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   مقدمه
  

   ايران در ماترياليسم
  
 در موضوع همين در سخنراني دو كتاب اين اولي هسته شد داده تذكر اول چاپ مقدمه در

 آن در عالي دانشسراي دانشجويان  اسالمي انجمن دعوت به بنا كه است 49 و 48 سالهاي
 در و كرد آماده اضافاتي و توضيحات با را سخنراني دو آن مطالب بنده اين و شد ايراد محل
 اول چاپ بر مطالبي شد چاپ تجديد كه 1352 سال در. رسانيد  چاپ به 1350 سال

 بود صورت همان به عينا گرفت، صورت گذشته سال در كه هفتم چاپ تا و گشت افزوده
  . بود شده انجام دوم چاپ در  كه

 را فرصت. ردگي صورت جديدي حروف و قطع با كتاب هشتم چاپ شد رقرا پيش ماه چند
 و افزودم ديدم، مي خالي  كتاب اين در را آنها جاي كه ديگر مطالب برخي شمرده، غنيمت
 بخش در همه اضافات اين. شود مي عزيز خوانندگان تقديم تري جامع صورت به اكنون

   از مختصري قسمت. است  گرفته صورت"فلسفي مفاهيم نارسايي"
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 "نخستين علت" درباره هگل نظريه پيرامون است توضيحاتي ،)صفحه 3 حدود (اضافات اين
 در است ديگري مطالب گيرد، مي بر در را كتاب اين از صفحه 27 حدود در كه باقي و

 هيوم ديويد معروف نقدهاي بار اولين براي مخصوصا. غرب فلسفي مفاهيم نارسايي زمينه
 قرن سه غربزدگان نظر از كه - نظم برهان درباره را هفدهم  قرن نگليسيا مشهور فيلسوف

 نقد  بوته در اسالمي معيارهاي و محكها با - است انداخته اعتبار از را برهان  اين كه است
  . دادم قرار
 اي گوشه بررسي و نقد حقيقت، در آمده، ماديگري به گرايش علل درباره كتاب اين در آنچه

 با كه جهت اين از تاريخي، وقايع تحليل و تجزيه. است بشري هاي انديشه و يدعقا تاريخ از
 ها انديشه و عقايد تحوالت به اگر بويژه است دشوار بسي دارد، كار سرو اي پيچيده عوامل
 داده انجام موضوع اين در مانعي و جامع بحث كه نيست مدعي بنده  اين. باشد مربوط
 امكانات و  فرصت و دقت با ديگران و باشد كرده باز مطلوب هب راهي است اميدوار اما است،
 گذارد، مي ما كشور در كه  جرياناتي به توجه با كه بپردازند، مسأله اين بررسي به بيشتر
 جامه - ما كشور در خصوصا - ما عصر در ماترياليسم. است حياتي و ضروري العاده فوق

 علل كه ندارد ابايي رو اين از است، شده مجهز"تبليغ"سالح به و كرده دور خود از را منطق
    شده تعيين پيش از هدفهاي با كه ديگر اي گونه به را ماديگري از اعراضها و گرايشها
 كتاب، اين بحث اصلي موضوع. نمايد تفسير و توجيه باشد، منطبق اجتماعي و سياسي
 فجر از كه است وعيموض شورانگيزترين و ترين  حساس قطعا خدا، انكار يا اثبات يعني
  . دارد مي و داشته مشغول خود  به را ها انديشه تاكنون تاريخ
 از ارزيابيهايش و او بيني جهان در و اش انديشه ابعاد تمام در مسأله، اين در انسان موضع
 گمان. دارد كننده تعيين نقش و تأثير اش اجتماعي و اخالقي گيريهاي جهت در و مسائل
   هيچ رود نمي
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 سرو انديشه و تفكر با  اندكي كه فردي هر. باشد"آور دغدغه"انديشه اين اندازه به اي شهاندي
  . است گذرانده"دغدغه"اين با را خويش عمر از اي دوره الاقل است، داشته كار
 من در دغدغه  اين سالگي سيزده سن از دارم ياد به خودم روحي تحوالت از من كه آنجا تا

 -  پرسشها. بودم كرده پيدا خدا به مربوط مسائل به نسبت عجيبي حساسيت و شد پيدا
 در. آورد مي هجوم ام انديشه بر ديگري از پس يكي - دوره آن فكري سطح با متناسب البته

 اين در چنان بودم، نشده فارغ عربي مقدمات از هنوز كه قم به مهاجرت اول سالهاي
 را حجره هم وجود. بود آمده پديد من در"تنهايي"به ميل شديدا كه بودم غرق ها انديشه
 تنها  كه كردم تبديل مانند خمه د اي حجره نيم به را عالي فوقاني حجره و كردم نمي تحمل

 مباحثه و درس از فراغت  ساعات در خواستم نمي وقت آن در. برم بسر خودم هاي انديشه با
 آنكه از پيش ار ديگر موضوع هر در انديشه واقع، در و بينديشم، ديگري موضوع به

 يا و عربي مقدمات. شمردم مي وقت اتالف و بيهوده گردد، حل مسائل اين در مشكالتم
 انديشه بررسي آماده تدريجا كه آموختم مي جهت  آن از را منطقي و اصولي و فقهي

  . بشوم  مسأله اين در بزرگ فيلسوفان
 و فيلسوفان خواندم، مي عربي مقدمات مشهد در كه طلبگي آغاز همان از كه دارم ياد به

 از و دانشمندان و علما ساير از - نبودم آشنا هايشان انديشه با چند هر - متكلمان و عارفان
 را آنها كه دليل اين به تنها نمودند مي تر فخيم و تر عظيم نظرم در مكتشفان و مخترعان
 تا 13 ميان كه ينسن آن در كه دارم ياد به دقيقا. دانستم مي ها انديشه اين صحنه قهرمانان

 كه فردي مشهد، علميه حوزه مدرسين و فضال و علما همه آن ميان در ، بودم سالگي 15
 در و بنگرم اش چهره به داشتم مي دوست و نمود مي جلوه بزرگ نظرم در همه از بيش

 پاي به  روزي كه كردم مي آرزو و بگيرم نظر زير را حركاتش و قيافه و بنشينم مجلسش
   درسش
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 آن. بود حوزه  آن در الهي فلسفه مدرس"رضوي شهيدي مهدي ميرزا آقا"مرحوم بنشينم،
  . درگذشت)  قمري 1355 (سالها همان در مرحوم آن زيرا نشد، محقق آرزو
 ميرزا آقا مرحوم  همواره. يافتم ديگر شخصيتي در را خود گمشده قم به مهاجرت از پس

 روح كه كردم مي فكر ، ديدم مي شخصيت اين در ديگر ايايمز از برخي بعالوه را مهدي
 قم به مهاجرت آغاز در چه اگر. شد خواهد سيراب شخصيت اين زالل سرچشمه از ام تشنه
 درس اما نداشتم، را"معقوالت"در ورود شايستگي و بودم نشده فارغ"مقدمات"از هنوز

 حقيقت در و شد مي گفته جمعه و پنجشنبه هر در محبوبم شخصيت  وسيله كه خالقيا
. كرد مي سرمست مرا علمي، خشك مفهوم به اخالق نه بود سلوك و سير و معارف درس
 سه و دوشنبه تا كه آورد مي وجد به آنچنان مرا درس اين اي مبالغه و اغراق هيچ  بدون
 و فكري شخصيت از مهمي بخش. يافتم مي آن تأثير تحت شديدا را خودم بعد هفته شنبه
 استاد آن از سال دوازده  طي در كه ديگري درسهاي در سپس و - درس آن در من روحي
 كه راستي. دانم مي و دانسته او مديون را خود همواره و يافت انعقاد - گرفتم فرا الهي

  . بود"الهي قدسي روح"او
 خود در  هميشه را ميل اين. كردم آغاز شمسي 23 سال از را عقلي علوم رسمي تحصيل
 را آنها عقايد و آراء و گردم آشنا نزديك از ماديين انديشه و منطق با كه كردم مي احساس

 كتب برخي با كه بود 25 سال در شايد نيست، يادم دقيقا. بخوانم خودشان كتب در
 در عربي زبان به يا و شد مي منتشر فارسي زبان  به ايران توده حزب طرف از كه ماديين

 به يافتم مي هرچه را اراني تقي دكتر بهايكتا. شدم آشنا بود شده منتشر - مثال - مصر
 فهم جديد فلسفي اصطالحات با نبودن آشنا علت به وقت آن در چون و خواندم مي دقت

 مختلف  كتب به و داشتم مي بر يادداشت و خواندم مي مكرر بود، دشوار من بر آنها  مطالب
   مراجعه
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 نقش ذهنم در ها جمله كه بودم هخواند مكرر آنقدر را اراني كتابهاي از بعضي. كردم مي
 استاد پوليتسر ژرژ  فلسفه مقدماتي اصول كتاب كه بود 30 يا 29 سال در. بود بسته

 همه بماند، ام حافظه در كتاب مطالب  اينكه براي. رسيد دستم به پاريس كارگري دانشكده
 و كتاب آن زا كه را هايي خالصه و يادداشتها اكنون  هم. نوشتم و كردم خالصه را مطالب
  . دارم ام، برداشته اراني ديالكتيك  ماترياليسم كتاب

 چند كه فداه  روحي طباطبايي آقاي كبير عالمه استاد، حضرت درس محضر در 29 سال در
 از را بوعلي فلسفه و كردم  شركت نبودند، شناخته چندان و بودند آمده قم به بود سالي
 مادي فلسفه بررسي براي ايشان  كه يخصوص درس حوزه يك در و آموختم له معظم

 بيست در كه - رئاليسم روش و فلسفه اصول  كتاب. يافتم حضور نيز بودند داده تشكيل
 - است داشته ايرانيان براي مادي فلسفه پايگي بي ارائه در  اي كننده تعيين نقش اخير ساله
  . شد گذاري پايه بركت پر مجمع آن در

 و تعقيب را  مادي فلسفه و الهي فلسفه الوصفي زائد عالقه و شوق و شور با كه من براي
 كه شد قطعي و مسلم  بودم قم در هنوز كه سالها همان در كردم، مي بررسي و مطالعه
 بفهمد، و كند درك را الهي فلسفه عميقا كه فردي هر و نيست فلسفه واقعا مادي فلسفه
 از سال شش و بيست كه امروز تا و بيند مي آب بر  نقش را مادي هاي انديشه و تفكرات تمام
    آن روز به روز ام، نبوده فارغ فلسفه دو اين مطالعه از مدت اين همه در و گذرد مي تاريخ آن

 اوايل همان از. داند نمي فلسفه كه است كسي فلسفه مادي فلسفه كه شده تأييد ام عقيده
 را فلسفه دو اين اختالف وجوه  كه بود اين ام سعي پرداختم، فلسفه دو اين مطالعه به كه

 و دشو مي جدا هم از كجا در فلسفه دو اين راه  بدانم خواستم مي. كنم درك عميقا و دقيقا
 نقطه كه بود اين فهميدم مي جهت اين در خودم آنچه ؟ كجاست نظر اختالف اصلي نقطه
  . است"واقعيت"و"وجود"دايره نظر، اختالف اصلي
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 و جسم آنچه انحصار در يعني - است مادي آنچه انحصار در را وجود و واقعيت مادي،
 و تغيير دستخوش آنچه است، زماني و مكاني ابعاد داراي نحوي به آنچه است، جسماني

 به و داند مي - است نسبي و محدود  آنچه است، حسيه اشاره قابل آنچه است، تحول
 نمي امور اين انحصار در را وجود و واقعيت الهي، اما. نيست قائل واقعيتها اين وراي واقعيتي

    به مادي خالف بر الهي. واقعيت تمام نه شمارد مي واقعيت از بخشي را امور اين داند،
 و ثابت واقعيت  به حركت، و مكان و زمان از مجرد و نامحسوس و مادي غير واقعيات
  . انحصار ضد مكتب الهي مكتب و است انحصار مكتب مادي مكتب پس. دارد ايمان جاودانه،

 طرح ديگر شكل به مطلب ديدم مي كردم مي مراجعه ماديين كتب به كه وقتي ولي
 دو به را  فالسفه كه - فلسفه اساسي مسأله كه شود مي طرح شكل اين به مثال. شود مي

 عين آيا شعور؟ يا است  مقدم ماده آيا كه است اين - كند مي تقسيم مختلف كامال اردوي
 يعني دانند، مي ذهن بر مقدم را عين و شعور بر مقدم را ماده كه آنان ذهن؟ يا است مقدم
 آنان و هستند ماترياليستها گروه شمارند، مي ذهنيت منشأ را عينيت و شعور خالق را ماده
 متافيزيسينها و آليستها ايده گروه دانند، مي عين آفريننده را ذهن و  ماده خالق را شعور كه
 ديالكتيك: گويند مي دهند مي شرح را ديالكتيك منطق كه آنجا يا و. هستند مذهبيها و

 و مجزا يكديگر از كه هايي پديده و اشياء تصادفات مجموعه را طبيعت متافيزيك، برخالف
 براي كه متافيزيك برخالف ديالكتيك داند، نمي ندارند، وابستگي يكديگر به و بوده منفرد

 حال در و متحرك را آن است، قائل ناپذير يرتغي سكون و ركود و آرامش حالت يك طبيعت
 در را مسائل اين طرح كه وقتي... متافيزيك برخالف ديالكتيك داند، مي پي در  پي تحوالت

 مسائل چرا كه رفتم مي فرو انديشه در ديدم، مي  صورت اين به و شكل اين به ماديين كتب
   صورت اين به
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 كردم، مي معطوف  بودم آشنا آنها با كه الهيون يها انديشه و كتب به را ذهنم شود؟ مي رحط
 بر مقدم ذهن. باشد مطرح تواند نمي و نيست مطرح الهيون براي مسائلي چنين ديدم مي
 رابطه بي و منفرد اجزاي سلسله يك  جهان اند گفته كجا چه؟ يعني است عين خالق و عين

 ها نظريه ترين عميق است؟ كدرا و ثابت جهان گويد مي  الهي فلسفه كدام است؟ يكديگر با
  . است شده اثبات و عنوان الهيون طرف از است،"حركت واحد"يك  جهان اينكه درباره
 راز آن. شد روشن  من بر ماديين طرف از كردنها طرح گونه اين رمز و راز كه نكشيد طولي
 با مواجهه از آنها ترس و ماديين  منطق ضعف: ساده بسيار چيز يك چيز، يك بود؟ چه

 و اصلي صورت به را مسائل اگر كه اند كرده احساس كامال ماديين. اصلي چهره در مسائل
   ايجاد انحرافي كانالهاي ناچار است، معركه پس سخت كالهشان كنند،  مطرح صحيح

  . برند مي كار به مغلطه و كنند مي
 آيات از. دارد  طوالني سابقه اسالمي تمدن و فرهنگ در و اسالم جهان در مادي هاي انديشه
 العرب جزيره مردم ميان در جاهليت عصر در معاد و خدا انكار انديشه كه آيد مي بر قرآن
 و عقايد برخورد و شد آغاز مختلف ملل اختالط  كه هجري دوم قرن از. است داشته وجود
 محافل در را خويش هاي انديشه و عقايد آزادي كمال در  ماديين گرفت، اوج سخت آراء

 دعوت خويش مكتب از يرويپ به را ديگران و داشتند مي ابراز علني  مجالس در و علمي
   گفتگو به و دادند مي تشكيل حلقه النبي مسجد يا و الحرام مسجد در احيانا. كردند مي

 در مذهبي محيط هيچ در ماديين براي آزادي اينچنين. پرداختند مي خويش عقايد درباره
 غير و علمي محافل در همواره  مادي ي ها انديشه آنكه با ينها،ا همه با. ندارد سابقه جهان
   از طرفداراني ها انديشه اين بود، مطرح علمي
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 گاه هيچ ولي اند، كرده مي فكر مادي كه اند بوده افرادي. نياورد دست به واقعي انديشمندان
 آنچه .باشد مادي مكتب پيرو واقعا كه يابيم نمي را علمي صاحبنظر برجسته شخصيت

 درستي اساس شود، مي داده نسبت خيام يا و رازي زكرياي بن محمد و مقفع ابن به احيانا
  ). 1 (اند داده را نسبتها اين شخصي اغراض  روي اينها دشمنان غالبا و ندارد

 را خويش عقايد خطابه و نثر و شعر با كه اند بوده دهرييني و زنادقه ها دوره همه در اينكه با
. خوريم نمي بر ماديين از طرح قابل اي انديشه  به انديشه تاريخ نظر از ما اند، ردهك مي تبليغ

 شده طرح الهي فلسفه بر ايرادي و اشكال عنوان به و مادي  فلسفه سود به كه هايي انديشه
 در ماديين رو اين از. است شده طرح الهيون خود طرف از - است بوده  بررسي قابل كه -

  . ندارد سرگذشتي و"تاريخ"مادي هاي انديشه اما دارند، سرگذشت و"ختاري"اسالم  جهان
 كتب ترجمه اثر در اسالمي كشورهاي ساير و ايران در مادي فلسفه اخير، قرن نيم در

 بي اول حمله همان در ولي آورد، دست به پيرواني و گرفت تازه جاني غرب مادي فالسفه
 برقهاي و زرق همه با مادي هاي انديشه  كه دش معلوم درآمد، پاي از و شد ظاهر اش پايگي

 پاسخي الهيون برابر در ايران ماترياليستهاي كه است مشهود كامال. ندارد محتوايي ظاهري،
 هنددمي ترجيح آنان. نيست ساخته آنها از كاري هميشگي سخنان همان تكرار جز و ندارند

 هستيم آشنا  آن با كه را"يغيتبل سراسر"روش همان و نكنند مسائل اين درگير را خود كه
  . دهند ادامه

 فقر پيش از بيش  تشبثات اين. اند زده دست مضحكي تشبثات به اخيرا ايران ماترياليستهاي
   اين از يكي. رساند مي را فلسفه اين ضعف و
  
  

  : پاورقي
 1.   . حكمت و فلسفه  فصل سوم، بخش ايران و اسالم متقابل خدمات كتاب به شود رجوع
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 احترام، مورد  شخصيتهاي تحريف راه از دارند كوشش. است"شخصيتها تحريف"بثاتتش"
  . بنمايند خود فلسفه و مكتب متوجه را اذهان
 حافظ الدين  شمس خواجه الغيب لسان ديوان اخيرا نوپرداز، اصطالح به شاعران از يكي

 چاپ به آورد مي ياد به را"شدرسنا"داستان كه اصطالحات سلسله يك با را شيرازي
  : كند مي آغاز اينچنين را  خويش مقدمه. است نوشته آن بر اي مقدمه و رسانيده

 رياكاران سلطه ادوار ترين تاريك در كه كفرگو القباي يك قلندر اين كيست راستي به"
 را خدا كند، مي انكار را رستاخيز  وعده تنه يك... نمايان زهد بازار ناهار در فروش، زهد
  : كه گذرد مي افشان دست و انداز  شلنگ و خواند مي عقل ار شيطان و عشق
   اولي شراب رهن در دارم من كه خرقه اين

                   اولي  ناب مي غرق معني بي دفتر وين
  : پرسد مي زنان تسخير يا... 

 چو   فريبي زاهد اي كي تا طفالن
   شيرم جوي و بوستان سيب به                      

  : المثل في كه كند مي اقرار مذهبي مواعيد نداشتن باور به كاراآش يا و
   شود مي حاصل نقد بهشت امروزم كه من

                كنم؟ باور چرا را زاهد فرداي عده
 ديار اين مردم  ترين قشري خانه در حتي همه، اين با كه عجيب مرد اين كيست راستي به
 برند نمي سويش به دست طهارت بي نهند، مي اقچهط يك در مثنوي و قرآن با را كتابش نيز
 سروش گذارند، مي پيشاني به و بوسند مي  آسماني كتاب همچون گرفتند دست به چون و

 كيست سپارند؟ مي بدو تمام اعتماد با را خود افعال و اعمال سرنوشت و دانند مي اش غيبي
  ). 1("نشانند؟ مي شالله اولياء و پيغمبران صف در حرمت به چنين  كه"كافر"اين
   و گوييها كفر"همه اين"با كه مرد اين كيست: كنم مي اضافه من

  : پاورقي
 1.   26. و 25 ص ،)مقدمه (شيراز حافظ: شاملو احمد

   
 را او ديوان  كه عبداهللا الدين قوام خواجه درس در اش همشاگردي اعتقاديها بي و انكارها
 السعيد، االعظم موالنا صفات،  ملك ذات « نعنوا به او از كرد، آوري جمع مرگش از پس
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 طالعهم و مفتاح و  كشاف بحث و احسانو تقوا بر زمتمال و قرآن درس فظتمحا واسطه به"
 غزليات اشتات جمع به ، عرب دواوين تجسس و ادب قوانين لتحصي و مصباح و مطالع

  ). 2("نپرداخت
 رفته مي او درس به سحرگاهان حافظ كه عبداهللا الدين قوام استادش كه كيست اين

 كه گفتي) حافظ  الدين سشم خواجه به (محاوره اثناي در مرات و كرات به"است
 ترفيع رفع حوالت) حافظ (جناب آن و. ..كشيد بايد مي عقد يك در همه را"فوائد فرايد"اين
  ). 3("...كردي روزگار ناراستي بنابر اين
 هرگاه"گرگاني  شريف سيد مير نامدار محقق و بزرگ عالمه ديگرش استاد كه كيست اين
 حكمت و فلسفه به ترهات  اين عوض به گفت مي شد مي خوانده شعر درسش مجلس در

 الهام چه شما بر: پرسيد مي گرگاني عالمه رسيد، مي محمد الدين شمس چون اما. بپردازيد
 رازي چه اين: كردند مي اعتراض وي به عالمه شاگردان. بخوانيد را خود غزل است؟ شده
 نشان ترغب حافظ شعر شنيدن به ولي كني مي منع شعر سرودن از را ما كه است
 لطايف و قدسي حديث و الهامات همه حافظ شعر: گفت مي پاسخ در استاد و دهي؟ مي

   نكات و حكمي
  
  

  : پاورقي
 1.   ). 100("ق"ص ،)مقدمه (قزويني چاپ حافظ،
 2.   ). 106("قو"ص كتاب، همان
 3.   ). 108("قح"ص كتاب، همان

  ). 1("است قرآني
 ديگر طرف از و كند مي انكار را مذهبي مواعيد همه طرفي از كه كيست كافر اين راستي به
  : گويد مي

   نكرد جمع بنده چو كس جهان زحافظان
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  ) 2 (قرآني نكات با حكمي لطايف                          
 سلسله يك از پس معاصر، شاعر اين (!) بزرگ كشف مطابق طرفي از كه كيست اين

 و غنيمتي دم و"  باشي خوش"فهفلس به سرخورده و خسته حقيقت، دنبال به جستجو
 ندادن دست از و عمر از  كامجويي فرصت، شمردن غنيمت از و آورده رو پرستي عيش
  : گويد مي سخن لحظه

 سايه ساقيا   جوي لب و بهار و است ابر
 كن چه نگويم من                             بگوي تو خود دلي اهل ار

   خيز آيد نمي نقش اين از يكرنگي بوي
   بشوي ناب مي به صوفي آلوده دلق                          

   مكن تكيه بركرمش جهان است طبع سفله
   مجوي  سفله از قدم ثبات ديده جهان اي                          

  : دهد مي دستور را اين عكس بالفاصله و
   ببر گنج صد و بشنو كنمت نصيحت دو

                             مپوي  عيب ره به درآو"عيش"ره از
   بهار به رسيدي باره دگر كه را آن شكر

   بجوي تحقيق ره و بنشان نيكي بيخ                          
   ساز قابل را آينه طلبي جانان روي

                             روي و زآهن ندمد نسرين و گل هرگز ورنه
  : پاورقي

  . سخن  شيرين حافظ كتاب در معين محمد دكتر از لنق انجوي ابوالقاسم مقدمه 1. 
 2.   ). 126("قكو"ص قزويني، چاپ حافظ،

 تبليغ را"باشي  خوش"فلسفه نوپرداز، شاعر نظر مطابق اول غزل، يك در كه كيست اين
  : گويد مي و كند مي
   آمد ميفروش پير تهنيت به صبا

 موسم كه                              آمد نوش و ناز و"عيش"و طرب
   گشاي نافه باد و گشت نفس مسيح هوا

   آمد خروش در مرغ و شد سبز درخت                           
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   بهار باد فروخت بر چنان الله تنور
   آمد جوش به گل و گشت عرق غرق غنچه كه                           

 تعبير ديگر  اي گونه به ار عشرت و عيش و گرداند مي بر را خودش زبان يكمرتبه بعد و
  : گويد مي و كند مي

 به   كوش"عشرت"به و من از نيوش هوش گوش
 كه                              آمد گوش به هاتفم از سحر سخن اين

  ) مجموع (شوي تا آي باز) تفرقه (زفكر
 حكم به                              آمد) سروش (،)اهرمن (شد چو آنكه

 است ارتباطي  چه! عشرت؟ و عيش دستور و سحري هاتف ميان است باطيارت چه آخر
 و! ذهن؟ تمركز و خاطرات شدن  مجموعه و"تفرقه"فكر از آمدن باز و عشرت و عيش ميان
 آمدن و اهرمن رفتن با شدن،"مجموع"و"تفرقه"از آمدن باز ميان است ارتباطي چه

  ! سروش؟
 با پس ندانيم ربط بي و ياوه را اينها اگر نيست؟ ربط بي و ياوه سخنان سلسله يك اينها آيا

   كنيم؟ چه (!) معاصر سترگ شاعر بزرگ كشف
 اي گونه به را"انسان"ديگر طرف از و كند مي انكار را رستاخيز طرف يك از كه كيست اين

 خيال"كه اي قطره است،"دگر جهاني كان از  كه گوهري"،"جم جام"را دل بيند، مي ديگر
  "الدنيا قبل انسان"به و خواند مي"نشين سدره پادشاه"،"پزد مي بحر حوصله
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 نامه"دغدغه كند، مي  معرفي ديگر جهاني كشتزار را دنيا است، معتقد"الدنيا بعد انسان"و
  . است شده"جانش چهره  حجاب"كه داند مي غباري را تن و دارد"سياه

  
   كرد مي ما از جم جام طلب دل سالها   

   كرد مي تمنا زبيگانه داشت خود آنچه              
      است بيرون مكان و كون صدف كز گوهري

 طلب                       كرد مي دريا لب گمشدگان از
  
   است دگر جهاني كان از جم جام گوهر   

   داري مي گران كوزه زگل تمنا تو                           
  
   نشين سدره پادشاه نظر بلند اي كه   
   است آباد محنت كنج اين نه تو نشيمن                           
  
   پيش در بيابان و خواب در تو و رفت كاروان   

   جرسي چندين غلغل از خبر بي بس كه وه                           
   زن طوبي شجر از صفير و بگشا بال   

   قفسي اسير كه مرغي تو چو باشد حيف                           
  
   هيهات پزد مي بحر حوصله خيال   

   انديش محال نقطه اين سر در هاست چه                           
  
   تنم غبار شود مي جان چهره حجاب  

 خوشا                              برفكنم پرده چهره اين از كه دمي
 نه قفس چنين     است الحاني خوش چومن سزاي

   چمنم آن  مرغ كه رضوان روضه به روم                           
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   مندرج نافه صد تو جان آستين در
                            كني نمي ياري طره فداي را آن و

  
   ببار شوي خطا ابر اي رود مي آبرو

 به كه                            ايم آمده سياه نامه عمل ديوان
  
   حشر روز كه نترسم سياه نامه از

   كنم  طي نامه اين از صد او لطف فيض با                        
  

   ببري خود با كه اندوز معرفت گوهر
 نصيب كه                           وسيم زر نصاب است دگران

  
   كشتزار كهنه اين در مهر و وفا تخم

                           درو موسم بود كه شود عيان آنگه
  

   نو مه داس و ديدم فلك سبز مزرع
 طرفي از كه كيست كافر اين درو هنگام و آمد خويش كشته از يادم                       

 بسر كامل اعتقادي بي در(!) معاصر  سترگ شاعر بزرگ كشف و عميق تحقيق مطابق
 مردم قرن شش طول در ديگر طرف از و كرده، مي انكار و نفي را چيز همه و برده مي

 جا بي و جا هم خودش و اند شمرده اهللا اولياء رديف در را او سواد  بي و دانا از زبان فارسي
 را(!) معاصر  بزرگ شاعر اين كشف كه ما. است آورده ماورايي انسان و معاد و خدا از سخن
   كنيم؟ حل چگونه را معما پس بگيريم، ناديده توانيم نمي
 زنند؟ مي  نفهمي به را خود يا فهمند نمي آقايان اين واقعا آيا دانم نمي حقيقتا من

   را حافظ كه فهمند نمي اينها آيا كه است اين مقصودم
  

 كسي شناخت زنند؟ مي نفهمي به را خود ولي فهمند، نمي كه فهمند مي يا و فهمند نمي
 حافظ فرهنگ شناخت  براي و بشناسند را حافظ فرهنگ كه است ميسر آنگاه حافظ مانند
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 زبانش دارد، خود به مخصوص اصطالحاتي ديگر علم هر مانند اينكه از گذشته عرفان،
 با. اند داده دست به را رمزها  اين كليد خود كتب برخي در عرفا خود. است"رمز"زبان

 مثال عنوان به اينجا. شود مي رفع ابهامات و  ابهامات از بسياري رمزها كليد با آشنايي
 حافظ الحاد سند عنوان به(!) معاصر بزرگ شاعر كه اشعاري با كه كنم مي طرح را موضوعي

  . است"وقت"يا"دم"موضوع آن و شود مي مربوط آورده
 جهان اين در تا  انسان كه معتقدند - اند عقيده هم آنها با نيز حكما جهت اين در و - عرفا
 و«:است ايشان مستند نيز قرآن  آيه اين و كند، طي را جهان آن مراحل و مراتب بايد تاس
 در انسان كه است محال). 1( » سبيال اضل و اعمي  خرهاال في فهو اعمي هذه في كان من
  اهللا لقاء"نام به آنچه. گردد باز جهان آن در و باشد نشده باز بينش  حقيقت چشم جهان اين

 متعبدان و  زاهدان اينكه. گردد تحصيل جهان همين در بايد است آمده كريم قرآن در"
 جهان اين در نفس اينكه  بدون ظاهري، اعمال سلسله يك انجام با كه پندارند مي قشري
 "نسيه" عدهو و خام خيال رسيد، الهي  قرب جوار به توان مي باشد، كرده طي را خود اطوار

  : گويد مي چنين رباعي يك در رازي فخرالدين. است شيطاني
   ناديده جان عالم بروم، ترسم        

   ناديده جهان جهان، از روم بيرون                
          تن؟ عالم از روم چون جان عالم در

                    ناديده جان عالم تن، عالم در
  : پاورقي

   72 / اسراء 1. 
 نسيه و زند مي دم"نقد"از و دهد مي قرار مالمت مورد را زاهد طنز، زبان با همواره كه عارف

  : گويد مي حافظ اگر. گويد مي را حقيقت اين شمارد، مي اعتبار بي را
   شود مي حاصل نقد بهشت امروز كه من

                                   كنم باور چرا را زاهد فرداي وعده
  

   .ندارد منافات ديگرش اشعار با و دارد منظوري چنين
 در و داشته عقيده جور يك دوره يك در يا و كند مي گويي تناقض حافظ اند پنداشته بعضي
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  . است گفته سخن سحري گريه و خيزي سحر از است گفته سخن
 اپيكوريسم به اصطالح  به و"باشي خوش"به را حافظ عيش مفهوم كه كساني دانم نمي من

  : كنند مي تفسير چگونه را بيت اين كنند، مي توجيه
             كس در"عيش"نشاط بينم نمي

 هن                                  ديني درد نه دلي درمان
  
  : گويد مي يا

   كشندمان حسرت به ورنه كنيم عشرت
 را آن بايد عارف كه"وقت"يا"دم" كشيم دگر جهان به جان رخت كه روزي             

 و درجه هر در سالكي هر بلكه نيفكند، فردا به را امروز كار كه نيست  اين تنها شمارد مغتنم
  : گويد مي حافظ. دارد خود به مخصوص"دم"و"وقت"هست كه اي مرتبه
   كس با كارم چه ورنه خورم باده اگر من

  مخويش) وقت عارف (و خود راز حافظ             
  : گويد مي يا

  نكند كاري و دل نشناسد ار) وقت (قدر
 كه خجالت بس                              بريم) اوقات ( حاصل اين از

  
 و الهيات  دانشكده در پيش سال چهار سه در بنده اين. نيست اين از بيش مجال فعال

 الزم هم ديگر نسكنفرا پنج اقال. دادم"حافظ عرفان"درباره كنفرانس پنج اسالمي معارف
 لسان"را او بحق كه حق راه سالك اين تابناك  هاي انديشه روي از پرده اي اندازه تا كه بود

 و تنظيم به موفق روزي شايد و است موجود يادداشتهايش. شود برداشته اند، خوانده"الغيب
 هر هب. شود مي تفسير اينچنين آنچنان، مردي كه است تأسف جاي. بشوم آنها نشر و  پخش
  . بندند نمي طرفي خود به حافظ چسباندن از مسلكان مادي حال،
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 او تحريف  به دست خود توجيه براي مسلكان مادي اخيرا كه شخصيتهايي از ديگر يكي
 اسالم جهان در انگيز جنجال شخصيت يك حالج. است حالج منصور بن حسين اند، زده

 دو مرد اين درباره. كنم بحث  جاليجن شخصيت اين درباره خواهم نمي اينجا در من. است
  : است داشته وجود مختلف نظريه
 بقاء"و"اهللا في فناء"  مقام به كه دانند مي قدر بلند عارفي را او حافظ، جمله آن از و عرفا،
 بازگو نبوده درك و فهم قابل قشري مردم براي  كه مقاماتش از و است بوده رسيده"باهللا
  : گويد مي حافظ. شد تلشق  باعث همين و است كرده مي
  

   دوش بردم مغان پير بر خويش مشكل
 مي معما حل نظر تأييد به كو                                   كرد
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   بلند سردار گشت كزو يار آن گفت
   كرد مي هويدا اسرار كه بود آن جرمش            

 و خداست در انجذاب و افن ادعاي نيست، خدايي ادعاي گفتن"الحق انا"كه معتقدند عرفا
. باشد كرده حس را جاذبه اين احيانا خود كه كند مي درك كسي را انجذابها گونه اين

  : گويد مي حافظ
  

   غافل آن داند چه الحق انا سر رموز
   سبحاني هاي جذبه از نشد منجذب كه                            

 الوهيت، نه است  مظهريت و فنا يادعا حالج،"الحق انا"اينكه بيان در شبستري محمود
  : گويد مي
  
   درختي از الحق انا باشد روا

   نيكبختي از روا نبود چرا                             
 آمده قرآن در  كه طور شجره و ايمن وادي و موسي داستان به دارد اشاره بيت اين در او

  ). 1(» بدنيفاع انا اال اله ال اهللا انا انني «:شنيد درخت از موسي
 حاجي  : گويد مي سيزدهم قرن بزرگ عارف و حكيم سبزواري

 كه نيست يي موسي   شنود الحق انا دعوي
                             نيست كه  نيست شجري اندر زمزمه اين ورنه

 باز شعبده مردي را او غالبا ديگران بگذاريم، كه مشرب عارف حكيمان و عرفا طبقه از
 دو به عطار و هجويري مانند بعضي. است كرده مي"حلول"و عرفان ادعاي كه اند دانسته

 ديگري كامل، عارف يكي: اند بوده يكديگر معاصر اتفاقا كه اند قائل نام اين به شخصيت
  . باز شعبده

    درباره ماسينيون اندازه به كس هيچ ظاهرا غربي مستشرقين ميان در
  : پاورقي

   14 / طه 1. 
  . نامد مي عرفان شهيد و مسلمان پاك عارف يك را حالج ماسينيون،. است نكرده كار حالج
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 تنها نه  كه بسازند خدا منكر مادي يك حالج از اند خواسته معاصر مسلكان مادي برخي
 به خود، در خدا حلول  ادعاي با خواسته نمي هم وجه هيچ به است، نداشته خدا به اعتقاد
 تبليغ را خدا انكار انديشه خواسته مي  بلكه كند، غتبلي را خود شدن خدا و رسيدن خدا

 نديشها مبلغ رااو و دانند مي واصل عارف يك را حالج كه  اول گروه خالفبر گروه اين. مايدن
 حلول  نديشها مبلغ و دانند مي دروغزن يكرا او كه دوم گروه خالف بر و رندشما مي"وصل"

 تلقي خداوند وجود قبول  براساس را حالج تبليغات دسته دو هر حال هر به و شمارند مي
 حالج گويند مي اينها. شمارند مي خدا نفي و انكار انديشه مبلغ و خدا منكر را او كنند، مي
 خواسته مي فقط بلكه كند، اثبات ،"حلول"يا"وصل"از  اعم مقامي، خود براي خواسته نمي
 عيار  تمام ماترياليست يك تنها نه حالج مدعيان، اين نظر طبق. نمايد انكار و  نفي را خدا
 ماترياليسم او ماترياليسم  يعني. است كرده مي پيروي ديالكتيك منطق از نيز منطقا بوده،

 با انگلس و ماركس او از بعد سال هزار كه  داشته را منطق و فلسفه همان و بوده ديالكتيك
 يك شخصا تنها نه و كردند، علم جهان در هگل منطق و باخ فوير ماترياليسم بر تكيه

 هدفش و داشته را زحمتكش هاي توده رنج و خلق درد بوده،  ديالكتيسين ماترياليست
  آن به وابسته نهادهاي و حاكم فئوداليسم رژيم كردن واژگون براي جمعيت و حزب تشكيل

   . است بوده
 همه و داشته وجود حالج حسين نام به نفر يك آيا بدانيم كه نيست اين مهم ما نظر از

 و عارف يكي: اند بوده نفر دو يا و دارد تعلق نفر يك به شود، مي داده نسبت كه قضايايي
 گر حيله و باز شعبده مردي ديگري و گفته، الحق انا كه بوده او هم و نهاد، پاك و مسلمان

   نيست مهم ما براي جهت اين همچنين و. است داشته ارتباط قرامطه با كه بوده
 مسلمان و مؤمن فرد،  يك عنوان به او آيا نفر، دو نه بوده نفر يك اينكه ضفر بر بدانيم كه

 آقايان اين بدانيم كه است اين است  مهم ما براي فعال آنچه. ماترياليست و ملحد يا بوده
 " علمي" ندازها چه و دارند صداقت خود هاي گفته در اندازه چه معاصر مسلك مادي
 قرار تنگنا در اندازه چه منطقي نظر از ايران در ماترياليسم يمبدان اينكه ديگر و انديشند، مي

  . زند مي دست تشبثات اين به كه گرفته
 و خاصي نظر هيچ  بدون (!) ملي هاي روزنامه از يكي و شده منتشر حالج نام به اخيرا كتابي
 ختصاصا كتاب اين بر تقريظ و معرفي  به روز دو در صفحه دو(!) ملي غير انگيزه هيچ بدون
 بوده عيار تمام ماترياليست يك خود عمر آخر دوره در حالج كه است مدعي كتاب اين! داد
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 - او تصوف و عرفان  دوره اشعار جمله از. عصيان و الحاد دوره باالخره و ترديد، دوره ست،او
  : مضمون اين به است اشعاري -" او بيگانگي خود از دوره"حالج كتاب مؤلف قول به و
 رحمت افق از  ناگهان برقي چونان رسد، مي نظر به رمزي مانند كه او ياري و عنايت"

 كه دهند مي گواهي چيز  همه... كند مي روشن را همه برق مانند و كند مي جستن خدايي
  ).1("اوست هست هرچه حقيقت در و ام عقيده اين بر نيز من و اوست هست هرچه

   ثقاتي يا اقتلوني« معروف اشعار يا و او گفتن"الحق انا"دارد داللت او الحاد دوره بر آنچه اما
 درون در را زندگي زيرا دارد، ديالكتيكي وميمفه اصطالح به كه است »حياتي قتلي في أن

 عرفا ترين  متشرع را آنها مانند كه قبيل اين از عرفاني ديگر اشعار يا كند، مي جستجو  مرگ
 هم - انصاري عبداهللا  خواجه قبيل از اند متهم بودن قشري به بعضي نزد در حتي كه -

 درك خوبي به را آنها مفاهيم باشد، آشنا عرفان اهل اصطالحات به كس هر و اند گفته
  . كند مي
 پس باشد، ديالكتيكي مادي انديشه بر دليل »حياتي قتلي في ان « قبيل از هايي جمله اگر

 حياتكم في فالموت «:گويد مي كه شود مي چه) السالم عليه (علي  البالغه نهج با ما تكليف
  ). 2 (؟» قاهرين موتكم في الحياه و ، نمقهوري
 ديگر طرف از و كرد مي تبليغ را ماترياليستي هاي انديشه حالج گويد مي طرفي از مؤلف
 او خود كه بود مانند معجزه  كارهاي و جادو و شعبده گرفتن ياد پي در حالج كه دارد اقرار

  ). 3 (دهد جلوه پيغمبران صورت به را
   با كه هايي انديشه از يكي داشته، ماترياليستي انديشه او واقعا اگر

  : يپاورق
 مير علي 1.    .140 ص حالج،: فطروس

   .51 خطبه البالغه، نهج 2. 
  .148ص حالج،: ميرفطروس علي 3. 

 يم عادت خرق و معجزه با حالج آيا. است بوده عادت خرق و معجزه كرده مي مبارزه آنها
  ! است؟ دروغ عادت خرق و معجزه و ستين يا عهيالطب ماوراء كه كند ثابت خواست
. مغول دوره ويعباس دوره ،يامو دوره: كند يم ميتقس دوره سه به را يسالما تصوف مولف
 نيا به وابسته حالج كه را يعباس دوره تصوف توكل، و ميتسل تصوف را يامو دوره تصوف
 و كند يم يمعرف هيتق راتصوف مغول دوره تصوف ان،ويطغ و انيعص تصوف بوده دوره
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 يم كند يم يمعرف يعقل رامكتب آنها مكتب و پردازد يم بحث به معتزله درباره كه آنجا
  :ديگو
 متزلزل سخت را يحو نزول اساس بيترت نيبد و...دانستند يم حادث را قرآن معتزله«

  ».كردند
  

 اگر شما كنم؛ برقرار يا رابطه يوح اساس تزلزل و قرآن حدوث انيم نتوانستم كه من
 به و دانستند يم حادث را غمبريپ معتزله مييبگو كه است نيا مثل. ديكن خبر مرا ديتوانست

  . ساختند متزلزل را يوح نزول اساس بيترت نيا
 ريتاث اصل شيشاپيپ او كه كند بازگو خواهد يم را حالج يكيالكتيد شهياند كه آنجا مولف
 از استفاده دانسته،با يم را خالق تكامل و گريكدي به اءياش تحول و ليتبد اصل و متقابل

 البته كه آورد يم يمطالب) 27-19 صفحات(سميماركس و ماركس كتاب عبارات از يبرخ
   :ديگو يم يطرف از مولف.شود اشتباه دينبا(!) »يادب يب استراق«با
  
  

  :يپاورق
.17 و 16 ص كتاب، همان 1 .
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 ميان به  مادي بزرگ متفكر يك عنوان به حالج شخصيت پاي كه آنجا ديگر، طرف از

  : گويد مي آيد، مي
 سوزانده كلي طور به چه اگر كردند، مي بازگو را حالج مترقي هاي انديشه كه اشعاري«

 و لحادي ا هاي انديشه از ذخايري داراي او موجود اشعار و آثار از يتعداد اما شدند،
 به اشياء تحول و تبديل و اشياء متقابل  پيوستگي و وحدت بر آثار اين. باشد مي ديالكتيكي

 و است مخفي نكره ضمن در معرفه":نمايد مي تأكيد آنها  ناپيدايي و پيدايي بر و يكديگر
  ). 2( »). 428 ص شطحيات، شرح. ("است مخفي معرفه  ضمن در نكره

  
 خواهم مي ندارم،  كاري شده شمرده حالج"شطحيات"از كه ها جمله اين مفهوم به فعال من

  انديشه پيش قرن يازده در كه دارد  امكان هستيد، آن پيرو شما كه اي فلسفه طبق آيا بدانم
 صنعتي محيط رد هم آن هجري 13 و مسيحي 19 قرن در تنها شما عقيده به كه هايي
  ! باشد؟ آمده بيرون حالج مغز از آيد، پديد توانسته مي اروپا

 تحريف"از تر  خطرناك بس اي تازه نيرنگ به اخير سال دو يكي در ايران در ماترياليسم
 با آيات محتواي مادي تفسير و كريم  قرآن آيات تحريف آن و است يازيده دست"شخصيتها

   ظاهري پوشش حفظ
  : پاورقي

 1.    .115 ص كتاب، همان
   .152 ص كتاب، همان 2. 

 يم سال دو از كمتر رانيا در عمرمان از و است يديجد رنگين رنگين نيا. است الفاظ
  .گذرد
 شهير يبرا ماركس كارل كه است يطرح ست؛ين يا تازه زيچ رنگين و طرح نيا اصل البته
 نيا ماركس طرح. است داده شيپ سال صد در معتقد يها توده اذهان از نيد كردن كن

 ٢٩



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

 »نيد قبال در كارگر طبقه وضع« نام به نيلن از يا نوشته از سميماركس و ماركس كتاب
  :كند يم نقل نيچن
 يگريماد اندازه همان به لحاظ، نيا از. است يگريماد مكتب همانا ماركس مكتب«

 نسبت) 1(يجدل ييگرايماد كنل ...دارد عناد نيد با رباخيفو ييگرايماد اي ستهايكلوپديانس
 اريبس رباخيفو اي ستهايكلوپديانس از ياجتماع علوم و خيتار يها نهيزم در فلسفه كاربرد به

 ماركس يالفبا لذا و ييگرايماد نوع هر يالفبا نيا. ميبرانداز را نيد يستيبا:رود يم دورتر
 يبرا و كرد؟ مبارزه نيد با چگونه دانست ديبا: رود يم دورتر ماركس مكتب ...اما. باشد يم
  )2(».داد حيتوض گرايماد ميمفاه با را ها توده نيد و مانيا منابع ديبا كار، نيا
 به يكل طور به را خيتار نكهيا آن باشدو تواند يم زين يگريد مفهوم شامل رماركسيتعب نيا

 يهاشيگرا جمله آن از و شهايگرا يماد خاستگاه. ندينما ريتفس توده يبرا يماد گونه
 او به كجا از و كجاست اش يطبقات شهير مذهب بفهمد تا ديكن ميتفه توده به را يمذهب
  مادي ريشه اجتماعي هاي پديده همه فهميد كه يهنگام توده. است شده ليتحم

  : پاورقي
 ماترياليسم 1.   . ديالكتيك

 2.   . چهاردهم ضميمه ،284 ص
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 طبقاتي  . كند مي قطع مذهب با را خويش پيوند خودبخود دارد،
 پيدا پايي  جاي خود براي ايران در است قرن نيم از كمتر كه جديد شكل در ماترياليسم

 بيني پيش شد مواجه  آن با بعد كه سطحي در را الهيون منطق نه ابتدا در است، كرده
 دار ريشه اندازه اين ها توده  باالخص و طبقات عموم ميان در را مذهب نه و كرد مي
 هم و استدالل و منطق ميدان از هم را،  حريف تواند مي سادگي به پنداشت مي. دانست مي
 راه از نه كه اكنون. آمد در آب از غلط حساب اين عمل در اما. سازد خارج اجتماع صحنه از

 ها توده انديشه در طبقاتي آگاهي خود كردن وارد اصطالح به راه از نه و استدالل و منطق
 بالخصوص و طبقات، عموم ميان در را نيروها نفوذترين با و ترين يقو عمال و نبسته  طرفي
 خود از كه افتاده فكر اين به داده، تشخيص مذهب نيروي كشيده، ستم و محروم طبقه
 دو يكي در كه تفسيري اصطالح به هاي نوشته مطالعه. كند استفاده مذهب عليه مذهب
. است كار در عظيمي توطئه كه گذارد نمي باقي ترديدي شود، مي و شده منتشر اخير سال
 ترديد  من است، كار در مذهب كوبيدن براي مذهبها ضد طرف از اي توطئه چنين  اينكه در

 خود ها جزوه اين نويسندگان آيا كه است اين است ترديد مورد من براي فعال آنچه. ندارم
 با اينكه به توجه با عامدا عالما اينها خود يا و كنند، مي چه كه فهمند نمي و اند شده اغفال
    ميليون هفتصد مقدس كتاب

   زنند؟ مي و زده ماترياليستي تفسيرهاي چنين به دست كنند، مي چه مسلمان
 به و - بينيم مي  فراوان را سوادي بي و خامي عالئم و آثار ها نوشته اين در اينكه به نظر ما

 صورت به كه را ماترياليسمي فعال كه دهيم مي ترجيح - كرد خواهيم اشاره نمونه چند
 بناميم"شده اغفال ماترياليسم"شود، مي تبليغ اخير سال دو يكي اين در قرآن آيات تفسير

   كردند، تعقيب را خود انحرافي راه هم باز تذكرات،  اين از پس اگر و
 و سروران همه از اينجا در من. نماييم اعالم"منافق ماترياليسم"را ماترياليسم آن ناچاريم

 گويم مي اكنون من آنچه در كه كنم مي دعوت كشور اين نيت حسن با دانشمندان و فضال
 من به كنم مي اشتباه من كه كنند مي احساس واقعا اگر و بنگرند طرفي بي و دقت ديده با

 حاضرم كه گيرم مي گواه را خدا من. كنند ثابت من به مرا اشتباه منطقا و دهند تذكر
 هر حق مجيد قرآن در تدبر كه دارم توجه نكته اين به. كنم اعتراف ودمخ اشتباه  به صريحا

 كه دارم توجه نكته اين به باز و. نيست گروهي يا فرد انحصار در و است مسلماني فرد
 است  ممكن كسي هر. آيد نمي در آب از جور يك باشد، غرضانه بي اندازه هر برداشتها
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 آيات در علوم،  پيشرفتهاي به توجه با و است رسيده آيات تفسير در) السالم عليهم (اطهار
 معتقد آنها به اهللا بين و بينه  خودش الاقل كه را خود برداشتهاي و نمايد تدبر جيدم قرآن
 طول در دانيم مي اما. بگذارد ديگران اختيار در  ديگري عنوان هر يا تفسير عنوان به است،
 را آنها كه است شده آيات از تفسيرهايي باطنيه غير و"باطنيه" از گروههايي طرف از تاريخ

. تفسير و برداشت نه است تحريف و مسخ گذاشت، توان نمي برداشت و فسيرت حساب  به
 نويسندگان يا و نويسنده اين خود دهم، تذكر خواهم مي كه مطالبي در دهم مي ترجيح من
 مخاطب - نيست كار در  خيانتي قصد و اند شده اغفال كه است اين بر فعال ما فرض كه - را

 مطالبي  گذشته مفسرين و تفاسير وضع از خود تفسير مهمقد در شما! من عزيزان.دهم قرار
 به بايد خواهد  نمي دليل و مدرك كسي از كسي كه منبر و خطابه در تنها كه ايد نوشته

 با را تاريخ آيا ايد؟ نوشته شما  كه بوده آنچنان مفسر و تفسير وضع كجا و كي. شود كاربرده
   هم به چشم

 در كه معروفي غير و معروف مفسر هزارها اگر آيا زد؟ قمر توان مي سرايي خطابه و گذاشتن
 را آنها خودتان طبقاتي معيار همان با توانيد مي بدارند، عرضه شما به اند رفته و آمده تاريخ
 با - است طوالني بسي كه - بررسي اين درباره  اين از بيش خواهم نمي من كنيد؟ توجيه
  . بگويم سخن شما
 با آشنايي طريق از را مؤلف هر كتاب كه ايد داده قرار اين را ارمعي خود، تفسير در شما

 براي (را خدا تفكر طرز و خدا  خواست ما و كرد تفسير توان مي او تفكر طرز و او خواست
  : كه ايم آورده دست به) بار اولين

  
 هاي توده كه است استوار اساس  اين بر خداوند"تفكر طرز"و است"انقالبي"خداوند، اراده"

 و شوند چيره زور و زر صاحبان و اربابان و قدرتمندان بر تاريخ شدگان محروم و ضعيف
 كه حزبي است، داده"حزب تشكيل"خداوند كه است اراده  اين تحقق براي و گردند غالب
 برده فرو خود پوشش در البگرانق پيشتاز قشر همراهي به را جهان متكامل  نيروهاي همه
 خداوند  اراده تحقق مانع كه اند شياطين و طواغيت و مندانقدرت مقابل، در و ، است
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 يسمماتريال نقد و رئاليسم روش و فلسفه اصول كتاب تأليف بزرگش گناه البته كه -

 سواد از كوهي بايد استعماري نظام در قرآن مفسر":ايد گفته كنيد، اهانت - است ديالكتيك
 او آنها سنگيني كه باشد... نحو و صرف و اصول و فقه و كالم و حكمت و منطق و فلسفه و
 وزنش كس هر كريمه آيه مفاد به زيرا بكشاند،"تنهايي" هب ها"تن"ميان از و داده آزار را

 قرآن برنامه جزء طواغيت با مبارزه برنامه شك بدون).1("...است پيروز باشد تر سنگين
 مطرح قرآن در كه مسائلي همه آيا ولي است، انقالبي دين يك اسالم  شك بدون و است
 در و ندارد برنامه اين جز ديگري برنامه قرآن و است منظور اين براي و جهت اين در شده

 است، روزه و نماز و قيامت و ملك و عرش و لوح درباره كه يروايات و قرآن آيات همه نتيجه
 ريشه و است شكم انقالب ،"اهللا حزب"و قرآن  انقالب آيا شود؟ پياده زمينه اين در بايد

 گوييد مي شما دارد؟ آدمي فطرت در ريشه و است"سر" انقالب يا دارد، طبقاتي و اقتصادي
 امام انديشه سان به مفسران انديشه": كه است اين كند، تفسير بايد امام اينكه از منظور
 در كه باشد كسي تفسيرگو يعني باشد، گرفته شكل او  اعمال و آموزشها مبناي بر و باشد

 قرار اند، بوده روبرو آنها با ما امامان كه تضادهايي و سخت درگيريهاي و حساس شرايط
 تضادها گونه اين حل عهده زا تا باشد برخوردار امام مخصوص شناخت و آگاهي از و بگيرد
 ندارد،  ضرورتي رفتن امام سخن دنبال باشد امام تفسير تفسير، اينكه براي خالصه."..برآيد
 طبقه در طبقاتي نظر از فرد  كه بود خواهد امام تفكر آنگاه تفكر و باشد امام تفكر تفكر، بايد
 او مانند تا باشد داشته را او طبقاتي درگيريهاي عمال و باشد) تاريخ محرومان طبقه (امام
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  . معذورم اهانتها اين نقل ادامه از 1: . پاورقي
 مطلب اين به خودتان شما آيا است؟ همين آيات تفسير در ائمه به رجوع معني واقعا آيا

 و انقالبي وجدان از شما كنيد؟  اغفال را ديگران وسيله بدين خواهيد مي يا معتقديد،
 آيا. طلبم مي گواهي به را شما انقالبي صداقت و وجدان همان زنيد، مي دم انقالبي داقتص

 چنين خدا تفكر طرز است، انقالبي خدا اراده: قبيل اين از  تعبيراتي دانيد نمي شما واقعا
 فلسفه يك جز قرآن و است داده تشكيل حزب خودش خواست تحقق براي خداوند و است
 و اسالم صدر تاريخ از اطالع حتي نيست؟شما صحيح ندارد، حتواييم انقالبي حزب  مدون
 خود به هم را اسالم تاريخ مختصر بررسي يك زحمت و نشمرده الزم هم را آيات نزول شأن
 كه آنجا شما. ايد زده دست اسالمي ايدئولوژي تدوين و قرآن تفسير  به آنگاه و ايد نداده
  خانه و كنيد توجيه پيغمبر از بعد بالفاصله را اسالمي جامعه شدن قطبي دو خواهيد مي

 معرفي  نبوده بند گاوي دم به اصطالح به دستشان كه كساني و محرومان مركز را فاطمه
 بدهيد، طبقاتي و  مادي جنبه بالل و مقداد و ابوذر قبيل از شيعيان گرايشهاي به و كنيد
 آن شدن كشيده آتش به و خانه  اين اهل مظلوميت و) السالم عليها (فاطمه خانه درباره
 )السالم عليها (فاطمه خانه كه [حال همان در": گوييد مي آنگاه دهيد، مي سخن داد خانه
 مدتها كه"ابي بن عبداهللا"منافق يهودي و بزرگ روحاني خانه در] شود مي كشيده آتش به
  جبهه هب مبدل را خارجي جبهه و شده انقالب وارد اكنون و جنگيد مي انقالب ضد بر

 سال چهارصد و هزار گذشتن از پس حتي و شده هم قرآن مفسر آنكه باالتر و كرده داخلي
 و تحليلها و  تجزيه مرهون هم ما مفسرين از اي عده تفسيري نبوغ كه بينيم مي هم

 چه است برخوردار هم خاصي  موقعيت از البته و است شهير مفسر همين اقوال و برداشتها
 ابي بن عبداهللا."شوند مي حاضر او تفسير  كرسي پاي در نفر صدها روز هر باشد مي قدما از

 واسطه به و داشت مهمي موقعيت و بود مدينه اشراف از كه است مشهور منافق همان
   بعد سال چند تا و شد متزلزل اسالم
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 زارمگ نماز نانيا بر«: شد نازل هيآ و مرد خدا رسول اتيح در و بود زنده خدا رسول ورود از
  . ست،ين يا دهيفا ديمف آنها يبرا هم تو استغفار و

 يداخل جبهه به ليتبد را يخارج جبهه كه دينجنگ غمبريپ با وقت چيه ياب بن عبداهللا
 يروحان وجه چيه به ياب بن عبداهللا. است كرده يم اخالل يداخل جبهه در اول از كند؛
 مفسر عنوان به او از هم يريتفس چيه در و نكرده ريتفس قرآن از هم هيآ كي وهرگز نبوده

 از بعد اساسا او. دانند يم بزرگ يمنافق را او باالجماع مفسران همه و نشده برده ينام
 نشانه نهايا ايآ. كنند شركت ريتفس يبرا نفر صدها او خانه در كه نبود زنده خدا رسول
 از ،قسمت نيهم يپاورق در شما ست؟ين اسالم خيتار از شما ياطالع يب كمال
 ميان سهمگين نبردي و داد رخ پيغمبر از بعد سال كي حدود در كه-»مامهي«واقعه

 از زيادي تعداد": گوييد مي و بريد مي نام شد واقع  كذاب مسلمه پيروان و مسلمانان
 شده گفته نفر دويست و هزار تا هزار از شدگان كشته تعداد كه رسيدند قتل به مسلمانان

 از تن هفتاد شماره كمترين به يا و پنجاه و چهارصد يا و تصدهف آنان ميان در و است
 حذيفه بن موسي سالم نام گروه اين درخشان تارك در كه بودند قرآن حافظان و حامالن

 آيا. "بودند كساني چه جنگ اين بنيانگذاران كه پيداست... شود مي  ديده) حذيفه ابي مولي(
 قرار يمامه در قرآن حافظ شهداي درخشان تارك در را او شما كه سالم آقاي اين دانيد مي
 آتش به و زهرا و علي خانه به يورش  گروه كه است فردي همان سالم اين كيست؟ دهيد مي

 آنها هم شما كه بود كساني همان گروه در شخص  اين. كرد مي رهبري را خانه آن كشيدن
 همان فرد اين. دهيد يم قرار علي مخالف قطب در و خوانيد مي"كبار صحابه"طنز به را

 افكندم، نمي شورا به را كار بود مي زنده سالم اگر: گفت مرگ هنگام دوم  خليفه كه است
 اهل شده آزاد ايراني يك الم.نداشتم ترديد شورا ديگر عضو پنج و علي بر او تقدم در يعني

   كه دانم مي من. است اصطخر
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 و تاريخ محرومان از شما تعبير به او كه است جهت آن از او به شما لطف و عنايت همه اين
 از قبل دوره به سالم بردگي و اسارت. است تاريخ مستضعفين و ها شده گرفته اسارت به از

 پيروي آن از كه اي فلسفه طبق شما. شود مي  منتهي اسالمي جنگهاي از قبل و مدينه
 از سالم چون كه ايد كرده رفك ايد، داده قرار قرآن تفسير  معيارهاي از يكي را آن و كنيد مي

    اجتماعي موضع نظر از و است واقعي مؤمن و واقعي انقالبي يك پس است،  تاريخ محرومان
 را او كه است  كافي او طبقاتي موضع يعني است، بالل و مقداد و ابوذر و سلمان همرديف

 مامهي قرآن حافظان و شهيدان همه درخشان تارك بر و دهد قرار واقعي انقالبي يك
 است بوده توده خانه و مردم خانه شما خود اعتراف به كه اي خانه آن آنكه از غافل. بنشاند

  . شد كشيده آتش به اي توده فرد همين  دست به) السالم عليها فاطمه خانه(
 در را شما معيارهاي اينها آيا نيست؟ اسالم صدر تاريخ از شما اطالعي بي دليل اينها آيا

 و ارزيابيها در شما كه نيست  كافي اينها آيا كند؟ نمي اعتبار بي يبكل تاريخ فلسفه
 و گرايشها و ها انديشه و قضاوتها المثل  في و كنيد نظر تجديد تاريخ از خود تفسيرهاي

 و مادي توجيه گونه آن را عباد و زهاد و عرفا و حكما و فقها و مفسرين ساله هزار تفكرات
  ! نفرماييد؟ طبقاتي

 » ينفقون رزقناهم مما و الصلوه يقيمونو بالغيب يؤمنون الذين « كريمه آيه سيرتف در شما
  : گوييد مي اينچنين غيب به ايمان درباره) 1(
 قبيل اين از.. .و فرشتگان يا خداوند از اعم نيست، ديدني كه آنچه را غيب مفسرين،"

 متقين، عنوان طرح با انياث نيستند، غيب... و فرشتگان و خداوند اوال آنكه حال اند، دانسته
  . "است گذشته و شده مطرح خدا به ايمان مسأله
  : پاورقي: كنيد مي تفسير اينچنين را غيب به ايمان و غيب خودتان، آنگاه

   3 / بقره 1. 
  
 و توحيدي انقالب رشد ابتدايي مراحل همان ،)1 (شده شناخته و معهود غيب از منظور"

  . "است كمي تحوالت انجام زمان
 مؤمنين كه  است اين آمده، قرآن در كه غيب به ايمان از مقصود كه هستيد مدعي خالصه
 مرحله اين باشد، پنهاني بايد مبارزه مرحله آن در و دارد پنهاني مرحله انقالب بدانند
 پيمايد مي را تدريجي رشد مرحله انقالب و است مسلط هنوز حاكم نظام كه است اي مرحله
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 انقالب. دارد قطعا نه، يا دارد شهادت و غيب مرحله انقالب كه نيست اين سخنم من
 بود فطري و انساني بانقال شكم، انقالب نه بود سر انقالب شما تصور برخالف كه اسالمي

 من سخن. مدينه در را آشكار مرحله و كرد طي مكه در را پنهان مرحله طبقاتي انقالب نه
 همين آيه اين منظور كه دهيد مي احتمال خودتان  وجدان در واقعا شما آيا كه است اين

 ايمان زا مفهومشان مقداد و ابوذر و سلمان قبيل از پيغمبر عصر  انقالبيون آيا باشد؟ مطلب
 تلقي شده  منتفي را غيب به ايمان موضوع مدينه دوره در آنها آيا بود؟ معني همين  غيب به
  : گوييد مي) 2( » يوقنون هم خرهالبا و« جمله تفسير در شما! كردند؟ مي

 موضعگيريهاي اين  كه دانند مي و دارند يقين انقالب شهادت مرحله در برتر نظام به اينان"
 است، برتر نظام به رسيدن كه  خويش هدف به را آنان سرانجام انقالبي، روش اين و خاص
   "...رساند مي
 ترجمه اصل كه ايد، كرده  ترجمه"تر پست زندگي"كلمه با را آن آمده دنيا نام كه جا هر شما

  زندگي از مقصود ولي است، درست
  : پاورقي

   4 / بقره 2.است عهد الم و الف ،"الغيب"الم و الف يعني 1. 
 كه را آخرت و ايد داده قرار داري سرمايه اصطالح به نظام در زندگي منحصرا را تر پست

 نظام اين از بعد كه سوسياليستي،  عادالنه نظام معني به ايد، كرده ترجمه"برتر نظام"به
 نظام قرآن، در آخرت از منظور كه داريد باور خود شما واقعا آيا.ايد دانسته شد، خواهد برقرار

 و داري سرمايه  نظام در زندگي دنيا، از مقصود يعني است؟ جهان همين در زندگي از ربرت
 اينها آيا است؟ سوسياليستي  يافته تكامل نظام در زندگي آخرت، از مقصود و است مالكيت
   چيست؟  پس نيست اگر نيست؟ قرآن دادن قرار ملعبه

 « جمله شما  : ايد كرده تفسير طور اين را » الصلوه يقيمون و
 بر شود مي خوانده نماز مذاهب، زبان در كه را پيوستگي آن خود، ايمان تحقق براي آنان"

  . "دارند مي پاي
  

 كه است مترجمين و مفسرين نگري محدود و نظري تنگ نشانه اين": ايد گفته چنين آنگاه
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 به و گردد  مطرح وجود قواي همه و خداوند رابطه در آفرينش سطح در و آمده برتر يكديگر
  . "يابد خارجي صورت نماز، صورت

  
 يا حزب يك اعضاي  ميان پيوستگي معني به) صلوه (نماز تاريخ، كدام و لغت كدام در اوال

) اهللا حزب (ايمان اهل ميان پيوستگي  قرآن مگر ثانيا است؟ آمده مطلق طور به پيوستگي
) 1( » تفرقوا ال و جميعا اهللا بحبل صموااعت و « :؟ است نكرده تأكيد و توصيه صريحا را
 ضرورتي  چه اكنون). مباشيد جدا يكديگر از و بزنيد چنگ الهي ريسمان به يكديگر با همه(

 نماز و بگيريم انقالبي عناصر پيوستگي معني به را آن آمده"صلوه"نام جا هر كه هست
 ثالثا آوريم؟ حساب به تيهس كل با  رابطه در پيوستگي اين عيني صورت عنوان به را عهودم

 اشدب... پيوستگي نوعي انقالبي عناصر بين بايد انقالب،  غيب روزگار به"گوييد مي اينكه
 موضوع بال) 2( » الصلوه اقيموا« دستور انقالب، شهادت روزگار در كه است  اين مفهومش"

 آيا. ايد گفته"» ينفقون  رزقناهم مما و« جمله مورد در را اين نظير همچنانكه است،
 «دستور بود، انقالب شهادت اصطالح  به دوره كه مدينه، دوره در اسالم صدر مسلمانان

  ! كردند؟ نمي اجرا را» ينفقون رزقناهم مما و « دستور و » الصلوه اقيموا
 با انسان وابستگي  تابع و مولود مؤمن، عناصر پيوستگي قرآن، نظر از آيا پرسم مي شما از

 انقالبي مؤمن عناصر وابستگي مظهر و مولود و تابع خدا با انسان وابستگي يا خداست
 مؤمنان پيوستگي يا است مؤمنان پيوستگي  خارجي صورت مسلمانان معهود نماز آيا است؟
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   تفسير گونه همان است، آمده قرآن در كه را جاودانگي و خلود شما
  

   103 / عمران آل 1 : .پاورقي
   78 / حج 2. 

 در فرد اگر كه است اين اش خالصه كه كنند، مي و كرده تفسير مادي فالسفه كه كنيد مي
 جاودان تكامل و است  جاودان راه زيرا گردد، مي جاودان گردد، فاني جامعه تكامل طريق
  . است فاني فرد چند هر است،

 پيشتازان و مؤمنان مخصوص را جاودانگي و خلود قرآن ديگر، اشكاالت همه از بگذريم
 جاودانگي و خلود. داند مي خالد و جاويد هم را منافقان و كافران داند، نمي انقالب و تكامل،

  : گوييد مي حمد سوره تفسير در طرف يك از شما كنيد؟ مي توجيه چگونه را آنها
 موجودات، همه  كه مقدسي ذات يعني اهللا. است قرآن در اساسي اصل خداخواهي مسأله"

 خستگي و پيگير تالشي او به  رسيدن و پيوستن براي و باشند مي او ديوانه و مبهوت و مات
] انسان [آيا اوست؟ از كاشف و مسمي از حاكي  اسم كه است اين نه مگر... دارند ناپذير
  نكرده اطهاح را آفرينش خداوند، مگر ببرد؟ پي تواند مي خداوند مسماي  به اهللا نام با چگونه
 اهللا نام با چگونه مگر كند؟ نمي حكومت و ندارد راه موجودات جزء جزء در اهللا مگر و است

 قرآن به مؤمن انسان انداز چشم نام، همين  گرفتن كار به با آيا يافت؟ راه توان مي او ذات به
 همه زا او وجودي ظرف آيا و يابد نمي انبساط و گستردگي  آفرينش همه پهناي اندازه به

 زيباي سخن اين مفهوم به جا همين از آيا شود؟ نمي تر منبسط و تر گسترده آفرينش
 عنصر  آنكه ضمن پس ؟"خداست جايگاه مؤمن بنده دل تنها":كه بريم نمي  پي خدايي
 براي و بيند مي او  جبروت و بزرگي و عظمت حيران و اله و را خود و برد مي خدا نام مؤمن

 هم آن موجودات و آفرينش  به كند، مي تالش دادنش جاي خود لبق در و او به رسيدن
 با را بندگي پيوند و بسته بدو دل تنها و باشند مي او پوياي و اهللا جوياي همه كه انديشد مي
 از اما تحسين، قابل و درست و صحيح همه اينها."دارند او سوي به رو و كرده محكم او

 يخدعون ما و آمنوا الذين و اهللا يخادعون « بقره هسور از 9 آيه تفسير ضمن در ديگر طرف
   كه شود مي  اي گونه به اهللا كلمه...» انفسهم اال
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 ذات قبيل از تعبيرات آن همه كه شود مي عوض هم باال هاي جمله درباره انديشه يكمرتبه
 او به دل تنها و جويند مي را او و هستند او جبروت و عظمت اله و موجودات همه مقدس،
 مي اهللا عنوان به را او قرآن كه است مقدسي  ذات آن درباره نه اينها، امثال و اند بسته

 درباره بلكه است، مكان و زمان از مجرد و منتظره حالت و نقص هر از منزه كه شناساند 
  . تكامل : چه؟ واقعيت؟ كدام. هستيم آشنا او با همه كه است  ديگري واقعيت

  : وانيمخ مي چنين آيه آن ذيل در
 باالخره و ابعادش؟  همه با آفرينش جز مطلق؟ تكامل جز فهميم؟ مي چه اهللا از راستي"

  "؟ بزرگ نهايت بي يك سوي به اش تكاملي حركت با جهان
 و كمال خداوند، و است پيش به حركت تكامل، مطلق؟ تكامل يعني قرآن منطق در اهللا آيا

 مي را مطلق تكامل مسلكان  مادي. تكامل و كمال ميان است فرق. است مطلق كامل
 هيچ كه است مطلق كمال سر بر الهي با  مادي اختالف. پذيرند نمي را مطلق كمال پذيرند، 

 يعني اهللا آيا. مطلق تكامل سر بر نه ندارد، حركت و كاستي و نيستي و منتظره حالت
 اهللا آيا ابعادش؟ همه با آفرينش همه  آفريننده يعني اهللا اينكه يا ابعادش، همه با آفرينش

 است بزرگي نهايت بي آن اهللا يا بزرگ، نهايت بي سوي  به اش تكاملي حركت با جهان يعني
   ؟)المصير اهللا الي اال (است صيرورت و حركت در او سوي به و زده سر او از جهان كه
 حركت با جهان  معني به ابعادش، همه با آفرينش معني به مطلق، تكامل معني به اهللا

 شما. پذيرد مي را او هم اللهي  بي هر كه است چيزي بزرگ، نهايت بي سوي به اش تكاملي
 اعتراف اللهي چنين به بپرسيد، هم استالين و  لنين و انگلس و ماركس و باخ فوير از اگر

  . دارند
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 اهللا، قبيل از كند مي توجه جلب ابتدا و است مذهبي نامها همه تفسير اين در خالصه
 تكامل، صبر، توكل، عذاب، نعيم، روح، دوزخ، بهشت، آخرت، ملك، وحي، نبوت، توحيد،
 و شوند مي ناپديد نظر از همه شويم، مي وارد برداشتها ژرفاي و عمق به همينكه اما... انقالب

  . ماند نمي باقي چيزي لفظ جز و گردند مي جايگزين ديگري مفاهيم و معاني اينها جاي به
. كنم انقالبي  فرهنگي را اسالمي فرهنگ خواهيم مي ما كه شود مي عااد كه است اين عجيب
 كه است ينا گرو در اسالمي  فرهنگ شدن انقالبي شما نظر به يا و بودن انقالبي آيا! شگفتا

 نحصرم انقالب آيا! سازيم؟ آن جايگزين  مادي محتواي و بگيريم آناز را آن معنوي محتواي
 انقالب اسالم پيغمبر آيا است؟ طبقاتي موضع و محروميت از ناشي انقالب و شكم انقالب به
 ندانسته، يا دانسته انقالب، از برداشت گونه اين آيا نكرد؟ برپا قلب و روح انقالب و سر

 و تاريخ مادي  توجيه و ماترياليستي برداشتهاي با تنها كه نيست ماترياليسم سود به تبليغ
   زد؟ دم انقالبي فرهنگ  يك از توان مي كه است خيتاري ماترياليسم با باالخره و جامعه

 فكر هنوز كه  عزيزاني به دوستانه و خيرخواهانه خواستم مي كه تذكراتي از اي شمه بود اين
 از ديگر بار. گردد واقع سودمند تذكرات، اين اميدوارم. بدهم هستند، شده اغفال كنم مي
 بر مرا اگر بنگرند، شد گفته آنچه در دقت  به كه دارم درخواست دانشمندان و فضال همه
                       ).1 (پذيرفت خواهم فراوان سپاسگزاري با  كه فرمايند واقفم بينند مي خطا
  : پاورقي مطهري مرتضي                                       قمري هجري 1398 رجب اول
 لفظ با را آنها شهيد استاد كه افرادي اسخپ كه نيست مناسبت بي نكته اين ذكر [1. 
 اصوال و نمود، اصابت استاد مغز به كه بود سربيني گلوله اند داده قرار خطاب مورد"عزيزان"

  ]. است بوده مقاله همين نگارش شهيد متفكر  آن ناجوانمردانه ترور عوامل از يكي
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   ماديگري به گرايش علل                     
   ماترياليسم

) ماترياليسم (ماديگري بايد اول. است) ماترياليسم (ماديگري به گرايش علل بحث، موضوع
 را آن حدود و كنيم تعريف فعلي متداول  اصطالح نظر از ماست، امروز بحث موضوع كه را

  .  شويم بحث وارد سپس نماييم، بيان
 به گرايش علل  درباره كه اكنون - آنها همه كه دارد مختلفي استعماالت ماترياليسم واژه

 ماترياليسم گاهي مثال. باشد ما بحث موضوع تواند نمي - كنيم مي بحث ماترياليسم
 امر يك و اصيل امر يك ماده كه معني  اين به اما است، ماده اصالت مكتب مراد و گويند مي

 مقابل در ذهن، ساخته و نمايشي و ذهني و فرضي امر  يك نه است، هستي جهان در واقعي
   واقعيت منكر كه آليسم ايده
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 بايد بگيريم  معني اين به را ماترياليسم اگر. داند مي بشر ذهن مخلوق را آن و است ماده
 ماده همه اينها زيرا بخوانيم،  ماترياليست - مسلمان غير چه و مسلمان چه - را الهيون همه

 و متكامل و متحول و متغير است حقيقتي و مكان، و زمان بستر در است واقعيتي كه را
 و بودن مادي. دانند مي اثر ذي و ذهني ماوراي و عيني امري ملموس، و محسوس

 و ماده عالم بلكه ندارد، منافاتي توحيد و خدا مسأله با معني  اين به بودن اترياليستم
 شناسايي  براي وسيله بهترين ،"مصنوع"واحد يك و"كار"واحد يك عنوان  به طبيعت
 قرآن. شود مي كشف  مادي تحوالت همين جريان در خداوند حكيمانه رادها. است خداوند
  . كند مي ياد الهي آيات عنوان به را مادي هاي پديده كريم

 يعني است،  ماده ماوراي موجود انكار آن از مراد و شود مي استعمال كلمه اين گاهي و
 در را هستي و داند مي  ماده انحصار در را وجود نظام و هستي كه مكتبي انحصار، مكتب

 محصور و محدود است واقع مكان و زمان بستر در و است تبدل و تغير در آنچه چهارچوب
 منكر است، بيرون بشر لمس و احساس و تبدل و تغير ديواري چهار از كه را آنچه و كند مي

  . پندارد مي  نيست و معدوم و است
 شد چطور كه  است انحصار مكتب نييع مكتب اين به گرايش علل پيرامون ما بحث اكنون
 برآمده، خدا انكار صدد در و گراييدند نفي مكتب به و گشتند انحصار طرفدار بشر از گروهي
  . پنداشتند نيست را ماده جهان از بيرون

  

   مادي؟ يا است الهي بالفطره انسان آيا
   مادي گرايشهاي علل كه كيفيت اين به بحث اين طرح
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 مادي گرايش  بايست نمي بالطبع انسان هستيم مدعي ما كه است اين نمودار طبعا چيست،
 اصل برخالف چون و است  انسان فطرت و طبيعت مخالف جريان يك ماديگري كند، پيدا

 به قاعده و اصل برخالف را آن كه  سببي از و پرداخت آن علت جستجوي به بايد است،
 گرايش و دارد را سالمت حكم خدا به قاداعت تر، ساده  عبارت به و. نمود كاوش آورده وجود
 و مسير طبق بر سالمت زيرا پرسيد، نبايد سالمت سر از گاه هيچ. را بيماري حكم مادي
: پرسيد بايد آنجا بيمارند، جمعيتي يا فردي ديديم اگر اما است، خلقت نظام  طبيعي جريان

   است؟  شده آنها بيماري سبب موجباتي چه شدند؟ بيمار افراد اين چرا
. كنند مي نظر اظهار معموال"اديان تاريخ"كتب در كه است آن خالف بر درست ما نظر اين

 از كرد؟ پيدا ديني گرايش بشر چرا كه گردند مي اين دنبال به غالبا كتب آن نويسندگان
 كرد كاوش بايد بلكه است، فطرت كشش آن،. ندارد پرسش به نيازي ديني گرايش ما نظر
 آيا كه كنيم دنبال را بحث اين خواهيم نمي فعال كرد؟ پيدا ديني  بي به شگراي بشر چرا كه

   از زيرا است؟ برعكس يا و طبيعي غير امري ديني بي و است طبيعي امر يك  بودن ديني
  . بينيم نمي ضرورتي اصلي، بحث موضوع نظر
 يك يتوحيد  گرايش چون كه نيست اين مقصود كه داشت توجه بايد را مطلب اين البته

 هيچ شود مي طرح فلسفي و علمي تعقالت سطح در كه آنگاه است، طبيعي و فطري گرايش
 ديگر مسأله هر مانند مسأله اين. نيست  اين مقصود خير،. آورد نمي وجود به سؤالي گونه
 طبعا شود، مي طرح تعقل سطح در كه آنگاه باشد،  فطري غريزه يك تأييد مورد چند هر

   براي شبهاتي و  شكوك و اشكاالت و سؤاالت
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 نمي ما عليهذا. دارد سطح همان در هم بخشي لذت حلهاي راه و آورد مي وجود به مبتدي
 را آنها يا و بگيريم ناديده آيد مي پيش افرادي براي واقعا كه شبهاتي و شكوك خواهيم
 و شكوك پيدايش. نيست چنين خير،.  بدانيم آنها سريره سوء و طينت خبث از ناشي
 حل را موضوع اين به مربوط مسائل همه خواهد مي بشر كه آنگاه زمينه اين در هاتشب

 تحقيق سوي به بشر محرك كه است شكوك همين و است  عادي و طبيعي امر يك كند،
 مقدس شود، مي بيشتر تحقيق به منجر كه را شكوك نوع اين ما لهذا و. است بيشتر

    كه است بد آنگاه شك. است اطمينان و يمانا و يقين به وصول مقدمه زيرا شماريم، مي
 از افراد بعضي  بينيم مي آنچنانكه كند، سرگرم خود به را آدمي و درآيد وسواس صورت به

 را خود فكري سير منزل  آخرين و برند مي لذت كنند ترديد مسائل در توانند مي اينكه
 كه اول حالت برخالف ت،اس خطرناكي بسيار حالت حالت، اين. دانند مي دلي دو و ترديد
 و توقفگاه اما است الزمي و خوب گذرگاه شك، ه ك  ايم گفته مكرر لهذا. است كمال مقدمه

  . بدي منزل سر
 خويش منزل آخرين و توقفگاه را شك كه است گروههايي يا افراد درباره اكنون ما بحث

 ولي كند، مي فيمعر جزمي مكتب  يك را خود چند هر ماترياليسم ما عقيده به. ساختند
 حداكثر":گويد مي قرآن. است همين اينها درباره نيز قرآن منطق. است شك مكاتب جزء
 علم و جزم صورت به را آن عمل، در ولي هستند، ظنون و شكوك  برخي دچار كه است اين
  . "آورند مي در يقين و
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   تاريخي سابقه
  

 نتايج از تفكر طرز  اين پيدايش كه پنداشت نبايد. نيست جديدي و تازه چيز تفكر طرز اين
 آمده وجود به بار اولين براي اخير قرن دو يكي در و است جديد صنعتي و علمي تحوالت
 دست آنها بر بشر سپس و نبود قبل دورانهاي در كه علمي نظريات از بسياري مانند است،
 افكار جمله از بلكه نيست، اخير قرنهاي مخصوص پديده بشر مادي  گرايش مسلما نه،. يافت
 از قبل باستان، يونان فالسفه از بسياري كه خوانيم مي فلسفه تاريخ در. است قديمي بسيار
  . كردند مي انكار را ماده ماوراي و بوده مادي او، فلسفي نهضت و سقراط دوران

 مقام در قرآن و داشتند فكري چنين گروهي نيز بعثت زمان مقارن جاهليت مردم ميان در
  : كند مي انتقاد و نقل را سخنشان برآمده، آنها با مبارزه

  
 «  ). 1(الدهر اال يهلكنا ما و نحيا و وتنم الدنيا حياتنا اال هي ما قالوا و
 ميراند نمي و  شويم مي زنده و ميريم مي. ما دنياي زندگي همين جز نيست زندگي: گفتند و
  . روزگار دست جز را ما
  

  . را معاد انكار هم و دارد بر در را خدا انكار هم كند، مي نقل مردمي از قرآن كه جمله اين
  
  

  : پاورقي
   24 /جاثيه 1. 
  

   اسالمي دوره در ماترياليسم
  

 در است، آمده آيه اين در كه كلمه همين و آيه همين مناسبت به. روزگار يعني"دهر"كلمه
 افرادي به اسالمي دوره در. گفتند مي"دهري"بودند، خدا منكر كه را افرادي اسالمي دوره

 و فرهنگها كه عباسيان دوران در خصوصا اند، بوده  مادي و دهري كه كنيم مي برخورد
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 با عده  اين. شدند مي شناخته خدا منكر و مسلك مادي عنوان به اي عده رسما ،داشت
 خود داليل و كردند مي  مجادله و مباحثه خدا به معتقدين و اديان پيروان ساير و مسلمانان

 شنيدند مي و گفتند مي باالخره و گرفتند مي ايراد توحيد اهل داليل به و نمودند مي بازگو را
  . است شده ثبت اسالمي كتب متن در اينها تاريخچه. داشتند مي ابراز را خود يدعقا آزادانه و

 اين از و كردند مي  جلسه) ص (پيغمبر مسجد در) السالم عليه (صادق امام زمان در افرادي
  . جريانهاست اين از يكي زاييده مفضل توحيد كتاب. گفتند مي سخنان نوع
 نماز پيغمبر مسجد در: گويد مي عمر بن فضلم نام به) ع (صادق امام اصحاب از يكي

 آن عظمت و) آله و عليه اهللا  صلي (پيغمبر درباره و رفتم فرو انديشه در سپس و خواندم
 وقت آن اصطالح به كه العوجاء ابي بن  عبدالكريم حال همان در. كردم مي فكر حضرت
. آمد وي مسلكان هم از ديگر يكي سپس. نشست دورتري  فاصله به و آمد است بوده زنديق

   كفر به كردند شروع نفري دو
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 به نه بزرگ نابغه و مفكر يك عنوان به فقط را پيغمبر و كردند انكار را خدا يعني گفتن،
 تلقي وحي غيبي مبدئي از كه كسي  عنوان به و او جانب از مبعوث و خدا فرستاده عنوان

 عرضه وحي صورت به را افكارش كه بود اي نابغه او گفتند مي. كردند ياد است كرده مي
  . قيامتي نه و وحيي نه و هست خدايي نه اال و كند، نفوذ  مردم در بتواند تا داشت
 امام محضر به  سپس. گفت ناسزا آنها به و شد ناراحت سخت آنها سخنان شنيدن از مفضل
 من فرمود و داد دلداري را او  حضرت. رسانيد عرض به را جريان و آمد) السالم عليه (صادق

. گويي جواب را سخنانشان و شوي مواجه آنان با بتواني كه سخناني به كنم مي مجهز را تو
 مفضل داد، مفضل به تعليماتي طوالني جلسه چند در)  السالم عليه (صادق امام سپس
  . آمد وجود به مفضل توحيد كتاب  ترتيب اين به و نوشت

  

   جديد قرون در ماترياليسم
 و درآمد، مكتب  يك صورت به ماترياليسم نوزدهم، و هجدهم قرنهاي در انيمد مي چنانكه

 نسبت قديم يونان مكاتب  بعضي به آنچه و است نبوده اينچنين گذشته در آنكه حال
 و دانند نمي فلسفه خودشان نويسها  فلسفه تاريخ معموال. ندارد درستي اساس دهند، مي

 قبيل اين از چيزي يا و ماده زماني قدم ردمو در فالسفه برخي از كلمات بعضي چون
 ثابت ما نظر از. است طبيعت ماوراي و خدا انكار فكر،  اين الزمه كنند مي خيال بينند، مي

 گرايشهاي فقط قبال بلكه است، داشته وجود مادي مكتبي جديد قرون از قبل كه نيست
    به فردي
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 اين بسياري  براي كه است همين و تاس داشته وجود يونان غير و يونان در ماديگري سوي
 رابطه مكتب، يك صورت  به ماترياليسم پيدايش شايد كه است آورده وجود به را احتمال
  . دارد علمي پيشرفتهاي و علم با مستقيم

 ديگران و دهند  جلوه صورت همين به را مطلب كه كوشند مي بسيار البته ماترياليستها خود
 نوزده، و هيجده قرون در ماترياليسم رواج و نضج علت كه دنماين مذعن مطلب اين به را

 به مطلب اين. است كشانده سو اين به را بشر ، علم توسعه و بوده علمي نظريات عطلو
  . جدي حقيقت يك  به تا است نزديكتر شوخي
 در. جاهل طبقات در هم و بوده دانشمند طبقات در هم باستان، دورانهاي از مادي گرايش
 تمام در همچنانكه شوند، مي پيدا  مادي افرادي طبقات تمام در طور، همين نيز يدجد دوره

 الطبيعي ماوراء و معنوي و الهي گرايشهاي دانشمند طبقه در خصوصا قشرها و طبقات
 كه نسبت همان به بايد گويند، مي ماترياليستها كه بود منوال  اين به مطلب اگر. دارد وجود
   در مادي گرايشهاي اند، شده پيدا جهان در بزرگ دانشمندان و است كرده  پيشروي علم
 اينكه حال و باشند، تر مادي باشند دانشمندتر هرچه افراد و باشد بيشتر دانشمند تيپ

  . دهد مي نشان را آن خالف واقعيت
 زيادي حدود تا  كه راسل مانند بينيم مي را مشهور و معروف افرادي طرف يك از ما امروز
  : گويد مي وي. دهند مي نشان ماترياليست را خود

 نشده گرفته نظر در  غايتي و نرفته كار به تدبيري او ايجاد در كه است عواملي مولود بشر"
 مظهر جز چيزي عقيده و عشق ، ترس آرزو، چون او عواطف حتي و نمو بشر، اصل. است
   تلفيق
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  ). 1("...نيست مختلف اتمهاي تصادفي
 گاهي هرچند كند، مي انكار را جهان بر حاكم مدبر و شاعر نيروي وجود ترتيب اين به راسل

  ). 2 (كند مي قلمداد"ادري ال"و شكاك را خود خود، هاي گفته بعضي در
 نظر خالف جهت در درست كه بينيم مي را بيستم قرن علمي نابغه اينشتاين ديگر، طرف از

  : گويد مي و دهد مي نظر راسل،
"  ). 3("اوست وجود گواه جهان كه دارد وجود قادري و عاقل ينيرو مجهول، عالم در

  
 فالن يا! نيست؟ آشنا  اينشتاين اما آشناست، امروز علمي مفاهيم با راسل گفت توان مي آيا

 پاستور اما بوده آشنا خويش  زمان علمي مفاهيم با نوزدهم يا هيجدهم قرن فيلسوف
 موحد مرد جيمز، ويليام بگوييم توانيم يم يا! است؟ بوده جاهل و نبوده آشنا خداشناس،

 زمان علمي مفاهيم با اينها امثال و كارل الكسيس و برگسون يا خويش عصر عارف بلكه
    ايراني جوان فالن اما اند، كرده مي فكر قبل سال هزار مقياس با و اند نبوده آشنا خود
 خود زمان  علمي مفاهيم با نيست، معتقد خدا به و ندارد معلومات آنها يكدهم كه

  ! آشناست؟
 مادي ديگري و است دين و خدا به معتقد يكي دان، رياضي نفر دو شود مي ديده گاهي
 فكر مادي يكي شناس، ستاره نفر دو شناس، زيست نفر دو دان، فيزيك نفر دو يا است،
   و است آمده علم بگوييم كه نيست  سادگي اين به مسأله پس. الهي ديگري و كند مي
  
  : رقيپاو

 1.   "نبلوچ ويليام  ايروينگ"نقل به 99 ص سوم، چاپ خدا، وجود اثبات كتاب
  . منطق و عرفان 2. 

 3.   . "كريدر  بوكس مارلين"نقل به 76 ص سوم، چاپ خدا، وجود اثبات كتاب
  

  . است كودكانه سخن يك اين. است كرده منسوخ را طبيعت ماوراي مسائل
 اروپا در گشت موجب چيز چه كه است اين كرد تكيه آن روي بايد بيشتر كه بحثي

 قرن هرچند كرد، پيدا بسياري گروندگان و كرد ظهور مكتب يك صورت به ماترياليسم
 قرن اين در بلكه كاست، ماترياليسم  پيشروي از نوزدهم و هيجدهم قرنهاي برخالف بيستم
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 كه افرادي شايد. كنيم مي ذكر اينجا در را همانها و ايم برخورده عللي به خود مطالعات در ما
 اسباب و علل دارند، اروپا تاريخ در خصوصا اجتماعي، هاي زمينه در بيشتري مطالعات
  . كنيم مي ذكر را خودمان مطالعات  ولمحص اينجا در ما. بشناسند را ديگري
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 نقش   مادي گرايشهاي در آليسا
  

 غير رفتار نظر از چه و داشت عرضه الهيات در كه نارسايي مفاهيم نظر از چه كليسا
 گرايش عمده علل از فكران، آزاد و دانشمندان طبقه خصوصا مردم، توده با اش انساني
  . است ماديگري  به مسيحي غير جهان مستقيم غير طور به و مسيحي جهان
 ما  : كنيم مي بررسي بخش دو در را عامل اين

  . الطبيعه ماوراء و خدا مورد در كليسايي مفاهيم نارسايي 1. 
  . كليسا خشونتهاي 2. 
 مفاهيم سلسله  يك افتاد، كشيشها دست به خدا مسأله كه وسطي قرون در: اول بخش اما

 طبعا و داد نمي وفق حقيقت با وجه هيچ به كه آمد جودو به خدا درباره نارسا و كودكانه
 مكتب ضد بر و ساخت مي متنفر بلكه كرد،  نمي قانع تنها نه را روشنفكر و هوش با افراد
  . انگيخت مي بر الهي
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   خدا انساني تصوير
  

 تحت افراد. نمود  معرفي افراد به بشري قالب در را خدا و داد انساني تصوير خدا به كليسا
 و كردند تلقي مادي و انساني قالبهاي  همين با را خدا كودكي از كليسا مذهبي نفوذ أثيرت

 سازگار صحيح عقلي و واقعي و علمي موازين با مطلب  اين كه دريافتند علمي رشد از پس
 ممكن كنند فكر كه ندارند نقادي قدرت مقدار اين طبعا مردم توده ،ديگر طرف از و. نيست
 كرده  اشتباه كليسا و باشد داشته معقولي مفاهيم طبيعت، ماوراي به وطمرب مسائل  است
 اساس از را مطلب كند، نمي تطبيق علمي مقياسهاي با كليسايي مفاهيم ديدند چون. باشد
  . كردند انكار

 از نفر چهل از مقاله چهل از است اي مجموعه كه خدا وجود اثبات نام به است كتابي
 خود، تخصصي مطالعات  راه از كدام هر كه گوناگون هاي تهرش در متخصص دانشمندان

 جمله، از. است شده ترجمه فارسي زبان  به كتاب اين. اند كرده استدالل خدا اثبات براي
 و كند مي خداشناسي درباره علمي بحثي لندبرگ اسكار والتر نام به دانشمندان آن از يكي
 گرايش دانشمندان، از حتي اي، عده چرا كه زمينه اين در دارد  تحقيقي بحث، ضمن در

 ، كرديم ذكر ما كه است همين علتش يك كه كند مي ذكر علت دو وي. اند كرده پيدا مادي
  . اند داده مي ياد افراد  به كليسا در يا خانه در عنوان و نام اين به كه مفاهيمي نارسايي يعني
 افراد هميشه ما مساجد و منابر در هك نيست معني اين به بريم، مي را كليسا نام فقط اينكه
   را ديني مفاهيم صالحيت، با و مطلع
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 اينكه. هستند آشنا اسالمي تعليمات عمق با و دهند تعليم چه دانند مي و دهند مي تعليم
 و است مادي گرايشهاي علل در بحث كه است جهت بدان يكي بريم مي را كليسا نام فقط
 هر اسالمي محيطهاي در اسالمي محيطهاي در نه ودهب مسيحي محيطهاي در گرايشها اين
 سطح در اسالمي محيط در اينكه ديگر اروپا از هست و بوده تقليدي و كپيه شده پيدا چه

 مانع و بوده تحقيق اهل پاسخگوي كه است داشته وجود مكتبي الهي، حكماي و فالسفه
    كليسايي محيطهاي در ولي شد، كشيده اروپا در كه بكشد بدانجا دانشمندان كار كه بوده

 مكتبي چنين  . است نداشته وجود
  : گويد مي چنين لندبرگ اسكار والتر آقاي حال، هر به
  
 شود، نمي خدا وجود درك به منعطف علمي مطالعات در دانشمندان بعضي توجه اينكه"

 شرايط غالبا آنكه نخست: كنيم مي ذكر را علت دو جمله آن از كه دارد متعددي علل
 ايجاب را صانع وجود انكار مملكتي،  تشكيالت يا و اجتماعي كيفيت يا استبدادي اسيسي
 شخص آنكه با و دارد قرار اوهام بعضي تأثير تحت  هميشه انساني فكر آنكه دوم كند، مي
 درست راه اختيار و انتخاب در او فكر باز باشد، نداشته هم  جسمي و روحي عذاب هيچ
    خدايي وجود به عمر اوايل در اطفال اغلب مسيحي هاي نوادهخا در. نيست آزاد كامال
 افراد اين. است شده آفريده خدا شكل به بشر اينكه مثل آورند، مي ايمان انسان شبيه

 اشتغال علمي  مسائل تمرين و فراگرفتن به و شوند مي علمي محيط وارد كه هنگامي
 علمي مفاهيم و منطقي داليل با تواند نمي خدا از ضعيف و انسانگونه مفهوم اين ورزند، مي
 نيز خدا مفهوم رود، مي بين از سازش هرگونه اميد كه مدتي از بعد بالنتيجه و بيايد در جور
   خارج فكر صحنه از و متروك بكلي
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 يا وجدانيات علمي، تعريفات و منطقي داليل كه است آن كار اين مهم علت. شود مي
 اشتباه قبال خدا به ايمان در  اينكه احساس و كند نمي عوض را افراد اين پيشين معتقدات

 بيمناك مفهوم اين نارسايي از شخص كه شوند مي باعث رواني ديگر عوامل همچنين و شده
  ). 1("كند حاصل انصراف و اعراض خداشناسي از و شود

  
 متأسفانه و شود مي مشاهده مذهبي و ديني تعليمات برخي در كه چيزي: سخن خالصه

 مشخصات با مفهومي  صباوت ايام در كه است اين هست هم ما خود ميان در بيش و كم
 دانشمند و شود مي بزرگ وقتي  كودك. دهند مي كودك خورد به خدا عنوان و نام با خاصي

 غير يا باشد خدا تا باشد موجود تواند  نمي و نيست معقول چيزي چنين بيند مي گردد، مي
 است ممكن كه كند انتقاد يا كند فكر اينكه بدون شد، بزرگ آنكه از پس كودك. خدا

 خدايي كند مي خيال او. كند مي انكار را الوهيت يكسره كرد، تصور آن براي صحيحي مفهوم
    ذهن شده ساخته اين چون پس. دارند قبول خداشناسان كه است همان كند مي انكار كه را

 نمي فكر ديگر ،ندارد قبول را خدا دارد،ن قبول اند ساخته برايش عاميانه اوهام كه را خود
 انكار او انكار و دارند انكار نيز  خداشناسان كند، مي انكار او كه را مفهوم آن به خداي كند
 طبيعت در خدا كتاب در فالماريون. كرد انكار بايد  كه است همان انكار بلكه نيست، خدا
 شش چپش چشم تا راستش شمچ":كه كرد معرفي را خدا شكل  اين به كليسا: گويد مي
 بسيار لو و - باشند داشته اي بهره دانش از كه افرادي است بديهي. "دارد فاصله  فرسخ هزار

  . شوند معتقد توانند نمي موجودي چنين به - مختصر
  
  

  : پاورقي
  .51 ص خدا، وجود اثبات 1. 
  

   آنت اگوست عينك از خدا
  

 "العلمي اصالة"اصطالح  به و است"يتيويسمپوز"گذار پايه كه كنت اگوست از فالماريون
 كه تصويري اينكه دادن نشان براي  است خوبي دورنماي كه كند مي نقل مطلبي است،
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 تعليل خدا  به استناد با شد، مي پيدا جهان در اي حادثه هر قبال كه است اين مقصودش
 از تب است؟ كرده تب چرا كه آمد مي وجود به پرسش اين و كرد مي تب كسي مثال. شد مي
 كه نبود اين جمله اين از عمومي مفهوم.  آورده را تب خدا كه بود ينا جواب شد؟ پيدا كجا

 گرداننده خداوند يعني آورد را تب خدا گوييم مي اينكه و خداست كائنات چرخ گرداننده
 و مرموزي موجود مانند خدا كه بود اين جمله اين مفهوم بلكه است،  جهان كلي و اصلي
   و بيافريند تب مقدمه بدون گرفت تصميم يكمرتبه كند، مي جادو كه جادوگري مانند
 نوع فالن بلكه است  نياورده خدا را تب ديدند كرد، كشف را آن علت آمد علم بعد. آفريد

 داشناسخ بعد. كرد نشيني عقب  قدم يك خدا اينجا در. است شده تب موجب ميكرب
 ميكرب علت علم آورد؟ كي را ميكرب. كنيم مي  منتقل ميكرب به را بحث بگويد بود مجبور

   وجود به ميكرب شرايطي  چه در كه كرد كشف هم را
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 همچنين و. شد مي  بحث علت آن علت از باز. رفت تر عقب قدمي خدا اينجا در باز. آيد مي
 و كرد پيدا عموميت و يافت  توسعه علم خرهباال كه آنجا تا يافت ادامه خدا نشيني عقب
 يقين ماند، مجهول آنها علت كه هم هايي پديده  آن و شد كشف ها پديده از بسياري علت

 عذر هميشه براي شرب كه بود اينجا. دارد شده شناخته علتهاي  نوع از علتي كه شد حاصل
 حالت  وقت اين در خدا لتحا. بود نمانده باقي برايش پستي و جايي زيرا ، خواست را خدا

 تري شايسته افراد  آنگاه و شده واگذار او به مهمي شغل كه مؤسسه يك در است كارمندي
 يكجا او مشاغل و او پست كه جايي تا گيرند مي او از را او كارهاي تدريجا و شوند مي پيدا

 و آيد مي همؤسس مدير وقت اين در. ماند نمي  باقي برايش جايي و پستي و شود مي گرفته
 خدمت خاتمه ابالغ خواهد، مي را عذرش هميشه براي او  گذشته خدمات از قدرداني ضمن

  . نمايد مي مرخصش هميشه براي و دهد مي دستش به را
 دهنده نشان خدا درباره تعبير اين. است كرده تعبير"طبيعت پدر"به خدا از كنت اگوست

 تفكر خدا درباره تفكرش اما است، مخالف كليسا تعليمات با او. اوست كليسايي تفكر طرز
  . كند آزاد تفكر طرز اين از را خود  است نتوانسته و بوده كليسايي
 از جزئي مانند چيزي يعني او نظر در خدا كه دهد مي نشان كنت اگوست گفته مجموع
 ديگر، طرف از. مرموز و مجهول عاملي ولي جهان، عوامل ساير عرض در عاملي و جهان
 آن به بايد را مجهولي پديده هر. مجهول و معلوم: است قسم دو بر نيز جهان هاي پديده
 معلوم و مكشوف علم، اثر در ها پديده  چه هر طبعا. داد نسبت مجهول و مرموز عامل
   كاسته مجهول  عامل آن تأثير حوزه از گردند مي
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 مي  . گردد
  . است بوده او زمان و صرع و محيط تفكر است، نبوده تنها او تفكر تفكر، طرز اين
  

   خدايي پست
 ستي و مقام و جا و ميده صيتشخ را تيالوه مقام اصطالح، به كه است نيا عمده پس
 را او كه است اين وجود عالم در الوهيت مقام و هستي در خدا جاي آيا. ميبشناس را ييخدا
 به را كاري جهان يكارها ميان در و بدانيم عالم از وجزئي عالم موجودات از يكي رديف در
 مخصوص كار تشخيص در آنگاه آوريم، عمل به كار تقسيم اصطالح  به و دهيم اختصاص او

    علت كه است اثر كدام معلوالت و آثار ميان در ببينيم برويم است چگونه و  چيست كه خدا
 كار ديگر يكي  اين بگوييم بود مجهول سبب، و علت جا هر و است مجهول ما بر آن سبب و

. كنيم جستجو خود مجهوالت  ميان در را خدا كه است اين تفكر طرز اين نتيجه خداست؟
 منطقه شود، مي كاسته ما مجهوالت از و گردد مي افزوده ما معلومات بر چه هر طبعا

 روز يك بشر مجهوالت جميع كنيم فرض اگر  كه جايي تا گردد مي محدودتر ما خداشناسي
  . ماند نمي باقي خداشناسي و اخد براي جايي ديگر شود، حل
 خداوند وجود آينه و حكايت و آيت جهان موجودات برخي تنها تفكر، طرز اين طبق
 شناخته موجودات اما است، مجهول آنها علل كه هستند موجوداتي همان آنها و باشند مي
  . اند خارج پروردگار ذات  بودن معرف و آيت قلمرو از علل، و اسباب نظر از شده
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 به آشنايي نا چقدر و است گمراهي چقدر اين و است غلط تفكر طرز اين چقدر! اهللا حانسب
 قدروا ما «:فرمايد مي كه كنيم ذكر را قرآن تعبير بايد اينجا در! است الوهيت جايگاه و مقام
    گيري اندازه و نكرده تصور است، ممكن و است شايسته آنچنانكه را خدا) 1( » قدره حق اهللا

  . اند نكرده
 متساوي نسبت اشياء همه با و است عالم همه خداي او كه است اين خداشناسي الفباي
 و آيت و اويند مشيت و اراده و حكمت و علم و قدرت مظهر استثناء بدون اشياء همه. دارد

 مجهول و العله معلوم هاي پديده ميان فرقي. باشند مي او جالل و جمال و كمال حكايت
. اوست ذات به قائم يكجا اسبابش و علل و نظامات همه با  جهان. نيست جهت اين در العله

 باشند متناهي  آنكه از اعم مكانيات، و مكان و زمانيات و زمان. دارد تقدم مكان و زمان بر او
 باشد، شده كشيده ابد تا ازل از يا باشد محدود زمان رشته آنكه از اعم يعني متناهي، غير يا
 دامنه باالخره و نشود يا شود منتهي جايي به اينكه از اعم نيز جهان ضاييف و مكاني ابعاد و

 هستي و ذات از متأخر متناهي، يا باشد نامتناهي مكان و زمان در  آنكه از اعم موجودات،
  . رود مي شمار به او فيضهاي از فيضي و اوست
 داشته ارانتظ  كنت اگوست مانند و كنيم فكر"كليسايي"كه است جهالت منتهاي پس

 را خدا وجود يكمرتبه ، خاص ء شي يك علت از جستجو ضمن معال گوشه يك در كه باشيم
 پيدا جا فالن در را خدا كه كنيم شادماني و بگيريم جشن آنگاه و كنيم كشف گوشه آن در

   شويم بين بد نكرديم، پيدا و نشديم موفق اگر و كرديم،
  
  
  

  : پاورقي
   91 / انعام 1. 
  
 خدا منكر بايد كه  است صورت اين در تنها عكس، بر. نماييم انكار را خداوند ودوج يكسره و

 از كه جستجوهايي ضمن و  است عالم اجزاي از يكي مانند كه خدايي آن يعني. بشويم
 منكرش بايد و نيست خدا قطعا او ،شود مي كشف پديده يك مانند هم او شود، مي ها پديده
  . شد
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 عالم، در خدا از جستجو گونه اين كه بگوييم بايد بگوييم، واهيمبخ تر ساده زبان به اگر
 او. دارد اي سازنده ساعت  اين بگوييم و دهيم نشان كسي به را ساعت كه است اين شبيه

 در مدتي آنكه از پس و بيابد آن اجزاي و ساعت چرخهاي البالي در را ساز ساعت بخواهد
 را ساز ساعت من بگويد نيافت، چيزي ساعت اجزاي از غير و كرد جستجو چرخها البالي
 لباس كه است اين مثل يا. ندارد وجود سازي ساعت كه است اين  دليل اين پس نيافتم،
 او و دارد، خياطي و دوزنده لباس، اين بگويند و بدهند نشان كسي به را زيبايي  دوخته
  . نه اال و كنم مي ولقب را وجودش كردم، پيدا لباس آن جيبهاي در را خياط اگر من بگويد
 در اسالمي معارف نظر از خدا. است غلط صددرصد اسالمي تعليمات نظر از تفكر طرز اين

 فالن يا كرده درست خدا را خارجي موجود اين بگوييم ما كه نيست طبيعي علل رديف
 متخلل"يا"و ترديد طبيعي علل و خدا  ميان. معناست بي و غلط ترديد، اين طبيعي؟ علت
 خد. است خدايي ضد تفكر تفكر، نحو اين. كنيم مطرح  گونه بدين را سؤال تا ودش نمي

 و است كار واحد يك آخر، به تا اول از طبيعت مجموعه تمام كه است  معني اين به شناسي
 طبيعت، يا كرده خدا آيا بگوييم را كار اين از جزئي اينكه نه خداست، كار مجموعا  همه
   و كرده خدا بگوييم نشناختيم، خوب را آن علت اگر آنگاه
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 خدا به  ربطي ديگر و است طبيعت به مربوط بگوييم شناختيم، را آن طبيعي علت اگر
  . ندارد

  

   آنت اگوست گانه سه هاي دوره
 بيش و كم  تأسف كمال با كه دارد تقسيمي بشر، زندگي ادوار مورد در كنت اگوست
 بچگانه كامال سخني  اسالمي فلسفه به يانآشنا نظر از كه صورتي در است، شده پذيرفته

  : است گذرانده را دوره سه بشر گويد مي. است
 هر علت و كرد مي توجيه  الطبيعه ماوراء قواي با را حوادث بشر دوره آن در رباني، دوره 1. 

  . دانست مي خدايان يا خدا را چيز
 علل تفصيل، به هنوز اما ،بود برده پي عليت اصل به بشر دوره آن در كه فلسفي، دوره 2. 

 كه كرد مي حكم اي حادثه هر درباره ،بود برده پي عليت اصل به چون. دانست نمي را اشياء
 و بود برده پي طبيعت در قوه وجود به بشر دوره اين در. دارد طبيعت خود در علتي اجماال

 اصلي نقش حوادث، در كه دارد وجود قوا سلسله يك طبيعت در  كه كرد مي حكم سربسته
    نمي اين جز كرد، مي فكر فلسفي و كلي بشر اينكه به نظر دوره اين در. دارد  عهده بر را

 چه و  چيست علت آن اينكه اما دارد، علتي حادثه فالن كه كند نظر اظهار توانست
  . نداشت پاسخي دارد، مشخصاتي

 در. است شناخته  بيعتط در را اشياء علل تفصيل، به بشر دوره اين در كه علمي، دوره 3. 
 پيشه را شناسي پديده و تجربي  روش و گردانيد روي فلسفي و كلي تفكر از بشر دوره، اين

   و ساخت
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 را ها پديده زنجيري  رابطه يك كه شد روشن كامال برايش. كرد تعليل يكديگر با را ها پديده
 دوره"را دوره اين لهذا و داند مي  صحيح را روش اين امروز علم. كند مي مربوط يكديگر به

  . خوانيم مي"علمي
 است ممكن  مردم توده و عامه نظر از است، كرده بيان كنت اگوست كه دوره سه اين

 موجوداتي را بيماري مثال  حادثه يك علت مردم دوره يك در كه معني اين به باشد، صحيح
 هاي تحصيلكرده يانم در حتي هم االن  همچنانكه دانستند، مي جن و ديو قبيل از نامرئي
 برده پي طبيعي نظامات به ديگر، دوره يك در و ،دارند وجود طبقاتي و افراد چنين اروپايي
 مي اجماال و دانستند مي است كرده احاطه بيمار بر كه عللي در را بيماري علت و بودند

    كه كساني همه همچنانكه است، شده بيماري سبب طبيعت ناحيه از تأثيراتي دانستند 
 تصورشان طبعا دارند، ايمان طبيعي نظامات به ولي ندارند طبي اطالعات و اند نخوانده طب
 كشف علمي تجربيات راه از را ها پديده خود رابطه ديگر، دوره در و است، شكل همين به

 جديد، دوره در البته و جديد، در هم بوده  قديم در هم ندارد، تازگي هم اين كه اند، كرده
  . است بيشتر يكديگر به ها پديده تعليل و شناسي پديده به بشر گرايش

 تقسيم را بشر تفكر ادوار بخواهيم اگر. است غلط نحو اين به بشر فكر بندي تقسيم ولي
 به و دهيم قرار ها دوره مقياس را عامه و توده نه را بشر مفكران افكار بايد كنيم، بندي

 تقسيم بينيم مي كه اينجاست در. بگيريم نظر رد را بشر برجسته افراد بيني جهان اصطالح،
 اي دوره هر مفكران كه بشري انديشه هرگز. است غلط پا تا سر كنت اگوست بندي

  . است نكرده طي اي دوره سه اينچنين هستند، آن نمايندگان

 ٦٢



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

 اسالمي متد نظر از. است اسالمي تفكر حلقه و دوره تفكر، هاي حلقه يا و تفكر ادوار از يكي
 تفكر طرز يك در يعني. دارند  اجتماع امكان هم با خاص شكل يك در تفكرات اين ههم

 به. است جمع قابل يكديگر با تفكر نوع  سه آن همه ناميم مي اسالمي را آن ما كه خاص
 هم باشد، الهي هم كه باشد داشته تفكري طرز تواند مي واحد آن در فرد يك ديگر، عبارت
 آيا كه نيست مطرح مطلب اين. اسالمي تفكر به آشنا متفكر يك نظر از. علمي هم و فلسفي
  نشان قوه صورت به فلسفه كه است آن يا دهد مي نشان علم كه است آن حادثه  علت
  . شود مي ناميده خدا نام به كه است آن حادثه علت يا دهد مي
 جهان در يچهارم تفكر طرز كه شد يادآور بايد كنت اگوست آقاي امثال به اينجا در پس
  . خبريد بي آن از شما كه بوده

  

   آليسا خشنونتهاي
 بيان كليسايي الهي  مفاهيم نارسايي نظر از ماديگري به گرايش در را كليسا نقش اينجا تا

 از كه دارد خدايي ضد به مردم  دادن سوق در مهمي نقش نيز ديگر نظر از كليسا. كرديم
 خاص نظريات و عقايد تحميل آن و است بوده رمؤثرت بسي كليسايي الهي مفاهيم نارسايي
 قسمت دو اين در عقيده آزادي هرگونه سلب و اجبار  صورت به كليسا علمي و مذهبي
  . است
 كه را انسان و جهان به مربوط علمي اصول سلسله يك مذهبي، خاص عقايد بر عالوه كليسا
 مذهب بزرگ علماي قبول وردم تدريجا و داشت يوناني غير و يوناني فلسفي هاي ريشه غالبا

   قرار مسيح
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 جايز را"رسمي  علوم"آن با مخالفت و داد قرار مذهبي عقايد اصول رديف در بود، گرفته
  . كرد مي  مبارزه عقايد آن مخالفان با شدت به بلكه شمرد، نمي
 بايد اجبارا  مذهبي عقايد اصول اينكه و مذهبي عقايد و مذهب آزادي مسأله به فعال ما
 منافي است راهنمايي و  هدايت كه مذهب روح با گرنه و شود واقع تحقيق مورد زادانهآ

 است تزي تحميلي، يا و تقليدي نه باشد  تحقيقي بايد دين اصول اينكه. نداريم كاري است،
 "ممنوعه منطقه"عقل، براي را دين اصول كه مسيحيت  برخالف است، آن طرفدار اسالم كه

  . است كرده اعالم
 بشري علمي معتقدات  اي پاره كليسا اينكه يكي: بود ديگر جهت دو در كليسا عمده ايخط

 و داد قرار مذهبي اصول  رديف در را مسيحي كالم علماي و پيشين فالسفه از موروث
 اكتفا ارتداد ظهور به صرفا نبود حاضر اينكه ديگر دانست، ارتداد موجب را آنها با مخالفت

 با بلكه كند، طرد مسيحيت جامعه از را او است، مرتد شد  محقق و ثابت كه كس هر و كند
    الحيل لطائف با و بود افراد الضمير مافي و عقايد جستجوي در خشن پليسي  رژيم نوعي

 پيدا  جمعي يا فردي در مذهبي عقايد با مخالفت از اي نشانه كوچكترين كرد مي كوشش
  . دهد قرار آزار مورد را عجم يا فرد آن ناشدني وصف خشونتي با و كند
 داند مي علم را آن كليسا آنچه برخالف نداشتند جرأت محققان و دانشمندان كه بود اين

 بر شديد فشار اين. انديشد مي كليسا كه بينديشند آنچنان بودند مجبور يعني بينديشند،
 پرتغال، هلند، آلمان، انگلستان، فرانسه،  كشورهاي در 19 تا 12 قرن از كه ها انديشه
   به نسبت بدي بسيار العمل عكس بالطبع ،بود معمول اسپانيا و لهستان
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  . كرد ايجاد كلي طور به مذهب و دين
 از محاكم اين نام كه آورد وجود به"عقايد تفتيش"يا"انگيزيسيون"نام به محاكمي كليسا
  . كند مي حكايت بود، شده گذاشته آنها عهده به كه اي وظيفه
  : نويسد مي دورانت ويل

 ديوان آنكه از پيش. داشت خود خاص اي دادرسي آيين و قوانين عقايد، تفتيش محكمه"
  مي گوش به را ايمان فرمان كليساها منابر فراز از شود، تشكيل شهري در آن محاكمات

 به دارند سراغ بدعتگذاري و دين بي و ملحد از ، كدام هر كه خواست مي مردم از و رسانيد
 همسايگان، ساختن متهم به خبرچيني، به را آنها. برسانند  تفتيش حكمهم اعضاي سمع

    كامل پوشي راز قول خبرچينان به... كردند مي تشويق و تحريض خويشاوندان و دوستان
 خانه در يا ساخت نمي رسوا و شناخت مي را ملحدي كه كس آن و شد مي داده حمايت و

 جاها در شكنجه طرق. ..گشت مي گرفتار فرينن و تكفير و لعن به داشت، مي پنهان خويش
 سپس و بستند مي پشتش به را متهم  دست كه شد مي گاه. بود متفاوت مختلف، زمانهاي و
 چندان آنگاه و كند حركت نتواند چنانكه ببندند را او كه بود ممكن. آويختندش مي آنها با

 و بازوان اطراف بر چند طنابي كه بود ممكن. افتد خفگي به كه بچكانند گلويش در آب
   برسد استخوان به و رود فرو تنش گوشتهاي در كه كنند محكم چندان و ببندند  ساقهايش

")1 .(  
  
  : گويد مي او هم و

"   8 مدت در يعني [1488 تا 1480 سال از... قربانيان شماره
  

  : پاورقي
  .351 و 349 ص 18 / ج تمدن، تاريخ 1. 
  

 1480 سال از و ديگر، مجازاتهاي به محكوم تن 96494 و سوخته تن 8800] بر بالغ سال
    مجازاتهاي به محكوم تن 291450 و سوخته تن 31912 بر بالغ 1808 تا

  ). 1("است شده زده تخمين سنگين
 تحت بحثي  علم بال شش كتاب در علم، تاريخ معروف قهرمان و متخصص سارتون جرج
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 آدمي. كردند مي تصور يكي  جادوگري با را زندقه ناآگاه، يا آگاهانه دين، و الهي علماي... "
 جادوگران. هستند بدي مردم ندارند  توافق او با كه كساني كه رسد مي نتيجه اين به زود

 و زنديقان اينكه فرض با. بودند فروخته شيطان  به را خود روح كه بودند زناني يا مردان
 جايز سهولت به آنها به دادن عذاب و كردن تنبيه دارند، شيطان با اي رابطه نيز بددينان
    كه بگويند خود با بود ممكن بودند، مستقيم خود دين در كه مردمي و شد مي  شمرده

 نه شود، معامله  ايشان با صورت همين به بايد و وگرندجاد آشوبگران، و ماجراجويان اين
  . "گيرند قرار عفو مورد آنكه نه و باشند داشته صحيح ايمان كه آنند شايسته

  
 كشيش نفر دو توسط كه برد مي نام ساحران چكش نام به كتابي از سارتون جرج

 در و شد هنوشت) ميالدي 1492 - 1484 پاپ (هشتم اينوسنت پاپ اشاره به دومينيكي
  : گويد مي. بود جادوگري و زندقه به متهمان عقايد تفتيش العمل دستور حقيقت،
"   عقايد بازرسان راهنمايي براي العملي دستور چكش كتاب

  
  

  : پاورقي
 1.    .360 ص كتاب، همان

  
 ديده آن در ساحران رساندن مجازات به و كردن محكوم و كشف طرز جزئيات و بود مردم
 زياد سبب كشتن اين خود و بود ايشان كشتن اصلي علت جادوگران از رست... شود مي

 تا آن نظير كه بود شده پيدا  اي توده رواني بيماري يك زمان آن در. شد مي ترس شدن
 براي و شده ثبت دقت به محاكمات آن از بعضي صورتمجلس. نشد ديده حاضر منور عصر

 بهتر مردم وسط حد از الاقل را خود نبودند، يبد مردم  عقيده بازرسان. است مانده باقي ما
 و كوشيدند مي خدا منا و حق كلمه اعالي براي الينقطع كه است اين  نه مگر. پنداشتند مي
   در را جادوگر نهصد كه شد آن سبب"لورن"عقيده بازرس رمي نيكوال! ؟كردند مي كار

 آخر در و! بود  وجداني با مرد وي. بسوزانند آتش به) 1590 - 1575 (سال 15 مدت ظرف
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  : نويسد مي آنگاه

 كس هر كه كردند مي اعالن آمدند، مي در اي تازه ناحيه به عقيده بازرسان كه هنگامي"
 مخفي را خود اطالعات  كسي اگر. بدهد را خود اطالعات است مظنون ساحري به نسبت

 وي از جريمه عنوان به مبلغي و كنند تبعيد را وي كه گرفت مي قرار آن معرض در كرد، مي
 دادند مي خبر كه كساني و داشت وظيفه و كليفت عنوان  زمينه اين در اطالع دادن. بستانند
 كه باشند بوده كساني آنان ميان در بود ممكن كه را متهم اشخاص. شد نمي افشا نامشان
    نسبت ايشان به كه جرمي از اند كرده سعايت ايشان حق در جهت بي شخصي،  دشمنان

   شده داده
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 گناهكار مردم،  اين كه شد مي قبول و فرض چنان. گذاشتند مي خبر بي جرم، آن داليل از و
 و فكري وسيله هرگونه داوران. كنند ثابت را خود گناهكاري كه بود برايشان و بزهكارند و

 كار به خود همدستان شناساندن و گناه به  اعتراف به ايشان كردن وادار براي را بدني
 ولي. دادند مي ايشان به تخفيف يا بخشش وعده اعتراف،  به متهمين تشويق براي. بردند مي
 دينان بد و جادوگران با كه عهدي به كردن وفا براي كه پنداشتند مي  چنان داوران آن

    فاصله آن در كه مختصري مدت براي را وعده اين و ندارند اخالقي الزام هيچ اند، بسته
 را شرافتمندي حدود از خارج عمل هر. كردند مي مراعات بگويد، است گفتني آنچه متهم
. داشتند مي روا دانستند، مي  مقدسي منظور به چون شد، مي انجام متهمان آن به نسبت كه

 اينها. كردند مي تصور تر ضروري را كار اين دادند، مي شكنجه و عذاب را مردم بيشتر هرچه
 صورت به نيز و ديگر كتابهاي و چكش به مراجعه با  آساني به است ممكن گفتيم كه

  ). 1("شود تأييد است، فراوان عددشان كه محاكمات صورتمجلسهاي  مطالعه با تر مجسم
  

  : گويد مي زمينه، اين در بحث صفحه چهار سه از پس سارتون جرج
 و بود تر خطرناك  سفليس از كه بود دماغي بيماري يك راستي به جادوگري به اعتقاد"

 جنبه امر اين به وجهت گذشته، آن از. شد بيگناه زن و مرد هزاران انگيز وحشت مرگ سبب
 معموال كه ديگري چيزهاي از آن فريبندگي معموال  كه دهد مي نشان را رنسانس از تاريكي
   است، كمتر شود مي گفته دوره اين درباره

  
  
  

  : پاورقي
   .298 – 296 ص بال، شش 1. 
  

 هنر طاليي  دوره رنسانس. دارد ضرورت دوره اين حوادث صحيح فهم براي آن دانستن ولي
. بود نيز بيرحمي و  قساوت و ديني تسامح عدم دوره حال، عين در ولي بود، ادبيات و

 نبوده چنين اي دوره هيچ در حاضر زمان در جز كه است اي اندازه به دوره آن نامردمي
  ). 1("است
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 كه درآمد صورت  اين به اروپا در باشد، محبت آور پيام و هدايت دليل بايست مي كه مذهب
. استبداد و اختناق و بود خشونت مذهب، و خدا و دين از كس هر تصور. كنيم مي مشاهده
 نفي و اساس از مذهب نفي جز روشي چنين  مقابل در مردم العمل عكس كه است بديهي

 كه زمان هر و وقت هر. باشد توانست نمي خدا، يعني ، است مذهب اولي پايه كه چيزي آن
 كنند مي تصور مذهب واقعي نماينده را آنها حال هر در مردم كه مردم  مذهبي پيشوايان

 ،شوند مي تفسيق و تكفير به متوسل و دهند مي نشان ببر دندان و پوشند مي پلنگ  پوست
 پيكر بر  ضربت بزرگترين آيد، مي در صورت اين به خصوصي اغراض كه هنگامي مخصوصا

  . شود مي وارد ماديگري سود به مذهب و دين
  
  
  

  : پاورقي
  .303 ص كتاب، مانه 1. 
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   غرب فلسفي مفاهيم نارسائي                 
  

 اهميت قابل بسيار غرب جهان در جمعي دسته مادي گرايشهاي مورد در كه علتي دومين
  . است غرب فلسفي مفاهيم نارسايي است،

 شايد و است  عقب بسيار شود، مي ناميده الهي حكمت آنچه در غرب كه است اين حقيقت
 نرسيده اسالمي فلسفه خصوصا و مشرق الهي فلسفه به غرب كه بپذيرند نتوانند اي عده
 مسائل جمله از كند، مي بپا زيادي  صداي و سر اروپا در كه فلسفي مفاهيم از بسياري. است
 بر مضحكي مطالب به غربي فلسفه هاي ترجمه در. است اسالمي فلسفه افتاده پا پيش
 هم و است، شده نقل اروپا بزرگ بسيار فيلسوفان از لسفيف  مطالب عنوان به كه خوريم مي
 الهي مسائل در مشكالت برخي دچار فيلسوفان بينيم مي كه خوريم مي بر مطالبي به

   معيارهاي يعني كنند، حل را آنها اند نتوانسته و اند بوده

 ٧٠



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

 نفع به را فكري زمينه نارساييها اين كه است بديهي. است بوده نارسا شان فلسفي
  . است كرده مي آماده ماترياليسم

  

  "نخستين علت"مشكل
 در"نخستين علت"فلسفي داستان كنيم، ذكر نمونه عنوان به است خوب كه مسائلي از يكي

 تحمل قدري خوانندگان اميدوارم اما است، دشوار قدري مطلب چند هر. است غرب فلسفه
  . باشند داشته
 در و كرد انكار نبايد را اش بزرگي حقا هك است جهان معروف و بزرگ فيلسوفان از هگل

 از يكي درباره بزرگ فيلسوف  اين از مطالبي. است بسيار صحيح، مطالب وي سخنان
 مقايسه آمده اسالمي فلسفه در آنچه با را  آن سپس و كنيم مي نقل الهيات مسائل مهمترين

 جهت آن از است"دالوجو واجب"ذات درباره يعني نخستين  علت درباره مطلب آن. كنيم مي
  : گويد مي هگل. است موجودات علت  نخستين كه
  
 به ذهن طرفي از زيرا برويم، نبايد فاعلي علت دنبال به آفرينش جهان معماي حل در"

 نخستين علت چون طرفي از و خواهد، مي نخستين علت ناچار و گردد نمي راضي تسلسل
 كه است باقي باز مشكل اين و گردد  نمي قانع طبع و نگشته حل معما گرفتيم، نظر در را

 يا غايت بايد شود گشوده معما اينكه براي ؟ است شده نخستين علت چرا نخستين علت
 عبارت به و است، شده موجود چه براي دانستيم اگر چه: دريابيم را وجود دليل و وجه
   قانع طبع است، معقول امري كه شد  معلوم چون ديگر،
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 وجه، خود اما دارد الزم توجيه هرچيز كه است روشن و جويد، مين ديگري علت و شود مي
  . "خواهد نمي توجيه

 كه دانست دقتي با بتوان شايد ولي كنند، توجيه را او مراد اند نتوانسته او كالم شارحين
  . است بوده چه مرد اين درد
 منطبق هگل نظر با كه كنيم تقرير طوري خودمان فلسفه زبان به را مطلب بخواهيم اگر
 ذهن قبول مورد مستقيما  كه امري صورت به را خدا بگوييم بايد گردد، نزديك الاقل و شود
. پذيرفت بايد - بپذيرد را آن گردد ملزم اجبار نوعي با ذهن كه امري صورت به نه - است
 يك پذيرشش و كند مي درك را آن لميت مستقيما  ذهن كه مطلبي ميان است فرق

 بطالن و نفي دليل كه بپذيرد جهت آن از را مطلبي اينكه  ميان و است طبيعي پذيرش
    جوابي كه پذيرد مي جهت آن از حقيقت، در و كند، مي ملزم را او مطلب  آن مقابل نقطه
 كه وقتي طرفي، از و. بدهد است شده اقامه آن مقابل نقطه بطالن بر كه دليلي به ندارد
 را مطلب آن خود باالجبار و طبعا شد شناخته لباط برهان، حكم به مطلب يك مقابل نقطه
 آن خود هم و باشد نادرست مطلب، يك  مقابل نقطه هم نيست ممكن چون پذيرفت، بايد

 و صحت دليل نقيض، دو از يكي بطالن. پذيرفت بايد را يكي نقيض دو از بلكه مطلب،
  . است ديگر نقيض درستي
 وجود به ذهن  براي اجبار و الزام نوعي مطلب، آن نقيض بطالن دليل به مطلبي پذيرفتن

. آن ارضاي و اقناع با ذهن  الزام و اجبار ميان است فرق و آورد، نمي اقناع ولي آورد مي
 خود وجدان عمق در اما شود، مي ساكت دليل  يك مقابل در انسان كه افتد مي اتفاق بسيار
  . كند مي احساس مدعا به نسبت ترديد و شك نوعي
  "خلف برهان"و"مستقيم برهان"ميان را تفاوت اين
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 عبور آگاهانه و عادي و طبيعي طور به) 1("وسط حد"و"مقدمه"از ذهن گاهي. بينيم مي
 در آنچنانكه است،"وسط حد"مستقيم مولود"نتيجه".رسد مي"نتيجه"به و كند مي

 از را نتيجه طبيعي طور به ذهن براهين، گونه اين در. شود مي مشاهده"لمي"برهانهاي
 پدر از طبيعي طور به كه دارد را فرزندي حكم ذهن براي نتيجه. كند مي  استنتاج مقدمات

. نيست چنين نيز"  اني برهان"حتي. نيست چنين"خلف برهان"اما. شود مي متولد مادر و
 است كسي حالت ذهن حالت. كند مي قبول را نتيجه اجبار حكم به ذهن ،"خلف برهان"در
 كه پذيرد مي جهت آن از كند، سرپيچي تواند نمي و گرفته قرار ريهقه قوه يك مقابل در كه

  . كند رد تواند نمي
 ذهن شود، مي  باطل دليل با طرف يك احتمال، طرف دو از چون براهين گونه اين در

 از است، شده واقع ذهن  قبول مورد كه ديگر طرف آن. بپذيرد را ديگر طرف است مجبور
 مقبول بايد يكي طرف دو از و شده رد مخالف طرف كه است ذهن قبول مورد جهت اين

 اين پس است، نقيضين ارتفاع مستلزم زيرا باشد، مردود طرف دو هر نيست ممكن و باشد
    نه است اجباري پذيرش يك طرف اين پذيرش پس كند، مي قبول اجبارا و الزاما را طرف

  . طبيعي
 نوع از كنيم، مي  قبول را آن و رويم مي نخستين علت دنبال به اينكه بگويد خواهد مي هگل
 را آن تسلسل از پرهيز براي بلكه كند نمي درك را نخستين علت مستقيما ذهن. است دوم
 كرد سرپيچي توان نمي"تسلسل امتناع"حكم از هرچند كه بيند مي طرف آن از و پذيرد، مي
   ساير با نخستين علت فرق  كه كرد درك توان نمي اما
  
  

  : پاورقي
  . كنيد رجوع منطق كتابهاي به قسمت اين اصطالحات توضيح براي 1 .
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 نمي او، خود عبارت به يا. است علت از نياز بي او و اند علت به نيازمند آنها كه چيست، علل
 غايت و وجه دنبال به اگر ولي است،  شده نخستين علت نخستين، علت چرا كه فهميد توان
 به احتياجي و اوست ذات عين آن بودن غايت و  وجه كه غايتي و وجه به رسيم مي برويم
  . ندارد ديگر غايت و وجه
 سپنسر. اند گفته نيز سپنسر و كانت است گفته نخستين علت باب در هگل آنچه نظير
  : گويد مي

 ديگر طرف از و جويد مي علت امري هر براي طرف يك از بشر عقل كه اينجاست مشكل"
 چنانكه كند، مي فهم نه و يابد مي نه هم را علت بي علت د،دار امتناع تسلسل و دور از

 كي را خدا پرسد مي كودك است،  كرده خلق خدا را دنيا گويد مي كودك به چون كشيش
  "است؟ كرده خلق

 گفته باره اين در سارتر پل ژان آنچه اينهاست از تر پايه بي بلكه و اينها نظير همچنين و
  : گويد مي نخستين علت بارهدر فولكيه پل نقل به وي. است

  
  . "باشد خودش علت خودش وجودي اينكه است تناقض"

 نمي تشريح را آن سارتر كه مزبور برهان":گويد مي چنين سارتر گفته توضيح در فولكيه پل
 پايه را خويش وجود خود كه كنيم ادعا اگر: گردد مي عرضه اينچنين معموال كند

 همان اين و ايم، داشته وجود خود وجود از پيش كه داشت رباو نيز را اين بايد ايم، گذارده
  ). 1("گشايد مي رخ كه است آشكاري تناقض

  
  

  : پاورقي
  .96 ص فارسي، ترجمه اگزيستانسياليسم،: فولكيه پل 1. 
  

 اين به آيا است؟  چگونه فلسفي نظر از نخستين علت نظريه واقعي تصوير ببينيم بايد اكنون
 آورنده وجود به ء شي يك كه اند كرده فرض ديگر گروهي و ارترس پل ژان كه است شكل
 ء شي يك است اين اش الزمه كه باشد؟ خود وجود گذار پايه اصطالح، به و باشد خود

 و كانت كه است آن نخستين علت معني يا و. باشد خودش معلول و خودش علت خودش
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 نياز اين ولي است،  علت به نيازمند اشياء همه مانند نيز نخستين علت سارتر، تصوير مطابق
 ميان در سپنسر، و هگل و كانت تصوير مطابق اما. آورد مي بر خودش براي خودش را

 تسلسل امتناع از فرار براي و الزاما را يكي ،هستند هم مانند عقل نظر از همه هك اشيايي
 علت همان يك آن و يكي جز اند علت به نيازمند اشياء همه  بگوييم و كنيم استثناء بايد

   آنها همه كه است اشياء ساير و نخستين علت ميان فرقي چه اينكه اما. است نخستين
 عقل نظر از كه است  اين جواب است، شده واقع استثناء مورد يكي آن و اند علت به نيازمند

 فرض علت از نياز بي را يكي مجبوريم  ممتنع تسلسل از فرار براي تنها نيست، فرقي هيچ
  . كنيم
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 خودش نياز  خودش ولي است علت به نيازمند نخستين علت كه نشده فرض تصوير اين در
 نخستين علت كه شده فرض بلكه ،)بود اينچنين سارتر تصوير در چنانكه (است آورده بر را

. است مستثني قاعده اين از نخستين علت يعني ندارد، آورد، وجود به را او كه علتي به نياز
  . نيست معلوم است، مستثني چرا ندارد، نياز چرا اينكه اما

 عامي انسانهاي اكثر حتي و فيلسوف نيمه و فيلسوف هيچ. است كودكانه بسيار اول تصوير
 صحيح تصوير ضمنا و كنيم مي  بحث دوم تصوير درباره اندكي. ندارد خدا از تصويري چنان

  . دهيم مي دست به را آن
 مطلب دو به  نخستين علت درباره سپنسر و هگل و كانت امثال شك و ترديد ما نظر از

 آن. است بوده نشده حل  غرب فلسفه در آنها از كدام هيچ كه دارد بستگي لسفيف اساسي
 "علت به احتياج مناط"مسأله ديگر و  است"وجود اصالت"مسأله يكي اساسي مسأله دو

  . است
 آن مقابل نقطه كه"وجود  اصالت"يا و"ماهيت اصالت"درباره توضيح و بحث جاي اكنون
 نظر يك با هم آن ماهيت اصالت بنابر  كه دهيم مي حتوضي اندازه همين اما نيست، است

 و ماهيتي داراي ذوات، ديگر مانند نيز خدا كه فرض  اين با يعني عميق، غير و ابتدايي
 آنها و است مردود سخني نيز ماهيت اصالت طرفداران نظر به حتي البته  كه (است وجودي

  علت ذاتي هر چرا كه تهس پرسش اين جاي) دانند مي محض وجود را خدا ذات نيز
 ديگر ذوات و است"الوجود واجب"ذات، يك چرا خواهد؟ نمي علت خدا ذات و خواهد مي

   اينكه نه مگر"الوجود؟ ممكن"
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 صالتا"بنابر  ليكن است؟ گشته عارض آنها بر وجود كه هستند ماهيتهايي ذوات، همه
 است شيرازي درالمتألهينص براهين،  اقامه و فلسفي اثبات نظر از آن، قهرمان كه"وجود
  . شود مي عوض تفكر طرز
 به كه است چيزي آنها ذات كه بود خواهد چنين اشياء درباره ما تصوير اول، نظريه بنابر

 آن ما. نمايد افاضه او به بايد ديگر موجود يك را"هستي"و است"هستي"غير خود خودي
 از آنها بهره همان اشياء حقيقي ذات وجود، اصالت بنابر اما. ناميم مي"علت"را ديگر موجود
 پس. بدهد هستي آن به بخواهد ديگر موجود يك كه نيست ذاتي هستي، و است هستي

 اشياء  ذات همان چيز آن نمايد افاضه اشياء به را چيزي خارجي، علت كه باشد الزم اگر
  . اشياء ذات بر عالوه و عارض امر يك نه است هستي عين كه است
 يعني است  هستي كه جهت آن از هستي آيا اينكه آن و شود مي مطرح ديگري مطلب آنگاه
 ديگر موجود يك ناحيه از كه است الزم باشد مرتبه هر در و مظهر هر در و لباس هر در

 و افاضه عين است، وجود كه جهت آن از وجود كه است اين مطلب اين الزمه و شود، افاضه
 عين قهرا و است بودن مؤخر و بودن اثر  عين و تعلق و وابستگي عين و فيض عين

   است؟ كار در ديگري جهت يا است، محدوديت
 يك مختلف، مظاهر و مراتب بودن دارا عين در كه هستي حقيقت كه است اين پاسخ

 معني زيرا را، ديگر ء شي به افتقار و احتياج كند نمي ايجاب هرگز نيست، بيش حقيقت
 اين) شد مي فرض ماهيات در قبال كه افتقاري و ياجاحت برخالف (هستي در افتقار و احتياج
   هستي حقيقت اگر و باشد افتقار و احتياج عين هستي كه است
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 غير ديگر حقيقتي  به باشد داشته وابستگي و تعلق آيد مي الزم باشد، افتقار و احتياج عين
 ماهيت و است نيستي هستي، غير. ندارد تصور ماورايي و غير هستي براي آنكه حال و خود،
 جهت آن از هستي حقيقت پس. نيستي برادر و است"اعتباري"الفرض علي نيز آن كه است
 غير به وابستگي عدم و نيازي بي و غنا و استقالل كند مي ايجاب است، هستي حقيقت كه

  به كه كند مي ايجاب يعني را، محدوديت ال و رهايي و اطالق كند مي ايجاب  وهم را خود
 و محدوديت همچنين و وابستگي و فقر و نياز. باشد نداشته راه او در سلب و معد وجه هيچ
 و تأخر از ناشي شود، مي ناشي هستي  صرافت از غير ديگر اعتباري از بودن، نيستي با توأم

 ايجاب ديگر اعتبار هر از نظر قطع است هستي كه  جهت آن از هستي يعني. است معلوليت
 هستي اينكه ديگر، عبارت به و علت، به نيازمندي اما را، علت از استقالل و استغنا كند مي
 هستي  حقيقت عين كه شود مي ناشي آن از باشد، علت به نيازمند اي مرتبه و مرحله در

 نيازمندي و تأخير بودن، فيض الزمه. يابد صدور فيض يك صورت به حق ذات از تا نباشد
  . نيست آن جز چيزي حقيقت، به بلكه است

 آنجا در بدوزيم،  هستي حقيقت به را عقل نظر اگر وجود اصالت بنابر كه فهميم مي اينجا از
 با است مساوي هستي حقيقت ،ديگر عبارت به و بينيم، مي اوليت و استغنا و نيازي بي

 از نيازي بي هستي حقيقت معقول وجه آيد، پسند را هگل كه تعبيري به و ذاتي، وجوب
 و تأخر همان كه شود مي پيدا هستي حقيقت بر عالوه اعتباري زا علت به نياز. است علت

    هستي حقيقت از هستي مرتبه تأخر عين علت به نياز ديگر، تعبيري به و است، محدوديت
  . است هستي  معقول غير وجه علت به نياز هگل، تعبير با متناسب تعبيري به و است،
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 قطع را  هستي و نگرند مي وجود قيقتح به چون صديقين گويند مي اينكه معني است اين
 ذات كنند مي كشف  كه چيزي اولين دهند، مي قرار مطالعه تحت اي اضافه و قيد هر از نظر

 كه معلوالتش و آثار به الوجود  واجب ذات از سپس است، نخستين علت و الوجود واجب
 است اين و. ندكن مي استدالل اند، عدم با  توأم و محدود هستيهاي و نيستند محض هستي
 بر گواه خود خدا ذات نيست، حق ذات اثبات واسطه  چيزي هيچ منطق اين در اينكه معني
  ). 1("" العلم اولوا و المالئكة و هو اال اله ال انه اهللا شهد «":است خويش وجود

  
   متاب رخ وي از بايد دليلت گر                     آفتاب دليل آمد آفتاب
   دهد مي جاني نور دم هر شمس   دهد مي شانين وي از گر سايه

  
 نخستين  علت فرض: گويد مي كه كسي سخن است پوچ چقدر كه شود مي معلوم اينجا از

 خودش وجود گذار  پايه خودش ء شي يك كه است اين مستلزم زيرا است، تناقض مستلزم
: ويدگ مي كه كسي سخن  همچنين و باشد، داشته وجود خودش از قبل خودش و باشد
 سؤال اين است، آورده وجود به  نخستين علت را چيز همه كه كنيم اثبات دليل با فرضا
 يك نخستين علت و است؟ آورده وجود به چيز چه را نخستين علت خود كه است باقي

  . است دليل بدون استثناي
  

   علت نه و دليل با جهان توضيح
   واهخ نخستين، علت راه از جهان توضيح كه شد معتقد هگل

  
  : پاورقي

  .18 / عمران آل 1. 
  

 توضيح نخستين  علت خود زيرا است، ناممكن خدا، يا ماده يا بدانيم ذهن را علت اين
 نخست گفت وي. كرد جستجو ديگري راه جهان توضيح براي بايد پس. است ناپذير
   چيست؟"توضيح"ببينيم

 كه گوييم مي هنگامي معموال« كشف آن  علت كه شده هداد توضيح ما براي بخصوصي امر

 ٧٩



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

 نهايي و غايي  توضيح يافتن باشد، ناپذير پايان زنجيره اين اگر. نباشد پيشيني علت هيچ
 توضيح امري خود نخستين،  علت اين است، كار در نخستيني علت اگر و است، ناممكن
 هيچ گمان بي است، غايي رازي خود كه  چيزي ياري به كائنات توضيح. ..است ناپذير

  ). 1(»كرد نخواهد حل را مشكلي
 امور توضيح از  حتي دهد، توضيح تواند نمي را كائنات تنها نه عليت اصل گفت بعد هگل
 با چيز آن منطقي رابطه بيان از است عبارت چيزي يك توضيح زيرا است، عاجز نيز جزئي
 شده داده توضيح چيز آن وسيله به شود،  استنتاج منطقا چيزي از چيزي هرگاه. رديگ چيز
  . است
 با مساوي"ب"زاويه و است"ب"زاويه با مساوي"الف"زاويه دانيم مي كه آنگاه مثال
   نتيجه منطقا است،"ج"زاويه

  
  

  : پاورقي
   .68 ص عنايت، حميد دكتر ترجمه هگل، فلسفه: استيس 1. 
  

 چنين بايد ضرورتا كه يابد مي در ذهن. است"ج"زاويه مساوي"الف"ويهزا كه گيريم مي
 كه اينجاست. نباشد چنين كه است  ممتنع و محال يعني نباشد، چنين تواند نمي و باشد

 دو آن. است شده داده توضيح مقدمه دو ياري به"ج"  زاويه با"الف"زاويه بودن مساوي
  . آن"علت"نه است"ج"هزاوي با"الف"زاويه بودن مساوي"دليل"مقدمه

 نه كند مي بيان را"وجوديه قضيه"يك تنها عليت. دهد نمي توضيح را چيزي عليت اما
 به مثال. عقلي استنتاج از نه آيد مي  دست به تجربه از عليت زيرا را،"ضروريه قضيه"يك

 اين از. گردد مي منجمد سرما اثر در و شود مي بخار حرارت اثر در آب كه ايم دريافته تجربه
   ما ذهن هرگز اما است آب شدن منجمد علت سرما و شدن بخار علت حرارت  گوييم مي رو
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 دريافته را آن  عكس تجربه در ما فرضا. باشد چنين بايد منطقا و ضرورتا كه كند نمي حكم
 ذهن نظر از گشت، مي بخار سرما در و شد مي منجمد حرارت در آب هميشه يعني بوديم،

 مساوي خالف به نيست، محال و ممتنع  امري ذهن نظر از فرض اين پس .كرد نمي فرقي ما
 عليت. است ممتنع و محال امري فرض كه گذشته مثال در"ج"زاويه با"الف"زاويه نبودن
  آنچه و باشد، چنين بايد منطقا و باشد معلول بايد است معلول آنچه كه دهد نمي توضيح
 از نه داد توضيح بايد"دليل"طريق از ار جهان پس. باشد علت بايد منطقا است علت

 وجود يعني است،"منفرد"چيزي علت، كه است اين علت و دليل فرق. "علت"طريق
 مدلول از مستقل وجودي و"منفرد"چيزي كه دليل  برخالف دارد، خود معلول از مستقل
   با"ب"اويه بودن مساوي و"ب"زاويه با"الف"زاويه  بودن مساوي مثال. نيست
   زاويه بودن مساوي ليلد"ج"زاويه
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 خود مدلول از جدا و مستقل  وجودي خارج، در دليلها اين ولي. است"ج"زاويه با"الف"
  . باشند مي خود معلوالت از مستقل وجودهايي علتها آنچنانكه ندارند،

  

   عين و ذهن وحدت
 يا و"هستي و شناسايي وحدت"اصل به آن از كه پردازد مي ديگري اصل به آنگاه هگل

 دارد كوشش وي. شود مي تعبير"خارج و عقل وحدت"اصل يا و"عين و ذهن وحدت"صلا
 مستقل هم از حقيقت دو عين و ذهن هگل نظر از. ريزد فرو را عين و ذهن دوگانگي ديوار

 گرفته قرار يكديگر برابر در كه نيستند متفاوت كامال ء شي دو مانند يعني نيستند، بيگانه و
 اين  به اعتقاد حكمت. اند حقيقت يك گوناگون رويه دو زيرا هستند، ييك دو هر  بلكه باشند،
    ممكن چگونه معرفت اينكه مسأله نپذيريم، را آن اگر كه است اين حكم

 مي  ). 1 (بود خواهد قبول قابل غير ظاهرا گردد
 و"علت"نه دهد  توضيح را جهان تواند مي"دليل"اينكه يكي اصل، دو اين براساس هگل
 آغاز را خود فلسفه ،)معلوم و علم وحدت("هستي و شناسايي وحدت"اصل ديگر
 را"نيستي" ،"ستيه"از و كند مي آغاز است"هستي"او زعم به كه دليل نخستينكندواز مي

  ترتيب اين به و رسد مي است حركت مفهوم كه"شدن"به آن از و نمايد مي  استنتاج
  . دهد مي ادامه را خود ديالكتيك

  
  

  : پاورقي
 1.    97 ص كتاب، همان

  
 اسالمي فلسفي معيارهاي با او اشتباهات ريشه و هگل فلسفه نقد به توانيم نمي اينجا در ما
 فلسفه بنابر كه كنيم مي اشاره قدر همين اينجا. بپردازيم است طوالني و دلكش داستاني كه

 دليل و علت ميان هگل كه جدايي اين ،"صديقين"خاص  برهان به توجه با و وجود اصالت
    نخستين علت. شود مي آب بر نقش همه كرده، فرض"اثباتي لم"و"ثبوتي لم"و

 دليل، از نياز بي و"پيدا خود"هم و علت از نياز بي و است"سامان خود"هم فلسفه، بنابراين
  . آنها دهنده  توضيح و آنها دليل هم و اشياء همه علت هم
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 ،"هستي و شناسايي  وحدت"اصل هب نيازي نيز) شناخت مسأله (معرفت مسأله حل براي
 ترين يچيدهپ و ترين مشكل از كه شناختو معرفت مسأله. نيست كرده، فرض هگل آنچنانكه
 موكول ديگر جاي به را مطلب دو اين شرح. دارد  ديگري حل راه است، فلسفي مسائل

  . كنيم مي
 شده خستينن  علت چرا نخستين علت كه سؤال اين وجود اصالت بنابر كه داديم توضيح
 باقي سؤال اين نيز"ماهيت اصالت"بنابر حتي گوييم مي اكنون. است معني بي بكلي است،

 ساير مانند هم الوجود واجب ذات كنيم فرض الزاما  كه است باقي وقتي سؤال زيرا نيست،
 فرضي چنين به الزامي اما. است شده ماهيت آن بر عارض كه وجودي و دارد ماهيتي ذوات
    ناچاريم تسلسل امتناع حكم به همينكه يعني است، آن خالف بر الزام لكهب ، نداريم
 نمي الوجود  واجب اينكه حكم به بپذيريم، است الوجود واجب كه را نخستين علت وجود
 انيت"و محض وجود او كه كنيم مي حكم باشد، وجود و ماهيت از مركب حقيقتي تواند
  . شود مي منتفي ما سؤال طبعا و است"صرف
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 از سينا بوعلي نظير افرادي. است تمامي استدالل نيز"ماهيت اصالت"بنابر استدالل، اين
 ذات حقيقت اگر اينكه آن و است ديگر جاي در بماند باقي اگر سؤالي. اند رفته راه همين
 ماهيت اشياء، ساير حقيقت آيا چيست؟ اشياء ساير حقيقت است، محض وجود واجب،
   و است، حقيقتي دو هستي جهان نتيجه در و است اعتباري امر آنها در وجود و آنهاست

 حقيقت يا   است؟ وجود از آنها بهره همان نيز اشياء ساير در
 الوجود اصالة  همان اين و كنيم انتخاب را دوم شق كه است آن به سؤال اين صحيح پاسخ
  . است

 ماهيت اصالت مسأله هنوز نهاآ زمان در. اند نبوده وجود اصالت منكر سينا ابن امثال البته و
 بيان بر سؤال اين لهذا. است بوده  نشده طرح فالسفه غير و فالسفه ميان در وجود اصالت و

 هر به. وي بيان بر اشكالي نه است، بوده نشده طرح  وقت آن در كه است سؤالي سينا ابن
  . نيست درستي دايرا سپنسر و هگل و كانت امثال ايراد نيز وجود اصالت از نظر قطع حال،
  . دهيم مي توضيحي"علت به معلول نياز مالك"درباره اكنون

  
   علت به اشياء نيازمندي ريشه
 بشري معارف  ترين قطعي از يكديگر به نسبت اشياء مسببي و سببي رابطه و عليت قانون
 واقعيت متن در و است عميق نيست، ظاهري و صوري علت، به معلول ارتباط و پيوند. است
 به و است علت به متكي و وابسته خود واقعيت  تمام به معلول يعني. دارد نفوذ ولمعل

   معلول واقعيت كه بود محال نبود، علت  واقعيت اگر كه است طوري
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 كه ايم كرده اثبات خود جاي در ما. است شده بنا قانون اين پايه بر بشري علوم. يابد تحقق
 علمي قانون هرگونه نفي و هستي در نظامي هرگونه نفي با است مساوي قانون اين از گريز

 بحث اصل اين درباره كه دانيم نمي الزم اين از  بيش اينجا در. رياضي و منطقي و فلسفي و
  . كنيم

 عليت اصل بر  مقدم نظري از كه) 1 (اند كرده طرح زمينه اين در اي مسأله اسالمي فالسفه
 مورد در مثال موردي، هر در بنابراين ت؟چيس علت به نيازمندي مالك اينكه آن و است
  : است مطرح چرا دو و سؤال دو ،"ب"براي"الف"عليت
 كرده اقتضا"الف"وجود كه است اين پاسخ است؟ شده موجود"ب"چرا اينكه يكي
 وجود پس. شد نمي وجودم"ب"قطعا ،شد نمي موجود"الف"اگر و گردد موجود"ب"كه
. شود مي خراب سيل جريان در اي خانه دكني فرض. است  پرسش اين پاسخ خود"الف"

  . آمد سيل چون دهيم مي پاسخ شد؟ خراب خانه اين چرا پرسد مي ما از شخصي
 راچ كند؟ پيدا وجود تواند نمي"الف"بدون و است"الف"به نيازمند"ب"چرا اينكه ديگر

 "جود "كه نيست اين پرسش اين پاسخ كه است بديهي نيست؟ نياز بي"الف"از"ب"
  . كرد جستجو بايد پرسش اين براي ديگري پاسخ است، كرده اقتضا ينچن"الف"

 پاسخ   و تجربيات محصول كه علم با را اول سؤال
  
  
  

  : پاورقي
 ديگر مسائل از  بسياري مانند و شده طرح اسالمي فلسفه در بار اولين براي مسأله اين 1. 

 شدند سبب خود زدنهاي ناخن با متكلمين. است متكلمين زدنهاي ناخن و مناقشات نتيجه
  . دارند فلسفه بر بزرگي حق نظر، اين از و شود مطرح فلسفه در خاصي مسائل كه
  

). 1 (است اشياء  معلولي و علي روابط كشف علم كار زيرا داد، توان مي است بشر آزمايشهاي
 ،"ب"لتع گوييم مي علوم از استمداد با ما چيست،"ب"علت بپرسند ما از اگر پس

  . است"الف"
 نيست؟ ديگر علت هرو"الف"ازنياز  بيو چرامستقل است؟"الف"به نيازمند"ب"چرا اينكه اما
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 يداپ وجود"الف"  بدون"ب"كه نشده ديده عمال چون كه نيست اين مطلب فلسفه نظر از
 نظر از. خودش علت به نسبت ديگر معلول هر همچنين و است"الف"نيازمند"ب"پس كند،

   علت از مستقل و نباشد معلول كه است محال است،  معلول آنچه فلسفه
  
  

  : پاورقي
 اثبات يعني معلولي و  علي رابطه اثبات از علم. است تسامح نوعي بر مبني باال بيان البته 1. 

 يا تقارن اثبات است علوم حوزه در آنچه حداكثر. است ناتوان نيز علت هب معلول نيازمندي
 روشن كامال فلسفه اصول دوم جلد پاورقيهاي در را  مطلب اين ما و هاست پديده توالي
  . ايم كرده

  
 واقعيت عين بلكه  است تفكيك قابل غير معلول واقعيت از علت به معلول وابستگي باشد،
 كند، توجه"الف"براي"ب"خصوص  معلوليت به آنكه بدون فلسفه كه است اين. است معلول

 نياز و معلولي و علي وابستگيهاي ريشه اينكه آن و كند مي  مطرح كلي طور به را مسأله يك
   باشند مي "موجود"يا"ء شي"هك جهت آن از اشياء آيا كجاست؟ در علت به معلول
 هر و ء شيي هر  پس است؟ نيازمندي مالك موجوديت، و شيئيت يعني اند؟ علت به نيازمند

 صرف يا باشد، علتي  به وابسته بايد است موجود و است ء شي كه جهت آن از موجودي
 و شيئيت صرف كه باشد بنا اگر نيست؟ نيازمندي و وابستگي مالك موجوديت و شيئيت

 كمال نه باشد وابستگي عدم و نيازي بي مالك بايد قاعدتا باشد، چيزي مالك موجوديت
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 نكردند فرض هرگز بودند، بحث اين كننده آغاز كه متكلمين همچنين و اسالمي فالسفه
 كه است اين اش الزمه  كه باشد وابستگي و زمندينيا مالك موجوديت و شيئيت صرف كه

 كه دانستند قطعي را مطلب اين بلكه باشد وابسته بايد است موجود كه جهت آن از موجود
 اين ريشه بايد گردد، مي بر اشياء عدمي و نقص  هاي جنبه به كه ديگري جهت و حيثيت

  . باشد وابستگي و نيازمندي
  : شد زابرا نظريه سه مجموعا اينجا در
  

 عدم و علتها به معلولها نيازمندي و وابستگي مالك متكلمين: متكلمين نظريه. الف
   نيستي سابقه يعني"حدوث"را آنها استقالل
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. دانستند وجود بودن دائمي و"قدم"را علت از ء شي يك نيازي بي ريشه و دانستند
 پيشي اش هستي بر نيستي و بوده عدم به مسبوق وجودش موجودي اگر گفتند متكلمين

 آن از بعد ديگر زمان در و نبود  زمان يك در موجودي اگر ديگر عبارت به و باشد، داشته
 علتي به نيازمند شده،"بود"بعد و نبوده كه دليل  اين به موجودي چنين شد،"بود"زمان
 موجودي اگر اما و. بود خواهد غير به وابسته وجود يك وجودش و آورد پديد را او كه است
    موجودي چنين است، نبوده كه نبوده گاه هيچ است، بوده هميشه كه شود  فرض

 متكلمين .بود نخواهد خود غير به وابسته وجه هيچ به و است علت از نياز بي و مستقل
 است اين ،"ب"براي"  الف"عليت مثال چيزي، براي چيزي عليت معني اساسا كه گفتند

 است متصور صورتي در اين و است آورده هستي  به نيستي از را"ب"،"الف"كه
  گاه هيچ است، بوده هميشه"ب"كه شود فرض اگر اما و باشد، داشته  نيستي سابقه"ب"كه

  . ندارد معني آن براي"الف"عليت باشد، نبوده كه نبوده
 خودشان غير  به آنها وابستگي و اشياء نيازمندي منشأ كه نقصي آن متكلمين حقيقت، در
 كمال منشأ و دانستند  زمان حيث از هستي بر مقدم نيستي يعني نپيشي نيستي شود، مي
 نظر از پس. دانستند نيستي سابقه سوء  نداشتن و"قدم"را غير از استقالل و نيازي بي و

 يا و است، غير به وابسته و است حادث و است نيازمند و است ناقص يا موجود متكلمين
  . است غير از قلمست و است قديم و است نياز  بي و است كامل

  
 نظريه بر فالسفه اين: صدرالمتألهين دوره تا بوعلي مانند اسالمي فالسفه قدماي نظريه. ب

   پيشين عدم و حدوث كه متكلمين
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 كه كردند وارد اساسي ايرادهاي دانستند، غير به وابستگي و نيازمندي و نقص مالك را
 علت به نيازمند حادثي هر كه است درست گفتند. نيست ايرادها آن ذكر مجال اكنون
 هيچ به"قدم"گفتند و. است ديگر چيز نيست، حدوثش حادث، نيازمندي مالك اما است،
 و نقص مالك كه شدند مدعي فالسفه. نيست استقالل و كمال و نيازي بي مالك وجه
   رد نه كرد، جستجو بايد آنها ماهيت و ذات مرتبه در را اشياء نيازي  بي و نيازمندي و كمال
  . شود مي ناميده"قدم"كه وجود ازليت و شود مي ناميده"حدوث"كه نيستي سابقه
 اينكه يكي: شوند مي  فرض گونه دو الاقل يا اند گونه دو هستي نظر از ذات مرتبه در اشياء

 عبارت به و باشند نداشته  هستي از غير ماهيتي يعني باشد، آنها ذات عين هستي
 و هستي از غير باشد چيزي ء شي ذات اينكه ديگر باشد، يكي آنها"هستي"و"چيستي"ديگر
  واجب. "الوجود ممكن"را دوم نوع و ناميم مي"الوجود واجب" را اول نوع. نيستي از غير

 بلكه باشد  خالي خودش از ء شي كه ندارد معني و است وجود عين كه نظر آن از الوجود
 زيرا است، علت از نياز  بي نباشد،"هست"است، هستي عين كه خودش كه است محال
 عين ء شي ذات كه وقتي و ببخشد هستي ، معلول ذات به علت اينكه از است عبارت عليت
 اينكه به نظر الوجود ممكن ولي. ندارد علت به نيازي ندارد خعي نظر اين از و است هستي

 بتنس و اقتضاست ال و تفاوت بي دو هر به نسبت و نيستي، عين نه و است هستي عين نه
 وجود. است  علت آن و كند پر را خع آن كه است ديگر چيز به نيازمند دارد، خع دو هر به

 و گردد مي بالغير الوجود واجب بالذات، الوجود ممكن و كند مي پر هستي از را خع آن علتها
   بالذات، الوجود ممكن و كند مي پر نيستي از را خع آن علت، عدم
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  . گردد مي بالغير الوجود ممتنع
 علت، به اشياء نيازمندي  مالك گويند مي و گذارند مي"ذاتي امكان"را خع اين نام فالسفه
  . نهند مي"ذاتي وجوب"را وجودي"مع"آن نام همچنانكه است، ذاتي امكان

 غير به وابسته و  ناقص و نيازمند را موجودات كه ذاتي نقص آن فالسفه نظر از حقيقت، در
 از را آنها و است موجودات  كمال منشأ كه ذاتي كمال آن و است ذاتي خع همان كند، مي

  . است وجود و ذات عينيت يعني ذاتي"مع"سازد، مي نياز بي غير به وابستگي
 نيستي، سابقه  نه است ذاتي خع نيازمندي، مالك و ريشه اينكه به نظر فالسفه اين نظر از

 است نبوده كه نبوده گاه  هيچ و بوده هميشه كه باشد داشته وجود عالم در موجودي فرضا
 هستي عين ماهيتش يعني است، الوجود ممكن اما ندارد نيستي سابقه وجه هيچ به و

 به وابسته و مخلوق و معلول موجودي چنين دارد، هستي خع خود ذات مرتبه در و نيست
 آنها و دارند وجود موجوداتي چنين حكما عقيده به .باشد ابدي و ازلي چند هر است غير
  . نامند مي"قاهره عقول"را
  
 حادثي هر كه كرد قبول صدرالمتألهين: مكتبش پيروان و صدرالمتألهين خاص نظريه. ج

 ايرادهاي است، علت به نيازمند الوجودي ممكن هر كه كرد قبول هم و است غير به نيازمند
 كه داردن مانعي هيچ اينكه درباره را فالسفه نظر و دانست وارد  متكلمين بر را فالسفه

    وابسته وجودش حال عين در و باشد ابدي و ازلي و الوجود دائم و زماني قديم موجودي،
 و نيازمنديها مالك  اينكه درباره را فالسفه نظر همچنانكه پذيرفت، باشد، معلول و مخلوق و

   ثابت ولي دانست، صحيح پيشين،  عدم در نه كرد جستجو بايد اشياء درون در را وابستگيها
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 خع"ما تعبير به و"  ذاتي امكان"باشد، نيازمندي مالك تواند نمي"حدوث"همچنانكه كرد
 ماهيت احكام از"ذاتي امكان"زيرا باشد،  وابستگي و نيازمندي مالك تواند نمي نيز"ذاتي
 تفاوت بي نيستي و هستي به نسبت ذات مرتبه در شود مي گفته  كه است ماهيت اين است،
 نظر اما. كند پر را آن تا بايد غيري و است خالي و پوك خود درون رد و است  اجوف و است

 و معلوليت و عليت و  نيازي بي و نياز حريم از واقعي، نه است اعتباري ماهيت، اينكه به
 تواند نمي"ماهوي امكان".است خارج  معدوميت و موجوديت حريم از بلكه و تأثر و تأثير
 نياز و معلوليت و عليت و معدوميت و موجوديت يعني نهااي  همه. باشد نياز اين اصلي ريشه

  تبع به يعني بالتبع، و المجاز و بالعرض اما داد نسبت توان مي ماهيت به را نيازي بي و
 بي و حقيقي نياز اصلي ريشه پس. است شده اعتبار و انتزاع آن از ماهيت كه وجودي
  . كرد جستجو وجود خود در بايد را حقيقي نيازي
 مراتب ذي يعني"وجود  تشكيك"كرد، اثبات را"وجود اصالت"كه طور همان المتألهينصدر
 خارج وجود حقيقت از نيازي، بي كه طور  همان پس. كرد اثبات نيز را وجود حقيقت بودن

 وجود حقيقت از كمال كه طوري همان و نيست خارج وجود حقيقت از نيز نياز نيست،
 اين. نيست بيرون وجود حقيقت از نيز نقص است، وجود با  مساوي بلكه نيست بيرون

 وجوب ضعف، و شدت نياز، و نيازي بي فقر، و استغنا نقص، و كمال كه است وجود حقيقت
. اينهاست همه  عين بلكه پذيرد، مي خود درون در را محدودي و محدودي ال و امكان، و

 با است مساوي خودش ذات  مرتبه در و خودش صرافت بر وجود حقيقت هست كه چيزي
 و امكان و نياز و فقر و نقص اما محدوديت، ال و وجوب و شدت و نيازي بي و استغنا و كمال
   امثال
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  . خيزد مي بر است نقص اش الزمه كه معلوليت از و ذات مرتبه از تأخر از اينها
 آن كه ديگر ء شي به نيازمندي و هستي از ماهيت ذاتي خلو مسأله صدرالمتألهين نظر از

 وجود اصالت بنابر. وجود اصالت بنابر نه است درست ماهيت اصالت بنابر كند، پر را خع
 خع اين كننده پر علت، نام به ديگر چيزي اينكه و ماهيت به ذاتي خلو و نيازمندي نسبت
 نيازي بي و نيازمندي و معلوليت و عليت. است درست فلسفي  تسامح نوعي با تنها است
    ريشه. وجود يعني است واقعيت متن و عينيت عين كه است يچيز آن  شؤون از همه

  . است  هستي آن ذاتي محدوديت و ذاتي قصور ديگر، هستي به هستي يك نيازمندي
 و نياز -  فالسفه جمهور نظريه و متكلمين نظريه برخالف - صدرالمتألهين نظريه بنابر

 يك سه هر نياز مالك و نيازمند و يازن اينجا در. نيستند جداگانه امور نياز، مالك و نيازمند
 اصلي منبع از ذاتي تأخر حكم به و ذاتي قصور  حكم به هستي مراتب از برخي. است چيز

  . باشند مي هستي از ديگر  مرتبه به نياز عين وجود،
 از كند، مي طرح را"علت به نياز مالك"مسأله كالسيك طور به كه آنجا صدرالمتألهين

 مسأله اين در را خويش نظر ديگر جاهاي در ولي كند، مي پيروي ليبوع امثال روش همان
. است كرده بيان باشد توانست نمي اين جز و كرده تأسيس كه است اصولي قطعي نتيجه كه
 است، كرده پيروي قدما روش از كرده، طرح را  مسأله كالسيك طور به كه آنجا چون و

 درص كه اند پنداشته چنين بزواري،س حاجي مرحوم مانند  مكتبش پيروان و متأخران
    اصول پاورقيهاي در بار اولين براي ما و. ندارد اي جداگانه نظر مسأله  اين در المتألهين
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  . داديم قرار ديگران استفاده مورد و كرديم روشن را مطلب اين فلسفه
 نيازمندي ريشه كه  است اين شد مسلم مكاتب، همه بنابر ميان، اين در آنچه حال هر به و

 اينكه دليل به فقط اشياء و نيست بودن"موجود"يا بودن"ء شي"صرف علت، به اشياء
 بي دليل باشد، نياز دليل آنكه از بيش موجوديت. باشند  نمي علت به نيازمند موجودند،

  . است نيازي
  : شد معلوم مطلب دو گفتيم تاكنون كه آنچه مجموع از

 ناصحيحي تعبير" خواهد مي علت موجودي هر يا و يچيز هر"گوييم مي احيانا اينكه. الف
 علت به نيازمند ناقصي هر كه  است اين صحيح تعبير. است فاحش غلط يك بلكه است،
 كه نقصي ارائه در اند، كرده بحث باره اين در  كه مختلفي مكاتب دانستيم چنانكه و است،
 ناقصي هر كه است اين مسلم قدر ولي دارند، نظر اختالف شود مي  علت به نيازمندي مالك

  . كامل يا باشد ناقص آنكه از اعم چيز هر نه است، علت  به نيازمند
 قديم ذات همان  كه نخستين علت شد معلوم. شد روشن نخستين علت درباره ما تصور. ب

 ذات عين هستي كه است نخستين  علت جهت آن از است، نامتناهي الوجود واجب كامل
 پيدا علت به نياز منشأ تا محدود، نه است محدود نا و ناقص، نه ستا كامل هستي و اوست،
 سامان و خود گذار پايه و خود علت خودش او كه نيست اين  نخستين علت معني. شود

 از ديگر موجودات ساير با كه نيست اين نخستين علت معني هم و است،  خويش دهنده
  . است شده  خارج عليت قانون از ناءاستث يك حكم به او و ندارد فرقي علت به نياز نظر

   مسائل اين در تمريني كه افرادي ذهن در است ممكن اينجا
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 و قديم چون  نخستين علت كه است درست اينكه آن و شود طرح ديگر سؤال يك ندارند،
 چون اشياء ساير و است وابستگي  هرگونه از نياز بي است الوجود واجب و محدود نا و كامل
 اچر يعني شد؟ نخستين علت نخستين، علت چرا ولي نيازمندند، و وابسته نيستند چنين
 او چرا شد؟ الوجود واجب و محدود نا و كامل و قديم ، جهان موجودات ميان در او تنها

   است، نيازمند و ناقص اكنون كه موجودات از ديگر موجود يك چرا و ؟نشد ناقص و حادث
   نكرد؟ حيازت را الوجود واجب مقام

 كه شده فرض  چنين پرسش اين در. است واضح پرسش اين پاسخ گذشته مطالب تذكر اب
 الوجود واجب را آن و كرد  دخالت علتي و نباشد الوجود واجب الوجود، واجب بود ممكن
 اثر در و نباشد الوجود ممكن الوجود،  ممكن كه بود ممكن هم و الوجود، ممكن نه كرد

 نا الذات كامل وجود بود ممكن ديگر، تعبير به و. دش الوجود ممكن خاص علتي دخالت
 عاملي و باشد محدود نا و الذات كامل محدود، ناقص وجود و باشد محدود و ناقص محدود،
. محدود و الذات ناقص را ديگري و ساخت نامحدود و الذات كامل را يكي آن و كرد  دخالت
  . پرسش اين ريشه است اين آري،

 مرتبه همچنانكه است، موجود آن ذات عين موجود هر مرتبه كه دندار توجه كننده پرسش
 ذاتي كمال و ذاتي غناي  حكم به موجودي اگر عليهذا. است عدد آن ذات عين عدد هر

 هيچ و باشد داشته تواند نمي او در  دخالتي گونه هيچ علتي هيچ پس شد، علت از مستغني
 نداده قرار هست كه ي ا مرتبه در را او مه علتي  هيچ و است نياورده وجود به را او علتي
 سؤال يك غرب فلسفه در كه - شد نخستين علت نخستين، علت چرا اينكه از سؤال. است
    جواب بال
  

 ٩٤



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

 عين و حقيقت  عين موجوديتش نخستين، علت. معني بي است سؤالي - است شده تلقي
 از نياز بي حيثيت، دو هر در و است ذاتش عين بودنش نخستين علت هم و است ذاتش
  . است علت
 و نشد دو عدد و شد يك عدد يك عدد چرا بگوييم كه است اين مثل درست پرسش اين
 عدل كتاب در ما ننشست؟ يك عدد جاي در و نشد يك عدد و شد دو عدد دو عدد چرا
 و ايم كرده بيشتري بحث است موجود آن ذات عين موجودي هر مرتبه اينكه درباره الهي
  . كنيم نمي تكرار ااينج در
 درباره معاصر فيلسوف  راسل برتراند از سخني است مناسب بحث، از قسمت اين پايان در

 دست به غامض مسأله اين درباره نيز را او (!) فيلسوفانه تصور و كنيم نقل نخستين علت
  . آوريم
 انتقاد را مسيحيت تنها كتاب آن در نيستم؟ مسيحي چرا نام به دارد كوچكي كتاب راسل
 غير برخي كه خصوصا را خدا انديشه و عموما را مذهبي هاي انديشه اساسا بلكه كند، نمي

 مطالبي جمله از كتاب آن در وي. دهد مي قرار انتقاد و ايراد مورد دارند قبول نيز مذهبيها
    فيلسوف اين راسل آقاي بدانيم اينكه براي. است"نخستين علت برهان"گيرد مي ايراد كه

 تصوير خود ذهن در شكلي چه به را مسائل اين گرفته را جا همه نامش كه غرب بزرگ
  : گويد مي. كنيم مي نقل را او عبارت است، كرده مي

 داراي بينيم مي  جهان اين در ما را آنچه تمام كه است اين از عبارت برهان اين اساس"
 اين و رسيم مي علت ننخستي  به سرانجام كنيم دنبال را علتها زنجير اگر و است علتي

  . "ناميم مي خدا يا العلل علة را علت نخستين
  : كند مي انتقاد اينچنين را برهان اين آنگاه راسل
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 مديد مدتي تا را  العلل علة برهان و انديشيدم نمي ژرف مسائل اين درباره جواني هنگام به"
 ستوارت جان وگرافياتوبي  خواندن ضمن سالگي هيجده سن به روزي اينكه تا پذيرفتم،

 آفريده مرا كسي چه: پرسش اين كه  گفت مي من به پدرم":برخوردم جمله بدين ميل
 را خدا كسي چه شود مي مطرح سؤال  اين بالفاصله زيرا ندارد، جواب است؟
 آن هم هنوز و ساخت آشكار برايم را العلل علة برهان  دروغ سادگي، بدين اي جمله"آفريد؟

  چيزي اگر. بايد علتي نيز را خداي پس باشد، داشته علتي بايد چيز هر اگر .دانم مي دروغ را
 برهان اين پوچي  جهان هم و باشد خدا هم تواند مي چيز اين داشت، تواند وجود علت بدون

  . "است جهت همين به
 چيز هر آيا كه نيست اين در سخن. كند مي روشن را راسل سخن پوچي ما گذشته سخنان

 چيز يك اگر و داشت، تواند وجود علت بدون موجود يك استثنائا يا باشد شتهدا علت بايد
 اين در سخن. جهان يا باشد خدا كه كند مي فرق چه باشد داشته وجود تواند مي علت بدون
 نه است، هستي داراي نوعي به و است چيز كه  جهت آن از موجود هر و چيز هر كه است
 ميان جهت اين در فرقي چه شود تاگفته نيازي، بي مالك  نه و است علت به نياز مالك

 كه هست موجودي و چيزي موجودات، و چيزها ميان در كه است اين در سخن. چيزهاست
 هستي چون او و اوست سوي به و اوست از كمالي هر و است مطلق كمال و  صرف وجود
 عاريت  صورت به را هستي كه چيزهايي برخالف است، علت از نياز بي است، ذاتش  عين
 آن سوي به و كند طلب تا است فاقد را وجود كماالت نه و وجود نه موجودي آنچنان. دارند

   دست از را كماالت اين نه و بشتابد،
  
  
  

  . دهد مي
 همه دارد،  موقتي جنبه آن در چيز همه كه كنيم مي زندگي جهاني در ما ديگر، طرف از

 از ديگر وقت در دارد را آنچه چيز همه ندارد، كه است ديگري چيز جستجوي در چيز
 تغيير و زوال و فنا معرض در آن در چيز همه كه كنيم مي زندگي جهاني در. دهد مي دست

 همه جبين در داشتن عاريتي و بودن عاريتي و نياز و فقر عالمات همه است، تحول و
 و باشد، ودالوج واجب و نخستين علت تواند نمي جهاني  چنين پس. است نمودار جزايشا
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 عليه جن فلما *  الموقنين من ليكون و االرض و السموات ملكوت ابراهيم نري كذلك و""
 هذا قال بازغا القمر رأي فلما *االفلين احب ال قال افل فلما ربي هذا قال كوكبا رأي الليل
 بازغة الشمس رأي فلما * الضالين القوم من  الكونن ربي نييهد لم لئن قال افل فلما ربي
 وجهي وجهت اني *تشركون مما ء بري اني قوم يا قال افلت فلما اكبر هذا ربي هذا قال

  ). 1("» المشركين من انا ما و حنيفا االرض و السموات فطر للذي
 و مربوب را خود عقل، بديهي حكم به و فطرت سائقه به كه است اين استدالل خالصه
 و ستاره. گيرد مي قرار خود قاهر و پروردگار جستجوي در و بيند مي مقهور و پرورده دست

   به خورشيد و ماه
  

  : پاورقي
  .79 - 75 / انعام 1. 
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 دست و مقهوريت و مربوبيت آثار مالحظه، اندك با اما كند، مي جلب را نظرش ترتيب
 مدير را آنها ابراهيم زمان و عصر  مردم و اند اتموجود ترين درخشنده كه آنها در را پروردگي

 يكجا را سودا كند، مي مشاهده طبيعت جهان موجودات ساير در و دانستند مي جهان مدبر و
 و است مطلق قاهر و مطلق"رب"كه آورد مي اي قاهره قدرت سوي  به را دل روي و كند مي

 و فقر اين از. نيست او در ناداري و فقر و فنا و حدوث و مقهوريت و مربوبيت از  اي نشانه
  . برد مي پي كمال و قاهريت  آن وجود به مقهوريتها و مربوبيتها و زوالها و حدوث و فناها

  

   تكامل و توحيد
 تضاد توهم ، است داشته مادي گرايشهاي در اديزي تأثير من نظر به كه مسائلي جمله از

 تكامل اصل يعني"فورميسمترانس"اصل و طرف يك از"آفرينش و خلقت"اصل ميان
 "آفرينش "ينكها توهم ديگر، عبارت به و . است ديگر طرف از جانداران تكامل خصوصا
    نداشتن خالق"با مساوي"تكامل"و اشياء، بودن"الوجود دفعي و آني"با است مساوي
  . است"اشياء

 كه تاس داشته وجود انديشه اين بخصوص زمين مغرب در آيد مي بر تاريخ از آنچنانكه
 و ثابت اشياء، همه كه است  اين باشد آمده وجود به خداوند وسيله به جهان اينكه الزمه

 رخ ،"انواع"يعني كائنات اصول در خصوصا كائنات، در تغييري و باشند بوده يكنواخت
 يك ماهيت كه باشد اين مستلزم كه تكاملي يعني ذاتي تكامل خصوصا تكامل پس. ندهد
   عيتنو و كند تغيير ء شي
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 تكاملي سير  علوم اندازه هر كه بينيم مي ديگر، طرف از. است ممكن غير شود عوض آن
 صعودي قوس يك جانداران  باالخص و اشياء اينكه مسأله يابند، مي توسعه و دهند مي انجام

 كه است اين مقدمه دو اين نتيجه. گردد مي  مبرهن و ثابت بيشتر كنند، مي طي را تكاملي
  . دارند مي بر گام خداشناسي ضد  جهت در زيستي علوم صباالخ علوم

 پا به اروپا در غوغايي اخير، شخصي خصوصا داروين، و مارك ال نظريات دانيم مي چنانكه
 لحظات در گويند مي و بود مذهب و خدا به معتقد مردي شخصا اينكه با داروين. كرد

 ايمان هايش نوشته در مكرر  وي خود و بود چسبانيده سينه به را مقدس كتاب احتضار،
  . شد معرفي خدا ضد صددرصد نظرياتش كند، مي اعالم خداوند به را خود

 فرضيه به  توجه با داروينيسم خصوصا (كلي طور به ترانسفورميسم شود گفته است ممكن
 ضد جهت آن از) گشت مردود بعد چه اگر است ميمون از انسان اصل كه باره اين در وي
 عموما مذهبي كتب زيرا بود،  مذهبي مقدس كتب مندرجات برخالف كه دش شناخته خدا

 از مستقيما او كه است اين ظاهر كه دانند مي"آدم"نام به اولي انسان يك از را انسان خلقت
 همه بلكه داروينيستها، و داروين كه بوده بجا و بحق عليهذا.  است شده آفريده خاك

 مذهب  به اعتقاد ميان توان نمي وجه هيچ به زيرا ند،شو شناخته خدا ضد تكامل،  طرفداران
 ديگري و اختيار يكي ايندو از اينكه از نيست اي چاره. داد آشتي تكاملي اصل به اعتقاد و

  . شود رها
 دائما كه است  هايي فرضيه اند داشته بيان زمينه اين در علوم آنچه اوال كه است اين جواب
   با و شده اصالح و كرده تغيير
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 نمي هايي فرضيه  اينچنين يا. است شده آن جانشين ديگر اي فرضيه و شده شناخته باطل
 قابل غير و صريح صورت  به اگر است، آمده آسماني كتاب يك در كه را مطلبي توان

 و شمرد مذهب اصل اساسي بي بر  دليل را آن و شناخت مردود باشد، شده بيان توجيهي
  . گرفت خدا بودنن بر دليل را مذهب اساسي بي
 شده، پيدا جانداران در كه اساسي تغييرات كه است كرده سير جهت اين در علوم ثانيا

 يعني جهش صورت به است، شده  عوض ماهيت و يافته تغيير نوعيت كه مراحلي خصوصا
 متراكم و كند و نامحسوس و ء ربطي بسيار تغييرات  مسأله ديگر. است بوده ناگهاني و سريع
 در دليلي چه برود، سال صد ره يكشبه طفل كه دانست ممكن علم  كه وقتي. ستني مطرح

    است آمده مذهبي كتب در آنچه نرود؟ را ساله ميليون صدها ره شبه چهل  كه است كار
 بيان شكلي به است،  شده آفريده خاك از مستقيما"اول آدم"كه باشد داشته صراحت فرضا
 مذهبي آثار در. است بوده طبيعت در انفعال و فعل ينوع با مالزم دهد مي نشان كه شده
 كه را مراحلي همه شايد دانيم؟ مي چه. شد  سرشته صباح چهل آدم طينت كه است آمده

 به تهيمن تا كند طي سال ميلياردها طول در بايد  حياتي سلول اولين طبيعي طور به
 كه اي العاده فوق شرايط اقتضاي به"اول آدم"طينت و سرشت ،بشود انسان نوع از حيواني
 همچنانكه باشد، كرده طي روز چهل مدت در است، بوده كرده فراهم الهي قدرت  دست
 در انسان حيواني اجداد گويند مي كه را مراحلي تمام ماه نه مدت در رحم در انسان نطفه
  . كند مي طي اند، كرده طي سال ميلياردها طول
 از و است فرضيه حد از بيش است آمده زمينه ينا در علوم در آنچه كنيم مي فرض ثالثا
   فرض هم و است، قطعي علوم نظر
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 نيست ممكن كه كنيم مي   را مراحلي ماده كه شود فراهم صورتي به طبيعي شرايط
 كه   و كند طي تند و سريع شرايط آن در كند مي طي ء بطي و كند ديگر شرايط در

 قابل غير مذهبي ظواهر آيا. است داشته يحيوان اجداد انسان كه است قطعي علم نظر از
 را آدم داستان قرآن بينيم مي  دهيم قرار مالك را كريم قرآن مخصوصا اگر ما است؟ توجيه

 قرآن در كه"آدم"كه نيست اين منظورم. است كرده طرح سمبوليك اصطالح به صورت به
 يك و فرد يك"اول آدم"قطعا ابدا است انسان نوع"سمبل"چون نيست، شخص نام آمده

 نظر از را آدم داستان قرآن كه است اين منظورم است، داشته عيني وجود و  است شخص
 صورت به... و  توبه بهشت، از شدن رانده حسد، طمع، شيطان، اغواي بهشت، در سكونت

 حيرت خلقت نظر از گيرد، مي داستان  اين از قرآن كه اي نتيجه. است كرده طرح سمبوليك
 بلكه كند، نمي گيري نتيجه گونه هيچ داستان اين از  خداشناسي باب در و نيست آدم انگيز
 را آدم داستان اخالقي، مسائل سلسله يك نظر از و انسان معنوي  مقام نظر از تنها قرآن
 به را خود ايمان كه است ممكن كامال قرآن و خدا به معتقد نفر يك براي. كند مي طرح
. كند  توجيه نحوي به را آدم خلقت كيفيت داستان الح عين در و كند حفظ قرآن و خدا
 خلقت داستان كه داريم  سراغ را قرآن و رسول و خدا به معتقد و ايمان با افرادي ما امروز
 احدي. است منطبق امروزي علوم با  كه كنند مي توجيه و تفسير نحوي به قرآن در را آدم
 ها نظريه آن وقتي خودمان ما. است قرآن به ايمان  برخالف ها نظريه آن كه است نكرده ادعا
 زيادي تأمل و توجه قابل نكات آنها در كنيم مي مطالعه موضوع اين  به مربوط كتابهاي در را

  . ايم نشده قانع صددرصد هرچند بينيم، مي
   قرار مذهب و قرآن انكار بهانه را مطالب گونه اين حال، هر به
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  . است  علمي انصاف از دور بسيار دادن، رارق خدا انكار بهانه رسد چه تا دادن
 هم علمي نظر از و است توجيه قابل غير مذهبي آيات ظواهر كه كرديم قبول فرضا رابعا

 كتب به را خود ايمان انسان  كه است اين حداكثر است، قطعي حيوان، از انسان تسلسل
 در مذاهبي شايد اوال بدهد؟ دست از خدا  به را خود ايمان چرا بدهد، دست از مذهبي
 از مستقيما را انسان اصل تورات، صراحت به انسان،  خلقت درباره كه شوند پيدا جهان
 و مذاهب همه يا چند يا يك نداشتن قبول ميان هست اي مالزمه چه ثانيا. ندانند خاك
   و ايمان خداوند به كه هستند و بوده افرادي جهان در همواره خدا؟ نداشتن  قبول ميان
  . نيستند بند پاي مذهبي هيچ به ولي دارند اداعتق
 تكامل، اصل و مذهبي كتب مندرجات ميان تضاد فرض شد معلوم گفتيم آنچه مجموع از

 آن حقيقت. است ديگري چيز مطلب شود، نمي محسوب ماديگري به گرايش براي عذري
 سازگار خدا مسأله با منطقا و عقال تكامل  فرضيه كه اند كرده مي خيال اروپا ماديين كه است

 قبول با كه داشتند مي اظهار جهت بدين نباشد يا باشد سازگار  مذهب با آنكه از اعم نيست
  . است منتفي خدا مسأله تكامل، اصل

 مسأله دو اين  ميان منطقا و عقال آيا ببينيم خواهيم مي. شويم مي بحث اين وارد ما اكنون
 را ضديت توهم اروپا فلسفي  مفاهيم نارسايي و نيست ضديتي منطقا و عقال يا است ضديت

 چه از اند كرده مي فرض ضديت كه ماديين ببينيم بايد حال، هر به و است؟ آورده وجود به
   است؟ بوده راه

   نحو اين به يكي: كرد تقرير توان مي گونه دو به را اينها سخن
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 دليل عمده. شود مي رفتهگ دستشان از الهيون لدلي مهمترين تكامل، نظريه پيدايش با كه
 بالخصوص متقن نظام اين. است موجودات متقن نظام حكيم، عليم صانع وجود بر الهيون

 بود، مي دفعي حيوان و گياه خلقت اگر . است نمودار حيوانات و گياهان يعني جانداران در
 وديموج كه نبود قبول قابل عقال زيرا بود، صحيح  موجودات متقن نظام راه از استدالل

 تشكيالت سلسله يك به كه حالي در گردد، موجود دفعتا و آنا  مدبرانه نظارت يك بدون
 بيني پيش هدفهاي خاطر به ارگانيزم و نظم و تشكل اين دهد مي نشان  كه است مجهز
 در و تدريجي موجودات، خلقت اگر ولي. است آمده وجود به شده گرفته نظر در و شده
 با كم كم كه  ترتيب اين به باشد، گرفته صورت سال ميليون اصده امتداد يعني زمان طول
 مانعي باشد، آمده در حاضر شكل به موجودات ساختمان وضع نسلها تراكم و قرون توالي
 آن بر مدبري قوه يعني باشد، نشده  بيني پيش وجه هيچ به دقيق تشكيالت اين كه نيست
 تشكيالت و نظامات اين منشأ محيط، با قهري انطباق و تصادفات تنها بلكه نداشته، نظارت
  . باشد بوده
 و شد گرفته آنها دست از الهيون دليل عمده ترانسفورميسم نظريه ثبوت و قبول با پس

  . گردند متمايل  طرف آن به گروهي و بچربد ماديين كفه كه است كافي همين
 جانداري  الهي مكتب يك بر سخن اين اگر. نيست صحيح ذاته حد في توجيه اين ولي

 وجود بر دليل تنها عنوان  به را"صنع اتقان"دليل اوال كه دهد مي پاسخ فورا بشود، عرضه
 نظام ثانيا است، مبالغه كرده ذكر  دليل عمده عنوان به و است غلط داشتن محسوب خدا

 جانداران تدريجي تكامل شود گفته تا نيست حيوانات  اعضاي ساختمان به منحصر خلقت
   كافي آنها تصادفي وجود توجيه براي
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 و تدريجي پيدايش  كه است اين است، ايراد اين اصلي جواب و است مهم آنچه ثالثا است،
 تشكيالت توجيه براي وجه هيچ  به حيوانات و گياهان اندامهاي ساختمان تصادفي تغييرات

  . نيست كافي آنها اندامهاي دقيق نظامات و
 يك و تصادف  يك اثر در كنيم فرض كه شود شمرده فيكا تواند مي آنگاه تصادفي تغييرات
 شده، پيدا اكنون كه خاصيتي از غير ديگر هدف براي فعاليت يك يا و هدف بي فعاليت
 تغيير اين و شود پيدا مرغابي انگشتان الي اي پرده مثال شود، پيدا جاندار اندام در تغييري
 و شود منتقل بعد نسلهاي به وراثت ثرا در بعد و باشد مفيد مرغ  شناوري حال به تصادفي،

 خصوصا شخصي، و فردي و اكتسابي صفات انتقال وراثت، علم نظر از اوال آنكه حالو. بماند
 اندامها و جوارح و اعضا همه ثانيا و است، انكارمورد بلكه ترديد مورد سخت اكتسابي، صفات

 مفصل بسيار جهاز يك جزء ااعض از كدام هر غالبا. نيست مرغابي انگشت الي پرده قبيل از
 هر. غيره و سامعه جهاز باصره، جهاز تنفس، جهاز هاضمه، جهاز نظير است اي پيچيده و

   وجود به آن اجزاي همه تا كه است پيوسته هم به و منظم دستگاه يك جهازها  اين از يك
 فرض كه نيست  چنان چشم هاي پرده مثال. شود نمي مترتب منظور، خاصيت و كار نيايند،
 تدريجا سال ميليونها طول در كدام هر و دهد مي انجام بدن براي جدايي كار كدام هر شود
 لحاظ از كه عضالت و اعصاب و رطوبتها و ها پرده همه با چشم بلكه است، آمده وجود به

 قابل. دهد مي انجام را كار يك مجموعا است، انگيز حيرت تشكل، و انتظام و تنوع و كثرت
   جهاز يا باصره جهاز تدريجا سال، ميلياردها طول در ولو تصادفي، تغييرات  كه نيست قبول
   پيش، از بيش تكامل، اصل. باشد آورده وجود به را سامعه
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 ارائه و دهد مي نشان زنده موجودات وجود در را راهنما و هادي و مدبر اي قوه دخالت
  . است غائيت اصل دهنده
 تو شد گفته او به كه كرد نظر اظهار آنچنان محيط با انطباق اصل درباره شخصا داروين
 كه است همين هم حقيقت. گويي مي سخن الطبيعي ماوراء اصلي مانند اصل اين درباره
 نيرويي است، انگيز حيرت و مرموز بسيار نيرويي كه جاندارها در محيط با تطبيق نيروي
 وجه هيچ به و است هدف به رشعو و هدايت نوع يك تسخير در يعني الطبيعي، ماوراء است

  . نيست  هدف بي و كور نيرويي
 علت. نيست كمتر اصلي هيچ از جهان كار در غيبي متصرفي وجود بر تكامل اصل داللت
 هستند الهي و موحد او از بعد شناسان زيست از بسياري همچنين و داروين شخص اينكه
 اصل وراثت، اصل بقا، رايب كوشش  اصل قبيل از طبيعي نواميس و اصول كه است همين
 كوركورانه عادي العمل عكس يك به صرفا اگر (را محيط با انطباق اصل اصلح، انتخاب
 از اعم زنده موجودات خلقت توجيه براي وجه هيچ به) شود تفسير محيط مقابل در طبيعي

 دفعي  نظريه به ديگر بار و اند ندانسته الزم گويم نمي البته. اند ندانسته كافي  حيوان و گياه
  . اند ندانسته كافي گويم مي بلكه اند، كرده بازگشت جانداران بودن الوجود
 ارتقان راه از  الهيون معروف استدالل ضد بر تكامل نظريه اينكه علت كه است اين حقيقت

 به آنها. بود الهي حكمت و فلسفي دستگاههاي ضعف همانا شد، تلقي خدا وجود بر صنع
 ضد بر چيزي را آن كنند، استفاده الهيون  مكتب نفع به تكامل نظريه يشپيدا از اينكه جاي

 است جهان بودن الوجود دفعي با تنها كه كردند فرض چنين زيرا كردند، تلقي الهي مكتب
   و علت به نيازمند جهان كه
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 عوامل و علل باشد، الوجود تدريجي انواع، از نوعي يا جهان اگر و است، آورنده پديد"
 ضعف هاي نشانه  فرضيات گونه اين. است كافي آنها توجيه براي طبيعت جيتدري

  . است غرب فلسفي دستگاههاي
 صنع اتقان و نظم  برهان تكامل، نظريه كه بود اين بر فرض غرب در كه جهت اين بر عالوه

 تلقي الهي مكتب ضد تكامل،  مكتب كه شد سبب نيز ديگر چيز يك كند مي تضعيف را
 در خدايي اگر شد فرض كه بود اين آن. دادند  رونق را ماديگري بازار وسيله ينا به و شود
 در قبال اشياء وجود يعني باشند، آمده وجود به قبلي طرح  طبق اشياء بايست مي باشد كار
  . باشد شده خلق الهي قاهره مشيت و اراده با سپس و باشد شده بيني  پيش الهي علم
 باشد، نداشته دخالت"تصادف"وجه هيچ به اينكهبا است الزمم قبلي بيني وپيش قبلي طرح
 غير و منتظر غير و مترقب غير امري يعني  تصادفي امر. است بيني پيش ضد بر تصادفزيرا
 كائنات خلقت در مؤثري و مهم العاده فوق نقش تصادف كه  دانيم مي ما اما. بيني پيش قابل
 و را وجودش باالخره ندانيم، كافي اشياء اولي خلقت براي را تصادف فرضا . است كرده بازي
 جانداران گهواره كه  زمين خود مثال. كنيم انكار توانيم نمي خلقت جريانرادر مؤثرش نقش
 واقع و بزرگ كره يك به خورشيد  شدن نزديك مثال تصادف، اثر بر كه بوده اي قطعه است
 صطالحا به و قبلي طرح اگر. است آمدهوجود به بزرگ، كرده آن جاذبه تأثير تحت آن شدن
 باشد، كار در خدايياگر اينكه نتيجه. نداشت نقشي هيچ تصادف ،بود كار در ازلي تقدير اگر

 اگر شوند، مي بيني پيش الهي ازلي علمقبالدر آيندو مي وجود به قبلي طرح طبق اشياء
 نقش تصادف چون و نبود، كار در تصادفي بودند شده بيني پيش الهي ازلي علم در اشياء

   خلقت در مؤثري
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 بيني پيش  به مقرون چون و نبوده بيني پيش به مقرون اشياء خلقت پس است، داشته
  . نيست خدايي پس نبوده
 وجود به دفعتا و آنا  است الزم باشند، آمده وجود به ازلي مشيت و اراده با اشياء اگر بعالوه
 و بالمانع و مطلق اراده الزمه. است شروطم غير و بالمانع و مطلق خداوند اراده زيرا آيند،
. آيد وجود به فاصله لحظه يك بدون بخواهد،  كه را چيزي هر كه است اين مشروط غير
 بگويد و بخواهد را چيزي چون كه است چنان الهي امر":است  آمده مذهبي كتب در لهذا
 و اراده  وسيله هب جهان موجودات و جهان اگر پس. "يابد مي وجود چيز آن بالفاصله باش،

 در كه وضعي هر و شكل هر به جهان كه آيد مي الزم باشند، آمده وجود به الهي مشيت
  . گردد موجود اول همان از گردد، موجود بايد امر نهايت
 اينكه ازلي مشيت  به مربوط ديگري و بود ازلي علم به مربوط يكي كه بيان دو اين نتيجه

 و ازلي علم مقتضاي و ازلي،  مشيت هم و هست ازلي علم هم باشد، جهان در خدايي اگر
  . باشند آمده وجود به دفعتا اشياء كه  است اين ازلي اراده و مشيت مقتضاي همچنين

 و اراده نتيجه نه و است اشياء بودن الوجود دفعي ازلي، علم نتيجه نه كه است اين پاسخ
. اند كرده طرح اينچنين را مسأله  اين مذهبي كتب يا و جهان الهيون حتي نه و ازلي، مشيت

 هر روزها اين از مراد. آفريد روز شش در را آسمانها خداوند كه است آمده مذهبي كتب در
 برابر روزش هر كه است ربوبي روز شش مراد يا و است دوره شش مراد خواه باشد، چه

 از حال هر به است، ساعت 144 معادل يعني معمولي روز شش مراد يا و سال هزار با است
  اند نكرده طرح را مسأله اين الهيون گاه هيچ. شود مي فهميده"تدريج"جمله اين
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 كي و لحظه كي در آسمانها كه كرده يم جابيا يازل مطلقه ياله تيمش اي و يازل علم كه
 زمان يك طول در و تدريجا كه يمذهب كتب در كه است چگونه پس. شود دهيآفر آن

 در را جنين تدريجي خلقت صراحت كمال با كريم قرآن نيز و است؟ شده آفريده معين
 تاكنون احدي. نمايد مي ياد خدا معرفت بر دليلي  عنوان به را آن و كند مي مطرح رحم
 باش، بگويد و بگيرد تعلق چيزي به چون كه - ازلي مشيت و  ازلي علم الزمه است نگفته
  . گردد نمتكو لحظه يك در چنين كه است اين - شود مي موجود

 كه است اين  ازلي علم الزمه شد گفته اينكه فلسفي نظر از اما. مذهبي كتب نظر از اين
  . كند مي ايجاب را توضيحي باشد، نداشته مؤثري نقش وجه هيچ به تصادف

 آنچه و ندارد وجود  وجه هيچ به تصادف، ديگر تعبيري به و اتفاق، و صدفه فالسفه، نظر از
 و معلوالت و علل ساير با نيست،  تصادف نوع از واقعا نامد، مي ادفتص نام به را آن بشر

  . ندارد ماهيت لحاظ از تفاوتي كوچكترين نتايج، و مقدمات
  : شود مي استعمال مورد دو در تصادف كلمه
 نبود كه اي پديده  كنيم فرض اينكه يعني. فاعلي علت بدون اي حادثه پيدايش مورد در يكي

 همه طرف از تصادفات از نوع اين. شد پديد عاملي هيچ تأثير بدون و خودبخود شد، پديد و
 نمي را فرضي چنين عالم خلقت در نيز ماديين. است مردود مادي، و الهي از اعم مكتبها،
 هستند مدعي كه كساني. است خارج نيز ما فعلي بحث محل از تصادف از نوع اين. پذيرند

 اندام تغييرات  كه هستند مدعي كه كساني است، دهبو تصادفي حيوانها اندام تغييرات  كه
  . نيست  تصادف از نوع اين منظورشان است، بوده تصادفي حيوانها
   شود فرض كه است اين كلمه اين استعمال ديگر مورد
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 آن كه شود پيدا  اي نتيجه اي مقدمه از و نيست او مقدمه كه شود پيدا اي مقدمه از اي نتيجه
 نيافته وجود كه است ديگر مقدمات  طبيعي نتيجه بلكه نيست، مقدمه اين نتيجه نتيجه،
 دو از بعد و بگيرد پيش را قم تهران راه و شويد اتومبيل سوار تهران از شما اگر مثال. است
    به تصادفا و افتادم راه راه، اين در اتومبيل با گوييد نمي هرگز برسيد،  قم به ساعت سه
 دوستي اگر ولي. است قم به رسيدن حركت، و سير نوع اين يطبيع الزمه زيرا رسيدم، قم

 او فكر در ابدا رويد مي قم به كه  وقتي در و ايد نديده را او سالهاست كه باشيد داشته قديمي
 رفع براي رسيديد آباد علي به قم و تهران راه  بين در همينكه نيستيد، او جستجوي در و

 بنشينيد كه رفتيد و يافتيد خالي صندلي يك ميز، يك كنار در و شديد پياده خستگي
 بوده شيراز در شد معلوم و بوديد نديده بود سال بيست كه ديديد را  خودتان رفيق ناگهان

 شده برابر شما با و بنشيند اي لحظه آمده خستگي رفع براي هم او و تهران به آمده مي و
 هر اينكه. رسيديم هم به تصادفا  انتهر و قم راه بين در گوييد مي نفر دو هر اينجا در است،

 حركت كلي طبيعت الزمه كه است جهت اين از ،كنيد مي تلقي راتصادف مالقات ينانفر دو
 وقت هر بايد بود، اين اش الزمه اگر. نيست برخوردي چنين قم به  تهران از و تهران به قم از
 دست  برخوردي چنين كنيد، حركت قم به تهران از شما كه شرايطي هر در و زمان هر و

 خاص زماني در و بوده خاص سفري كه سفر اين تنها نيست، چنين آنكه حال و دهد
 و است آورده بار به را نتيجه  اين است، بوده خاصي شرايط به مقرون و است گرفته صورت

 ديگر فردي هر براي نه و شما دوست براي  نه و شما براي نه مالقات اين جهت همين به
 براي طرحي خواستيد مي دوستتان يا شما اگر و است  نبوده بيني پيش قابل شما مانند

   هرگز كنيد، تهيه سفرتان
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 از كه چيزهايي  ولي بگنجانيد، طرح در آباد علي در را خود نفري دو برخورد توانستيد نمي
 طرح يك در گنجانيدن قابل و بيني پيش قابل است تهران و قم بين حركت طبيعي لوازم
  . بود يقبل
 كه خاصي حركت  همان سوي به قم، به تهران از حركت كلي طبيعت از را خود نظر اگر اما
 و محفوف كه حالي در را آن و كنيد معطوف ايد، داده انجام خاص شرايط و خاص زمان در

 نظر در است ديگر حوادث سلسله يك مقارن و است اوضاع و شرايط سلسله يك به مقرون
 به معين لحظه آن در و معين نقطه آن در رفيقتان يا شما برخورد كه بينيد مي بگيريد،

 قم به شما حركت قهري نتيجه و طبيعي و ضروري كامال بلكه نبوده، تصادفي وجه هيچ
 پيش قابل كامال بوده آگاه نفر دو شما احوال و اوضاع مجموع بر كه كسي  براي و است بوده
  . است بوده نيز  بيني
. بيند مي را  قم به تهران از حركت كلي طبيعت كه است تصادفي كسي نظر از برخورد اين
 آن محدوده از آنچه. دارد محدود لوازم سلسله يك حركت اين عمومي و كلي طبيعت البته
 دارد وجود آنچه اما. است تصادفي امري  حركت اين كلي طبيعت نظر از باشد، خارج لوازم
 و شرايط سلسله يك بعالوه است طبيعت آن اردد وجود  آنچه نيست، عام طبيعت تنها

  . خيزد مي بر ميان از تصادف كه است ضمائم و شرايط آن گرفتن نظر در يا و ضمائم،
 نسبي امر  يك اتفاق و تصادف چگونه شود روشن تا كنيم مي ذكر ديگري مثال اينجا در

 به عالم نظر از اما است،  تصادف است خبر بي علل و اسباب از كه كسي نظر از يعني است،
  . نيست كار در اتفاقي و تصادف علل، و اسباب
   يك از و اند اداره يك عضو دو هر كه را نفر دو كنيد فرض
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 كه ديگري و خراسان مأمور است،"الف"آقاي كه نفر دو اين از يكي. گيرند مي فرمان مركز
 روز فالن كه"الف"آقاي به رسد مي دستور مركز از. است اصفهان مأمور است،"ب"آقاي
 رسد مي "ب"قايآ به دستور چندي از پس و برود ديده آسيب  نقطه فالن به كار فالن براي
  كه است بديهي. برود نقطه همان به ديگر مأموريت يك انجام براي روز  همان در كه

 دو هر براي مالقات اين و كنند مي مالقات محل همان در را يكديگر"ب"آقاي و"الف"آقاي
 يكديگر تصادفا نقطه فالن در روز فالن در گويند مي نفر دو هر. دارد تصادفي جنبه نهاآ نفر
 الزمه بيند مي گيرد، مي نظر در را خود كار طبيعت كه اينها از كدام هر. كرديم مالقات را

 اين آنها از يك هيچ نظر از بيند مي و است نبوده مالقات و برخورد  آن اينها از يك هيچ
   ظاهر به مأموريت دو هر كه مركز نظر از اما است، نبوده بيني پيش بلقا  مالقات

 وجه هيچ به ، است گرفته صورت او نفرما به و است كرده مي اداره او را ارتباط بي و جدا
 طرف از و نقطه، آن تا را اصفهان از سير خط طرف، يك از كه مركز نظر از. نيست تصادف
 كه كرده تنظيم طوري را دو هر و است آورده وجود  به هنقط آن تا را مشهد سير خط ديگر،

 و طبيعي بسيار نفر دو هر برخورد و مالقات برسند، نقطه آن  به نفر دو هر معين روز در
    هم به نقطه يك در تصادفا و فرستادم من را نفر دو اين بگويد تواند نمي او. است قهري

 از اطالع  بي كه كسي به نسبت نييع است، نسبي امري اتفاق و تصادف پس. رسيدند
 همه به و است جريانات  متن بر آگاه كه كسي به نسبت اما است، تصادف جريانهاست

 در اتفاقي و تصادف وجه هيچ به واقع  متن به نسبت واقع در و دارد احاطه شرايط و اوضاع
 تصادف و اقاتف آنچه يعني"السبب جاهل االتفاق يقول": گويند مي كه است اين. نيست كار

    ناميده
  

 ١١١



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

 محيط و عالم  به نسبت نه است تصادف و اتفاق علل و اسباب به جاهل به نسبت شود مي
  . جريانات بر
 واقع متن نظر از  بگوييم بايد حقيقت در و تعالي باري ذات براي كه شود مي معلوم اينجا از
 خدا به قائل اگر"شود مي گفته  اينكه پس. نيست كار در اتفاقي و تصادف االمر، نفس و

 تصادف و بوده بيني پيش قابل و قبلي طرح  طبق جهان حوادث كه كنيم قبول بايد باشيم
 نقش اتفاق و تصادف براي علوم آنكه حال و است نداشته  نقشي و نبوده كار در اتفاق و

  . است بيهوده سخني"اند قائل  مهمي و مؤثر
 به نسبت نه است  تصادف اسبابيم، و علل مجموع به جاهل كه ما به نسبت تصادفات اين

 و علل و احوال و اوضاع و اسباب  همه بر محيط و است كل آفريننده و خالق كه خداوند
  . است شرايط

 شده تصور! عجبا. است تر سست اول ايراد از ايراد اين. ازلي مشيت و ازلي اراده مسأله اما
. باشد آني و دفعي مخلوقات، همه دوجو كه است اين ازليه مطلقه مشيت الزمه كه است
 خواهد مي او همچنانكه چيزيهر كه است اين مطلقه  ارادهو مشيت الزمه! بزرگي اشتباه چه
 اراده ميان فصلي هيچ و آيد وجود به رادعي و مانع هيچ بدون ،خواهد مي او كه شكلي به و
 وجود  به دفعتا كند مي دهارا كه چيزي هر اينكه نه باشد، نداشته وجود شده اراده ء شي و او

  . باشد الوجود دفعي يعني آيد،
 بايد كنيم اراده را چيزي اگر - است محدود و ناقص مشيتمان و اراده كه - ما اينكه توضيح
 از نكنيم، تحصيل را وسايل و  اسباب آن تا و بشويم خود اراده از غير چيزهايي به متوسل

   با و كنيم رفع بايد را موانع از سلسله  يك همچنين نيست، ساخته كاري ما اراده
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 همه بر محيط  چون خداوند اراده اما. نيست ساخته كاري ما اراده از نيز موانع آن وجود
 مشيت و اراده مولود نيز  موانع و وسايط و اسباب اوست، اراده به چيز همه و است چيز

 يا شرط عنوان به او ابربر در چيزي هيچ  است حاكم او اراده كه اي مرتبه در پس. اوست
 اراده محكوم و مادون موانع، زوال و موانع و اسباب و شروط  همه ندارد، وجود مانع يا سبب

    كه است طور همان اي وقفه هيچ بدون كند مي اراده او آنچه پس. اوست اراده  تابع يعني او
 چيز آن نظر از است، شرايط سلسله يك به موقوف چيزي وجود اگر. است كرده اراده او

 گفته نيست صحيح الهي  اراده نظر از اما است، شرايطي به مشروط بگوييم كه است صحيح
 بلكه نيست، چيزي به مشروط الهي  اراده اجراي يعني است، شرايطي به مشروط كه شود
 كه نحو همان به اي وقفه بدون هم آن و است كرده  اراده شرط همان با را آن الهي اراده
  . است  آمده وجود به شده اراده
 كه نحو همان  به بخواهد چه هر او كه است اين است مطلق الهي، اراده اينكه معني پس
. گيرد مي انجام باشد خودش  ماوراي امري بر متوقف اش اراده اجراي اينكه بدون خواهد مي
 دوجو به دفعي و آني صورت به چيز آن بخواهد، دفعي شكل به را چيزي وجود او اگر پس
 به تدريجي صورت به چيز آن بخواهد، تدريجي  صورت به را چيزي وجود اگر و آيد مي

 احديت ذات و باشد وجود نحوه چه چيز آن وجود نحوه  كه دارد بستگي آيد، مي وجود
  . باشد كرده اراده كلي  چه به را چيز آن وجود
 طول در و جاتدري جانداران كه است گرفته تعلق الهي حكمت و مشيت و اراده اگر

 غلط پس. يابند مي وجود نحو همان به موجودات طبعا گردند، متسلسل سال ميلياردها
  . باشد الوجود دفعي چيز  همه كه است اين الهي مطلقه مشيت الزمه بگوييم كه است
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 است، كرده اراده او كه نحو همان به چيز همه كه است اين الهي مطلقه مشيت الزمه خير،
 پروردگار اراده ماوراي امري به توقف  بدون تدريجي، صورت به خواه و دفعي صورت به خواه
  . كند پيدا وجود
 تدريجي  به منحصر وجودشان نحوه الوجود تدريجي امور كه اند كرده ثابت حكما بعالوه
 قابل قابليت پس. است محال آنها بر دفعي، و ثابت وجود يعني وجود، از ديگر نوعي است،
 آن كه است كرده اثبات عالم در حركت نوعي  صدرالمتألهين. را تدريج كند مي اقتضا نيز
 وجود طبيعت در ثابتي امر هيچ جوهريه حركت اصل بنابر. نامند مي"جوهريه حركت"را

 اين جز و است الوجود تدريجي طبيعت در چيز همه باشد، داشته وجود تواند نمي و ندارد
 اش مخيله در هرگز است، الهي عارف يك حال نعي در كه فيلسوف اين. باشد تواند نمي

 مشيت يا و الهي ازلي علم  الزمه و شوند پيدا جهان در مردمي روزي كه كرد نمي خطور
  . بپندارند اشياء همه بودن الوجود دفعي را الهي ازلي
 تشيع مكتب ماهانه  نشريه در"تكامل و توحيد"عنوان تحت اي مقاله پيش سال چند در ما

 روشن تكامل اصل با توحيد تضاد در را زمين مغرب فيلسوفان اشتباه راههاي و) 1 (نوشتيم
  . كرديم

  

   ماده ازليت
 ماده ازليت نظريه اند كرده خيال كه است اين غربي فلسفه نارسايي هاي نمونه جمله از باز
   حال و است منافي خدا به اعتقاد با
  
  

  : پاورقي
 فلسفي مقاالت  مجموعه در خدا خواست به ديگر تمقاال سلسله يك همراه مقاله اين 1. 

  . شود مي منتشر
 معتقدند  الهي حكماي بلكه نيست، خداوند انكار و نظريه اين ميان اي مالزمه هيچ آنكه
 كه اوست خالقيت دوام و او فياضيت دوام و ازليت به اعتقاد خداوند، به اعتقاد الزمه

  . است خلق ازليت مستلزم
 پيش سال چند در ها مجله از يكي در فارسي به كه اي مقاله در روسي ندانشمندا از يكي
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 از يكي  اينكه حال و كند مي نظر اظهار اينچنين سينا ابن درباره دانشمند اين چرا
 تذبذب و است رفته روش  يك به خودش عقايد و آراء در كه است اين"سينا ابن"مشخصات

 گاه هيچ كه اش العاده فوق و نيرومند حافظه شايد. شود نمي يافت هايش گفته در تناقض و
  . است ويژگي اين علل از يكي كرد، نمي فراموش را افكارش

 براي و تاس  ماده ازليت به قائل طرفي از سينا ابن است ديده چون روسي دانشمند اين
 است ديده ديگر طرف از و. است  ماترياليست او پس كرده فكر است، نبوده قائل ابتدا زمان
 اصطالح به بوعلي كه كرده فكر خود با زند، مي  دم نخستين علت و آفرينش و خدا از كه
 و بوده نوسان در آليسم ايده و ماترياليسم قطب دو ميان در  بوعلي پس است، آليست ايده

  ! است نداشته زمينه اين در ثابتي عقيده
 با را ماده ازليت  نظريه كه انديشيده اينچنين بوعلي درباره جهت اين از روسي دانشمند آن

 ابن منطق در آنكه حال و است،  دانسته منافي جهان همه بودن مخلوق و آن بودن مخلوق
 علت به نيازمندي مناط و است كرده بررسي را"  علت به نيازمندي مناط"مسأله كه سينا

   قبال. ندارد وجود ايندو ميان تناقضي گونه هيچ حدوث، نه داده تشخيص"ذاتي امكان"را
 فلسفه در تنها و است فلسفي مسائل مهمترين از كه را"علت به نيازمندي مناط"مسأله

   طرح مسأله آن اسالمي
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 "زماني وثحد"مخلوقيت، و معلوليت الزمه كه كرديم روشن و كرديم طرح است، شده
 وجودش حال عين در و باشد داشته  ابدي و ازليوجود موجود، يك كه نيست مانعي. نيست

  . گفت خواهيم سخن هم باز  مسأله اين درباره. باشد"غير از"
  

   آزادي؟ يا خدا
 كه است اين در  بحث. اختيار و جبر نام به اخالق و كالم و فلسفه در هست معروفي مسأله

 مختار و آزاد و حر يا و ندارد،  انتخاب براي آزادي و است مجبور خود هايكار در انسان آيا
 الهي قطعي حكم يعني قدر و قضا. قدر و قضا نام  به هست الهيات در ديگري مسأله است؟

  . آنها هاي اندازه و حدود و عالم كارهاي جريانات در
 اشياء همه شامل و است معا الهي قدر و قضا آيا كه است اين در بحث قدر و قضا مسأله در
 ممكن آيا شود؟ مي چه انسان اختيار و آزادي تكليف است، عام اگر و نه؟ يا است جريانات و

   باشد؟ داشته مختار و آزاد نقش انسان هم و باشد  كلي و عام الهي قدر و قضا هم كه است
 و انسان نام اب و ايم نوشته موضوع همين در كه اي رساله در خود ما. بلي: است اين جواب

 منافات گونه هيچ كه ايم كرده ثابت و ايم كرده بحث باره اين در است، شده چاپ سرنوشت
 البته و. نيست ديگر طرف از انسان آزادي و اختيار و طرف يك از الهي عام قضاي ميان
    اقتباس ايم گفته آنچه باشم، گفته ما مرتبه اولين كه نيست چيزي ايم گفته آنجا در ما آنچه

 مستوفي اسالمي  حكماي مخصوصا اند، كرده اقتباس ديگران ما از قبل و است كريم قرآن از
   باب اين در
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 در سارتر پل ژان مانند افرادي بينيم مي نگريم مي اروپا جهان به كه امروز اما. اند كرده بحث
 آزادي و راختيا و انتخاب مسأله  به خود فلسفه در چون و گرفتارند مسأله اين پنج و شش
 ايمان آزادي به چون: گويد مي سارتر پل ژان. كنند  قبول خواهند نمي را خدا. اند كرده تكيه

    ناچارم بپذيرم را خدا اگر زيرا باشم، داشته اعتقاد و ايمان خدا به توانم  نمي دارم اعتقاد و
 خواهم نمي چون و بپذيرم  توانم نمي را فرد آزادي بپذيرم راواگرقضاوقدر بپذيرمقدررا و قضا

  . ندارم ايمان خدا به  پس دارم ايمان و عالقه آزادي به و نپذيرم را آزادي
 آزادي. باشد مختار و آزاد انسان اينكه با است مساوي خدا به ايمان و اعتقاد اسالم، نظر از
 عام را مشيتش و اراده و بزرگ بسيار را خدا كريم قرآن. است انسان گوهر واقعي، معناي به

  : كند مي دفاع سخت نيز آزادي از ولي كند، مي معرفي
 نطفة من اعنسان خلقنا انا * مذكورا شيئا يكن لم الدهر من حين اعنسان علي اتي هل «

  ). 1(» كفورا اما و شاكرا اما  السبيل هديناه انا * بصيرا سميعا فجعلناه نبتليه امشاج
 مخلوطي نطفه از را او ما شود؟ ياد آن از كه نبود چيزي كه گذشت روزگاري انسان بر آيا
 در را او و بود گون گونه استعدادهاي موجب كه خلطهايي آفريديم، بود خلطها داراي كه

 و داديم، نشان او به راه و داديم قرار شنوا و بينا را او ما پس. دهيم مي قرار آزمايش معرض
  . نعمت كافر يا باشد شكرگزار كه است مختار خود او
  
  
  

پا  : ورقي
 1.    3 - 1 / دهر
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 را نعمت كفران  راه خواهد مي و كند انتخاب را صحيح راه خواهد مي است، آزاد او يعني
  . كند انتخاب

  : فرمايد مي قرآن باز
 مذموما يصليها جهنم  له جعلنا ثم نريد لمن نشاء ما فيها له عجلنا العاجلة يريد كان من «

 * مشكورا سعيهم كان فأولئك  مؤمن هو و سعيها لها سعي و االخره اراد من و * مدحورا
  ). 1(» محظورا ربك عطاء  كان ما و ربك عطاء من هؤالء و هؤالء نمد كال
 خواهيم كه كس هر به خواهيم چه هر نعمتها آن از كند، بسنده زودگذر نعمتهاي به كه هر
 از دور و كوهيدهن شود  داخل آن در كه دهيم قرار او براي را جهنم سپس و دهيم زود

 و كند كوشش شايسته و الزم مقدار به  آن براي و خواهد عاقبت خانه كه كس هر و. رحمت
 از را گروه اين و گروه آن را همه. شد خواهد قدرداني  شان كوشش اينان پس باشد، مؤمن

  . نيست شدني منع پروردگارت عطاي و كنيم، مدد  پروردگارت بخشش
 اختيار و حريت و الهي عام قضاي ميان منافاتي هيچ قرآن. قرآن منطق است اين آري،
 ايندو ميان كه است شده ثابت خود جاي در نيز فلسفي و برهاني نظر از. بيند نمي انسان

 نپذيرند را خدا اگر تنها كه اند كرده خيال بيستم  قرن فيلسوفان اين اما. نيست منافاتي
   خود اراده رابطه توانند مي صورت اين در كه  معني بدين هم آن آزادند،

  
  
  

  : پاورقي
   20 - 18 / اسراء 1. 
  
 تاريخ از شده قطع  اراده چنين با و كنند قطع محيط، و تاريخ با يعني حاضر، و گذشته با را
 نفي و قبول به اختيار و جبر مسأله  آنكه حال و بسازند، و كنند انتخاب را آينده محيط، و

 شد، قائل آزاد و فعال نقش انسان اراده براي  توان مي داخ قبول با. نيست مربوط خدا
 ايراد انسان آزادي فرضيه به توان مي عامه عليت قانون طبق نيز خدا نفي با همچنانكه

    هم كه است معلول و علت قطعي نظام به اعتقاد جبر، توهم يا و جبر ريشه  يعني گرفت،
 ميان و معلول و علت قطعي نظام ميان منافاتي اگر. مادي هم و است معترف آن به الهي
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   عليت؟ خدا، تصادف،
 است خوب شويم آگاه خدا درباره مادي، يا الهي از اعم غربي، تفكر طرز با بيشتر آنكه براي
  : كنيم طرح نيز را بحث اين

 و علي ضرورت  اصل بر و عليت قانون بر كردن وارد خدشه گرو در را خدا اثبات گروهي
 خداوند وجود اثبات پايه  ترين اسياس كه چيزي همان گرو در يعني اند، پنداشته معلولي
 و علمي نظريه هر قبول اساس بلكه خداوند، وجود اثبات پايه ترين اساسي تنها نه است،

  . است فلسفي
 مسائلي. "دين و  علم"عنوان تحت كرده باز فصلي علمي بيني جهان كتاب در راسل برتراند

   او زعم به كه كرده عنوان فصل اين در
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 "اختيار "عنوان تحترا واوآن است مسأله همين آنها از يكي. است دين و معل برخورد محل
 اختيار غربي، تصور در كه است اين كرده ذكر عنوان اين تحت اينكه علت. است كرده ذكر

 ضرورت و عليت قانون از رهايياز است شودعبارت مي كاربرده به انسان مورد در كه آزادي و
 در را) معلولي و علي ضرورت قانون (موجبيت قانون و ليتع قانون اگر پس. معلولي و علي

 "راسل"رو ايناز. ايم شده  قائل طبيعت مورداختياردر نوعي به درحقيقت كنيم،انكار طبيعت
  . است كرده  طرح"اختيار"تيتر زير در را بحث اين
 تفكر اينكه از  است ديگري نشانه خود نوبه به تيتر اين زير مسأله اين طرح ما عقيده به

  : گويد مي راسل حال، هر به. است سطحي چه در مسائل گونه اين در غربي
 به هم ميلي حال اين با پذيرفت، مي را اختيار اصل كاتوليكي حكمت چه اگر اواخر، اين تا"

 معجزات قبول مورد در فقط  اصل اينو داد مي نشان هستي درجهان طبيعي قوانين قبول
 اخيرا كه توجهي قابل رشد مراحل از يكي.. ..يافت مي تعديل اندكي و پذيرفت مي استثناء

 دستياري به اختيار نجات براي است تالشي شده حاصل مذهبي  پژوهشگران عمل شيوه در
  اعالم توان نمي اطميناني درجه هيچ با هنوز... دارند اتمها سلوك طرز  به نسبت كه جهلي
 حركات يا دارد وجود باشد، اتمها ركاتح شامل جهات جميع از كه قانوني اصوال كه كرد
 با كه دهد مي روي مختلفي حاالت  اتم يك در... است تصادفي اي اندازه تا اتمها گونه اين

 تواند مي اتم يك. شوند مي جدا يكديگر از كوچكي  فواصل با و ندارند مستمر توالي يكديگر
 اتفاق فراوان اتم براي هشهاج گونه اين از و كند جهش ديگر  حالت به حالتي از يكمرتبه

  . افتد مي
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 جهش كدام خاص، موقعيت فالن در كه كند معلوم تا ندارد وجود قانوني حاضر حال در
 قرار اي قاعده و نظم هيچ تحت اتم كه شود مي گفته لحاظ اين از و داد خواهد روي
. كرد تعبير راختيا به بتوان شايد مشابهت نظر از كه است خاصيتي داراي اما گيرد، نمي

  . است آراسته بزرگي صحنه امكان، همين با  فيزيكي جهان ماهيت كتاب در) 1 (ادينگتون
  

 از شگفتم در من": كند مي اضافه و پرداخته"موجبيت عدم اصل"تاريخچه به آنگاه راسل
 هيچ به مزبور اصل زيرا باشد، شده  متوسل اصل اين به اختيار تأييد براي ادينگتون اينكه
  . "دارد وجود اختيار طبيعت، سير در كه دهد نمي نشان وجه

  
 نفي شود، مي  نتيجه كوانتومي مكانيك از آنچه كه كند مي بحث مطلب اين درباره آنگاه
  : گويد مي. است) علت بر  معلول ترتب ضرورت اصل و (موجبيت اصل نفي نيست، عليت

 واقع علت  بدون زيكيفي واقعه يك دهد نشان كه چيزي موجبيت، عدم اصل در پس"
. شود مي پنداشته آن در  كه اختياري و اتم به گرديم مي بر حال... ندارد وجود شود، مي

 قاطعيت ادعاي. باشد سرسري كامال  اتم حركت نيست معلوم هنوز كه دانست بايد نخست
 همين رد علم زيرا است، آميز اشتباه و علمي غير اندازه  يك به نظريه اين رد يا و تأييد در

 نيست قديم فيزيكي قوانين عمل حوزه در اتم كه است آمده نائل نكته اين  كشف به اواخر
 حوزه در اصال اتم كه اند گرفته نتيجه مقدمه همين از پروايي بي با دانان فيزيك برخي و

  ... نيست"قانون"عمل
  
  
  

  : پاورقي
  . بيستم قرن معروف دان فيزيك ادينگتون استانلي آرتور - 1
 كه كند بنا  جهلي مبناي بر را حكمتي بناي رو كه باشد پروا بي بايد اندازه چه تا دميآ

 اختيار، به ايمان عليهنيز محضي  علمي ايرادهاي بعالوه... باشد دوام قابل اي لحظه براي فقط
 آمده عمل به انساني موجودات يا حيوانات رفتاردرمورد تاكنون كه هايي بررسي. دارد وجود
  دست) ظ علي(ميعل قوانين به توانديگرمي هاي دراينجانيزمانندزمينه  كه است ردهك روشن
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 قانون تابع اتمها  حركات كه ندارد وجود فرض اين بر اي كننده قانع لدلي هيچ واقع، در
   اواخر همين در فقط زيرا نباشند،
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 هيچ و بياورند  دست به را مجرد اتمهاي حركات از آگاهيهايي اند توانسته تجربي روشهاي
  ). 1("باشند  نشده كشف هنوز حركات اين بر حاكم قوانين نيست بعيد

  
 ارائه اتمها حركات  بودن قانون بي بر اي كننده قانع دليل هيچ اينكه بر داير ار راسل نظر ما

 در يا باشد داشته وجود دليلي  چنين است محال هستيم مدعي بلكه و كنيم مي تأييد نشده
 جهان و نباشد كار در عليت قانون اگر اينكه  درباره را وي نظر همچنين و. شود پيدا آينده

 نقش ديگر چيز هر درباره و خدا درباره و جهان درباره ما استنباطهاي  ههم باشد، قانون بي
  . دانيم مي صحيح كامال بود، خواهد آب بر

 اظهار) اتمي  ذرات درون در الاقل (جهان بودن قانون بي مدعيان پاسخ در راسل آنچه
 كرمن خواستند مي كه  اشاعره پاسخ در اسالمي الهي حكماي كه است همان است، داشته

 رئاليسم روش و فلسفه اصول پاورقيهاي در ما. اند داشته اظهار بشوند معلولي و علي ضرورت
 نمي اينجا در ولي. ايم كرده بيان اصل اين درباره را خود نظر سرنوشت و انسان كتاب در و

  : كنيم خودداري مطلب دو درباره تعجب اظهار از توانيم
 راه از خودشان  قول به و عليت، نفي راه از اند هخواست الهي اصطالح به گروهي اينكه يكي

 معين، عليت (معلول و علت  سنخيت انكار و معلولي و علي ضرورت نفي راه از و اختيار،
 با آشنايي اندك كه كس هر. كنند اثبات را خداوند وجود) آورد مي وجود به معين معلول
 و معلولي و علي ضرورت اصل عليت، اصل قبول كه داند مي باشد داشته اسالمي الهيات
   جزء معلول و علت سنخيت اصل

  
  
  

  : پاورقي
  .88 - 82 ص منصور، حسن ترجمه علمي، بيني جهان: راسل 1. 

  . است الهيات الفباي
 وارد علوم پيكر بر  كه اي ضربه تنها عليت، اصل انكار با كه پنداشته راسل آقاي اينكه ديگر
 تعميم زيرا دهيم، تعميم را خود علمي هاي تجربه جهنتي توانيم نمي كه است اين شود مي

 يكسان طور به يكسان موارد در يكسان علل"كه است اصل اين به متكي نشده تجربه مورد
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 به جديد فيزيك  كه كند مي تأييد را نظر اين خود بيني جهان كتاب در مكرر راسل آقاي
 قانون عليت، قانون كه است  اين اساسي طلبم اما. رود مي پيش جهان بودن قانون بي سوي

 ولي. نفي نه و كند اثبات را آن تواند مي نه فيزيك لذا است، فلسفي قانون نيست، فيزيكي
 اين در ناچار و ندارد اعتقاد علوم هاي آورده دست از مستقل فلسفي  قانون به راسل آقاي

  . بماند متحير بايد هميشه براي گردابها
 درباره -"ادراكات در  كثرت پيدايش"مقاله - رئاليسم روش و فلسفه اصول يپاورقيها در ما

 آن، واقعيت به تصديق و مفهوم اين به  ذهن انتقال كيفيت و عليت مفهوم پيدايش منشأ
  . دهيم مي ارجاع كتاب  آن به را خواننده و ايم كرده بحث

  

   آفرينش مفهوم
   مسأله به هك فلسفي، ناحيه از غربي سردرگميهاي جمله از
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 آيا چه؟  يعني خلقت يا آفرينش. است آفرينش بررسي و تحليل شود، مي مربوط عليت
 كه است اين معني به يا كند مي موجود را معدومي آفريننده كه است اين معني به آفرينش
 فرض هم سومي شق و ندارد معقولي  مفهوم اينها از كدام هيچ! كند؟ مي موجود را موجودي

  . شود نمي
 اگر. معدوم يا  است موجود يا شود، مي آفريده نيرو يك وسيله به آنچه ديگر، عبارت به

 معني به كردن ايجاد را موجود زيرا است، حاصل تحصيل قبيل از او آفرينش است، موجود
 خط مثال اينكه مثل بدهيم، او به خواهيم مي دارد ء شي يك كه را چيزي كه است اين

 است، تناقض به بخشيدن تحقق نوع از او آفرينش است، معدوم اگر و كنيم، راست را راست
    يعني وجود به عدم تبدل و كردن وجود به تبديل را عدم يعني كردن موجود را  معدوم زيرا

 وجود تبديل يا آفرينش، پس. است تناقض اين و بشود هستي نيستي، و وجود عدم، اينكه
 دو هر و تناقض، دومي و است  حاصل تحصيل لياو وجود، به عدم تبديل يا و است وجود به

  . است محال
 از بهتر كه  آن اسالمي، علماي ميان در. هست زمينه اين در كه معروفي شبهه است اين
  . است رازي فخرالدين امام داده پرورش را شبهه اين همه

 فمعرو"جعل  مسأله"به كه اند كرده باز مسأله اين براي مستقلي حساب اسالمي حكماي
 اين و اند آورده عمل به اينها امثال و آفرينش عليت، مفهوم در دقيق و عالي تحليلي و است
 طور به باشد، صحيح استدالل اين اگر كه اند داده  نشان اوال. اند كرده كن ريشه را شبهه
 به چيزي تبديل و تحريك يعني طبيعي عليت از اعم گذاشت، كنار بايد يكجا را عليت كلي
   الهي عليت يا و ،ديگر چيز
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: است متصور"جعل"نوع دو و عليت نوع دو كه اند ساخته محقق ثانيا. آفرينش و ايجاد يعني
 و جعلها همه كه شده پيدا اينجا از توهمات آن همه. مركب جعل ديگر و بسيط جعل يكي

 كه لهمسأ آن تحقيق صدد در اينجا در ما. اند پنداشته  مركب عليت و جعل نوع از را عليتها
  به مطلب كنيم، طرح را مسأله جوانب همه و بشويم وارد اگر و نيستيم دارد وسيعي دامنه
 نظر از ماديگري  به گرايش علل دادن نشان صدد در تنها اينجا در. كشيد خواهد درازا

 كه كنيم مي طرح را مطلب  اين اندازه آن ناچار و هستيم غرب در فلسفي نارساييهاي
 به و آفرينش، مفهوم نشدن حل ها ريشه  آن از يكي. دهيم ارائه را گرايشها اين از اي ريشه
 مبحث در ياسالم فلسفه در كه است تيعل مفهوم  نشدن دقيق تحليل ديگر، عبارت
  .است آمده عمل به »جعل« معروف

 يم نقل غرب يماد لسوفيف كي عنوان به راسل از يعبارات مجددا مناسبت نيا به نجايا در
 يخا« عنوان تحت را يبحث شده برده نام فصل در الذكر سابق كتاب در رتراندراسلب. ميكن
 يمبن است كرده مطرح را ديجد كيزيف معروف هينظر آنجا در. است كرده طرح »دگاريآفر
 و دارد انيپا جهان كه است نيا بر ليدل پس رود؛ يم كاهش و ليتحل به رو جهان نكهيا بر
 آغاز آنچه رايز دارد، زمان نظر از يآغاز نقطه جهان كه است نيا بر ليدل خود نوبه به نيا

 داشته آغاز يزيچ است ممكن يول دارد، آغاز حتما دارد انيپا آنچه و ندارد انيپا ندارد
 روين كي لهيوس به جهان پس كه شده گرفته جهينت نجايا از. باشد هم ريناپذ انيپا و باشد
  . است طلبا ونيماد هينظر پس است، شده دهيآفر

  بر يدييتا ديجد هينظر كه مطلب نيا انيب مقام در راسل
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  : گويد مي نيست، الهيون نظريه
 شود مي ناشي حقيقت  ايناز است،روبرو درعصرحاضرباعلم كه تيمشكال ترين جدياز يكي"

 نام اكتيويته راديو عناصر از توان مي  نمونه عنوان به. رود مي تحليل به رو ظاهرا جهان كه
 انفعالي و فعل هنوز و شوند مي تجزيه تري ساده عناصر  به مداوم طور به عناصر گونهاين. دبر
 نشده شناخته بگيرد، صورت مركب عنصر آوردن وجود نوبه از براي  آن عكس جهت در كه

 ما چه اگر زيرا نيست جهان رفتن تحليل جنبه مشكلترين و مهمترين نكته اين البته. است
 نشان را انفعال و فعل  اين عكس جريان كه نداريم سراغ طبيعت در ريديگ انفعال و فعل
 هست نيز ممكن و بكنيم تصور را انفعاالتي و فعل چنان وجود توانيم مي حال، اين با دهد،
 دوم قانون به كه هنگامي ولي. بگيرد صورت عملي  همچون جهان از ديگري نقطه در كه

 دوم قانون كلي، حالت در. شويم مي روبرو تري اساسي مشكل با رسيم، مي ترموديناميك
 گرايد مي نظمي بي به شوند، گذاشته خود حال به جهان اشياءاگر گويدكه مي  ترموديناميك

 روزي كه رسد مي نظر به چنين اينجا از. يابند نمي باز را خود نخستين سامان وقت هيچ و
 وقت آن از. بوده خود  اسبمن محل در آن چيز هر و داشته مرتبي كامال وضع جهان همه

 قوي بسيار تكان يك مگر عملي هيچ امروز كه جايي تا شده بيشتر هرچه نظمي بي تاكنون
  ). 1("گرداند باز را نخستين نظم تواند نمي
  : دهد مي ادامه خود سخن به چنين زمينه اين در توضيحاتي از پس راسل

 هر... "    پس نيم،ك سفر عقب به عالم هستي زمان در كه اندازه
  
  

  : پاورقي
 1.    93 و 92 ص كتاب، همان

  دوم قانون صحت صورت در كه اي مرحله به رسيم مي ،)1 (محدودي سالهاي از
 است اوليه حالت  همان از عبارت اين و است نداشته وجود جهاني آن از پيش ترموديناميك

  ) 2. ("  است بوده دارا را ممكن وضع نابرابرترين انرژي توزيع كه
  

 بايد را ي ا نظريه چه امر نهايت در اينكه در او تحير و ترديد و ادينگتون سخن نقل به آنگاه
  : گويد مي ادينگتون. پردازد مي كرد، انتخاب
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 ما كه نيست  فهم قابل اين. است هولناكي مشكل نامتناهي، گذشته يك وجود مشكل"
 پيش كه داشته وجود اي لحظه  هك نيز مسأله اين و باشيم نامحدودي مقدماتي زمان وارثان

  ). 3("نيست نامفهوم آن از كمتر خود است، نبوده ديگري لحظه آن، از
  

  : كند مي اظهار اينچنين امر نهايت در راسل خود
 در بايد ما اينكه يا و نكند صدق مكان و زمان هر در ترموديناميك، دوم قانون بايد يا... "

 گونه اين كه روزي تا اما. باشيم كرده  اشتباه كانيم لحاظ از هستي جهان انگاشتن محدود
 زماني در جهان كه بپذيريم موقت طور به دهم مي  ترجيح من دارند، رواج استدالالت

 به جهان كه كنيم استنباط توانيم مي اينجا از آيا. است يافته آغاز نامعلوم ولي متناهي
   استنباط روش از ناشي نينقوا به توسل صورت در است؟ شده خلق اي آفريننده  دست
 نشده ايجاد دفعتا جهان كه ندارد وجود دليلي. است منفي مطمئنا پاسخ علمي، موجه
   عجيب نظر به امر اين اينكه جز باشد،

  
  : پاورقي
 1.   . است بيشتر  سال 4004 از حال هر به گويد مي پرانتز در طنز به راسل اينجا در

 2.   .94 ص كتاب، همان
 3.   .94 ص اب،كت همان

 ما نظر به كه ييزهايچ نكهيا بر دال ندارد وجود يقانون چيه عت،يطب در اما. دينما يم
  . بدهند يرو دينبا باشند بيعج

 علم حوزه در يعل ياستنباطها و ،»علت« كي استنباط با است مترادف خالق از ما استنباط
 كه است يزيچ عدم از تدخلق. باشند شده آغاز يعل نيقوان از كه هستند مجاز يزمان فقط
 چيه به شده دهيآفر يخالق دست به جهان نكهيا تصور رو نيا از. است ممتنع تجربه به

 دو، هر نيا چه باشد، شده جاديا علت بدون جهان كه ستين فرض نيا از تر يمنطق وجه
  )1(».كند يم نقض قوه كي با ميهست شان مشاهده به قادر ما كه را يا يعل نيقوان

  : است بخش دو شامل شد لنق آنچه
 از. نيست الهي  علم صالحيت در آن درباره نظر اظهار و است جديد فيزيك به مربوط يكي
 داشته آغازي نقطه زماني نظر از و باشد محدود تواند نمي آفرينش و خلقت الهي، علم نظر
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 زماني در جهان اينكه  معني الهي علم نظر از. باشد فرد به منحصر حلقه تواند نمي اما اند،
 خلقت اينكه نه دارد آغازي نقطه خلقت از قطعه اين كه است اين است، تهياف آغاز متناهي

  . است يافته آغاز متناهي زماني در آفرينش و
   اين فيلسوفانه نظرهاي اظهار به است مربوط دوم بخش

  
  : پاورقي

 1.   . 97و 96 ص كتاب، همان
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 حال در يشانا. است بخش اين باال كلمات نقل از ما اصلي هدف. بيستم قرن فيلسوف
 ترجيح كند، مي تأييد را جهان تدريجي كاهش و تحليل نظريه جديد، فيزيك كه حاضر
 كه اكنون ولي است، يافته آغاز  نامعلوم ولي متناهي زماني در جهان بپذيرند كه دهند مي

: دارد وجود فرضيه دو اينجا در است يافته آغاز متناهي  زماني در جهان پذيرفت بايد اجبارا
    لحظه آن در اينكه ديگر باشد، شده آفريده خالقي دست به آغاز لحظه در جهان اينكه يكي

 از هستند  مدعي ايشان. باشد شده آغاز جهان هستي عاملي، هيچ دخالت بدون و خودبخود
 را علي قوانين فرضيه دو هر ست؛ين هيفرض دو نيا انيم يحيترج چيه يعل نيقوان نظر

 است، علي قوانين برخالف جهان خودبخود پيدايش كه طور همان. كند مي نقض يكسان
 علي قوانين زيرا است، علي قوانين برخالف نيز  آفريننده نيروي يك وسيله جهان پيدايش

 قوانين از كه شمارد مي مجاز عليت راه از را استنتاجهايي هستيم  آن مشاهده به قادر ما كه
   نيز علت خود كه شناسد مي رسميت به ار معلوليتي و عليت يعني باشد، شده آغاز علي
 نوبه به علت كه شود فرض معلوليتي و عليت اگر اما باشد، ديگر علتي معلول خود نوبه به

  . رود مي شمار به معتبر  علم حوزه در كه است عليت اصل برخالف نباشد، معلول خود
 مستلزم نباشد، ديگر علتي معلول خود نوبه به علت كه شود فرض معلوليتي و عليت اگر
 تجربه به كه است چيزي عدم از خلقت و باشد گرفته صورت عدم از خلقت كه است اين

  . است ممتنع
 يا و نكرده توجه است، محسوسات و مشهودات نوع از عليت قانون پندارد مي راسل آقاي اوال

 توالي است محسوس آنچه.  نيست محسوس معلوليت و عليت كه دكن توجه است نخواسته
   و علي كلي قوانين نه و آنها  معلوليت و عليت نه است حوادث و تعاقب و
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  . است انتزاعي و معقول نيست، محسوس نيز تعاقب و توالي بلكه معلولي،
 نوبه به نيز علت  كه كند مي تأييد را معلوليتي و عليت معلول، و علت قانون گويد مي ثانيا
 نباشد ديگر علت معلول علت،  كه معلوليتي و عليت فرض و باشد ديگر علتي معلول خود

  . است معلوليت و عليت قانون برخالف
 چنين قانون اين كجاي در بدانيم، تجربي قانون يك را عليت قانون ما فرضا چرا؟ پرسيم مي

 هر كه است اين جز معلوليت و عليت از ما تصور مگر هست؟ تقييدي و محدوديتي
 مزبور عامل خود اينكه اما باشد؟ آورده وجود  به را او هك است عاملي به نيازمند اي پديده

 نوبه به نيز عامل آن و باشد آمده وجود به ديگر عامل ياري  به كه باشد اي پديده بايد نيز
   است؟ آمده دست به تجربه كدام از النهاية، غير الي طور همين خود
 تجربي امور جزء ، امتناع و ضرورت مگر چه؟ يعني است ممتنع تجربه به عدم از خلقت ثالثا

 احساس و تجربه قابل كه است مادي  حالت يك و پديده يك ضرورت، يا امتناع آيا هستند؟
 امتناعش اينكه اما باشد، نشده مشاهده عدم از خلقت  تاكنون كه است اين حداكثر باشد؟

   چه؟ يعني باشد  شده ثابت تجربه با
 عليت با باشد، ديگر علتي معلول خود علت كه تيمعلولي و عليت ميان هست فرقي چه رابعا

 خلقت دومي و نيست عدم از خلقت  اولي كه نباشد، ديگر علتي معلول علت كه معلوليتي و
. است ديگر وجود از ناشي و ديگر وجود به وابسته  وجودي مورد، دو هر در است؟ عدم از

 هيچ در نگرفته، صورت اگر و گرفته صورت حال دو هر در گرفته،  صورت عدم از خلقت اگر
  . است نگرفته  صورت حال
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 اعالم شده نقض را عليت قانون حال هر به جديد فيزيك فيلسوف، اين گفته طبق خامسا
 فرض دو و شويم قائل آغاز نقطه  جهان براي كه كند مي الزام فيزيك اين زيرا است، كرده
 نقض را عليت قانون قوه، يك به هم فرض دو هر و ندارد وجود جهان آغاز براي بيشتر هم
  . كنند مي
 قبال زيرا است،  آب بر نقش جهان و طبيعت درباره ما استنباطهاي تمام بپذيريم بايد پس
 است، استوار عليت اصل بر طبيعت  جريان از ما استنباط همه كه پذيرفت راسل جناب خود

  . بود خواهد آب بر نقش استنباطي چنين مجموع نباشد، قانون لگام تحت طبيعت اگر و
 تابع بايد هم پيدايش هست، اگر نيست، يا و هست عليت قانون محكوم يا هستي طبيعت
 لگام اين بعد و آمده پديد لگام بي طبيعت،  كه ندارد امكان نيست، اگر و باشد عليت قانون

  . شود زده دهنش به
 ما  : گويد مي وي. گردانيم مي بر خودش به را راسل سخن اينجا در

  
 فهم از پسندد، مي را آن ناروايي فرض كه كسي ولي باشد ناروا يا روا عليت اصل شايد"

 را عليت قوانين از دسته آن معموال  شخص اين. است ناتوان خويش نظريه بر مترتب نتايج
 كه خوراكي كه كند نمي شك مثال. پندارد مي مصون  تعرض از يابد، مي خود پسند مورد كه

 بانكي حساب در كافي وجه كه وقتي تا يا شد، خواهد او رشد و سيري موجب كند، مي ميل
    كه را ديگري قوانين حال، همان در لكن بود، خواهد پرداخت قابل چكهايش دارد خود

   اعتراض مورد بيند، مي خود ميل مخالف
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 هلوحان ساده حد از بيش رويهمرفته را مزبور رويه حاالت، اين به توجه با. دهد مي قرار
  ). 1("يابيم مي
  
 ما آنچه. است صادق همه از بيش راسل آقاي خود درباره ها جمله اين رسد مي نظر به

 را ايشان استدالل، و  منطق كه نيست اين بينيم مي خدا مسأله زمينه در راسل آقاي درباره
 احساس ايشان در منفي تعصب  بلكه ميلي بي نوعي تنها است، كشانده خدايي بي به
. است اليه مشار از مفصلي روانكاوي به نيازمند چيست، ميلي بي منشأ اينكه اما. مكني مي
 بزرگ مادر از كودكي آغاز در كه الطبيعي ماوراء معلومات و الهيات از روانكاوي، اين در

  . ماند غافل نبايد كند، مي ياد آنها از خود كلمات در مكرر و آموخته خود
  

   نظم برهان
. است نظم  برهان شود، مي اقامه خداوند وجود بر كه برهاني ترين عمومي و ترين ساده
 ياد خداوند از هايي نشانه و عالئم يعني"آيات"عنوان به را جهان موجودات كريم قرآن
 نيروي كه است اين بر دليل اشياء  سازمان و نظم كه شود مي گفته چنين معموال. كند مي
 برهان قبيل از براهين ساير برخالف برهان اين شود مي گفته. است كار در اي دهنده نظم

 ماهيت كه صديقين برهان و قدم و حدوث برهان و امكان و وجوب برهان و اول محرك
 تجربي ماهيت و است تجربي و طبيعي برهان يك دارند محض عقالني و كالمي و فلسفي
   بشر تجربه محصول كه استدالالتي و براهين ساير نظير دارد،

  
  

  : پاورقي
 1.   .88و 87 ص كتاب، همان

  
  . است
 و كرده وارد  هايي خدشه برهان اين بر هيجدهم قرن انگليسي فيلسوف هيوم ديويد غرب در
 بزرگترين كه نظم برهان  كه است آن بر عقيده را غربيها از بسياري تاكنون هنگام آن از
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 فرضي شخصي كتاب،  آن در. طبيعي دين درباره محاورات نام به كرده تأليف كتابي هيوم
 آن بر"فيلون"نام به ديگري فرضي  شخص و كند مي دفاع نظم برهان از"كلئانتس"نام به

 هيوم البته. گيرد مي صورت محاوره نفر دو اين ميان  ترتيب اين به و سازد مي وارد خدشه
   اند، كرده اقامه الهيون كه اي ادله كه كند ثابت كوشد مي او. نيست  ماترياليست شخصا

 امري ايمان، است معتقد او. است چنين نيز ماديون ادله همچنانكه ندارد، علمي استحكام
 توان مي قدر همين گيرد، قرار  مالك نظم برهان شود بنا اگر عقالني نظر از و است قلبي
  : كه گفت

 نظم علل يا علت  اينكه بر است قرينه الاقل نيست كافي دليل اگر طبيعت در مشهود نظم"
 و بسط براي راهي ما اين، وراي اما. دارد انساني خرد و عقل به شباهتي احتماال جهان در

  ). 1("نداريم علل اين با علت اين  خصوصيات اثبات منظور به دليل اين تعميم
  
  

  : پاورقي
 ص مجتبوي،  جالل سيد دكتر ترجمه فلسفه، كليات: استرول آوروم و پاپكين ريچارد 1. 

231.   
 برهان كند ثابت كه دارد اصرار ولي است،"ادري ال"و شكاك فلسفي، نظر از شخصا هيوم
  : گويند مي. است مخدوش بلكه ناتمام نظم،

 اثبات آنها مفاد كه گوناگوني  ادله اعتبار و ارزش درباره بحث با خويش عمر تمام در هيوم"
 كه را استداللي خود متنوع آثار در هيوم.. . داشت كار و سر است، الهي موجود يك هستي
 به شايد امر اين و داد، قرار شديد انتقاد مورد بودند برده كار  به ديني فيلسوفان از بعضي
 پنج و بيست حدود در باره اين در وي. است بوده ايام آن در نظم برهان رواج و  شيوع علت
 انجام به را طبيعي دين درباره محاورات خود مشهور كتاب و كرد كار متناوبا سال

  ). 1("رسانيد
  

 ١٣٤



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

  : كند مي تقرير چنين كلئانتس زبان از را نظم برهان هيوم
 چيزي جهان كه يافت خواهيد كنيد، نظاره آن جزء هر و كل در بنگريد، جهان اطراف به"

 باز و شده تقسيم كوچكتر ماشينهاي  نامتناهي عده يك به كه نيست عظيم ماشين يك جز
 تعيين و جويي پي نتواند ديگر انساني قواي و حواس كه حدي تا كند مي تقسيم قبول هم
 يكديگر با دقتي چنان با آن، اجزاي كوچكترين حتي و گوناگون،  ماشينهاي اين تمام. كند

   انديشند، مي آنها درباره كه را آدميان همه شگفت و تحسين كه است هماهنگ و متعادل
 به نسبت وسايل انگيز شگفت سازگاري. سازد مي مجذوب و شيفته را آنان و انگيزد مي بر

 و انساني اختراعات و محصوالت  به تر عظيم خيلي چند هر دقيقا طبيعت سراسر در غايات
 آثار ميان شباهت از بنابراين،. دارد شباهت  انساني خرد و هوش و فكر و طرح هاي فراورده
   و طبيعي

  
  : پاورقي

 1.   .211 ص كتاب، همان
  

 طبيعت سازنده و كنيم مي حكم آنها علل ميان شباهت به قياس راه از ما انساني، مصنوعات
 آن سازنده طبيعت، دستگاه  عظمت تناسب به كه هرچند دانيم، مي انسان روح نظير را

 ما كه است) تجربه بر متأخر (اولي غير دليل  اين دليل به تنها. است تر عظيم قوايي داراي
  ). 1("كنيم مي اثبات انساني عقل و روح با را او همانندي و خدا وجود درنگ بي

 قرار خدشه مورد  اينچنين را او يهنظر كلئانتس به خطاب شكاك، فيلون زبان از هيوم
  : دهد مي

 آن كه گيريم مي نتيجه  اطمينان و يقين بزرگترين با -! كلئانتس - ببينيم اي خانه ما اگر"
 آن از كه ايم كرده تجربه كه است معلولي  نوع آن دقيقا اين زيرا داشته، بنايي يا معمار خانه
 شباهتي چنين جهان كه كرد نخواهيم ديقتص مطمئنا اما. شود مي صادر و ناشي علت نوع
 يا كنيم استنباط مشابه علت يك اطمينان، و يقين همان با بتوانيم ما كه دارد خانه يك به

    كه است روشن طوري شباهت عدم اين. است كامل و تمام اينجا در شباهت  بگوييم
 مشابه علت  يك درباره فرضي و ظن و حدس يك فقط بكني تواني مي كه ادعايي بيشترين

 باشد خود درون در نظم سرچشمه يا منشأ اصل، در روح، بر عالوه ماده است ممكن. است
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   بايد منظم جهان يك كه گفت خواهد من به جدا كسي آيا
  
  
  

  : پاورقي
 1.   .210و 209 ص كتاب، همان

  
 محقق براي ايم؟ كرده تجربه را آن ما كه زيرا باشد، وار انسان صنعتي و فكر از ناشي

 اين مطمئنا و باشيم  داشته تجربه جهانها مبدأ رهدربا كه است الزم استدالل اين ساختن
  . است انساني اختراع و صنعت از ناشي شهرها و كشتيها كه باشيم ديده كه نيست كافي

  
 جهان يك پيدايش و خانه يك ساخت ميان را شباهتي چنين كه كني ادعا تواني مي آيا... 

 اي؟ ديده عناصر ترتيب و ظمن  نخستين همانند وضعي چنان در را طبيعت آيا دهي؟ نشان
 تمام كه اي داشته را آن مجال و فرصت آيا و اند؟ پذيرفته صورت تو چشم زير جهانها آيا

 اگر كني؟ مشاهده آن نهايي كمال تا نظم ظهور نخستين از را) فنومن (پديدار پيشرفت
  . ده ارائه را خويش نظريه و كن ذكر را خود  تجربه پس اي داشته
 از او كه فرض اين براي يا خدا، به كمال اسناد براي نداري دليلي خودت نظريه بربنا تو ثانيا
 كه كني اعتراف بايد الاقل... مبراست و منزه خود افعال در نظمي بي يا اشتباه و خطا هر

 ساير با اگر نظام اين آيا كه بگوييم خود محدود انظار و افكار با كه است ممكن غير ما براي
   يا است بزرگ خطاهاي و اشتباهات شامل شود، مقايسه واقعي حتي و ممكن  نظامهاي
) ويرژيل حماسي شعر("انئيد"اگر روستايي يك آيا شگرف؟ تقديري و تحسين شايسته

 مقام يا است، عيب بي مطلقا شعر آن كه كند نظر اظهار تواند مي شود خوانده او براي
 محصول هيچ وي كه حالي در كند نتعيي  انساني هوش محصوالت ميان در را آن شايسته
   است؟ نديده هرگز ديگري
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 آن خوبيهاي همه  كه است مشكوك و نامعلوم هم باز باشد كاملي محصول عالم، اين اگر اما
   انديشه البته كنيم، بررسي را  كشتي يك اگر. داد نسبت آن سازنده به بحق بتوان را اثر
  

 ١٣٧



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

 پيدا  زيبايي و سودمند و پيچيده ماشين چنين سازنده هوشمندي درباره بلند و عالي
 و كرده تأسي ديگران  به كه است كودني دان مكانيك آن كه دانستيم وقتي اما كرد، خواهيم

 و اشتباهات و آزمايشها بسي از  پس متوالي اعصار و ادوار طي كه نموده تقليد صنعتي از
 نسبت باز آيا است، ردهك پيشرفت و شده  اصالح تدريجا گفتگوها و سنجشها و تصحيحات

 ممكن شود، زده رقم موجود نظام اينكه از پيش داشت؟  خواهيم را احساس همان او به
 اما آهسته بهبود، و پيشرفت و باشد شده بندي هم سر ازل سراسر در بسيار عوالم است
 چنين در. باشد برده پيش را جهان ساخت صنعت نامتناهي، اعصار و ادوار طي در  مداوم
 بزند حدس تواند مي كه حتي و چيست حقيقت كه كند تعيين تواند مي كسي چه ئليمسا
 احتمال بيشتر كه  فرضي شود، تصور يا پيشنهاد است ممكن كه فرضها بسي ميان در كه

   است؟ كدام دارد وقوع
  
) جهان مبادي  درباره نظر (جهان بين تكوين درباره نظر اظهار براي معلوماتي هيچ ما

 و ناقص قدر اين استمرار، و دوام  حيث از هم و قلمرو جهت از هم خود، كه ما جربهت. نداريم
 و ناگزير ما اگر اما. كند تلقين ما به اشياء كل درباره  اي فرضيه هيچ تواند نمي است محدود
 ؟ كنيم معين را خود انتخاب بايستي اي قاعده چه حسب بر برگزينيم، اي فرضيه بايد لزوما
 يك آيا و دارد؟ وجود مقايسه مورد اشياء ميان شباهت بودن بيشتر از غير يگريد قاعده آيا

 از كه مصنوعي ماشين يك از بيش آيد، مي وجود به زايش و رويش با كه حيوان يك يا گياه
   ندارد؟ عالم به  تري قوي شباهت شود، مي ناشي تدبير و عقل

  
 ثابت را ناظمي وجود اينكه فرض به است، رفته كار به برهان آن در كه تمثيلي استدالل

   صفات بر مشعر وجه هيچ به كند،
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 و عادل و نيكوكار خداوندي تصور. نيست دهند مي نسبت ناظم آن به كه اي پسنديده
 كه شود فرض ناظم آن اگر. شود نمي نتيجه انسان اعمال با طبيعي آثار مقايسه از مهربان
 دارد وجود خاصي اخالقي صفت كه  فرض اين ايبر نداريم دليلي ديگر است، انسان مانند
 همه و كند مطالعه را طبيعت يعني محصول  كسي وقتي. است طبيعت خالق به متعلق كه

 قسمت با طبيعت قسمت يك منازعات و ها زلزله و طوفانها  يعني آن، ناخوشايند اوصاف
    خوب و سليم عقل يك از ريزي طرح آن كه بگيرد نتيجه تواند مي آيا كند،  مشاهده را ديگر

 ناشي  ) 1("است؟ شده
  

  : است اين نظم برهان بيان و تقرير در هيوم نظريات خالصه
 تجربي برهاني نيست، اوليه بديهيات براساس محض تعقلي برهان يك نظم برهان. الف
  . باشد تجربي  براهين شرايط واجد بايد و است طبيعت تجربه مولود و است
 و طبيعت ميان كامل  شباهت طبيعت، درباره ممتد تجارب از كه تاس مدعي برهان اين. ب

 گردد مي روشن و آيد مي دست  به خانه و كشتي و ماشين قبيل از انسان مصنوعات ميان
 و آثار و جهان ساختمان ميان تطابق نظر از و يكديگر با اجزايش رابطه نظر از جهان كه

  . است بزرگ ماشين يك مانند عينا شود، مي مترتب آن بر كه نتايجي
 معلوالت شباهت گيرد، مي قرار استفاده مورد تجربي براهين در كه كلي قاعده حكم به. ج

 و عقل و روح يك از انسان مصنوعات و معلومات اينكه به نظر و است علل شباهت بر دليل
   ناشي انديشه

  
  
  

  : پاورقي
  .224 - 212 ص كتاب، همان 1. 

  . است شده ناشي بزرگ انديشه و عقل و روح يك از نيز جهان پس است، شده
  : است اين برهان اين نقد در وي نظريه خالصه و

 اين بر است، انسان  مصنوعات و طبيعت مصنوعات ميان شباهت بر برهان اين اساس. الف
 يك كه است ماشين يك يا و خانه  يك مانند اجزا تأليف و تركيب نظر از جهان كه است
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 از وجه هيچ  به و است دروني تنظيمي ودخ نيروي يك داراي كه حيوان يك يا گياه يك به
  . است بيشتر شود، نمي تنظيم بيرون

 جهانهايي مكرر يعني بود، شده تجربه مكرر كه بود تجربي برهان يك آنگاه برهان اين. ب
 بود شده صادر ماب انسان و شاعر موجوداتي از نظام همين و وضع همين و شكل همين به
 از پس بوديم، كرده احساس ماب انسان علتي با را معلولي نوع چنين رابطه تجربه با ما و

 آن مانند نيز جهان اين كه كرديم مي حكم شده، تجربه جهانهاي  شبيه جهاني ديدن با آن
    ساخت مورد در كه اي تجربه. نيست چنين كه صورتي در. دارد ماب انسان  علتي جهانها
 سنخ يك باشيم، داشته بايد جهان دمور در كه اي تجربه با داريم شهر و خانه و كشتي
 به شباهتي داده،  رخ تدريجا سال ميلياردها طول در كه جهان تكوين و پيدايش نيست،
  . ندارد خانه يا كشتي تكوين

 با است مساوي كه كند اثبات را تعالي باري وجود خواهد مي برهان اين گذشته، اينها از. ج
   و نامتناهي قدرت و بالغه حكمت
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 كافي مدعات  براي است، انسانگونه موجودي جهان مبدأ كه شود ثابت فرضا. مطلق كمال
 كه باشيم دريافته تجربه به ما  كه بود كافي باري ذات اثبات براي آنگاه برهان اين. نيست

 كه صورتي در. است بالغه حكمت بر منطبق و است ممكن جهان ترين كامل جهان، اين
 ميان تا نديده ديگر جهاني و داريم و داشته كار و سر جهان  يك همين با تنها كه ما براي
 براساس جهان اين بفهميم بتوانيم كه است ممكن غير كنيم، مقايسه  جهان اين و آنها

 از  كه است اين مثل درست. است ممكن جهان بهترين يعني شده، ساخته بالغه  حكمت
 ترين عالي  كتاب آن رضاف هرچند (نخوانده عمرش در كتاب يك جز كه روستايي يك

 كه دارد اعالم خوانده كه  كتابي تنها درباره را خود نظر كه كنيم درخواست) باشد شاهكار
  . است كتاب بهترين

 دليلي بازهم نباشد، پذير امكان آن از بهتر كه باشد ممكن جهان بهترين جهان اين فرضا. د
) فرض حسب بر (است الوجود جبوا و بالذات غني و مطلق كمال كه تعالي باري وجود بر

 بر عالوه كند ثابت كه است تعالي باري ذات وجود بر  دليل آنگاه برهان اين زيرا شود، نمي
 جهاني اولين شود، نمي فرض آن از بهتر و است ممكن جهان ترين  كامل جهان اين اينكه
    صنعت دريجات و نداشته خلقت كار در اي تجربه قبال خداوند و آفريده خداوند  كه است
 از يك هيچ  ولي. است نكرده تقليد هم ديگر صنعت هيچ از بعالوه و نكرده تكميل را خود
 تقليد ديگر جاي از را صنعت اين عالم، اين صانع كه معلوم كجا از. نيست شدني ثابت اينها
 تجربه و تكرار را سازي عالم صنعت ازل، سراسر در خودش كه معلوم كجا از و است؟ نكرده
   است؟ نشده نائل صنعت در عظيم پيشرفت  اين به تدريجا و نكرده
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 با كه شود مي  ديده زشتيها و بديها و نقصها موجود، جهان در اينها همه از گذشته. ه
  . غيره و بيماريها ها، زلزله طوفانها، قبيل از آيد نمي جور الهيه بالغه حكمت

  . كرديم تقرير را آنها شرقي نسبتا زباني به ما كه هيوم ايرادهاي از است اي خالصه اينها
  : پردازيم مي ايرادها اين بررسي به اكنون

   
1  
 برهانهاي همه مانند دارد، تجربي ماهيت نظم برهان كه است پنداشته هيوم آقاي ينكها

 پديده يك رابطه بخواهيم  كه است مواردي در تجربي براهين. است اشتباه ديگر، تجربي
 تجربي برهان ديگر، عبارت به. نماييم  كشف ديگر احساس قابل پديده يك با را محسوس

 كشف مورد در نه باشد، جاري تواند مي طبيعت از جزء دو ميان رابطه كشف مورد در تنها
 اي پديده كه است ميسر آنجا تجربه ديگر، عبارت به. طبيعت ماوراي و طبيعت ميان رابطه

 كشف  آزمايش با را پديده آن علل يا علت اهيمخو مي و كنيم مي مشاهده طبيعت در را
 رابطه تجربه، با مثال. آوريم دست به را آن معلوالت و نتايج و آثار خواهيم مي يا و كنيم
. يابيم مي را شدنش منجمد و آب  سردي ميان رابطه يا و شدنش بخار و آب حرارت ميان
 شديم، مطمئن هم ديگر ليعام دخالت از و ديديم يكديگر پي در را عامل دو كه وقتي
 اين بطهرا يك بودن تجربي شرط پس. است ديگري  علت ايندو از يكي كه كنيم مي حكم
  . باشند ما حسي مشاهده تسلط تحت و احساس قابل ، رابطه طرف دو هر كه است
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 تجربي برهان  يك شعور، ذي ناظم وجود بر جهان نظم راه از استدالل آيا ببينيم اكنون
 رايج استدالل يك ماهيت  است الزم گرديم، نظم برهان ماهيت وارد آنكه از پيش است؟
 آن شبيه چيزي را نظم برهان و داند مي تجربي را آن صددرصد هيوم آقاي كه را ديگر
 انديشه و عقل بر انسان مصنوعات و آثار از  استدالل و برهان آن، و كنيم بررسي شمارد، مي
  . است انسان هوش و

 انديشه و عقل انسان،  مصنوعات و آثار از كه انسانها مورد در ما عادي و رايج تداللاس آن آيا
 در كه هايي تجربه نوع از است تجربي دليل  يك واقعا كنيم، مي كشف را او معلومات ميزان و

 كار به انجماد، و سردي رابطه وبخار و حرارت نظيررابطه طبيعت، اجزاي روابط كشف مورد
 مصنوعاتشان از انساني صانعهاي علم و هوش و عقل كشف آيا ديگر، عبارت به نه؟ يارود مي
   عقلي؟ برهان يك يا است تجربي دليل يك
 ذوق با اديبي و شاعر سعدي يا و بوده طبيب يا فيلسوف بوعلي مثال كه دانيم مي كجا از ما

 هميشه سيهمكال و شاگرد و ممعل و رفيق و دوست از مختلف اشخاص با كه ما است؟ بوده
 معلومات با سوميو هوش كم ديگري و هوش با يكي آن كه فهميم مي كجااز شويم، ميروبرو

 كه سخناني از كند، مي بروز آنها از كه آثاري از كه است  بديهي است؟ اطالع كم چهارمي و
    مطالعه كه آنها هاي نوشته و آثار از يا بينيم مي آنها از كه رفتاري از م،يشنو مي آنها از

 لمس يا كنيم  مشاهده مستقيما توانيم نمي را آنها معلومات و عقل و هوش كه ما. كنيم مي
  . نماييم
 را آنها مغز فرضا. نيست لمس و حس قابل معلومات، و انديشه قبيل از چيزهايي اساسا
   آنها مغز از وسايلي به يا كنيم تشريح
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 ها انديشه هرگز  ولي ببينيم زهامغ آن در آثار سلسله يك است ممكن كنيم، برداري عكس
 هوش و عقل و انديشه قبيل از آنچه ما بلكه نماييم، لمس يا كنيم حس توانيم نمي را

 را خود انديشه و هوش و عقل يعني  داريم خود درون در كه مقدار همان جز است،
 دسترسي مستقيما خود انديشه و عقل و معلومات  به تنها ما. كنيم نمي درك مستقيما

 با بتوانيم كه نيست ما تجربه دسترسي در اي انديشه و عقل  هيچ رو اين از. بس و داريم
 اي انديشه و عقل وجود از تجربي، نظر از بلكه كنيم، درك آنها با را اثر يك  رابطه آزمايش،

  . خبريم بي خودمان انديشه و عقل جز
 كنيم مي حكم  انسان افراد رساي در انديشه و عقل وجود به دليل چه به و چرا حال عين در
 و عقل ميزان به آنها عملي تجليات و مصنوعات و آثار روي از دليل چه به و نداريم، شك و

 معلومات و انديشه و هوش و عقل ميزان به آنها عملي  تجليات و معلومات و انديشه و هوش
 استثناي هب عموما حيوانات كه گفت نمي دكارت مگر بريم؟ مي  پي آنها احساس و ذوق

    عكس جاندارها شبيه كه اند شده ساخته طوري و هستند شعوري ذي غير ماشينهاي  انسان
 ماشينهاي حيوانات تنها نه كه كجا از و نباشد؟ طور اين كه كجا از دهند؟ مي نشان العمل

 انساني هر بلكه دهند مي بروز خود از جانداران شبيه آثاري كه هستند شعور بي و جان بي
 احساس، و انديشه هيچ و عقل هيچ وجود از مستقيما كه من نباشد؟ چنين من ودخ جز
 در منحصرا احساس و انديشه و عقل شايد. نيستم آگاه خود احساسات و انديشه و عقل جز
 هست تجربي دليل چه. باشد نداشته وجود ديگري موجود هيچ در و باشد داشته وجود من
    كه كنم حكم اينكه براي نيست كافي خودم در ديشهان و عقل دريافت نيست؟ طور اين كه

   هست، هم ديگران در هست من در آنچه شبيه عينا
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 افراد براي است فرد  يك دادن قرار مقياس يعني است،"تمثيل"منطقي، اصطالح به اين زيرا
 كه آنجا تا نوع يك زياد افراد دادن قرار  آزمايش مورد از است عبارت كه تجربه نه ديگر،
 نوع افراد همه در ندارد، شده آزمايش افراد به اختصاص  مربوطه آثار شود حاصل يقين

  . است موجود
 از نه مصنوعاتشان، و آثار روي از انسانها در هوش و عقل اكتشاف كه است اين حقيقت

. است عقلي برهان نوعي بلكه تجربي،  استدالل قبيل از نه و است منطقي"تمثيل"قبيل
 خود درون در تنها را انديشه يا اراده يا عقل نام  به موجودي وجود نسانا كه است درست

 امكانات ميان در يعني است انتخاب و تقدير و تدبير كه كارش  نوع به و يابد مي مستقيما
 كار در كه آنجا ولي شود، مي آشنا گزيند مي بر باشد مناسب هدفش با كه را يكي فراوان،
 ؟"گزينش"ملع اما كند،نمي شهود آنها در را شعور و عقل چند هر كند، مي مطالعه ديگران

 قرار مطالعه مورد را آنها كارهاي كه  هنگامي يعني نمايد، مي مشاهده آنها كارهاي در را
 صورت و شكل هزار ميان در بلكه كارها، اقسام و  انواع ميان در همواره بيند مي دهد، مي

 نتيجه به شكلها ساير و رسد مي مطلوب اي هنتيج به صورت يك و شكل يك تنها كارها،
 مطلوب نتيجه به كه گزينند مي بر را خاص صورت همان و شكل همان آنها. رسد نمي
   و بگيرد دست به قلم انساني اگر مثال. كنند مي رها را صورتها و شكلها ساير رسد، مي

 ممكن  گونه هزار شود، رسم شكل يك به سياهي يك كه بكشد كاغذ روي را آن بخواهد
 روي را قلم و دهد ادامه اگر و درآيد"م"شكل به مثال كه است اين آنها از يكي كه است،
 نوبت اگر و است،"ن -"آنها از يكي  كه شود رسم است ممكن شكل گونه هزار بكشد، كاغذ
   كند، تكرار را خود عمل ديگر
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 و گرفت دست  به قلم اگر حاال. است"ت"شكل آنها از يكي كه است ممكن گونه هزار
 از احتماالت يكهزارم از احتماالت  يكهزارم گفت بايد حقيقت در درآمد،"منت"شكل

 از و نوشت سطر چند و داد ادامه را خود كار اگر و. است گرفته صورت احتماالت يكهزارم
 و است قربت موجب طاعتش كه عزوجل را خداي منت":شد پديدار  شكل اين آنها مجموع

   آيد مي بر چون و است حيات ممد رود مي فرو كه نفسي هر. نعمت مزيد اندرش شكر به
 احتمال ،...واجب شكري نعمتي هر بر و موجود نعمت دو نفسي هر در پس. ذات مفرح
 صورت انتخاب، و توجه روي از  نه يعني گزينش، روي از نه و تصادفا حروف اين همه اينكه
 محال را آن عادتا انسان عقل يعني نيست، تصور  قابل كه است ضعيف قدر آن است گرفته

 اراده و عقل كه چيزي همان يعني ،"گزينش"نيروي كند مي حكم  كه اينجاست از. داند مي
  . دارد وجود شود، مي  ناميده

 انديشه و عقل وجود بر انسانها مصنوعات و آثار از استدالل گوييم مي اينكه مسأله است اين
 براي را خودش فرد دادن قرار  مقياس از صرفا كه است منطقي تمثيل يك نه آنها در

 همه كه كند حكم باشد داشته درد دل خودش اگر مثال اينكه مثل (شود مي پيدا ديگران
 آثاري چنان رابطه مكرر اينكه دليل به كه است تجربي دليل  يك نه و) دارند درد دل مردم

 داده، قرار مطالعه تحت مستقيما را آن آثار و عقل يعني كرده، آزمايش انسانها  عقل با را
 مورد در ذهن كه برهاني  شبيه است عقلي برهان نوعي بلكه است، كرده كشف را آنها رابطه
  ). 1 (كند مي اقامه تاريخي متواتر قضاياي صدق

  
  

  : پاورقي
 حثهايب در را استداللها گونه اين ماهيت درباره بحث بيشتر تفصيل و تحقيق ما 1. 
  . نماييم  حاصل توفيق آنها نشر به اميدواريم ايم، كرده" شناخت"
  

 از ما خود از غير ديگر انسانهاي هوش و عقل به يافتن دست و ما شناخت شد معلوم پس
 ذات با ش ا رابطه و جهان مورد در كه نظم برهان آنكه به رسد چه نيست، تجربي دليل نوع

  . اشدب  تجربي دليل نوع از شود مي اقامه تعالي باري
 شده آنها ايراني  روان دنباله و عرب مسلمان نويسندگان از بسياري نصيب اشتباه اين اخيرا
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2  
   

 و آثار شبيه كامال عالم كه كنند ثابت خواهند مي الهيون كه است پنداشته هيوم آقاي
 ثابت اند خواسته است، علل تشابه  دليل معلوالت تشابه اينكه راه از و است انسان مصنوعات

  رينظ يا سازنده -است خانه  يك مانند عينا كه عالم پس كه كنند
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  . دارد هخان و ماشين سازنده
 يك يا كشتي  يك به شبيه آنكه از بيش جهان نيست، اينچنين: فرمايند مي هيوم آقاي

  . است حيوان يك يا گياه  يك تنظيم خود و منظم دستگاه شبيه باشد، خانه يك يا ماشين
 ماشين يك مانند جهان كه است اين شما سخن معني: گوييم مي هيوم آقاي پاسخ در اوال
 خودش مانند جهان كه داشتيد انتظار شما مگر! است خودش مانند لكهب نيست، كشتي يا

 و گياه همان سر بر سخن حقيقت، در نيستند؟  جهان از جزئي حيوان يا گياه مگر نباشد؟
 بسيار صنعتي دستگاه يك مانند كه شده ساخته چنان شما قول به كه است حيوان يا

. شود مي تنظيم خود درون از تر يشرفتهپ بشري ماشينهاي و كشتي از درجه هزار پيشرفته
    سازنده اگر پس. است ماشين و كشتي از بيش حيوان و گياه در"صنع"  هاي نشانه پس

 حيوان و گياه  اش نمونه كه جهان سازنده است، مند بهره انديشه و عقل از ماشين و كشتي
  . است دانايي و عقل داراي اولي طريق به است،
 منظور، و است"  تشبيه"نوعي ماهيت نظر از برهان اين گويد مي مهيو آقاي اينكه ثانيا

 محال. است اشتباه است، انسان  صنع ميان و طبيعت صانع صنع ميان مشابهت كمال اثبات
 صانع بلكه باشد، داشته انسان صنع به كامل  شباهت) خدا (طبيعت صانع صنع كه است

 و فعل نظر از باشد، انسان شبيه اينكه از است منزه صفات و ذات نظر از همچنانكه طبيعت
  . است شباهت از  منزه نيز صنع
 در است موجودي است، طبيعت از جزئي اينكه حكم به. است طبيعت از جزئي انسان
 كمال به نقص از و فعل به قوه از را خود كه است اين تالشش همه. تكامل و"شدن"حال

  . برساند
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 حكم به نيز و. است كمال به نقص از و فعل به وهق از حركت نوعي انسان تالشهاي تمام
 برقرار شكل به طبيعت در او تصرف طبيعت، خالق نه است طبيعت اجزاي از جزئي اينكه
 قبيل از انسان هاي ساخته. است طبيعت  اجزاي ميان) طبيعي غير (مصنوعي رابطه كردن
 به مصنوعي ارتباط كي با كه طبيعي مواد سلسله يك از است عبارت كشتي و خانه و شهر
 مصنوع هدف نه است سازنده و صانع هدف غايت، و هدف آن كه  غايتي و هدف يك خاطر

 نائل غرضي و هدف به مصنوعي ارتباط اين وسيله به خواهد مي سازنده و ، شده ساخته و
  . اند يافته پيوند يكديگر با آيد،
  : است چيز دو بشري صنع مقوم پس
  . طبيعي نه و است مصنوعي پيوند ،مصنوع اجزاي پيوند. الف
 صانع اين يعني است، صانع غرض و هدف رفته، كار به صنع اين در كه غرضي و هدف. ب

 به و كند مي نقص رفع خود از و رساند مي هدفي به را خود مصنوع، اين وسيله به كه است
  . رساند مي فعليت به قوه از را خود نوعي
 است ممكن نه. باشد داشته وجود تواند نمي تعالي ريبا صنع در ركن دو اين از يك هيچ
 موجود هدف است ممكن  نه و باشد طبيعي غير رابطه يك يكديگر با مصنوع اجزاي رابطه
 كه آنچنان باشد، طبيعي پيوند يكديگر با مصنوع اجزاي پيوند بايد بلكه باشد، صانع هدف

 يا جمادي طبيعي مركب يك زاياج در يا اتمي منظومه يا شمسي منظومه اجزاي پيوند در
  . كنيم مي مشاهده انسان يا حيوانات يا گياهان اجزاي در
   غايات: گويند مي كه الهي حكماي سخن معني است اين
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 معني به انسان  حكمت: گويند مي يا و فاعل، غايات نه اند فعل غايات همه باري افعال
 رساندن معني به تعالي باري  حكمت و غايتهاست بهترين براي ها وسيله ترين فاضل انتخاب

  . خودشان غايات به است موجودات
  
  ) 1(لغاية ممكن كل ايصال   العناية و الحكمة مقتضي اذ
  
 عوالم برتر مقام"السافل الي يلتفت ال العالي":گويند مي كه سخنشان معني است اين و

 آنها سخن معني است ناي و. كند  نمي جستجو عوالم اين تر پايين مقام در را غايتي وجود،
 همه داشتن غايت االطالق، علي كامل ذات از آنها صدور و موجودات مخلوقيت الزمه كه

 و. است متعال حق ذات الغايات، غاية و است موجودات  همه در عشق سريان و موجودات
    متعال حق فاعليت و است بالقصد فاعليت انسانها فاعليت كه سخنشان  معني است اين

  . بالعناية فاعليت
 برهان از حاضر عصر تا االيام قديم از غرب فالسفه همه و هيوم تصور كه است اين حقيقت

 بشر صانعهاي مانند صانعي را خدا اينكه براساس است عوامانه كودكانه تصور همان نظم
 با تنها آنكه حال و اند، پرداخته بحث به  صانعي چنين اثبات و نفي اطراف در و كرده فرض

 انسان حد در مخلوقي يم، ا نكرده اثبات را خدا وجه هيچ  به كه است يصانع نيچن اتاثب
  . ايم كرده اثبات

 غرب فلسفه  است قرن سه نزديك كه نظم برهان تقرير در هيوم طمطراق پر نظريه بررسي
   بار است، داده قرار الشعاع تحت را
  

  : پاورقي
 حكمت منظومه 1.   . سبزواري

  
 در برهان اين از غربيان تصور نبوده، خبري غرب در است، مطرح"عنايت"بحث در اسالمي

 حد در نه بوده معتزلي و اشعري  متكلمين تصور حد در حداكثر و الناس عوام تصور حد
  . اسالمي فالسفه و حكما تصور
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 مانند هوشي و عقل از جهان صانع كه شود ثابت برهان اين با فرضا: گويد مي هيوم ايآق

 اثبات است خداوندي يتناهي ال كمال اثبات كه مدعا است، برخوردار انسان هوش و عقل
  . است نشده
 ال و مطلق كمال را خداوند كه كساني پنداشته كه است اين اينجا در هيوم آقاي اشتباه
  . است بوده است تجربي دليل  يك او قول به كه نظم برهان به اتكا با اند، دانسته يتناهي

 كه است حد  اين در تنها نظم برهان ارزش كه شديم يادآور فلسفه اصول جمپن جلد در ما
 طبيعت كه كند مي ثابت قدر همين برهان اين. دهد مي سوق الطبيعه ماوراء مرز تا را ما

 افعال به مستشعر و ذات به مستشعر ماوراء، آن و است ماوراء آن مسخر و دارد ماورايي
 يا است واحد قديم، يا است حادث ممكن، يا است  اجبو ماوراء آن اينكه اما. است خود
 اين حدود از نامتناهي، يا است متناهي قدرتش و علم نامحدود، يا است محدود كثير،
 فلسفه و است الهي فلسفه برعهده تنها و تنها كه است مسائلي اينها. است خارج  برهان
  . كند مي اثبات را اينها ديگري براهين با الهي
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 جهان صانع  كه كجا از باشد، ممكن جهان ترين كامل ما جهان فرضا: گويد مي هيوم يآقا
 تكميل را خود صنعت ممارست، و تدريج به خود يا و باشد نكرده كپيه ديگر جاي از را آن

   باشد؟ نكرده
 او. است  غافل نظم برهان كاربرد حدود از هيوم كه است آن از ناشي نيز اشكال اين

 در. است نظم برهان آن و كنند مي استنتاج برهان يك از را الهيات مسائل همه پنداشته
 طبيعت كند مي ثابت كه است اين  نظم برهان كاربرد كه ايم گفته فلسفه اصول پنجم جلد
 فالسفه اصطالح به طبيعت. است شده تسخير قواي طبيعت، قواي نيست، واگذاشته خود به

 طبيعت بر حاكم ماوراء آن و دارد ماورايي طبيعت يگر،د عبارت  به و است، بالتسخير فاعل
 و رسا كاربرد، همين حدود در است، حد اين در كاربردش كه نظم برهان. است  آن مدبر و

 مكتسب يا است ذاتي  كمالش آيا مثال دارد، وضعي چه ماوراء آن اينكه اما. است كافي
 سلسله يك اينها، امثال و است مقدي  ذاتش مانند يا و آورده دست به تدريجا آيا است،
 ديگري براهين با فرضا و است، تحقيق قابل ديگر  براهين سلسله يك با كه است مسائل
 كه ماند خواهد مجهول بشر براي هميشه براي كه باشد مسائلي از و نباشد تحقيق قابل
    نظم نبرها هدف. كاهد نمي نظم برهان ارزش از است تحقيق قابل و نيست طور اين البته
 از خارج مرز، اين  ماوراي. كند رهبري طبيعت ماوراي مرز تا طبيعت از را ما كه است اين

  . است برهان اين مسؤوليت
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 نظم" بر نقضي عنوان به را ها زلزله و طوفانها و آفات و شرور مسأله هيوم آقاي
  . كند مي ذكر جهان"معقول

 آن طرح از ايم،  كرده بحث مشروحا الهي عدل كتاب در مطلب اين درباره اينكه به نظر ما
  . دهيم مي ارجاع  كتاب آن به را خوانندگان و كنيم مي خودداري اينجا در
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   سياسي و اجتماعي مفاهيم نارسائي             
  

 علت سومين  مادي گرايشهاي

  سياسي و اجتماعي مفاهيم برخي نارسايي ،
 و اجتماعي خاص مفاهيم كه آنگاه كه وانيمخ مي سياسي فلسفه تاريخ در. است  بوده 

 ميان  به ملي حاكميت حق مخصوصا و طبيعي حقوق مسأله و شد مطرح غرب در سياسي
 قائل حقي حكمران  مقابل در مردم توده براي و شدند سياسي استبداد طرفدار اي وعده آمد

 اين بود، تكليف و وظيفه شدند  قائل حكمران مقابل در مردم براي كه چيزي تنها و نشدند
 خود مابانه استبداد سياسي نظريات براي اي پشتوانه  اينكه براي خود استداللهاي در عده
 مسؤول مردم مقابل در حكمران كه شدند مدعي و چسبيدند خدا  مسأله به كنند، پيدا

 و اند مسؤول حكمران مقابل در مردم ولي است، مسؤول خدا برابر در فقط او بلكه نيست،
 اي؟ كرده چنان و چنين چرا كه كنند بازخواست را حكمران ندارند حق مردم. دارند فهوظي

   يا و
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 مورد را او تواند مي كه خداست فقط كن، چنان و چنين كه كنند معين وظيفه برايش
 كه دارد حقوقي حكمران  ولي ندارند، حكمران بر حقي مردم. دهد قرار بازخواست و پرسش
   .كنند ادا بايد مردم

 اعتقاد ميان آمد وجود به تصنعي ارتباط و مالزمه نوعي ها انديشه و افكار در طبعا رو اين از
 اي داخلهم هرگونه حق سلبو حكمران برابردر تسليم لزوم به اعتقاد و طرف، يك از خدا به
 مقابل در فقط را او و است برگزيده مردم نگهباني و  رعايت براي را او خدا كه كسي برابر در

 حق ميان آمد وجود به مالزمه قهرا همچنين و. ديگر طرف از  است ساخته مسؤول خود
  . ديگر طرف از خدايي بي و طرف، يك از ملي حاكميت

  : اند نوشته دولت قدرت و فرد آزادي كتاب در صناعي محمود دكتر آقاي
  
 با افراد، مال نه  است دولت آن از آزادي اساسا اينكه و سياسي استبداد مسأله اروپا در"

 قدرتهاي استبداد كنند، قبول را خدا اگر كه كردند مي فكر افراد. است بوده توأم خدا مسأله
 و ندارد حقي گونه هيچ حكمران مقابل در فرد كه بپذيرند بپذيرند، بايد نيز را مطلقه

 پيشگاه در تنها حكمران داشت، نخواهد مسؤوليتي گونه هيچ فرد مقابل در نيز حكمران
   را اجتماعي اختناق بايد بپذيرند را خدا اگر كه كردند مي فكر افراد لذا.  است مسؤول داخ
 آزادي پس كنند، انكار را خدا بايد باشند داشته اجتماعي آزادي بخواهند اگر و بپذيرند، نيز

  . "دادند ترجيح را اجتماعي
  
 افراد مطلقه حكومت  يرشپذ خدا به اعتقاد نتيجه تنها نه اسالمي، اجتماعي فلسفه نظر از

 به اعتقاد تنها فلسفه، اين نظر از بلكه دارد، مسؤوليت مردم مقابل در حاكم و نيست
   را حاكم كه خداست
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 يك را حقوق استيفاي و كند مي حق ذي را افراد و سازد مي مسؤول اجتماع مقابل در
  . كند مي معرفي شرعي الزم وظيفه

 گيرودار در  حق حضرت برگزيده و معصوم امام و تماعياج و سياسي پيشواي اميرالمؤمنين
  : فرمود و گفت سخن مردم با صفين

  
 مثل الحق من  علي لكم و امركم، بوالية حقا عليكم لي سبحانه اهللا جعل فقط بعد، اما «

 الحد كان لو و له، جري اال  عليه يجري ال و عليه، جري اال الحد يجري ال... عليكم لي الذي
 و عباده علي لقدرته خلقه، دون سبحانه  هللا خالصا ذلك لكان عليه يجري ال و له يجري ان

  ). 1 (» قضائه  صروف عليه جرت ما كل في لعدله
 همان را شما و است داده قرار شما بر حقي من براي شما بر من حكومت با تعالي حق

 را كسي است، طرفي دو همواره حق. شماست برعهده مرا كه است من عهده بر حق اندازه
 بر كه باشد كسي اگر و. است حقي او بر هم را ديگري آن اينكه مگر نيست حقي ديگري بر

 مزيتي چنين را آفريدگانش و خداست تنها او ندارند،  حقي او بر ديگران و دارد حق ديگران
 جاري عدالت بر جز او وناگونگ قضاي و دارد قدرت و توانايي بندگانش بر او زيرا نيست،

  . گردد مين
  

  . داشت خواهد  مقابل در مسؤوليتي شد مند بهره آن از كس هر است، متبادل حق، يعني
   بوده آزادي مساوي هميشه ديني مفاهيم اسالم، نظر از
  
  

  : پاورقي
  .207 خطبه البالغه، نهج 1. 
  

 اينكه يعني داشته، جريان غرب در صناعي دكتر آقاي نقل طبق آنچه برعكس درست است،
  . است بوده اجتماعي اختناق با مساوي ديني هيممفا
 سوي به ايشان  دادن سوق و دين از افراد گريزاندن جز روشي، چنين كه است واضح پر

  . داشت نخواهد محصولي ،دارد خدايي رنگ هرچه و خدا و ذهبم با ضديت و ماترياليسم
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 هم علت، سه  ينا. شود ذكر است الزم كه هست ماديگري به گرايش براي ديگر علت سه
 روش به شود مي مربوط  علت سه اين. مسيحيان ميان در هم و دارد وجود ما ميان در

  . دارند و داشته حاضر زمان يا و گذشته در اديان پيروان كه عملي يا و تبليغي
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                  متخصص غير نظر اظهار
  
 درباره  قديم در. نندك نظر اظهار كه دهند مي حق خود به مردم همه مسائل بعضي در

 كس هر دارم، ناراحتي  فالن من گفت مي كسي اگر. بود اينچنين مطلب بهداشتي، مسائل
 و اش چاره و است اين اثرش و است  اين علتش بلي، كه كرد مي نظر اظهار شنيد مي كه

 اظهار حق. كرد مي نظر اظهار ديگر نحوي به شنيد مي  كه ديگري و است، اين هم عالجش
 الاقل و داشتند مي قدرتي و نفوذ احيانا اگر و دانستند مي محفوظ خود براي همه را نظر

  كه را دستور اين كه كردند مي مجبور را او داشت، مي آنها از رودرواسي  نوعي بيمار
 بهداشتي مسائل در نظر اظهار كه كردند مي فكر كمتر. ببندد كار به است قطعي اش نتيجه

 خواند، درس استاد نزد سالها بايد بود، داروشناس بود، پزشك بايد ،است تخصص به نيازمند
 ميان در هم االن. دانستند مي پزشك را خود همه گويي اما. آموخت علمي تجربه مدتها بايد
   يك
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 طبقه  . است همين وضع
 همه. دارد  ادامه و هست طور همين هم هنوز و بود طور همين عينا نيز ديني مسائل در

  . كند نظر اظهار كه دهد مي حق ودخ به كس
 علمي  مسائل ترين پيچيده جمله از توحيدي و خداشناسي قسمتهاي خصوصا ديني مسائل
 عموم كه اندازه  آن خداشناسي اساس البته. ندارد نظر اظهار شايستگي كس همه كه است
 آن كه قدم يك اما است،  فطري و ساده باشند، داشته ايمان و بدانند اند مكلف مردم
 العاده فوق و آيد مي ميان به الهي قدر و قضا و افعال و اسماء و صفات بحث برويم، تر طرف

 تنها ،"است عميق دريايي")السالم عليه (علي اميرالمؤمنين تعبير به. گردد مي پيچيده
 ذات اسماء و صفات بررسي و شناسايي. كنند شناوري دريا اين اعماق در توانند مي نهنگها

 در را خود كس  همه بينيم مي اينكه حال و باشد، ساخته كس همه از كه نيست يكار حق
 از سر گاه و پردازد مي  استدالل و نظر اظهار و بحث به و داند مي نظر اهل قسمت اين

  . آورد مي در مضحكي سخنان
 يك جهان نظام  كه كند بيان و كند تعريف را"غائيت اصل"خواست مي كشيشي نويسند مي

 خواست مي راه اين از و كند مي طي را هدفداري جريان يك جهان و است هدفدار نظام
 مطلب اين دانيم مي چنانكه البته و. برساند  ثبوت به را او اراده و علم و تعالي باري حكمت
 طالبي روي خطوط كشيش اما آورد، شاهد توان مي موجودي هر خلقت از نيست، دشواري

 اين شده كشيده طالبي روي منظم خطوط اينكه علت گفت كرد، ذكر  مثال عنوان به را
 محل قبال كنيم، قاچ و تقسيم خانواده افراد براي را طالبي خواهيم مي ما وقتي  كه است

   تقسيم عادالنه كه باشد مشخص كارد گذاشتن
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 كنيم  ! نيندازند راه جنجال و جار و نكنند دعوا ها بچه و
 خداوند چرا كه كرده عنوان را مطلب اين شخصي گويند مي. كنم ذكر خودمان از هم مثالي

 ديگر داشت، مي بال شتر اگر: داد مي جواب است؟ نداده شتر به اما است داده بال كبوتر به
  ! شد مي خراب ما گلي و خشت هاي خانه و كرد مي پرواز شتر ماند، نمي زندگي ما براي

 نگويند مردم چيزكي نباشد تا":گفت هست؟ خدا وجود بر دليلي چه پرسيدند ديگري از
  ! "چيزها
 الهي، حكمت  به مربوط مسائل در وارد نا افراد كه شود مي ديده غالبا كه منطقهايي ضعف
 و حدوث اختيار، و جبر الهي، كامله  قدرت الهي، مشيت و اراده الهي، قدر و قضا الهي، عدل
 نشان خود از غيره و انميز و صراط و جهنم و بهشت و معاد و برزخ و قبر عالم، قدم
 متن گويند مي خبران بي و جاهالن اين آنچه كه پندارند مي آنها  مستمعان غالبا و دهند مي

   ال بزرگ موجبات از يكي اند، رسيده تعليمات آن اعماق به اينها و است  ديني تعليمات
 مذهبي  . است مادي گرايشهاي و

 نه و هستند آشنا  الهيون مكتب با نه كه افرادي كه معرفت اهل براي است مصيبت چقدر
 جامع در خصوصا ديني تبليغات  سيستم در كه نظمي بي و مرج و هرج از ماديون، مكتب با

 بافند مي هم به طائالتي ال نويسند، مي كتاب  ماديون رد در كرده، استفاده دارد وجود تشيع
 از. است ماديگري سود به تبليغاتي چنين كه است بديهي. است استهزا و تمسخر اسباب كه

  . آورد مثال توان مي فراوان است شده نوشته زمينه اين در ما خود  زمان در كه كتبي
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  ! زندگي؟ يا خداپرستي                 
  
  : گردد روشن كامال منظور تا كنيم نشان خاطر را مطلبي بايد مقدمتا اينجا در

 به را او تا  شده نهاده غرايزي بشر جودو در. كند پيروي خود غرايز از است محكوم بشر
 چشم بشر كه نيست اين مقصود البته. بكشاند است، منظور خلقت متن در كه هدفي سوي
 را آنها نتوان نيست، عبث غرايز، وجود  كه است اين مقصود باشد، خود غرايز تابع بايد بسته
. پرداخت آنها كلي مبارزه و معارضه به نبايد و گذاشت مهمل را آنها نتوان گرفت، ناديده
  . است ديگري مطلب اين كه كرد، رهبري و تعديل و اصالح بايد را غرايز
 خلقت شاهكارهاي از نيست، كوچكي امر تمايل اين. هست فرزند به تمايل انسان در مثال
 تمايل اين خلقت، كارخانه در منتها.  يافت نمي ادامه خلقت نبود، تمايل اين اگر. است الهي
   به
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 خدمت در  نسلي هر تا است شده ريخته حيواني هر كام در شيرين و لذيذ امر يك صورت
 قرار قبلي نسل در تنها را  عالقه اين. ببرد لذت نيز خدمت اين از و باشد خويش آينده نسل
 آن به نه اما است، گردانيده عالقمند قبلي  نسل به نيز را بعد نسل انسان، در. است نداده
  . پيوندهاست رمز ها عالقه اين. است كرده عالقمند  آينده به را هگذشت كه شدت
 است ممكن. است كاوش و طلبي دانش و جويي حقيقت حس بشري، غرايز از ديگر يكي
 نمي هميشه براي اما كرد، منصرف كاوش و دانش و تحقيق از موقت زماني در را مردم
  . كرد  قيام بشر طلبي دانش و جويي حقيقت روح ضد بر توان

 انسان در مستقيم  غريزه يك دوستي مال البته. است دوستي مال انسان غرايز جمله از
 او عالقه مورد و بدارد دوست  مال خاطر به را مال انسان كه نيست اينچنين يعني نيست،
 در و كند رفع خواهد مي را خود زندگي مادي  حوايج غريزه، و طبع حسب به چون اما باشد،
 پول انسان اگر است ثروت و پول حوايج، رفع وسيله ما  اجتماع مانند اعاتاجتم اي پاره

    بسته رويش به درها همه باشد نداشته اگر و دارد دست در را قفلها همه كليد باشد داشته
 دوست زندگي  ماديات نظر از قفلها همه كليد عنوان به را پول آدمي نظر، اين از ماند مي
  . دارد مي

 براي كه معني  بدين كرد، مبارزه توان نمي غريزي و طبيعي امر يك با مگفتي همچنانكه
 را جامعه محدود مدت  يك در است ممكن هرچند كرد تعطيل را آن توان نمي هميشه

 و بشر اما كشاند، سو بدان هميشه  براي را محدود افرادي است ممكن هم و كشاند سو بدان
   هميشه براي غرايز از  يكي مقتضيات از توان نمي را بشري جامعه
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 راضي كه كنيم  قانع هميشه براي را افراد همه بتوانيم كه ندارد امكان مثال كرد، منصرف
 يا "پول" نام به جادويي و مرموز كليد آن از و باشد بسته رويشان به درها همه شوند

  . گزينند دوري منفور و پليد ء شي يك عنوان به"ثروت"
 تجرد دين، عنوان و نام  تحت اگر شود، مبارزه غرايز اين با دين، نام با و خدا نام با اگر حاال

 موجب جهل عنوان، و نام آن تحت اگر پليدي، ازدواج و شود شمرده مقدس رهبانيت و
 مايه تمكن و قدرت و ثروت عنوان، و نام آن با اگر گمراهي، سبب علم و گردد معرفي نجات

 عوارضي چه خوشبختي، و سعادت مايه ستنارسيد و ضعف و فقر و شود شناخته بدبختي
    تلقينات و ديني جاذبه تأثير تحت طرفي از كه بگيريد نظر در را انساني دهد؟ مي دست
 را طرف اين يا باالخره امور، اين شديد جاذبه تأثير تحت ديگر طرف از و است ديني
 گرفتار جاذبه دو اين  كشاكش در مردم از بسياري مانند يا و را طرف آن يا گيرد مي
  : اند گفته شان درباره كه شود مي كساني از شود، مي
  

   جام به دست يك و مصحفيم به دست يك
   حرام نزد گهي و حالليم نزد گه                           

  
 يك االمر، نفس و واقع در. » هؤالء الي ال و هؤالء الي ال «: كند مي پيدا مذبذب روحيه
  . آثارش و عوارض همه با شود مي حسابي و تدرس رواني بيمار
 بر تسلط و  حكومت و رهبري و اصالح و تعديل نيست، غرايز محو دين رسالت و دين كار

 دين و خدا نام با كه اجتماعاتي در قهرا برد، بين از نبايد و توان نمي را غرايز چون. آنهاست
   معرفي متضاد زندگي، با را خداپرستي و كنند مي قيام غرايز نابودي براي مذهب و
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 مكتبهاي ساير و ماترياليسم و خورند مي شكست عالي مفاهيم و معاني اين خود كنند، مي
 هر جاهل مابان زاهد كه گفت بايد ترديد بدون لهذا. گيرد مي رواج ديني ضد و خدايي ضد

 هب مردم گرايش مهم عوامل از هستند زياد هم ما خود ميان در بدبختانه كه محيطي
  . باشند مي ماديگري

 يا: دهد مي قرار حرمان و بدبختي دو ميان در را بشر كليسايي، تعليمات گويد مي راسل
. آن قصور و حور و آخرت از حرمان و بدبختي يا و آن، نعمتهاي از حرمان و دنيا بدبختي

 دنيا دبختيب به يا: كند تحمل را بدبختي دو از يكي بايد الزاما انسان كليسا نظر از گويد مي
 لذتها از ديگر جهان و آخرت در مقابل در و دارد نگه منزوي و محروم را خود و دهد تن

   در كه بپذيرد بايد باشد مند بهره لذتها و نعمتها از دنيا در خواست اگر يا گردد، مند بهره
  . ماند خواهد محروم آخرت
 خداشناسي و توحيد و طقمن ناحيه از است وارد منطق اين بر كه ايرادي و سؤال اولين
 جمع چرا است؟ كرده محكوم  بدبختي دو از يكي تحمل به را بشر الزاما خدا چرا آخر. است
 كم او رحمت خزانه از مگر! است؟ بخيل خداوند مگر است؟ ممكن نا خوشبختي دو ميان
 خوشبختي هم و بخواهد ما براي را دنيا خوشبختي هم خدا، دارد مانعي چه! شود؟ مي
 بايستي است، لبريز متناهي غير قدرت و وجود از كه است كار در خدايي اگر را؟ تآخر

   ما دنياي خوشبختي هم خواهد، مي را ما كامل سعادت اگر و بخواهد، را ما  كامل سعادت
  . را ما آخرت خوشبختي هم و خواهد مي را

 شايد و است داده مي آزار را او سخت كليسايي تعليم اين كه است كساني از راسل برتراند
   گرايشهاي در فراواني تأثير تعليم اين
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  . است داشته او ديني ضد و خدايي ضد
 يك دين در  اينكه علت كه اند كرده خيال كنند، مي و كرده تبليغ را فكر اين كه كساني
 امور اين كه است اين  شده نهي غيره و ظلم و زنا و قمار و شراب قبيل از چيزها سلسله
 خدا و است مخالف بهجت و خوشي با دين و آورد مي بهجت و خوشبختي و سعادت
 خوشبخت آخرت در بتواند تا باشد  نداشته مسرت و سعادت و خوشي دنيا در او خواسته

  . است اين  برعكس درست امر، اينكه حال و! باشد
 تيرگي و  بدبختي موجب امور اين كه است اين خاطر به محدوديتها و جلوگيريها اين

 در بخوري شراب اگر  كه نيست اين معنايش مخور، شراب گفت خدا اگر. گردد مي زندگي
 چون بلكه است، ناسازگار  آخرت خوشبختي با دنيا خوشبختي و شوي مي خوشبخت دنيا

 تمام. است شده جلوگيري آن از آخرت در هم و دنيا در هم است، بدبختي موجب شراب
  . شدند نمي حرام نبودند بدبختي جبمو اگر يعني اند، اينچنين محرمات

 همين در و هستند خوشبختي موجب چون واجبات يعني واجبات، مورد در همچنين و
 خوشبختي از قدري تا اند شده  واجب اينكه نه اند، شده واجب دارند، نيك اثر نيز دنيا زندگي

   را محرمات مفاسد و مضار و واجبات مصالح و فوايد صراحت كمال با قرآن. بكاهند دنيا
 مي توضيح  : فرمايد مي كند، مي بيان را روزه و نماز نيروبخشي آيه دو در مثال. دهد

  
  ). 1(» الخاشعين علي اال لكبيره انها و الصاله و بالصبر استعينوا «
  
  
  

  : پاورقي
  .45 /بقره 1. 
  
  . انپيشگ خشوع  براي مگر است سنگين بسي] نماز [آن و جوييد كمك نماز و شكيبايي از
   
  : فرمايد مي روزه درباره و

 يا «  ). 1(» تتقون لعلكم  قبلكم من الذين علي كتب كما الصيام عليكم كتب آمنوا الذين ايها
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 قبل كه كساني بر  همچنانكه است، شده نوشته شما بر روزه! ايد آورده ايمان كه كساني اي
  . شويد تقوي با كه شايد شد، نوشته بودند شما از
  

 زدوده شما از  زشت اخالق و گردد نيرومند روحتان تا بگيريد روزه و بخوانيد زنما يعني
 كارهاي و فحشاء جلوي كه اند  تربيت و تمرين نوعي و عمل و كار نوعي روزه و نماز. شود

  . گيرند مي را زشتتان
 داند، نمي متناقض يكديگر با را معنوي مسائل و زندگي مسائل تنها نه تعليمات، اين در
 معرفي سعادتمندانه زندگي محيط يك با بيشتر سازش وسيله را معنوي مسائل لكهب

  . كند مي
 و شوند  فراري دين از مردم كه گشت موجب مبلغين، برخي حقيقت خالف تعليمات

  . بپندارند  جهاني اين ذلت و بدبختي تحمل و محروميت قبول مستلزم را خداشناسي
  
  
  

  : پاورقي
   .183 / بقره 1. 
  

   نامساعد اجتماعي و اخالقي محيط            
  

 و خداشناسي  انديشه با انسان اخالقي و روحي جو كه است اين مادي گرايشهاي ديگر علت
 روحي تعالي نوع  يك مستلزم طبعا خداپرستي و خداشناسي. باشد نامساعد خداپرستي

 اين زار، شوره و فاسد زمينهاي. كند مي رشد پاك زمينهاي در كه است بذري است، خاصي
 اسير و پرست ماده و شهوتران عمل، در انسان اگر. برد مي ميان از و كند مي فاسد را بذر

 با را خود محيط، با انطباق اصل حكم به هم هايش انديشه و افكار تدريجا گردد، شهوات
 خدا و خداشناسي متعالي هاي انديشه يعني كنند، مي سازگار او  اخالقي و روحي محيط

    بيهوده و لغو هستي اينكه و ماديگري پست افكار به را خود جاي خدادوستي و رستيپ
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  . دهد مي اينها امثال و است غنيمت دم نيست، عالم كار در كتابي و حساب است،
 فكر هر   زمينه بماند، باقي و كند رشد اينكه براي اي انديشه و
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  : كه است شده گفته ينيد آثار در عالي و زيبا چقدر. خواهد مي مساعدي روحي
  
  ). 1 (» كلب صوره أو كلب فيه بيتا المالئكة يدخل ال «

 نمي وارد باشد داشته وجود سگ تصوير يا سگ خانه، آن در كه اي خانه به فرشتگان
  . گردند

  
 اين جواب چطور؟ اجتماعي جو كه شود پرسش است ممكن. نامساعد روحي جو گفتيم
 مساعد بايد نيز اجتماعي جو كه نيست شك. گفتيم را مباشر و نزديك علت ما كه است
. است مستقيم غير تأثير نيست، مستقيم تأثير عقايد، روي بر اجتماعي جو تأثير ولي. باشد
 هاي انديشه رشد زمينه روحي فاسد جو و كند مي فاسد را  روحي جو اجتماعي فاسد جو

 كه است جهت همين به. كند مي تقويت را پست هاي انديشه رشد زمينه و ضعيف را متعالي
 كه  است جهت همين به باز و است شده زياد اهتمام اجتماعي محيط اصالح به اسالم در

 و اخالقي فساد  زمينه بكشند، مردمي در را متعالي هاي انديشه خواهند مي كه سياستهايي
 وسايلي با را اجتماعي محيط زمينه، اين كردن فراهم براي و كنند مي فراهم را آنها عملي

  . نمايند مي فاسد دارند اختيار در كه
 مطلبي ناچاريم سازيم، روشن مادي گرايشهاي در را روحي نامساعد جو تأثير اينكه براي ما
  . دهيم توضيح مجددا كرديم اشاره آن به قبال كه را

 اينكه يعني  اخالقي ماديت. اخالقي گاهي و است اعتقادي گاهي ماديگري كه گفتيم قبال
   اعتقاد نظر از چند هر شخص

  
  : پاورقي

 سفينة 1.   .486ص 2 / ج البحار،
  

 -  اخالقي ماديت. است مادي عمل، و اخالق نظر از ليكن و است طبيعت ماوراي به معتقد
 ديگر، عبارت به. است  اعتقادي ماديت موجبات و علل از يكي - شد گفته همچنانكه
 موجبات از يكي پرستي شهوت منجالب در شدن غرق و افسارگسيختگيها و شهوترانيها
  . است مادي فكري گرايشهاي
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 معنوي و اخالقي ايده گونه هيچ زندگي و حيات از انسان اينكه يعني اخالقي ماديت
  . باشد نداشته

 عمل، نظر از و نباشد اعتقادش گاه جلوه عملش ولي باشد الهي اعتقادا كسي است ممكن آيا
 مادي عمل، نظر از ولي باشد  مادي اعتقاد، نظر از كسي است ممكن آيا و باشد؟ مادي
 آيا باالخره باشد؟ ستم و تجاوز و تندروي از آاليش بي و منزه زندگي اش زندگي و نباشد

 امكان آري كه است اين پاسخ است؟ پذير امكان اعتقادي  ماديت از اخالقي ماديت انفكاك
   كرد، حساب بتوان آن روي و يابد دوام كه نيست چيزي اما شود، مي واقع زياد و است پذير
 و اسباب  نظام طبيعي روش و طبيعت خالف بر آنچه و است طبيعي غير حالت يك زيرا

 اعتقاد در عمل و روش يا است،  انفكاك كه آنجا باالخره و. يافت نخواهد دوام است مسببات
 منقلب را عمل طرز و كند يم تأثير ايده و اعتقاد يا و كند مي منقلب را آن و افتد مي مؤثر
  . اعتقاد فداي عمل يا و شود مي عمل فداي اعتقاد يا باالخره و. سازد مي
 باشد الهي ايمانا و فكرا كه كند زندگي عمر يك بتواند كسي كه كرد باور توان نمي را اين
 سو آن به يا و سو اين به يا شد، خواهد غالب طرف دو از يكي عاقبت مادي، عمال ولي
   خواه است، مادي ايمان و فكر نظر از كه هم كسي آن اينكه كما. رفت هدخوا
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 ماديت به تبديل او اخالقي تنزه اينكه يا و شود مي الهي و گردد مي بر يا زود يا دير ناخواه،
 معلول و علت) اخالقي ماديت و اعتقادي ماديت (ماديت نحو دو اين. گردد مي اخالقي

 واقع ديگري علت هم كدام، هر يعني هستند،  متقابل علولهايم و علت نوع از و يكديگرند
  . آن معلول هم و شوند مي

 و عقل و هوش و است هدف بدون جهان كه گشت منتهي اينجا به فكرش انسان وقتي
 س براسا است خلقتي و است تصادفي هم انساني افراد خلقت و ندارد وجود آن در ادراك
 را دم پس"افتد مي فكر به طبعا شود، مي  بسته بكلي مرگ از پس نيز انسانها پرونده و عبث
 تفكر طرز. "كردن؟ تلف بيهوده را عمر و بودن بد و خوب فكر در كي تا شمرد، غنيمت بايد

 خصوصام گردد، مي منتهي اخالقي ماديت به طبعا فرينشوآ وحيات هستي شماري  بيهوده
 خود، از ها انديشه اين صاحبان غالبا. ستفرسا طاقت و آور رنج العاده فوق تفكر طرز اين كه

 دنبال به و كنند مي فرار گزد، مي را آنها عقرب و مار مانند كه خود هاي انديشه از يعني
 امور پي در. سازد دور آنها از را كننده خرد و گزنده هاي انديشه  آن كه هستند اي  وسيله

 مجالس  به كه است اين حداقل رند،ب مي پناه مسكرات و مخدرات به روند، مي آور  فراموشي
 و آورند مي رو خود هاي انديشه و خود كردن فراموشي براي عشرت و عيش محافل و

  . گردند مي اخالقي ماديت در غرق تدريجا
 منطقا كه نيست  اين تنها گردد مي اخالقي ماديت به منجر اعتقادي ماديت اينكه علت پس

 لذتهاي از پوشي چشم براي  دليلي و گردد مي زلزلمت تقوا و عفاف بر مبتني اخالق اساس
   الهي، افكار معنوي سد رفتن ميان از با كه نيست اين تنها ماند، نمي باقي مادي

 ١٧٠



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

  انديشه اينكه  آن و است كار در هم ديگري علت بلكه كند، مي را خود كار شهوات جاذبه
 و گذارد مي فشار و رنج در  سخت را آدمي خلقت، و حيات و جهان درباره ماترياليستي هاي
 عيش از اعم آور، فراموشي امور به بردن پناه و ها انديشه اين از فرار به ميل حالت آدمي در
 سهمناك هاي انديشه اين دافعه تأثير. آورد مي وجود به مسكرات، و مخدرات يا و عشرتها و

  . نيست ماديات لذت جاذبه تأثير از كمتر
 ماديت به منجر اعتقادي ماديت كه همانطور يعني. ستا ممكن نيز حالت اين عكس

 شود، مي اعتقادي ماديت  به منجر امر نهايت در نيز اخالقي و عملي ماديت شود، مي خالقيا
 نيز عمل و اخالق گذارد، مي اثر  عمل و اخالق روي بر انديشه و فكر كه طور همان يعني
 گرايشهاي علل از كه بحث اين در اصلي مقصود. گذارد مي اثر انديشه و اعتقاد و فكر روي
 همين است رسيده اخالقي و روحي نامساعد جو مسأله  به سخنمان و كنيم مي بحث مادي

  . است قسمت
 عمل مسأله از فكر مسأله هست؟ فكر و عمل بين ما اي رابطه چه شود سؤال است ممكن

 و عمل اما ماند،ب  ثابت اش فكري نظام و كند فكر جوري انسان است ممكن. مجزاست
  . كند سير ديگري نحو به و نباشد آن مطابق اخالقش
 را ذهن از اي گوشه  كه نيست خشك و مجرد فكر يك اعتقاد، و ايمان كه است اين جواب
 انسان، افكار بين در. باشد نداشته  كاري سرو انسان هستي قسمتهاي ساير با و كند اشغال
 قسمتهاي و انسان رياضي اطالعات و افكار مانند ، است بسيار عمل، به ارتباط بي افكار

 پيدا انسان در وقتي كه است افكار از بعضي اما. جغرافيايي يا و  طبيعي اطالعات از بسياري
   تسلط  انساني وجود سراسر بر خواهد مي دارد، پيوند انسان سرنوشت با اينكه حكم  به شد،
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 عده يك زنجيروار شود، مي پيدا كه اميهنگ دهد، قرار خويش قبضه در را همه و يابد
 عينا. كند مي عوض را انسان مشي خط و آورد مي خويش دنبال به را ديگري هاي انديشه
 آنكه از پس. گفت نمي ،"الف"بگو گفت مي استاد چه هر كه است مكتبي كودك داستان
 بگويم،"الف"اگر كه داد جواب دارد؟ ضرري چه تو براي  گفتن"الف"كه كردند بسيار اصرار

 من. داشت خواهد درازي سلسله باالخره و"ب"بگويم بايد آن از پس شود، نمي  ختم آن به
  . باشم راحت آخر به تا كه گويم نمي"الف"اول، از

  : گويد مي سعدي
  

   است هوس لدني علم مرا گفت دل
   است دسترس ترا اگر كن تعليمم                             

 (كه گفتم   هيچ: گفتم دگر؟: گفت) الف
                                است بس حرف  يك است كس اگر خانه در

 بايد بعدش بالفاصله گفت، وقتي انسان كه است مكتبي"الف"همان عينا خدا مسأله
 بايد پذيرفت را خدا وقتي انسان. آن دنبال  به معرفت الفباي ساير ترتيب به و"ب"بگويد
 است، االطالق علي حكيم است، مطلق قادر است، الخفيات و سرال عالم خدا كه بپذيرد
   كار در غرضي و هدف نيز انسان خلقت از پس، ندارد، وجود او كار در  بيهوده و عبث
 و حيات همين  به انسان زندگي آيا: آيد مي دنبال به فكر اين قهرا. نيست بيهوده و است

 را انسان كه آن آيا دارد؟  ديگري يفهوظ و تكليف انسان اينكه يا و است محدود زندگي
   نگذاشته اينكه يا است گذاشته او عهده به هم را اي وظيفه است، آفريده

 ١٧٢



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

   كرد؟ رفتار بايد چگونه و چيست وظيفه آن هست، اي وظيفه اگر و است؟
  

 را خود زندگي سراپاي اينكه مگر كند، نمي رها را انسان گريبان آخر تا كه"الفي"است اين
  . كند مي معين انسان براي"خدا الف"كه است  سيري خط اين يعني كند،"الف"اين تسليم
 جو اگر و دارد الزم مساعدي عملي و روحي جو خداشناسي، كه است حساب اين روي

 در كه بذري همچون گردد، مي خشك نيز اصلي ريشه همان نبود، مساعدي عملي و روحي
  . رود مي بين از و گردد مي فاسد نباشد مساعد محيط اگر كه شود مي افشانده زميني
 روحي تعالي  مقتضي توحيد. تعالي براي را روحي آماده زمينه يك كند مي اقتضا توحيد
 همين به و دهد سازگاري  خلقت و حيات هدفهاي با و دهد برتري را روح خواهد مي است،
 للمتقين هدي":دگوي مي است، استعداد و پاكي و قابليت از سخن همه كريم قرآن در جهت

  كه است اين براي قرآن) 2("حيا كان من به لتنذر".پرهيزكاران  براي است هدايت) 1("»
  . كني خطر اعالم را ها زنده آن وسيله توبه
 لذا و دهند مي تنزل واال قدس مقام آن از را روح عملي، و اخالقي عصيانهاي ديگر، طرف از

  .ديگرنديك با متضاد نيروي دو عمل آن و فكر اين
 لو و مقدس، مفاهيم  تمام در بلكه است، اينچنين مطلب مذهبي مقدس مفاهيم در تنها نه 

  . است منوال همين به مطلب مذهبي، غير
  
  

  : پاورقي
   2 /بقره 1. 

 [70 / يس 2.   ].  است آمده» حيا كان من لينذر « كريم قرآن در و
  

 دالتخواهيع و آزادگيو عزت. دكن نمي رشد كس همه در روح شجاعت و شهامت و شرافت
 به رو اينها عياش، و  شهوتران انسان در. ندارد رشد كس همه در بودن بشر خيرخواه و

 در لذا و كنند، مي رشد رهيده تن از و گذشته خود از انسان در روند، مي فرسودگي و زبوني
 و است ردهم انساني سجاياي همه است، گراييده  نوش و عيش و شهوت به انسان كه آنجا

 سقوط راه در انسانها و جامعه سبب بدان و است رفته فرو  اخالقي سيئات لجن در انسان

 ١٧٣



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

 حالل لذات در گرفتاري از و پوشيدند مي چشم مباح لذات از بسياري از حتي حق اولياي
 گرفته او از روح تعالي شد  لذت بند پاي انسان كه آنجا دانستند مي زيرا داشتند، پرهيز نيز
  . باشد گناه بند پاي كه آنجا به رسد چه شود مي
 سياه و آورد مي  دلي سياه گناه، كه شده طرح صورت اين به مطلب اين ما اسالمي آثار در

 ثم «:فكري سيه دلي، سيه و آورد مي  دلي سيه كاري، سيه ديگر عبارت به. ايماني بي دلي،
  ). 1( » اهللا بايات كذبوا  ان السوأي اساؤا الذين عاقبة كان

  
  
  

  : پاورقي
   .10/ روم 1. 
  

   پرخاشگري و قهرماني سنگر                  
 فلسفي، مفاهيم  نارسايي كليسايي، مفاهيم نارسايي عناوين تحت قبال كه عواملي و علل

 و اخالقي جو بودن نامساعد و تبليغي روشهاي نقص ي،سياس و اجتماعي مفاهيم نارسايي
 عصر مادي گرايشهاي در و است مربوط تاريخ و گذشته به تنها يا شد، ياد آنها از اجتماعي

  . ندارد بخصوصي نقش ما عصر در و عصرهاست همه مشترك  عوامل از يا و ندارد نقشي ما
 بيش و  كم ما عصر در. كنيم يبررس را خودمان عصر مادي گرايشهاي خواهيم مي اكنون

 قرن دو در كه اي جاذبه و كشش نوع از نه البته دارد، جاذبه و كشش نوعي ماترياليسم
 همان اثر در نوزدهم و هيجدهم قرن در. داشت علوم با هماهنگي و روشنفكري نظر از پيش

 يا اينكه بر مبني بود آمده پديد موجي اروپايي،  فلسفي مفاهيم و كليسايي مفاهيم نارسايي
   اما. خدا و مذهب يا و دانش و علم
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 كه نكشيد طولي  . است  اساس بي و پوچ كه گشت روشن و شكست هم در كاذب موج اين
 و انقالبي خاصيت  ناحيه از است، ديگر ناحيه از ما عصر در ماترياليسم كشش و جاذبه

  .  است شده معروف بدان كه است اي يطلب مبارزه و پرخاشگري
 و بود خداپرست بايد يا كه است رفته فرو جوانان مغز در اينچنين بيش و كم وزامر

 و بود ماترياليست بايد يا و تفاوت، بي و ساكن و ساكت و طلب عافيت و جو مسالمت
  . استبداد و استثمار و استعمار دشمن و پرخاشگر و متحرك

 شناخته خاصيت آن  به ياليسمماتر چرا است؟ يافته راه جوانان مغز در اي انديشه چنين چرا
 كجاي از و شود مي استنباط آن ماترياليسم، كجاي از خاصيت؟ اين به الهي مكتب و شده

   اين؟ الهي مكتب
 از و شود استنباط  آن ماترياليسم، از منطقا كه ندارد لزومي. است واضح پرسشها اين پاسخ
 بيند مي چيز يك جوان. ندارد ركا سرو منطقي استنتاجات اين با كه جوان. اين الهي مكتب

 ها بارزهم وونبردها انقالبها و قيامها بيندكه مي جوان. او گيري نتيجه براي است كافي مانوه
 قرار تفاوتها بي و تحركها بي جناح در غالبا الهيون و كنند مي اداره ماترياليسم  طرفداران را

 مكتب و محكوم را  الهي مكتب خود قضاوت در كه است كافي قدر همين جوان براي. دارند
  . نمايد تأييد را مادي

 رهبري افرادي را استثمار و استبداد ضد قهرمانانه مبارزات عمده قسمت حاضر حال در
 حدود تا را قهرماني سنگر ترديد  بدون. دارند ماترياليستي تمايالت بيش و كم كه كنند مي

   آنها زيادي
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. ند ا داده اختصاص خود به نسبتا آنها را بودن بيانقال و تحرك خاصيت. اند كرده اشتغال
 از و. است گشته تهي اي حماسه هرگونه از ما عصر در ديني مفاهيم كه كنيم اعتراف بايد
 ستمكش و محروم طبقه روح در ستمگري و ظلم  كه العملي عكس به توجه با طرف آن

 است كافي دارد، وجود بشر راداف همه در كه پرستي قهرمان  روح به توجه با و كند مي ايجاد
    كه را عملي روش آن منفي ارزش و ماترياليسم نفع به را عملي تبليغ اين  مثبت ارزش كه

  . كنيم درك مذهب و خدا عليه دارند، ما الهيون اكنون
 و خداشناسي الزمه زيرا باشد، برعكس بايست مي قاعدتا رسد، مي نظر به عجيب جريان، اين

 راه در را او و كند مي وابسته  ماديات مافوق هدفهاي به را انسان كه تاس اين خداپرستي
 و ماده با را آدمي طبيعتا كه ماترياليسم  برخالف نمايد، مي گذشت با خود عالي هدفهاي
 است زندگي مادي شؤون حدود در هم آن شخصي و فردي  حيات به مربوط آنچه و ماديات

  . كند مي بست پاي
 و فرعونها مقابل در  كه اند بوده آنها پيروان و پيامبران همواره كه دهد مي اننش تاريخ بعالوه،

 پيامبران. اند كوفته هم در را اهريمني  قدرتهاي و اند خاسته پا به قدرت صاحبان و نمرودها
 و"مع" ليهع عظيم قدرتي شده استثمار و محروم  طبقه از ايمان، نيروي با كه بودند

  . آوردند مي وجود به "مترفين"
  : فرمايد مي قصص سوره در كريم قرآن

  
 نمكن و .الوارثين  نجعلهم و ائمة نجعلهم و االرض في استضعفوا الذين علي نمن ان نريد و «

   » لهم
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  ). 1(» يحذرون كانوا ما منهم جنودهما و هامان و فرعون نري و االرض في «
 موهبتها وارث و پيشوا را آنها و منهي مثبت زمين در شدگان شمرده خوار بر خواهيم مي ما
 كه (را آنها نيروي و قدرت و  دهيم قرار اند، كرده تصاحب زور به ستمگران كه قدرتهايي و

 و زور سمبلهاي (هامان و فرعون به و سازيم مستقر زمين در) است ملي نيروي و قدرت
  . كردند مي رهيزپ آن از كه بنمايانيم را آن شدگان، شمرده خوار اين دست به) استبداد

  
  : فرمايد مي ديگر جاي در و
 ما و ضعفوا ما و اهللا  سبيل في اصابهم لما وهنوا فما كثير ربيون معه قاتل نبي من كاين و «

 في اسرافنا و ذنوبنا لنا اغفر ربنا قالوا ان اال قولهم كان ما و.برينالصا يحب اهللا و استكانوا
  اعخره ثواب حسن و الدنيا ثواب اهللا فاتيهم .الكافرين قومال علي انصرنا و اقدامنا ثبت و امرنا

  ). 2(» المحسنين يحب اهللا و
 هيچ به و برخاستند پيكار به آنها همراهي به بسياري الهي مردان كه پيامبراني بسيار چه
 نگشتند ضعيف و نشدند سست رسيد، خدا راه در آنها به كه مصائبي و سختيها اثر بر وجه

 از تقاضايشان و سخن. دارد مي دوست را صابران خداوند آري،. ندادند سر زاري آهنگ و
   از! پروردگارا:  كه نبود اين جز پروردگارشان

  
  : پاورقي

 5 / قصص 1.    .6 و
  .148 - 146 / عمران آل 2. 
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 پيروز كافران بر و بدار قدم ثابت را ما و گذر در كار در ما رويهاي زياده و ما تقصيرهاي
 را نيكوكاران خداوند. داد آنها به  آخرت نيك پاداش و دنيا پاداش هم خداوند پس. گردان
  . دارد مي دوست

 اكنون. "سازيم مستقر زمين در را آنها خواهيم مي":بود آمده چنين قصص سوره آيات در
 قدرتشان كه روزي آن انبياء  مكتب پيروان كند مي روشن كه كنيم مي ذكر قرآن از اي آيه
  : فرمايد مي حج سوره در. كنند مي عمل چگونه گردد، مستقر زمين در
  
 المنكر عن نهوا و بالمعروف امروا و الزكوه آتوا و الصلوه اقاموا االرض في مكناهم ان الذين «
  ). 1(» االمور عاقبة هللا و

 با آنها پيوند آيينه و مظهر كه (را نماز سازيم، مستقر زمين در را آنها قدرت چون كه آنان
 ادا) خداست خلق به كمك وسيله و  سمبل و مظهر كه (را زكات و دارند مي پا به) خداست

 بديها ازاله و خوبيها اشاعه در يعني (نمايند مي منكر از نهي و معروف به امر و كنند مي
  . خداست دست به سرانجام و عاقبت  البته و ،)كنند مي كوشش

  
 نرسيدن و رسيدن  نتيجه به اما باشند، مي كوشا خود وظيفه انجام در حال هر به آنها يعني

  . خداست دست به كه است  مصالح و شرايط سلسله يك تابع كه است امري قطع، طور به
 قرار ديگران ي پيشوا را آنها... خواهيم مي":بود آمده چنين قصص سوره آيات همان در ايضا

   از اي آيه اكنون. "دهيم
  
  

  : پاورقي
  .41 / حج 1. 
  

 صالحيت  قومي چه الهي سنت حسب بر كه كند مي روشن آنجا در كه كنيم مي ذكر قرآن
  : فرمايد مي سجده الم سوره در. دارند پيشوايي

  
 «  ). 1 (يوقنون باياتنا كانوا و صبروا لما بأمرنا يهدون ائمة منهم جعلنا و
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 ما فرمان به كه مدادي قرار پيشواياني) بودند شكنجه و فشار تحت كه قومي (آنها ميان از ما
 تسليم و دادند نشان سرسختي و كردند  مقاومت كه جهت بدين كنند، مي رهبري را ديگران
  . داشتند يقين ما نواميس و سنن و ما حق بر هاي وعده و ما آيات به اينكه ديگر و نشدند،

   
  : فرمايد مي ديگر جاي در كريم قرآن

  ). 2(» يماعظ اجرا القاعدين علي المجاهدين اهللا فضل «
 پاداش و اجر به نشستگان، بر را پاخاستگان به و كنندگان پيكار و مجاهدان خداوند
  . است داده برتري عظيمي

  
  : فرمايد مي ديگر جاي در
  ). 3(» مرصوص بنيان كأنهم صفا سبيله في يقاتلون الذين يحب اهللا ان «

 رويين صفي  كه حالي در كنند مي پيكار او راه در كه را مردمي دارد مي دوست خداوند
  . اند آورده وجود به بنيان

  
  : پاورقي

  .24 /سجده الم 1. 
  .95 / نساء 2. 
  .4 /صف 3. 
  
  : كند مي  منعكس اينچنين را آنها پرخاشگرانه و قهرمانانه هاي خواسته ديگر جاي در
  
  ). 1 (الكافرين القوم علي انصرنا و اقدامنا ثبت و صبرا علينا افرغ ربنا «
 را ما قدمهاي فرما، لبريز داري خويشتن و پايداري نيروي از را ما قلوب ظرف! وردگاراپر

  . ده پيروزي كافران بر را ما و بدار ثابت
  

 يافت؟ توان مي حماسه بهتر و بيشتر اين از آيا. است فراوان نيست، آيات اين به منحصر
 چگونه حال، اين با. است منكر از نهي و معروف به امر و جهاد و پيكار حماسه قرآن، سراسر
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 پا چرا كه داد قرار  شماتت و طعن مورد را اسالم گرامي برپيام و اسالم و قرآن قرنها كليسا
 نبرد به زمان ستمگران با چرا است؟ كرده درازتر نشيني صومعه و رهبانيت گليم از

 و قيصر به را قيصر كار چرا است؟ خاسته پا  به دنيوي قدرتهاي عليه چرا است؟ برخاسته
   است؟  وانگذاشته خدا به را خدا كار
   به. است تعجب جاي قرآن پيروي مدعيان از الحق اما
  
  

  : پاورقي
  .250 /بقره 1. 
  

 وسيله به سنگر اين اشغال همچنين و خداپرستان طرف از سنگر اين كردن خالي ما عقيده
  . دارد جداگانه علت كدام هر مادي، مكتب پيروان

 عافيت حرو ديني، پيشوايي مدعيان در كه شد خالي آنگاه خداپرستان طرف از سنگر اين
 عافيت مردمي كه داد رخ  وقت آن از پديده اين تر، صحيح عبارت به و. آمد پديد طلبي
 و پيامبران جاي به دنيا، اهل مردمي دين، خود تعبير به و روزمره زندگي اهل و طلب
 و پيامبران روحيه ضد بر اي روحيه كه را اينها ،غلط به مردم و نشستند ديني وايانپيش

 لباس و قيافه در اندكي بود كار در تشابهي اگر و داشتند آنها واقعي  شدگان تتربي و امامان
  . دانستند آنها جانشين و مظهر و نماينده بود

 براي تكليفي  كه كنند مي و كرده توجيه آنچنان را ديني مفاهيم اينها كه است بديهي
. باشد نداشته ميتصاد و تضاد كوچكترين طلبي عافيت با و نكند ايجاب و ايجاد خودشان
  . بردند كار به دين خود عليه و دادند تغيير را دين از مفاهيمي ندانسته يا و دانسته

 هم و كند مي تأييد را آن قرآن هم كه دارد وجود اي خردمندانه و معقول مفهوم شيعه در
 مبارزه در كاربردن به معقول تاكتيك از است عبارت تقيه. است"تقيه"مفهوم آن و خرد،

 نظر از چه و جانش نظر از چه فردي، هر كه است بديهي. نيروها بيشتر و بهتر حفظ ايبر
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 و نيروها اين حفظ براي كوشش حداكثر. است سرمايه يك است، نيرو يك كند مي پيكار
 جهت بي قدرتها چرا برود؟ هدر جهت بي نيروها چرا. شود هبرد كار به بايد ها سرمايه
  . بماند نيرومند و قوي بيشتر هرچه جبهه بايد گردد؟ ضعيف
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 معني به كه است"  وقي"ماده از كلمه اين. مبارزه در است بردن كار به سپر نوعي تقيه
 خود كوبد،ب را حريف كه نيست اين تنها مبارزه در مبارز فرد يك وظيفه. است نگهداري
 كمتر هرچه و زدن بيشتر هرچه يعني تقيه. است  مبارزه وظيفه نيز امكان حد تا نگهداري
  . مبارزه در است اي خردمندانه و معقول تاكتيك  تقيه حال، هر به. خوردن

 مبارزه ضد مفهوم و گشته تهي بكلي خود اصلي مفهوم از كلمه اين كه بينيم مي امروز ولي
 به را صحنه و رفتن در به ميدان از يعني تقيه طلبان، عافيت نظر از .است گرفته خود به

  . پرداختن جنجال و هو و بحث و جر به مقابل، در و كردن، واگذار دشمن
 اينكه علت شود گفته است ممكن كردند؟ اشغال را سنگر اين ماديين كه شد چگونه اما

 صحيح گفته اين ولي. كردند  خليهت الهيون كه بود اين كردند، اشغال را سنگر اين ماديين
  . است كار در ديگري علت نيست،

 يك از شد اشاره قبال همچنانكه غرب در. است مسؤول همه از بيش كليسا جهت اين در
 و حر افكار كه شد عرضه مسيح  عيسي و ديگر جهان و خدا درباره معقولي نا مفاهيم طرف
 كه شد مي عرضه الهي حكمت عنوان به  هم آنچه. بپذيرند توانستند نمي روشن و آزاد

 به ايمان ميان مصنوعي ارتباط نوعي اينكه اضافه  به طور، همين نيز بود كليسا به وابسته
 حاكميت حق و خدايي بي ميان و طرف يك از اختناقها و استبدادها  شمردن مشروع و خدا
  . شد برقرار ديگر طرف از حقوق، كسب راه در پيكار و ملي
 راه در را خود اينكه براي داران، داعيه و اجتماعي مصلحان برخي كه شد جبمو اينها

   آزاد قيود اين از يكسره اجتماعي مبارزات
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 به و گشتند شود منشعب خدا فكر از كه مفهومي و معني هر و خدا منكر اساس از كنند،
  . آوردند رو ماترياليسم سوي

 كه كردند فكر چنين تدريجا بودند، آنها فتهفري و شيفته اجتماعي نظر از كه آنها پيروان
 وجود به پرخاشگري و مبارز افراد  چنين و دارد اي معجزه چنين ماترياليسم انديشه شايد
 كه بود ماترياليسم اين بلكه بودند، نگرفته نيرو ماترياليسم از افراد آن آنكه حال و آورد، مي
 ماترياليسم  به افراد آن گرايش علت. ردك كسب حيثيت و اعتبار و گرفت نيرو افراد اين از

 از مذهبي اصطالح  به دستگاههاي در كه بود مفاسدي بلكه نبود، ماترياليسم محاسن
  . بود آمده پديد اجتماعي و علمي اخالقي، فكري، هاي جنبه
 اقتصادي  وضع به است مربوط كه سوسياليسم ميان تصنعي ارتباط نوعي كه بينيم مي االن

 و است موجود نظران  كوته برخي نظر در ماترياليسم ميان و اجتماع سياسي و اجتماعي و
 به ماترياليسم حاضر عصر در زيادي مقدار به حقيقت، در. نيست ارتباطي هيچ اينكه حال

  . است يافته اعتبار و حيثيت است، كرده پيدا  سوسياليسم با كه دروغيني پيوند واسطه
 حاضر  حال در كه كنيم ادعا خواهيم نمي باشيم، كرده مبالغه خواهيم نمي البته

 از را پرخاشگري و نوسازي و نوجويي و انقالب سنگرهاي تمام است توانسته ماترياليسم
 تاريخ. نيست صادق وجه هيچ  به كليت اين اسالم جهان در مخصوصا. بگيرد الهيون دست
 و مدعاست شاهد ينبهتر اسالمي سرزمينهاي در استعماري ضد مبارزات اخير قرن نيم

 است خودشان مال بحق كه را سنگر اين تدريجا دل بيدار  مسلمانان كه شود مي بيني پيش
 جهانيان اعجاب كه گذرد مي آسيا شرقي جنوب در آنچه شود مي گفته  حتي. كنند تصاحب

   را
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 ماترياليستي ضد هاي جنبه و معنويت نوعي با تبليغات، برخي برخالف است، برانگيخته
 هم هنوز و است بوده چنين نزديك، گذشته در كه بكنيم نبايد هم انكار ولي. است وأمت

  . شوند مي قلمداد خداها بي همان سنگرها اين اصلي صاحب
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   نتيجه                 
  

   ؟ چيست بگيريم بايد مادي گرايشهاي عوامل و علل بررسي از عمال كه اي نتيجه
. است  كامل و جامع بررسي يك بررسي اين نيستم مدعي كه كنم اعتراف بايد مجددا
 بعضي ارزيابي در  است ممكن. باشد مانده پنهان من نظر از عواملي و علل است ممكن
 توجيه اقتصادي زيربناهاي با را  تاريخ جريان كه ديگران مسلما. باشم كرده اشتباه عاملها

 پيش ديگر شكلي به هم را آينده و نمايند مي  تعليل را حوادث اين ديگر شكل به كنند، مي
 عوامل و علل درباره قطعي نظر اظهار براي را خود مطالعات چند هر ما. كنند مي بيني

 تري كامل و تر دقيق بررسي به نيازمند را خود و دانيم نمي كافي  مادي گرايشهاي
   آنها ايه گفته تسليم بسته چشم و كنيم تقليد ديگران از نيستيم هم حاضر اما دانيم، مي

  . بشويم
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 گرو در را انسانيت  نجات كه توحيد كلمه اشاعه و بسط به مندان عالقه نظر از ببينيم اكنون
 انسان اجتماعي و فردي زندگي ضرورتهاي از را معنويت دانند، مي خداپرستي و خداشناسي

 و را خودش نيست، بقايش به اميدي معنويت منهاي  بشريت دارند اذعان شناسند، مي
 نظر از آري، ساخت خواهد نابود خود دست به گرفته قرار آن بر كه را زميني و را تمدنش

   كرد؟ بايد چه و چيست چاره افراد  اين
 و علمي و معقول طور به را الهي مكتب اوال بايد دهيم قرار مالك را گذشته بررسيهاي اگر

 گوش و چشم برايش ، ندهيم يانسان تصوير خداوند به: بداريم عرضه صحيح استداللي
 در يا و البراتوراها در را او نكنيم،  معين فاصله راستش چشم و چپش چشم ميان نسازيم،
 كريم قرآن كه را تنزيه مسأله نكنيم، جستجو درياها قعر در و آسمانها مافوق و ابرها باالي
    وهم و مانگ و قياس و خيال از برتر را او و بگيريم نظر در است كرده  تكيه آن بر فراوان
 با نكنيم، برقرار كار  تقسيم زماني علل و او ميان ندانيم، جهان كننده آغاز فقط را او بدانيم،
 لغزش هرگونه جلوي خالصه و كنيم مبارزه  ازلي اراده و ازلي علم درباره نامربوط تصورات
  . بگيريم الهيات مسائل در را فكري
 پاسخگوي كه  الهي سيستماتيك استداللي تبمك يك به كه است ميسر وقتي كار اين البته
 تواند مي و است غني العاده  فوق نظر اين از اسالمي معارف. بپيونديم باشد، نياز اين

 رسول كلمات و كريم قرآن از الهام با  اسالمي حكماي. باشد نياز اين به خوبي پاسخگوي
 به زمينه اين در حكميمست و مستدل مكتب يك اند توانسته) ع (اطهار ائمه و) ص (اكرم
 كه است اين نخستين علت معني گويد نمي دباش آشنا مكتب اين با كه  كسي. آورند وجود
   خودش ء شي  يك
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 آورده وجود  به نخستين علت را چيز همه اگر گويد نمي باشد، خودش وجود گذار پايه
 نخستين تعل مشكل گويد نمي است؟ آورده وجود به چيز چه را نخستين علت خود است،

 شويم، قائل زماني ابتداي بايد زمان  براي شويم خدا به قائل اگر گويد نمي است، ينحل ال
 و آزادي يا خدا يا گويد نمي كنيم، نفي را آزادي بايد كنيم اثبات را خدا اگر گويد نمي
  . اينها امثال

 الهيات كه ندآورد وجود به قشريتي و جمود حنبليان، و اشعريان اسالمي، تاريخ گذشته در
 عميق معارف كه اي تعالي و تحرك مقابل در نتوانست ولي كرد، مي تهديد را اسالمي
 اصطالح به نويسندگان از گروهي اخيرا متأسفانه. كند مقاومت داشت بر در اسالمي

 از اشعريگري سوابق و طرف يك از غرب  حسي فلسفه تأثير تحت عرب، مسلمان روشنفكر
 نوع يك و كنند مي تبليغ را الهيات در ادريگري ال و فكري جمود نوعي ديگر، طرف

 سيد حدي تا و جدي و فريد. دهند مي رواج را حسي فلسفه با خورده پيوند اشعريگري
 به تفكر طرز اين موج بيش و كم. اند طبقه اين از ندوي ابوالحسن سيد قطب، محمد قطب،
  . است رسيده هم ما  ميان
 است مجهول بشر  براي و ناشناخته است واديي الطبيعه ماوراء هاينك عنوان تحت طبقه اين
 اين وارد نيستيم مكلف شرعا  هم ما و است خارج بشر انديشه و عقل توانايي حدود از و

 حد كنند مي خيال اينها. كنند مي سد را معارف  باب كلي طور به بشويم، ناشناخته واديهاي
 بگيريم، لب به حيرت انگشت و كنيم مطالعه لقتخ نظامات در  كه است اين الهيات نهايي

 طبيعي  تاريخ دوره يك بنابراين است، خداشناسي حداكثر گزيدن دندان به حيرت  انگشت
   كتابهاي است، كافي الهيات مسائل همه براي كردن مطالعه
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  . است كامل الهيات يك مترلينگ موريس امثال
 با كه است اين حداكثر آخر، قدم نه است اول قدم خلقت، نظام مطالعه كه دانند نمي اينها
  . بيشتر نه رسيم مي  طبيعت ماوراي و طبيعت ميان مرز تا قدم اين
 راه جمله آن از و خداشناسي مختلف راههاي رئاليسم روش و فلسفه اصول پنجم جلد در ما

 و ايم دهكر مشخص را آنها حدود و ايم كرده ارزيابي را طبيعت مطالعه راه يعني علم، و حس
 يك مانند به الطبيعي ماوراء و الهي معارف  تحصيل براي انسان راه اوال كه ايم كرده ثابت
 الاقل يا و اند مكلف انسانها اسالم، نظر از ثانيا نيست، بسته و است باز مبرهن و متقن علم

    نه برهاني، و استداللي و تحقيقي مسائل مانند به الطبيعي ماوراء معارف با  كه مجازند
 تا طبيعت از كه است  اي جاده طبيعت، راه يا علم و حس راه ثالثا و بشوند، آشنا تقليدي،

 طبيعت از كه است اي جاده گويم  نمي. بيشتر نه و است شده كشيده طبيعت ماوراي مرز
 است، كافي"الحق الي الخلق من"سفر براي  اصطالح به و است شده كشيده الوهيت مرز تا

 قدر همين يعني است، شده كشيده طبيعت ماوراي مرز تا كه  است اي جاده گويم مي بلكه
 مخلوق ماوراء، آن خود اما است، ماوراء آن مسخر و دارد ماورايي طبيعت،  كه كند مي ثابت
 خود نوبه به نيز او خود يا  است كل خالق همان الطبيعي، ماوراء قدرت آيا يعني نه؟ يا است

 است بسيط خودش او آيا ندارد، ماورايي خود او فرضا است؟ دخو ماوراي مسخر و مخلوق
 محدود فيضش متناهي؟ غير يا است متناهي قدرتش و علم كثير؟ يا است واحد مركب؟ يا

 از يك  هيچ به ديگر، پرسش دهها و.. .آزاد؟ يا است مجبور او برابر در بشر نامحدود؟ يا است
  . دهد پاسخ ند توا نمي پرسشها اين
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 برهاني اصول با را ما تواند مي دهد، مي پاسخ پرسشها اين همه به كه هست فني و لمع اما
 و سير"الحق في بالحق"را ما تواند مي هم و آورد در پرواز به حق تا خلق از هم خود،

  . سازد آشنا ربوبي عالم  به مربوط معارف سلسله يك با و دهد حركت
 بتواند كه است  الهي مكتب يك كردن ضهعر ماديگري، با مبارزه گام يك حال، هر به

  . باشد بشر انديشمندان فكري نيازهاي پاسخگوي
 مقام شود،  مشخص سياسي و اجتماعي مسائل با الهي مسائل پيوند بايد دوم مرحله در

 خدا قبول ديگر گردد،  روشن اجتماعي و سياسي حقوق بودن پشتوانه نظر از الهي مكتب
 نيز نظر اين از خوشبختانه. نگردد  تلقي حكمران استبداد و زورگويي حق قبول با مالزم

 دانشمندان وظيفه. است شده عرضه كمتر چند هر رساست، و غني اسالمي تعليمات
 و اقتصادي و سياسي هاي وجهه از را اسالم  حقوقي مكتب كه است اسالمي روشنفكر
  . كنند معرفي اقتصادي وجهه از باالخص

 ديگر. شود مبارزه  متخصص نا نظرهاي اظهار و تبليغي مرج و هرج با بايد ديگر مراحل در
 مسأله به. نشود بافته ها فلسفه  آن از شتر، نداشتن بال براي و طالبي روي خطوط براي

 كمال بايد باشد، معنوي متعالي مفاهيم با هماهنگ كه اجتماعي و اخالقي مساعد محيط
 براي منكر از نهي و معروف به امر اسالم نظر از كه مساعد محيط مسأله. شود داده اهميت
 عالي مفاهيم رشد براي زمينه ايجاد جنبه از جهات ساير از گذشته  است منظوري چنين
  . است ضروري العاده  فوق معنوي

   آشنايان و مندان عالقه بايد ما عصر در اينكه تر ضروري همه از
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 بود، اسالمي  مفاهيم از ركني كه را حماسه ديگر بار كنند سعي اسالمي واقعي مفاهيم به
 جهادي به است نيازمند اسالمي  مفاهيم به حماسه گردانيدن باز البته. برگردانند بدانها
  . عملي  ديگري جهاد و... زباني و قلمي و فكري
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