ولى اين آخرين قسمتى است كه درباره اين ايراد بحث مى بحث و گفتوگوى بسيارى كرده

 ها پاسخ كامال قانع كننده و كافى به اين ايراد داده باشيم. گرفتن مجموع اين بحث

 اگر فراموش كارى نبود...!

ر سر تا سر جهان آفرينش چيزى بى فايده، بى مصرف، غلط، زيانبخش و ناموزون وجود از نظر يك موّحد و خداشناس د

طلبى  ندارد و روى همين حساب، تمام صفات و ملكات انسانى )خوب يا بد( الزم هستند. مثال: ريشه غريزه خودخواهى، جاه

ى زندگى است، ولى افراط و تفريط در ها ترين پايه جزء اساسى -كه همان عشق به حيات و مظاهر آن است -و دنيا پرستى 

آورد و گرنه در تمام وجود انسان، چيزى زائد و ناجور وجود  اين غرائز، حياتى و ضرورى است كه بدبختى به بار مى

 ندارد و آنچه هست پايه تكامل وجودى اوست.

طلبى  يت و شخصيت، سر از جاهافراط در عشق به حيات، سر از دنياپرستى، و غريزه رقابت، سر از حسد و عالقه به حيث

است. « غفلت و فراموشكارى»آورد.از جمله صفات و حاالتى كه ريشه آن در وجود انسان هست و بايد هم باشد  بيرون مى

خورد و خالصه در زندگىبا  شود، در ميدان مبارزه شكست مى رود، در تجارت ورشكسته مى عزيزى از دست انسان مى

كند، فشار  كند كه كوهى از اندوه و غم، روى مغز او سنگينى مى شود; در اين حال احساس مى مصيبت و ناكامى مواجه مى

و اگر ادامه پيدا كند همين طور  -شود، نزديك است اعصاب او زير بار اين فشار در هم بشكند طاقت فرسايى بر او وارد مى

كه آفتاب سوزان « ابر رحمتى»ى خبرى همچون هاى غفلت، فراموشكارى و ب گذرد كه پرده ولى چيزى نمى -هم خواهد شد

كند و به دنبال آن  تابستان را بپوشاند و سايه راحت بخش خود را بر سر بيابانگردان بيندازد، قلب او را از هر سو احاطه مى

ن تري آمد، انسان در برابر كوچك شود و اگر اين حالت پيش نمى يك حالت تسكين و آرامش در فكر و جان او پيدا مى

 زد. ها زانو مى مصائب و ناكامى

در جاى خود ضامن بقا و حيات انسان و موجب مقاومت در برابر حوادث گوناگون زندگى « غفلت و فراموشكارى»بنابراين 

 است.

 چگونگى تعديل فراموشكارى

به سعادت  مخصوصاً در امورى كه مربوط -ولى اگر همين حالت غفلت و بى خبرى از حد بگذرد و انسان از همه چيز

 بى خبر و غافل بماند، آن هم مضر است. -انسان باشد

هاى بيدار باش در اطراف انسان نواخته شود تا او را متوجه سرنوشت خود  بايد گاه و بيگاه براى تعديل اين حالت، زنگ

را شود، يكنواخت بودن وضع زندگى است، زي سازد.موضوعى كه بيش از هر چيز باعث غفلت و فراموشكارى مى



يكنواخت بودن، غافل كننده و خواب آور است، اّما حاالت بحرانى، روشن بينى و توجه خاصى را در انسان به وجود 

 آورد. مى

تر بوده،  ها كم اند و در دوران زندگى آنها، تحوالت، انقالبات و بحران هاى يكنواخت پرورش يافته افرادى كه در جامعه

اند، از هوش،  هاى مختلف بزرگ شده ، ولى افرادى كه در كوران انقالبات و بحرانفاقد حس ابتكار و روشن بينى هستند

 باشند. ذكاوت و ابتكار خاصى برخوردار مى

هاى زندگى، ناراحت كننده است، اما بايد توجه داشت كه كامروايى مطلق هم غافل كننده و گمراه  درست است كه ناكامى

اند، مردمى كم احساس، كم ابتكار، خالى از عواطف  سانى كه كامياب و كامروا بودهكننده است. به تجربه ثابت شده همواره ك

باشند، هميشه در يك حال غرور، مستى، غفلت، بى خبرى و توجه  دقيق انسانى، خشن و زمخت و غير قابل انعطاف مى

ند افرادى بيدار، هوشيار، پر عاطفه، ا ها ديده برند. در مقابل، افرادى كه در زندگى، ناكامى نداشتن به غير خود، به سر مى

بين و چاره جو هستند. اينها حقايقى است كه خيلى به استدالل و برهان نياز ندارد و هر كس با كمى مطالعه و  مصمم، روشن

 برد. بررسى در حاالت خود و ديگران به آن پى مى

هاى ضخيمى از جلوى چشم آنها كنار  كه پردهكنند  كنند احساس مى زمامداران زورمند، همين كه از تخت قدرت سقوط مى

 بينند كه تا كنون قدرت درك آن را نداشتند. رفته و چيزهايى را مى

كنند در عالم  رود، احساس مى شوند و سرمايه و ثروت آنها بر بار مى ثروتمندان سنگدل، همين كه دچار ورشكستگى مى

توانستند از  داشتند و مى كنند كه اى كاش قبال هم اين حال را مى و مىبينند و آرز اى مى اى قرار گرفته و مطالب تازه تازه

 موقعيّت خود استفاده كافى ببرند.

 اعتراف انسان به ناتوانى خود!

ها را براى او تحقق بخشيده و برق، اتم، ليزر و ساير  هاى علمى، رؤياى پرواز به آسمان ها و موفقيت بشرى كه پيشرفت

اى به خود گرفته، ممكن است چنان به قدرت خود مغرور  اند و زندگى او رنگ تازه رمان او نهادهنيروهاى طبيعت سر بر ف

شود و از ناتوانى و ضعف خود در برابر قدرتى كه اين دستگاه را به وجود آورده بى خبر بماند كه هدف زندگى و حيات را 

را زير پا گذارد و آشكارا به نقض حقوق ديگران به كلى فراموش كرده، سرگرم شهوات زندگى شود، تمام اصول اخالقى 

 بپردازد.

دهد و چنان تكانى به زندگى او  رودبار يا تركيه( رخ مى -اى از دنيا )مانند طبس يا منجيل  اى در گوشه ناگهان زلزله

دريا سهمگين غلتند، امواج  ها بر روى هم مى افتد، قطعات بزرگ سنگ ها در برابر آن از كار مى دهد كه همه قدرت مى

 كنند. شوند و خشكى و دريا با هم مخلوط شده و غوغايى بر پا مى مى

شود كه راهى براى  شتابند، اما به زودى معلوم مى ها هستند به كمك آنها مى هاى نيرومندى كه سرگرم تسخير آسمان دولت

نند انجام دهند اين است كه: به گروهى توا مبارزه با اين قهر طبيعت )يا مهر آفريننده طبيعت( نيست. تنها كارى كه مى

 مأموريت دهند تا خوراك و پوشاك را به وسيله هواپيما يا وسايل نقليه به اين سرزمين بالزده ببرند.

دهد،  ها مى شكى نيست كه اين حادثه و نظير آن در هر زمانى كه واقع شود، تأثير عميقى در افكار دارد، تكانى به عقل

زند و خواه ناخواه يك اثر تربيتى در روح و جان انسان به يادگار  موشكارى را كمى به كنار مىهاى غفلت و فرا پرده

او تأثير عميق خود را خواهد « ضمير ناخودآگاه»گذارد. ممكن است انسان از آثار آن كامال باخبر نشود، ولى در  مى

از اين گونه  -ظمت به خاطر آنها آفريده شدهكه بيشتر اين دستگاه باع -گذاشت. بخصوص اين كه افراد متوجه و بيدار

بينند و با آفريننده  آموزند و آنچه را با استدالل به آن رسيده بودند، آشكارا به چشم خود مى هاى مختلفى مى حوادث، درس

 شوند. عالم هستى، بيش از پيش آشنا مى

شود از اين بالهاى  وجه جهان انسانيت مىتوان گفت كه: بالهايى كه به خاطر غفلت، مستى و بى خبرى مت حال آيا مى

 تر است؟ خير. بلكه به مراتب بيشتر خواهد بود. طبيعى كم

 

 گيرد! )تكامل تدريجى( نظمى سرچشمه مى ايراد ششم نظم از بى

در كتاب « مالصدراى شيرازى»شود و حتى حكيم معروف  از جمله ايراداتى كه ريشه آن در كلمات پيشينيان ديده مى

زيسته  سال قبل )قرن پنجم قبل از ميالد( مى 2300حكيم معروف يونانى كه در حدود  -« انباز قلس»آن را از  «اسفار»

ترين راه براى توحيد و  ترين دليل و اساسى محكم»گويند: ها مى است. مادى« تكامل تدريجى»نقل مى كند، ايراد  -است

تواند دليل بر اين مدعى باشد كه از روز  ولى اين نظم وقتى مى اثبات خدا همان نظم است كه سرتاسر جهان را فرا گرفته،



اول جهان با آن همراه بوده، در صورتى كه ممكن است هزاران وجود ناقص، غير موزون و بى نظمى در ابتداى پيدايش 

مل پيدا نموده تا به عالم بوده و در طى ميلياردها سال، كم كم نواقص تحليل رفته و به تدريج با هزاران تغيير و تحول، تكا

 صورت فعلى رسيده است.

هاى تدريجى است و در چنين صورت چه مانعى دارد مولود تصادف  بنابراين نظم فعلى، مولود )نتيجه( يك سلسله تكامل

 باشد.

ما  گوييد: عالم، معلول تصادف نيست، زيرا كه امكان ندارد با تصادف، نظم به وجود آيد، ولى تر شما مى به عبارت روشن

گوييم كه: تصادف يك مرتبه اين عالم را به وجود آورده، اما امكان دارد كه تصادفاً هزاران موجود غير منظم و بى  نمى

فايده، هزاران حيوان و گياه ناقص و درهم و برهم پيدا شده و چون به طور كامل، شرائط بقاء در آنها آماده نبوده، به تدريج 

 «آنها باقى مانده و صورت فعلى را به خود گرفته است.هاى موزون  از بين رفته، قسمت

 گويد: ( طرفدار اين نظريه بوده است، آنجا كه مى1739-1715ـ فيلسوف قرن هيجدهم ميالدى )« ديدرو»گويا 

يابيم و غافليم كه چه قدر نواقص در طبيعت پيدا شده تا وجود، به اين  نگريم و آنها را كامل مى موجودات كنونى را مى»

 «درجه از حيات رسيده است.

اند و در واقع اين اشكال، توسعه يافته  اند و به آن تكيه كرده ها فريفته اين اشكال شده در هر حال، امروزه گروهى از مادى

داروين است، زيرا او اين مطلب را تنها در عالم جانداران معتقد بود، ولى طرفداران اين نظريه، « انتخاب طبيعى»نظريه 

 اند و بعيد هم نيست كه داروين، ريشه عقيده خود را از اين نظريه گرفته باشد. به همه چيز و همه موجودات تعميم دادهآن را 

 پاسخ: در اينجا نيز براى روشن شدن مطلب، ذكر چند نكته الزم است.

 . حساب احتماالت، با اين استدالل سازگار نيست.1

الب روشن رياضى ريخته و ثابت كرديم كه محال است نظم فعلى، معلول تصادف اگر نظرتان باشد ما برهان نظم را در يك ق

 تواند در مقابل آن استدالل، مقاومت كند. باشد و اين ايراد )تكامل تدريجى( نمى

آيد بايد احتماالت پيدايش آن را حساب كرد، آنگاه ديد كه  توضيح اين كه: در گذشته گفتيم هر سازمانى كه به وجود مى

ل وجود نظم در آن نسبت به احتماالت ديگر چگونه است، مثال: اگر چشمانمان را ببنديم و قلمى را روى كاغذى به احتما

( كشيده شود و يا به صورت خط منحنى، تازه آن هم به اَشكال مختلف; 1رود خطى به صورت ) گردش درآوريم، احتمال مى

احتماالت صحيح و بقيه غلط است. آنوقت براى پيدايش يك كلمه  خالصه هزاران احتمال براى پيدايش يك حرف هست، كه از

 ها احتمال و براى پيدايش يك قصيده يا يك مقاله علمى، تاريخى و... و يا يك جمله، ميليون

توان عددى براى آن پيدا كرد. شرح مفصل اين مطلب در آغاز كتاب )دليل نظم( از  شود كه نمى اى مى احتماالت به اندازه

 گذشت. نظرتان

 گوييم: اين نظم فعلى به هر شكلى كه پيدا شده مطابق حساب احتماالت، ُمحال است مولود تصادف باشد. بنابراين ما مى

ديديم،  هاى آنجا نمى شديم در حالى كه اثرى از بوميان و انسان وارد قاره آمريكا مى« كريستف كلمب»فرض كنيد همراه 

هاى گوناگون و بسيار محكم، انواع ريزه  هاى منظم، عمارت از سكنه با خيابانبلكه تنها آثار يك شهر بزرگ و خالى 

خورد كه هر كدام از هوش و  هاى منظم و... به چشم ما مى ها، لوله كشى بسيار مرتب، اشجار، باغستان ها، مجسمه كارى

معلول تصادف عوامل طبيعى بوده كه در گفتند: اين آثار،  كرد; حال اگر تمام مردم دنيا به ما مى فكر سازنده خود حكايت مى

به وجود آورده و در بين آنها تنها اين آثار توانسته است باقى بماند و  -طى ميلياردها سال، آثار مختلفى ناقص و غير ناقص

م؟ يا كردي اند و هيچ موجود متفكرى در پيدايش آنها دست اندركار نبوده است; آيا اين سخنان را باور مى بقيه از بين رفته

 عكس آن را قبول كرده و ترديدى نداشتيم كه موجود متفكرى دست اندر كار ساختمان اين شهر بزرگ بوده است؟!

يا كتاب ديگرى را به دست ما بدهند و به ما بگويند كه: اين كتاب در « قانون بوعلى سينا»همچنين آيا عاقالنه است كه كتاب 

به وجود آمده.  -كه تصادفاً يكى هم كامل بوده است -روى هزاران صفحه كاغذ نتيجه حركات بسيار زياد افراد بى سواد، 

 اند؟ از ميان رفته -به دليل عدم استفاده  -هاى ناقص آنگاه به تدريج كتاب

 . شرائط بقاء و شرائط كمال2

ها به  كم كم نامنظم ها موجود نامنظم و ناقص وجود داشته كه اگر فرضاً اين سخن درست باشد )يعنى به گفته شما ميليون

اند.( بايد گفت كه: اين توجيه )تكامل  اند باقى مانده واسطه عدم استعداد بقا از بين رفته و چون بقيه استعداد بقا داشته

كه  -تواند ضامن كماالت ديگرى  تواند نظمى را به وجود آورد كه شرط اوليه بقا موجودات است ولى نمى تدريجى( تنها مى

 باشد. )دقت كنيد.( -ت آنها ندارندتأثيرى در حيا

 شود بر دو نوع است. توضيح اينكه: نظمى كه در موجودات فعلى ديده مى

 شوند. الف: نظمى كه شرط بقا و هستى موجودات است و يا به عبارت ديگر: عواملى كه با فناء آنها، موجودات هم فانى مى

و بقاى موجودات تأثيرى ندارد و فقط كمال موجودات در سايه آن ب: سلسله عوامل و قوانينى كه بدون آنها در اصل حيات 

 شود، ولى عدم آنها موجب زحمت و سلب آسايش است. تأمين مى



توان توجيه نمود، زيرا مطابق اين نظريه، موجودات ناقص به علت  تنها دسته اول را مى« تكامل تدريجى»بديهى است با 

اند; اما دسته دوم كه هيچ گونه ربطى به اصل بقا  علت داشتن اين شايستگى، باقى مانده عدم استعداد بقا از بين رفته و بقيه به

 شوند؟! و حيات موجودات ندارند چگونه با اين نظريه توجيه مى

 تر گردد. كنيم تا اين حقيقت روشن هاى زير را از بين هزاران مثال انتخاب مى براى نمونه مثال

هاى چربى در  آورد، مثال: اگر غده اى وارد نمى د كه عدم آنها به حيات او صدمهالف: انسان خصوصيات بيشمارى دار

هاى چشم  هاى گوش و زواياى زياد آن براى جمع آورى امواج صوت، مژگان كنار پياز مو براى نرم كردن موها، الله

هاى محّدب براى  ده عدسىمردمك براى جمع آورى امواج نور، قدرت فوق العاگى  براى جلوگيرى از گرد و غبار، تيره

تطبيق با مناظر دور و نزديك، سه نوع دندان )ثنايا براى بريدن، انياب براى پاره كردن و طواحن براى نرم نمودن( با آن 

ها و جلوگيرى از ليز خوردن اشيا در كف دست، انگشتان دست و پا و انجام  نظم و دقت فوق العاده، خطوط كف دست

داد؟ البته  شد؟ و يا او را در معرض هالكت قرار مى ظاير آن نبودند، هرگز حيات انسان مختل مىكارهاى متنوع و صدها ن

شد. آيا  مند نمى هاى فراوان داشت و از مزاياى زندگى درست بهره كه خير، ولى زندگى پر دردسر و همراه با ناراحتى

 يه كند؟تواند وجود اين مزايا را در بدن انسان توج قانون تكامل تدريجى مى

ب: همچنين اگر در كره زمين، انواع معادن، نيروى برق و در موجودات، نيروى اتم و... وجود نداشت، اگر تمام 

هاى كره زمين بيش از  ها و بلندى هاى زمين در نيمكره جنوبى و بيشتر درياها در نيمكره شمالى بود، اگر پستى خشكى

توانست در آن زندگى كند و اگر...  اى نمى داراى امالحى بودند كه موجود زنده اندازه كنونى و تمام درياها مانند بحر الميت

 گشت؟! اى وارد مى شد و به بقا آن لطمه آيا اين كره نابود مى

تر نبود، اگر همه آنها  ج( اگر بدن مرغان از پر پوشيده نبود، اگر دوكى شكل نبودند، اگر وزن آنها از حيوانات زمينى سبك

رفتند؟ البته كه نه، ولى استراحت كامل نداشته و بهره بردارى  شدند و... آيا از بين مى باردار و سنگين مى مانند شب پره

 كردند. كامل از زندگى نمى

است، زيرا تنها محور اين بحث « تكامل تدريجى»تر از محور بحث  خالصه اين كه: گستره نظام جهان هستى خيلى و سيع

زند و بديهى است  دور مى« بقا اصلح و از بين رفتن موجودات ناقص و غير مساعد با محيطانتخاب طبيعى، »بر موضوع 

تواند در قسمتى از نظم عالم )حداقل شرائط حيات و بقا( مصداق داشته باشد، اما در كماالت و ريزه  كه اين مطلب، تنها مى

 هاى دقيقى كه در اصل حيات، موجود است تأثيرى ندارند. كارى

 شود. با يك مثال ساده ديگر روشن مى اين مطلب

ببينيم كه تنها از ميان آنها يك غار عظيم باقى مانده و  -كه هزاران سال قبل بوده اند -اگر در كوهى آثار غارهاى متعددى را 

يك غاربه  ما بقى از بين رفته باشند، خواهيم گفت: آنها به تدريج بر اثر يك سلسله علل و عوامل طبيعى از بين رفته و تنها

هاى آن بوده بر اثر انتخاب طبيعت و بقا اصلح باقى مانده است!، اّما اگر نقوش برجسته و  واسطه استحكامى كه در سنگ

دانيم، زيرا آنچه  آثار زيبا و تاريخى بر در و ديوار آن غار باشد، هيچگاه آن آثار را معلول انتخاب طبيعى و بقا اصلح نمى

مان استحكام و اصل بقا آن غار است نه اين خصوصيات زايدى كه بودن و نبودن آنها نسبت به مربوط به اين اصل است، ه

 بقا آن يكسان است.

كند كه كمال در  ها، دقت، ظرافت و لطافتى كه در موجودات جهان هست، به خوبى ثابت مى بنابراين، اين همه ريزه كارى

اده شده و به طور روشن آثار يك هدف و نقشه قبلى در آن نمايان ترى از شرائط اوليه حيات قرار د يك سطح بسيار عالى

 است.
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ها و بلكه ميلياردها آثار آن  آيد كه به راستى اگر چنين است بايد ميليون صرف نظر از اشكال اول و دوم، اين اشكال پيش مى

ها مشاهده كنيم تا برگه صدق اين نظريه باشد و ثابت كند  فسيلموجودات ناقص و ناموزون را در طبقات زمين به صورت 

شناسى )پالئونتولوژى( عكس آن را  اند، ولى علم ديرين كه اين موجودات منظم، از هزاران موجود غير منظم انتخاب شده

بينيم كه اگر  ، مىنگريم رويم و در طبقات مختلف زمين آثار موجودات گذشته را مى كند; زيرا هر چه به عقب مى ثابت مى

 اند! اند ولى آنها هم به سهم خود منظم بوده چه بعضى از آنها با اين موجودات كنونى تفاوت داشته

آيد، پس بنابراين اوراق باطله اين  اگر براى به وجود آمدن يك نقش ساده تصادفى، هزاران اوراق باطله به وجود مى

 دهيد؟! كجاست؟ چرا پاسخ نمى -كند تجاوز مى كه از ميلياردها هم -هاى شگرف عالم هستى نقش

 



 ايراد هفتم آيا ممكن است چيزى از عدم به وجود آيد؟

 است.« ابداع»شود مسئله  ها به خداپرستان گرفته مى از جمله ايراداتى كه گاهى از طرف مادى

 و از نظر تبليغى مؤثر است.گرچه اين ايراد چندان جنبه علمى و منظقى ندارد، ولى در صورت و لباس علمى بيان شده 

شود عدم،  كنيم كه: مگر مى بنابر عقيده الهيّين، عالم حادث است و از عدم به وجود آمده است، ما سئوال مى»گويند:  آنها مى

 منشأ وجود چيزى شود؟ 

باشد; از عدم چيزى نيست تا علت وجود گردد، با آنكه در جاى خود ثابت شده است كه ممكن نيست نقيض شىء صفت شىء 

 دانيم كه وجود و عدم، نقيض يكديگرند. طرفى همه مى

 تر: باشد؟ و به عبارت ساده« وجود»علت « عدم» پس چگونه ممكن است

شما خداپرستان معتقديد كه: عالم، حادث است و از نيستى به هستى آمده است. مگر ممكن است نيستى، منشأ و اصل هستى 

 «باشد؟!

توان زمان و مكانى فرض نمود تا  يد هر حادثى در زمان و مكان واقع شود. آيا قبل از عالم مىبا»كنند:  و نيز اضافه مى

ظرف پيدايش عالم باشد؟ بنابراين بايد گفت: عالم، قديم و ازلى است )همواره بوده و هست( و بديهى است كه چنين چيزى 

 «احتياج به سبب و علتى ندارد.

 يافته است:پاسخ: اين ايراد از دو قسمت تشكيل 

 شود؟ الف: چگونه عدم، منشأ وجود مى

 ب: اگر عالم، حادث باشد، محتاج به زمان و مكان است و قبل از وجود آن، زمان و مكانى نبوده.

 الزم است به هر دو قسمت به طور جداگانه جواب داده شود، اما قسمت اول از چند جهت قابل بحث است:

 ها نيز از اين اشكال مصون نبوده و اين ايراد به خود آنها هم وارد است. دى. قبل از هر چيز بايد دانست كه ما1

ها معتقدند كه: ماده عالم، قديم و ازلى است، ولى دائماً در تغيير و تحول بوده و از صورتى به صورت  توضيح اين كه: مادى

زى از آن كم شده و نه بر آن افزوده گرديده است گويند: ماده عالم از ازل تا به حال، نه چي ديگر در آمده است. تا آنجا كه مى

 و تمام تغييرات و تحوالت در صورت آن بوده است.

هاى قبل از آن همه حادث هستند، زيرا هر كدام در گذشته، عدم  بنابراين صورت فعلى موجودات جهان و همچنين صورت

كه به عقيده « صورت موجودات»اشكال در مورد بوده و يكى پس از ديگرى وجود پيدا كرده است. به همين جهت عين اين 

شود، زيرا صورت و كيفيّت هم به نوبه خود وجود دارد، حتماً بايد گفت از عدم به  خود آنها حادث است، متوجه خودشان مى

ا متوجه خود آنه« صورت»گيرند در  به خداپرستان مى« ماده»وجود آمده است، يعنى همان ايرادى كه آنها در مورد وجود 

 شود. بهتر آنست كه اين مطلب با يك مثال ساده كامال روشن شود. مى

اى به دوست صميمى خود نوشتيم يا تصويرى از فالن منظره زيباى بهارى، روى  فرض كنيد قلم را به دست گرفته و نامه

رت و شكلى را كه قبال تواند صو ولى نمى« ماده اين مركب و كاغذ، ازلى و قديم است.»گويد:  كاغذ رسم كرديم; مادى مى

 داند. اثرى از آن بر صفحه كاغذ نبوده و توسط حركات دست ما انجام گرفته، ازلى و قديم بداند; خواه ناخواه آن را حادث مى

در اينجا نوبت ماست كه بگوييم: اين صورت و شكل كه به عقيده شما حادث است، چگونه از عدم به وجود آمده؟ مگر عدم 

 جود باشد؟تواند منشأ و مى

ها توانستند به اين ايراد )در مورد كيفيات و صور موجودات( جواب دهند، ما هم در ماده عالم، آن را  هر چه آقايان مادى

اين اشكال از نظر مكتب الهيين »كنيم و چنانچه نتوانستند جوابى براى اين اشكال تهيه كنند، حق ندارند بگويند:  تكرار مى

 «ها قابل حل است. ادىالينحل و از نظر مكتب م

كه در اينجا استعمال « از»يابيم كه اين اشكال از اينجا پيدا شده كه كلمه  . اگر اندكى در اشكال مزبور توجه كنيم در مى2

خانه را از آجر و سنگ و گل، كاغذ از چوب و پنبه، ميز را از چوب و لباس را »هاى  شده به همان معنى است كه در جمله

عليت مادى و »به معنى « از»شود; يعنى همان طورى كه در اين گونه موارد، كلمه  استعمال مى« سازند مى از پشم و پنبه

نيز به همين معنى به كار برده شده است. در « عالم از عدم به وجود آمده»رود، در جمله  به كار مى« منشأ اصلى يك موجود

ى استعمال نشده است، بلكه مراد آن است كه عالم قبال وجود نداشت حالى كه در اينجا اين معنى منظور نبوده و در علت ماد

شود نه آن كه مقصود آن  به كار برده مى« حدوث عالم»و سپس موجود شد و به عبارت ديگر: اين كلمه براى فهماندن معنى 

 است. )دقت كنيد.(« عدم، منشأ مادى عالم»باشد كه 

 گوييم: سفى ادا كنيم مىو اگر بخواهيم اين مطلب را با اصطالحات فل



 است.« ماهيّت و وجود»داراى دو جنبه « آن كه از ذات خود، هستى ندارد.»هر موجودى از موجودات ممكن 

ماهيّت: عبارت است از همان معنى اعتبارى كه نسبت آن به وجود و عدم مساوى است، يعنى ممكن است لباس وجود به خود 

فرض شود و به عبارت ديگر: ماهيت، همان قدر مشتركى است كه از مالحظه  بپوشد و موجود شود و ممكن است معدوم

شود، يعنى هنگامى كه ما چيزى را با حالت وجود و عدم در  حالت وجود و عدم شئى و مقايسه آن دو با يكديگر انتزاع مى

 درخت نبود و فعال هست. گوييم: در گذشته اين نظر گرفتيم، قدر مشترك بين اين دو حالت همان ماهيت است، مثال: مى

قبال فالن شخص وجود نداشت و حاال وجود دارد. در اينجا آنچه را كه ما در دو حالت وجود و عدم قرار داده و نسبت آنها را 

 دهيم، همان ماهيت است. به آن مى

پس از آنكه معدوم بود،  آن است كه: ماهيت عالم را« خداوند، عالم را از عدم به وجود آورده است.»بنابراين معنى عبارت: 

 موجود كرد و به عبارت ديگر: ماهيت را از حال عدم به حال وجود آورد. )دقت كنيد(

 گردد. و به اين ترتيب پاسخ سؤال روشن مى

 

 

 ها توضيحات و پاورقى

آنها جواب دهند و به  . اين موضوع از پيشوايان اسالم هم سئوال شده كه بعضى تمامى موجودات را به طبيعت نسبت مى1

 داده شده كه اگر مراد از طبيعت، موجودى بى اراده و شعور باشد با نظم عالم سازش ندارد.

 )ذات نايافته از هستى بخش ***** كى تواند كه شود هستى بخش(

صادق عليه و اگر مراد يك موجود با شعور باشد، تنها در نام، با خدا تفاوت دارد. )اين بيان را مفّضل در توحيد خود از امام 

 كند.( الّسالم نقل مى

. از جمله چيزهايى كه محسوس نيست و در عين حال، حقيقت آن بر هيچ دانشمندى مخفى نمانده، حركات مختلفى است كه 2

شود و در اثر آن روزى دوبار طبقه رويين  كره زمين دارد. از جمله، همان جزر و مددى است كه بر قشر زمين وارد مى

 آيد و هيچ نشانه و  سانتيمتر باال مى 50ما به اندازه  زمين در زير پاى

 عالمتى نيست تا ما را به وجود اين حركت )جزر و مد( راهنمايى كند.

اى است. به طورى كه بدن هر انسان به  ديگر هوايى است كه در اطراف ما قرار گرفته و داراى سنگينى و وزن فوق العاده

كند و پيوسته در تحت فشار عجيبى است. البته چون اين فشار در برابر فشار  تحمل مىهزار كيلوگرم از آن را  12اندازه 

كند كه هوا، وزن و سنگينى  شود براى ما ناراحت كننده نيست، در صورتى كه هيچ كس تصور نمى درونى بدن خنثى مى

دهد باز  علم به صحت آن شهادت مى ، اين موضوع بر همه مخفى بود و اكنون هم كه«گاليله و پاسكال»داشته باشد. قبل از 

 كند. هم حواس، آن را حس نمى

دانند كه اين  كنند و نمى مردم در وادى جهل و نادانى زندگى مى»گويد:  مى« اسرار مرگ». كاميل فالماريون، در كتاب 5

دهد و يگانه  ا فريب مىتواند او را به حقايقى رهبرى كند و اين حواس پنجگانه در هر چيز او ر تركيب جسمانى انسان نمى

كند كه  سپس شروع به بيان يك، يك امورى مى« رساند عقل، فكر و دقت علمى است! چيزى كه انسان را به حقايق مى

پس نتيجه اين شد كه »گويند:  كند تا آنجا كه مى حواس از درك آنها عاجز است. آنگاه محدوديت هر حسى را ثابت مى

بينيم و  د به اين كه بعضى مسايل را )حركات ذرات، هوا، اشيا و نيروها( كه ما نمىكن امروزه علم و عقل ما حكم مى

توانيم با هيچ يك از اين حواس پنجگانه آنها را احساس كنيم. بنابراين ممكن است در اطراف ما اشيا ديگر و موجودات  نمى

گويم: ممكن است باشد، زيرا  يم: هست، بلكه مىگو اى وجود داشته باشند كه ما نتوانيم آنها را احساس كنيم. من نمى زنده

 توانيم هر چه را كه احساس نكرديم، بگوييم: نيست. نتيجه بيانات گذشته اين شد كه ما نمى

پس وقتى به طور كامل و با دليل علمى بر ما ثابت شد كه حواس ظاهرى قابليت ندارند تا همه موجودات را بر ما كشف 

دهند، نبايد تصور كنيم كه تمام حقيقت موجودات،  يب داده و غير حقيقت را به ما نشان مىسازند، بلكه گاهى ما را فر

 نماييم; بلكه بايد خالف آن را معتقد باشيم و بگوييم: ممكن است موجوداتى  منحصر است به آنچه ما احساس مى

ها ميكروب در  كرد كه ميليون ى خيال نمىتوانيم آنها را احساس كنيم، چنان كه قبل از اكتشاف ميكروب كس باشند كه ما نمى

اطراف هر جسمى موجود باشد و زندگى هر صاحب حياتى، جوالنگاه آنها قرار گيرد. نتيجه اين كه اين حواس ظاهرى 

قابليت اين را ندارند كه حقيقت موجودات را به ما نشان دهند و عقل و فكر ما تنها چيزى است كه دقايق را كامال معرفى 

 .(3)نقل از: على الطالل المذهب المادى، تأليف فريد وجدى، ج  -1 (1د.)نماي مى



آيد كه: چگونه بايد با عاجز بودن اسباب و ابزار طبيعى، از درك وجود خدا به وجود او  . در اينجا اين سئوال پيش مى3

 ايمان آورد؟

توان شناخت و درك  را از آثار آن مى جواب اين سئوال روشن است، زيرا همان طور كه مشروحاً بيان شد، هر موجودى

يابيم  به خوبى در مى -كه به طور كامل در اوائل كتاب توضيح داده شد --كرد و با توجه به برهان نظم و حساب احتماالت

كه موجودات، همه آثار يك منبع علم و قدرتى هستند كه اين جهان وسيع و اسرارآميز را به وجود آورده است. در ضمن 

 سازد. )در گذشته به قسمتى از آنها اشاره شد.( اى عقلى ديگرى هست كه ما را به وجود او كامال آشنا مىه برهان

اند و از نظر صفات دست  شوند كه با تجربه و حس آنها را درك ننموده ها خود نيز به موجوداتى معتقد مى . آقايان مادى3

است كه گروه زيادى از دانشمندان در گذشته « اتر»ندارند. از جمله،  كمى از آنچه كه خداپرستان براى آفريدگار جهان قائلند

موجودى »كردند. اتر در نظر آنان  به آن اعقتاد داشتند، و آن را حامل امواج نور دانسته و مشكالت خود را با آن حل مى

شد. نه  نه با حواس ديگر درك مى شد و غير مادى بود.)البته از نظر علوم طبيعى نه از نظر فلسفه( نه بو داشت، نه ديده مى

دانستند  آغاز داشت و نه انجام، ابدى بود و همه جاى عالم و تمام موجودات از آن پر بود و آن را مبدأ و اصل همه چيز مى

 «اى قابل درك نبود! ولى با هيچ حس وسيله

قايان براى اتر )يا موجود فرضى( معتقد درست مالحظه كنيد، يك قسمت از صفاتى را كه خداپرستان براى خدا معتقدند، اين آ

و پديد آورنده آنها « خداى عالم هستى»بودند، تا آنجا كه گروهى ازدانشمندان طبيعى،)مانند: ارنست هيكل( اتر را 

 پنداشتند، هرچند دانشمندان امروز به وجود اتر  مى

 اعتقداى ندارند.

تواند وجود آن  اند و هيچ كس نمى نموده و از آثارش آن را شناخته اند آن را درك از جمله موضوعاتى كه تا كنون نتوانسته

هاى سابق نقل  در بحث« كلود برنارد»را منكر شود، مسئله حيات و زندگى است، همان طور كه در اين قسمت، كالمى از 

 رسد: نيز اين عبارت به نظر مى« فيزيولوژى حيوانى»شد. در كتاب 

« شود. ها پى برده مى هاى حيات و چگونگى اين نشانه مشاهده و آزمايش به آثار نشانه براى حيات تعريفى نيست ولى با»

فهميم جزء ديگرى هم دارد كه سبب دوام  كنيم و مى ما سلول را تجزيه و تحليل مى»گويد:  يك نفر از دانشمندان طبيعى مى

 گويد: ديگرى مى« دانيم كه چيست. اين اجزاء است، اما نمى

 «كنيم. شود، ولى ما تنها از شعاع آن استفاده مى ر واقع مثل يك درياى دور دستى است كه امواج آن ديده مىاحوال حيات د»

توان اصل آن را انكار نمود، همگى به  اين مختصرى از گفتار دانشمندان طبيعى در مورد حيات بود كه در عين اين كه نمى

 نماييم. جهل خود نسبت به حقيقت آن اعتراف مى

چه مسلم و بديهى است آن است كه هيچ پديده و موجودى بدون علت، لباس وجود و هستى نخواهد پوشيد و چنانكه در . آن2

فلسفه ثابت شده، انفكاك )جدايى( علت از معلول محال است، بنابراين جاى هيچ گونه بحث و ترديدى نيست در اين كه 

ان موجودات با تأثير متقابل و روى ميزان و سنن طبيعى قرار خداپرستان به علل طبيعى حوادث معتقد بوده و به نظر آن

اند، ولى عالوه بر اين، همه علل و قوانين ثابت طبيعت را متكى به يك نيروى غيبى و ماوراء طبيعى دانسته و معتقدند  گرفته

 كه پديد آورنده آنها او )خدا( است

ياح ُفَتثُيُر َسحاباً فَ .»7 يَْبُسطُهُ فِى السَّماء َكْيَف يَشاُء َو يَْجَعلُهُ ِكَسفاً فَتَرى اْلَوْدُق يَْخُرُج ِمْن ِخاللِه...;خداوند هللَا الَّذى يُْرِسْل الرِّ

فرستد تا ابرهايى را به حركت در آورند، سپس آنهارا در پهنه آسمان آن گونه كه بخواهد  همان كسى است كه بادها را مى

 -1 (1«)شوند;... بينى كه از البالى آن خارج مى هاى باران را مى نگام دانهسازد; در اين ه گستراند و متراكم مى مى

 .39سوره روم، آيه 

در اين آيه علت حركت ابر را به سوى آسمان، وزش بادها و همچنين علت طبيعى آمدن باران را بر اساس نظم و هر دو را 

 داند. نشانه قدرت و شناسايى خدا مى

ْت َو َربَْت و َاَْنبَتَْت ِمْن ُكلِّ َزْوج بَهيج; زمين را خشك و مرده مىَو تََرى ْاالَْرَض ها»...  بينى،  ِمَدةً فَاذا اَْنَزْلنا َعلَْيها اْلماَء اْهتَزَّ

 (1«)روياند. رويد و از هر نوع گياهان زيبا مى آيد و مى فرستيم، به حركت در مى اما هنگامى كه آب باران بر آن فرو مى

 .3سوره حج، آيه  -1

اين آيه نيز تأثير باران و آب را در روييدن گياهان و تغيير زمين، بيان نموده و آن را وسيله شناختن پروردگار قرار داده 

 است.

و اگر خواسته باشيد به طور روشن اين حقيقت را از گفتار خداپرستان به دست آوريد به كتب دينى و اخبارى كه قدرت و 

اند رجوع كنيد. اساساً از برخى جمالت پيشوايان مذهبى آنچنان استفاده  ى بيان نمودهعظمت خدا را از طريق علل طبيع

شود كه اراده خداوند بر اين است كه هر پديده و موجودى را از طريق علل و اسباب ايجاد كند، مانند: روايت مشهورى  مى

 فرمايد: كه مى

 «امرى را جارى كند، مگر از طريق اسباب آن.ابى هللا ان يجرى االمور االباسبابها; خدا ابا دارد كه »



ور شده  ديروز هنگامى كه در بحر تفكر، غوطه»گويد:  درباره تصادف و اتفاق مى -دانشمند معروف فلكى  -« كپلر. »9

بودم، ناگهان مرا براى صرف غذا دعوت نمودند. زن جوان من ساالدى را در يك طرف ميز، گذاشته بود. من به او گفتم: 

هاى نمك، قطرات روغن، سركه و قطعات تخم  هاى كاهو، دانه هاى فلزى، برگ از ابتداء خلقت عالم تا به حال، ظرفاگر 

كنى كه تصادف و اتفاق بتواند آنها را  هاى پخته از هر طرف، بدون نظم و ترتيب در فضا پراكنده باشند، آيا باور مى مرغ

ساالدى را ترتيب دهد؟ همسرم جواب داد: به طور يقين عالوه بر اين كه به  با همديگر مخلوط نموده و از اختالط آنها چنين

فالماريون;خدا در  -1 (1«)توانست آن را تهيه نمايد. توانست ساالدى آماده كند، به اين مطبوعى هم نمى اين خوبى نمى

 .139طبيعت، ص

رخشان در آسمان ظاهر گرديد و اين قضيه موجب يك ستاره بسيار د 1203سئوال كپلر در موقعى بوده است كه در ماه اكتبر 

رسيد و تا آن روز كواكب متغيّره، مطرح نشده  تشويش خاطر دانشمندان نجومى شد، زيرا خالف نظم كواكب به نظر مى

هاى ديگر. خالصه آن كه  كردند و برخى هم نظريه بودند، به همين جهت با نظريه تصادف و اتفاق، وجود آن را توجيه مى

س حاضر نبود آن را صد در صد معلول تصادف بداند و فكر عميق كپلر و سپس سئوال او از همسرش به همين جهت هيچك

 فالماريون; خدا در طبيعت. -1 (1بود. بعداً اين مشكل حل شد و معلوم شد كه يك نوع از كواكب در تغيير صورت هستند.)

شناسند تا در مورد آن بحث كنند.  د ندارند، زيرا براى او مكانى نمى. خداپرستان به خدايى كه در خارج از عالم باشد اعتقا8

 اش بر همه چيز مسلط است. او در همه جا هست و اراده

بايد دانست كه اداره اساس عالم به واسطه يك عقل كلى كه »گويد:  ( مى1973-1909از حكماى الهى معروف )« ستروس»

لكه به واسطه يك عقل كل ابدى و بدون تغيير، نيروهاى تكوينى عالم و گيرد، ب در خارج محيط عالم باشد، صورت نمى

 گيرد. ارتباطات آنان صورت مى

 خواهد آمد.(« صفات خداوند»)شرح مفصل اين مطلب در بحث 

 باشند، تا آنجا كه بعضى . چنانكه در بحث قبل گفته شد، خداپرستان اولين طرفداران علل و اسباب طبيعى و تأثير آنها مى10

و علل توانيم به حقيقت آن اسباب  گويند: معجزه هم داراى علل و اسباب مخفى است كه ما نمى از محققين و بزرگان مى

شود. بنابراين هر معلول طبيعى، علل طبيعى دارد و در مورد اعجاز هم همين  واقف شويم و هيچ گاه معلول بدون علت نمى

كند. )براى توضيح بيشتر به بحث  كنيم، زيرا با علل عادى فرق مى طور است، ولى ما هرگز علل اعجاز را درك نمى

 در ترجمه تفسير الميزان، تأليف استاد عالمه طباطبايى )ره( و كتاب پيام قرآن رجوع شود.(« اعجاز»


