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  پيشگفتار
  يتعال باسمه

  
 46 سالهاي رد »توحيد«  درباره پزشكان اسالمي انجمن انتقاد و بحث جلسه هفده مجموعه حاضر كتاب

 مجموعه اين تنظيم در. است درآمده حاضر صورت به  تنظيم از پس و استخراج نوار از كه باشد مي 47 و
 و دخل گونه هيچ و شده اكتفا عبارات برخي اصالح به - است شده عمل استاد  شهادت از پس چنانكه -

 جلسه هر بحث از پس. است گرديده حفظ مطالب گفتاري حالت كلي طور به و نگرفته صورت تصرفي
 در. است شده خالصه سؤاالت موارد برخي در ،اند گفته پاسخ استاد كه شده مطرح حضار توسط سؤاالتي

)  علوي مدرسه گذاران پايه از( روزبه رضا استاد مرحوم از"انرژي و ماده"  بحث مناسبت به جلسات از يكي
 ثبح در. است گرديده درج عينا ايشان بيانات. بگويند سخن زمينه اين در كه آمده عمل به دعوت

 جديد نظريات"موضوع در كه است بوده حضار از يكي سخنران ،جلسات از ييك در"تكامل و توحيد"
  . است شده آورده عينا نيز ايشان بيانات ،است كرده بحث"جانداران  تكامل درباره

 از توحيد مسأله با مرتبط  علمي مسائل به پرداختن و بحث سبك نظر از كتاب اين كه رسد مي نظر به
  . بود خواهد مفيد مختلف اقشار  براي آن مطالعه و است برخوردار ممتازي موقعيت
. است شده استخراج  كننده تنظيم توسط كتاب مختلف تيترهاي و ها سرفصل عناوين كه است بديهي
 ايشان زحماتاز كه است شده انجام كوكب محمد آقاي جناب توسط كتاب چاپي تصحيح و اوليه تنظيم
 زودي  به است شده ايراد توحيد بحث نبالد به كه نيز"معاد"و"نبوت" بحثهاي. شود مي قدرداني و تشكر
  . نماييم مي مسألت بيشتر توفيق متعال خداي از. شد خواهد منتشر

   73 ارديبهشت 12                 
   مطهري شهيد استاد آثار نشر بر نظارت شوراي             
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   مقدمات           
  

 ديني عقايد تمام سرسلسله كه  دانيم مي. است - خدا يگانگي و خدا به ايمان نييع - توحيد درباره بحث
 يك را دو هر ،توحيد و خدا به اعتقاد گوييم مي اينجا در ما حاال. خداست به اعتقاد و توحيد به اعتقاد
 جدا سألهم دو خدا يگانگي به اعتقاد و خدا به اعتقاد آيا كه داد خواهيم توضيح بعد ولي ،گيريم مي جور
 جدايي يكديگر از خدا يگانگي و خدا به اعتقاد و است يكديگر با توأم مسأله دو اين يا است يكديگر از

 اول « :هست هم امير حضرت كلمات در. خداست به ايمان ديني معتقدات  تمام سرسلسله. نيست پذير
 تعبيري كريم قرآن. است خداشناسي  دين ريشه ،دين پايه ،دين آغاز ،دين اول )1( » معرفته الدين
  : گويد مي ،دارد

  . )2( » بالغيب يؤمنون الذين«
  

 ديني تابع كه است ممكن( الهي فالسفه حتي و هستند اديان به معتقد كه مردماني التفاوت مابه اصال
  ] ديگر تعبير به و ،نيستند  ديني به معتقد كه مردماني با[)نباشند هم
  
  

  : پاورقي
 نهج 1.    .1 بهخط ،البالغه

  .3 /بقره 2. 
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 كه حقايقي يعني ،نهان يعني غيب. غيب  به ايمان: است كلمه يك همين"مادي"و"الهي"التفاوت ابهم
  جاهايي در قرآن. نيست ملموس و محسوس مستقيما كه است اين معني به"نيست ظاهر".نيست ظاهر
 االن ما كه موجوداتي ينا. است"حضور"معناي همان كه است گذاشته"شهادت"مقابل در را"غيب"كلمه
 همين روي را طبيعت عالم. شهادتند اينها كنيم مي لمس و كنيم مي  حس و بينيم مي را آنها داريم

 اختالف طبيعت در يعني شهادت عالم در"مادي"با"الهي"نفر يك. اند ناميده"شهادت عالم"قرآن  اصطالح
 شنا مي طور همان او را شهادت و طبيعت ،نيست طبيعت منكر و شهادت منكر الهي نفر يك يعني ،ندارد
 غيب به ،ديگري تعبير  به طبيعت يا شهادت بر عالوه الهي نفر يك ولي ،شناسد مي مادي نفر يك  كه سد
 وجود به ،داند نمي محسوسات و مشهودات به منحصر را وجود و هستي يعني است معتقد هم نهان و

 كردم عرض كه طور همان غيبي امور سرسلسله بتهال كه دارد اعتقاد  هم غيبي وجود و نامحسوس
. شود مي پيدا"مالئكه"قرآن تعبير به و غيبي موجودات ساير به ايمان خدا به ايمان از بعد. خداست
 يك كه معاد به اعتقاد بعد. شود مي پيدا اين سر پشت است ديگري غيب خودش كه وحي به اعتقاد
 طرز يك اينكه براي كرديم عرض را اين. است نهان و يبغ اينها همه. شود مي پيدا است ديگري غيب
 ميان در -  دارد عمدي  جنبه مغالطه اين كه است اين هم ظاهر كه - اي مغالطه يك واقع در و تفكر
 غلط حرف اين پايه اصال كه شود مي ديده اند نوشته اروپاييها كه اي فلسفي كتابهاي يا اروپاييها افكار
  بعضي و هستند ماترياليست بعضيها گويند مي ،كنند مي تقسيم جور اين را تفكر زطر آيند مي اينها. است
 كه چه هر يعني را روح وجود و ،ماده وجود به است معتقد كه كسي ؟كيست ماترياليست. آليست ايده
 را ماده وجود ولي است روح وجود به معتقد كه كسي ؟ كيست آليست ايده. است منكر -  باشد مادي غير

 هم بعد ،آليست ايده گويند مي كه اينها البته. است سخيفي حرف يك اين كه است  معلوم. است منكر
  ايده و كنند مي ذكر آليسم ايده جرگه در را اينها تمام ،اديان صاحبان و الهي حكيمان ،الهيون مطلق
 آنها قول به را اصالت كه آن يعني] آليست ايده و [،ماده وجود انكار: كنند مي تعبير جور اين هم را آليسم
  . نيست قائل نحو هيچ به اصالتي ماده براي و است قائل روح براي
 مفهومي آن به آليست ايده يا  هستيم ماترياليست ما آيا بگوييم ما كه نيست اي اساسي حرف ،حرف اين
   هستي آيا كه  است اين در بحث. اند كرده تعريف آنها كه
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 عالم و محسوس عالم از غير عالمي يا محسوسات و طبيعت و ادتشه عالم به است محصور و محدود
   ؟دارد وجود شهادت عالم و طبيعت

  

  طرح مسأله 
  
 رسيد نخواهيم نتيجه به نكنيم ذكر اگر ،كنيم ذكر حتما بايد را مطالب از بعضي ما ،بحث اين مقدمه در
 قسم دو بر حل راه كردن پيدا ظرن از مسائل كه است اين آنها از يكي. رسيد خواهيم نتيجه به دير يا

 ،است ساده  خيلي مسأله طرح كه معنا اين به است حل راه كردن پيدا در اشكال ،مسائل  بعضي: است
 مسائل مثل ،است حلش راه كردن پيدا در بحث ولي كنند مي فكر جور يك مسأله طرح در افراد همه
 كنند مي طرح را مسأله كه آموز دانش يا نشجودا تا دو ،كنند مي  طرح وقتي را مسأله يك ،رياضي ساده
 ديگري ،كند مي پيدا برايش حلي راه آنها از يكي ولي است ساده خيلي طرحش ،كنند مي  طرح جور يك
 با حكم به تصديق در ولي است جور يك  مسأله از تصورشان منطقيين اصطالح به. كند نمي پيدا حل راه

 و كند مي يداپ شده تصور كه همين اثبات براي برهاني يك  كسي يك. كنند مي پيدا اختالف همديگر
 در عمده اشكال است قبيل اين از فلسفي مسائل معموال كه -  مسائل از بعضي. كند نمي پيدا ديگري
 طرح صحيحي صورت  به مسأله اغلب و شود طرح صحيح اول از مسأله كه است مسأله خود صحيح طرح
 مسأله اول از مفكر آدم يك يعني ،شود مي پيدا طرح كيفيت از شود مي پيدا كه هم اشكاالتي و شود نمي

 رسد نمي اي نتيجه به كند مي كار رويش سال بيست هم بعد ،كند مي طرح ناصحيحي شكل يك به را
   وجود مسائل ساير و فلسفي مسائل ميان كه تفاوتي يك گويند مي و ،نكرده طرح  صحيح اول از چون
 را مسأله انسان كه است  اين در زحمت. كرد تصور خوب بايد عمده را فلسفي لمسائ كه است اين دارد
 بعد ،كند طرح خوب را مسأله بتواند اگر. كند  طرح خودش ذهن در خوب اول از هست كه جوري آن
 هم بعد ،نكند طرح صحيح را آن كه است همين لغزشگاهش ،است آسان  برايش حلش راه كردن پيدا
 صادق العاده فوق توحيد درباره مطلب اين و ،رسد نمي جايي به هم آخرش ،ودش مي معطل عمر  يك
 ،اشكالها ،ايرادها ،اشتباهات همه و كنيم  طرح صحيح اول از را مسأله اين ما كه است اين عمده. است

  . نيست صحيحي تصور مسأله اين از افراد تصور كه است  همين روي هم ها شبهه و شكلها
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 ذهن در است ممكن. بفرماييد توجه را مطلبي يك جا ينهم از ولي دهيم مي ضيحتو بعد ما البته
 فطرتش حكم به سيك هر ،است فطري توحيد گوييد مي شما آقا كه بيايد حرف اين اشخاص از بسياري

 بشر چرا پس ،كردند نمي اختالف اش درباره بشر افراد بود مي فطري توحيد اگر ،كند مي دريافت را آن
 ،موحدين اردوي: است داده مي تشكيل مساله اين در را اردو دو كه است بوده جور اين دنيا در هميشه
 به شوند مي تقسيم بينيد مي ،دنيا اول  درجه دانشمندان سراغ برويد شما اگر هم االن ؟منكرين اردوي

  يك ،نيست ريفط الاقل )توحيد( پس. ندارند قبول را خدا بعضيهاو دارند قبول را خدا بعضيها: دستهدو
 حل راه يك است نتوانسته بشر هنوز كه است مشكلي ،)است( فطري غير معضل بسيار بسيار مسأله
 را آن داروي و علت اند نتوانسته علما هنوز كه طب در است سرطان نظير. كند پيدا آن براي قطعي
 و كنند مي تأييد را ضيهفر يك هم اي عده هر و دارد وجود اينجا در هايي نظريه و ها فرضيه. كنند كشف
 ،است مشكلي مسأله كه است  اين براي ،خوب. نشده پيدا دنيا در هم نظري وحدت اما. هستند آن دنبال
 به كسي اگر. است ممتنع و سهل مسأله توحيد مسأله كه  است اين ما جواب. است معضلي بسيار مسأله
  همان اشكاالت. شود نمي مردد ،كند مين ترديدي آن تصديق در ،كند طرح را  مسأله اين صحيحي نحو

 پيش را چيزي يك بينيد مي ،شويد مي بحثشان وارد كه وقتي ،گوييد مي شما كه اولي درجه دانشمندان
 را ايرادها و ها شبهه و ،شكها همه بعد ،اند گذاشته آن روي را"خدا"اسم و اند كرده تصور و فرض خودشان

 البته ؟چيست شود مي جور اين مسأله اين اينكه علت حاال. اند كرده )بنا( خودشان مفروض  همان روي
  . دارد علتهايي

 اگر و ؟كرد طرح شود مي بيشتر يا جور دو مگر را توحيد مساله اين كه بپرسيد شما است ممكن ،خوب
 مثال يك با من را اين ؟افتيم  نمي اشتباه به كنيم طرح جور چه و افتيم مي اشتباه به كنيم طرح جور چه

 را اشيائي. نيست يا هست خدا ببينيم ،كنيم اثبات را خدا وجود خواهيم مي ما ،ببينيد. دهم مي توضيح
 در ما كه هست وقت يك. دوجورند بدانيم بايد  اول از كنيم اثبات را آنها نيستي و هستي خواهيم مي كه

 درباره  كه افرادي كنيد ضفر. هستيم عالم اجزاي از جزء يك عنوان به موجودها از موجودي اثبات مقام
 هر. كرده كشف دانشمند فالن را عنصر فالن گوييم مي ،است چقدر عناصر عدد كه كنند مي بحث عناصر
 گوييم مي ستارگان درباره يا. است عالم اين اجزاي از جزء يك هست عالم اين در كه عناصري از عنصر
    كس فالن را ستاره فالن

 ١٦



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 خيال قبال شمسي منظومه در مثال ،عالم موجودات اين ميان در هك است اين معنايش. كرده كشف
 كشف ها ستاره اين كنار در هم ديگر ستاره يك اخيرا ،هست ستاره تا هشت يا تا هفت كه كردند مي
  به ما كه موضوعي يعني ،دارد وجود شمسي منظومه اين در هم نهمي ستاره  يك ،نه كه شد معلوم ،شد

 ما را اشياء كه ،اشياء ساير كنار در است عالم اشياء از شيئي كنيم مي جستجو را آن و هستيم آن دنبال
. است جور يك اين. ديگر ء شي فالن هم يكي ،ء شي  فالن ،ء شي فالن ،ء شي فالن گوييم مي شماريم مي
 ساير كنار در شيئي چيز آن ،كنيم مي بحث چيزي يك وجود اثبات درباره وقتي ما كه هست وقت يك
. ندارد وجود جا هيچ در نباشد اگر و  هست اشياء همه در و اشياء همه با ،باشد اگر ء شي آن ،نيست اءاشي

  .كنم مي عرض مثال حال ؟چطور
 است زمان مساله اند كرده بحث  آن درباره االيام قديم از فالسفه و علما كه مسائلي از يكي كه دانيد مي
 البته ولي ندارد وجود زمان اساسا كه بودند معتقد زيادي  دهع. ندارد وجود يا دارد وجود زمان آيا كه

 جستجوي در جور اين بخواهد كسي اگر. دارد خارجي وجود زمان ،نه كه بوده اين  هميشه اكثر عقيده
 پيدا عالم در را ستاره يك  كه است اين دنبال شناس ستاره يك مثال كه طوري همين كه باشد زمان
 عنصرهاي كنار در را عنصري يك كه است اين دنبال  دان طبيعي يك يا ،ديگر هاي ستاره كنار در كند
 يك  ببينيم بگرديم برويم بگويد ،كند جستجو عالم هاي پديده از پديده يك عنوان  به ،كند پيدا ديگر

 در جور اين كسي اگر ، كنيم نمي پيدا يا كنيم مي پيدا عالم موجودات ميان در زمان نام به چيزي
 را زمان بگردد زمان دنبال سال ميليونها و باشد بشر افراد ترين نابغه اگر او ،باشد زمان جستجوي

 يك  پشت در ،كنيم پيدا را زمان توانيم مي بيني ذره يك زير در ما ببينيم مثال بگويد ،كند پيدا تواند نمي
 پيدا را زمان توانيم مي يا تجزيه  يك ضمن در البراتوار يك در ،كنيم پيدا را زمان توانيم مي تلسكوپي

 تا ،است طبيعت اجزاي ساير كنار در طبيعت اجزاي از جزئي  عنوان به زمان از تصورش كه آدمي. كنيم
 اگر هم را  مكان. ندارد وجود زمان گويد مي شود مي خسته آخرش. كند نمي پيدا را زمان كند جستجو ابد

 اين به زمان درباره تصورش اول از  كسي اگر اما .است قبيل همين از كند جستجو طور اين بخواهد كسي
 را عالم هاي جنبه از جنبه يك بخواهد بلكه ،كند پيدا را عالم  اجزاي از جزء يك بخواهد كه نباشد نحو
 داريم االن ما  كه موجوداتي اين يعني"عالم هاي جنبه از جنبه يك".)كند مي فرق قضيه(  كند پيدا
   هر آيا ،هستند  عمق و عرض و طول داراي كه بعدي سه موجودات اين ،بينيم مي
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 او يعني ؟نه يا هست"مانيز  كشش"نام به ديگري كشش يك و امتداد يك داراي واقع متن در موجودي
 اگر آيا ببيند خواهد مي ،كند مي جستجو اشياء در را زمان ،كند نمي جستجو ديگر اشياء از جدا را زمان
 به نه ،بخش ؟دهد مي تشكيل زمان را من وجود از بخشي كه است اين شمعناي باشد  داشته وجود زمان
 يكديگر از جدا امر سه خارج در ارتفاع و عرض و طول كه طوري همين بلكه ،من وجود از قسمتي معني

 من در هم ديگري بعد يك و امتداد يك كنيم مي واحد ء شي روي ما كه است فرضي يك فقط. نيستند
  يعني ،دارد وجود هم خورشيد در ،دارد وجود هم سنگ آن در ،دارد وجود هم  اهگي آن در ،دارد وجود
 آن نام كه ارتفاع و  عرض و طول كشش سه اين از غير دارد بالخصوصي كشش يك واقع متن در عالم

 عنوان به را زمان ديگر ،باشد داشته زمان از  تصوري بخواهد شخص اگر جور اين. است"زمان"كشش
  يك طبيعت هاي پديده در ببيند خواهد مي بلكه ،كرد نخواهد جستجو ها پديده ساير عرض در اي پديده
 مسأله يك طرح ببينيد پس. ندارد وجود يا دارد وجود گذاشت آن روي"زمان"نام بشود كه اي جنبه
  . كند مي تفاوت چقدر

 بعد زمان الخرهبا چون  نيست منطبق مثال درصد صد كرديم عرض كه مثالي اين البته خدا باب در
 در كسي اگر. است رسايي مثال ،مثال بود ما منظور كه جهتي اين در ولي ،نيست بعد خدا ،است

 ديگر موجودات ميان در و ديگر موجودات همه از جدا موجودي يك  اينكه عنوان به باشد خدا جستجوي
 ،هست گياه ،هست  آب ،هست هوا ،هست خاك ،هست سنگ مثال بگويد ،كند پيدا بخواهد خدا نام به

 فرقش ،خدا نام به هست هم ديگري موجود  يك موجودات اين ميان در ،هستند موجوداتي يك اينها
 جور اين كسي اگر ،شوند مي ديده چشم به ديگري اينهاي ،شود نمي  ديده چشم به او كه است اين فقط

 وجود عالم در خدايي اگر. كردهن تصور راخدا خدا اصال يعني ،كرده اشتباه اول از كند  طرح را مسأله
 بايد موجودي يك او. موجودات ساير كنار در باشد محدودي وجود چنين يك تواند نمي او باشد داشته
  : كريم قرآن تعبير به كه باشد

  
  . )1( كنتم اينما معكم هوو

 هر  . هست شما با او هستيد كه جا هر شما از كدام
  

  : پاورقي
  .4 / حديد 1. 
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 هو   .)1( االخر و االول
  . اوست هم موجودات آخر ،اوست موجودات اول

  
 يعني ،موجودات اول يعني خدا  گوييم مي وقتي. كرد پيدا شود نمي خدا درباره رساتري تعبير ديگر اين از
. كنند مي بازگشت او به موجودات كه آن )يعني( موجودات آخر و ،اند شده پيدا او از موجودات كه آن

 )2(" غافلون هم االخره  عن هم و الدنيا الحيوه من ظاهرا يعلمون« :فرمايد مي طور اين نقرآ  آخرت درباره
 غافل نيست نوع اين از كه آخرت از اما ،بينند مي دنيا زندگي از اي پديده ،نمودي ،اي ظاهره يك اينها

 كه است جهت  اين غرض. كند مي حساب باطن و ظاهر نسبت را آخرت و دنيا نسبت يعني ،هستند
 صحبت بعد بايد ما كه مسائلي يك. است آن كردن طرح صحيح هست توحيد درباب كه اي مسأله عمده
 خدا از اولش تصور در انسان را )3(» ء شي كمثله ليس« :كنيم مي  عرض اشاره نحو به ولو حاال از ،كنيم
  . باشد داشته نظر در بايد

  
  . » ء شي كمثله ليس «

  . ندارد مانند وا ،نيست او مانند چيزي هيچ
  

 عما العزه رب ربك سبحان«،"االعلي ربي  سبحان"،"العظيم ربي سبحان"،"اهللا سبحان"مفهومهاي اين
 در بايد باشد داشته خدا از خواهد مي كه اولي تصور در انسان را مفاهيم اين ،"اكبر اهللا"و )4( » يصفون
 منزه من عظيم پروردگار ،من خداي ،كنند  مي اينها  كه توصيفاتي از است منزه خدا. باشد داشته ذهنش
 موجودي درباره  انسان. "يوصف ان من اكبر اهللا"يعني"اكبر اهللا".كنم مي من خود كه توصيفي از است
 هرگونه از و محدوديتي هرگونه از است منزه ،او توصيف از و او وصف از است برتر اصال كه كند مي بحث
 هر به رو":است اين كند مي بيان قرآن كه خدايي ببينيد )5( » اهللا وجه  فثم تولوا فاينما« .نقصي
   اجزاي از جزئي كه است  موجودي آن خاصيت اين. "ايد ايستاده خدا به رو بايستيد كه طرف

  
  : پاورقي

  .3 / حديد 1. 
 2.    .7 / روم

 3.   .11 /شوري
 4.   .180 / صافات

  .115 / بقره 5. 
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نيست عالم  . )اهللا وجه فثم تولوا فاينما( هست اشياء همه با او و دارد احاطه اشياء همه بر ذاتش ،
 خوبي مثال. شود روشن كامال مسأله طرح همين اينكه براي كنيم عرض اينجا هم ديگري مثال يك
 ،اشخاصي ،افرادي بينيد مي كنيد مي نگاه را خودتان  روبروي و ايد ايستاده درجايي شما كنيد فرض: است

    مثال البته( بينيد مي را آن داريد درصد صد. روند مي و كنند مي عبور دارند شما ويازجل ماشينهايي
 پنداريد مي اشخاص را اينها ،كنيد مي نگاه كه هم ابتدا در. )نكنيد خدشه مثال جهات در شما حال ،است
 رد هم افرادي ،هست بازاري يك ،هست خياباني يك شما روبروي جهت اين در كنيد مي خيال يعني

   شما كه اينهايي آقا گويد مي شود مي پيدا كسي يك. روند مي و كنند مي حركت دارند هستند همانجا
 اما بيني مي تو كه روند مي  اشخاصي هم واقعا ،بيني مي داري واقعا ،بيني مي غلط گويم نمي بيني مي داري

 در يعني ،گرفته قرار وت سر پشت در حقيقتش كه  است صورتهايي سلسله يك بيني مي تو كه اينهايي
 به و اي ايستاده اينجا تو ،است صافي و بزرگ آينه يك آن ،بيني نمي را آينه تو ،است اي آينه تو مقابل
 خيال ،روند مي دارند آدمهايي و ماشيني و خياباني بيني مي روبرويت از ،نداري توجه خودت سر پشت
  . است سر پشت  اين اصل ،است خيابان آنجا كني مي
 زندگي غار يك در كه را افرادي عده يك كند مي فرض. كرده ذكر افالطون كه است مثلي همان ناي

 ولي اند شده بزرگ غار يك در عمرشان اول از كه كنيم مي فرض ما را افرادي يك گويد مي. كنند مي
   در و غار عقب طرف به رويشان و است غار بيرون به اينها پشت كه اند داده قرار جور اين را ترتيبشان

 گاهي ،گذرند مي آيند مي  افرادي و اشيائي غار در مقابل از. هست ديواري يك هم آنها روي جلوي
 هم اينها. افتد مي روبرو ديوار آن در اينها سايه. كنند مي عبور حيوانهايي گاهي ،كنند مي عبور انسانهايي

 فرض اصلي  حقيقت را ها سايه اين مسلم اند نديده را حقايق آن اول از چون و كنند مي  نگاه را آنها
 اين و كنند مي عبور آدمهايي يك اينجا و است غار در به پشتشان شوند مي متوجه كه بعد تا ،كنند مي

 سايه ،است ديگر حقيقت ظل كه است حقيقتي اما ،نيست حقيقت  اينكه نه ،است حقيقت ها سايه
 اصل را اينها ابتدا بينند مي را دنيا اين حقايق و دنيا اين كه افرادي گويد مي. است ديگر  حقيقت

 آن هاي سايه افراد اين كه فهمند مي شدند آشنا"  مثل"عالم با افراد او قول به كه بعد ولي پندارند مي
  . است ديگر جاي در اينها  حقيقت ،هستند مثالها
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 ما كه ها سايه اين يانم در كه نيست اين در بحث كرده ذكر افالطون كه هم مثالي در ،ببينيد پس
 اين آيا كه است اين در بحث ،ندارد وجود يا دارد وجود اينها خود مثل هم ديگر سايه يك بينيم مي

  . هستند سايه يا دارند استقالل ها سايه
 صحيح خودمان براي كه بشويم  مسأله وارد جوري ما اول ،توحيد مسأله در كه بود اين ما منظور پس
 همه اول و مبدأ و خالق كه حقيقتي يعني خدا. بكنيم خدا وجود اثبات خواهيم مي ام. باشيم كرده طرح
    است نامحدود و نامتناهي كه حقيقتي ،اوست سوي به اشياء همه بازگشت كه  حقيقتي ،است اشياء

 مطلبي چنين يك اثبات  مقام در ما. پذيرد نمي مكاني و غيرزماني ،مكاني ،زماني محدوديت هيچ و
   .هستيم

  

  ؟ آيا وجود خدا اثبات پذير است
  

 بالخصوص و مسائل جور اين اثبات  براي راهي آيا ،كنيم اثبات را مساله اين بخواهيم ما اگر ببينيم حاال
 در جديده قرون در يعني بالخصوص امروز دنياي در فكري يك  كه دانيد مي. نداريم يا داريم مسأله اين
 انكار را خدا وجود اينكه نه. نيست حل قابل بشر براي خدا مسأله كه است اين فكر آن و  شده پيدا اروپا
 اثبات را خدا وجود كه نيست قادر بشر ،نيست  حل قابل بشر براي خدا مسأله گويند مي )بلكه( ،كنند مي
    منطق به هم و دارند اعتراض الهيون منطق به هم ،اينها. كند نفي را خدا وجود نيست قادر هم و كند

 بشر اصال ،نشده داده بشر  به مسأله اين در تحقيق ابزار اينكه براي گويند مي ؟چرا گوييم مي. نماديو
 قدرت فقط بشر و است حواس ،است شده داده بشر به  تحقيق براي كه ابزاري آن. است ابزار اين فاقد
    هست كه هم چيز فالن ،نيست چيز فالن يا هست چيز فالن بگويد ،كند تحقيق  محسوسات در دارد

 قلمرو از اثباتا و نفيا ،محسوس ماوراي ؟چيست كيفيتش نيست كه هم چيز فالن ؟چيست كيفيتش
. است اي نظريه چنين يك. بشود بحث اين وارد نبايد بشر بنابراين. است خارج بشر جستجوي و تحقيق

 ذهن  محدوديت و انسان درباره است اي نظريه واقع در يعني ،نيست درستي نظريه  البته نظريه اين
 هر اصال بلكه ،است اصل علم در اين و ،محسوسات به است محدود انسان قضاوت قلمرو اينكه و انسان
 ،محسوس ماوراء به انسان ،باشد محسوس او براي كه كند مي پيدا اموري به كند مي پيدا بشر كه علمي
  . ندارد  راه اثباتا و نفيا
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 مسائل از بسياري در] بلكه[ خدا مسأله تنها نه اينكه براي ؟نيست درست چرا. نيست درست فكر اين
. است عليت خود تر واضح همه از. كنيم مي درك را آنها وجود ،باشيم كرده حس اينكه بدون ما نيز ديگر
 را يكي ء شي دو ميان در كه معنا اين به معلول و علت ؟كند نمي درك يا كند مي درك را عليت بشر آيا

 كسي است ممكن. الف از ناشي را ب و داند مي  ب براي منشأ را الف ،ناشي را ديگري و داند مي منشأ
    است ممكن ء شي دو. است عليت از غير زماني يامعيت توالي. است زماني  توالي همان عليت كند خيال

 داشته زماني توالي  است ممكن ء شي دو. نباشند يكديگر معلول و علت كدام هيچ و باشند همزمان
. نباشد عليت اينها ميان در ولي )شود مي پيدا سرش پشت ديگري شود مي پيدا كه يكي هميشه( باشند

 "به تعبير آن از ما كه است همين ،است وجودي وابستگي نوع يك دارد عليت از انسان كه دركي آن
 دو اين از يكي  هستي گوييم مي ،است شده ناشي ديگر موجود از موجود يك گوييم مي ،كنيم مي"نشو

 نبود اولي آن اگر گوييم مي كنيم مي  حكمي يك كه طوري به ديگري هستي به دارد بستگي موجود
. بيند مي را معيت با توالي انسان چشم. است توالي از باالتر  اين. كند پيدا وجود كه بود محال دومي
 كند نمي  حكم جور ينا باالخص و است ديگري از ناشي يكي ايندو از كه كند نمي حكم  وقت هيچ چشم

. است محال دومي نباشد اولي  آن اگر كه طوري به است ديگري به وابسته وجودش يكي ايندو از كه
 در شما. هست هم بشر فكري اصول جزء و است نامحسوسي  مفهوم يك"محال"مفهوم همين خود اصال

 سه: گوييد مي و رياضي سألهم يك در مثال كنيد مي اقامه برهان اي مسأله يك بر  وقتي برهاني مسائل
 درصد مثال آيا ؟است جور اين احتمال چند در: بپرسند شما از اگر ،است قائمه دو با مساوي مثلث زاويه

 جور اين درصد صد ،نه: گوييد مي ؟است جور اين احتمال نود ، احتمال هشتاد ،احتمال شصت ،احتمال
 كه بشود پيدا دنيا در استثنائا هم مثلثي يك زيرو يك كه دارد مانعي اين آيا حال: بگويد بعد. است
 انسان كه دركي اين. است محال ،نه: گوييد مي ؟نباشد قائمه دو با مساوي اش زاويه سه و باشد مثلث

 ،كند نمي  درك )حواس با( را بودن محال هرگز انسان. است خارج محسوسات حوزه از ،دارد"محال"از
 اين. كند نمي درك هرگز است محال مقابل  نقطه كه هم را يريناپذ اجتناب يعني"ضرورت"اينكه كما

 قلمرو و مدركات حوزه بگويد انسان كه است غلطي فكر فكر اين. است اي طوالني خيلي زمينه زمينه
 نفيا است )تحقيق( غيرقابل نباشد محسوس كه چيزي هر و ،محسوسات به است محدود انسان  ادراكات

   و
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  . اثباتا
 محسوس زمان آيا ولي است پذيرفته  علم را زمان. است طور همين ،كرديم عرض كه مه"زمان"همان
 اين از حس كدام با ؟شنود مي گوش با ؟كند مي لمس دست با ؟بيند مي چشم با انسان را زمان ؟است

 اساسا  بگوييم ما كه نيست جور اين پس. حسي هيچ ؟كند مي حس را زمان وجود دارد بشر كه حواسي
 استعداد يك و فكري نيروي يك  داراي بشر ،نه. است خارج بشر تحقيق قلمرو و حوزه از ئلمسا اين

 به البد. است خوب كنم ذكر مثال يك حاال. كند نظر اظهار  مسائل اين درباره تواند مي كه هست فكري
 هم فهغيرفالس  ولي گويند مي فالسفه ،خوب. داريد توجه است معروف"دور"نام به  كه اي مسأله اين
 بايد بود محسوس اگر ،نيست محسوس  كه محالها اصال. داند مي محال عقال كسي هر را دور ،گويند مي

 قطع و يقين كه است ذهن كدام آيا. نبود محال كه بود موجود اگر و ،كند احساس آدم تا باشد موجود
 تر ضعيف خورشيد جودو به علمش از دور بودن محال به علمش بلكه ،دور بودن محال به باشد  نداشته
 مسأله يك را آن اثبات پايه چنانچه ،كنيد اثبات بخواهيد را اي مسأله يك شما اگر ؟چيست دور. نيست
 قرار پايه را مسأله آن كه ديگر مسأله يك دليل به كنيد اثبات را مسأله اين يعني ،بدهيد قرار ديگر
 گوييد مي ،بدهيد قرار آن براي پايه را مسأله  اين ،كنيد اثبات را مساله آن خواهيد مي وقتي بعد ،ايد داده
    من كه است اين به موقوف است"الف"اسمش كه اي مسأله صحت اينكه  براي ،نيست درست اين آقا
 به بعد. كنم اثبات را"الف"مسأله بتوانم تا باشد شده ثابت من بر ،باشم كرده اثبات را"ب"مسأله اول

 پس گوييد مي ،كنيد  اثبات خواهيد مي"الف"مسأله دليل به شما ار"ب"مسأله رسيد مي  كه"ب"مسأله
 چنين ،نيست درست اين. )شود اثبات("ب"مسأله تا باشد شده اثبات من براي بايد"الف"مسأله اول

 مسأله دو اين  كه است محال. شد نخواهد اثبات من براي مسأله دو اين وقت هيچ. است  محال چيزي
  . كنند ثابت را همديگر بتوانند

 اين دانم نمي من گوييد مي. نه يا هست خوبي آدم اين كه شناسيد نمي را نفر يك شما: ترش ساده] مثال[
 هم را"الف"آقاي من آخر گوييد مي. بپرسيد"الف"آقاي از آقا گويد مي ديگري. نه يا است درستي آدم
 اين گوييد يم. پرسب" ب"آقاي زا گويد مي ؟نه يا است خوبي آدم كه بشناسم را او بايد من.  شناسم نمي
 از گوييد مي شما ،نه يا است خوبي آدم"  ب"آقاي بفهمم خواهم مي من ،آيد درنمي درست كه

   اگر هم را او ،خوب گويد مي. شناسم نمي هم را"الف"آقاي  من. بپرس"الف"آقاي
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 راه اين از من كه است محال پس گوييد مي. بپرس"ب"آقاي از ،نه يا است خوبي آدم بداني خواهي مي
 دليل به بايد بفهمم را"ب"آقاي خوبي بخواهم اگر چون بفهمم، را"ب"آقاي بدي و خوبي بتوانم
 بايد( "ب"آقاي خوبي  دليل به بفهمم بخواهم را"الف"آقاي خوبي اگر و بفهمم را او خوبي"الف"آقاي

. است زياد خيلي البته اينها امثال. باشد شده اثبات من براي بايد ديگر راه از قبال اينها از يكي ،)بفهمم
 ما هم را مسأله  اين پس. كرد پيدا شود مي قبيل اين از ثال م هزارها و است قبيل اين از  هم تسلسل

 اثباتي قابل مسأله يك خدا بگويد كسي  كه كنيم نمي بحث اش درباره هم اين از بيش ،كنيم مي طرد
 محسوس و باشد معقول امر يك است ممكن. شود نمي يلدل اين ، نه. نيست محسوس اينكه براي نيست
  . دوم مقدمه حقيقت در و ديگر مطلب يك هم اين. باشد اثبات  قابل و نباشد

  
 تأثير   توحيد مسأله در عالم فضاي بودن محدود

  
 جستجو كه را خدا ما ،گفتيم  كه دليل همان به: است اين كنيم عرض اينجا بايد ما كه سومي مقدمه

 در را ء شي يك نه كنيم مي جستجو را نامحدودي  كامل حقيقت يك كه است اين معناي به مكني مي
 ،كنيم نمي جستجو مكان صفحه در و زمان صفحه در را خدا ما پس. عالم  اين اشياء از ديگر اشياء ميان
 وجوداتم نميا در گرفته، قرار زمان كجايدر خدا يمببين گرديم نمي زماني موجودات اين ميان در  يعني
 محيط و كلي وجود قدر آن خدا بلكه ،است گرفته قرار كجا در خدا اين )ببينيم( گرديم نمي هم مكاني
    صفحه مكان صفحه و زمان صفحه از غير هستي عالم اين آيا كه ببينيم خواهيم مي ما واقع در كه دارد

 ،داد دخالت نبايد خدا مسأله در را مكان و زمان بنابراين. ندارد يا دارد هست نهان صفحه كه هم ديگري
  . رسيديم نتيجه اين به كه

 به شديم قائل ما اگر كه ؟مكان  بودن محدود به باشيم قائل بايد باشيم خدا به قائل اگر ما آيا: مسأله
 متناهي( اصطالح به فضا ،ابعاد اين يعني ؟دارد منافات خدا وجود به اعتقاد با ،مكان بودن نامحدود

 اين آيا. هست فرضيه دو صورت به هم هنوز ،بوده قديم از مسأله اين در فرضيه دو كه انيدد مي )؟است
 جايي هيچ به ،است نامتناهي عالم ابعاد آيا. است اي مسأله  يك ؟غيرمتناهي يا است متناهي ،ابعاد ،فضا

    سال ميليارد صدها ،نوري سال ميليارد ده ،نوري سال ميليارد يك صحبت ؟شود نمي منتهي
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 اين مثل باز ،برويم هم نوري  سال ميليارد هزارها هزارها صدها صدها ما اگر ،نيست حرفها اين ،نوري
 محدود فضايي بعد نظر از عالم ،نه يا. شود نمي منتهي  جايي به چون ،هستيم اول نقطه در كه است
 به راجع  يكي ،هست نگمترلي موريس و اينشتين ميان كه بحثهايي اين در. است  فرضيه دو االن ؟است

 گويد مي مترلينگ ،است محدود فضا كه است معتقد خودش فرضيه روي اينشتين كه است جهت همين
  . نيست محدود فضا ،نه
 بگوييم ما كه است اين توحيد  الزمه كه دارد اثر توحيد مسأله در فضا بودن نامحدود و بودن محدود آيا
 خيال بعضيها. ندارد توحيد به كاري اين پس ،نه ؟ستني محدود فضا بگوييم يا است محدود فضا
    بودن محدود".رسد مي مالئكه و خدا به نوبت شد تمام عالم فضاي كه بعد  آنكه يعني خدا كه كنند مي

 معنا آن به آسماني بايد باالخره  پس ،است آسمان در خدا. دانند مي توحيد شرايط جزء را"عالم فضاي
 حرفها اين. باشد خدا جاي ديگر اينجا پشت كه جايي در بشود محدود دباي عالم اين يعني ،باشد

  . است نامربوط رفهايح
 را حرف اين كي نيست يادم  خواندم روزنامه در ،فرستادند فضا به را گاگارين شورويها كه باري اولين
 نزديكتر خدا به ممرد همه از كه رسيد اي نقطه به گاگارين  كه بودند گفته خارجيها از البته ،بود گفته
 عالم مرز  به ،عالم طرف آن به رفت بيشتر همه از ديگر ،شد نزديكتر عالم طرف آن  به اينكه براي بود

 كنار در بخواهد كه خدايي. نه البته ؟است حرفي چنين آيا. شد نزديكتر خدا مرز به پس شد نزديك
    مرزي عالم و او ميان ،بگيرد قرار خدا طرف آن ،اينجا تا بيايد مكان ،طرف اين از يعني بگيرد قرار عالم
 ذرات تمام ميان در و  آسمان در و زمين در كه است آن خدا. نيست خدا اصال او ،باشد گرفته قرار

  . است السويه علي موجودات
  . )1(» االرض في و تالسموا في اهللا هو و

  . است زمين در و است آسمان در ،خدا اوست
  

 خدا با نسبتمان ،برويم فضا اين از سال ميليارد يك ،بشويم سوار نوري مركب يك بر اينجا از ما اگر
   هم طرف آن از ، ايم نشسته نقطه اين در كه است ينسبت همان

  
  : پاورقي

   3  /انعام 1. 
  

 و مكان بودن محدود مساله پس. است  اين معنايش » اهللا وجه فثم تولوا فاينما« .است جور همين برويم
 ميان از حرفها از بسياري تا باشيد داشته نظر در را اين. ندارد اثر توحيد مساله در مكان دنبو نامحدود

  . برود
 را حرف اين كمتر مكان در.  ستا قبيل همين از هم زمان بودن نامحدود و محدود مسأله ،اين از باالتر
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 كنيم بيرون خودمان گوش از بايد ما را حرف اين كه است جهت اين غرضم. نشده ثابت هنوز مسأله اين
 اروپايي موحدين از بسياري فكر در اين و ،كنيم اثبات را خدا تا بگيريم محدود بايد حتما را زمان كه

 خدا اينها  براي. روند مي زمان بودن محدود دنبال كنند تاثبا را خدا خواهند مي وقتي اصال ،دارد وجود
 رويم مي بنا سراغ ما وقتي ،بناست يك  مثل خدا اند كرده خيال. كرد خلق را عالم اول روز كه كسي يعني
   آن گوييم مي ؟ساخته كي را خانه اين ؟كيست بنا گوييم مي
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 حساب عالم بناي منزله به را خدا. كارش الدنب رفت هم بعد ،ساخت را خانه اين آمد اول روز كه كسي
 مثل اگر خدا مسلم. ندارد ديگر هم سازنده ،باشد نداشته اول  عالم اگر كه عالم اول سازنده آن ،كنيم مي
 وضعي و هيئت همين  به يعني. باشد نداشته اول اگر خانه اين. )داشت مي اول هم عالم بايد( بود مي بنا
 اين به ،وضع اين به را اين آيد مي بنا چون ، نداشته حتما بنايي خوب ،ودهب جور همين ازل از هست كه

   ما كه كند نمي فرق ما براي هيچ. نيست جور اين خدا درباب ؟چطور خدا  درباب ولي ،سازد مي صورت
  . مطلب يك هم اين. ندارد تأثير خدا وجود در بحث براي اينها ،نامتناهي يا بدانيم متناهي را زمان

 ؟خدا وجود اثبات براي شد وارد شود مي راههايي چه از ؟چيست خدا وجود اثبات راههاي: ديگر مطلب
  . بعد جلسه براي باشد مسأله اين ؟نيست مختلفي  راههاي يا است مختلفي راههاي راهها اين آيا

 او. مينز روي بود افتاده اش سايه ،كرد مي حركت باال از كبوتري ،مرغي يك. رفت مي داشت صيادي.. .
 ،كرد مي دنبال را اين. است چيزي خودش اين كرد مي خيال ،نيست چيزي اين اصال كه نداشت توجه

    اي سايه اين و اوست سر باالي كه است چيزي يك است اصل كه آن دانست نمي و رفت مي هميشه
  . اوست هاي سايه از
  . شود مي ،است درست... -
  

 " مثال".نيستيم "مثال"ثباتا  مقام در ما البته. نيست درست يا است درست بگويم خواهم نمي: استاد
    چه"مثال"ز افالطون تصور كه افالطوني"مثال".دارد اي تاريخچه  خودش و است بحث قابل افالطوني

 و مثال عنوان به اينجا ما  ولي است مطلبي يك خودش ،اند گفته چه زمينه اين در ديگران بعد ،بوده
  . نيست درست يا است درست افالطوني"مثال"  بگوييم نخواستيم ،كرديم عرض مطلب توضيح براي

 ،است اشياء در بلكه ، نيست اشياء از جدا شيئي خدا ديدفرمو كه اند كرده سؤال خانمها از يكي -
   ؟دارد مفهومي چه"خدا سوي به"بنابراين

  
   ينجاا را مطلب همه نخواستيم است اشياء در خدا كه كرديم عرض اينكه: استاد
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 اين. باشيم كرده اشاره  اول در خواستيم ،داد توضيح بايد بعدها كه مطلبي همان ،باشيم داده توضيح
 :فرمايد مي كه است اين تعبير تقريبا و دارد را تعبير اين هم مكرر كه است امير حضرت مال تعبير

 هم و است اشياء در داخل هم )1( » بالمباينة ال االشياء عن خارج و بالممازجة ال االشياء في داخل«
 مثل ،شود مي ديگر جسم داخل جسم  يك كه جوري آن نه اما است اشياء در داخل ،اشياء از بيرون
 است خارج و ،نه ،شود مي ممزوج ديگر عنصر با عنصري ، امتزاج يعني كه شود مي زمين اخلد آب اينكه

 گويم مي گذارم مي ميز اين روي را دستم من ينكها مثل ،است بيرون و مباين اينكه معناي  به نه اشياء از
 نكته آن اما است اشياء در داخل گفتيم ما پس. نيست هم جور اين ،است ميز از بيرون من دست

 براي موقعي اگر. بدهيم توضيح فعال نداشت لزومي و نگفتيم ،است اشياء از خارج كه را يگرشد
 كه توحيد  قله چون ،كنيم بحث را توحيدي مسائل ايدب خيلي بعدها. داد خواهيم توضيح ،باشد ضيحشت

  : است جمله همين رسيده آنجا به بشر
 «  . » بالمباينة ال االشياء عن خارج و بالممازجة ال االشياء في خلدا

  
 تعبير به يا  : است امير حضرت كلمات باز كه ديگر

 في يسل «  . )2( » بخارج عنها ال و بوالج االشياء
  . است بيرون اشياء از نه و است رفته فرو و كرده وجول اشياء در نه
  
. نيست كه جسماني سير خدا سوي به سير مسلم )؟چيست( خدا سوي به سير پس اينكه مسأله اما و

 ،خدا به بوده مقربتر ديگران از پيغمبر اگر مثال ؟ است جسماني تقرب خدا به تقرب ،خدا به قرب مگر
    قرب قرب مسلم ؟بوده نزديكتر خدا به نقطه آن در كه داشته قرار نمكا از  اي نقطه در پيغمبر يعني

 معنوي قرب معناي خود اصال )اينكه به رسيم مي( بعد ،باشد معنوي قرب قرب وقتي. است معنوي
 ما. چه يعني معنوي قرب ببينيم كه آورد مي  خودش دنبال به را ديگري مسائل سلسله يك و ؟چيست

 بحث هم حسابي ،كنيم مي بحث آن درباره بعد البته و كشيم نمي  پيش را قرب مسأله بحث حاال
  . كنيم مي

  : پاورقي
  . "» بمزايلة ال ء شي كل غير و بمقارنة ال ء شي كل مع":است آمده چنين 1 خطبه ،البالغه نهج در( 1. 

 نهج 2.    184. خطبه ،البالغه
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    راههاي اثبات وجود خدا
   

  راه فطرت )١(
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   تفطر راه
 در ما آنچه. كنيم بيان است  شده ذكر خدا وجود اثبات براي كه را راههايي جلسه اين در كه شد قرار

 اي جلسه چند از بعد و بود هم الزمي مقدماتي بحث يك و بود مقدماتي بحث يك گفتيم گذشته جلسه
    است شده رذك خدا منكرين طرف از كه اشكالهايي و ايرادها به مخصوصا و كرديم ذكر مسائلي كه

  . شد خواهد روشن بهتر مقدماتي بحث آن ارزش و اهميت ،پرداختيم
 كرده مستوفايي بحث يك  خواهيم مي چون ما. است شده ذكر خدا وجود اثبات براي كه راههايي اما

 جامع نسبتا بندي تقسيم يك خواهيم مي. ندهند  خرج به عجله خيلي آقايان كه كنيم مي خواهش باشيم
   در چقدر كه شود مي معلوم وقت آن و بشود روشن درست مطلب اين اينكه  براي باشيم كرده كاملي و

 و دارد وجود نظمي بي و اضطراب و تشويش ،اند نوشته چيز توحيد و خدا اثبات براي كه كساني بيانات
 ضطرابهاا و تشويشها همين ،اند كرده بحث خدا وجود انكار  درباره كه كساني بيانات در چقدر همچنين

  . دارد وجود
 راههاي به شود مي منشعب  خودش راهها آن از بعضي باز كه كلي راه سه يعني( راه سه كلي نظر از

 راههاي هم راه سه هر معتقديم ما. دارد وجود يا  است شده ذكر خدا وجود اثبات درباره )تري جزئي
   ،فلسفي شبه يا و علمي راه را ديگر راه ،ناميم مي فطري يا و رواني راه ما را راه يك. است درستي

  . است فلسفي راه سوم راه و
  

 ٣١



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  راه رواني يا فطري 
  
 اثبات را خدا ،انسان خود وجود  راه از كه است صورت اين به است فطري راه و رواني راه كه اول راه اما

 هر خلقت رد و فطرت در يعني هست انسان در خدا وجود  احساس اند گفته كه معنا اين به اند كرده
    سوي به را انسان خود به خود تمايل و احساس اين كه دارد وجود تمايلي يك و احساسي يك كسي
 به دارد وجود چيزي يك. است آهن و مغناطيس مثل انسان و خدا مثل جهت اين از. كشاند مي خدا
 يك كه گويد مي را اين فقط راه اين. كند مي جذب"آهن"نام به را ديگري چيز يك كه"مغناطيس"نام

   و انسان ميان اي جاذبه چنين يك ،)است رواني راه چون( كنم مي احساس من را اي جاذبه چنين
 حقيقتي چنين يك پس ،جاذبه اين وجود دليل به. دارد وجود خداست نامش كه حقيقتي آن ميان
  . چيست توضيحش و گفته كه را حرف اين كه ببينيم بايد. هست
 يعني كند مي حس كه انديشه و فكر و عقل دستگاه يك: دارد دستگاه دو ليك طور به انسان ،ببينيد
 فكر خودش فكر و عقل با ،كند مي حس خودش بيشتر يا گانه پنج حواس با ،بيند مي ،كند مي درك
 در هم ديگري كانون يك. آورد مي وجود به بشر براي را ها فلسفه و علوم  كه دستگاهي همان ،كند مي

 به ،است حس از غير  احساسات. نامند مي احساسات كانون و تمايالت كانون را آن كه هست انسان وجود
 مثال ،دارد وجود طبعا ها خواسته سلسله يك انسان وجود در. است انسان دل به مربوط معروف اصطالح

 تمايالت سلسله يك ،جنسي تمايل و خوراك به تمايل مثل دانيم مي همه  كه حيواني تمايالت از غير
 به انسان وجود در كه  تمايلي مثل ،است بحث عالي تمايالت اين روي الاقل ،هست انسان وجود در  عالي
 تحقيق و كاوش به انسان وجود در تمايلي. احسان  به ،خدمت به ،نيكوكاري به يعني هست اخالقي امور

   در تحقيق حس ،هست انسان در كاوشگري حس ،كردن كاوش به است مند عالقه  كه انسان يعني هست
 داشته منافعي مجهول  اين كشف در آنكه خواه بگيرد قرار مجهولي هر مقابل در انسان ،هست انسان
 دلش ،هست او در"كنم درك بايد"،"بفهمم بايد"،"  ببينم بايد"حس يك ،باشد نداشته منافعي يا باشد
  . است سانان وجود در تمايلي يك خودش اين ،بزند عقب را مجهول پرده كه خواهد مي
 ندارند قبول را تمايالت اين  كه كساني هستند. نيستيم اثبات مقام در ،هستيم تعريف مقام در حاال ما

   اكثريت ولي
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 انسان وجود در گويد مي ،است فطري خداشناسي گويد مي كه كسي اين. دارند قبول را اينها دانشمندان
 پيوسته و وابسته حقيقتي يك با را شخود ،است پرستش به تمايل آن كه هست عالي تمايل يك
   ،كند تسبيح را او ،شود خارج"خودي"زندان از ،شود نزديك حقيقت  آن به خواهد مي دلش و داند مي
 اين روي. كشد مي را او كه  هست وجودش در گونه اين تمايل يك. برود او سوي به ،كند تنزيه را او

 هست خداشناسي پايه ،انسان احساسات و تمايالت ونكان در ،انسان مغز در نه انسان دل در پس حساب
  . هست خدا سوي به تمايلي يك اينجا در اينكه باب از

 اين مباحثمان از يكي ،كنيم مي  بحث بعدها كه مباحثي همه در ما ؟است گفته كي بگوييد را حرف اين
 قديم ،اند گفته چه زمينه اين در دانشمندان ؟ندارد يا دارد اي پايه  حرف يك آيا قرآن در ببينيم كه است

 به ،كنيم مي بحث را الزم مقدار آن فقط ،كنيم بحث زياد مطلب اين درباره خواهيم نمي ما ؟جديد و
 كه اي آيه همان ،كنيم مي پيدا خوبي به ما را  مطلب اين ريشه كريم قرآن در اما. كنيم مي اكتفا اشاره
 فطري امر يك را دين )1(" عليها الناس فطر التي اهللا فطره حنيفا للدين  وجهك فاقم":فرمايد مي
 هر وجود در را حق سوي  به ميل ،داند مي موجود كسي هر فطرت در را ديني تمايل همان ،داند مي

 از( ،شده بيان قرآن در )حقيقت( اين مختلف  صورتهاي به ،نيست اين تنها و ،داند مي فطري كسي
    عالم نام به عالمي نام قرآن در. شود مي ناميده"ذر"عالم آيه اصطالح  به كه اي آيه همين )جمله

  : هست حقيقتي چنين ولي نيست جدا )صورت به("ذر"
 » شهدنا بلي قالوا بربكم الست  انفسهم علي اشهدهم و ذريتهم ظهورهم من آدم بني من ربك أخذ اذ و«
)2( .  
  

 پشت از را آدم ذريه خداوند  كه گويد نمي آيه. گويد مي دارد را حقيقتي يك ،رمزي يك آيه اين مسلم
 و"] :داد قرار[ مردم همه پشت در را مردم همه ذريه ، كسي هر ذريه كه گويد مي آيه ،كشيد بيرون آدم
 آباء اصالب در هنوز مردم  كه آنجا در. " ذريتهم"آدم ظهر من"نه( ظهورهم من آدم بني من  ربك اخذ اذ

 شما پروردگار من آيا"» بربكم الست":كرد پرسش آنها از و گرفت هگوا خودشان نفس بر را اينها ،بودند
   همان در اينها ؟نيستم
  : پاورقي
 1.    30  /روم

   172  /اعراف 2. 
  

  . بلي: گفتند و كردند تصديق مرحله
   ؟نيست حوا و آدم به اي اشاره اين -
  

 به نسبت ،نيست صادق"رظه"كه حوا  به نسبت هم بعد. ندارد كه"ظهورهما" ،دارد"ظهورهم":استاد
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 به اقرار اش خميره در ،بيايد وجود به انسان شكل به دنيا اين در آنكه از قبل انسان بگويد خواهد مي آيه
 اصل يك قرآن بلكه و] است حقيقت اين به ناظر[ هست  قرآن در كه آياتي تمام. هست خداوند وجود

  : دارد وجود حق تمايل موجودات تمام در كه است اين قرآن تر كلي اصلي ،كند مي  بيان را تري يكل
  
  ). 1(االرض و السموات في من اسلم له و يبغون اهللا دين فغيرا«
  

 و السموات في ما هللا يسبح"،"االرض و السموات في ما هللا سبح":عبارت به داريم قرآن در آيه ما چقدر
  . "» السموات في ما يا( السموات  في من هللا يسجد"،"االرض

 مسبح خودشان ذات باطن در مخلوقات تمام  كه بگويد خواهد مي قرآن"يسجد"،"يسبح"،"سبح"تعبير با
 ،روند مي و هستند تكاپو و حركت در -  نخواهند يا بخواهند - او سوي به و پروردگارند منزه ،پروردگارند

    اين بگوييم خواهيم مي ما ،باشيم كرده استدالل قرآن به خواهيم نمي ما خوب  ولي
. اند داده سخن داد العاده فوق ديگر ،زمينه اين در كه خودمان عرفاي. است شده تأييد هم قرآن در مطلب
  : است همين شنويد مي"عشق"نام به عرفان زبان در شما آنچه

   نيست كه نيست سري هيچ در تو عشق شورش
 ظرمن       )2( نيست كه  نيست نظري زيب تو روي

  : پاورقي
 1.    83 / عمران آل

  : است صورت اين به غزل ادامه 2. 
  ستين كه ستين يپر به پر تا تو داديب ريت      قفس به ينفكند كش يدل مرغ كي ستين

   ستين كه ستين يجگر بر صفت الله او داغ      است چاك صد ما نهيس او غم از نيهم نه
   ستين كه ستين يشجر اندر زمزمه نيا نه ور      شنود الحق انا يدعو كه ستين يا يموس

  ستين كه ستين يدر و واريد به حسن پرتو       را تو نه ور بود خفاش دهيد ما چشم
  ستين كه ستين يخبر معنا عالم از برش       »اسرار« وگرنه ستين شنو اسرار گوش

  
 پر ما شعراي زبان ديگر ،زمينه  اين در. است كرده استقبال را آن سبزواري حاجي و حافظ از ستا يغزل

 عشق عرفا كه مطلب اين به كنيم اشاره خواهيم مي قدر  همين فقط. بشويم واردش خواهيم نمي و است
 خدا( )1(" اياه اال تعبدوا اال ربك قضي و"آيه به راجع حتي. دانند مي انسانها  همه فطرت در را الوهي
 كجاها تا را مطلب كه بدانيد اينكه براي -  )نكنيد پرستش را چيزي چهي او جز كه است كرده حكم
    تكويني قضاي قضا اين گفتند عرفا. اند كرده بلند را فقها قال و داد كه اند گفته حرفي يك عرفا - اند برده
 انامك بشر براي يعني )هست زمينه  همين در روايتي هم عباس ابن از اتفاقا( است ناپذير اجتناب و است
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   است پرستي بت در دين كه كردي قيني                        كيست بت كه ستيبدان گر مسلمان
. كند تأييد را كثيفش مفهوم  اين به پرستي بت بخواهد اينكه نه ،است مطلب اين به طنزي يك اين
 او كه خداست واقعي پرستش حس آن يعني ،است خداپرست  واقع در هم پرست بت آن بگويد خواهد مي
 را حقيقت ،كرده گم را خودش واقعي معبود ،كرده گم را خدا منتها ،كشانده طرف آن و طرف اين به را

 حقيقت دنبال به را او كه است واقعي  حس آن ،مجاز به چسبيدنش علت اما چسبيده مجاز به ،كرده گم
  . است كرده روان

  

  شناسان جديد  نظر فالسفه و روان
  

. باشند نكرده تأييد را  مطلب اين )جديد فيلسوفان و سانشنا روان( جديد علماي كه نيست طور اين
    ولي دارد وجود كاملي نظر وحدت بگويم خواهم نمي

  
  : پاورقي

   23  /اسراء 1. 
  

 همين يكي دارند امروز روانكاو و شناس روان محققين كه متيني و اساسي بسيار بسيار نظريات از الاقل
 فرويد شاگرد كه معروفي شناس روان اين. است شده  جمهتر هم فارسي زبان به مقاالت بعضي. است
 گويد مي ،است موافق فرويد با اش عقيده"باطن شعور"اصل در كه است كساني از ،يونگ نام به هست
 ولي ،دارد هم باطني و مغفول شعور يك ،نيست ظاهر شعور به منحصر انسان شعور ،گويي مي راست
 تشكيل ظاهر شعور از مطرود عناصر فقط را باطن شعور  كه گويد مي فرويد آنچه برخالف كه است معتقد

 خودش با ،بيايد دنيا اين به اينكه از قبل كسي هر خلقت در و كسي هر فطرت در باطن شعور ،دهند مي
 در خدا به اعتقاد كه است معتقد و است باطن شعور از قسمتي ظاهر شعور از مطرود عناصر ،دارد وجود
 شعور از مطرود عناصر جزء نه است انسان باطن شعور اصلي عناصر جزء و دارد جودو انسان باطن شعور
 اينها  كه است ظاهر شعور از مطرود عنصر يك خداشناسي به اعتقاد است معتقد فرويد كه ،ظاهر
  . اند آمده خداشناسي شكل به و داده شكل تغيير باطن در بعد ،اند رفته
 يك صورت به را خداشناسي  يعني است غريزه اين و حس اين طرفدار سخت كه كساني از ديگر يكي
 ويليام آمريكايي معروف فيلسوف و شناس روان ،شناسد مي  انسان وجود در تمايل يك صورت به و حس
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 ما آرزوهاي و ميلها غالب ،باشد  گرفته سرچشمه طبيعت عالم اين از ما ميلهاي محرك و انگيزه قدر هر"
  . "است  گرفته سرچشمه طبيعت ماوراء عالم از
  

 غذاي اين. دارد وجود خوراك  به ميل ما در اگر. نيست طبيعت اش ريشه ما آرزوهاي بيشتر گويد مي
   ما در ولي آورده وجود به ما در را ميل اين كه است خارجي

  
  : پاورقي

  .] است شده چاپ روان و دين نام به كتاب اين[ 1. 
  

 حسابهاي با آنها غالب كه چرا. است مادي امور از باالتر حقايق منشأش كه دارد وجود تري عالي ميلهاي
 جور بياورد وجود به بخواهد حسابگري و منافع  روي آدم كه فكري حسابهاي با يعني عقالني و يماد

   از قسمت يك اين. معقول و محسوس عالم اين به تا داريم بستگي عالم  آن به بيشتر ما. آيد درنمي
  : گويد مي ،است اين ديگر قسمت. اوست عبارت

  
 همراه ايثار و محبت و لطف و وجد و سنگيني و وقار از يچيز بناميم"مذهبي"كه را حالتي و وضع هر"

 دهد روي او به غمي اگر و شود نمي ديده او از سبك و جلف  هاي خنده دهد روي او به خوشي اگر. دارد
  . "است  سنگيني و وقار دارم اصرار خود آزمايشهاي در من آنچه. شود نمي شنيده او از ناسزا و ناله
  

 چون ،دهد مي تشخيص  انسان در وقار و سنگيني حالت يك اصطالح به را يدين حس خصائص از يكي
 روي ،كرده مطالعه افراد مذهبي حس همين  روي سال سي حدود در و است بوده شناس روان مرد اين

    كتاب .]كرده مطالعه[ اينها مكاشفات روي ،اند داشته عرفان و تصوف  حالت يك اصطالح به كه افرادي
 نقل برايتان هم را آن ،دارد مرد همين هم ديگر عبارت يك. بخوانيد را آن حتما ،است يجالب و شيرين

  : گويد مي ،كنم
  
 خيالي امر يك يا است حقيقي و واقعي احساس يك بشر نزد در خداوند وجدان و الوهيت احساسات آيا"
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  : گويد مي طور اين بعد

 مي خوبي به من"  . "است دل هبيمذ زندگي سرچشمه كه پذيرم
  

 اش ريشه ،ندارد قبول كرده  تأمين چه و چه و چه را مذهب گويند مي ديگران كه را هايي سرچشمه ساير
  : گويد مي بعد. گيرد مي سرچشمه آدم خود دل از
  
 است يا شده ترجمه مطالب مانند خداشناسي و فلسفي دستورالعملهاي و فرمولها كه دارم هم قبول"

  ".باشد يگريد زبان به آن اصل كه
  
  به را مذهب كالم علم اي علوم و فلسفه ديگو يم. است يجالب و يعال حرف يليخ
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 و فالسفه بيانات مثل گويد مي. آورده وجود به را اينها كه است مذهبي احساس اين ،نياورده وجود
 كه چيزي آن واقع در. كنند ترجمه ديگري زبان به زباني از را كتابي يك كه است اين مثل متكلمين

  .  است درآمده صورت اين به بعد ،است بشر فطرت ،است بشر دل آورده وجود  به را حرفها اين
  

 -  . است مذهبي حس آن
  

 دكتر آقاي اين كوچكي كتاب  يك. هست كسي هر در كه است انسان مذهبي حس آن يا ،بله: استاد
 كارل الكسيس همين مال نيايش. ردك چاپ انتشار شركت ،نيايش] نام به[ كرد ترجمه خودمان شريعتي
 است كساني  آن از كارل. است عبادت هم دعا چون ،كند مي بحث دعا اصالت به راجع او. است معروف

 مثال. است انسان در اصيلي  حس يك مذهبي حس كه مذهبي حس اين روي دارد اصرار خيلي كه
  . خدا سوي به است روح واقعي پرواز ،خدا سوي  به است روح پرواز دعا: گويد مي دعا درباره

 فريد  : است گفته كه كند مي نقل رنان از المعارف دائره در وجدي
  
 من نزد در كه چه هر ،شود پاشيده هم از و نابود دارم مي دوست را كه هر روزي است ممكن"

 و عقل بردن كار به آزادي است ممكن نيز و برود ميان از است حيات نعمتها بهترين و تر بخش لذت
 هميشه و همواره بلكه شود محو يا متالشي دين به عالقه كه است محال  ولي گردد بيهوده هنر و دانش
  . "بود خواهد  ماديت بطالن بر ناطق شاهدي و صادق گواهي من وجود كشور در و ماند خواهد  باقي

  
 ام كرده پيدا و دهكر برخورد  خودم من اخيرا كه را مطلبي. است شده گفته سخنها خيلي زمينه اين در

 من كه دنيايي نام به شده منتشر اخيرا هم شايد ،افتاده  دستم اخيرا كتابي يك. كنم مي نقل شما براي
 در مرد اين كه سخنرانيهايي و مقاالت يا ها نامه سلسله يك از است اي مجموعه اينشتين، از بينم مي

 حاال ،است صورت همين  به هم كتاب اصل شايد و اند كرده جمع را اينها ،كرده مختلف موضوعات
 بد خيلي يا و شده ترجمه بد خيلي يا كتاب اين  متأسفانه. دانم نمي كرده جمع ديگر كس يا خودش
 چاپ وقت در يا است بوده ضعيف مترجم دانم نمي من و است مغشوش عبارتها وضع چون ،شده چاپ
   از كه يستن قدر اين خوب ولي ،است افتاده حرفها يا كلمات از بعضي

 فصل آن از قسمتهايي من. "  علوم و مذهب"عنوان تحت دارد فصلي يك كتاب آن در. نشود استفاده آن
 دانشمند يك گوينده اينكه از نظر قطع. خوانم مي و  ام نوشته شما براي است زمينه همين در چون را

 آنجا. است عالي بحث خود و كرده عالي بحث يك اينجا در اصال ، هست خودش عصر اول درجه
 بعد. آرزوست و عشق انسان محرك گويد مي. ام كرده خالصه را آن جمله دو در من كه آورد مي  اي مقدمه

 و هيجانات گويد مي. است آورده وجود  به را مذهب آرزويي و عشق چه ،محركي چه ببينيم گويد مي
 وقت آن. كرد حساب آن عامل ودش نمي را چيز يك ،اند متفاوت و  مختلف بسيار ،مذهب موجد احساسات
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 و خويشان ،مادر و پدر بيند مي فرد يك. است مذهب تبلورات از يكي نيز بشر اجتماعي خصيصه"
 ،داشتن دوست ،شدن هدايت آرزوي پس. كنند مي  خالي را او اطراف يك يك ،ميرند مي بزرگ رهبران
    اين. كند مي ايجاد او در را خدا به عقيده قبول زمينه كسي به داشتن اميد و اتكاء و بودن محبوب

 كائنات ،كند مي حفظ ،است مهربان و بخشنده )1("باشد شده پيدا جهت اين واسطه به كه خدايي( خدا
 ديد وسعت به نسبت كه است خدايي ،دهد مي مخلوقات به جزا و پاداش ،دارد مي نگه پا سر بر را

 حد در يا شناسند مي  هقبيل حد در را خدا كه آنهايي( را نژاد و قبيله و زندگي دارد مي دوست  معتقدينش
 ،است نشده اقناع خواهشهاي و سرخورده آرزوهاي بر دهنده تسلي ،كند حفظ )2( )كمتر يا بيشتر
   تباهي و فساد از را مردگان  ارواح كه است خدايي

  
  : پاورقي

   .]است استاد از پرانتز داخل جمله[ 2. و 1
  
  ».خداست ياخالق اي ياجتماع دةيعق نةيزم نيا. رديگ يم امان در
  :ديگو يم زند، يم را حرف نيا كه است يهودي خودش او و
 و كند يم ريتصو يصورت نيتر يعال به را ياخالق مذهب به ترس مذهب از تكامل انيهودي يمذهب كتاب«

  ».ابدي يم ادامه ديجد عهد ليانج در حيتشر و ريتصو آن نيهمچن
 صةيخص يرو انسان همان كه است ييداخ شده يمعرف ليانج در و تورات در كه ييخدا ديگو يم

  . است ساخته خودش يبرا را او خودش ،ياجتماع و ياخالق
«  )1 (».است اخالق اصول به يمتك و يمعنو اصل شرق، ملل مذاهب بخصوص متمدن، ملل مذاهب يول
 قبول كه ـ را اخالق مذهب و ترس مذهب ولو مذهب و كند يم مذهب دةيفا به راجع يبحث كي بعد
 نيع در ـ داند يم يساختگ يمذهبها را نهايا بلكه باشد، يواقع و يقيحق مذهب كي مذهبها نيا. دندار
  .داند يم ديمف بشر يبرا حال
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  :ديگو يم
 اي و ترس مذهب كه گو حال است، ملل يزندگ در يبزرگ قدم اخالق مذهب به ترس مذهب از تكامل«

 آنها مقابل در ما كه است يزيچ آن هيعل يحيتسل همه باشد، داشته هيتك ياخالق اصول به مطلقاً مذهب
 و فساد از بشر روح نجات سفر ،يمعن و اخالق مذهب و ترس مذهب يعني: ميكن حفظ را خود ديبا

  ».است انحطاط
  

 اين دارد اخالق مذهب و ترس مذهب كه مشتركي خاصيت يك گويد مي. كند مي قبول را اينها فايده
 به را انسان يك صفات و خصائص ،]دانسته[ انسان  يك مثل را خدا ،تاس قائل شكل خدا براي كه است
  : دهد مي خدا

 ،دارد شكل خدا كه است  اين به عقيده است موجود مذهب مختلف انواع اين بين در كه عموميتي"
  . "كند مي يا كرده تظاهر مخصوصي شكل به يعني

  
  : پاورقي

  . بگويد خواسته مي چه دانيم نمي ،است ناقص كتاب عبارت اينجا 1. 
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  : اند بوده جور اين گذشته در هميشه گويد مي. كند مي تخطئه را اينها دليل همين به
  
 از واقعي معني يك كه شود مي  يافت جماعات و افراد از قليلي عده بين اين در كه نشود فراموش ولي"

 عميق تفكرات و عالي بسيار شخصاتم و خصائص داراي واقعا  كه اند دريافته اوهام اين براي را خدا وجود
  . "نيست عقيده عموميت آن با قياس قابل وجه هيچ به ،بوده معقول و
  
  . بوده جور اين هم گذشته طول در گويد مي كه
 هيچ در يكدست و خالص گرچه ،دارد وجود همه بين در استثنا بدون ثالث مذهب و عقيده يك اما"

  . "دانم مي وجود يا آفرينش  ذهبيم احساس را آن من ،شود نمي يافت كدام
  

 افراد بعضي كه گويد مي بعد ولي] دارد وجود مذهبي احساس اين[ انسانها همه در اينكه به است معتقد
 بعد ،همه در گويد مي اول كه است مترجم در نقص هم اين شايد. باشند] احساس[ اين فاقد است ممكن
 را آن من  كه هست افراد همه در بالخصوصي مذهبي ساحسا يك گويد مي. داند مي آن فاقد را بعضيها
  : دانم مي وجود يا آفرينش مذهبي احساس

 در كه بخصوص ،دهيم  توضيح است آن فاقد كامال كه كسي براي را احساس اين است مشكل بسيار"
 كهاين از است بزرگتر خدا اين. نيست كند مي تظاهر مختلف اشكال به كه خدا آن از بحثي ديگر اينجا

  . "بشود توصيف
  

  . دانيم مي"يوصف ان من اكبر اهللا"را او مسلمانها ما كه است خدايي همان اين
 در ها پديده و امور ماوراي در كه جاللي و عظمت و ،بشر هدفهاي و آمال كوچكي فرد مذهب اين در"

 چنانكه )1( ،اردپند مي زندان نوع يك را خود وجود او. كند مي حس را نمايد مي تظاهر افكار و طبيعت
  . "دريابد واحد حقيقت يك عنوان به يكباره را هستي تمام و كند پرواز تن  قفس از خواهد مي
  

   را خدا ،خدا و مذهب درباره احساس جور اين گويد مي. است اين عجيبش فرق
  : پاورقي

 1.   . گويد مي را احساس اين مشخصات
  
 در كه نيست چيزي احساس  اين ،او سوي به پرواز ميل احساس هم بعد و كردن ادراك عظمت اين به

 ميان در صفت اين به خدا بشر تمدن اوايل از كه دهد مي  نشان قرائن ،باشد شده پيدا بشر در امروز دوره
  : گويد مي. است داشته وجود مردم در بوده احساس يك چون ،بود شده درك بشر

 داوود مزامير در مثال ،رسد مي بشري تمدن عشرو اوايل به آن به شروع آثار و مذهب اين ابتداي"
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 شكل در را خدا ،اند كرده معرفي  پاييني حد يك در را خدا اينها گويد مي انجيل و يهوديها كتاب درباره
 شوپنهاور كتابهاي در من كه طور آن - بودائيزم در و داوود مزامير در ولي اند كرده تصوير نسانا يك

  . است منعكس كامال آفرينش مذهبي احساس  اين -  ام خوانده
 نه و )1( شناسد مي دين  اصول نه كه مذهبي احساس نوع اين وسيله به گذشته اعصار مذهبي نوابغ"

 درك بزرگي و عظمت همين به را خدا آنها. است شده مشخص رآيدد آدميان تصور به كه خدايي
 باشد عقيده اين بر متكي آن آموزش اصول كه ندارد وجود كليسايي  هيچ اكنون كه طوري به اند كرده

 كه يافت را اشخاصي  صريح طور به توان مي )3( قرون گذاران بدعت بين در فقط كه معنا اين  به )2(
 قرار خويش معاصرين احترام مورد مختلف  احوال در و بوده مذهب اين ساساتاح عاليترين از مملو
  . "اند گرفته

  
  : زند مي كليسا به مرتبه دو باز
 به وسيله چه به و چگونه ،دهد نمي دست به الهوت علم و خدا از صحيحي تصور مذهب اين اگر حال"

 را آن و برانگيزد را حس اين كه است علم و هنر وظيفه  مهمترين اين من نظر به ؟شود مي تبليغ ديگران
  . "دارد نگاه زنده دارند صالحيت  كه آنها وجود در
  

  : پاورقي
  . اند كرده معين خدا براي مسيحيها كه است ديني اصول مقصودش البته 1. 

 2.   . شناسد نمي و كند نمي درك را خدايي چنين كليسا كه كليسا به زند مي مضراب تك باز
 كليسا كه انيكس يعني 3.   . بودند  واقعي موحد آنها ولي داند مي منحرف را آنها

  
 وجود اي نظريه چنين يك جديد و قديم دنياي در الاقل باشد معلوم اينكه براي كرديم نقل را اينها ما

  . دارد وجود خدا به نسبت اصيل احساس يك انسان وجود در كه دارد وجود فكري چنين يك ،دارد
  

  ويي تقويت حس خداج
  

 بسيار راه ؟كرد بايد كار  چه است احساس كه جهت آن از مذهب يعني ،احساس اين به راجع ،خوب
 را احساس اين كه است اين هنر كار و علم كار. داده  نشان اينشتين آقاي كه است همين خوبش بسيار
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 حس اين. بدهد پرورش را حس اين انسان اينكه شرط به ،است حس اين كند مي موحد عمال را انسان
 بيدار الاقل صبح طلوع اول ،زود خيلي صبح مثال ،بدهد  انجام شرايطش با را عبادت انسان اگر كه است
 حال يك با ،نيست مزاحم ديگر نعموا و شواغل ،كرده استراحت كه است وقتي در ،باشد خلوت ،بشود

 ربي سبحان"يك بلكه بخواند نماز ركعت دو اگر قلبي حضور يك با ،توجهي يك با و نيتي خلوص
 موج به باطنش عمق آن از ،گويد مي كه"وبحمده االعلي ربي سبحان"يك ،گويد مي كه"بحمده و العظيم

 ،كن صاف را دلت برو گويند مي هي ايد دهشني همه اين كه حرفهايي اين. آيد درمي حركت و لرزه  به و
 در يعني ،است همين صحيحش مفهوم ،كن ايجاد نفس صفاي ،بشناسي را خدا تا كن تصفيه را قلب
 باالست سوي به ميل اين چون. كن تقويت را اين برو ،دارد وجود  اصيلي تمايل چنين يك تو وجود

 هر. كن برطرف را  آن موانع ،شوند مي مانع آن ايبر از پايين سوي به تمايالت آن كه است اين  موانعش
 قول به حس اين. دهد مي گواهي خدا وجود  به بيشتر قلبت و دلت كني تقويت را حس اين بيشتر چه

  : مولوي
   لبان در نداند خود ميل سر   مادران با كودكان ميل همچو
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 در ،كند مي حركت لبهايش ،دكن مي كج را گردنش اصيل غريزه يك حكم به آيد مي دنيا به كه بچه
 اصال ،نشناخته آزمايش و تجربه يعني حس و عقل و فكر  راه از را او كه پستاني ،است پستان جستجوي

    بدون شود مي كشيده ،داند نمي هم خودش ،كشاند مي را آن غريزه ولي نداشته  تماس آن با حاال تا
  . شود مي يدهكش چرا و شود مي كشيده كجا به كه بفهمد خودش اينكه
 شود نوشته اينها بشود بنا اگر و داديم شرح اختصار طور به خيلي را اين ما كه است راه يك اين ،خوب
  . است كافي مقدار همين من نظر  به و شود نوشته بيشتر تفصيل به بايد خيلي

  

  راه علمي يا شبه فلسفي 
  
 كه علمي راه. فلسفي شبه گفتيم  ولي است علمي راه كرديم عرض ما را راه يك. ديگر راههاي آن اما

 معرفي انسان به را خدا بتواند كه است محال افراد از بسياري  نظريه برخالف ،باشد بخواهد محض علمي
 ،]ندارد وجود[ بدهد نشان انسان به را خدا بخواهد مستقيم طور به علم كه راهي يعني ؟چه  يعني. كند
 باشد كوچك ء شي بايد يعني ،نماياند مي انسان  به را عالم هاي پديده كه است اين كارش علم چون ؟چرا
  . كند كشف انسان براي را طبيعت عنصرهاي از عنصر يك تواند مي علم. بدهد  نشان را آن بتواند علم تا

 طور به هرگز )1( علم اما ،كند پيدا و كشف شمسي منظومه در ستاره يك انسان براي مثال تواند مي علم
 آزمايش و تجربه و علم محاط جور اين چيزي يك اگر. بدهد نشان انسان به را خدا تواند نمي مستقيم
 اين يعني ،باشد زمان تواند نمي كمااينكه ،باشد روح تواند نمي كمااينكه ،باشد خدا تواند نمي اين ،دربيايد
 طور به لمع ،بله. است خارج آزمايش و تجربه حدود از ،نيست معيني حد يك به محدود كه اموري

 چه به. است خوبي كمك و معاون بسيار و بدهد نشان را خدا تواند مي غيرمستقيم و معاون و مكك
 اين ؟چطور. بدهند يكديگر دست به دست عقل با يعني فلسفه با] علم[ بايد باز كه همانجاست ؟شكل

 در آنها با مستقيم ما كه واقعياتي و موجودات  طريق از يعني است مخلوقات طريق از خدا شناختن ،راه
   حس  به ديگر اين. هستيم تماس
  : پاورقي

  . است قبيل اين از و مشاهده و آزمايش و تجربه ،علم از ما مقصود 1. 
  

 چون ،باشد نداشته وجود هم حسي چنين. نيست مربوط هست گويند مي كسي هر در كه خداشناسي
 واقعيات و اشياء كردن مطالعه راه از ،فلسفه و فكر و علم راه از. دارد علم ،دارد فكر ،دارد عقل بشر

 موجوداتي: موجودات نظم راه از يكي. است كيفيت سه به هم اين تازه. بشناسد را خدا تواند مي خارجي
 مدبر كه اي دهنده نظم بدون نظم  اين گويد مي و كند مي مشاهده نظمي موجودات اين در و بيند مي را

 كاري نظم به ،است خلق راه از ديگر يكي. دهيم مي توضيح ما را ينهاا همه. نيست پذير امكان باشد
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 آگاهي روي از را خودش  حركت كأنه كند مي حركت كه خودش مسير در مخلوقي هر كه بينم مي. است
 در انيمدب اينكه براي. كند مي هدايت خودش مسير در را او كه هست قدرتي يك يعني ،دهد مي انجام
  : كنم مي عرض اشاره طور به ، هست اينها تمام ما قرآن

 احوي غثاء فجعله ،المرعي اخرج  الذي و ،فهدي قدر الذي و ،فسوي خلق الذي ،االعلي ربك اسم سبح"
«")1( .  
  
 به را موجودات كه] مضمون اين از[ است پر قرآن. شناسد مي خالق عنوان به را خدا » خلق الذي«

 آيات .]كند مي معرفي[ خالق عنوان به را خدا يعني ،داند مي حق آيت هستند مخلوق هاينك عنوان
 آيت ،دارند  اي حكيمانه نظم ،دارند نظم و هستند منظم اينكه عنوان به را موجودات  كه داريم ديگري

 به را اخد كه داريم هم آياتي. كند مي  معرفي عالم مدبر و ناظم عنوان به را خدا يعني ،داند مي خدا
  . كند مي معرفي مسيرشان در موجودات راهنماي و هادي عنوان
  : پاورقي

   5 -  1 / اعلي 1. 
  
 ،آفريد معتدل را اينها و آفريد" فسوي". است اشياء كننده پيدا ،است آفريننده او ،آفريد"» خلق الذي«"

 كه  آن" فهدي قدر الذي و".دارد وجود هستي دستگاه در كه است نظمي  همان اين. آفريد متوازن
 خودشان جاي در را اشياء سپس" فهدي"- شود مي نظم به مربوط باز گيري اندازه - كرد گيري اندازه

 ،بينيد مي اي تپه يك شما هست وقت يك ،شود مشخص راه  سه اين اينكه براي ببينيد مثال. كرد هدايت
 خاك كومه  اين در شما هم نظمي يچه ؟ريخته اينجا آمده كي را اينها ،بينيد مي خاك از اي كومه يك
 كه حادث و پديده يك عنوان به را اين ولي ،بينيد نمي هم اي راهنمايي و هدايت هيچ ،بينيد نمي
 ،گرديد مي ناظم دنبال بينيد مي نظم يك ،نه كه هست وقت يك. گرديد مي اش آفريننده دنبال ،بينيد مي
 وقتي. است  مفهوم هم اش همه ،شده چيني حروف يدبين مي صفحه يك ،شده نوشته بينيد مي  صفحه يك
  : نوشته بينيد مي خوانيد مي را صفحه اين

  
 فرو كه نفسي هر. نعمت مزيد  اندرش شكر به و است قربت موجب طاعتش كه عزوجل را خداي منت"
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 ،جداست"م" ،جداست"ب" ،جداست"ا"كه حروفي اين. خواهد مي مدبر ناظم ،نظم اين گوييد مي اينجا

 اين  به اينها اينكه ،ريزند مي اصطالح به ها چاپخانه در كه حروفي آن در ،جداست"ت" ،جداست"ن"
  كه ترتيب همين به"ي"بعد ،"ا"بعد ،"د"بعد ،"خ" بعد ،"ت"بعد ،"ن"بعد ،اول"م":بگيرد قرار ترتيب

 يعني ،باشد تصادف طور به تواند نمي  اين"عزوجل را خداي منت":باشد داشته ما براي را مفهوم اين
 يا] باشد داده انجام را كار اين[ توجه بدون جوري همين ،ادراك بي و شعور بي آن آورنده پديد و فاعل
   ،باشد داشته مفهوم و معنا به هتوج اينكه بدون باشد آمده سواد بي آدم يك مثال

 و عقل ،آن فاعل در تا كه است  نظمي ،نه گوييد مي. درآمده جور اين اتفاقا ،برده آنجا برده اينجا دستي
 به كه صفحه اين ولي ،نظم گوييم مي ما را اين. بيايد وجود به است محال باشد نداشته وجود تدبير
 پيدايشش  به موجود يك درباره شما وقت يك. نيست آن در تهداي ،افتاده اينجا جماد ديگر آمده وجود
 كه بينيد مي اينها همه بر عالوه ولي ،خود  جاي به اينها همه البته ،نداريد كار هم نظمش به ،نداريد كار
   يك موجودات مجموع يا دارد مسيري  يك ،دارد حركتي يك موجود اين
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 سوي به ،است تكاملي يك  سوي به مسير اين ،است بعجي مسير اين بينيد مي ،دارند مسيري و حركت
 دارد وجود چيزي چه ،نيرويي چه ،اي قوه چه كه كنيد مي فكر اين روي وقت آن. است مقصدي و هدف

   بينيد مي شما. كردم عرض كه مثالي همين مثل ؟كند مي پيدا را خودش هدف و مقصد موجود اين كه
 خودم من انسان بچه در ، ما ديده حيوانات در من ،شود مي تولدم مادر از بار اولين براي نوزاد كودكي
 كوشش ،شود مي متولد مادر از اسب بچه ،ام ديده  خودم چشم به حيوان هاي بچه در ولي ندارم تجربه

   ،شود بلند جايش سر كه كند مي كوشش. ايستد مي زحمت به هم خيلي كه. ..هم هنوز ،بايستد كند مي
 طرف اين گردد مي هي ،كند مي كج را اش پوزه اين ايستد مي تا ،ايستد مي باالخره ،بار سه ،دوبار ،افتد مي
 هيچ ،ندارد ذهني سابقه هيچ. كند مي پيدا را پستان تا ،مادر  شكم به مالد مي را خودش هي ،طرف آن و

 حيوان ناي موجود  دستگاه در كه است نظمي از غير ،است هدايت مسأله اين. ندارد آزمايشي و تجربه
 كشف را اينها نتوانسته علم هنوز. است مرموز هم خيلي كه است ديگري حساب يك ،دارد وجود االن
  . دارد وجود چيزهايي  چنين ،هست ولي ،چيست كه كند
 به علم كه - ] برويم پيش[ گذاشتيم  فلسفي شبه و علمي راه را راه اين اسم كه دوم طريق از اگر ما پس
 اين به كند مي كمك ما به غيرمستقيم طور به ولي دهد نمي نشان ما به را خدا اينجا در مستقيم طور
 گوييم مي - ماست خود مشهود و محسوس واقعيات و موجودات دهيم مي قرار پايه ما كه  آنچه كه نحو
 اين ،زمين اين ،ماه اين ،خورشيد اين ، ستاره اين: بينيم مي االن كه اينهايي ،كنيم انكار ما كه را چه هر

   و شوند مي پيدا چگونه اينها گوييم مي گاهي. كنيم نمي انكار كه را اينها ،انسان اين ،حيوان اين ،گياه
 اين با اينها در جوارح و اعضا ،اينها در تشكيالت اين و اينها در نظم اين گوييم مي گاهي ؟اند شده پيدا

  . كنيم مي بحث هااين هدايت روي  هم گاهي ؟آمده وجود به چگونه دقيق حسابهاي
 كه نيست احتياج راه آن در اصال كه است راهي آن ،فلسفي راه گذاريم مي را اسمش ما كه راهي آن اما
 با ،محاسبه نوع يك با ما. نباشند هم اينها. بدهيم قرار پايه را محسوس و موجود واقعيات و مخلوقات ما

  . محض فلسفي شود مي ديگر اين. كنيم مي اثبات را خدا عقلي و ذهني تقسيم  نوع يك
 است كافي شد عرض كه  مقداري همين كرديم عرض كه فطرت راه آن ،گفتيم كه راههايي اين از حاال
   ،كنيم  بحث اين از بيشتر خواهيم نمي ديگر آن براي ما يعني
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 از امكد هر... و فلسفه و  علم به مربوط راههاي: كرديم عرض كه ديگري راههاي ولي. ندارد هم لزومي
 نظم روي. است نظم راه شويم مي وارد قهرا كه راهي اول  كه ،كنيم مي عرض برايتان مفصلتر را اينها
  . بكنند مطالعاتي باز قضيه اين روي هم آقايان كه شرطي  به كنيم مي بحث

 بودا به راجع فرموديد  كه بود اينشتين نظريات مورد در بود تعجب جاي اينجا من براي كه چيزي -
 فكر اين و نداشته اطالعي هيچ اينكه مثل و نكرده نظري اظهار اسالم درباره ولي كرده نظر ظهارا

  . است نقصي يك كنم مي
  

 اين در هستند پيش ما از خيلي معاصر هنديهاي كه كنيم قبول بايد ما قضيه اين در. بسيار بسيار: استاد
   اينها ،بشناسند را آنها آنجا بروند نشدند پا اول پاييهاارو. دارند زياد ارتباط ،دارند ارتباط دنيا با كه جهت
 اين در بيايند آنها كه اند شده آنها مشوق و محرك الاقل ،اند شناسانده الجمله في را خودشان اند رفته اول

 مرتكب[ بزرگ بسيار بسيار اشتباه يك ،نكردند را كار  اين تنها نه مسلمين. بكنند تحقيقاتي زمينه
 اين چون كرد خواهم تكرار هم باز ،كنم مي تكرار و گفتم را اين هم گذشته جلسه آن در نم كه] شدند

 بسيار بسيار اشتباه يك - شود مي  شروع كار اين هم مصريها از كه -  مسلمين. دانم مي مهم خيلي من را
 علوم مجذوب اينكه نه. كردند انكار را حقايق اين واقع در آمدند ،شدند مرتكب ها زمينه اين در بزرگ
 خود. نيستند اروپاييها... تجربي علوم اين حاال ،تجربي علوم هم واقعا ،خوب !شدند اروپاييها  تجربي

 كه است همين يكي گفتند دنيا در كه بزرگ دروغهاي از. آموختند مسلمين از را تجربي علوم اروپاييها
   بودند قائل يونان حكماي هم. كردند پيروي هم مسلمين ،نبودند قائل ارزش  تجربه براي يونان حكماي

 راه كه شدند اين مجذوب. گرفتند ياد مسلمين از را اين هم فرنگيها و بودند قائل مسلمين آنها از بيش و
 ديني مسائل جمله از مسائل همه براي صحيح راه يگانه و  بوده غلط و بوده فلسفه راه قديم در علم

 ،راه همين از غير كرده تخطئه را راهها تمام هم قرآن اساسا گفتند آمدند بعد. است  آزمايش و جربهت
  : گفته ،داده ارائه  محسوسات و مشهودات و مخلوقات به فقط را مردم قرآن ببينيد
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  . )1(» رفعت كيف السماء الي و ،خلقت كيف االبل الي ينظرون فال ا«
  

 توحيد در گفتند دنيا  به دندآم خودشان ،كردند هم اصرار حرف اين روي و گفتند هي مسلمين خود
 حقيقت يك عنوان به ،عظيم مفهوم آن به را خدا اسالم يعني ،ندارد وجود چيزي اين از غير اسالم
   پيوند خدا به را انسان دروني حس يك اساسا اينكه عنوان به ،است توصيف  قابل غير كه آفرينش بزرگ
 .]داند نمي[ گذاشتند معنا يك به وجود حدتو را آن اسم مسلمين خود كه مفهومي همان به ،دهد مي

 كه شد اين نتيجه. كردند انكار را حرفها اين تمام آمدند اصال. دارد حرفها خيلي وجود وحدت البته
  [ عوام مردم همان كه حدودي در است بدوي عوامانه ساده بسيار مفهوم يك  اسالم توحيد گفتند آمدند
 ريسي نخ چرخ اين از :  گفت ؟شناختي كجا از را خدا گفتند هك پيرزني همان] فهم حد در ،فهمند مي

 ما كتابهاي در هم هنوز. است مسلمين خود تقصير اين. است پايه اين و حد اين در اسالم توحيد ،خودم
    سوق طريق از قرآن اينكه. است همين اسالم به بزرگ جنايت يك. شود مي  تكيه قضيه همين روي
 به قرآن كي اما ،هست هم  خوبي راه بسيار بسيار و است رفته مسلم ،است رفته خلقت به مردم دادن
 يك ،است جامع كه است اين به قرآن اهميت ،است راهي  يك اين ،خوب ؟است كرده محدود مطلب اين
] بينيد مي ،كنيد  مطالعه را[ بودايي كتابهاي همان حتي ،عرفاني كتابهاي اگر شما. نرفته  بالخصوص راه

 از را مزيت اين ما چرا. رفته راهها همه از قرآن ولي اند نرفته راهها اين از ديگر ،اند رفته را راه نآ ،تمام
   ؟بگيريم قرآن

 فكر كه داشتم مثالي يك بشود بيشتر اسالم فكر طرز اين شناسايي براي اقدام اهميت اينكه براي من -
 مسجد از روز يك. دانستم نمي قدر اين منداندانش براي  ولي باشد مجهول الناس عوام براي اين كردم مي
 آلماني: گفتم نه: گفت ؟هستيد مسلمان شما پرسيدم من. بيرون آمد هم آقايي يك ،بيرون آمدم برلن

 كه گردم مي مطلبي يك دنبال من اينكه  براي: گفت ؟مسجد آمديد چطور پس: گفتم. بله: گفت ؟هستيد
 تعريف ما براي كليسا و مسيحيها كه خدايي من: گفت ؟چه  دنبال: گفتم. آيم مي مسجد هم گاهي
 احساس  خودم براي شخصا من كه خدايي آن و گردم مي ديگر چيز يك دنبال. ندارم  قبول كنند مي
 و ،بينم مي را مظاهرش گياهان در و افراد همه در ،جا همه در و ندارد شكل كه است خدايي يك كنم مي
    حتي امروز مردم كه دهد مي نشان اين
  

  : پاورقي
   18 و 17 / غاشيه 1. 
 كه كساني براي اقدام اين  اهميت. دارند ما مذهبي فلسفه اين شناسايي به احتياج چقدر غرب دنياي در

  . است تكليف يك من نظر به ،هستند وارد
  

  . فرماييد مي صحيح: استاد
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 حاال بنده. نيست آدم و احو به مربوط ،نيست"ظهورهما"چون"ظهورهم"كه فرموديد استدالل اينجا -
   ؟نشده استعمال مثني جاي به جمع قرآن در وقت  هيچ آيا ولي ندارم تفسير به كار
  

 برده كار به تثنيه مورد در  جمع مثال وقتي يك كه استثنائي طور به خيلي البته ،است ممكن: استاد
 در كه است اي تثنيه آن ليو است قرآن جاي يك در  هست يادم االن من كه مقداري آن ولي. باشد شده
 جنگ  به هم با كه اند دشمن دو اينها )1(" اختصموا خصمان هذان":دارد مثال. است جمع واقع

 نفر دو"خصمان"كه است اين سرش اما ،شده آورده جمع"اختصموا"و است تثنيه"خصمان".آمدند
   و است تثنيه براي ثنيهت ضمير عرب لغت در اينكه در و ،يكديگر مقابل در بودند دسته دو ،نبودند
 يك روي ،بكنيم پيدا ما  بالخصوصي مورد يك در )اگر( حتما. نيست شكي ،تثنيه مافوق براي جمع

 قرينه هم آيه خود كه اينجا. بگوييم چيزي يك  جوري همين توانيم نمي ما اال و است خاصي عنايت
   ،كرده استناد همين به كه است مرتضي سيد مال ،نيست هم خودم مال كردم  عرض كه بياني اين. است
 همه ذرات صورت به انسانها  كه گويند مي مردم كه نيست جور آن"ذر"عالم مسأله اين كيفيت گويد مي
 كه جسماني شكل همان به كشيد بيرون او صلب از )را آنها( خداوند و داشتند وجود اول آدم صلب در

    به"ظهورهم"." ظهورهم من آدم بني من ربك اخذ اذ و":گويد مي  قرآن چون ،كنند مي ذكر
 حوا اسم ،نبوده حوايي و آدم ذكر ،ندارد معنا ،حوا و آدم به نه ،ديگر چيز به نه گردد برمي آدم بني خود
 به رحم در حتي اي نطفه آنكه از قبل هنوز بگويد خواهد مي  كه دهد مي نشان آيه خود. نبوده كار در

 حتي  انسان يك صورت به اينكه از ماقبل مرحله در ،است عداداست مرحله در كه هنوز ،بيايد وجود
 از تكوين زبان به ما آنجا. هست  انسان وجود در استعداد اين ،بيايد وجود به )چنين( شكم در اي نطفه
   شما پروردگار ما"» بربكم الست":پرسيديم آنها

  
  : پاورقي

   19  /حج 1. 
  

 ديگري آيات. است جور اين  كه كردند تصديق ،دادند شهادت ،بلي: گفتند تكوين زبان به همه ؟نيستيم
  . مضمون اين به شبيه هست هم

"كلمه خصوصا -  . است"ظهر"جمع"ظهور
  

  . كرديم  عرض ،]شود داده نسبت[ تواند نمي حوا به كه"ظهر"بله: استاد
 انسان بايد كه هدايتي ؟نيست كار در انسان خلق" فسوي خلق الذي ،االعلي ربك اسم سبح"آيه -

  . "» المرعي اخرج الذي" ،بشود
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 در كه هست ديگري آيه در اش قرينه اينكه  براي ،است انسان غير مال كه"» المرعي اخرج" ،نه: استاد
  . نيست كار در انسان صحبت هم اينجا. آيد نمي بحث اين هم جا همين. آيد نمي بحث اين هيچ ديگر آن
   ؟باشد انسان براي هدايت يعني -
  

 فرعون به كه فرمايد مي نقل  هارون و موسي حضرت زبان از كه اي آيه آن در. است اعم ،نه: داستا
 را چيزي هر كه است آنچنان ما پروردگار )1("» هدي ثم  خلقه ء شي كل اعطي الذي ربنا قال":گفتند
 در داشتن بحسا و نظم و توازن همان اين ،داده او به )داشته نياز چه هر يعني( را خودش  خلقت همان
 از پس. كند مي ذكر"ثم"با را اين" هدي ثم". انسان گويد نمي ،گويد مي هم"» ء شي كل".است خلقت
 حاال. است  اي عالي مطلب خيلي. است كرده هدايت خودش مسير در را او كرده خلق را  چيزي هر آنكه
 به راجع ديدم جايي يك را اين تازگي  همين ،ام ديده كجاها در كه رفته يادم االن من ،بگرديم بايد

 نظير نيرويي يك جمادات حتي موجودات تمام در كه شدند معتقد اساسا اي عده كم كم كه همين
  . كند مي رعايت را حساب يك خودش مسير در كه معنا اين  به هست حياتي نيروي

  . )2("...» جامده تحسبها الجبال تري و"-
  

   قرآن  اهميت. هست قرآن در عجيبي كاريهاي ريزه. است جور همين بله: استاد
  

  : پاورقي
   50  /طه 1. 
   88  /نمل 2. 
  

 است الهي وحي قرآن اينكه بر دليل بهترين و كند مي درك خوبي به انسان را اين و است آن جامعيت
 افتد مي مسير يك در كه وقتي ،باشد داشته نبوغ مقدار هر ،دانشمند هر كه بيند مي آدم. است همين
 من مثال ،داريم سراغ ديگر ما خوب. بيند نمي را آن غير اصال ديگر كه شود مي مسير  آن در غرق آنچنان
 از و مرد اين كتابهاي از كه اي اندازه  به من اصال ،هستم قائل عظمت ده العا فوق صدرالمتألهين براي

 اوست هميشه من ويآرز عاليترين. برم نمي لذت قدر آن چيزي هيچ از برم مي لذت او كتابهاي تدريس
    هست خودش فن كه آن در يعني ،شده غرق خودش محيط در كه كنم مي حس حال  عين در ولي
 از كه ندارد امكان هيچ نويسد مي  كه هم قرآن تفسير. بيايد بيرون تواند نمي ديگر آن از ،است شده غرق
 داشته نبوغ مقدار اين بشر كي. بيايد بيرون گرفته قرار گردو پوست آن داخل در كه گردويي پوست آن

 مثال. شود مي تجربي علوم شيفته مثال ديگر كس يك بينيد مي شما باز. است محدود  باالخره ولي باشد
 به را كتاب اين اگر ،گذشت نبايد حق از. است دانشمندي مرد انصافا طنطاوي. طنطاوي كنيد فرض

 بسيار مرد راستي نوشته جمع كه اند ننوشته باشد نوشته  تنهايي به مرد اين ،است نوشته كه تفصيلي
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  . "شأن عن شأن يشغله ال"هم كتابش
 هيچ را تعبير اين شما )1(" الباطن و الظاهر و االخر و االول هو":كند مي ذكر قرآن كه اي عالي عرفان آن

    كه حرفها اين و بودائيزم ،گرفتند را دنبالش اينها كه.... كتابهاي  همان] در حتي[ دنيا جاي
  : يا ،كنيد نمي پيدا علو اين به ،شود مي پيدا آنجا در حرفها جور اين عاليترين گويند مي

 فاينما«   .)2(» اهللا وجه فثم تولوا
  . )3( » ء شي كمثله ليس«

  : پاورقي
  .3  /حديد 1. 
  .115  /بقره 2. 

 3.   .11  /شوري
  

 ال«"  . )1("» الخبير اللطيف هو و بصاراال يدرك هو و االبصار تدركه
  
 يك ،دهاتي عامي آدم يك با باز حال عين در ،كند مي بيان خودش علو آن در را اينها اينكه عين در

 اي عاميانه و ساده زبان يك با را خداشناسي كامال هم  آن در ،زند مي حرف دارد كه ساربان يك ،چوپان
  : كند مي بيان

  . )2("» خلقت كيف االبل الي ينظرون فال ا«"
  

  . است اين به قرآن اهميت
 از را خودش مسير و كند مي  حركت خودش مسير در مخلوقي هر فرموديد: اند كرده سؤال خانمها از -

 آگاهي هم ديگر موجودات انسان از غير ثانيا ؟چيست  آگاهي از منظور اوال. كند مي انتخاب آگاهي روي
   ؟دارند

  
 تئوري فقط ،كرديم عرض را فهرستش كرديم بحث دين بودن فطري مسأله يرغ در كه چه هر ما: استاد
 است اين مدعا. كنيم مي عرض را مدعا البته ولي ،ايم نپرداخته بحثش به هنوز ،كرديم ذكر را قضيه اين
 ،باشد داشته اختصاص ندارد معني كه انسان ،ندارد انسان به اختصاص مخلوقات همه. موجودات  همه كه

 يرغ و جاندار ندارد جاندار به اختصاص ،اند گفته جاندار به اختصاص اند گفته اختصاص كه هم آنهايي
   ما كه هم آن و است همين فرمايد مي قرآن كه آن. اند گرفته قرار هدايتي مسير يك در همه جاندار
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 آن به راجع بايد جلسه  سه دو شايد توضيحش و تفسير در البته. است همين كنيم اثبات خواهيم مي
  . كنيم صحبت
  : پاورقي

  .103  /انعام 1. 
  .17  /غاشيه 2. 
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          2  

  راههاي علمي و شبه فلسفي      

  الف برهان نظم 
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              نظم برهان
            )1(   

  
 وجود خدا وجود اثبات  براي كه راههايي كه گفتيم شد عرض گذشته جلسه در كه اي بندي تقسيم در

 به و علمي راههاي يا حسي راههاي دوم نوع ، فطرت راه يا دل راه: است راه نوع سه موعامج دارد
  . فلسفي راههاي  سوم نوع ،فلسفي نيمه اصطالح

 و استدالل و عقل و فكر و  علم به مربوط آن كه بود فطرت و دل راه به راجع گذشته جلسه در ما بحث
 انساني هر وجود در كشش و جاذبه يك معني به پيوند  كي كه بود اين به مربوط ،نبود چيزها جور اين

    من فقط. شد تمام آن به راجع ما بحث. كشاند مي مبدأ سوي به غريزه و طبع  حسب به را او كه هست
 ،باشد نمانده ناتمام مطلبمان  اينكه براي كنم مي عرض خودمان جلسه آن عرايض دنباله در اي نكته يك
 اين كه كنند خيال افراد از بعضي است ممكن كه است  اين آن و ،شويم يم ديگرمان بحث وارد بعد

    كشف را آن شناسي روان و تجربي و علمي طريق از شناس روان علماي اخيرا  كه دروني احساس مسأله
 در ،است نداشته سابقه و است اي تازه بسيار چيز يك ،اند كرده كشف را معنوي جاذبه آن ،اند كرده

. است شده بيان كه ديگري طرزهاي به ،بيان طرز  اين به نه البته ،دارد سابقه مطلب ناي كه صورتي
   ،تجربي آزمايشهاي و شناسي روان طريق از نه كردند مي اثبات فلسفه طريق از فالسفه و حكما را همين

 يعني   يعني ،دارد كه باشد داشته خدايي و مبدأ عالم اگر كه اند كرده مي ادعا جور اين آنها
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 وجود هم آن البته كه -  باشد داشته وجود جنبشي و حركت دنيا در اگر و كردند مي اثبات را وجودش
 كه ندارد امكان يعني ،اند شده پيدا مبدأ آن از  كه باشد مبدئي همان به مخلوقات بازگشت بايد دارد

   ،كردند مي تعبير يشيرين خيلي جمله. باشد نداشته وجود مبدأشان سوي  به مخلوقات وجود در توجهي
 چون و اولهاست به بازگشت همان نهايتها و آخرها يعني"البدايات الي الرجوع هي النهايات":گفتند مي
 تعميم آنها منتها. هست هم موجودات نهايت ،هست  هم آخرها همه آخر هست اوايل همه اول خدا
    همان به انسان. نباشد تواند ينم و هست حق به توجه و ميل اين موجودي هر در گفتند مي ،دادند مي

 پرمعنا و پرمغز خيلي بيت چند  مولوي. است نيرومندتر و قويتر او در جاذبه اين است كاملتر كه نسبت
  : گويد مي را بزرگ فلسفه همين ولي گويد مي شعر صورت به ،دارد زمينه همين در

   است گل يرو با عشق را بلبالن          )1( است كل سوي رويها را جزءها
  ) 3 (رود مي آنجا كامد همانجا از   )2( رود مي دريا به ،دريا از آنچه

   رو آميز عشق جان ما تن وز   تيزرو سيلهاي كه سر از
  

 اين در ديگر كه عرفا. كرده  فلسفي بيان را مطلب همين ،بوده مطلب همين براي فلسفي بيان يك اين
 نيروي اين ارزش شما گفتند مي و كردند مي قيام  سفهفال و حكما عليه حتي و اند كرده بيداد قضيه

    كه ،عشق .]كنيد نمي درك[ گذاشتند مي عشق نيروي را اسمش آنها كه  هست انسان در كه را معنوي
 و استناد عقل به اينهمه كه شما] گفتند مي عرفا. [است حقيقت همين ،است آمده شعرا زبان در اينهمه

 كسي هر در و هست انسان در كه را معنوي نيروي همان بياييد ،نيست ستدر كنيد مي اتكا و استدالل
 عرفان ،است  همين كند مي جدا فلسفه از را عرفان راه كه اي اصلي نقطه و. كنيد تقويت ،دارد وجود
 پرورش به بيشتر فيلسوف ولي داد پرورش بايد است انسان در كه را اي دروني حس همين است معتقد
   كه ،است معتقد استدالل و فكر و قلع پرورش و دماغ

  : پاورقي
 اصل و فرع كل و جزء از مقصود اينجا البته. باشد خودش كل به رويش كه است اين جزء خاصيت 1. 

  . است
 پيدا دريا از چه هر: كند مي  بيان را فلسفي عالي حقيقت آن اما گويد مي را مطلب اين شعر زبان به 2. 

  . برگردد دريا به بايد آخرش شود مي پيدا دريا از  كه آبهايي. رگرددب دريا به بايد آخرش بشود
  . كند مي بازگشت جا همان به ،آمده جا هر از 3. 
  

 كرديم عرض هم قبال. كردند بيداد و قيامت بودند ادب و شعر و زبان اهل چون عرفا زمينه اين در ديگر
 موجودات همه كه خودش عام مفهوم آن به هم ،است  پذيرفته مجيد قرآن كه است حقايقي جزء اين كه
 االرض و  السموات في من اسلم له و يبغون اهللا دين فغير ا":فرمايد مي كه آنجا ،هستند خدا سوي به رو
 درباره خاصش مفهوم به هم و )2(" االرض و السموات في ما هللا سبح":فرمايد مي كه آنجا يا )1("
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 را تنوع اصال ،است تنوع طالب طبعا انسان كنند مي خيال عضيهاب: است همين بزرگ اشتباهات از يكي
 خود ،كند عوض را محبوبهايش ،كند عوض را لذتهايش ديگر  نوع به نوعي از اينكه يعني دارد دوست
 هيچ كه است  اين ،است مطلوب تنوع اينكه علت. نيست جور اين كه صورتي در ،است  مطلوب تنوع

 مطلوب آن كه است اين جهتش و كند حفظ هميشه براي را خودش مطلوبيت ندارد قدرت مطلوبي
 ،باشد حقيقي و واقعي مطلوب ء شي يك اگر. نيست حقيقي و واقعي مطلوب ،است بشر مجازي مطلوب
 نعمتهاي به  راجع قرآن در بينيم مي ما. نيست تنوع طالب نشد سرد او از اگر و شود نمي سرد او از انسان

  : هست نكته ينا دنيايي آن و بهشتي
  : اورقي
 1.    .83  /عمران آل

  .1  /حديد 2. 
 3.   .28  /رعد

  
 ال«"  . )1(" حوال عنها يبغون

  
 ،تحولي خواهد مي باز ،شود مي خسته ،زند مي را دلش رسد مي كه نعمتي هر به بشر كه است اين نه

 است همين رازش. يستن تنوع و تحول طالب بشر هرگز آنجا فقط ولي ؟بياورد وجود به چيزي ،تنوعي
  . بگذريم اين از. است واقعي مطلوب كه
 ،گوييم مي علمي ما را اينها چرا ،فلسفي شبه ديگر تعبير به و ،ديگر تعبير به علمي يا حسي راههاي اما

 منشعب باز راه نوع اين كرديم عرض. كرد خواهم عرض  توضيح برايتان بعد ،گوييم مي فلسفي شبه
    استدالل عليم حكيم آفريننده و خالق وجود بر عالم نظم از كه آنجاست كيي: راه سه به شود مي
 ما اول. دارد وجود عالم  موجودات و مخلوقات در كه هدايتي از سومي و عالم خلقت از ديگري ،شود مي

  . كنيم مي بحث عالم نظم به راجع
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  نظم عالم 
  

 تعبير اين به كريم قرآن در كه  است مطلبي انهم اين. خدا وجود بر كند مي داللت عالم نظام ،عالم نظم
  : كه است آيه آن در ،عالم مصنوعات  بودن متقن ،"صنع اتقان":است آمده

  . )2("» ء شي كل اتقن  الذي اهللا صنع السحاب مر تمر هي و جامده تحسبها الجبال تري و"
  
 نظم در حسابگري نوع يك يعني ،گيري اندازه: شود مي"تقدير"به تعبير مطلب همين از آيات از بعضي در
  . خلقت بودن حكيمانه گوييم مي ديگر تعبير به. دارد وجود مخلوقات ترتيب و

 نظام و نظم همين اطراف در بيشتري توضيح يك اينكه يكي: كنيم بحث مرحله سه در بايد ما اينجا
 وجود كه كند پيدا وجود است ممكن اشتباهاتي  چون ؟چيست نظام و نظم اين از مقصود اصال ،بدهيم

   و نظم چنين آيا اينكه ديگر و ،است كرده پيدا هم
  : پاورقي

  .108  /كهف 1. 
  .88  /نمل 2. 

 ؟هست خلقت در مدبر  خالق وجود بر كند مي داللت و دارد وجود خلقت در كنند مي ادعا كه نظامي
 نكرده اتكا يا كرده اتكا نظم انبره اين به كريم قرآن  ببينيم واقعا ،كنيم مي قرآني بحث ما باز كه سوم
  . كنيم مي بررسي را قرآن  آيات دقيقا ،است
 به كه عالم اين يعني ؟چيست هست خلقت در گوييم مي ما كه نظامي و نظم معني ،اول قسمت اما

 ناشي"گوييم يم اينكه. نيست تصادف از ناشي هست  كه اين. نيامدهوجود به تصادف با است آمده وجود
 گاهي "علت بي "اما ،علت بي يعني تصادف: بگوييم توانيم مي حرف جور دو ،مقابل در"يستن تصادف از
 مثال يك هميشه. غايي علت نداشتن  معني به گاهي و ،شود مي گفته فاعلي علت نداشتن معني به

 ليو نارساست مثالها اين البته كه كنند مي ذكر بشر مصنوعات از  غايي علت و فاعلي علت براي اي ساده
 را مطلبي كاغذ صفحه روي شما. مثالها اين از نيست اي چاره بشود روشن درست مفهومش  اينكه براي
 علت اما. غايي علت ،فاعلي علت ،صوري  علت ،مادي علت: شود مي تصوير علت چهار اينجا در. نويسيد مي

 اين شما آنكه از قبل. دبياي وجود به اين تا باشد داشته وجود بايد  كه اي مادي شرايط آن يعني مادي
 مايع گرم چند صورت به ولي داشته وجود كاغذي صفحه ،بنويسيد كاغذ صفحه اين روي را خطوط
 مادي علت گويند مي را اينها . است بوده هم خودنويس اين خود ،شما خودنويس مخزن در شده جمع
 شبيه چيزي يا كاغذ صفحه اگر. باشد هم نوشته اين تا باشد داشته وجود بايد كه اي مادي شرايط يعني
 از جوري  همين باشد نداشته وجود اگر چيزها اين ،نباشد آن به شبيه چيزي يا جوهر  اين اگر ،نباشد آن
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 خط صورت به اين وقتي. شكلش خود يعني دهد مي شكل ماده اين به كه چيزي آن ،صوري علت دوم
 كه اولي آن يعني ،بدهيد آن به را شكل ،اين ،نويسيد مي را"شوم فدايت"كلمه اگر شما كه آيد درمي
 ،بنويسيد را"د"ترتيب  به ،كنيد گرد جور آن را"ف"سر ،"ف"اول آن ،نويسيد مي داريد را"ف"مثال
 ،كند تغيير اگر كدام هر اينها. "فدايت"بشود تا جور اين"ت" ،جور  اين"ي" ،بكشيد جور اين را"ا"بعد
  . نيامده وجود به كلمه ناي

 نيرو آن. بكشاند خطوط اين روي را جوهرها اين كه باشد بايد نيرويي يك. فاعلي علت ،ببينيم را علتش
   مصنوع اين در هم ديگري علت يك. است فاعلي علت
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 كند مي را كار اين  كه نيرويي آن چون كه است اين آن و است غايي علت آن و شود مي فرض بشري
 و ؟نداريد يا داريد هدفي آيا ؟داريد كار اين از هدفي چه كنيد مي را كار اين كه شما ،شماست نيروي
 شخصي يك دست به اينكه براي نويسيد مي را اين يعني ،داريد معيني  هدف يك اينجا در شما چون
 اين ،كند ركد را شما مقصود ،كند اجرا را شما دستور ،شود آگاه شما خاطر منوي از و بخواند او و برسد

  . غايي علت گويند مي را
. ندارد فاعلي علت  كه كند فرض كسي است ممكن آيد مي وجود به تصادفي چيز يك گويند مي وقتي
 هيچ بلكه و عالمي هيچ شايد بلكه ،مادي نه ، الهي نه. ندارد طرفدار دنيا در كه است چيزي يك اين

    فاعلي علت اينكه معني به كند توجيه تصادف براساس ار عالم جريانهاي كه شود نمي پيدا دنيا در عاقلي
 علتي هيچ ،ريزد مي خود به خود. ريزد مي كه باران مثال بگويد كه نيست دنيا در كس هيچ يعني ،ندارد
 يا گردد مي خورشيد اگر مثال كه نيست كس هيچ .ريزد مي باران يكدفعه ،ريزد مي جور همين ،ندارد
   ،اي قوه يك ،نيرويي يك كه است معتقد را اين باالخره .]گردد مي[ خود  به خود بگويد ،گردد مي زمين
 از بويي كه طبقاتي ميان در الاقل. آورد مي وجود به عالم در را حوادث اين كه دارد وجود چيزي يك
 دنيا المث بگويد ،باشد فاعلي علت منكر كه شود نمي پيدا نفر يك الهي خواه مادي خواه ،اند برده علم
  .  فاعلي علت بدون چرخد مي

 خود به خود عالم اين گويند مي اينها آقا گويند مي ،ماديين جنگ به روند مي خود خيال به گاهي بعضيها
 عالم گويند نمي ماديين وقت هيچ ،نه ،نيامده وجود به خود به خود عالم گوييم مي ما ،آمده وجود به

 هيچ ويندگ مي  هم آنها ؟آمده وجود به خود به خود المع كه گفته مادي كدام. آمده وجود به خود خودبه
 گويد يم ،منظم بسيار بسيار معلولي و علت  سلسله يك به قائلند هم آنها ،ندارد وجود خود بهخود چيزي

   خود نوبه به باز خودش هم علت آن و است داشته علتي يك حتما شود مي پيدا دنيا در كه اي پديده هر
 علت هم علت آن ،است  داشته ديگري علت هم علت آن ،است داشته ديگري علت و است اي پديده
 طرف اين از. بشود منتهي نيست هم الزم و شود نمي  منتهي هرگز جايي به و است نامتناهي و ،ديگري

    براي علت ديگر ء شي آن و بود خواهد ديگري ء شي براي علت خودش نوبه به  معلولي هر آينده در هم
   در مادي آدم نفر يك شما. است شده كشيده معلول و علت سلسله ،نهايت بي طرف دو از .ديگري ء شي
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 كمااينكه ،باشد عالم فاعلي نظم منكر ديگر تعبير به يا باشد فاعلي علت منكر كه كرد نخواهيد پيدا دنيا
 علت به بوطمر ماديون و الهيون اختالف. باشد جهت اين منكر كه شود نمي پيدا دنيا در هم الهي هيچ

   خواهد نمي كسي را فاعلي علت از ناشي نظم ،گويد مي كسي دنيا در هم نظمي اگر و نيست فاعلي
 كه نظم مقدار همين به ،نظمي چنين اما دهد مي نظم هم فاعلي علت چون ،بگيرد خدا وجود بر دليل
 هم اين. معلولي يك براي. است منشأ خود نوبه  به هم علتي هر و است علتي يك از ناشي معلولي هر

 نظم. كند مي درست زنجيري رابطه ،كند مي درست زنجيري حلقه اينكه  معناي به دهد مي نظم خودش
 ماديين بلكه ،نيست منكر كسي هيچ است فاعلي علت از ناشي كه را حوادث زنجيري رابطه  معني به

 علت از ناشي نظم آن كه داريم ديگري  نظم يك ولي. كنند مي تكيه قضيه اين روي ديگران از بيش
 حكايت عالم در غايي علت از كه نظمي چنين آيا كه است اختالف مورد كه است نظم اين. است غايي
 نظم آن كه است  نظمي وجود منكر و است غايي علت اصل منكر مادي ؟ندارد وجود يا دارد وجود كند
 بدون كه است نحوي به و شكلي به عالم نظم ، نه كه معتقدند الهيون و ،باشد غايي علت از ناشي الزاما
  . نيست توجيه قابل عالم نظم ،بدهيم دخالت را غايي علت اصل ما آنكه
 در: شود مي پيدا جور اين غايي  علت از ناشي نظم. غايي علت از ناشي نظم ،است نظم اين در بحث پس

 فاعلي علت داشتن وجود ضفر كه مواردي در. نيست كافي  نظم آن براي فاعلي علت فرض تنها مواردي
 مثال. كنيم  فرض هم را غايي علت يك بايد ما كه نيست اي چاره كه اينجاست ،نباشد  كافي نظم آن براي
 اين اول از ببينيد كاغذ صفحه يك روي شما اگر ،هست هم خوبي ساده مثال كه"نوشته"مثال همان
: است حسابي مطلب تا پنج نامه اين در ،است شده نوشته دار معني و مفهوم نامه يك آن آخر تا صفحه
 بوده نيرويي يك يعني  است داشته فاعلي علت نامه اين اينكه در ،چيزها جور اين بيان ،سفارش ،دستور
 شاعر نيروي تواند مي نيرو اين ولي ،نيست بحثي  كشيده كاغذ صفحه اين روي بر را جوهر اين كه است
   را خودنويس باشد آمده برق مثال كه كرد فرض شود مي يعني ،باشد شاعر غير نيروي تواند مي ،باشد

 مدرسه ساله پنج بچه  يك ،نرسد حد اين به شعورش كه شاعري ،نه يا ،باشد داده حركت جور همين
 هم را كاغذ صفحه ،باشد دزديده پدرش از را خودنويس باشد آمده نيست آشنا خط با اساسا كه اي نرفته

    ولي است كرده مي كار چه نبوده متوجه هيچ هم خودش ،كرده كشي طخ جور همين ،باشد برداشته
   اين است كرده او كه هايي كشي خط اين اتفاقا
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 تحصيلكرده آدم يك با بچه  يك. است درآمده صفحه اين از مطلب تا ده ،آورده وجود به را منظم صفحه
 اينكه براي است كافي هم بچه دست نيروي ،نيست  فاعلي علت در تفاوتش يادگرفته خط خوانده درس
    فاعلي علت لحاظ از سواد بي دهاتي يك ،نرفته مدرسه اد سو بي آدم يك يا  بچه يك. بنويسد را اين
 درس آدم آن كه است اين آن و دارد تفاوت ديگر نظر يك از ولي ندارد خوانده درس يك با تفاوتي هيچ

 حرف بايد اول ،شود فهميده آن از مفهوم فالن كه يسدبنو بخواهد اگر را اي كلمه يك كه داند مي خوانده
 مطلب  يك تا پنجم و چهارم ،سوم حرف ،شكل چه رابه دوم حرف ،بنويسد شكل  چه به مثال را اول

 بنويسد خواهد مي را خط اين كه وقتي نيرو اين ،خوب. كند انتخاب بايد يعني ،دربيايد كار از دار  معني
 پايين است ممكن ،ببرد باال است ممكن ،بكشد طرف اين از  است ممكن ،بنويسد است ممكن جور هزار

 راه صدها ميان از را راه يك يعني ،كند انتخاب بايد جور همين دومي در نوشت كه را اولي باز ،بياورد
 حرف هم شكل هزار به و نوشت را اول حرف  اين شود مي شكل هزار ،فاعلي علت نظر از. كند انتخاب

 درك يعني ،دارد الزم شعور پس. كند مي انتخاب درپي پي او ولي ، سوم حرف شكل هزار صد به ،دوم
 بتواند خوب تا دارد وجود  نتيجه آن و عمل اين ميان اي رابطه چه بفهمد بايد ،دارد الزم فهم ،دارد  الزم

  . كند انتخاب
 اين براي باشد كافي نيرو آن  كه نيرويي وجود يعني فاعلي علت فرض تنها گوييم مي ما موارد جور اين در
 كنترلي يك ،اي اداره يك بلكه نيست كافي بشود مصرف بخواهد هرچه و انرژي ،نيرو مقدار نظر از كار
 وجود بايد اختيار يك ،باشد داشته وجود بايد انتخاب يك ،باشد داشته وجود بايد نيرو اين براي هم

 است وسيله كه بدهد نشان چيزي هر يعني ،بشود محقق آنجا در"براي"كلمه كه طوري به باشد داشته
 علت ضرف تنها گوييم مي ما كه اينجاست. آن براي وسيله آن آن، براي وسيله اين ،هدفي يك براي
 از اخري عباره  كه بشود غايي علت فرض بايد حتما ،نيست كافي ء شي اين آمدن وجود به  براي فاعلي
 تدبير و حكمت و كار اين درك و فهم معني  به شعور قوه ارايد فاعل كه كرد فرض حتما بايد: است اين
  . است كرده مي اداره را خودش  نيروي كه طوري به است بوده

  . داشته منظور -
  

   بلكه ،ها دوراهي سر در هميشه. است كرده مي انتخاب و داشته منظور ،بله: استاد
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 دو سر دوم قدم در باز ،كرده مي اختيار بوده ناسبم كه را يكي آنها ميان از ،گرفته مي قرار ها راهي هزار
 انتخاب را مناسب راه باز ،گرفته مي قرار راهي ميليون يك بلكه  راهي هزار ،راهي ده ،راهي سه ،راهي
 حكايت غايي علت وجود از كه نظمي نوع از است عبارت اين. جور همين باز و جور همين باز ،كرده مي
 از بسياري وجود غايي علت بدون كه نيستيم حاضر قيمتي هيچ به كه ستا دليل همين به ما. كند مي

   گوييد نمي شما آيا ،نويسد مي اي مقاله ،كند مي تأليف را كتابي مؤلفي مثال. بپذيريم عالم اين در را چيزها
 مرد ،است باسوادي مرد گوييد مي ؟است باسوادي مرد باشد خوبي مقاله اگر احيانا مقاله نويسنده اين كه

 ستقيمام ؟كنيد مي پيدا اطالع كجا از اشخاصرادر معلومات و  ياذوق سواد پرسم مي شما از. است باذوقي
 با كه است  امري يك ذوق ،نه ؟كند مشاهده ،كند احساس را كسي يك ذوق و معلومات  انسان شود مي

 داد تشخيص شود مين هم ابزار و  مسلح چشم با حتي ،شود نمي لمس هم دست با ،شود نمي ديده چشم
 ذوق ،بوده باذوقي بسيار شاعر گوييم مي كه را سعدي ما. نبوده راه آن از داده تشخيص هم كسي هر و

 است اثري يك اثر بينيم مي ،بينيم مي را اثر وقتي ،بينيم مي را اثر اين فقط ما ؟ديديم كجا از را سعدي
 خود به خود ،بود مي فهم بي آدم يك ،دبو مي ذوق بي آدم يك ،بود مي كودن آدم يك سعدي اگر كه

  . آمد نمي وجود به او از آثاري چنين
 ،اشياء اين آمدن وجود به در  ببينيم ،كنيم مطالعه بايد موجودات خلقت ،عالم خلقت به راجع ما حاال

 كه اتينظام تمام بلكه ،بينيم مي داريم االن كه گياههايي  همين. بينيم مي داريم ما االن كه انساني همين
 و تشكيالت  اين آيا ،)1( عالم جاي هر در باالتر تا گرفته خودمان شمسي منظومه از هست عالم در

 داشته وجود نيروهايي همينكه يعني ؟بوده كافي برايش فاعلي علت تنها دارد وجود االن كه نظمي
 از را اي وسيله اينكه بدون ،باشند فهم و ادراك و شعور داراي  خودشان نيروها اين اينكه بدون ،باشد
 يك يا باشد  داشته شعور خودش يا اينكه بدون ،كنند انتخاب هدف يك براي وسائل هزار صدها ميان
 همين ما مثال ؟نه يا است توضيح قابل عالم آيا ،بدهد قرار خودش اراده و اداره تحت را او شاعر قوه

   )است اي ساده خيلي مثالهاي اينها البته( كه مقدار
  : يپاورق

 كافي كنيم پيدا دليل كه جا يك در چون ،است كافي كنيم مطالعه هم قسمت يك در فقط ما اگر 1. 
  . باشيم كرده پيدا جا همه در است

  
 دهان جلوي دندانهاي آن ميان  كاملي بسيار تناسب يك بينيم مي و كنيم مي نگاه را انسان يك دندانهاي

] وجود[ دارد احتياج بدن كه غذايي مواد با كرسي دندانهاي تا ،نيش دندانهاي آن تا گويند مي ثنايا كه
. كند بلع را آن انسان بعد و كند آسيا بعد. كند پاره تكه ،ببرد ،كند قطع اول را غذايي مواد  آن كه ،دارد
. نيست شكي آورده وجود به را اينها كه بوده نيرويي يك  اينكه در ؟آمده وجود به انتخاب روي اينها آيا
 رابطه يك است بار اينها وجود به كه اي نتيجه و هدف با اينها رابطه ؟نه يا هستند شده انتخاب اينها آيا

 داراي كه ماده جنس اساسا. كند مي شير مادر پستان ،گيرد مي قرار مادر رحم در كه بچه ؟است تصادفي
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 پيش كه چه هر )آزمايشي علم و تجربي علم( علم گوييم مي اينكه. كند مي كمك ما به علم كه اينجاست

 طبيعت اشياء روي بيشتر كه چه هر )آزمايشي علم و  تجربي علم چون ،اينجاست ،كند مي كمك برود
    كه تشكيالتي به حدودي يك تا قديم تشريح مثال. برد مي پي بيشتر آنها اخليد  نظامات به كند مطالعه

 هم اسمهايش  حتي كه گويند مي كه اي پرده هشت هفت اين ،چشم هاي پرده حتي ،بود چشم در
 ذكر چشم براي امروز كه دقيقي نظامات  همه اين به قديم كجا اما ،بود برده پي بود قديمي اسمهاي

 كشف بيشتري نظامات رود مي پيش كه وقتي علم !؟بود برده  پي ،كند مي حيرت آدم الاص كه كنند مي
 علم كمك معني پس. كند مي  حكايت بيشتر ،اراده و تدبير ،اختيار ،انتخاب وجود از كه نظاماتي ،كند مي
  . است اين اينجا در هم
  

 كتابهايي از يكي از من ،كنند  توجه كامال آقايان اينكه براي و است ديني هم و علمي هم ،مطلب چون
 را اشتباه آن و بود آنجا در اشتباهي يك من نظر به چون] كنم مي نقل[ نوشته چيزي زمينه اين در كه

 اشتباه جور اين الاقل ديگران كه ،كنم عرض شما براي كه كردم يادداشت را آن ، بدهم تذكر خواستم
 دست به هم ابزاري يك بلكه ايم نداده  ماديين به ابيجو تنها نه ،كنيم بيان جور اين اگر چون ،نكنند

   بسا اي و ايم داده ماديين
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  . نيست درست پس  است جور اين اگر] بگويند[ و است اين الهيون منطق كنند خيال كه افرادي
 خيلي اشاره يك اول ، فصل آن در. "توحيد"عنوان تحت دارد فصلي يك شده طي راه كتاب در

 بوده چه اش ديني حالت اول از بشر مثال كه]  شده[ اديان تاريخ واقع در و توحيد تاريخ به مختصري
   بسيار بحث يك و. نداريم كاري حرفها آن به عجالتا ما حاال كه ؟نه يا  بوده پرست بت اول آيا ؟است

 قرون در كه تحولي و جديد  قرون به رسانند مي را مطلب تا كنند مي فلسفه و علم تاريخ در هم مختصري
  : اينجا به رسد مي ،زد دين به ضربه و كرد  تصادم دين با چگونه تحول اين و آمد پيش جديد

 خالصه"  . "زد دين پيكر بر بزرگي ضربه علم آنكه
  

  : گويند مي بعد
 ،قائلند طبيعتي ماوراء و طبيعتي  كه كساني شده تحريف دين ،آخوندها و كشيشها دين ؟دين كدام اما"

  . "اند نموده يونان غلط فلسفه و علوم تابع و قديمي افكار با ممزوج را دين كه آنها
  
 اساس كه چيزي آن به ،زد ضربه اينها به كه علم همين زيرا ،ندارد نگراني اينها"گويند مي كه آنجا تا

 را آخري اين هم ما البته كه"باشد توحيد خود كه كرد تأييد و تقويت ،است سهل نزد كه ضربه بود علم
 كه راهي همين ،كرد تأييد را آن ،نزد ضربه تنها نه است توحيد كه دين اساس به علم ،داريم قبول
 چگونه علم حاال. شود مي فاعلي علت مسأله  همان كه كنند مي تقرير جور اين را اين منتها. كردم عرض
  : بيان  اين به ؟كرده تأييد را توحيد

 ما طبيعت در كه روابطي بيان  يعني علم گفت خواهد هباالخر ؟چيست علم بپرسيد دانشمند يك از اگر"
 و شود مي تجربيات سرگرم آزمايشگاه در كه محققي هر. )1( دارد وجود مشهود معلولهاي و علل بين

 طبيعت  قضاياي و حوادث اوال كه ندارد اين جز هدفي ،نمايد مي غور خود اجتماع  اوضاع در كه متفكري
   دارد وجود آنها مابين كه را ارتباطي و قضايا و حوادث اين ريشه ثانيا و اسدبشن دقيقا ،كرده موشكافي را
  

  : پاورقي
  .  است آن فاعلي علت و معلولي هر ميان كه اي رابطه همان ،عليت اصل 1. 
  

. )2( دانسته اتفاقي مستقل را اي حادثه يا شيئي كوچكترين كه نيست دانشمندي هيچ. )1( كند كشف
. )3( بپندارد اثر بي و شده ضايع را عملي ترين ضعيف بالعكس و ندهد نسبت علتي يا ديگر ء شي يك به

 اتفاقي يا ذاتي  استقالل منكر و است معلول و علت وجود قبول بر متكي تلويحا يا صريحا علم  بنابراين
 پندارد نمي اساس بي و پوچ را دنيا و باشد مي  حقيقت به معتقد تنها نه عالم. )4( باشد مي اشياء بودن
    اين بر عالوه. )5( دارد نيز است طبيعت بر حاكم كه قطعي ارتباط و كلي  انتظام يك وجود به يقين بلكه
 آن نموده كشف را قانوني كوچكي حادثه يك روي خود آزمايشگاه گوشه در كه نيست محققي هيچ
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 و علت روابط جز علم( گفتيد اينجا تا كه مطلبي جهت به ،شود مي خراب بكلي مطلب اصال كه اينجاست

 اينكه جز. )دهد مي تعميم را قانون ينا و است قائل علتي  يك چيزي هر براي و كند نمي كشف را معلول
 مي فاعلي  علت چيزي هر براي علم گفتيد يعني ،نيست ديگري چيز داديد نشان را فاعلي  علتهاي شما

   و صدفه به قائل يعني است قائل  زنجيري نظم يك يعني است قائل نظمي عالم براي عالم پس ،شناسد 
  : پاورقي

 1.   . آورد مي دست به را علولم و علت روابط علم ،است راست
 علتي هيچ برايش ،بداند ديگر  حوادث از مستقل را اي حادثه يك كه نيست كسي هيچ ،است درست 2. 

  . نباشد قائل
 معلولي هيچ يعني 3.   . نداند ديگر اثر يك منشأ كه نيست هم را

  . بيايد وجود به علت بدون چيزي يك كه است اتفاق و صدفه منكر علم 4. 
  . است معلول و علت از ناشي كه است هماني قطعي رتباطا 5. 
 ولي كند مي كشف چيزي  يك جزئي امر يك مورد در ،كند مي آزمايش وقتي عالم ،تعميم اصل 6. 

 آزمايشي يك اروپا در مثال آب روي اگر يعني ،دارد متحدالشكلي واحد جريان يك طبيعت داند مي
   يا داشت را خاصيت اين آزمايشگاه داخل آبهاي گويند نمي ،آوردند دست  به را آب خاصيت و كردند

 گويند نمي  . است جور اين دنيا در آب گويند مي ،اروپا آبهاي
  . نبود ديگري چيز ،بود فاعلي علت از ناشي نظم خوانديم اينجا تا ما كه نظمي 7. 

  . نيست اتفاق
 اگر جا همين تا اصال. ناظم گويد مي تخداپرس: گويد مي ؟كند مي تأييد را خداپرست حرف كجا اينجا تا

 نظم همان جز نظم اين چون ،هستند علتها خود  همان ناظم ؟چيست ناظم] بگوييم[ بياييم جلو
    آن ،دارد علتي هم علت آن ،دارد علتي معلولي هر كه است اين نظم معناي. نيست ديگري چيز زنجيري

 گويد يم ؟چه خدا ،داردوجود زنجيري نظم نچني يك گويد مي بپرسيد هم مادي از. دارد علتي هم علت
 خود ناظم گويد مي ؟چيست ناظم. ندارد جا ديگر خدا  فرض اينجا در اصال ،نيست احتياجي خدا به اصال

 سابح بخواهيم علتها اين ماوراي ناظمي يك عنوان به را خدا اگر اينجاديگر. هاست معلول و علت همين
 عنوان به خدا براي جايي ديگر كنيم مي ما  كه بياني مقدار اين تا يعني ،ماند نمي باقي برايش جا كنيم
 همين خود خدا از مقصود بگوييم اينكه مگر ،نيست اشياء اين ماوراء  يعني اشياء اين از جدا ناظم يك
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 و زمين كه نمايد مي معرفي  كسي عنوان به را خدا بلكه ،)1( گويد نمي چيزي اين از غير هم قرآن"
 جسم ،شكافد مي را رختد و دانه ،)2( آورد مي يكديگر  پي در را روز و شب ،است سرشته را آسمانها

 تمام واقع در. رساند مي زمين به باران ،كند مي مرده به منقلب را زنده و زنده وجود  به تبديل را مرده
 و مربوط قرآن ،دادند مي نسبت مختلف  منبعهاي به يا خدايان به مشركين كه را طبيعت اطوار و حركات
  . "گيرد مي جا يك از ناشي

  
 را غايي نظم خواهد مي اينها در قرآن يا ؟است فاعلي علتهاي همان مقصود آنجا ؟كجاست آنجا خوب
 و علت نظام همين ،بود مي واگذار خود به و بود رها طبيعت اگر بگويد خواهد مي قرآن ؟كند بيان

    نظام اين ،بود نمي ديگري تدبير و اراده تحت و بود مي واگذار خود به اگر  فاعلي نظام همين ،معلولي
 علتي چيزي هر گويد مي فقط هم قرآن كه است اين نه. نداشت وجود بينيد مي امروز كه شكلي ينا به

   هم علت آن ،دارد
  

  : پاورقي
 1.   . دهد مي نشان را معلول و علت نظم همان

  . است علت اينها براي] خدا[ 2. 
 علتي  : كه گويند مي بعد. دارد علتي هم علت آن ،دارد

 و معلوم صيغه به را افعال اولي  كه شد اين در امروزي خداپرست غير عالم و موحد خداپرست فرق پس"
 گويد مي ،زند مي حرف مجهول صيغه به دومي و ،كرده  چنين خدا گويد مي ،كند مي بيان فاعل ذكر با

  . "است شده چنين
  
نه  : گويند مي دبع. داند مي عادي امر يك را علتش منتها ،است كرده چنين گويد مي هم خداپرست غير ،
 و شناسيم نمي كه را كسي  چگونه گويند مي كه است اين دارند خداپرست غير دانشمندان كه اشكالي"

 از او كه برويم آن پي بايد شديم قائل خدا به وقتي ، بعالوه ؟)1( نماييم قبول كنيم توصيف توانيم نمي
    مرحله يك مجهول نقطه و دشو نمي حل مسأله چون پس ؟)2( است شده درست  چگونه و آمده كجا
 خدا عدم و وجود از و نگذاريم فراتر طبيعت محسوسات وجود از را خود پاي است بهتر ،رود مي عقب
 خدا ما نخواسته خدا خود بنابراين و پيغمبري هيچ اوال: گفت بايد آقايان جواب در. نكنيم صحبت فعال
 كنيم درك يا وصف بتوانيم ما را آنچه و. )4( ندا كرده هم منع ،است سهل بلكه ،)3( بشناسيم كماهو را

 ثانيا. )5( باشيم داشته فعال را معرفتي چنين توقع بنابراين. نيست خدا پس ،است خودمان نوع از ناچار
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 چرا ما] گويد مي[ بعد .ندارد  جواب حال هر به و است مجهولي يك اين كه شود مي تسليم واقع در اول
   قائل فاعل فعلي هر براي ماكه ؟بشويم خارج معمول عادت از

  : پاورقي
 1.   . بشناسيم  توانيم نمي ما كه را خدا ؟چه يعني خدا ،خوب كه كنند مي اشكال
 2.    ؟شده درست چطور خدا گوييم مي ،خدا بگوييم اگر ،خوب

 ،آورده وجود به خدا را اينها گوييد مي كه شما آقا :گفت كسي اگر. نيست كماهو شناختن كه اين 3. 
 انسان كه است حداقلي اين يا ،بفهميم را اين نيست الزم ديگر  نه ،بگوييم ؟آورده وجود به كي را خدا
   ؟بشناسد كماهو را خدا بخواهد كسي كه دارد ربطي چه ؟بشناسد كل مبدأ عنوان به را خدا بايد

  . نيست هم منعي چنين 4. 
  . است الينحل اشكال اين ،است درست 5. 
  . كنيم حل را اشكال توانيم نمي ما حال هر به] يعني[ 6. 

 ما. ماند نمي باقي كلي نظم ديگر حساب اين روي ؟نباشيم قائل فاعل ،كل نظم اين براي چرا ،هستيم
 دهيم مي شانن را فعلي هر خودمان ،كنيم مي متكي  فاعلي علت اصل به فقط را خودمان بيان كه وقتي
 خودش هم ديگر فاعل آن ،دارد فاعلي است فعلي خودش هم فاعل آن  خوب ،دارد فاعلي گوييم مي

 دست ما ؟چه يعني كل  ناظم ديگر ،ماند نمي باقي كلي ناظم براي جا ديگر ،دارد فاعلي باز است  فعلي
 را"ب"گوييم مي ريمگذا مي"ب"روي دست ،آورده وجود به"ب"را"الف"گوييم مي گذاريم مي"الف"روي

 جا همين نظم خوب ،آورده وجود به"د" را"ج"گوييم مي گذاريم مي"ج"روي دست ،آورده وجود به"ج"
 معلولي هر است همين هم بيان اين اساس كه طور همين برويم جلو  كه هم نهايت بي تا. است درست
 ناظم بگوييم  اينكه مگر ؟چه نييع كل ناظم اصال ؟ماند مي باقي كجا كل ناظم براي جا ديگر ،دارد علتي
  . نيست ديگري چيز ،است خودش خودش كه هم آن ،طبيعت همين كل يعني كل
 مادي هر. كرد غفلت آن از نبايد و است بزرگي بسيار بسيار اشتباه كه كردم عرض جهت آن از را اين

 ،معلول و علت ظامن همين ؟شد چه گفتيد شما كه خدايي  اين ،آقا: گويد مي برسد اين به كه مسلكي
 يعني كل فاعل ديگر ،بياوريد كل فاعل اسم يكدفعه باز. دارد فاعلي فعلي هر ؟فاعلي  علت نظام آنهم
 اين تنها ،بريم مي"صنع اتقان"از اسمي اگر ،بريم مي نظام و نظم از اسمي ما اگر. نيست اين ،نه ؟چه

   ،خواهد مي فاعلي علت معلول كه رددا قبول عالمي هر ،الهي و مادي ،كسي هر كه نيست ساده حرف
 وجود به براي كافي نيرويي  يعني فاعلي نظام فرض تنها. است ديگر چيز يك عمده. خواهد مي فاعل فعل
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 اختيار بوي ،آيد مي  انتخاب بوي عالم نظام در بگويند خواهند مي كنند مي صحبت عالم نظام از كه
 باز ،كند مي انتخاب را مناسبش راه ،گيرد مي قرار ها دوراهي سر هي طبيعت كه آيد مي اين بوي ،آيد مي
   شود مي واقع راهي هزار سر بلكه ،]كند مي انتخاب را خود[ مناسب] راه[ باز ،ديگر دوراهي سر رود مي
  . است انتخاب عالم كار در. كند مي انتخاب را خودش مناسب راه و
  
   علت. باشد صوري علت از مستقل و منفك تواند نمي غايي علت بنده نظر به -
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 نويسنده هدف غايي علت و آورده دوجو به را نامه تا داشته وجود كلمات بين كه ارتباطي يعني صوري
 به مربوط و منظم اشياء سلسله يك يا كرديم انتخاب  نامه در را هم به مربوط كلمات سلسله وقتي. است
  . ايم كرده متمركز آن در را غايي علت همانجا ما ،كرديم انتخاب ميز  يك ساختن در را هم
. است درست كامال من نظر به ،كرده شده طي راه كتاب در بازرگان مهندس آقاي كه استداللي اما

 نظم. كنند مي نظم اين به اعتراف و اند برده دنيا در نظمي وجود به پي امروز دانشمندان گويند مي ايشان
 است ممكن. است ديگري مسأله نظم. دارند قبول همه را معلول و علت. است معلول و علت رابطه از غير
 ماترياليست دانشمندان. نباشد برقرار  نظمي آنها بين ولي آورند ودوج به مختلفي معلولهاي مختلف علل
  يم و كنند مي تعمد يا مسامحه يا تعلل آن از استنباط و استنتاج در اما پذيرند مي علم عالم در را نظم

 خود ،باشد آمده وجود به نظم اين تا باشد داشته وجود اي غايي علت و هدفي ،ناظمي نيست  الزم گويند
 يكي: اند گرفته قرار جور اين تصادف برحسب  بدن سلولهاي. آمده وجود به تصادف برحسب و خود به

 بخصوص كه امروز استدالل طريق به موحد يك اما. شده پوست يكي و استخوان يكي ،مو يكي ،چشم
 علم در را نظم  اين ندارد امكان كه كند مي استدالل اند درآورده رياضي صورت به را احتماالت  قانون

 شما گويد مي احتماالت قانون. بپذيريم را مستشعر ناظم ناچاريم. نپذيريم را مستشعر ناظم اما بپذيريم
 طوري به ،بيندازيد سياه گلوله چهار و سفيد گلوله سه آن در ،باشيد  داشته اي سربسته كيسه يك اگر
 گرمي و سردي و نرمي و زبري( شوند لمس يكسان طور به و باشند شكل هم و وزن هم ها گلوله اين  كه
 ،دربياوريم را ها گلوله اين از يكي و كنيم كيسه  اين وارد را دستمان بسته چشم بعد ،)باشد يكسان آنها

  . است 7 / 4 بيايد بيرون سياه گلوله اينكه احتمال و 7 / 3 باشد سفيد  گلوله اين اينكه احتمال
 تعداد آن صورت كه  است كسري عدد يك حادثه هر وقوع احتمال: كنند مي تعريف چنين بنابراين
 1. از كمتر است عددي حادثه هر وقوع احتمال  پس. دهد مي نشان را امكان تعداد آن مخرج و موفقيت

 تمام كيسه آن داخل اگر مثال يعني ،شود مي 1 هم وقوع احتمال ،باشد  مساوي مخرج و صورت وقتي
 حوادث گويند مي آن به  كه است 7 / 7 = 1 دربياوريم سياه لولهگ اينكه احتمال ،باشد سياه گلوله  هفت

 0 = 0 دربياوريم قرمزي گلوله اينكه احتمال ،ندارد وجود قرمزي گلوله كه كيسه اين در و. الوقوع حتمي
 كيسه در بار  هفت ما اگر آيا گويند مي بعد. است صفر الوقوع ممتنع حوادث احتمالي عدد پس. است 7/ 

 تعداد اگر اما. خير كه است اين جواب ؟آيد درمي قرمز گلوله چهاربار و سفيد گلوله بار سه ،كنيم دست
   را آزمايش
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 عدد اين به حتما ،كند  ميل نهايت بي به آزمايش تعداد اگر و كنيد مي ميل عدد اين به ،كنيد زياد
  . رسيد مي

 حاصل متواتر حادثه دو وقوع  حتمالا: گويند مي اينكه آن و است احتماالت قانون در هم ديگري قضيه
 يك پشت شناسد نمي را حروف و ندارد سواد كه كسي اگر مثال عنوان به. آنهاست احتمالي عدد ضرب

. )الفبا حرف 32 از حرف يك( است 32 / 1 بزند ابتدا را"ب"حرف اينكه احتمال ،بنشيند تحرير ماشين
 1000 / 1 تقريبا يعني 32 / 1 � 32 / 1 يايددرب"حتمان سرش پشت و دربيايد"ب"اينكه احتمال اما

 32 / 1 32 / 1 � دربيايد"ي"آنها سر پشت اينكه احتمال و ،است ضعيف خيلي  آن احتمال يعني ،است
 ماشين روي كه طوري  همان سواد بي  آدم اين اينكه احتمال و است 32000 / 1 تقريبا يعني 32 / 1 �

 32 / 1 كند تايپ را"گوهرند زيك آفرينش در كه ،يكديگرند  ضاياع آدم بني"شعر ،زند مي انگشت تحرير
 اين رياضي لحاظ از كه حالي در ،است محال و ممتنع گويند مي عرف در كه است 70 فرضا  توان به

    كرده ميل صفر سمت به احتمالي عدد منتها ،دارد وقوع امكان عمل
: است تحرير ماشين يك از تر پيچيده يليخ بگيريم نظر در را اش قطعه هر كه طبيعت نظم در. است
 يك و نباشد اي رابطه اينها بين اينكه احتمال... و اتم ، ميكروب ،افالك ،طبيعت ،تناسلي دستگاه ،چشم
 هر به. است  كرده ميل صفر سمت به كه است عددي ،باشد آورده وجود به را اينها شعوري  غيرذي فرد
 اين ناظم دارد احتمال يعني ،باشد چيزي يك دارد الاحتم پس ،نيست صفر چون گويند مي حال

 و نداريد يقين اندازه اين به طبيعت در را چيزي هيچ شما ،پذيريم مي اندازه همين. نباشد شاعر طبيعت
  . است كافي ما براي خدا وجود به اعتقاد  اندازه همين

  
 ميان اي رابطه كه بود اين به مربوط اول قسمت. بود قسمت سه دو در... مهندس آقاي صحبت: استاد
 ارتباط همديگر با علت چهار اين همه كه نيست شكي  البته. ]دارد وجود[ غايي علت و صوري علت
 از مثالها  اين و است بشري مصنوعات در مثال كردم عرض هم اول ،كرديم عرض كه  مثالهايي اين. دارند
 علت: دارند ارتباط همديگر با چهارگانه  ايعلته همه. است ضعيف هايي جنبه از ،است درست هايي جنبه
 ،است جور اين شك بدون كه است ارتباط مقصودتان اگر. غايي علت ،فاعلي علت ،صوري علت ،مادي
 اين به ،نيست چيز يك ،نه ،است چيز يك دو هر غايي علت و صوري علت كه است اين مقصود اگر  ولي
 از كه هدفي. است بوده آن انتخاب از هدفي و ستا  شده انتخاب است صوري علت نامش آن كه معنا

   بر كه است  اثري بوده آن انتخاب
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 انتخاب اثرش خاطر به را آن و ديده را صوري علت آن اثر اول فاعلي علت يعني ،است مترتب آن وجود
  اين ،باشد بعد"ي" ،باشد بعد"ن" ،باشد اول"ب"كه زديد  مثال خودتان كه شعري همان در. است كرده
 ،بيند مي هم را اثر آن ، است بار شكل اين بر كه اثري بعد ،ديده است خاصي شكل همان كه را حرفها
 خاطر به ،كنند درك را بيان اين كلمه اين از كه  است اين است مردم ميان در كه قراردادي آن چون
  كرده انتخاب را اين ،شود مي منتج ذهنها در مفهوم آن ،بالخصوص شكل اين  به كلمات اين از اينكه
 اينجا در كه بود نظم كلمه به تنها  استنادشان ايشان ،بود شده طي راه بيان به راجع كه آنچه اما و. است
 باشد غايي علت از ناشي نظم آن نظم از مقصودشان گفتيم ما و گفتيد شما كه طور همين اگر. بود آمده
 همان جز نظم  اين كه دهد مي نشان آخر به تا اول از عبارات تمام متأسفانه ولي نداريم  حرفي هم ما كه

 يك نويسنده مقصود است ممكن. دارم  حرف عبارتها به ،كتاب به من. نيست ديگري چيز فاعلي نظم
 را بارتهاع اين اگر شما. است ديگري حرف يك آن ،نياورده اينجا  نويسنده را مطلبي يا باشد خاصي چيز
 فاعلي علت از ناشي  نظم جز است كرده بيان عالم در كه را نظمي آن بينيد مي بخوانيد آخر به تا  اول از
 كه نظمي آن به اي اشاره كوچكترين ،نكرده ذكر ديگري چيز گذاشتيم زنجيري نظم را اسمش ما كه

  . است  نشده داديد توضيح خودتان شما االن
 از. كرديم عرض ما كه دبو مطلبي همين رياضي بيان و است حسابي حرف بسيار ،سوم مطلب اما و

 كه هست كمتر شايد و بوده احتماالت حساب  قانون همين شده كشف امروز كه خوبي مسائل جمله
 موضوع همين اول اينكه اال بشود وارد اند كرده بحث توحيد به راجع كه امروز علماي هاي گفته در انسان

 داشته خود جيب در سكه تا دو ما گرا كه كنند مي ذكر را سكه معروف مثال گاهي. اند كرده ذكر را
 و ،گفتند مهندس آقاي كه مثالي همان و... باشد داشته مخصوصي شكل كدام هر ها سكه اين كه باشيم
 عمل كه وقتي ،است جور همين احتماالت حساب در. است درست و تمام جهت هر از هم ايشان بيان
 به تصادف  روي اينكه احتمال و شود مي زياد رقد آن احتماالت شد زياد تركيب كه وقتي  يعني شد زياد

 بگويد اگر ولي ،باشد نداشته يقين  كه نيست كس هيچ عمال كه شود مي ضعيف قدر آن باشد آمده وجود
 هم گوينده همان خود اما بدهد جواب را شايدش تواند نمي  كسي فلسفي نظر از ،باشد تصادف شايد
   مواردي از. كنم ذكر ديگري جاي يك از مثالي يك من .نيست قرار اين از مطلب  كه دارد يقين
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 يك حرف در انسان هميشه ايد؟ كرده دقت تواتر در هيچ. است )1( تواتر مسأله ،دارد يقين شخص كه
 طور به. نداريم كار باشد بخواهد خاص قرائن وقت يك حاال. دهد مي دروغ احتمال نفر يك خبر در ،نفر

 من  كه بگويد بيايد عادي آدم نفر يك اگر. دهد مي هم اشتباه و خطا لاحتما. ] است طور اين[ عادي
 اينكه احتمال طبعا ،داشت اسمي  چنين ،بود جور اين و جور اين كه ديدم رفتم اروپا كجاي در را شهري
 پيدا او از تر موثق نه آدم همان مثل درست ديگر نفر يك اگر حاال. هست بكند اشتباه يا بگويد دروغ
. هست هم آن در بود تنهايي به اين در كه خطا احتمال ،كند نقل بيايد را او حرف عين  هم آن ،بشود
 خبر بيايند آدم نفر هزار صدها اگر. هست خطا احتمال تنهايي به هم آن در ،بيايد هم ديگر نفر يك

   در كه دارد دليلي چه ،خوب. هست خطا و دروغ احتمال تنهايي به اينها از يكي هر حرف در ،بدهند
 ما آنكه حال و ،اند كرده بركذب  تباني اينها تمام بگوييم كه نرود دروغ يا خطا احتمال اينها همه حرف

 قبول اقوال نقل به فقط ،نداريم آن در شك هيچ كه يقيني طور  به دنيا از را اخباري سلسله يك هميشه
 گفتند مي كه بود اين كردند مي ذكر ديمق كه معروفي مثالهاي از. باشيم ديده را او آنكه  بدون كنيم مي
 وجود در آدم كه طور همين ديگر. بود تواتر حد به ولي بود كم وقت آن حاجي. دارد وجود دنيا در مكه

 و اي مكه اينكه در است نرفته مكه به كه هم آدمي ،كند نمي شك بيند مي خودش كه خورشيدي
 هي كه آدمهايي اين تمام شايد كه دهد نمي مالاحت هيچ. كند نمي شك دارد وجود هم االن اي كعبه
 به كسي هر گفته در. بگويند دروغ اند گذاشته بنا ،گويند مي دروغ شان همه ،گويند مي آيند مي روند مي

 فلسفي يا رياضي برهان هيچ شما. رود نمي دروغ احتمال مجموع در ،رود مي دروغ احتمال تنهايي
 يقين كه كسي آن ولي ،اند كرده اقامه برهانهايي يك فالسفه حاال. دكني اقامه مطلب اين بر توانيد نمي
 كسي اگر. است جور همين زدند مثال ايشان كه هم اينجا در. دارد يقين ولي ندارد برهاني اينجا در ،دارد
 و بوده مطلقي سواد بي آدم يك سعدي  اين كه حالي در گفته سعدي را سعدي گلستان اين بگويد بيايد
 از را اين كرده خط خط نشسته جوري همين ،كرده نمي درك  هيچ را مفاهيم و معاني اين دشخو اصال
 ولي كند  اقامه] ادعا اين رد در[ فلسفي رياضي برهان نظير برهاني يك تواند نمي  آدم ،درآورده آب

   چيز يقين از غير هم ما .]نيست چنين كه[ دارد يقين ،دهد نمي هم احتمال
  : پاورقي

  . ندارد دليل ،كند رد را احتمالش دليل با بخواهد كسي اگر ولي كند مي پيدا يقين طبعا ربش 1. 
  

 ايمان مردم براي ،آمدند كه انبيا. باشيم داشته برهان يك ما نيست الزم. خواهيم نمي ديگري
 گواينكه ،كند مي يقين و ايمان توليد مردم در  كه هم اينها. خواستند مي يقين مردم براي ،خواستند مي
 !؟ اي ديوانه تو مگر آخر ايشان قول به. كند اقامه برهان نتواند فلسفي احتمال  آن مقابل در گوينده آن
 اين از بيش. شود مي رد و گويد مي ،كند مي قبول را اين عاقلي آدم هر !؟نكنم قبول كه ام ديوانه من مگر

  . نيست
 علت فرض تنها كه است مطلب  همين رياضي انبي ،اين ولي است خوبي بسيار بيان ،بيان اين البته
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 يكي. كنم مي عرض موجز و صرمخت خيلي را مطلب سه كنم عرض خواهم مي بنده كه موضوعي در -
 ،نظم يك احساس ما مسائل اين در. بود  است مصنوع يا شده خلق كه چيزهايي به راجع صحبت اينكه
 ترتيب ناظم يك وجود با يا ابتدايي شعور يك طبق بر بايد اينها  كه كنيم مي منظم چيزهاي سري يك
 اين ،دارد  مادي جنبه فكرشان و كنند بحث خواهند مي علمي نظر از كه كساني آن. باشد  شده داده

 چيزهاي از ،بينيم مي خلقت عالم در ما كه چيزي آن گويند مي ،كنند نمي طرح جوري همين را مسأله
 طبق طوالني خيلي زمانهاي در اشياء اين و ،شده تكميل خيلي  چيزهاي تا هست ابتدايي و ناقص خيلي
 آنچه ،مانده  بوده بقا قابل كه آنچه. اند كرده برخوردهايي هم با دارد وجود طبيعت در  كه معيني قوانين

 وجوداتم يك مثال ناقص چيزهاي خيليما. رفته بين از نشده كه آنچه ،شده تشكيل بوده حيات قابل كه
 اصال بعضيهاشان اينها. دارند قرار تري پايين خيلي سطح يك در انسان  به نسبت كه بينيم مي ناقص زنده
 قابل كه آنچه متمادي اعصار و قرون طي در. اند رفته بين از خود به خود ،اند نبوده بقا قابل طبيعت در
 قوانين به راجع ولي كرديم صحبت مخلوق و مصنوع به  راجع ما اينكه دوم مطلب ولي. مانده بوده بقا

    ناييج دادگاه يك در فرضا رأيي يك به راجع ما كه ماند مي اين مثل. نشد  بحثي طبيعت در موجود
 چطور كه موجود قوانين  به راجع هيچ ولي كرد اعدام به محكوم قاضي فالن را كس فالن كه كنيم بحث
 آن قاضي ن آ الظاهر علي. نكنيم بحث ،شد  قاضي رأي به منتج كه كرد وضع را قانون اين كي ،شد

   ،مطلب اصل ولي  كرده اعدام به محكوم را شخص
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 قدري يك طبيعت در اگر ما حاال. شده وضع آن از پيشتر خيلي زمان يك در كه است قوانيني آن
 ديگر موجود يك. كند مي بقا قابل را موجودي  كه خوريم برمي منظمي قوانين همان به كنيم نگاه تر كلي

 براي ولي كنم بحث علمي نظر از قوانين اين درباره خواهم نمي اينجا  من. كند مي نيستي به محكوم را
 شعور بدون را  قوانين اين كننده تعيين و بداند شعور ذي را خودش كه است واهيخودخ خيلي بشر
 است مخلوق مصنوع يك كه خودش كند فكر بشر يعني ،است صرف خودخواهي از ناشي اين ،بداند
  . ندارد شعور ديگر چيز هيچ ولي دارد شعور

  
 اين كنار در بگويد كسي است  ممكن اينكه به راجع قسمت يك. بود قسمت سه دو ايشان بيان: استاد
 نقص ،هست عالم در هم نظاميهايي بي يك ،كند مي  حكايت تدبير از كه دهيد مي نشان شما كه نظامي
   در هم هايي نظمي بي يك ،هست نظامهايي يك اگر. در آن به اين ،بنابراين. هست عالم در هم هايي
  . كنيم مي طرح بعدا اشكاالت  صورت به باشيد داشته ميل اگر ما هم را اينها كه دارد وجود عالم كار

 كه را داروين فرضيه. كنيم  عرض مفصال داريم نظر در بعد ما ،كردند اشاره ايشان كه بود ديگري مطلب
 انتخاب قوانين همين با كه گفتند ،كردند تلقي خلقت  نظام استدالل بر بزرگي ضربه شد پيدا دنيا در

 و) جلو آمدند بعد ،كردند شروع كوچك و ناقص از ها حيات ذي وصامخص موجودات  كه( داروين طبيعي
 ارتباط غايي علت با كدام هيچ ، است فاعلي علت از ناشي تا چهار هر كه كرده ذكر او كه اصلي چهار آن

 اينكه براي ،باشد احتياجي تدبير فرض به اينكه بدون كرد  توجيه را زنده موجودات نظام شود مي ندارد
 كه آنهايي ،شود مي پيدا موجود يك از هزار صدها كنيد فرض گويد مي اصلح انتخاب  عموضو همان

 صدهزارتا ،هزارتا ده ،هزارتا ميان در كه  يكي آن تصادفا ،روند مي ميان از نيست بقا با متناسب وجودشان
   بعد نسل به خاصيتش همان با وراثت قانون حكم به هم بعد ،ماند مي باقي ،بقاست با متناسب وجودش
 ميان از نيستند متناسب كه آنهايي باز. شوند مي پيدا ميليونها ،هزار صدها باز بعد نسل. شود مي منتقل

 اين اش نتيجه. باشد كار در شعوري اينكه بدون گيرد مي صورت  طبيعي انتخاب ،اصلح انتخاب ،روند مي
 بحث. هست هم مهمي حرف ،است حرفي البته اين كه شعور بدون آيد مي وجود به  نظام كه است
 درست داروين حرف آيا كه كنيم  بحث بخواهيم اينكه نه. نيست كافي ،نيست جور اين خير كه كنيم مي

   علت برهان مؤيد است كرده بيان داروين كه تكاملي قوانين  كه است اين بحث ،نيست درست يا است

 ٧٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  . كرد خواهيم بحث بعد ما را آن پس. نيست آن به مضر و است غايي
 قياس شود نمي را دادگستري قوانين و قوانين اين. بود قانون مسأله به راجع زدند ايشان كه وميس حرف
 قانون آن چون. است ديگري شخص قانون مجري ،است شخص  يك قانونگذار بشري قوانين در. كرد

 كس يك را  انونق ،است فرد يك اجرا عامل. دارد اجرا عاملهاي از جداگانه واضع يك ،است قراردادي
 اما هست قوانيني شك بدون طبيعت در. كند مي اجرا را قانون ،اين ،است كرده وضع قرارداد روي ديگر
 درستي حرف حرف اين ،دارد مجريان اين خالق از اي جداگانه  واضع يك قانون كند خيال كسي اگر

 طبيعت جزء  اين يعني ،ستا چيز يك همه هستند طبيعت اجزاء همان كه مجريان اين و  قانون. نيست
 ،كند مي اجرا معيني نظم يك در را خاصيت آن هست چه هر خاصيتش دارد كه اي ذاتي خاصيت همان
 موجودات اين خالق بگوييم اينكه يكي ،كنيم نمي حساب جور اين هرگز ما. هست قانونش همان اين

 موجودات و مخلوقات بار يك كأنه ؟كيست كند مي حكومت موجودات بر كه قوانيني  واضع دوم ؟چيست
 ،نه. اند كرده تحميل اينها به را قوانين  اين و اند كرده وضع قوانيني اينها براي دوم بار ،اند كرده خلق را

 عين مخلوقات اين وجود خلقت همان. ندارد وجود بيشتر ،فلسفي اصطالح  به جعل يك. نيست جور اين
 شما آخر حرف. نيست كار در حساب دو بنابراين. ينهاستا خلقت عين قوانين وضع و است قوانين  وضع
 وقت آن ،هست نظم و شعور كوچك بشر يك در  چگونه: كنيد تأييد بيان يك به را توحيد خواستيد مي
  . كنيم مي بحث آن روي هم بعد كه است تأييدي البته كه ،نيست  بزرگ عالم در بگويد خواهد مي
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               نظم برهان
             )2(   

  نظم ناشي از علت غايي 
  

 شود مي گرفته دليل و برده كار به خداشناسي درباب كه را نظمي معني. بود نظم دليل در ما صحبت
 علت از ناشي نظم نه است غايي علت از ناشي  نظم فلسفي اصطالح به نظم اين گفتيم. كرديم عرض
 فاعلي و مؤثري اثري هر و معلولي هر شود مي گفته كه نيست اين جز فاعلي  علت از ناشي نظم. فاعلي
 معلول اين آورنده وجود  به آن و است داشته وجود رتبة يا زمانا آن از قبل كه چيزي يك ،دارد  الزم
 همين و باشد ديگري علت معلول باز هم علت آن و باشد ديگري علت معلول هم علت آن اگر قهرا. است
    براي علت خودش نوبه به آن بگيريم نظر در كه را آخري معلول باز ،ديگر  علت معلول علتي هر طور
 اين خود. زنجيري نظم يك ،آيد مي وجود به اشياء ميان در نظمي يك ناخواه خواه ،باشد معلولي يك
 عليت از ناشي نظم آن كه داريم ديگري نظم ما ولي. بود نخواهد خدا وجود بر دليل وجه هيچ به نظم
 ناحيه در كه كند مي حكايت كه دارد وجود معلول در وضعي كه است اين معنايش  نظم آن. است غايي
 حالي و وضع يك در است آورده وجود به را معلول اين كه علت اين يعني است داشته وجود انتخاب علت
    توانسته مي كه است داشته قرار
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 اين داشته امكان كه تلفيمخ  شكلهاي ميان در. ]آورد وجود به[ ديگر شكلي به را معلول اين است
 از شكل اين چرا. است شده انتخاب علت ناحيه از  بالخصوص معين شكل يك ،كند پيدا وجود معلول
 بايد  علت ناحيه در ناچار پس. بالخصوص منظور يك براي ؟است شده انتخاب  مختلف شكلهاي ميان
 را وضع اين و ساختمان اين بودن  وسيله ،بشناسد را هدف كه باشد داشته وجود اراده ،ادراك ،شعور
 آورده وجود به هدف آن براي وسيله عنوان به است آورده وجود  به كه را اين و بدهد تميز هدف آن براي
 وجود به را  معلول اين كه علتي آن خود يا كه شود واقع است ممكن جايي در غايي عليت  اصل. باشد
 اراده و ادراك و شعور داراي فاعل خود فرضا اگر آنكه يا باشد اراده و ادراك و شعور داراي است آورده
   او ،كند مي تدبير را او ،باالتر فاعل آن كه باشد باالتري فاعل يك اراده و تدبير و تسخير تحت ،نيست

 در و او دست در دارد را  ابزاري يك حكم فاعل اين خود كه باشد اين مثل ،كشاند مي را او ،برد مي را
 بهتر بخواهيم اگر يا است خداوند وجود بر دليل و دارد وجود عالم در گويند مي كه نظمي آن. او اختيار
 جلسه در ما  آنچه. است دوم معني به نظم اين است ماوراءالطبيعه وجود بر دليل بگوييم بايد كنيم تعبير

 بر درصد صد ما راداي اين باشند كرده مطالعه  آقايان هم باز اگر كرديم نقل شده طي راه كتاب از گذشته
    گذاشته فرق يا نشده داده تميز و تشخيص الاقل نظم نوع دو اين ميان كتاب  آن در يعني ،است وارد آن

 اين جز دنيا علوم گويد مي و است توحيد بر دليل اين كه كند مي ذكر آنجا كه نظمي آن. است نشده
 همان ،دهند مي نشان جهان كار در را يقطع نظم يك ،كنيد سؤال علوم از شما اگر و اند نگفته چيزي
 زيادي  خيلي نقصهاي و ندارد اي فايده ،خورد نمي اينجا در ما درد به آن و است  فاعلي علت از ناشي نظم
 رفته هم راه آن از اساسا كتاب آن  كه اي اصلي علت و. كرديم اشاره جلسه آن در كه دارد وجود آنجا در

 طي توانسته نمي را راه اين جز كه است كرده شروع را اساسي و بنام يك كتاب اين كه است اين است
 كه كتاب  آن كه راهي. است شده مي منتهي بياني جور اين به الزاما و جبرا كرده طي كه  راهي يعني ،كند
 اين خواهد مي ،كردم نقل را  عبارتش جلسه آن در كه بود ي ا جمله همان آن ابتداي است كرده طي

 نظم بايد يا كنيم انكار را اين ما اگر .]دارد وجود[ طبيعتي ماوراء و طبيعتي كه كند انكار سااسا را ساسا
    اصطالح به كه اتقاني اين يعني نكنيم قبول اساسا كرديم عرض كه تعبيري همين  به را غايي
 طبيعت كه است اين فرض چون يا بدانيم تصادف از ناشي غايي علت نظر از را اينها ،دارد وجود صنع در
   ماوراء و
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 مطلبي يك هم اين. دارد وجود كافي ادراك و شعور طبيعت متن در كه شويم قائل بايد ،نيست طبيعتي
 ادراك و شعور [،طبيعت خود در ،طبيعت متن در  كه كند قبول زوديها اين به بتواند كسي كه نيست
    پس كه چيزي همان ،شود مي يمنته جاندار طبيعت به كه جان بي طبيعت همان ،]دارد وجود كافي

 ،گذارد مي انرژي ،گذارد مي  ماده را اسمش شود مي آن به منتهي كند مي تحليل را طبيعت ،علم آنكه از
 كسي كه نيست چيزي يك هم اين. است مدرك و شاعر است مبدأ و اصل ايندو براي كه چيزي آن

 نويسنده همين از ديگري كتاب يك جلسه اين و جلسه آن خالل در من. بگويد زوديها اين به بتواند
 جور اين خوشبختانه. دارد نظر اختالف كتاب اين با تابك آن كه بودم شنيده چون ،كردم مطالعه  محترم
 و است مغاير اول كتاب مباني با كتاب اين مباني  بكلي بلكه نيست نظر اختالف صحبت تنها كه يافتم
    كتابي. است] حقيقت به[ نزديك هم مطالبش از ريبسيا و است حقيقت  عين كه چيزهاست خيلي
 راه بر رد حقيقتش اما نيست"شده طي  راه بر رد"عنوانش انتها بي ذره كتاب اين ،انتها بي ذره نام به است
 و مبدأ درباب كه اصولي تمام ولي نشده بحثي كتاب اين در توحيد  خصوص به راجع. است شده طي
 ريشه و روح و است آن خالف كتاب اين در ،است شده طي اصطالح به شده طي راه كتاب آن در معاد

 اين خود تعبير به را معاد و مبدأ حتي حوادث  تمام ،عالم تمام ،است خواسته شده طي راه: است اين اش 
  عنصر دو اين گويد مي تازه انتها بي ذره كتاب. كند توجيه انرژي و ماده عنصر دو روي انتها بي ذره كتاب
 است چيزي همان سوم عنصر اين( بدهيم دخالت جهان كار در سومي عنصر بايد حتما ما ،نيست كافي
 درباره نظرش هم ،است داده دخالت را سوم عنصر چون و )است آن انكار بر اساسش شده طي راه كه

 انكار  صورت در است كرده قبول را روح يعني كرده تفاوت است آمده شده طي راه در آنچه با انسان
 طي راه در كه ايرادي و اشكال از پر شكل آن از غير است كرده قبول ديگري شكل به را معاد هم و ،روح
  . دارد وجود شكل آن به ديگر كتاب چند در و شده
 كه نيست چيزي آن نظم اين و است اين ،گوييم مي و شويم مي قائل اينجا در كه نظمي اين حال هر به

 يكديگر مخالف مكتب در هميشه اروپاييها نظر از كه  است اي مسأله يك اين. است آن بر علوم مبناي
 نبايد  اينكه يا كنيم قبول جهان در بايد را غايي عليت اصل آيا كه است اين  آن و است داشته وجود
 امر يك بلكه ،بدانيم مسلمي امر درصد صد توانيم نمي ما ديگر را اين امروز علم نظر از يعني كنيم قبول

   لياستدال
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   ؟كنيم استدالل آن روي بايد كه است
  

  تصادف و نظام عليت غايي 
  

 علت مفهوم به فاعلي نظم  مقابل نقطه اينكه يكي. كنم عرض بايد من كه هست مطلب دو يكي اينجا
 چيزي يك كه است اين آن و است مردود درصد صد آن. است اتفاق ،است صدفه ،است تصادف ،فاعلي
 هم اين  روي. ندارد هم طرفدار ،نيست بحثي قابل امر يك اين. بيايد وجود به  تعل بدون و خود به خود
 وجود معنا اين به تصادف عالم در اصال آيا: است غايي علت مقابل نقطه كه تصادفي اما. كنيم نمي بحث
 يا مطلقا ندارد وجود تصادف گويند مي هستند غايي عليت به قائل  كه كساني آيا ؟ندارد وجود يا دارد
 از ناشي بينيم مي  عالم در ما كه تشكيالتي اين اما كند مي پيدا وجود عالم در هم تصادف گويند مي

 هر ،ببينيد ؟مطلق مفهوم يك به نه نسبي مفهوم  يك به اما دارد وجود عالم در تصادف ،نيست تصادف
 پيدا طور اين تصادفا. كند مي حركت هدف يك سوي به باشد هم شعور بي شعور بي ولو علتي هر ،فاعلي
 سير هدفي يك سوي به كه داريم  علت از رشته يك ،باشيم داشته علت از رشته دو ما اگر: شود مي
 ممكن ايندو ولي كند مي سير خاصي هدف سوي به هم آن ،داريم هم علت از ديگر رشته يك ،كند مي

    اين. بيايد وجود به يانيجر يك برسند همديگر به كه وقتي و برسند همديگر  به نقطه يك در است
 به آدمي يك. است جهت  همين از ،گويند مي كه هم را اتومبيلها تصادف. تصادف گوييم مي را جريان
 دارد مقصدي سوي به هم اتومبيل يك ،رود مي  خيابان عرض از ،كند مي حركت دارد مقصدي سوي
    توجه آن به اين و باشد داشته توجه ينا به آن اينكه بدون ولي ،كند مي  حركت خيابان طول در ،رود مي

 آن از او ،رسد مي طرف آن از او معين لحظه در ،رسند مي كه خيابان از معين نقطه يك در ،باشد داشته
 وجود معنا اين به تصادف عالم كار در آيا. تصادف گويند مي اين به. دهد مي رخ تصادف و رسد مي طرف
 در است  ممكن هيچ آيا ،خوب. دارد وجود هميشه عالم در تصادفات جور اين مسلم ؟ندارد وجود يا دارد

 اين و باشد داشته دخالت معنا اين  به تصادف نيست مانعي ؟باشد داشته دخالت تصادف اشياء خلقت
 منظومه همين خلقت به راجع امروز اي فرضيه يك مثال. ندارد منافات  غايي عليت اصل با داشتن دخالت
   خودش اين  كه گويند مي اشخاص بعضي. است قبول مورد هم هنوز فرضيه اين. هست ما  شمسي
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 گويند يم زمين پيدايش به راجع مثال. ندارد وجود عالم در غايي عليت اصل كه است اينبر دليل بهترين
 زمين گويند مي ،كرد ثابت قطعي طور به شود نمي را اينها  كه است اي فرضيه ؟شده پيدا چگونه زمين
 حال  همان در خورشيد ،بوده خورشيد جزء اول ،شده جدا خورشيد از كه است اي ذره  يك و قطعه يك

 وقتي انسان را چرخان آتش ، مثال در كه همانطور جريانهايي يك اثر در است داشته كه شديدي حركت
 است شده جدا آن از اي جرقه يك صورت به زمين شود مي جدا آن از هايي جرقه يك ،دهد مي چرخ

    جاذبه قوه تأثير تحت است رسيده كه معيني حد يك در بعد ،)است تصادفي امر يك كامال اين ،وبخ(
 ،قرنها ،سالها ،چرخيده و چرخيده خورشيد دور ،ديگر طرف از مركز از گريز نيروي و طرف يك از

 و يدهردگ مستعد زندگي براي و است شده سرد زمين قشر كم كم تا گذشته سال ميلياردها ،ميليونها
 حرف  اين كه ندارم كار من. آورده وجود به تصادف را دنيا اين اساس پس.  است شده پيدا زندگي بعد

 اين اينكه با دارد منافات اين آيا ،باشد درست حرفي چنين كنيم مي فرض ما. نادرست يا است درست
 مي حركت هدف ويس به طبيعت باز ؟است غايي عليت  نظام بر چرخد مي و گردد مي االن كه نظامي
    يك مثال بينيد مي وقت يك شويد مي رد خيابان كنار از وقتي شما كه است اين  مثل اين ،نه ؟كند
 در حتما گوييد مي. شده پيدا  اين شده چطور كه كنيد مي فكر خودتان با. است روييده ديوار بغل از گلي
 بعد و داشته وجود گلها اين البالي در فاقاات ،تصادفا گل  اين تخم كردند مي درست را اينجا گل كه وقتي
 كه است ممكن. درآمده آجر وسط از كه] اين با[ شده مصادف اتفاقا هم بعد ،اند نشده  متوجه هم اينها
 خود كه ندارد منافات اين اما ،كنيم مي عرض  كه معنايي همين به باشد افتاده اينجا تصادفا گل تخم اين

 صحبت چون ،بدهد انجام هدف به توجه اصل همان روي باز دهد مي جامان را حركت اين كه گل طبيعت
 خود در صحبت ،شود نمي  واقع يا شود مي واقع عالم در تصادفي حركات جور اين آيا كه نيست اين در

 يا كند مي حركت هدف سوي به كه است طبيعتي  يك گندم طبيعت آيا. اشياء طبيعت ،است طبيعت
 ،رفتند مي مردها كه حمامي در قديم در. كند مي حركت هدف سوي به  الح هر به گندم طبيعت ؟نه

 زني يك و باشد زنده هنوز مردي يك نطفه احيانا است ممكن گفتند مي رفتند مي ،زنها ،سر پشت
 اين شدن جذب نظر از يعني ،است تصادفي امر يك اين. شود آبستن زن اين بعد ،شود جذب و بنشيند
 پيدا كه تكاملي حالت جنين اين ،شد جذب اين كه بعد اما است  تصادفي رام يك زن رحم در نطفه
  . كند مي پيدا هدف روي باز ،كند مي
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 و غايت و هدف سوي به  حركت اشياء طبيعت در يعني است غايي نظام ،نظام گوييم مي ما وقتي پس
 و مقدمات ،بگيرد قرار خودش مسير در طبيعت اينكه  براي. است مسخر طبيعت ،دارد وجود انتخاب
   و غايي مسير يك طبيعت كه اصل اين با اينها. ندارد مانعي بيايد وجود به  تصادف روي از شرايطي

 اين ،تصادف گوييم مي آن  به ما كه هم اينهايي تازه. ندارد منافات كند مي طي را هدفي] سوي به[
 ما اگر تر كلي ديد يك با و تر كلي نظر يك از ،است  تصادف اينها نظر يك از ،است نسبي هم تصادفها

    تصادف است تصادف كنيم مي خيال ما كه هم تصادفها همان ،نيست تصادف  چيزي هيچ كنيم نگاه
 هدفي نظر از ،اتومبيل راننده فكر نظر از ،دانيم مي تصادف كه را اتومبيل تصادف ما ،ببينيد مثال. نيست

 هدف جزء حادثه اين وقوع يعني ،است تصادف دارد عابر آن كه  هدفي نظر از و دارد اتومبيل راننده كه
 نظام نظر از. نيست  تصادف اساسا اينها عالم كلي نظام نظر از اما. نيست هم آن هدف جزء ،نيست اين
 هدف جزء هم آن ،است نقشه جزء هم آن ،]بيند مي[ باشد تري دقيق و واردتر فكر يك اگر كه عالم كلي
 مثال.  است تصادف] گوييم مي [،دانيم نمي وقتي را چيزي ما. ماست جهل از شينا  دانستن تصادف. است
 مثال داند مي يا دارد وجود آب زيرزمين در اينجا داند مي كسي وقت يك گويند مي ،كنند مي ذكر جور اين

 گويند مي اينجا. رسد مي گنج آن به تا كندن و كندن را چاهي كند مي شروع ،است مدفون گنجي اينجا
 در كه دانستم مي قبال من ،نه ؟رسيدم گنجي به تصادفا و كندم را چاه من كه است درست  حرف اين آيا
 آب آوردن دست به يا گنج استخراج براي و دارد وجود آب دانستم مي يا دارد وجود گنج معين نقطه اين
   نظر از[ ديگر هدف رايب بكند جاهل آدم يك را كار همين اگر اما ،نيست  تصادف اين. كردم را كار اين
 داشته خودش خانه در آبي  فاضل ،آبي چاه يك كه خواهد مي ،كند مي را چاه اين او .]است تصادف او

 از. رسيدم گنجي به تصادفا ،كندم من را اين گويد مي رسد مي گنجي يك به متري پنج سر اتفاقا ،باشد
 از ،شناسد مي را خصوصيات تمام كه كسي آن نظر از ،داند مي را مسير اين و راه  اين كه كسي آن نظر
  . است تصادف ،داند نمي كه آن نظر از. نيست تصادف او نظر
 قرار مسيري يك در كه  چيزي هر عالم در يعني ،است نسبي امر يك تصادفها اين كه است جهت اين از

 ،است گرفته قرار چه رمسي اين در كه بداند كند مي  طي را راه اين كه آن اگر. اوست هدف ،آن گيرد مي
 نظر از  كه( عالم اين در تصادفات اينهمه و بينيم مي داريم امروز ما كه عالمي.  نيست تصادف ديگر اين
   خودمان محدود اطالعات و علم
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 سير كه آن كه باشد كلي اراده يك و كلي علم يك تدبير و تأثير تحت عالم اگر )دانيم مي تصادف را اينها
 در چيز هيچ ،نيست تصادفي عالم در چيز هيچ او نظر از ،داند مي را مسيرها اين زئياتج تمام ،دهد مي
  . نيست اتفاقي  عالم
 رخ عالم در كه تصادفاتي  اين نكند خيال كسي كه است اين بگوييم خواستيم كه ديگري مطلب پس
 يك طبيعت بينيم مي شرايط آن در ما كه آورد مي وجود به را شرايطي تصادفات اين بعد و دهد مي

   امور اين ،تصادفها اين ،نه ،دارد تناقض هدفداري اين با تصادفها آن ،كند مي طي را هدفداري مسير
. كنيم بيان توانيم مي ديگر بيان  يك به ما را همين. ندارد منافات طبيعت داشتن هدف با عالم اتفاقيه
 مسير يك روي و كلي قانون يك روي را يهدفدار اين عالم  يعني ،دارد هدف گوييم مي ما كه را عالم
    جزئي روي ما كه نيست شخصي و جزئي ،است كلي عالم در هم هدفداري قوانين. دهد مي انجام كلي

  . نيست جور چه ،هست جور چه كه كنيم بحث بخواهيم شخصي و
  

  تقرير ديگر برهان نظم 
  
 از و بدهيم توضيح هم را  اين كه كرد يرتقر شود مي هم ديگري جور را نظم برهان اين ما قدماي نظر از

 براينكه شود دليل معلول يك كه شود مي چگونه كرديم  عرض: است اين آن و - شويم خارج مطلب اين
 در اختيار و انتخاب كه بدهد نشان ،كند حكايت بايد گفتيم. است بوده شاعر ،است بوده عالم علتش
... مهندس آقاي گذشته  جلسه در كه -  احتماالت حساب روي امروز علماي. است داشته وجود آنجا

 بر شود مي دليل اين كه اند گفته ،اند كرده بيان را  مطلب اين دادند توضيح خوب را احتماالت حساب
    ديگري جور يك كنند مي بيان قديم علماي كه اصولي روي. باشد داشته شعوري و اراده فاعل اينكه
 كند مي حكايت علت وجود  اصل از كه طوري همان معلول: است اين آن و كرد ذكر را مطلب اين شود مي

 ،كند مي حكايت حدودي تا هم علت خصوصيات و صفات از ،دارم علتي من كه كند مي حكايت يعني
 خودش علت صفات حدودي تا ،نه ،دارم علتي من كه كند حكايت فقط  معلول كه نيست جور اين يعني

 علت عظمت بر  دليل معلول عظمت ،دهد مي نشان را علت عظمت ،ولمعل مثال. دهد مي نشان  هم را
 از يكي. آورد وجود به عظيم معلول تواند نمي  ضعيف و ناتوان و حقير و كوچك علت است معلوم. است
   او جلوه و آيت معلول كه علت شؤون
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 خودش يينهآ از است  علت علم صفت كه را صفت اين تواند مي معلول خود. است علت علم شود مي
 هم دليلش ؟چطور. شود مي منعكس معلول وجود  آيينه در علت علم يعني ،بدهد نشان ،كند منعكس
   جور اين افراد از خيلي. دهيم مي تشخيص معلولها راه از را علتها شؤون از  بسياري ما. است واضح خيلي
. نداريم ايمان ديگري چيز  به تمحسوسا به جز ما ،كنيم نمي قبول نبينيم را چيزي تا ما آقا: گويند مي
 اي مسأله يك. كنم مي طرح برايتان بوده مطرح فلسفه  دنياي در كه مسائلي از را موضوعي يك حاال من
 شد، قائل جسم و روح ميان زيادي خيلي ثنويت يك دكارت: بود اين مسأله آن و كرد مطرح دكارت را

 مختصات از روح كه شد معتقد خودش فلسفي لاصو روي. شناخت يكديگر مباين خيلي را ايندو يعني
 داشتن كلي ادراكات با است مساوي داشتن عقل و داشتن عقل با است مساوي داشتن روح ،است انسان

    روح اصال ،)كردن كشف را عالم كلي قوانين گوييم مي امروز ما كه مفهومي  همين به علم( داشتن علم و
 ،ندارند روح حيوانات گفت ؟چطور حيوانات. است انسان تصاتمخ از روح گفت بعد. است اين با مساوي
 درباره دهاآدميزا كه اند شده ساخته دقيق ماشينها اين قدر اين ولي هستند جاني بي ماشينهاي حيوانات

 درد نه كنند، مي درك را لذت نه حيوانات گفت مي. دارند جان اينها كنند مي خيال ،كنند مي اشتباه اينها
 فرقي هيچ ،]هستند[ ماشين فقط ،ديگر چيز هيچ نه ،فهمند مي بچه نه ،دارند حس نه ،نندك مي درك را

 نظرم به اند نوشته حتي. است دقيقتر اين ،هست كه چيزي. نيست  فلزي ماشين يك و ماشين اين ميان
 ،بود آنجا سگي  يك ،بودند ديري يك در دكارت شاگردهاي كه باشد هم اروپا در حكمت سير  همين در
 دقيق چقدر ماشين اين گفتند مي ،كشيد مي داد سگ ،گرفتند مي گاز ،كردند مي اذيت را سگ اين

 شما از من !فهمد مي كند مي خيال آدم كه كند مي هم صدا يك ،گيري مي گاز هم وقتي كه شده ساخته
    انحيو احساس و ادراك ؟دارد احساس و ادراك حيوان اينكه بر دارد دليلي  چه بشر: پرسم مي
 ديگري چيز آن از غير ،بينيم مي آثاري يك فقط ما اينكه جز ،نيست مشهود و محسوس ما براي كه

  . نيست
 ترديد اي ذره. خنديم مي  حرف اين به ما همه هم االن ،دنياست سخيف حرفهاي از حرف اين البته

 چه ما ولي ،كند مي حس را لذت ،كند مي حس را درد ،كند مي ادراك ،دارد جان حيوان اينكه در نداريم
 حيوان  اين وجود ظاهر در ،بينيم مي ظاهر در كه تجلياتي همين از كه است اين از غير ؟داريم دليلي
   كه فهميم مي ،كنيم مي درك
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 و اثر از يعني ؟كند مي درك و دارد جان هم گوسفند اين ،دارد جان هم اسب اين ،دارد جان هم مور اين
 پي باشد حيوان اين احساس ،باشد حيوان اين درك ،باشد  حيوان اين علم] كه[ علت شأن به معلول از

 ايمان محسوسات  به جز ما گويند مي كه افرادي همين. است غيب به ايمان نوعي خودش  اين. بريم مي
 به ايمان آنها اطالعات و علمها از نيمي بينند مي كنند تحليل را خودشان مدركات درست اگر ،آوريم نمي
    غيب آن به ما ،اصطالح به شهادت همين از و ظاهر همين از. است نهان  به ايمان يعني است غيب
 نفي توانيم مي دليل چه به ما را احتمال همين ،است جور همين هم انسانها درباره بلكه ،آوريم مي ايمان
 علم ،كنم مي درك را خودم مستقيم چون خودم ،فهمم مي خوب خودم من بگويم] من[ كه كنيم

    يك رفيقم شايد ؟باشد داشته جان رفيقم كه كجا از اما كنم مي درك كه  دانم مي را خودم ،دارم حضوري
 جوابي يك او زنم مي  حرفي يك من وقتي ولي كند درك اينكه بدون است دقيقي بسيار بسيار ماشين
 علم او صفت و او نويمع حالت اين به وجودش آثار همين از ما اينكه جز هم باز. دهد مي جوري همين
 مهرباني آدم كس فالن گوييم مي: هست كار در هم ديگري صفات. نيست كار در ديگري چيز ،داريم
 اينها است القلبي قسي  آدم كس فالن ،است خوبي آدم كس فالن ،است ايماني با آدم كس فالن ، است
  . يمكن مي درك آثار همين  راه از ما را اينها است شؤون ،است صفات همه

 ،بدهند نشان را علت عظمت: بدهند نشان را خودشان علت صفت توانند مي عالم معلولهاي خود بنابراين
 ،ها آيينه ،ها نشانه ،"آيات"كلمه: است آمده كريم قرآن در  كه هم تعبيري اين. بدهند نشان را علت علم

 وجود خدايي كه  وجودش نهآيي فقط نه ،پروردگارند آيينه مخلوقات بفرمايد خواهد مي ،است  همين
 علم آيينه ،پروردگار قدرت آيينه ،پروردگار  حكمت آيينه: هستند هم پروردگار صفات آيينه ،اردد

   .پروردگار
 ،گفتيم را نظم معناي ،كرديم  بحث كلي نظر از ما: است اين آن و هست ديگري بحث يك ضمنا اينجا
 است باقي ديگر مطلب يك و ،كرديم بيان ناظم ادراك و علم بر ،معنا آن به ناظم بر را نظم كردن داللت

 را مسأله  آن اينجا بخواهم من آنكه يا كنيم طرح باشد الزم جلسه اين در ديگر كنم نمي  خيال من كه
 وجود عالم مختلف قسمتهاي در كه نظمهايي از شواهدي كنيم شروع اينكه آن و كنم طرح شما براي
 با كه است مفصل قدر آن] مبحث[ اين اوال. كنيم ذكر يك  يك را اينها ،اجانداره عالم در مخصوصا دارد
   سالها
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 مقدارها اين شما همه و شده نوشته زياد خيلي كتابها زمينه اين در هم بعد ،شود نمي تمام هم بحث
. كرديم بيان ما را اينها كه كنيم بيان ما را اينها  داللت كيفيت اصال كه است اين در بحث. داريد اطالع
    كوچكي كتابهاي. است كافي كنيم معرفي است شده نوشته ها زمينه اين در كه را كتابهايي كه همين

 كتاب يك. بخوانند مخصوصا جوانها كرد توصيه بايد را كتابها اين كه است شده نوشته ها زمينه اين در
 پروفسور يك از )ام كرده وصيهت مكرر من را اين( انسان  آفرينش راز نام به شد ترجمه پيش سال چند در

 زمينه  اين در كه مختلفي كتابهاي در. هست هم كوچكي كتاب كه موريسن كريسين  نام به آمريكايي
 انسان كتاب. است خوبي كتاب بسيار ،شده نوشته زمينه اين در كه است كتابهايي جامعترين از ام خوانده
 اين در هم كه است نافعي كتابهاي از ،است خوبي بكتا بسيار بسيار  كارل الكسيس از ناشناخته موجود
 حيوانات عالم براي  بزرگ و كوچك ديگري كتابهاي. است مفيد ديگر مطالب و مسائل براي هم و  زمينه

 نام به بود شده منتشر اصفهان در هم وقت  يك است كوچكي كتاب يكي كه شده نوشته اينها غير و
 به راجع كه دانشگاهي و اي مدرسه كتابهاي همين. است خوبي بكتا  هم آن ،حيوانات عالم شگفتيهاي

 شناسي گياه به راجع ،اند نوشته تشريح به راجع ،اند نوشته فيزيولوژي به راجع ،اند نوشته طبيعي  تاريخ
 شنيده خودمان رفقاي همين از يكي از ،پيش  سال چند در من. است مفيدي كتابهاي همه ،اند نوشته
  همان من كه است اين مفهومش يعني"هدفداري و حيات"نام به است  شده نوشته يكتاب يك كه بودم
 كه كرديم پيدا اطالع اخيرا. بشود ترجمه كتاب اين كه شدم مايل خيلي كردند تعريف كه طور آن وقت
 ما جهت اين در بنابراين. كند چاپ دارد تصميم هم انتشار  شركت گويا و اند كرده ترجمه را كتاب اين
  . شويم مي رد ديگر] مسأله[ اين از و كنيم مي قناعت مقدار  همين به طفق
  

  برهان هدايت 
  

 كه كند مي فرق نظم برهان با هدايت برهان. است هدايت برهان هست اينجا در كه ديگري برهان
 ساختمان به مربوط نظم برهان. بعد جلسه براي  بگذاريم را تفصيلش و كنيم عرض حاال را تقريرش

 مدبر و شاعر و عاقل خود يا اينها سازنده كه كند مي حكايت موجودات  ساختمان وضع. بود داتموجو
   و تدبير تحت يا است  بوده
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 كار به مربوط ،است اشياء كار به مربوط ،است مهمتر اين از هدايت مسأله. است بوده اي اراده يك تسخير
 نشان كار اين. است عجيب كنند مي هك كاري ،شدن ساخته از پس موجودات يعني ،است موجودات

 دارد وجود بگذاريد را اسمش خواهيد مي چه هر اي جاذبه يك ،نوري يك ،ديگري چيز يك كه دهد مي
 آن روي مجيد قرآن كه است  مطلبي يك هم اين. كند مي رهبري و هدايت خودش كار در را او كه

 هدايت و نظم ميان كه نداريم سراغ ديگر جاي در  قرآن در جز ما را اين و است كرده تكيه جداگانه
    كه هست قرآن آيات از آيه چهار در مجموعا. باشد كرده ذكر دليل دو عنوان  به يعني باشد كرده تفكيك
 دارد موسي حضرت زبان از كه  اي آيه آن يكي. اند گرفته قرار جداگانه امر عنوان به يكديگر پهلوي ايندو
 هدي ثم خلقه ء شي كل اعطي الذي ربنا":داد جواب"» موسي يا ربكما من":كرد سؤال فرعون وقتي كه
 آنچه خلقت در ،است  آفريده است شايسته آنچنانكه را چيزي هر كه است كسي آن ما پروردگار) 1("»
 او هم بعد"هدي ثم".كند مي بيان را اش ساختماني نظم  همان ،اين. است داده او به داشته احتياج كه را
 عبارت اين  به هم"اسم سبح"سوره در. است جداگانه امري اين. است كرده هدايت  خودش راه در را

 كن تنزيه ،كن تسبيح )2("» فهدي قدر  الذي و ،فسوي خلق الذي ،االعلي ربك اسم سبح":خوانيم مي
  بحثش وارد حاال كه گفت شود مي جور دو هر )را خود پروردگار واالي نام يا( را خود واالي پروردگار نام

 گيري اندازه كه آن و"» فهدي قدر  الذي و"آفريد معتدل و آفريد كه آن" فسوي خلق الذي"شويم نمي
  . را موجودات كرد هدايت سپس و كرد
 است آفريده مرا كه است آن من خداي) 3("» يهدين فهو خلقني الذي":كند مي نقل )ع( ابراهيم زبان از
 اكرم پيغمبر بر كه هم آياتي اولين در. است كرده تمسك گانهجدا ، هدايت به. كند مي هدايت را من و
  : است شده ذكر توأم انسان خصوص در منتها ايندو باز ،شد نازل )وآله عليه اهللا صلي(

²"  . " االكرم ربك و اقرأ ،علق من االنسان خلق ،خلق الذي ربك باسم اقرا
  
  . است خلقت اصل اينجا تا

  : پاورقي
   50 / طه 1. 

 2.    3 -  1 / لياع
   78 / شعراء 3. 
  . )1( » يعلم لم ما االنسان علم ،بالقلم علم الذي«
  

 ممكن. است كرده ذكر جداگانه باشد نوشتن و خواندن و سواد و علم موضوع كه را انسان خاص هدايت
 ،است اشياء كار به مربوط هدايت چون ،نيست نظم برهان از جدا امر يك هدايت كه بگويد كسي است
 است  اين مثل يعني ،است اشياء ساختمان جبري الزمه دهند مي انجام اشياء كه كاري  نوع بگويد كسي

 و ساختمان يك اتومبيل اين بگوييم  اينكه يكي: كنيم بحث نبايد قسمت دو در اتومبيل درباره ما كه
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  . ديگر جلسه براي بگذاريم بايد ما را اين توضيح كه ،كند مي هدايت
  

  جبر عليت 
  

 يك: ستا اين آن و كنيم  ختم امروز را خودمان عرايض و كنيم اشاره اينجا ما ديگري مطلب يك
 يعني جبر ؟نيست درست يا است درست اين آيا. "  عليت جبر"گويند مي ايد شنيده مكرر را اي جمله

 يا است درست  عالم در حرف اين آيا. باشد محال خالفش اينكه يعني ،ناپذيري اجتناب  يعني ،ضرورت
 مفهوم يك به كه كنيم ضعر شما براي بايد ما را اين ؟نه يا كند مي حكومت عالم بر قوانيني چنين ؟نه
 كنندمي منحصر را عليت چون ،عليت جبر گويند مي كه كساني معموال. نه ديگر مفهوم به ،داريم قبول ما
 در كه آنچه براي است  كافي هست دنيا در كه فاعلي علتهاي همين: گويند مي جور اين ،فاعلي علت  به

 را اين ما ،بگويند بخواهند را اين اگر. معلولهاست  اين وقوع علتها اين جبري نتيجه ،شود مي واقع عالم
 علت  به دهند مي تعميم را عليت كه است اين عليت در جبر از مقصود است وقت  يك. نداريم قبول
   علت و فاعلي
  : پاورقي

  .5 -  1 / علق 1. 
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 است اين ايتهاغ اين و فاعلها  اين همه آمدن فراهم الزمه: گويند مي جور اين يعني ،علل مجموع و غايي
 مطلب اين به ما ،هدايت مسأله در. است قبول مورد اين ،است  اين اگر. بيايد وجود به الزاما معلول كه
 مكانيسم اصول روي را دنيا  كه است شده معروف"مكانيسم"نام به كه اي فلسفه اين. داريم نياز زياد

 ،كنيم مي بحث كه آن به راجع اند داده قرار غايي عليت  اصل مقابل نقطه را اين و كنند توجيه اند خواسته
  . كرد پيدا خاتمه ما عرايض ديگر امروز. باشند داشته توجه آقايان بايد را مطلب اين
  
 از همه را عليت. دترمينيسم  يكي و بود عليت مسأله يكي فرمودند اشاره مطهري آقاي كه اي مسأله -

 مورد آنچه اما. است علتي از ناشي بيفتد اتفاق دنيا در  اي پديده هر بودند معتقد و داشتند قبول قديم
 بار به يكسان  معلول يكسان علل گويند مي آنها. است دترمينيسم است موحدين و ماترياليسم اختالف

 تركيبي ايم گذاشته تصادف را اسمش ما آنچه. ندارد وجود تصادف پس گويند مي اساس اين بر. آورند مي
    به تصادفا ايم كرده فكر ،ايم بوده جاهل اثرشان كيفيت و وجود به نسبت ما ونچ كه مختلف علل از است
 با گفتند انسان درباره منتها. داد تعميم هم زنده موجودات روي را اين ماركسيسم. است آمده وجود

 كنيم مطالعه آن واحد يك روي اگر كه ماده برخالف ،بسنجيم را حكم اين توانيم نمي واحد مقياس
 تمام  درباره را آن و كرد آزمايش توان مي سنگ واحد يك درباره را ثقل شتاب  قانون مثال. است كافي

 اما ،نيست قانوني هيچ تابع بينيم مي  كنيم مطالعه اگر را انسان واحد يك. داد تعميم اشياء و سنگها
 آينده ،تاريخي مراحل بيان با و كند مي بيان را آن ماركسيسم كه  است قانوني همان تابع جامعه مجموعه

  . كند مي بيني پيش  هم را
 پس ،است منتفي خود به خود ،اراده از ناشي نظم يك و است علت از ناشي نظم يك گفتيد اينكه اما

 به را دنيا مجموعه دو هر و آورند مي وجود به يكسان معلول  يكسان علل چون. ندارد وجود اراده ديگر
    احتمال احتماالت حساب طبق و بينيم مي نظام عنوان به را ودموج وضع همين  كه آورد مي وجود
 مخالف حادثه دو احتمال  مجموع چون آن مقابل در بنابراين. است صفر تصادف برحسب نظام اين وقوع
 انتخاب نظم ،بپذيريم را عليت نظم اگر و. خدا وجود استدالل يعني شود مي 1 احتمال ،است 1 هم

    كه داريم اعتقاد موحدين ما. داشت نخواهد وجود هم هدايت ،ندارد وجود  انتخاب چون و است منتفي
   و كتاب و حساب بدون تواند نمي معلولها و علت سلسله
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 تاريخ طول در هم و حاال  هم ،طبيعت در هايي نظمي بي ما گويند مي جواب در آنها. باشد مقصد بدون
 وجود به موجود وضع ،گذشته عالم و كائنات و  زمين عمر از كه قرن ميلياردها مجموعه از و ايم ديده
   است زياد خيلي آزمايش دفعات تعداد كه است آن از ناشي اين ولي دارد  نظامي داريم قبول كه آمده

 سواد بي زننده تحرير ماشين گويد مي. )سعدي شعر تايپ و سواد بي شخص و تحرير ماشين مثال(
 و است درآمده"...يكديگرند اعضاي آدم بني"خوب ،زند مي شينما دارد كه است قرن ميلياردها طبيعت

  . نيست محال نظام اين وجود احتمال ،است زياد  خيلي آزمايش تعداد چون
 قبول ما. است غلط رياضي و عدد لحاظ از حسابها اين كرد ثابت اينكه آن و داد علم را اين جواب اما

 بايد چقدر ببينيم اما. كنند مي پيدا وقوع هم ادرالوقوعن  حوادث شود زياد آزمايش تعداد اگر كه داريم
 ميليون  دويست. است قرن ميليون دويست اند كرده حساب را زمين عمر طول. باشد زياد آزمايش اين
 حوادث اين اگر يعني ،� 2 13 10 معادل شود مي عددي يك ،كنيم مي تبديل ساعت و روز به را قرن

 دفعه يك هم ساعتي هر ،شده منتهي موجود وضع به تا  رفته بين از بعد و بود افتاده اتفاق كه مختلفي
 از  يكي كه حالي در ،13 10 � 2 شد مي زمين پيدايش ابتداي از آزمايش تعداد بود افتاده اتفاق

 يك بينيم مي دربياوريم را  حالتش اين وقوع احتمالي عدد بخواهيم اگر ،هست زمين روي كه موجوداتي
 برحسب زنده موجود يك بدن هاي ياخته اينكه احتمال. نيست قياس قابل اين با ابدا كه شود مي رقمي

   مو شان يكي ،كرد مي درست خواص اين با را چشم شان يكي تصادفا تا گرفتند مي قرار هم پهلوي تصادف
 اين و بدن هاي ياخته تعداد  فاكتوريل با است مساوي... ناخن شان يكي ،كرد مي درست خواص اين با را

. است ضعيف بسيار احتمال اين و نيست قياس  قابل 13 10 � 2 عدد با هيچ و است آور سرسام عدد
    بخواهيم و بگيريم نظر در همديگر با را ارتباطشان و كائنات و افالك با را زنده موجود اين اگر حاال
  . نيست قياس قابل هيچ ،آوريم دست به را آن احتمال عدد

  
 دترمينيسم اصل ،است مطلب  يك عليت اصل اينكه به راجع كردند شروع اول از يشانا اينكه: استاد
 و الهيون اختالف مورد كه چيزي آن و است عليت دارند  قبول همه كه چيزي آن و ،است ديگري مطلب
 يكسان معلولهاي و آورد وجود به يكسان معلول يكسان علل اينكه يعني است دترمينيسم  است ماديون
 ما. نيست طور اين ،است ماديون و الهيون  اختالف مورد جهت اين ،هستند يكسان علل از ناشي هميشه

   عليت اصل اينكه. رويم مي جلوتر گويند مي ماديون كه آنچه از جهت اين در هم قدم يك
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 ،باشند خوانده را فلسفه  اصول آقايان اگر. نيست آن در بحثي هيچ ،است راست نيست اختالف وردم
 كافي توضيحات آنجا در ما ،باشند خوانده را نهم مقاله و هشتم مقاله يعني آن"امكان و ضرورت"بحث
 اصل يكي. هست  هم انكار غيرقابل و شود مي استنتاج ديگر اصل دو عليت اصل از كه ايم نوشته ،ايم داده

 آنچه( شد پيدا علت اگر اينكه يعني ضرورت اصل. ايم كرده تفكيك دترمينيسم از را آن ما ،است ضرورت
 ،بشود  تخلف است محال ،است ناپذير اجتناب يعني است ضروري معلول پيدايش )است واقعي علت كه

 به ،ندارد وجود آن شرايط از شرطي  كوچكترين اينكه به ولو باشد نداشته وجود تامه علت اگر همچنانكه
 و آورند مي وجود به يكسان لولمع يكسان علل كه است اصل  اين دوم. است محال معلول آمدن وجود

 كمال با و است اختالف مورد اروپايي فلسفه در اين. آيند مي وجود به يكسان علل از يكسان معلولهاي
 را آنها اشتباه منشأ. كردند انكار را  حرف اين آمدند اروپايي الهيون ،فرنگي الهيون كه بگوييم بايد تأسف

. نيست انكار قابل هيچ ،مطلب فلسفي فرضيه نظر از كه است ليمسائ از هم اين. چيست دانيم مي ما هم
 اليصدر الواحد": كه كنند مي ذكر صورت اين به اي قاعده يك كه كنم مي عرض فقط سربسته طور  به

 ،شود نمي نتيجه واحد جز واقعي واحد از":است قاعده تا دو. "الواحد من اال اليصدر والواحد الواحد اال منه
 داشته  علت دو اگر هميشه كه است همين اش نتيجه ايندو. "شود نمي نتيجه واحد از جز هم واحد و

 اينكه كما ،نباشد يكسان معلولشان كه است  محال باشند يكسان اگر ،باشند"علت"ايندو واقعا كه باشيم
  . نباشد يكسان علتشان كه است محال  باشيم داشته يكسان معلول دو اگر
 دنياي در دارد وجود اروپا دنياي در هم هنوز كه است حرفي يك ،ببينيد. ابانتخ و اراده مسأله اما

 اصل با منافي را اختيار و انتخاب و اراده كه است اين  آن و اند گفته متكلمين از گروهي فقط اسالم
 قائل ما بايد يا كه اند گفته ،اند داده قرار همديگر مقابل در را ايندو يعني اند دانسته معلولي و علي ضرورت

 بايد قطعا معين علت از"كه را معلولي و علي  ضرورت اصل و بشويم اختيار و انتخاب و اراده وجود به
 كساني  آن وقت آن. كنيم انكار را اين و كنيم قبول را آن بايد يا و كنيم انكار"بشود نتيجه معين معلول

 ،ضرورت اصل قبول الزمه اند گفته ندشد منكر را اختيار و اراده اصل و كردند قبول را ضرورت اصل كه
 اصل مقابل نقطه عنوان به را اختيار و انتخاب و اراده اصل  كه آنهايي قهرا. است بيني پيش امكان

   اند كرده قبول معلولي و علي رورتض
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 هبلك ،بشر كارهاي مثل( آيد مي] ميان به[ اختيار و انتخاب و اراده پاي كه آنجايي در بنابراين اند گفته
 مهمل حرف اين. نيست بيني پيش امكان )گيرد مي صورت الهي  اراده و انتخاب به چون هم دنيا كارهاي
 و كنند مسلم دنيا در را بيني پيش مسأله بتوانند كه حدودي تا كه است داده ماديون دست  به اي زمينه
 همديگر با اصال اينها كه صورتي در ،كنند نفي  بالنتيجه را انتخاب و اختيار و اراده دخالت و اراده مسأله
 است محال اساسا و است گرفته فرا را هستي سراسر كه است عمومي قانون  يك عليت قانون. ندارد ربط
 امكان جور چه حاال. )مجبور( يا باشد مختار موجود آن خواهد مي ،باشد خارج قانون اين از موجودي  كه
 و علي جبر قانون و معلول و علت قانون تأثير تحت  مه باشد مختار هم ،موجود يك كه هست قضيه اين

 توحيد، مباحث همين خالل در باشد الزم اگر و نيست مطرح االن كه است اختيار و جبر مسأله ،معلولي
 اختيار ،جبر مسأله مقابل در را اختيار مسأله نتوانيم ما فرضا حال هر به. كنيم مي طرح را اختيار و جبر

  . نيست انكارپذير اين و كنيم انكار توانيم نمي را اين ،كنيم  اثبات بودن مجبور ابلمق در را بشر داشتن
 از انتخاب و اراده مسأله خود به خود آورديم كار در را دترمينيسم موضوع ما اگر كه قضيه اين ،بنابراين

 اين آن و هست ديگر چيز يك منتها ،است اين در صحبت. رود نمي ميان از وجه هيچ به ،رود مي ميان
 هم چيزي  يك حرفهايشان البالي در ماديين كردند اشاره بيانشان ضمن در... مهندس  آقاي كه است
 مادي امور همين جز كه تامه علت گويند مي بعد ،تامه علت همان ،علت گويند مي وقتي ،كنند مي اضافه
    مادي علتهاي همين تنها اآي ،دارند دخالت كه علتهايي كه است اين در  بحث ،خوب. نيست ديگري چيز
 عاملها اين آيا ،دارند دخالت  قضيه اين در كه عاملهايي يعني ؟دارد دخالت هم ديگري علت يا است

 عامل يك يا كارشان وضع با دهيم مي نشان مادي عاملهاي  صورت به ما كه است عاملهايي همين
 بحث ؟ علت تمام نه اند علت جزء اينها يعني ،بدهيم دخالت بايد حتما عليت نظم  اين در هم را ديگري

 ،معلولي و علي جبر آيا كه نيست  هم اين در بحث ،نيست يا هست عليت قانون كه نيست اين در
 يكسان معلول يكسان علل كه نيست هم اين در بحث و ،نيست يا هست كار در معلولي و علي ضرورت

 عاملهايي مجموع آيا. دارد دخالت كه است هاييعامل در بحث ،آورند نمي وجود به يا آورند مي وجود به
 نه ،شود مي صغروي بحث ماديين با ما بحث  وقت آن منطقيين اصطالح به ؟چندتاست دارد دخالت كه

   آنها با ما كلي  اصل آن روي يعني ،كبروي بحث
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 ،دهند يم نشان ماديين كه  مادي محدود عاملهاي همين آيا: است كلي اصل اين سر بحث ،نداريم بحث
   ديگويم يگريد اند، علت تمام نديگو يم آنها اند؟ علت جزء نهايا اي باشند كافي علتهاي توانند مي اينها
 يك تدبير و تسخير  تحت اگر علتها اين آيا. گويند مي باالتري تعبير به ،علت جزء نگويند اگر اي علت جزء
 تدبير و تسخير تحت علتها اين بايد يا معلول اين  آوردن وجود به براي هستند كافي ،نباشند مافوق علت
 ماديين.  نداريم بحث آنها روي ما بنابراين ؟آورند وجود به را معلول اين بتوانند تا باشند مافوق علت يك
 معلول آمدن وجود به براي ،دهيم مي  نشان داريم االن ما كه عواملي همين كه كردند ثابت وقت هر

 وقت آن. باشد خوب ،است چنين دترمينيسم اينكه واال ،اند كرده  ابتث را خودشان حرف ،است كافي
 تركيباتي آيا كه است  همين صحبت. بود حرف اين به برگشت گفتند... دكتر جواب در كه آخري  حرف

 پديد شد انشعاب و نتيجه موجودات ساير آن از بعد كه شد پيدا عالم در كه حياتي سلول اولين در كه
    اينكه يا بيايد وجود به است آمده وجود به بعد كه آنچه اينكه براي باشند  علت كه تندهس كافي ،آمدند
 هم قوه ؟آورده وجود به استعداد] كه است اين[ حداكثر ،نيستند كافي باشند علت تمام اينكه براي اينها
 انباشته دهتو يك با اولي سلول آن فرق يعني ؟چه يعني. است استعداد معني به گويند مي ايشان كه

 استعداد ، اين و نداشته را پذيرفتن يعني"شدن"استعداد خاك انباشته توده آن كه  است بوده اين خاك
 كردن ايجاد نيروي و قوه ،آن در و هست  كردن ايجاد نيروي و قوه ،اين در اينكه نه ،دارد را پذيرفتن
  آن رد خودش ،آخر بيان اين پس. شود مي پيدا آن در پذيرش يعني"شدن"استعداد فقط حداكثر ،نيست
 امر يك در واقع در كنيد، مي ذكر ماديين با را خودتان اختالف محل كه آنجايي يعني است اول بيان

 را عليت اصل ،دارم قبول هم من دهيد مي نشان شما كه علتهايي اين گوييد مي ،كنيد مي بيان صغروي
  دارم قبول هم من را دترمينيسم اصل ،دارم قبول هم من را معلولي و علت جبر اصل ،دارم قبول هم من
 كافي معلول اين آمدن وجود  به براي ،شناسيم مي االن ما كه عاملهايي اين آيا: است اين در صحبت ولي
 ،آيد مي شما كمك به جور اين آيد مي شما كمك  به كه هم احتماالت حساب ؟نيست كافي يا است
 بخواهد اگر موجود عاملهاي چون موجود عاملهاي گويد مي فقط نيست  كافي موجود عاملهاي گويد مي

 باشد بايد موجود عاملهاي از غير ديگري عامل پس. باشد آمده وجود به تصادف] اثر در[ بايد باشد كافي
  . بيايد وجود به ء شي اين تا باشد داشته دخالت و
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 مساله اين در ماترياليستها با اصوال ينموحد و نداريم قبول را دترمينيسم ما كه نبود اين بنده منظور -
 اين آيا كه است اين در بحث ،نكنيم قبول توانيم نمي ما ،است علمي مسأله يك اين. دارند اختالف

 آزمايشگاه جز مكانيكي و فيزيكي مسائل مورد در واال ،نه يا است صادق هم زنده موجود در دترمينيسم
 اما. نه يا آورند مي وجود به را  يكسان معلول يكسان للع آيا كه دهد جواب ندارد صالحيت كس هيچ
 يكسان علل گويد مي آن و آمده"حتميت عدم"قانون آن  جاي به و شده رد امروز دترمينيسم اين خود

 بيشتر آورند وجود به يكسان معلول يكسان علل اينكه احتمال بلكه ،آورند نمي وجود  به يكسان معلول
 و گذاشتيد مي هم پهلوي كه را گرم و سرد ء شي دو حتي گويد مي كه است اين اينشتين نظريه. است
 عدم"قانون طبق ،رود مي سرد ء شي سمت به گرما گرم ء شي از حتما فيزيك قانون طبق گفتيد مي

 گرم ء شي و سردتر سرد ء شي كه كنند حرارت تبادل هم با طوري ء شي دو اين است ممكن"حتميت
 به قريب اكثريت ،است صادق آن درباره جمعي دسته طور به احتماالت ونقان چون ولي. شود گرمتر
 طور به حال به تا را قانون اين و افتاده اتفاق حالت  اين كه ايم ديده ،ايم كرده آزمايش كه جاهايي اتفاق
 ماديات در گوييم مي ما كه اينجاست حساس و اساسي نكته اما ،بوديم كرده صادر  آن درباره جز و دگم

 زنده موجودات مورد در بعد و  كنيم مي ديگري استنتاج قوانين اين خود از ما اوال كه هست قوانيني
  .  است صادق ديگري عوامل و علل و ديگري قوانين

  
 يك به احتياج اين ،نه يا است كرده  باطل را حتميت مسأله امروز علم آيا كه اخير قسمت به راجع: استاد

 مسأله كه است اين آن و ام كرده عرض را مطلب همين خودم  هاي نوشته رد مكرر من و دارد توضيحي
 برند مي كار  به علوم كه مفهومي به عليت ؟فلسفي يا است علمي مسأله يك آيا كه شود  طرح بايد عليت
 علت ،علم نظر از كه آنچه. خورد مي اينجا در ما درد به و برد مي بكار فلسفه كه است مفهومي از غير

 كه چيزي آن نه است آن ،شده رد امروز كه هم آن و شناسد نمي  علت را آن فلسفه شود مي هشناخت
  . ماست  بحث مورد
: است اين علوم نظر. "علت"نه ،گذارد مي"معد"را آنها اسم فلسفه كه دانند مي چيزهايي آن را علتها علوم
  آن و دارد زماني تقدم ديگر اي هحادث بر كه اي حادثه ،گيرند مي قرار پي در پي كه عالم حوادث اين

 و علت بايد حتما ،علم نظر از. معلول و علت گويند مي را اينها ،شود مي واقع سرش پشت ديگر حادثه
  . پسر براي است علت پدر مثال علم نظر از بنابراين. بگيرد صورت زمان دو در معلول
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 بر زماني تقدم بتواند علت كه پذيرد نمي را اين وقت هيچ فلسفه. نيست علت] فلسفه نظر از[ اينها ولي
 چه هر ،بگذارد بگذارد علت خواهد مي را اينها اسم  علم البته گويد مي ،باشد داشته خودش معلول

    انفكاك خودش معلول از كه است محال علت ،نيست اين گويم مي من كه چيزي  آن ،بگويد خواهد مي
 ،كند مي باز عالم اين  به ديگري راه يك مرتبه يك سفهفل كه شود مي سبب همين و باشد داشته زماني
 در ،علوم در شما كه آن. دارد زماني بستر يك  عالم گويد مي ،شود مي قائل عالم براي ديگري بعد يك

    كه آن يعني واقعي علت ولكن گويد مي. مجرا ،معد ،مقدمه گويد مي او علت گذاريد مي را اسمش فيزيك
 كه است همان ،است باطن ،است  غيب او و ،او با است همزماني حقيقت يك ،آورد مي وجود به را معلول

 ،كند مي پيدا آب براي را بستر حكم ،داريم ما كه اي مادي علتهاي  اين او نظر از. رساند مي خدا به را او
 ،يا لوله يك ،جويي يك حتما كنيد جاري ديگر محل به محلي يك از آبي يك خواهيد مي اگر شما يعني
 آورد مي اينجا به را آب اين كه فشاري آن اما ،كند عبور آنجا از آب تا باشد داشته وجود بايد چيزي يك
  . نيست صادق آنها درباره عليت قوانين اصال ،گفتند مي كه اي مادي علتهاي  اين. است جوي اين از غير
 مادي علل مقصود اگر( آورد مين وجود به يا آورد مي وجود به يكسان معلول يكسان علل كه موضوع اين

 جاري آنجا در را قاعده اين ما )دانيم مي ديگر  ماده براي علت را ماده يك ما كه موادي يعني ،هستند
 صد آنجا در هم را جبر قانون ،دانيم نمي جاري درصد صد آنجا در هم را  عليت قانون حتي ،دانيم نمي

 آنجا در هرگز را ديگر آنهاي  ولي دانيم مي جاري را عليت نقانو معنا يك به البته. دانيم نمي جاري درصد
 خواهيمب ما اگر ،بله ،باشد انكار قابل وجه هيچ به كه  نيست اي مسأله حتميت مسأله. دانيم نمي جاري

 از بخواهيم اول از را عليت قانون اگر اصال. نيست گرفتن قابل اصال ،بگيريم"محسوسات" از را"عليت"
  . است وارد عليت قانون خود به ايراد اصدت بگيريم علم
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   ب               
                موجودات هدايت راه
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  راه هدايت موجودات           
            )1(   

  خالصه تقرير برهان نظم 
  

 وليا بندي تقسيم در ما باشد يادشان اگر آقايان. است موجودات هدايت مسأله درباره ما هفته اين بحث
 آن از و شد بحث كه( احساسات و قلب راه به] كرديم  تقسيم[ را خداشناسي راههاي كرديم كه
   در ما. فلسفي راههاي و كند مي استدالل مخلوق راه از كه راههايي يعني علمي  راههاي ،)ذشتيمگ

 به علمي استدالل ، آن در كه راهي يعني ،است راه نوع سه ،اين كه گفتيم جور اين علمي راههاي
 و هدايت وجود راه از ديگر مخلوقات نظم  راه از يكي: است راه سه شود مي خدا وجود بر مخلوقات
    يك ،بينيم مي ما كه موجوداتي در ديگر عبارت به. خلقت خود اصل راه از سوم و ،مخلوقات در رهبري
 ،است بحث جور يك ناي ،كند مي حكايت انتظام اين در تدبير وجود از كه دارد وجود تشكيالتي و نظام
 اين كه گوييم مي و كشيم مي پيش را موجودات  مادي و موجود و حاضر ساختمان همين ما يعني

 تواند نمي اتفاق و تصادف است اتفاق و تصادف ،مقابل نقطه. كند مي  حكايت تدبير وجود از ساختمان
   امروز كه است  رهبري و هدايت موضوع دوم. بياورد وجود به را تشكيالتي و انتظام چنين  يك
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 عالم خود ،است  مخلوق عالم اين اساسا گوييم مي كه خلقت موضوع سوم. كنيم تشريح خواهيم مي
 عنوان به نيرويي يك اينكه از نظر قطع و عالم  اين تشكيالت و نظامات از نظر قطع ،است شده آفريده
   ما اينكه. است شده آفريده ،است خلوقم عالم خود اصال ،باشد داشته وجود  عالم اين در رهبري نيروي
 بار اولين براي من نظر به ، كرديم باز برايش حساب دو و رديمك جدا يكديگر از را نظم و هدايت حساب
 دليل نوع دو را اينها كه ام نكرده برخورد كتابي هيچ در  خودم حاال تا من يعني ،شود مي كار اين كه است

 يك  مخلوقات شدن هدايت حساب و مخلوقات انتظامات حساب عموالم بلكه بياورد شمار به برهان و
 هم را اين و ،كنند مي ذكر  دليل نوع يك و رود مي شمار به دليل نوع يك يعني ،شود مي گرفته حساب

 اين ،كردم من بار اولين براي كه است ابتكاري بگويم  بخواهم كه نيست چيزي يك اين كردم عرض من
 اينكه  عنوان به است كرده استنباط قرآن از هم رازي فخر و ام كرده استفاده رازي فخر تفسير از من را
  . است شده ذكر جدا راه دو اينها قرآن در
  

 و علمي كتابهاي در چون و ،است شده قائل خداشناسي نظر از هدايت و نظم براي حساب دو قرآن پس
 من كه هم بياني در است ممكن ،است شدهن بحث يكديگر از راه دو اين تفكيك اطراف در زياد ،فلسفي

 اين  هم حتما و است قبيل همين از مطلب كنم مي فكر من ولي ،باشد داشته وجود  نقصانهايي كنم مي
 نزديك يكديگر به خيلي ،اند كرده حساب يكي را ايندو كه است شده اشتباه هم تاكنون و است طور
   ؟چيست راه دو اين فرق. است راه دو ولي است

  
 كند مي حكايت موجودات  ساختمان وضع. است موجودات ساختمان به مربوط مخلوقات انتظام مسأله

 اين كه است گونه اين بيان طرز. است داشته دخالت  اراده و علم ،تدبير ،شعور ساختمان اين در كه
    يكتاب يا ماشيني يك مثل درست. باشد تواند نمي علل از اي مجموعه تصادف از ناشي ساختمان

 تأليف كتاب يك ما اگر  گفتيم مي زديم مي مثال كتاب به هميشه كه ،دارد وجود االن كنيم فرض ما كه
 و حروف مجموعه اين نظم ،بينيم مي شده ماشين را اي نامه يك و كتاب از صفحه يك بلكه اي شده
 حساب يرو ،است گرفته قرار خودش جاي در حرفي هر دهد مي نشان  كه حروف اين داشتن معني
 است داشته تدبير و اراده تشكيالت و نظم اين آورنده وجود به كه كند مي حكايت ،بوده نقشه  روي ،بوده

   اين از  بيش نظم. است رفته كار به آن ايجاد در شعور و عقل و
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 كل اعطي الذي ربنا « :فرمايد مي  بيان را جهت همين )1( » ء شي كل اتقن الذي اهللا صنع « .نيست
    االبل الي ينظرون فال ا « ] :مانند[ ديگر آيات از خيلي و كند مي بيان را مطلب همين )2( » خلقه ء شي

 خلقت كيف  . )3(" رفعت كيف السماء الي و
  

  تفكيك اصل انتظام از اصل هدايت 
  

 موجودات: است اين آن و هست  هم ديگر چيز يك ،موجودات ساختمان و خلقت متقن نظام بر زائد ولي
 يك باز دهند مي انجام كه كاري در ،اند شده آفريده كامل جور اين آنكه از پس كه دهند مي نشان معال
 را انتظام  خواست مي كسي اگر ،بود اتفاق و تصادف ،انتظام مقابل نقطه ؟چطور. دشون مي رهبري نوع

 رهبري اصل مقابل طهنق ولي. آمده وجود  به تصادفا انتظام اين گفت مي نداند تدبير و عقل يك از حاكي
 همه با موجود ساختمان اين: كنيم طرح بايد ما را ديگر اصل  آن و است ديگري اصل يك هدايت و

 يك بدن  ساختمان ،حيوان يك بدن ساختمان ،گياه يك ساختمان: رفته كار به آن در  كه انتظاماتي
 هم آنجا در حدودي تا يعني  گفت خواهيم حدودي تا ما هم را جمادات ساختمان حتي و( انسان
 اين جبري و قهري الزمه دهند مي انجام موجودات  اين كه كاري اين آيا ،)داريم دليل گوييم مي

 دخالت اينها كار در است مرموز هم بسيار كه ديگري نيروي يك اين بر عالوه يا هست ساختمانشان
 اي عليحده حرف ما آنجا ديگر ،باشد ساختمان يك جبري و قهري الزمه است ممكن كار يك ؟دارد

 ساخته اتومبيل يك كه كنيد فرض مثال. داريم ساختمان خود روي ،باشيم داشته حرفي هر ،نداريم
 آن ولي ؟است ساخته كي را ساختمان اين كه است اتومبيل  ساختمان در هست حرفي هر ،شود مي

 را اتومبيل  ساختمان من. است انساختم اين الزمه ديگر آن ،دهد مي انجام اتومبيل االن  كه كاري مقدار
 تبديل بنزين ،شود روشن اتومبيل ،بچرخانند را سويچ مثال اينكه ،واردتريد من از شما همه ،نيستم وارد
   و جبري الزمه يعني ،نيست اي عليحده كار يك ديگر اين ،شود  قوه به تبديل ،شود گاز به
  

  : پاورقي
   88 / نمل 1. 
   50 / طه 2. 
  .18 و 17 / غاشيه 3. 
  

 بزنيد كه را سويچ شما كه  است اين ،ساختند شكل اين به را اتومبيل آنكه از پس ساختمان اين قهري
 نيرو هم بعد ،شود ايجاد نيرو بگذاريد گاز روي را  پايتان مثال شد روشن كه بعد ،شود روشن اتومبيل
 ،برود طور اين اتومبيل ،چرخانيدب چپ و راست به را فرمان كه وقتي شما هم بعد ،بكشاند را اتومبيل
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 نشان ،است شده مانجا موجودات  درباره كه علمي مشاهدات و تجربيات آيا كه ببينيم خواهيم مي ما
 به شكل اين به ساختمان اين آنكه از پس ديگر ؟اينهاست  ساختمان در است شده چه هر كه دهد مي

 شروع را  عمليات آن و رود مي خاك زير كه گندم دانه يك ؟است وار ماشين آن كردن كار ،آمده وجود
 ،آيد درمي گل بوته يك صورت  به بعد تا كند مي پيدا ريز خيلي هاي ريشه ،شود مي شكافته ،كند مي

    الزمه يعني"بايد"؟ندارد اي چاره ،بدهد انجام ديگر بايد يعني ؟دهد مي انجام ماشين يك مثل] را كارش[
 آن البته ؟نيست اين ،مادي  ساختمان الزمه يا )بدهد انجام را كار اين كه است اين اش مادي ساختمان
 كار در ،بشود پيدا نقص جايش هر اگر ،باشد بايد ماحت شرايط سلسله يك عنوان به مادي ساختمان

   و رهبري كه دارد را اتومبيل يك حكم ،مادي ساختمان اين حال عين در اما. شود مي واقع نقص ،اين
 شكل به باز اتومبيل  ساختمان اين يعني ،است عليحده آن ساختمان خود از اتومبيل بردن راه

 ساختمان در حتي ،انسان در ،حيوانات  بدن در همچنين و. شود مي رهبري و هدايت دارد مخصوصي
 مطلب تقرير غرضم. كنيم مي ذكر مثال اينها همه براي ما كه]  است طور همين[ انسان فكري و عقلي
 به را ما مطالعه  نوع دو كه كنيم ادعا خواهيم مي ما و است مطالعه نوع دو ،است مطلب دو ، اين كه است

 كه اي دانه همان. آنها كار طرز مطالعه ديگر و ،اشياء ساختمان خود مطالعه كيي: رساند مي خداشناسي
 گندم بوته يك و گل بوته يك صورت به كنيد فرض و آيد درمي بوته  يك صورت به بعد كردم عرض
   قهري  الزمه دهد مي انجام كه كاري نوع ،است شده كامل ساختمانش كه هم حالي در ،آيد درمي
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  . نيست ساختمانش
  

  خلق و هدايت در قرآن ، نظم
  
 فكر جور اين ما و كرديم مستند  قرآن به را اين ما اينكه يكي ،كنيم عرض بايد مطلب سه اينجا در ما

 داللت از نظم داللت اصل تفكيك يعني ،است كرده بيان  قرآن را مطلب اين بار اولين براي كه كنيم مي
 در بلكه ،نديديم  قرآن غير در كه ما. است شده بيان قرآن در بار اولين براي است داللت تا دو كه هدايت

 جداگانه اصل دو را اينها كه نديديم ما ،است  آمده كه كس هر جديد و قديم از هم قرآن از بعد كتابهاي
 ،زده را حرف همين» االعلي ربك اسم سبح«تفسير در رازي فخر فقط گفتيم  اينكه جز ،باشد كرده ذكر
 آيات. نه يا است عنايت تا دو قرآن در آيا ببينيم اول پس. نديديم هم رازي فخر خود از رديگ جاي در ما

 هم قبال كه است اي آيه آن يكي. است كرده ذكر هم رازي فخر خود را اينها از بعضي كه هست متعددي
 ،» موسي يا ربكما  من« :گفت] فرعون [،فرمايد مي فرعون جواب در موسي حضرت كه كرديم  اشاره
 خلقت چيزي هر به كه است كسي آن ما پروردگار »هدي ثم خلقه ء شي كل اعطي الذي ربنا« :فرمود

 ،آفريد  حكمت روي بر را او يعني ،]داد[ بدهد او به بايست مي كه آنچه خلقتش در يعني ،داد را خودش
 " ثم" لمهك اب ولي. است انتظام  اصل همان اين. است رفته كار به حكمت موجودات خلقت در يعني

 .كرد  رهبري را او ،آفريد را آن آنكه از پس يعني»هدي ثم« :فرمايد مي. فرمايد مي ذكر را هدايت موضوع
 نش ساختما همان قطعي الزمه كند مي كه  كاري بود بنا اگر. است خلقت اصل از غير"كرد رهبري را او"

 قرار هم بعد ،آفريدم را مثلث من"يدبگو كسي يك كه است اين مثل  اين. ندارد"ثم"ديگر اين ،باشد
 چيز ديگر آن. هست  هم آن ،اين آفرينش الزمه. "باشد قائمه دو با مساوي اش زاويه سه كه  دادم

  : است"االعلي  ربك اسم سبح"سوره در ديگر يكي. نيست اي عليحده
 سبح«  . )1( » فهدي قدر الذي و ،فسوي خلق الذي ،االعلي ربك اسم

  
 سياق و است شده ذكر عليحده  هم خلقت حتي و ،هدايت و نظم: است شده ذكر همديگر با هم اينجا در

  . است مطلب سه اينها كه دهد مي نشان
  : پاورقي

   3 -  1 / اعلي 1. 
  
 ،آفريد معتدل پس»فسوي« .است عالم  آفريننده يعني ،آفريد كه است همان من پروردگار»خلق الذي«

 »فسوي خلق« .فهدي قدر والذي« .كرد )1( گيري اندازه كه آن» قدر الذي و « .كرد برقرار نظم يعني
 كار به مربوط »فهدي« ،است موجودات ساختمان  يعني خلقت اصل به راجع همه» قدر الذي«و
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 است معلوم ولي دان شده ذكر هم با  يعني( اند شده ذكر هم با توأم هدايت و خلق باز كه آياتي از ديگر آيه
  : فرمود ابراهيم كه فرمايد مي نقل ابراهيم  حضرت زبان از ،)است امر دو كه
  . )2( » يهدين فهو خلقني الذي«

  . كند مي هم هدايت پس ،است آفريده مرا كه است همان من پروردگار
  
 ،گذارد نمي عبث را آنها كند  خلق را موجودات كه وقتي خدا كه است اين مقصود"كند مي هدايت پس"

 ،)3( قرآن آيه تعبير به"سدي"را آنها ،باشد مخلوقات  آفريننده خدا وقتي. كند مي هم رهبري را آنها
   .])كرد خواهد هم رهبري مرا خدا ،است آفريده مرا خدا".كند مي رهبري ،گذارد نمي سرگردان ،عبث
 آن و انسان خلقت آنجا يعني ،يدفرما مي  بيان انسان خصوص به راجع باشد"اقرأ"سوره كه علق سوره در
 طور اين سوره آن در. است فرموده ذكر خلقت از بعد ،است  انسان مخصوص كه را هدايتي نوع
  : خوانيم مي

 بسم   الرحيم الرحمن اهللا
   خلق الذي ربك باسم اقرا

  . )را جهان ،را چيز همه است آفريده( است آفريده كه پروردگارت نام به بخوان
 خلق  . علق من االنسان

  . آفريد )4( علق از را انسان
  

  : پاورقي
 يك آن كه شود مي حجم در گيري اندازه شامل ،شود مي عدد گيري اندازه شامل گيري اندازه اين 1. 

  . كنيم بحث  آن به راجع هم ما است ممكن اند كرده كه است بحثي
   78 / شعراء 2. 
  . )36 / قيامت( » سدي يترك ان االنسان يحسب ا«3. 
 جنين تطور و تحول اصطالح به  مراحل از يكي كه"بسته خون"به كردند مي تفسير قديم از را علق 4. 

 زالو علق معاني از يكي چون ،كنند توجيه توانستند نمي  قديم در كه گويند مي اند آمده بعضيها حاال. است
   > حيوان همين( است

  
  » االكرم ربك و اقرا
  
 فقط اينكه از است كريمتر يا كريمي هر از است كريمتر آيا. است ريمترك تو پروردگار ،بخوان باز

  . است  هادي خالق كريم ؟نباشد هادي و باشد آفريننده
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  . )1( » يعلم لم ما االنسان علم ،بالقلم علم الذي
  

 ادي انسان به ،كرد تعليم انسان  به را قلم كه است كسي همان تو پروردگار. است انسان هدايت همان اين
 در و علم و نوشتن و خواندن از است سمبلي و نمونه ،گرفتن  دست به قلم. بگيرد دست به قلم كه داد
  . است... و گذاشتن باقي و كردن ضبط و نوشتن و خواندن از ناشي كه بشر تمدني آثار تمام واقع
 فصل يك عنوان به مرتبه دو باز ،»علق من االنسان خلق ،خلق الذي ربك باسم اقرا« فصل ببينيد اينجا
    كه پروردگار آن نام به بخوان: فرمايد مي كأنه. آفريد كه پروردگار آن نام  به بخوان ،بخوان"اقرأ":جديد
 دو خودش ،شده ايجاد فاصله بعد جمله و قبل جمله ميان"اقرأ"كلمه يك با. كرد هدايت را انسان
  . دهد مي نشان را جهت دو ،عنايت
 من ذهن در االن كه مقداري  آن. است منحصر آيه چهار اين به هدايت آيات بگويم خواهم نمي البته
 -  باشم گرفته"اسم سبح"سوره تفسير همان در ،رازي فخر تفسير از بيشتر من را همينها شايد و هست
 عنوان به  هدايت و خلق كه باشد قرآن در هم ديگري آيات شايد. كردم عرض كه است  اي آيه چهار اين
 از بيشتر كه است بعيد و نداريم بيشتر را آيه چهار اين ما عجالتا ولي باشد شده ذكر اگانهجد اصل دو
 در ما البته. كرد مي ذكر] بود مي[ بيشتر] اگر[ و دارد احاطه قرآن آيات  به خيلي او چون ،باشد هم اين

 دليل دو عنوان به را هدايت و خلق كه آياتي كه است اين مقصود ولي داريم زياد هدايت آيات قرآن
  . است آيه چهار  اين عجالتا ،فهميد شود مي قرآن از جداگانه

 و ساختمان به مربوط) ء شي كل اتقن الذي اهللا صنع (قرآن خود تعبير به صنع اتقان مسأله پس
   انتظاماتي و تشكيالت  يك با ساختمان اين. است موجودات ارگانيسم
  : پاورقي

 كه هست مرد نطفه در كه اسپرمي  آن به است اشاره اين و زالو همان نييع علق كه اند گفته ،)معروف >
  . است خارج ما بحث از حال هر به. دارد باريكتري دم و تر گنده نسبتا شكم و است شكل زالو گويند مي

   5 -  1 / علق 1. 
 داللت شينما اين سازنده و خالق وجود بر باز ،بود مي هم ماشين يك واقعا عالم اگر كه شده آفريده

  . است ساختمان از عليحده كه است كار به مربوط دومي. كرد مي
  

  "انطباق با محيط"اصل
  

 در االيام قديم از اي مسأله يك: كنيم طرح بايد صورت اين به ،كنيم بيان بخواهيم فلسفي شكل به اگر
 ؟نه يا كرد تفسير و توجيه شود مي مكانيسم با را عالم آيا  كه است اين آن و هست و بوده مطرح فلسفه
 الزمه كه  نيست الزم حتما ؟است منظم ماشين يك ساختمان قبيل از فقط عالم ساختمان آيا يعني
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 كاري همين هم ساختمان  اين الزمه و شده ساخته ،ماشين يك ؟بس و است ماشين يك ساختمان
 يك ساختمان از بيش عالم ساختمان اينكه يا.  نيست چيزي اين از بيش ،دهد مي انجام دارد كه است

 ، خوب ؟كند تفسير و توجيه را عالم هاي پديده ندتوا نمي مكانيسم تنها فلسفي  اصطالح به و است ماشين
 ندارد لغتي هم فلسفه كه كنيد اقرار بايد اينجا ؟بگوييم بايد چه ،كند تفسير و توجيه تواند نمي اين اگر
   گويا گويند مي ،برند مي كار به را"ديناميسم"تعبير فرنگيها گاهي مثال  اينكه از غير ،كند بيان بتواند كه
 را اينها كه دارد وجود  ماشيني ساختمان اين بر زائد هم خودكاري دستگاه يك موجودات ساختمان در

 ساختگي خود به كه رسد مي جايي به رهبري و  هدايت كار اين احيانا حتي و كند مي رهبري و هدايت
 يك مثال. شود مي خودش ساختن خودش كارهاي از يكي كه سازد مي را خودش خودش يعني ،رسد مي

 مرموزات ترين عجيب از كه شناسي زيست در"محيط با انطباق"مسأله يعني است مسلمات از مطلبي
 كه گيرد مي قرار محيطي يك در اي زنده موجود كنيد  فرض ؟چه يعني"محيط با انطباق".است عالم

 سرد نقاط در موجود اين مثال. نيست پذير انطباق محيط اين در زندگي با چندان حاضرش ساختمان
. بوده منطقه آن با  متناسب خصوصياتش و تشكيالت ،خونش وضع ،بدنش پوست وضع ،شده زرگب سير
 ء شي اين روي تأثيراتي يك محيط. گذارند مي گرمسير منطقه يك در و دارند برمي آنجا از را اين
    پوستش روي گرم آفتاب ،بوده كه سرد محيط در يعني ،است ماشيني.  است عادي خيلي اين. گذارد يم
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 ،بتابد حيوان يك پوست  روي كه آفتاب و تابد مي پوستش روي گرم آفتاب اينجا و است تابيده نمي
: است عادي اندازه اين تا ،گذارد مي آن روي شيميايي يا فيزيكي انفعال و فعل و تأثير يك ناخواه خواه

   پيدا كردم عرض كه شكل اين به يا محيط تأثيرات از ناشي ،زنده موجود  بدن در كه تغييراتي
 المارك قول به. كند مي ايجاد محيط تبع به موجود اين كه است اي عادي العملهاي عكس ،نه يا شود مي

 درخت از يا زمين از اينكه براي بكشد خيلي را گردنش  نداشته احتياج كه بوده جايي در او كنيد فرض
 را گردنش بچيند را درخت برگ اينكه رايب مثال كه كند مي مجبور را او محيط اينجا  ولي ،بردارد چيزي
 يك باز هم اين. نداريم كار اينها به ما. بشود دراز گردنش شود سبب اين كه بكنيم هم فرض. بكشد
 ناشي تغييرات اينها. كند مي ايجاد خودش محيط مقابل در زنده موجود اين كه است ارادي العمل عكس

 از بعد يعني است عادي باز هم اينها شود مي پيدا البته كه است زنده موجود ارادي العملهاي عكس از
 خود همان است عادي غير آنچه ،است عادي ديگر ،است اراده و هوش داراي زنده موجود اين اينكه
   امروز و االيام قديم از علمي مطالعات ولي. نداريم بحث فعال اش اراده خود در ما كه هست اش اراده
 مثل پيشين حكماي و علما كلمات در چون"االيام قديم از"گويم مي اينكه است داده نشان دقيقتر خيلي
 به خود تغييرات يك كه است تر مسلم و تر محقق قضيه اين ديگر امروز ولي هست قضيه اين هم بوعلي
    اين درون در )حيوان اين اراده از ناشي نه ،محيط مستقيم تأثير از ناشي  نه يعني( هم خودي

 يك اگر مثال موجود اين يعني ،هدفدار تغييرات يعني ،محيط با متناسب تغييرات ،آيد يم وجود به ء شي
 به كند مي عوض را خودش كم كم طبيعت خود گرفت قرار كه گرمسيري در ،است سردسيري اسب

 حتي مثال است ممكن. شود منطبق محيط اين با و كند زندگي محيط  اين در بتواند كه طوري
 ،كند مقاومت بتواند بهتر آفتاب تابش مقابل در مثال كه باشد پشمي نوع يك بايد ،شود عوض  پشمهايش

. )باشد آفتاب مستقيم تابش از ناشي است ممكن  رنگ( شود عوض خودش داخل از است ممكن رنگش
  . شود مي پيدا تغييراتي  جوارحش و اعضا در
  

  مثال بوعلي 
  

 مي حرفي يك بوعلي    مرغ يك اگر گويد مي ،هست هم عجيبي خيلي حرف ،زند
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 مجبور مرغ اين و كند دفاع  مرغ اين از كه نباشد آنجا در خروس كه بگيرد قرار محيطي يك در خانگي
 كه را اي وظيفه همان يعني بجنگد هميشه باشد مجبور ،كند دفاع خودش از خودش هميشه كه باشد

   )1( سيخك مرغ اين تدريجا بينيد مي ،بدهد انجام را خروس يك كارهاي ،دهد مي انجام او براي خروس
 خودش براي خودش را عضو اين كم كم موجود اين بدن يعني ،گيرد مي قوت ،كند مي رشد پايش پشت
 ساختمان به مربوط كه است كاري منتها ،دهد مي  انجام دارد كه است كاري يك اين ،خوب. سازد مي

 اين كه است فعلي ساختمان همين زمهال كردن كار نوع اين آيا  گوييم مي. است خودش داخلي
 نحو يك به اينكه يا ؟هدف همين با متناسب آنهم ،كند مي را كار اين قهرا و جبر طور به  فعلي ساختمان
 نفس ناحيه از تدبير اين قديم حكماي عقيده به  البته. )؟دهد مي انجام را كار اين( تدبيري يك مرموزي
 اين نفس همان ،قرآن اصطالح به مدبر ملك آن. هست هم يدرست حرف ما عقيده به و است حيوان
  . دهد مي انجام را هدفي كار اين ،الارادي شعور نوع يك در كه است  حيوان

  

  "ترميم ساختمان"اصل
  

 بدن در گويند مي ،است شده  كشف حرفها اين از بيش خيلي گويا امروز ،بزنيم مرغ به مثال چرا حاال
 شروع كه هست خاصيت اين بدن در دارد حدود البته كند پيدا كسري راگ مواد از ماده هر انسان
 وارد بدن قسمتهاي ساير يا پوست بر جراحتي وقتي. است واضح خيلي ، كردن ترميم را نآ كند مي
 فقط بدن كه اين با ،كردن كار نوع اين ،ساختن اين آيا ساختن به كند مي شروع خودش بدن ،شود مي

 مرتب الشعوري اعضاي يك فقط ،باشد  ماشين يك مثل واقعا و باشد داشته ار مكملي ماشين يك حكم
   كسر الزم مقدار از وقتي انسان خون مثال يا ؟آيد درمي جور ،باشند شده منظم و
  

  : پاورقي
 به و است قوي خيلي خروس در كه -  پايش هاي پنجه از غير - دارد پا پشت در ناخنكي يك مرغ 1. 
 مهميزي يك اين. زنند مي اسب شكم به و دارند افسرها كه است مهميزي مثل ،گويند مي سيخك آن

 بازي خروس كس هر. است قوي چنگال يك و تيز و درشت خيلي خروس در ،دارد خروس كه است
 اينكه از غير جنگند مي همديگر با وقتي خروسها داند مي باشد ديده را خروسها جنگيدن يا باشد  كرده

 را پايش پشت يكي اين كه زنند مي يكديگر  به را خودشان چنان كنند مي حمله ريكديگ به نوكشان با
 بعنوان. كند مجروح را ديگري خواهد مي دارد اينجا كه اي حربه اين با  يعني ،يكي آن به كشاند مي احيانا
  . است حربه  يك

  
 مي مثال -  بدن گلبولهاي زا  مخصوصي گلبول يك از اگر يا ،ساختن خون به كند مي شروع بدن باز. شود
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  . نيست بدن كار حدود در اين. بسازد اي عليحده پاي
 ،است عليحده چيز يك"ساختمان  ترميم"اصل يا"محيط با را خود زنده موجود دادن انطباق"اصل اين
 هنوز حقيقتش كه انواع از نوعي به ساختمان اين در كه دهد مي  نشان ،است ساختمان مادي نظم از غير
 هدف سوي  به را موجود اين كه دارد وجود رهبري دستگاه يك ،رهبري نوع يك ،است  مجهول ما بر

  . كند مي هدايت و رهبري خودش
  

  هدايت در جمادات 
  
 و نباتات در را اينها ؟عالم  موجودات بعضي در يا هست عالم موجودات تمام در هدايت اصل اين آيا

 بحث فعال شان ارادي غير كارهاي در ،نداريم كار آنها ارادي شعور به ما كرديم عرض( انسان و حيوانات
 حيوانات و نباتات در فقط هدايت اصل اين آيا ؟چطور جمادات در ،كرد ثابت شود مي خوب  خيلي )داريم

 وجود موجودات همه در كه است شده ذكر قرآن در ؟ندارد وجود جمادات در ديگر ؟دارد وجود انسان و
. "من"يعني گوييم مي كه"ما"كنيم اثبات توانيم مي نباتات در ما كه طوري  آن جمادات در منتها ،دارد
 ولي كنيم اثبات توانيم نمي) كند اثبات هم جا همان در بتواند باشد بيشتري علمي اطالعات يدشا

 جمادات كه كاري هر كه شده ثابت جمادات در حتما  اينكه نه ،كرد اثبات شود نمي هم را خالفش
   در هدايت اصل كه"دهد مي نشان"است قرآن در آنچه. آنهاست ماشيني  ساختمان الزمه كنند مي
 او به را او كار آسماني هر در )1(" امرها سماء كل في اوحي و":فرمايد مي مثال ،است موجودات همه
 بعالوه و ،داده نشان او به را راهش ،است گفته او به بدهد انجام بايد كه كاري يعني ،است كرده وحي
  ] كه است  آن بيانگر[ » هدي ثم خلقه ء شي كل اعطي الذي ربنا« :فرمايد مي  اينكه

  : پاورقي
   12 /فصلت 1. 
  

 ثم خلقه ء شي كل اعطي« : است  نداده اختصاص انسان و حيوانات و نباتات به] را هدايت اصل[ قرآن
 كرده هدايت هم را آن و كرده ايجاد كند ايجاد را ساختمانش بايد كه جوري آن را چيزي هر» هدي
  . است قائل عموميت  قرآن. است
 را اين ضد آيا ؟كرده كشف  چه ،كرده كشف جمادات در بشر علوم كه مقداري آن نظر از ببينيم حاال

 در ؟است مجهول ما براي بگوييم الاقل نظر اين از هنوز يا ؟كرده كشف را خودش يا ؟نه يا كرده كشف
 وجود ما  منظومه در كه نظمي اين بگويد مثال ،كند اثبات را طرف آن الاقل تواند نمي  كسي جمادات
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 ،است حجم فالن داراي  جسمي يك ،جرمي يك اگر مثال ،است اشياء رياضي و مقداري خواص همان
 كه خواصي يا ،باشد كل حجم نصف هم نصف حجم ،كنيم نصف را جسم اين اگر كه است اين اش الزمه

    اين ،بله. اشدب تواند مي رياضي نظر از خواصي چه داراي مكعب يك مثال  كه كنند مي ذكر رياضيات در
 ،بود مقدار فالن اضالعش اگر مثال مربع يك كه طوري همان ،است تفكيك غيرقابل و آن الزمه خواص
 ما ولي ،هست چيزها جور اين اجرام و اجسام در ،تخلف غيرقابل است مقدار اين حتما سطحش مجموع

    اسم ،كرده كشف را انونيق علم ،بينيم مي را جرياني يك يعني بالخصوصي  نظم يك اشياء حركات در
 رمز يعني كنند مي خيال افراد خيلي ،نيوتن جاذبه قانون گويند مي تا"جاذبه قانون"گذاشته را قانون اين

 در ،موجودات حركات مادي رمز يعني افراد بعضي بيان در نيوتن  جاذبه قانون اصال ،اشياء حركات مادي
 او كه است  اين آن و است گفته مرد آن خود كه ستا مقدار اين فقط نيوتن قانون ارزش  كه صورتي
 هم را فرمولش ،دارد وجود عالم اجرام  ميان وانجذاب جذب و كشش نوع يك كه كرده كشف قدر همين

    كه تعريفي بينيد مي ؟چيست كه كند تعريف را اين توانسته يا كرده تعريف را اين آيا اما ،داده دست به
   كه ،كشش يعني جاذبه گويد مي كند مي
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 قدر همين فيزيك ،نشده بيان  مطلب حقيقت كه اين ،نيست تعريف كه اين ،كرده تعريف اثر روي از
 ميان در بينم مي چيزي من گويد مي ،است اين حرفش  نيوتن خود اصال ،]دارد وجود[ چيزي گويد مي

    خودشان اجسام گويي ،جاذبه گذارم مي را اسمش ،بگذارم رويش ندارم نامي عجالتا كه اجرام و اجسام
 در حكمت سير در كه  دارم قوي ظن ،ديدم كجا در نيست يادم من را اين. كنند مي جذب را همديگر

 چيزي يك من ،است چگونه و چيست اين  گويم نمي من گويد مي ،كند مي نقل نيوتن از فروغي اروپا
 ،رويم مي باالتر قدم يك ما. ندكشان مي و كنند مي جذب را همديگر  خودشان اجسام گويي كه بينم مي
 تناسب همان به را يكديگر اجسام واقعا ،كشانند مي را يكديگر اجسام واقعا ،نه"گويي"نه  گوييم مي

 حقيقة ما"اما كشانند مي ،هست ديگر طرف از شان فاصله و طرف يك از جرمشان ميان در كه خاصي
    خودمان عرفاي كه آنچه از باشد نزديكتر قتشحقي به كه اي كلمه آيا ؟چيست  اين حقيقت"؟النيرو هذه

 ؟است نزديكتر و رساتر اند گفته آنها كه"عشق"كلمه از"جاذبه"كلمه مثال )؟دارد وجود( اند ناميده"عشق"
  . نه

   خوانند عشق را كشش اين )1( حكيمان   ندارند كاري كشش جز طبايع
  

 يك با كه دارد وجود اجرام  ميان در ششك نوعي ،بگوييد خواهيد مي چه هر ،عالقه نوعي ،عشق نوعي
 كار در انتظامات اين سبب همين و كشانند مي را يكديگر اينها معيني فرمول يك با ،معيني حساب
 اين حقيقت اما. معين مدار يك در ماه و كند حركت معين مدار يك در زمين مثال  كه است شده خلقت
 را خالفش نيوتن"امرها سماء كل في اوحي و":گوييد مي شما !آقا اي بگويد تواند مي كسي آيا ؟چيست

 يعني بگوييم"وحي"اگر كه كرده خيال اين ؟"وحي"گوييد مي شما ،"جاذبه  قانون"گفت كه كرد ثابت
 گفته را ديگري چيز يك"جاذبه"گفته  كه او و زند مي حرف اينها با اينها گوش بيخ آيد مي كسي يك
 رياضي خواص كه طوري همان جرم بودن جرم الزمه عقل دليل با بگويد تواند نمي هم كس هيچ ،است
 را اين ما  كرديم عرض. است تخلف غيرقابل خاصيت ديگر اين و هست هم خاصيت اين  هست آن

 يك خورشيد ساختمان باز كه نباشد جور اين  كه كجا از ولي نيست اين از غير حتما ،بگوييم توانيم نمي
   ،باشد مطلب

  
  : پاورقي

حك 1.   . الهي يمان
  

 خودش مدار در اين  كه رهبري نوع همين( زمين و خورشيد رهبري و باشد مطلب يك زمين ساختمان
 جمادات در را )هدايت اصل( نتوانيم اگر عجالتا ما ؟باشد ديگر امر يك )بكند را خودش كار آن و بچرخد
 فارسي  متفرقه كتابهاي در ما كه هايي جمله يك اينكه بعالوه ،بكنيم توانيم نمي هم  نفي ،كنيم اثبات
 و جاذبه قانون همين در باز او خود  كه كنند مي لنق نيوتن آقاي همين از ،ايم خوانده خودمان گاهي زبان

 ١١٣



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 اين حركات كه كنيم ثابت نتوانيم فرضا ما اگر كه است اين داريم فعال ما كه حرفي ،جمادات درباب پس
 درباب اما و. است نشده ابتث امروز تا هم خالفش ،نيست اينها مادي ساختمان جبري الزمه جمادات
 كه است شده گفته  مطالبي زمينه اين در قدر اين چون ،است نظم برهان مثل ،انسان و حيوانات و نباتات

 قبول را مطلب اين اگر آقايان ديگر بعد كه  كنيم ذكر را قرآن دليل شكل بايد فقط ما ،ماشاءاهللا الي
   چيز ها زمينه اين در كه علمايي كلمات در وقت آن. است انتظام اصل از غير هدايت اصل كه كردند
  . كنند استفاده و استخراج و استنباط خودشان و ببينند بروند اند نوشته

  

  هدايت در حيوان و انسان 
  

 اين حيوان در. كرد اي عليحده  بحث بايد هست انسان و حيوان خصوص در كه هدايتهايي درباره ولي
 فرط از يعني ،است اسم فقط ،است جاذبه قانون مثل هم اين ،دهش معروف"غريزه"نام به كه چيزي
 برايش ،بگذارد  رويش مبهمي اسم يك اينكه اال نداشته اي چاره بشر ،است مجهول مطلب  اين اينكه

 رهبريهاي و هدايتها اين ،غريزه اينكه  به راجع. كشش ،جاذبه گفته ،چيست حقيقتش بوده مجهول
    باب از است تر روشن و تر واضح خيلي اين ،چيست دارد وجود حيوانات در كه اي العاده فوق و عجيب
 " غريزه "را آن نام كه ،نيست  كافي راهرويها اين براي حيوانات مغزي و مادي ساختمان تنها كه ،نباتات

  . اند گذاشته
 يك به كنيم يم تقسيم را آن ما كه ،هست انسان در كه هدايتهايي انواع و است انسان باالتر حيوان از

   و گذاريم مي"  اخالقي الهامات"را اسمش كه الهامات سلسله
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 مطالب ما البته. گذارند مي هم امروز و اند گذاشته"اشراق"قديم از را اسمش كه ديگر الهامات سلسله يك
 هم ديگر قسمت يك. را ديگر حرفهاي نه ،دارد قبول حدودي تا امروز علم كه گوييم مي را اي اشراقي

 قسمت دو يكي و  بكنيم ديدن خواب عالم و رؤيا درباره -  باشند موافق آقايان اگر - مختصري  بحث يك
  . كرد بحث شود مي انسان به راجع كه هست هم ديگر

 -  هدايت نه قهرا و نظم برهان  همان به راجع مخالفين ولي كرديم ذكر را مشركين دليلهاي ما كه گفتيم
 كه گويند مي هم آنها ،دارند حرفهايي يك هم آنها. دارند ايرادهايي - است ييك ايندو ديگران زبان در كه
 هدايت بحث اين از. كنيم  توجيه مادي راههاي از را موجودات هدايت يا موجودات نظم توانيم مي ما ،نه
 بيان را )داروينيسم( داروين تكامل نظريه ما اول درجه در و ،چيست آنها حرف ببينيم ،شديم فارغ كه
 است صحيح  اصل در تكامل نظريه آيا ،است اي نظريه چه تكامل آيا ببينيم اينكه عنوان  به نه ،كنيم مي
 تكامل نظريه در آيا كه نظر اين از  بلكه ،است صحيح تكامل نظريه كلي مفهوم ،نه ،نيست صحيح يا

 اصال ماوراءالطبيعه دادن دخالت بدون ديگر عبارتي به و هدفداري و گيري هدف اصل دادن دخالت بدون
  . نيست توجيه قابل يا است توجيه  قابل تكامل

 خود خلقت ساختمان  به مربوط اصال هدايت اصل. است هدايت اصل به راجع داشتم كه سؤالي -
 مربوط تمام ،كرده ثابت حيات ذي موجودات هدايت  اصل مورد در علم امروز تا كه آنچه. است موجودات

 از تر پيچيده و دقيقتر خيلي حيوانات بدن ساختمان و انسان بدن فيزيولوژي تهامن ،است فيزيولوژي به
 كه عضوي همان ،رود مي خون او از كه  كسي مثال. زديد مثال جنابعالي كه است اتومبيل يك ساختمان

 به كند مي شروع و كند مي حس خودش در شيميايي كمبود  يك موقع آن در ،هست كار اين مأمور
   و حيوانات بدن فيزيولوژي و ساختمان طرز به مربوط هدايت اصل ،بنابراين. كمبود آن كردن ترميم
  . بود ناقص اي اندازه تا زديد جنابعالي كه مثالهايي اين و است انسان

  
   انكار خواهيم نمي  كه را بودن مربوط ما ،"است مربوط"فرموديد اينكه اما: استاد
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 نفس همين كه است اين در صحبت اما. است مربوط حتما ،باشدن مربوط كه شود مي چطور اصال ،كنيم
 شد معلوم كه فرموديد اي جمله بيانتان در خودتان شما ،نيست كافي يا است كافي مادي ساختمان

   بعد ،كند مي حس مربوط عضو شود مي پيدا كمبود يك وقتي"فرماييد مي شما  اينكه براي ،نيست كافي
 شما يا كند مي حس او يعني" كند مي حس" ،است"كند مي حس"آن رس ما حرف. "سازد مي را همان
 شما قول به حس همان ،عضو آن خود در يا دهيد مي انجام را آن اراده روي از شما يعني ،كنيد مي حس

 يعني ،دارد اتحاد  بدن با نفس ،نيست جداگانه امر يك ،گويند مي آنها كه هم"نفس")؟دهد مي انجام( -
 و اعضا نظر از نه - جوهري لحاظ از وقتي ماده منتها ،است واقعيت يك و يقتحق يك بدن و نفس

 ،شود مي خودش ذات جزو شعورش كه شود مي ناميده"نفس"باشد  داشته بيشتري تكامل -  جوارح
 هم اين"كند مي  حس عضو"اوال. كند مي حس عضو اين كه گوييد مي شما. است جهت همين در صحبت
 كه اند ديده را عملي يك يعني ،اند گذاشته آن  روي بر را لفظ اين ،اند ديده را ملع باز كه است ي ا كلمه
 از بيش هم ما ،دهد مي انجام را كار اين و كند مي حس عضو كه گويند مي ،دهد مي انجام دستگاه اين
 را يرتعب همين اينكه جز كه است وضعي وضع اين كه بگوييم خواهيم مي هم ما ،بگوييم خواهيم نمي  اين

  . نيست ديگري طور ،بدهد انجام بايد و دارد كسري كند مي حس عضو بگوييم و بكنيم
 حس اين بگوييد كه ببريد كار  به اينجا توانستيد نمي اصال را تعبير اين شما ،بود ماشين ساختمان اگر
 تا كند مي چكه ديگري ظرف يك در آب ،ظرف اين از  كه باشيم داشته ظرفي كنيد فرض مثال ،كند مي
 ظرف اين  ظرفيت از كه بيفتد باال از قطره يك اگر. است آب از مملو االن ظرف اين ،شود مي پر ظرف آن

 حس ظرف اين كه گوييد نمي اينجا در شما. كند مي لبريز بيشتر يا اندازه همان به ناچار ،باشد بيشتر
. نيست صادق آنجا در تعبير اين ،خواهد نمي" ،كند مي حس"ديگر  اين ،ريزد مي را قطره يك ،كند مي
 آب ريزش آن كه طوري  همان( بگيرد صورت خود به خود كار آن اينكه براي بينيد مي كه جا هر در شما
 .)اردد دخالت هدايت اصل آنجا در بدانيد[  نيست كافي مادي ساختمان )گيرد مي صورت خود به خود

 -  گفتند كه طور همان - هم مادگي و ينر خواص مسلم. سازد مي هم نظامي  يك ،سازد مي"عضو"
 در و است بيضه مرد در هم ترشحات منشأ ،شود مي خون در كه است ترشحاتي و هورمونها آن به مربوط

   به رسيد شما تعبير وقت هر ولي ،نباشد شود نمي كه اينها ،هست اينها البته. تخمدان زن
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 كه را"براي"همين"كند مي را كار اين ،كند برطرف را كمبود اينكه براي عضو اين"گفتيد كه اينجا
  . است هدايت اصل همان ،داديد دخالت

 باعث يكي كمبود. شوند مي زياد و كم اينها كه دارد وجود بدن در ديگري مواد و پتاسيم ،سديم -
. دهد مي انجام شيميايي عمل خود خودبه ،بكند ترميم  اينكه براي ،شده زياد كه چيزي آن كه شود مي
  . گذاريم مي"حس"قافيه تنگي روي از را آن اسم ما حاال

  
 توجيه را آن توانست نمي  تصادفي تغييرات فرض كه بود موجودات ساختمان در كه حرفي همان: استاد
 حركتي يعني ،هدف بي حركات آيا كه ببينيد اشياء اين كار طرز در شما. )است صادق هم اينجا در( كند
 در اين  پس ؟نه يا بگيرد صورت تواند مي ،باشد داشته هدف به توجه كهاين بدون بكند )ء شي( اين كه

 سازنده ،باشد ماشين فقط ساختمان اگر. دهد مي نشان را هدف به توجه ،كار طرز. دارد هدف كارش
 را اين من البته. ندارد هدف خودش كار در ماشين خود اما ،است داشته هدف آن ساختن در ماشين
   كار به شبيه حدودي يك در كارش كه ساخت كامل طوري شود مي هم را شينما  كه كنم مي قبول

 متناسب هرجايي كه محيط با  انطباق قبيل از العاده خارق كارهاي اين در نه اما ،بشود هدفدار موجودات
 شما خواهيم نمي ما ،كنيد مطالعه آن روي حال عين در حاال. دهد انجام را كار اين جا همان خصوص با
  . بپذيريد جزم ورط به
  
 را آثارش قديم در كه -   بينيم مي زنده موجود يك در كه آثاري هر كنند ثابت خواستند دكتر آقاي -

 نر جنس در و غده يك ماده جنس در كه ،است غدد به مربوط كه اند كرده كشف االن - دانستند نمي
 و صفات در مخصوصي نسني يك در ،كنيم عوض آن با را غده اين اگر يعني ،است ديگري غده

 عضو ،احتياج  كه است اين فرماييد مي جنابعالي كه مطلبي اما. دهد مي بروز آثاري حيوان  آن ساختمان
 نه ،مرغ محيط تغيير اثر در سيخك آن ،زديد جنابعالي كه مثالي همان در ،غده نه آورد مي وجود به

 در احتياج مساله اين و است ماده از خارج كه است مطلبي احتياج  اين پس ،آيد مي وجود به غده تغيير
 البته ،بدهيم  كشت البراتوار در را بافتي ويا عضالني نسج يك اگر يعني ،شود مي ديده هم  نسوج بقيه

 كه است حدي در مثل توليد اين ،آمد وجود  به خراشي يك اگر بدن در اما. كند مي مثل توليد و تغذيه
 بنا متر ميلي دو حد در ،شده گود پوست سطح متر ميلي دو كنيد فرض اگر يعني ،شود ترميم نقص آن
   ،بود البراتوار در اگر كه حالي در ،شود مي متوقف مثل توليد ،عضو و بدن احتياج بر
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 آن براي حدي چون. كرد مي پيدا افزايش و كرد مي مثل توليد بود مساعد شرايط كه موقعي تا نسج اين
  . شود مي متوقف حد آن در ،گرفت قرار كه انسان يا حيوان ساختمان در اما ،نيست

  
. بشود بحث بايد آن روي كه  است مشخص مطلب مرز تقريبا و رسيده خوبي جاي به االن ما بحث: استاد

 اين آيا اينكه يكي: بداريم عرضه را مطلب دو خواهيم مي  كه كرديم عرض خودمان عرايض اول در ما
    كه ؟هست خلقتشان در كه است انتظامي همان الزمه ،شوند مي اشياء كه منظمي  رهبري و هدايت

 ديگري اصل يك ،نه اينكه يا ،است انتظام همان الزمه هدايت اين و نيست چيز دو ديگر صورت اين در
 اصل يك طبق ،است شده منتظم آنكه از پس خلقت  اين يعني ،دارد وجود خلقت انتظام بر عالوه

 مطلب  اين اگر فرضا. هستيم آن اثبات مقام در حال هر به ما. شود مي اييرهبريه و هدايتها هم ديگري
 باقي خودش قوت به انتظام برهان  آن ،آيد نمي وارد جايي به نقصي توحيدي دليل نظر از ،نشود اثبات
 باشد داشته حرف است ممكن قرآني استنباط آن البته كه كرديم استنباط جور اين قرآن از ما ولي است
  . است مطلب دو ،اين كه كنيم مي هم فكر و - نداريم حرفي آن روي خودمان ام ولي
 ساختمان شود مي كه داريم  قبول را اين ما. رسيده كجا به االن مطلب مرز ببينيد مطلب دو اين در

. است شعور ذي كار نظير كه بدهد انجام شكلي به را كارها كه باشد طوري ماشيني نظر از اشياء مادي
    به دستگاه اين كه كنند مي تهيه را اينها طوري. فرستند مي حاال كه فضاپيمايي  موشكهاي يدكن فرض
 را خودش جلد اينكه  مثل رسد مي كه معيني نقطه يك به ،كند مي حركت اينجا از مثال خودكار طور
 آن را رفط آن به نقطه آن از چون ،شود مي  خارج ديگر دستگاه يك از كه است دستگاهي كند مي خالي

 خارج ديگري داخل از يكي ديگر بار يك ،رسد مي كه ديگر نقطه يك  به بعد. كند طي بايد دستگاه
 از و نشيند مي  ماه كره در رود مي كنيد فرض هم بعد. دهد مي انجام را خودش وظيفه هم باز ،شود مي
 آن شعور را اينها همه ،است شعور نفس ندارد وجود اينجا در كه چيزي آن. كند مي مخابره هم آنجا

 عكسها و كند مي عكسبرداري او ،كند مي چكار داند نمي خودش دستگاه. است كرده تنظيم اولي سازنده
 مقدار اين يعني ،بفهمد ندارد لزومي و كند مي چكار كه بفهمد خودش اصال اينكه بدون فرستد مي  هم را

   باشد داشته  هم شعوري و فهم يك كه ندارد لزومي كند مي او كه كاري
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  . بدهد انجام را كار اين كه
 بدن در عجالتا كه انگيزي حيرت  فعاليتهاي اين در آيا كه ببينيد كنيد مطالعه بيشتر قدري بايد حاال

 ،)1( نفسي يك ،اي شعوري حيات يك ،شعوري يك موجودات  اين براي آنكه بدون ،بينيم مي جاندارها
 قائل[ بدهد  انجام تواند نمي نباشد شعوري اگر كه - باشد وريشع حتما بايد كارش نوع  كه چيزي يك

 در است الزم] آيا ؟است پذير امكان فعاليتها  اين( رفته كار به آن ساختن در كه شعوري از غير] باشيم
 داشته ودوج كردن كار در شعوري كه نيست الزم ديگر يا باشد داشته وجود )شعوري( كردن كار اين

 قضيه اين روي  هم باز حاال ؟است شده ساخته كنترلش دستگاه همان در است شعور چه هر ،باشد
  . آيد درمي آب از چه ،ببينيد ،كنيد مطالعه

  
  : پاورقي

] حيات[ را اسمش ،حيات خود در يا. است تدبير نوع يك )منظور( ،ندارد تعبير اينها براي بشر 1. 
    به وقتي را حيات. نيست اي عليحده چيز يك ،حيات قوه يعني )نفس(. گذاريد مي] نفس [،گذاريد مي

 جسم كه كنند مي تصور جسم براي عرض يك و خاصيت يك عنوان به نه جوهري قوه يك عنوان
  . نامند مي"نفس" ،كرده پيدا جوهري حالت يك خودش
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             موجودات هدايت راه
             )2(   

 مجيد قرآن در بار اولين براي  هم شايد و - مجيد قرآن در اصل اين كه بود هدايت اصل درباره ما بحث
 از بعد حتي و ،است شده گرفته خداشناسي بر دليل"  صنع اتقان"اصل از مستقل دليل يك عنوان به

 اثر در تدريجا ولي است نگرفته قرار توجه مورد ،است بوده شايسته كه اي اندازه  آن هم مجيد قرآن
 خيلي را مطلب اين. است  مستقلي اصل يك خود اين كه شود مي معلوم علمي و فكري پيشرفتهاي

  . دانيم مي بحث و تحقيق شايسته
 دهد مي نشان اشياء ساختماني  تشكيالت در مطالعه يعني ،است واضح خيلي"صنع اتقان"و نظم دليل
 "عنص اتقان"و خلقت ساختمان نظام راه ،اين. است  بوده دخيل حكمت و عقل آنها ساختمان در كه
 يك مثل را چيزي هر ،بدانيم هم منظم ماشين يك را -  عالم اجزاي يا - عالم ما اگر نظر  اين از. است"

 وقتي كه كنند مي ذكر هم مثالها جور اين معموال. است كافي بدانيم هم ساختمان و خانه يك ،ماشين
 اين سازنده گويد يم ،است شده منظم دقيق طور اين اجزائش  كه بيند مي را ساعت يك مثال انسان
 ،بيند مي  مخصوصي وضع يك به را ساختمان يك وقتي يا ،است نبوده اراده و شعور و فكر بدون ساعت
 را اراده و شعور( بيند مي را ماشين يك  وقتي يا ،است رفته كار به اراده آن ساختن در كه كند مي درك

   اين  روي. )داند مي دخيل آن ساختن در
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 ماشين عالم ،است كافي دليل  اين براي ،بدانيم هم ماشينهايي يك فقط را عالم اياجز همه اگر حساب
  . كند  ثابت را خدا وجود كه است كافي ،باشد هم
 اشياء ساختمان به مربوط كه  است ديگري چيز ،اين بر زائد ،است اي عليحده امر يك هدايت اصل ولي

 اگر: اينجاست مطلب ريشه ،باشد مستقل دليل خواهدب اگر)  اصل( اين. است اشياء كار به مربوط ،نيست
  دليل ديگر اين ،آنهاست ساختمان جبري و قهري الزمه كه باشد كاري كنند مي اشياء كه كاري

 كار آن ماشين اين  الزمه ،شد منظم كه وقتي ماشين. است] نظم اصل[ همان و نيست اي عليحده
 كار اين ،شد ساخته كه وقتي و است آن  تمانساخ در هست چه هر كه ساعت يك مثل ،است بخصوص
 منظم جور چه ساعت اين كار ببينيد بگوييم كه نيست اي عليحده چيز يك ديگر كند مي كه منظمي

 كافي ساختمانش  همان ،خواهد نمي هدايت ديگر اين ،شود مي هدايت خودش كار در دارد  اين ،است
 به راجع جلسه آن كه - حياتها ذي درباره علمي  مطالعات اگر اما. دهد مي انجام كه كاري اين براي است
 ساختمان كه داد نشان است تر مشخص حياتها ذي در كرديم عرض و  كرديم بحث هم حياتها ذي غير

 اينها كه كاري  آن حال عين در ولي اينها كار در است دخيل البته موجودات اين منظم و  دقيق بسيار
 طرز اين براي اشياء ماشيني ساختمان ،دارد  دخالت آنها رهبري در وليمجه نيروي يك ،دهند مي انجام
   بر مستقل دليل يك عنوان به هدايت اصل ،شد ثابت اين اگر ،نيست  كافي دهند مي انجام كه كاري

 و نظم[ كه است  همين هم قرآن آيات ظاهر كرديم عرض كه طوري همان و شود مي ثابت خداشناسي
 ديگري مطلب» هدي ثم« ،است مطلب يك» خلقه ء شي كل اعطي الذي ربنا«است مطلب دو] هدايت
 كه باشد داشته وجود تواند مي اشياء كار طرز در قرائني چه. كار طرز گوييد مي ؟بفهميم كجا از ما. است

 را اين ؟نيست كافي كار اين براي بودند مي  ماشين يك اينها فرضا اگر ماشيني ساختمان كند حكايت
  . بدهيم مختصري توضيح يك بايد

  

  علت غايي از نظر ماديون و الهيون 
  

 شايد. غايي علت ،فاعلي علت ، صوري علت ،مادي علت: "چهارگانه علتهاي"گويند مي كه است معروف
 ذكر مثال وقتي معموال چون ولي نبوده دقيق خيلي ،است  شده اظهار نظريه اين كه ابتدا در هم
   در مسلم ،زنند مي لمثا بشر  مصنوعات به كنند مي
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 صندلي يك به مثال .كند تطبيق هم نبايد و كند نمي تطبيق جورها آن مثالها اين طبيعت مخلوقات
 ماده اين به بايد. آهن يا چوب مثال ،بسازند را صندلي  اين ماده آن با كه باشد بايد اي ماده: زنند مي مثال
 آن. شود مي نردبان يا"در"مثال بدهند آن به ديگري شكل اگر ،بشود صندلي تا بدهند خاصي شكل
 اين كه باشد بايد نيرويي ،فاعلي. صوري علت گويند مي را شكل اين ،مادي علت گويند مي را چوب

 ساختن از فاعل اين. فاعلي علت گويند مي را اين ،دربياورد  شكل اين به را آن و بدهد آن در را تغييرات
  . غايي علت گويند مي را اين ،بنشينند رويش اينكه براي سازد مي را صندلي ،دارد نظر در را هدفي آن
 فاعلي علت نيست ترديد مورد اصال كه آن ؟نه يا دارد وجود چهارگانه علتهاي اين همه ،طبيعت در آيا

 نيرويي يك ،كند نمي انكار اشياء پيدايش براي را فاعلي  علت لزوم اي فلسفه و مكتب هيچ يعني ،است
 هر از بيشتر كه  چيزي. آورد پديد اشياء در را تغييرات و تحوالت اين تا باشد كرده تأثير  كه است الزم
 ماديون. است غايي علت اصل است الهيون و ماديون نظر اختالف مورد و ايراد و ترديد مورد ديگر چيز
   يا( انسان يكارها به مربوط غايي علت اصل ،ندارد دخالت عالم كار در غايي علت اصل اساسا گويند مي

 به آن دادن تعميم و ،انسان كارهاي از قسمتي] بلكه[ انسان كارهاي همه نه آنهم ،بس و است )حيوانات
 حتي عالم كارهاي تمام در غايي علت اصل كه هستند معتقد  الهيون. است نادرستي كار عالم همه

 از غير گويند، مي الهي كمايح كه مفهومي به غايي علت اصل ولي. دارد دخالت جان بي  طبيعت كارهاي
 ،كنند مي حساب انسان يك مثل را خدا ديگران. گويند مي ديگران كه است اي ساده و عرفي مفهوم

 صورتي يك او به ،آورد مي اي ماده يك ،بسازد را درخت  اين خواهد مي وقتي خدا ،بله] گويند مي[
 در هدف. دارد هدف خودش كار از انسان يك كه طوري همان ،دارد هدفي يك هم كار  اين از و دهد يم

 مفهوم اما. بود موجود نجار آن مغز در هدف كه طوري همان ،است موجود خدا علم در هدف ؟كجاست
  . باشد معلوم مطلب اين كه دهم مي توضيح مختصري  من امروز كه است ديگري چيز دقيقترش

  

  مناط وجود علت غايي 
  

   درصدصد قبلي موجبات ،چيزي يك يشپيدا در اگر: است اين بيشترش توضيح
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 درگذشته آنچه يعني )؟دارد  زماني تقدم تقريبا و است گذشته فاعلي علت اينكه نه(بود كافي آن براي
 پيدا موضوع غايي علت ،است كافي صددرصد است  شده واقع آيندهدر آنچه براي است شده واقع

 جلو سوي  به ها گذشته را حوادث ،آورده دوجو به را"حاضر"كه است"گذشته"درصد صد يعني ،كند مين
 كه حركتي آن ،كردم عرض كه طورهمان. آورند مي وجود به را اينهاو اند شده واقع سر پشت در ،رانند مي
 كه كوكي آن از ،كرده پيدا وجود آن از قبل كه حوادثي به دارد بستگي درصد صد كند مي ساعت خار
 را خودش اين  كه دارد وجود فنر در كه بازگشتي نيروي از و كرديد سفت را فنر ،كرديد فنر روي شما
 همين روي بايد خار اين جبرا ،اضطرارا ،ناخواه خواه ،چرخها ساير روي آورد مي فشار كشد مي پس

 گذشته اگر ولي. نيست كار در ديگري چيز هيچ ،آورده وجود به را  اين كه آنهاست ،كند حركت حساب
 يعني ،دارد دخالت  حادثه اين براي هم آينده ،دارد دخالت درصد پنجاه ثالم ،ندارد خالت د درصد صد
 هم دارد سائق هم ،كشد مي خودش سوي به را ء شي اين و گرفته قرار جلو در هم چيزي يك اينكه مثل
   ،كشند مي را اين رو جلوي از هم و رانند مي را اين سر پشت از هم ،جلوكش  هم دارد راننده هم ،قائده

 .]كند مي پيدا موضوع غايي  علت صورت اين در [،نبود كافي بود مي تنهايي به گذشته اگر كه طوري به
 پس. دارد اي جاذبه يك هميشه گذشته اين به نسبت  آينده ،است آينده به مربوط غايي علت چون
   بود ينم وجه هيچ به آينده آن اگر كه خودش آينده با هم و است مربوط خودش  گذشته با هم ،حاضر

 خودش از تر گذشته به هم ،اي گذشته هر پس. آمد نمي وجود به نيز گذشته ،بيايد وجود به نبود بنا و
 آينده اگر يعني ،است مربوط آينده به هم ،آمد نمي وجود به بود نمي تر گذشته آن اگر كه ،است مربوط
   اگر يعني ،است مربوط آينده هب هم. آمد نمي وجود به اين هم باز كند پيدا وجود شد نمي يا بود نمي
 جرياني در ما اگر گويند مي  آنگاه. آمد نمي وجود به اين هم باز كند پيدا وجود شد نمي يا بود نمي آينده
 انتخاب را راه يك ء شي اين ،راه دو ميان در اما دهد مي قرار دوراهي سر را او ،گذشته كه ديديم جور اين
 و ،كنم مي عرض برايتان  مثال باز من حاال. كند مي انتخاب او براي را راه اين كه است آينده  اين ،كند مي
  . بياوريم دليل بايد مثالها همين از

 چه تا و باشد ماشيني كار تواند يم يكار چه ميكن حساب يعني باشد، منظم تواند يم چقدر نيماش
 حرف فصيح زباني به آنها مقابل در شما كه است آمده وجود  به دنيا در ماشينهايي. باشد تواند مي حد
 زبان به را شما هاي گفته تمام دستگاه آن ،زنيد مي حرف فصيح انگليسي زبان به شما مثال ،زنيد مي

   كه ،كند مي ترجمه فرانسه
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. است خاصي حسابگري  يك اين چون ،باشد هنداردك هم مانعي وهيچ هست هاييماشين چنين گويند مي
 "خواهم يم آب من"مثال شما اگر كه است شده  حساب انگليسي هاي جمله و كلمات و حروف تمام روي

 بعد ،باشد "م" ثالم آن اول حرف اگر كه كرده حساب را همه ،كنيد ماشين يا بنويسيد انگليسي در را
 ماشين كه شده تنظيم جور اين حساب ،آمد هم سر پشت حرف چند اين كه وقتي ،آخر تا... باشد"ن"

 گذشته در شده بيني پيش آن تمام. دربياورد است آن مطابق  فرانسه زبان به كه را ديگري حروف فالن
 اين كه اند آورده وجود به جور اين را ماشين. آورد مي وجود به را آن كه است گذشته اين  يعني ،است

 حرف پنج يا حرف چهار يا حرف سه فالن ،شود زده معين ترتيب اين به متوالي طور به وقتي حروف
 رابطه يك ،اين با آيد مي وجود به اين از بعد كه آن رابطه. بيايد وجود به ديگري تركيب يك به گردي

 بتواند بشر شايد حتي. باشد حدود اين در تواند مي ماشين يك. است ناپذير تخلف و قطعي درصد صد
 زنيد مي حرف كه نزبا يك به آن مقابل در شما  كه بسازد ماشيني كه بدهد توسعه را اختراع اين قدر آن
   دريجات ،دستگاه ،حساب روي همه ولي ،بدهد پس شما بهو كند ترجمه دنيا  زبانهاي تمام به واحد آن در

  . شود مي وسيعتر و وسيعتر
  

  ماده ابتكار ندارد 
  

 بر عالوه كه بشود اختراع  ماشيني شود مي آيا: است اين سؤال آن و كنم مي سؤالي يك اينجا من ولي
 مثال ؟كند اصالح هم را گوينده اشتباهات كه طوري به ،باشد داشته هم ابتكار ،كند مي را كار ناي اينكه
   ،"خواهم مي آب من"گفتيد ماشين مقابل در ولي"خواهم مي نان من" بگوييد خواستيد مي شما
 دشخو از ماشين يعني ،كند  ترجمه شما براي ،"خواهم مي نان"و ايد كرده اشتباه شما كه بفهمد او

 آب"بايد آيا كه بشود مردد كه جايي يك به برسد ،بدهد خرج به خالقيت ،بدهد خرج به ابتكار
    ترجمه گفته كه جوري آن آيا ،است كرده اشتباه هم خودش ،خواهد مي نان  اين اما"خواهم يم

 ماشين كار ابتكار ،نيست  ماشين كار اين ديگر ،نه ؟كنم ترجمه آيد درمي درست كه جوري آن يا كنم
 را يكي متساوي چيز چند ميان از يعني چيز چند ميان از انتخاب. نيست ماشين كار انتخاب ،نيست
   رساند مي هدف به را او كه آن ،كند انتخاب
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 آينده براي كند مي حساب يعني دارد ارتباط آينده با كردن انتخاب چون ،نيست ماشين كار كند انتخاب
 با اين ،كند مي انتخاب آينده براي را يكي است حاضر  االن كه چيزي چند ميان از ،است مناسبتر چه

  ماشين] اينكه. [آيد درنمي جور باشد مكمل ماشيني ساختمان اين كه اندازه هر ماشيني ساختمان
 يكس اتفاقا د،يبزن نيماش با خواهيد مي را اي جمله يك شما مثال يعني ،كند منطبق محيط با را خودش

 خودش ماشين ،نشود او براي تفاهم سوء اسباب كه ديبزن يراجور حرف كه ديمجبور ماش شود، يم وارد
 متناسب  كهكند ترجمه آدم آن براي اوآنطور ولي زنيد يم جوري يك شما ،كند منطبق محيط اين با را
 وضع در ،ودشخ كار در ،خودشدر  خودش ،بدهد تغييررا خودش ،باشد صاحبش و ماشين اين حيات با

 خرابي اين [،بسازد را خودش نو از خودش ،شد واقع اودر نقصي و  خرابياگر ،كند ايجاد غييراتت خودش
 چيزي چنين [،بردارد  دست آن ساختن ازديگر بعد ساخت كه هم مقدارالزم به ،كند احساس] را  نقص و

   .]نيست ممكن
: است امور جور اين حياتها يذ كار طرزدر يعني ،چيزهاستجور اين اند گفته حياتها ذي مورد در كه آنچه

 وجود اتفاقي امور و خارجي عوامل تناسب به مسير در و خود در دادن تغيير قدرت ،دارد وجود انتخاب
 زدم مثال  گذشته جلسه در من. كند مي عوض را خودش كار طرز او ،آيد مي پيش اتفاقا  امري يك: دارد
 پايش پشت سيخك آن كم كم ،كند پيدا خروس با جنگ به احتياج مدتي اگر مرغ گويند مي كه اين به

 شده پيدا چيزها خيلي امروز علم در ،است زياد خيلي] محيط با  انطباق[ اين كه ديدم بعد ،شود مي پيدا
 العاده فوق آنها  ضوسازيع قدرت كههستند حيوانات بعضي گويند مي. نيست چيزي مقابلشدر اينها كه

 اگر ،بشود پيدا زخمي اگر ما در مثال. هست محدود حدود يك در ساختمان قدرت جانداري هر در. است
  دست خودش كار از دستگاه ،شد ترميم كه هم الزم اندازه به ،شود مي ترميم بعد ،بردارد ،جراحت پوست
 بعضي گويند مي اما. نيست بسازد نو از دستي كه قدرت اين ،شود بريده انسان دست اگر ولي. دارد برمي

 جديد پاي يك نو از مرتبهدو خودش ببريد را پايش اگر  حتي كه هستند جور اين خرچنگ مثل حيوانات
  براي يعني كند ايجاب احتياج كه است ساختمان مشغول و سازد مي هم قدر آن ،سازد مي خودش براي
  . دارد برمي  خودش كار از دست ،شد رفع احتياج كه قدر همين ،دارد الزم اش آينده
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  ابتكار و انتخاب وجود دارد ، حيات در موجودات ذي
  

 ،خارجي امور با و محيط با خود  دادن انطباق قدرت ،اتفاقي احتياجات با متناسب و احتياج طبق بر كار
   و ابتكار كارش در كه وقتي. دارد وجود انتخاب و ابتكار موجودات  اين كار در كه دهد مي نشان اينها تمام

 يك ،كند مي ايجاب ساختمانش  كه آنچه از گذشته بايد موجود ناي پس ،باشد داشته وجود انتخاب
 انتخابي كارهاي اين در )است مجهول ما بر االن ،هست هرچه  آن حقيقت( هم بلدي راه يك و راهنمايي

 داشته دهد مي  خرج به كه ابتكاري كارهاي و است انسان اختياري كارهاي نوع از تقريبا  كه اختياري و
 اينكه مثل ،باشد شور يك نوع از قدرت آن ولو طرف اين به بكشاند را آن كه باشد بايد قدرتي يك ،باشد

  "اراده" ،)است مجهول بشر براي حقيقتش اينها كه( گوييم مي"  عشق" ،گوييم مي"شور"ما
 بايد چيزي يك باالخره ،گوييم مي  چه هر ،گوييم مي"ماوراء تسخير" ،گوييم مي"تسخير" ،گوييم مي

  . بكشاند سو آن به را موجود آن كه باشد
 هم فارسي به و نوشته انسان  آفرينش راز نام به آمريكايي موريسون كريسين كه كوچكي كتاب اين در

 ديدم ،كردم مطالعه كند مي بحث حيات درباره كه را زيادي  قسمتهاي ديشب ،اتفاقا ،است شده ترجمه
 االن من. دارد ابتكار حيات ولي ندارد ابتكار ادهم كه كند مي بحث موضوع همين به راجع را قسمتهايي

  : گويد مي. هستم قائل اهميت خيلي  مسأله اين براي چون ،خوانم مي شما براي را آن از قسمتي
 بالفعل نظامات و قوانين سلسله  يك ،دهد نمي انجام عملي خود انتظامات و قوانين طبق بر جز ماده"

 جاذبه قوه به مربوط قوانين تابع اتمها ذرات. دهد مي انجام را  نظامات و قوانين همان اجبارا و دارد حاضر
 فقط و ندارد ابتكار  قوه خود از ماده. هستند الكتريسيته مواد تأثيرات و شيميايي انفعاالت و  فعل ،زمين
 ،حيات وجود بدون. آورد مي ظهور عرصه به  بديع موجودات و تازه نقشهاي لحظه هر كه است حيات
  . "شود مي اي فايده بي مرده درياي و يزرع لم و قفر بياباني از عبارت زمين پهناور هعرص

  
 منتهي جاندارها سلسله  اين تمام گويد مي شناسي زيست كه آنچه مطابق گويند مي. است كالم اين عمده
   ريشه يك از نباتات و حيوانات ،سلول يك مثال به شوند مي
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 آن ايآ ميگو يم من. است تيهدا اصل معرّف نيبهتر تكامل اصل و است لتكام اصل نيا .اند آمده بوجود
 سلول سلولك نوع دو به شده منشعب كه است دهيرس جا كي به منظم، اريبس نيماش آن و اول سلول
 سلول اگر كه يطور به اند، درآمده گريكدي ضد هم نهايا اجاتياحت و كارها بعد كه ؟يوانيح سلول ،ينبات
  . كند يزندگ تواند ينم وانيح بدهند، قرار وانيح بدن در اهندبخو را ينبات
 كامالً د،يايب وجود به بخواهد انسن كي كه ياول هستة ايآ كه ديكن فرض جداگانه، يفرد هر خلقت در
 هر شود، يم مين دو كم كم د؟يآ يم در شكل چه به بعد نيماش نيا. ميريبگ نظر در نيماش كي را آن
 يسلولها از دسته هر كه يطور به ساختن، عضو به كند يم شروع كم كم شود، يم تكه چند اش تكه
. شود يم متفاوت گريد يسلولها با اجاتشانياحت و كار ساختمان، طرز نيا در ايآ. شود يم متفاوت گريد
 كي فقط نيا ندارد؟ وجود انتخاب و نكاريا. دهد يم انجام رحم در نيچن كه ييكارها طرز نيا در ايآ

 كي اي دهد؟ يم انجام را كارها نيا آورد، يم فشار آن به سر پشت از كه يا قوه يرو كه است نيماش
 چون است؟ حدهيعل اصل كي آن يابيراه و تيهدا ن،يماش خودِ دستگاه بر عالوه كه است ينيماش
 شتريب سنيمور نيسيكر يها گفته از كه باشد اجياحت كنم ينم فكر م،يبشو يگريد بحث وارد ميخواه يم
  .بخوانم نيا از

 يصورت نيا به يفلسف و يعلم يكتابها در كه است يا مسأله كي چون هم باز كنم، يم فكر جور نيا من
 اند،  نكرده انيب ـ باشند كرده كيتفك »صنع اتقان« اصل از را تيهدا اصل كه ـ ميكن يم عرض ما كه

   من كه يمقدار نيا مسلّم
  

 اگر جمادات در ، است اساسي مطلب يك مطلب اين كنم مي فكر اما است خام هنوز كنم مي عرض
 در كريم قرآن البته و ،كنيم ثابت توانيم مي درصد صد حياتها ذي در. كنيم ثابت را مطلب اين نتوانيم
 از ما كه مقداري  آن ولي )1(»امرها سماء كل في اوحي و":دارد وجود هدايت  اصل گويد مي اشياء همه

  . حياتهاست ذي در ،كنيم  ثابت توانيم مي )خود محسوسات و مشهودات( علمي طريق
  

  : پاورقي
   12.  /فصلت 1. 
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  هايي از هدايتهاي مرموز در حيوانات  نمونه
  
 در ،هست نباتات در ،هست  جمادات در كه هدايتي: هست هدايتها انواع كه كرديم عرض جلسه آن در

 ايم كرده گوشزد مكرر ما كه است حيوانات در كه زيمرمو هدايتهاي  به راجع. هست انسان در و حيوانات
 چيزهايي آن عالم  عجايب از يكي كه كنيم بحث بخواهيم ما ديگر كه نيست احتياجي ،اند نوشته كتابها
 حيوان كه هايي راهيابي] يعني [،گذارند مي"غريزه"را آنها اسمداردو وجود حيوانات در گويند مي كه است
 غرائز  حشرات مخصوصا باشند ضعيفتر مقدار هر حيوانات. نيست توجيه قابل هم  اصلي هيچ با و دارد

 غرائز جانشين آمده اينها ،است اجتماعي  زندگيوشعورو عقل داراي چون انسان ندگويومي ،دارند قويتري
 با متناسب حيوان هدايت. است شده قبلي هدايت آن جانشين كهديگردارد هدايت نوعي يعني ،شده
 طابقم ،است تعاوني و  اجتماعي زندگيو وعلم عقل هدايت كه انسان وهدايت ستاوازوجود مرحله  همان
  . نيست بهره بي غريزه هدايت از هم انسان البته. است انسان انسانيت مرحله

 عنكبوت( عنكبوت و مورچه و عسل زنبور از ،دارد وجود آوري حيرت بسيار غرائز حشرات در مخصوصا
 قرآن. بريم مي نام شده برده اسمشان قرآن در چون را اينها... و موريانه و )خاكي عنكبوت و آبي
 هايي فرضيه ولي دارد وجود هايي فرضيه امروز ،اين به راجع. )1(» النحل الي ربك اوحي و « :فرمايد مي
 كه را خودش كار اين ،عسل زنبور كه اند داده  احتمال بعضي. است شده رد بلكه ،است نشده تأييد كه
   ،ايم نكرده كشف هنوز ما ولي دهد مي انجام تعلم و تعليم راه از شايد ،بدهد انجام] چگونه[ داند يم

 نوع يك و اند گرفته ياد را خودشان كار تجربه روي از ،پيش سال هزار چندين هاي عسل زنبور يعني
 ياد و كنند مي تعليم نهااي به بعد ،دانيم نمي ما  كه هست شان آينده نسلهاي و آنها ميان تفاهم و تفهيم

  . دهند مي
 را يكديگر آينده نسل و گذشته نسل كه حيوانات از انواعي در غرائز وجود زمينه در فرضيه اين
   از قبل يا مقارن  كه هستند حيوانات از خيلي. است شده رد بينند نمي

  
  : پاورقي

   68  /نحل 1. 
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 دقت و نظم همان با را كار  همان آينده نسل عذلكم ،رود مي ميان از گذشته نسل ،آينده نسل پيدايش
 زنبور از گويند مي كه"آموفيل"نام به برند مي نام را اي حشره. داد مي انجام گذشته نسل كه دهد مي انجام

 كتابهاي در من و هست] مطلب اين[ انسان آفرينش راز كتاب در. است بزرگتر مگس از و كوچكتر
 كه وقت هر گويند مي. هست حيواني  چنين كه ام خوانده هم عربي بانز و فارسي زبان به شناسي روان
 و پشت روي و كند مي پيدا رود مي را كرم آن كه است كرمي  يك ،برسد حيوان اين گذاري تخم موقع
 ،زند مي او پشت از معيني نقطه يك در آمپول يك مثلرا خودش نيش بعد. نشيند مي  كرم آن كمر مهره
 ،شود مي حس بي حيوان اين كه مقدار  همان ،زند مي نيش كم ،نزند نيش زياد كه تاس دقيق خيلي اما
 كه زند مي نيش طوري ،شود نمي حاصل او منظور و گندد مي بميرد اگر چون ،ميرد نمي ولي افتد مي

 بعد. ميرد مي بالفاصله هم گذاري تخم از بعد. كند مي گذاري تخم همانجا بعد. نخورد  تكان و بشود لخت
 پيدا پر ،شوند مي بزرگ كه  وقتي تا كنند مي تغذي كرم همين بدن از ،آيند مي وجود به او تخمهاي

 ،رسد مي كه اش گذاري تخم موقع آنها از يك هر بعد. كنند مي پيدا عادي زندگي ديگر بعد و كنند مي
    حساس نقطه همان در ،كند مي پيدا را حشره همان رود مي يعني ،كند مي تكرار را مادر كار همان عينا

] امر[ اين گويند مي .شود مي تكرار عمل همان بعد و كند مي تزريق ،است كرده مي تزريق او كه دقيقي
   ؟است توجيه قابل تعلم و تعليم راه از چطور

 ذكر قضايايي و كند مي ياد  مارماهي غير و مارماهي از را ماهيهايي انسان آفرينش راز كتاب همين در
 پيدا دنيا هاي رودخانه همه در كه هستند ماهيها از انواعي گويد مي. است عجيب خيلي كه كند مي
 روند مي شوند مي جمع دنيا هاي رودخانه از ،بزايند بچه خواهند مي كه  وقتي آنها همه ولي ،شوند مي

 عدب. ميرند مي همانجا در و كنند مي نسل توليد معيني نقطه در و آمريكا جنوب در جنوب  درياي
 اين عجيب. خودشان مادرهاي موطن به گردند برمي و افتند مي راه ،آيند مي وجود به كه آنها هاي بچه
 هم اشتباه هرگز و بوده آنجا اش گذشته نسل كه گردد برمي  اي رودخانه همان به اي دسته هر كه است
    نوع يك مثال ،اند هكرد امتحاناتي حتي. است برگشته ديگري كه برگردد جايي  به اين كه كنند نمي
 را اينها ،شود نمي پيدا  ديگري جاي در و شود مي پيدا فرانسه يا انگلستان هاي رودخانه در فقط كه ماهي
 و دريا در رفتند] مثل توليد زمان در[ اينها ديدند ،اند انداخته ديگري رودخانه يك در اند آورده و گرفته

   مرتبه دو آنجا از
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 جاي يك در كه است شده مقدر و مقرر اينها براي اصال اينكه مثل. اولي هاي نهرودخا آن به برگشتند
  . كنند زندگي معين
 يك ،طرحي يك ،اي نقشه  يك بگوييم اينكه جز ،نيست توجيه قابل اصال گذشته نسل دادن ياد با اين

 براي يوانيح هيچ عصبي و مغزي ساختمان كه نكرده  قبول كس هيچ چون ،]است كار در[ اي راهنمايي
 چيزي  هم انسان مغز بايد و است انسانمغز مغزها ترين يافته تكامل واال ،است  كافي چيزهايي چنين يك
 دارد آمادگي فقط مغز. گيرد نمي ياد  كه ندهند ياد آن به كه را چيزي ،بگيرد ياد ندهند ياد آن به كه را

 بگوييد حاال. گيرد نمي ياد كه نكردند تعليم گرا اما ،بگيرد ياد كنند تعليم آن به چيزي اگر اينكه براي
 عجيب بسيار خودشان كارهاي در آنها هدايت موضوع ،حيواناتدر. شود مي هدايت دارد مغز باالخره ،مغز
  . اند نوشته ها زمينه اين در كتابها و است العاده فوق و
  

  هدايتها و الهامات اخالقي در انسان 
  
 كريم قرآن كه آنچه طبق را آنها ما كه دارد وجود هدايتها از انواعي انسان در. كنيم بحث انسان در

 كه هدايتهايي از يكي. نه يا آيد درمي جور علمي اصول با اينها ببينيد بعد ،كنيم مي بيان است فرموده
 هم و است مربوط فرد به هم ،اخالق كه دانيم مي. است اخالقي الهامات و هدايتها ،برد مي نام كريم قرآن

 و دهد انجام اجتماع ديگر افراد  مقابل در بايد انسان كه كاري نوع بهترين يعني اخالق. اجتماع هب
 بهترين اين و كند نمي طي را كمال راه اجتماع ،باشد اين از غير اگر و است اين در اجتماع مصلحت

  . برود پيش كمال سوي به تا كند انتخاب بايد خودش شخص براي انسان  كه است راهي
 آن به راجع نه ،دهد انجام بايد انسان كه است چيزي آن به راجع ،است دستوري علم اصطالح به اخالق
 هر از مستقل ،فطرتا انسان در ؟نه يا كند مي چنين انسان بايد ،است خوب آيا. هست كه است چيزي
    است خوب گويد مي انسان كه دارد وجود اينچنيني اخالقي دستورهاي سلسله يك ،تربيتي و تعليم
 همينهايي ،بود چنان بايد ،بود چنين بايد ،كند عمل ديگر جور آن است بد ،كند عمل جور اين انسان

   ما كه
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: گويد مي سؤال صورت به قرآن )1("» االحسان اال االحسان جزاء هل".گذاريم مي"انسانيت"را اسمش
 فهمد مي خودش فطرت به يكس هر يعني ؟است ديگري چيز  كردن نيكي جز كردن نيكي پاداش آيا

  . است  نيكي نيكي پاداش
 پيدا شديدي گرفتاري العاده فوق ،شديد گرفتار جايي يك ،بياباني يك در ،مسافرتي يك در كنيد فرض
 به و ،كرد انسانيت و آمد ،داريد را گرفتاريها اين شما ديد  چون و شد پيدا آنجا اتفاقا كسي يك. كرديد
 را شما پول اگر ،كرد درست را شما ماشين و كرد كمك ،بود شده خراب تانماشين اگر. كرد  كمك شما
 كمكها اين غريبي كشور يك در. كرد ديگر كمكهاي  هم مقداري يك ،داد پول شما به آنجا ،بود زده دزد
 احتمال درصد ،خودتان كشور در آنهم ببينيد را او ديگر بار يك شما كه هم اين  احتمال. رفت و كرد را

 پاداش شما از بيايد روزي يك كه  كرده را كار اين خاطر اين به او گفت شود نمي كه ،نيست بيشتر يكي
 تصادفا. است كرده را كار اين كند نيكي شما به اينكه خاطر به فقط او كه داريد يقين درصد صد. بگيرد
 اي گرفتاري يك جايي  كي در هم آدم اين اتفاقا. ديديد خودتان كشور در ديگر سال پنج را آدم  اين شما
 يا دارد قضاوتي اينجا در شما وجدان آيا. دارد گرفتاريهايي يك كه كرديد پيدا اطالع هم شما ،كرده پيدا
 االن و است  كرده نيكي من به شرايطي چنين يك در آدم اين كه دارد قضاوتي چنين يك مسلما ؟ندارد

 شرايط ايناودر كه هستم درشرايطيفعال  من و دمبو شرايط آندر من كه است گرفته قرار شرايطي در او
    گوييم يم يعني ،وجداني قضاوت گوييم مي را اين. كنم نيكي او به بايد  پس ،دارم امكانات يعني بود

  . كند مي حكم وجدان اينكه از غير ندارد ديگري دليل ،كند مي حكم بشر وجدان
 است اين فقط دليلش  كه چيزي هر ؟كرد كاران شود مي ببينيد شما ولي باشد منكر كسي است ممكن

 وجود در كه است اين معنايش ،كند مي حكم جور اين انسانيت ،كند مي حكم بشر وجدان گوييم مي كه
    به قسم )2(" تقويها و فجورها فالهمها ،سويها ما و نفس و". دارد وجود قضاوتي چنين يك من

 القاء ،او به كرد الهام و را نفس آفريد" فالهمها".است يدهآفر معتدل را او اينكه و نفس اين تعديل و نفس
   و را زشتش كار او به كرد

  : پاورقي
 1.    60  /رحمن

   8 و 7 / شمس 2. 
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 خودش را زشت ،شده داده او به هم الهام اين ،است شده خلق كه بشر نفس يعني ،را اش پاكي كار
 هم معلم ،خواهد نمي تجربه ،خواهد نمي ليلد ديگر اين ،فهمد مي هم را تقوا و پاكي ،فهمد مي
  . فهمد مي را اين تجربه  بدون و معلم بدون ،خواهد نمي
 و"آيه ذيل در. كنم مي  عرض برايتان ،است خوبي خيلي حديث چون كه آمد يادم حديثي يك االن
 امام از كسي يك ،تاس شده انتقاد يهود اميون و عوام از كه )1(" اماني اال الكتاب يعلمون ال اميون منهم
 به ،هست كه تقصيري هر ،عوامند اينها ؟دارند تقصيري چه اينها آخر كه كرد سؤال )السالم عليه( صادق
 خيلي حديث يك ؟دهد مي قرار عتاب مورد هم را آنها الناس عوام حتي قرآن چرا. آنهاست علماي گردن

 هست  كردم"اسالم در اجتهاد"عنوان تحت ديني ماهانه انجمن در كه سخنراني  يك در كه است مفصلي
 باز ،كردم نقل آنجا در مفصل را حديث من ،است شده تكرار همان عين هم مرجعيت درباره بحثي در و

 از عوام مردم تبعيت و تقليد كه دهد مي آنجا در مفصلي  شرح آنكه از بعد امام ،نيست حديث همه هم
 عوام ،بله: فرمايد مي ،نيست جايز كه است نوعي نوع يك و است الزمي نوع ،نوع يك: است نوع دو علما
 خودشان آنچه به علما اين كه ديدند مي  عوام اينكه براي: فرمود ؟مقصرند عوام چرا. مقصرند هم
 طرف  يك از خودشان ديدند مي )3(" السحت اكلهم و" ،)2("الربوا  اخذهم و":كنند نمي عمل گويند مي
 و":فرمود بعد. خورند مي ولي ،است  حرام رشوه ،خورند مي اما ،است حرام ربا آسماني كتاب در گويند مي
 در كه معرفتي روي بشر افراد همه اضطرارا كه است اين مضمونش. ".. » قلوبهم بمعارف اضطروا قد

 ،نكرد عمل خودش و كرد دعوت خوبي كار به آدمي يك اگر كه فهمند مي را اين ،شده داده قرار  قلبشان
 قضاوت آن از ،كند نمي پيروي خودش الهي الهام  آن از كه اينجاست عوام تقصير. كرد پيروي او از نبايد
 چيز همه. باشند داده ياد آدم به مدرسه در نبايد كه را چيز همه. كند نمي  پيروي خودش وجداني اولي

    كه ،باشد آموخته بعد باشد كرده تجربه بار يك اول آدم نبايد كه را
 و عالم ديديد شما همينكه ،است  كافي خودش همين ،نه. بياموزد بعد ،كند تجربه دور يك بايد بگوييد
   عمل آن برخالف  خودش ولي كند مي دعوت چيز يك به رهبر

  : پاورقي
   78  /بقره 1. 

 2.    161  /نساء
   63  /مائده 3. 
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 و مقصر خدا نزد در ،كنيد يرويپ او از اگر. كنيد پيروي نبايد او از كه كند مي حكم شما وجدان ،كند مي
  . كرد استناد دارد كسي هر كه الهاماتي به و وجداني  اولي قضاوتهاي به امام آنجا ،هستيد مسؤل
 من بگو )1(" اللوامة بالنفس اقسم ال و القيمة بيوم اقسم ال":فرمايد مي ،دارد ديگري تعبيري كريم قرآن
 است  نزديك ديگر يعني"قيامت روز به قسم نه"اين. قيامت روز به قسم  نه ،خورم نمي قيامت روز به قسم
 االن يعني"شما جان به نه"اين . خودم جان به ،شما جان به نه: بگوييم اينكه مثل ،بخورم قسم من كه
 قسم] فرمايد مي خداوند بلكه[ نيست جور اين مطلب. نه اند گفته  هم بعضيها حاال. بخورم قسم خواهم مي
    نه و قيامت روز به قسم نه. نيست زمينه اين در ما بحث حاال. قيامت روز  به خورم مي

 الحساب يوم قيامت.  است شده ذكر همديگر سر پشت متگرمال نفس و قيامت. مالمتگر نفس به قسم
 بزرگ عالم و خدا ولي ،شود مي رسيدگي بديها و خوبيها به كه است روزي ،است محاكمه روز ،است
    نفس. نماياند مي انسان به را بد و خوب و گذارد مي بد و خوب مقياس در ار انسان اعمال كه است

 ترازوي يك ،ميزاني  يك ،قيامتي يك خداوند. كند مي مالمت را انسان خود كه است نفسي مالمتگر
 ،كند مي بد كار كه كسي همان كه طوري به ، داده قرار انسان خود نفس و دل در و وجدان در حسابي

 يعني ،كند مي مالمت را خودش خودش ،انديشد مي بد كار آن درباره  خودش ،شود مي تخلو كه بعد
 تا ،كند مي مالمت را خودش كه كسي اين. دهد مي تشكيل اي محاكمه ميزان ،حسابي ميزان يك  خودش
 قضاوت خودش درباره خودش ،نه ؟كند  مالمت تواند مي ،كند قضاوت خودش درباره نتواند خودش

 كه است محكوميت از بعد ،كند مي محكوم را خودش ،كند مي صادر حكم خودش درباره و كند مي
  . است وجداني قضاوت همان قضاوت اين. كند مي مالمت
 كارش هر هم جنايتكار  همان كه است آفريده را الهام و قضاوت و حكم اين انسان نفس در خداوند
 كه است داده نشان تجارب و ،كند مي المتم را خودش و كند مي جنايت فهمد مي خودش آخر ،بكنند

 كه است اين علتش ؟چيست علتش. شوند مي عصبي ،روحي ،رواني  بيماريهاي دچار آخر جنايتكارها
 هي وجدان داخل از هميشه ،ببرد ميان از را خودش وجدان تواند نمي آخرش ،بكند كار هر جنايتكار

   ،بيند مي ضربه
  

  : پاورقي
   2 و 1 / قيامت 1. 
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  . بيند مي مالمت 
 ارعاب براي را او معاويه. بود اي جاني بسيار مرد كه"ارطاه بن بسر"نام به معاويه زمان در است مردي

 را معاويه دستور هم او. نكن مضايقه كار هيچ از رسيدي جا هر به گفت. فرستاد اميرالمؤمنين رعيتهاي
 از بچه دو كمااينكه ،بريد مي سر آورد مي رگي هم صغير بچه اگر گاهي حتي و بست كار به اعلي حد  به

. شد ديوانه آدم همين كم كم بعد. بريد سر  مادرشان جلوي ،بود يمن حاكم كه را عباس بن عبيداهللا
 مدال و كردند استقبال آدم اين از چقدر اينكه با. است دارالمجانين در االن هيروشيما خلبان گويند مي

 وجدان نتوانستند كردند  كاري هر ديگر. است كرده زشتي كار ديد ،فتر فرو فكر به خودش بعدها ،دادند
  .  است اخالقي الهامات ،اين. كنند راضي را آدم اين
 براي حدس هدايت مسأله يكي ،گويم مي آينده جلسه در كه داريم انسان در هم ديگر هدايت نوع سه دو

 ،نيست مذهبي علماي تنها مقصودم يمگو مي كه علما( علما به آيا كه است مطلبي يك اين. علماست
 پيشرفت آيا ؟نه يا شود مي وحي ،شود مي الهام )هست نيز مخترعين و مكتشفين و مبتكرين مقصودم

 ،رياضي تفكر ،منطقي عادي تفكر ديگري و آزمايش و تجربه عامل يكي: است عامل دو معلول علم
 قديم نظريه من اينجا در ؟هست هم الهام مولود علم يا ،آوردن دست به نتيجه و چيدن كبري و صغري

   اخير زمانهاي اين در و ،است گفته چه غزالي ،است گفته چه بوعلي كه كرد  خواهم عرض را جديد و
  . است بشر در هدايت و الهام از ديگري نوع اين كه. اند گفته چه زمينه اين در علما خودمان
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            موجودات هدايت راه
           )3(   

  
 از يكي به فقط پيش جلسه در. كنيم صحبت بايد كه است مانده باقي موضوع دو يكي ،هدايت مسأله در
 كه علومي تمام كه است مطرح مساله اين. است اشراقي علم ،موضوعات آن از يكي. كرديم اي اشاره آنها
 يعني ايم پذيرفته  مالها و وحي عنوان به رسما ما كه علومي نه ،بشري علوم همين( است  رسيده بشر به

 )است كرده كسب خودش بشر كه معلوماتي مجموع] بلكه [،نداريم كاري ما اينها به ،آسماني كتابهاي
    عامل بيش و كم يا ،است )تجربي تفكر يا و استداللي تفكر( تفكر فقط و فقط آنها منشأ و مبدأ آيا

 معلوماتي اينهمه بگويند اگر  كه رسد مي رنظ به طور اين ابتدا در ؟دارد دخالت علوم اين در هم ديگري
 آورده دست به تجارب روي از يا ،است واضح گوييم مي ؟چيست دارد مختلف هاي رشته در بشر امروز كه

 استدالل و فكر راه از يا و -  است آمده دستش به چيزهايي يك ،كرده آزمايش و  تجربه تدريجا -  است
 مجهولي نتيجه يك ،داشته قبال كه  معلومي مقدمات از اينكه ييعن استدالل و فكر. است آورده دست به
 معلومات منشأ اگر. دهند مي انجام رياضيات در معموال كه استداللي طرز مثل. است آورده دست به را

 چيز فاعلي  علت جز علوم پيدايش در بگوييم بايد فلسفي اصطالح به ،باشد راه دو همين فقط بشر
   دارد عليت خودش تجربه آن ،كنيم مي  تجربه را چيز يك ما وقتي زيرا ،تاس نداشته دخالت ديگري
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 تجربه موضوع آن از را  خودمان علم ما يعني ،بشود منعكس خاصي صورت يك ما ذهن در اينكه براي
 هم آن ،است طور همين هم بشر استداللهاي. است معلول ما ذهن و فاعلي علت او ،ايم گرفته فرا خودمان

  . است ساده معلول و علت نميزا يك
  

  در استدالل منطقي "حد وسط"
  

 عنصر سه استداللها در گويند مي ،است بوده هم خوبي حرف و اند داشته حرفي يك قديم از منطقيين
 فاني انساني هر و است انسان سقراط":مثال اين در مثال. وسط حد و اكبر و اصغر عنصر: دارد دخالت
    است اين ما هدف. شونده فاني يك ،داريم انسان يك"است شونده فاني سقراط پس ،است شونده

 است كار در واسطه يعني  هست حدوسط يك اينجا. نيست يا است شونده فاني سقراط آيا بفهميم كه
 فاني سقراط پس ،است شونده فاني انساني هر و  است انسان سقراط: گوييم مي. شود مي هم تكرار كه

 رابط  اين اگر. است اكبر و اصغر ميان رابط ،وسط حد اين ،است شونده يفان سقراط پس. است شونده
] نتيجه[ اين. شد پيدا كه رابط  اين ولي ،است شونده فاني سقراط بفهميم توانستيم نمي ما ،بود نمي

  . كنند مي پيدا ارتباط يكديگر با] مقدمه[ دو اين يعني ،شود مي كشف
. ام ديده را مثال اين جديد شناسي روان كتابهاي اين در من و است قديمي خيلي مثال. زنم مي مثال
 و كفش اينكه بدون جوي طرف آن به برود خواهد مي و است گرفته قرار جويي طرف يك در كه كسي

 طرف آن به ببرد جوي طرف اين از تواند نمي بيند مي ،آب توي برود و بكند پايش از را جورابهايش
 يك رود مي. كند پيدا چيزي يك گردد مي. گردد مي رابط يك دنبال ؟دكر بايد كار چه گويد مي ،جوي
 پرد مي ،گيرد مي خيز بعد ،آب وسط اندازد مي را سنگ قلوه ،كند مي پيدا اي گوشه يك از سنگي قلوه
 شده رابط او براي اينجا سنگ قلوه اين. آب جوي طرف آن پرد مي سنگ  قلوه روي از و سنگ قلوه روي
 علوم درصد صد طرفداران  البته. بپرد طرف آن به طرف اين از بتواند اينكه براي است شده وسيله و  است

 مطلب خودش اين ؟نيست صحيح يا است صحيح  استدالل طور اين اساسا كه دارند بحثي يك تجربي
    به ،نيست مطلب اين ما مدعاي چون حاال. بشويم بحث آن وارد خواهيم نمي فعال ما كه است ديگري

   .]كنيم مي استناد[ -  هست هم درست البته كه - دارند قبول را راه اين كه كساني لقو
    داشته گرفتاري يك شما است ممكن: كنم مي عرض هم ديگر ساده مثال يك
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 براي اي پرونده يك . است شدني حل است مقام فالن داراي كه كس فالن دست به گرفتاري آن كه باشيد
 شما براي اين. است كرده صادر ادعانامه  پرونده اين روي آمده كل دستاندا و اند كرده درست شما

 قدر مينه ولي. كنيد روشنرا دادستان اين توانيد مي راهي هچاز كه كنيد ميفكر شما. است شده مشكلي
 پيدا او به راه توانيد نمي اصال - نداريد سابقه هيچ و هستيد متهم او نظر از كه شما خود كه دانيد مي
 يك. كنيد مي پيدا رابط يك بين اين در. كنيد پيدا حل راه يك تا كردن فكر به كنيد مي شروع. يدكن

 شما با چون. است دوست هم شما با ،است دوست دادستان اين با  الف آقاي رسد مي نظرتان به وقت
 ،است تدوس دادستان با او چون. پذيرد مي را شما خواهش بكنيد خواهش او از اگر پس ،است  دوست

 پيدا را واسطه كه همين شما ذهن ،پذيرد مي را او خواهش دادستان بكند خواهشي دادستان از اگر پس
 چيزي چنين و دارم اي گرفتاري چنين من كند مي خواهش شخص اين از ،واسطه سراغ رود مي كرد

 را اين ،كند مي  حل هم را مشكل ،رود مي او و ،برو شو بلند شما ،است ساخته شما از كار  اين و هست
  . است عادي  خيلي انسان ذهن براي ها كردن كار جور اين. واسطه گويند مي
 معلوم ذهن براي كه اموري  سلسله يك دادن ترتيب: گويند مي طور اين معموال هم"فكر"تعريف در

 تا ،دده مي ترتيب را آنها ولي برد مي كار به انسان را معلوم مقدمه دو ،مجهول يك كشف براي ،است
   جدا يكديگر از معلوم مقدمه دو اگر. آيد نمي دست به مجهول آن ،ندهد نظم آنها به و ندهد ترتيب
 پيدا نظم يكديگر با اينها مخصوصي شكل به كه وقتي ولي نيست ممكن نتيجه به ذهن انتقال ،باشند
 اين كه است اين مثل و است مقدمه دو مولود واقع در نتيجه. است آسان نتيجه به ذهن انتقال ،كردند

 اين. آيد مي دست به نتيجه آن آنها واجازد از ،كنند مي ازدواج ،كنند مي آميزش يكديگر با مقدمه دو
 فكر"المراد الي المبادي من -  المبادي  الي حركة الفكر":گويد مي ،سبزواري حاجي. است ساده خيلي
 دست به را مقدماتش همينكه ،اتمقدم سوي به است مجهول برايش  كه مقصودش از است ذهن حركت
 را مقصودش و  خودش مقصود سوي به رود مي ،كند مي حركت مقدمات از وقت آن ،داد ترتيب و آورد

  . كند مي كشف
  

"  عاملي ديگر در پيدايش معلومات "الهام
  
    همين مستقيم محصول همه ،است آورده دست به بشر كه علومي تمام آيا
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 دخالت معلومات پيدايش در  هم ديگري عامل يا ؟است بشر استقراءهاي و ياتتجرب يا و قياسي تفكرهاي
 به است توانسته نمي ،است مانده مي عاجز قياسات و تجارب  راه از انسان وقت هر احيانا كه است داشته
 داشته هم  اي العاده فوق طلب يك ،شوقي يك ،عشقي يك ،است بوده بسته او بر راه و برسد مقصود
 جهيده ذهنش در كه برقي آن اينكه  بدون جهيده ذهنش در برق يك صورت به فكري وقت يك ،است

 چنين آيا. باشد داده تشكيل ارسطويي منطقي قياس طور  آن اينكه بدون و باشد تجارب به مسبوق
 عامل  كنيم قبول بايد پس باشد وجودداشته يادندر چيزي اگرچنين ؟ندارد وجود يا دارد وجود چيزي
 "اشراق" .بگذاريد خواهيد مي"حدس"،بگذاريد خواهيد مي"الهام"را عامل آن نام كه - هم ديگري

    هم شباهت عاملها آن به كه عاملي ،است داشته دخالت بگذاريد خواهيد مي  هرچه ،بگذاريد خواهيد مي
 انانس ذهن فقط بلكه ، نيست قبلي جريان مستقيم نتيجه ،نيست گذشته حوادث معلول يعني ،ندارد

 اين. نيست چيزي آن ازديگرغير ،بشود او نفس به  الهاميو القاء اينكه براي است هكرد پيدا اي آمادگي
 از ،پرسيد بايد علما خود از را اين قهرا ؟ندارد يا دارد وجود چيزي چنين آيا. مدعاست و فرضيه اصل

 قبول قديم علماي هك است مطالبي از اين. است بوده  علمي پژوهشهاي هميشه كارشان كه كساني
 علماي از اما. هست - ايم كرده مطالعه و ايم ديده بيش و كم كه -هم جديد علماي  قبول مورد و اند داشته
 كلمات در سينا بوعلي. است زياد مطلب  اين آنها كلمات در ولي بياوريم شاهد خواهيم نمي ما حاال ،قديم

: قرآن آيه اين تفسير در او حتي و دارد عاليي شنامهدان ،اشارات ،شفا در ،دارد را حرف اين زياد خودش
 كوكب كانها الزجاجة زجاجة  في المصباح مصباح فيها كمشكوه نوره مثل االرض و السموات نور اهللا"

 )1(. "..» نار تمسسه لم لو و ء يضيي زيتها يكاد غربية ال و شرقية ال زيتونة مباركة شجره من يوقد دري
 از آيه اين. كند مي  موضوع اين به حمل را"» نار تمسسه لم لو و يضيي زيتها يكاد":اخير  قسمت اين

. كند مي بيان را هدايت موضوع همين آيه اين  كه است اين هم مسلم قدر. است قرآن مشكل خيلي آيات
  لتمثي اين زيادي عده و اند كرده بياناتي ،چيست به راجع كه قرآني تمثيل  اين به راجع مفسرين قديم از
   ،بشود روشن خوب بايد روغن. اند دانسته گيري هدايت استعداد نظر از انساني نفس براي را
  

  : پاورقي
   35  /نور 1. 
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 شده ذكر تمثيل براي كه  روغني اين فرمايد مي آيه آخر در. بدهد نور تا بشود روشن و باشد اي فتيله
 روشنايي خواهد مي خود به خود برسد آن به خارج از آتشي ،اي شراره اينكه بدون كه است روغني چنان
    گيري لمع آمادگي چنان آنها كه است نفوساز عده يك به اشاره ،اين كه گويند مي مفسرين بعضي. بدهد
  . شود مي پيدا آنها در  برقي يك گاهي ،باشد داشته دخالت مقدماتي ،معلمي آنكه بدون كه دارند

  

"  از ديدگاه علماي جديد "الهام
  

 ايمان حرف اين به يعني ،كرديم  تعجب بيشتر ،ديديم را حرف اين جديد علماي كلمات در ما كه وقتي
 كه كند مي تصريح مطلب اين به اينشتين نظريه فلسفي خالصه  كتاب مقدمه در اينشتين ،كرديم پيدا

 تصريح و ،كشاند مي  خودش دنبال به را تجارب كه است فرضيات اين بلكه ،نيست فرضيات مولد تجارب
 و القاء دانشمند ذهن به مرتبه يك حالتي  يك در كه است همانهايي دنيا بزرگ هاي فرضيه كه كند مي

 الهام ازبعد ،شده الهامدانشمند ذهن به مرتبه يك ،كند مي اشراقو تعبيرالهام اوحتي ،است شده الهام
 آن ،نظريات پيدايش ياصل  عامل گويد مي اينشتين ،است درست ديده ،كرده تجربه آن روي رفته

 بسيار كتاب كه ناشناخته موجود انسان كتاب در ،شود مي دانشمندان به احيانا كه است لهاماتيا
 فصل يك ،است شده شناخته جهان اول طراز دانشمندان از كه كارل  الكسيس ،است اي محققانه

. كنم مي نقل برايتان و  ام نوشته اينجا را آن از قسمتي من كه دارد"الهام و اشراق"عنوان تحت  اي ليحدهع
  : گويد مي

 از قضايا درك و مطالعه بر عالوه  نوابغ. نيست آدمي فكر اثر و محصول تنها ،علمي اكتشافات يقين به"
 است پوشيده ديگران بر كه را چيزهايي ،اشراق. برخوردارند  خالقه تصور و اشراق چون ديگري خصايص

 هاي گنجينه وجود و بيند مي ندارند ارتباطي هم با ظاهرا كه را اييقضاي بين مجهول روابط و يابد مي
 دارد اهميت دانستنش كه را آنچه ،تحليل و دليل بدون )نوابغ( و يابد درمي فراست به را مجهول

 ترقي علوم... اشراقي ديگري و منطقي يكي: كرد تقسيم توان مي  دسته دو به را دانشمندان... دانند مي
 معهذا ،دارد منطقي كامال پايه و اساس كه نيز رياضي علوم در. است متفكر دسته دو اين مرهون را خود

  . "است گرفته سهم اشراق
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 گويد مي ،برد مي نام را ديگر اي عده و هستند اشراقي دانان رياضي اينها گويد مي ،برد مي نام را اي عده بعد
 ،كند مي صحبت پاتي تله و بيني روشن به جعرا اي جمله چند بعد ،هستند منطقي دانان رياضي اينها
  : گويد مي طور اين

 از استفاده بدون بينان روشن.  است مشاهده بالواسطه معلومات از يكي نيز پاتي تله و بيني روشن وجود"
 زمان و مكان لحاظ از را دور بيش و كم حوادث و كنند مي درك را ديگران افكار خود حسي اعضاي

  . "بينند مي
  
 اينجا كه سحابي مهندس  آقاي ،بوديم كرده صحبت را موضوع اين باالشاره ما چون گذشته لسهج در

 ايشان از ما و دارند يادداشتهايي و زياد مطالعات  بالخصوص زمينه همين روي كه شد معلوم بودند
 اين در كه ايم كرده خواهش هميشه رفقا از ما. بياورند را خودشان يادداشتهاي  كه كرديم خواهش

 همه بيايد ،باشد داشته  مطالعه دارد وقت كه اي اندازه هر كسي هر ،شود مي صحبت كه موضوعات
 را سحابي مهندس آقاي يادداشتهاي از قسمتهايي  من حاال. كنم استفاده هم خودم من. كنند استفاده
  : نويسند مي  ايشان. خوانم مي برايتان

 انديشيم مي اختراعات و اكتشافات( شرايط به ما وقتي: گويد مي فرانسوي بزرگ دان رياضي هادامار ژاك"
 اين بيش و كم محققي دانشمند هر. بگيريم ناديده را دروني  ناگهاني ادراكات اثر بتوانيم است محال

   در كه متناوب فعاليتهاي رشته يك از او علمي مطالعات و زندگي كه است  كرده را احساس
 تشكيل ،باشند مي دروني  الهامات سلسله يك حاصل بقيه و بوده مؤثر وي شعور و اراده آنها از اي عده
 مند بهره دروني قوه اين از كه افرادي يعني نوابغ اصال  كه بگويند خواهند مي اينها واقع در(. است شده

 اتفاق من براي  كرات به: گويد مي كاره پوان )1( )شود مي آني الهامات جور اين بيشتر آنها به ،هستند
 رها نتيجه حصول بدون را علمي طوالني  تجسسات و تحقيقات رشته يك آنكه از پس كه است افتاده
 از آسا برق ،فكري اطمينان كمال با و مقدمه بدون ،گردش هنگام به يا استراحت زمان در ناگهان ،ام كرده

 معروف خيلي خصيش  نبوغ در كاره پوان(. است داده دستم به را مطلب حل راه و كرده خطور  خاطرم
  . )2( )است

  
    بحث الهام و حدس قوه همين به راجع وقتي عاليي دانشنامه آخر در بوعلي
  : پاورقي

  . است استاد از پرانتز داخل جمله 2. و 1
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 جاي از ولي برد نمي نام خودش از ،دارند تازگي فوق افراد بعضي و دارند تفاوت افراد گويد مي و كند مي
 اين حالتشان اساسا كه دارم سراغ را افرادي من گويد مي. است منظور خودش كه دشو مي معلوم ديگر
 در  مطلب اول ،آيد مي ذهنشان در مطالب ،باشند داشته زياد مطالعه به احتياج  اينكه بدون كه است

 ،تاس آمده او ذهن در قبال كتابهاست در كه آنچه بيند مي ،كتابها به كند مي مراجعه بعد ،آيد مي ذهنش
 است گفته ديگر جاي در و. است آگاه خودش عصر فنون و علوم  تمام از سالگي هجده در كه طوري به
 كه كند مي تصريح آنجا در حال هر به. ام گرفته ياد بگيرم ياد خواستم مي چه هر سالگي هجده تا من كه
 كه نبوت حقيقت گويد مي شود مي وارد كه هم"  نبوت"بحث در. يافتم كامال خودم در را حالت اين من
. ضعف و شدت تفاوت با منتها ،نيروست همين -  گيرد مي الهام گوييم مي ما كه است اي قدسيه قوه يك
 100 يا شمعي 25 المپ  يك مثل است چراغ يك صورت به نوابغ در حتي عادي افراد در نيرو اين

 يك مثل هست )است گرفته الهام و وحي را  وجودش سراسر كه آن( نبي و پيغمبر در آنچه و ،شمعي
  . است ديگر ستاره فالن يا خورشيد نور
 به و كردم مي مطالعه و كوشش مدتها مطلبي جستجوي در من خود: گويد مي هادامار ژاك آقاي"

 آني توجه يك با دفعتا ،انديشيدم نمي موضوع  آن به ابدا كه حالي در روز يك ولي رسيدم نمي اي نتيجه
    توجه جالب نكته و يافتم دقيق طور به را آن ،شد حاصل ذهنم در اتومبيل چرخهاي گردش براثر كه

 شرايط چون. بود خارج  بودم داده ادامه را خود مطالعه آن در كه مسيري از بكلي حل راه اين آنكه
 براي تنها اتفاقات اين ،است اكتشاف و اختراع و عمومي شرايط تابع رياضيات در اكتشاف و اختراع
 بوده موضوع اين به متوجه و مسبوق كامال فرانسوي مشهور فيزيكدان الژوين. است نبوده ناندا رياضي
 دروني چيزي كه كنيد مي احساس لحظات بعضي در گوييد مي شما: گويد مي والري كن به چنانكه  است
 به يكور ژوليو. آيد مي پيش مستمر طور  به من شخصي تجربيات در لحظات اين. كند مي رهبري را شما
 را وسيله سهلترين موقع هر در كه است شده بسياري ناگهاني الهامات  من به: داشت اظهار من خود
 من اختيار در ،است  بوده ممكن طريقه بهترين متد آن اينكه به اطمينان با فنومن يك آزمايش  براي

 آزمايش هنگام به هاآن از يكي كه دارم ياد به  خوبي به موقع دو در را احساس اين مخصوصا ،گذاشته
 عده  يك از اجتناب از است عبارت اختراع: گويد مي كاره پوان. است آمده  پيش اورانيوم اتم انفجار

   كه انتخاب و تميز  عمل اين. انتخاب و تميز يعني ،فايده بي ذهني سنتزهاي و تركيبات
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 انجام ناخودآگاهي و يباطن شعور عالم در كامال بايستي ،گرفت نخواهد صورت اختراعي آن بدون
 بايستي را آن تميز و تشخيص و كند مي دريافت مجمال را آن ما خود به ضمير يا شعور كه زيرا. گيرد مي

   اينها و است الزم تميز و ذوق و ادراك قوه ،انتخاب عمل اين در چونكه ، دانست خود نابه رضمي برعهده
 موجود و عادي قوانين و قواعد به احتياج كه عيموق بالعكس و ،باشند مي خود نابه ضمير مختصات از

 دخالت ما شعور و خود به ضمير كه است وقت آن ،كنيم مي پيدا باطني مدركات آن بيان و شرح جهت
  . "كند مي
 از كه ايد شنيده البد ،است بحثي  يك خودش ،است"الهام و اشراق"موضوع كه موضوع اين حال هر به

. " اشراق "مكتب و"مشاء"مكتب: است داشته وجود مكتب دو هم فالسفه نميا در گويند مي االيام قديم
 ارسطو. داشتند مشرب  اختالف يكديگر با افالطون و ارسطو. نيستند همديگر مقابل در لغت نظر از اينها

 همين روي بيشتر افالطون و ،تجربي يا قياسي يا علمي تجسسات همين ،تجسس به بود متكي بيشتر
    اشراقات جور اين آماده و كرد تربيت بايد را نفس و ذهن گفت مي و داشت  تكيه قاتاشرا و الهامات

 حالي در كه بوده اين رسمش ارسطو. ها"اشراقي"گويند مي آنها به حساب همين روي. نمود الهامات و
  . گانروند راه يعني"مشائين"گويند مي )او پيروان به لذا( ، است داده مي را تعليماتش رفته مي راه كه
  

"  در عالم اسالم "الهام
  
 راه اين دنبال شديدا عرفا ،اشراقي فالسفه از غير. است داشته وجود روش دو همين هم اسالم عالم در
 حديث و قرآن در آيا ببينيم خواهيم مي. نداريم كار آنها  حرف به حاال ما. كنند مي تأييد را آن و روند مي

 نه باشد  اشراقي علم ،علم آن كه باشد داشته علمي كسي است ممكن كه هست ها زمينه  اين در مطلبي
 يعني "لدني علم"."لدني علم"گويند مي ،است شده شايع اخيرا اصطالحي يك ؟تجسسي و كسبي علم
 گرفته[ است صالح عبد و موسي داستان در كه قرآن آيه آن از اصطالح  اين ؟چه يعني"لدني"كلمه ؟چه

   بروند افتادند راه كه خودش رفيق با سيمو دارد آنجا در .]است  شده
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 )1(" علما لدنا من] علمناه و عندنا من رحمة[ اتيناه عبادنا من عبدا فوجدا" ،صالح عبد آن دنبال
 داشت كه علمي يعني ،بوديم آموخته علم او به خودمان نزد از ما كه يافتند را ما بندگان از اي بنده

 لدني علم. است آمده  پيش لدني علم اصطالح بعدها"لدنا"كلمه اين از. بود گرفته ما از  كه بود علمي
 خداوند فقط ،نباشد آزمايشها و استدالالت و  قياسات يا بشري ظاهري تجسسات منشأش كه علمي يعني
  . باشد كرده افاضه

 نم الحكمة ينابيع جرت صباحا اربعين  هللا اخلص من":فرمايد مي كه هست )ص( اكرم پيغمبر از حديثي
 هواهاي تمام يعني ،خدا براي بشود مخلص ،بورزد اخالص صباح چهل  كسي اگر )2(" لسانه علي قلبه

 قول مصداق روز شبانه چهل كه طوري به ،كند دور خودش از را نفساني بواعث و محركات و نفساني
 ساكن ،خدا ايبر كند حركت ،)3(" العالمين  رب هللا مماتي و محياي و نسكي و صالتي ان":باشد ابراهيم

   و حركات تمام ،خدا براي بخورد غذا ،خدا براي بخوابد ،خدا براي بزند  حرف ،خدا براي شود
 از حكمت از هايي چشمه" » لسانه علي قلبه من الحكمة ينابيع جرت"كند پيدا الهي جنبه سكناتش

  . شود مي پيدا ظاهرش به  باطنش از جوششي ،شوند مي جاري زبانش بر دلش
 عالم: هستند قسم سه بر مردم! كميل: فرمايد مي كه آنجا ،البالغه نهج در )السالم عليه( مؤمنيناميرال
 اخالقا هم كه اليقي و صالح افراد كنم نمي پيدا من: كه كند مي  شكايت بعد ،رعاع همج ،متعلم ،رباني
 بموت العلم يموت  كذلك":فرمايد مي بعد ،بگويم آنها به دانم مي آنچه من كه ،استعداد  هم باشند صالح

  . است مرده علم ديگر ،نبود و مرد كه  علم حامل ،ميرد مي علم كه است طور اين. " حامليه
 قائم من االرض تخلوا ال ،بلي اللهم «":ماند نمي خالي زمين وقت هيچ حال عين در ،بله: گويد مي آخر در
 حقيقة علي العلم بهم هجم":فرمايد مي كه آنجا تا" مغمورا خائفا اما و مشهورا ظاهرا اما: بحجة هللا

 )4(" الجاهلون منه استوحش بما انسوا و المترفون استوعره ما واستالنوا اليقين روح باشروا و البصيره
 و بصيرت حقيقت آن و آمده آنها سوي به علم ،است آورده  هجوم آنها به علم كه هستند افرادي اينها

  . اند كرده پيدا را بينش
  

   :پاورقي
   65  /كهف 1. 
  . اختالف اندكي با ،242 ص 70 / ج ،بحاراالنوار 2. 
   162  /انعام 3. 

 نهج 4.    147 حكمت ،البالغه
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 پاكي با آن رابطه] درباره[ مخصوصا و داريم زياد الهامي و اشراقي علم به راجع مذهبي و ديني آثار در
 تواند مي اشراقات و الهامات طور اين از يشتريب بهره ،باشد پاكتر انسان نفس اندازه هر كه انسان نفس
  . باشد داشته

 و قديم علماي و فالسفه  كه است حرفي يك تنها نه مطلب اين كه كنيم عرض خواستيم حال هر به
 كه هست علمها از اي پاره كه دارد قبول هم  اسالم: هست هم اسالم تأييد مورد بلكه ،اند زده جديد

  . است اشراقات و الهامات
  

  رؤيا و خواب ديدن 
  

. دنياست مهم مسائل جزء كه است ديدن خواب و رؤيا مسأله كنيم طرح خواستيم كه ديگري موضوع
 تشريح را خوابيدن علل درصد صد تواند نمي  كسي هنوز ،است مهمي موضوع هم خوابيدن خود حتي
   ذكر رواني علت ،نيجسما علت از گذشته"خوابيدن"براي شناسان روان از اي عده و ،چيست كه كند
 شده وارد هم ما اخبار در. است ديدن خواب عمده موضوع ،نداريم كاري خوابيدن با ما حاال. اند كرده
 به راجع. باشد الهي آيات از آيتي كه است داده قرار  اين براي بشر در را ديدن خواب خداوند كه است
  . هست مختلفي  نظريات ديدن خواب
 فكر بيداري عالم در انسان. باشد توجه قابل كه نيست چيزي ديدن خواب صالا كه است اين نظريه يك
 منطق بي تخيالت سلسله يك ،پراكندهو پال و پرت و نامنظم  خواب عالمدر ،كند مي كار منظم شعورش و

 پيدا آدم براي  خواب عالمدر ،نيست مطالعهو فكركردن اصالشايسته كه اساس بي اساس بي ،منطق بي
 وابخ همان حتي ،ديدن خواب. است باطل قطعا نظريه اين. استطور اين رؤياها تمام گويند يم. شود مي

 پاليي و پرت طور آن ،هست پال و پرت هم نظر يك از واقعا و دانيم مي پال و پرت را آنها ما كه هايي ديدن
  . دارد منطقي ،دارد نظمي ،نيست است حساب بي حساب بي كند خيال كسي  كه

 خواب منطق درباره منتها ،دارد منطق ها ديدن خواب همه كه اند رسيده] نتيجه اين به[ اعلم بعدها
 انسان خود جسمي و روحي سوابق فقط ديدن خواب  منطق گويند مي بعضي: است نظريه دو باز ديدن
 جهت بي. كند مي ايجاد را ديدن خواب كه است انسان جسماني سوابق يا روحي سوابق آن. است
   خواب جور همين آدم كه شود نمي
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 انسان بدني حاالت به  وابستگي است ممكن: دارد اقسامي ديدن خواب كه هست ديگري نظريه. ببيند
 اينها از هيچيك به است ممكن ،باشد داشته انسان  رواني حاالت به وابستگي است ممكن ،باشد داشته

  . باشد الهام و اشراق جنبه ،آن در احيانا و -  است الوجود نادر خوابهاي اينها كه -  باشد نداشته وابستگي
  

  ارزش درماني خارج آردن خاطرات گذشته 
  
 و ها شناس روان اخير  قرون اين در مخصوصا. است شده روشن خواب به راجع مسأله چند كنون تا

 كرده دايپ يخاص شكل كي يروح مسائل اصال و ،دهند مي اهميت خيلي خواب به نظر اين از روانكاوها
    بيماريهاي براي علما - اند نوشته كتابها در كه طور اين - بيستم قرن اوايل و نوزدهم قرن اواخر در. ستا

 يعني ،است"گذشته  خاطرات كردن خارج درماني ارزش"موضوع آن و اند برده پي موضوعي به عصبي
 خاطرات اين تيوق ،است داشته درگذشته ناخوشايندي  خاطرات اگر عصبي بيمار يك كه اند دريافته
    يك گويي ،كند مي خارج كه است اين مثل واقع در و كند مي ابراز را خودش ناخوشايند شده حبس
 پيدا تسكين آن عوارض و  بيماري اصال و ،اند شده آزاد اينها و اند بوده محبوس او باطن در شيطان عده
 را اين البته - مطلب اين گواينكه ،بردند يپ موضوع اين  به كه بود اينجا. رود مي ميان از احيانا و كند مي
 مطلبها از  خيلي چون - نيست سابقه بي هم گذشته تاريخ در - اند نوشته كتابها در مكرر ،گويم نمي من

 تا ديگر گويي ،شد كشف هجدهم  قرن در يا بيستم قرن در يا نوزدهم قرن در فقط گوييم مي كه هست
 عين در ولي ،است نبوده دقت اين به اگر كه صورتي در ،انستد نمي چيزي مطلب اين از بشر روز آن

  . اند كرده سينا بوعلي امثال كه معالجات طور اين از است پر تاريخ كتابهاي. است بوده حال
 در را آن هم مولوي كه روحي بيمار آن داستان ،آمده عروضي مقاله چهار در كه است معروفي داستان
 اين داستان. [است آورده غيبي طبيب اسم ،داده مطلب  به عرفاني رحش او البته ،است آورده مثنوي
  ] : است
 در بود آمده ،كرد نمي معرفي را خودش و بود هم مخفي ،بود كرده فرار محمود سلطان از سينا بوعلي
. بود كرده باز مطبي گمنامي آدم يك صورت به مخفيانه آنجا در. بود شمگير و قابوس مقر كه گرگان

  . كرد مشهور و معروف را او معالجاتش  كم كم ولي
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 بيمار قابوس خواهرزاده. كند مي معالجه خوب خيلي كه شده پيدا جواني يك كه شد مشهور قدر همين
 يك كار آخر. مانند مي عاجز او بيماري معالجه از و آيند مي وقت آن اول درجه اطباي تمام و شود مي

    مطالعه بوعلي وقتي. كنند مي حاضر را او. كنيد حاضر را او ،است آمده  جواني طبيب يك گويد مي كسي
 را اين ،است روحي و رواني حالت يك از ناشي او جسماني بيماري اين كه كند مي احساس ،كند مي

 نبض بوعلي. بيايد باشد بلد را شهر كه كسي يك و كنند خلوت را اتاق كه دهد مي دستور. زند مي حدس
 رسد، مي شهر اين اسم به تا برد مي را شهرها اسم بعد ،برد مي را مناطق اسم و يردگ مي دست در را بيمار
 را ها محله شهر اين در گويد مي بعد. كند مي پيدا عادي غير حالت يك و خورد مي تكان نبضش بيند مي

 ها خانه هب تا ،خورد مي تكان بيشتر نبضش ،رسند مي كه محله  يك نام به ،شمارند مي را ها محله ،بشمريد
 داستانها. كند مي  اش معالجه] راه[ همان از ،بعد و است عاشق او كه فهمد مي ،رسد مي شخص  يك به تا و

  . است زياد اينجا در
 جسماني و مادي درمانهاي  كه اند فهميده و كرده كشف روحي مسائل درباب را موضوع اين حال هر به

 اينكه بدون كه بيماريهاست از بعضي احيانا و ،باشد فيدم بيماريها طور اين براي تواند نمي درصد صد
 تدبيري بيماري خود گويند مي حتي. دهد مي رخ بيماري ،شود پيدا اعصاب و عضو در اي ضايعه هيچ
 و غصه يك و ناراحتي  يك دچار انسان ؟چطور ،زند مي باطن شعور كه است اي حقه ،باطن شعور از  است
 او وقت يك. رود مي ميان از او بماند غصه اين اگر و كند مي خرد دارد را او كه شود مي عجيب اندوه

   را او كه آنچه چون ؟شود مي راحت چرا ،شود مي راحت ،شد ديوانه كه بعد. شود مي ديوانه و مجنون
 ،است نرسيده او به كه بوده  كسي يك عاشق مثال ،بيند مي شده آماده را آن جنون عالم در ،داد مي آزار
 راحت ،رسد مي خودش محبوب و معشوق آن به خيالش  عالم در هميشه ،كند مي پيدا جنون هك بعد
   و. است محشور او با هميشه جنون عالم در بعد ،است مرده] نزديكانش[ از كسي مثال يا ،شود مي
 هاينك بدون است ممكن كه  آدم اين دادن نجات براي ناخودآگاه روان از است تدبيري يك اين گويند مي
  . باشد داده رخ او براي جنون اين ،باشد شده پيدا او در مغزي و عصبي ضايعه هيچ
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  ضمير خودآگاه و ناخودآگاه "
  

: است ضمير دو داراي انسان اصال كه كردند كشف كه رساند آنجا تا را دانشمندان باالخره تحقيقات اين
 هم رؤيا تعبير مساله راه كه بود اينجا .ناخودآگاه ضمير و خودآگاه ضمير يا ،باطن ضمير و ظاهر ضمير

   ،شد كشف هم رؤيا تعبير راه كه گفتند ،شد كشف باطن شعور همينكه. شد  كشف علمي شكل به
 هم ،بيداري در هم كه است  اين فعاليتهايش جمله از ،دارد فعاليتهايي و جريانها يك باطن شعور چون
 اين قول به -  انسان كه چه هر. كند تجلي و شود ظاهر ديگري شكل به كه دارد قدرت خواب در

 شعور در شده رانده و مخفي و مكتوم كه است تمايالتي همان تجليات ،بيند مي رؤيا عالم در - اشخاص
 را منطقش و دارد  منطقي خواب پس. شوند مي ظاهر ديگري شكل به آيند مي كه همانهاست ،است  باطن
 اين با را باطنش شعور در مخفي احساسات  رابطه و كند شفك را آدم اين باطن شعور كه داند مي كسي

  . ندارد الهامي جنبه هيچ خواب نظريه اين براساس. آورد دست به شود مي پيدا خواب در كه تجلياتي
 ميان در اما ،است درست خوابها از اي عمده قسمت به راجع حرف اين كه گفتند شدند پيدا اي عده اما

 كه هست خوابهايي. نيست توجيه قابل حرفها اين با اصال كه هست رؤياهايي و خوابها رؤياها و خوابها
   بخوابد كه وقتي ،است گرسنه خيلي كه آدمي يك ،است واضح خيلي مثال . است توجيه قابل بيشتر

 تشنه خيلي اگر تشنه آدم يك. "دانه پنبه بيند خواب در شتر"گويند مي كه همان ،بيند مي خواب غذا
 عالم در ،است زن از محروم كه جواني آدم يك. بيند مي  زالل و صاف آب هميشه خواب المع در ،باشد
    احتياجي هر دچار بدني نظر از كسي هر. بيند مي خواب را زن با شدن هماغوش و زن هميشه رؤيا

 به مربوط كه قسمت يك اين. آورد مي خواب به را او آرزوي و مطلوب همان ،احتياج آن مسلم ،هست
  . است نبد

 آمد كسي يك كه اند نوشته  خودمان كتابهاي اين در: آمد يادم اي قصه االن قسمت اين به راجع
 خواب يك ديشب: گفت و] مجلسي محمدباقر  عالمه[ مجلسي اين پدر يعني اول"مجلسي"پيش

 به هم سياهي مار يك كه سفيدي شير يك ديدم خواب: گفت ؟ديدي  چه: گفت. ديدم وحشتناكي
: گفت ؟خوردي  چه ديشب بگو اول: گفت ؟چيست تعبيرش ،كرد حمله من به ،بود آويخته او گردن
   باالي: گفت. خوردم كشك ديشب
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 به كه هم سياه مار آن و است كشك همان سفيد شير آن: گفت. انار رب: گفت ؟خوردي چه كشك
 سفيدي طرف يك از ،دبو خورده را غذا اين او  چون. خوردي كه است انار رب همان ،آويخته گردنش
    ناراحت انفعال و فعل يك اينكه مثل ايندو هم طرفي از ،بوده چشمش در انار رب سياهي و كشك
. بود ديده خوابي چنين يك] نتيجه در [،بود كرده تحريك را اعصابش و كرده ايجاد او معده در اي كننده
  . است زياد خيلي چيزها اين ،خوب

  

  تجلي اسرار مكتوم ، رؤيا
  

 شود مي بيدار وقتي] : دارد[ خودش نفس در انسان كه است مكتومي امور تعبير خوابها از بعضي ولي
 شكل اين به دارد كه مكتومي اسرار آن كه داند نمي  خودش ،كند مي تعجب كه افتد مي يادش چيزي
    كه است مخفي باطن شعور در قدر آن گاهي و ،است واقف سر آن به هم خودش  گاهي. اند كرده تجلي

 نقل معروف"سيرين  ابن"از كه هست قضيه چند هم جهت اين در. است ناآگاه آن از هم خودش
 به كه هم را تعبيري حتي -  است بوده بلد را  خواب تعبير كه - آدم اين شود مي معلوم كه ،كنند مي

 ذوق روي بلكه علمي قواعد روي از اينكه نه يعني: بوده بلد ،گويند مي"علمي تعبير"امروز اصطالح
  . است كرده مي گويند مي"علمي تعبير"امروز كه تعبيري را خوابها گاهي  شخصي

 ،كنم مي پوست را پخته  هاي مرغ تخم كه ديدم رؤيا عالم در من: گفت آمد نفر يك كه اند نوشته مثال
 ؟اي ديده را بخوا اين خودت: گفت ؟چيست تعبير اين ،خورم مي را اش سفيده ،اندازم مي دور را اش زرده
 پيدا اخيرا گويند مي كه دزدي كفن اين: گفت بودند آنجا كه اشخاصي به. ام ديده  خواب خودم: گفت
 خواب ،نيست آينده به مربوط  اين ،است علمي تحليلي تعبير همان اين. است شخص همين ،شده

 رفته مي. بوده عجيب هم خودش نظر از ،بوده عجيبي خاطره  يك او] ضمير[ سر در چون ،نيست الهامي
 به تبديل هم را  كفن بعد ،برده مي را كفنشان ،انداخته مي را بدنشان ،آورده درمي قبر خاك از را ها مرده
 مجسم برايش صورت اين به رؤيا عالم در ذهني خاطره همين. است كرده مي مصرف و كرده مي پول
 دزد كفن همان من كه كرد اقرار. است قرار همين از قضيه شد  معلوم ،كردند تحقيق بعد. است شده

  . هستم
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 است اين آن و است كرده  تحليل را آن علمي شكل همين به سيرين ابن كه كنند مي نقل ديگري خواب
 وقتي. بندم مي مردم بر را راه تاريك هاي كوچه در  كه ديدم خواب من: گفت آمد نفر يك گويند مي كه
 حدس  من: گفت ،ام ديده خودم گفت و ؟اي ديده خودت را خواب اين تو كه گرفت اقرار او از سيرين ابن
 مرد آن گويند مي. باشد مرد  همين بايد ،كند مي خفه و آورد مي گير را ها بچه اخيرا كه كسي زنم مي

 هم بعد. كردند پيدا طناب و حلقه يك ،كردند نگاه را خورجينش اول رفتند. داشت هم خورجيني
 اين  خودش روح و ذهن در ،كرده مي خفه و آورده مي گير را زورتر كم هاي بچه چون. كرد اقرار خودش

 خاطره همين. بندد مي افراد بر دارد باشد تنفس مجراي همان كه را تنگ مجراي اين كه بوده] خاطره[
 بسته مي نفس بر كه راهي. بندد مي مردم بر را راه كه كند مي تجلي صورت اين به رؤيا عالم در ذهني

  . است شده منعكس صورت اين به رؤيا عالم در ،كرده مي قطع را مردم حيات  راه واقع در و تاس
  

   و رابطه آن با حوادث آينده هارؤيا
  

 طوري مانه احيانا ،ندرتا ولي. دارد بستگي انسان گذشته خاطرات هب كه است خوابهايي خوابها اين البته
 بيچارگي و ناتواني و عجز حالت كه آيد مي انسان سراغ به جايي در اشراق و الهام هم ديگر مواقع در كه

 بسته انسان روي به راهها تمام كه دعاست وقت موقعي كه ،دعا مثل( است بسته ديگر راههاي و است
 در هم خواب در( )برسد مدد او به هم غيب از و بخواهد غيب از انسان كه است اين وقت ديگر و باشد

   احيانا حاضر زمان در و گذشته تاريخ در ،دنيا نقاط تمام در .]شود مي  اماله انسان به حاالتي چنين
 باز كه اند نوشته سيرين ابن  همين به راجع. ندارند ارتباط گذشته با اساسا كه شوند مي پيدا رؤياهايي

 ،بود ريخته جوهايي من خانه در و من خانه به آمد  خروسي كه ديدم خواب من: گفت آمد كسي يك
 آن. بده خبر من به بيا ،شد دزدي وقت يك ات خانه در اگر برو: گفت. رفت و كرد جمع را جو هاي دانه
 برو: گفت سيرين ابن. است زده دزد را ما خانه: گفت آمد مرد آن مدتي از بعد. نگفت او به چيزي وقت
  ] كرد تعبير مؤذن به [،بود ديده خواب در را خروس او اينكه نه. است  مؤذن كار ،كار اين ،مؤذن سراغ

 پيش آينده در كه اي حادثه و خواب اين ميان است اي رابطه چه. باشد راست خواب اين اگر حاال. 
   ،ندارد ارتباط مرد اين گذشته خاطرات با ديگر اين ؟آيد مي
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 يك من ،است زياد خيلي خوابها البته زمينه اين در ،است آينده خاطره يك او خانه از دزدي چون
 جرياني كسي هر است ممكن بعد ،كنم مي نقل برايتان  هم را اين ،ام ديده عمرم در خودم را جريانش
  . كند نقل بخواهد كه باشد داشته
 من كه بيند مي عجيبي خوابهاي  گاهي ،)هستند طور اين زنها خيلي( دارد عجيبي استعداد يك من خانم
 در من كه اولي سال در پيش سال چهار .بگويم  چيزي توانم نمي آخر ،كنم شكاكي چه هر خودم هم

 مسجد به را شما ديگر امروز نظرم به كه گفت من به روز يك ،خواندم مي نماز رفتم مي هدايت مسجد
 سوار وقتي من. است  بسته را هدايت مسجد در امنيت سازمان كه ديدم خواب من: گفت. ندهند  راه

 در رفتم شدم پياده تا ،آمدم تاكسي با. بودم كرده  شفرامو] را جريان اين[ كلي به ،رفتم و شدم ماشين
    ديشب را مسجد در: گفتند ؟چيست موضوع: گفتم. گردند برمي دارند نفر سه دو ديدم ،راهرو همان
  . اند بسته

 رفت من خانم نزديك اقوام از  يكي .]افتاد اتفاق[ بود عجيب خيلي كه ديگري جريان يك سال همان در
. آمد و برگشت ،بود آنجا ماه هشت هفت. بدهد ادامه را تحصيالتش و بماند آنجا اصال خواست مي و اروپا
 فاسد اخالقم واال باشم  داشته زن بايد ،بروم آنجا اگر كه كردم احساس من: گفت ،است متديني  جوان
 روز يك كه اي مهمانخانه يك در آنجا در شد معلوم  كه كرد نقل خودش از را جرياني يك بعد. شود مي

   آمد دختركي يك ،بودم نشسته آنجا من: گفت. است شده آشنا مسيحي دختر  يك با ،بوده مريض
 وقتي هم بعد و ؟چيست  تحصيالتتان و هستيد كجا اهل. نيست خوش حالتان اينكه مثل شما: گفت و

 مرا و آمد. برسانم را شما بيايم من بدهيد اجازه ،هستيد بيمار چون شما: گفت بيايم شوم بلند خواستم
 مذهبي  من فهميد وقتي. گرفت مي خبر من از و آمد مي اوقات گاهي ديگر ،گرفت ياد  كه را آنجا و رساند
: گفت. آنجاست الهي هاي دانشكده از يكي دانشجوي هم خودش شد معلوم. شد مند عالقه بيشتر هستم

 مذهب به خيلي من خود. بودند عالقه بي و قيد بي خيلي مذهب  به نسبت ،سوئدند اهل من مادر و پدر
 بود گفته او و بود شده ازدواج خواستار او از دختر اين. بود هم متعصبي خيلي مسيحي. هستم مند عالقه
 مسلمان بايد كني ازدواج بخواهي اگر ولي كنم ازدواج تو با حاضرم ،هستي اي مذهبي جوان تو چون
 ببرد را او بود خواسته و بود متعصبي خيلي يمسيح چون ،شوم نمي مسلمان من ،نه بود گفته. بشوي

 ،بود اينجا  دلش هم دختر آن. بود آنجا دلش اما ،ايران آمد ديگر او. بود نرفته او  كه مادرش و پدر نزد
   مرتب
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 ،ديدم خواب را پدرم بار يك  امشب من: گفت من خانم ،رمضان ماه سحر شب يك. رسيد مي او از نامه
 ،ديدم خواب را پدرم: گفت. بود آورده خودش با هم را  عكسش و گفت مي او كه دختري اين هم بار يك

 خواهد مي او: گفت ؟چيست موضوع آقا: گفتم ؟كجاست فالني: گفت تعرض با و آمد ،بود عصباني خيلي
 من خانم بعد ،كند نمي ازدواج هم خودش حاال او ،آقا نه: گفتم. كند ازدواج مسيحي دختر يك با برود
    اين چرا تو !جان دختر: گفتم ،كردم صحبت او با ،ديدم خواب در دوم  نوبت در را دختر خود من: گفت
 غربي تو ،است مسلمان او ،هستي مسيحي دختر يك تو ؟نويسي مي نامه مرتب و كني نمي رها را پسر

 نامه آن در ،رسد مي من نامه فردا گفت دختر آن ديدم. ندارد تناسب شما ازدواج ،است شرقي او ،هستي
 نقل را  اين من خانم. هست 8 تا دو آن پشت در كه است اين هم من نامه عالمت . ام نوشته را شما جواب
 تقريبا. نخوابيديم خوانديم ز نما  كه هم بعد. بخوابيم ديرتر روز آن ما كه شد سبب حرفها همين و كرد
 هفت. بود پستي. رفت خودش جوان آن. كرد صدا در زنگ  كه بود گذشته آفتاب طلوع از ساعت نيم

: گفت. نيست  صورتش در رنگ ديدم آمد وقتي. خواند و كرد باز را نامه تا كشيد طول  اي دقيقه هشت
 و ام كرده عمل و هستم بيمارستان در  است چندي كه بود نوشته. است دختر خود نامه !اهللا سبحان
 تو براي دارد كه است ديگر نفر يك و گويم مي من االن را  نامه اين و بشوم خوب نيست هم معلوم
. )كنم پيدا عمل به احتياج شايد كه بود گفته و داشت قلبي بيماري هم وقت همان  گفت( نويسد مي

 در كه بود نوشته آخر در و. باشم  مرده من و نكني دريافت من از اي نامه ديگر اين از بعد تو هم شايد
 جديد آدرس اين به بنويسي من براي اي نامه ،اين از عدب  خواستي اگر ،است شده عوض من آدرس
. شد تعبير موضوع  اين ساعت يك فاصله به !بود نامه همان پشت هم 88 اين ،88 خانه ،...خيابان: بنويس

 ،است آينده حادثه يك به مربوط كه است امري  يك اين ؟است توجيه قابل چطور شما نظر به اين حاال
    ديگري چيز[ چيست بفهميم توانيم نمي را آن حقيقت كه است القائي  عنو يك بگوييم اينكه جز
 را پدرش مردن اصال. ام شنيده  خودم خانم از هم اين از تر عجيب خوابهاي هنوز من .]بگوييم توانيم نمي
  . بود عجيبي خيلي جريان ،داد خبر شب

  

 ١٥١



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  تعبير خواب در قرآن 
  

 طريق از انسان كه آنچه به منحصر )1( علم راه كه كنيم قبول ما بايد اينكه جز ندارد توجيهي هيچ اين
 القائاتي هم ديگري افق يك از احيانا ،نيست] كند مي  كسب[ مغز روي آوردن فشار و فكر و حس
 مورد هم] القائات[ اين ،است قرآن تأييد مورد آنچناني الهام و اشراق موضوع كه  طوري همان. شود مي

 ولي. ندارند تعبيري نظر اين از كه خوابهايي  يعني ،هست"احالم اضغاث"كلمه آنقر در. است قرآن تأييد
 يوسف حضرت خواب مثل ،است شده ذكر خواب تأييد صورت به كه  هست خوابها از بعضي قرآن در

 ساجدين لي رايتهم القمر و الشمس و كوكبا عشر احد رايت اني":گويد مي پدرش به بچگي در وقتي
 به كه كرد تعبير پدرش بعد. كنند مي سجده من مقابل در كه ديدم را خورشيد و ماه و هستار يازده )2("

    قرآن[ كه خوابي يا. گيرند مي قرار تو مادون ،مادر و پدر و برادران تمام  كه رسي مي بزرگي مقام
 و خضر سنبالت سبع و عجاف  سبع ياكلهن سمان بقرات سبع اري اني":كند مي نقل مصر فرعون از] 

 را چاق گاوهاي الغر گاوهاي كه ديد خواب را الغر گاو  هفت و چاق گاو هفت )3("» يابسات اخر
 بعد. بكنند تعبيري چه اينكه از درماندند همه. خشك سنبله هفت و تازه ترو  سنبله هفت و ،خوردند
 ،آمد واهدخ فراواني سال هفت": گفت. خواستند داشت زندان در خوابي تعبير سابقه يك كه را يوسف

 كه همان يا. "رود مي ميان از همه ايد كرده تهيه و ذخيره  چه هر كه آمد خواهد سخت سال هفت بعد
 در من )4("غ خمرا اعصر اربني اني":گفت نفر يك ،ايم ديده خواب ما گفتند يوسف  به آمدند نفر دو

. شد خواهي پادشاه ساقي هم بعد و شوي مي آزاد تو: گفت يوسف. فشارم مي خمر دارم كه بينم مي خواب
    آن. كشند مي دار به را تو: گفت يوسف ،اند نشسته من سر روي مرغها كه  ديدم خواب من: گفت ديگري
  "شد تمام قضيه ديگر: گفت  يوسف. گفتم دروغ من ،نه: گفت و كرد وحشت ،بود گفته را اين كه كسي

  : پاورقي
  . ستا اطالعات و ادراكات مطلق ،علم از مقصود 1. 
   4  /يوسف 2. 
   43  /يوسف 3. 
   36  /يوسف 4. 
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 الحرام المسجد لتدخلن بالحق الرؤيا  رسوله اهللا صدق لقد" ،)يا(. )1("» تستفتيان فيه الذي االمر قضي «
 الملعونة  الشجره و للناس فتنة اال اريناك التي الرؤيا جعلنا ما و":يا . است پيغمبر خواب آن حاال )2("»

 و روند مي پايين و باال منبرش بر بوزينه عده  يك ديد خواب در )ص( اكرم پيغمبر كه )3("» آنالقر في
 از ،شد بيدار وابخ از وقتي. گردند برمي عقب عقب قهقرا به ،است منبر  به رويشان كه حاليدر مردم
 مردم بر اميه نيب از اي عده تو از بعد كه شد تفسير و شد وحي او بر بعد. بود ناراحت خيلي خواب اين

 به رويشان و مسلمانند ظاهر به مردم اينكه عين در و  نشست خواهند تو جاي به و كرد خواهند حكومت
 وارد -  دو هر - تسنن اهل و ما اخبار در. كنند مي دور اسالم از را مردم آنها واقع در ،است اسالم طرف
 اين تعبير حتي و ديد مي عجيب خوابهاي برسد رسالت به آنكه از قبل )ص( اكرم پيغمبر كه است شده
 صبح، شكاف نيهم مثل يعني صبح؛ فلق نيا مثل ديد يم خواب » الصبح فلق مثل يأتيه":كه است
  .شد يم ريتعب او يبرا بعد د،يد يم خواب واضح و روشن

  
  

  :يپاورق
  .41/وسفي .١
 .27/فتح .٢
  .60/اسراء .٣

  راه خلقت   
             

در جلسه گذشته قسمتي از .  در اين زمينه ندارم يعني بنده مطلب ديگري، تمام شد"يتهدا"بحثهاي ما درباره مسأله
بنده ، ايشان اگر توضيحات بيشتري هم داشته باشند آه بعد بخواهند بفرمايند. نوشته آقاي مهندس سحابي را خوانديم

    خواهيم مساله ديگري را طرح امروز ما مي. شخصا آماده هستم
و آن ، چون بيشتر با افكار و عقايد آميخته است،  يك نظر از مسائل گذشته ما الزمتر استآنيم آه طرح آن از

  . است"حدوث عالم"و به تعبير قدما"پيدايش عالم"مسأله
گفتيم ، شديم و آن را به راههاي مختلفي تقسيم آرديم"توحيد"اگر آقايان به ياد داشته باشند ما اول آه وارد بحث

گفتيم يك . اند راههاي متعددي را در اين زمينه طي آرده، اند قات بر وجود خدا استدالل آردهآساني آه از راه مخلو
     الزم)ايجاد آننده(گويند اين عالم موجد  راه آن اين است آه مي

اين . خواهيم مطرح آنيم را مي"پيدايش عالم"خواهيم عرض آنيم و مسأله اين همان مطلبي است آه امروز مي. دارد
 زمينه در ميان  يعني در اين،  از يك جهت براي اينكه خيلي با افكار آميخته شده است، ز دو جهت مهم استمسأله ا

آنند آه از نظر توحيدي درباب پيدايش عالم   و خيال مي مردم افكار و عقايدي به عنوان عقيده توحيدي پيدا شده است
    جنبه دوم آن اين است آه علوم. دهم بايد داشت  را آه بعد توضيح مي آن طرز تفكر مخصوص
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 و شايد الزم باشد بعضي از رفقا آه  امروز در اين زمينه يك حرفهاي نوي آورده است و بايد روي آن مطالعه آنيم
چون از نظر شخص من در اين زمينه ،  مخصوص در اين زمينه بدهند يك آنفرانس، در اين قضيه وارد هستند

  .  وجود دارد ابهامهايي
  

   و قدم عالم حدوث
  

 درباب پيدايش عالم وجود دارد اين  آنند آه اختالف نظري آه ميان موحدين و ماديين طور فكر مي اغلب افراد اين
  الزمه اعتقاد به، دانند دانند و ماديين عالم را قديم مي ، عالم را حادث ميآه موحدين چون قائل به خدا هستنداست 

  بعد اگر . مه انكار خدا قدم عالم استهمچنانكه الز، خدا حدوث عالم است
گويند حتما بايد  مي،  حدوث عالم باشيم بپرسيم مقصود از حدوث عالم چيست آه ما اگر خداشناس شديم بايد معتقد به

گذشته . يعني يك تولد خاص و معيني دارد،  عالم ما از نظر گذشته محدود است طور اعتقاد داشته باشيم آه اين اين
اين فرق ؟ ميلياردها سال است، ميليونها سال است، صدهزار سال است، ده هزار سال است، ال استعالم هزار س

قبل از . يعني از آنجا شروع شده است، رسد رسد آه آنجا ديگر به نهايت مي  جايي مي آند ولي باالخره به نمي
ن خدا بوده است آه عالم را به اصطالح  بود و اي نيستي مطلق، ميلياردها سال پيش يا ميلياردها ميلياردها سال پيش

 ما بايد  و حتي به عقيده اين دسته اصال يگانه دليل بر وجود خدا همين است آه،  است از آتم عدم به وجود آورده
  .  موجد اول عالم خدا يعني آن، براي عالم به يك اول و نقطه شروعي معتقد باشيم

حتما براي عالم اول ،  آه خداشنا س است ه آيا الزم است هر آسييكي اينك، اين مطلب از دو جهت بايد بحث شود
 پيدا آرده  هايي نشانه، ديگر اينكه ببينيم در حدودي آه علم و فلسفه بشر آار آرده است؟ قائل باشد يا الزم نيست

   ؟هايي پيدا آرده از اينكه عالم اول ندارد يا نشانه، است از اينكه عالم اول دارد
  

  كماي الهي و متكلمين اختالف نظر ح
  

االيام ميان دو دسته از موحدين  قدر عرض آنم آه اين يكي از مسائل مهمي است آه از قديم همين. اما قسمت اول
   اختالف نظر  يعني حكماي الهي و متكلمين در آن
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همين معنا اعتقاد پيدا عقيدة متکلمين اين بوده است که اگر کسی قائل به خدا باشد، بايد به حدوث عالم به . بوده است
حکما . مطلق بوده است، هيچ نبوده است کند؛ يعنی اينکه عالم اول دارد، يک نقطة شروع درد که قبل از آن نيسِت

معتقدند که نه تنها الزمة اعتقاد به خدا اين نيست که بايد قائل باشيم برای عالم اولی هست، بلکة الزمة اعتقاد به خدا 
يم برای عالم اولی نيست، به دليل اين که خدايی هست و تنها با اين دليل هم بايد ثابت کرد که اين است که معتقد باش

تا خدا بوده است خالق بوده . تواند پايان يا مبدأ داشته باشد  خلقش نمی،پايان هست چون ذات خدا بی. عالم اول ندارد
اين است که خالق بودن خداوند ] تکلمينم[چون الزمة حرف شما . است و تا خدا خواهد بود خالق خواهد بود

پس چون خدا هست، عالم هم . پذيرد، نه در ذات و نه در فعل و ذات حق هيچ نوع محدوديتی را نمی محدود باشد،
لزومی ندارد حاال ما دربارة اين مطلب زياد بحث کنيم که آنها . پايان باشد، هم از اول و هم از آخر بايد از دو سر بی

فقط برای اينکه آقايان به . گفتند زدند و اينها چه جور می شتند و اينها چه دليلی، آنها چه جور حرف میچه دليلی دا
  ].کنيم ای می اشاره[سبک فکر آشنا شوند 

  
وقتی که ما وجود خدا را در عالم فرض و : گفتند ای دارد، می گفتند تقريبًا راه ساده آن چيزی که حکمالی الهی می

گوييم خدا يعنی آن چيزی که وجودش از خودش است، يعنی وجود کامل و تمام من جميع الجهات  میکنيم،  اثبات می
که در او هيچ قوه و استعداد و امکان وجود ندارد؛ چيزی که نداشته باشد بعد واجد بشود، در ذات او فرض 

 من جميع الجهات است؛ يعنی و واجب الوجود بالذات واجب» واجب الوجود بالذات«گوييم  و ما به او می شود، نمی
يک انسان . است] ممکن[تمام حيثيات و جهات او جهات وجوبی است، جنبة امکانی نيست، نقطة مقابل يک موجود 

: است» ممکن«همه چيز ديگرش هم  تواند نباشد، تواند باشد می است، يعنی می» ممکن«طوری که وجودش  همان
ذات خداوند همه . شد؛ ممکن است حرکت کند، ممکن است حرکت نکندممکن است عاِلم باشد، ممکن است عالم نبا

  چيزش 
  

بعد مثل آسي آه چرتش ،  خالق نباشد شود آه خدا در ازل پس اين نمي. از جمله افاضه و خالقيتش، ضروري است
 خالق  از اين آهدر اليزال يك مرتبه پس . شود آه خداوند در ازل خالق نباشد  نمي اين. يكدفعه خالق بشود، پاره بشود
  پس ما چون معتقد . چنين چيزي امكان ندارد. خالق بشود، نبوده است

  معتقد به النهايي مخلوقات از اول تا به آخر ، به خدا هستيم
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  . هستيم
مخلوق يعني چيزي آه نبوده و پيدا ? گذاريد مي  چرا شما اسمش را مخلوق، اگر عالم قديم است، اگر بگوييد خوب

 شما اشتباه  اين را هم، گويد نه مي] حكيم الهي[؟ ايد چرا اسم چيزي را آه هميشه بوده مخلوق گذاشتهديگر ، شده
اگر .  نيست آه يك زمان نباشد و بعد وجود پيدا آند مخلوق بودن يا معلول بودن يك معلول مالزم با اين. آرديد

ي در ذاتش نيست و هستي او هستي است يعني اقتضاي هستي و نيست، است"ممكن" است آه چيزي ذات خودش ذاتي
، اين، ذاتش متكي و قائم به غير است، از جاي ديگر به او رسيده است، اي است آه فائض از غير است اما هستي

 هيچ دخالتي ندارد در اينكه  عدم زماني. خواه سابقه عدم زماني داشته باشد خواه نداشته باشد،  است مناط معلوليت
  اهللا ال "خالق است به همان معنا آه قيوم عالم است، خداوند قيوم عالم است. لول باشد يا نباشدء بخواهد مع يك شي

 تا ابد بوده است ولي از ازل تا ابد در حالت  اگر ما فرض آنيم يك موجودي از ازل. )١("»اله اال هو الحي القيوم 
 آه وجود او  همين، و ناشي از وجود خداستيعني وجود ا،  است و خداست آه قيوم اوست قائم به حق، قائميت است

  . اين همان معناي مخلوقيت و معلوليت است، فيضي است از خدا، ناشي از وجود خدا يعني متكي به وجود خداست
 بگوييم چون ما موحد هستيم حتما بايد اين  پس از نظر اعتقاد توحيدي الاقل ما بايد قبول آنيم آه اين طور نيست آه

واال اگر ما اين ، يك زماني بوده است آه هيچ نبوده است،  عالم زمان و مكان ما ل آرده باشيم آه اينفرضيه را قبو
اي  اين را الاقل تا اين مقدار بگوييم آه الزم نيست چنين عقيده، نه، را معتقد نباشيم پس خداشناس و خداپرست نيستيم

تمام حكماي . الزم است خالفش را معتقد باشيم، گويند ياگر ما برسيم و معتقد شويم به آنچه حكما م. داشته باشيم
، خواجه نصيرالدين طوسي، فارابي،  بوعلي سينا مثل، شان بدون استثنا همين است الهي اسالمي عقيده
 بر  آنند و حرف متكلمين را دليل و در آتابهاي خودشان هم سخت از اين عقيده دفاع مي.. صدرالمتألهين و

اگر ، آنند دانند و به زمان تمسك مي خلقت را محدود مي، شناسند گويند چون خدا را نمي مي، دانند خدانشناسي آنها مي
  . گويند اين طور نمي، خدا را بشناسند

  : پاورقي
   ٢ / و آل عمران ٢٥٥/  بقره ١. 
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  تالزم اعتقاد به خدا و حدوث زماني عالم در افكار اروپاييها 
  

 چون اين مبحث در زد و خورد ميان  سالمي در قديم در اروپا ترجمه شده است وليالظاهر آتابهاي ا با اينكه علي
،  اين صورت حل شده و در فلسفه ارسطو چنين چيزي نبوده است متكلمين اسالمي و حكماي اسالمي بوده آه به

، دانند ر ميبينيم اين دو مطلب را مالزم يكديگ  حساب است آه هنوز هم ما در افكار اروپاييها مي روي همين
پس خدايي وجود ، و يا بايد بگوييم عالم اول ندارد،  عالم اول دارد گويند يا بايد معتقد به خدا باشيم و قائل باشيم مي

 در حيرتم آه آخر يك فكري آه  ام و خيلي هم به همين فكر برخورد آرده، ام  من تا حاال هر چه برخورد آرده.ندارد
حتي مطرح نيست آه ] در افكار اروپاييها[چطور ،  اسالمي بوده است ر بين حكماي د- الاقل -از هزار سال پيش 

  .  تالزم نيستند اي هستند آه قائل به اين اين دو مطلب با هم تالزمي ندارند و الاقل در دنيا عده
گاهي ، شد ي مادي ميگاه، آليسم در نوسان بود ايها نوشته بودند آه ابن سينا ميان ماترياليسم و ايده در آتابهاي توده

او همين طور ، گويد عالم قديم است در جاي ديگر مي، گويد خدايي هست آند و مي در يك جا خدا را اثبات مي، الهي
من آار ندارم فلسفه بوعلي درست است يا . آند يك دفعه خدا را انكار مي، آند يك دفعه خدا را قبول مي، مردد است

 عالم هيچ گونه منافاتي   حل شده است آه اعتقاد به خدا با اعتقاد به قدم زمانيولي از نظر بوعلي اين مطلب، غلط
  . آند  زماني عالم معتقد مي بلكه اعتقاد به خداست آه ما را به قدم، ندارد

  
  نظر قرآن درباب حدوث عالم 

  
اند برخورد  تكلمين گفته همان مفهومي آه م آيا در لحن و منطق قرآن آريم ما به اين مطلب به؟ از نظر قرآني چطور

 است  در اينكه در قرآن خداوند خالق همه چيز معرفي شده؟ آنيم اند برخورد مي آنيم يا به مفهومي آه حكما گفته مي
  ] بگو خداوند[ )١("»ء  قل اهللا خالق آل شي":شكي نيست

  ولي ما در قرآن اين . آفريننده همه چيز است
  

  : پاورقي
   ١٦ / رعد ١. 
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 هميشه )و(، به اين معنا بداند آه روز اول عالم را آفريد، داند بينيم آه خدا را آه خالق همه چيز مي نميمنطق را 
  چون بعضي از متكلمين تا آنجا پيش. همان آه روز اول عالم را خلق آرد؟ خدا آيست. برود سراغ روز اول

معنايش اين است آه روز اول يك آسي ، نه بنا داردگوييم اين خا وقتي ما مي. اند خدا مثل يك بناست اند آه گفته رفته
 را ساخته  يعني روز اول يك آسي بوده آه اين، گوييم اين ساعت سازنده دارد وقتي مي. بوده آه اين را ساخته است

بعد آه عالم ساخته شده است ديگر خدا ، اگر روز اولي نباشد. خدا يعني آسي آه روز اول اين عالم را ساخت. است
و عالم هم فقط ، عالم ساخته نشده است آه احتياج به خدا دارد،  شده آه احتياج به خدا ندارد عالم ساخته. خواهد نمي

حتي . تأثير ندارد، هاي بعد ديگر خدا باشد يا نباشد در لحظه، در همان لحظه اول بوده آه خدا در آن دخالت داشته
به عالم ضرر ،  باشد خدايي نباشد يعني اگر ممكن" ما ضر عدمهلو جاز عدمه":اند  را از آنها نقل آرده)جمله(اين 
  خدايي، ديگر بعد آه به وجود آمد، عالم فقط روز اول به خدا احتياج داشت. خدايي هم نباشد عالم هست، زند نمي
  . نبود هم نبود، بود

ه خدا يعني همان آه روز اول آنيد آ شما در آجاي قرآن پيدا مي. آنيم ما در قرآن هرگز چنين منطقي را پيدا نمي
خدا . آورد يعني همان است آه االن تمام جريانهاي عالم را به وجود مي،  است در قرآن خدا خالق؟ عالم را خلق آرد
همه خدا آفريننده است به عنوان اينكه . نه فقط االن، نه روز اول، داند يعني هميشه خالق مي، داند را االن خالق مي
 آنيد يك  فرض. آند آه عالم ما از نظر گذشته محدود باشد از نظر قرآن فرق نمي. آند  خلق ميچيز را هميشه خدا

 يك ميليون سال خدا بوده است و اين خداست آه  باز در منطق قرآن در تمام اين، ميليون سال از عمر عالم بگذرد
نهايت هم   بي اگر عالم از نظر گذشته. اين خداست آه خالق است.  هم آه در آينده باشد خالق است و ميلياردها سال

ما . طور بوده است هميشه اين، نهايت وجود داشته همين جريان آه جريان خلقت است جرياني است آه در بي، باشد
يعني اي ؟  يعني چه االحسان قديم. "يا قديم االحسان":گوييم مثال مي،  دعايي درباره خداوند مخصوصا در تعبيرات

يا به ، ايجاد آردن، احسان خداوند يعني خلقت، اي آرده  مي هميشه احسان، اي  نيكوآار بودهآسي آه هميشه تو
اگر ما ،  قرآن پس از نظر لحن و منطق. پس هميشه خداوند محسن بوده است،  فيض رساندن مخلوقات خودش

  . آنيم  چيزي برخورد نمي در قرآن هرگز به چنين، گويد بخواهيم ببينيم قرآن چه مي
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  در قرآن "آدم"خلقت
  

آنجا راجع به . )١("اي از حيات  و مسأله قرآن"نوشتم تحت عنوان"مكتب تشيع"اي در من چند سال پيش مقاله
 يكي از عجايب   و اين هم-آمده است "آدم"راجع به اين جهت آه در قرآن موضوع خلقت، بحث آردم"آدم"خلقت

نگفته است آه چون آدم ابوالبشري ،  يك مسأله اخالقي ه عنوانبلكه ب،  نه به عنوان يك مسأله توحيدي-قرآن است 
 در قرآن آريم هست  قصه آدم. انسانها را شروع آرده است] خلقت[پس خدايي بوده است آه ، در عالم بوده است

بلكه به عنوان درس عبرتي است از اينكه ، ولي يك ذره از اين قصه به عنوان آيتي از خداشناسي و توحيد نيست
    نيد مثال تكبر چهبب
نه ،  عنوان يك درس آموزنده اخالقي به، آند آه آدم حرص ورزيد ببينيد حرص چه مي، آند آه شيطان تكبر آرد مي

 ما  يعني همين خلقتي آه االن، آند اما خلقت ساير انسانها را به عنوان يك درس توحيدي ذآر مي، يك درس توحيدي
استخوانها ، شود مي"مضغه"، شود مي"علقه"بعد از نطفه به تعبير قرآن، است"نطفه"همين آه انسان، آنيم پيدا مي

يك موجود زنده انساني . )٢( ،شود مي"خلقا اخر "بعد به تعبير قرآن، شود ، گوشت برايش پيدا ميشود برايش پيدا مي
    نه، شود اي انسان مي نطفهخدايي هست به دليل اينكه . آند  خداشناسي ذآر مي هاي همينها را به عنوان نشانه، شود مي

نه در مجموع عالم و ، رود  سراغ روز اول نمي  هيچ وقت)قرآن(. خدايي هست به دليل اينكه آدم ابوالبشر بوده است
  . نه در يك يك اجزاي عالم

ته گويند محال است عالم اول داش فالسفه مي؟ پس ما نبايد اين طور بحث آنيم آه مجموع عالم اولي دارد يا ندارد
 روز اولي  ثابت شده آه عالم،  امروز هم خالف آن را ثابت آرده باشد و بگويد خير آنم علم و من خيال نمي، باشد

  . نيستي مطلق بوده است، داشته است آه قبل از روز اول
  : پاورقي

   .] رسيده است مجموعه آثار استاد به چاپ اين مقاله در جلد اول آتاب مقاالت فلسفي و نيز در جلد سيزدهم[ ١. 
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عطاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه : [١٤/  مؤمنون ٢. 

  . ]» الخالقين  خلقا اخر فتبارك اهللا احسن
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  ؟ تغيير شكل يا پيدايش
  

اينجا ؟ آنند چه نحوه است  آه اشياء پيدا مي اي همين پيدايش تدريجي. حاال ما آار نداريم آه عالم اولي دارد يا ندارد
  اصال در عالم هيچ. شود  طرز فكر اين است آه چنين چيزي تدريجا پيدا نمي يك: هم باز دو طرز فكر است

هر چه در دنيا وجود . اصال پيدايشي وجود ندارد. شود شود و هيچ معدومي هم موجود نمي موجودي معدوم نمي
زائد بر تبديل و تحويل و تحول چيز ديگري ،  و تحويل و تحول است تغيير صورت و تبديلفقط تغيير شكل و ، دارد

،  وجود دارد و جرياني آه در عالم هست آنچه در عالم،  نه)گويد مي(اي است آه  نقطه مقابل آن فرضيه. وجود ندارد
    بيشتر از تبديل و تحويل و تحول

  . واقعا پيدايش است، است
عناصر اولي عالم ، هايي نيست گويند آنچه در عالم وجود دارد جز نقل و انتقال ها و تحويل و تحول اما آنهايي آه مي

در قديم همان :  يك فرضيه در قديم و يك نظريه جديد هست)درباره طرز فكر آنها(، شود  هيچ آم و زياد نمي)١(
 ذرات صغار صلبه يعني ذرات - قدما  به تعبير-نظريه معروف ذيمقراطيس است آه آنها معتقد بودند اجسام از 

يعني شكسته ،  ناشكن است)اين ذرات(گفت  ذيمقراطيس آه مي. )٢( تشكيل شده است  بسيار بسيار آوچك ناشكن
اشيائي ، شود و نه زياد  است آه هيچ وقت نه آم مي اي در عالم يك عده ذرات سفت پراآنده، شدن برايش محال است

  شوند  آه در عالم پيدا مي
. گوييم درختي نبود و پيدا شد ما مي. آنند جمع و تفريقهايي است آه آنها پيدا مي، ترآيبات همان ذرات است

هوا و آب به شكل ، قبال در خاك، اند  تمام ذراتي آه اين درخت را به وجود آورده، نيست"درختي نبود و پيدا شد"اين
اينها البته حرفهاي قديمي .  ديگري موجود است  وضعحاال اين ذرات در اين درخت با شكل و، ديگري موجود بود

 منشور  بعضي به شكل، د آن ذرات آوچك بعضي به شكل آره استنگفت مي: گويم  من مي دو هزار سال پيش است آه
  همه خاصيتها را ... اش مثلث است و  قاعده بعضي، اش گرد است بعضي قاعده، بعضي نوآش تيز است، است

  : پاورقي
  . دهند  مي مقصود اشيائي است آه عالم را تشكيل، م عناصر اصطالحي نيست مقصود١. 
  . اند اش گفته را به اعتبار اليتجزائي"اتم"، امروز آلمه"ناشكن" از همان آلمه٢. 
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اين ، سوزاند يمگذاريد و   زبانتان مي گفتند اگر شما يك چيزي مثل فلفل روي مثال مي. دانستند هم از اينها مي
از نوع ذرات نوك تيز ، آن ذراتي آه فلفل را به وجود آورده،  نه شيميايي  يك خاصيت فيزيكي است)نسوزاند(

شما اسم آن ، آند  مي است و اين نوك ذرات است آه به سر زبان اصابت و اعصاب شما را تحريك
 جهت ليز از آار از اين، همه ذرات مدور است، دهد گفتند ذراتي آه آب را تشكيل مي مي. گذاريد مي"طعم"را

تا بعد نظريه ديگري شبيه اين نظريه پيدا شد ولي البته با اين نظريه ،  اين نظريه قرنها متروك ماند. درآمده است
اند  جسم از ذراتي تشكيل شده است و آن ذرات هم آن طور آه آنها گفته، دو مرتبه آمدند گفتند نه. خيلي فرق دارد

  . ماده و انرژی می گويند  منتهي شده است به حرفهايي آه امروز راجع بهتا باالخره ،  ناشكن نيست ناشكن
  

  طرح يک ابهام در زمينة بقای ماده و انرژی
خود مطلب که مربوط به (آن موضوعی که عرض کردم از نظر من ابهام دارد ـ که نه تنها خود مطلب ابهام دارد 

گويد اين دو يک ريشه دارند  بقای انرژی يا اصلی که می، استنباطی هم که از مسألة بقای ماده و )بحث من نيست
 است که آيا آنچه امروز به نام بقای ماده يا بقای انرژی يا بقای ماده و انرژی ـ اند احتياج به توضيح دارد ـ اين کرده

 از نظر از نظر علم، نامگذاری کافی است؛(گويند، از نظر تعريف فلسفی، نه از نظر نامگذاری علمی  با هم ـ می
بازگشت به همان نظرية ذيمقراطيس است؟ يعنی يک اشيائی در عالم هست ) فلسفه است که بايد درست تعريف کرد
ای که امروز شما  گفت اين هزاران ذره، ميليونها ذره آن عقيده اين بود، می که اوًال و ابدًا بشخصه باقی هستند؟

هرگز کنارش هم . د اين ذره هميشه بوده و هميشه خواهد بودخو بينيد که با آنها اين درخت تشکيل شده است، می
خواهد  می گويد؟ آيا امروز علم همين را می. شود، هميشه هست شود، هرگز تبديل به چيز ديگر هم نمی ساييده نمی

به نام شود؟ يا نه، آنچه که  يک شیء را در دنيا نشان بدهد که آن شیء ثابِت ثابت است، هيچ تغييری در آن پيدا نمی
اند ماده و انرژی يک ريشه دارد و آن هميشه باقی  و يا آن اصلی که گفته] معروف است[اصل بقای ماده يا انرژی 

. گويند مقدار ماده در عالم ثابت است است، معنايش اين است که نوعش باقی است نه شخصش، کما اينکه می
   مقدار ماده در عالم«
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  .  ماده در عالم ثابت باشدغير از اين است آه آحاد"ثابت است
  

فرض آنيم اگر مواليد و وفيات دنيا را بتوانند آن طور آنترل آنند آه مثال : من مقصود خودم را اين طور بگويم
 به طوري آه )نه سه ميليارد و يك نفر آم، نه سه ميليارد و يك نفر بشود( بمانند  تمام افراد بشر در سه ميليارد ثابت

 آنند آه در همان ساعتي آه مثال هزار و پانصد و شصت نفر و يا ده هزار و ششصد و هفتاد جوري توازن برقرار
 مقدار  توانيم بگوييم آن وقت ما مي، در همان ساعت و همان لحظه همين مقدار انسان متولد شود، ميرند نفر مي

  مقدار ".انسان در دنيا هميشه ثابت است اما فرد ثابتي نداريم
از طرف ديگر همان تعداد انسان به ، رود  مي يعني از يك طرف هر اندازه انسان از ميان"ابت استانسان در دنيا ث

 هيچ چيزي  اما از نظر فلسفي، اين نامگذاري است، گوييم انسان در دنيا باقي است  مي از نظر علمي. آيد وجود مي
. مجموع آه واقعيت ندارد، مجموعفرد است نه ، واقعيت. آند چون فلسفه روي واقعيات حكم مي، باقي نيست

 است ثابت  مجموع آه يك امر اعتباري و قراردادي، آن فرد هم فاني شونده است،  است گويد اين فرد فاني شونده مي
  . است

  
خواهم براي من توضيح بدهيد آه آيا آنچه امروز در دنيا براي ماده يا غير ماده  اين مطلب براي من ابهام دارد و مي

 ثابت  فقط مقدار و مجموع است آه، گويند ثابت است  مي)گويند عالم از آن به وجود آمده است  آه ميآن اصلي(
گويد خود همان شخص به صورت شخصي براي هميشه  ء و يك حقيقت واقعي رسيده آه مي يا علم به يك شي، است

صورت شخصي و واقعيت شخصي  آه در دنيا اشيائي وجود دارند آه به  اگر ما به اينجا رسيديم؟ موجود است
در واقع بايد بگوييم دردنيا چيز   پس، آورند  هميشه موجودند و آنها هستند آه اين اشياء عالم را به وجود مي خودشان

  ، شود مينآيد و خلق  اي به وجود نمي تازه
الاقل به اين معنا ، بدانيمپس اگر ما خدا را هم خالق . شكل تازه به وجود آمده، آيد هر چه در دنيا تازه به وجود مي

 خود ماده عالم  چون، نه خالق خود ماده عالم،  خداوند خالق شكلهاي تازه ماده عالم است بايد خالق بدانيم آه بگوييم
 در عين حال با )اين فرض( اسالمي بگذريد آه  حاال از حرف حكماي(. آه فرضا هميشه بوده و خواهد بود

شود و  بايد بگوييم آن چيزي آه دائما پيدا مي. )آنيم اب سطحي داريم حكم ميروي حس، مخلوقيت منافات ندارد
  جريان دارد و قرآن اسم آن را 
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 خداوند هر روز در يك شأني است و هر روز اشيائي را ايجاد )١( »آل يوم هو في شأن  «گذاشته است آه"خلقت"

هر روز در دنيا يك ، آه واقعا هم اليتغير است آه از اين مصالح موجود اليتغيري  معنايش اين است، آند مي
گر آه ماده را ايجاد  ، مثل آار يك آوزهشود بعد خراب مي، سازد بعد مي، شود بعد خراب مي، سازد صورتهايي مي

  احيانا ممكن است همانها اگر به صورت، آند بعد خراب مي، سازد اي مي هاي موجود آوزه آند ولي از اين ماده نمي
  . ايند باز آوزه بشوندخاك دربي

  
  حرآت جوهري 

  
 آورده آه در عين اينكه آن نظريه حكما را  اي صدرالمتألهين حكيم معروف يك نظريه، درباب پيدايش اجزاي عالم

، آند  مي مساله پيدايش عالم راهم اثبات،  حدي ندارد نه در گذشته و نه در آينده قبول دارد آه عالم از نظر زمان
معتقد است هر چيزي آه ،  آه او ذآر آرده است به دالئلي. است"حرآت جوهري"روفي آه اسم آنهمان فرضيه مع

 باشد ولو ما آن را  تواند چ يزي در عالم زمان باشد و واقعا ثابت نمي، پنداريم متغير است  مي ما در عالم آن را ثابت
بينيم ثابت   به حسب آنچه ما مي)يعني(شد ممكن است آن چيز در حس و در علم ما ثابت با. به صورت ثابت ببينيم

در واقع متغير است و چيزي در عالم وجود ندارد آه ثابت باشد تا بعد ، تواند ثابت باشد ولي در واقع نمي، باشد
خيلي چيزها هست آه . باز متغير است، آنيد ثابت است  خيال مي اي هم آه همان جنبه. حرآت بر آن عارض بشود

  به نظر ما 
آن را آامال يك امر . آنيم مثال وقتي ما به عقربه ساعت شمار ساعت نگاه مي. آيد و در واقع متغير است ميثابت 

يكدفعه ، ٤ آمده روي ٣بينيم آه مثال از روي خط  مي، آنيم  ساعت ديگر به آن نگاه مي ولي وقتي يك، بينيم ثابتي مي
ولي چشم ما قادر نيست حرآت آن را احساس ، رده استآ دائما تغيير و حرآت مي، هم آه به اينجا نپرسيده است

اين دليل نشد آه هر چه ما آن را ثابت . بيند چشم ما بعضي از حرآتها را فقط در يك حد و سطح معيني مي. آند
 آنچه در عالم است متغير و متحرك است و  آند آه وقتي آه داليل ديگر به ما حكم مي. بينيم بايد ثابت باشد مي

  شود آه همه چيز حرآت  پس نتيجه اين مي،  سرايت دارد هاي عالم  تمام جنبهحرآت به
  

  : پاورقي
  .٢٩ / رحمن ١. 
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  . است
  پيدايش عالم و حرآت جوهري 

  
    يعني تمام(همه عالم سراسر ، وقتي رسيديم به اينكه همه چيز حرآت است

  
ويد وقتی " ند، می: تحليلی از حرکت می] ينصدرالمتأله[يک حرکت دائم است، بعد ) اجزای عالم در تمام شؤونش

شود؛ يعنی  و تدريجًا حادث می بينيد حقيقت آن حدوث تدريجی است؛ يعنی شیء دائمًا شما حرکت را بررسی کنيد می
چرا ما برويم . پس عالم مستمر الحدوث است. شود افتد، يک درجة ديگر پيدا می يک درجه از وجودش عقب می

چيزی . م در يک لحظه عالم به وجود آمده؟ عالم در تمام لحظاتش در حال حادث شدن استسراغ روز اول، بگويي
تمام عالم ـ من . هيچ چيزی دو لحظه در عالم باقی نيست. اصًال بقايی در عالم نيست. در عالم نيست که باقی باشد

کند چطور اگر ما  ا را ثابت میبه طريق اولی وجود خد] نظر[اين . اّوله الی آخره ـ دائما در حال حادث شدن است
گوييد پس يک  همان فرض نامعقول را بکنيم، بگوييم نيسِت مطلق بود و در يک لحظه عالم به وجود آمد، می

. خواهد خواهد؟ قطعًا محدث می محدثی بودع، اما اگر عالم اين طور باشد که دائمًا در حال حدوث است، ُمحِدث نمی
دوثی بخواهد باشد که دائمًا در حال حدوث باشد، اين بدون اينکه متکی به غير چيزی که وجودش وجود حرکتی و ح

  .باشد و از ناحية ديگر فيض بگيرد، امکان پذير نيست
گويند عالم دائمًا در  روند، می اند که اصًال سراغ روز اول نمی پس اينها مسألة پيدايش عالم را اين طور حل کرده

شوند که به اين نظرية  هايی وارد نمی يند عالم دائمًا در حال پيدايش است، از راهگو آنها که می. حال پيدايش است
گويند غير از  اين بقايی که اينها می. ای وارد بياورند گويند ـ لطمه و ضربه ده و بقای انرژی ـ که امروز میبقای ما

  .گويند عدم بقايی است که آنها می
گويند همان طوری  م که اين مسألة بقای ماده به مفهومی که امروز میمند هست ولی در علين حال من شخصًا عالقه

اند حل شود که ما درست بفهميم آيا علم امروز به اينجا رسيده که خواسته است بگويد مقدار مادة عالم  که طرح کرده
خود آن شیء ثابت هميشه اند و  اند که آن شیء را ثابت گرفته ثابت است و يا اينکه نه، واقعًا به شيئی در دنيا رسيده

موجود است و حاالت آن هميشه متغير است؟ 
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. ، اين همان است آه اول بوده در تمام تغيير و تحوالت حفظ آندگوگرد يا اآسيژن اگر تمام خواص خودش را
البته حرآت هم نسبي . آيد د ميشود و از تغييرات آن حرآت به وجو بنابراين از خواص ماده تغييراتي ايجاد مي

    حرآتهاي، حرآتهاي خطي روي يك محور: آنند  و آن را در سه بعد تعريف مي است
. حرآت معني ندارد،  باشد اگر محور خودش متحرك. سطحي روي دو محور و حرآتهاي حجمي روي سه محور

  . آندبنابراين بايد گفت اشياء نسبت به هم متحر
  

 اين مساله آه ببينيم مثال آيا واقعا يك  آنم و يكي يكي مساله حرآت آه بعد عرض مي، ب بوداينجا دو مطل: استاد
اين جور ] ام آه ديده[ام  من در آتابهايي آه به طور سطحي خوانده؟  حالت بوده است ملكول اآسيژن از ازل به همين

    يك، خود اتمهايي آه تشكيل دهنده همين اآسيژنها هستند، نيست
يعني اصال انر ژي ،  به وجود آمده  انرژي)١(گوييد آن هسته اتم از تكاثف  وقتي شما مي. تي ندارندوضع ثاب

يعني ، آنيم انرژي متكاثف است آه احيانا ما آزاد مي، نه اينكه حقيقت آن، متكاثف شده است تا اين به وجود آمده
ااينكه ممكن است آزاد شود و اصال اتم از حالت آم، انرژي ممكن است متكاثف شود و هسته اتم از آن به وجود بيايد

 حالت بوده و تا  آنيم آه بگوييم از ازل به همين  خارج شود و در عالم يك اتم هم پيدا نمي اتمي و مادي بودن خودش
  . وقتي خود اتمها اين طور باشند قهرا عناصري مثل اآسيژن به طريق اولي وضع ثابتي ندارند. ابد خواهد بود

  اين ، يك بحث در حرآت مكاني است. اي بكنيم  مسأله حرآت هم اشارهاما به
  : پاورقي

   .]به معني تراآم[ ١. 
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حرکت نوع خاصی از حرکت است که شما در فيزيک از آن بحث می کنيد؛ و يکی هم در حرکت مطلق يعنی 
اين مخصوص حرکت » ت اسحرکت يک امر نسبی«آن چيزی که شما می گوييد . مطلق تغيير به طور کلی است

در باب حقيقت مکان که اصًال مکان چيست؟ مکان جز وضع و نسبتی که شیء با محيط خودش دارد . مکانی است
وقتی که شما تمام محيط را ثابت گرفتيد، اساسًا مکان تغيير نکرده است و لهذا اين بحث را . چيز ديگری نيست

؛ تمام محيط کشتی حتی هوايی را که در داخل کشتی است داشتند که می گفتند يک آدمی در کشتی نشسته است
. برايش حفظ می کنند؛ کشتی در دريا حرکت می کند يا آدم داخل کشتی ساکن است؟ می گفتند او واقعًا ساکن است

  .می گذاشتند يعنی شیء مجازًا حرکت می کند» حرکت بالمجاز«قدما اسم اين حرکت را 
 و آن اينکه قطع نظر از موادی که عالم را پر کرده است، عالم خودش يک در مقابل البته نظريه ديگری هست

آن را پر کرده است و آن ... فضايی دارد؛يعنی االن يک فضايی وجود دارد که مجموع اين هوا و اجسام و فلزات و
 ايد، در ذات واقعًا االن فضايی که من در اينجا نشسته ام و فضايی که شما نشسته. فضا هميشه ثابت و ساکن است

اگر ما فضا را قبول داشته باشيم و . پس وقتی من حرکت می کنم فضايی را تغيير می دهم. خودشان ثابت هستند
وقتی يک جسم حرکت می . نسبت به آن فضا و اجزای آن فضا حساب کنيم، حرکت نسبت به آن هميشه مطلق است

. اکن است ولی نسبت به فضای واقعی اش متحرک استيعنی نسبت به آنها سکند، محيط مادی اش تغيير نمی کند، 
که آيا مکان بعد مجرد است، يا مکان عبارت است از سطح مقعر جسم -خيلی هم قديمی است–البته نظريه ای بوده 

محيط بر جسم محاط؛ يعنی مکان عبارت است از سطح داخلی هوا که بر اين جسمی که اينجا داريم و هوا آن را 
البته بر اساس اين . يده است؟ خوب، اگر هوا ساکن باشد پس اين جسم حرکت نکرده استاحاطه کردهف چسب

  .هم حرفهای ديگری زده می شودنظريه 
مثل ، ء ديگري را در نظر بگيريم  شياگر ما حرکت را به مفهوم مطلق تغيير در نظر گرفتيم، هيچ لزومی ندارد که

ء  گذشته خود شي، ما در تغييرات آيفي؟  محيط را در نظر بگيريم آيفي الزم است مگر در تغييرات. تغييرات آيفي
 به قول قدما از رنگ باشد و در  ء در گذشته خودش مثال داراي يك درجه خاصي اگر شي. گيريم را در نظر مي

  حالت 
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هم هيچ اين تغيير به محيطش .  است ء تغيير آرده اين شي، دوم در زمان بعد داراي درجه بيشتري از آن رنگ شد
ء در يك حدي از  يك شي،  اولي به ضعف و نقصان وجود مربوط است حرآت جوهري به طريق. ارتباطي ندارد

    بنابراين. )گيرد قرار مي(بعد در يك حد از وجود آاملتر ، وجود ضعيف است
اينكه  .شود حرآت مكاني فرض نمي، نسبت به آل عالم، بله. حرآت فرض آنيم، توانيم نسبت به آل عالم مي
شود آه يك  حرآت مكاني نسبت به اجزاي عالم فرض مي"شود  فرض نمي نسبت به آل عالم حرآت مكاني"گفتيد
  .  موضوع ندارد ولي در آل عالم حرآت مكاني،  بخواهد نسبتش را با اجزاي ديگر تغيير بدهد جزئي

من عرايضم عرض آردم آه از نظر در ض. يك موضوع ديگر را هم يادآوري آنم تا آقايان براي من توضيح بدهند
اي باشد بر اين مطلب آه تفهيم و تفهم در آن  قدر آه نشانه همين،  آنيم علمي گاهي اگر چيزي را بخواهيم تعريف

    رسم"گويند در علوم اگر تعريفات از حدود به اصطالح مي.  باشد آافي است آسان
از . خواهند اين موضوع با غير آن اشتباه نشود چون فقط مي ،اي بدهند الزم است فقط نشانه، تجاوز نكند آافي است"

 همين موضوع  يكي. بايد به حقيقت و ماهيت آن چيز نزديكتر بشوند، خواهند بكنند  مي تعريف آه، نظر فلسفي
 دانند به معناي همين مقدار غيريت آه ماده از انرژي  مي انرژي را چيزي غير از ماده. انرژي است در مقابل ماده

، آنيم وجود دارد و وجود ندارد خيلي چيزها را ما در عالم خارج خيال مي. شود  انرژي تبديل مي شود يا به پيدا مي
ولي چند چيز است آه آيا قطع نظر از ذهن ما در دنيا .  داريم آنها را ما قبول. مثل رنگ، در ذهن ما وجود دارد

يكي . گوييد حرآت قطع نظر از ذهن ما در خارج وجود دارد يناچار م. يكي از آنها حرآت است؟ وجود دارد يا نه
وجود بعد ، آنيد خواهيم ببينيم در اين بياني آه مي مي. البته فرضيه ما اين است آه بعد وجود دارد. از آنها بعد است

  . آنيد يا نه  مي را قبول
ا اتمهايي آه عناصر از آنها تشكيل مثل همين عناصر و ي، گيرند آن چيزي آه نقطه مقابل انرژي مي، درباب ماده
. شويم  مي امتداد و جهت قائل، بعد، شويم طول و عرض و عمق قائل مي، شويم  مي براي آنها ابعاد قائل، شده است
در اينجا هم آه ، تواند آنجا باشد مي، تواند اينجا باشد مي، گوييم اين اتم مثال در اينجا قرار دارد نه در آنجا لهذا مي
 خودش بعد و امتداد داشته  فرع بر اين است آه، اين طرف و آن طرف داشتن.  طرف و آن طرف دارد ينا، هست
    واال يك نقطه آه اين طرف و آن طرف، باشد
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  . ندارد
  

  ؟ ماهيت انرژي چيست
  

حل  ]مسأله انرژي[از نظر تصور آنها . قديميها تصور ديگري درباره انرژي داشتند. آييم سراغ انرژي حاال مي
تابع خود جسم ، يك حالت بود براي يك جسم، حرارت براي آنها يك موجود مستقل نبود آه قابل انتقال باشد. شده بود

    به اصطالح، شد خواست منتقل شود بايد با خود جسم منتقل مي اگر مي، بود
يك ،  حاملي داشته باشد بخواهند فرض آنند بدون اينكه، گويند خود حرارت منتقل شد ولي امروز مي. يك عرض بود

 بعد  ماده نيست يعني. در عين حال حرارت ماده هم نيست. ء ديگري بخواهد منتقل شود تا حرارت منتقل شود شي
    شما چطور همين حرارت. مكان هم ندارد] يعني[بعد ندارد . هم ندارد

جايش را عوض ، ل نقل و انتقال باشد قاب در خارج موجود باشد و مستقل از ماده؟ آنيد آه ماده نباشد را تعريف مي
، ء آيا شي. در خود موج هم بحث مكان است، اگر هم بگوييد موج است؟ ماده نباشد و جايش را عوض بكند؟ بكند

فقط موج باشد نه ، ماده متموجي در آار نباشد، همين موج خالص بخواهد باشد؟ اي باشد موجي باشد بدون اينكه ماده
  ؟ متموج
 انرژي آه بگويد همان چيزي آه در  نه آن تعريفات، يك آسي براي من ماهيت انرژي را حل آندخواست  دلم مي
اين مسائل .  علمي درست است ولي از نظر تعريف فلسفي درست نيست اين از نظر تعريف. شود طور مي آجا اين

 اشياء را هم توجيه خواهند حقيقت گويند آه مي چون در عين حال طوري مي، فلسفي هم هست، فقط علمي نيست
ء خاصي  ء هستند يا دو حالت از شي  آرده آه ماده و انرژي دو شي اين گونه فرض، علم هر طور نشان داده. آنند

 ماده نباشد و صفت و  خواهم بگويم چيزي آه من مي. شود و آن به اين  طوري آه اين به آن تبديل مي به، هستند
  ؟ كاني را در خارج اشغال آرده باشد و در آن نقل و انتقال باشدتواند م چطور مي، حالت ماده هم نباشد

  
  يعني در تمام ؟ انعدام و حدوث و تغييري در آن حاصل نشده،  آيا در طول عمر هر اتم-
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  . »ء هالك اال وجهه  آل شي«: گويد چون قرآن مي؟ وضع آن اتم ثابت بوده است، طول عمر جهان
  

عمر معين . براي عناصر راديواآتيو يعني همانهايي آه تشعشع دارند] ديدم[خواندم  در سابق آه آتابهايي مي: استاد
آند و   عنصر در طول بيست و پنج ميليون سال بار الكتريكي خودش را خالي مي گويند اتم فالن مثال مي: اند آرده

  . دهد يعني حالت مادي خودش را بكلي از دست مي، شود بعد بكلي معدوم مي
شوند   آه ماده و انرژي به يكديگر تبديل مي راهم دخالت بدهيم"اراده"بديل ماده و انرژي بايد بحث در بحث ت-
  . شود  مي هم به انرژي تبديل"اراده"و
  

ما اگر بخواهيم ، گردد  اصل واحد برمي خواهند بگويند بعد از اينكه ماده و انرژي هر دو به يك ايشان مي: استاد
  ايشان. چيز ديگري نيست، جز اينكه بگوييم يك خواست و طلب وجود دارد، احدتعريف آنيم به همان اصل و

    همان، گويند ريشه ماده و انرژي است خواهند بگويند آن همان است آه مي مي
 ديگري غير از اين است ولي باالخره آن اصل را با  آن حرف، خوب. آمده است"اراده خدا"است آه در اديان به نام

 را اگر  گوييد ما هيچ اطالعي از آن اصل نداريم جز اينكه تازه خود انرژي يك وقت مي.  بشناسيميك خواصي بايد
دانيم آن چيز خودش  اما هيچ نمي، شوند  تبديل مي خواستيم تعريف آنيم بايد بگوييم يك چيزي هست آه ايندو به آن

 حدس علمي  فقط با يك، آند آند يا نمي  ميحرآت، گيرد گيرد يا نمي جا مي، بعد دارد يا ندارد، چه خاصيتي دارد
  . گوييم چنين اصلي وجود دارد مي
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  راه خلقت            
            )٢(   

  
آنيم   چيزهايي آه ما از ايشان سؤال مي  االن خواستند يك توضيحي در اطراف)١(نظر به اينكه جناب آقاي روزبه 

 آه  اي از آنچه بنده خالصه، بقه ذهني بهتر و بيشتري داشته باشندبدهند و ايشان بايد سا، خواهيم و جوابش را مي
  . آنيم ضمنا براي خود ما هم شايد مفيد باشد، يعني حضور ذهني پيدا مي، آنم به ايشان عرض مي، خواهيم مي

و به عبارت "حدوث اشياء" نام اي بود به درباره مسأله، صحبت ما در جلسه گذشته به مناسبت بحث توحيد
اين است   يكي از مسلمات عقيده مذهبي هر فرد مذهبي. آمده است"خلقت" تعبير آه در قرآن به"خلقت اشياء"رديگ

آه ما دست ، داند  مي- نه به معني ديگري - خالق و آفريننده همه اشياء يعني به وجود آورنده که خدا را به عنوان
 او را به وجود آورده  يعني؟ يعني چه"آفريده است" .ستا بايد بگوييم اين را خدا آفريده  روي هر چيزي بگذاريم

    اين تصوري است آه ما از خلقت و حدوث. است
  
  

  : پاورقي
 علوم جديد و قديم بود و نقش مؤثري  استاد رضا روزبه از مؤسسين مدرسه علوي و مردي وارسته و آشنا به[ ١. 

 فيزيك بوده ولي تقريبا در همه علوم ديگر نيز رشته تخصصي وي.  است در تربيت افراد متدين و متخصص داشته
  . ]رحمت خدا بر او باد. ورود داشت
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  . اشياء داريم
يك وقت آسي دنبال اين است آه بگويد ،  اشياء گفتيم آه درباره خلقت يا حدوث، يكي دو مطلب بود آه اشاره آرديم

يا ؟  وجود داشته اي آيا چنين لحظه؟ آي بود، آمدروز اولي آه يكمرتبه در يك لحظه تمام عالم از آتم عدم به وجود 
عرض آرديم آه ما به داليلي آه در هفته ؟ اند مخلوقات و موجودات بوده، هر چه آه جلو برويم، وجود نداشته است

ما اگر راجع به حدوث و خلقت اشياء . حاال الزم نيست داليل آن را بحث آنيم،  دنبال اين مطلب نيستيم پيش گفتيم
 آه -فلسفه امروز ثابت آرده است آه باالخره اين زمان ،  آيا علم امروز خواهيم بگوييم آه نه اينكه مي، آنيم ميبحث 

، نه] ؟آي بوده است[ -اند  يكمرتبه اشياء به وجود آمده، يك وقتي بوده آه هيچ چيز نبوده است، در گذشته بوده است
اشيائي معدوم و اشيائي ، بينيم ا اشيائي را به چشم ظاهر مي موجود عالم است آه م بحث ما درباره همين جريان

واقعا موجودهايي معدوم و معدومهايي موجود ؟ آيا با نظر دقيق علمي واقعا چنين چيزي است، شوند موجود مي
يا ؟  است واقعا چيزي خلق شده، آيد يك گياه آه بوجود مي؟ دهد شوند و واقعا االن خلقت و حدوثي در عالم رخ مي مي

شود و  هيچ موجودي معدوم نمي، شود  حادث نمي شود و هيچ چيزي در عالم هيچ چيزي در عالم خلق نمي، اينكه نه
  . پس بحث ما در اين جهت است؟ شود هيچ معدومي هم موجود نمي

 است آه از نظر حكماي الهي در  يك مطلب ديگر هم عرض آرديم آه آن هم فعال مطمح نظر ما نيست و آن اين
با ، اگر هيچ لحظه اول هم نداشته باشد،  عالم ما لحظه اولي داشته باشد ضوع خداشناسي هيچ لزومي ندارد آه اينمو

، اصال الزمه اينكه خدايي باشد،  نداشته باشد بلكه الزمه خدايي خدا اين است آه عالم اول، آيد خدايي خدا جور درمي
با خدايي او ، عقيده آنها اگر مخلوقات از نظر زماني محدود باشندبه .  نداشته باشند اين است آه مخلوقاتش هم اول

  ، طور آنها يك حرف ديگر هم دارند همين. منافات دارد
 ندارد حدوث زماني را به همين معنا اثبات  حتي لزومي. گويند براي اينكه ما خدا را خالق و آفريننده عالم بدانيم مي

 دارند  حرفي. موجود بودند معدوم شدند، معدوم بودند موجود شدند،  موجود جريان آنيم آه بگوييم اشيائي در همين
اين .  اشياء آافي است براي اينكه آنها مخلوق حق باشند گويند حدوث ذاتي مي، گذارند مي"حدوث ذاتي"آه اسم آن را

 هيچ حدوث يعني اگر،  ما مطرح نيست و از نظر شخص من اين حرف حرف درستي هم هست مسأله هم فعال براي
  زماني در 
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حدوث ذاتي همين اشياء آافي است براي مخلوقيت آنها، آه وقتي در استداللهاي فلسفي توحيد ، عالم نداشته باشيم
  . آنيم شويم راجع به آن هم بحث مي  وارد مي وارد شديم آه از راه امكان و وجوب

  
  خلقت و حدوث زماني 

  
خلقت و ،  جريان موجودي آه در عالم هست ا از نظر علم امروز در همينما عجالتا راجع به اين بحث داريم آه آي

  معموال به؟ معدوم باشند موجود بشوند يا نه،  موجود باشند معدوم بشوند حدوث زماني هست آه اشيائي
 نچو، ديگر خلقت معني ندارد، گويند با تحقيقاتي آه در علم امروز شده است گيرند و مي ايراد مي"خلقت"نظريه

شود و معدومي موجود  ، و بر طبق نظريه الوازيه موجودي معدوم نمي خلقت يعني حدوث زماني موجودات
  ؟ پس خلقت يعني چه، شود نمي

هايي پخش آرديم و سؤاالتي  بار برنامه پرسش و پاسخها را در حسينيه ارشاد اجرا آرديم و ورقه ديشب آه ما اولين
خورد اين  يكي از سؤالها آه خيلي خوب به اين مباحث ما مي.  در بين آنها بود هم اتفاقا سؤاالت خيلي خوبي، آردند

آردند از باب اينكه خالق   دليل اينكه خدا را اثبات مي يك، بود آه ديگر امروز راهي براي اثبات خدا وجود ندارد
 معلوم شد )شود جود نميشود و هيچ معدومي مو آه هيچ موجودي معدوم نمي(با پيدايش نظريه الوازيه ، اشياء است

    ديگر اينكه خدا را از راه نظم. خلقتي در آار نيست
رساند آه همان قوانين طبيعت   و مي با اثبات اصولي آه امروز در نظريه تكامل آشف شده است، آردند اثبات مي

 اين   به وجود آورندهلزومي ندارد آه ما قائل به يك مدبر شاعري باشيم آه او، آافي است آه نظم را به وجود آورد
قسمت اول سؤال چنين حرفي ، پس ببينيد.  است بنابراين امروز ديگر دليلي براي وجود خدا باقي نمانده. نظم باشد

  . است آه در علم امروز ديگر مسأله خلقت مطرح نيست
  

  بقاي ماده و انرژي در نظريه الوازيه 
  

 است ولي با اين اضافه آه بر من از  طراف همين جملهموضوع سؤال ما امروز در ا !جناب آقاي روزبه، خوب
   مطالعاتي سطحي بوده  باب اينكه مطالعاتم در اين زمينه
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 آه مجموع مقدار وزن اجرامي آه   اين مطلب روشن نيست آه آيا نظريه الوازيه مدعي است-نه از روي تحصيل 
شياء عالم محدود و متناهي باشد گر مثال وزن همه ايعني ا؟  ثابتي است شود و ميزان در عالم هست آم و زياد نمي

يا واقعا مقصود ؟ شود و نه يك واحد زياد می  آن رقم هيچ وقت نه يك واحد آم، را با يك رقم بتوانيم نشان بدهيم آنو
در ، شود يعني هر چيزي آه موجود مي"شود موجود معدوم نمي"هکآنند  اين است آه آنچه از نظر فلسفي تعبير مي

  ؟ هماني است آه قبال بوده، قع صورت و ظاهرش عوض شدهوا
 آه مواليد و وفيات را چنان نظم بدهند آه  اگر جمعيت عالم را در سه ميليارد آنترل آنند به طوري، در مقام مثال

ت  ثاب گوييم پس مجموع انسانها در عالم هميشه مي، شوند هزار نفر بميرند در همان ساعتي آه هزار نفر متولد مي
آيا . آيند ميرند و افراد ديگري جاي آنها مي افراد مي، هرگز فرد ثابت نيست، اما عدد هميشه ثابت است، است

يا ،  اين است آه مجموع مقدار باقي است-بقاي مجموع ماده و انرژي ، اند  يا آنچه بعد گفته-منظور از بقاي ماده 
    اين؟ منظور اين است آه اصال افراد و اشخاص باقي است

  . يك سؤال
تر ي تعميم يافت آه جامع ميان   عمومي اصل بقاي ماده بعد به يك اصل: سؤال ديگري آه در اينجا داريم اين است

 آه هميشه  ها الزم نيست يعني حتي مجموع ماده"ها و انرژيهاي عالم ثابت است  ماده مجموع"ماده و انرژي است آه
شود  اي تبديل به انرژي مي چون گاهي ماده، نرژيها روي همديگر ثابت استها و ا بلكه مجموع ماده، يك اندازه باشد

 چيزهايي آه امروز به  اين] آه ماهيت[اينجا بايد جناب عالي براي ما توضيح بدهيد .  ماده اي تبديل به و انرژي
در مفهوم  .مثل حرارت،  شكل عرض را داشته است)انرژي( ما  در مفهوم قديمي] ؟چيست[گويند  مي"انرژي"آن

 مثل خودش تبديل شود  حرارت به يك عرضي،  ندارد آه جسم به حرارت و حرارت به جسم تبديل شود قدما معني
اما امروزيها آه يك .  مثل خودش تبديل شود مانعي ندارد  به جسم ديگري- فرض آنيد -جسم هم ، مانعي ندارد

ماده به حرارت تبديل ، شود رارت به ماده تبديل ميگويند ح بعد مي، گويند انرژي چيزهايي نظير حرارت را مي
و قهرا دو چيز ؟ دانند از حرارت و هر انرژي ديگري چه تصوري دارند آه آن را قابل تبديل به ماده مي، شود مي

 اين صورت ظاهر  بايد يك اصل ثابتي در ميان باشد آه ريشه هر دو باشد آه گاهي به، شوند  مي آه به يكديگر تبديل
  . د و گاهي به آن صورتبشو
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شما بايد ماهيت انرژيها را براي ما توضيح بدهيد آه ما از نظر مفهوم فلسفي : بنابر اين سؤال دوم ما اين است
  ؟ بتوانيم درك آنيم آه اينها چطور قابل تبدل است يا قابل تبدل نيست

نظريه الوازيه تعبير : وضيح بدهيد ت آنم آه لزومي ندارد آن را در اين جلسه من يك سؤال سوم هم اضافه مي
ماده ، شود ماده موجود نمي":يا بگويد"شود هاي عالم آم و زياد نمي  ماده مجموع":صحيحش اين است آه بگويد

شود و هيچ معدومي موجود   موجودي معدوم نمي هيچ":اما اينكه اين را تعميم بدهد و بگويد"شود معدوم نمي
واال وقتي آسي "ء مساوي است با ماده شي"ينجا مستتر بگيرد و آن اين است آهيك چيز ديگري را بايد ا"شود نمي

بعد بگويد هيچ چيزي موجود ، شود ، ماده موجود نميدشو ماده معدوم نمي] بگويد[آه تمام تحقيقش درباره ماده است 
    شود و هيچ چيزي معدوم نمي

 نمي  . درا مساوي با ماده بدان"چيز"اين بعد از آن است آه، شود
  

  طرح دو ابهام 
  

ماده ، شود اند آه ماده معدوم نمي  قبول داشته اوال قدما هم به اين معني: در اينجا از نظر ما باز دو ابهام وجود دارد
  هيچ چيزي، شود گفتند هيچ چيزي معدوم نمي نمي، دانستند ء نمي  را مساوي با شي ولي چون ماده، شود موجود نمي
    اند آه در قديم دانم از آجا اين را پيدا آرده من نمي. شود موجود نمي

 جايي پيدا نكرديم آه بگويند در قديم -   و خيلي هم گشتيم-ما آه هر چه گشتيم . شود هاي عالم معدوم مي گفتند ماده مي
 مردم  ماناند آه تا آن ز حتي آقاي مهندس بازرگان در آتاب راه طي شده نوشته. شود ها معدوم مي گفتند ماده قدما مي

گفتند  در قديم هم مي؟ آرد آي اين طور خيال مي .]شود هاي عالم معدوم مي آه ماده[آردند  طور خيال مي اين
حتي معتقد بودند خود ، شود هوا به آب تبديل مي، شود آب به هوا تبديل مي: شوند هاي عالم به يكديگر تبديل مي ماده

ما در .  سخن از تغيير و تبدل بوده است و همواره، بخاري در آار باشدالزم نيست ماده ، شود هوا تبديل به ابر مي
    آلمات قدما پيدا نكرديم آه

مجموع وزنهاي عالم آم و ] به تعبير ديگر[بگويند مجموع جرمهاي عالم يعني چيزهايي آه داراي وزن هستند و 
  ؟ تازگي نظريه الوازيه در آجاست. شود زياد مي

  يك ، ]دادند تعميم نمي[ها به يكديگر را به هر چيز   مادهثانيا آنهايي آه تبديل
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ء  معتقد بودند آه ما در اشياء يك شي، مطلب ديگري در اين زمينه قائل بودند آه آن مطلب بسيار اساسي است
 جرم  همان، آنيم آن چيز محسوسي آه ما در اشياء درك مي. آنيم آنيم و يك اشياء معقول تعقل مي محسوس درك مي

و ، آيد ، يعني آن چيزي آه بعد از آن به وجود مي"صورت جسميه"گفتند آنيم آه به آن مي شياء است آه لمس ميا
 آه الوازيه به  يعني همان(آنيم آه ماهيت اشياء را تنها صورت جسميه  ما ثابت مي،  عقل گفتند ولي به دليل نيز مي

يك مبدأ نيرو هميشه در ماده وجود دارد آه ، گفتند آنها ميبه مفهومي آه ، قوه، دهد  تشكيل نمي)گويد آن ماده مي
خاك و آتش [، هوا، گفتند چهار عنصر آب مي. دهد شود و در واقع آن است آه ماهيت اشياء را تشكيل مي مختلف مي

ند هر دو جسمند و هر دو داراي امتداد، و آب با هوا از نظر ماده بودن مشترآند] اجزاء اوليه عالم طبيعت هستند
شود و هوا  مبدأ يك آثار بالخصوص مي،  داراي طبيعت جوهري خاصي است آه به موجب آن طبيعت ولي آب

. گفتند هم مي"طبيعت"، گفتند هم مي"صورت نوعيه"، گفتند  آن مي هم به"قوه".داراي طبيعت يا قوه ديگري است
    آب آه يك. طبيعت از نظر قدما يعني نيرويي آه در هر ماده وجود دارد

در آن طبيعت و صورت نوعيه يا ، در ماده بودن با همديگر شريكند، با هوا فرق آرده است، ماهيت جدايي است
نه معنايش "شود آب معدوم مي."شوند شوند به اين معنا معدوم مي اشياء آه معدوم مي. قوه با همديگر اختالف دارند

آنها آه . شود شود پس آب معدوم مي  معدوم مي صورت نوعيه آب] بلكه[، شود اين است آه ماده آب معدوم مي
اش  ء را ماده از باب اين بود آه همه شيئيت يك شي"شوند معدومها موجود مي، شوند  مي اشياء معدوم"گفتند مي
    دانستند نه تمام اش را جزئي از وجودش مي ماده، دانستند نمي

  . فصل منوع يا صورت نوعيه آن است -گفتند مبدأ فصل آن است   آه مي-جزء اصلي وجودش ، وجودش
در جاندارها به واسطه يك ، همين طبيعت و صورت نوعيه. شود معدوم و حادث مي، صورت نوعيه و طبيعت اشياء
و در "  نفس حيواني"، در حيوان"نفس نباتي"در نبات، شد ناميده مي"  نفس"خاصيت مخصوصي آه دارند

گفتند انسان معدوم  پس وقتي مي. آند چنين اسمي پيدا مي،  در اين است، همان قوه و نيرويي آه"نفس انساني"انسان
ء معدوم  اين شي،  شد ء وجود دارد معدوم يعني وقتي آن طبيعتي آه در اين شي، ]معدوم شد[ انسان  نفس] يعني[، شد
ده حيوان معدوم گفتند ما نمي"حيوان معدوم شد"] درباره[.  ديگر معدوم شده است، يك جزء آن آه معدوم شد، شده
  ، شد
  گفتند  مي
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و ، شوند از نظر قدما موجودها معدوم مي، پس. آن طبيعت حيواني در حيوان معدوم شد پس حيوان معدوم شد
الوازيه حرف جديدي آورده ] بگوييم[شود آه   موجودها معدوم مي گفتند ماده ولي نمي، شوند معدومها موجود مي

  . است
گويد اصال اين  الوازيه مي.  مسأله علمي  با قدما در يك مسأله فلسفي است نه در يكپس باز اختالف نظر الوازيه

 - به قول او -ماده اشياء هم آه ، آنم يعني اصال به صورت نوعيه و طبيعت فكر نمي، ء جز ماده چيزي نيست شي
    پس هيچ موجودي معدوم. شود معدوم است موجود نمي] و اگر[شود  معدوم نمي

گفتند تمام هستي اين   بود آه مي اما قدما اختالفشان در اين جهت. شود  هيچ معدومي هم موجود نميشود و نمي
اي آه وجود آن فقط با نيروي عقل و  يعني جنبه(، جنبه معقولش هم دهد  همان جنبه محسوسش تشكيل نميرا] ء شي[

 در البراتوار وجود آن را  آيب آردنو با تجزيه و تحليل و تر] جزئي از هستي آن است[ )شود  درك مي فلسفه
تازگي آن را از آجا ، اي نيست  الوازيه اصال حرف تازه حرف. شود آشف آرد شود ديد ولي وجودش را مي نمي
 ترتيب توضيح  پس حضرت عالي اين سه موضوع را براي ما به؟ اند  دهل براي آن در دنيا زده اند و اين همه آورده

  : بفرماييد
هاست يا در هر  مقصود در مجموع ماده، شود شود و ماده معدوم موجود نمي گويد ماده معدوم نمي آه مي الوازيه ١. 

  ؟ فرد و شخص
اند آه با ماده   را چگونه تعريف آرده انرژي، شود و انرژي به ماده گويند ماده به انرژي تبديل مي  اين آه مي٢. 

  ؟ قابل تبدل و تحول باشد
بينيم آه همه قديميها هم به اين مقدار   مي آنيم ما هر چه نگاه مي؟ در نظريه الوازيه چيست آن جنبه نوي واقعي ٣. 

 هرگز اين طور  اند ولي آنها هم قبول داشته، اين آه ماده باقي است. آردند طور تعبير نمي منتها اين، اند عقيده داشته
آنم در  حاال خواهش مي. دانستند ء نمي اده شيء را م  شي ، چون همه هستي"شود پس موجود معدوم نمي":گفتند نمي

  .  بفرماييد اطراف اينها توضيح
  

 اثبات رساند آه در ضمن فعل و  الوازيه با تحقيقات و آزمايشهاي خود اين نظريه را به: استاد رضا روزبه
ر طبيعت پيدا چيزي د":گويد الوازيه مي. شود رود و چيزي هم توليد نمي انفعاالت شيميايي چيزي از بين نمي

  ، ولي مقصود او از اين جمله در همان حدود مورد بحث او "شود شود و چيزي گم نمي نمي
  تا آنكه تحقيقات دقيقتر و ،  بوده است تا مدت زيادي پس از او اين نظريه مورد قبول.  بوده است)يعني شيمي(
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يك ، ل و انفعاالتي آه مولد حرارت هستندتوزينهاي بسيار دقيق شيميايي به عمل آمد و معلوم شد آه در ضمن فع
درست برابر مجموع وزن ،  آب حاصل از ترآيب هيدروژن و اآسيژن مثال وزن، رود مقدار ماده از بين مي

    بنابراين بعضي از انفعاالت. بلكه مقداري آمتر از آن است، هيدروژن و اآسيژن نيست
 منتها با توزينهاي معمولي آه )شود  مي ته و تبديل به حرارتآاس، يك مقدار از جرم(گيرد  با آاهش جرم انجام مي

از اين رو يك نفر شيميدان . گيرد اين آاهش بسيار جزئي مورد توجه قرار نمي، يك شيميدان با آن سروآار دارد
ي ولي با اشل دقيق فيزيكي وقت، امروز هم ممكن است بگويد آه در فعل و انفعاالت شيميايي مقدار جرم ثابت است

مجموع جرمهاي شرآت آننده در فعل و انفعال مساوي است با مجموع ، گويند نه خواهند سنجش آنند مي مي
 در ازاي آن انرژي هم يك مقدار از ماده  يعني(جرمهاي حاصل از آن بعالوه آن مقدار انرژي آه توليد شده است 

در فعل و انفعاالت : تر و دقيقتر بيان آنيم بايد بگوييم پس اگر بخواهيم اين قانون را صحيح. )صرف شده است
هاي شرآت آننده قبل از فعل و انفعال برابر است با مجموع مواد حاصله بعد از فعل و انفعال  شيميايي مجموع ماده

    اي آه بعالوه معادل آن انرژي
 ندارد و فقط در حيطه فعل و انفعاالت   و به تمام جهان و اصل خلقت ربطياين قانون الوازيه است. توليد شده است
  . شيميايي است

 عبارت است از استعداد انجام آار  انرژي. اما سؤال دوم راجع به تبديل ماده به انرژي و تعريف انرژي است
 مسلم اين است آه انرژيها قدر. آه ترجمه خوبي از انرژي است"آار مايه"گويند فيزيكي و در فارسي هم به آن مي

حرارت يك نوع بخصوصي از .  تبديل است مثال انواع انرژيهاي مكانيكي به يكديگر قابل. شوند به همديگر تبديل مي
 انرژي  به اين ترتيب.  معلول حرآت اتمها يا ملكولهاي تشكيل دهنده جسم است چون حرارت، انرژي جنبشي است

انرژي مكانيكي ،  سندان آه در اثر اين برخورد مانند برخورد چكش به، ارتي استمكانيكي قابل تبديل به انرژي حر
 آه  آنيم آنند و ما احساس مي شود و آن اتمها ارتعاشات بيشتري پيدا مي  منتقل مي به ذرات تشكيل دهنده سندان
اين .  سندان استآه در واقع علت گرم شدن آن همان تغيير انرژي جنبشي ذرات، حرارت سندان باال رفته است

 اينشتين  اي آه از زمان اما مسأله.  يكديگر از دير زمان مسلم بوده و تازگي ندارد ختلف بهممسأله تبديل انرژيهاي 
از نقطه ، اين مسأله از نظر فالسفه.  انرژي است مسأله تبدل ماده به، به بعد مورد بحث قرار گرفته و تازگي دارد

خواستند ببينند  براي اينكه واقعا مي، طرح بود و از نظر علم فيزيك هم مطرح بود عالم م نظر معرفي آردن اساس
  باالخره .  استفاده عملي بكنند و از اين موضوع؟ آه آيا ماده قابل تبديل به انرژي است
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دازه ان"E = ٢ mc": معروف خود را بيان آرد تقريبا ثابت شد آه ماده قابل تبديل به انرژي است و اينشتين فرمول
 اتمي نيز همين  اساس انرژي اتمي يا راآتورهاي. انرژي مساوي است با مقدار ماده ضرب در مجذور سرعت نور

شود به اين معنا آه از هسته ماده ذراتي بيرون   تبديل مي بنابراين ماده به انرژي. مسأله تبديل ماده به انرژي است
 يا به صورتهاي  اين انرژي به صورت حرارت. راي انرژي هستنداند و بنابراين دا  با سرعت آيد و اينها توأم مي

در خورشيد و ثوابت ديگر هم تبديل ماده به انرژي به اين معناست . آيد آه براي ما قابل استفاده هستند ديگري درمي
ن انرژي به آند و اي  مي  تشعشع)اشعه آلفا يا بتا يا گاما(ذرات نسبتا آوچكي ،  نسبتا سنگين آه از هسته اتمهاي

ها براي  هياما اينكه آيا اين نظر.  انرژيهاي ديگر است اي منشأ تمام آيد و اين انرژي هسته صورت حرارت درمي
    تفسير پيدايش عالم

شود و از   است آه به فلسفه مربوط مي اي مسأله، آافي است يا عالوه بر اينها حساب و تقديري هم در آار است
هم )  يعني تبديل انرژي به ماده(عكس آن .  قابليت تبديل ماده به انرژي است  مسلم استآنچه. حدود علم خارج است

بلكه ذرات تشكيل دهنده اتم مثل پزيتون ،  اتم نه به معناي(يعني انرژي هم به ماده ، در اين اواخر حاصل شده است
  . شود  تبديل مي)و الكترون

  
ين  به هم-گويند ماده  خواستم بگويم اينكه مي. آخر خودتان فرموديدمن يكي دو سؤال داشتم آه يكي را همين : استاد
  ؟ ، عكس آن هم هست يا نهشود  به انرژي تبديل مي-معنا 

  
  . شود انرژي هم به ماده تبديل مي،  بله-
  

اين است  آه راديواآتيو هستند با غير اينها  ديگر اينكه آيا فرق اين عناصري. اين باز بايد توضيح داده شود: استاد
، يا نه؟ شود با وسايل مصنوعي به همين حالت درآورد  تشعشعي دارند ولي آنها را مي آه اينها خود به خود فعاليت

  ؟ آنها امكان ندارد به اين حالت در بيايند
ولي ، شود آنها را به صورت راديواآتيو درآورد يعني بعضي از مواد هستند آه نمي، هر دو قسم آن وجود دارد -

شود  يعني راديواآتيويته مصنوعي هم مي،  صورت راديواآتيو درآورد شود آنها را به يها هم هستند آه ميبعض
  . داشت

  
  اي وجود دارد آه  شود گفت آه از نظر علم امروز ماده بنابراين در واقع نمي: استاد
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  . به هيچ نحو قابل تبديل به انرژي نباشد
  . شود اثبات آرد اين را نمي،  خير-
  

تعريفي آه با اين تعبير سازگار ،  انرژي آخر ما براي: اين سؤال سوم است، آنچه به نظر من مهمتر است: استاد
از نظر .  گذشته عرض آرديم آه هميشه تعبيرات علمي با تعبيرات فلسفي دوتاست ما در جلسه. باشد پيدا نكرديم
ولي از نظر فلسفي بايد ، صود باشد، آافي استاي براي مق مطلب را هر طور بگوييم آه نشاني، تعبيرات علمي
. ام  تبديل آرده گوييد من اين آتاب لغت را به يك آت بعد مي، مثال فرض آنيد شما يك آتاب لغت داريد. تعريف باشد

ن بعدا از پول آ، ايد ايد آن را فروخته رفته، ايد  به آت نكرده واقعا شما اين آتاب را تبديل، معلوم است مقصود چيست
اگر ما بخواهيم اسم چنين چيزهايي ، از نظر علم. ايد گويد تبديل آرده اما اين تعبير مي، ايد  خريده آتي
ء بايد در  هميشه اين شي] آه[ء باشد  يعني اگر يك رابطه مخصوصي ميان دو شي، بگذاريم مانعي ندارد"تبدل"را

، شود مثال موجي آه در حوض پيدا مي. گوييم  تبدل ميما به آن، ء در آنجا به وجود آيد اينجا معدوم شود تا آن شي
آيد و وقتي موج آن سر  رود موج آن سر به وجود مي اگر هميشه متناوبا وقتي موجي آه در اينجا هست از ميان مي

 آار، شود  اين به آن تبديل مي در اينجا اگر ما چنين تعبير آرديم آه، آيد رود موج اينجا به وجود مي  مي از ميان
  . ايم بسيار غلطي نكرده

ء تغيير  اين است آه واقعا نفس واقعيت يك شي. ما ارتباط دارد] مباحث[به مفهوم دقيق فلسفي آه با اين "تبديل"اما
 خوبي است و داراي  تعبير خيلي، فرماييد استعداد انجام آار انرژي را آه مي.  ديگري پيدا آند آند و حالت و شكل
وقتي ما . است"تواند مي"معنايش فقط، يك مفهوم فلسفي است"استعداد "اما آلمه. ام و آارانج، سه مفهوم استعداد

. است"آار"هم مساوي با خود"انجام"."تواند نمي"در مقابل"تواند مي"يعني، ء استعدادش چنين است گوييم اين شي مي
پس در . گردد به آار و حرآت برمي] انرژي[، استعداد آار يعني استعداد آار انجام دادن. چون آار يعني انجام دادن

اما آيا . شود حرآتي هم پيدا مي، شود اي مصرف و خرج مي رسيم آه در يك جا در حالي آه ماده آخر ما به اينجا مي
ماده ؟ اين شد، يعني اصال آن بود؟ توانيد بگوييد آه آن ماده تبديل شد به اين حرآت از نظر فلسفي هم شما مي

    اگر فرض آنيم يك آسي بيايد اين آتاب شما را با معجزه آت ؟] شد انجام[فهوم فلسفي تبدل به م؟ حرآت شد
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اما اين ديگر ، گوييم همين را مي،  بياوريم و اگر آتاب شما را بفروشيم و بعد آت، گوييم اين آتاب آت شد مي، بكند
،  هم آافي است- به اصطالح منطق -"سمر"در علم، هايي باشد از نظر علمي بايد نشانه. تبدل نيست، به مفهوم دقيق

يعني در حالي آه ، يعني هميشه اين توازن در عالم هست، شود ماده به انرژي تبديل مي. ديگر الزم نيست"حد"
واقعيت اين است آه ، گويند نه يا مي. ديگر بيش از اين نيست. آيد شود، حرآتي هم به وجود مي اي معدوم مي ماده

آيا تبدل ؟ شود ماده  طرف در نقطه مقابل آن هم بگوييم حرآت مي تا از آن؟ يا اين طور استآ، اصال ماده حرآت شد
  ؟ در اينجا به مفهوم واقعي تبدل است

حقيقت ، دهد  راديواآتيو شعاع گاما بيرون مي گوييم ماده مثال وقتي آه مي.  يك قسمت آن به مفهوم واقعي تبدل است-
ولي حاال آيا واقعيت ، غير از ماده به آن معناست آه عرض آردم، استاين شعاع آه موج الكترومغناطيس 

ممكن است ، ها را قبول آنيم اگر آن فرضيه.  است اين بحث ديگري، مغناطيس در آمون ماده وجود دارد يا نه
  .  دقتي آه فرموديد واقعيت ندارد بگوييم تبدل فلسفي با آن

يعني حرآت ، موجي نيست،  ماده طيس و موج است و در باطنبا نظر ظاهري اشعه گاما از نوع الكترومغنا
  .  واقعيت مغناطيس و واقعيت ميدان الكتريكي در ماده هست ولي، الكترون به دور پروتون است

  
  ؟ شما از موج مفهوم ديگري غير از حرآت داريد: استاد

تريكي و يك ميدان مغناطيسي آه در حال  الك يك ميدان:  موج الكترومغناطيس را شما بايد اين طور تصور بفرماييد-
  . تغيير هم هستند

  
فرماييد در يك مقداري از فضا يك خاصيت  شما مي. باز هم تعريف نيست، اين فقط معرف يك خاصيت است: استاد

 )جرمي(شود آه  چطور مي، آند وقتي جذب مي؟ اما واقعا خود اين خاصيت جذب چگونه است، جذب وجود دارد
  ؟ گذاريد مي"موج"چرا اسم آن را؟ شود جذب مي

براثر صوت آراتي در ، گوييم موج است  مي مثال در صوت آه. گوييم به آن موج مي،  چون اندازه آن متغير است-
بعضي ، در بعضي از آرات تحرك ذرات بيشتر و در بعضي از آرات تحرك ذرات آمتر است، شود فضا ايجاد مي

تراآم و انبساط هاي .  مختلف متفاوت است انبساط و تراآم در جاهاي، جاها متراآم و بعضي جاها منبسط است
  ميدان . ميدان ثابت و ميدان متغير داريم. ناميم مي"موج"متوالي را
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و معني آن "ميدان جاذبه"گوييم  به آن مي زمين در اطراف خودش يك ميداني دارد آه. ثابت مثل ميدان جاذبه است
يدا شده آه هر جرمي آه در اين ميدان قرار بگيرد تحت تأثير يك نيرو واقع شده و  پ اين است آه در فضا خاصيتي

  جرم در ، حرآت خواهد آرد و اگر فرضا اين ميدان وجود نداشت
ميدان مغناطيسي . "ميدان مغناطيسي"  يك ميدان ديگري وجود دارد به نام. ماند همان حالت عادي خودش باقي مي

  ميدان الكتريكي هم خاصيتي است در فضا آه به. آند  مغناطيسي نيرو وارد مي جسامخاصيتي است در فضا آه به ا
مقصود از موج الكترومغناطيسي اين است آه يك . تواند نيرو وارد آند  مي)الكترونها و پروتونها(ذرات الكتريكي 

 خاصيت ذاتا   وجود دارد آه ايندر فضا. شان در تغيير است  الكتريكي متعامد آه اندازه ميدان مغناطيسي و يك ميدان
كترون يك آنتن راديو مقداري المثال در.  انتشار است ميدان الكترومغناطيس ذاتا در حال. رود در فضا پيش مي

آند و چون  ودش يك ميدان الكتريكي و يك ميدان مغناطيسي ايجاد مي خمجاورتالكترون درهر . نوسان استدر
اين موج . دهد يدانها در حال تغييرند و تشكيل يك موج الكترومغناطيس مياين م، الكترون در حال نوسان است

  الكترومغناطيس آه مجاور 
. شود آه اين خاصيت ذاتي آن است  آيلومتر در ثانيه در فضا منتشر مي٠٠٠ / ٣٠٠با سرعت ، آن آنتن ايجاد شد

آند و بعدا   عين همان نوسان را ايجاد ميدر الكترونهاي موجود در آنجا،  رسيد اين ميدان وقتي مجاور آنتن ديگري
    اين مفهوم ميدان الكترومغناطيس. آنند آن نوسان را به صوت تبديل مي

گاهي به صورت امواج ،  صورت نور طول موج يا دامنه تغييرات اين ميدان تغييراتي دارد آه گاهي به. است
؟ حال تبديل اين ماده به انرژي چگونه است. تراديويي و گاهي به صورت اشعه ايكس و گاما و حاالت ديگري اس

از داخل هسته اتم ، آند به تشعشع  شروع مي اين راديوم آه، اگر مقداري راديو در اينجا قرار بدهيم: زنم مثالي مي
  گوييم اين ذره با سرعت داراي انرژي است و يك ميدان آيد آه مي  مي راديوم يك ذره با سرعت بيرون

  .  مفهومي است آه ما از تبدل داريم اين. رود شود آه با آن سرعت پيش مي م از آن منتشر ميالكترومغناطيسي ه
 به آن داديد ولي به طور قطع  توضيح علمي مفصلي] آقاي روزبه[شما ،  سؤالي را آه آقاي مطهري آردند-

استعداد "گوييم  آنيم و مي يمنتها انرژي را آه ما تعريف م، شود  مي توان جواب داد آه ماده به انرژي تبديل مي
    واال تعريف، گوييم طور مي خواهيم بيان آنيم اين با عبارت وقتي مي".  آار انجام

  نيرو در تغيير "فرمول، علمي آن
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يعني ما ، در قدرت] ضرب[مساوي است با تغيير مكان ، انرژي آه اين طرف رابطه و معادله است. است"مكان
  . است آه به اين شكل درآمده است"تغيير مكان در نيرو" از التيتوانيم بگوييم ماده يك ح مي

  
نيرو را در مقابل ماده ؟ خواهيم ببينيم چيست خود نيرو را مي. اجازه بدهيد حاال نيرو و قدرت را تعريف آنيم: استاد

به ، گردد رمي ب باز هم به قوه، ]آنيد هر چه تعريف مي[؟ گوييد انرژي مي؟ گوييد  مي قوه؟ آنيد چه تعريف مي
براي آار هميشه منشأ فرض ، بينيد  وقتي آه آار مي يعني از باب اينكه، دهيد اصطالح يك فرض فلسفي به آن مي

همين مبدأ اثر و ، گفتند  مي هم آه در قديم"قوه"يكي از معاني. گذاريد مي"قوه"نام آن منشأ و مبدأ آار را، آنيد مي
  . منشأ آار بود
اند  اصلي را قبول آرده. ر يزي آرد  گاليله پي  نيرو و آار بايد برگرديم به مبناي مكانيكي آهدر مورد: استاد روزبه
ترجمه بهتري "ماند". ترجمه شده است"ماند" يا اصل)مجبور بودن اجسام("جبر" به اصل آه"اينرسي"به نام اصل

 آن  به، سم علت خارجي اثر نكندمقصود اين است آه تا بر ج.  يك حال ماندگي يعني به"ماند".است"اينرسي"براي
، تا روي آن علتي اثر نكند، باقي است و اگر متحرك است اگر ساآن است به حال خودش، حالتي آه هست باقي است

يعني جسم ساآني متحرك شد و ، اگر خالف اين اصل مشهود شد.  ادامه خواهد داد حرآتش را به طور يكنواخت
 "نيرو "املع دخالت آرده آه به آن  در آنجا عاملي، ن تغييري حاصل شدجسم متحرآي ساآن گشت يا در حرآت آ

  .  فلسفي غير از اين است در اصطالح"قوه "گويند مي
  

ام و اين  من اينجا يك مجهول ديگري دارم آه در جلد سوم اصول فلسفه و روش رئاليسم نيز آن را طرح آرده: استاد
 شد و در آتاب  بار به وسيله گاليله آشف اولين"اينرسي"اين قانون. ت سؤال باقي اس همچنان براي من به صورت يك
آرد آه حرآت   اين فكر ارسطويي بر علم حكومت مي دوهزار سال بود آه":نويسد خالصه فلسفي نظريه اينشتين مي
يار  سطح بس اگر ما فضايي را در عالم فرض آنيم آه در آن فضا يك. "خواهد به علت احتياج دارد و محرك مي

 ما هم آن قدر صاف باشد آه )گلوله(، اين جسم ي نداشته باشدصافي باشد آه با همان دقت عقلي هيچ گونه اصطكاآ
، از نظر مانع( باشد  اي ا ساسا وجود نداشته قوه جاذبه، هوايي اصال وجود نداشته باشد،  باشد اي هم نداشته حتي دنده

  مثال سرعتي ، م و ما حرآتي به اين جسم بدهي)خال مطلق باشد
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 سرعت تا ابد حرآت خودش را ادامه  اين جسم در چنين فضايي با اين، يك متر در ثانيه به آن بدهيم] معادل[
  من گاهي؟  اين است آه مگر قبل از گاليله غير از اين حرفي بوده است اي آه براي من مجهول است قضيه. دهد مي

منتها طرز تفكر ] اند گفته قبال هم همين را مي. [توانم آن را حل آنم ميآنم و ن اوقات به اين طور چيزها برخورد مي
 ارسطو  شايد هم، دانيم چيست حرف ارسطو را آه نمي، گفته است] اين طور[گويند ارسطو  مي. آند و بيان فرق مي

د آه وقتي سنگي آيا ارسطو در عمرش نديده بو. قبل از گاليله هم در بين خودمان اين حرفها بوده است. گفته است
بعد از ،  دارد ارسطو آه قائل است حرآت به عامل احتياج؟ يا ديده بود، رود باال سنگ مي، آنند را به هوا پرتاب مي

در حالي آه سنگ باال ، رود اي باال مي داريم در عين حال تا چند ثانيه اينكه ما دست را از زير اين سنگ برمي
نيرو آه حاال ديگر نيست، آن آه ؟ نيرويي آه در دست من است؟ داند  چه مي سنگ را برنده] باال[رود عامل  مي

پس وقتي آه سنگ را به هوا ،  حرآت عامل قائل بودند گاليله و هر آسي قبل از او براي. بعد نيست، لحظه اول بود
    اين مطلب هم؟ عامل حرآت آن را چه فرض آرده بودند، رفت باال آردند و مقداري مي پرتاب مي

گفتند تفكيك علت از معلول  مي،  باشد برايشان امر خيلي مسلمي بوده است آه بايد هر عاملي با معلول خودش همراه
 هم  حتما االن،  عاملي وجود نداشته باشد در حالي آه معلولش وجود داشته باشد يعني محال است آه يك، محال است

  . دهد يم حرآت يك عاملي هست آه آن را به باال، رود باال آه سنگ مي
حرآت طبعي : آردند به دو نوع حرآت آمدند حرآت را تفسير مي آنها مي. آنم حاال من خودم جوابش را عرض مي

  همان چيزي(ء است  گفتند حرآتي است آه آن عامل محرك در ذات خود شي حرآت طبعي را مي. و حرآت قسري
    از آن، چيزي جداي "صورت نوعيه"يا"طبيعت"گفتند آه به آن مي

 است مثل يك عشق دروني آه در خود  بلكه ميلي، اي نيست آه از بيرون بخواهند بر آن وارد آنند ضربه، نيست
 ما  قوه هم آه، در ذات خودش مساوي است با يك قوه و نيرو، بينيد  شما مي اي آه يعني همان ماده، ء وجود دارد شي
و در [آنها به قوه جاذبه قائل نبودند . "  حرآت طبعي"گفتند ياين را م. گوييم يعني چيزي آه منشأ فعل است مي

 وجود دارد  گفتند در خود سنگ مبدأ ميلي مي؟ آيد پايين چرا مي، آنيم سنگ را وقتي ما رها مي] جواب اين سؤال آه
  . آورد پايين آشد و مي  آه آن را مي)مثل عشق(

  . داردالبته اين حرف هم با جاذبه خيلي فرق ن: استاد روزبه
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در سنگ يك ، گفتند بسيار خوب مي.  ندارد اش خيلي فرق قبول دارم آه توضيح فلسفي، البته خيلي فرق ندارد: استاد
چه ، رود باال زنيم و سنگ مي پس وقتي آه ما ضربه زير سنگ مي. آشاند  اينجا مي طبعي وجود دارد آه آن را به

 دست صالحيت ندارد آه آن را باال  نيروي، آه صالحيت نداردگفتند اين ضربه  مي؟ برد باال چيزي سنگ را مي
گفتند خاصيت  مي. شود برود در سنگ نيرو از دست جدا نمي، چون نيروي دست همراه دست است، ببرد

 اين است آه ضربه خارجي بر روي طبيعت )شود نيروهايي آه از خارج بر اجسام وارد مي(هاي خارجي  ضربه
مثل يك آدمي . برد باال دگرگون آن است آه آن را مي آند و طبيعت يعتش را آنا دگرگون ميطب، گذارد ء اثر مي شي

يك آسي او را ، دهد  مي  آه مثال عملي را به يك حال عادي انجام- تشبيه از من است - اين است  اش آه طبع اولي
يعني آن ، شود انيتش تمام ميبعد هم عصب، دهد  انجام مي عملي خالف رويه خودش] در نتيجه[، آند عصباني مي

اگر اين آدم دستش را باال برد آوبيد روي ميز و ، دهد حرف زشتي آه به او گفته شده نيست آه اين آار را انجام مي
حرف زشت است آه او را عصباني ] بلكه[، شكند  ميز را مي آن حرف زشت من نيست آه اين، اين ميز را شكست

  ". حرآت قسري"گفتند اين را مي. شكند  آدم است آه اين ميز را مي قوه نهفته در اين آرده و همان
گفتند اگر جسمي بخواهد در خالء حرآت طبعي  مي] اين است آه[يك مطلب ديگر هم آه در آتابهاي قديميها هست 

ولي .  نبودند ئلمنتها آنها به فضاي نامتناهي قا، آند قطعا الي االبد حرآت مي؟ آند يا نه آيا الي االبد حرآت مي، بكند
مسلم  .]الي االبد حرآت خواهد آرد[،  برايش باز باشد اگر فرض آنيم يك چيزي بخواهد حرآت طبعي بكند و ميدان

، اگر به يك فرض اهد خودش را به مرآز زمين برساندخو اين سنگ مي، اگر ما سنگي را به طرف زمين رها آنيم
آمد  حتي بحث مي. در اينجا بحثي نيست. رود تا ابد دنبال زمين مي گآن سن، خيالي زمين هم بخواهد از آن فرار آند

رود بعد  آنيم و مقداري باال مي اين را هم قبول داشتند آه وقتي ما سنگ را به باال پرتاب مي،  قسري روي حرآتهاي
تر از ميزان اگر عوائق آم. گرداند  است آه آن را برمي گفتند عوائق مي، ]بازگشت آن علتي دارد[گردد  برمي

 را آرامش  چون طبيعت، گذارد روي حرآت قسري اثر مي] اما[گذارد  روي آن تأثير نمي، حرآت طبعي باشد
آند به عين عبارتي  حتي بوعلي تصريح مي. دهد  مي گردد و آار اولش را انجام طبيعت به حال عادي برمي، دهد مي

  لوال :"گويد مي، آند  مي آه آخوند در اسفار نقل
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، آنيد يعني سنگي را آه به طور قسري پرتاب مي"ادمة الهواء المخروق لوصل الحجر المرمي الي سطح الفلكمص
  . رفت  سنگ تا باالي فلك اطلس مي اين، اگر تصادم با هوا و عوائق نبود

  
  . اين درست نيست: استاد روزبه

  
  ؟ چرا درست نيست: استاد

  . آند  آه آن را خرق مي مصادمت آن است با هوايي .گردد گويد علت اينكه سنگ برمي  ايشان مي-
  

، دهيم تا برود باال اصل فرضيه اين است آه آن حرآت قسري آه ما به اين سنگ مي. مقصود مانع است: استاد
  . شود اين يك سؤال علمي مي. داند منتها مانع را فقط هوا مي، گرداند موانع است آه آن را برمي

اگر ما در خالء هم يك . طور نيست  اين دانسته از مقاومت هوا و حال آنكه را عبارت مييعني ايشان مانع ،  بله-
   .]گردد  برمي پس از مدتي[سنگي را پرتاب آنيم 

  
  . چون يك مانع ديگري وجود دارد، بله: استاد

  . جاذبه وجود دارد،  بله-
  

من ؟ آند آه آيا موانع منحصر به هواست  نمي روي اين بحث. بحث او روي مانع است، بحث او اين نيست: استاد
 آه  صحبت در اين است، ولي صحبت اين نيست،  به قوه جاذبه فكر نكرده بودند اين را قبول دارم آه قدما راجع

  باز خود ، آيا اگر موانع نباشد، دهد جسمي آه يك حرآت قسري انجام مي
  ؟ ايستد يا نه به خود مي

  . ه طور آلي گفته بودالبته اگر لفظ موانع را ب،  خير-
  

،  روي اين جهت است آه اگر موانع نباشد بحث. آنند اين را به عنوان مثال ذآر مي. اصال بحث همين است: استاد
 اين است آه هميشه با مانع )القسر اليدوم(آند  آند و سراينكه قسر دوام پيدا نمي حرآات قسري هم ادامه پيدا مي

  . آند برخورد مي
هايي است  منظورشان ضربه"قوه"گويند  مي اينها وقتي. نم آه حتي ارسطو هم آن حرف را زده باشدآ من باور نمي

، يعني "  قوه"گوييد وقتي شما مي. طوري آه جناب عالي تعريف آرديد همان، آيد آه از خارج بر يك جسم وارد مي
  نيرويي آه از بيرون يك 
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 نيرويي است آه در خود جسم است و  در درجه اول"قوه"ادر صورتي آه از نظر قدم، جسم بر آن وارد بيايد
توانيد بگوييد نيروي داخلي در اشياء وجود ندارد و قوه را  آيا شما امروز مي. نيروهاي خارجي نوعي از قوه است

 يعني - آنيد آه در داخل اشياء قوه  توانيد ثابت شما از آجا مي؟ طوري تعريف آنيد آه به اين موانع منحصر شود
  آنيد آه فقط آن اينكه قوه را اين طور تعريف مي؟ آنيد طور تعريف مي  را اين چرا شما قوه؟  وجود ندارد-مبدأ نيرو 

 فرض قانون جبر گاليله است و  مبني بر همان، آند چيزي است آه در سرعت يا جهت حرآت تغييري ايجاد مي
در ، شود ء وارد مي نيد به نيروهايي آه از خارج بر شي را منحصر بدا قانون جبر گاليله مبني بر اين است آه قوه

ء وارد   چه ملزمي از نظر علم داريم آه قوه را منحصر بدانيم به نيروهايي آه از خارج بر شي صورتي آه
براي آار هم مبدأ اثر . بينيم ما آه جز آار در اشياء نمي؟  در خودش يك قوه باشد)چه اشكالي دارد آه(؟ شود مي

  . آنيم فرض مي
  ؟  اثرش موجود نيست  چرا گاهي)ذاتي ماده باشد(اگر اين خاصيت از خود ماده باشد ،  خوب-
  

به قول . اگر خاصيت از خود ماده باشد. آيد جا درمي ء به ماده و صورت از همين تحليل شي. ذاتي ماده نيست: استاد
بينيم از ماده  ولي ما مي، ابل تفكيك نيست خاصيت مثلث است براي خود مثلث آه آن ديگر ق مثل، شما ذاتي است

بينيم ماده  قبال گفتيم آه ما مي.  غير از خود ماده است شود آه قوه نهفته در ماده پس معلوم مي، شود تفكيك مي
خاصيت ، شود  مي ماده داراي خاصيتي، شود معدوم موجود مي، شود موجود معدوم مي، شود  مي ماده زنده. ميرد مي

ماده در جوهر خودش ، شود پس ناچار براساس فرض عقلي بايد بگوييم چيزي با ماده توأم مي، شود  مياز آن گرفته
  . )١( آردني  آن آمال هم آشف آردني است نه حس. شود آند و گاهي اين آمال از آن گرفته مي آمالي پيدا مي

  
  

  : پاورقي
   .]شود ناميده مي"صورت نوعيه"يا"طبيعت"و آن همان چيزي است آه[ ١. 
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              )٣(   

  راههاي عقالني و فلسفي            
  

 ١٨٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ١٨٨



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

            فلسفي و عقالني راههاي
            )1(   

 اينكه براي. كرديم مي  صحبت پيش جلسه در كه فصلي از غير است ديگري فصل يك ما امروز بحث
 يعني -  توحيد درباب را گذشته سرفصلهاي بايد ،شود روشن گذشته بحثهاي با ما امروز بحث رابطه
 طي خداشناسي براي بشر كه راههايي مجموع كرديم عرض. كنيم  عرض -  خداشناسي داليل درباب
 و عقل  راه سوم ،تجربي علوم يا حس راه ديگري ،فطرت يا دل راه يكي: است راه  نوع سه است كرده

  . فلسفه راه ديگر عبارت به يا استدالل
 راه. است شده گفته زمينه  اين در حرفهايي چه و چيست مقصود كه كرديم بيان ار فطرت و دل راه اول

 و مخلوقات و موجودات از استدالل يعني ،فلسفي  استدالل نه ولي بود استدالل نوعي هم آن كه حس
    نظم راه از يكي: است شده استدالل طريق سه به باز كه ،گفتيم هم را راه  آن ،داريم ما كه مشهوداتي

 ،بينيم مي ما كه اشيائي اين اساسا  كه خلقت خود راه از سوم و ،مخلوقات هدايت راه از ديگري ،خلوقاتم
  . بود قسمت اين به راجع ما آخر بحث. اند شده پيدا بعد و اند نبوده  كه هستند اشيائي يعني ،اند مخلوق

 آنها كه ببينيم و كنيم بيان اند رفته خداشناسي براي كه را فلسفي و عقالني راههاي آن خواهيم مي حاال
   يا  هست مستحكمي راههاي آيا و است راهي نوع چه
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 ،دارد حسابگري جنبه بيشتر ،نيست تجربتي كه معنا اين به نيست علمي چون فلسفي راههاي ؟نيست
 مفاهيم و معاني راه از انسان ،رياضي محاسبات نظير  يعني -  رياضي محاسبه نه البته است محاسبه

  . كند استدالل زمينه  اين در است استهخو
 و كهنه راه يك خداشناسي  اثبات براي فلسفي راه اروپاييها مخصوصا و مردم افراد از بسياري نظر از

 فلسفي شكل به كه برهانهايي از هيچيك كه كنند مي  تصريح آنها از بسياري حتي و است غيرموصلي
 خدا براي منحصر راه و زند نمي دل به جنگي صطالحا به ،است شده آورده  خداشناسي اثبات براي

 آن - يا و  هست خلقت در كه نظامي و مخلوقات و موجودات طريق از كه است راهي همان  شناسي
 كه آنهايي ،كرد اثبات را خدا شود مي ،دارد وجود موجودات در كه هدايتي - كرديم تحقيق ما كه طوري

  . رسد نمي جايي به و است راه كوره و غلط درصد صد راهشان ،ندشو وارد اند خواسته فلسفي راههاي از
 راهها آن كه ببينيم و كنيم بيان را راهها اين بايد ،است شده هم توحيد علم تاريخ جنبه از ولو عجالتا ما

 و ها خدشه چگونه ،اند كرده وارد راهها اين بر كه هايي مناقشه و ها خدشه و است بوده راههايي چگونه
 اشاره است  شده اقامه فلسفي شكل به كه برهاني نوع سه به كلي نظر از من. است بوده  هايي همناقش

 برهان« برهان كي. ميشو يم رد  مطلب اين از و كنيم مي بحث است الزم كه اي اندازه تا و كنيم مي
 رسيده سينا ابن از يعني ،است"سينوي برهان"ديگر برهان است؛ دهيرس ارسطو از كه است »ييارسطو
   از كه كنيم اطالق آن بر"صدرايي برهان"اصطالح توانيم مي هم سوم برهان و ،است

  . است صدرالمتألهين
  

  "محرك اول"برهان
  

 كه باشيد داشته توجه بايد البته.  است"اول محرك"معروف حرف همان ،است رسيده ارسطو از كه آنچه
 حركت فيلسوف نظر از تحولي و تغيير ره ،نيست مكاني  حركتهاي مخصوص فلسفه اصطالح در حركت
 در خواه ،وضع در خواه ،كيفيت در خواه ،كميت در خواه ،باشد مكان در تحول و تغيير  آن خواه ،است
  . ثبات مقابل نقطه ،تغيير يعني"حركت"گويد مي وقتي فيلسوف. باشد خواهد مي چه هر در و جوهر
   ،است حادث حركت ونچ ،دارد الزم محرك حركتي هر كه است گفته ارسطو
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 محال محرك بدون ،دارد الزم  محرك حركت. )1( باشد تواند نمي علت بدون ،است پديده ،است حادثه
  . مقدمه يك اين. است

 هميشه خودش معلول با علت  يعني ،زمانا ولو نيست پذير انفكاك خودش معلول از علت: دوم مقدمه
 علتي اگر. باشد داشته زماني توالي] آن با[ يا زماني لهفاص  معلول از علت كه است محال ،است همزمان

 كننده آماده علت ، است"اعدادي"علت اصطالح به ،نيست واقعي علت آن ،شد منفك خودش  معلول از
  . واقعي علت نه است

 گويد مي. دارد احتياج  همزمان محرك به حركت گفتيم ما و دارد وجود دنيا در حركت: سوم مقدمه
 خودش ،محرك آن آيا ؟نيست يا است - متحول ،متغير يعني - اعم معني به تحركم خودش محرك
 عرض بعد كه توضيحي با ،است ثابت اينجا تا ارسطو مدعاي ،است ثابت اگر ؟متحرك يا است ثابت
 در صحبت باز ،دارد احتياج محرك  يك به باز هم آن ،است متحرك و نيست ثابت محرك اگر. كنيم مي
 آن اسم كه بشوند ثابت به منتهي حركتها بايد امر نهايت در ،ثابت يا است متحرك كه دآي مي محرك آن

  . "اول محرك"گذارند مي را  ثابت
 متحرك و متغير است جسماني و جسم چه هر كه است اين آن و كنيم اضافه بايد هم ديگر مطلب يك
 ارسطو. است تحرك و تغير عينو داراي داريم چه هر ، نداريم ثابت طبيعت عالم در ما ييعن ،است
 بگويد ديگر طرف از و ،ندارد وجود ثابت ،ندارد وجود ثبات طبيعت عالم در كه بگويد  طرفي از خواهد مي
. باشد ثابت يك محركات و حركات تمام سررشته بايد يعني ،شود منتهي ثابت يك به بايد حركات تمام
  طبيعت ديگر ،شد] ثابت[ كه قدر همين چون ،تاس ماوراءالطبيعي موجود  همان او نظر از ثابت آن

 اطراف در البته. اينجاست در ارسطو استدالل پيكره اين. شود مي ماوراءالطبيعي ،نشد كه طبيعت ،نيست
  . است دادن جواب قابل آنها همه كه  است شده هايي مناقشه و ها خدشه استدالل اين

  : پاورقي
 غير ،گويند مي امروز آنچه كه بگويند  است ممكن حاال ،اند زده ينهزم اين در حرفهايي يك امروز البته 1. 
  . دهند مي نسبت ارسطو به آنها چه اگر  است گفته ارسطو كه است چيزي آن از
  

  "محرك اول"اي بر برهان خدشه
  

 كه است اين آن و اند كرده وارد اخيرا كه است اي خدشه ،برسد نظر به مهمتر همه از شايد آنچه
 ،باشد داشته احتياج محرك و عامل به حركت نفس  كه ندارد قبول را اصل اين امروز فيزيك دگوين مي

 اين"  حركت تغيير"از مقصود. دارد احتياج عامل به حركت تغيير بلكه ،ندارد  احتياج عامل به حركت
 كه محركي آن. بدهد جهت تغيير يا شود كندتر يا تندتر خواه ،شود عوض حركت وضع كه است

 يك به هم پيش جلسه در. شناسد مي امروز فيزيك كه  است عاملي آن از غير اند گفته )1( سطوئيينار
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 بدانيد كه ،كرديم عرض قدر همين سربسته صورت به ،كنيم تكيه برهان اين روي خواهيم نمي ما چون
 خيلي ،بشويم فلسفي براهين اين از يك هر وارد  بخواهيم اگر. است بوده يادن در حرفي چنين يك

  . باشد شده پيدا مختصري آشنايي تاريخي نظر از تا كرديم عرض قدر همين ،شود مي طوالني
  

  "سينوي"برهان
  
   كرده  طي سينا ابن كه راهي يعني ،است سينوي راه كرديم عرض كه راهي آن اما

  : پاورقي
 آن ،است منعكس اسالمي كتابهاي در كه است ارسطويي مقصودمان ،ارسطو گوييم مي وقتي ما البته 1. 

  . دانم نمي  من ،است گفته چه هر واقعي ارسطوي
  

 كرده استفاده است فلسفه در اي مسأله  كه"امكان و وجوب"مسأله راه از بار اولين براي سينا ابن. است
 بيشتر يعني ،است تر فلسفي رفته ارسطو كه راهي از است رفته سينا ابن  كه راهي. حركت راه از نه است
 )است حركت مسأله  كه( دارد بستگي طبيعيات به سرش يك ارسطو راه. دارد محاسباتي و عقالني  جنبه

  . نيست چنين است رفته سينا ابن كه راهي اما
 ،هستي: كنند مي ركد را آن مردم همه ولي است استعمال مورد فلسفه در كه داريم مفهوم دو ما

 را آنها بخواهد كسي كه نيست احتياجي و دنياست  مفهومهاي ترين بديهي از نيستي و هستي ،نيستي
  . كند تعريف ما براي
 تصورش يعني( است بديهي  مفهوم سه اين نفس ،است رديف همين در كه داريم هم ديگر مفهوم سه

 وميس ،است بودن محال يا"امتناع"ديگري ،است ضرورت يا"وجوب"يكي ،)ندارد تعريف به احتياج
 صفت را"ب"و دهيد قرار موضوع را"الف"شما اگر. بودن ممتنع نه و بودن واجب نه يعني ،است"امكان"

  : ندارد چهارم شق ،دارد را حالت سه اين از يكي حتما"الف"براي"  ب"گويند مي ،كنيد فرض آن براي
 شما اينكه مثل ،باشد نداشته را صفت ين ا شود نمي يعني ،است ضروري"الف"براي صفت اين يا
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 محال آن براي[ )كنيم تقسيم واحد دو به را واحد يك اينكه نه ،بگيريم واحد همان را واحدها اينكه بر
   طاق تواند مي ،باشد ات شش تواند مي ،باشد تا پنج ،تواند مي ،گردوست نام به كه ء شي اين اما .]است
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باشد  . باشد جفت تواند مي ،
 هم ،نيستي و هستي هم. ندارد  اشكالي ما براي آنها تصور نفس كه است واضحي خيلي مفاهيم يك اينها

 نخواهد هم طرد و نكرده طرد خودش از بشر وقت هيچ كه  است چيزهايي از امكان و امتناع و ضرورت
 " جبري قوانين"گوييد مي شما كه امروز. است معاني و مفاهيم همين پايهبر علوم تمام  اساس بلكه ،كرد
 گوييد مي هم را آن مقابل نقطه. است ضرورت همان" ناپذير اجتناب"اين ،"ناپذير اجتناب"گوييد مي يا
 ،است اي مسأله  شده پيدا بشر ذهن در كجا از مفاهيم اين اينكه. است بودن محال همان  كه"غيرممكن"

 با نه و ببيند تواند نمي چشم با هم را"امتناع"،ببيند تواند نمي چشم با وقت هيچ را"وجوب"سانان چون
  . نيستند محسوس ولي هستند معقول مفاهيم اينها ،حسي هيچ
 طرف از وامتناع امكان و ضرورت و ،طرف يك از عدم و وجود: دانستيم را مفهوم پنج اين ما كه حال
 محال مسلم ،هستند كه آنهايي] يعني[ موجودات گويد مي ،است ينا سينا ابن معروف حرف ،ديگر

 كه اينها  پس. )نيستند محال كه است اين بر دليل بودنشان( نبودند كه بودند محال اگر چون ،نيستند
 از عقلي احتمال حسب به آيا. الوجود واجب يا الوجودند ممكن يا: دارند را ديگر شق دو از يكي ،هستند

   يا مسلم ،هست عالم در كه آنچه. نيست بحثي كه هست اشيائي عالم در  اينكه در ؟اند رجخا شق دو اين
 بنديم مي را چشمهايمان ما اينجا. باشد تواند نمي الوجود ممتنع چون ،الوجود واجب يا است الوجود ممكن

 الو ممكن يا تاس الوجود واجب هست عالم در كه  آنچه دانيم نمي و گيريم مي نظر زير را هستي تمام و
 ، نه اگر ،فهوالمطلوب )مطلب شق يك( هست الوجود واجب ،هست عالم در  كه آنچه ميان در اگر ،جود
 ممكن آن با اگر ،شود منتهي الوجود واجب به بايد الوجود ممكن گويد مي. است الوجود ممكن هست آنچه
 ،ذاتش در كه چيزي آن يعني الوجود ممكن چون ؟چرا ،نيست هم الوجودي ممكن ،نباشد الوجود واجب

 تفاوت بي  هستي به نسبت - امروزي تعبير به -  ذاتش خود پس ،نباشد تواند مي  هم باشد تواند مي هم
 ،باشد تواند مي( امتناع نه دارد ضرورت  نه برايش هستي ،بگيريم نظر در را او ذات ما اگر چون ،است
   اگر واال است داده او به را وجود كه است علت آن و است علتي حكم به او بودن پس. )نباشد تواند مي

 و نيست ذاتي او براي وجود  كه قدر همين ،است الوجود واجب ،شود نمي الوجود ممكن ،باشد او ذاتي وجود
   به او براي داشتن وجود  يعني( است الوجود ممكن او كه كرديد فرض شما
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. باشد بحثي هم اين در كنم نمي فكر. است آورده وجود به را او علتي پس )است عرضي امر يك اصطالح
 ما مطلوب پس ،است"واجب"اگر: "ممكن"يا است"واجب" يا علت آن ،علت آن سراغ رويم مي گويد مي
 طور همين. خواهد مي علت هم آن باز ،است"ممكن"اگر ،آمد دست به"هست عالم در الوجود واجب"كه
 ،جلو برود نهايت بي طور همين ،خوب بسيار بگوييد تاس ممكن شما... و رويم مي علت علت سراغ باز

 ء شي اين گويند مي ،است معلول و علت نظام همين بر اخير عصر در ماديين فرضيات اصال كمااينكه
 معلول اين. است معلول خود نوبه  به باز هم علت آن كه علتي معلول ؟چيست معلول ،است معلول
 اين ماديين حرف نتيجه. غيرالنهايه الي ،معلول و است علت باز آن كه ديگر ء شي يك معلول ؟چيست
  . است شده تشكيل الوجودها ممكن نهايت بي از هستي نظام  كه است
. باشد شده تشكيل الوجودها ممكن نهايت بي از هستي نظام تمام كه است محال اين گويد مي سينا ابن
 علت نظام گويد مي كه تسلسل راه از يكي: تاس كرده بيان راه دو از را آن بودن محال ؟است محال چرا
 اينجا در كه ء شي  اين يعني ،اند همزمان يكديگر با معلول و علت. باشد غيرمتناهي تواند نمي  معلول و

 آنگاه. باشد آن موجد و وجود نگهدارنده كه باشد  علتي يك بايد االن ،باشد د الوجو ممكن اگر دارد وجود
 الوجود ممكن اگر هم آن. باشد داشته حاضر زمان در علتي بايد االن ،باشد ودالوج ممكن اگر هم علت آن

 سلسله يك واحد آن در االن بايد] نتيجه در... [طور همين و ،باشد داشته حاضر زمان در علتي بايد ،باشد
 ثابت] شده اقامه[ تسلسل مبحث در كه براهيني با چون و باشد داشته وجود غيرمتناهي و نهايت بي
 ،است محال -  هستند يكديگر از منفك زمانا كه علتهايي نه - همزمان علتهاي تسلسل كه است  دهش

  . است محال هم اين پس
 بايد اينكه يكي: بدهيم توضيح اينجا توانيم نمي را مطلب دو هر ما كه شد مبتني مطلب دو بر راه اين
 ،همزمان علتهاي كه كنيم ثابت ايدب دوم ،باشد همزمان  خودش با بايد معلولي هر علت كنيم ثابت

  . آيد مي پيش تسلسل مسأله همان كه باشند توانند نمي  غيرمتناهي
  

  بيان ديگر در ابطال تسلسل ممکنات
  
   و  است نگفته را آن توضيح سينا ابن خود گواينكه - است تر ساده كه ديگر راه
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 اين - است زده را حرف اين  كه است كسي اولين نصير خواجه هم شايد ،اند گفته اند آمده بعد ديگران
 هر كه كند مي قبول"مادي" حتي. دارد وجود معلول و علت دنيا در كه رسيديم اينجا به ما: است
 ممكن سينا ابن زبان به ،است علت يك معلول بينيد مي  عالم در شما كه چيزي هر بلكه ،اي پديده

    معلولي هر گويد مي مادي ،هست كه چيزي. است كرده پيدا وجود علتي واسطه  به كه است الوجودي 
 خودش مثل هم آن  كه است علتي يك معلول - ايد گذاشته"الوجود ممكن"را اسمش شما كه -

 به ممكنات مجموع از هستي نظام تمام يعني ، نهايت بي تا... و است ديگر علت معلول و الوجود ممكن
   ،است رسيده آنها به )آنها علت( ديگري جاي از نوجودشا كه اشيائي  مجموع از يعني ،آمده وجود

  . است داده وجود آنها به كه است بوده علتشان
  
 مقدمه آن و داد فيصله را مسأله  اين شود مي ،باشد نداشته حرفها آن به احتياج كه اي ساده مقدمه يك با

 تا چيزي هر گويند مي كه خوانيد مي زياد ماديين حرفهاي در و امروز فلسفه در شما: است اين ساده
  . كند نمي پيدا وجود نشود ضروري وجودش تا يعني ،كند نمي پيدا وجود نباشد ناپذير اجتناب وجودش

 پيدا ضرورت ،دارد وجود  االن گردش اين اگر ،كنيد نگاه را صفحه اين گردش گويند مي شما به مثال
 مي را اين كه ،اند بخشيده ضرورت آن به علل و شرايط مجموع يعني ،كند پيدا وجود كه است كرده

    داده ضرورت آن به علت ،نيست ذاتش ناحيه از كه است ضرورتي اين منتها ،"بالغير ضرورت"گويند 
 است الوجود واجب الوجودي ممكن هر ،است ضروري ممكني هر گوييم مي ما. هست هم درست اين و ،

 وجوب بنابراين. است بخشيده ضرورت آن به علتش الوجودي ممكن هر يعني ،بالغير الوجود واجب اما
 يا اشياء كه بود اين  كرديم ذكر ما كه تقسيمي آن. نشود اشتباه بالذات وجود وجوب با بالغير وجود
 الوجود واجب ناحيه از الوجود ممكن گفتيم ما البته و ،بالذات الوجود واجب يا اند بالذات الوجود ممكن
   وجود اين ،بخشد مي ضرورت اين به و است الوجود واجب او چون نييع ،شود مي بالغير واجب ،بالذات
  . كند مي پيدا
 آنها منتها ،است ضرورت  نظام گوييم مي هم ما ،است ضرورت نظام عالم نظام گويند مي ماديين پس
 جا يك بالغيرها واجب اين گوييم مي ما ،است بالغير  واجب بگذاريد كه چيزي هر روي دست گويند مي

 ما. نيست  هم انكار قابل و ندارد انكار احدي را بالغير وجوب پس. بالذات واجب  يك به شود مي يمنته
   توافق آنها با آمديم
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 درصد صد نظام يك ،بينيم مي ما كه نظامي اين و ها پديده اين ،هستها اين ،عالم اين گوييم مي و كرديم
 كتابهاي ،حرفها اين از است پر كه بينيد مي ،دبخواني كه را ماديين كتابهاي شما. است قطعي و ضروري
 گرفته را ممكني هر طرف دو ضرورت دو"بالضرورتين الممكن حف":گويند مي ،بخوانيد  كه هم را الهيون
  . است

 ندارد نظري اختالف جهت اين در فلسفه. ايم كرده] مطرح[ فلسفه اصول هشتم مقاله در را بحث اين ما
 بيرون من دهان از االن كه حرفي اين ،فلسفي حسابهاي  روي حتي. است ضرورت نظام عالم نظام كه
 در ، هست جبر مقابل در معنا آن به اختيار ،گوييم مي ما كه اختيار نظام آن در  اينكه عين در ،آيد مي
 از ،لحظه اين در و ساعت اين در ،حرف اين كه بود محال اصال يعني ؟چه يعني. است ضرورت حال عين
 يا آمد بيرون من دهان از كه لحظه اين در و ساعت اين در حرف  اين چون ؟چرا. نيايد بيرون من دهان

 پلك كه بود  محال ،نبود علت آن اگر ،است بوده علتي موجب به ،خورد تكان كه شما  چشم پلك آن
 وجود كه عللي مجموع بلكه ،علت يك  نه ،بيايد بيرون من دهان از حرف اين يا بخورد تكان شما چشم
   پيدا وجود آن علت ؟نشود واقع] حادثه[ اين كه شد مي چطور. اند بخشيده  ضرورت آن به ،اند كرده پيدا
. است بخشيده ضرورت آن  به عللي و شرايط مجموع يك هم باز ؟كرده پيدا وجود چرا علت آن و ،نكند
 موجودات اينكه با پس .است بخشيده ضرورت عللي  مجموع يك هم آن به ،اصلي علت آن سراغ رويم مي
 اگر  واجبي هر. بالغير واجبات اما هستند واجبات همه ،هستند ممكنات همه آنها و ما قول به عالم

  . بخشيد ضرورت آن به علتش چون گوييم مي ؟كرد پيدا ضرورت چرا بگوييم
 داريم ولقب االن كه  ضرورتي اين ،شود تشكيل ممكنات از هستي نظام تمام اگر گويند مي ها سينوي

 در خدا چون ،است بالذات جود الو واجب وجود  دليل به ،داري قبول توهم االن كه ضرورتي اين. نبود
    نه ،نباشد عالم در بالذاتي الوجود واجب يعني خدا اگر و است ضرورت نظام  عالم نظام اين ،هست عالم

 اين وجود اينكه براي ؟چرا. ندباش ضروري ها مخلوق موجود اين تواند مي نه و هست موجودي و مخلوق
 موجود اين اگر مثال. باشد بسته آن بر نيستي  راههاي تمام كه كند مي پيدا ضرورت وقتي ممكن موجود
   باز برايش كه نيستي راه يك ،باشد نداشته وجود يكي و باشد داشته وجود  علت نه ،دارد علت ده ممكن
باشد  . نيست موجود آن ،
   آنها بر نيستي راههاي تمام كه كنند مي پيدا ضرورت ادني در وقتي اشياء پس
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 تمام] كه است جهت اين  به[ است ضروري و هست عالم اين كه بينيد مي االن شما اينكه. باشد بسته
 گويم مي من ،است ممكنات همه نظام اين گوييد مي شما منتها. است شده بسته عالم بر نيستي راههاي

   وجود چرا] موجود[ اين پرسند مي دو هر شما و من از. الوجود واجب يك  به شود مي منتهي نظام اين
 اين اينكه حكم به ،علت  اين حكم به گوييم مي ؟كند پيدا وجود كه دارد ضرورت چرا و است كرده پيدا
. است كرده پيدا ضرورت هم اين ،داشته وجود علت  اين چون ،است بوده هم اين ،داشته وجود علت
 ؟است كرده پيدا ضرورت و وجود چرا اين ،علت اين سراغ رويم مي. كرد پيدا جواب  سؤال اين بينيم مي
 شما باز ،رويم مي اين سراغ. گويد مي  راست بينيم مي. نباشد توانست نمي اين ،بود اين چون گوييد مي
  . بله گوييم مي. نباشد توانست نمي اين ،بود اين چون گوييد مي
 گوييد مي ؟دارد وجود چرا"الف"بگويم من اگر: است اين آن و تهس اينجا در ديگر فرض يك
 تا نباشد اين ،نكند پيدا وجود هم"الف"كه نكند پيدا وجود"  ب" ،خوب گفتم مي. دارد وجود"ب"چون
 به نباشد" الف" ،آقا نه گفتم مي. نباشد توانست نمي هم"ب" ،بود"ج"چون گفتيد مي. نباشد  هم آن

 و نباشد"ب" توانست  نمي،بود "ج" وقتي گفتيد مي. نباشد هم"ج"  ينكها به نباشد هم"ب"اينكه
 ،"كسي كند يكجا كه است خوش چنين سودا"گوييم مي  يكدفعه. نباشد"الف"توانست نمي ،بود"ب"وقتي
... باشد"د"نه ،باشد"ج"نه ،باشد"ب"نه اينكه تا نيست"نيست"الف چرا ؟"هست"الف چرا ،آقا گويم مي
 بر را نيستي راه چيزي چه ؟كند نمي حكومت مطلق نيستي عالم بر اصال چرا يعني ؟غيرالنهايه الي

 آن علل از هيچيك  كه است اين به] منوط[ بالخصوص ء شي اين نبودن يعني ؟است بسته عالم  جميع
 اين اگر چون ؟چرا. نباشد تواند نمي] ء شي[ اين باشند، بالذات الوجود واجب به متكي علل اين اگر ،نباشد

] علت علت اگر [،نباشد آن] علت علت[ بايد نباشد آن] علت اگر [،نباشد آن] علت[ بايد نباشد] ء شي[
 نباشد چيزي بايد ،نباشند بخواهند اينها همه اگر كار آخر... و نباشد آن] علت علت علت[ بايد نباشد آن
 ،باشد بايد او ،نباشد او كه است محال چون و )بالذات الوجود واجب يعني( است محال او  ذات بر عدم كه
  . هستند اينها همه بود كه او
] ء شي[ اين ،نباشد تواند مي  خودش ذات در] ء شي[ اين] بينيم مي[ رود مي جلوتر چه هر نظام اين اما
   كدامشان هر از و باشند داشته  زبان اينها اگر... و نباشد تواند مي هم
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 آن چون ،كرد  هست مرا ديگر يكي ،باشم خواستم مين كه خودم من گويد مي ؟هستي چرا بپرسيد
 كه ديگري آن ولي نباشم توانستم مي  من گفت مي ،گفتيم مي كه هم آن به. باشم مجبورم من ،هست
 ،بگيريم كمرگاهش از كه جا هر ،ببريم و كنيم قطع را نظام اين  وقتي تا ما. باشم كه مجبورم من ،هست
 نمي من ،هست  من سر باال اين گويد مي ؟هستند چرا گوييم مي ء شي هس اين به ما مثال. داريم  جواب

 نيست"نيست يكجا آن تمام چرا بگوييم ،بگذاريم  دست يكجا نظام اين تمام روي اگر اما. نباشم توانستم 
 از عالم نظام  تمام اگر يعني ،]نداريم جواب بالذات الوجود واجب بدون [؟باشد بايد  كه دارد دليلي چه و

 و هستي ؟دارد ضرورت چرا و هست چرا  پس. )نباشد است ممكن ،باشد است ممكن( باشد ممكنات
 اين به[ نباشد كه است محال و باشد بايد هست كه چيزي هر اينكه و نظام اين بودن جبري و ضرورت
 اگر واال ،هست عالم در  بالذاتي الوجود واجب ،هست عالم در بالذاتي وجود ضرورت يك] كه است  جهت
 من گويند مي كه است اين خودشان ذات در حالشان  زبان كه است اشيائي همه ،هستي نظام اين تمام
    خودم حكم به دارم ضرورت كه من و نيستم خودم حكم به هستم كه من ،نباشم  توانم مي باشم توانم مي

 سؤال اين براي صورت اين در... و گويد مي] را همين[ هم ديگري ،داده من به ديگري ،ندارم ضرورت
 چرا ،نباشد هم علتت علت اينكه به نباشد هم علتت اينكه  به نباش تو گوييم مي ،كنيم نمي پيدا جواب

 الزم محالي چه ؟...نه و علتت علت علت نه و علتت علت نه و بود مي علتت نه اينكه به نيستي"نيست"تو
 بنابراين ؟هست چرا پس. نباشد چيز هيچ بود ممكن ،بله ؟نباشد چيز هيچ كه بود ممكن پس ؟آمد مي
  . است الوجود واجب به متكي باز كه كند مي پيدا را واحد ممكن  حكم ممكنات نظام تمام
 بلكه ،كنيم اثبات را تسلسل  باب مخصوص براهين آن ما كه نيست احتياجي ،شويم وارد راه اين از اگر

 آن وارد ندارد لزومي حتي و ،است المأخذ قريب خيلي تسلسل  باب براهين از يكي با ،گفتيم كه همين
 فقط ،)باشند همزمان يكديگر با بايد معلول و علت كه( است مشكل اثباتش قدري  كه شويم مطلبي
 عالم در ضرورت و هستي  چون كه كنيم مي درك فلسفي محاسبه يك با ،شويم وارد كه مقدار همين
  . اند بالذات الوجود واجب به متكي هستيها اين  امتم و هست عالم در بالذات جود الو واجب ،هست

 ١٩٩



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  مكمل راه نظم و فطرت ، براهين فلسفي
  

 و اند شكسته ما دهان در  اصطالح به را لقي تخم يك مصريها اين: كنم مي عرض ديگر مطلب يك حاال
  : است  اين آن و اند شكسته فرنگيها شايد هم آنها دهان در
 و قلب راه از كسي اگر گفتيم ،كرديم تأييد هم را آنها استحكام و مكردي عرض را گذشته راههاي ما

 هر هم بشر عقل و علم و كرده تأييد را آن قرآن كه است راهي ،شده وارد خوبي راه از ،شود وارد فطرت
 ،است خوبي بسيار راه گفتيم را مخلوقات نظام راه. است كرده تأييد بيشتر را آن.  رفته جلوتر چه

 كه گفتيم هدايت راه )به راجع(. كند مي  حكايت ناظم وجود از كه است ساختماني لوقاتمخ ساختمان
 نشان ماشيني را آنها كه نيست كافي سازمانشان و ساختمان حال عين در ،شده ساخته موجودات اين

 كنند مي طي كه  راهي در موجودات اين باز ،بكند طي رود مي كه را راهي خودكار] طور به[  كه بدهد
 همه ما. كرديم تأييد هم را خلقت راه حتي. كرديم تأييد هم را اين. دهند مي نشان را ديگري جاذبه يك

    اين !آقا اي: گفتند آمدند يكدفعه كه است اين اند شكسته آنها كه لقي  تخم آن. رفتيم درست را راهها
 مخلوق راه از فقط قرآن !نيدببي. است راه كوره ،است غلط راههاي از همه اينها ؟چيست فلسفه راههاي

 خلقت آيات به را بشر فقط ،شده وارد موجودات نظم راه از فقط ،)كنند مي اضافه هم را"فقط"كلمه اين(
 انفسكم من لكم خلق ان اياته من و" ،)1("القمر و الشمس و النهار و الليل اياته من و":كند مي  دعوت
   !است غلط راهها آن و است نرفته راهها  آن از هرگز قرآن ،)2(" ازواجا

 اين از باالتر قرآن ،كنيم مي صحبت  برايتان بعد ،است نرفته يا است رفته راهها اين از قرآن اينكه اما
 است اين آن و بگويم شما به خواهم مي هم را ديگر چيز يك. است  گفته ايم گفته امروز تا ما كه چيزي

 خودش آدم دل ،ندارد كار استدالل و عقل به اصال هك فطرت راه ،است درستي راههاي راهها  آن كه
   وجود[ خودش دل در كه كسي براي. " باشد آستين در صادق عاشق گواه"گويند مي كه ،دهد مي گواهي

  
  : پاورقي

  .37 / فصلت 1. 
   .21 / روم 2. 
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 دل در ،كند استدالل هم  ديگري براي خواهد نمي ،]است كافي احساس همين[ كند مي احساس] را خدا
. فلسفي استداللهاي همين كمك به يا فطرت كمك  به اما است درستي راه هم نظم راه. هست خودش
 نظم  راه .]است كافي تنهايي به نظم راه[ نيايد نظم راه كمك به جا يك از  فطرت اگر كه نكنيد خيال
 كرديم عرض. كرد هدايت بايد  راه همان از را مردم اكثر چون ،گفته زياد هم قرآن كه است راهي همان
 راه بهترين] نظم راه[ و داد سوق توان مي راه چه از را مردم  كه است اين به بيشتر آسماني كتابهاي نظر
 آن چون ،باشيم  نداشته كار فطرت به فعال. آيد مي آن كمك به هم فطرت ،است مردم دادن  سوق براي
 نظم راه به[ را فلسفي راههاي ما اگر.  كنيم لاستدال ديگري براي خواهيم مي ما و است شخصي امر يك
 ؟نيست  كافي چرا. نه ؟است كافي تنهايي به راهها آن كه ايد كرده خيال ،نكنيم  ضميمه...] و خلقت راه و

  : بدهيد جواب شما ،كنم مي سؤال من حاال
 ؟دارد مدبر يا دموج عالم  اين كه كنيد ثابت خواهيد مي فقط ؟كنيد اثبات خواهيد مي را چيز چه شما
 آيا ؟چيست خدا از شما و ما تصور. باشد داشته خدا كه است اين از اعم"دارد مدبر يا موجد عالم" ،خوب
 او ،باشد ديگري موجود يك موجد خودش ولي باشد عالم اين موجد و مدبر كه باشد موجودي  يك اگر

 اولين كه موجودي يك يعني ،داريد قبول شما كه خدايي. نيست خدا او كه است مسلم ،نه ؟خداست
 است اين صفتش اولين ،است بودن اول صفتش اولين يعني ،است )بودن خودآيي( بودن خدايي صفتش

 موجودي يك شما واال ،است موجودات برترين او ،نيست ديگري موجود يك موجود و مخلوق ديگر او كه
 و مدبر ،دارد قدرت اشياء همه بر ،تاس اشياء همه بر علمش ،است ابدي و ازلي علمش كه كنيد ثابت را

 خالق يك دست موجود و مخلوق باز هم خودش ؟چطور خودش اما ،هست  هم عالم اين همه موجد
  . نشد خدا كه او ،است  ديگري

 اصال كه )1(» ء شي كمثله ليس«، چيزي هر از بودن برتر ،وجود وجوب: است اين"حق"صفت اولين پس
  ثابت فقط )شويد مي وارد خلقت نظام راه از شما كه برهاني( نظم برهان  تازه. نشود تصور برايش مانند
 و محيي" عترت و قرآن. كند مي  معرفي"مدبر"را مالئكه قرآن اصال. دارد مدبر و موجد عالم كه كند مي

   احياء كه آن يعني - را"مميت
  : پاورقي

   11 /شوروي – 1
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. است ديگري فرشته مميت و است فرشته يك دست به اءاحي ،داند مي فرشته دو اوست دست به اماته و
 خدا براي اصال قرآن نظر از. كند مي مسترد ديگري فرشته  به را علم و ديگري فرشته به را روزي و رزق
 بودن موجد و آفريننده و خالق حتي و بودن رازق ،بودن مميت ،بودن محيي ،بودن مدبر صفات اين تنها
 شما !آقا گفت آمد كسي يك اگر. دهد مي نسبت هم اش مالئكه به را فاتص اين خدا چون ،نيست كافي
 خلقت راه از كرديد استدالل اينهمه رفتيد موريسون  كريسي آقاي مثل ،كشيديد زحمت خيلي

   گويد مي. هست عالم در مدبري يك و شاعري ناظم يك كه است اين بر دليل حرفها همه ،موجودات
 خالقي يك هم خالق آن ،دارد  خالقي يك هم مدبر آن] اما [،نيست عالم در مدبري كه ندارم قبول من
 حرفها اين به عقلشان ماديون گواينكه ،خداست انكار ديگر  نوع يك يعني ،غيرالنهايه الي... و دارد

  . است نرسيده
 يعني ،غيرطبيعي ثابت موجود يعني  اول محرك. است ناقص هم"اول محرك"راه از ارسطو برهان حتي

 يك شود مي تازه ،نباشد خوب. نباشد آن در تحول و تغير ،نباشد آن در طبيعت خاصيت كه جوديو
   را غيرطبيعي موجود هر اسم او( عقل يك شود مي ارسطو خود قول به تازه ،غيرطبيعي موجود

 )مجرد يك( عقل يك معلول او و است ديگري عقل يك معلول عقل آن ،خوب. )مجرد و عقل گذارد مي
  . النهايه غير الي... و است ديگري

 ما دهان در و آوردند مصريها  اول هم را حرف اين. نكنيم را اشتباه اين خودمان استدالالت در ما پس
. "شويد وارد راه اين از بياييد ،بوده غلط حرفها آن همه ،رود مي راه  اين از قرآن !آقا نه"گفتند ،انداختند

 چون ،داد سوق راه همين از بايد هم را الناس عوام ،هست مه درست ،است راهي يك خودش اين ،بله
 آمد كه وقتي ،كند نمي فكر الناس عوام اصال. باشند داشته  ايمان بايد كه است اين اساس الناس عوام براي
   در] فهميد كه[ قدر همين ،ديد را اراده و علم و قدرت آثار و ديد را  مخلوقي موجود يك

 از ،خدا به ايمان ماوراي ،ما و كند مي پيدا ايمان خدا به رديگ او ،هست تيحقيق هم محسوسات ماوراي
 بيشتر و بهتر را مردم راه چه از ببينيم خواهيم مي ما  كه هست وقت يك. خواهيم نمي ديگري چيز او

   و منطقي راههاي تمام حال عين در كه راهي آن ببينيم خواهيم مي ما وقت يك اما ،داد سوق شود مي
 .]است راه كدام[ باشد  گرفته خود به برهان يك شكل درصد صد يعني ،باشد كرده سد را خالف نيعقال

   خود به"خدا وجود بر برهان"شكل آنها ،نشود ضميمه حرفها آن به فلسفي براهين اين تا
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  . شدبا شده اقامه فلسفي و  عقالني راههاي از كه است براهيني ،براهين آن متمم و مكمل پس. گيرند نمي
 با متناسبتر كه آن ،كردم كه  استداللهايي آن در من. نيست )سينوي راه( راه اين تنها فلسفي راههاي

 اين از ،است رفته صدرا كه راهي آن. كردم عرض و انتخاب  كه بود سينوي راه همين ،ديدم جلسه اين
 هم خودش و زده اشارات در را فحر اين بار اولين سينا بوعلي. است تر متين و عاليتر و شريفتر  خيلي راه

 حتي انفسهم في و االفاق في اياتنا سنريهم« : قرآن كريمه آيه اين كه گويد مي و است كرده ابتهاج
 در. ] است راه اين صحت گواه[ )1( » شهيد ء شي كل علي انه بربك يكف لم و ا ،الحق انه لهم تبيني

 ،دهد مي شهادت خودش بر خودش حق ذات) 2( » هو اال اله ال انه اهللا شهد«:خوانيم مي مثال قرآن زبان
. كنيم مي استدالل حق ذات به حق ذات خود از ،كنيم نمي استدالل  حق ذات بر ديگر چيز از ما يعني
 ذاته علي دل من يا«:خوانيم مي  صباح دعاي در ما مثال يا. هست"...» اياتنا سنريهم"آيه در منطق اين

 عرفتك بك«:خوانيم مي ابوحمزه دعاي در. هست خودش ذات بر  دليل دشخو ذات كه كسي اي » بذاته
 من لغيرك يكون ا«:خوانيم مي  عرفه روز در )السالم عليه( حسين امام دعاي در. » عليك دللتني  انت و

  . » لك المظهر هو يكون حتي لك ليس ما الظهور
 و هست خودش بر دليل  خودش خدا ذات منطقي يك در اصال كه است بوده زياد اسالم در مضمون اين
 همين به ناظر هم شبستري شعر آن. كنيم استدالل خدا وجود بر اشياء راه از ما كه نيست احتياج هيچ
  : كه ،است

  
   بيابان در جويد شمع بدون   تابان خورشيد او كه ابله زهي

  
 يك از آمده اول از ،هنرفت موجودات و مخلوقات سراغ اصال ،است كرده كشف كه راهي اين در سينا ابن

. ممكن يا است واجب يا: است قسم دو بر موجود گفته كردم  عرض كه طور همان شده وارد تقسيم
 خدا بر مخلوقات  راه از ديگر كه ،است همين"صديقين"راه »الصديقين الطريقة هي هذه«:گويد مي

 فرق آنها راه با قدري اين ،ستا درست اند گفته اند آمده ديگران و صدرا بعد ولي. است نكرده استدالل
   كند مي

  : پاورقي
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  . اي نكرده  استدالل هم حق خود راه از اما ،اي نكرده استدالل مخلوقات راه از كه
... » عرفتك بك«راه همان يعني"  صديقين"راه گويد مي ،است شده وارد ديگري راه يك از صدرالمتألهين

 بيشتري  مقدمات مقدار يك راه آن كه ،كنم مي بيان من كه است راهي » بذاته  ذاته علي دل من يا« يا
  : است اين آن و كنم عرض خواهم مي كه است جهت دو به من را راه آن. دارد الزم

. "وجودي برهان"نام به اند كرده اقامه خدا وجود بر برهاني"آنسلم"نام به فيلسوفي زمان از اروپاييها
    نفع به چه ،نويسند مي اخيرا كه هم فارسي كتابهاي در .]برهان اين درباره  بحث از[ است پر ابهاكت

 برهان"همان تقريبا  دكارت. آمدند ديگران و دكارت بعد. زنند مي حرفهايي ،خدا ضد بر چه خدا
 راجع هم رنگيف فالسفه اين ،آمدند ديگران و نيتس اليب بعد. است گفته زيادي و كم يك با را"وجودي

 كه  است برهان نوعي ،آورده صدرالمتألهين كه برهاني. اند كرده بحث خيلي"  وجودي برهان"به
 از را فرنگيها"وجودي برهان"اين  كه كنم مي دعوت را شما من. نيست آنها"وجودي برهان"به شباهت بي
 مافوق تا است زمين از فاوتت ببينيد تا گويم مي را صدرالمتألهين  حرف من بعد ،بخوانيد آخر تا اول

   !آسمان
  
   ؟است بوده چگونه آنها خداشناسي  پس. بودند نگرفته ياد را سينا ابن برهان كه اسالم صدر مسلمانان -
  

 راه از باالتر راه آن اگر و ،اند رفته  همه كه است راهي ،آن كه ،گوييد مي را عمومي راه آن اگر شما: استاد
 است راهي ،آن. است بوده اي كامله تامه معرفت يك و است سينوي  راه از االترب كه ،گوييد مي را عمومي

 يك در شان خداشناسي  كه كساني يعني ،اند رفته را راه آن اسالم صدر در كه كنيم مي ثابت بعدا ما كه
 به فقط كه است فلسفي متوسط راه يك سينوي  راه. اند رفته مي راه آن از ،است بوده باالتري مرحله
  . ندارد صورت آن به عرفاني شكل و دارد فلسفي شكل خيلي  راه اين. دارد اختصاص خودش
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            فلسفي و عقالني راههاي
            )2(   

  عدم توانايي علم در اثبات وجود خدا 
  

 راه زا نه اند كرده ذكر فلسفه راه از كه بود اي ادله آن در ما بحث. بود صانع اثبات ادله در ما صحبت
 ما را مطلبي. )مخلوقات و مشهودات و محسوسات راه از يعني( علوم راه از نه و كس هر وجداني فطرت

 به اگر و بفرمايند  توجه بسيار مطلب اين به آقايان كه خواهد مي دلم و كرديم عرض گذشته  جلسه در
 آن يعني ،امروز اصطالح به علمي راههاي كه  است اين آن و ،بفرمايند رسد مي اشكالي و ايراد نظرشان
   بسيار راههاي ،شود مي ذكر صانع اثبات براي مخلوقات هدايت و مخلوقات  نظام طريق از كه راههايي
 كه اي صفحه اين و عالم  اين كه كند مي متوجه را انسان كه است خوب حدود همين تا اما ،است خوبي
 كند مي تدبير را آن كه هست مدبري هقو يك ، است مدبري نيروي يك تحت ،ماست محسوس و موجود

   بخشد مي و بخشيده نظام آن به و
  
 كه است يكاف دهد، يم خدا وجود به يكس هر دل كه يشهادت آن كمك به] ها راه نيا [مردم عامة يبرا
 كه ،يشخص وجدان راه از نه ـ علوم راه از صرفاً ميبخواه ما اگر اما بكند، يموحد آدم كي عمالً را او

 نيهم از ما گريد م،يكن دايپ يخداشناس و معرفت ـ  است خودش شخص به مربوط يكس هر نوجدا
 را ياثر كي كه ميهست يكس مثل ما قدر نيهم يعني م؛يكن تجاوز ميتوان ينم كردم عرض كه يحد
 ذكر كه ييمثالها همان مثل (دارد وجود نجايا در يمؤثر كي كه كند يم كشف اجماالً و نديب يم

   نيا حداكثر ،)اند كرده
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 مجهول يك صورت به او براي  مسأله تازه. بيشتر نه و كند مي درك را ناظمي ،نظم يك وجود از كه است
 اگر. هست زمينه اين در ديگر بسيار سؤاالت جاي باز يعني ،قطعي معلوم امر يك صورت به نه ،آيد درمي

 مي جواب بال همه سؤالهايش كندن قناعت اگر ،است مطلبي يك خوب ،كند قناعت  مجهول همين به
 كه دهد مي نشان ما عالم اين گوييد مي شما كه است اين حداكثر: است واضح خيلي اين چون ،ماند 

 به چطور و است آمده كجا از صانع آن خود كه كند مي  سؤال شخص فورا ،خوب. دارد ناظمي و صانع
   خود آيا ؟شد عالم خودش او كه شد چطور و آمد كجا از علمش ،دارد علم كه  ناظم آن خود ؟آمد وجود

 مدبر آن ،باالتر اينها از و ؟نيست طور اين يا بود خواهد هميشه و است بوده هميشه مدبر آن و ناظم آن
. "يگانه خداي":است اين معنايش ،است"وحدت"كلمه از  كه توحيد اصال ؟بيشتر يا است يكي ناظم آن و

 شهادت مخلوقات  اين براي صانع و مدبر و ناظم وجود به )يحس گواهيهاي( حس و علم ،خوب بسيار
 حتي و مدبر و صانع وجود بر دهد مي شهادت  كه علم آيا: بدهيد جواب را سؤال اين شما اما ،دهد مي

 پنج شايد ،باشد تا دو شايد ؟بيشتر نه است يكي مدبر و ناظم و صانع  آن كه دهد مي هم شهادت ،خالق
 مسأله كه دانيم مي ما آنكه حال و باشد عالم در مدبر و ناظم نهايت بي شايد ،باشد تا هزار شايد ،باشد تا

 با است مالزم خداشناسي ،نيست خداشناسي و توحيد اصال ،نيايد كار در وحدت پاي تا خداشناسي
    كوچكترين موضوع اين درباره تواند مي اصال امروز اصطالح به عالم علمي داليل از دليل كدام. توحيد

 علم ولي: بگوييد شما است  ممكن ،بله ؟نيست يكي يا است يكي عالم مدبر و ناظم كه بكند قضاوتي
 آن را تعالي باري ذات صفات از هيچيك تواند نمي  علم گويم مي. كند مي كشف را خدا صفات از بعضي
  "علم"عاليت واجب صفات از يكي مثال. كند كشف ما براي ،بود معتقد  آن درباره بايد كه طوري
 موحد غير كه را عليم غير مبدأ واال باشيم عليم خداي به معتقد كه وقتي ؟هستيم موحد كي ما. است

 ثابت را نظم كه وقتي ،كند مي ثابت را علم علوم ولي: بگوييد شما است ممكن. دارد قبول هم )مادي(
    آن اما است عليم ،مدبر كه دهد مي نشان ،بله گويم مي. است عليم ،مدبر  كه دهد مي نشان ،كرد

 خدا به اعتقاد الزمه اصال. )1(" عليم ء شي بكل وهو":است اين هستيد معتقد خدا درباره شما كه عليمي
   عالم چيز همه به ،ندارد وجود او ذات در جهل كه است اين

  : پاورقي
   101 / انعام 1. 
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 دانسته مي را اين ،ساخته  كه كاري ينا در عالم ناظم اين گويد مي حداكثر علم. ندارد مجهولي ،است
 خدا در شما كه را مفهومي آن ؟» عليم ء شي بكل هو و «كه كند ثابت تواند مي علم آيا ولي ،است

 گويد مي علوم ؟كنيد ثابت علوم راه از توانيد مي كي» عليم ء شي بكل هو و «داريد  خداپرستي و شناسي
 راست گويم مي. است آورده وجود به علم  روي از ،آورده دوجو به را عظمت اين به عالم كه قدرتي آن
 خداشناسي درباب اين اما. است آورده وجود به و دانسته مي است  آورده وجود به كه را اين ،گويي مي

 راه او ذات در جهل اصال ،» عليم ء شي بكل« كه است اين است الزم كه خداشناسي درباب ،نيست  كافي
 مقدار همين علوم راه از ما ،بله ؟چطور را حق ذات قدرت. است قاصر اينجا در علوم پاي باز. ندارد
 كه داشته توانايي و بوده قادر ،است آورده وجود به را عظمت اين به عالم كه موجودي  آن كه فهميم مي
 قدرت يك ؟» قدير ء شي كل علي« آيا اينكه  آن و هست هم ديگر مساله يك اما ،است آورده وجود به
 راه  اين از ما ؟ندارد راه او ذات در ناتواني و عجز ؟است قادر چيزي هر بر  كه است مطلق محدودنا

 كرده كه داشته قدرت كرده كه را كار اين بگوييم كه است اين حداكثر ،كنيم اثبات را آن توانيم نمي
 قدرت كرده كه كاري آن رد. دانيم نمي ما ،ندارد يا دارد قدرت چيز همه بر عالم مبدأ آن اينكه اما ،است
   ؟ندارد قدرت يا دارد قدرت كه بدانيم كجا از ما ،نكرده كه كاري آن اما دارد
 انسان - بيشتر نه و - مقدار  همين فقط علوم راه از كه بينيد مي بفرماييد توجه درست شما اگر پس
 ديگر جاي از يا است ذات به مقائ ،است الوجود واجب ناظم آيا اما ،دارد ناظمي عالم: برود جلو تواند مي

 ،فهميد را اين شود نمي هيچ ؟» عليم ء شي بكل« اما ،هست هم عليم ،عالم ناظم اين. دانم نمي  من ؟آمده
 چيز همه. دانيم نمي باز ؟است ابدي و ازلي آيا ،دانيم نمي باز ؟» قدير ء شي كل علي« اما هست هم قادر
 يك و مثبت علم يك صورت  به خداشناسي ندارد امكان راهها اين از كه است اين. دانيم نمي گوييم مي را

 شناسي حيوان و شناسي روان ،شناسي مورچه نظير  الاقل خداشناسي واقعا كه طوري به دربيايد فن
    ذات براي وجود وجوب تا چون ،كرد استدالل جدي طور به او صفات و برذات  بتوان كه طوري به بشود

 "غيرمتناهي" محور بر هم اينها  تمام و] شود نمي حاصل او صفات و ذات به كامل معرفت[ نشود ثابت او
 عجالتا ،آيد درمي مجهول يك صورت به كه است اين حداكثر  خداشناسي ،نشود اثبات آن تا ،چرخد مي

   ديگر جاي از پس ،دارد خود از را نظام اين كه كنيم توجيه را عالم  ايم نتوانسته
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 تازه و شود، يم مجهول ما يبرا همه آمد؟ كجا از علمش آمد؟ كجا از گريد يجا آن اما ه،آورد را نظام نيا
 به اند، كرده صحبت موضوعات نيهم دربارة راًياخ كه يانيآقا از يبعض يحت! نشد يخداشناس كه نيا

 كند السؤ ما از يكس اگر دارد، يناظم عالم نيا ميگفت ما كه يوقت خوب، نديگو يم اند دهيرس جا نيهم
 ما كه ستين هم الزم آمده، كجا از او ميدان يم چه گريد ما« مييگو يم است؟ آمده كجا از ناظم خود كه
 هست ينظم كه ميفهم ي قدر نيهم ما م،يكن درك را زهايچ نيا ما كه اند نكرده فيتكل هم ايانب م،يبدان
 نام به يعلم اساساً بشود بنا اگر! شد صفر اصالً نشد، يزيچ كه نيا مييگو يم. »هست هم يناظم و
 ما فقط نكهيا نه ـ باشد درك و ييشناسا معرفت شناختن آن، در كه باشد كار در »يخداشناس«

 به كه يراه همان از جز ـ كند ييخودنما ما يبرا يمجهول عجالتاً يعني م،يكن كشف و درك را يمجهول
   نيا مخواست من. ندارد وجود يگريد راه اند، گفته »وجود علم« آن
  

  . چيست زمينه اين در ما مقصود عجالتا كه بشود روشن آقايان براي كامال مطلب
  

  برهان وجودي 
  
 ،ارسطويي راه: كنيم مي ذكر را كلي راه سه فلسفي راههاي ميان در ما كه كرديم عرض پيش جلسه در
 كه است گذاشته"صديقين برهان"را آن اسم صدرالمتألهين مرحوم خود كه صدرايي راه و سينوي راه
 در معروف  خيلي برهان يك به جهاتي از است گفته او كه راهي. دارد اي تاريخچه خودش  هم كلمه اين

 يازدهم قرن در كه("آنسلم"نام به  مسيحي علماي از يكي بار اول كه ،نيست شباهت بي اروپا دنياي
 بوده سينا ابن از بعد سال 150 -  100 حدود در يعني خيام با معاصر تقريبا و هجري پنجم و ميالدي

 برهان آن اطراف در فرنگيها خود بعد. است شده معروف"وجودي برهان"به و كرده ذكر را آن )است
 ما آنكه از قبل خواهد مي دلم من. اند كرده رد بعضيها ،اند كرده قبول بعضيها ،اند كرده اثبات و نفي خيلي
    ديگري كسان حرف و كنيم نقل را شخص اين حرف ،يمكن نقل زمينه اين در را  صدرالمتالهين برهان

. است شده نقل )فارسي و عربي  كتابهاي( متعددي جاهاي در برهان اين. اند كرده بحث زمينه اين در كه
 آنسلم برهان من. است اروپا در حكمت سير در فروغي ،كرده  نقل واضح و خوب نسبتا كه افرادي از يكي
   فروغي. خوانم مي برايتان ابكت اين متعدد  جاهاي رااز
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  : گويد مي
 مباحثات موضوع و شود مي مذكور بيشتر كه آن ،آورده باري ذات براثبات آنسلم كه برهانها همه از"

 حتي كس همه: قرار نيا از) ياذاتي(يوجود برهان« به  است معروف كه است آن ،شده واقع بسيار
  . "نباشد ذاتي تربزرگ آن از كه ذاتي از دارد تصوري  سفيه شخص

  
 كس همه را مطلق كامل تصور ديگر عبارت به و باشد ذاتها همه مافوق كه اعلي ذات تصور است گفته
. كند تصور را مطلق كامل تواند مي انسان كه نگرفته ايراد  هم كسي. نيست بحثي او مقدمه اين در. دارد
  : گويد مي بعد

 چه( داريم را مطلق كامل و مطلق كمال تصور ما نكهاي دليل به ،دارد هم وجود البته ذاتي چنين"
 كه ذاتي بزرگترين ،باشد نداشته وجود اگر زيرا )1() :گويد مي طور اين ؟آن و اين ميان است اي مالزمه

  . "است خلف اين و است بزرگتر او از ،باشد داشته جود  كه آيد تصور به
  

 اگر ،ندارد وجود يا دارد وجود يا اين ،نباشد كاملتر و بزرگتر او از كه كنم مي تصور را ذاتي من گويد مي
 وجود و باشد ذاتها بزرگترين كه ذاتي پس ندارد وجود اگر ،گويم مي من كه است همان كه دارد وجود
 آنچه از كاملتر  پس. است كاملتر باشد نداشته وجود و باشد ذاتها بزرگترين كه ذاتي از ،باشد داشته هم
  ] : گويد مي بعد. [)2( است خلف اين و شد ضفر كردم تصور من كه

 يقينا پس"  . "خداست او و باشد  ذات بزرگترين ،حقيقت در هم ،تصور در هم كه هست ذاتي
  

 همين دكارت بعد. اند كرده  بحث آن روي قرن ازده بيش اروپاييها و است گفته مرد اين را حرف اين
   شما براي را آن كه است گفته ديگري صورت به را حرف

  : پاورقي
 جمله 1.   . است استاد از پرانتز داخل

 كه كردم تصور من كه  ذاتي آن(. نيست خودش خودش پس كردم فرض من كه آنچه يعني خلف 2. 
 اش عارضه روي بعد ،كنيم مي فرض را چيزي يك  اول. )نيست ذاتها بزرگترين ،ذاتهاست بزرگترين

 در كرديم فرض كه آنچه نقيض آيد مي الزم نباشد گرا چون ،هست  عوارضش به چيز فالن گوييم مي
 پس. باشد  نقيضش شود نمي ،كرديم فرض را اين اينكه وجود با پس. كرديم فرض را آن خود كه حالي

  . است درست برايش هم الزم آن پس ،است اصل خودش
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 مي  . بيايد عمل به اشرقيه و غربيها فكر طرز ميان اي مقايسه اينكه براي گويم مي را اينها. خوانم
  

  فرضيه دآارت 
  

 خيلي تبليغات آن روي  كه مزخرفي فكر يك ولي ،است غلط اش ريشه كه دارد اي فرضيه يك دكارت
 دكارت دنيا در را دكارت كه است حرفي همين ، دنياست حرفهاي ترين مزخرف از كيي و اند كرده زيادي
 شكش ،خوب. است كرده شك چيز همه در است آمده. "دارم وجود پس كنم مي فكر من":است كرده
 را واقعي يقين ،مشكوكات اين  ميان در تا كند شك چيز همه در دارد حق فيلسوفي هر. است بجايي كار
 و جسم و خدا و طبيعت ماوراء و طبيعت از ،چيز همه در  كه حاال ولي است خوبي كار بسيار ،كند پيدا
    شروع يقين نقطه يك از كه است آمده ،است كرده شك هم خودش وجود در  حتي و دين و نفس
 ،كنم شك كه چه هر در گويد مي. است شك خود ،گيرد مي يقين نقطه عنوان به كه را چيزي اول. بكند
 شك اين در من گويد مي. دارم وجود من پس دارد وجود شك چون ،كنم نمي شك كه شك خود در
 شك من پس ،كنم نمي شك ديگر ،كنم مي شك اينكه در من ولي... ، كنم مي شك اين در ،كنم مي
  . دارم وجود من پس ،كنم مي فكر من پس ، كنم مي

 ،است اساسي بي حرف خيلي  فلسفي و علمي نظر از اما ،است شيرين خيلي ادبي نظر از حرف اين البته
 اروپاييها ولي ،اند داده هم را جوابش و شده  طرح دكارت از قبل سال ششصد در كه است حرفي
. هست بوعلي اشارات در جوابش با حرف اين عين. نيست چيزي  چنين كه كنند قبول خواهند نمي

 به خودش وجود  به تواند نمي ،كند مي درك چيزي هر از قبل را خودش وجود كسي هر گويد مي  بوعلي
 اگر. كند مي طرح را حرف همين بعد. است حضوري خودش ذات به نفس علم ،ببرد پي ديگري دليل

 برم مي پي كردن فكر و كردن كار قبيل از اثري يك راه از هم خودم وجود به من ،نه بگوييد ماش
 اينكه  دليل به ،دارم وجود كنم مي كار چون من بگوييد اگر ،)زند مي شيريني حرف  چه اينجا ببينيد(

 ،ببري پي خودت جودو به خواهي مي  كردن فكر راه از كه تو آيا: پرسم مي تو از ،دارم وجود كنم مي فكر
 آن از] صورت اين در [؟دارد وجود كردن فكر بيني مي ؟كني مي  درك را مطلق كردن فكر ،كردن فكر از

   پي تواني مي مطلق مفكر به فقط
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 مربوط تو به اين ؟باشي  داشته وجود تو كه كجا از ،دارد وجود مفكر پس دارد وجود فكر چون. ببري
 كه همين("كنم مي فكر من" ،نه بگويي اگر اما. خواهد مي مفكر هم فكر ،دارد وجود فكري. نيست
    هم"م"اين كه كني مي درك حالي در را فكر ،كني نمي درك را مطلق فكر  پس )است گفته دكارت
 به   كنم مي درك را خودم فكر يعني"كنم مي فكر من".است شده اضافه آن

  
 درك )است خودت كه (را آن هيال مضاف يكن ركد را فكر آنكه قبل »كنم يم فكر من« ييگو يم يوقت
 فكر از يخواه يم چطور وقت آن ،يا كرده درك را خودت يكن درك را فكر نكهيا از قبل پس. يكن يم
 خود كه يكن يم درك وقت آن ،»كنم يم فكر« ييگو يم كه را يشخص فكر ؟يببر خودت وجود به يپ

  .يباش هكرد درك قبالً را) من يعني (»كنم يم« »م« آن
 در كه يتصورات نيا كه تصوراتش، يرو آمده و است داده قرار يگريد يحرفها ةيپا را نيا دكارت بعد

 جاديا يگريد زيچ ام؟ كرده جاديا خودم را تصورات نيا است؟ آمده كجا از كرده، دايپ وجود من ذهن
 تصور آن و دارد وجود من ذهن در تصور كي ديگو يم ،ينامتناه تصور نيهم به رسد يم تا است؟ كرده

 و ناقصم من چون ام، اوردهين وجود به من خود حتماً را نيا است؛ يبزرگ تصور يليخ خدا تصور. خداست
 من است؛ گشاد من سر يبرا مييگو يم كه است يكاله مثل تصور نيا. شود ينم زاده كامل ناقص از

 من مثل كه يزيچ هر و باشم دهآور وجود به خودم در را تصور نيا خودم كه هستم آن از كوچكتر
 مبدأ دارم، »ينامتنهاه« تصور من چون. باشد آورده وجود به را تصور نيا] كه است آن از كوچكتر] است
  :خوانم يم تانيبرا را دكارت عبارت حاال. باشد ينامتناه ديبا ينامتناه تصور

 ديجاو و ينامتناه ذات يعني م،دار ذهن در خداوند از كه است يتصور آن و امر كي ماند يم يباق... «
 مخلوق و معلول باشد موجود كه يگريد زيچ هر و من خود كه توان همه و دان همه و مستقل رييتغ يب

 يمتناه و محدود وجود من رايز بدانم، يناش خود از توانم ينم كه است نيا حق را تصور نيا. اوست
 تريقو ينامتناه ذات قتيحق كه رايز كنم، جاديا را ينامتناه و نامحدود ذات تصور توانم ينم پس هستم،

 شده جاديا ينامتناه وجود از من ذهن در ينامتناه ذات تصور ديبا ناچار و است محدود ذات قتيحق از
  ».باشد

 ذات. جداست امر دو ءيش قتيحق و ءيش تصور كه است نيا آن و دارد يواضح يليخ جواب هم نيا
   من ذهن در ينامتناه ذات اگر تهالب .است بزرگتر من از ينامتناه
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 تواند نمي معلول يعني( كنم ايجاد را او اينكه از كوچكترم من ،ام نكرده ايجاد من را اين گفتم مي ،بود مي
 ذات تصور من اما ،)باشد ضعيفتر خودش معلول از تواند نمي علت و باشد الوجودتر كامل خودش علت از

 ء شي حقيقت از غير ء شي تصور ،نه ؟است كاملتر من از ذهني تصور اين نفس آيا. كنم مي را  نامتناهي
 در كه را آتشي خواص تمام بخواهيم ما بعد ، كنم مي تصور را آتش من بگوييد كه است اين مثل ،است
 ذهني آتش پس ،سوزاند مي مثال خارجي آتش بگوييم ،بياوريم ذهني  آتش اين روي دارد وجود خارج
 آتش خود با ماهوي  اي رابطه آتش تصور كه است درست ،است آتش تصور ذهني آتش. سوزاند مي  هم
 و گويد مي خودش را ديگري حرف يك بعد. نيست ظاهر آن در آتش اثر ،نيست كه آتش عين اما دارد

  : دهد مي جواب
 مخلوق است ممكن و است  عدمي امر تاريكي و سردي تصور مانند هم تصور آن كه كنند بحث اگر و"

 عدمي امر مطلق كمال و مطلق كمال يعني نامتناهي  ذات ،نيست چنين گويم مي جواب ،باشد ذهن
 من ذهن در كه كمال تصور سبب به بلكه ،برد توان نمي كمال به پي نقص از و ناقصم  من... )1( نيست
 كه زيرا ،نيست مجعول تصورات از كمال نيز و ،ام شده كمال طالب و برخورده خود نقص به هست
  "كنم بيش و كم و متبدل را آن توانم نمي

)2( .  
  

  "برهان وجودي"سخن آانت در رد
  

 حرفي يك جمله آن از. است شده دنبال طور همين اروپا بعدي حكماي ميان در وجودي برهان اين
 ،نيست اي تازه خيلي حرف ،آن در چون  ولي است گفته االصل يهودي آلماني معروف حكيم اسپينوزا

 همين )است آلماني هم او كه( اروپا معروف حكماي از يكي نيتس  اليب. شوم نمي آن لمعط من ديگر
 كرده رد را برهان  اين و آمده آلماني كانت ولي ،است كرده تقرير و قبول ديگري شكل به باز را برهان
 اينكه يبجا ما و است بجايي رد هم او رد و  نبوده برهاني ،برهان اين كه دهد مي نشان امر اين. است
   را آنها نظريه رد در كانت حرف فقط ،كنيم معطل را خودمان و بخوانيم را نيتس اليب و اسپينوزا حرف

  : است گفته كانت. كنيم مي نقل برايتان
  : پاورقي

  . نيست عدمي امر تصور ،تصور اين البته 1. 
 2.    !؟را تصورش يا كمال خود
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 برهان سه به يمنته همه مينيب يم م،يكن يم قيدق نظر يبار وجود اثبات بر حكما نيبراه در چون«
 يحكما اكثر يعني او مشربان هم و دكارت و آورده آنسلم كه »يوجود برهان« يكي: شود يم ياصل
 تصور ما كه است نيا خالصه طور به و اند رفتهيپذ مختلف عبارات به را همان عقل اصحاب و يجزم

 و ميدار را كامل تصور ما چون. (ستين كامل باشد نداشته وجود كه يذات و م،يدار را كامل ذات و كمال
 كامل ذات). 1) (است داشتن وجود مالزم داشتن تصور نيا پس ست،ين كامل باشد نداشته وجود اگر
 كامل ذات يبرا وجود لزوم و باشد؟ نداشته وجود است ممكن چگونه پس است، ذوات نيتر يقيحق

 انياستدالل نيا كه است عجب يول. مثلث يبرا است هيزاو وجود لزوم اي كوه يبرا است دره لزوم مانند
. ميبدان متحقق را كامل كهذات است آن از پس كامل، ذات يبرا كمال وجوب كه كنند ينم توجه

 وجود او كه بكن ثابت اول. است كمال تصور فقط حاال تا كه آن كامل، ذات دييگو يم كه شما ديگو يم
 ره باشد، موجود اگر كوه عيآر). 2) (است آن وجود اصل در بحث هنوز بشود؛ ثابت هم كمالش تا دارد،
 ضرورت سبب مثلث يبرا هيزاو وجود ضرورت زين و بود، نخواهد هم دره نباشد، كوه اگر اما است الزم

 يلثمث ديبا حتماً خواهد، يم هيزاو مثلث چون ايآ اما دارد هيزاو. باشد مثلث اگر (شود ينم مثلث وجود
 نكهيا شرط به اما (ميدان يم واجب كوه يبرا را دره تصور گريد عبارت به). 3) (نه باشد؟ داشته وجود
 يبرا وجود تصور كه ميكن يم قيتصد نيهمچن پس شد؟ واجب كجا از كوه وجود اما).4) (باشد يكوه
 حكم نيا). 5)(باشد؟ داشته وجود كه كجا از اما ميكن يم وجود تصور شيبرا ما باشد، يكامل ذات تصور

 زر پاره صد پس دارم، مسكوك زر پاره صد تصور من ديبگو يكس كه است آن مانند ليتمث مقام در
 دارد، وجود او پس م،يدار را كامل ذات تصور چون ما كه شد نيا نهايا همة شةير. (دارم بغل در مسكوك

 البته). 6)(دارد وجود او م،ينك يم تصور ما چون كه شود ينم ليدل نيا! است يحرف عجب ديگو يم
 نيهمچن وصول تا شهياند از باشد فرق اريبس اما يباش داشته مسكوك زر پاره صد شما است ممكن
   ذات وجود

 كامل  . )7("نيست وجودش مستلزم تصورش اما نيستيم منكر را
  

  : پاورقي
  . است استاد از پرانتز داخل جمله 6. و 5 و 4 و 3 و 2 و 1
   260. و 259 ص ،اروپا در حكمت سير 7. 
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 اثبات را وجودش بعد و كنيد مي تصور را او شما اينكه اما نيستم منكر را كامل ذات وجود من گويد مي
 آقايان اين كه وجودي برهان اين كه كنم عرض هم را  اين. نيست درستي حرف حرف اين ،كنيد مي

  . است اي پايه بي  حرف خيلي ،اند آورده
  

  اصالت وجود 
  
 ثبوت به را مطلبي يك آنها.  راههاست اين از غير بكلي راه آن و اند شده وارد ديگري راه از ما كمايح

 ابن دوره از بعد به متعلق حتي و است مستحدث اسالمي  دوره در درصد صد مطلب اين كه اند رسانيده
 در"وجود  لتاصا".است معروف"وجود اصالت"نام به و است نبوده هم سينا  ابن دوره تا سيناست

  . است طوالني و مفصل اي مسأله  البته هم اين خود كه )1( است"ماهيت اعتباريت"مقابل
 كه كنند مي گمان افراد از  خيلي و است معروف كه آنچه برخالف كه ايم كرده ثابت فلسفه اصول در ما

 اين دأبش يشههم صدرالمتألهين. نيست طور اين ،است  كهن و قديمي مسأله يك"وجود اصالت"مسأله
   از قرايني ،افرادي حرف كنار و گوشه از بلكه گردد مي ،كند مي اثبات را  مطلبي وقتي كه است

 از را خودش اينكه براي. اند گفته را حرف اين هم آنها] دهد نشان[ كه آورد وجود به بزرگان حرفهاي
 ديگران حرفهاي كنار و هگوش از كه كند مي كوشش كنند قبول را حرفش ديگران و كند خارج تنهايي

   لذا. كنند نمي قبول گويد مي تازه حرف كه را كسي سخن كه است طور اين  اغلب چون. بياورد شواهدي
 كه شده پيدا تخيل اين  ديگران براي بعدها. اند داشته حرف همين به نظر هم پيشين بزرگان گويد مي

 قبليها بگويم بخواهم من اينكه نه. ستا بوده  مطرح شكل همين به"وجود اصالت"مساله اصال شايد
    به اي مسأله ،هجري يازدهم قرن اوايل و دهم قرن اواخر از قبل اصال] بلكه [،اند نبوده وجودي اصالت

 يك كه سينا ابن كتابهاي تمام در اگر شما. است نبوده مطرح"ماهيت اصالت"و"وجود اصالت"نام
  ماهيت اصالت"كلمه نه و"وجود اصالت"كلمه نه ،بگرديد آخر به تا اول از است اول درجه بزرگ فيلسوف

 آن. نيست مطرح مسأله اين اصال و كنيد نمي پيدا ،باشد معناها اين مفيد كه ديگري كلمه يك نه و"
    كه است اين گويد مي مالصدرا كه هم چيزي

  
  : پاورقي

   .]يكديگرند تلزممس  كه معني اين به بلكه ،يكديگرند ضد ايندو كه معني اين به نه[ 1. 
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 كمااينكه ،دارم قبول هم من. آيد درمي جور"وجود اصالت"با است گفته بوعلي كه حرفهايي از بعضي
  . آيد درمي جور"ماهيت  اصالت"با هم او ديگر حرفهاي از بعضي

 ديگري چيز هر( ديگر اشياء ،است هستي نفس ،دارد حقيقت خارج در كه آنچه اصال گويد مي مالصدرا
 انسان گوييم مي ما. آيد مي ما ذهن در كه هستي از  است اعتباراتي و ها جلوه مثل )گوييم مي ام كه

 كه است انسان دهد مي تشكيل را واقع متن كه آن كنيم مي خيال ،هست  سنگ ،هست درخت ،هست
 است چيزي سنگ ،هستي نام به صفتي با است چيزي خودش درخت ،هستي نام به است صفتي  داراي

 هستي يك ،دارد وجود كه سنگ هستي آن ،دارد وجود هستي. نيست طور اين ،هستي نام به فتيص با
 نقشي آن و كند مي پيدا اي جلوه يك آن از ،كند مي برخورد هستي  آن با وقتي شما ذهن و است خاصي

 اگر. سته سنگ: بگوييم نبايد طور اين واقع در. شود مي ناميده ماهيت يا سنگ آيد مي شما  ذهن در كه
 انسان ديگر جاي در هستي ،است سنگ جا  يك در هستي: بگوييم بايد ،بگوييم را حقيقت بخواهيم

 دريا امواج مثل درست ،كند مي پيدا مختلفي تنوعات هستي. است  درخت ديگر جاي در هستي ،است
 كه آن. ديگر شكل  جايي در و كند مي پيدا را شكل اين جا يك در ،كند مي پيدا مختلف امواج ،آب كه

 اين. شوند مي پيدا خارجي علل به تعينات و شكلها ،رنگها اين ،درياست آب همين خود دارد وجود واقعا
  . است"وجود اصالت"از اجمالي معني

 تصوري ،مطلق وجود از داريم  تصوري ،كامل ذات از داريم تصوري ما كه نياورده تصور روي را حرفش او
 است تعيناتي ،داريم خارجي اشياء از كه مفاهيمي و معاني  تمام شود مي ثابت كه بعد. اليتناهي از داريم

  مي تأملي  هستي روي ،است هستي خود دارد وجود واقعا كه آن و كند مي درك هستيها از ما ذهن كه
  . كند مي حساب خودش ذات در هستي روي ؟چيست هستي خود كه كند
 و ناقص آنكه يكي: باشد جور دو است ممكن هستي كه يدآ مي طور اين انسان ذهن در اولي تقسيم در

 است آن بودن هستي الزمه كه كند مي ايجاب هستي  طبيعت آنچه. باشد كامل آنكه ديگر ،باشد محدود
 عدم اين. است نيستي و عدم ،محدوديت. است بودن هميشگي و ابديت ، نيستي با ضديت ،مطلق كمال

 مساوي هستي ذات ،كنيم  تعمق هستي ذات در ما اگر واال ،شود مي داپي كجا از ببينيم بايد را نيستي و
 از ناشي اينها تمام ،بودن محتاج ،بودن ناقص آنگاه. است بودن مطلق كامل و النهايي ،وجود وجوب با

   پيدا عليت هستي ذات كه وقتي ؟چيست از ناشي ،است ديگر جاي
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 و نقص و تأخّر تشيمعلول الزمة است، معلول چون آن ،)آورد يم وجود به يگريد يهست يعني (كند يم
  .است مطلق كمال يهست ذات الزمة اصالً ذاتش؛ الزمة نه است، عدم
 اند شده وارد وجود راه از گرانيد كه يبرهان آن انيم باشد شده يا سهيمقا خواستم قدر نيهم جا نيا در
 نام به كه است يراه نيا و) اند شده وارد تصور راه از كه (اند گذاشته »يوجود برهان« را آن نام و
 راه نيا از خودمان ينيزم مشرق ميحك و است وجود راه از هم نيا كه است، معروف »نيقيصد برهان«

  .شود معلوم راه دو نيا تفاوت عجالتاً خواستم. است شده وارد
 چه هر يباق گريد و ـ دارد تيواقع و اصالت كه آن ،يهست و وجود در: است نيا مالصدرا حرف خالصة
 به كه هم يهست قتيحق وحدت مسألة ،يهست باب در البته. است يهست خودِ ـ است اعتبارات هست،

 باشد؛ نيمتبا قيحقا تواند ينم يهست كه است يمسلّم اصل است، معروف »وجود يكيتشك وحدت« نام
 ها يهست د،باش تواند يم نقص و كمال و ضعف و شدت به اختالف باشد، هم ها يهست اگر يهست
 قت،يحق نيا و ستين شتريب قتيحق كي يهست عتيطب پس. باشند بالذات ريمغا گريكدي با توانند ينم

   و اثر ست،ين بالذات الوجود واجب اگر اي است بالذات الوجود واجب اي است؛ الوجود واجب
  
 طبيعت ،)1( است شده پيدا او  براي معلوليت ناحيه از تأخر و نقص يعني ،است بالذات الوجود واجب علف

 در هستي كه شود مي اين معنايش ،كنيم دقت درست بخواهيم اگر. كند نمي ايجاب را معلوليت هستي
 هستيهاي )معلوليت واسطه به يعني( الوجود واجب و خدا واسطه به و دوم درجه در و  خداست اول درجه
 به قيام و وجود وجوب و امحدوديتن  همان هستي ذات الزمه واال است تحقق قابل و تصور قابل ممكن
 اينجا در را آن انيمتو نمي اين از بيش ما ديگر ،است غامضي  خيلي حرف يك چون اين. است ذات

 اين به مشروط اما ،است محكمي و قوي بسيار راه البته كه است راهي يك خودش هم اين.  كنيم تعقيب
. باشد خوانده قبال را ديگر بحثهاي لسلهس يك و"وجود وحدت"و"وجود اصالت"بحثهاي انسان كه است
 خاتمه را"صانع اثبات ادله"بحث ما اينجا در. بس و دارد آشنايي جنبه فقط ما جلسه در بحث اين
  . دهيم مي

  : پاورقي
 صحبت حاال 1.   . ايم نكرده  طرح عجالتا را توحيد ،نيست مطرح الوجود واجب وحدت
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 از بعد. است عليحده مسأله يك خودش  آن كه است"انگييگ"بحث ،بحث يك. داريم ديگر بحث سه دو
   ؟نيست يكي از بيش و است يكي او اينكه بر داريم دليلي چه ،كرديم  ثابت را خدا و الوجود واجب اينكه

 آنها وارد ما كه است  الزم كنم مي خيال و است تر ساده خيلي بحثها اين از كه داريم ديگر بحث دو
 حدود اين تا ،كرديم بحث كه عالم نظام به راجع ما. است گذشته حرفهاي به برگشت ،بحث يك. بشويم
 كه است  شده پيدا امروز علوم در اي نظريه. است خوبي برهان )نظم برهان( برهان  اين كه كرديم قبول
 عبارت به و"تكامل"نظريه همان  آن و اند دانسته عالم نظام راه از الهيون دليل رد را نظريه اين

  اي عده و است زنده موجودات روي بيشتر ،عالم نظام در الهيون استدالل  اساس. است"داروينيزم"ديگر
 بيان تكامل زمينه در غيره و داروين كه نواميسي و اصول و داروينيزم كشف از بعد كه اند گفته اند آمده
 اصول سلسله يك با كه اند كرده ثابت آنها اينكه براي ؟چرا ،نيست خدا وجود بر دليلي ديگر ،اند كرده

    به االن كه انسان اين مثال گفتيد مي شما. است توجيه قابل متقين نظام همين ،مادي و طبيعي
 ،باشد داشته مدبري شاعر  صانع بايد حتما ،هست وجودش در كه متقني نظام اين با است آمده وجود
 اصل با ،است توجيه قابل منظم خلقت اين هم طبيعت كور قوانين همين با كه كنيم مي ثابت ما ولي
 طبيعي  مادي كور قوانين همين با ،وراثت اصل ،طبيعي انتخاب اصل ،بقا تنازع  اصل ،ذات به حب
  . كرد توجيه دنيا در را انگيز حيرت نظام اين شود مي
 مطلب اين اوال زيرا ،است غلط داروين حرف اصال بگوييم و كنيم رد را تكامل قانون خواهيم نمي ما
 نظر اظهار شناسي زيست مسائل به راجع كه نيست ما صالحيت در و است شناسي زيست به ربوطم

    قوانين اين آيا ببينيم بايد ما بلكه ،نيست توحيد مسأله به مربوط مطلب  اين اصال اينكه ديگر ،كنيم
 اصول با بايد هم را داروين  تكامل قانون حتي يا است گفته داروين كه تكاملي براي است كافي طبيعي

 ،نيايد ميان به ماوراءالطبيعي اصول پاي تا يعني ،هستيم] نظر[ اين به معتقد ما ؟كرد توجيه خداشناسي
 قانون يك  توحيدي نظر از ،نيست مادي قانون يك داروين قانون. نيست توجيه قابل  هم داروين قانون
    خلقت ابتداي مسأله كه بگويد بيايد كسي حاال. است الهي
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 آيد درمي جور توحيد با ،است  مطلب يك ،آيد درنمي جور يا آيد درمي جور آسماني كتابهاي با جوداتمو
 قانون يك داروينيزم قانون ،كنيم بحث توحيدي نظر از اگر. است ديگري مطلب ،آيد درنمي جور يا

  . است توحيدي
  

  "خير و شر"مسأله
  

 است اين ،آورند مي كه مخالفي  ادله از يكي. است"شر و خير"مسأله حكما اصطالح به ديگر مسأله يك
 ،نبود دنيا در مرگ مثال ،نبود دنيا در نواقص و شرور اينهمه ،بود مي عالم در خدايي اگر گويند مي كه
 را ما آنها كه بينيم مي عالم در ما كه نظمهايي آن كنار در گويند مي. نبود دنيا در ظلم ،نبود دنيا در درد
 اينكه بر كند مي داللت هم آنها كه بينيم مي عالم در  هم نظميهايي بي يك ،كند مي داللت خدا وجود بر

 خير همه هست چه هر بايد ،باشد عالم در خدايي اگر ؟دهيد مي جواب چطور را اينها ،نيست خدايي
 اين ؟كنيم توجيه چگونه دارد وجود عالم در كه را شروري اين پس ،باشد داشته وجود نبايد شري ،باشد
  . است خوبي مسأله يك من نظر به هم

 » لفسدتا اهللا اال الهة فيهما كان لو « ،است شده استدالل آن روي قرآن خود در ،خداوند يگانگي درباب
  ذي الي البتغوا اذا يقولون كما الهة معه كان لو قل «:يا ،است قرآن در فلسفي منطقي استدالل يك) 1(

 اذا... « :فرمايد مي"قدافلح"سوره در يا ،)2( ،» كبيرا علوا يقولون عما تعالي و سبحانه ،سبيال العرش
    اين روي قرآن اصال. )3( » يصفون عما اهللا سبحان بعض علي بعضهم لعال و خلق بما اله كل لذهب

] مطلب[  . است كرده عقالني استدالل
 ديگر مطلب دو آن ولي ،فلسفي خشك بحثهاي حدود در است بحثي ،بحث اين كه دارم قبول البته

 داروينيزم بحث وارد آينده جلسه. هستند اي ساده  راست سر مطالب] شر و خير مساله و داروينيزم[
  . شويم مي هم توحيد مسأله وارد ،خواستند  آقايان اگر بعد ،شويم مي
  

  : پاورقي
   22  /انبياء 1. 
   43 و 42 / اسراء 2. 
   91 / مؤمنون 3. 
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  پاسخ به شبهات  
  

  توحيد و تكامل . ١                
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   تكامل و توحيد           
             )1(   

  
 بحث واقع در. است انواع تبدل و تكامل مسأله درباره ،خودمان توحيدي بحث مناسبت به ما امروز بحث

 اصل با انواع تبدل و تكامل مسأله آيا كه ببينيم خواهيم مي يعني ،است تكامل مسأله و توحيد درباره ما
 اعتبار از را  خداشناسي داليل از بعضي ياالاقل و دارد منافات خدا به اعتقاد و خداشناسي و توحيد

 مسأله در گوييم مي وقت يك: است جور دو باز ،نيست طور اين اگر ؟نيست طور اين ،نه يا ،اندازد مي
    وقت يك و ،شود مي پيدا تربيش خداشناسي داليل و شود مي تأييد بيشتر  خداشناسي اصل ،انواع تبدل
 ثبات به معتقد يا باشد  انواع تبدل به معتقد انسان كه كند نمي فرق خداشناسي مسأله در ،نه گوييم مي
  . باشد انواع
 تاريخ و علوم تاريخ در معموال  كه اي اندازه به: كنيم مي تكرار باز ايم كرده عرض مكرر كه را اي جمله ما

 زيرا ،است نشده گفته ياوه قدر اين ديگري موضوع هيچ در ،است شده گفته اوهي و اساس بي حرف اديان
 همه بر نيستند قادر ناخواه خواه كه دهند مي انجام افرادي را نويسي تاريخ جور اين  هميشه بلكه غالبا
 گاهي كه هايي نيت سوء بر عالوه ،يسندبنو آنها براي صحيحي تاريخ بتوانند تا باشند داشته احاطه علوم
  . كند مي پيدا وجود ميان اين در
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  دو فرضيه درباره پيدايش انواع 
  

 درباره كه اند كرده طرح شكل اين به را  مسأله ،اند نوشته"انواع تبدل"به راجع كه كتابهايي در غالبا امروز
 ندارد امكان هم فرضيه دو از بيش و است داشته وجود فرضيه دو ،دنيا در جاندار گوناگون انواع پيدايش
 گذارند مي " خلقت" فرضيه  گاهي را آن نام كه است"انواع ثبات"فرضيه فرضيه يك: باشد داشته وجود

 ديگر نظريه و )مخلوقند پس ،ثابتند انواع كه شويم مي قائل ،انواع ثبات با است مساوي خلقت يعني(
  . "انواع  تبدل"نظريه
 انواع اگر اينكه براي گويند مي ؟گذارند مي"فرينشآ و خلقت"نظريه را"انواع ثبات"نظريه اسم چرا حاال
 يا  عدم از ،معين وقت يك در و معين روز يك در انواع از نوعي هر كه بشويم  قائل بايد ناچار ،باشند ثابت

 غيرطبيعي و عادي غير وضع يك با ،است آمده وجود به ناگهاني طور به خاكي و گل يك از
 جفتهاي از جفتي هر ،شود مي گفته آدم خلقت  درباره كه طوري انهم ،است شده خلق )ماوراءالطبيعي(

 در هم اي سابقه هيچ و نبود اصال آنكه از بعد ،پيش سال ميليون چند يا و سال هزار چند در ،حيوانات
 ،بيايد وجود به گوسفند  نوع مثال نوع فالن كه كرد اقتضا الهي مشيت يكمرتبه ،نداشت خاكي دنياي  اين
 گوسفند پيدايش موضوع اينجا از و كرد خلق ماده و نر گوسفند جفت يك اي سابقه بدون بار ناولي براي
    حيوانات همه در و طيور و شتر و اسب در حرف اين عين. امروز به تا كردند تناسل بعد و شد پيدا

 مي  . است شده مطرح بسيار ،شكل همين به مسأله اين. آيد
 مبارزه"انواع تبدل"نظريه با اند آمده ،كنند دفاع خدا به اعتقاد و خداشناسي از اينكه براي بعضيها
 نقطه در قهرا. دارند زماني ابتداي و ثابتند انواع كنند ثابت  كه اند بوده آن اشكاالت دنبال به ،اند كرده
 وجود خدايي پس اند، شده متبدل حتما انواع اند گفته )نيست خدايي كه( ماديت اثبات براي  هم مقابل

 ،است نبوده مادي آدم يك شخصا است بوده  شناس زيست يك كه داروين خود كه دانند مي همه. داردن
 كه باشد كرده را استنتاج اين خودش نظريات از است نخواسته هرگز و بوده مذهبي و خدا به معتقد
 باندهچس خودش  سينه روي را مقدس كتاب هم آخر دم آن در گويند مي حتي. ندارد وجود خدايي  پس
   و طرفداران ،ديگري چيز هر يا جهالت روي از ولي. بود
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 اين از اينها و چسباندند توحيد مسأله  به شكل آن به را"انواع ثبات"آنها كه طرف دو از توحيد مخالفين
 درصد صد نظريه يك داروين نظريه اساسا كه كشانيدند جايي به را كار  ماديت به را"انواع تبدل"طرف
 در خداشناسي براي شكست و ماديگري براي موفقيت نوعي"انواع تبدل"نظريه اثبات و شد تلقي  مادي
  . شد تلقي مردم ميان

 از نظر قطع كه كرديم عنوان  كه موضوعي همين در قسمت يك. كنيم بحث بايد قسمت دو در اينجا ما
 و علمي مسأله يك را خداشناسي ما اينكه نظر از ، است آمده چه دنيا مذهبي مقدس كتب در اينكه
 پس ،هست خدايي كه است آمده دين در چون گوييم نمي يعني( تعبدي و شرعي نه دانيم مي عقلي

. هست خدايي بشويم  قائل ما كه كند مي اقتضا هم علمي و عقلي داليل معتقديم ،)هست خدايي  بگوييم
 خدا وجود به اعتقاد آيا كه كنيم حساب بايد  عقل قانون نظر از و خداشناسي علم و فن نظر از ما پس

 است اين دوم  مرحله ؟نه يا ،اند گفته كه شكلي همين به"خلقت"و"انواع ثبات"به اعتقاد با است مالزم
 در آنچه با آيا ،باشد نداشته منافات هم توحيد  اصل با فرضا و شد ثابت"انواع تبدل"نظريه اگر كه

   ؟ندارد يا رددا منافات است آمده )تورات و قرآن( مقدس كتابهاي
  

  "تبدل انواع"نظريه
  
 بيشتر نظر دو دنيا در قديم از  كه شود مي گفته اينكه اوال. تكامل و توحيد مسأله رابطه: اول مرحله اما

    يكي فلسفه و علم تاريخ نظر از ،"انواع حدوث"نظريه يكي و"انواع  تبدل"نظريه يكي ،است نداشته وجود
 بسيار نظريه يك هم"انواع تبدل"نظريه. است داشته وجود البته يهنظر دو اين. دنياست دروغهاي از

 اين در حتي. است قديمي كه معتقدند همه بلكه ،است  قديمي گوييم مي ما تنها نه ،است قديمي
 اند كرده نقل يونانيها قدماي از را نظريه اين ،مالصدرا اسفار و بوعلي شفاي مثل خودمان  قديمي تابهايك
 تبدل"نظريه ،ميالد از قبل پانصدسال حدود از علم تاريخ. اند كرده نقل آنها از مكرر هم فرنگيها خود و

   به( )1( انكسيمندروس نام به مردي. دهد مي نشان را"انواع
  : پاورقي

  . است"انكسيماندر"آن فرانسوي تلفظ گويا 1. 
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    يمقد از شان نظريه )1( انباذقلس نام به ديگري مرد و )قديم حكماي تعبير"
 قائل كه است معروف ميقد از شان هينظر) 1 (انباذقلس نام به يگريد مرد و) ميقد يحكما ريتعب
 معروف شميل شبلي كه واالرتقاء النشوء فلسفه  كتاب در حتي. اند شده مشتق يكديگر از انواع اند بوده

 نشوء( تطور نظريه يخچهتار ،كند مي ذكر بحث اين براي كه مقدماتي از يكي در )2( ،است نوشته لبناني
 يك پس. دارد سابقه سال پانصد و هزار دو نظريه اين كه كند مي اقرار آنجا در و كند مي ذكر را )ارتقاء و

 كه را عواملي آن آنها البته. است بوده ارتقاء و نشوء نظريه  همين دنيا فالسفه و علما ميان در نظريه
 كه( نظريه اين اصل ولي اند نكرده  بيان دقت اين به ،اند كرده نبيا داروين از بعد و داروين ،المارك بعدها
 )است نبوده نوع يك از بيشتر يا بوده كم خيلي اصل در انواع و اند كرده پيدا اشتقاق يكديگر از انواع
 دريايي ،بوده چگونه  است آمده وجود به دنيا در كه حيواني اولين اينكه به راجع حتي. است  داشته وجود
  . اند گفته حرفهايي ،اند آمده وجود به لجنزارها در كه بوده كرمهايي صورت به يا صحرايي يا است بوده

  

  "خلقت"نظريه
  

 براساس انواع ثبات يعني ،اند گذاشته"خلقت"نظريه را آن اسم كه است اي نظريه همان ديگر نظريه
   بعد ،نبوده انسان كه است بوده روزي يك كه بوده طور اين شان عقيده  مردم عامه. انواع زماني حدوث

 يك ناگهاني و سابقه بي ،نبود گوسفند كه بود روز يك ،شده آفريده انسان جفت يك وناگهاني سابقه بي
 مردم عامه به مربوط و عامي نظريه يك نظريه اين. ديگر  حيوانات همچنين و ،شد آفريده گوسفند جفت
 يا ،است نكرده  قبول شكل اين به را انواع پيدايش سوفيفيل هيچ. فيلسوفانه نظريه يك  نه ،شد مي تلقي

  . است گفته را اين خالف يا و كرده سكوت
  

  : پاورقي
  . است"امپيدوكل"آن فرانسوي تلفظ گويا 1. 
 بلكه ،نكرده اكتفا آن ترجمه به تنها] مترجم[ ولي است داروين انواع بنياد عربي ترجمه كتاب اين 2. 

 ديگري مقاالت و مقدمات خودش بعالوه. است كرده ذكر  هم را )بوده اديم درصد صد كه( بخنر شرح
  . است شده  بزرگ جلد دو واالرتقاء فلسفةالنشوء اما ،است كوچكي كتاب انواع بنياد.  است كرده اضافه هم
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"نظريه  "ثبات انواع براساس قدمت انواع
  
 كرد مي تطبيق مقدس كتاب با  كه مردم امهع نظريه همين با فيلسوفانشان نظريه اينكه باب از اروپا در

 است بوده دنيا در هم ديگري نظريه يك واقع در ولي ، نداشت وجود بيشتر نظر دو همين الذ ،بود يكي
 نه  انواع قدمت براساس انواع ثبات نظريه آن و شود نمي تأييد و نيست درست  هم نظريه آن چه اگر

 هم طور اين ولي ،است نشده  مشتق ديگري نوع از انسان نوع گفتند مي يعني ،است انواع حدوث براساس
 ناگهاني طور به پيش سال ميليونها يا صدهزارسال يا سال هزار ده در كه باشد حادث نوع اين كه نيست

 نوع ،برويم جلو ما  كه نهايت بي تا يعني ،دارد قدمت و است قديم"نوع"اين بلكه ،شده پيدا سابقه بي و
 شكلي همين به ،دارند وجود عالم در امروز كه انواعي  تمام ،ديگر انواع همچنين و ،تهداش وجود انسان

 كه  جهت آن از سينا ابن و ارسطو نظير فيلسوفاني. اند بوده هم هميشه و اند بوده هستند امروز كه
 اين بر شان فلسفي فكر اساس اند بوده شريعتي و دين يك به متعبد كه جهت آن از نه اند بوده فيلسوف

  . اند بوده هميشه انواع كه است بوده
  

  نظريه گروهي از حكما درباره پيدايش انواع 
  
 نوع يك افراد اينكه درباره كنند ذكر مثال خواستند مي وقتي مالعبداهللا حاشيه مثل منطق كتابهاي در

 نفوس( ناطقه نفوس عدد حكما عقيده به. حكما عقيده  به ناطقه نفوس مثل گفتند مي ،باشد نامتناهي
 عدد پس ،است بوده انسان هم زماني هر در و نيست متناهي زمان چون ؟چرا ،نيست  متناهي )انساني
 پايه يك ،قديم فلكيات و طبيعيات  براساس بوده اي نظريه نظريه اين. است اليتناهي ناطقه نفوس

 آن كردم عرض هم القب كه است بوده اين اش توحيدي پايه.  طبيعي پايه يك و است داشته حيديتو
 نظريه و ،كردند نمي هم قبول و كنند قبول توانستند نمي] را خالق از خلقت انفكاك[ حكما از طبقات

. است بوده هم خلقت ،است بوده خدا تا كه گفتند مي الهي علم نظر از. است درست حدود اين در آنها
    وجه هيچ به را خالق از خلقت كانفكا. است ازلي هم الهي خلقت و فيض ،است ازلي الهي ذات چون
   قبول قابل و پذيرفتند نمي
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 مدتي ،بوده بالمخلوق ،ازلي  ذات اين ولي است ازلي خدا ذات كند خيال كسي اگر يعني ،دانستند نمي
 پيش سال ميلياردها ،سال ميليون صد ،سال ميليون  يك ،پيش سال صدهزار در مثال يكمرتبه ،بوده

    اين ،افتاد كردن خلقت فكر به است نامحدود او و شود مي محدود زمان اين ،بگوييم چه هر باالخره
 يك افالك درباره قديم طبيعيات در ديگر طرف از ولي. است درستي حرف اينجا تا ،خوب. است غلط

 كه دانستند مي وضعي را افالك وضع. اند داشته خاصي عقيده  هم زمين درباره ،اند داشته خاصي عقيده
 در بوده، طور اين گذشته در ،شود نمي پيدا افالك وضع در تغييري وقت هيچ يعني ، است اپذيرن تغيير
 انواع پس اينكه آن و كرد مي پيدا  تكوين سومي نظريه ،نظريه دو اين از. بود خواهد طور اين هم آينده
  . بود خواهند هم هميشه و اند بوده هميشه عالم
 در ،است غلطي حرف. است  نداشته وجود بيشتر نظريه دو علم يايدن در گويند مي اينكه شد معلوم پس

  .  است داشته وجود نظريه سه فلسفه و علم دنياي
  

  بررسي نظريات فوق 
  

 امروز چون ،سينا ابن و ارسطو  مثل قديم فيلسوفان اما. كنيم صحبت نظريات اين به راجع بياييم حاال
 قائل انسان انواع براي كه قدمي آن. است متزلزل لشاندلي  اساس ،شده متزلزل آنها نظريه پايه يك

 اساس بكلي  چون و ،بودند قائل آسمان و زمين ساختمان براي كه بود خاصي خلقت اين  برپايه ،بودند
 ما زمين اين وضع كه است شده ثابت امروز. است متزلزل آنها حرف پايه يك ،است متزلزل فلكيات آن
 است نداشته امكان كه بوده طوري وضعش و است بوده متفاوت خيلي وزامر با پيش سال ميليونها در

 مثل افرادي ،دانستند مي  ثابت جهت هر از را زمين وضع آنها اينكه نه. كند زندگي آن روي بر  جانداري
 درياها محل كه موضوع اين به حتي ،شده پيدا زمين  روي بر تغيير هزاران كه كنند مي تصريح سينا ابن

 كه كسي اول گويند مي حتي .]كنند مي تصريح[ شود مي دريا به تبديل  خشكي و خشكي هب تبديل
 روزي يك كه مطلب  اين ولي. هست او كتاب در مطالب اين و ،سيناست ابن ،است كرده كشف را فسيل
 قدما فرضيه در ،است نداشته كند زندگي رويش بر جاندار موجود كه اين قابليت زمين كه است بوده
 قابليتي  چنين زمين كه است بوده روزي يك كه است محقق و ثابت تقريبا امروز  علم نظر از. است هنبود
  . است نداشته ،كند زندگي رويش بر جانداري كه
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 پس  . برود ميان از بايد ،دارند قدمت انواع كه نظريه آن
 حدوث براساس انواع ثبات نظريه  هم يكي ،"انواع تبدل"نظريه يكي ،سوم و دوم نظريه سراغ آمديم

 انواع همه كه كنيم اثبات را اين خواهيم نمي ما. كنيم مي صحبت  انواع تبدل درباره ما. انواع ناگهاني
 علوم تابع اينجا در ما  كه بگوييم خواهيم مي ،بدانيم توحيد با مالزم را آن و اند كرده پيدا ناگهاني  حدوث
 با )است شناسي زيست به مربوط كه( اند گفته زمينه  اين در علوم آنچه كه ببينيم خواهيم مي ،هستيم
 وجود  اشتباه دو زمينه اين در كه كرد خواهيم ثابت اينجا ما ؟دهد نمي يا دهد مي  وفق خداشناسي مسأله
  . خداشناسي سواد بي طرفداران طرف از اشتباه يك و ،انواع تبدل طرفداران طرف از اشتباه يك: دارد
 براي آنها كه اصولي اند كرده  خيال كه است اين ،هست انواع تبدل طرفداران طرف زا كه اشتباهي اما

 اصولي از هيچيك كنيم ثابت خواهيم مي ما. انواع تبدل توجيه  براي است كافي ،اند كرده ذكر انواع تبدل
 داروين از دبع  كه كساني اصول نه و داروين اصول نه ،المارك اصول نه ،اند كرده ذكر زمينه  اين در كه

. انواع پيدايش توجيه براي نيست كافي  است باطل گويم نمي كردند عوض و تكميل را او نظريه و آمدند
 خداشناسي مسأله براساس بايد را انواع تكاملي و تدريجي پيدايش  همين اينكه از نيست اي چاره باز

  . داد دخالت آن در هم را خداشناسي مساله بايد يعني كرد، توجيه
 خيال كه است اين است گرفته  صورت اروپا در همه اينها كه شده طرفدارها آن ناحيه از كه شتباهيا

 اند كرده كوشش و ،آني حدوث يك به اعتقاد با آنهم ،است انواع ثبات مستلزم خداشناسي اند كرده
 اساس با همه اصول اين كه صورتي در ،است اساس بي اند كرده ذكر داروين و المارك  كه اصولي بگويند
  . نيست كافي حيوانات پيدايش توجيه براي ولي است
 پيدا ارتباط ايم آورده صانع اثبات  درباب كه داليلي از يكي به ،خودمان حسابهاي روي قهرا ما بحث پس
 نظم مسأله در و كرديم مي استدالل نظم راه از كه بود اين صانع  اثبات درباب ما داليل از يكي. كند مي
 پيدايش در  داروين و المارك امثال كه طبيعي اصول آن اگر. شود مي تكيه زنده موجودات  به تربيش هم

 كرديم مي ذكر نظم راه از ما كه برهاني و استدالل آن ،انواع تبدل براي باشد كافي اند كرده ذكر انواع
  . شود مي ييدتأ بلكه ،شود نمي مخدوش استدالل آن تنها  نه نباشد كافي اگر و ،شود مي مخدوش
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 مطالعه كه را حيوان يك يا گياه يك ساختمان ما گفتند مي ،كردند مي استدالل نظم راه از كه كساني
 را كار كه اي قوه( مدبر قوه يك دخالت واضح طور  به كه كنيم مي مشاهده آنجا در نظم قدر آن ،كنيم مي

   و المارك كه اصولي اگر. است زمحر )دهد مي انجام حكمت و درك روي از و هدف به توجه براساس
 از خدا اثبات براي ما ادله از  دليل اين صورت اين در ،نظم اين پيدايش براي باشد اندكافي گفته داروين
 هماهنگي يك كه نظم و تركيب اين با دندان وجود  گفتيم مي ما مثال كه كنيد فرض. رود مي ميان

 يك دندان  آمدن وجود به در كه اين بر كند مي داللت ،دارد زنده موجود احتياجات و زندگي با خاصي
 اصول با شود مي ،نه گفت كسي اگر. است  داشته دخالت آن پيدايش در شعور و عقل و بوده كار در تدبير

 افتد مي كار از دليل اين ديگر ،باشد احتياج مدبري قوه به اينكه بدون كرد توجيه را اين اليشعر طبيعي
 اين ترتيب به بايد ما ،است شده متكامل تدريج به هم انواع تبدل نظريه خود نچو. شود مي مخدوش و

  . نماييم تعقيب را آن خودمان هدف نظر از ولي كنيم ذكر را ها نظريه
  

  نظريه المارك درباره پيدايش انواع 
  
 بيشتر وا نام به و )1( كرد اظهار را نظريه اين كه شده معروف بار اولين براي كه كسي جديد عصر در

 ما كه انواعي اين كه شد معتقد المارك. بود المارك نام  به شناس زيست فرانسوي مرد يك ،شد معروف
 و اعضا حتي ،دارد وجود انواع در كه تغييراتي اين و اند كرده پيدا اشتقاق يكديگر از ،بينيم مي امروز

 كه چيزي اولين. است طبيعي ولاص  يك تابع است آمده وجود به زنده موجود هر در كه مختلفي وارحج
 و هوا و آب وضع ،طبيعي محيط كه شد متوجه ،بود زنده موجود در محيط تأثير موضوع شد متوجه او

 كه خصوصياتي( نداشتن دشمن و داشتن زياد دشمن مثال و آذوقه بودن كم و زياد و سرما و گرما
 اثر حيوان روي بر مختلف حيطهايم] كلي طور به و[ )آورد مي وجود به جغرافيايي و طبيعي حيطم

 مجبور حيوان. آورد مي وجود به حيوان در خاص العمل عكس خاص محيط كه معنا اين به ،گذارد مي
 صورت را كار نوع آن اجبارا و بدهد صورت را كار نوعي خودش  زندگي ادامه براي محيطي هر در است
   نوعي اجبارا اينكه اثر در. دهد مي
  

  : پاورقي
  . اند بوده هم او از غير ،است كرده اظهار اروپا در حتي بار اولين براي اينكه نه 1. 
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 خودش بدن از قسمتي شود مي مجبور زيرا شود مي عادت برايش كه -  خودكار ،بدهد صورت بايد را كار
 دزيا را عضوي كه بيايد وجود به او در حالت اين كه شود مي سبب - بيندازد كار به مخصوصي وضع به را

 بعد. آورد مي وجود به بدنش وضع در را تغييرات اين و ،نكند استعمال را ديگري عضو و كند استعمال
 تغيير همين او فرزند در بعد. شود مي  منتقل او فرزندان به ارث راه از ،آمده وجود به تغييرات همين
 و او نسل در بعد ،شود مي بيشتر كم كم است گرفته قرار محيط  همان در هم او اينكه واسطه به متراكم
  . كند مي پيدا ادامه] بعدي نسلهاي[ طور همين
 قسمت كه بينيم مي را  زرافه ما مثال گويد مي. است زرافه موضوع است كرده ذكر كه معروفي مثال

 بوده اين علت. است درازتر يلي خ گردنش مخصوصا و است بلندتر بدنش خلف قسمت از بدنش قدامي
   مجبور و نبوده زمين روي علف و آذوقه محيط آن در كه گرفته قرار محيطي يك در حيوان اين كه است
 قسمت و بكشد را خودش  گردن بوده مجبور ،بخورد را درختها برگ و كند تغذي درختها از كه بوده

 ،تكرار اثر در و است شده تكرار مرتب عمل اين. بياورد باالكش طرف به هميشه را خودش بدن قدامي
 اينكه  مثل(. است شده تر كشيده مقدار يك خودش حيات زمان همان در حيوان  اين گردن خود به خود
 شده بلند ذره يك گردنش و ،كرده را كار اين او. )كند مي بلند را انسان قد كردن بازي واليبال گويند مي

 است اين شرطش اثتور راه از انتقال گويد مي او ،باشند طور اين دو هر ماده و نر اينكه شرط به ،است
 ،است كرده را كار اين هم  ماده زرافه ،كرده را كار اين نر زرافه ،باشد جنس دو هر در خصوصيت اين  كه
 انتيس يك مثال گردن با اول ساعت همان از ،آمده وجود به اينها از كه اي بچه ،اند كرده توالد ايندو بعد

 از است بوده مجبور باز و بوده محيط همين در ،شده زرگب كه هم او بچه. است آمده دنيا  به بلندتر متر 
 ،است آورده كش مرتب و بياورد كش را خودش  گردن بوده مجبور باز ،كند استفاده درختها برگهاي
 رسيده اينجا به تا... طور همين و است بوده درازتر پيشين نسل از متر سانتي دو مثال بعدي نسل گردن
  . است
 از ،هست زنده موجودات  انواع ميان كه را اختالفاتي و تغييرات تمام است هخواست حساب همين روي

 روي ،است القامه مستوي شكل اين به بينيم مي حاال را انسان ما كنيد فرض مثال. كند توجيه راه همين
 در گوسفند  آن با انسان اين گويد مي ،است جور اين انگشتهايش و جور اين دستهايش ،رود مي راه پا دو

   خاص شكل آن به تدريجا را گوسفند كه است مختلف محيطهاي اين ،اند بوده جور يك ابتدا
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 تأثير هم ديگري چيز محيط از غير كه كند مي نفي او و ،خاص شكل اين به را انسان و است درآورده
 است هشد مدعي حتي. باشد داشته تاثير ديگري چيز محيط از غير كه نكنيد باور گويد مي ،باشد داشته

   وجود مصر محيط خود در امروز كه طيوري با هست مصر قديم مقابر و معابد در آنها تصوير كه طيوري
 جور همين هم بايد گويد مي ، است نشده پيدا آنها در تغييري هگون هيچ ،دارند وزن يك و شكل يك ،دارد
 محيط چون ،است محيط همان كه محيط گويد مي ؟چرا ،بود عجيب شد مي پيدا] تغييري[ اگر ،باشد
 تغيير هم آنها وضع ،كرد مي تغيير محيط اگر ،مانده ثابت وضعشان اينها ،است داشته ثابتي وضع
  . كرد مي

 امر يك اين گويد مي و ،حيوانات  ساختمان تشكيل در صعودي سير يك به است معتقد المارك بنابراين
 المارك. بخوانم برايتان اينجا در تا ام شتهنو را المارك حرفهاي از قسمتي من. است ترديدي غيرقابل

  : است گفته
 به ،گردند مي تغيير دچار گونه يك از  افرادي عادات يا زندگي طرز ،هوا و آب ،موقعيت كه نسبت هر به"

 شرايط در تغييري تا. يابد مي تحول نيز گياه يا جانور ساختمان  حتي و شكل و اعضا نيز نسبت همان
  . "داد نخواهند ساختمان تغيير محيط آن زنده موجودات ،نشود هداد زيستي محيط كي

  
 تغييري تا":كه اوست منفي جمله  اين به ،اند گرفته او به داروين مثل افرادي بعدها كه هم ايرادي بيشتر

] مثال[."نخواهندداد ساختمان تغيير محيط نآ زنده موجودات ،نشود داده زيستي محيط يك شرايط در
  : است گفته المارك. اند نكرده قبول را اين  داروين

 احتياجات ،شد عوض كه محيط( كرد خواهد تغيير زنده موجود نيازمنديهاي ،زيست شرايط تغيير با«
 نوع يك به را حيوان احتياجاتي نوع هر. كند مي فراهم را خاصي  عادات نيازمنديها تغيير. )شود مي عوض
 .شود مي ايجاد افراد در اي مالحظه قابل تحول ،كافي زمان از پس باالخره. كند مي وادار بالخصوص كار

 تحت اچارن كنيم محبوس قفسي كنج در ،كرده عادت  نمودن پرواز يا دويدن به كه را جانوري اگر )1(
   پرواز قدرت يا و دويدن چاالكي و سرعت ،نموده كسب اي تازه عادت جانور ، زندگي جديد محيط تأثير
  . »يافت خواهد فاحش تقليل است جانور همم مشخصات از يكي كه
  

  : پاورقي
  . است شده گنجانده اينجا در هم وراثت موضوع البته 1. 
  

 ٢٣٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 حرف ،آن روي بعد چون ،كنيم توجه آن به بايد مخصوصا كه است گفته منفي جنبه در هم حرفي يك
 اين ،بياورد وجود به يدجد نيازمندي جديد محيط اگر كه طوري همان: گويد مي كه است اين آن و داريم

   اگر ،)آورد مي وجود به جديد عضو مثال( كند مي ايجاد موجود عضو در جديدي  تغييرات جديد نيازمندي
 )باشد نداشته نياز كه كند زندگي محيطي در يعني( ببرد ميان از را نيازمنديها از بعضي جديد محيط
 مثال كرده ذكر كه مثالي. رود مي ميان از و شود مي حذف تدريجا است بوده نياز آن براي كه عضوي
 مثال( كنيم حبس قفسي كنج در مدتي را اي پرنده ما اگر - گويد مي  هم راست -  است واضحي خيلي
  . است  داده دست از را پروازش قدرت بينيم مي ،كنيم رهايش بعد ،)سال يك از بيشتر

 مسائل اين در كمي و باشد  شناس يافهق كسي اگر شايد. است محسوس خيلي قضيه اين انسان خود در
 يتواندم ببيند را مختلفي افراد نه لباس قرائن به بگويم  خواهم مي يعني هم حمام دراگر ،باشد كرده دقت
 يك. است  اداري ديگري آن و است دهاتي ،است كارگر اين ،است كار اهل آدم اين مثال كه بدهد تميز
 و شود مي اتومبيلش سوار باز ،كند مي  حركت كه هم ميز پشت زا و نشيند مي ميز پشت هميشه كه آدمي
 با ،)است اين كارش اصال( گردد برمي مرتبه دو آنجا از ،اش خانه  به رود مي تا است اتومبيل فرمان پشت
 زياد خيزهاي و  جست ،زند مي بيل ،كند مي حركت زياد ،كند مي زندگي بيابانها در هميشه كه  آدمي
 اداري زندگي مثل آنها زندگي ،نه اربابهايش بگردد  دهات تمام در آدم اگر ؟دارند اندام رجو يك ،كند مي

    كه كند نمي پيدا آنچناني خپله آدم يك ،كنند مي كار كه مردمي كلي طور به و كشاورزها تمام در است
. باشد نداشته رفتن راه  قدرت و باشد آمده جلو شكمش و شده جمع پوستهايش زير زياد خيلي پيه مثال

 همان با مساعد هم اش بدني ساختمان وضع ،برود  راه و كند كار بايد كه كند مي زندگي محيطي در تا
   پيدا[ تغييرات كم كم ،كند نمي استفاده عضو اين از كه كند مي زندگي محيطي در اگر. است] محيط[

 اگر شايد. برود راه تواند نمي يندب مي كه است اين در فقط اثرش و است نامحسوس ابتدا البته .]شود مي
 خيك يك صورت به و شود حذف بكلي پاهايشان كم كم ،كنند تناسل آدمها جور اين و بگذرد قرنها

   بايد كم كم المارك نظر طبق ،كند نمي استفاده پا از و رود نمي راه وقت هيچ  كه آدمي يك !دربيايند
. است صحيحي نظريه و است  درست اي اندازه تا احرفه اين البته !بشود خيك يك و شود حذف پاهايش

   كه بوده طور  اين ،است شده حذف مارها در كه پا گويد مي
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 بوده طوري محيطشان وضع ولي ،اند شده مشتق اند داشته پا كه جانوراني از و اند داشته پا ابتدا در اينها
 ،)اند داشته احتياج خيلي خزيدن به( نزمي زير بروند بخزند ،كنند پنهان را خودشان اند بوده مجبور كه

 احتياجي ديگر ،خزد مي رود مي ،كند پنهان اي گوشه در را خودش خواهد مي آدم خود  كه مواقعي مثل
 مجبور كه اند كرده زندگي وضع اين به قرنها و نسلها چون اينها. كند حركت بايد شكم با ،ندارد پا به

 از و شده حذف پا اين كم كم ،كنند مخفي خاكها زير در را  خودشان ،خود كردن پنهان براي اند بوده
  : گويد مي گياهان مورد در. است رفته ميان

 تكثير و شده ايجاد شرايط اين در كه گياهاني ،بكاريم سنگالخ محيط در را اي دانه ،چمن يك از اگر«
 زينت براي كه را گياهاني ينهمچن. داشت خواهد اختالف اوليه بانژاد كه سازند مي را جديدي نژاد ،يابند
 نژادهاي جديد محيطهاي تأثير تحت در ،است وحشي گياهان آنها اصلي منشأ آنكه با ،كارند مي  باغ در

  ».سازند مي متنوعي
  

  :كرد توجه ديبا يليخ آن به كه است زده يحرف كي المارك
 به كه است جهتي در جانور نزد در حاصله تغييرات: كه نمايد مي بيان خود عقايد توجيه در المارك"

 زيست محيط شرايط و موجود بدن ساختمان بين هماهنگي و توافق ايجاد ،آن نتيجه و بوده موجود نفع
   محيطها در كه تغييراتي كه است قطعي خيلي موضوع اين. نكنيد فراموش هرگز را نكته اين. باشد مي
  . "ستا مفيد زندگي حال به كه است جهتي در هميشه ،شود مي پيدا

  
 مثل( زنده غير موجودات در  كه هست زنده غير و زنده موجودات ميان تفاوت اين ،ببينيد ؟چه يعني

 فرض. گويند مي شيميايي يا فيزيكي عوامل مثال آن  به كه است عواملي همان مؤثر عوامل )جمادات
  : است جوي عوامل تابع صددرصد ،شود مي پيدا كوه اين وضع در كه تغييراتي ،هست كوهي كنيد
 سيل باز ،شود جاري سيل ،بريزد ها دره به و بشويد را باال آن بيايد باران ،بيايد كم يا زياد باران مثال

 وجود يا باشد داشته وجود تند بادهاي ،ديگر جاي به ببرد بدهد حركت شده جمع كه را خاكهايي
 موجود  يك جمادي موجود اين ،كوه يعني ،باشد چقدر حرارت درجه ،باشد زياد  گرماي ،باشد نداشته

 ولي دارد فعاليت هم آن ،نيست  فعال موجود كوه گويم نمي. پذيرد مي را اثر و است منفعل صددرصد
 عوامل يك به نياز خودش بقاي براي و گذارد مي اثر آن  روي محيط وقتي كه ندارد فعاليت طور اين

   تطبيق جديد عوامل با را خودش ،باشد داشته جديد
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دبده  . باشد خودش وجود بقاي و منافع ،جهت در تغييرات آن كه كند ايجاد خود در تغييراتي يعني ،

  "انطباق با محيط"نظريه
  

 با انطباق"نظريه نام  به كردم عرض هم ديگر وقت يك كه است شده پيدا اي نظريه المارك از بعد
 در كه دهد مي نشان طور ينا"محيط با انطباق"  نظريه. است قديمي خيلي هم نظريه اين. "محيط
    كه مرموز عامل يك با ،باشد نامساعد او زندگي براي محيط اگر كه هست  خاصيت اين زنده موجود
 ساده خيلي باشد اراده روي از اگر ،نيست اراده روي از غالبا چون ،چيست داد تشخيص شود نمي هرگز
 ،باشد سازگار جديد محيط با كه ازدس مي جوري را خودش داخل وضع اراده العن و شعور العن است

    كه نيست طور اين كه دارند اعتراف را جهت اين ديگران و المارك بنابراين. كند مي منطبق را خودش
 محيط تصادفا گاهي. باشد تصادفي دهد مي نشان محيط تأثير مقابل در زنده موجود كه العملي عكس

 حدود تا كه زرافه گردن همان مثل ،است  زنده وجودم نفع به تغيير آن كه دهد مي تغييري يك آيد مي
 ايجاب احتياج و محيط: است عادي خيلي و هست هم ارادي عمل آنجا البته. است طور همين زيادي

 در البته( بياورد كش كه است اين هم كشيدن طبيعي خاصيت ،بكشد را گردنش حيوان  اين كه كند مي
 اين از غير ديگران البته. شود منتقل وراثت با )تغيير اين[ بگوييم هم بعد ،)هست حرف خيلي هم اين
 محيط كه است اين عمده اما. است ساده خيلي ،كرده بيان المارك كه  حدودي تا ولي ،اند گفته هم

 هم تغييرات. آورد مي وجود به حيوان در جديد تغييرات جديد نياز و آورد مي وجود به جديد نياز جديد
  . است موجود اين مصالح و بقا جهت در هميشه

  

  نقد نظريه المارك 
  

 نظر به. توجيه براي نبودن  كافي معني به اشكاالت ،آيد مي وارد المارك نظريه به اشكاالتي جا همين
 و عادت و طيمح ريتاث به نظرمان فقط ما اگر يعني است؟  توجيه قابل بيان اين با عضو حذف مسأله شما
   توجيه قابل مساله اين[ باشد تكرار و عمل
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 دو هر ،شود مي حذف  استعمال عدم اثر در و شود مي پيدا عضو استعمال اثر در گويد مي] ؟است
 حذف ،استعمال عدم اثر در و نيست توجيه قابل عضوها از بعضي پيدايش ،استعمال اثر در. نارساست

    آنكه براي: كنم مي ؤالس شما از ،گويم نمي هم جزم صورت به من را اين.  نيست توجيه قابل عضوي هيچ
 آن به تدريجا را چشم اين احتياجات و كند كار بايد بدن كه است اين از غير آيا ،بماند سالم چشم يك

 جهت اين من. است مؤثر چشم سالمت در مستقيم طور به كردن كار خود ،طبيعي قانون نظر از ؟برساند
 ،بكند هم كور شايد و كند مي تضعيف را آن ونيدر عامل يك ،نكند كار مدتي چشم اگر كه دارم  قبول را

 از بدن ،نشد احتياج مورد عضوي اگر چرا ؟شود مي طور اين چرا ،است قضيه اين چراي در من سؤال ولي
    قانوني چه با اين ؟كند مي طرد را او عمال واقع در و رساند نمي غذا او به ديگر و كند مي نظر صرف او

 ،هست طور اين گويم مي  هم من ،هست طور اين بينيم مي ما ،خوب: ندبگوي اگر ؟است انطباق قابل
 بحث ولي ،كند مي حكايت مطلب اين از ما سطحي  مشاهدات هم حدودي تا ،نيستم آن منكر من عنيي

 عنايت  بدن ،نبود بدن نياز مورد و نداشت استعمال مورد ،عضو كه وقتي چرا ،است قضيه اين چراي در
 پاكيزه و پاك و دهد نمي شستشو را  آن ،رساند نمي كافي غذاي آن به ديگر ،كند مي سلب او از را خودش

. نيست زرافه گردن مثل كه] موارد[ همه ،استعمال درباب. است  استعمال عدم درباب اين ؟دارد نمي نگه
  : گويد مي المارك خود

  
 تغيير اثر در كه اند شده چارنا بود دريا سواحل در شان زندگي محل كه غاز و اردك مانند پرندگاني"

 اين حركت تالش نتيجه در. نمايند جستجو دريا در را خود نياز مورد غذايي مواد ،زيست محيط شرايط
 طوالني زماني  مدت در عمل اين متوالي تكرار و انگشتان داشتن نگه باز و آب در حركت  براي جانوران

 وسيله به انگشتان و يافت توسعه تدريج و مرور به بود نآ انگشتان قاعده در فقط ابتدا در كه نازكي پرده
  . "شدند مناسب شنا براي و متصل يكديگر به كامل پرده اين
  

 انگشت يعني( است متصل يكديگر  به پرده يك با انگشتانشان كه آنهايي و اردك و غاز كه است معتقد
 مرغهاي( اند بوده ديگر مرغهاي لمث ابتدا در )ندارند باشد پرده بدون ما انگشتهاي مثل كه جدايي
 اند گرفته قرار جديدي محيط يك در اينكه اثر در آنها. نيست انگشتانشان الي اي پرده  هيچ كه )خانگي

 استعمال اثر در. بدهند حركت خيلي را  انگشتان اين كه اند كرده پيدا اجبار ،اند داشته شنا به احتياج كه
   ،آن
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 به و پوشانيده را انگشتان تمام  الي زمان مرور به و برداشته كش بوده انگشتان قاعده در ابتدا كه اي پرده
 احتياج اين ،مقدار اين تا يعني( است نبوده طور اين كه بگويم  خواهم نمي من. است درآمده امروز وضع

 دريا رد كه حيواني. نيست  كافي] پرده اين آمدن پديد براي امر اين[ بگويم خواهم مي ،)نداشته  دخالت
 شنا خواسته مي كه اول ،است نداشته اي پرده هيچ و بوده  مرغ انگشتهاي مثل انگشتهايش اگر ،رفته مي

 اين آنكه  حال و كند شنا توانسته نمي او كه پرده اين پيدايش از قبل ،كند شنا است  توانسته نمي ،بكند
 مسأله ولي ،دهيم نمي اهميتي چندان  هم اين به ما. است كرده مي شنا او كه شده پيدا محيطي در پرده
 دستگاه يك اگر] اما [،است بوده مفيد ابتدا در هم كم خيلي  پرده همان كه كنيد فرض. است اي عمده
 تكرار و عمل آيا ،بيافريند عضو او براي ،احتياج موازات به كه نباشد حيوان اين وجود در مدبر دروني
 خيلي فرمول يك ديگر كه اين ؟بياورد سرانگشتها تا و كند مضاعف را پرده اين تدريجا كه است كافي
 توجه با نباشدكه حيوان اين درون در شاعري مرموز كننده تدبير نيروي يك اگر آيا !نيست رياضي مهم
 يك اينكه براي است كافي انگشتها  الي دادن كش صرف ،بيافريند عضو احتياجها موازات به و احتياج به

   ؟بپوشاند را آن تمام و بشود توليد اي پرده
 آنجاست در فقط گويند مي ،است شاخدار حيوانات نر جنس براي شاخ پيدايش موضوع تر واضح اين زا

 تصاحبي احساسات روي نر جنس گويد مي. است كرده  اعتراف دروني نيروي و حس يك به] المارك[ كه
 با  ناخواه خواه ،كند دفاع خودش افعمن از واقع در و كند دفاع او از بايد و دارد ماده جنس براي كه

 اش كله چون بعد. باشد  داشته سالح كه است داشته احتياج و اند بوده تنازع و جنگ در يكديگر
 نزاع ديگري با )بوده جنگ براي مناسبتري عضو شايد كه( خودش كله با ،داشته محكمي استخوانهاي

   آيا. است شده پيدا شاخ برايش تدريجا ،زده ديگر نحيوا به را اش كله هي  اينكه اثر در و است كرده مي
 كه است كافي عمل اين  نفس ،نباشد آفريند مي عضو احتياجات موازات به كه مدبري نيروي همان اگر
  . نيست كافي عمل اين نفس كه است  واضح خيلي اين من نظر به ؟شود ايجاد آنجا در شاخ
 زندگي آب در و دارند كوچك  تنه ولي دراز خيلي گردن و ندبل و باريك پاهاي كه حيواناتي اين مورد در
 الي از را خودش طعمه بوده مجبور حيوان اين گويد مي ،گويند مي ماهيخوار] مرغ[ آنها به و كنند مي

   زندگي لجنها و آبها در و كند كسب لجنها
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 پاهايش و بيرون اش تنه كه داشته نياز ،است داشته نياز دو هر دراز گردن به هم و دراز پاي به هم ،كند
 لجنها الي از را ماهيها تا باشد داشته هم درازي گردن ،باشد  آن روي اش تنه تكيه كه گيرد قرار آب در

 كشيده مي قهرا را  خودش ،است بوده احتياج چون ،نبوده دراز پاها اين كه ابتدا در گويد مي. بكشد بيرون
 تدريجا نتيجه در و )كند بلندي پا اصطالح  به خواهد مي و رود مي راه انگشتها سر كه آدمي يك مثل(

 عمل اين نفس و احتياج اين نفس آيا: است همين ما سؤال باز. است  شده درازتر و دراز حيوان اين پاي
 ؟بكشد قد پاهايش كه است  كافي ،است رفته مي راه سرانگشتهايش با حيوان اين ،بوده زياد آب چون  كه

  . نيست كافي خودش نوبه به باز هم اين پس ؟متر سانتي صد بشود كم كم اش متري انتيس ده پاهاي مثال
 جديد عادات و جديد نيازمنديهاي  پيدايش دوم اصل ،است محيط تأثير المارك نظريه اول اصل بنابراين
 اصول اينها ،شود مي منتقل وراثت با صفات اين كه است اين  آن سوم اصل و ،نيازمنديهاست آن براساس

 مدعي ولي نيستيم منكر ،داريم قبول را محيط تأثير ما ،گانه سه اصول اين از. است المارك  گانه سه
 توجيه در اينها هستيم معتقد ولي داريم  قبول را استعمال عدم و استعمال فايده. نيست كافي هستيم

    عمده اشكاالت از يكي هك است گفته] سخن[ هم وراثت به راجع او البته. نيستند كافي عضو] پيدايش[
 پيدا خاص محيط در  زنده موجود كه اي اكتسابي صفات كه است شده معتقد ،است همين او حرفهاي

 ؟كند نمي قبول يا كند مي قبول وراثت علم ببينيم بايد را اين. شود مي منتقل او فرزندان به ،كند مي
  . است مخدوش علمي نظر از او سوم اصل ،ينبنابرا. شناختند باطل بكلي را  سوم اصل اين آمدند بعدها
 نمي كفايت عضو] پيدايش[ توجيه در كه هستيم قائل ولي نيستيم منكر را اثرش ما ،دوم و اول اصل

  . نداريم حرفي ديگر المارك به  راجع ما. است مناقشه قابل سومش اصل ولي ،كند 
 بازي را اول نقش محيط تأثير المارك اصول در كه طوري همان. آورد را ديگري اصول آمد بعد داروين

 و "بيعيط انتخاب"عنوان تحت را ديگر موضوع يك  ولي نكرد انكار را محيط تأثير هم داروين ،كند مي
 ناچار را وراثت اصل باز هم او البته. كند مي بازي او كلمات در را عمده نقش كه كرد عنوان"اصلح بقاي"

 نظريه بر ،كرديم المارك نظريه بر ما كه اشكاالتي از ياريبس. است داده قرار خودش اصول از يكي
   در موجود تغييرات هميشه گويد مي المارك كه كرديم تكيه حرف اين روي ما مثال. نيست وارد داروين
   المارك ،است زنده موجود منافع و مصالح جهت در زنده موجود
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 "طبيعي انتخاب"اصل با داروين. ستا مصالح و منافع جهت در هميشه چرا كه كند توجيه نتوانست
 ،طبيعي اليشعر قوانين همين با كه كند توجيه خواسته ،كند رفع را اشكال اين حدودي تا است خواسته
 آن آيا ببينيم ،كنيم بحث آينده جلسه در را اين. گيرد مي صورت مصالح جهت در موجود تغييرات
 نظر از هم را داروين اصول از اصلي هيچ ما ؟نيست كافي يا است كافي است گفته داروين كه چيزي

 ولي ،است ديگري حرف كنند اشكال خودشان نظر از شناسي زيست علماي ،كنيم نمي اشكال توحيدي
 كرد خواهيم عرض بعدها را توضيحش كه ماوراءالطبيعي اصل يك دادن دخالت  بدون را داروين اصول ما

 يك به خداشناسي اصل تا كه است جهت همين روي ما هتكي بيشتر و دانيم نمي انواع تبدل براي كافي
 تعبير به زنده موجود وجود در مدبر شاعر نيروي يك وجود اصل و ديگر تعبير به غايي عليت اصل ،تعبير
  . نيست توجيه قابل انواع تبدل ،نكنيم قبول را ديگر

 و مختلف انواع كه صورت  آن به ولي دارد تأثير البته حيوانات و اشخاص بدني ساختمان در محيط -
 كه شود گفته اگر مثال. نيست عاقالنه چيزي چنين ،باشد محيط تأثير تحت حيوانات گوناگون نقشهاي
 و كنند استفاده دفاعي سالح عنوان به خود سر از كه اند بوده مجبور خودشان از دفاع خاطر به حيوانات

 پيدا شاخ دو گاو چرا  پس ،است شده پيدا سرش وسط شاخ آنها سر روي ،ضرورت اين اثر بر تدريج  به
 تغيير اثر در چرا ثانيا ؟است نكرده پيدا شاخ اصال اسب و شده پيدا سرش وسط شاخ يك كرگدن و كرده

 آذوقه ديگر امروزه مثال ؟است درنيامده خود اول شكل به يافته شكل تغيير عضو آن ،محيط شرايط
 كوتاه گردنش چرا پس ،شود مي يافت بلنديها در لزوما نه و هموار زمين روي بر و صاف سطح در  رافهز

 كه دهند مي كليت موارد تمام به را آن و بينند مي را  قضيه جنبه يك فالسفه آقايان بنابراين ؟است نشده
  حيوانات بگوييم و كنيم تفسير عكس به را مذكور فرضيه بايد ما كه حالي در ،نيست صحيح اين

 به هم مار و صورت همين  به مگس ،شكل همين به گاو ،بوده صورت همين به هزراف ،اند بوده مختلفي
 خزيدن صورت به رفتنش راه وضع چون كه داشته  كوچكي پاهاي يك مار منتها ،است بوده شكل همين
   ،كند مي صدق امر اين هم انسان مورد در كمااينكه. است شده حذف كوچك  پاهاي اين بعدها ،بوده

   رحسبب انسانها بعضي
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 طور به پس... و شده سياه  پوستشان آفتاب زياد تابش براثر برخي ،اند شده چابك و الغر محيطي شرايط
  . پذيرفت شود نمي را مذكور فرضيه صددرصد

  
 ما كه امروز سخن تا البته. كرديد تأييد ،نفرموديد مخالفي چيز بنده عرايض به نسبت عالي جناب: استاد
. بيشتر نه است مقدار همين حداكثر يعني ،است درست عالي  جناب بيان ،يمكرد نقل را المارك حرف

 اند آمده  اي مقايسه تشريحهاي مثال راه از كه شود مي پيدا ديگري داليل يك داروين نظريه در ،خوب اما
 ،يمكن مي بحث آن روي بعد ،ايم نكرده  طرح ما هنوز را مسأله آن. اند كرده ثابت را موجودات نسلي رابطه
  . است وارد عالي جناب ايراد  المارك حرفهاي حدود در البته ولي

 طور همان ،شناسي زيست نظر از ؟شود مي حذف چرا نبود احتياج مورد عضوي اگر كه فرموديد مطلبي -
 همين به ،شود مي زياد تغذيه دستگاه و عروق وسيله  به اش تغذيه ،شد زياد فعاليتش كه عضوي هر كه

   كند پيدا ادامه جايي تا سير اين است ممكن و شود مي كم هم آن تغذيه ،شود  كم اليتشفع اگر ترتيب
   دارد علمي توجيه شناسي زيست نظر از اين و ،بيفتد كار از عضو آن ديگر كه
 .  

 طور اين چرا كه است اين در  صحبت ،است صورت اين به عملي جريان كه نيست اين در صحبت: استاد
 كم را اش غذايي جيره تدريجا ،رساند مي عضو آن به اش عادي  قاعده روي را غذا بدن وقتي چرا ؟شود مي
 انسان وقتي مثال ،است طور همين هم انسان روحي قوام در حتي. دارم حرف ،اين چراي در من ؟كند مي
 ،دشو مي تقويت كند استفاده آن از  صحيحي طور به اگر ولي شود مي ضعيف نكند استفاده اش حافظه از

   ؟نه يا است توجيه قابل آن چراي ببينم خواهم مي و دارم حرف ،آن چراي در من ولي
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   تكامل و توحيد            
              )2(   

 مسأله با مسأله اين ارتباط نظر از است  شده گفته"انواع تبدل"موضوع در كه بود نظرياتي درباره ما بحث
 توحيدي ضد و الحادي نظريه يك بايد نظريه اين آيا ببينيم هاينك نظر از يعني ،خداشناسي و توحيد
 يا و ؟كند مي  تضعيف را خداشناسي داليل الاقل يا نيست سازگار خداشناسي به اعتقاد با و شود تلقي

 در تأثيري هيچ"انواع ثبات"و"انواع تبدل"  نظريه آنكه يا و ؟كند مي تقويت را خداشناسي داليل ،برعكس
 رهبري و هدايت خدا وجود به را ما كه داليلي و خدا به اعتقاد نظر از يعني ؟ندارد يخداشناس داليل
 عالم انواع باشيم قائل كه اين و اند ثابت  عالم انواع باشيم قائل ما كه اين بين نيست فرقي هيچ ،كند مي

   ؟اند متبدل
 ،خداشناسي مساله نقص نظر از يكي. كنيم بررسي را مطلب اين بايد جهت دو از كه كرديم عرض ما

 و فلسفي و علمي مسأله يك ،است مذهبي و ديني  مسأله يك اينكه عين در خداشناسي مسأله چون
 عنوان به )است دين اصول اصل كه( توحيد به بايد كسي هر اسالم دين در مخصوصا. هست هم عقلي
 از نظر قطع كه است  اين ديگر موضوع. تقليدي مسأله يك عنوان به نه باشد معتقد تحقيقي مسأله  يك

 آسماني كتب در كه آنچه با آيا ،دارد ارتباطي چه الهي  علم و توحيد مسأله به"انواع تبدل"نظريه اينكه
  . است اول موضوع در ما بحث فعال ؟نيست سازگار يا است سازگار ،است آمده
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 چه ؟اند دانسته ناسازگار نظر هچ از ،اند دانسته خداشناسي مسأله با ناسازگار را نظريات اين كه آنهايي
 ؟است ناسازگار خداشناسي با مسائل اين كه كرد فرض  توان مي كه دارد وجود نظريات اين در چيزي
    تلقي كفرآميز و الحادي نظريه يك را نظريه اين و آمد وجود به اروپا دنياي در موجي كه طوري همان
 اخد با[ كه اينهاست از  كداميك ببينيم بايد ما و دارد وجود خصوصياتي نظريه اين در ؟چرا ،كردند

  . دارد منافات ]شناسي
 در تغيير قابليت اين كه جاندارهاست تغيير قابليت به اعتقاد ،است نظريه اين اساس كه اول پايه

 از تغيير قابليت عدم و قابليت مسأله ميان هست اي رابطه آيا. بشود متغير انواعشان كه هست جاندارها
 قابليت عدم و خدا وجود  به اعتقاد بين هست اي مالزمه يعني( خدا وجود به اعتقاد مسأله و ،فطر  يك

 اين و باشد معتقد خدا وجود به كسي كه اين بين ندارد وجود اي رابطه هيچ اصال ،نه ؟)جاندارها تغيير
  . ندارند تغيير قابليت انواع  كه باشد قائل كه

 و است اي عوامانه فكر يك  البته كند فكر طور اين كسي است ممكن .كنيم بررسي را تغيير عوامل حال
 اين به نه ،بشناسد مطلق مؤثر را خدا انسان كه است  اين خدا وجود به اعتقاد الزمه كه نيست علمي فكر
 ،نشناسد  عالم در مؤثر را علتي هيچ بلكه ،بداند اسباب همه زنده اندازه جريان به و  مسبب را او كه معنا

 ،باشد داشته اثر تواند نمي ميكروب يا  بيماري ،نه بگويد ،كرد عليل را شخصي بيماري فالن گويند مي گرا
   دنيا در چيزي اصال ،زد حرفي چنين نبايد ،نه بگويد ،بخشيد اثر بيمار بهبود در دارو فالن گويند مي اگر
 شده معرفي موجودات تغيير  براي عوامل سلسله يك )انواع تبدل( نظريه اين در چون و ،نيست مؤثر
 است مهملي خيلي حرف يك ،حرف اين كه است معلوم. است الحادي نظريه يك نظريه اين پس ،است

    چيزهايي آن از چيز هيچ كه است اين خداشناسي الزمه بگويد كسي كه نيست طرح و بحث قابل اصال و
 قائل نبايد خلقت براي نظامي اساسا كه باشد معتقد كسي مثال يا ندارد اثري اساسا است آفريده خدا كه
 آفريده آنا و دفعتا اشياء اگر ،باشند شده آفريده دفعتا كه  است اين باشند مخلوق اشياء اينكه الزمه و شد
 نظر به هم اين. نيستند مخلوق شود مي معلوم بيايند وجود به تدريجا اگر اما هستند مخلوق باشند شده
 همه كه اند بوده معتقد دنيا هاي خداشناس  همه كه حاال تا يعني ،است يمضحك بسيار نظريه كه رسد مي
   ،حيوانها ،انسانها اين وقتي اينكه باب از ؟اند دانسته نمي خدا مخلوق را انسانها پس ،خداست مخلوق چيز
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 ديگرهم با اي ماده و نر تا مثال( آيند مي وجود به معين نظام يك با كه ديدند مي را گياهها و درختها
 بعد و دارد مانندي آب مايع و نطفه يك حالت ابتدا  هم بچه اين ،شود نمي متولد اي بچه ،نكنند آميزش
 خدا  مخلوق ديگر اينها ،نه گفتند مي )است آمده دنيا به تا شده بزرگ و كرده رشد رحم در تدريجا
 آفريد خدا را اول آدم فقط ؟خداست  مخلوق كي پس !؟اند آمده وجود به حساب روي اينكه براي ،نيستند

 تدريجا اينها چون آفريند نمي خدا ديگر را بعدي آدمهاي اما ،آفريد  مقدمه بدون و ساكن به ابتدا را او كه
   ؟آيند مي وجود به

 خلقت داليل خواهد مي  كه وقتي كريم قرآن بينيم مي ما و است خداشناسي اصول برخالف اصال اين
 سوره در كه( كند مي پيدا نطفه كه را  تحوالتي همين ،كند ذكر سته كه وضعي همين در را انسان
 نطفة جعلناه ثم ،طين من ساللة من االنسان خلقنا لقد و «:كه دارد تأكيد حج سوره و المؤمنون قدافلح

 ار علقه و علقه به تبديل را نطفه و آفريديم  نطفه از را شما )1( ...» علقة النطفة خلقنا ثم ،مكين قرار  في
 )شود مي كامل انسان كه اي مرحله به رسد مي تا است كرده ذكر كه مراحلي  اين ،كرديم مضغه به تبديل
 مطلبي ذاته حد في  مطالب اين از هيچيك پس. دهد مي قرار توحيد بر دليل صراحت كمال در را  همين
 آنها خالف به اعتقاد خدا به اعتقاد الزمه كه  طوري به باشد داشته منافات خداشناسي اصول با كه نيست
  . باشد

  

  نظريه داروين و دليل الهيون 
  

 خلقت حكيمانه نظام به ،خداشناسي بر دليل عنوان به موحدين كه است اين آن و هست مطلب يك
 اگر قرآن تعبير به و نباشد كار در مدبري قوه يك اگر"كه اند گفته خودشان داليل در و اند كرده استناد
 تعبير همچنين و ،كند مي"تسخير"تعبير زياد قرآن( نباشد"نامشهود"مسخر  تاس مشهود كه آنچه

 شده واگذار خود به طبيعت الشعور قواي همين اگر و )2(» امرا فالمدبرات« :است آمده قرآن در"تدبير"
   درباره كه  آنچه اگر. "آيد نمي وجود به حكيمانه نظام اين ،نباشند تسخير و تدبير  يك تحت و باشند
پ  : اورقي

  .14و 13 و 12 / مؤمنون 1. 
   5 / نازعات 2. 
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 ،انواع تبدل چه باشد انواع ثبات  به قائل كسي ،چه( باشد درست است شده گفته اشياء پيدايش و خلقت
 بدون طبيعت مشهود محسوس قوانين همين كه شد قائل كسي اگر ،)ندارد طرفدار انواع ثبات حاال ولي
 اينكه براي است  كافي ،باشد داشته لزوم حكمتي يك ،علمي يك ،اي اراده يك ،شعوري يك  دخالت آنكه
 دليل ترين عمده عموميت نظر از بلكه ،خداشناسي  داليل از يكي ،بياورد وجود به را حكيمانه نظام اين

    راه از هميشه شما كه بگويند توانند مي طور اين ما به وقت آن. شود مي  تضعيف و مخدوش خداشناسي
 و نظم اين گوييد مي و كنيد مي استدالل خدا وجود بر ،هست آنها ساختمان در كه نظمي و وقاتمخل
 اگر ،است كار در هم حسابگري و حسابي پس ،آيد نمي وجود به خود به خود غايي اصطالح به نظام اين

 براي ستا كافي طبيعي و شاعر غير قوانين همين كه كنيم مي ثابت  علمي داليل براساس ما گفت كسي
 الهيون نظر با] نظر[ اين ،باشد طور اين اگر. رود مي ميان از شما دليل پس ،نظم اين آوردن وجود به

 تضعيف عالم نظام درباب را الهيون دليل ،داروين نظريات آيا كه ببينيم بايد ما حاال. كند مي پيدا تماس
   ؟كجاست در الهيون دليل با برخوردش و كند نمي تضعيف يا كند مي

 المارك برخالف ،است"طبيعي  انتخاب"انواع تبدل در داروين فكر اساس )1( اند نوشته كه طوري همين
 ،بود محيط با متناسب عادات پيدايش بعد و"محيط تأثير"مسأله انواع تبدل در فكرش اساس كه
 ،اجاتاحتي  اين و آورد مي وجود به زنده موجود براي مختلفي احتياجات مختلف محيطهاي  گفت مي

 آن منشأ كم كم جديد فعاليتهاي و عادات ،كند مي ايجاد زنده موجود در را جديدي فعاليتهاي و عادات
 بحث. كرديم بحث آن به راجع ما. بيايد وجود به زنده موجود بدن در نوي اعضاي و تغييرات كه شود مي
 جهت اين از كسي و دارد اثر قطعا ما نظر به ،ندارد اثر يا دارد اثر محيط آيا كه نبود اين به  راجع ما

 يا باشد مؤثر تواند مي عضو تضعيف يا رشد در عضو استعمال  عدم و استعمال آيا. بگيرد ايراد تواند نمي
 براي است كافي همينها آيا كه است اين در صحبت كرديم عرض آنجا ولي ،باشد مؤثر تواند مي قطعا ؟نه
 كساني از هم المارك خود. نيست كافي گفتيم ؟ نيست كافي يا تشكيالت و نظامات اين آمدن وجود به

   در كه است
  

  : پاورقي
 بهزاد محمود دكتر آقاي كتاب  هم و دارم شده كه اي ترجمه با را داروين انواع بنياد كتاب هم ،من 1. 
 تهنوش زمينه اين در كتاب چندين و دارد تخصص كار اين در  كه را )اضافات و اصالحات با پنجم چاپ(

 هم را انواع بنياد كتاب متن از زيادي قسمتهاي و است تر روشن و تر واضح كتاب اين  عبارتهاي. است
  . كردم انتخاب را كتاب اين ولي  داشتم زمينه اين در هم ديگري كتابهاي البته. است كرده نقل
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 نظريه همان مه آخر. نيست كافي تنهايي به اينها كه كند مي ادعا صراحت كمال در حرفهايش ضمن
 داروين ولي. كنيم نمي تكرار ديگر است گذشته ما بحث از چون كه ،دهد مي دخالت اينجا در را الهيون
   را انواع تبدل براي عمده عامل و است قائل اثر دوم درجه در ،است گفته  المارك كه عللي همان براي
  . داند مي ديگري چيز

  

   فكر داروين پايه
  

 انتخابهاي در انواع تغيير قابليت  متوجه بار اولين: است شده شروع اينجا از او رفك پايه كه گويند مي
 زندگي هدفهاي براي ،دارند زياد اهلي حيوانات كه كساني ديد ،شد حيوانات در و گياهان در مصنوعي
 ودهب معمول  قديم از كه كاري همين( كنند مي هم كاملتر معموال و دهند مي تغيير را نژادها  خودشان

 نوع يك افراد ميان از آيند مي آنها ديد. كرد زيادي خيلي تجربيات قضيه اين در هم خودش بعد. )است
    كه كسي ،آورد مي بچه تا هفت كه سگ يك مثال. )كنند مي را كار اين دهاتيها معموال( كنند مي انتخاب

 باقي ،است بهتر كداميك دبين مي ،كند انتخاب گله براي خوب سگ يك ها بچه اين ميان در خواهد مي
 انتخاب را تا دو يا يكي باز آنها فرزندان ميان از ،بعد. كند مي انتخاب را يكي ،برد مي ميان از را ديگر
 و آمد جلو ،شد عوض] نژاد[ اساسا بينند مي كم كم ،روند مي پيش سريع طور همين  وقتي و كنند مي

 افتاد فكر اين به. دارد وجود جنس  اين در تغيير بليتقا كه شود مي معلوم ديد داروين. كرد فرق اوضاع
 در غيراهلي و اهلي حيوانات ،ندارد اهلي حيوانات به اختصاص و است حيوان در تغيير قابليت پس كه

 به. آورد مي وجود به را  تغييرات اين خودش اراده با انسان ،هست كه چيزي ،ندارند فرقي تغيير  قابليت
 طبيعي عوامل با طبيعت در ،كند مي خودش دست با انسان كه كاري اين نظير آيا ببيند افتاد فكر

   ؟گيرد نمي  صورت يا گيرد مي صورت
  

  نظريه مالتوس 
  

 هم كشيش گويا كه معروف اقتصادي دانشمند( مالتوس معروف نظريات كه بود اثنا همين در اند نوشته
 نيروي كه بود اين جمعيت به راجع او ظريهن. كرد جلب را نظرش ،جمعيت افزايش به راجع )است بوده
   زياد انسان در كلي طور به تناسل و توالد
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 شود مي نفر چهار ،نفر چهار  حداقل شود مي نفر دو( رود مي باال هندسي تصاعد يك با كه طوري به ،است
 زمين ييغذا مواد ،رود مي باال جمعيت كه تصاعدي اين با و )نفر شانزده شود مي نفر هشت ،نفر هشت

 توازن اين هميشه  كه گفت آمد او بعد. نيست جمعيت به وافي هرگز )كنند تهيه بخواهند  كه اندازه هر(
 اگر ،كنند مي ايجاد... و مسري مرضهاي ،جنگها قحطيها، ،موجود غذايي مواد و بشر افراد ميان را تعادل و

 بشود  جلوگيري اوالد تكثير از كه كرد پيشنهاد هم بعد. ميرد مي گرسنگي از بشر اصال ،نباشند اينها
  . باشد كافي زمين مواد اينكه براي

 است اين به مربوط ،ندارد انسان  به اختصاص] امر[ اين كه شد پيدا مغزش در برقي يك اينجا از داروين
 كه احتياجاتي و غذايي مواد ،است زياد حيوانات همه در خوب ،است زياد انسان در اوالد تكثير قوه كه
 ساير و مسكن ،نيست وافي هست طبيعت در توليد قدرت كه ي ا اندازه اين به ،هست  طبيعت در

 در گويند مي البته كه كشيد پيش  هم را جنسي انتخاب موضوع او حتي(. نيست كافي هم احتياجات
 عتناز"عامل متوجه اينجا از. است طور همين هم حيوانات در. )است ضعيفي عامل يك غذا عامل مقابل

 خواه ،ندارد وجود حيوانات  براي زمين روي بر وافي غذايي مواد اينكه باب از گفت ،شد طبيعت در"بقا
 افراد با نوع يك افراد ميان تنازع( كنند زندگي دائم تنازع و كشمكش يك در هميشه كه مجبورند ناخواه
 است نيرومندتر و قويتر  كه آن اهناخو خواه ،تنازع اين در. )نوع يك افراد ميان تنازع احيانا و ديگر نوع

  . ميرد مي و رسد نمي او به غذا يا شود مي كشته يا  است ضعيفتر كه آن و ماند مي باقي و شود مي غالب
  

  انتقال خصوصيات ممتاز از طريق وراثت 
  

 يك" ،آيند مي دنيا به  كه حيوانات هاي بچه: است اين اصل آن و شد ديگري اصل يك متوجه ضمنا
 ،شود مي صادر ها كارخانه از كه جنسهايي مثل شوند نمي متولد مادر و پدر يك از"ريخت يك"و"قالب
 طور اين حيوانات ،است جور يك درصد صد استكانها تمام ،آورد مي وجود به استكان بلورسازي اگر مثال

 پدر يك از كه ييحيوانها. دارد دخالت آنها فرزندان  تكون در زيادي شرايط و علل اينكه باب از ،نيستند
   فرق خيلي فردي خصايص اما هستند نوع همان از ،آيند يم وجود به مادر و
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 جور يك درصد صد اندامها ،نيست جور يك درصد صد شكلها ،نيست جور يك درصد صد رنگها: كند مي
 پس ،نيست جور يك درصد صد ذكاوت و هوش ،نيست جور يك درصد صد كوچكي و درشتي ،نيست
 كرديم عرض نه بعضي ،نيرومندترند و قويتر بعضي ،نيست جور يك درصد صد آنها بقاي تقابلي قهرا
 يك از افرادي وقتي پس. درآورد ضبط تحت را آنها نتوانسته علم هنوز كه دارد دخالت زيادي علل  چون
 و اتفاقا كه آن ،گيرد درمي كه نزاعي در قهرا ،آيند مي دنيا به اختالفاتي يك با آيند مي دنيا به كه نوع

 كه او. شود مي  برنده نزاع اين در ،است آمده دنيا به امتيازاتي يك با ضبط غيرقابل  علل يك با تصادفا
 باقي امتيازي يك با او پس. رود مي ميان از و است انقراض به محكوم ناخواه خواه ديگري ،شد برنده
 دوم نسل كه شود مي اين نتيجه. كند مي قلمنت خودش فرزندان به وراثت  به هم را امتياز اين و ماند مي
 يك اول نسل افراد ميان در. )بود تري پايين سطح در اول نسل( اول نسل به نسبت فرق يك با آيد مي
 به را خودش امتياز يعني( كند مي فرزند توليد  امتيازش با ممتاز فرد اين چون و بود ممتاز فرد

   او فرزندان مجموع قهرا پس. امتيازات آن همه با آيند مي وا فرزندان تمام ،)كند مي منتقل رزندانشف
 يك هم اينها خود در  حال عين در ولي. آيند مي دنيا به پيشين نسل فرزندان از باالتر سطح يك در

 بيشتر امتيازات با كه آن باز. كمتر امتيازات با بعضي ،بيشتر امتيازات با بعضي ،هست فردي اختالفات
 سطح يك در بعد نسل در مرتبه دو. رود مي ميان از است كمتر امتيازات با كه آن و ماند مي باقي است

 كمك با كه امتيازاتي كه كند مي  دخالت اينجا در وراثت عامل پس. آيد مي وجود به حيوان باالتري
 از بعد يكي نسلها ترتيب همين به. بماند محفوظ بعدي نسلهاي در ،است مانده باقي بقا تنازع قانون

 تكامل وسيله  اين به و آيند مي وجود به بيشتري امتيازات با و گيرند مي قرار باالتري  سطح در ديگري
  . گيرد مي صورت

 است ممكن كه جاست همين ،باشد خلقت نظام درباب الهيون دليل و داروين نظريه ميان برخوردي اگر
 هر كه است درپي پي امتيازات اين جهنتي ،است شده پيدا عالم در كه نظامي اين: بگويد طور اين كسي
 هر ،اصلح  بقاي و انسب بقاي و بقا تنازع قانون حكم به ولي اند آمده وجود به تصادف طور به آنها از كدام
 طي امتيازات اين مجموعه و است  شده اضافه ديگر امتياز به بعد ،است مانده باقي كوچكي امتياز

 نظر در االن را انسان يك مثال ما كه وقتي. است آورده وجود  به را موجود نظام اين ،نسل ميليونها
   ،نوشت بايد كتابها انسان اين خلقت نظامات براي كه بينيم مي ،گيريم مي
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 به خود كه نبود توجيه قابل ،بود آمده وجود به خصوصيات و امتيازات همين با ابتدائا انسان اين اگر
 به آنا كه وضع اين با انسان اين اما ،باشد داشته دخالت  مدبري قوه اينكه بدون باشد آمده وجود به خود
 رسيده اينجا  به تا داشته ادامه سال ميليون صدها كه است حركتي يك دنباله بلكه ،است  نيامده وجود
 مجموعشان و شده پيدا قرن يك در مثال شايد ،هست انسان اين در كه خصوصياتي از يك هر. است
 طرف يك از الهيون دليل ميان كه اينجاست در. است آورده وجود به را نظام عهمجمو اين همديگر روي

 براي ،است گفته داروين  كه همينها اگر. شود مي پيدا تماسي ديگر طرف از داروين"انواع تبدل"نظريه و
 ديگر آن يعني ،است ناتمامي دليل الهيون دليل آن  گفت بايد ،)1( باشد كافي موجود نظام پيدايش

 از  همچنانكه( نباشد كافي اگر اما و خداست وجود نفي بر دليل اينكه نه خدا وجود بر شود نمي يلدل
 آنچه كه است كرده  درك آخر المارك مثل هم او كه شود مي فهميده هم داروين خود حرفهاي البالي

 اين مجموعه تا بشود قائل است مجهول او خود  قول به كه عللي به بايد نهايت در )نيست كافي گويد مي
  . بيايد وجود به نظامات

  . آيد درنمي جور كه مسيحيت با اين وگرنه است اسالمي فلسفه ،گويند مي الهيون آنچه از منظور -
  

 با عقلي و علمي مسأله  يك عنوان به و خداشناسي نظر از هم مسيحيين كنم نمي خيال من بله،: استاد
 واال اند كرده مبارزه آن با است تورات ضد بر حرفها  اين اينكه انعنو به بلكه باشند، كرده مبارزه داروين

 ارتباط خداشناسي با اصال گويد مي داروين كه آنچه آيا كه اند نكرده طرح شكل  اين به را مسأله اين
   ؟كردم  عرض كه جهت همين در مگر باشد داشته بايد ربطي چه آخر. ندارد يا دارند

 از را قسمت اين ،كند مي پيدا  تصادم الهيون دليل با داروين نظريه كجا در كه موضوع اين به راجع اما
  : خوانم مي برايتان است  نوشته مفصلتر و واضحتر كه كتاب اين روي

  
 نشان و سازد مي خارج اند، كرده مي تصور زمان آن تا كه صورتي آن از را انسان اصل داروين گرچه"

   و شده  انسان پيدايش باعث تكامل و تحول قانون كه دهد مي
  : پاورقي

 كه كرد انكار خود خودي  به شود نمي را اينها از يك هيچ گفتيم ما چون ،باشد صحيح گوييم نمي 1. 
  . طبيعت عوامل از است عاملي يك
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 اهل حمله مورد اصل آن  روي و است نيافريده ساكن به ابتدا و )1( خود صورت به را انسان خداوند
 از چنانچه داروين معهذا ،كنند مي معرفي نظير بي مشركي را او كه حدي به تا گيرد مي قرار كليسا
 به متكي كه را هدفهايي وجود فقط بلكه ،كند نمي صانع نفي  وجه هيچ به آيد برمي هايش نوشته

  . پذيرد نمي را آنها مثال ،است جانداران عالم تشكيل چگونگي درباره اساس بي  پندارهايي
 از سفر طي در ولي دهد مي  نشان كافي ايمان مقدس كتاب هاي نوشته كليه به جهانگردي آغاز در.. .

 او به جديدي افكار ،زندگي محيط با و يكديگر با آنها رابطه و گياهان و جانوران عجيب تنوع مشاهده
    به چنين ،بيند مي مؤثر گياهان و جانوران تحول در را"طبيعي انتخاب"  وقتي مخصوصا. دهد مي دست
 كه كند مي بازي را  نقشي همان جانداران مختلف انواع توليد در طبيعي عامل اين كه رسد مي نظرش
 ،جانداران مختلف انواع ظهور براي طبيعي علل  قبول وجود با ولي )2(. دهند مي نسبت خدا به معموال
 دروني احساس ،كند مي حاصل افزايش او سن كه تدريجا و ماند مي باقي  مؤمن يگانه خداي به همواره

 براي را  آفرينش معماي كه حدي به تا گردد مي تشديد او در بشر مافوق قدرتي درك به  مخصوصي
  . يابد مي الينحل انسان

  
 نظريه با او نظريه كجا در  كه شود مي متوجه هم داروين خود كه كردم نقل قسمت آن از فقط من را اين

 ارتباطي خداشناسي با ،باشد تغيير قابل جاندار اينكه ما نظر از. كند مي پيدا تماس و اصطكاك الهيون
 اينكه ،طور همين )كند ايجاد تغييرات ،محيط يعني( باشد تغيير عوامل از محيط شرايط اينكه ،ندارد
 عنوان به را آن بخواهد كسي يعني( باشد] تغيير در[ مؤثر عضو استعمال عدم و استعمال و عادات تغيير
 داشته فرق همديگر با افراد( خصوصي امتيازات و فردي تغييرات ،ندارد ربطي باز )ناسدبش عامل يك

 با كه نيست چيزي هم بقا تنازع ؟چطور ،بشود بقا تنازع به قائل كسي اساسا اينكه ،نه هم باز ،)باشند
 در چيزي انسانهاغير درباره ما البته. انسانها غير در  چه و انسانها در چه ،باشد داشته منافات خداشناسي

   انسانها درباره  ولي ،نداريم قرآن
  : پاورقي

 خداوند »صورته علي آدم خلق اهللا ان« :كه است اين آن عربي و هست تورات در كه اي جمله همان 1. 
  .] آفريد خود صورت به را آدم

 فالن در چرا يمگوي مي ما مثال( دانند مي خدا را آن عامل و دهند مي نسبت خدا به كه را چيزي پس 2. 
 درست هدف فالن براي تا است كرده خلق طور  اين خدا گويند مي ،آمد وجود به عنصر فالن موجود
  . است طبيعي عامل همين  آن علت كه ديد داروين )باشد
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 كه نبود طور اين اگر )1( » االرض لفسدت ببعض بعضهم الناس اهللا دفع ال لو و« :كه هست آيه اين
 اين حال هر به. شد مي خراب و فاسد زمين ،كند مي دفع ديگر بعضي وسيله به را مردم از بعضي خداوند

  . نيست] ناسازگار خداشناسي با[  تنهايي به خودش هم
  

  نظريه مالتوس و حكيمانه بودن خلقت 
  
 تحت كه مبحثي آن در ،كنيم طرح خواهيم نمي مبحث اين در را آن ما كه هست مطلب يك ،بله

 كه هست هم مهمي مطلب آن و كنيم مي ذكر ايرادات  عنوان به ،داريم"بالغه حكمت رش و خير"عنوان
  : اينكه آن و بودند نكرده كشف را آن چون نبوده قدما توجه مورد البته

 غذايي مواد مقدار و جاندارها در توليد مقدار ميان توازن عدم( است گفته مالتوس كه حرفي همين
 يك ،ببينيد. شود آورده خلقت نظام دليل بر مخالف دليل  يك عنوان به است ممكن )طبيعت در موجود
 ،نيست دليل اصال اين خود ،آوريد مي خلقت نظام عنوان به كه دليلي اين كه است اين در صحبت وقت
 اگر كه است اين آن و مورد اين در نه  ولي بوده قديم از حرف آن نفس كه است حرفي ديگر حرف يك
 النظامهايي كنار و گوشه در هست هم زياد كه شود مي ديده نظاماتي ،موجودات از بسياري در دنيا در
 النظامها آن ،مدبر و حكيم صانع خداي فرض با مگر نيست توجيه قابل نظامات آن اگر. شود مي  ديده هم
 يا انگشتي شش آدمهاي ،ها الخلقه ناقص به زنند مي  مثال. نيست توجيه قابل خدا وجود فرض با باز هم

 قبيل اين از و )اثر بي و لغو است چيزي اين ؟باشد داشته پستان چرا مرد گفتند مي( مرد براي پستان
 كه هست هم طور همين كه است شده  مسلم ديگر امروز تقريبا كه گويند مي اينها كه حرفي اين. چيزها
 توازن اين و ندارد وجود عالم رد آنها براي كافي غذايي مواد و جاندارها در توليد ميزان ميان توازني هيچ

 نظام اين بودن حكيمانه با اين آيا ،آورد مي وجود به... و بقاها تنازع ،خوردها و زد ،جنگها ،قحطيها را
 كه است اين در بحث فعال ولي ،كنيم مي بحث آنجا در جداگانه ما را اين ؟نيست سازگار يا است سازگار

   ؟شود نمي ضعيف يا شود مي ضعيف ،دارد استعمال كه مه موردي در ما"نظام"دليل اين خود آيا
  

  : پاورقي
  .251 / بقره 1. 
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 خيلي اينها روي علمي نظر از واال ،نداريم بحثي خداشناسي نظر از ،عوامل ساير به راجع ما كه گفتيم
 مسأله داروين و المارك كه جايي آن. اند كرده وراثت روي  كه است بحثي مهمتر همه از ،اند كرده بحث
 انتقال  قابل شود مي پيدا انسان بدن عادي سلولهاي همين در كه اي سطحي تغييرات  اين در را وراثت

 فرزندان به وراثت با تغييراتي و نيست درست حرفها اين كه گفتند آمدند علما بعدها. اند دانسته مي
 ،بشود پيدا ظاهري سلولهاي اين در كه تغييري هر واال ،بشو پيدا جنسي سلولهاي در كه ودش مي منتقل
 بر يا. كند مي بازگشت اول اصل به فورا ،بشود عوض كه محيط و است محيط تابع و است سطحي خيلي
 و طبيعي انتخاب مسأله همان يا. اند كرده نقضها خيلي علمي نظر از ،استعمال عدم و استعمال مسأله
 اينها به راجع البته علما. اند كرده انتقاد آن به ديگران بعد ،است گفته داروين كه شكلي به اصلح بقاي

 ،ندارد تماس يا دارد تماس كجا در كه كنيم مي بحث خداشناسي اصول نظر از ما ولي اند گرفته  ايراداتي
 آن تا داروين حرف چه. ندارد ارتباط  خداشناسي با ،باشد طور اين هم فرضا بگوييم خواهيم مي

 در مگر ،ندارد ارتباط خداشناسي اصول با ،نباشد درست چه و دباش درست كرديم عرض كه قسمتهايي
 پس ،نظام اين  براي باشد كافي درستي فرض به داروين نظريات اگر. كرديم عرض كه قسمتي  يك همان
   ؟نيست كافي يا هست  كافي ببينيم حاال. نه ،نه اگر ،است ضعيف الهيون دليل

  

  عامل مجهول يا قوه فعاله ماوراءالطبيعي 
  

 كنار و گوشه در كند مي نقل  كتابش از هم اينجا مخصوصا كه كتابش از مختلفي جاهاي در داروين خود
 ،شد معتقد تغييرات اين پيدايش براي بايد را مجهولي  عامل يك باالخره كه كند مي اعتراف حرفهايش

 به كه گويد مي دشخو حتي. كند نمي حل را معما هم باز ،كنم مي ذكر من كه عواملي  اين همه يعني
 چون ،دهي مي نظر ماوراءالطبيعي فعاله  قوه يك مانند"طبيعي انتخاب"براي تو كه اند كرده اعتراض من
 است بيشتر گفتيم ما االن كه حدودي آن از"كند مي انتخاب را  اصلح ،طبيعت":گويد مي كه آنجا
 انتخاب سوي  به خودش طبيعت اينكه مثل كه دهد مي نشان اصال ،"شود مي انتخاب خود به خود"كه
  . "غايت به توجه اصل"گويند مي الهيون كه همان ،هدف به توجه همان يعني ،رود مي
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 "فيناليزم"نآ به !؟است شده بدنام اروپاييها ميان در قدر اين"غايت به توجه اصل"اين چرا دانم نمي من
 و كشيده زحمت آن روي هم خيلي ]نويسنده[ كه"تكامل هاي فرضيه"نام  به هست كتابي يك. گويند مي

 علت دانم نمي من !فيناليستي  آلودگيهاي] گويد مي كه[ دهد مي خرج به دشمني فيناليزم اين با آنچنان
 علت"اصل اين درباره اي كودكانه حرفهاي يك گاهي  هم مسلمين ميان در حتي. چيست دشمني اين

 كتاب  همان در جمله از كتاب چند در فرنگيها دخو. آيد درنمي جور علمي نظريات با كه اند گفته"غايي
 كه خواندم )ها اي توده از يكي( اي انورخامه كتاب در بار اولين من و كنند مي نقل تكامل هاي فرضيه

 قاچ قاچ بينيد مي را طالبي( گيرد مي قرار طالبي  روي كه خطوطي اين كه گفته را حرف اين كشيشي
  براي خواهيم يم و رويم مي خانه به ما وقتي كه است اين براي )تهس خطي  يك آن قاچ هر روي و است
 طور اين را غايي علت ما  كه شود بنا اگر. كنيم قسمت قاچ قاچ اصطالح به ،كنيم قسمت طالبي ها بچه

 روي را كارد چطور بفهميم ما كه بدانيم اين را طالبي روي خطوط و قاچها از هدف و كنيم توجيه
 كه است اين مقصود اگر اما] نيست قبول قابل كه[ است واضح ،كنيم  تقسيم را آن و دهيم قرار طالبي
 سر طبيعت ،دارد قرار  طبيعت ذات در كمالي به عشق و نور نوع يك ،است هدفي سير يك طبيعت سير

  . نيست آن از اي چاره صورت اين در ،كند مي  انتخاب خود را اصلح راه و گيرد مي قرار ها دوراهي
 معترف] ماوراءالطبيعي عامل[ اين به بايد باالخره ،باشد درست هم درصد صد داروين حرفهاي تمام اگر
 نه است اصل اين روي تكيه ديگر حاال گويا كمااينكه -  باشد  درست هم جهش يا"موتاسيون"اگر. شد
 درباب  يوناله كه اصلي همان و گويند مي آنها كه مجهولي عامل اين تا باز - تدريجي  تغييرات روي

 هم و المارك هم. نيست توجيه قابل  زنده موجودات پيدايش ،ندهيم دخالت را اند گفته خلقت نظامات
 عالم غير با عالم مرد باالخره -  اند ديده مي را اشياء نزديك از و اند داشته مطالعه شخصا چون ،داروين

 را طبيعت  واقعي جريان آن حال عين در ولي ،بوده طبيعي علل روي شان تكيه اينكه با - كند مي فرق
 گويي مي كه تو گويند مي من  به گويد مي داروين. است نحو چه و شكل چه به كه اند كرده مي حس

 اين البته گويد مي بعد. كني مي تعبير ماوراءالطبيعي فعاله  قوه يك صورت به آخر ،"طبيعي انتخاب"
. نكنيد گيري خرده  خيلي"انتخاب"كلمه به ماش و گويم مي من كه است مجازي تعبيرات ،تعبيرات
   طبيعت براي اگر ما حاال ،خوب: گويد مي حرفهايش از بعضي در باالخره
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 در كه[ است حرف همين"بشوم قائل شخصيت طبيعت براي"؟دارد مانعي چه ،شديم قائل شخصيت
 شخصيت او مقصود ؟دارد شخصيتي چه طبيعت. ]هست هدف به توجه و تكامل به ميل طبيعت

. دارد نقشي هم - زنده موجود طبيعت يعني - طبيعت خود كه است  اين مقصود ،نيست كه اجتماعي
 آن روي اثري  چه ،زنده موجود اين وجود از خارج عوامل كه رفت خارجي عوامل دنبال نبايد  هميشه
] مطلب[ اين. دارد وجود هدف به توجه و تكامل به ميل يك هم زنده موجود اين خود در ،است بخشيده

  . نه بعضي و دارد ابهام قدري قسمتها از بعضي. خوانم مي برايتان كتاب  اين مختلف قسمتهاي از من را
  : گويد مي

 ولي ،)1( كنم مي صحبت الطبيعه مافوق  قدرت يا فعاله قوه نوعي مانند طبيعي انتخاب از من اند گفته"
 سيارات حركات كننده تنظيم را آن و گويند مي سخن جاذبه  قوه اثر از كه مؤلفيني به كسي چه
    براي را آنها ضرورت و داند مي را مجازي اصطالحات اين معني كسي هر ؟كند مي  ايرادي دانند مي

 از اصطالح اين در است مشكل خيلي حال عين در. كند مي درك سخن ايجاز به بحث ساختن روشن
 مؤثر تواند مي جانداران مرئي و ظاهري  صفات يرو انسان. )2( شود اجتناب طبيعت به دادن شخصيت

 ظواهر به )دهم شخصيت اصلح بقاي به اسم اين تحت باشم مجاز اگر( طبيعت كه صورتي در ،باشد
 اعضاي روي تواند مي  طبيعت )3(. باشد نداشته دربر زنده موجود براي اي فايده ظاهر چه اگر پردازد نمي

 منظور يك فقط انسان. باشد مؤثر حياتي  اعمال تمام و سمانيج ساختماني اختالف كمترين و داخلي
. دهد مي صورت موجود نفع به را انتخاب طبيعت ولي ،خود نفع  به است جاندار انتخاب آن و دارد

 صورتي در ،كند مي  تقويت را انتخاب عمل ،كار اين و دهد مي عمل ميدان شده انتخاب صفات  به طبيعت
 طرز به ندرتا منتخبه صفات از و كند مي جمع  ناحيه يك در را مختلف هواي و آب زادگان ،انسان كه

  . "نمايد مي  استفاده برازنده مخصوص
  : پاورقي

 آن فورا"الطبيعه مافوق و  فعاله قدرت"گويند مي وقتي چون ترسند مي خيلي كلمات اين از آنها 1. 
  . دكنن مي نفي زود لهذا و افتد مي يادشان به كشيشها حرفهاي

  . دارد  صراحت بعدي عبارتهاي ولي ،ندارد صراحت خيلي او عبارت اين هنوز 2. 
  . پردازد نمي  آن به طبيعت ،باشد نداشته زنده موجود براي اي فايده ظاهر تا يعني 3. 
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  راز تكامل 
  

 و ترين پيچيده به حاالت ترين ساده از"انواع تبدل"بنابر موجودها اين. است تكامل راز در مطلب اصل
 داروين و المارك امثال به كه ايرادهايي جمله از كه دانيد مي را اين. اند رسيده حاالت ترين منظم
 صورت به  كه وقتي فقط جهازات اين كه هست جهازاتي زنده موجود ساختمان در كه است  اين ،اند كرده
. نيست مفيد موجود حال به اصال ،باشد  ناقص صورت به اگر اما است مفيد موجود حال به ،باشد كامل
] يعني [،شود مي ميليونر ،پولدار آدم يك ،است پول حساب نظير چيز يك حساب كه هست وقت يك
 انسان را پول ،خوب. است مفيد بيشتر برود باال چه هر و است مفيد انسان حال به آن ريال يك از پول

 كه هست چيز يك ولي. كند مي رينگهدا است  شده جمع كه هم را اول پول آن ،كند مي جمع تدريجا
 يك اگر حتي ،شود مي بار وجودش بر اثر آن ،بيايد وجود به كامل  صورت به مجموعه اين تمام وقتي
 كه است مفيد وقت  آن قند كارخانه يك. كارخانه يك مثل. خورد نمي درد به باشد آن در ناقص چيز
 .]نيست مفيد[ نباشد لوازمش از يكي اگر واال ،بيفتد كار به ،شده سوار مجهز و كامل ابزارهايش تمام
   چقدر ،نيست چون و كند مي پيدا احتياج يدكي لوازم به عظيم اي كارخانه كه بينيد مي اوقات گاهي

 در كه نظاماتي و تشكيالت  اين. كنند پيدا را يدكي لوازم آن كه وقتي تا شوند مي متحمل خسارت
 و دستگاه صورت به بلكه ،باشد مفيد خودش تنهايي  به ئيجز هر كه نيست طور اين ،هست جاندارها
 است مجهزي بسيار بسيار دستگاه يك چشم ولي ،است مفيد انسان حال به  چشم مثال. است كارخانه

 اين نصف مثال( نباشد اگر و كرد استفاده شود مي چشم از ،باشد] موجود[ دستگاه اين تمام اگر  كه
 باشد داشته وجود آن تمام اگر ،كرد استفاده توان نمي  چشم از )اشدنب آن ديگر نصف ،باشد ساختمان

 ديگر باشد، نداشته وجود باشد داشته وجود بايد كه هايي پرده و اعصاب آن از پرده  يك يا عصب يك ولي
 نظريه با. داروين نظريه نه و كند  توجيه را چشم پيدايش تواند مي المارك نظريه نه لهذا و ندارد فايده

 بعد و كند مي پيدا احتياج چشم به ،گيرد مي قرار آفتاب مقابل  كه محيطي در انسان گويد مي كه ماركال
 مرتبا را  خودش بدن نقطه يك محيطي چنين در زنده موجود يك اگر آيا ،استعمال به شود مي مجبور
   هست چشم در  كه چيزهايي آن از ذره يك اگر ؟آيد مي وجود به چشم ،كند تحريك
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 يك بعد نسل در تدريجا ، خوب بسيار گفتيم مي ،بود مفيد حالش به قدري )مختصر برآمدگي يك ثالم(
 به حيوانات و انسان چشم سال ميلياردها از بعد تا] شده[ بيشتر مقدار يك بعدتر نسل در ،بيشتر مقدار
 تمام تا  كه ستا عظيمي كارخانه يك چشم اين بلكه ،نيست طور اين كه است اين فرض اما ،آمده وجود

 بايد يا ،شده پيدا"آن"يك در چشم  بگويم خواهم نمي من. ندارد حالش به اي فايده ،نيايد وجود به آن
 از طبيعت ،شده پيدا تدريجا هم اگر يا ،باشد شده پيدا آنها قول به  جهش يك با مثال كه باشد طور اين

 آخرين آن متوجه و داشته هدف بياورد وجود به را چشم اين تدريجا كه كرده شروع كه روزي  همان
 بقا تنازع يا المارك استعمال عدم و استعمال  قوانين اين با تصادفي طور به واال ،است بوده نقطه و مرحله

    صورت به فقط كه دستگاهي هيچ بلكه ،قلب يا ريه يا دندان يا چشم دستگاه ،داروين اصلح انتخاب و
  . نيست توجيه قابل ،ستا مؤثر زنده موجود وجود در دستگاه
 كرد توجه مطلب اين به بايد نهايت در ،روند مي كمال سوي به موجودات اينكه و تكامل راز در بنابراين

 اگر حتي و است ودهب كمال آن سوي به متوجه و داشته نظر در  اول از را آخري كمال آن ،طبيعت كه
 كه بوده  اين براي ،است گرفته نمي آن از اثري هنوز و كرده مي تهيه را مقدماتش ، مراحلي يك در
 حرف يك تكامل راز در داروين. بياورد وجود به بعد نسلهاي براي را آن كامل ،درآينده است خواسته مي

  : اند آورده اينجا كه اوست خود از هم  عبارت و است گفته معناداري مبهم
 موجود حال به زندگي شرايط در كه تغييراتي تدريجي نمودن جمع و كردن حفظ با طبيعي انتخاب"

 بيش جاندار هر كه است آن انتخاب اين غايي نتيجه. شود مي واقع مؤثر جانداري هر در ،است مفيد زنده
    زنده موجودات اعظم قسمت بايد دائمي تكميل اين پس. يابد سازش زندگي محيط شرايط با پيش از

   )1(. "دده سوق تدريجي كمال سمت به را زمين روي در منتشره
  
 به ايرادي و داريم قبول را عوامل  آن گفتيم ما كه - كند مي ذكر را تغيير عوامل آنكه از بعد جا يك در
  : گويد مي هست مجهولي عامل  يك هم او خود نظر از ولي نداريم آن
   مختلف  محيطهاي در شبيه تغييرات از بسياري كه است آن است محقق آنچه اما"

  : پاورقي
 با 1.   . نيست كافي ،است گفته او كه بياناتي مقدار نآ
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  . "رسد مي ظهور به معيني محيط در ونگوناگ تغييرات از زيادي عده و شود مي حاصل
  

 محيط گفتند مي آنها.  است شده متوجه است المارك نظريه مخالف خصوصا كه مطلب اين به داروين
 آثار واحد محيط در و شود مي پيدا واحد اثر تلفمخ  محيطهاي در اوقات گاهي كه ديدند بعد ،است مؤثر

   صريحتر او حرفهاي همه از. نيست صادق درصد صد ،محيط تاثير قانون يعني ،شود مي پيدا مختلف
 حيطهايمدر هم مثل تغييرات از بسياري گويد مي آنكهاز بعد كه است مطلب اين غايي علت اصل درباب
  : گويد مي ،شود مي پيدا واحد محيط در گوناگون  غييراتت از زيادي تعداد و شود مي پيدا مختلف

 نظر به"  . "گيرد مي صورت مجهولي عامل اثر  تحت كه باشد تغيير به تمايل قاعدتا بايد مهم عامل داروين
  

  . است الهيون حرف همان اين
 -   ؟چيست توحيد ادله با مسأله اين تماس

  
 هم خيلي ،كرد درك شود مي بهتر را  غايي علت اصل ايشنم"انواع تبدل"نظريه با كه معتقدم من: استاد
  . كرد درك شود مي بهتر

 و قرآن و خداشناسي با بيشتر  كه انواع تبدل به راجع اما ،فرموديد صحبت تكامل به راجع جنابعالي -
  . نفرموديد  صحبتي ،دارد تناسب مذهبي كتابهاي ساير

  
 كه هم تكامل. است بعدي مرحله ،مذهبي كتابهاي با استم نظر از مسأله طرح كه كرديم عرض: استاد -

 همين و ديگر نوع به نوعي از تكامل همان مقصود بلكه ،نبود فرد تكامل فقط مقصودمان ،كرديم عرض
 بشويم  قائل اينكه ،علمي و عقلي مسأله يك عنوان به خداشناسي نظر از كرديم عرض و ،بود نسلي رابطه
   اجداد با بشويم قائل يا ،ديگر نوع اجداد با نه است خودشان نوع اجداد با فقط نوعي هر افراد نسلي رابطه
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 در فقط تماسش ،نيست  تماسي هيچ )خداشناسي و نظريه اين بين يعني[ ايندو بين ،است ديگري نوع
 كتاب اين. است بحث قابل مطلب اين آسماني كتابهاي نظر از ،بله. كردم عرض كه بود اي نقطه همان
    مسلمي امر تقريبا امروز علم نظر از كه است اين ن آ و است زمينه همين در  هم سحابي دكتر آقاي
 ،باشد تدريجي تغييرات صورت  به اگر حاال. است گذشته جاندارهاي و حيوانات نسل از انسان كه است
 از] انسان[ نكهاي درباب اند گفته ديگران و است نگفته  چندان داروين خود كه احتماالت آن آيا اينكه
 تضادي يا دارد تضادي آمده آسماني كتابهاي در كه آنچه با ،نيست ميمون نسل از يا  است ميمون نسل
  . كنيم  بحث آن روي بايد عليحده جلسه يك در ،باشد الزم اگر ،ندارد

 برخالف ندارد اي فايده انسان  براي ،باشد نشده كامل آن اجزاي تمام تا كه زديد مثال را چشم اينكه-
 پايين موجودات در... و تنفس ،بينايي دستگاه كه كنم  عرض بايد ،است مفيد هم آن ريال يك كه پول
  . شود مي كاملتر و كامل دستگاهها اين تدريج به و ناقصتر صورت به منتها دارد وجود هم
  

 عرض من ،بينيدب. كرديم تشبيه ما كه جهتي در ولي است درست فرماييد مي عالي جناب كه اين: استاد
 دستگاه يا ،ندارند بينايي دستگاه تر پست موجودات و دارند  بينايي دستگاه كامل موجودات كه نكردم
 هر ، هست هم الهيون اصول در و گفتيد كه طور همين البته. است منحصر شكل همين  به بينايي

 كه است دستگاهي همين سر بر صحبت. كند مي استفاده هدايتي يك از خودش مرتبه در موجودي
 دستگاه همين ناقص از ،ضعيف مرتبه در آيا ،دارد كامل موجود كه دستگاهي اين. دارد كامل موجود
 همين  كه است اين بحث ،كرده مي استفاده ديگري دستگاه از اگر ؟ديگري دستگاه از يا كرده مي استفاده
 از] موجود آن[ كه بود مي طور ناي كامل دستگاه اين اگر ؟آمد وجود به تدريجا چطور كامل دستگاه
 تدريجي پيدايش ،كرده استفاده كاملتر ،شد كامل  هرچه تدريجا و كرده مي استفاده ناقص هم ناقصش

   در كه نيست طور اين كامل دستگاه اين كه دانيد مي بهتر شما اما ،بود توجيه  قابل كامل دستگاه اين
 ديگري دستگاه ،دارد بينايي دستگاه او اگر. كرد تفادهاس بشود كامل كاملش از و ناقص ناقصش از ابتدا
 از چطور ،ديگري نحو به يا دستگاه شكل به يا غريزه نحو به  حشرات مثال. است دستگاه اين از غير

  . كنند نمي استفاده كه چشم دستگاه اين با ؟كنند مي  استفاده بينايي
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 -  . كنند مي  استفاده دشانخو احتياجات برحسب كه دارند ناقصي دستگاه هم آنها
  

 به تدريجا اين آيا ،چشم  دستگاه نام به هست حيوان و انسان در االن كه دستگاهي همين ولي: استاد
 و بوده استفاده مورد ،آمده وجود به كه مقداري هر در ،آمده وجود به كه هم تدريجا و ؟آمده وجود
   ؟نه يا بكنند استفاده چشم  دستگاه همين از شده مي

 شده پيدا"موتاسيون"نظريه مثال و كرده پيدا توسعه نظريات االن. نيست مطرح فعال داروين نظريه -
 نظريه ،است مغرب علماي بحث مورد تكامل در كه اي نظريه امروز و كرده پيدا تكامل هم آن و است

. نيست حمله ردمو هدفدار تكامل و فيناليزم بنابراين. است )هدفدار و متوجه تكامل("  ديويژه تكامل"
 نظريه. دارند ماركسيستي فكر اجتماعي لحاظ از  كه علماست از عده آن حمله مورد اتفاقا هدفدار تكامل
  آن بر تعصب روي ماركسيستها كه است طبقاتي نزاع اصل براي مبنايي و پايه بقا تنازع براساس داروين
 آسمان تا زمين از داروين  نظريه با يول است مطرح نظريه يك عنوان به تكامل امروز. كنند مي تكيه

  . دارد تفاوت
  

 اطالعات كه آقاياني كرديم  هم خواهش ،كنيم مطرح اينجا در هم را همانها داشتيم نظر در ما: استاد
 خواستيم خودمان اطالعات حدود در ولي. كنيم استفاده  بتوانيم كه بگذارند ما اختيار در دارند بيشتري

 كجا  به ببينيم تا جلو برويم بگيريم است المارك نظريه ،علمي نظريات در كه  نظريه ترين بسيط از
 و توحيد"كرديم انتخاب كه عنواني لذا و بود تكامل روي ،نبود داروينيزم روي فقط ما بحث. است رسيده
 "هدفداري" ظريهن ،است رفته پيش تكامل نظريه اين چه هر كه  كرديم احساس ما و ،است"تكامل
  . باشد شده تضعيف اينكه نه ،دهش تقويت
 مراحل. بگوييم خواهيم مي  چه كه شد روشن تقريبا حدودي يك تا علمي نظر از تكامل درباره ما بحث
 استفاده هم ما تا كند بيان اينجا بيايد است داوطلب كس هر آقايان از ،را بعد به"موتاسيون"از يعني بعد

  .  كنيم
 يك عنوان به را مسأله اين اگر. است زنده موجود مسأله ،است ممه خيلي كه اي مسأله من نظر به -

 موجود. است نشده حل هنوز مسأله اين كه اينجاست  نكته ولي شود مي حل ديگر مسائل ،بپذيريم اصل
   توليد و نفس صيانت ،تغذيه ،حركت قبيل از است مشخصي صفات داراي كه  گوييم مي موجودي به زنده
 و دارد وجود طبيعت در  كه است قوانيني به منتج زنده موجود تكامل سير و الاحو در مطالعه و ،مثل

   المارك نظر به وقتي مثال كه است  اين است مهم آنچه. است صادق زنده موجود درباره

 ٢٥٦



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 سر روي قدر هر چرا آورد، درمي شاخ و زند مي ديگر گوسفند سر به را خودش سر ،دفاع براي گوسفندي
 حل ديگر مسائل ،بپذيريم اصل يك عنوان به را  نفس صيانت ما اگر ؟آورد درنمي اخش زنيم مي گوسفند

 حل اول بايد را اين ،كند حفظ را خودش كند مي سعي موجودي هر كه  نفس صيانت خود ولي شود مي
  . كرد

  
 مقصودتان اگر. است طبيعت در مهمي مسأله يك خودش ،خصوصيتي هر نظر تحت حيات نفس: استاد
 ،ببينيد. نيست كافي هم آن تازه ،است كافي ذات صيانت و نفس صيانت درباره بحث تنها كه تاس اين

 تا دو كه كنيد فرض. است كرده اعتراف اينجا در هم المارك آقاي خود ،فرماييد مي  االن كه همان
 عمل اين با متناسب كه ابزاري كم  كم ،اصابت محل آن در بعد و زنند مي هم به را يكديگر سر گوسفند

 آن كه نيست طور اين يعني ،است خارج هم ذات صيانت  حس حدود از حتي اين. شود مي پيدا باشد
    خودش وجود در بعد و ريزد مي را طرحش ،كند مي درك چيزي چنين يك به را  خودش احتياج موجود

. آورد مي وجود به را اين او )1( )شعور مافوق شعور يك يعني( الشعوري در حيات قوه همان ،سازد مي
 ،زند مي دشمن به را خود سر كه وقتي )گوسفند  همان مثال( زنده موجود كه نيست طور اين مسلما

   اگر ،ندارم تركيبات و ماده و جنس فالن از ابزاري يك اينجا من !افسوس گويد مي و كند مي احساس
 هم انسانها .]ندارد وجود  اسياحس چنين[ او شعور در قطعا. كردم مي چنان و چنين را دشمن ،داشتم مي
 شود مي تركيب آن از گوسفند شاخ مثال كه اي ماده فهمند مي  تازه كردند پيدا تكامل كه مدتها از بعد

    كه هست طبيعت در مجهولي مرموز نيروي يك ولي. كنند تركيب را آن نو از بروند تا چيست
 آنها. شود مي تقويت  قضيه دروني جنبه ييعن ،آفريند مي عضو او براي حيوان احتياجات با متناسب

 مؤثر كه است مؤثر معنا اين به اما. است مؤثر  خارجي عوامل .]دارد تأثير[ خارجي عوامل گويند مي
 اعدادي علت. ايجابي علت نه است اعدادي علت ،است"معد"مؤثر حكما قول به  بلكه ،نيست"موجد"

 آن عمده ،ديگر تعبير به و بياورد وجود به را او خودش علت تا كند مي آماده را او اينكه يعني ؟چه يعني
 روي بايد و دهد مي نشان خارجي عامل اين مقابل در زنده موجود خود طبيعت كه است العملي عكس

   .كرد حساب آن
  :يپاورق
 شعور و باطن شعور مثل باشد، جدا ديبا حتما كه است نيا مقصودم م،يگو يم »فوق ما« البته .١

  .ظاهر شعور از يمخف دارد ييتهايفعال باطن شعور نديگو يم كه سانان در ظاهر
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 احتياج ،)گويد مي  هم راست( كند مي ايجاد مختلف احتياج ،مختلف محيط گويد مي] المارك[ .٢
 خودش احتياج گويند مي ،زنند مي حرف  ساده خيلي بعضيها. جديد عضو يك به احتياج ؟چه به

 خواهيد مي اگر ،كند مي خلق احتياج گوييد مي اينكه! است لفظ كه اين آخر. كند مي خلق
    احتياج زمينه در بگوييد

 و نداشتن جز كه احتياج ، است احتياج نفس] مقصود اگر اما [،است درستي حرف ،شود مي خلق چيزي
 برخالف ،است ماديون نظريه برخالف تنها نه يعني ،نيست واقعيتي كه اين ،نيست چيزي نيازمندي

 خواهند مي ،نيستند معتقد مثبت امر يك عنوان به"نامحسوس"به كه آنهايي. هست هم هيونال نظريه
 زمينه در كه هست چيزي يك ، نيرويي يك زنده موجود در. شوند قائل شخصيت عدمي امر يك براي
  . آفريند مي را عضو يك ،احتياجات اين
 رمز يك آن كه است  ستدر. نيست كافي هم ذات صيانت حس تنها كه است جهت اين غرضم پس

 با سازش ،محيط با انطباق گويند مي ؟چه يعني  ذات صيانت خود اصال] ولي [،است طبيعت در بزرگي
 روي محيط كه است اين مقصود اگر ؟شود مي حساب خيلي آن روي چرا اما است درستي حرف. محيط

 مقابل در را قالي ما اينكه مثل ،بله خوب ،است اين گذارد مي محيط كه اثري الزمه و گذارد مي اثر آن
 ،است جور يك بگذاريم آفتاب در را قالي همين ما اگر. بخشد مي اثر آن روي آفتاب و گذاريم مي آفتاب

   ،است محيط از منفعل و محيط تأثير تحت فقط زنده موجود آيا اما. دارد  ديگري وضع بگذاريم سايه در
 زنده موجود طبيعت  هدفداري جنبه كه است عملهايشال عكس آن عمده ؟دهد مي نشان العمل عكس يا
 طور اين ساختمانش وضع بايد كرده مي زندگي حاال تا كه محيطي در كه بيند مي ،دهد مي نشان او به را

 در ،شود مي زياد و كم خون گلبولهاي كه گويند مي مثال حتي .]ديگر  گونه به جديد محيط در و[ باشد
 خود فورا و كند مي پيدا بيشتري احتياج ديگر محيط در ،هست بولگل معيني مقدار يك محيط يك

 هدفداري كه است زنده موجود طبيعت  دادن نشان العمل عكس نحوه آن ،عمده. سازد مي گلبول طبيعت
  . رساند مي را موجود اين

 يعني ،دهش قويتر بلكه ،است  باقي است بوده قديم از كه خودش استحكام همان به الهيون ادله بنابراين
 درك جاندارها و حيوانات و انواع درباره قديم در كه مقداري  آن از ،است هدفدار طبيعت كه جهت اين

   حاال و شود مي داده نشان بيشتر بودند كرده
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  . شود مي درك بهتر خيلي
 يكي ،باشند كرده انتخاب  يكي يكي را ماشين دستگاه يك ابزار كه نيست مطرح صورت اين به تكامل -

 تدريج به ساده نوع يك از يعني ،است نوع در تكامل  بلكه ،بيندازد راه به را همه آخري و باشد ناقص
  . است  كرده پيدا نوعي تكميل

  
 اينكه بين است فرق.  شكل آن به نه بوده شكل اين به كه بگويم خواستم مي را همين هم من: استاد

 ،بردارند را موتورش مثال( كنند كاملتر را آن و ندكن عوض يكي يكي را اي كارخانه يك اعضاي تدريجا
 تبديل روز آن بافندگي و ريسي نخ دستگاه يكدفعه اينكه و )كنند نصب جا همان در ديگر موتور يك

 به و اند برداشته را آن  واقع در ،دارد وجود امروز كه ريسندگي كارخانه يك به ديگري نوع يك در بشود
 تدريجا ،خوب] بگوييم[ كه باشد توجيه قابل كه  نيست چيزي يك اين. ندا گذاشته ديگري چيز آن جاي
  .  است درآمده صورت اين به و شده پيدا ديگري جزء تا مانده باقي خود به خود ،بوده مفيد كه جزئش هر
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   تكامل و توحيد           
            )3(   

  تاريخچه فرضيه تكامل جانداران 
  

 بنده ،فرمودند صادر  مطهري آقاي جناب همچنين و پزشكان اسالمي نجمنا دوستان كه دستوري طبق
 نسبت طبيعي علماي نظريات آخرين باالخص و  جانداران عالم تكامل درباره كه هستم دار وظيفه امروز

    به را مطلب دو است الزم قبال. كنم صحبت انگليسي مشهور دانشمند داروين"انواع تبدل"فرضيه به
 بنده تخصصي رشته و  اختصاصي مسائل جزء مبحث اين كه است اين اول. برسانم ايانآق محترم عرض
 جزء بخصوص ولي ،نداشتم ادعايي گونه هيچ آن  روي ،بود هم بنده تخصصي رشته از اگر گواينكه ،نيست
  بنابراين ،دارند فراواني و وسيع مطالعات مورد اين در و است پزشكان و اطبا آقايان تخصصي رشته

 اقال يا ،كنند تلقي استاد حضور در شاگرد يك درس دادن پس عنوان به را بنده امروز عرايض توانند يم
. آن از استنتاج و بررسي منظور به خودشان گذشته  مطالعات خالصه گردآوري و يادآوري عنوان به

  نظريات رد مطالعه صرفا اول قسمت: ايم كرده تقسيم قسمت دو به را مبحث  اين اينكه دوم مطلب
 و انسان خلقت و"غائيت و حيات"و حيات منشأ مسأله دوم قسمت و است طبيعي علماي و دانشمندان

  : اول  قسمت حال. انسان خلقت به نسبت مذهب نظريه
 معني علم آن در كه شود مي تعريف قبال مخصوصي اصطالحات و لغات علمي هر در دانند مي آقايان

 به مخصوص اصطالحات و لغات و نيست  مستثني عمومي قاعده اين از هم طبيعي علم. دارد مخصوصي
   چند ابتدا تذكر و يادآوري براي. دارد خودش
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 وارد بعد ،كنم مي تعريف  كرده تعريف طبيعي علم كه طوري آن ،برد خواهيم كار به زياد ما كه را كلمه
 فرد يك يا مخصوص ربهگ يك مثال ،جانداران از مشخص و معين فرد يك. شويم مي خودمان صحبت
 مجموعه. اند آمده وجود به"فرد"بيشماري گروه از جانداران پس. گوييم مي" فرد"تعريف به بنا را انسان

. گوييم مي"گونه"يا"نوع"ا چنار درخت ،گربه ،سگ مثل شوند مي برده اسم نام يك تحت كه افراد از اي 
 پلنگ ،ببر ،گرگ ،روباه ،گربه مثل هستند يمشترك اختصاصات و صفات داراي  كه انواع از اي مجموعه

 چنگ به زنده معموال را خودشان طعمه و هستند تيز و قوي هاي پنجه و گرد سر داراي همه كه
 صفات داراي كه است"نوع"از اي مجموعه"جنس"پس. كنيم مي نامگذاري"جنس"نام تحت ،آورند مي

 و صفات  داراي كه"جنس"از اي عهمجمو يعني ،دارد ادامه طور همين تعريف اين. است مشترك
 كه"تيره"از اي مجموعه و شود مي ناميده"خانواده "يا"فاميل"يا"تيره"است تري كلي مشترك اختصاصات

    مشترك صفات داراي
  

 اختصاصات و صفات يدارا كه »جنس« از يا مجموعه يعني دارد، ادامه طور نيهم فيتعر نيا است
 كه »رهيت« از يا مجموعه و شود يم دهينام »خانواده« اي »ليفام« اي »رهيت« است يتر يكل مشترك

 »سلسله« و »شاخه« ،»راسته« طور نيهم و شود يم دهينام »رده« است، يتر يكل مشترك صفات يدارا
  .دارند قرار
 خودشان هيشب ها » نوع« كه دهيد يم و كرده يم حس خودش اطراف در شهيهم اميا نيتر يميقد از بشر
 انواع نيب هم يريجفتگ به ليتما اصوالً و سگ، سگ و ديزا يم گربه گربه دهيد يعني كنند، يم ديتول را

 يريجفتگ به ليتما اسب و االغ مثل هم به كينزد نوع دو نيب استثنائاً هم اگر و كرده ينم مشاهده
 به .است شده بست بن و كور ديجد شدة باز راه يعني بوده، ميعق يموجود آنها محصول داشته، وجود
 كه هيكوو نام به يفرانسو مشهور دانشمند كه يطور به كردند، يم فكر انواع ثبات دربارة جهت نيهم

 نوزدهم قرن لياوا و هجدهم قرن اواخر در و است يشناس نيريد علم و يا سهيمقا عيتشر علم واضع
 بود كرده كشف و بود نوع ثبات طرفدار داشتع يعيطب علم در يبيعج مهارت و تسلط و كرد يم يزندگ
 در و اند بوده تر پست و تر ساده اند، بوده متريقد چه هر يشناس نيزم مختلف يدورانها در جانداران كه

 هست انسان كه يفعل دوران به باآلخره و اند آمده وجود به عضوتر پر و كاملتر جانورانِ ،يبعد يها دوران
 در جانداران كه است معتقد و »خلقت حطر« نام به است يا هيفرض يدارا او يول. است شده يمنته

 و منقرض نيزم سطح در يناگهان ميعظ انقالبات اثر بر و اند شده خلق يشناس نيزم مختلف يدورانها
 از دوباره نحو نيهم به و كرده خلق يكاملتر واناتيح از گريد دستة كي خداوند دوباره و اند شده معدوم

 مشهور »سميكاتاستروف« به يشناس نيزم علم در هينظر نيا. تاس دهيرس يفعل دورة به تا اند رفته نيب
   در داشت، يعيطب علم بر كه يتسلط علت به هيكوو .است
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 ،داروين انواع اصل كتاب انتشار تا حتي و نداشت را او با مخالفت جرأت و قدرت كس هيچ حياتش زمان
  . كردند مي فكر نحو همين به طبيعي علماي غالب

 نظريه ،بود شناسي زمين در متخصص كه انگليسي دانشمند چارلزالين ،زدهمنو قرن اوايل در
 در ،برده نام آن از كوويه كه ناگهاني و عظيم انقالبات  آنچنان كه كرد ثابت و كرد رد را كاتاستروفيسم

 و  تدريجي ،جزئي هميشه ،شده ايجاد زمين در كه تغييراتي بلكه نيفتاده اتفاق  زمين سرگذشت
 معتقد ما كه ندارد وجود  علمي لحاظ به دليلي بنابراين ،گرفته انجام قرن ميليونها طي و نامحسوس

  . اند رفته بين از شناسي زمين انقالبات براثر بعد و اند شده خلق دوره هر در موجودات كه باشيم
 بعد فرضياتش كه المارك. كرد مي زندگي هم المارك فرانسوي مشهور دانشمند ،كوويه حيات زمان در
 نتوانست كوويه مقابل در علمي بضاعت عدم علت به ولي بود انواع ثبات مخالف ،شد مشهورتر خودش از

 مقامات طرف از بزودي ،بود گونه تغيير يا انواع تبدل بر ناظر اش فرضيه چون بخصوص و كند مقاومت
 اي خالصه هم شتهگذ جلسات در كه  المارك. شد خوانده ملحد و شد متروك و مطرود و محكوم كليسا

 زمين مختلف دورانهاي در موجودات كه داشت عقيده ،فرمودند  بيان مطهري آقاي جناب را نظرياتش از
 انسان به تا  كرده پيدا تكامل تدريج به و شده شروع دريايي پست سلولي تك ساده موجود از ،شناسي 

 براي جانوران تمام: گويد مي ،دهد يم  شرح طور اين را تكامل و تبديل اين كيفيت. اند رسيده امروزي
 و بردند مي كار به بيشتر ناچار را خودشان بدن از اعضايي  خودشان بقاي براي تالش و حيات ادامه

 سمتش  به غذايي مواد و بدن مايعات ،شد مي استعمال بيشتر اينكه اثر بر عضو آن. كردند مي استعمال
 داده انتقال بعدي نسل به عينا رشد اين. كرد مي ااعض ساير از بيش مختصري رشد و شد مي متوجه

 نسل چندين و سال هزار چندين طي از پس  كه طوري به ،شد مي تقويت و تشديد مجددا و شد مي
 به بنا كه جانوران از اعضايي ،عكس به طور همين و بشود ايجاد جانور يك براي جديدي عضو بود ممكن

 و شد مي ضعيف و كوچك تدريجا ،نداشت بردن كار به و مالاستع به احتياج محيط شرايط و مقتضيات
 باز تدريجا و شد مي منتقل ارث به  بعدي نسلهاي در رفتن تحليل و شدن كوچك اين. رفت مي تحليل
 غير عضو آن )سال هزار دو يا هزار مثال( شناسي زمين دوران  يك از پس كه طوري به ،شد مي تضعيف
   .شد مي حذف مفيد غير و ضروري
 بالنهاي در دندان فقدان گويد مي مثال ،كند مي اقامه بسياري شواهد و داليل خودش ادعاي براي المارك
 نتيجه در و كنند مي تغذيه ريز هاي طعمه از و دارند  قوي منقار كه هايي پرنده و خوار مورچه و دريايي
   و ببرند كار به را دندانشان اند نداشته احتياج
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 و تدس رفتن نيب از و برند يم سر به غارها و يكيتار در كه يواناتيح و كور موش رد چشم رفتن ليتحل
 پرواز قدرت عدم و بال شدن كوچك نيهمچن و دنديخز يم علفها نيب در معموالً كه مارها در پاها

 ياعضا از ييها نمونه برده، ينم كار به را خودش يپرها دن،يدو در مخصوص يچابك علت به كه شترمرغ
 ،ييايدر پرندگان يپا انگشتان نيب پردة آن، عكس طور نيهم و است استعمال عدم اثر بر رفته ليتحل
 برند يم كار به المسه عوض يجا به را عضو نيا كه ها مارمولك و مارها زبان يدراز و زرافه گردن يبلند

 پا دو يرو معموالً كه كانگورو عقب يپا دو شدن يقو و يجنگ واناتيح در شاخ وجود نيهمچن و
 از يها نمونه كند، ينگهدار دارد قرار شكمش ريز كه يا سهيك در را خودش نوزاد است ناچار و ستديا يم

 بود؛ هم خود به خود ديتول طرفدار المارك البته. اند شده اديز استعمال كه است بدن از ييعضوها تيتقو
 الساعه خلق طرفدار يعني ندعيآ يم دوجو به زنده ريغ موجودات از زنده موجودات كه بود معتقد يعني

 به كردند، يم فكر طور نيا پاستور يفرانسو ريشه دانشمند ظهور تا يعيطب علم دانشمندان تمام و بود
  .شد يم سيتدر انسان معدة در كرم خود به خود ديتول رسماً سيپار يپزشك دانشكدة در كه يطور
 يكي او شهرت علت و است جهان دانشمندان نيمشهورتر از يكي شك يب كه نيدارو ن،يدارو اما

 اقامة و يداريپا و مقامات و علما تمام بخصوص و او هيفرض با يعيطب يعلما از يا عده ديشد مخالفت
 يبعض يبانيپشت و تيحما زين و كرد يم عاجز كردنش محكوم از را نيمخالف كه يعلم مستدل ليدال

 را نيدارو اتيفرض كه رهيغ و سميكمون سم،يفاش معسياليماتر سم،يماركس مثل يفلسف مكاتب مقامات
 ريتأث نيدارو حد از شيب شهرت و شدن ريعالمگ در كردند، يم احساس خودشان ديعقا جهت در

 پدرش. آمد ايدن به متمول خانوادة كي در نوزدهم قرن لياوا يعني 1809 سال در نيدارو. داشتند
 دهيد او در ينبوغ و هوش آثار يكودك در. بشود بيطب فرزندش كه بود ليما اريبس و بود يحاذق پزشك

 يول شد يپزشك دانشكدة وارد باألخره. داشت عالقه اريبس جانوران و اهانيگ يآور جمع به فقط شد، ينم
   صحنة دنيد اثر بر يروز
  

 تخت روي بيماران و بود نشده كشف بيهوشي داروي زمان آن تا كه دختر يك روي جراحي عمل
. كرد ترك را پزشكي دانشكده هميشه براي كه شد ناراحت و متأثر قدري به بردند مي فراوان رنج جراحي

   بود انواع ثبات طرفدار ابتدا خودش. كرد گردش دنيا دور سال پنج مدت و پرداخت جهانگردي به بعد
 بين تنوع از بيشتر  خيلي اهلي گياهان و جانوران بين تنوع كه شد متوجه اول مطالعاتش ضمن ولي

   كبوتر  مختلف نژادهاي مثال يعني ،است وحشي گياهان و جانوران
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 و صد خودش( است فراوان بسيار اهلي كبوتر مختلف نژادهاي كه حالي در ،است نادر بسيار وحشي
 رسد مي حدي به گاهي نژاداهلي خصوصيات بين تفاوت  حتي و )بود كرده آوري جمع را آن نوع بيست

 مطالعه موضوع  اين در مدتي. است )تيهو و كبك فرضا( پرنده ديگر نوع با نوع اين  بين تفاوت از بيش كه
 جانوري در را مفيدي و ممتاز صفت وقتي  گياهان و جانوران دهندگان پرورش كه شد متوجه بعد. كرد
 تقويت مفيد صفت آن نتيجه در و دهند مي پرورش جداگانه را گياه يا جانور آن ،بينند مي گياهي يا
 ايجاد مدتها از  پس كه طوري به ،شود مي داده انتقال تشديد و تقويت اين بعدي نسلهاي در و شود يم

 دست با مصنوعا بشر يعني ،است ناميده"  مصنوعي انتخاب"را مساله اين داروين. كند مي جديد نوع
   و هيأت و شكل اينكه يكي: كرد كشف را موضوع دو مطلب اين از. دهد مي  انجام را انتخاب اين خودش
 تشديد قابليت پذيري تغيير اين  اينكه دوم ،نيستند ثابت ،هستند پذير تغيير جانداران و جانوران صفات

 و جانوران روي بر كه دارد وجود طبيعت در هم عاملي حتما  كه افتاد فكر به مدتي بعد. دارد تقويت و
  . دارد اثر وحشي گياهان

 كه انگليسي اقتصادان دانشمند  مالتوس تأليف جمعيت باب در يا رساله كتاب ،مطالعه مدتي از پس
 با زمين روي جمعيت كه بود كرده ثابت خودش كتاب در مالتوس. افتاد دستش به ،بود هم كشيش
   ماند مي باقي فرزند چهار متوسط طور به مادر و پدر هر از يعني ،كند مي پيدا  افزايش هندسي تصاعد

 و غذا كه حالي در ،رود مي باال هندسي تصاعد يعني 16 ،8 ،4 ،2 نسبت به ينزم روي افراد بنابراين. 
 تصاعد نسبت به ،برد مي كار به تأمينش راه در بشر  تكنيك و صنعت كه تالشي و كوشش تمام با مسكن
 ،جنگها ،آفات بايد يا ،است بشريت انتظار در شومي عواقب بنابراين. رود مي باال 8 ،6 ،4 ،2 يعني حسابي

 اخالقي رياضت به را مردم بايد اينكه يا و كند  تعديل را بشر ،آفات ساير و زلزله ،ميكروبي بيماريهاي
  . شد آنان  مثل توليد مانع و كرد وادار

 طبيعت در"طبيعي انتخاب"عامل  نام به را عاملي و كرد مطالعه مدتي كتاب اين خواندن از پس داروين
 گياهان و جانوران انواع تمام گفت كه معنا اين به ،گذاشت آن بر را خودش فرضيه اساس كه كرد كشف

 يا جانور از نوع  يك هاي زاده اگر كه طوري به ،مشغولند خودشان همنوعان توليد به حسابي بي  وضع به
 زمين سطح تمام كوتاهي مدت در ،بمانند باقي  زمين روي تنها )خزه يا خرگوش يا سوسك فرضا( گياه

 بعد ،بميرند طبيعي مرگ به زمين روي مردم تمام اگر و گرفت فراخواهد  خزه يا گوشخر يا سوسك را
 اين پس: گفت خود با بعد. شود نمي پيدا زمين سطح روي قائم ايستادن براي جا ،سال هزار گذشت از

    يك افراد و مختلف انواع بين كه جمعيتي تعادل
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 براي آنان بين جدال و  تنازع نتيجه در كه است يحساب بي قربانيهاي قيمت به ،خورد مي چشم به نوع
 انواع و نوع يك افراد بين كه را حيات ادامه  براي كوشش و تالش اين. شود مي ايجاد مسكن و غذا

 و است  طبيعي انتخاب ،بقا تنازع نتيجه گفت و ناميد"بقا تنازع"هست و  بوده جريان در هميشه مختلف
 كه شوند مي ديده افرادي گاهي ، نوع يك افراد بين گفت مي. است اصلح بقاي ،طبيعي انتخاب نتيجه
 محيط با طبيعت در صفت اين با توانند مي بهتر و هستند عاليتري مميزه و تر برجسته صفت داراي
 از را  خودشان رقيبان و مانند مي باقي افراد اين. كنند بيرون ميدان از را خودشان  رقباي و كنند سازش

 دوباره و گردد مي تشديد و شود مي منتقل عينا آنها بعدي نسلهاي در ممتاز صفت اين و برند مي بين
 در كه صفتي يعني ،شود مي ايجاد صفات تباعد قرنها گذشت از پس و گيرد درمي جدال و جنگ همين
    ندهخوا جديد نوع عرفا كه طوري به ،دارد زياد بسيار تفاوت اش اوليه جد با ،شود مي مشاهده نوع آخرين

 و روند نمي بين از نبرد  صحنه اين در ،ضعيف موجودات افراد تمام كه گويد مي داروين البته. شود مي
 پناهگاهها و غارها در و كنند مي مهاجرت ،كرده فرار هم آنها از اي عده بلكه ،شوند نمي معدوم بكلي

   ،جهندگان مختلف انواع رهباالخ و گيرد درمي آنها بين جدال باز مدتي از پس و شوند مي پناهنده
 طبيعي انتخاب كه روزي از. آيند مي وجود به و مانند مي باقي غيره و كرمها ،دوزيستان ،ماهيها ،پرندگان

  "انواع اصل"نام به او صداي پرسرو و پرجنجال كتاب اولين انتشار تا ،شد كشف داروين بر بقا تنازع و
  . بود خودش داليل و مدارك آوري جمع مشغول نداروي مدت اين تمام در و كشيد طول سال بيست

 دانشمند يك ،آمد دنيا  به 1832 سال در كه انگليسي دانشمندان از يكي ؟بود كه واالس ببينيم اما
 طي در من بود نوشته آن در كه كرد دريافت او از اي نامه داروين روزي. واالس نام به بود طبيعي

    تكامل و اصلح بقاي و طبيعي انتخاب و بقا تنازع كه بردم پي خود تحقيقات و مطالعات و تجربيات
 را نظرياتش او. است حاكم  جانداران بر ،بود كرده كشف داروين كه طور آن عينا انواع تبدل و جانداران

 خيلي نامه اين خواندن با داروين. كند نظر اظهار تا بود  فرستاده بود استادش تقريبا كه داروين براي
 با ولي كرد، پيدا بيشتري اطمينان خودش عقايد و فرضيات صحت به اوال ،شد نگران و  حتنارا و مشوش
 علمي انجمن يك كه انگلستان  لينه انجمن به مفصل و مشروح طور به قبال را خودش نظريات اينكه

 سرقت به و دزديده او از را افكار اين كه كند تصور واالس مبادا كرد مي فكر ،بود فرستاده بود جهاني
 مورد اين در را خودش همكاران و دوستان مرتب كه بود جهت اين به. است كرده خيانت او به و برده
   و بدهد ادامه خودش كار به كه كردند تشويق را وي آنها و گرفت مي شاهد و گواه
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 به اتينظر نيا كه نديب يم و كرد رامنتشر انواع اصل كتاب 1859 اكتبر چهارم و ستيب روز در باألخره
 هزار انتشار روز در كه يطور به شد، يفراوان استقبال كتاب نيا از. است شده منتشر ايدن در نيدارو نام
 با. شد ترجمه روز آن زندة يها زبان تمام به ماه كي ظرف و رفت فروش آن جلد پنجاه و ستيدو و
 سايكل مقامات معهذا بود وردهاين انيم به خلقتانسان و انسان نسل از يصحبت نيدارو كتاب، نيدرا نكهيا
   انسان يشيخو و يوستگيپ
 بحثهاي و جلسات. كردند قيام او  عليت جهت اين از و بودند دريافته او كلمات از ميمون و حيوانات با را

 ويلبر و داروين جدي طرفداران از يكي هكسلي بين كه جلساتي از يكي در جمله از ،شد مي پا بر مفصلي
 نسل از انسان البد ،باشد درست داروين فرضيه اگر گفت كشيش ،درگرفت هاكشيش از يكي فورس
 مقابل در بعد. است غلط  داروين فرضيه بنابراين ،كرده خلق را انسان خداوند چون و است ميمون
 بفرماييد شما حاال: گفت و هكسلي به كرد رو بودند  اي عده و بود بريتانيايي انجمن در جلسه كه جمعيت

 پدر اينكه از انسان: گفت جواب در هكسلي ؟بودند ميمون كداميك شما بزرگ مادر يا بزرگ رپد ببينم
 احساس او نام بردن از بايد من كه دارد وجود جدي اگر بلكه ،بكشد خجالت نبايد باشد ميموني بزرگش
 و مأيوس خويش فعاليتهاي زمينه در موفقيت از كه است متلوني مرد آن ،كنم شرمندگي و خجالت
  مي باز. كند مي  مداخله ندارد بدان معرفتي و تخصص گونه هيچ كه علمي مسائل در و است  ناراضي
 اظهار مقدس كتاب از شواهدي انسان و حوا و آدم خلقت به راجع درس كالس يك در كشيشي گويند

 نسل از نه هستيم ميمون نسل از ما گويد مي من پدر !قربان: گفت و شد بلند شاگردان از يكي ،كرد مي
 آدم و انسان خلقت  به راجع كلي بحث ما !عزيزم: گفت و كرد او به خونسردانه نگاهي كشيش. حوا و آدم
   !باشد گفته درست پدرت شايد ،كنيم نمي بحث شما خانواده به راجع ،كنيم مي

 أثيرت جانوران روي بر محيط شرايط گفت مي و كرد مي تأييد را المارك"محيط شرايط"اصوال داروين
 و اعقاب به ،متصل تدريجي و اكتسابي تغييرات اين  تمام و كند مي ايجاد شكل تغيير آنها در و دارد
 آخر در و ،است استثنائي و نادر نشود برده ارث به كه صفاتي كه طوري به شود مي  داده انتقال نسلها
  : گويد مي كه است داروين مخصوص جمله كالم

 تعداد همين از نيز گياهان كليه و اند يافته اشتقاق اوليه جانور پنج يا چهار از جانوران تمام من نظر به"
 كه رساند مي نتيجه اين به مرا جانوران و گياهان سلسله بين موجود شباهت. اند شده نتيجه كمتر يا

  . "اند گرفته منشأ اوليه اصل يك از گياهان و جانوران تمام كنم تصور يعني ،نهم فراتر قدمي حتي
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 و اي مقايسه تشريح از داليلي  بخصوص ،كرد مي بيان زيادي داليل خودش عقايد اثبات براي داروين البته
 مختلف دورانهاي در را مختلف جانوران فسيلهاي  كه شناسي فسيل و شناسي زمين و شناسي ديرين
 تحوالت از همچنين و گيرد مي نتيجه آنها از و دهد مي قرار هم پهلوي و كند مي آوري جمع شناسي زمين

 اين ،ديگر جانوران تمام با قياس و كند مي مالحظه كاملتر حيوانات و انسان چنين در كه دگرگونيهايي و
  . كند مي استنباط را نتيجه

 و انتقادات مورد هم طبيعي  علماي طرف از ،مذهبي علماي بر عالوه خودش زمان در داروين نظريات
 اين به طبيعي عالم يك وسيله به بار اولين براي ارويند  استدالالت نكهاي با. شد واقع فراواني ايرادات
 چون  ولي ،بود ايرادها متوجه هم او خود و بود شده عرضه دانش جهان به منطقي و مستدل اندازه

 كه هم جا هر و دهد مي جواب انتقادها اين به ،داشت خود فرضيات صحت به كاملي ايمان و اطمينان
 نسبت شناسي زمين مدارك نقص و تكميل عدم به را آن ،است ناقص و وضعيف نيست رسا او پاسخهاي

 قديم و  اولين. اند بوده مختلفي جانداران شناسي زمين مختلف دورانهاي در: گويد مي  داروين. دهد مي
 سال ميليون هزار بعدي دوره.  است جانداران آثار فاقد و كشيده طول سال ميليون هزار دو دوره ترين
 و سيصد كه بعد دوره و است دريايي پست حيوانات و سلولي  تك جانوران آثار واجد فقط و كشيده طول

 هفتصد  كه بعد دوره و هاست مهره بي و دوزيستان و خزندگان آثار واجد كشيده طول  سال ميليون شصت
 فعلي دوره و است نپرندگا و ماهيها ،پستانداران نخستين آثار داراي كشيده طول سال ميليون پنجاه و

 كاملتر موجودات باالخره ،هست دوره اين جزء هم ما دوره و  كشيده طول سال ميليون پنج و هفتاد كه
 و پيوسته هم به اينها ،داروين نظريه بنابر. بينيم مي را آدمها آثار اخير سال ميليون يك و نماها انسان و

 رشته و سلسله اين اگر اوال كه كنند مي ايراد او به. است كرده پيدا اشتقاق هم از يعني ،است مربوط
    كه آن كاملترين تا سلولي تك حيوانات ترين پست از ،جانوران مراحل تمام چرا ،است درست تكامل
 انسان بين همچنين و انواع بين واسط حد چرا ثانيا و اند نكرده پيدا تكامل اينها و دارد وجود است انسان

 تمام ندارد لزومي كه گويد مي اولي جواب در ؟است نيامده  دست به لهايشفسي و نشده ديده ميمون و
 شرايط در و نكرده پيدا تكامل به احتياج جانوري است ممكن بلكه ،باشند كرده پيدا  تكامل جانوران
 آنهايي و ،نبوده بدهد شكل تغيير  اينكه به احتياج كه بوده طوري غذا و مسكن لحاظ به خودش محيطي

 اين به ،اند كرده پيدا تكامل ،اند كرده طي كنم مي بيان من كه را  سيري اين و بوده درگير بقا نازعت با كه
   زندگي )نوعها بين واسط حد يعني( مشترك انواع كه اي دوره اينكه دوم. بينيم مي االن را همه ما جهت
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 هايي سنگواره و فسيلها ما و است ناچيز بسيار كرده مي زندگي نوع خود كه اي دوره مقابل در ،اند كرده مي
 دست به ها سنگواره اينها زندگي كوتاه مدت در بنابراين ،است قرن ميليونها به مربوط معموال داريم كه

 و لجنها در زنده موجودات فرورفتن از فسيلها چون طرفي از و ،شود مي هم ميمون شامل  اين و اند نيامده
 اين از ،بميرند شكل اين به كه بودند اين از تر باهوش )ميمونها( ما داجدا ،شوند مي تشكيل ها ماسه و آبها

  . اند گذاشته  باقي كم فسيل خودشان از جهت
 منتشر را جانوران و انسان در عواطف بيان كتاب بعد و انسان اصل كتاب 1871 سال در داروين باالخره

 تصور جانوران و انسان بين كه ار فاحشي اختالفات  تمام كند مي سعي داروين كتاب اين در. كرد
   جز جانوران و انسان بين موجود نفساني و جسماني اختصاصات تمام كه نمايد  ثابت و كند نفي ،شود مي

 كه انسان هوش و مغز حتي ،نيست ديگري چيز ،ناقص حيوانات و موجودات از اي يافته تكامل حالت
 هميشه مقايسه مقام در و است ميمون يافته ملتكا مغز از كاملي حالت ،است طبيعت پديده عاليترين

 كه تغييراتي ،مشترك امراض بروز. شود مي مقايسه ميمونها عاليترين و كاملترين با وحشي پست انسان
 گوش جنباننده هاي ماهيچه قبيل از  اجدادي خصايص بقاياي ،شود مي ايجاد مادر رحم در و جنين در
 در مخصوصا انسان بدن در موي وجود ،دارد اتفاقي نمو بعضي در استثنائا و رفته تحليل انسان در كه
 حيوان و  انسان اشتراك وجه از آثاري را انسان چشم گوشه در سوم پلك بقاياي وجود ، سينه و بغل زير
 از نفساني صفات حتي و دست حركت  كيفيت ،صورت كيفيت ،ايستادن قائم نظير اختالفاتي و داند مي

   ميمونها در ناقص طور به را آنها و آزمايش ميمونها مورد در را تعميم و تجريد ،خيلت ،توهم ،تصور قبيل
 ،ايثار ،فداكاري ،محبت ،دوستي نوع مانند معنوي صفات گويد مي حتي كه طوري به ،كرده كشف

 دليلي هيچ بنابراين و دارد وجود )ميمونها  انواع بعضي يعني( كامل جانوران در عواطف و احساسات
   ،باشد شده مستثني استثناء غيرقابل قاعده اين از و طبيعت كامل نظام  اين از انسان اينكه بر يمندار

 و خواهران ،داند نمي ما اجداد را اينها ،هستيم مشتركي اجداد داراي فعلي ميمونهاي با ما بنابراين
  . هستيم  مشتركي اجداد داراي گويد مي و داند مي ما برادران

 كليسا مقامات و بود كليسا  مقامات به مستقيمي و صريح جنگ اعالن داروين انسان صلا كتاب اينكه با
 معهذا ،شناختند مهدورالدم و ملحد و كافر را او كه طوري به كرد مضطرب و خشمگين شدت به را

 رد موجود  الطبيعي مافوق نيروي از ناشي را"طبيعي انتخاب"حتي و نكرد صانع انكار عمر پايان تا داروين
  . است الينحل هميشه براي بشر  براي آفرينش معماي كه بود معتقد و كرد مي تعبير و تفسير جهان
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 بلژيكي مشهور شناس جنين دانشمند ،داروين مرگ از پس سال يك ؟گويد مي چه حاضر عصر دانش اما
 آغاز شناسي يستز در نوي دوره اكتشاف اين. كرد كشف  جانوران در را مثل توليد كيفيت وانبندن نام به

 اسپرما  نام به مادر و پدر از نطفه دو اتحاد بر مثل توليد امر اساس كه كرد ثابت دانشمند اين. كرد
 تركيب يكديگر با ،نيستند بيشتر  سلولي تك موجود دو كه نطفه دو اين. گيرد مي صورت اول و زوئيدتو

 طفل بنابراين. آيد درمي ديگري موجود اي كامل انسان صورت  به باالخره تكثير و تقسيم از پس و شده
 از حتما بايد ،كند پيدا انتقال اعقاب به ارث به صفتي باشد قرار اگر و است مادر و پدر وجود دنباله
 ،موجودات در كه تغييراتي تمام كه داشتند  عقيده داروين و المارك. بگيرد صورت سلول دو اين طريق

   عينا ارث به ،شود مي ايجاد ديگري عامل هر و تربيت و تعليم راث بر  چه و محيط تغييرات اثر بر چه
 به اكتسابي صفات كه كرد ثابت و كرد رد را مسأله اين امروز علوم و تجربيات اما شود مي داده انتقال
  . شود نمي برده ارث

  
 دمع و استعمال ،محيط ،بيماري ،مصونيت ،عضو قطع: هستند صورتها اين از يكي به اكتسابي صفات

 كدامشان هر براي ما كه اند كرده مكرري آزمايشهاي اينها از  كدام هر براي. تربيت و تعليم ،استعمال
    موش 1952 يعني متوالي نسل 22 دم آمدند عضو قطع درباره. دهيم مي توضيح را  آزمايش يك فقط

 با قياس مقام در نسل 22. آمد دنيا به سالم و طبيعي كامال دمي با موش آخرين ديدند ،كردند قطع را
 قرنهاست كليميان خصوصا و مسلمانها كه شدند متوجه بعد. است )قرن پنج( سال پانصد معادل انسان

    ختنه ،افراد و نشده ارثي هنوز صفت اين قرنها طي از پس و كنند مي ختنه را خودشان ذكور اوالد كه
 بكارت پرده ازاله به پيدايش بدو از بشر كه كردند مالحظه ،تر روشن مطلب اين از. آيند مي دنيا به نشده

 بنابراين. آيند مي دنيا به بكارت پرده با آيند مي دنيا به وقتي دخترها هنوز معهذا ،است مشغول دختران
  . شود نمي داده انتقال ارث به ،است استعمال عدم از كاملي حالت يك كه عضو قطع

  
 با را نفتالين قوي محلول بارداري از پس روز بيست ،باردار خرگوش عده يك به آمدند ،بيماري دوم

. نمايد مي كدر را آن و كند مي اثر خرگوش چشم عدسي روي بر مايع اين. خوراندند گرم نيم روغن
    همه بعدي نسلهاي ولي آمدند دنيا به كدر عدسي با همه خرگوشها اين از حاصل  اول نسل كه ديدند

 به هم بيماري از ناشي مصونيتهاي و شود نمي برده ارث به بيماري راينبناب. آمدند دنيا به سالم عدسي با
  . شود نمي برده ارث
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 تاريكي در مدتي براي را )1( سركه مگس يا دروزوفيل متوالي نسل 69 آمد طبيعي علم دانشمند تين
 ييريتغ كوچكترين ديد ،آورد روشنايي به را آنها نسل آخرين از حاصل مگس آخرين بعد. داد پرورش

 و هزار معادل انسان با قياس مقام در متوالي نسل 69. نشده داده آنها چشم جسماني ساختمان در
 تاريكي در )اسالم از قبل قرن  يك( پيش قرن پانزده از ما اجداد اگر يعني ،است )قرن پانزده( سال پانصد
. ماند مي باقي هست االن كه ديدي و ساختمان و وضع  همين به چشمشان امروز ،بردند مي سر به مطلق

  . شود نمي ارث به صفت اين انتقال باعث استعمال  عدم و استعمال بنابراين
 كه طوري به ،كند مي ايجاد تغييرات آنها شكل در و تأثير جانوران روي بر محيط. بود محيط ديگر عامل
 درجه 22 حرارت با گرم اتاقي در را سفيد موش عده يك: كرد را آزمايش اين آمد 1915 سال در سومر

 كه كرد مشاهده بعد. داد پرورش ماه شش مدت به حرارت درجه صفر با اتاقي در را موش ديگر اي عده و
 هايي موش گوش و پا و دم از بلندتر ،اند كرده پيدا پرورش گرم اتاق در كه موشهايي گوش و پا و دم

. آنهاست اوليه طول درصد 38 تا 22 گوش شدن دراز اين و. اند كرده پيدا  پرورش سرد اتاق در كه است
 تأثيري ديد ،داد پرورش  دوباره طبيعي حرارت درجه در و مساوي شرايط در را نسل دو اين كه وقتي اما
 به تربيت و تعليم اينكه. است تربيت و تعليم ديگر  مسأله. شدند هم مشابه عينا و نكرده آنها نسل در

 يك: كرد را آزمايش اين آمد پاولوف سيرو مشهور دانشمند. تاس شك مورد ،نه يا شود مي برده ارث
 را آزمايش اين. بدوند خودشان  غذاي محل به الكتريكي زنگ نواختن اثر بر كه داد عادت را موش عده

 نسل. بدوند خودشان غذاي محل به زنگ نواختن محض به كردند عادت موشها كردتا تكرار بار سيصد
 بدوند  خودشان غذاي سمت به زنگ نواختن محض به گرفتند ياد تكرار و مرينت صدبار با موشها اين اول
 كار اين اگر كه گرفت نتيجه بعد. بار پنج با بعدي نسل و بار بيست با بعدي نسل و بار سي با بعدي نسل و
 زنگ نواختن محض به ،آنها دادن عادت و تكرار و تمرين  بدون بعدي نسلهاي در ،بدهيم ادامه را

: كرد ديگري آزمايش يك 1942 سال در دوبين ماك. رفت خواهند غذايشان محل  سمت به ريكيالكت
 راههاي عده يك كردن طي براثر را خودشان غذاي محل كه داد عادت را آنها و گرفت را موش تعدادي
 دكنن مي عادت مدتي از پس موشها ديد آزمايش مدتي از بعد. كنند پيدا"البيرنت"نام به خم و پرپيچ

   روي را آزمايش اين بعد. كنند انتخاب غذا محل كردن پيدا براي را راه كوتاهترين
  : پاورقي

  . كند مي مثل توليد جانوران تمام از بيش ،موش از بعد كه كنند مي انتخاب اين براي را جانور اين 1. 
 صرف است الزم وقت و تمرين و نيرو اندازه همان يعني ،طورند همين نسلهايشان ديد ،كرد آنها نسلهاي

 نيز ارث به تربيت و تعليم از ناشي اكتسابي صفات انتقال در بنابراين. داشتند الزم پدرهايشان كه كنند
 ،عضو قطع از ناشي اكتسابي صفات است مسلم آنچه بنابراين. است نشده بيان قطعي  نظريه هنوز

 پايه اولين ترتيب اين به و شوند نمي  هبرد ارث به هيچكدام بيماريها و محيط ،استعمال عدم و استعمال
  . بود اكتسابي صفات انتقال روي بر آنها نظريه اساس چون ،ريزد مي فرو داروين و المارك فرضيه

 سلولهاي هسته در كه كروموزوم  نام به هايي رشته وسيله به ارثي صفات كه كرده ثابت بيولوژي علم
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 را خاكستري و سفيد موش  عده يك آمد مندل جمله از ،اند كرده زيادي آزمايشهاي اصل اين مورد در
 و دسفي موشهاي جفتگيري از ناشي اول اوالد. كنند  جفتگيري يكديگر با كه كرد وادار را آنها و گرفت

 صفت مقابل در خاكستري صفت دگوين مي تعريف به بنا اينجا در. شدند  خاكستري تماما خاكستري
 با مجددا كرد وادار را  اول نسل موشهاي اين بعد. است مغلوب صفت ،سفيد صفت و غالب صفت ،سفيد

 يك ،لصخا خاكستري موش يك ،موش چهار هر  ازاي به آنها از حاصل اوالد. كنند جفتگيري همديگر
 همديگر با وقتي خالص سفيد موشهاي. شدند دورگه خاكستري  موش دو و خالص سفيد موش

   از حاصل اوالد هم خالص خاكستري موشهاي و دهند نمي سفيد موش جز االبد الي ،كنند جفتگيري
 ،نيست طور اين خاكستري  دورگه موشهاي جفتگيري از حاصل اوالد اما ،شود مي خاكستري تماما آنها
 دورگه تا دو و خالص خاكستري يكي ،خالص سفيد  يكي اوالد چهار هر از ،اول اصل و قاعده طبق آنها

    فرمول و قاعده طبق ارثي صفات كه گيرند مي نتيجه ديگر آزمايشهاي و آزمايش  اين از. شد خواهند
 جانوران و كيبيتر صفات در و است كشف قابل ساده جانوران در و ساده ارثي صفات در كه اي پيچيده
   پرعضوتر و كاملتر
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 كه كنيم مي مالحظه بنابراين. ندارد كار اين در نقشي طبيعي انتخاب و شود مي برده ارث به است مبهم
  . شود مي رد علمي لحاظ از داروين فرضيه پايه دومين
 و بحث غولمش نيوداروينيستها و نيوالماركيستها يا المارك و داروين طرفدار دانشمندان كه هنگامي

 و دانش جهان به اي تازه مطلب هوگودوفريس نام به بلژيكي مشهور شناسي گياه دانشمند ،بودند جدل
 كه ديد خودش  تجربيات ضمن دانشمند اين. بود"موتاسيون"يا جهش مسأله ،آن و كرد  عرضه بيولوژي
 تغيير و نوع تغيير پرورش از بعد ،خودشان  انواع به تمام و تام شباهت عين در گياهان هاي دانه از بعضي
  موتاسيون "بعدا را آن و شود مي ايجاد موجودات ارثي خواص در كه ناگهاني تغيير اين. دهند مي صفات

 حداكثر ظهور موقع در و شود مي ظاهر  ناگهان اينكه اول: است خاصيت چهار داراي ،ناميدند"جهش"يا"
 دوم. نيست تدريجي و متصل ،است منفصل جهش يا موتاسيون  يعني ،دهد مي بروز را خودش خاصيت

 در يعني ،ندارد هم آشكاري و معلوم علت و ندارد خودش محيط به ارتباطي موتاسيون يا جهش اينكه
 دست يكي براي و دهد مي دست  يكي براي ،مساوي محيط و شرايط در گياه يا جانور يك از فرد دو

 ،دهد مي دست مختلف ضعفهاي و شدت با انورانج و گياهان براي جهش اين اينكه سوم. دهد نمي
 يك رنگ تغيير يا و جانور يك شدن كور يا شدن چشم يك يا چشم رفتن  تحليل با است ممكن گاهي
 كه است اين است  همه از مهمتر كه خاصيت چهارمين اما. كند بروز جانور يك موي ريختن يا و جانور
 نه كه گرفتند نتيجه بنابراين. است ارثي و شود مي تقلمن اعقاب به عينا و كند مي اثر ژن روي جهش
   و جهش هميشه شناسي زمين دورانهاي و زمانها تمام در و جانوران انواع  تمام در بلكه ،گياهان در تنها

 ايجاد جانوران يا گياهان در جهش براثر كه صفاتي كه است اين آن تفاوت فقط ،داشته وجود موتاسيون
 و شود مي مستهلك تدريجا ،نشود داده پرورش جداگانه  آن نوع اگر و است مغلوب عنو از اغلب ،شود مي
    خودش مرينوس گوسفند مثال كه طوري به ،كند مي جديد نوع ايجاد ،شود داده  پرورش جداگانه اگر
 را گوسفند دو اين آنها  شبان و افتاد اتفاق 1828 سال در استراليا در بره دو براي كه بود جهشي يك

 پشم آن از و بينيد مي زمين كره سطح تمام در را  مرينوس گوسفند االن نتيجه در و داد پرورش جداگانه
  . آيد مي دست به  لطيفي و قيمت گران بسيار
 با و دارند ثبات قدر اين و دارند را عمده نقش اين كه ژنها اين اينكه آن و ماند مي باقي سؤال يك فقط
 مداخله و تصرف قابل بشر دست به اينها آيا ،كنند مي مكان  نقل معيني فرمول با فقط و سرسختي اين

 معلول يا حادثه و دهنده اثر عامل بين رابطه ولي توانيم مي گويند مي ،است مثبت جواب ؟نه يا هستند
   وجود به كه اي پديده يا
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 موش جنين روي بر ايكس  نشده تصفيه اشعه دادن عبور با اند آمده مثال. نشده كشف هنوز ،آيد مي
 وجود به شدن كور يا شدن چشم يك با چشم رفتن  تحليل مثل اي العاده خارق صفات ،آن در اند ديده
    نظريه با جاندار موجودات تكامل فهميديم كه حاال پس. اند نكرده كشف را ايندو رابطه ولي ،آمده

 كه كنيم مي مالحظه نشد، سرمي )ارثي صفات انتقال و طبيعي انتخاب با يعني( المارك و داروين
 جهش وسيله به دارد امكان فقط و كند مي پذير امكان را جانوران تكامل يا انواع تبدل وقوع"جهش"فقط
    عقيده المارك: بكنيم اي مقايسه يك نيست بد اينجا در اما. باشد  گرفته صورت عمل اين

 نداشته احتياج و برده سر به غار در مدتي ،داشته چشم اول كه است كور اين براي كور موش داشت
 بينيم مي ما االن كه كوري موش ،نه گفت مي داروين. است شده كور تدريجا بعد ،ببرد كار به را چشمش

 نقص علت  به ،اند بوده روشنايي در و بيرون در كه كوري موشهاي منتها بوده كورها  گروه از ،است كور
 آنجا كه كورهايشان آن ،اند رفته بين از  رقيبان با رقابت و ابق تنازع مقابل در توانايي عدم و عضو اين
    باقي لذا ،ببرند كار به را چشمشان اند نداشته احتياج ،اند كرده مي  زندگي ديگر كورهاي با و اند بوده
. برد مي سر به تاريكي و غار در كور موش بينيم مي ما كه شده اين موجب طبيعي انتخاب و اند مانده

 يا موشها از عده يك براي كه است جهش  يك و موتاسيون يك شدن كور ،نه گويد مي نموتاسيو
 مضر حالشان به صفت اين ،اند برده سر به تاريكي در كه موشهايي  آن ؟است داده دست ديگر جانوران
 موتاسيون اين و اند كرده مي زندگي روشنايي در كه موشهايي براي صفت آن و اند مانده باقي ،نبوده

 انتخاب مانند انتخابي به تقريبا موتاسيون.  است برده بين از را آنها و نبوده مفيد ،شده ايجاد برايشان
    پرندگان پاي انگشتان بين پرده گفت مي المارك مثال يا. دارد عقيده حذفي  انتخاب نام به ولي طبيعي
 كه يجانوران نيب نه، گفت يم  ويندار. است شده تقويت و ايجاد تدريجا شناوري و استعمال اثر بر شناور

 و كرده بيشتري استفاده خصيصه اين از ،اند كرده مي شناوري آب در كه ييآنها اند، داشته را پرده نيا
 و معلوم علت  بدون كه ،گويد مي اين به شبيه تقريبا هم موتاسيون. اند رفته بين از بقيه. اند مانده باقي
 آن با ،رفتند مي راه خشكي در كه آنهايي ،شد ايجاد پرده پرنده يا عده براي يكدفعه خاصي هدف بدون
   در كه آنهايي و رفتند بين از نتيجه در ،بود مضر آنها رفتن راه براي پرده و بروند راه توانستند نمي پرده
  شگفت و عجيب هماهنگي  يك اما. ماندند باقي و شد حالشان به مفيد پرده اين ،كردند مي زندگي آب
 تا موجودات ترين پست از خودشان اعضاي و موجودات  بين و ،خودشان محيط و موجودات بين زيانگي

    المارك را مسأله اين و دنياست طبيعي علماي تمام اعتراف و اقرار مورد كه دارد وجود شان كاملترين
   از اتفاقا
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 ارث به اكتسابي صفات و  يارث صفات كه داد مي اجازه او به امروز دانش اگر ،بود كرده حل بهتر همه
 ،شد نمي ثابت آن بطالن اگر ،بود داده توضيح"طبيعي  انتخاب"با حدي تا هم داروين و ،بشود برده

    پرت به شبيه نارسايي و ناقص و ضعيف منطق چه با كه كنيد مي مالحظه هم"  موتاسيونيسم"و
 در متخصص كه فرانسوي مشهور طبيب رووير كه طوري به ،كند حل را مسأله اين خواهد مي پال و

 جهشها اين اينكه تصور":گويد مي"غائيت و حيات"  نام به كتابي در مورد اين در ،است تطبيقي تشريح
    عالم انكار غيرقابل هماهنگي اش نتيجه باشد گرفته صورت معيني جهت در اينكه بدون

 گويد مي كه است موتاسيون نقد در رووير سخن اين. "است حقيقت از دور مطلبي ،باشد زنده موجودات
  . شود مي ايجاد جانوران در محيط با ارتباط  بدون و خاص علت و هدف بدون جهشها اين
 در دنيا طبيعي علماي از هيچكدام  كه بود علمي صرفا مطالبي ،رسانديم آقايان عرض به كه مطالبي اين

 ارتباطي مطلقا مذهبي يا شخصي عقايد و مرامها و مسلكها و فردي عقايد به و ندارند اختالف آن مورد
 ،انسان  خلقت به نسبت مذهب نظريه و انسان خلقت و حيات هدفداري يا حيات منشأ مبحث. ندارد

 علم استاد بهزاد محمود دكتر. بشود  صحبت ديگر جلسات در آن مورد در بايد جداگانه كه است مبحثي
 بسيار هم هايش نوشته جهت اين به و دارد زيادي ربسيا تأليفات و مطالعات قسمت اين در و است تكامل
 احساس كالمش  الي البه از من. است داده هم متعددي كنفرانسهاي ،است عالي و مفهوم و واضح
 از ولي نويسد نمي چيزي صريحا  البته ،باشد مذهب ضد حتي ،غيرمذهبي و غيرموحد آدم كنم مي
 پيدا اشتقاق ميمون نسل از انسان كه است مايل  خيلي هم خودش حتي و پيداست كالمش الي البه

   آخر در او. گويد مي را اين ،كند مي ابراز حدي تا را خودش نظر كه جاهايي در اينكه براي ،باشد كرده
 ":گويد مي و كند مي خالصه جمله چند در را دانشمندان نظريات خالصه خودش داروينيسم كتاب

 در چون جانوران هاي رده. است اتفاق مورد طبيعي طور به چه ،مصنوعا چه ،جانداران تغييرپذيري"
 عمل به و بكنيم توانيم نمي آنها روي مستقيمي آزمايش متأسفانه ،گرفته صورت قديم بسيار زمانهاي
 حدي تا تبدل  طريق از را آنها پيدايش ،شناسي جنين و اي مقايسه تشريح ،شناسي ديرين  ولي نيامده
 براي كافي ،طبيعي علماي نظريات از  هيچيك كه كرد اقرار بايد ها شاخه به راجع ولي. كند مي تأييد
 باشد تصادفي تواند نمي دارد وجود موجودات بين كه انكاري  غيرقابل هماهنگي اين و نيست آن بيان
 براي ما  وقتي بنابراين. نيست همراه هم عضو توليد با ،است همراه عضو حذف با  هميشه جهش زيرا

 لنگ كميتمان بكلي يكديگر به آنها  تبديل و جانوران شاخه درباره ،بگوييم نظري توانيم نمي ضوع توضيح
  . "است
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             )2(   
   شرور مسأله و توحيد          
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   شرور مسأله و توحيد            
              )1(   

 مخالفين نظر از را مسائل آن  كه هست مسائلي كرديم عرض ،توحيد درباره ما گذشته مباحث دنباله در
 كه دليلي اين گفتند مي بعضيها كرديم عرض كه بود  تكامل مسأله يكي. كرد طرح بايد توحيد اصل

  مخلوق ،انواع مخصوصا و اشياء كه است تمامي و تام دليل وقت آن ،آورند مي  عالم نظم راه از الهيون
 كه را جانداران مخصوصا مخلوقات  نظام توان مي تكامل نظريه بنابر ولي ،باشند الوجود دفعي و الساعه
 اينكه بدون كرد توجيه طبيعت الشعور و ساده نواميس  همان با است الهيون استناد مورد بيشتر

  . گذشتيم بحث اين از. بشود عالم كار در مدبري نيروي  فرض كه باشد احتياجي
  

  ها در عالم  نظمي بديها و بي
  

 اشخاص براي يعني(  هست هم تر عمومي و است مبحث اين از مهمتر و تر يميقد بحثي كه دوم بحث
 شما كه دليلهايي مقابل در گويند مي. است عالم كار در ها نظمي بي و بديها مسأله )شود مي مطرح بيشتر

    عده يك ،دانيد مي صانع حكيم مدبر عالم خالق وجود بر دليل را آنها و آوريد مي عالم نظم نظر از
   در عالم در هم ديگر هاي يلدل
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 و ،كنيد نمي ذكر هيچ را دليلها  اين ولي كنيد مي ذكر را طرف يك دليلهاي شما ،دارد وجود خالف جهت
 و بشود متوقف كه شود مي ناچار ،كند مي نگاه را دليلها اين و دليلها آن انسان وقتي كه است اين الاقل
 بگويد و بشود  شكاك بنابراين ،بماند باقي الينحلي امر يك و مجهول يك صورت به برايش  مساله اين
 نظاماتي عالم در ما كه اي جنبه آن از غير گويند مي. است حلي غيرقابل مسأله يك مسأله اين اصال
 عالم در خدايي كه اين با هم اينها كه بينيم مي عالم در هم بديهايي و شرور و ها نظمي بي يك ،بينيم مي
 در كسي هر كه است اين  دليلش بهترين. نيست سازگار )گويند مي الهيون كه طوري آن( باشد فرما كار
 طالب هميشه و دارند شكايت عالم در بديها وجود از  هميشه اديان پيروان و الهيون خود حتي ،دنيا اين

 ابا اگر منتها ،دارند شكايت عالم كار از هميشه ،دعا با يا عمل با يا حال هستند، موجود وضع تغيير
 ميان به را روزگار پاي ،كنند معرفي  مسؤول عنوان به را خدا مستقيما اينكه از كنند شرم و باشند داشته

 و رفتار كج را چرخ ،است چنان و چنين دنيا يا است چنان و است چنين روزگار گويند مي و كشند مي
 شوند مي پيدا  خيام مثل شجاعي دافرا يك كمتر. اند گفته كه چيزهايي اين و] دانند مي[ مدار كج را فلك
 اگر ،ندارد گناهي هم فلك و چرخ اصال ،بابا نه گويند مي بعد ،كنند مي شكايت فلك و چرخ از اول كه

  : گويد مي. است فلك و چرخ از باالتر از ،هست گناهي
   توست ديرينه شيوه بيدادگري   توست كينه از خرابي فلك چرخ اي
   توست سينه در كه قيمتي گوهر بس   بشكافند تو سينه اگر خاك اي
  
  : گويد مي ديگر جاي  يك ولي ،است زياد است فلك و چرخ به خطابش كه اشعار جور اين از

   خردمندانند تردد اسباب   ايوانند اين ساكنان كه اجرام
   سرگردانند مدبرند كه كانان   نكني گم خرد رشته سر تا هان

  
 مصائبي همين عالم بديهاي. حيرانند خودشان كار در و هستند نسرگردا هم اينها خود اصال] گويد مي[

 چرا مرگ خود اصال ،دارد وجود مرگ ،دارد وجود دنيا در  مصائب اينهمه. بينيم مي دنيا در ما كه است
 كنارش در نيستي چرا هست هستي اگر ،دارد وجود كنارش در مرگ چرا هست حيات اگر ؟باشد بايد

   اگر ،دارد وجود
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 وجود چرا بيدادگريها و ظلمها ،دارند وجود چرا فقرها ؟دارد وجود كنارش در پيري چرا هست جواني
   ؟دارند وجود چرا نادانيها و جهلها ،دارند
 وجود انسانها زندگي در كه آنچه  چه ،بينيم مي عالم كار در كه هايي حسابي بي و ها نظمي بي و بديها انواع
 )نيستند آن مسؤول انسانها كه چيزهايي در و حيوانها در( يرانسانهاغ زندگيهاي در كه آنچه چه و دارد
 براي ،بشود  اداره بايد حسابي و نظم روي عالم اين اگر ؟دارند وجود چرا ها زلزله اين مثال ،بينيم مي

 زير را بيگناه تقصير بي افراد اينهمه و كند مي خراب را واليتي و شود مي پيدا اي زلزله ناگهان كه چيست
 را تقصير با و تقصير بي و جوان و پير و كبير و صغير ديگر و شود مي پيدا  وبايي يكدفعه چرا ؟برد مي آوار
 ،هستند بالتكليف خواري  روزي نظر از عالم موجودات كلي طور به بلكه ؟برد مي و كند مي درو پيش از

 قدر به روزي چون. ندارد وجود كفايت قدر به روزي  آنكه حال و است شده آفريده دنيا در خوار روزي
 خودشان  حيوانات ،بقاست تنازع و درندگي نظام است آمده وجود به كه نظامي ،ندارد وجود كفايت

 مقدار از كمتر شان روزي چون ،باشند  داشته روزي خودشان بايد همه كه جاندارها ،خورند مي را همديگر
 ،اند مانده باقي دنيا در موجودات از تعداد اين كهاين علت و خورند مي را همديگر خودشان ،است] الزم[

 به و شدند مي خلق  كه آنچه تعداد ،داشت مي وجود دنيا در كافي قدر به روزي اگر و است روزي  كمي
  . زد مي فلك به سر آمدند مي وجود
 مه خيلي و داد بسط و  شرح آن اطراف در شود مي هم اين از بيش كه است معروفي خيلي اشكال اين
 صورت به يا اعتراض صورت به اينها غير و ادبا و شعرا ،جديد و قديم از. است شده گفته زمينه اين در

 اند زده حرفها و اند گفته شعرها زمينه اين در مختلفي شكلهاي به است بوده طور هر ،شوخي و جدي
 هر( اروپاييها مخصوصا و است شده طرح مختلفي شكلهاي به اشكال اين. اشكال صورت است اين. )1(

   در را بديها و مصائب و شرور اشكال ،شر و خير اشكال اين )ايم ديده آنها هاي گفته در ما كه جا
  

  : پاورقي
 زمينه اين در شيريني خيلي اشعار بهمني نام به شيرازي شاعر يك ،پيش سال چهل سي حدود در 1. 

 مطرح ادبي انجمن يك در اشعار اين ياگو. "خلقت به اعتراض"عنوان تحت اي قطعه قالب در بود گفته
 جواب در اي منظومه  خودش اوال - بود ملي شوراي مجلس وكيل وقت يك كه اخگر سرهنگ.  است بوده

 شخصيتهاي و ها نويسنده ايران تمام از تقريبا. بود  گذاشته مسابقه به را او شعرهاي هم بعد و بود گفته او
 به كتابي صورت  به جوابها اين تمام. نبود حسابي جواب اغلب هم بهاجوا. بودند داده  جواب او به وقت آن
  . است موجود كه است  شده چاپ هم وقت همان و درآمده"خلقت اسرار"نام
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 مبحثي اسالمي حكماي. داد جوابي آن به شود نمي اساسا كه اند كرده تلقي الينحل اشكال يك دنيا
 بايد اول. بدهند جواب اشكال اين به اند خواسته و"شر و رخي مسأله"عنوان به اند كرده طرح"الهيات"در

 مسأله ببينيم بعد تا ،اند شده وارد ها جنبه آن از هم آنها كه كنيم عرض را اشكال اين  مختلف هاي جنبه
  . آيد درمي صورت چه به
  

  "ثنويه"و استدالل"شرور"طرح مسأله
  

 وجود چون ،بدهند جواب"ثنويه"استدالل به اند تهخواس كه اند كرده مطرح نظر آن از را مسأله اين گاهي
 اساسا اند گفته كه است شده قديم ايران در مذهبي نيمه و  فلسفي نيمه فكر يك منشأ ،عالم در شرور
 آن كه حقيقت  يك به شوند مي منتهي اينها و خوبند ،خيرند اشياء از بعضي: اند سنخ دو و نوع دو اشياء

 مربوط است خيرات اين منشأ كه آن به اصال بديها و شرور اما و. است اتخير اين مبدأ و فاعل حقيقت
   دارد وجود مبدأ دو عالم براي پس. اند آمده وجود به او از و دارند ديگري منشأ و مبدأ يك آنها ،نيست

 اصال كه است شده دنيا در فكر اين منشأ شر و خير مسأله اين )1(. اهرمن ،يزدان ،شر مبدأ ،خير مبدأ: 
 او و گردد برمي اصلي مبدأ يك به خيرها همه ،شرور ،خيرات: كنيم  تقسيم دسته دو به را اشياء بياييم ما

 او ،ندارد ارتباط و  انتساب او به اصال شرور اين ،شود مي واقع عالم در كه شروري از است منزه و مبرا
  . گردد برمي  ديگري اصل يك به بديها همه و ،نيست آنها منشأ
  : يپاورق

 اين به قديم در فكر اين كه كنند انكار را مطلب اين خواهند مي ها زرتشتي مخصوصا امروز گواينكه 1. 
: باشند اصلي مبدأ هم دو هر و باشند يكديگر مقابل در حقيقت دو اهرمن و يزدان كه داشته وجود شكل
   در است شيطان مثل هم اهرمن كه بگويند خواهند مي بلكه ،شرور مبدأ اهرمن و خيرات مبدأ يزدان

 حال عين در  خودش كه بشود طرح مبحث همين در بايد هم شيطان مسأله خود كه مسلمين نزد
 و توجيه يك اين گويند مي ،اند كرده  تحقيق كه آنهايي اغلب اما. است يزدان مخلوقات از مخلوقي
 اصلي و اساسي مبدأ دو ياءاش براي اند خواسته كه است اين مطلب  حقيقت و مطلب اين در است تعبيري

 به ،اند كرده نقل  مجوس و ثنويه عقيده نام به را عقيده اين كه هم قديم حكماي حال هر به. بشوند قائل
  . اند بوده  اصلي مبدأ دو به قائل آنها كه اند كرده نقل صورت همين
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  از جنبه عدل مبدأ عالم "شرور"طرح مسأله
  

 شكل و ايم كرده طرح ما  كه است شكلي اين به ،است آمده جودو به اينجا در كه ديگري مطلب يك
 ،عالم مبدأ كه است جهت اين از يا عالم در ها نظمي بي و بديها و شرور اين بودن: است اين مطلب كامل
   مبدأ يك از و شود مي واقع طبيعت تصادف روي شود مي واقع آنچه و نيست  حكيم و شاعر و عالم

 و داند نمي يا او. دارد منافات  عدالت با اين ،نيست عادل پس هست عالم اگر اي شود مي صادر الشعور
 آنگاه و ،نيست عادل عالم مبدأ پس ،كند مي و داند مي يا ،نيست عالم در شاعري مبدأ پس ،كند مي

 "عدل"جنبه از ،پس ؟نباشد عادل حال عين در كه كنيد اثبات را خدايي و مبدأ شما  است ممكن چطور
  . اند كرده طرح را مسأله

. است شده بحث مرحله چهار سه در اينجا در ؟چيست است شده گفته زمينه اين در كه حرفهايي
 عالم در بدي و شريت منشأ و بدي و شر حقيقت اصال كه ،بديهاست و شرور حقيقت تحليل اول مرحله
   ؟چيست
 در شر و خير آيا: كه مسأله  ناي يعني ،است يكديگر از شر و خير ناپذيري تفكيك مرحله دوم مرحله
 را خيرات كه عالم مبدأ كه بيايد پيش بحث اين وقت  آن كه پذيرند تفكيك يكديگر از عقال عالم نظام
 از كه  است محال كه يكديگرند ملزوم و الزم آنچنان اينها يا ؟است آورده هم را شرور چرا است آورده

 به و ناخواه خواه ،باشد خير آن بناست اگر يا و باشد ريش نه و خيري نه بايد يا ؟بشوند تفكيك يكديگر
 بايد آن دنبال ،است شرور گوييد مي شما كه هم شروري اين حتما)  انفكاك امتناع معناي به( ضرورت

  . باشد
 هم شروري اين كه است  اين آن و اند كرده بحث آن روي هم حكما غير كه است اي مرحله سوم مرحله

 اي جنبه از] يعني [،نسبت به بدند اينها ،نيستند بد درصد صد ،دانيد مي بدي و يدنام مي شرور شما كه
 اين(. هستند خوبيها منشأ بديها ،هستند دنيا خوبيهاي منشأ ،گوييد مي شما كه بديهايي  همين و ،بدند
 بر ،دارند فلسفه ،اصطالح به اينها همه. )ناپذيرند  تفكيك يكديگر از بديها و خوبيها كه است آن از غير

 مترتب فوايدي  پيري و مرگ بر ،است مترتب فوايدي شدايد و سختيها بر ،است مترتب  فوايدي مصيبتها
   وارد ها خيلي كه شود مي مطرح بديها فوايد مسأله اينجا. است
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  . اند كرده بحث و شده مسأله اين
. دهد مي آن به اجمالي جواب  كي او ،كنيد مي طرح متدين آدم يك براي را مسأله اين شما وقتي معموال

 ،شد چنين چرا ،شدم بيمار من چرا ،شد پيدا سختي و مصيبت اينهمه چرا كه سؤال اين جواب در او
  : است همين دهند مي افراد كه اي اجمالي جواب. است آن در مصلحتي يك البد گويد مي ؟شد چنان چرا
 را جهل ،بيافريند را فقر ،بيافريند را مرگ اينكه در هست تيمصلح يك البد ،داند مي بهتر خودش خدا

 كننده قانع مؤمن افراد براي فقط كه است اجمالي جواب يك  جواب اين. بيافريند را بيماري ،بيافريند
 عده يك مقصود ،نيست متعبد افراد مؤمن افراد از مقصودم. نيست كننده قانع مؤمن غير  براي ،است

 مسائل طور اين با وقتي كه است شديد و قوي قدر آن عالم اين نظام به اعتقادشان كه است افرادي
 مقابل در وقتي كسي هر. شود مي منعكس خودشان جهل  ذهنشان در خود به خود ،شوند مي مواجه
   جا دو يكي در كه وقتي ،نديد او كار در عدالت و حكمت و نظم جز و گرفت قرار نفر يك كار عظمت
 مي. دانم نمي من كه دارد سري يك هم اين حتما گويد مي ،كند ينم اعتراض ،نفهمد و كند برخورد

 اين آقا بگوييم خواهيم نمي ،نيست منطقي بي  حرف يك ،گويند مي آنها كه هم حرفي اين بگويم خواهم 
   شرط به اما ،است منطقي يك خودش هم اين ،نه ؟چه يعني داند مي بهتر  خودش خدا ،چه يعني حرفها
 قوي قدر آن عالم عدالت و حكمت و نظم به اعتقادش كه باشد رسيده ايمان از حدي آن به انسان اينكه

 من بگويد و بيايد حقير و كوچك نظرش به ،بيند مي  كه نظميهايي بي و بديها آن كه باشد نيرومند و
    چيزهايي به كنار و گوشه در و رود مي منظمي بسيار بسيار كارخانه يك به  كه كسي مثل ،دانم نمي
 و كند مي تخطئه را خودش بعد ولي ،باشد نبايد و است زايد ديگر اينها آيد مي نظرش به كه رسد مي
 ديگر را اين كه شود نمي ،است كرده درست دقت  اين با را عظمت اين به دستگاه كه كسي آن گويد مي

    اين ،است سيدهنر حد اين به كه كسي براي اما. دانم نمي من كه هست چيزي  يك حتما ،باشد نفهميده
  . باشد داشته بيشتري  تفصيل اصطالح به جواب اين بايد حتما ،نيست كننده قانع اجمالي جواب

  

  "شرور"تحليل ماهيت
  

   و  مرحله تحليل حقيقت، مرحله اول: عرض آرديم اينجا سه مرحله وجود دارد
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ايد يك حرف خيلي آوچك و سخيفي به نظر اند آه در ابتدا ش در اينجا حكما يك حرفي زده. ماهيت شرور و بديهاست
 خير  هستي، اند برگشت تمام بديهاي عالم به نيستي است نه به هستي گفته،  است در صورتي آه حرف خوبي، بيايد

، هستيهاي خوب و هستيهاي بد: پس هستيهاي عالم دو تيپ نيست. بينيد نيستي است است و هر چه آه شما بدي مي
 بديها نيستي  تمام؟ چرا هستيهاي بد را آفريد،  هستي است و هستيهاي خوب را آفريد آه فاعلآه بعد بگوييد آن آسي 

طور نيست آه خالق  اين،  حيات چيز ديگري نيست مرگ غير از فقدان] ؟چرا هست[گوييد مرگ  شما مي. است
    خالق موت هم، حيات

بعد از آن حد وقتي آه ، دود به يك حدي شدمنتها حيات وقتي مح، خالق حيات است، خالق حيات. جداگانه باشد
فاعل اين ، اگر شما يك متر خط آشيديد. آشيد نظير يك خطي است آه شما داريد مي، اين. نيستي است، چيزي نيست
    اين خط يك متري را در مقابل يك خط دو متري آه. خط هستيد
 نه اينكه عدم آن يك متر ديگر آشيده شده  ستفاقد يك متر ديگر است اما آن يك متر ديگر آشيده نشده ا، بگذاريد
  . است

يا خودش نيستي ، گوييد بد بينيد آن چيزي آه مي آنيد مي باالخره وقتي تحليل مي، بينيد هر چه آه شما در دنيا بدي مي
ن از آن جهتي آه منشأ يك فقدا] بلكه[، اش بد است  آه آن هستي نه از جنبه هستي و فقدان است يا يك هستي است

    از آن جهت بد است، باز آن هم آه بد است(شده است بد است 
، شود اما عملي آه منجر به آوري مي، خود آوري فقدان است، آوري بد است. )آه منجر به يك فقدان شده است

  آند و اين آار نام يك آسي آس ديگر را آور مي. يك هستي است،  آار است خود اين از آن جهت آه يك عمل و يك
  اما ، درست است آه ظلم بد است. گيرد و ظلم بد است م به خودش ميظل

آيا اين از آن جهت ، آورد  ديگري را درمي آن آسي آه با آارد چشم؟ چرا ظلم بد است. شما ظلم را بايد تحليل آنيد
 برندگي آيا؟ آيا حرآت آردن دستش بد است؟ آيا اراده داشتن او بد است؟ نيرو داشتن او بد است، آه نيروست

، نه؟ ظلم است، بد است،  آن نيستي و آوري نشود اگر همه اينها وجود داشته باشد و فقط منجر به؟ چاقويش بد است
فقر چرا بد . شوند به يك فقدان و يك آوري گيرند آه منتهي مي  جهت صفت بدي به خود مي تمام اين هستيها از آن

تمام . چون نيستي است؟ جهل چرا بد است. تي استچون نيس؟ ضعف چرا بد است. چون نيستي است؟ است
    را به"بدي"شان با اين نيستيها صفت به خاطر رابطه،  نيستيها بشوند هستيهايي هم آه منجر به اين
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  . نه به خودي خود، ء ديگر يعني شر به واسطه شي، شوند پس به اصطالح شر بالعرض مي، گيرند خود مي
پس مثال ، اند شرور نيستي است گفته: گويند آنند آه مي به اين صورت تلقي مياين مطلب را گاهي بعضي اشخاص 

  شما خيال، يعني اصال فقري وجود ندارد، اند شر است فقر را آه گفته،  است نيستي، اند شر است عقرب را آه گفته
    به اين، نه. ظلم وجود ندارد، بدي نيستي است، آنيد فقري وجود دارد مي

عقرب ، خواهند بگويند در دنيا فقر وجود ندارد يا فقير وجود ندارد يا عقرب وجود ندارد نمي] ماحك[، شكل نيست
 هستند  اي يا خودشان نيستي هستند يا هستي،  اين شروري آه در عالم وجود دارند صحبت اين است آه، نيستي است

گوييد آوري نيستي   بگويد آيا شما مي است آسي مثال ممكن.  را دارا هستند)ء نيستي يك شي(آه اين صفت نيستي 
گويد پس چه فرق است بين اينكه بگوييم زيد آور است و آوري نيستي است يا بگوييم زيد  مي. گوييم بله مي؟ است

و پول نيستي ، گويم زيد پول دارد و يك وقت مي،  ندارد گويم زيد پول مثل اين است آه يك وقت من مي؟ آور نيست
 است و اينكه بگوييد  چه فرق است ميان اينكه شما بگوييد فالن آس آور است و آوري نيستي.  شد هر دو يكي. است
، گوييم فالن آس آور هست وقتي آه ما مي. مسلم ميان ايندو فرق است و اين مغلطه است. اصال آور نيست، نه

آور "، ه اين نيستي است ب يعني متصف"آور هست".اصال آوري يعني اين نيستي،  اين نيستي است يعني متصف به
  يعني يك سلسله صفات عدمي است، گويند اينها نيستي است پس آنها آه مي. يعني متصف به اين نيستي نيست"نيست

خودش نيستي است واال منشأ ، در اين دنيا آه اين صفات عدمي منشأ انتزاعش به اصطالح فالسفه وجود دارد
يك ، براي آن حد هم به مناسبت محدود،  وجود محدود شد به يك حدي يكوقتي . مسلم وجود دارد، انتزاع اين نيستي

آنم در اين مطلب آه تمام شرور و   نمي خيال. گواينكه آن هستي يك هستي اعتباري است، شود  اعتبار هستي مي نوع
ن آاملي نباشد، ممكن است اين بياني آه من امروز آردم بيا. ، ايرادي باشدشود ميبديهاي عالم از نيستيها انتزاع 

  . ولي مطلب مطلب درستي است، آنيم بعد سؤال آنيد و روي آن بحث مي
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  "ثنويت"رفع اشكال
  
 سنخ يك: داريم عالم در هستي سنخ دو ما اصال گفتند مي كه شود مي رفع ثنويت اشكال فقط اينجا تا
 آن از نيستي اصال ،نه كه شد معلوم. ديگري  فاعل به ديگر سنخ ،بشود مستند فاعل يك به بايد آن

   را اصل آن و بشويم شر و خير تباين به قائل ما فرضا. است الفعل ،نيست  فعل ،است نيستي كه جهت
 منشأ كه آنچه پس دارند ذاتي  تباين چون و دارند يكديگر با ذاتي تباين اينها كه كنيم قبول ثنويين از

 از ،باشد خيرات منشأ تواند نمي است شرور منشأ كه  آنچه و باشد شرور منشأ تواند نمي است خيرات
    براي ما كه ندارند واقعيتي و حقيقت هستيها مقابل در نيستيها و شرور اين اصال گوييم مي ديگر جاي

 كافي هستيها فاعل همان ،جداگانه فاعل نيستيها براي و بشويم قائل جداگانه فاعل بخواهيم هستيها
 هم سايه ،دارد وجود نور: سايه و نور مثل ،)اعتباري  پيدايش( وندبش پيدا دنيا در هم نيستيها كه است
 هم سايه ،هست نور كه جا هر ولي ،چراغ يا خورشيد مثل است نور منبع يك نور منشأ. دارد وجود
 ديگري چيز نور فقدان جز سايه آن اما )دارد وجود هم سايه ،باشد داشته وجود كه شاخص يك( هست
 ديگر آنجا ،نتابيد بالخصوص محدوده يك در و تاييد بالخصوص  جاي يك در و آمد نور كه وقتي ،نيست
 كانوني آن  بگوييم و باشيم نور كانون از غير ديگري كانون يك جستجوي در ما نيست الزم ،است سايه
 وجود به را نورها كه است كانوني خورشيد ؟است كانوني چه آورد مي وجود به عالم در را ها سايه كه
 عالم كار حساب بدانيد. شد قائل عالم در ديگري كانون يك نبايد ؟چيست ديگر كانون آن ،ردآو مي

 كه ندارد لزومي  پس. است عالم عدميات همان ظلمتها اينكه معناي به ،است ظلمت و نور حساب همين
  . باشيم قائل  عالم بديهاي و شرور و ظلمتها براي اي جداگانه كانون ما

 حل را غيره و عدل اشكال و بالغه حكمت اشكال اما ،كند مي حل را ثنويه اشكال فقط اينجا تا ولي
 تا دو حتما عالم منشأ كه ندارد لزومي پس ،شديم فارغ ما جهت اين از ،خوب بسيار گويد مي. كند نمي
    حكيم گوييد مي شما كه طور آن هم يكي آن و است يكي عالم منشأ اگر گوييم مي ما ولي ،باشد

 همين به عدمي امور همين ولو( ظلمتها اينهمه كه است آفريده طور اين را عالم چرا اصال ،است عادل و
 در نيستيها و ظلمتها اين ؟باشد مطلق نور كه بيافريند طوري را عالم توانست نمي آيا ؟بشود پيدا )شكل
    واقع
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 ثنويين كه بود صورت آن به]  عالم نظام[ اگر ؟نكرد پر را خالي جاهاي اين چرا. است عالم خالي جاهاي
 را اشكال ،شود مي اعدام به منتهي سرانجام شرور  كه شرور حقيقت كردن تحليل با شما ،گفتند مي

    به اشكال ،است عنايت به اشكال فلسفه اصطالح به اشكال ،نيست آن تنها  اشكال اما ،ايد داده جواب
 عنايت   ؟است نشده پر عالم  خالي جاهاي اين اچر ،است الهي عدل به و الهي حكمت به و الهي
 و نور ناپذيري تفكيك مسأله ،مسأله يك. كرد طرح بايد و شود مي پيدا ديگر مسأله دو آن كه اينجاست

 وضع اينكه نه ،ناپذيرند تفكيك يكديگر از شر و خير اصول  يعني ،است يكديگر از شر و خير و ،ظلمت
 به ، گذاشت خير آن جاي به و كرد پر را جزئي شر اين يجا شود نمي كه است ثابتي  وضع يك عالم

 هم موت ،هست حيات دنيا اين در اگر يعني ،ناپذيرند تفكيك يكديگر از ،عالم در كلي نظام يك صورت
 در بايد هم ضعف هست قدرت اگر ،باشد كنارش در بايد هم فقر  هست غنا اگر ،باشد كنارش در بايد

 در بايد هم نارضايي  هست رضا اگر ،باشد كنارش در بايد هم بيماري هست سالمت اگر ،باشد  كنارش
 كار در فوايد و ها فلسفه مسأله ،مسأله اين از بعد. نيست پذير تفكيك يكديگر از اينها ،باشد كنارش

   صد( مطلق بد و كرديم مي حساب بد حاال تا ما كه را آنهايي ،شود مي عوض فكر اصال يكدفعه و آيد مي
 هستند خوبيها آن چون ،باشند بايد و نيست وجودشان از اي چاره گفتيم مي ولو دانستيم مي )بد درصد
 الينفك الزم يك وجودشان اينكه اعتبار به باشند بايد  اينكه از غير ،نه كه بينيم مي باشند بايد هم اينها

 علت ،نبود  خيرات آن الاص ،نبودند اينها اگر و بشوند خيرات منشأ اينكه براي باشند بايد ،هست خوبيها
  . هستند هم زيادي خيرات منشأ و
  

  تفکيک ناپذيری خيرات و شرور
  
 د،ينيبب. است يدرست حرف و قتيحق كي نيا ؛]شرور و راتيخ [يريناپذ كيتفك مسألة: اول قسمت اما
 تضاد معال است، تبدل و رييتغ عالم است، حركت عالم است، ماده عالم م،يهست آن در ما كه يعالم نيا
 الزمة نكهيا نه است، عالم نيا ذات الزمة اتيخصوص نيا يعني است؛) گريكدي با علل تزاحم (تزاحم و

 و پر اول از نكهيا باب از (نباشد اصالً حركت عالم، آن در كه باشد يعالم تواند يم است، يهست ذات
  لمتظ و باشد نور گريد عبارت به آنجا در كه يعالم ،)باشد شده دهيآفر كامل
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 عوالمي چنين يك به معتقد  الهيون. دارد وجود هستي در هم عواملي چنين و ،باشد نداشته وجود اصال
 حكم به ،شود مي فائض كه كل مبدأ از هستي. عالم اين مابعد در چه و عالم اين قبل ما در چه ،هستند
 ناخواه خواه. )1( ودش مي نازلتر مرتبه به مرتبه ،خودش طبيعت حكم به و معلوليت و عليت طبيعت

 آن در اكنون ما كه عالمي. است آميخته  نيستي با كه است ضعيف قدر آن وجود كه اي مرتبه به رسد مي
 هستي ،است تكامل و كمال عالم منتها ،است نزول قوس حد آخرين و وجود نور تنزل آخرين ،هستيم

 بر ،خودش  اول قوس روي گردد برمي باز كه رود مي نيستيها كردن پر و تكامل به رو عالم  همين در
  . )2( » راجعون اليه انا و هللا انا«اول هستي به گردد مي

 و هستي كه است اين عالم اين  ذات الزمه و است توأم نيستي با هستي ما عالم در كه كردم عرض اينكه
 اين رايب ،]نيست چنين كه[ هست ديگري عوالم كه  كردم عرض بعد و بشود توأم يكديگر با نيستي
 اطالق و نامحدوديت ،هستي اصل الزمه ،نه ،است اين هستي الزمه اصال نكند خيال كسي كه است
 الزمه  كه خودش نزول مراتب در هستي ولي كند مي طرد را نيستي خودش ذات در هستي ،است

. باشد ناقصتر بعدي مرتبه كه است  اين )3( معلوليتي هر الزمه .]است توأم نيستي با[ است معلوليت
 نزول است ناقصتر آن از كه ديگري مرتبه به مرتبه آن از باز. است عدم يافتن راه ،نقصان اين خود
 از و است محض  قوه همان كه"ماده"گوييم مي آن به كه حالتي يعني ،ما دنياي به رسد مي تا ،كند مي

 اين. بپذيرد خود به را ديگر هستيهاي تواند مي ،است بالقوه كه دارد را مرتبه و حظ اين فقط هستي
    عالم ،عالم اين".است عالم اين ذات الزمه حركت و شود مي حركت اصل مبدأ"بپذيرد تواند مي"

 بعد ،اند آفريده قلمبه اول را  عالم اينكه نه ،است تدريج به قوامش اصال يعني"است شده آفريده حركت
 تا اند داده كش را زمان اين بعد. اند آفريده مانالز در را عالم يا ،است كرده پيدا حركت تا اند داده كشش
 از اثر كردن قبول و تأثر. است عالم ذات الزمه... و تدريج و تغيير و حركت و زمان. زمان  است شده

    عالم اين ماده يعني ،است عالم اين ذات الزمه ديگري
  

  : پاورقي
  . )وجودي تأخر( است علت از معلول تأخر ،معلوليت الزمه 1. 
   157 /بقره 2. 
 اعدادي علتهاي اصطالحا كه( گوييم مي ماده عالم در ما كه است معلوليتي از غير واقعي معلوليت 3. 

  . باشد آن ايجادي منشأ ،علت و باشد شده ناشي علت  ذات از معلول كه است معلوليتي ،)شود مي گفته
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 آفريده توانسته نمي هم اين از غير ،شده يدهآفر پذيرنده ،شده آفريده ماده ديگر آن ،پذيرد مي را اثر كه
. است وجود از ديگري مرتبه در ،است ديگر جاي در ،است عالم  اين غير در ،است اين از غير كه آن. شود
  . پذيرد مي را خودش ضد اثر هم ،پذيرد مي مناسب اثر هم ،پذيرد مي اثر ،است  همين ماده

  

  اداره عالم براساس قانون آلي 
  

 قانون براساس عالم گوييم مي  كنيم مي عالم در ما كه مشاهداتي روي فقط نه كه است اين گردي مطلب
 كنند مي اقرار هم موحدين حتي و دانند مي همه ،شده پيدا فكر اين فعال خوشبختانه ،شود مي اداره كلي
 كلي قانون يك  ابعت شما و ما حيات يعني ،جزئي قانون نه شود مي اداره كلي قانون براساس  عالم اين كه
 ،ندارم خودم براي جزئي قانون يك من يعني ،كند مي"سنت"به تعبير آن از قرآن كه است عالم اين در

   با خداوند ،فلسفه اصطالح به. ندارد جزئي قانون هم يكي آن ،نداريد  جزئي قانون يك هم شما
 با است محال و كند مي اداره را المع كلي اراده يك با ،كند نمي اداره را دنيا جزئي و شخصي هاي اراده
 شأن ،است حادث موجود يك شأن شخصي و جزئي اراده  چون ،كند اداره را عالم جزئي و شخصي اراده

 ذات. ديگر اراده ديگر"آن" ،اراده ينا"آن"يك: باشد ديگري عوامل تأثير تحت  خودش كه است موجودي
 مقام با متناسب و] شود صادر او از[ اين از غير  تاس محال ،است ذاتش عين اش اراده كه الوجود واجب

 پس. باشد كرده ايجاد را هستي تمام عمومي و كلي اراده يك با كه نيست اين از غير پروردگار قدوسيت
 اين كه اي اراده ،پروردگار نظر از كه  فهميديم ما قدر همين. شود مي اداره كلي قانون و نظام براساس عالم
 اين نظر از و ،است قانون و سنت ،جزئي و شخصي اراده نه ،است  كلي اراده يك كند مي اداره را عالم
 اين ذات و طبيعت الزمه ،يكديگر در عالم اين علتهاي تأثير و عالم اين اثرپذيري و تغييرپذيري ،عالم
  : است اين آن و شود مي باز ما جواب  راه ،دانستيم را مطلب دو اين اگر. است عالم
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   بر شر در نظام عالمغلبة خير
 وضع نيهم با ايدن نيهم در كه آنچه مجموع كه ميكن حساب ديبا را مطلب نيا بالغه حكمت نظر از

 يوقت مثالً ؟)ستين ريپذ كيتفك گريكدي از كه شر و ريخ نيا (شرش اي است شتريب رشيخ است، موجود
 وهيم همه درختها شد، يخوب يليخ سال امسال مييگو يم تابد، يم متناسب آفتاب و بارد يم باران كه
 را ها وهيم و ديآ يم يسخت يسرما اند، كرده شكوفه درختها تازه كه يفصل آن در سال كي. دهند يم

 باشد؛ ديبا هم سرما آن م،يكن يم حساب بد ما را آن شد، يبد سال امسال مييگو يم زند، يم سرما
 ديبا هم آن هست، كه نيا ست؛ين ريپذ كيتفك يمگر نيا و آفتاب نيا از عالم نظام در سرما آن شيدايپ

 شتريب و دارد وجود عالم در كه آنچه ايآ مجموع، در گرنديكدي ملزوم و الزم و گريكدي دنبال نهايا باشد؛
 دايپ يراتيخ اناًياح كه است شرور اي شود، يم عارضش هم شرور كه است راتيخ دارد، غلبه و است

 است، دهيآفر را يعالم نيچن چرا خدا دييبگو ديتوان ينم آنگاه شد، ريخ عالم نظام مجموع اگر شود؟ يم
 يعني (شد ينم دهيآفر عالم اگر نديگو يم اصطالح به. است ريخ خودش مجموع در يعالم نيچن چون

 ريكث ريخ منع و بود ليقل شر واسطة به ريكث ريخ منع) شرورش واسطة به شد يم ممنوع عالم راتيخ
  .است ريكث شر ل،يقل شر واسطة به
  

 حساب بايد طور اين اولي  فرض حسب به گويند مي. است شده مخصوصي بندي تقسيم يك كه اينجاست
 شر كه اند مطلق شر يا ،ندارد وجود عالم اين در مطلق خير كه اند مطلق خير يا موجودات كه كنيم
 كه است آن ،است شر كه موجودي. )است عدميات و اعدام همان مطلق شر( ندارد وجود جا هيچ مطلق

 چيز براي ،است خير  خودش براي وجودش ،است ديگر ء شي براي شر كه آن ،است ديگر ء شي براي شر
 بر خيرشان موجودات اينكه يكي: ماند مي باقي ديگر شق سه. نيست اصال هم مطلق شر. است شر ديگر

    متساوي كامال شر و خير اينكه سوم و ،باشد داشته غلبه خير بر شر اينكه  دوم ،باشد داشته غلبه شرشان
 پيشرفت نظام عالم نظام باز. دارد غلبه شر بر خير كه است اين ،دارد وجود عالم نظام در كه آن. باشند
 تئوري يك و فرضيه يك هم اين. است شده واقع اقليت در ولي هست شرور. است تكامل نظام ،است

 پر خالها  اين چرا. كند مي توجيه هم را بالغه حكمت مسأله حتي كه مطلب اصل توجيه  به راجع فلسفي
   ؟نشد
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 معنايش چراها اين. كند نمي پيدا وجود ديگر چراها اين ؟نشد گذاشته هستي جايش به نيستيها اين چرا
 باشد داشته را طبيعت همين خواهد مي عالم اين اگر ؟است  شده آفريده عالم اين چرا اصال كه است اين
 كه بگوييم بخواهيم اگر اما. هست آن در هم اينها ،هست كه باشد عالمي همين اهدخو مي و هست كه

. محال امري يعني ،نباشد عالم اين عالم اين اصال يعني ،نباشد بديهايش ،باشد عالم اين خوبيهاي
    آن يعني ،است محال هست كه آنچه از زيباتر و تر بديع"كان مما ابدع  االمكان في ليس"گويند مي

 يك فقط  . كنيد مي شما كه است توهمي و فرض
  

  شباهت مراتب هستي با مراتب اعداد 
  

 اعداد مراتب مثل هستي  مراتب ،خودشان مراتب در اعدادند مثل عينا خودشان مراتب در موجودات
 و باشد چيز يك خودش كه نيست طور اين عددي هر  يعني ،است ذاتش مقوم اش مرتبه عددي هر. است
 اين و ايم نشسته جايي يك در االن ما از كدام هر كه اين مثل ،آن براي  عارضي حالت يك اش مرتبه
 پيش آنجا ،نباشم  نشسته اينجا ،باشم من من است ممكن يعني ،نيست ما مقوم ايم نشسته كه  جايي
 اين يعني. باشد نشسته من جاي ،نباشد آنجا ،باشد خودش خودش الف آقاي ،باشم نشسته الف آقاي
    مقومشان ،مرتبه ،اعداد ولي. ما وجود اصل از جدا ،است عارضي حاالت  يك ما براي ها مرتبه و جاها
 پنج عدد جاي كه است معقول آيا. است شش از قبل و چهار از بعد: دارد اي مرتبه يك پنج عدد. است
 ميان ،اشدنب شش و چهار ميان پنج عدد اين جاي كنيم  فرض ما يعني ؟باشد پنج پنج ولي بشود عوض
 بلكه  شده عوض جايش فقط نه ،گرفت قرار هفده و پانزده ميان اگر ؟باشد پنج و باشد هفده و پانزده
 فقط شانزده بودن شانزده. است  شانزده همان آن ،نيست پنج ديگر آن ،نيست خودش ديگر خودش اصال
. باشد شش و چهار ميان هك است اين به هم پنج بودن پنج ،باشد هفده و پانزده ميان كه است اين به

 اصطالح طور اين ايم آمده حاال ما و ديگر چيز شان مرتبه ،چيزند يك خودشان اعداد  كه نيست طور اين
 قرار شش و چهار بين عجالتا را پنج آمده طبيعي خارجي خاص علت مثال يا قرارداد ايم گفته و كرده
   باشد پنج پنج بود ممكن ،"ج"و"ن"و"پ"لفظ به نه ،داريم كار عدد خود به ،نداريم كار لفظ به( داده

  . است ذاتش  مقوم اش مرتبه ،نيست چيزي چنين ،نه. بگيرد قرار هفده و پانزده بين و
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 كه گوييم مي توهم عالم در ما. است خودشان مقوم شان مرتبه ،هست عالم اين در كه موجوداتي تمام
 مادر و پدر آن از ،بودم سعدي جاي به من اگر ،بوديم  سعدي زمان در ما اگر ،بود ما زمان در سعدي اگر

 را خصوصيات  آن تمام اگر. بودم هجري هفتم قرن در ،بودم شيراز شهر در ،بودم  شده متولد شيرازي
 اين. هست كه است همان او ،هموست او ،نيستي تو اصال وقت آن ،...بودم او جاي به من اگر كه بگويي
   در است عاميانه فكر كه ماهوي اصالت فكر گويند مي فلسفي اصطالح به كه است  اندازي غلط توهم يك
 خيال. برد مي آنجا و اينجا را ماهيت اين بعد و كند مي تفكيك وجود از را ماهيت ،آورد مي انسان ذهن
 طبيعت عالم و طبيعت ماقبل عوالم در كه هستي اين اصال  كه داند نمي ،است واقعي امر يك اين كند مي
 در كدام هر )مكاني پهني چه ،زماني پهني چه( است شده پهن كه هم طبيعت خود در ،است شده پهن
 خودش خودش اصال ،شود جدا بخواهد  جايش از ،است يكي اش هستي با ،جايش آن ،هستند كه جا هر

 در اينكه. است ذاتشان مقوم ،طبيعت عالم موجودات براي ،نيستي  به آميخته هستي از نحوه اين. نيست
 نطفه مبدأ كه اول ذره  همان از مثال اول حالت همان از اينكه ،باشد همديگر با جواني و پيري دنيا  اين
 صورت به بعد ،دربيايد جوان آدم يك صورت به بعد ،دربيايد بچه صورت به بعد ،كند حركت شود مي
  . است  آن لوازم از همه ،كند پيدا ديگر دنياي به دنيا اين از ديگري تحول هم بعد و دربيايد پير آدم يك
 كنيم ي بحث اين به راجع سوم  مرحله در بعد ،شديم فارغ مرحله اين از اگر حاال كه ديگر مرحله هم اين
 قبول"بدي"شكل به را آنها فقط كه نيست چنين ،گوييد مي  كه هم بديهايي اين دنيا اين در اصال كه

 بديها همين ،نبود اي چاره  كه اين از غير ،نه. بود اي ارهچ بديها اين از اما هستند بدي بگوييم و كنيم
 جلسه در كه شكلي به ،عالم اين خوبيهاي براي از علتند معنا يك به باز ،عالمند اين خوبيهاي منشأ
  . كنيم مي بحث  شاءاهللا ان آينده

 ولي هست نور معد سايه البته ،است نور عدم سايه يا است هستي امتداد عدم ،شرور گويند مي اينكه -
 ديگر كه است صفر بار يك ،است مثبت عدد بار يك كه علت  اين به ،كرد تشبيه آن به شود نمي را شرور
   بار يك بنده. است منفي بار يك و نيست عدد
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 هم بدهكار ،ندارم پول اينكه بر  عالوه و مديونم اصال بار يك ولي ندارم پول اصال بار يك ،پولدارم و متمول
 شرور و خيرات مورد در كه است اين دوم مطلب. گفت"نداشتن  پول"شود نمي را بدهكاري ينا ،هستم

 هم متدينين  كه است چيزي همان اين و كرد قضاوت كلي طور به بايد فرموديد كه طوري همان  عالم در
 ساسبرا عالم كار المجموع حيث  من كه كنند مي نگاه نتيجه روي چون ،هست مصلحتي البد: گويند مي
  . است خير

  
 اين به هم اول مطلب از ولي ، هست هم درست و بود ما سخن تأييد ،فرموديد كه دومي مطلب آن: استاد

: فرموديد كه مثالي آن اما. كنيد تأمل ولي ،كنيد قبول درصد صد شما گويم نمي من ،نگذريد سادگي
 اعتباري و اجتماعي نظر از ماش ،هستم مديون وقت يك ،ندارم ثروت وقت يك ،دارم ثروت  من وقت يك
 يك بودن مديون خود ،هستيد مديون كه االن. بگيريد نظر در فلسفي و واقعي نظر از ،نگيريد نظر در

 مقدار فالن كه هست شما عهده به تعهدي ،است قراردادي امر يك ، نيست ديگري چيز ،است اعتبار
 دلش آدم .]ندارد اشكالي[ باشد داشته هم تعهد ،باشد داشته كنار در ثروتي يك آدم اگر ،بعالوه. بدهيد

 ،باشد داشته دارايي هم تومان هزار صد االن اينكه شرط  به ولي باشد داشته قرض تومان هزار خواهد مي
 دينش بتواند آن با آدم كه است پولي بودن فاقد ،بودن مديون بدي منشأ. كند مي  استقبال قرض اين از
 بودن مديون ،باشد دستش در فراوان  پول اگر ،باشد مديون هم چه هر ،باشد مديون آدم. كند ادا را

 دين ؟است بد ادا براي امكانات داشتن با دين گويد مي كي ؟دارد بدي چه بودن مديون. ندارد عيبي
 ،كند مي اذيتش  كم ،ندارد هم دين و ندارد آدم كه وقتي منتها ،ندارد كه است بد وقت  آن آدم براي
  . است نيستي منشأش باز ،كند مي اذيتش بيشتر ،دارد هم دين و ردندا كه وقتي
 اين از شود نمي باالخره ولي شود مي روشن مسأله بهتر ،كنيد نقض ،كنيد تأمل اين روي بيشتر شما حاال
 يا و است فقدان و نيستي حالت يك نفس ،آن خود يا ،داند مي بد بشر كه چيزهايي كه گذشت قضيه
 و گناهان. )گفتيم را ظلم تنها( است طور اين گناهان در حتي. شود مي فقدانات  به منجر كه است چيزي
 آن براي و خودش براي خودش ،نفسه  في اي رذيله صفت هر ،بگيريد نظر در شما اگر را رذيله صفات

   زا قوه آن نظر از... و حسادت ،تكبر. است بد ديگر نظر از ،نيست بد آورده وجود به را آن كه اي قوه
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 اصال ،است كمال قوه آن نظر از طلبي جاه مثال .]اند كمال[ هستند آن به وابسته اينها كه نفساني وايق
 ،است خير ،است رشد ،است كمال هست بشر در كه  اي غريزه آن براي ،باشد شديد چه هر طلبي جاه
    انسان در تعدادهااس ساير رشد مانع ،كرد رشد خيلي وقتي كه جنبه اين از  است بد فرد براي ولي
 تحت انسانيه عاليه نطقيه  قوه آن ديگر ،كرد رشد نفساني صفات اين وقتي آقايان قول به و شود مي

 كش سايه را ديگر درختهاي ،كند مي رشد خيلي وقتي  كه است درختي يك مثل ،گيرد مي قرار الشعاع 
    غضبي قوه اين. است بد اجتماع رنظ از يا. كنند رشد گذارد نمي است خودش  سايه در چون ،كند مي
 از ولي است كمال ،است رشد  قوه آن نظر از ،كند مي رشد او در وقتي اي غريزه و قوه هر يا آقايان قول به

 نظر از آيا ؟است بد زنا چرا ،زنا حتي. كند مي سلب را ديگران  سعادت اينكه براي ،است بد اجتماع نظر
 بشر در كه است ي ا غريزه ،نيست بد واقعا ،نيست بد قوه آن نظر از ،نه ؟است بد دهد مي انجام  كه اي قوه

 خوب بشود اشباع شكل هر به غريزه آن نظر از و كند مي اقتضا را خودش اشباع غريزه اين و هست
 گوييم مي اصطالح به يعني ،شود مي شخص انساني اخالق در فسادي  يك منشأ زنا همين اما ،است

 اشباع دنبال  هميشه ،رود نمي انسانيت عالي مقامات دنبال اساسا ديگر شد هرزه راگ و شد هرزه طبيعت
 در خاصي مالكيت يك و نظمي و حساب يك بايد اينكه براي ،است بد اجتماع نظر از. است غريزه اين

 حدود در مردي هر و مردي يك به باشد داشته اختصاص بايد زني هر  يعني ،باشد كار در جنسي مسائل
 اباحه مرد براي ولو  كه نيست دنيا در قانوني هيچ. باشد بايد اختصاص هم باز قانوني هر طبق. ماسال

 مرد به تنها ،زوجات تعدد درباب چرا. پذيرد مي تغيير ،قانون مصالح حدود در هم آن ،باشد قائل مطلق
    يك مثال گوييد مي شما ،بيماري يا. شود مي داده اجازه اجتماع مصالح حدود در ؟شود مي داده اجازه

 انجام بدي كار خودش نظر از ميكروب آن آيا ،شود مي پيدا ريه در ،شود مي پيدا آدم خون در ميكروب
 در كه خواهد مي مناسب جاي يك هم آن ،دنياست  اين موجودات از موجودي ميكروب ،خوب ؟دهد مي
    آن خود نظر از ،هست چه هر ،شود مي پيدا كه سرطان غده مثال. بخورد غذا ،كند رشد ،كند زندگي آنجا
 ،كرده پيدا خودش رشد  براي مناسبي زمينه يك كه است حيي موجود يك ،خوب ؟است بدي چيز غده
 شود مي منتهي چون هم غده آن خود نظر از يا ،است بد انسان اين حيات مجموعه نظر از. كند مي رشد
    خودش كه اي خانه در كه است كسي مثل ،است بد ،ندارد زمينه هم خودش بعد و انسان فناي به

هست   را خانه آن زيربناي ،
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 شاخه كم كم بعد ،كند مي  تغذي دارد شاخه زير آن از ،است شاخه روي كسي يا ،كند مي خراب دارد
 يا ،بينيد مي دنيا در شما كه بدي چه هر. نيستي و عدم به گردد برمي و افتد مي هم خودش ،شكند مي

 بد، گوييم مي او به ما ،است شده ديگري نيستي منشأ كه جهت آن از كه است  اي تيهس يا است نيستي
  . نيست بد خودش هستي جهت از ،خودش هستي جهت از نه
 پذير توجيه هستيها و نيستيها و نقصها و ضعفها و مشكالت تمام ،نباشيم قائل خالقي جهان براي اگر -

 از مانع توانست مي خدا اوال: شود مي مطرح بنيادي سؤال چند اين ،شديم خالقي به قائل اگر اما ،است
 اراده با  خودش و توانست مي اگر و است نقص اين كه توانست نمي اگر ؟توانست نمي يا بشود جهان خلق
 از هدفي چه اساسا و نكرده خلق كامل چرا ،كرده خلق كه حاال و كرد خلق چه خاطر به ،كرد را كار اين

 نور چيز همه اگر يعني ،كمالي يك براي است الزم شري هر وجود اينكه گردي مطلب ؟داشت خلقت
 اگر پس. دهيم مي تشخيص را نور ما كه دارد وجود اي سايه ،داديم نمي نور تشخيص ديگر ،بود مطلق
 را او آيا ،است بعدي كمال يك موجب او ضعف و است عارض او بر ضعفي كه دارد قرار جايي در فردي
 اوست اراده از ناشي كه انسان اعمال بين بخواهيم اگر ؟دانست تنبيه  قابل و مسؤول و ارگناهك توان مي
 ضعف و فقدان عامل  خودش اراده با انسان كه بگوييم و بشويم قائل تفكيك طبيعت ضرورتهاي با

 طبيعت متوجه مسؤوليتي و نيست چنين  طبيعي ضرورتهاي ولي ،است مسؤول بنابراين و شود مي
   ؟دارد امكان چگونه حوادث و اعمال  نوع دو اين تشخيص نگاهآ ،نيست

  
 اشكاالت اين همه كه فرموديد  اول قسمت. بود قسمت سه نظرم به مجموعا فرموديد كه مطالبي: استاد

 عالم براي خالقي به قائل اگر و باشيم عالم اين براي  خالقي به قائل ما كه آيد مي وجود به فرضي به
  "كه نفهميدم را اين معناي من. دارد صحيحي توجيه و است مرتفع اشكاالت  اين همه ،نباشيم
 الهيون كه مفهومي به عالم  اين براي خدايي به نباشيم قائل ما اگر ؟چه يعني"دارد صحيحي توجيه
 را عالم گوييم مي يعني ،بدهيم اشكاالت اين  به جوابي كه نداريم احتياجي ديگر اصال ،اند گفته
 چنين كاش اي كه بشود فرض اين چه ،بد چه باشد خوب چه ،پذيريم مي هست كه طوري همين

    محل ديگر كه است اشكاالتي اشكاالت اين ولي ،هست خودش جاي سر اشكاالت. نشود چه ،بود مي
   يك شما فرضا كه است آن نظير ،اين. ندارد سؤال
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. زند مي بهم را شما جلسه  اين و دآي مي انسان يك وقت يك ،كنيد مي صحبت داريد و داريد اي جلسه
 جاي كه اينجا !؟ايم نشسته اينجا ما بيني نمي تو !آقا گوييد مي ،كنيد مي اعتراض انسان اين به شما ،خوب
 وقت يك. زني مي بهم را ما جلسه ،اينجا اندازي مي را توپت مثال آيي مي يكدفعه تو كه ،نيست كارها اين
 اين چرا كه شويد نمي هم عصباني او دست از اساسا شما. زند مي همب را شما جلسه آيد مي حيوان يك

   گوييد مي و كنيد مي رد را حيوان آن ،زنيد نمي او به هم چوب ،شكنيد نمي  هم را پايش ،آمده حيوان
  . ندارد درك ،فهمد نمي ديگر خوب
 اين توجيهش ،است صحيح اينها توجيه نشديم عالم خداي به قائل ما اگر كه بگوييد خواهيد مي اگر

 چه به و بگوييم چه. رسد نمي شعورش و فهمد نمي  چون ،ندارد تقصير عالم اصلي مبدأ آن كه است
    همان به باز بدي واال ،نيست بدي ديگر بدي اينكه نه ،ندارد وجود اعتراضي  جاي ؟كنيم اعتراض كسي

 نظمي بي بيند مي الهي  كه مفهومي همان به باز نظمي بي ،است بدي بينيم مي بدي ما االن كه مفهومي
 همين هست چه هر عالم بگويد اينكه جز آدم  صورت اين در. نيست عالم در مسؤولي ديگر اما ،است
    نه ،ندارد وجود مسؤولي چون ،نيست سؤال براي جايي ،]بگويد تواند نمي  ديگري چيز [،هست كه است
 وجود عالم در شري وقت آن  يعني ،است شده حل شرور مسأله تمام ديگر ،بشويم خدا منكر ما اگر اينكه
  . كنيم قبول بايد اش نشده  حل] صورت[ همان به ،است نشده حل ،ندارد

  . است تعليل قابل صورت آن در كه است اين منظورم -
  

 نشده حل صورت به را مسأله  شريت جنبه از ولي خورد نمي بهم كه معلوليت و عليت قانون مسلم: استاد
 تمام اگر ،مادي قانون بنابر. نيست هم ي ا چاره و باشد هم بايد و هست جور همين] كه [،بپذيريم بايد

    قضاوت بدبين فالسفه كه طوري آن( نبود هستي كارگاه در اي خوبي اصال و بود مي  بدي هم هستيها
 هيچ ،است هستي ،باشد گفتيم مي )بدي با است مساوي هستي تمام اصال گويند مي كه كنند مي

 و دهد مي انجام دارد را جريانهايي هم يشعر وال هست اليشعري هستي يك ،نيست كار در هم مسؤولي
  . خيزد برمي بدي هم اينها تمام از
 را عالم آيا كه مساله اين اما.  است شده طرح مسائل ،مسائل اين تمام ،كرديد طرح بعد كه مسائلي آن اما
   داشت قدرت ؟باالجبار يا آفريد باالختيار ،آفريد خداوند كه
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 بر هم قدرت ،باالجبار نه و است باالختيار كه است شده ثابت مسأله اين ؟نداشت قدرت يا نيافريند
 در كه قدرتي نظير نه ،كامل قدرت يعني است پروردگار  ذات با متناسب كه قدرتي اما ،داشت نيافريدن

 به واجب ذات در ،است بالقوه امر يك عنايم به دارد وجود ما در كه قدرتي. دارد وجود"ممكن"يك
 اين كه دارم قدرت گويم مي من ،ببينيد. است طور اين او در هم اختيار و اراده. است بالفعل امر معناي

  . كنم نمي نخواهم اگر و كنم مي بخواهم اگر كه است اين معنايش ،نكنم كه  دارم قدرت ،بكنم را كار
 اين اگر( بكنم بلند بخواهم اگر  يعني ،نكنم بلند دارم قدرت و كنم لندب را ميكروفون اين دارم قدرت من

 بلند پس. كنم نمي بلند ،نشود پيدا من خواستن اين اگر و  كنم مي بلند را اين )بشود پيدا من خواستن
 امر يك من در اراده اين كه هست من در هم خصوصيت اين ولي است من مشيت به وابسته ،اين شدن
 شود مي ،بكنم اراده شود مي ،نشود پيدا شود مي ،بشود پيدا شود مي اراده اين نفس ،است دالوجو ممكن
 كند مي ايجاد ،كند ايجاد را عالم بخواهد اگر ،هست الوجود واجب ذات در حقيقت و معنا اين. نكنم اراده

 تأثير تحت كه نيست من اراده مثل او اراده اما. ندارد وجود عالمي ديگر ،كند ايجاد را عالم نخواهد اگر و
 از ناشي عالم و است كرده اراده او. نباشد موجود گاهي ،باشد موجود گاهي كه باشد ديگري عامل يك
 اراده از ناشي عالم چون] يعني[ است موجود"اگر"صورت به هم"اگر"اين. اوست قدرت و مشيت و اراده

. شد يم موجود عالم نخواهد چه واهدبخ چه اينكه نه ،شد نمي موجود عالم خواست نمي او اگر اوست
 نيست طور اين يعني ،باشد عالم كه است اين ذاتش الزمه ،نخواهد چه و بخواهد  چه او كه نيست طور اين
 يك او. اوست اراده از ناشي هم عالم و بود او  ذات در اراده اين. بود عالم ،نبود او ذات در هم اراده اگر كه

  . اوست اختيار از ناشي باالجبار مه  عالم و دارد ازلي اختيار
 مستكمل ،دارد هدف كه كاري هر در انسان ؟داشت هدفي چه خداوند كه است غايات مسأله دوم مسأله

 و خيرترين كه كاري همان. كند كامل را خودش خواهد مي حال عين در يعني ،است هدف آن به
 اي خيريه كار يك. است مستكمل كارها آن به انسان حال عين در ،است  انسان در كارها ترين غرض بي
 كه كسي آن ،خيريه غير كار در كه است اين خيريه غير و خيريه كار اين فرق ،دهد مي انجام انسان  كه

 ،بكشد بار مردم از ،بعد و بشود الملة وجيه  كه است اين مقصودش و كند مي تأسيس مدرسه يك مثال
   اثر خواهد مي كار اين نفس از ،دبشو منتفع خودش خواهد مي كار اين از يعني
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 كه كسي. برگردد خودش به كار اين اثر كه دهد مي انجام چنان را كار اين خود پس ،بگيرد خودش براي
 اما ،برگردد غير به اثر اين خواهد مي ،برگردد او به كار  اين مادي اثر خواهد نمي ،دهد مي انجام خير كار
 ناراضي  وجدانش كه )هست چه هر ،الهي يا انساني اخالقي احتياج( هست وجودش در احتياجي يك
 براي مردم به بدهد را اين خواهد مي يا كند راحت و راضي را خودش وجدان خواهد مي الاقل ،است
 ذات در. كارهاست آن به مستكمل خودش كارهاي در  انسان باالخره. كند راضي را خودش خداي اينكه

    نداشته هم كردن جود اين به نيازي و نيست كند جود اينكه براي جود حتي ، است جودمحض پروردگار
 و كامل علم الزمه ،ذاتش كمال  الزمه ،اش اراده و مشيت الزمه جود اين اما ،باشد داشته تواند نمي و است
  . است كامل اراده الزمه
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   شرور مسأله و توحيد          
             )2(   

  
   گذشته بحث خالصه

  
 بحث بايد مرحله سه در را شر و خير موضوع ديگر تعبير به و عالم كار در نظميها بي و بديها موضوع
 بود بديها و شرور ماهيت بررسي مرحله يكي ، گذشت كه اي مرحله دو. گذشت آن مرحله دو كه كنيم
 در ؟گوييم مي جهت چه از ،بد گوييم مي آن به ما كه را چيزي هر و چيست شريت منبع اساسا كه

 )اشياء عدمي صفات  يعني( هستند نيستيها سلسله يك خود يا بديها كه اين به رسيديم نهايي  تحليل
 سلسله يك يا و ،است بد فقر ،است بد جهالت ،است بد كري ،است بد كوري گوييم مي اينكه مثل

 شوند يم سبب ،شوند مي نيستيها سبب كه شود مي گفته"بد"آنها به جهت  آن از كه هستند هستيهايي
 مانع ،بشوند كماالت  سلسله يك واجد توانند مي كه اشيائي يا بشوند نيست ،هستند كه اشيائي كه

 چه هر ،است ميكروب يا بيماري يك خودش وبا ،است بد وبا گوييم مي ما مثال. شوند مي آنها كماالت
   در يا انسانها در ار حيات و هستي رشته چون ؟شود مي گفته بد وبا چرا اما ،نيست نيستي خودش هست

 فالسفه اصطالح به نفسه  في وجود نظر از نه ،است بد كه هم آن پس. برد مي و كند مي قطع حيوانها
   آن يعني ،است
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 ما مثل ،خودش براي  خودش ميكروب آن. نيست بد خودش براي و خودش نظر از خودش ميكروب
 براي خودمان ما كه كنيم نمي فكر ودمانخ  درباره وقت هيچ ما كه طوري همان ،هستيم ما خود براي

    هم آنها ،باشد بد ،اشياء ساير از نظر قطع خودمان براي ما پيشرويهاي و كماالت و باشيم بد خودمان
 به كه( ديگر اشياء  نسبت به ،ديگر اشياء نظر از ولي ،خوبند نفسه حد في خودشان براي خودشان
 آنهم. نيستند خوب نسبي وجود نظر از ،)نسبي وجود يا ضافهباال وجود ،بالقياس وجود گويند مي اصطالح

  . گردند مي اشياء آن در نيستي يك به منجر چون ؟نيستند  خوب نسبي وجود نظر از چرا
 تفكيك ديگر عبارت به و )معنا همين به شر( شر و خير ناپذيري تفكيك مسأله ما بحث دوم قسمت
 را آن ما كه است محض توهم يك اين. است يكديگر از طبيعت جهان در نيستيها و هستيها ناپذيري

 خير را آن ما كه آنچه دنيا اين در كه نيست] طور اين[ چرا گوييم مي بعد ،كنيم مي  فرض ممكن امر يك
 يعني( ناميم مي شر را آنها ما كه چيزهايي  آن و باشد )است اشياء هستي ي ها جنبه همان كه( ناميم مي

 است ممكن امر يك اين كنيم مي فكر ؟نباشد )شود مي نيستيها به منجر  كه يهاييهست يا نيستيها همان
 بايد توابعش و لوازم اين همه با ،باشد اگر طبيعت و دنيا اين ،نيست طور اين. گوييم مي چرايش از لهذا و

 شر بر خير جهان در آيا كه گرفت نظر در بايد مجموع در پس. نباشد اصلش مگر ،نباشد اگر و باشد
 خير جانب بشود، حساب اگر كه است قطعي ؟هستي بر نيستي يا دارد غلبه نيستي بر هستي ،دارد غلبه

  . دارد غلبه شر جانب بر
  

  مقدمه خيرات ، شرور
  

 ما كه چيزهايي و شرور اين خود كه است مسأله اين ماست بحث مورد امروز مرحله اين كه سوم مرحله
 شر درصد صد هم اينها ،هستند الينفك خيرات از  گوييم مي و ميمنا مي فقدانات و نيستيها را آنها

    نيستيهايي درصد صد ،ناميم مي شر را آنها ما كه چيزهايي همين كه نيست طور اين يعني ،نيستند
 ما اگر نبودند شرور و فقدانات و نيستيها اين اگر كه ،مؤثرند هستيها در نيستيها همين بلكه ،باشند بالاثر
 را شرور و كنيم جدا ،ناميم مي شرور ما كه آنچه از را خيرات  كه باشد ممكني امر يك اين كنيم فرض

 مي خيرات را آنها ما كه چيزهايي آن يعني ،كرد مي پيدا اختالل عالم دستگاه برداريم عالم از يكدفعه
   يك  اين البته. كردند نمي پيدا وجود امكان ديگر هم آنها ،ناميم 
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 يك و شخص يك نظر از ، ناميم مي شر ما كه آنچه باز پس. بدهيم توضيح آن درباره بايد كه ادعاست
 خيرات بودن خير. است خير هم شر همان خود ، كلي و جملي نظام نظر از ولي ،است شر جزئي ء شي

 همين ،نيستيها همين اينكه به دارد بستگي خيرات پيدايش و شرور  اين بودن شر به دارد بستگي
 حتما خالها همين  كنيم مي فرض هستيها در گودالها سلسله يك را آنها ما ،توهم عالم در هك گودالها
  . است سوم مرحله فرضيه  اصل اين. بگيرد خود به تحقق صورت هستيها آن تا باشد

 صد مطلب يك اين البته.  كنيم تقسيم قسم سه به را بديها بايد ما ،بحث اين در كه رسد مي نظر به
 ،كرد تقسيم شود نمي ديگري طور و است قسم  سه همين حتما بگويم كه نيست اي شده حساب درصد
 كه نيست چيزي يعني ،بشود بيشتر است ممكن بعد و آمد خودم ذهن در اخيرا كه است تقسيمي اين
 بعضي گواينكه ،نباشد خارج قسم سه اين از كه رسد مي نظر به ،باشد شده كامل بررسي و كار  آن روي

  . كنند مي پيدا تداخل همديگر با هم اقسام خود از
  

  فناها : نوع اول از شرور
  

 شود مي واقع سؤال مورد كه  است اي مسأله مهمترين شايد اين. فناهاست نوع از بديها و شرور قسم يك
 فاني بعد چرا ،مانند نمي هميشه براي چرا ،آيند مي وجود  به ،شوند مي حادث ،شوند مي پيدا اشياء اگر كه
 عجيب  هم خيلي سنجد مي گري كوزه دستگاه مقياس با را دنيا كه خيام معروف شعرهاي در ؟شوند مي

 را او همه ،بشكند ساخته خودش  كه را اي كوزه آن بيايد اگر ،سازد مي كوزه كه گري كوزه گويد مي است
 كه را كوزه كه يردگ نمي ياد گر كوزه اين از خلقت دستگاه چرا ،كنند مي حساب احمق و جاهل آدم يك
 چرا كه است صورت  اين به مسأله اين پس ؟شكند مي را اينها چرا ،نشكند خودش الاقل ديگر ،سازد مي
 يا و نيستيها اين اصلي منشأ كه كرديم عرض  البته ؟شوند مي نيست ،شوند مي هست اشياء آنكه از بعد

 و دارد منشأ دو كه ،هست عالم اين اباسب و علل ميان كه است تزاحمي و تضاد مناشئش از يكي الاقل
 وجود بر اي فايده ،عالم  كلي نظام نظر از آيا ببينيم خواهيم مي ما. دهيم مي توضيح شما براي را دو هر
   ؟ندارد اي فايده هيچ اساسا يا است مترتب گياهها و حيوانها و انسانها در مرگها اين و نيستيها اين
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 نيست بعد چرا پوشد، مي هستي لباس كه چيزي هر بگويد آدم كه است اي كودكانه فكر هم اين
 كه است توهم اين براساس سؤال و فكر اين  يعني ،نيست بيشتر اشتباه يك هم فكر اين ريشه ؟شود مي

  . كند مي نيست را آنها يكدفعه هم بعد ،آورد مي وجود به مطلق نيستي و عدم  كتم از را اشياء ،عالم خالق
 به ديگر چيز خواهي مي هم اگر ؟بري مي ميان از چرا ،دار نگه ،كردي ايجاد عدم كتم از هك را آن گويد مي

 ،است حركت و طبيعت و ماده دنياي دنيا كه صورتي در ،بياور وجود به نو از ديگر يكي ،بياوري وجود
 ،بيايند وجود به قبلي ماده يك بدون كه است محال ،آيند مي وجود به طبيعت در كه اشياء تمام يعني
 آيا ،ايم آمده وجود به االن كه ما خود. پذيرد مي نقش و صورت و شكل هي كه است عالم ماده اين يعني

 شده مصور )1( صورت اين به كه است عالم هاي ماده همين يا ايم آمده وجود به مطلق عدم كتم از
 ما. دارد  مشخصي رفيتظ و محدود و معين قابليت يك ،صورت پذيرش قابليت نظر از  عالم ماده ؟است

 و زمين همين در كه اي ماده ، خودمان زمين همين و هستيم ما. است همين حساب برويم جا هر به
 انساني صورت ،بپذيرد حيواني صورت ،بپذيرد گياه صورت دارد استعداد كه مقداري ،هست زمين اطراف
 را صورتها اين  عالم اين مواد تمام اگر. نيست نامحدود ،است محدود باالخره ،]پذيرد مي[ بپذيرد

 ،بندند مي آيندگان بر را راه كه است اين اثرش  اولين ،نشوند نيست و بمانند اينها شد بنا و پذيرفتند
    به امروز كه گياههايي آيا ،شد نمي فاني بود آمده وجود به پيش سال هزاران در گياه آنچه اگر مثال
 بر آنها فقط اگر ،اند بوده پيش سال ميليونها بلكه و قرنها و سالها رد كه انسانهايي ؟بودند ،اند آمده وجود
 در شما كه را چيزي هر و ،طور همين حيوانها ؟آمد مي وجود به ديگري  انسان آيا ،بودند باقي زمين روي
 اصال ،بيايند وجود به دارند وجود امكان كه اشيائي تمام كه اين ،هستي يافتن انبساط اين. بگيريد نظر

 صورتهاي به نوبت تا ،باشند فاني و محدود شوند مي پيدا  عالم در كه صورتهايي اينكه به دارد بستگي
 يك تازه ،بمانند باقي هميشه براي شوند مي پيدا عالم ماده در كه صورتهايي همه اگر واال ،برسد بعدي
 معدومات آن زبان از ،الح زبان  به يا ؟است محدود قدر اين عالم چرا كه آيد مي وجود به ديگر سؤال
   به هيچ ديگر و اند داشته نگه را ماده  اين و اند آمده اينها چرا: گفت شود مي

  : پاورقي
 جوهريت يك ما ،جوهري و فلسفي  اصطالح به بلكه ،گيريم نمي ظاهر شكل مفهوم به تنها را"صورت"1. 

  . ايم كرده پيدا انساني
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 و انبساط ،هستي در است  تكاملي يعني ،هستي در است تنوعي يك ،اين خود ؟دهند نمي نوبت آيندگان
 ،باشد عام وجودش فيض - هم بايد و -  بشود بنا اگر  هستي مبدأ و هستي پس. هستي در است اي ادامه
  . بشود پيدا بعدي هستيهاي براي زمينه تا كند پيدا وجود نيستيها  اين بايد ناخواه خواه

  

  تلقي صحيح از مرگ و نيستي 
  

 مطلق فاني را عالم صور كه نظر  اين از يعني ،گوييم مي داريم مادي نيمه فكر يك نظر از ما را اين تازه
 معدوم كه حيوانها حيات ،است شده معدوم واقعا شود مي  معدوم كه گياهها حيات بگوييم و بدانيم

 وقتي انسان  حيات كه است انسان حيات به راجع اين از باالتر و ،است شده معدوم و  نيست واقعا شود مي
 كساني نظر از اگر واال ،شود مي مطلق  فاني و نابود و نيست ،ميرد مي كه وقتي انسان و شود مي معدوم
 بسط و قبض اصطالح به و شود نمي فاني شود مي پيدا عالم  اين در كه صورتي هر معتقدند كه بگوييم
    حتي كه ،است بازگشت و قبض نوعي فنايش ،كند مي پيدا بسط دنيا اين در  كه چه هر يعني( است
 نيستي ديگر كه آن )انسانها  به رسد چه تا ،حيوانات به رسد چه تا ،دارند حشر هم نباتات گويند مي

 يستين ،است تكامل و تحول همان مرگ ،داد نبايد  نيستي نام مرگ به اصال منطق آن در و نيست
  : كه همان ،"هستي"نيستي  نه ،است"نيستي"
   زدم سر حيوان ز مردم نما وز   شدم نامي و مردم جمادي زا

   شدم كم زمردن كي ترسم چه پس   شدم آدم و حيواني از مردم
   پر و بال مالئك از برآرم پس   بشر از بميرم من ديگر بار
  

 به جايي از انتقال و منزلي به  منزلي از تحول مرگ ،نيست واقعي معني به مرگ اساسا منطق اين برپايه
  : فرمود )ص( اكرم پيغمبر. است جايي
  . )1( » تبعثون تستيقظون كما و تموتون تتامون كما

 همين  . شويد مي محشور شويد مي بيدار كه طوري همين و ميريد مي ،خوابيد مي كه طوري
  : پاورقي

  . عبارت اختالف با ،47 ص 7 / ج ،بحاراالنوار 1. 
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 درجه يك ،بگيريم را منطق اين اگر. نيست"شد نابود ،دش نيست"بگوييم كه معنايي به مردن واقع در
 آن خود نظر از ،كند مي باز كلي طور به آيندگان براي را راه نيستيها و مردنها اينكه از غير. ايم رفته باالتر
  . است ديگر نشئه به اي نشئه از انتقال] مرگ[  هم
 ،است بوده سينا ابن شاگرد واسطه دو يكي با گويا ،است بوده فيلسوفان و حكما از يكي كاشي افضل بابا
 اش بالواسطه استاد كه نيست معلوم حاال ،است طوسي نصيرالدين  خواجه استاد كه گويند مي بعضي و

 دارد افضل بابا مدح در اساسا رباعي يك خواجه. است بوده استادش استاد يعني الواسطه مع استاد يا بوده
 زبان به هم را چيزها از بسياري اتفاقا. پيداست  هم آثارش از و بوده فاضلي مرد كه رساند مي اين و

   از خيلي و نوشته فارسي زبان به را فلسفي كتابهاي كه است اين كارهايش از  يكي. است نوشته فارسي
 در خواجه. است كرده فارسي  زبان به بزرگي خدمت جنبه اين از و درآورده فارسي زبان به را اصطالحات

  : است گفته وصفش
   )1( افضل فضل و فضال فضل   اعال سپهر دهد عرض گر
   افضل افضل كه آيد آواز   تسبيح جاي به ملكي هر از
  

 سائل ،كرد سؤال را گر كوزه به تشبيه و خيامي منطق و ميرها و مرگ موضوع همين او از كسي يك
  : گويد مي

   مست دارد نمي روا آن بشكستن   پيوست هم در كه اي پياله اجزاي
   شكست چه براي وز ساخت بهرچه از   دست سرو و نازنين سرو قد چندين

  
 -  گفتند مي قديم در كه -  صدف در گوهر پيدايش به را ميرها و مرگ موضوع او جواب در افضل بابا

 به ولي ،است درست چقدر صدفها در گوهرها پيدايش  اين طبيعي علوم نظر از دانم نمي. كند مي تشبيه
   در كه گوهرها اين كه گفتند مي طور اين. است زياد دنيا در تشبيه اين نظير و است تشبيه حال هر

 كند مي باز را دهانش بعد و آيد مي دريا روي بر حيوان اين. شود مي پيدا باران از اول ،شود مي پيدا صدف
  .... چكيد زابري باران قطره يكي":گويد مي هم سعدي كه ،دهانش در افتد مي آيد مي باراني قطره و

  : پاورقي
 سپهر 1.    ؟است افضل همه از كي بپرسد و بياورد هم را"افضل"و بياورد را فضال همه اگر اعال
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 فلسفه اصال واقع در و گوهر  يك به شود تبديل تا بماند حيوان اين شكم در بايد مدتها باران قطره اين
 حيوان اين شكم داخل در ماده اين يد با هم مدتها و ،خودش داخل در است گوهر دادن پرورش ،صدف
   ديگر كه است اين مرحله ،شد گوهر ديگر كه اي مرحله به رسيد كه همين ،كند پيدا پرورش تا باشد
   استخراج آن از گوهر و شود ريخته دور و بشكند بايد و است فايده بدون صدف
  :گفت افضل بابا. گردد

  بست آدم رتصو اتيح آب وز     وستيپ تن صدف در جان گوهر تا
 چو گوهر  بنشست سلطان گوشة كُلَه طرف در    بشكست چون صدف شد، تمام

  
 ها صورت كه دارد تيمأمور عالم مادة واقع در د،ينيب يم ايدن در كه ييها اتيح و موت نيا ديبگو خواست

 دبع تا بشكند نيا ديبا خود به خود شد، كامل كه يوقت كند؛ ليتكم. بدهد پرورش خودش داخل در را
  .يگريد يگوهرها دادن پرورش يبرا بشود نهيزم

 ـ مردم فلسفة و دهيفا نه ـ مردن علت كه كردند، يم بحث مرگ راز و موت سرّ دربارة ميقد از لهذا
 انيم از بعد شود، يم ريپ بعد. كند يم يط را يا ه دور بعد چرا شود، يم زنده كه موجود كي ست؟يچ
 يعل اساس بر يزيغر حرارت نكهيوا كردند يم مطرح را يعيطب لعل نيهم يبوعل مثل هايبعض رود؟ يم

. كنند هيتوج ياصول نيچن اساس بر اغلب هم امروز يعيطب علوم ديشا. گذارد يم كمبود به رو كم كم
 ياساس علت كي معلول يعيطب علل نيا و دارد تر ياساس شةير كي نيا گفتند يم يگريد عده كي يول
 و صورتها كه يوقت خودش وجود داخل در عالم مادة كه است نيهم رت ياساس علت آن و است تر 

 كمتر آنها انيم قيعال بشوند، كاملتر آنها كه اندازه هر كند، يم ليتكم و دهد يم پرورش را ييها تيفعل
 و بادام مغز به كردند يم هيتشب. شوند يم جدا شتريب گريكدي از شد، كمتر قيعال كه چه هر و شود يم

 ختهيآم گريكدي با قدر آن د،يآ يم وجود به كه ابتدا در كه گردو پوست و گردو مغز اي مبادا پوست
 داخل در مغز كه ديآ يم در صورت نيا به مجموعه نيا جاًيتدر. باشند هم ديبا و هستند يكي كه هستند
 نكهيا با است يمساو كمال حد به آن دنيرس يول رسد، يم كمال حد به تا كند يم دايپ پرورش گردو
 كه يوقت و ديآ يم در جامد قشر كي صورت به گردو پوست كار، آخر آن تا بشود، كمتر و فتريضع قيعال
  .جداست پوست از يكل به مغز دينيب يم د،يشكن يم
   يماورا يا تشنه نكهيا و باشد قائل صور يبقا فلسفة به يكس اگر حال، هر به
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 حسابش ،قرآن اصطالح به  است )1( توفي ،است قبض عواق در موتها و دارد وجود دنيا و ماده نشئه
 شر شود مي فاني كه موجودي آن نظر از فناها بينيم مي باز ،نگوييم را اين هم فرضا. است روشن خيلي
    محال نشود فنا اين اگر كه آن پيدايش براي است مقدمه اين فناي كه موجودي نظر از ولي ،است
 بر نظام روي كه هستند نقشهايي ،شوند نمي آفريده مطلق عدم از تموجودا و ،بيايد وجود به آن است
 معزول كه است اداري پستهاي مثل. است كمال و خير شوند مي پيدا يكديگر سر پشت دنيا ماده روي
 شدن خالي اين كه كساني براي ولي ،است شر او خود براي خودش اداري  پست از كسي يك شدن
 نفر يك دست در هميشه  براي پست يك اگر. است خير بگيرند اي تازه غابال آنها كه شود مي منشأ  پست
 يك دست در هميشه پستها همه كه نشد كار اين  گوييم مي و كنيم مي حساب مطلق شر را اين ما ،بماند
   پستها چون ،برسد ديگر اشخاص به نوبت تا برو تو آقا گوييم مي ،نشوند  عوض هرگز و باشد اي عده

 است خير و دارد اثر خودش  هم فنا كه )فناست نوع از كه شروري( فناها اثر به راجع اين. است محدود
  . آيند مي آينده در كه ديگر موجودات براي ولي

  

  تفاوتها و تبعيضها : نوع دوم از شرور
  

 سطحهاي در طور اين اشياء چرا اساسا گويند مي ،شوند مي ناميده تبعيضها و تفاوتها ،شرور از دوم نوع
 ،تفاوت گويد مي تا ،كند مي صحبت خودش منافع مقياس  روي بشر وقتي البته ؟اند شده آفريده مختلف

 و فقر در افراد تفاوت مثال ،شود مي )عالم كل مساله به نسبت( جزئي مسأله همين  متوجه ذهنش فورا
 صورتي در ،تر هوش كم يكي ،تر باهوش  يكي ،ضعيفتر يكي ،قويتر يكي ،فقيرتر يكي ،ثروتمندتر يكي ،غنا
  . نيست اين به محدود تفاوت كه

 انسان مسلم و انسان بعضي ،اند شده آفريده حشره موجودات از بعضي باالخره كه است اين يكي تفاوتها
   آفريده  گياه يكي ،است حشرات از كاملتري موجود يك

  : پاورقي
 خداوند يعني )42 / زمر(" موتها حين  االنفس يتوفي اهللا".گرفتن تحويل تمام و تام عنيي"توفي"1. 

  "» يبسط و يقبض اهللا و"يا. گيرد مي تحويل ،كند مي قبض ،گيرد مي  بتمامه مردن وقت در را نفوس
 "احياء" آن به ما كه است  همين دادن بسط. دهد مي بسط هم و كند مي قبض هم ،خداوند )245 / بقره(

 كردن فاني و ميراندن واقع در ها اماته. گوييم مي"اماته"آن به كه است همين كردن قبض ،گوييم مي
  . است گرفتن تحويل  بلكه ،نيست
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 عدل الزمة ست؛ين سازگار ياله عدل با اند، شده دهيآفر متفاوت اءياش كه نيا نديگو يم جماد؛ يكي شده،
 اشكال يليخ رسد يم نظر به هم نيا. باشند شده دهيآفر يمتساو سطح كي در اءياش كه است نيا ياله

 وجود تعدد و كثرت تواند يم ايآ وقت آن نباشد، مخلوقات انيم يتفاوت چيه اگر چون است، يا نشده
 ديآ يم الزم باشند، نداشته تفاوت و اختالف گريكدي با جهت چيه از انسانها افراد اگر يعني باشد؟ داشته

 و باشند انسان كي ديبا انسان افراد تمام نباشند؛ متعدد افراد و باشد نداشته وجود بودن تا دو گريد كه
 پس. باشند نوع كي ديبا انواع همة باز باشند، نداشته اختالف گريكدي با و باشند يكي انواع تمام اگر
 ميكن فرض طور نيا ما ديبا يعني باشند؛ نوع كي انواع، تمام و فرد كي افراد، تمام كه است نيا اش جهينت
  .نكند دايپ استنباط ينوع تعدد و يفرد تعدد نظر از يهست يعني فرد؛ كي به بشود محدود يهست كه

 عرض در] آن افراد [كه يكثرت ،يزمان كثرت (كند دايپ كثرت و تعدد يهست دييگو يم شما بعالوه،
 انسان و يديآفر مار را من چرا ديبگو مار مثالً كند، سؤال دارد حق يموجود هر حاال ،)گرنديكدي
 در ؟يديافرين او را من چرا ديبگو انسان فرد نيا ؟يديافرين فرشته را من راچ ديبگو انسان ؟يديافرين

 را من چرا مييگو يم يوقت كه است توهم نيا اساس بر گفتن، او و من نيا كردم عرض شيپ جلسة
 باشد فرشته فرشته آن و باشم من من نكهيا به مربوط من بودنِ من ميكن يم اليخ ،يديافرين فرشته

 ديكن فرض نكهيا مثل. بود يم فرشته من نيهم حال نيع در و باشم من توانستم يم من يعني ست؛ين
 چوب نيا تواند يم باشد، راست چوب نيا تواند يم است؛ چوب نيهم چوب نيا م؛يدار نجايا يچوب كي

 يعني ستم؟ين فرشته من چرا مييگو يم است؛ طور نيا هم اءياش] وجود [در ميكن يم اليخ. باشد كج
 همان او يعني ستم؟ين انسان من چرا ديبگو فرشته اي باشم؛ فرشته و باشم من توانستم يم من نيهم

   ديبگو هم مار آن باشد؛ انسان است، خودش خودش نكهيا نيع در و باشد فرشته
 صورتي در ،باشد انسان  ولي باشد خودش خودش و ذات و منيت آن يعني ؟نيافريدي انسان را من چرا
 ،هست اگر مار ،بود نسانا"او"كه نبود طور اين ،بود مي  انسان اگر است مار كه آن. ستني طور اين كه

 ماهيتش هم انسان ،است مار بشود موجود بخواهد اگر ،است مار ماهيت كه ماهيتي آن. است مار همين
 توانست يم آن ،اشياء اين از و اند بوده اشيائي  يك اينكه نه ،است انسان همين بشود موجود بخواهد اگر

 تو اند گفته  عدالتي بي و تبعيض يك با يا و كشي قرعه يك با ،باشد مار توانست مي  اين ،باشد انسان
   كور چشمت
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 صالحيت آنها همه كه افرادي  مثل ،باشد انسان بايد ،شود كور چشمش هم او و شوي مار بايد ،شود
 رئيس تو اند گفته و اند گذاشته رأس در ،كرده بانتخا را  يكي ،كنند اشغال را پايين و باال پستهاي دارند
 در ،عادي كارمندهاي شما اند گفته ديگران به ،معاون تو اند گفته و دست زير اند گذاشته را  ديگري ،اداره

  . نيست طور اين. باشد رئيس شد مي ،بودند  داده قرار رئيس هم را عادي كارمند اگر كه صورتي
 اين نظير گويند مي است  خوبي تشبيه اما اند كرده تشبيه ديگران ،ام دهنكر تشبيه من تشبيه مقام در

 تصور را نقشها آن اول ،بياورد وجود به را نقشهايي خواهد مي كه معمار و مهندس نفر يك كه است
    رسم خودش ذهن در را زياد خطوط و مستقيم خط ،منحني خط ،مثلثي ،مربعي ،اي دايره مثال ،كند مي
 ايجاد آنكه از قبل كه را مثلث. كند مي ايجاد را منحني خط و مستقيم خط ،مثلث ،دايره بعد ،كند مي
 مرا چرا بگويد دايره كه ،نكرد دايره او هم را دايره و نكرد  مثلث او ،كرد مرتسم خودش علم در كند

 خودش ذات هب بودنش  دايره كه( را دايره ذات همان ؟نكردي دايره مرا چرا بگويد مثلث و  نكردي مثلث
  . آورد مي وجود به )است  مثلث خودش ذات در كه( را مثلث ذات )هست
 و سر آن كه"اوجدها بل مشمشا المشمش اهللا جعل ما":گفت كه سينا بوعلي از هست معروفي جمله
 البته. است داده وجود را زردآلو ،است نكرده زردآلو را زردآلو خدا: گفت. آورد وجود به دنيا در را صداها

 يك كه كنيم مي خيال خودمان فكر در ما اينكه بلكه ،دارد وجودي يك ،وجود از قبل زردآلو اينكه  نه
 و كرد زردآلو را آن ،باشد هم زردآلو توانست مي ،باشد گالبي توانست مي خودش ذات رد كه را چيز

    آن يموجود هر كه است اين عدل معني ،نيست تساوي"عدل"معني. نيست طور اين ،نكرد گالبي
 توانست مي را وجود اين ، ذات آن. بدهند او به ،باشد داشته تواند مي و دارد استحقاق كه را وجودي
 توانست مي را وجود اين هم ديگر ذات آن و باشد داشته  توانست نمي را وجود اين از غير و باشد داشته
 اند تو نمي  اولي كه را آنچه كه تنيس اين عدل. باشد داشته توانست نمي وجود اين از غير و باشد داشته
 ،اين. برسد اولي به تا كنند كم او از ،باشد  داشته تواند مي دومي كه را آنچه و بدهند او به ،باشد داشته
  . دارد فلسفي ريشه خيلي كه تفاوتها درباب جهت يك
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  زيباييها مديون زشتيها هستند
   

 نظام در گفتيم نيستيها درباره  كه طور همان كه تاس اين آن و است تر ساده تفاوتها درباب دوم جهت
 ما. دارد ضرورت عالم كلي و جملي نظر از هم تفاوتها اين ،دارد ضرورت نيستيها آن عالم جملي و كلي
 چرا بدش  اين ،هست كه خوبش آن گوييم مي و ،بد را يكي و خوب گوييم مي را يكي تفاوتها اين در

 تابلوي در. نقاشي تابلوي يك به زنند مي  مثال. نبود هم خوب آن ،نبود بد اين اگر كه دانيم نمي ؟هست
 است روشن قسمت يك كه هست قسمتها ميان تفاوت اين ،دارد وجود توأما تاريكي و روشنايي ،نقاشي

 كه دارد همين به را خودش  كمال و زيبايي و را خودش بودن تابلو ،تابلو اين ولي ،تاريك قسمت  يك
 وجود تابلو وقت آن آيا ،بود روشني هم تاريكيها جاي به اگر. است آميخته يكديگر به ريكيهاتا و روشنيها
 اگر آيا ؟داشت وجود  موفقيت ،نبود محروميت دنيا در اگر آيا ؟داشت وجود زيبايي وقت آن آيا ؟داشت

 مبهوت و مات آن لمقاب در ،زيبايي گوييم مي ما االن  كه را آن ؟داشت وجود زيبايي ،نبود زشتي دنيا در
    همه اگر. نيست طور آن دنيا جاي همه كه است اين براي ،كنيم مي توصيف و  درك را آن و مانيم مي

 همه( بودند مي دنيا مرد  زيباترين همان نظير دنيا مردهاي تمام ،بود شكل يك و جور يك دنيا جاي
 ،كلئوپاترايي نه و داشت وجود يوسفي نه ديگر ،بودند مي كلئوپاترا دنيا زنهاي تمام و )بودند مي يوسف
 زشت زشتي  همين مديون را خودش زيبايي ،ناميم مي زيبا را آن ما كه آن پس. نداشت وجود زيبا اصال
 دنيا اول درجه عدالتخواهان و عادلها آن. است طور اين خوبيها تمام در. نبود هم آن ،نبود اين اگر ،است
 بشر افراد  همه اگر. ندارند را اين ديگران آنها كنار در كه است اين رايب ،دارند  جالل و جلوه اينهمه كه

  . نداشت وجود دنيا در  هم ابيطالبي بن علي ديگر ،داشتند مي را ابيطالب بن علي خصيصه
 بايد ناچار ،بيايد وجود به كثرتي  بناست اگر يعني( است اشياء ذاتي تفاوتها نفس اينكه از گذشته پس
 جملي و كلي نظام در ،)دارند خودشان ذات از را تفاوت هم متفاوت اشياء اين و باشند متفاوت اشياء
 كوه گوييم مي ما كه است  اين مثل ،است الزم تفاوت اين ،ناميد مي خير شما كه چيزي همان براي ، عالم

 كه تفاوتها به راجع هم اين ؟داشت وجود دنيا در  كوهي ،نبود پستي و دره اگر حاال !دارد شكوه چقدر
   براي
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  . كرد ذكر توان مي مثال خيلي آنها
  

  سختيها و شدايد : نوع سوم از شرور
  
 از بلكه ،تبعيضها و تفاوتها نوع از نه و فناهاست نوع از نه كه است آنهايي بديها و شرور سوم قسمت اما
 جوان آن خود نظر از اگر را جوان يك مردن ؟دارد وجود دنيا در  مصائب چرا. است شدايد و سختيها نوع

 فراق اين  كه كسي آن نظر از ولي گفتيم كه است سابق بحث است نيستي و فنا و مرگ ، مكني حساب
 ،رقابتها ،عداوتها ،شدايد ،سختيها وجود بر آيا كلي طور به. است مصيبت نامش ،گذارد مي اثر او در

 و مصائب  همين خود يعني ،طورند همين مه اينها اتفاقا ؟نه يا هست مترتب اثري... و بيماريها ،جنگها
  . بعدي  تكاملهاي و خوبيها براي هستند بزرگي عامل يك شدتها و سختيها

 ،سالمت ما. نيست كمتر جهت دراين ايراد از ،بياورد عكس جهت در را ايراد كسي اگر اتفاقا اينجا در
 به بعد كه عوارضي نظر از اگر ار همينها ولي هست هم خوبي ،خوبي  گوييم مي را امنيت ،ثروت ،قدرت
 غرور قدرت - ندارد  كليت البته معموال. نيستند خوب چندان كه بينيم مي ،كنيم نگاه آورند مي وجود
 روحي آرامش سالمت ،آورد مي بدبختي فساد ،آورد مي فساد ثروت ،آورد مي بدبختي غرور ،آورد مي
 مندش طرف از انسان وقت هيچ كه زياد امنيت ،آورد مي بدبختي بعدها خيالي بي و آرامش ،آورد مي

 سوي به را انسان كه است ضعف ،مخالف جهت در ولي. آورد مي پروري تن و تنبلي ،نشود تهديد
 سعادت كه كند مي خيال انسان ،كنند مي بحث هميشه كه سعادت مقياس نظر از. كشاند مي پيشرفت

 قدرتمند بسا اي ،نيست طور اين كه صورتي در ،سالمت يعني  سعادت ،ثروت يعني سعادت ،قدرت يعني
  . كشاند مي بدبختي به را او ثروتش و قدرت همين  كه ثروتمندي و

 به نيل سعادت معناي آيا ؟شود مي تامين انسان براي چگونه سعادت و چيست سعادت فرمول حال
 را فرضيه اين اي عده. است وارد اينها تمام بر  اشكال همين ؟موجود وضع از داشتن رضايت يا آرزوست

   ،باشد سعادت خيال در هميشه انسان كه است اين به سعادت كه -  نيست  هم بدي فرضيه اند گفته
 سعادتمند سعادت واقعي وجود خود از ،است سعادتمند سعادت فكر از انسان كه اي اندازه به گويند مي

   نيست
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  : اند كرده نقل عربي در قديم از كه هست شعري
   رغدا زمنا بها عشنا فقد اال و   المني غاية تكن تحصل ان اماني
  . كرديم زندگي خوش تو با ما عمر يك نرسي هم اگر ،بهتر چه كه برسيم تو به ما و برسي اگر آرزوها اي
  

 دنيا اين در بخواهد اگر انسان. كردن طلب با است مساوي نداشتن و نداشتن با است مساوي داشتن آرزو
 وجدان. بدود آنها دنبال آرزو و اميد و عشق با و باشد نداشته را چيزهايي بايد شههمي ،باشد سعادتمند

 قرآن لهذا و  است بشر براي دنيا اين در بدبختي بدترين آرزو مرگ و است انسان در آرزو  مرگ ،كامل
 فرق ااينج نظام با نظامش كه آنجا( قيامت  درباره ،است اشكال اين جواب اينكه مثل ،دارد تعبيري يك
    آرزوي كسي آنجا در يعني )1( » حوال عنها يبغون ال «:فرمايد مي )دارد رازي هم آن كه ،كند مي

 وقتي تا را چيزي هر انسان  كه است طور اين دنيا اين وضع. شود نمي سير آدم يعني ،كند نمي دگرگوني
 گويد مي قرآن. رود مي ديگري چيز يك دنبال باز ،شود مي سير آن از شد دارا كه وقتي ،خواهد مي ندارد
 گونيدگر آرزوي ديگر ،دارند كه را آنچه آنجا در ،» حوال عنها يبغون ال «نيست طور  اين دنيا آن در ولي

  . دشو نمي آن در تنوع و تحول و
 آنها ميان كه بود وقتي همان در اين و كرد مالقات ناپلئون با انگليس سفير گويند مي كه است معروف
 ما كه است اين يهافرانسو شما با انگليسيها ما فرق: گفت  ناپلئون به انگليس سفير. بود نگج و اختالف
 آن طالب هميشه  انسان ،است طور همين ،بله: گفت ناپلئون. ثروت طالب شما ولي ، شرافتيم طالب

  ! ندارد كه است يزيچ
 اتفاقا و ،باشد كار در نداشتني يك بايد پس ،ندارد كه است چيزي  آن دنبال و طالب هميشه انسان ،بله 
 هيچ ،رساند مي فعليت به  انسان وجود در را ها قوه ،بشر روح بر ضربتها و مصيبتها اين كه اي اندازه  به

 يا ،است عامل دو مولود ،است آورده وجود به بشر  كه شاهكارهايي گويند مي. كند نمي را كار اين چيز
 شاهكار اند تو مي وقتي عشق گويند مي هم عشق در باز. مصيبت عامل مولود يا  است عشق عامل مولود

   توأم فراق با كه عشقهايي ،است خمود اول ،وصال ،نباشد كار در كامل وصال كه بياورد وجود به
  : پاورقي

   .108 / كهف 1. 
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 گرفتار يا ،بوده فراق گرفتار  كه است بوده عاشقي يا كه است گفته حالي در شاعر را شعرها بهترين. است
 اي قصيده تهامي ابوالحسن. است صادق العاده فوق ابداعها مطلق در و ادبيات در اين و است بوده مصيبت

 حكم" :]گفت  پسرش سوگ دراو و[ بود مرده پسرش ،است عربي قصايد شاهكارهاي از كه  عربي در دارد
 انسان كه وقتي ،سال هفتصد صدشش از بعد هم هنوز"...قرار بدار الدنيا ماهذهجار البرية في المنية

  ] : شود مي شروع بيت اين با[ كه را معروفش غزل آن حافظ.  است دهنده تكان ميخواند
 بلبلي   كرد  دل پريشان خار صدش به غيرت باد       كرد حاصل گلي و خورد دلي خون

  
 تارهاي اين هك سروده  وقتي در ،است دهنده تكان هميشه و است زنده هميشه براي من نظر به كه

  .  است بوده درآمده لرزش به فرزندش مصيبت با وجودش
 تحريك بيشتر اثرش ،باشد  كردن قطع و بريدن و خمود فقط اثرش كه نيست طور اين مصيبت و سختي
 هستند دميمر اينها اينكه يكي ،هستند چيز دو مديون را خودشان شخصيت يهوديها گويند مي. است
  عاشق مردم اين اينكه دوم ،پايبندند درصد صد خودشان اسرائيلي ،ديني ، نژادي سنن همان به كه

 واقعيتي يك االن اين و اند ديده خيلي سختي و مصيبت دنيا در ،خودشان مليت و سنن اين به پايبند
 هفتصد ،كنند مي حكومت دنيا از نيمي بر ،نگوييم اگر دنيا تمام بر واقعا يهودي ميليون ده كه است

   و قوت اين از قسمتي اينها و هستند يهودي ميليون ده همين مستثمر و مستعمر واقعا يحيمس ميليون
 هستند هايي شكنجه و زجرها و سختيها مديون را خودشان اتفاق و وحدت و بيداري و هوشياري و نيرو
  . اند ديده تاريخ طول در كه

   :خواند نمي بدبختي را باليا كه است جهت همين روي هم كريم قرآن
  . )1( »ترجعون الينا و فتنة الخير و بالشر كم نبلو و «
 اذا الذين ،الصابرين بشر و الثمرات و االنفس و االموال من نقص و الجوع و الخوف من ء بشي لنبلونكم و «

  . )2( » راجعون اليه انا و هللا انا قالوا مصيبة اصابتهم
 مقابل در كه آنهايي. )باشند بد اينها اينكه نه( آوريم درمي آزمايش بوته در سختيها اين با را شما ما

  . )3( بده مژده و بشارت را آنها ،روند درنمي  ميدان از و كنند مي ايستادگي سختيها
  : پاورقي
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  : كه داريم حديث در يا
  . )1( » غتا بالبالء غته عبدا احب اذا اهللا ان«

  . بردني فرو برد، مي فرو بال گرداب در را او. بدارد دوست را اي بنده كه آنگاه خداوند
  
. برد يم فرو ديشدا و ايبال گرداب در را او خداوند اصالً يعني است؛ يكس كردن آب ريز يمعن به »غت«
 روزمنديپ يكس ايدن نيا در نديگو يم ـ كنند يم ذكر هم خوب و – كنند يم ذكر مثال نهيزم نيهم در

 تواند ينم يكس را يشناور نيا و ها،يسخت و ايبال امواج در يشناور باشد، داشته يشناور قدرت كه است
 ،يا اچهيدر كي در نرود و بخواند كتاب سال صد اگر انسان االّ و فتديب موج نيا در كه باشد بلد

 ادي ديبا عمل در را يشناور انسان رد؟يبگ ادي را يشناور است ممكن ايآ كند، يشناور يا حوضچه
 خرج به روين كه است وقت آن كند، يم خطر احساس كه يحالت در آب؛ در بفهمد ديبا يعني. رديبگ
 بشر يزندگ از ديشدا و ايبال و هايسخت و مصائب اگر نيبنابرا. كند يم يشناور و شود يم شناور و دهد يم

  .است بشر ينابود و يتباه اول وقت آن زد،يبرخ
 از يكي. اند كرده صحبت ندارد يدسترس آن به انسان كه ييزهايچ از شهيهم اتيادب در كه ديفرمود ـ

 اتيادب با يوقت را شرق اتيادب و بود كرده ياديز يليخ مطالعات نهيزم نيا در فرانسه، در ما دوستان
 زيچ سه از اشعارشان تمام در هشيهم نيزم مشرق يشعرا و ادبا تمام گفت يم كرد يم سهيمقا غرب

 تيمحروم در زيچ سه نيا از شهيهم چون شراب، و زار، سبزه كنار و باريجو ار،ي: اند كرده صحبت
 از اند، بوده زار سبزه و باريجو و آب دنبال شهيهم و اند داشته يوعلف آب يب و خشك منطقة اند؛ بوده

 ياري به يدسترس كه است اري هم يكي و بخورند يپنهان اند بوده مجبور و اند شده يم منع هم شراب
 يبرا كنند ينم صحبت اصالً سبزه از آنها م؛ينيب ينم چيه نيزم مغرب فرهنگ در را نهايا يول. اند نداشته

 و اند نداشته آفتاب معموالً آنها رايز كنند، يم صحبت آفتاب از شتريب و است زده را دلشان سبزه آنكه
 از .كنند يم شروع يآفتاب روز كي وصف از اول كنند فيتوص را بايز روز كي هندبخوا مثالً نكهيا يبرا

 شهيهم كه هم اري مورد در. است بوده ارشانياخت در شهيهم چون كنند ينم صحبت اصالً هم مشروب
 پول يگريد است، آفتاب يكي كنند؛ يم صحبت زيچ سه از آنها معموالً! است بوده اري گردن در دستشان

  .دارند استراحت وقت كمتر و كنند يم ياديز يتهايفعال معموالً چون الت،يتعط ومس و است
  كرده طرح هم راسل و است مطرح اروپا در كه است يمسائل جزء نيا: استاد
  :يپاورق
  .يكاف از نقل ،يكمپان چاپ ،55 ص ،15 ج بحاراالنوار، .١
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 يا و است  عشق از اشين فقط كه خاصي مسرتهاي آن و اروپا در است عشق مردن آن و است .٢
 شده زياد وصال چون گويند مي و ،آورد مي وجود به پديده اين اثر در بشر كه ابداعاتي و آثار

 هم را اين البته. بشر در است روح اين مردن خود  به خود ديگر ،است زياد خيلي رايگاني و است
 حدي به برسد اگر يعني ،باشد آميخته اينها بايد ،نيست چيزي هم  مطلق فراق كه دارند قبول
 هم و باشد اميد هم بايد ،آيد نمي وجود به هم ابداع و شاهكار ديگر ،بيايد وجود به  يأس كه

  . آيد مي وجود به حتما شاهكار كه اينجاست در كه ،دو هر فراق
 قديم از چيزها خيلي زمين مشرق در. باشد نداشتن صرف كه نيست طور اين حرفها اين و"مي"مسأله اما

 ؟نيست منعكس خوك گوشت ادبيات در هرگز چرا ،بوده  ممنوع هميشه هم خوك گوشت ،بوده ممنوع
 و عقل و فكر از را انسان كه حالتي ،كند مي ايجاد كه مستي و خودي بي حالت آن جهت از اساسا"مي"

 ،بوده راحتنا دنيا رنج از كه كسي  آن منتها ،است شده داده قرار شعر موضوع ،كند مي خالي چيزها اين
 از كه مصيبتي درباره فكر از و موذي فكرهاي از را او مدتي  يك كه كرده توصيف جهت آن از را مي

 هم اكثر  كه داشته عرفاني مشرب يك كه كسي آن و ،دارد مي نگه خبر بي ،رسيده او به  ظالم فالن ناحيه
 او به[ خودي بي حالت يك عشق شپيداي با و داند مي عقل مافوق را عشق اينكه باب از است طور همين
 آن. عقل خودي مادون خودي بي نه ،است عقل خودي مافوق  خودي بي مقصود البته .]دهد مي دست
 برسد باشد، عقل فاقد خواهد مي ،بيايد پايين درجه يك عقل حد از خواهد مي ،كند مي  توصيف كه اولي
 خودي بي مرحله يك به خواهد مي ،كند مي توصيف كه ديگري آن. كنند نمي حس كه حيواناتي درجه به

 مردم فقط اينكه نه ،بوده نكته اين روي باده و مي شدن  واقع موضوع بنابراين. برسد عقل خودي مافوق
  . است نياورده وجود به را جهت اين كه بوده محروميتها از  خيلي ،اند بوده محروم

 كه وقتي يعني ،باشد طور همين و بگويد استر شايد را حرفها اين و جويبار و سبزه موضوع ،خوب اما
 بچه كه اولي از شخص و اند بوده مواجه جويبارها بهترين و گلها و ها سبزه بهترين با هميشه بشر افراد
 رفته جا هر  هم بعد و افتاده آنها به چشمش ،ديده را گلها بهترين است شده متولد كه  اي خانه در ،بوده
 ولي كند نمي تهييج را او احساسات ،نيست آور هيجان ،نيست محرك او براي ينا قهرا ،نديده اين از غير
  . شود مي تهييج خيلي احساساتش ،ببيند بيايد بعد و باشد آنها فاقد اگر
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 در مرتب نظام كي بلكه م،ينيب ينم عتيطب جامد موجودات در را شر اي يعدالت يب اي ضيتبع اصوالً ما ـ
 نيا به را جوابمان ديبا ما و انسانهاست ودر زنده موجودات در مينيب يم هآنچ م؛يكن يم مشاهده آنها

 بايز عتيطب يتابلو تا ميباش تيطبع يتابلو يهاياهيس ميخواه ينم ما. ميبده شرور نيا و ها ينظم يب
  م؟ينباش يديسف چرا شود،
 نيا. باشم اش ياهيس من چرا دييگو يم شما. شد يم هم انسانها شامل كردم عرض من كه آنچه: استاد

 كي د،ينيبب. يحدود كي در البته آورد، يم وجود به را اول فكر همان »باشم اش ياهيس من چرا«
 حدود در و اجتماع نظم به مربوط كه ياجتماع يتفاوتها كي و هست افراد در يعيطب يتفاوتها

 يخاص يعيطب تيشخص كي يدارا شما فرضاً كه است نيهم يعيطب يتفاوتها. است بشر اراتياخت
 يگريد به نسبت ييايمزا كي شما است ممكن كند، يم فرق يگريد تفكر طرز با شما تفكر طرز د،يهست

 شهر فالن در كه خودتان پدر پسر شما اوالً باشد؛ داشته شما به نسبت ييايمزا يگريد و ديباش داشته
 كه نهاستيا. كند يم يزندگ يگريد شهر در كه هست خودش پدر پسر يگريد و ديهست است بوده
 پدر نيا پسر را او و نداد قرار پدر آن پسر را من چرا كرد، را كار نيا خدا چرا: مييبگو كه ندارد سؤال
 اآلن كه تيشخص نيا نكهيا نه است، نيهم پدر نيا پسر يعني دارد؛ ينم بر چرا كه نهاستيا نداد؟ قرار

 وشما باشد، شما مادر و پدر پسر يول اشدب داشته را منش نيهم توانست يم دارد، را شخص نيا منش
 ييژنها و تهايخاص همان مجموع يهست نيا اصالً چون د،يباش او مادر و پدر پسر و ديباش شما نيهم

 مبدأ و باشد توانست ينم او از ريغ و بوده نيهم او و ده،يرس ارث به مادر و پدر آن از ابتدائاً كه است
 مسألة در پس. را آن ريغ نه است پوشانده او به باشد داشته ستتوان يم او كه را يلباس نيهم يهست
 وجود افراد انيم عتيطب ذات و نفس در كه ياختالفات يعني بود، يعيطب يضهايتبع ما مقصود ضهايتبع
  .دارد

 و علم به كه بعدا و بوده آفات و بليات گرفتار ،نداشته دسترسي تمدن به و بوده جاهل كه بشري چرا -
 آنها بر را عدالتي بي آن چرا طبيعت صانع و ؟كند رفع را باليا  آن است توانسته كرده پيدا دست صنعت

 ،گذارند مي قرنطينه آيد مي كه وبا حاال ولي بكشد را نفرشان ميليونها بيايد وبا يكدفعه كه  داشت مي روا
  . كند مي پيدا ربط اختيار  مسأله به مسأله اين شايد البته ؟گيرند مي را جلويش
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 كه است اختيار و جبر مسأله  به مربوط كه دارد خاصي حساب يك تكامل مسأله يا اختيار مسأله: استاد
 وجود به را تكليف مسأله ،همين خود بعد و ؟آزاد حدود چه در و است مجبور انسان حدودي چه تا

  . آورد مي
 موضوع اين. كند مبارزه )1( بديها اين با كه است مكلف دين حكم به هم و عقل حكم به هم ،بشر

 آن ،بشر عقل. نيست كل نظام از خارج كه بشر  چون ،گوييم مي ما كه اي مسأله آن با ندارد منافات
   بشر براي كه تكليفي آن حتي و بشر ميل ،بيماريها با كردن مبارزه به بشر  ميل ،بشر تكليف احساس

 ،است نظام اين داخل در ،است نظام  اين جزء مهه اينها ،قساوتها ،ظلمها ،بديها با مبارزه براي شده وضع
 كه بود پيش سال ميليونها در كه است هماني عالم نظام كه نيست طور اين يعني ،نظام خارج در نه

 ،نه. دهيم مي تغيير را  عالم نظام ايم آمده ما حاال ولي بكشد را آنها بيايد وبا مثال و بودند وحشي  بشرهاي
 طي را مرحله آن آنها اگر و است تكامل نظام عالم  نظام. هستيم عالم نظام از قسمتي خودمان االن ما

 ،اند داده قرار مرحله اين در را ما كه نيست طور اين باز. بوديم نرسيده مرحله اين  به امروز ما ،كردند نمي
 در آنها. بگذارند هاآن جاي ببرند را ما ،بگذارند ما جاي بياورند را آنها شد مي يعني ،مرحله آن در را آنها
    بودنمان مرحله اين در هم ما و ،باشند اين از غير توانستند نمي و آنهاست  ذاتي بودنشان مرحله آن

 را بشر اينكه نه ،نكنيد حساب يكديگر از خارج را اينها شما. باشيم اين از غير توانيم نمي و ماست ذاتي
 اين كرده پيدا علم بشر كه وقتي ،بوده طور آن حاال تا عالم  نظام بگوييد و بگيريد عالم نظام بيرون در

 بخواهد اگر. [هستي نظام] كتاب[ در هستند سطر دو هردوشان عالم بشر و جاهل بشر. است شده طور
 ما ،نه. باشند ما پسران ما پدران. باشيم  خودمان پدران ما: است اين معنايش] شود عوض آنها و ما جاي
 بودنمان پسر و ما. باشند ما پسران توانستند نمي هم ما پدران ،باشيم  دمانخو دران پ توانستيم نمي
 كه نيست طور اين يعني ،هستند چيز يك ما براي بودنشان پدر با آنها ،هستيم چيز يك پدرها آن  براي
 شما دگفتن دادند آنها دست ابالغ يك بعد ،پسر نه بوديم پدر نه اول هم ما ،پسر نه بودند پدر نه آنها اول
 در شما گفتند دادند آنها دست ابالغ يك ،باشيد پسر شما گفتند دادند ما دست ابالغ يك و ،باشيد پدر
 بعد سال ميليون يك در شما گفتند دادند ما دست ابالغ يك و كنيد زندگي پيش سال ميليون يك

  . كنيد زندگي
  

  : پاورقي
  . نيست بدي كه گفتيم را چيزهايي  يك كلي رنظ از منتها ،هست بدي البته كه نظام جزئي نظر از 1. 
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 طور اين چرا" ،حساب بنابراين. نيست پذير جدايي يكديگر از اصال و ماست ذات و خميره جزء همه اينها
    خودش جاي در چيزي هر كل نظام در ،]ندارد معني["باشد طور اين بايد چرا"،"شد طور آن چرا"،"شد

  . باشد اين از رغي تواند نمي و است ناپذير تخلف
 حكم در كه بشر اين ،است واحد  يك كه مجموع اين: كنيد سؤال بايد مجموع در ،داريد ايرادي شما اگر
 ميان از وبا را افرادش ميليونها كه است كرده طي را مراحل  آن ابتدا در كه بشر اين ،است واحد يك
 :هك دارد انتظار  كه اي آينده تا ،مرحله اين به رسيده تا برده مي ميان از قساوت و ظلم ،است برده مي

 رخت بشر جامعه از بدي و شر اصال و )1( » جورا و ظلما ملئت ما بعد عدال و قسطا االرض يمال«
   نظر در واحد يك مجموعا بايد را آن و داده تشكيل را تكاملي نظام يك  كه مجموع اين آيا ،بربندد
بگيريم  . است درست بگوييم تا ؟نادرست يا است درست ،

 ساله چهل انسان يك امروز  كه من چرا كه كنيد قضاوت فرد يك درباره شما كه است اين مثل باز
 ،آورم درمي پول ،كنم مي اداره شخصا را خودم زندگي ،كنم مي دفاع خودم از كه هستم فردي ،هستم
    ناتواني يفضع بچه يك پيش سال چند و سي در من كه نيست ظلم اين آيا ؟باشم طور اين بايد
 ؟نيستم بچه آن من چرا ،نيست من بچه آن چرا ؟آورد درمي من سر خواست مي باليي هر هللا آن كه بودم
 مرحله اين به كه اي كرده طي را مرحله  آن ،هستي بچه همان هم تو و هستي تو همين بچه آن

 نكرده طي را كودكي لهمرح آن اگر. كند مي طي را مراحل اين كه است"واقعيت"يك واقع در. اي رسيده
 اول از كه نداشت  امكان ،برسي كه نداشت امكان ،رسيدي نمي امروز رشد و كمال مرحله اين به ،بودي
  . نيست تبعيض حساب اينها پس. بيافرينند سالگي چهل و سالگي سي حالت اين به را شما

 را ظلمها اين توانيم نمي ،نكنيم  متوأ آخرت مسأله با دارد وجود دنيا اين در كه را تبعيضاتي مسأله اگر -
 بايد يا خواسته را آنها طبيعت صانع و هست ظلم مقداري طبيعت در كه كنيم اقرار بايد يا. كنيم توجيه
  . كند مي جبران آخرت در را اينها كمبود  بگوييم

  
   فكر طور  اين متكلمين كه است اين براي ،كنم نمي ذكر را اين من اينكه: استاد

   :پاورقي
 1.   .401 ص ،الوري اعالم
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 در اينكه مثل. كند جبران آنجا در را كمبودها اين اينكه براي است كرده خلق را قيامت خدا كه كنند مي
 تعديل را كسريها و كمبودها اين اينكه براي. آيد مي وجود  به دادگستري و مجازات دستگاه كشور يك
 يك قيامت يعني ،آمده وجود به اينها براي قيامت اينكه نه اما ،شود مي] انجام[ قيامت در اينها. كند

 نبود ظلمي دنيا در هم اگر ،بود قيامت نبود  هم كمبود اين اگر. ندارد دنيا اين براي تبعي وجود چنين
   از دنيا اين موجودات كردن پيدا انتقال يعني ،است بشر سير مرحله آخرين  قيامت. بود قيامت باز

 ملكي ،آخر بودن الوجود روحاني و ابتدائي دن بو الوجود مادي ،كردن پيدا تحول ،رديگ نشئه به اي نشئه
 ناخواه خواه آنجا در كمبودها اين جبران. است عالم نظام  الزمه اين ،شدن ملكوتي به تبديل و بودن

 هب كودكي  سنين از كه اي بچه يك كه است اين مثل. است آن براي اين اينكه نه اما ،گيرد مي صورت
 و تكميل رشد زمان در داشته  كودكي زمان در كه را كسريهايي از خيلي ،رسد مي كمال و رشد سنين
 اين او رشد فلسفه. كند اصالح را اينجا كمبود تا كند مي پيدا رشد او كه است اين نه اما ،كند مي اصالح
    سالگي چهل سن به جهت اين از ،داشت كمبودهايي و ناراحتيها يك بچگي حال در چون كه نيست
 فكر طرز. كنيم حساب  اش كودكي ايام طفيلي و فرع را اين يعني ،شود تعديل مسائل اين كه رسيد

 ،هست كشور يك طفيلي كه"دادگستري"مثل را آخرت نشئه و قيامت اصال كه است اين متكلمين
 ما اينكه بدون دشو مي تأمين كمبودها و كسريها اين همه قيامت در ،نه. كنند مي حساب دنيا طفيلي

 چون ،كنم نمي بيان  صورت اين به را اين من اينكه. كنيم حساب بخواهيم طفيلي حالت يك را آنجا
 ،كرده خلق را قيامت خدا گويند مي معموال چون ،بگيرم خود به را متكلمين منطق آن خواهم نمي

 چقدر ،بود خواهد وچكيك جاي چقدر دنيا آن. كنند مي خلق را دادگستري دنيا در اينكه مثل درست
  . ندارد جزئي و گري طفيلي صورت اين به كارهايي خداوند وقت هيچ !بود خواهد طفيلي دنياي

 ولي است مهم خيلي من نظر  به كه فرموديد اي اشاره شما ،شد تطبيق فنا با كه شرور از قسمت آن در -
 هميشه براي اليتغير صورت به اتيموجود و انسان و نبود فناها آن اگر. نشد داده اش درباره توضيح
    هم هستي جهان ،است حركت همان تغييرات اين اصال. بود فنا هم سكون و بود سكون خودش ،بودند
  . است حركت معلول

  
 ،نيست دنيا اين در سكون گويند مي. كنيد مي تأييد را ما سخن ،فرماييد مي االن شما كه اين: استاد
   طبيعت كه است  اين ،نيست ونسك كه اين از مقصود. هست ثبات
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 آنها نشئه كه موجوداتي  به شود مي منتهي طبيعت حركت ولي است متحول هميشه طبيعت مرحله در
 و استعداد ء شي در كه است جايي در"ساكن".ثابتند  ولي نيستند ساكن آنها ،كند مي فرق نشئه اين با

 جمعي وجود در كه شود مي جمعي وجود يك اصال وجودش"ثابت"اما نكند حركت و باشد حركت امكان
  . ندارد امكان حركت ديگر تدريجي وجود نه

 اين. نيستند وضع آن از تحول  طالب اشخاص"حوال عنها اليبغون":قرآن آيه طبق دنيا آن در فرموديد
 اگر ؟است نشده ساخته صورت آن به زندگي اين چرا پس  كه آورد مي وجود به را ايراد اين ،پاسخ نوع
   ؟نشد ساخته صورت آن به اول از چرا ،است مطلوب  تعادل وضع ،آن
  

 چيزي طالب انسان كه گفتيم  عرايضمان ضمن در االن ما. كنم مي عرض برايتان را مطلب راز: استاد
 همين روي افراد عده يك. شود مي سير آن از داشتن از پس دارد كه را چيزي هر و ندارد كه است

    اينكه براي ،است اي كننده خسته جاي بهشت بنابراين گويند مي و گيرند مي ايراد قيامت به حساب
 توجه مطلب نيا راز به اگر. ندارد زيچ چيه انگار دارد، را چيز همه كه وقتي و دارد آنجا را چيز همه آدم
 يك تا دارد كه هم وقتي ،خواهد مي ندارد تا را چيزي يك انسان چرا. هست يخوب يليخ راز م،يكن
 دوست را آن ،آورد مي ياد به را نداشتنش روزهاي و است آن نداشتن فكر حالت همان در هنوز  كه يمدت
 اول ،جديدي وضع يك به شد تبديل او نداري  روحي وضع آن يعني ،گرفت خو آن به همينكه ولي دارد

 شود مين چيزي چنين. نيست كه نيستي طالب ؟است نيستي طالب انسان واقعا آيا ؟چرا ،اوست سردي
 و اند گفته ما عرفاي  وقتي چرا پس. رود مي هستي دنبال انسان. رود مي نيستي دنبال انسان بگوئيم  كه
 سر ،دود مي دنبالش دنيا اين در انسان كه  چيزي آن كه است اين آن و است محكم بسيار حرف اين

   ،كند سيرابش نتوانسته ،تنيس اش واقعي مطلوب كه است اين شود مي سير  آن از] رسيدن از پس[ اينكه
 ندارد كه حالي در را چيزي يك و غريزه يك اگر واال ،كند اشباع است طالب كه را اي غريزه آن نتوانسته

   )1(... شود متنفر آن از است محال باشد داشته كه  حالي در ،]است واقعي مطلوب و[ خواهد مي
  

  : پاورقي
  . ]است نشده ضبط ،متأسفانه مطلب دنباله[ 1. 
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   شرور مسأله و توحيد            
              )3(   

 قرآن در كه ببينيم خواهيم مي  يعني ،بديهاست ديگر عبارت به و شر و خير قرآني بحث ما امروز بحث
 اش مسأله اولين. است شده نظر اظهار چگونه شر و خير و بدي و خوبي به مربوط مسائل به راجع كريم
 و خيرها ،بدها و خوبها ،بدي و خوبي به است كرده تقسيم را اشياء كريم قرآن آيا  ببينيم كه است اين

 خدا از غير ديگري منشأ و مبدأ يك آنها  براي و است دانسته جدا خداوند از بكلي اصال را شرها و ،شرها
 هيچ كريم قرآن ،نه اينكه يا )هست ثنويت در صريحش خيلي  شكل در كه همان( است شده قائل
 چيزي هر كه معنا  اين به ،داند مي الهي مشيت به مستند را او اينكه اال داند نمي موجود دنيا در را يچيز
 به منتهي آن ايجاد و خلق و عليت سلسله  باالخره ،آيد مي وجود به و آمده وجود به دنيا اين در كه

   ؟شود مي خداوند
  

  خالق خوبيها و بديها ، خدا
  
 كه طوري همان. داند مي خدا را چيزي هر آفريننده و خالق كريم قرآن هك نيست ترديدي جهت اين در

 را او ما كه همان( موت منشأ و مبدأ را او ،خداست  دست به حيات گويد مي و داند مي حيات مبدأ را خدا
  و يحيي(داند مي  هم )دانيم مي بدي
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 او و نيست خدا به مربوط ديگر  كه هست ديگري چيز يك ،كند مي زنده خداوند اينكه نه ،)1( » يميت 
 يا خنداند مي كه اوست )2( » احيي و امات هو انه و ،ابكي و اضحك هو انه و «:مثال يا. ميراند مي

 وجود به را  ناراحتي و گريه موجبات يا ياند گر مي كه اوست هم و كند مي فراهم را سرور  موجبات
 هم و آفريد را مرگ هم كه خدايي )3( » عمال  احسن ايكم ليبلوكم الحيوه و الموت خلق الذي «.آورد مي

   و الثمرات و االنفس و االموال من نقص و الجوع و الخوف من ء بشي لنبلونكم و «.آفريد را زندگي
 در يا مال ناحيه در كمبودهايي و نقصها به دهيم مي قرار آزمايش تحت را شما )4( » الصابرين بشر

  . مختلف انواع به جان ناحيه
 به خوبيها استناد بين كريم  قرآن حال عين در كه هست مطلب يك ،بله. نيست بحثي جهت اين رد

  . داد خواهيم توضيح را فرق آن كه گذارد مي فرقي  يك بديها استناد با تعالي و تبارك خداوند
  : است اين انعام سوره اول آيه

 «   .» ورالن و الظلمات جعل و االرض و السموات خلق الذي هللا الحمد
  . ظلمت و نور دهنده قرار و است زمين و آسمانها آفريننده كه را خدايي سپاس

  
 عقيده همان كه كند نفي را خاصي  عقيده يك خواهد مي كه است معلوم"ظلمت و نور دهنده قرار و"اين

 طور اين ،است ديگر كس ظلمت مبدأ و ،ظلمت مبدأ نه است نور مبدأ خدا كه ،باشد اهريمن و يزدان
 قرآن در ثنوي فكر يك آيا كه باشيم داشته ترديد نبايد ما جهت اين در پس. خداست همه مبدأ ،نيست
  . ندارد وجود قرآن در ثنوي فكر ،خير ؟دارد وجود
 بديها منشأ كه گفتيم مي و ، بدي و خوبي ،شر و خير به راجع كرديم مي بحثي ما: است اين ديگر مطلب

 ،بدند هستند خودشان خودشان اينكه جهت از نه كه"بدي"گوييم مي ييهستيها به ما يا و نيستيهاست
 ناميده شر ،كنند مي  سلب آنها از را هستي و كنند مي تصادم و برخورد ديگر اشياء با اينكه  جهت از بلكه
   خودش يعني ،دارد نفسي وجود يك ء شي يك گويند مي ،كنند مي تعبير طور اين ،اصطالح در. شوند مي
  

  : پاورقي
  .258 /بقره 1. 

43 / نجم 2.   .44. و
  .2 /ملك 3. 
  .156 / بقره 4. 
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 ،است خوب چيز همه معنا  اين به. دارد وجود باشد دنيا در كه ديگري چيز هر از نظر قطع خودش براي
 از اما و. است خوب دنيا در خودش كماالت و هدفها  به نسبت و خودش براي خودش چيزي هر يعني
 و نافع: شوند مي قسمت دو به منقسم كه اينجاست ،كنند مي پيدا يكديگر با اشياء  كه اي رابطه جنبه
 ،كند مي كمك ،دهد مي ياري وجودش  كماالت در را ديگر ء شي ء شي يك كه هست وقت يك يعني ،ضار
 و ضار شود مي او براي وقت آن ،اوست مزاحم ،برعكس كه هست  وقت يك و ،مفيد و نافع شود مي اين
  . است بد او به نسبت و اضافه به ،او براي اين وقت  آن ،مضر

  

  نه تبعيض ، اختالف
  

 اختالف خلقت در كرديم عرض  كه طور همان اما ،شود مي پيدا اشياء ميان تفاوتها و اختالفها مقدار اين
 اشتهد وجود امكاناتي آنها دوي هر براي كه ء شي دو اينكه  يعني تبعيض. ندارد وجود تبعيض اما هست
 در موجودي هر. نيست] خلقت در[ چيزي چنين ،ندهند ديگري به و بدهند يكي به را  امكان اين ،باشد
 ،برسد] او به[ پروردگار ناحيه از خير است ممكن آن براي كه حدي هر در ،هست كه اي مرتبه هر
 ،است اشياء خود يذات امكانات ناحيه از كه است اختالفي ، هست اشياء ميان در اختالفي اگر. رسد مي

 در اين و باشد  داشته دارد آنچه از بيش هست كه جائي در آن ندارد امكان كه اشياء خود  ذاتي تفاوتهاي
  . باشد داشته دارد آنچه از بيش هست كه جايي

  

  راز اختالفها و تفاوتها 
  
 روي كه است قرآن در اي آيه ؟نيست يا هست قرآن در مطلبي )تفاوتها و اختالفها راز( زمينه اين در آيا
 سوره در آيه. است شده ذكر مثل يك صورت به مطلب. اند كرده  بحث زياد االيام قديم از علما آيه اين
   ،است رعد
  : فرمايد مي

 ابتغاء النار في عليه يوقدون مما و رابيا زبدا السيل فاحتمل بقدرها اودية فسالت ماء السماء من انزل «
 الناس ينفع ما اما و جفاء فيذهب الزبد فاما الباطل و الحق اهللا  يضرب ذلكك مثله زبد متاع او حلية

  . )1( » االرض في  فيمكث
  : فرمايد مي آخرش در بعد
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 كذلك  . )1( االمثال اهللا يضرب
  . كند مي بيان طور اين تمثيل صورت به را حقايق خداوند

  
 اندازه به وادي هر ولي ،شد روان )2( واديها در سيلها سپس. آورد فرود آسمان از را آبي: آيه حيوضت حال

 خودشان اندازه به كدام هر هايي رودخانه و واديها] ديگر عبارت  به. [برگرفت در آب اين از خودش
 ها رودخانه و جويها در بعد ،بارد مي كوهستان در كه باراني مثل ،گرفتند را آب يعني ،كردند پيدا سيالن
 را )3( كفي جاري فراوان آب اين و سيل اين ،افتد مي حركت و جريان به آب آنكه از پس. شود مي جاري

  اين روي و آيد مي باال سيل اين داخل از كفي يك ،)4( كند مي حمل خودش  دوش به ،خودش روي بر
 آالت و اسباب يا زيور و  زينت آنها از شما كه فلزاتي در و اشياء در كف اين نظير. گيرد مي را سيل
 آهن از معموال كه چيزهايي مثل آالت و اسباب و ،نقره و طال مثل زينت و زيور .]دارد وجود[ سازيد مي
 بيايد  كفي اينكه نظر از يعني ،ايستد مي كفهايي رويشان بر. گدازند مي كه وقتي هم را اينها ،سازند مي
 مفيدي چيز يك آنها از خواهند مي  كه حالي در ،شدن ذوب حال در هم فلزات ،بگيرد را اصلي ماده روي

    كذلك«:فرمايد يم بعد. كردند مي"زبد"به تعبير آن از كه گيرد مي  زايدي ماده يك را آنها روي ،بسازند
 و حق خداوند. است درست و"يثبت": اند كرده معني اينجا در را"يضرب".» الباطل و الحق اهللا يضرب
    اهللا يضرب كذلك« ،زند مي مثل طور اين اينكه نه ،كند مي ايجاد طور  اين ،آفريند مي طور اين را باطل

  . آيد مي بعدا. » االمثال
 ،است خوبي و خير و حقيقت و حق كه آن: آورد مي وجود به عالم در طور اين را باطل و حق خداوند
 از و حق از كه مقداري نظر از اشياء مثل. پاك ،خالص: آيد مي آسمان از كه است آبي همان مثل مثلش
 خودش ظرفيت  اندازه به كدام هر ،است مختلف ظرفيتها كه واديهاست مثل ،باشند  داشته وبيخ و خير
  : گفت. بگيرد بيشتر تواند نمي ،گيرد مي آب اين از

  : پاورقي
 1.    17 /رعد
 2.   . جوي ،رودخانه يعني وادي

 كه است جهت ينا از ،"زبد"گويند مي  عربي در كه را كره. است آب روي كه كفي ،كف يعني"زيد"3. 
 ولي ،ايستد مي آن روي كردگي كف حالت به چربي ،شود مي جدا چربي از كه دوغ ،زنند مي را دوغ وقتي
  . است كف همان"زبد"  معني اصل

  . است گرفتن دوش به معني به"حمل"ماده از"احتمل"4. 
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 بحر   اي روزه يك قسمت گيرد چه خود         اي كوزه در اگر ريزي را
  

 آن از بيشتر و است كوزه يك  همان اندازه ظرفيتش كوزه ،بريزد كوزه در بخواهد انسان اگر را دريا
 جا يك ،ها رودخانه و واديها اين در شود مي سرازير كه وقتي ،آيد مي آسمان از كه صافي آب اين. نيست
 هم جا يك زيادتر، آب يك جا يك ،بينيد مي باريك آب يك ،كوچك جوي يك ،كوچك نهر يك شما
  . است فراوان )1( سيل يك اندازه به كه آبي يك
 آسمان از كه است آبي  مثل رسد مي خداوند ناحيه از كه هستي و وجود و خوبي و خير مثل و حق مثل
 هر كه واديهاست اين مثل هستي كماالت و هستي مقدار گرفتن تحويل نظر از اشياء مثل. آيد مي فرود
 ناشي  تفاوت و اختالف اين و ،نيست پذير امكان اين از بيشتر و گيرند يم خودشان  ظرفيت اندازه به كدام

 اين كه نيست طور اين يعني ، است نكرده تبعيض دهنده ،دهنده ناحيه از نه است اشياء ظرفيت از
 و كرد تبعيضي يك آمد خودش ناحيه در او ،بگيرند آب  اين از توانستند مي متساوي طور به همه اديهاو

 اين منشأ  ولي شود مي پيدا تفاوت و تبعيض.. .،دهم مي قدر اين تو به ،دهم مي قدر اين تو به گفت
  . هاست كننده قبول ذاتي اختالفات و ظرفيتها ،تفاوت
 وارد شكل اين به است دار واقعيت و ثابت و حق كه آنچه و حقها و هستيها و وجودات و خيرات پس
 ،شود مي پيدا آنها البالي از هم اينها ؟چيست اينها ،هست هم بديها و باطلها ميان اين در ولي شود مي

 كه است  اين ظروف اين الزمه و باشد ظروف اين از ظرفي يك در كه آبي يك پيدايش  الزمه يعني
. ندارد وجود عمال ،بشود پيدا كفي اينكه  بدون سيل و باران. بشود پيدا )هستند هم ناپايدار كه( كفهايي
 آن و است خوبي بر عالم نظام اصل ولي شوند مي پيدا هستي و وجود در  ناخواه خواه مه باطلها و بديها
  . هستند شدني  زايل و عرضي امور سلسله يك باطلها و بديها ،خوبيهاست دارد مي نگه را  عالم كه
 جفاء كفها اين» االرض في فيمكث  الناس ينفع ما اما و جفاء فيذهب الزبد فاما «:فرمايد مي بعد
 آب اول مثل در كه( است مفيد و نافع كه چيزي آن ولي روند مي  ميان از ،شوند مي هوا باد ،شوند مي

  . ماند مي باقي )باشد خالص فلز آن خود دوم مثل در و باشد
  : پاورقي

» فسالت«1.   . بگوييم سيل آن به تا باشد زياد آب بايد حتما كه سيل نه ،كرد پيدا سيالن يعني قرآن در
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 از است اي گوشه يك اين. ظرفيتهاست اختالف تفاوتها اين منشأ كه كند مي بيان را تفاوتها راز مثل اين
  . گفتيم مي  گذشته هاي جلسه در ما كه مطلبي

  

  در خلقت آدم» تفکيک ناپذيری خير و شر«
  

 استفاده انيمتو مي را خودمان  مسأله اين ،ضمني و اشاره طور به هم آنجا از كه است قرآن در ديگري آيه
 خداوند كه است كرده طرح طور اين را آن كريم قرآن  كه است آدم خلقت به مربوط آيه آن و كنيم
 في جاعل  اني للمالئكة ربك قال اذ و «:كرد اعالم فرشتگان به را آن ،بيافريند را آدم خواست مي وقتي
 سؤال تعجب با لهذا و )1( ،هست فساد و شر انسان طبيعت در كه دانستند مي فرشتگان. » خليفة االرض
 من فيها تجعل ا قالوا «؟است فساد و شر او وجود در كه بيافريني خواهي مي را مخلوقي تو خدايا: كردند
 همين افساد ؟كرد خواهند افساد  زمين روي در كه آفريني مي را كساني» الدماء يسفك و فيها يفسد

 حد در و است باالتر همه از كه فسادها از يكي و خيزد برمي انسانها از گوييم مي ما كه است شرهايي
 جز ما اما »لك نقدس و بحمدك نسبح نحن و «.ريزند مي را يكديگر خون ،است  خونريزي ،اعالست
 را چيزي من) 2( »تعلمون ال ما اعلم اني قال « ؟كني مي خلقت چرا ،نداريم كاري تو تقديس و تسبيح

  . دانيد نمي شما كه دانم مي
  
 قالوا. صادقين كنتم ان هؤالء باسماء انبئوني فقال المالئكة علي عرضهم ثم كلها االسماء ادم علم و «

  . )3( » الحكيم العليم  انت انك علمتنا ما اال لنا علم ال سبحانك
  

 اينكه براي مواقع طور اين در  هم كريم قرآن و است قرآن مرموز قهرا و پرمعنا بسيار آيات جزء اينها
 خصوصياتش شايد حتي و دهد نمي توضيح را خصوصياتش ،تدبر و تعمق به شوند وادار بيشتر مردم

   افراد بايد كه است مطالبي مطالب از بعضي. آوردني پايين نه است رسيدني ،نيست دادني توضيح
 ادم علم و «.كنند درك  همه كه آورد پايين سطح در را مطلب شود نمي ،كنند درك و آنجا به برسند

   ،را اسمها » سماءاال
  

  : پاورقي
  . نيست مربوط ما به عجالتا ؟بوده چه] آگاهي اين[ منشأ 1. 
   30 /بقره 2. 
   32 و31 / بقره 3. 
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 پروردگار شؤون يعني ،خدا  اسمهاي مقصود آيا ؟چيست اسمها از مقصود حاال. آموخت آدم به را نامها
 آن به نامي ،اسمي ،عنواني يك تا انسان را چيزي هر چون ؟است اشياء حقايق اسم از مقصود آيا ؟است
 شؤون و اسماء  بگوييم ،نباشد هم تفاوتي نظر يك از شايد اينها ميان بلكه و ،بشناسد تواند نمي ندهد
 عرضه مالئكه به ،آموخت آدم به را اسمها خداوند همينكه. هست چه هر حاال ،اشياء حقايق يا الهي
 نام بگوييد ،كنيد معرفي من به را اينها شما: گفت ،داد نشان را حقايق آن »هؤالء باسماء انبئوني «:كرد
 آن جز ما ،پروردگارا» علمتنا ما اال لنا علم ال سبحانك قالوا «:بود مجهول آنها براي ؟چيست اينها

 فلما ،باسمائهم  انبئهم ادم يا قال «.آوريم نمي سردر اينها از ما ،دانيم نمي آموختي ما به تو كه مقداري
 موجودي همين. بده تعليم اينها به تو !آدم اي: شد داده  مأموريت آدم به وقت آن )1( » باسمائهم انبئهم

 كه را حقايقي فرشتگان  به آمد» الدماء يسفك و فيها يفسد من فيها تجعل ا «:بودند گفته  اش درباره كه
 غيب اعلم اني لكم اقل لم ا«: فرمود فرشتگان  به خداوند وقت آن. داد تعليم بود مجهول آنها براي

    رازهايي نگفتم شما به من )2( » تكتمون كنتم ما و تبدون ما اعلم و االرض و السموات
 اين فقط ،موجود آن از شما  يعني ؟دانيد نمي شما و دانم مي را نهاني رازهاي آن من كه دارد وجود نهاني
 او كه اش جنبه اين اما شود مي فساد و شر منشأ او دگفتي مي و شناختيد مي و دانستيد مي را اش جنبه
 اين از بعد وقت آن. بوديد نديده شما ديگر را اين ،بياموزيد او مكتب در بايد شما كه جايي به رسد مي

 آدم اين به كه گفتيم فرشتگان به وقت آن )3( ...» الدم اسجدوا للمالئكة قلنا اذ و «:كه است جريان
  . كنيد سجده

 آن درباره و كند استفاده مختلف  قسمتهاي از بسياري مطالب تواند مي انسان البته ،مثل اين عهمجمو از
 و هست فساد و شر او طبيعت در كه است موجودي انسان كه  است اين ها جنبه از يكي ولي ،كند بحث

 مالئكه و فرشتگان مافوق كه جايي به برسد كه هست استعداد اين موجود اين طبيعت در حال عين در
 كه را اين خدايا نگفتند مالئكه. است ناپذير تفكيك ،است آميخته يكديگر به هم ايندو و ،بگيرد قرار
   - بود مطرح مسأله اين مالئكه براي اگر .]كن  خلق فسادش و شر منهاي[ آفريني مي
  

  : پاورقي
 اند كرده استفاده اينجا از. )را كسان  آن ،را آنها نام( شود مي آورده هست عاقل ضمير كه"هم"دوباره 1. 
  . نيست حرفها اين از و نشان و نام و اسم و لفظ تنها ،است بوده  واقعي حقايق يك الهي اسماء آن كه
   33 / بقره 2. 
   34 / بقره 3. 
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 فسادش و شر منهاي شود  آفريده انسان ،خوب گوييم مي و كنيم مي فكر طور اين ما اغلب كه طوري آن
 و هست آن جزء هم فساد و شر آن ،شود آفريده انسان اگر دانستند مي ،نه .]گفتند مي سخن طور همين[

 يعني فساد و شر بعد ما منتها ،است فساد و شر اين با توام انسان كه دانستند مي آنها. ندارد منها قضيه
 كه وقتي. كرد اعالم آنها به را ديگر هاي جنبه آن خداوند. ديدند نمي ديگر را كثير خير هاي جنبه

 انسان اين وجود بر كه كثيري خيرات آن و هست انسان  همين در كه ديگري استعدادهاي آن فرشتگان
  . شود آفريده  موجودي چنين كه] كردند قبول و[ گرفتند پس را خودشان اعتراض ،ديدند  است] مترتب[

 نافع نظر از ي بند تقسيم  مقام در شيئي هر كرديم عرض كه را نظري همان كند نمي تأييد آيه اين آيا
 خير خودش نفسي وجود حسب بر چيزي هر ،گفتيم  كه شري و خير آن لحاظ از واال بودن مضر و بودن
   خير يا ،خيرش بر چربد مي شرش يا شرش بر چربد مي خيرش يا ،اشياء ساير با ارتباطش جنبه از است

 شرش بر خيرش كه باشد وديموج اگر ؟محض شر يا ،است محض خير يا ،است مساوي آن شر و
 بيان را راز اين شما نظر به آيه همين آيا. است شر اين ،نشود آفريده اگر ،شود آفريده بايد ،بچربد
    اين ولي است ناپذير تفكيك ،است آميخته او در شر و خير كه است موجودي  يك انسان كه كند نمي

 را آن ما كه آيه يك هم اين ؟شود آفريده بايد خيرش آن اعتبار به ،است غالب شرش بر خيرش انسان
  . دانستيم مي موضوع اين با مرتبط

  

  براي حسن عمل ، حيات و موت
  
 ما بحث آخر مرحله آن و ناميم مي"بد"را آنها كه چيزهايي اين فوايد به راجع داشتيم ديگري بحث ما
 بد درصد صد اينها كه مكني مي خيال و دانيم مي"بد"را آنها ما كه چيزهايي اين كرديم عرض. بود

 خوبي چيز هر كه جهت آن از غير. هستند خوبيها منشأ هم بدها همان تازه ،نيست طور اين ،هستند
 منشأ باز بدي اين خود كه  است اين دوم مرحله ،چربد مي اش بدي بر اش خوبي و دارد بدي ،دارد

 نخواهد دنيا در خوبيها از بسياري ،نباشد ايم گذاشته  بدي را اسمشان كه بديهايي اين اگر ،خوبيهاست
. هست هم  زمينه اين در ؟نيست يا هست كريم قرآن در اي اشاره ،تصريحي زمينه اين در آيا ببينيم. بود
    دوم آيه ،خواندم اول بحث مناسبت به كه است اي آيه همان يكي
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  : "الملك بيده الذي تبارك"سوره
 احسن ايكم ليبلوكم الحيوه و  الموت خلق الذي. قدير ء شي كل علي هو و الملك بيده الذي تبارك «

  . )1( » عمال
 كه بيازمايد را شما اينكه براي آفريد را ايندو. را زندگي هم و آفريد را مرگ هم كه كسي آن خداست

  . است تر عمل نيك كسي چه
  
 ،كند عمل بيشتر كسي چه »عمال اكثر ايكم ليبلوكم «:نگفت قرآن فرمود امام كه هست ما احاديث در

: كه فرمايد مي طور اين آيه. باشد صوابتر عملش كسي چه يعني » عمال احسن ايكم ليبلوكم «:فرمود
 ،شويد داده  سوق عمل حسن سوي به شما كه باشد اي مقدمه كه كرد خلق اين براي را مردن و زندگي

 ليبلوكم الحيوه خلق «:رمودنف. اند عمل  حسن مقدمه دو هر ،است الزم عمل حسن براي اينها دوي هر
 ،شويد داده سوق عمل حسن سوي به تا داد زندگي شما به و كرد زنده را شما » عمال احسن ايكم

  . هست هم رطو همين و ،شويد داده سوق عمل حسن به شما تا آفريد هم با را مردن و زندگي: فرمود
 پيدا را انساني حيات اين  آنهم و حيات اين تا ،نشود خلق انسان تا ،است عمل حسن شرط زندگي اما

 حسن ،نبود هم مردن اگر و. ندارد معني عمل حسن ،باشد  نداشته اراده تا ،باشد نداشته عقل تا ،نكند
 به اينكه  براي است بزرگي عامل يك ،ميرد مي داند مي انسان اينكه و مردن همين خود  يعني ،نبود عمل
 در مردني اصال و است مخلد دنيا اين در دانست مي انسان اگر واقعا آيا. شود داده سوق عمل حسن سوي
 بگوييد نگيريد نظر دررا استثنائي افراد ماش ،است ممكن البته ؟رفت مي عمل حسن سوي به ،نيست كار

 آن باشد، ديگري طور عمل حسن درباره تشخيص و بشود پيدا طالب ابي بن علي مثل  شخصي فرضا
 كه را بد كارهاي بيشتر مسلما ،بينيم مي داريم االن ما كه بشر همين ليو ،خود جاي به استثنائي فرد

 در كه بداند انسان اگر. ميرد مي داند مي انسان اينكه و  است مردن فكر همين خاطر به ،دهد نمي انجام
 و شود مي  افزوده برابر صد شرش بر ،دارد ادامه اش زندگي همين و ميرد نمي دنيا  اين در شرايطي هيچ

 هر از بيش ،دهد مي سوق عمل  حسن سوي به را انسان كه عاملي آن. برسد صفر حد به شايد خيرش
   اينجا در موقتي مدت  يك داند مي انسان كه است همين ديگري چيز

  : پاورقي
 1 / ملك 1.   .2 و
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. است شنرو خيلي او براي ، است ديگري دنياي دنيا اين اورايم اينكه به دارد ايمان كه كسي آن. هست
 است ترمز باز و است مجهولي دنياي يك او براي مرگ  دنياي باالخره ،ندارد ايمان كه هم كسي آن

 كه است همين  كه ،است شده قائل فايده و اثر و خاصيت"موت"براي آيه اين پس. شر اعمال به نسبت
  . دهد مي سوق عمل حسن سوي به را بشر

  

  فوايد مصائب و سختيها 
  

 و سختيها و مصائب فوايد به راجع هست هم آيه آن از واضحتر و است واضح خيلي كه ديگري آيه
  : )نيست آيه يك اين به منحصر ،هست زيادي آيات زمينه اين در( است شدايد

 اذا الذين ،الصابرين بشر و المثرات و االنفس و االموال من نقص و الجوع و الخوف من ء بشي لنبلونكم و «
   )1( ...» ربهم من صلوات عليهم اولئك ،راجعون انااليه و اناهللا قالوا مصيبة اصابتهم

  
 داشته دشمن اينكه ،دشمن از ترس ،امنيت عدم يعني ،بيم از چيزي به كنيم مي آزمايش را شما ما

 و گرسنگي به » الجوع و «،باشد ذهنتان در دشمن  بيم و باشيد داشته را دشمن اين حساب و باشيد
 االنفس و «،ثروت و مال در كسري» االموال من نقص و « ،باشيد داشته احتياج ،دباشي  نداشته ،سختي

 و مصائب جور اين گرفتار را شما ما ،)3 (ها ميوه » الثمرات و « ،)2( خودتان جان و نفس در كسري يا»
 را كساني بده بشارت: كند مي ذكر بشارت سختيها اين سر پشت » الصابرين بشر و «كنيم مي سختيها

 ،خداست به ايمان بر مبتني كه اي داري خويشتن ،كنند مي داري خويشتن سختيها اين مقابل در هك
   او سوي به و هستيم خدا آن از همه ":شوند مي خدا متوجه فورا بينند مي را سختيها اين انواع كه وقتي

    اين» ربهم من صلوات عليهم اولئك «"."كنيم مي بازگشت
  : پاورقي

   158 - 156 / بقره 1. 
  . جراحتي ،زخمي يعني ،باشد بدن در كسري مقصود اينجا است ممكن 2. 
 اند گفته معموال ولي ،شود مي اموال جزء باز كه باشد ليمعمو هاي ميوه همين مقصود است ممكن 3. 

  . )فرزندان مصيبت( فرزندان  يعني ،دل هاي ميوه ،قلوب ثمرات يعني ثمرات
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  . شود مي آنها حال شامل ردگارپرو رحمتهاي كه هستند طبقات
 سختيها اين در بتوانند كه كند مي معرفي كساني براي مفيدي بسيار زمينه را شدايد و سختيها اين پس

 كه است چيزي يك يعني ،دارد فايده اينها پس. كنند داري خويشتن و ايستادگي و تمقاوم شدايد و
 بشارت و نويد  صورت به را آنها هم قرآن كه ،كند زياد دهاستفا آنها وجود از ها زمينه  اين در تواند مي بشر
 و گرفتاريها فوايد به راجع قرآن در ديگري  آيات ما هم باز اخير آيه مضمون اين به البته. كند مي ذكر
 را شما ما )1( » ترجعون الينا و فتنة الخير و بالشر نبلوكم و «:داريم چيزها طور اين و شرور و ها فتنه

 و )زند مي آدم به ضربه كه چيزهايي  همين ،بديهاست همين مقصود كه( شرور به هم ،كنيم يم آزمايش
 ،است عجيبي جمله خيلي اين. اين هم و است امتحان و آزمايش  مايه آن هم ،نعمتها و خيرات به هم

 ،اميدن مي"شر"شما  كه را آن و ،است خير بگوييد نبايد درصد صد ،ناميد مي"خير"شما كه را آن يعني
 به دارد شربستگي نهايي بودن شر و ،خير نهايي و واقعي بودن خير ،است شر بگوييد نبايد درصد صد
 چيزي يك بسا اي. كنيد مي آن با كه برخوردي نحوه به يا كنيد مي آن از شما كه اي استفاده نحوه

 ،داديم شما به كه تيوق  ولي ،دارد امتحاني جنبه دهيم مي شما به كه ما ،است نعمت ،است خير  خودش
 منشأ شر همين بسا اي ،دارد امتحاني جنبه هم شر باز. بشود شما فساد سبب كه هست بسا خير همين
   تحبوا ان عسي و لكم خير هو و شيئا تكرهوا ان عسي «است طور همين هم واقعا و ،بشود شما صالح
  . )2( » لكم شر هو و شيئا

  

  آزمايش انسانها 
  
 است اين خصوصيت يك. هست خصوصيت سه گيرد مي صورت انسانها مورد در كه آزمايشهايي در اما
 مثل. نداريم كار آنها به كه ،كند استفاده را  چيزي آزمايش اين از خواهد مي كننده آزمايش گاهي كه
 آنها درسي وضع داند نمي هم خودش ،بياورد دست به را شاگردها وضع خواهد مي كه معلم نفر يك

   يا اند خوانده را  درسشان شاگردان اين كه بفهمد خواهد مي سال آخر و سال وسط ،سال اول. است  چگونه
  : پاورقي

  .35 / انبياء 1. 
  .216 / بقره 2. 
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 وقت آن و كند مي امتحان را اينها ،كند رفع خودش جلوي از را جهالتي پرده يك خواهد مي ،اند نخوانده
  . است حدي چه در كس هر فهمد مي
 مجهول چيزي كننده آزمايش  براي كه است اين ،گيرند مي انسانها آزمايشهاي در كه ديگري جهنتي يك

 االن معلم خود بسا اي ،شاگردها همان مثل باز. است مجهول ها شده آزمايش خود براي ولي نيست
   گرا ولي ،شود رفوزه حتما بايد كي و كيست سوم شاگرد ،كيست دوم شاگرد ،كيست اول شاگرد داند مي

 از غير دارند اعتراض همه ،هشت او ،ده او ،پانزده او ،است بيست اش نمره اين بگويد و بنشيند طور همين
  . شود روشن حقيقت آنها خود بر تا كند مي امتحان ،گرفته بيست نمره كه آن
 و شدايد و سختيها به را  بندگانش وقت هيچ خداوند. ندارد معني خداوند درباره اولي] آزمايش[

 معلوم چيز همه خداوند براي ،بياورد دست به را  موضوعي خودش اينكه براي كند نمي گرفتار امتحانات
 عليكم كنا اال عمل من تعملون ال و قرآن من منه تتلوا ما و شأن في تكون ما و « :گويد مي قرآن. است

 و سنة تأخذه ال «.يمهست ناظر و شاهد ما اينكه مگر كنيد نمي حركتي هيچ ،جنبشي هيچ )1( » شهودا
 خطور افراد خاطر در كه آنچه: فرمايد مي ديگر آيات در يا. )3( » اخفي و السر  يعلم فانه «)2( ،» نوم ال

 آزمايش خدا بگويد خواهد نمي ،كند مي ذكر خدا  براي"آزمايش"كه وقتي قرآن پس. دانيم مي ما ،كند مي
 بياورد وجود به را آزمايشها خداوند كه ندارد مانعي دومي ولي. بشود  عالم خودش اينكه براي كند مي

  . شود روشن خودشان بر افراد ماهيت اينكه  براي
  

  فلسفه اصلي امتحان و آزمايش 
  

 اين آن و است آزمايش و امتحان اصلي فلسفه آن كه دارد وجود سومي جنبه يك امتحان درباب ولي
 فالسفه اصطالح به و افتند مي كار به ،گيرند مي رقرا  آزمايش و امتحان معرض در وقتي افراد كه است
 ،ماند مي  باقي بالقوه استعدادها ،نيايد كار در امتحان اگر يعني ،رسد مي فعليت  به دارند قوه در كه آنچه
   بروز يعني

  : پاورقي
   61 / يونس 1. 
   .]نگيرد فرا خواب و چرت را او: [255 / بقره 2. 
   .]است آگاه امور ترين مخفي و هانن بر او همانا: [7 / طه 3. 
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 قرار امتحان و عمل معرض در موجود يك كه وقتي ولي. كند نمي رشد ،رسد نمي فعليت حد به ،كند نمي
 است تمريني كارهاي نظير ،كند مي پيشرفت ،كند مي رشد ،كند مي طي را خودش كمالي سير ،گرفت

  كه نيست اين براي دهند مي انجام كه آنچه ،دهند مي انجام نهايي هاي مسابقه از قبل ورزشكاران كه
 است اين براي ،شوند  آماده خودشان كه است اين براي ؟است چقدر استعدادش كس هر بفهمد مربي
  . بپيوندد ظهور به دارند استعداد در چه هر كه

 ديگر تعبير در بلكه و آورد مي  پيش انسان براي دنيا در تعالي و تبارك خداوند كه شدايدي و سختيها
 ،كند بروز باطني استعدادهاي آن كه است اين براي ،آورد مي  انسان براي دنيا در كه هم نعمتهايي قرآن
 نظر از كه دارد را اي بچه يك حالت درست ،روحي حاالت نظر از انسان. برسد فعليت به  قوه از يعني

 كه حاال ولي دارد بشود برومند جوان يك كه را اين استعداد است آمده دنيا به تازه كه حالي در جسمي
 نفساني و واقعي كماالت نظر از هم انسان. بشود برومند جوان يك تا كند رشد تدريجا بايد ،ندارد را آن

 يك از ،نيست كه حاال اما ،باشد تواند مي ،است بالقوه حد يك در اول )دارد استعداد در كه آنچه يعني(
 در ،شود مي داده او به كه نعمتهايي همان واسطه به ديگر طرف زا و شدايد و سختيها واسطه به طرف

 و الجوع و الخوف  من ء بشي لنبلونكم و «.برسد كمال حد به تا گيرد مي قرار امتحاني چنين  يك معرض
 اين زمينه در و بيايد پيش سختيها اين بايد. »الصابرين بشر و الثمرات و االنفس و االموال من نقص

    اين موضوع وقت آن ،شود مي پيدا انسان براي كمالها ،پختگيها ،مقاومتها ،صبرها آن كه سختيهاست
  . كرديم عرض و بود موضوع يك به مربوط كه آيه دو هم اين. شود مي واقع بشارت و نويد

  

  از نظر قرآن "شيطان"
  

 به ديگر ما بحث اين يعني ،دهيم خاتمه خودمان عرايض به و كنيم عرض اينجا هم ديگر مطلب يك
  : است اين موضوع آن و ،رسد مي پايان

 در. است مهمي بسيار بحث  يك خودش هم شيطان بحث. است شده ياد زياد شيطان از كريم قرآن در
 در كه اند كرده نقل ما كتابهاي در ولي ،است نيامده  كنم مي عرض كه موضوعي اين ما احاديث و اخبار
   تانيشهرس. است آمده  انجيل شروح از بعضي
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 بارگاه مطرود و ملعون آنكه از بعد شيطان خود حتي كه كرده نقل مسيحيها كتابهاي از ،نحل و ملل در
 كارم آخر من دانستي مي كه تو ،آفريدي مرا چرا تو اوال: گفت و كرد خداوند به اعتراض شش ،شد الهي
 سجده  به امر من به اگر دانستي مي كه تو ،آفريدي مرا آنكه از بعد ؟آفريدي مرا چرا كشد مي اينجا به

 چرا ،كنم مي معصيت من دانستي مي  كه تو ،دهد انجام را خضوع اين كه نيست حاضر من طبيعت ،كني
: گفتم تو به من ؟كردي مسلط براو مرا چرا ،شدم آدم دشمن و نكردم سجده من آنكه از بعد ؟كردي امر
 من به گفتم ؟نكردي هالك مرا چرا ،نبر بين از رام ،بده مهلت من به )1( » يبعثون يوم الي  انظرني«

 اينكه براي مكن وسوسه را آدم فرزندان خواهم مي من گفتم. دادم مهلت ،خوب بسيار گفتي ،بده مهلت
 ،بكن خواهد مي  دلت كار هر برو خوب بسيار گفتي ،كنم القاء آنها دل در بد خياالت ، كنم گمراه را آنها

 در حرفش اول در. سؤاالت جور اين از و. جهنم برم مي يكسره را گمراهان هم من ،كردي گمراه وقتي
 جوابش به. نسزد كارها اين حكيم از ،هستي حكيم تو خدايا: گفت اند كرده اناجيل شراح كه نقلي اين

 حكيم كه ما ، بله. هستيم حكيم ما گفتي ،گيريم مي خودت حرف همان به را تو ما اول كه گفتند
   !كارت دنبال برو ،موقوف فضولي  بنابراين. دهيم نمي انجام حكمت بدون را ريكا هيچ ،هستيم
 خلقت از قبل شيطان كه فهماند مي طور اين كريم قرآن اوال. هست بحثهايي شيطان به راجع ،ببينيد
 هاي وسوسه موضوع در. شد رجيم و خارج مالئكه صف از انسان خلقت از بعد ،بود مالئكه صف در انسان
 نقل او خود زبان از ،كند مي وسوسه را انسان موجود اين كه است كرده  بيان كريم قرآن هم يشيطان
 اينها نظر در را چيزهايي يك  زمين روي بر من )2( » االرض في لهم الزينن اغويتني بما «:است  كرده
 و ادراكات راه از يعني ،است كيفيتي چه شيطان كردن  گمراه كيفيت كه دهد مي نشان ،دهم مي جلوه

  . نيست هم ديگري راه ،شود مي وارد دل  راه از و احساسات
 ،است محدودي تسلط يك  انسان بر شيطان تسلط اين كه شود مي استفاده مطلب اين كريم قرآن از باز

 خواهم گمراهشان )3( » المخلصين منهم عبادك اال ،اجمعين الغوينهم «:گويد مي هم خودش چون
   ديگر را آنها كه ،تورا  صمخل بندگان مگر كرد

  
  : پاورقي

  .14 /اعراف 1. 
  .39 /حجر 2. 
  .40 و39 / حجر 3. 
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 افرادي بر شيطان حكومت )1( » يتولونه  الذين علي سلطانه انما «:فرمايد مي ديگر آيه يك در. توانم نمي
    افرادي. كند مي حدودم خيلي را او تسلط ديگر اينجا. اند پذيرفته را شيطان  سرپرستي افراد آن كه است
 ،اند نپذيرفته را او سرپرستي و  واليت كه افرادي يعني ،دارد تسلط آنها بر ،اند پذيرفته را او سرپرستي كه
  . ندارد تسلط آنها بر
 چنين قيامت در كه كند مي ذكر قيامت در گنهكاران و شيطان ميان اي محاكمه يك ،تر واضح اين از

  : كند مي نقل گذشته صورت به قرآن ،شود مي واقع قطعا  كه است امري يك چون منتها ،شد خواهد واقع
 من عليكم لي كان ما و فاخلفتكم  وعدتكم و الحق وعد عدكم و اهللا ان االمر قضي لما الشيطان قال و «

 اني بمصرخي انتم ما و بمصرخكم انا ما انفسكم لوموا و تلوموني فال لي فاستجبتم دعوتكم ان اال سلطان
   )1(. » اشركتمون بما كفرت

  
 به كار وقتي فرمايد مي. ]كند مي بدهكار[ هم چيزي يك را آدميزاد اصال ،شود مي طلبكار شيطان آنجا

 به خدا: گويد مي ،اند كرده پيروي او از كه مردمي  به كند مي رو شيطان ،شود مي تمام و رسد مي نهايت
 وعدكم  اهللا ان « خالف من وعده ،بود راستين اش وعده خدا ،دادم وعده هم من ،داد وعده و نويد شما
 نبود بيشتر خدا تسلط از كه شما بر من تسلط كه است اين معنايش. » فاخلفتكم وعدتكم و الحق وعد

 چنين بكنيد خوب كار اگر كه داد نويد بشر به خداوند  كه طوري همان ،)بود حدود همين در يعني(
 كه را كسي ،دادم نويد شما به هم من ،نكرد حق كار به مجبور را كسي ولي] داد واهمخ شما به پاداش[

 را شما ،نداشتم زور يعني ،نبودم مسلط شما بر كه من» سلطان من عليكم لي كان ما و «.نكردم مجبور
]. پذيرفتيد  سرعت به شماو[ خواندم را شما من» لي فاستجبتم دعوتكم ان اال « نكشاندم جايي به زور به
 و بخيلك عليهم اجلب و بصوتك منهم  استطعت من استفزز و «:كشيدم سوت كه هست يهآ يك در

 كه ندارد احتياج خيلي ،آيند مي آنها ،بكش سوت تو يعني )3( االوالد و االموال في شاركهم و رجلك
  . بريزند دورت كه است كافي كشيدن سوت يك ،بروي دنبالشان  بخواهي
    كه ديد خواب كسي يك انصاري شيخ زمان در كه كنند مي نقل معروفي خواب

  
  : پاورقي

   .100 / نحل 1. 
  .22 /ابراهيم 2. 
  .64 / اسراء 3. 
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 افسارها ولي ،دارد خودش  همراه افسار زيادي تعداد )است نجف به مربوط قضيه( اي نقطه در شيطان
 ،است درآورده فسارا صورت به را ضعيفي بسيار طناب ،است شل خيلي افسارها از بعضي ،است مختلف

    است كلفت خيلي زنجيرها از بعضي و مختلف زنجيرهاي ،زنجيري ديگر يكي ، چرمي افسار ديگر يكي
 اينها: پرسيد شيطان از اول. دبو جالب خيلي كه بود قوي زنجير و كلفت خيلي افسار يك اينها ميان در. 

 آن. كشانم مي گناه طرف به را آنها و مزن مي آدم بني كله  به كه است افسارهايي اينها: گفت ؟چيست
 خيلي آدم  يك براي اين: گفت ؟كيست براي آن: گفت ،كرد جلب را شخص اين نظر  كلفت خيلي افسار
 يك ،اش كله به زدم ديشب اتفاقا: گفت ؟چطور: گفت. انصاري شيخ: گفت ؟كي: گفت. است كلفتي گردن
 نمي افسار كه شما: گفت ؟كجاست ماها افسار الحا: گفت. كرد پاره را آن زد ولي آوردم قدم چند

 آمد صبح شخص آن. آيند نمي  من دنبال كه است آنهايي مال افسار اين !هستيد من دنبال شما ،خواهيد 
  . كرد نقل انصاري شيخ براي را خواب
 يستيبا فردا و بوده امام  سهم بابت كه پولي و كند مي پيدا اضطرار خيلي شيخ ،بوده شبي اينكه مثل

 ،شود مي پشيمان ولي ،در دم تا آيد مي ،دارد برمي  چيزي آن از قرض عنوان به ،است كرده مي تقسيم
    قدم چند را او و اش كله به زدم را زنجير بود گفته كه شيطان. سرجايش گذارد مي گردد برمي دوباره
  . )1( است بوده اين قضيه ،رفت و كرد پاره بعد ولي آوردم
  : پاورقي

 همان در اوال. است بوده روزگار  عجايب از مرد اين واقعا و كرده مي زندگي زهد درجه منتها در شيخ 1. 
 و عصر در سينا بوعلي نظير يعني ،است اي العاده فوق  محقق يك است اصول و فقه كه خودش رشته
    خودش عصر به نسبت هم او ،است داشته برتري ديگران به نسبت فلسفه و  طب در كه خودش زمان
 و هستي تمام است مرده  وقتي كه ،كرده زندگي هم تقوا و زهد و پاكي منتهاي در. است طور همين
 و دارد عجيبي هاي تاريخچه او زندگي. نشد بيشتر  تومان هفده ،اند سنجيده كه را او دارايي و زندگي
    دخترش. است ردهك نمي تصرف وجوهات در هرگز شيخ. است بوده باهوشي  فهميده عاقل مرد بسيار
: گفت و كرد گريه خيلي هستند او اوالد از ها"سبط"اين ،داشت دختر دوتا ،نداشت پسر مكتب رفت مي
 اين از و نيست خوب لباسهايم و غذا من و دارند بهتري وضع  ديگران هاي بچه ،روم مي جا هر مكتب در

   چرا ،نيست درست كه دادن سختي همه اين آخر: گفت زنش. شد متأثر خيلي  شيخ. حرفها
 ،باشد طور اين خواهم نمي ،سوزد مي دلم من واهللا: گفت و كرد گريه شيخ ؟دهي مي سختي ما به قدر اين
 اين مثل )شست مي را شيخ عمامه ،شست مي رخت  داشت زنش( ؟چيست وجوهات اين داني مي ولي

    تشنگي از و باشد تشنه خيلي اگر آدم يك ،است تشت اين آبهاي مثل ، خوريم مي كه ما براي وجوهات
 كه خورد مي قدر همين ؟خورد مي چقدر بخورد آبها اين از تشنگي رفع براي بخواهد اگر ،بميرد بخواهد
   > چيزي كه خودمان از ما. نميرد
 ،افساري ،ريسماني: گويد مي ما تعبير به قرآن آيه. نداشتيم كار در افساري ما گويد مي شيطان هم آنجا

 به هم شما ،خواندم ،كردم دعوت فقط من» لي فاستجبتم  دعوتكم ان اال «نبود كار در چيزي ،جبري
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 به را انسان كه است اين فقط كارش كه معنوي و اطنيب مبدأ يك يعني قرآن نظر از شيطان بنابراين
 نشان يعني ،است دعوتي فقط ،نيست كننده اجبار  دعوت ،اين اما كند مي دعوت معصيت و شر و بدي
  : گويد مي  خوب چه مولوي. دهد مي
   مستعد باشي تو را كدامين تا   ضد به آيد مي بانگ دو جهان از
   اشقيا نفور بانگش ردگ وان   اتقيا نشور بانگش يكي آن
  

  ضرورت وجود شيطان از نظر نظام آلي عالم 
  

 و شر به دعوت ديگر طرف از و صالح و خير به دعوت طرف يك از ،دارد وجود دعوت دو دنيا در هميشه
 صالح و خير دعوت آن ،خودش اختيار حكم به بايد دعوت دو اين ميان در كه است انسان اين و ،فساد

 » كفورا اما و شاكرا اما  السبيل هديناه انا «مصداق. است )2( » النجدين هديناه و «  مصداق ،بپذيرد را
  . است )3(

 ،است اماره نفس به بخش الهام كه  آن ،انسان وجود از خارج در يا ،اماره نفس ،انسان خود وجود در اگر
 و شر امكان اگر ،نبود يفساد و شر به دعوت اگر ،نبود شيطاني اگر و نبود اي اماره نفس اگر ،نبودند
   ديگر هم خوبي ،بود نمي انسان در فساد

  
  : پاورقي

 دارم عموم مال از من اما ،بود ديگري حساب آن البته داشتم مي دارايي خودم از من اگر. نداريم >
  . باشم طور اين ناچارم و )است  بوده بد خيلي هم عموم وضع وقت آن( كنم مي زندگي

  . گويند مي را سريع ليخي اجابت"استجابت"1. 
  .10/ بلد 2. 
  .3 / دهر 3. 
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 امكان هم و باشد داشته را خوبي  امكان هم ،انسان كه است خوبي وقت آن خوبي اينكه براي ؟چرا ،نبود
 به اگر ،باشد بسته انسان وجود در بدي راه اگر اما ،كند انتخاب را خوبي ،بدي و خوبي ميان از ،بدي
 ميل ولي باشد انسان در تقوا به ميل ،باشد »تقويها الهمها «)1( » تقويها و فجورها فالهمها «:قرآن تعبير

    به ميل كه حالي در انسان كه تقواست وقت آن تقوا. نيست تقوا ديگر تقوا  آن ،نباشد انسان در فجور به
 شما ؟دشو مي محقق كي اطاعت. كند مي انتخاب را عدالت و تقوا ،هست او در فجور به دعوت و فجور
 ،نكنيم اطاعت توانيم مي ما كه است وقتي در اطاعت. كنيم اطاعت ما ،كند امر خداوند گوييد مي
. نيست اطاعت ديگر آن ،بدهيم انجام را كاري يك بايد اجبارا كه جايي در اما ،بكنيم  اطاعت توانيم مي

 قانوني ،نيست تكليفي ،نيست عقابي و ثواب ،نبود كه ذمي و مدح. نيست ذمي و مدح ،نبود كه اطاعت
  . نيست چيزي هيچ ،نيست انساني ،نيست اجتماعي ،نيست

    صالحي عمل ،نباشد بدي به دعوتهاي اگر ،نباشد شيطان اگر بنابراين
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 نا «): دل گوش( است  گوش دو انسان قلب براي كه هست ما احاديث در .]گوييم مي بدي و[ خوبي
 ديگر گوش از و ،بكن خير بياكار كه كند مي القاء او به ميشهه  ملك گوش يك از ،)1( » اذنين للقلب

 پس. دارد وجود القاء دو اين ميان در هميشه خودش ولي ،شربكن كار بيا كه كند مي القاء او به شيطان
 صالحي عمل اگر و ،ندارد وجود صالحي عمل اصال ،باشد نداشته وجود اي اماره نفس و شيطان واقعا اگر

  . ندارد وجود است صالح عمل از ناشي  كه سعادتي ،شدبا نداشته وجود
 هم بشر زندگي كه بشر  زندگي براي وجودش شيطان پس: است اين آن و ماند مي باقي سؤال يك فقط

 كند طي را خودش اختياري راه اين بشر اينكه  براي و بشر سعادت براي كرد جدا مالئكه عالم از را او
   ،است نداده توضيح را آن قرآن البته كه مطلبي ؟چطور خودش براي خودش  شيطان اما ،دارد ضرورت

 «است آتشين طبيعت  شيطان طبيعت كه گويد مي قرآن: است اين ،نباشد دادني توضيح هم شايد
 تمايالت او در كه نيست انسان مثل شيطان اساسا گويد مي و )2( » طين من خلقته و نار من خلقتني
 كه است  همانهايي و شهوات به مربوط مسائل به تمايل همان كه ميل يك اين جز او در ،باشد مختلف

 اصل به شيطان ،خوب بسيار. ندارد وجود ديگري چيز است نسبي يبد كه گوييم مي بدي اصطالح به ما
 معذب برود انسان يك اگر كه طور همان جهنم در آيا ،است جهنم همان كه شود مي ملحق خودش
 اني «: گويد مي كه كسي كه است رازي ديگر اين ؟همانجاست او بهشت اي  است معذب هم او ،است

  . است ديگري چيز يك آن» اشركتمون بما كفرت
 گويد مي. هست شيريني بسيار  قصه و )معاويه و شيطان قصه( آورده را عجيبي خيلي داستان يك مولوي
 را نمازت پاشو ،شود مي قضا دارد نماز: گفت و كرد پيدايش آمد شيطان وقت يك. بود خواب معاويه
 به البته آخرش ،است مفصل خيلي قصه( ؟كني مي نماز به دعوت چرا ديگر تو: گفت معاويه! بخوان

  : ايم شناخته قديم از ما ،اي شناخته را خدا تازه تو گفت شيطان )شود مي تمام معاويه سرشكستگي
   ايم بوده وي درگه ساكنان   ايم بوده مي اين مستان از هم ما
   روزگار از ايم ديده نيكو روز   بهار اندر ايم خورده رحمت آب

  : پاورقي
  .206 ص 63 / ج ،بحاراالنوار 1. 
   12 / اعراف 2. 
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 قاعدتا ملك و است بوده  مالئكه از گويند مي ،ايم شنيده را شيطان وصف روايات در كه طور آن اصوال -
 چگونه ،وجود اين با. ندارد هم تكامل جهت همين به ،دندار بكند گناه اينكه امكان عنيي ،ندارد اراده
   ؟نكند آدم بر سجده و كند تمرد خدا فرمان از كه شد پيدا امكان  اين شيطان براي
 الجن من كان «:فرمايد مي  كه است قرآن نص برخالف ،بود مالئكه از شيطان فرموديد اينكه: استاد
 مالئكه از نگفتم ،بود مالئكه صف در كردم عرض ودمخ تعبيرات در هم من. )1( » ربه امر عن ففسق

 ،است شده آفريده آتش از كه دارد را تعبير اين شيطان به راجع و» الجن من كان«:گويد مي  قرآن. بود
  . ندارد را حرفي چنين مالئكه به راجع كه صورتي در

 مالئكه] گفت بايد [،يستن بد كار امكان و هست خوب كار امكان مالئكه براي فرموديد اينكه به راجع
 مي البته. دانند مي مجرد را آنها فلسفي اصطالح به يا هستند مقرب مالئكه مالئكه از بعضي ،مختلفند

 فهميده  كه مقداري آن ولي ،ندارد فلسفي و عقلي دليلو بگيريم نقلي منابع از بايد را اينها ما كه انيدد 
 ال سجود «:كه هستند اي مالئكه فرمايند مي )السالم عليه( علي حضرت مثال كه است طور اين شود مي

 از غير كه دانند نمي است آفريده را آنها خداوند كه اولي از اينها )2( » ينتصبون ال ركوع و يركعون
 ،پروردگار ماسواي از غافلند كه هستند خداوند در غرق طوري به و نيست يا هست مخلوقي هم  خودشان

 ،گويند مي ذمي مالئكه احاديث و اخبار در را مالئكه از بعضي. نيستند طور اين مالئكه همه ولي
 كنند مي تمرد احيانا ،پذيرند مي تكليف يعني ،اند شبيه انسان به خيلي شايد اما نامرئي هستند وجوداتيم
 و كرد تمرد كه دارد مالئكه از بعضي به راجع اخبار بعضي در لهذا و نيست روشن ما بر اينها حقيقت -
 ،است حسابي طور آن حسابشان كه گفت شود نمي كلي طور به مالئكه درباره پس. شد واقع مغضوب عدب

   از را مالئكه از بعضي كه  است آمده اخبار در حتي
  : پاورقي

   50 / كهف 1. 
 برپا ،اند ركوع در  برخي و كنند نمي ركوع ،سجودند حال در بعضي: [1 خطبه ،البالغه نهج 2. 

   .]ايستند نمي
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عنصرها  .اند دهيآفر علم نيا ي
 يكاف خودش كه ينفسان التيتما و شهوت و نفس يهوا از ريغ يعني دارد؟ وجود يطانيش اصوال ايآ -

 داخلي محركه نيروي اينكه براي( بخوانند را ما نيست احتياج گريد و كنئ چارهيب را ما نكهيا يبرا است
 وجود شيطان اگر و ؟دارد استعاره جنبه مسأله اين اينكه يا باشد است الزم هم شيطاني آيا )دارد وجود
   ؟كند مي ولد و زاد يا است يكي آيا ،چيست جنسش دارد

  
 طوري آن ،شيطان. ندادم  درست توضيح شايد ،بودم نكته اين متوجه خودم عرض ضمن در من: استاد

 طول در اصطالح به يعني ،دارد تسلط انسان بر باطن از كه است موجودي يك ،كند مي معرفي قرآن كه
    چيزي شيطان اينها بر زائد ،داريم ما گوييد مي كه شهواني غرائز همين يعني ،ما عرض در نه هست ما

. آيد مي منبع آن از اينها كه  منبعي آن گفتم ،كردم تعبير من. آيد مي شيطان ناحيه از همينها ولي ندارد
 يك ،ما نفس هواهاي عامل يك: دارد وجود عامل دو فساد و شر به ما خواندن براي االن كه است اين نه

 در كه طوري همان ،نه ؟آيد مي چرا دوم عامل اين ديگر ،بود كافي عامل يك بگوييم كه  شيطان هم عامل
 تمايالت اين مقابل در ثانوي عامل يك مالئكه )هست ما در كه خيري الهامات يعني( ما خير كارهاي

 وجود  به را الهامات اينها كه هستند منابعي آنها يعني ،اند عامل عامل آنها  كهبل ،نيستند ما خيردوستانه
 كه است آمده حديث در كه گفتيم .]نيست شر الهامات مقابل در ثانوي عامل يك هم شيطان[ آورند مي
 شيطان چپش گوش از و كند مي خير الهام آيد مي ملك  راستش گوش از ،دارد گوش دو انسان دل
    فطرت و غريزه مقابل در( خير به دعوت براي است ثانوي عامل يك ملك نه. كند مي شر لهاما آيد مي
 است ثانوي عامل يك شيطان  نه و )نيست سومي عامل آن ،انبياء مقابل در و هست انسان در كه الهي
 آن. ستا نفساني هواهاي اين منبع و منشأ او يعني ،است  عامل عامل او بلكه ،نفس هواهاي مقابل در

 شيطان او )شود مي ناميده نفساني هواهاي ما در كه( دمد مي را اينها كه است منبعي و مخزن كه چيزي
 بيشتر دعوت نقش انسان براي  نفساني هواهاي نقش چون و. نيست اي جداگانه عامل او پس ،است

 اجبار عامل وقت هيچ نفساني هواهاي و است نفساني هواهاي  راه همان شيطان تسلط راه يعني ،نيست
 ميل دو اين ميان در و بيند مي مختلف ميل دو لمقاب در را خودش انسان هميشه ،نيستند كننده
  . كند مي انتخاب را راه يك مختلف
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 قبيل و شيطان )1( » قبيله و هو يريكم انه «:گويد مي قرآن. است نفساني هواهاي همين شيطان جنود
 ذريه تعبير جاها بعضي در و ،]بينند مي را شما[ )دهد مي را وا قبيله معناي همان تقريبا كه( او
 و ،)هستند او مولود كه چيزهايي( است خودش تناسب به چيزي هر فرزند البته ،دارد هم را )فرزندان(
  : فرمايد مي. هست قرآن در هم"اعوان"] مضمون[
  
 صدور في يوسوس الذي ،سالخنا  الوسواس شر من ،الناس اله ،الناس ملك ،الناس برب اعوذ قل «

  . )2( » الناس و الجنة من ،الناس
  
  . اند آمده حساب به شيطان اعوان جزء هم مردم از بعضي آنجا در
 را آدم خواهد مي خداوند كه آنجا. )3( » هو اال يعلمها ال الغيب مفاتح عنده و «:كه داريم قرآن در ما -

 كه دهي مي قرار خليفه زمين در را كسي تو: گويند مي لسؤا عنوان به  مالئكه ،دهد قرار زمين در خليفه
 اند كرده را سؤال  اين كه ملكهايي بيني پيش و گويي غيب اين اينجا ؟كند مي خونريزي و فساد و شر

 خونريزي يا فساد و شر زمين در آيد مي  آينده در انسان كه دانستند مي كجا از آنها ؟است چگونه
   ؟كند مي
  

 ما بحث ولي ،است خارج ما اطالعات حدود از و دانيم نمي ما را اين ،دانستند مي كجا از هاآن اينكه: استاد
 خدا جز را غيب( » هو اال يعلمها ال «.است بحث قابل مسأله  جهت اين از و است غيب خود به راجع
 چهي و است شهود او براي چيز همه كه موجودي تنها كه است مطلب اين به ناظر )داند نمي  كسي
 آشكار و نهان خدا غير براي. ندارد وجود  نهاني خدا براي يعني ،خداست نيست نهان او براي چيزي
 چيزي يك يعني ،است نسبي ها شهادت و غيب اين اما ،دارد وجود دو هر شهادت و غيب ،دارد وجود
 شهادت ما براي  االن اتاق اين كنيد فرض. نيست غيب ديگر كسي براي ،است غيب شما و  من براي
 اگر ،هست تر طرف آن حياط دو كه كسي اما )نيست  غيب ما براي ،بدهيم خبر اتاق اين از ما اگر( است
. نيست ما براي و است غيب او براي چون ،است گفته غيب از او ،گذرد مي چه  اتاق اين در بگويد االن

   سماويه الواح وضع دانيم نمي االن ما.  است نهان آينده االن ما براي ،است طور همين نيز آينده به نسبت
  

  : پاورقي
  .27 /اعراف 1. 
  .61 / ناس 2. 
   .59 / انعام 3. 
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 از كسي اگر اما ،چيست  وضعش و چيست معنايش ،است آمده قرآن در كه محفوظ لوح ،است چگونه
 ،نيست غيب او براي ديگر آينده ،بخواند را عالم بتواند آنجا از و باشد داشته اطالع محفوظ لوح از راهي

  . است شهادت
. داد خبر بود آينده به مربوط  كه را جرياني يك )السالم عليه( امير حضرت كه است آمده البالغه نهج در

. » هو اال يعلمها ال «:فرمايد مي قرآن و دهي مي خبر غيب از  داري تو ،اميرالمؤمنين يا: كرد عرض كسي
 از من ،گويم نمي غيب من) 1( » علم ذي من تعلم هو نماا و «نيست غيب اين: فرمود و خنديد  حضرت

 شما به دارم من و گفته من به پيغمبر را اين ،كنم مي  نقل شما براي دارم حاال ،ام گرفته ياد معلم
   در هم پيغمبر پس. است رسيده اطالع وحي طريق از پيغمبر به ؟گويد مي كجا از پيغمبر. گويم مي
 به گردد برمي باالخره ،]شود مي باخبر[ دادند اطالع او به كه وقتي ولي ،اردند خبر آينده از خودش ذات
 آن ،گفت و گرفت ياد آنجا از او و رساند كسي اطالع به  اصلي مدبر آن را مسأله كه وقتي ،اصلي مدبر
  . نيست غيب علم
 نهانها عجمي بر كه نيست  كس هيچ هم تعلم و تعليم راه همين از كه است اين هست كه نكته يك

 پيدا اطالع غيبها از بعضي به ،غيب به كنند مي پيدا  اطالع كه آنهايي يعني ،خدا جز كند پيدا اطالع
 نهان بر كند نمي مسلط خداوند )2( » رسول من ارتضي من اال ،احدا غيبه علي يظهر فال «.كنند مي

 را اي شايسته افراد و پسنددب  خودش رضايت مورد را آنها كه رسوالن از افرادي مگر ،را احدي خودش
  . كند انتخاب

 همه ،داند نمي خودش ذات از كس هيچ. خداست داند مي را نهاني هر خودش ذات از كه كسي آن پس
 تعليم راه از كه هم آنهايي تازه. خدا غير و خدا ميان  اصلي تفاوت يك اين. دانند مي تعليم راه از

 ديگر كس  هيچ و است آگاه هستي اسرار تمام بر كه آن. كنند نمي پيدا اطالع غيبها  همه به ،دانند مي
  . است خداوند خود ،نيست آگاه

 اينكه و ندارد كاري"وجود"با اصال ،دارد كار سرو آيد مي پيش زندگي در كه هايي پديده با اصوال قرآن -
 خير يا بچربد برخيرش شرش يا است ممكن ،باشد محض شر است محال ،هست كه وجودي فرموديد
   ء شي كل احسن الذي «:است آمده صراحت با قرآن در ،باشد مساوي خيرش و شر يا باشد محض
   عالم در چيزي هر بنابراين. )3(» خلقه

  
  : ورقيپا

 نهج 1.   .126 خطبه ،البالغه
  .27 و 26  /جن 2. 
  .7 /سجده 3. 
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 از كه است هايي پديده از و اشياء خواص روي هست كه آنچه. است شده خلق درستي و نيكي براساس
 براي موجودات قرآن نظر از و است انسان براي اصال خلقت چون. آيد مي بيرون اشياء عمل و مردم عمل

    آب مثال همان و است آزمايش معرض در بيشتر انسان بنابراين ،اند شده  آفريده بشر هدايت و تكميل
 ،هست خودش ظرفيت اندازه  به كس هر كه دخالصن آب اينها تمام ،فرمايد مي قرآن فرموديد كه باران
  . شود مي پيدا شرور ،شود مي اعمال برخورد كه وقتي منتها

  
 در. كرد استفاده توان مي را  قليل شر و كثير خير مسأله قرآن از كه كرديم عرض كه مطلبي آن: استاد
 بيافريني كه را اين تو كه گفتند فرشتگان: شود مي فهميده طور اين آيه. بود آدم خلقت به مربوط آيه

 شر منهاي بيافرين را اين نگفتند ،نكردند منها فرشتگان يعني ،شود مي پيدا فساد و شر  وجودش از حتما
 كه است اين قضيه نكته. شوند نمي فساد و شر منشأ اينها ،خير: نگفت آنها جواب در هم خداوند ،فساد و
 به را آنها ،تاكتيك يك با. شود نمي فساد و شر منشأ انانس و كنيد مي اشتباه شما ،خير نگفت مالئكه به

 همين گفت ،"ببين نيز هنرش ،بگفتي  جمله مي عيب":معروف قول به ،كرد آگاه ديگر مطلب يك
 «كه كرد قبول اينجا پس. ببينيد هم را اين ديديد كه را آن شما ،شود مي فساد و شر منشأ كه موجودي

 كه است اين از غير آيا. داد نشان  هم را جنبه آن ،جنبه اين كنار در اما )1( » الدماء يسفك و فيها يفسد
 اگر ولي ،هست هم اين ،هست آن اگر تابلو اين در كه است  تابلويي يك اين كه دهد نشان خواهد مي
   ؟كنيد مي فراموش را جهت آن ديگر ،ببينيد را جهت اين

  
  

  : پاورقي
  .30/ بقره 1. 
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