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 به نام خدا

 «مباحث بنيادين»يادداشتی برای ويرايش دوم 

مباحث »( با نام 1ي آثار) د، ويرايش دوم مجموعهاي را كه در پيش رو داري مجموعه
براي تمام آيات نام  ويرايشياد مهندس مهدي بازرگان است در اين  از زنده« بنيادين

  .و شماره سوره و شماره آيه تعيين شده است
 ي نظر ترجمه فقيد است ولي هرجا به كه در متن قرار دارند از مؤلف ترجمه آياتي

در زيرنويس ترجمه آن آورده شده.  است آمده يا دعايي الزمحديث، روايت و  ،آيه
اكبر طاهري  پژوه ارجمند آقاي مهندس علي ترجمه آيات از قرآن مبين ترجمه قرآن

و  از منابع مورد وثوق آورده شده ،روايات و دعاها ،قزويني است و ترجمه احاديث
 شده است.  بنا به ضرورت، منبع ترجمه معرفي

معرفي  ي برده شده باشد كه احتياج بهاي نام كتاب، رساله و يا مقاله از ،اگر در متن
در زيرنويس شرح الزم توسط بنياد ارائه و با عالمت اختصاري  ،بيشتري داشته

 )ب.ف.ب( مشخص شده است. 
و آيه از است نمايه آنها تعيين شده  ،به جاي فهرست آيات و احاديث و روايات

قرار گرفته، از همان جا نمايه شده و نام و شماره سوره و  هر جا مورد استفاده و استناد
و گرديده   تعيين و شماره صفحات مربوط به آن مشخصدر مقابل آن شماره آيه 

 مندان تقديم شده است.  ها به عالقه برحسب حروف الفباء منظم شده و در پيوست

 بنياد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان

 1931تيرماه 
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 الرحيم الرحمن اهلل  بسم

  
 اين نظم و ترتيب  ها سالد ـبمان»

  ياده جائـا هر ذره خاك افتـزم
 كز ما باز ماند  است يغرض نقش

  يائـبينم بق يمــرا ن ييتــه گــك
 رحمت  به يروز يمگر صاحبدل

 «1يار درويشان دعائـند در كـك

 گفتار پيش
در صدر مقدمه مكتوب  1701بازرگان در سال  يابيات فوق را مرحوم مهندس مهد

 ياز فناپذير يكه ترجمان ديگر يابيات .از خاطرات آورده بودند يا خود بر مجموعه
شك آنچه از آن بزرگوار به نسل  بي .است يآدم يمعنوو تداوم حيات  يجهان ماد

كتاب، مقاله و  755پربار و انباشته از، بيش از  يميراث رسيده، هميان هحاضر و آينده ب
به خزانه معارف اين سرزمين  يمصاحبه و تحقيق است كه در طول ساليان متماد

آن و تدارك  حفظ و حراست اين ميراث، تنظيم و تبويب مجدّد .افزوده شده است
بود كه  ياز وظايف ييك «مجموعه آثار»همگون و يك شكل در قالب  يا مجموعه

ديگر خود بر  يفرهنگ يها در جنب فعاليت «بازرگان يمهندس مهد يبنياد فرهنگ»
مجموعه آثار در زمان  يچوب اصلناگفته نماند كه طرح چهار .دوش همت گرفت

آن توسط خود ايشان انجام يافته است و حيات آن بزرگوار و ترتيب و تنظيم اوليه 
تنظيم   ناقص، به يها بر اساس همان پيش طرح نخستين، با تكميل بخش «بنياد»

كليه  يآور انتشار اين مجموعه آثار در جنب جمع .مختلف اهتمام دارد يها مجموعه

                                                
 .، تصحيح مرحوم غالمحسين يوسفى01/ ديباچه، صفحه  گلستان سعدى .1
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نسل جوان و تشنه  يكه دسترس يمهندس بازرگان، در شرايط يو تصوير يآثار صوت
موجه و  يگردد، اقدام يحاصل م يايشان به دشوار يفكر يه محورهاحاضر ب

كه هر يك در  يو شيفتگان حقيقت را در شناخت آثار .رسد ينظر م هب يضرور
 يدين يتاريك و هدايتگر رهروان طريق روشنفكر يزمان خود روشنگر زوايا

 .اند استعانت خواهد كرد بوده

 :است زيربناييمبحث  7مجموعه حاضر متشكل از 

دعوت انجمن  است كه به يجلسه سخنران 8كه تفصيل و توسعه  «شده ياه طر» -1
( ايراد يفعل ي)شهيد مطهر در مسجد سپهساالر 1730در آذرماه  دانشجويان ياسالم

و تاكنون  به آن افزوده گشته ينخستين و دوم به تدريج نكاتشده است و در چاپ 
 .است بار تجديد چاپ شده 35قريب به 

تحرير   ي رشته به يزره3در زندان لشگر  1770كه در سال  «عشق و پرستش» -3
 .است درآمده

 .نگاشته شده است در زندان قصر 1788متن آن در سال  كه «انتها يذره ب» -7

 راهخود پاسخ به نياز مبرم جامعه و يا  يهر يك از مباحث فوق در ظرف زمان
ها  مطرح در متن اجتماع آن روزگار است، پرسش يها سئواالت و انديشه حلي براي 

ه امروز نيز كم و بيش به چشم از آنها در ساحت انديش يكه هنوز بسيار يو نيازهاي
اجتماع جوان  ،كورذشك تدقيق مجدد و مجدّانه در هر يك از مباحث  بي .خورد يم

 يگير امروز، سير تطور و روند شكل ياز انديشه دين يو تشنه ما را به ادارك ژرفتر
 .كند يآن، استعانت م

متن، ويرايش و  كه در تنظيم يشايسته است از همكاران بنياد به ويژه از همه كسان
جلد و چاپ اين  يرو ي، طراحيچين تهيه فهرست آيات و احاديث، نمايه، حروف

تشكر و  ،اند و دقت فراوان اهتمام ورزيده يمند عالقهمجموعه آثار با صميميت، 
قرار گيرد و ارمغان  يتعال به اميد آنكه اين تالش مقبول حق .به عمل آيد يقدردان

 .نويسنده آن گردد يبرا يرحمت واسعه و غفران اله
 

 بازرگان یمهندس مهد یبنياد فرهنگ
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 مقدمه مؤلف در رابطه با چاپ سوم كتاب
 

 

 به نام خدا
 

 تقديم انتشار سهامي شركت ي وسيله بهخواست خدا و  به كتاب، چاپ سوم اينك
جهت تجديد نظر  يدر اين چاپ متأسفانه توفيق و فرصت .شود ميخوانندگان جديد 

اصطالحات در ترجمه و نقل آيات شريف بعمل  يفقط بعض .و اضافات دست نداد
 .آمد

ان بعمل مند عالقهاز  ياز طرف بعض ييها ييانتقادها و راهنمابعد از چاپ دوم، 
مخصوصاً در  .جا نبود و موجب امتنان است مورد و بي بي وجه هيچ بهآمده بود كه 

 در دفاع از فلسفه يشرح مفصل و مدلل 01تا  00و  17تا  7زمينه مطالب صفحات 
 .كن نگرديدآن مم هب يدريافت شد كه باكمال تأسف دسترس

كه محور  يممكن است در حاشيه مقصد اصل يالبته در اين كتاب و در هر كتاب
 ياظهار شود كه منطبق با نظريات همگان نباشد و حت يبحث است، مطالب

اصل  كه اين اظهارات و شواهد مثال به تا جائي .در آن راه يافته باشد يهائ خالف
 .ستلطمه نزند، قابل اغماض ا يمطلب و غرض اصل

 :، اين است كهشود ميكه در سراسر كتاب جستجو  يهدف اين كتاب و مقصد
خويش، تا چه اندازه با واقعيت  يخود و با بينش و دانش و تجربيات اكتساب يبشر بپا

يا به اصطالح تز آنها مواجه و موافق شده است؟ و آيا سير  و حقيقت تعليمات انبياء
 يو وح نبوت يدعو هب كه پيغمبران شود ميشده و  يط ياهدر ر يتكامل بشر يكل
 گردد؟ اند، يا به عكس از آن دور مي ارائه داده ياله

 
 

 1998ماه  ید -تهران
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  امه جشن عيدفطرآقاي  مهندس بازرگان در حال سخنراني در برن
  1779سال  -دانشگاه تهران انجمن اسالمي دانشجويان

اند، درحال تفسير سوره حمد هستند( اي كه روي تخته رسم كرده )ايشان با استفاده از منظره



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الرحمن الرحيم اهلل بسم
 

كه  است يسخنران تفصيل و توسعه چهار جلسهاين كتاب 
 در 1730 در آذرماه دانشجويان يانجمن اسالم  دعوت به

 .است  ر ايراد شدهسپهساال  مسجد
 .اضافه شده است يهائ تكمله و دوم نيز اصالحات چاپ در

 ديباچه

كه از لحاظ عقايد و افكار در دو قطب مخالف قرار  يروزاگر از دو دسته از مردم ام
، بپرسيد وضع گويند مي «متجدد»ديگر را  ي و دسته «متدين»دسته را  اند و يك گرفته
اعتقاد پيدا  يكتب مذهب هدر دنيا چگونه است و انسان متمدن تا چه درجه ب يديندار

 ياند ط رسم نموده انبياءرا كه  يديگر بشر تا چه مرحله از راه عبارت بهكرده يا 
 .كرده است، تقريباً يك جور جواب خواهيد شنيد

 .دهند مي يهر دو دسته جواب منف

 .خود هداليل مخصوص ب هنظر و ب يالبته هركدام از رو يول

دسته اول مخصوصاً متعصبينِ متدينين كه معروف به مقدسين هستند، چون غالباً 
كه انگشتر  دانند ميرا مؤمن  يو كس كنند ميا و عمامه تصور ديانت را در ريش و عب

با طمأنينه راه رود و  يدر دست داشته، با نعلين زرد ناراحت يا قواره يدرشت ب
ديندار؟ اَلنَادِرُ » گويند ميكشيده و  يجز ورد و صلوات نداشته باشد، آه يمشغوليت

ظاهر و  صورت بهمل به دين، اغلب افراطيون اين دسته چون از ع «! كَالْمَعْدُومِ است
 نمايند ميرا فراموش  ييو نتيجه نها يآداب و تشريفات آن توجه داشته و غرض اصل

ها صورت نگيرد، در حكم فسق و  را كه طبق آن تشريفات و شاخ و برگ يو هركار
در عالم  .دانند يسره كفر و زندقه م جديد را يك يدنيا يها پندارند، فعاليت لغو مي

و خدا و طبيعت را  دانند ميدنيا  ييد نيز چون مشيت خدا را غير از ناموس طبيععقا
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، تمام افكار و دهند ميدو مفهوم مخالفِ متضاد جلوه  هميشه مانند يزدان و اهريمن
نظر آنها  همحسوس است، ب يِماد يِامور طبيع هو متوجه ب يمبتن متمدن كه ياعمال دنيا

 .شود ميشمرده  فرار از راه انبياءجدال با حق و 

خالصه آنكه اين دسته عقب افتاده كه عبادات را فقط در مظاهر و ظواهر آن قرار 
متحركِ  ي زنده حالت از را دين اند، آن شناخته يداده و اعمال را تنها در صور خارج

ها مناسب  گذاردن در موزه يكه البته برا اند در آورده يروح وضع منجمد بي هب يمترق
 .شود ميروز كمتر  طرفداران آن روزبه ياست، ول

، نمايند ميمبارزه  با اديان ينام تمدن و روشنفكر هدوم كه ب يافراط ي دسته
 يكه مست شهوات يا مغرورِ افكار خود هستند، غالباً كسان يينظر از آنها صرف

 يهائ قصه يو بقايا يآنها منحصر بيادگار دوران كودك يالعات دينكه اط باشند مي
گيرِ سر گذر شنيده  يا معركه يقديم يها است كه در دامن مادربزرگ از دهان پيرزن

و تصورات  يدر دين عالوه بر توهمات قبل ياند تعمق بيشتر وقت نخواسته و هيچ
هم  را هميشه با متدينين عمل و اصول دين اند، پرداخته تحقيق هبنمايند و اگر ب يشخص

 .اند اشتباه نموده

طرف اختالف شگرف، بلكه تضادّ شديد مابين  اين دسته مردم چون از يك
و از طرف  نمايند ميخود مشاهده  يو معلومات بعد يدوران كودك يدين يها شنيده

تر، نماز و حجاب را متروك و نفوذ  روز خلوت ديگر كليساها و مساجد را روزبه
را در حال  يبينند و در دنيا افكار مادّ يش و آخوند را در حال اضمحالل مكشي

قراست و بشر متمدن از در سير قه يامروزه عقايد دين» گويند ميند، نبي يگسترش م
 «...! شود ميچهارنعل دور  راه انبياء

 !باهندواقع امر را اگر خواسته باشيد، خواهيد ديد هر دو دسته در اشت

 .بسيار مأنوس است يمهجور بود، با انسان امروز حقيقت اديان كه در زمان انبياء
دوم كه  يپيش نرفته است و اتفاقاً دسته افراط جز راه انبياء يبشر از روز اول در راه

اند كه سرمنزل آن خدا و  فتادها يا ، در جادهباشند مي ين علمپيشرو آنها مادّيو
باشند تا  تر نزديك درك حقيقت مبداء و معاد هشايد اينها ب .و دين است آخرت

 !مسلك ياز مقدسين خراف يبسيار

روز  نپيموده است و روزبه جز راه انبياء يخود، راه يبشر در سير تكامل يآر
زياد است و انبياء آنقدر  يقدر هاما خواهيد ديد فاصله ب .شود مينزديك  مقصد آنها هب
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سال بايد رنج  يها سالاند كه بشريت  ين نوابغ دنيا رفتهتر بزرگجلوتر از مردم و 
درست مقاصد  يو اجرا يدرك صحيح معان يبرا يببيند و پيش برود تا رشد كاف

 .آنها احراز نمايد

ترين افراد  يزبان عام هكرده و ب يزندگ يدر عين اينكه بسيار ساده و عاد پيغمبران
گفتند و تعليمات آنها از هر آداب و افكار ديگر بطبع و فطرت انسان  سخن مي

 يرشد مردم، مابين دين واقع يدر اثر نارس بودن و كم ذلك معآيد،  مي تر نزديك
ها پديدار گشته و غالباً  جدائيها و  ن، فاصلهابيش نيست( و اديان پيرو ي)كه يك

 .خالف اصل در آمده است

آن  يكه درك و اجرا باشد ميروزگار  يها از آن سهل و ممتنع يدين حق يك
 .العاده از ناحيه بشر الزم دارد و رشد فوق ييها و بينا ها و انقالب گرفتاري

 يدهد و يادآور يم يدلدار مكرر به پيغمبر قرآن .وظيفه انبياء ابالغ و اشاعه بود
 .ينيست يتو وكيل و ضامن كس .كند كه از رو گرداندن مردم نگران و ملول نباش يم

 .گراياند مي ايمان جانب هب را ها دل و كند مي هدايت بخواهد كهطور آن را هركس خدا
 : الزم دارد يو سررسيد يا اندازه يهركار

1«.َقْدًرا َشْيٍء َقْد َجَعَل الَّلُه ِلُكِل»
 

 ها دلبايد از كشاكش روزگار خرسند باشند و تحول افكار و تدارك  خداپرستان
تقدير و  زيرا هر قدر بشر پيش برود، جريان روزگار )يا .خود تبريك بگويند هرا ب

 :نمايد ميبه سير در طريق حق  تر نزديكتر و  ادهتر، آم خواست خدا( او را محتاج

اَلِذي ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمن َرّبَك ُهَو اْلَحَّق َوَيْهِدي  َوَيَرى اَلِذيَن ُأوُتوا اْلِعّْلَم»
 (0( / 78))سبا «.ِإَلى ِصَراِط اْلَعِزيِز اْلَحِميِد

اند، خواهند ديد آنچه از پروردگار تو  كه بهره از دانش برده يو كسان)
پسنديده هدايت  ي است همان حق است و به راهِ عزت دهنده  نازل شده

 (.كند يم

*  *  * 

جريان آن دسته  ييك .م خواهد پيوسته خواهد آمد كه اين دو جريان به يروز
 ييابند، از رو د و تحول و تكامل مياز اكثريت مردم كه حرارت و فعاليت دارن

                                                
   : ... و مسلماً براي هر چيز، اندازه ]و نظمي[ مقرر داشته است.  7( / 00طالق). 1
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و  يعقيده و هدف ندارند )يا اگر دارند سطح يكنند؛ ول يم يعواطف و منافع زندگ
 .(است ييجز

خوانند  خدا را مي .دارند كه مختصراً ايمان به خدا و آخرت ديگر جريان آن دسته
و در  كنند ميعمل ن يل(؛ وكنند مي)آرزو  خواهند مي( و آخرت را كنند مي)دعا 
فقط اهل  .(دانند ميشمرند و از دين جدا  را پست مي شركت ندارند )يا آن يزندگ

 .فكر و ذكرند

 .رسند نمي يجائ هو ب باشند ميهر دو دسته اجزاء ناقص از يك پيكر كامل 

كه در جماعات معاصر و در  ييها شهادت نمونه هاولياء ب ي البته تعليم انبياء و سيره
و عمل  اآنها ايمان )و دعا( و تقو .چنين نبوده است وجه هيچ بهاند،  داده يوان بعدپير

و  شود ميآن بنا  يرو قرار داده بودند كه كاخ سعادت دنيا و آخرت يرا اركان
 .كاخ گفته بودند يسست شدن هريك را واژگون

هر  خواهند ميدانه خدا خيال كرده و عزيز در يها خود را مثل بچه خداپرستان
تمام امت تا روز  يدين را برا ياوليا يفداكار .با دعا و توسل درست شود يمشكل

 .كنند مين يو حركت دهند ميخرج ن هبنابراين كوشش ب .كنند ميتصور  يكاف قيامت

تمام قوا  ( بايدگزن هخود و ب هندارند، )جز ب ييجا هدنياپرستان چون اتكاء و اميد ب
ندارند، مثل  يمحكم يمين دليل كه زير پاه به يول .روند پيش مي يكوشند و خيل مي
بالنتيجه  .رود آيد و پا پس مي يآب بشود، سرپيش م يتخته رو يكه از باال يپرش

 .شوند و سرنگون هم مي شود ميپيشرفت حاصل ن

، قدم سازد ميمحكم  خود را منظم و تدريج بهدر هرحال جريان اول ضمن آنكه 
اول  يمانند روزها .برد مي يضعف خود كه نقص ايمان و هدف است، پ هقدم ب هب

ه ب يچند يپرستيدند، پس از آنكه كسان تراشيدند و بت مي عمر بشريت كه بت مي
به  يگمشده برآمده و رو يجستجو هچه بت و خدا است پشت پا زدند، از نو ب هر
نيست، بلكه  يو گوشت يو سنگ يكه ديگر چوب ييها منتها بت .آورند يم يساز بت

 .حقيقت دارد يا است و جنبه تجرد و تعميم و تا اندازه يو مسلك يو وجدان يفكر
  ... ! است تر نزديكهمتا  يب ييكتا يخدا هدرجه ب در واقع يك

 .هم خواهند رسيد  هاين دو دسته و اين دو جريان ب يدير يا زود روز

  ...بشر استروز روز سعادت  آن

 .كنيم اين كتاب را شروع مي آن روزتدارك و تسريع  يخدا و برا نام به
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 ترتيب بيان مطالب

و همچنين  اديان ي و خالصه پيغمبران يبيان مطلب ابتدا خصوصيات دعو يبرا
، ذكر انبياء داشته است يها را كه هميشه بشر در قبول گفته ياشكاالت بزرگ

)از  كه انسان يرا كم و بيش شناختيم، وارد راه پس از آنكه راه انبياء .نمائيم يم
خواهيم كرد ببينيم بشر  يقديم تا متمدن جديد( پيموده است، گرديده و سع يوحش

 .نموده يا خواهد نمود يرا چگونه ط مراحل راه انبياء

ضعف بصيرت و  ي كه در نتيجه يهرگونه خطا و اشتباهه قبالً الزم است نسبت ب
طرف و غامض بودن موضوع از طرف ديگر در  نقص اطالع نگارنده از يك

نبايد  .تشخيص يا توجيه مطالب رخ داده باشد از خوانندگان معذرت بخواهد
 ياسالم كه در انجمن يمشابه يها فراموش كرد كه غرض از اين بحث و بحث

يا قضاوت  يداعيه فتو وجه هيچ بهاست و  ي، توجه و تفحص علمشود مي دانشجويان
جهل خويش و اشكال  هكه گوينده خود معترف ب ييآنجا .باشد ميدر بين ن يشرع

ست، قبل له است، تعصّب خواننده كمتر مورد خواهد داشت و در هرحال بهتر ائمس
 .كتاب و درك كامل مطالب، در قضاوت يا ايراد تعجيل ننمايند ياز رسيدن به انتها

باالتر از تحريف كالم خدا نيست، الزم است بگويد كه  يضمناً چون گناه
نداشته، ممكن  يقطع ي ها كه شده جنبه استنباط يا و پاره آيات قرآن يها ترجمه

تمام  هالبته قرآن باالتر از آن است كه اطالعات و فكر ما ب .است ناقص يا ناروا باشد
افكار دوره به دوره  .نكات آن احاطه نموده و درك كامل حقايق را كرده باشد

تر جلوه  و هر دفعه آيات قرآن از ميان غبار اوهام و عقول درخشنده شود ميعوض 
 !نمايد مي

 

*  *  * 
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 فصل مقدم

 پيغمبران یوخصوصيت دع -1

 انكار انبياء

اينها غالباً منكر حقانيت و دعوت نبوت آنها هستند  يول .دارند يانبياء منكرين زياد
شهادت صريح و  از پيغمبران يك  هيچ در بارهاگر تاريخ  ....منكر وجود آنها نه

است،  )ص( مرتبت يختم روشن ندهد، الاقل در مورد آخرين پيغمبر كه حضرت
از پيغمبران ديگر نيز مانند  يانكار وجود يا ظهور بسيار .باشد ميكامالً گويا و رسا 

هستند،  يرپيروان بسيا يالسالم( كه در دنيا دارا )عليهم يو عيس يو موس زردشت
در دست ما باشد و منكر وجود طرح كننده  يا نامه كه نقشه يا آئين ماند ميمثل اين 

 .آن بشويم

آورده و  ياز جانب خدا پيغام ياين اشكال قبول نبوت و تصديق براينكه شخص
را ابالغ نمايد، نه تنها امروز كه هزاران سال از زمان مدعيان امر دور  ياحكام آسمان

نيز  ءخود انبيا ذهن بشر متمدن وجود دارد، بلكه در روزگار بعثت ايم، در شده
در سوره  يبايك عبارت كل قرآن .ين مشكل و اساس مخالفت بوده استتر بزرگ
 :فرمايد مياين اشكال را بيان  (11)اسراء

ِإْذ َجاءُهُم اْلُهَدى ِإّاَل َأن َقاُلوْا َأّبَعَث الّّلُه  َوَما َمَنَع الَناَس َأن ُيْؤِمُنوْا»
   (98( / 11)اسراء ) «.ّبَشًرا َرُسوّاًل

آنها  يهدايت خدا برا يمردم رابازداشت از اينكه وقت يو چه چيز)
 عنوان بهرا  يآيا خداوند بشر :گفتندرسيد، ايمان بياورند، جز اينكه  مي

 (!فرستد؟ رسول مي
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را از زبان  يباز اين مخالفت و ناراحت فرد انبياء ديگر در مورد فرد يها و در سوره
 يغرض و علت دعو يرا كه مردم برا يو توجيه نمايد ميقوم هريك از آنها اشاره 

مثالً در  .نمايد مي(، خالصه كنند ميهم  اند )و امروز هكرد ميپيش خود  پيغمبران
يم، ينما نقل مي در زير را  آناز  يكه قسمت 30تا  37آيات  يط (37)مؤمنون ي سوره
 :فرمايد ميچنين 

ْعُبُدوا الَّلَه َما َلُكم ِمْن ِإَلٍه َقْوِمِه َفَقاَل َيا َقْوِم ا َوَلَقْد َأْرَسّْلَنا ُنوًحا ِإَلى»
 (37( / 37)مؤمنون) «.َغْيُرُه َأَفَّلا َتَّتُقوَن

را به )ارشاد( قوم او فرستاديم، پس بقوم خود  يقين بدانيد كه نوح هب)
نيست، پس  ييشما غير او خدا يكنيد كه برا يگفت خداوند را بندگ

 (نداريد؟ يو ترس ييزكارچرا پره

ِمن َقْوِمِه َما َهَذا ِإَلا ّبَشٌر ِمْثُّلُكْم ُيِريُد َأن  َفَقاَل اْلَمَّلُأ اَلِذيَن َكَفُروا»
ي آّباِئَنا َيَّتَفَّضَل َعَّلْيُكْم َوَلْو َشاء الَّلُه َلَأنَزَل َمَّلاِئَكًة َما َسِمْعَنا ّبَهَذا ِف

 (38( / 37)مؤمنون) «.اْلَأَوِلنَي

اين شخص  :شده بودند در جواب نوح گفتند كه كافر قوم يها سركرده)
جويد و اگر  يمانند شما نيست كه خيال دارد بر شما برتر يجز بشر

درهرحال( ما ) .فرستاد ميي را خواست، فرشتگان واقعاً خدا )چنين( مي
 (.ايم در ميان پدران گذشته خود نشنيده  يچنين چيز

 (30( / 37)مؤمنون) «.َفَّتَرّبُصوا ّبِه َحَّتى ِحنٍي ِإْن ُهَو ِإَلا َرُجٌل ّبِه ِجَنٌة»

راه  چشم به ياست، چند حقيقت اين است كه اين مرد ديوانه شده)
 (.(شود)تا بميرد يا تكليف روشن  حوادث باشيد

كه مانند خود آنها است، از  يآمد، بشر يمردم بسيار عجيب و بلكه محال م يبرا
يا  يديوانگ يدريافت نمايد و يا آنكه اين ادعا رو ييجانب خدا مطالب و دستورها

 !باشد بر خدا غيرآدميزاد و از فرشتگانپيغم داشتند انتظار آنها .نباشد قصد سوءاستفاده

 یوح ی لهئمس

چطور ممكن »له غامض هميشه اين بوده است كه ئدر هرحال اولين مشكل و مس
كه ما سراغ داريم، ارتباط حاصل  يغير از مراكز ينوع ما با مركز است يك بشر هم
 «دارد؟ از خطا دريافت يكرده و مطالب خال
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 .باشد مي پيغمبران ي است كه صفت مميزه يوح ي لهئاين همان مس

يا  يرا نداشته و وارد كيفيت آن از نظر فلسف يدر اينجا قصد اثبات وح
 يعادت داشتند برامتقدمين هم كه  يشويم و مانند برخ نمي يو طبيع يشناس روان

گوئيم  نمي ييعن .كنيم نامه بنويسند، استدالل نمي خدا تكليف معين نموده و آئين
 ي، پس برخدا واجب است پيغمبرانباشد ميچون عقل انسان ناقص و هدايت او الزم 

خطا(  ي نفس و شايبه يبدون دخالت هوا يمستقيم )يعن طور به بفرستد و پيغمبران
يم؛ بلكه ينما يطور استدالل نم اين .نه !...خدا دريافت دارند  ي از ناحيه يكاماح

 طور آنآمد امر را  مشاهده و تجربه پرداخته واقع مطلب و پيش هسبك علوم جديد ب هب
 .گيريم كه بوده و هست در نظر مي

 يپيغمبر يآمده و ضمن بيان اظهارات و احكام خاص دعو يدر اينكه اشخاص
در اين هم كه طرز پيدايش و مخصوصاً طرز بيان آنها  .نيست ياند، هيچ حرف كرده

 .داشت يحرف توان مي)اعم از درست يا نادرست( با سايرين فرق داشته است، باز ن
 يحال بايد ديد آيا در اين طرز پيدايش و طرز بيان، كيفيت خاص و تفاوت كامالً بيّن

آن گذاشت يا  يرو يتحت عنوان وح يا توان نام جداگانهوجود داشته است كه ب
ساير مردم و مشمول غرض يا خطا  يهم از همان انواع معمول افكار و اقوال پيغمبران

 بوده است؟

 و دانشمندان با فالسفه اختالف پيغمبران

ها دو دسته از رهبران  جامعه يدر تشكيل عقايد و هدايت افكار و آرزوها يكل طور به
زمين جزو پيروان آنها  يكه هنوز اكثر مردم رو اول پيغمبران .را دارند يسهم اصل

 .1و دانشمندان دوم فالسفه .باشند مي

                                                
 يامروز يمعنا همقصود از دانشمند يا عالم ب .ل شويميقا يو تفكيك يبند نيست يك تقسيم در اينجا بد. 1

و واقعيات خارج به تحقيق  يمشاهدات طبيع يهستند كه از طريق توجه در عالم و تجربه رو يبيشتر كسان
جستجو و تشخيص روابط و عوامل  يپردازند و پ طبيعت مي يها در كيفيت و كميت آثار و پديده

و تشخيص روابط و عوامل نزديك  ييتحقيق حوادث جز كه مشغول ييبه اين دسته تا آنجا .روند مي
ف يدر مصالح و وظا يو نظر باشند ميوقايع ي  مناظر و بيان كننده ي و در واقع انعكاس دهنده باشند مي

كه وارد ارتباط و انطباق نتايج  اما همين .مييگو جهان ندارند، دانشمند مي يانسان يا اجتماع و جريان عموم
امور  يعالم و جريان عموم يبا نظام كل ينباط كردن و پيوند دادن تحقيقات علمعلوم مختلف و است

( يمطهر يمرتض يقلم آقا ه، ب«اصول فلسفه»كتاب  ي و راز دهر )به تعبير مقدمه يجهان و رمز هست
 كنند. ميرا پيدا  ، نام فيلسوفنمايند ميف انسان ييا الاقل وظا يهست شوند و بحث از مبدأ و غايت مي

        وجود ياز حقايق كل ييك صورت بهرا  يخواه اصال دانشمند بوده و بخواهند عصاره مطالعات علم
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 .وجود دارد يت بسيار بارزنيباماين دودسته  ي بين رويه

مفصل شروع كرده و از  يدانشمند و فيلسوف هميشه با مقدمات و تعليمات خيل
 .شود ميطريق كالسيك وارد عمل در جامعه 

و متمدن نسبتاً منظم  يپرورِ مترق عالِم يها اوالً ظهور دانشمند و فيلسوف در محيط
افكار و پيدايشِ پيشقدمان  يرك قبلافتد كه بدون تدا يو كمتر اتفاق م دهد ميرخ 

ظهور كرده و افكار  ي، در يك محيط نامساعد و غير آماده، دانشمند يا فيلسوفيقبل
وفور تعداد  ي نتيجه ينام گفته برتران راسل، وجود يك هنرمندِ هب .رواج بگيرد يبديع
 .باشد مي يهنرمند عاد يكثير

وسيله كتاب و  هزد اساتيد معين، بثانياً تربيت دانشمند و فيلسوف در مكتب يا ن
 .تعليم و مباحثه است يمسبوق به مدت

بيان مطلب  يبرا ييعن .شود مياسلوب كالسيك بنا  يرو ثالثاً تعليمات فالسفه
بر  يكه مبتن يمنظم يدوره مقدمه چين پس از يك سلسله جستجو و بحث و يك

 يدنيا است، با منطق معمول يزندگان هبمربوط  يو توجهات تجرب ينظر يها استدالل
 .گذارند استناد مقدمات در معرض قضاوت مي هرسند و آن نتيجه را ب به نتيجه مي

و  و در آثار هريك از فالسفه يدر تاريخ زندگ توان ميتمام مراحل فوق را 
 .قديم و جديد مشاهده نمود دانشمندان

                                                                                                              
 و  دانشمندان .تتبع نمايند يكرده و خود خرمن يچين بيان نمايند و يا از حاصل كشت و كار ديگران خوشه

بعد از  يروند و يك يخطا نم هبين صحيحِ دقيق دنيا را نگاه كنند، ب غرض و نظر و با ذره يعلما اگر ب
 يگاه صددرصد صحيح و كامل و دقيق نبوده، ول هيچ يعلوم بشر .اند مكمل و مصحح هم بوده يديگر

 اما فالسفه .كرده است يميدا يها ييگشا ها و مشكل ييحاصل هم نبوده است و راهنما يغلط و ب يكل هب
، با نردبان خواهند ميشوند و از عالم جزئياتِ محدودِ موقت  چون از حدود مشهود و معلوم خارج مي

گردند  بگذارند، ناچار گرفتار اشتباهات و اختالفات شديد مي يپا در عالم اليتناه يافكار شخص ينارسا
ين عامل تضعيف و تخريب تر بزرگبعد اشاره خواهد شد( خودشان  ي كه در چند صفحه يطور هو )ب

تعبير شعرا سر  هديده و ب يا را از روزنه يكران رموز هست بي ياز دريا يا هريك قطره .گردند يكديگر مي
وصف معشوق را  ياند با آن، قامت رعنا و رخسار جهان نما دست آورده و خواسته هاز زلف يار ب يمو

 باشد و انبياء ميو شديداً نيازمند  مند عالقهموضوع عمل و نظريه هر دو دسته  هالبته بشر نسبت ب .كنند
تحصيل علم بايد از  .مردم بياموزند هباز كرده و علم ب ياند كه در مقابل دسته اول دكان و مكتب نيامده

با توجه و توصيه به تحقيق  . انبياءحاصل شود ياندوز و تجربه يطريق مشاهده در طبيعت و عمل در زندگ
و تعليم و خواندن آيات و علوم بر مردم، تكاليف دوران حيات و سرنوشت بعد از ممات را تعيين 

و ذيال بحث  نمايند ميجز آنچه كه فالسفه جستجو  يرا )البته از طريق يو مبداء و مقصد جهان نمايند مي
  كنند. ميخواهد شد( دريافته و بيان 
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 :الذكر كامالً معكوس بوده است در هرسه مرحله فوق نوضع پيغمبرا

گمراه كه در سراشيب  ي در ميان اقوامِ جاهلِ عقب افتاده ظهور پيغمبران -1
 .اضمحالل و خرافات يا فساد قرار گرفته بودند، رخ داده است

دردست نيست؛ بلكه  يا انهاز مكتب و معلم و سوابق تحصيل آنها روايت و نش -3
 .1كند ميآثار و اقوال بيشتر عدم آن را حكايت 

                                                
دارد، مسلم است  يتاريخ نسبتاً روشن ياو از كودك يكه زندگان )ص(  در مورد حضرت خاتم انبياءمثالً .1

به اقرار منكرين، سواد خواندن و نوشتن هم نداشته است  يحت .نرفته است يهيچ دانشگاه و دارالعلم هكه ب
اند  توانسته يمنتها آنچه مدعيان بعد .يم داده باشداو تعل هكس ادعا نكرده است، فالن مطلب را ب و هيچ

راهبين كرده است و در  يچند ساعته با بعض يها ، مالقاتبگويند، اين است كه ضمن دو مسافرت به شام
 فراگرفتن تلمود يفقط برا يهود ياگر در نظر بگيريم كه علما .داشته است يآشنايان يبين غالمان مسيح

چند ماهه را  يچند ساعته و حت يها ند، مالقاتشد ميرساندند و تازه مقلد صرف  سر مي هب يعمر
و  فلسفه يها جامع، عصاره يسبك كامالً مبتكرانه و انتقاد هكه ب مانند قرآن يبيان كتاب يتوان برا نمي

ها و حكايات بسيار است كه  و شامل اندرزها و راه يو اجتماع ي، واضع انواع احكام انفرادحكمت
لحاظ اصول عقايد و نظريات و  هدر قرآن ب !دانست ينوين شده است، كاف يها سرچشمه افكار و زندگاني

كه در  با كتب قبل وجود دارد ييها تكرار و توافق يزياد و حت يها همچنين احكام و حكايات شباهت
اصول  يدر هر تقليد .جنبه تقليد و اقتباس ندارد وجه هيچ بهقرآن  يموارد تصريح نيز شده است؛ ول يبعض

ها و خصوصيات  آن فروع و پيرايه يجا هگردد و ب تحريف و تضعيف مي ينسخه اصل هو دقايق نسبت ب
 يكه در قرآن مانند كس در صورتي شود. ميكاسته  ياز عمق و معن كند. ميتوسعه پيدا  يو شخص يقوم

 يخلوص و صاف يوجه كامالً بارز هكه كوزه خود را از سرچشمه پر كرده باشد، اصول و دقايق و حقايق ب
ها از  خوردگي ها و دست يها و ناخالص ها و ابهام تر شده، تعارض يتر و كل عميق يخيل يپيدا كرده و معان

كه ابداً حالت  طوري هب .محكم و كامل شده است يبانبين رفته، پيوند مطالب با يكديگر و با اصول و م
صرف مقايسه حكايات قرآن  .مختلف برداشته باشند، ندارد يها را كه از چندين نهر آلوده و رنگ يآب

كه در هر دوجا نقل شده است، اختالف  ييو مخصوصاً آنها و انجيل با حكايات تحريف شده تورات
)اگر آنها كالم خدا باشند، پس اين  كند. ميها و اشكال قبول فرضيه اقتباس را ثابت  ارز اين كتابسطح ب

تواند بهتر از خدا  تر است، بايد حتماً كالم خدا باشد؛ چون بشر كه نمي يتر و عال تر و عميق هم كه فصيح
و  شود ميمشاهده  يومعاميانه و تحريكات ق يو سرگرم ييسرا آنجاها جنبه قصه ( هرقدر دربياورد

 يها است، )البته در اثر تحوالت و تحريف يزياد با اصول توحيد و با منطق دين يها متضمن منافات
سرشار و طرز بيان حكيمانه، در سراسر آنها هدفِ ثابت، توحيد و  ي( در اينجا عالوه بر فصاحت ادبيبعد

اخالق مشهود است و تماماً مصداق  تشويق به استقامت در طريق حق و غرض تربيت و تكميل مكارم
 (3 /( 03))جمعه باشد. مي «وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِيهِمْ»

 يمختلف را )حت و عادات مسلمين با پيروان اديانعقايد  يموجود مابين بعض يها كه شباهت يكسان
افكار پيغمبر  يتأثير آن مذاهب رو يها شده است( نشانه مرور ايام وارد اسالم هكه بعداً ب يعقايد و عادات

 نمايند ميتوجه ن ياين نكته بديهه ميورزند؛ اما باصرار  گيرند و در عدم اصالت و حقانيت قرآن مي اسالم
حضرت باشد،  كه در زمان و مكان و شرايط خاص پيغمبر آنچه ممكن بود از اديان ديگر مؤثر در آن

       وقت از تركيب و تلفيق اين ناچار يك مشت ظواهر و تشريفات و خرافات پراكنده ناقص بود و آن
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 يكل هدارد( طرز اظهار احكام و انشاء مطالب ب يو اين نكته جنبه حاضر و باق) -7
گويند و بعد  يانبياء اول نتيجه و حكم را م : است معكوس طريقه كالسيك فالسفه

طلب دليل كرد، قرينه و نشانه  يد و اگر مدعدهن يتوضيح و تفصيل م يگاه
مابين  يگيرند، بدون آنكه رابطه روشن مرتبط يخدا را شاهد م و يا اصالً 1آورند يم

اند چون نفع  وقت نگفته هيچ پيغمبران .3در بين باشد يو نتايج بعد يل مقدماتيدال
و  ي، پس دزدباشد مي يت و درستجامعه در امان افراد در بهبود جامعه است و قوام

سبب تمركز وسائل توليد و موجب  يدار نبايد كرد و يا چون سرمايه يكم فروش
 .گردد و پول نبايد وسيله استفاده باشد، پس ربا ممنوع است استثمار رنجبران مي

مشهود  وجه هيچ بهكه  ياستناد اصول هچيدن ب يو كبر يپيغمبران بدون مقدمه و صغر
همچنين در  .اند را حرام كرده يرا واجب و اعمال يو معمول اين دنيا نيست، احكام

را كه در  يدنيائ و عقاب و ثواب بهشت و دوزخ ييگو عالم معتقدات نيز پيش
 .7اند و نيست، كردها يقبل يها ها و استدالل دسترس بشر و نتيجه استنباط

آوردند كه  يم ياظهارات خود، آيات و معجزات يقديم بيشتر به اتكا پيغمبران
 .بوده است جنبه تخويف و تحديد داشت و آخرين حربه آنها نفرين و هالك كفار

، ابالغ احكام با كه مصادف با دوران بلوغ انسان و رشد عقل است در قرآن يول
ها يا  ل و نشانهيدال هب يو بيان عقايد متك شود ميتذكر و موعظه و توجه به نتايج توأم 

است كه عقل از راه توجه به طبيعت و تفكر در نفس و باستعانت علم  يقرائن و امثال
 .8بايد در آنها قضاوت نمايد

                                                                                                              
  تعصب و  يآنها يا از رو !داند دربيايد خدا مي يعجونِ ناموزونِ عجيبو افكار متشتت مبهم چه مآداب

را درست نخوانده و با  مرتبه هم قرآن يك يبرا :يا بايد گفت نمايند ميرا اظهار  يلجاج چنين نظريات
 .اند كتب ديگر مقايسه نكرده

 ي( مثل اينكه مؤيد همين معن1/ ( 11))هود« .ثُمَ فُصِلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ»آيه  .1
 .باشد

است كه پيغمبر نسبت به علت يا كيفيت آن اظهار جهل و عجز  ييچه بسيار آيات و چيزها مثالً در قرآن. 3
 .نمايد مي

داشته و از راه توجه در  يطرز هدايت خاص و طريقه استدالل )ع(فقط حضرت ابراهيم بق روايات قرآنط. 7
طبيعت و استدالل پيش خود، توحيد را درك كرده است و در مجادله با كفار نيز متوسل به استدالل و 

  .نخواسته است يابتجربه گرديده، معجزه و عذ
 ،قمار ،ربا  حرمت ،طهارت ،از آن جمله است آيات مربوط به طالق .دارد ر بسيار در قرآنياين سبك، نظا .8

 :عقايد است هكه مربوط بزير موعظه و توجه به نتايج همراه است و همچنين آيات  شراب و غيره كه با
 و ...  0/  (80)جاثيه، 3/  (73)سجده، 31تا  1/  (70)فاطر ،39تا  1/  (75)سوره روم
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 ديگر با فالسفه یها تفاوت

 و فالسـفه  ت نامبرده باال، دو تفاوت بارز ديگر مابين طريقه پيغمبـران نظر از نكا صرف
استحكام عبارات و درجه يقين و اعتمـاد پيغمبـران    ييك .باشد ميوجود دارد كه قاطع 

كامـل   ي، عشق شديد و فداكارشود مي يكه ضمناً شاهد اول يديگر .خود يها گفته هب
اظهـار   يطـور نسـب   هفالسفه اغلب با شك و ترديد و با استمداد از فرض و ب .آنها است

چه بسا كه در جريان تحقيق يا برخورد بـه مـدعيان    .در ته دل متزلزلند .كنند ميعقيده 
اتفـاق افتـاده اسـت     تاًعالوه ندر هب .نمايند يعدول يا در آن تجديد نظر م ياز عقايد قبل

دورترين  و ترين غامض در پيغمبران اما .بايستند جان يپا تا خود يها گفته زمينه در كه
بـا نظريـه بسـيار     در مسـائل مبـداء و معـاد    يذهن بشر وجود دارد، يعن يكه برا يمسائل

 يو تـا آخـرين نفـس رو    1اند ساده روشن و با اطمينان و ايقان كامل انشاء مطلب كرده
مالك قـاطع صـداقت دل    ياين فداكار و اند حرف خود ايستاده و از همه چيز گذشته

 .آنها بوده است

انـد و حقيقتـاً بـه     داشـته  ياند، ايمـان قطعـ   گفته الاقل خودشان به آنچه مي پيغمبران
آوردند، معتقد بودند و از صميم قلب عاشـق حـق و حقيقـت     يكه م ياصول و احكام

توفيـق در مشـكالت    هل بـ يـ ائد و ناو اال حاضر به قبـول آن همـه مـرارت و شـد     .بودند
اصالت و قاطعيـت   ند و چون بهشد ميگرديد، ن كه جز با عشق و يقين ميسر نمي يعظيم

                                                
رساند و  كه نهايت تأكيد و يقين را مي باشد مي ييها استعمال كلمات يا جمله از خصوصيات قرآن ييك. 1

  :گاه با اين درجه يقين سخن نگفته است بشر هيچ ، ونظير نداشته ييا كتاب در هيچ زبان
 ( 1 /( 37))مؤمنون.« قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ»
 ( 19 /( 7))آل عمران« إِنَ الدِينَ عِندَ اللّهِ اإلِساْلَمُ»
 ( 18 /( 81))محمد «مِن رَبِهِ كَمَن زُيِنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِنَةٍ»
  (19 /( 31))نمل.« عَلَى الْحَقِ الْمُبِينِ فَتَوَكَلْ عَلَى اللَهِ إِنَكَ»
 ( 1 /( 33))حج .«وَأَنَ اللَهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَأَنَ السَاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا»
 ( 3 و 1 /( 157))عصر.« إِنَ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ.وَالْعَصْرِ»
وَمَا صَاحِبُكُم  .مُطَاعٍ ثَمَ أَمِينٍ. مَكِينٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ ذِي قُوَةٍ. إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ»

 ( 37 تا 19 /( 11))تكوير.« وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ .بِمَجْنُونٍ
مَا  وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا. إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ»

 ( 87 تا 71 /( 09))حاقه.« تَنزِيلٌ مِن رَبِ الْعَالَمِينَ. قَلِيلًا مَا تَذَكَرُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ. تُؤْمِنُونَ
 ( 8 و 7 /( 07))نجم.« إِنْ هُوَ إِلَا وَحْيٌ يُوحَى .وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى»
السَيِئَاتِ أّن نَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ سَوَاء  أًمْ حَسِبَ الَذِينَ اجْتَرَحُوا»

 (31 /( 80))جاثيه« مَحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ.
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ند، بـا  دانست ميدين خود يقين داشتند و خدا را يگانه مؤثر در امور و جزا دهنده اعمال 
 يليوسـا  ههرگز متوسـل بـ   .1ندكرد ميعقايد موجود و مصالح روز سازش و مماشات ن
كوچـك   يشخص يها هدف يدنيا برا از قبيل تظاهر و تصنع يا تزوير و دروغ كه اهل

 يخـود آنهـا شـك و ترديـد     يبـرا  يوحـ  مسئلهدر  .ندشد ميبرند، ن كار مي هنزديك ب
مـا الهـام شـده اسـت و سـاخته و پرداختـه        هگفتند آن مطالب ب وجود نداشت و اگر مي
 .گفتند ، راست ميافكار و اغراضمان نيست

ــيادان و      ــوده و ش ــدمت راســتگو نب ــق و مــدعيان خ ــان ح ــا تمــام داعي ــه در دني البت
 از پيغمبـران  يفراوانـ  يهـا  تـاريخ نمونـه   .اسـت   در ميـان آنهـا بـوده    يسياستگران زياد

اند، ثبت كـرده   راه انداخته يمريد و مسند يباز كه چند صباح و مصلحين حقه يدروغ
خود دكان ريا و رياست بـاز   يزمان برا يكه يا به تبعيت از احساسات و آرزوهااست 
 يولـ  .دهنـد  مـي اند و يا به تقليد بزرگان كلمات و دستورات عاليه به خورد مردم  كرده

را  يپيغمبران، اوالً چون عليه تمام عقايد و افكار و آداب زمان خود قيام كرده و متـاع 
قـبال خريـدار داشـته باشـد و ايجـاد كننـده انقـالب بودنـد،         بازار نيـاورده بودنـد كـه     هب

ند مشمول دسته اول باشند و ثانيـاً ميـان مقلـد و مبتكـر تضـاد بسـيار       توان مين وجه هيچ به
اسـت و   ياز عواطـف و تحريكـات درونـ    يناشـ  يهميشه افكار و اعمال ابتكار :است

 .نـدارد  يو گـداز و رضايت و سكونت باشد، هدف و سوز  يدر حال عاد يانسان وقت
مقلـدين و   .زنـد  از او سـرنمي  يا و كـار برجسـته   كنـد  مين پيدا يكالم او رنگ و گرم

نكـرده و   يشخصـ  يخارج از حدود تأمين منـافع مـاد   يا گاه كار عمده بازها هيچ حقه
ورتـر باشـد،    شـخص شـعله   يبرعكس هر چـه آتـش درونـ    .اند نداشته يدار عمل دامنه

 شـود  مـي حـال چطـور    .شـود  ميتر و بلندتر و نافذتر  فصيحتر و كلمات  اعمال او وسيع
و  يرا تكان داده است، پوچ و ريا باشـد و برجسـتگ   يياعمال و اقوال پيغمبران كه دنيا

 باشد؟ ياند، تقليد كه نموده ياند و انقالب كه از هر حيث با معاصرين داشته ياختالف

آنقدر معدود نيست كه  هموارد اختالف، بلكه تضاد ميان سيرت انبياء با فالسف
از آنها كه شايد شاخصيت دارد، اتفاق كلمه  ييك .بتوان در اين مقدمه جا داد

 .در مقابل تفرقه آراء فالسفه است پيغمبران

بيفزايم  بر تورات يا مهام كل من نيامده : فرمود اسرائيل ي)ع( به بن يحضرت عيس
، هردو را و عهد جديد ، عهد عتيقاين اصل مسيحيون ياز آن بردارم و رو يا يا كلمه

                                                
 .زياد است آيات شاهد در قرآن. 1
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 از انبياء جز با تجليل و تأييد )و احياناً طور در قرآن همين .دارند مقدس و محفوظ مي
نشده است و  ياند(، ذكر گفتار آنها داده هكردار يا ب هكه ب ييناروا يها تصحيح نسبت

  :عنوان هرا مكرر ب مرتبت يحضرت ختمقرآن 

  (80 /( 0) مائده) «جِنيَلِمَن الَّتْوَراِة َوآَتْيَناُه اإِل ُمَصِدًقا ِلَما ّبْيَن َيَدْيِه»
  ..(.آمده است و انجيل آنچه جلوتر از او در تورات ي تصديق كننده... )

  :به  خواند و اقرار يم

  «.ِف ِإّبَراِهيَم َوُموَسىُصُح .ِإَن َهَذا َلِفي الُصُحِف اْلُأوَلى»

 ( 19و  11/  (11) اعلي)
  ؛پيشينيان است يها يقين بدانيد كه اين مطالب در صحيفه)

 (.يو موس ابراهيم يها در صحيفه
يك كتاب  .اند ، دو نفر يك سخن نگفتهيرأ صاحب سفهامّا از بين فال .فرمايد مي

را كه باز كنيد، بيشتر كتاب به بحث در آراء و عقايد متنوع و مختلف فالسفه  فلسفه
عوض تصديق يا الاقل تكميل، هميشه  هعمل خَلَف نسبت به سَلَف، ب .گذرد مي

 .تخطئه و تخريب بوده است

مكتب  .گفتار استاد را قبول ندارد ياست، ول بهترين شاگرد افالطون ارسطو
حقيقت بيش از افالطون  هافالطون را دوست دارم اما ب گويد ميو  كند ميباز  يجديد

 منظور مقابله با فالسفه هب ، اصالًاز سقراط يپيرو اينها به يهر دو .عالقه دارم
روح يا معتقد  هغير از آنها كه معتقد ب .اند شده ، وارد ميدان فلسفهو ماديون ييسوفسطا

ند، رياضيون پيدا شدند كه كرد ميانكار حقيقت و وجود را  كه كسانيماده بوده يا  هب
 نام به يند؛ همچنين دسته ديگرنستدا مياساس خلقت را در اعداد و رياضيات 

 .آمدند طبيعيون

 ياينها بنا به مبان .پرداختند به توجه در علوم و ترجمه كتب يونان بعدها مسلمين
 يبه علم نشان دادند؛ ول يا نيت، احترام و عالقه صداقت و حسن يو از رو ياسالم

 نظريات فالسفه يو بر سبيل آيات خدا برا كتب انبياء قياس به يا قاعدهاعتبار بيش از 
عقايد آنها را جزو مسلمّات و محكمات گرفته و قرون  .ل شدنديقا يونان يروح

گرفتار كردند و به اين ترتيب  يخود را در زندان تقليد و تعصب علم يمتماد
 .ح و سريع علوم گذاردندجريان صحي يجلو يبندهائ
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، ، دكارتمانند بيكن يبزرگ فالسفه .پديدار شد اروپا در قرون جديد رنسانس
را روان  يتو صنع يقديم را شكستند و سيل ترقيات فكر و غيره سد فلسفه كانت

را ابداع و ترويج  يآنها و شاگردان آنها نيز هر كدام نظريه و اصل خاص يول .كردند
و كسب قدرت و سعادت  يعلم و حقيقت را فقط از نظر فوائد علم ييك .ندكرد مي
كه حواس را خطاكار و محسوسات را  رغم فالسفه يونان نگاه كرده و علي يبشر

 يديگر .نمود حسيّات را توصيه مي يند، طريق مشاهده و تجربه يعننستدا مياعتبار  يب
كه از  ياطمينان به مفهومات ي؛ ولدانست ميمحسوسات و معقوالت هر دو را معتبر 

شود، نداشته و آنها را وسيله دريافت حقايق  يحواس وارد ذهن م وسيله بهخارج 
عقل و  يسوم .قائل بود يمحسوسات و تجربيات، ارزش علم يشمرد و تنها برا ينم

وجود ندانسته و فقط  يو حقايق كل يل فلسفه اوليعلم انسان را اليق ورود در مسا
اين اعتبار كه موضوعات  هم به آن .ل بوديقا يرياضيات مقام يقين و ارزش علم يبرا

ذهن انسان ه در طبيعيات ب .باشد مينداشته، مخلوق ذهن ما  يوجود خارج يرياض
 آن .داد درك ذوات و حقايق را نمي هز عوارض و ظواهر و ورود باجازه خروج ا
معلوم  يپس از آنكه به نقاد :گويد ميگيرد و  ايراد بزرگ خود را مي وقت شوپنهاور

در  يذوات يكن چه دليل حكم مي  هعليت و معلوليت ساخته ذهن هستند، ب يكرد
د؟ به اين ترتيب پس از يك سلسله بحث خارج وجود دارند كه علل اين ظهور باشن

 .آيد شك و انكار پيش مي درك حقيقت و ارزش علم در بارهو تحقيق، اصالً 

داند  مي ي، حقيقت را آن چيزپراگماتيسم نام بهدر مكتب خود  سرويليام جيمس
حال اگر شما  .است كه با واقع منطبق گردد يچيز  آنكه در عمل مفيد باشد و حق 

تشخيص واقع بيان كنيد، در  يمفيد و برا يامر نسب يبرا يبخواهيد، تعريف صحيح
به اين نتيجه  درس فالسفه يگرفتار خواهيد شد و باالخره پا يدور و تسلسل عجيب

اند، بلكه انسان را  ودهرا نگش يو مشكل يخواهيد رسيد كه حضرات نه تنها گره
 : گفته خيام هب .فرمايند كالف سردرگم و بيچاره هم مي

 در جمع كمال شمع اصحاب شدند  كه محيط فضل و آداب شدند آنان

 واب شدندـو در خ يا فتند فسانهـگ  رونـاريك نبردند بـن شب تـره زي

، و سياست اقتصاد ،يشناس جامعه ت،تربي و تعليم ،يشناس روان مباحث در طور همين
بسيار محكم علم  يها و منطق و مكتب خود را بر داعيه كنند ميبا آنكه همه استدالل 

 .نمايند يمشاهده نم يچيز ييگو سازند، جز تفرقه و تشتت و خالف استوار مي
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 !توحيد و تقويت حكمفرما است ، در نزد انبياءسفهه و تحيّر فالدر مقابل اين تفرق
 اين است: شعار انبياء

  (08/ ( 7)عمران آل) «ٍة َسَواءَكَّلَم  َتَعاَلْوْا ِإَلى»
 (...ن و همگانيسوي گفتار يكسا هبياييد ب... )

 ، فالسفهنمايند ميرا روشن  كه انبياء با صراحت و قوت تكليف بشر يدر حال
 يحيرت و بدبين يآورند و به تاريك يدر م يفطر يو صفا يشخص را از سادگ

 .1برند ينسبت به خلقت و حقيقت فرو م

با وجود  نكه انبياءباشد، مگر از اي ياز چيز يد ناشتوان مين يچنين اختالف بارز
، تحت تأثير و تلقين عامل و اصل يو انقطاع روابط فرهنگ يو مكان يفواصل زمان

است  مؤثر بوده يعوامل متغير و متعدد فالسفه يرو ياند؛ ول بوده يمشترك
و همچنين احساسات و  يمحيط خارج ياست زمان و مكان يعن كه مشهود يطور به

 ييسزا هب يتأثيرها يو طرز ساختمان افكار شخص يل شرايط زندگتحو يافكار، يعن
 .3داشته است

                                                
توحيد و حقايق  يازل ياهل معقول و كالم ما اصرار دارند، عقايد فطر يطرف علما اين حال از يك با .1

 از روشنفكران يا استوار سازند و از طرف ديگر دسته بغرنج و لرزان فلسفه يرا برمبان يو روشن دين يعلم
كنند كه خود واضعين و واردين در آن  ييچيزها هخبر ما را مؤمن ب اصرار دارند جوانان بي( رنجديده !)

 يهاي با چنين افكار و نظريه نمايند ميآنها تصور  .كارشان ترديد و انكار و تخريب يكديگر است يواد
 !وحدت و سعادت ببرد هتواند دنيا را رو ب بشر مي

به  ي، تا اين حد خوب است كه جوابشود ميكه در افكار و عقول  يا ته از مطالعهگذش البته تحصيل فلسفه
 يالقا يو منطق ساز يلفظ بازا خود از زحمت و قيد مسؤليت ب ييي رهاكه برا يكاران و كسان سفسطه

كه طور همان .شوند، داده شود نموده و منكر ضروريات و بديهيات مي ها دلها و در  شك و يأس در عقل
عقل در  يحفظ اخالق و رهبر يو برا دوستداران علم و حكمت عنوان به و افالطون اول نيز سقراط روز

وضع كردند و اال فلسفه نه را  ايجاد نموده بودند، فلسفه و منطق ا و ماديونه ييكه سوفسطا يبرابر خطر
 .خورد مي درد آخرته و نه ب كند مياز دنيا را دوا  يدرد

و  يقوم يحسب احتياجات زمان و استعدادها هب يالبته در احكام و در طرز تعليم انبياء اختالفات محسوس .3
تكيه  ييو بهبود امور دنيا يمقررات اجتماع يمثالً بيشتر رو يحضرت موس .وجود دارد يمقتضيات محل

بيشتر اصرار  طور عميق تعليم داده و حضرت ابراهيم هاخالقيات و عواطف را ب يحضرت عيس .كرده است
از  يهر كدام باشعار و دستور مخصوص يو يحي و صالح يا شعيب لوط .در توحيد و پايه دين داشته است

اند كه هريك به فراخور ابتالئات و احتياجات روز و محل بوده  موعظه و مبارزه پرداخته هب ياحكام اله
اند و ثانياً  اوالً ميان احكام و رويه انبياء تباين و تعارض وجود نداشته، بلكه مكمل و متمم بوده يول .است

  .اند است، اتفاق كلمه داشته و ايمان به آخرت يكه همان خداپرست يل و مباندر اصو
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باشد؟ قاعدتاً بايد  يكدام است و چگونه م انبياء يحال اين عامل مؤثر رو
باشد و چون  يو فرد يمشترك در وجود تمام آنها و خارج از خصوصيات شخص

و  يو عالم گرفته تا شرق يزمين از عام مردم يرو نظر كنيم كه تعليمات پيغمبران
 تر از تعليمات فالسفه تر و قابل قبول تر، نافذتر و قابل هضم يالعاده عموم فوق يغرب

تسلط پيدا كرده كه موجب  چنان بر اراده و طبيعت مؤمنين يبوده و عقايد دين
 بايد گفت كه تعليمات انبياء .ها شده است ين فداكاريتر بزرگالعاده و  اقدامات فوق

 يو واقعيتِ حقيق ينه تنها در ميان خود آنها، بلكه در نوع انسان زمينه مشتركِ طبيع
اگر  .داشته و با طبيعت و ساختمان بشر سنخيت و نسبت به آن مالكيت دارد يكل

 اچار بايد اين خصلت وبدانيم، ن يحقيق يوجود و ساختمان انسان را يك امر واقع
، باشد ميو مؤمنين است و از نوع و از منشاء او  خاصيت را كه معلم و محرك انبياء

 .1بشناسيم يو حقيق ينيز واقع

 پديده خاص

مان اند در ز كرده آنچه گفته  عمل و فالسفه نفع دانشمندان همرور ايام هميشه ب
مقبول واقع گرديده است و بعد از آنها سايرين  يقدر كاف هخودشان معموالً مفهوم و ب

تكميل و  ياند و نظرياتشان را اصالح و گاه بمطالعه بيشتر و فهم و بيان بهتر پرداخته
پيموده و  يسير صعود يعلوم و افكار بشر يطور كل هب .اند احياناً تعويض كرده

آيد و هر دوره عمل دوره گذشته را )جز در  ياز استاد در مشاگرد بهتر  :پيمايد يم
و انحطاط موقت( تدريجاً و اتصاالً ترميم و تكميل  يخاموش يياستثنا يها دوران

 .نمايد مي

عمق مطالب و حقيقت و مقصد  هب ياما در مورد انبياء در حيات آنها كمتر كس
گذشته  و هرچه زمان مي است ختهشديد با آنها پردا يها مبارزه هو ب برده يپ احكامشان

خرافات كشيده و  يها ميراث انبياء پرده يرو گذرد، پيروان و روحانيون و مي
 يتا جائ .گردد شمار حاصل مي بي يها و در احكام و افكار آنها انحراف .كشند مي

دست مرور زمان و در  همذاهب ب .گردد قلب و معكوس مي يكل هب يكه پس از مدت
گشته و راه فنا را پيش  يو فرتوت يداشته و دچار فرسودگ يمردم هميشه سير نزول

                                                
 كتاب بهو همچنين  «دل و دماغ»مقاله ، 1739مورخ مهرماه ، 1شماره  ،«فروغ علم»رجوع شود به مجله . 1

  .تأليف نويسنده «پرستشعشق و »
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، شود ميحال خود واگذاشته  هب يكه وقت يمانند هر سيستم طبيع .گرفته است مي
 يو ركود منته يخاموش ه( آن اضافه شده باالخره بيالينقطع بر كهولت )آنتروپ

ميسر نبوده است و اگر  يجريان عاد يمذاهب نيز رو يتصفيه و احيا .گردد مي
ديده شده است، جز با  يجست و خيزهاي يو غير طبيع يطور انفصال هب يهاي دوره

از  يبايست كه مي يالهام و نفوذ و دميده شدن روح يخارج ييك نيرو يالقا
را  يتاريخاين نكته  يكتب مذهب .بوده باشد، قابل تصور نيست يسرچشمه قبل

كردن عقايد و محو اوهام و  كه عمل هر پيغمبر تازه ساده دهند مينشان  يخوب هب
 .اوليه بوده است يخالص و فطر صورت بهبرگرداندن افكار و اعمال مردم 

خود آنها  يچون در خور استعداد و مخلوق ذهن و زندگ يعلوم و افكار بشر
اما در مذاهب حَقّه،  .شود ميكميل دست تجديد و ت ه، نسل به نسل و دست بباشد مي

احراز كند، بنابراين از نوع  يپس از وضع نتوانسته است سير صعود يچون هر مذهب
كه  دهد مينبوده است و چون تجربه و تاريخ نشان  يمحصول و مصنوع افكار بشر

بدست مردم نه تنها تجديد و تكميل نگرديده، بلكه شديداً تحريف و تضعيف شده و 
متمايز  يناچار بايد قبول كرد كه پيدايش و تكميل مذاهب حَقّه، نوع ديگر ،شود مي

 .كرد يتلق يپديده خاص را آنبوده و الاقل بايد  از علوم و فلسفه

*  *  * 

از سايرين  يرا دسته متمايز زمين تا آسمان است كه پيغمبران يها همين تفاوت
اند، ايمان راسخ داشته و  شده است كه خود الاقل به آنچه گفته و مسلم .كرده است

اينها ديوانه يا  :اند گفته يا وقت عده آن .اند نداشته يباز قصد فريب دادن و حقه
 يتخيل عبارت پرداز ياند و دچار احساسات شديد شده، مانند شعراء از رو زده جن

اند از جانب خدا و  اند، گفته كه صاحب انصاف و تعمق بيشتر بوده يا عده .كنند يم
 .اند بنابراين به آنها گرويده .هستند اهللمؤيد من عند

، پيغمبران يها و ديگر فعاليت يو مخصوصاً طرز زندگ يالبته اگر وضع مزاج
، قبول نظر عده اول كرد ميآنها را تأييد  يو خيالباف يعدم استقامت مزاج و يا ديوانگ

عمل نشان داده است كه پيغمبران غالباً يكه و تنها با تمام  يول .شد مي بسيار آسان
اند  انجام داده ييها ها موفق گرديده و مأموريت معاصرين خود در شديدترين مبارزه

در ساير شئون حيات نيز  .كه نهايت متانت عقل و كفايت استعداد را الزم داشته است
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كامالً مثبت و  يمردمان يكل طور بهود و ترين افراد و سرآمد معاصرين خ از سالم
 .اند رآليست بوده

واقعيت  هفرمود و ب آنچه مي انكار نيست كه پيغمبر ما، مثالً نه تنها به اين مطلب قابل
و حقيقت رسالت خود شخصاً ايمان داشته است، بلكه در مقام عشق و يقين و  يوح

كار و اعمال او حكومت بر عواطف و اف ياش، محرك ديگر اراده يبا تمام نيرو
 ي؛ اعم از آنكه وحيسره در تحت سيطره وح بوده است يك يه و موجودكرد مين

در  .1اليشعر ينوع تراوشات وجدان بشناسيم يا يك ييمستقل خدا يرا يك امر خارج
فقط يك حساب و يك اصل وجود داشته است  او يهر حال امر مسلم اينست كه برا

اصل توحيد، با  :از همين يك اصل بوده است يناشو تمام آنچه گفته و كرده، 
 .وساطت رسالت

يك سلسله فروع و نظريات و نتايج سرچشمه  يبنا باشد از اصل واحد يحال وقت
اگر آن اصل خراب است كليه  .د قابل تصور باشدتوان ميبگيرد، دو صورت بيشتر ن

بينيم يك  كه ميحال  ي، ول3و مضر درآيد يآثار منبعث از منشاء موهوم بايد واه
 يمرتبطِ مؤثرِ مثبت بيرون آمده است كه تأثيرات عظيم غيرقابل انكار مجموعه وسيعِ

ها داشته و علم و تجربه صحت و  در تشكيل افكار و اصالح اجتماعات و تمدن
به اين  توان مياز آن نتايج و آثار را ثابت نموده است، ديگر ن ياستحكام بسيار

 .و رسالت را مخدوش دانست ياصل خداپرستنسبت موهوم داد و  يدعو

 يآنچه تاريخ نقل كرده اعتماد نداشته و آن روايات را ساختگ هممكن است ب
مانده است،  كه باقي آنچه امروز هست و آثاري ياگر بخواهيم از رو يبپنداريم؛ ول

، ييامشكل و جلب پيروان فد يها هدف هقضاوت كنيم و موفقيت در وصول ب

                                                
 . Inconscientاراده يا :  خبر، بي خبر از خود، بي اليشعر يا بي .1
از عوامل و مقتضيات و محركات فراوان بوده  يشان ناش چون افكار و اعمال يدر مورد اشخاص عاد .3

ها و  و در گفته كند ميتلف افراد و محيط و مكتسبات دخالت مخ يو نفوذها ياحتياجات متنوع زندگ
از صحيح و سقيم  يشان مخلوط درهم آنها تقليد و تعليم و تبعيت فراوان است نظريات و اعمال يها كرده

پيغمبر  يها مردود باشد ول قسمت يا جهات مقبول و در پاره يممكن است از بعض كه طوري بهگردد  مي
( چنان شود ميديده  ييها دهد )و در مورد مردان مبتكر پيشوا نيز نمونه يخ شهادت ميتار كه طوري بهچون 

الشعاع آن قرار  او تحت يو دنيا يشخص يمجذوب و محكوم به مكتب خود بوده و همه چيز زندگ
از  يمقدار نمود و بنابراين ممكن نبوده است نمي بر او سلطنت يعمالً جز يك عامل ديگر گرفته بود كه

 .نادرست درآيد يافكار و اعمالش درست و مقدار
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را مالك عقل و نشانه  يمخصوصاً تأثير عميق در افكار بشر و ايجاد تحوالت تاريخ
 :شويم كمال يك فرد بدانيم، بين اين دو محظور گرفتار مي

و مـؤثرترين نمونـه افـراد     ينتـر  كامـل  ـترين   سالم ـترين   طرف صادق انبياء از يك
 اند، بشر بوده يعاد

بوده  يغير از راه عاد يكل هاند، ب طلب كردهكه از آن درك م ياز طرف ديگر راه
 ... ! است

سرعت انتقال يا  ـنفوذ ذهن  ـنبوغ  ـنبوت  ـرسالت  ـ يحال شما اسم اين را وح
 يخصوص همعدود ب ي عده كه مسلم است، يك يچيز .خواهيد، بگذاريد هرچه مي

 !رداند و بين آنها و سايرين مراحل واسط وجود ندا مشمول اين تعريف بوده

آنها را  ياز حقيقت و عظمت دعو ييها و اگر در خالل فصول آينده نشانه
 را آنكه ميلياردها افراد بشر  يجهت ناراحت نكنيد و در انكار چيز يديديد، خود را ب

 !اند، اصرار نورزيد يافته ييقبول كرده و آرامش و روشنا

 پيغمبران یقياس الهام هنرمندان و وح

در عالم  ي، هنرمندان بزرگ«يخداداد» يو استعدادها يته در دنيا، بنا به نبوغ ذاتالب
 يو غيره پيدا شده و يا پهلوانان و سياستمداران و سرداران يو موسيق يشعر و نقاش

 يها و يا با تمرين و تعليم يمعمول ياند كه بدون تعليمات اكتساب ديده شده ينام
اند  آنها نداشته است، هنر را بسرحد اعال رسانيدهكه تناسب با درجه كمال  يمختصر

ضعيف وجود دارد، به وجه  طور بهرا كه در ديگران  يز و احساساتيو صفات و غرا
ابداع و خالقيت احراز  ي سرشار بروز داده، سرآمد اقران شده و در فن خود جنبه

در عالم علوم و  اما .اند سايرين گشته يدهنده برا اند و سرانجام استاد و الهام كرده
 ييا اولياء، كس ، جز انبياءييا كشف حقايق و وضع اصول و قوانين اجتماع فلسفه

بالفطره صاحب نظر و كشف نبوده، بلكه از طريق تعلم و كتاب و استدالل و استنباط 
كرده و از جزئيات مشاهدات و فروع آثار يا ممارست  يو عمل، راه كالسيك را ط

تر و پركارتر  آنها كه تيز هوش يمنته .اند اصول و نتايج رسيده يبعض هيات بدر تجرب
انبياء بدون آن مقدمات از اصول باحكام و  .اند و سايرين ديرتر اند، زودتر رسيده بوده

 .اند است، دريافته يفروع آمده و تمام اصول را در يك اصل كه اصل خداپرست

م هنر بزرگان و نوابغ صاحب قريحه استاد ديگران و الهام كه در عال طور همان
است كه  يوجود و انسانيت نيز طبيع ياند، در عالم حقايق كل سايرين شده ي دهنده
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دريافت  يخدائ يو وح ي، اين موهبت و فضيلت را از فطرت طبيعياستادان اصل
موجودات  خالقِ پروردگارِ ،يشاعر و عشق يازل معلم كهطور همان ييعن .1باشند  كرده

د باشد و با اين توان ميها نيز جز خدا ن اخالق و معلم حقايق و حكمت ياست، مرب
سابقه در  و بي ي( يك حالت غيرعاديسواد )ام بي و پيدايش انبياء يله وحئنظر، مس
كه مكانيسم طور همانست، بر ما مجهول ا پيغمبران يمكانيسم وح .باشد ميخلقت ن

هر دو محسوس  يحقيقت و وجود خارج يول 3الهام هنرمندان نيز بر ما مجهول است
 .باشد ميو قابل قبول 

 ي دلبسته ياصالً دين )چه در نزد پيشروان و چه در نزد پيروان( يك امر درون
عمل  ييعن يو مشهود خارج يسطح ي علم يك عارضه كه حاليانسان است، در 

عالم در اثر  .ندارد يبه ملكات و مكتسبات شخص يو كار باشد ميو مغز حواس 
در  كه مؤمن مشاهده و كشف ممكن است مطلع و طالب و سالك شود؛ در صورتي

اين  .رسد و عشق و جذبه و طلب، به كشف و شهود و بيان مي يسنخيت ذات ي نتيجه
شاعر و  يتحريكات عواطف درون كه طور همان .و دو راه مختلفند يدو، دو واد

 صورت بهدان است كه بعداً از زبان و از تار آنها  موسيقي ياحساسات قلب يارتعاشها
 يها طور ناقص و نارسا، ترجمان نامه هكلمات موزون و اصوات محزون صادر شده، ب

ثار ملكات و و آ ينيز تراوشات قلب ، تالوت و تعليمات پيغمبرانشود ميدل آنها 
زبان مردم ادا شده و  هخفيف و ضعيف ب يآنها بوده است كه بوجه خيل يالهامات ذات

 ... ! رسد گوش ما مي هب

بوده و تأثير و تربيت و  يخال اد از عمل و تقوتوان ميدارد و ن يعمل ي دين جنبه
شخص  يكه علم و صنعت تعلقات خارج تغيير خلقت ايجاد نكند، در صورتي

 .اند ايشان يو سوا باشند مي

اند و تحت تأثيرات غير  گرفته صديق هر دو الهام مي هنرمندان اصيل و پيغمبران
ها در  كه اولي يبا اين تفاوت اساس ياند؛ ول آمده يبپرواز در م يو غير مصنوع ياراد

احساسات  و فعواط اند توانسته ينفسان ياستعدادها ي العاده فوق رشد و يآهنگ هم نتيجه
                                                

 «.وَاللَهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء: » 31/ ( 01)حديد. 1
 حدّ دارد.( بخشيِ بي كند؛ و خدا افزون شايسته بداند[، عطا ميهر كه خواهد ]و  )... آن را به

  «.الرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُم مِن الْعِلْمِ إِالَ قَلِيالً وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوحِ قُلِ: » 10 /( 11)اسراء .3
پرسند؛ بگو: وحي، امري مربوط به صاحب اختيار من است و  )از تو درباره وحي مي

 دانشي كه به شما داده شده، اندك ]و نارسا[ است.(
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وجه اكمل تحريك و ترجمه نمايند و نمونه كامل لطافت و دقّت يا  هرا ب يحيوان
گذارده و  يكه پيغمبران پا در عوالم ديگر صورتيباشند؛ در يشدت تمايالت بشر

آنها به  .اند حقيقت رسيده هعلم و از حق ب هما بين دل و عقل گشوده، از عشق ب يراه
رشد پيدا نمايند و  يمحدودِ بشر يت و عواطفِ حيوانعوض آنكه در داخل احساسا

 يبا عالم كل يآهنگ عمر كوتاه دو روزه دنيا باشد، ارتباط و هم يها نظرشان بر جاذبه
را وجهه همت قرار داده،  خلقت از مبداء تا معاد يانتها يوجود و سير در ميدان ب

و اختصاص به  يمنافع خصوص هدر آنها بيدار شده است كه انحصار ب يفطرت
نداشته، بلكه توجه به خارج از خود كرده، و رو به باال  يادراكات و احساسات شخص

ها در داخل نفس بدور خود چرخ  اولي .اند و در طريق توسعه و كمال گام برداشته
زير و  هز پاك( سربيز آلوده و غرايتنگ حيوانيت )اعم از غرا ي رهيزده و در دا مي

افراد يا  هرا كه نسبت ب يآنها وصف نفس كرده، تألمات و تمايالت .اند بودهسرگردان 
ترين مضمون بيان كرده و آنچه  اند به لطيف مجاور و مشابه داشته ياشياء و معان

مردم شده  ياند، موجب تحريك و تكميل عواطف حيوان سروده و نواخته و پرداخته
نفس  يشان در جهت خالف هواها سراسر عشق و سلوك كه دومي است؛ در صورتي

و محو شخصيات بوده و خالق را هدف قرار داده و با هدفِ ثابتِ  يو توأم با فداكار
 .اند روشن خير عموم و اصالح و ارتقاء سايرين را خواسته و گفته

بنابراين، با آنكه مابين هر دو دسته وجوه قياس و شباهت فراوان وجود داشته، 
 لحاظ به يغير از تجربه و تفكر و تعلم دارد، ول يو محركافكار و اعمالشان منشاء 

از درون و نفس  ييك .ميان آنها برقرار بوده است يت كلباينهدف و آثار موجود، م
از خارج و خالق  ينداشته، اما ديگر يگاه و مقصد معين گرفته و تكيه الهام مي

نازل  شيطان ياولاصطالح شرع بر  هيا ب .و مجذوب بوده است يوح ي دريافت كننده
بينيم از  يم اين است كه در قرآن .ك جبرئيللِو مَ ييخدا روح يه و بر دومشد مي

 شود مياند، شديداً انكار و اعتراض  داده مي ياينكه كفار به پيغمبر نسبت شعر و شاعر
جز  ينيست؛ كالم او چيز يديم و سزاوار او هم شاعراو شعر ياد ندا هما ب فرمايد ميو 

 :باشد ميپند آشكار ن

1«.َوَما َينَبِغي َلُه ِإْن ُهَو ِإَلا ِذْكٌر َوُقْرآٌن ُمِبنٌي َوَما َعَّلْمَناُه الِشْعَر»
 

                                                
ايم و ]شاعري[ شايسته او نيست؛ آن ]چه ارائه كرده است[ اندرز  : پيامبر را شعر نياموخته  09( / 70يس) .1

 ر است.و قرآني روشنگ
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ديگر و توصيف و  ييه و تحليلهمين مطلب تجز يبرا (30)شعراء ي در سوره
وار از رسالت و مأموريت  در اين سوره شريفه فهرست .شود مياز شعرا  يتحقيق

 يحضرت ختم هنوبت ب در آخر فهرست .شود ميياد  از پيغمبران يزياد ي عده
 : فرمايد ميرسيده و  مرتبت

 .اْلَعاَلِمنَي َوِإَنُه َلَّتزِنيُل َرِّب»
 .َنَزَل ّبِه الُروُح اْلَأِمنُي

 .ِمَن اْلُمنِذِريَن َعَّلى َقّْلِبَك ِلَّتُكوَن
 .ّبِّلَساٍن َعَرّبٍي ُمِبنٍي

  (190تا  193( / 30)شعراء) «.َوِإَنُه َلِفي ُزّبِر اْلَأَوِلنَي
پروردگار جهانيان  نازل شده )اين است و غير از اين نيست كه قرآن

  .باشد مي
  .پائين آورده است جبرئيل االمين را روح آن

  .يدهندگان و ترسانندگان مردم باش بر دل تو تا تو از بيم
در كتب پيشينيان  ـ ييا اين معان ـ يقين قرآن هروشن و ب يزبان عرب هب

 ( .هست
در و تصور آنها  ا منكرين پرداخته شده، اتهام مشركينچند آيه به بحث بدر باز 

 : شود ميبا اين آيات تكذيب  مبداء تنزيل قرآن باره

 .َوَما َتَنَزَلْت ّبِه الَشَياِطنُي»
 .َوَما َينَبِغي َلُهْم َوَما َيْسَّتِطيُعوَن

 (313تا  315( / 30)شعراء) «.ِإَنُهْم َعِن الَسْمِع َلَمْعُزوُلوَن

آنها سزاوار نيست و  ياند و برا نازل نكرده را شياطين و اين قرآن)
  .ندارند را آن ييتوانا

 (.زيرا كه آنها از شنيدن بركناراند

  :شود ميسوره گفته  يو باالخره در انتها
 .الَشَياِطنُي َهْل ُأَنِبُئُكْم َعَّلى َمن َتَنَزُل»

 .اٍك َأِثيٍمَتَنَزُل َعَّلى ُكِل َأَف
 .َكاِذّبوَن ُيّْلُقوَن الَسْمَع َوَأْكَثُرُهْم
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 .َوالُشَعَراء َيَّتِبُعُهُم اْلَغاُووَن
 .ُهْم ِفي ُكِل َواٍد َيِهيُموَنَأَلْم َتَر َأَن

 (330تا  331( / 30)شعراء).« َوَأَنُهْم َيُقوُلوَن َما َلا َيْفَعُّلوَن
 آيند؟  فرود مي شياطين يكسان انيد برچهخواهيد بد مي) 

  .كار ساز خالف بر هر دروغ
  .سپارند و بيشترشان دروغگويانند كه گوش مي ييآنها

  .نمايند مي ييم كه گمراهان و سفيهان از آنها پيرويو از شعرا بگو
 اند؟  سرگردان يكه آنها در هر بيابان يبين يآيا نم

  (!كنند يرا كه نمآنچه  گويند ميو 
 .بدون هدف و درك مقصد معين، كارشان سراسر حرف است نه عمل ييعن

 1.نمايند يندارند كه در راه آن حركت و فعاليت و فداكار يچيز هايمان و عالقه ب

     ه بشراو ر راه انبياء
ل و مشكالت به يمسا سر يكه پرواز مستقيم است و از باالبود  اين راه، راه انبياء
 .(بدانيم ييا خيال ي)اعم از آنكه ما هدف را حقيق .اند هدف واصل شده

ه ب يا خواهيم از جلگه ما اگر مي .است يراه ما راه خاك .غير از اين است راه بشر
ها سرازير شويم  ييش رويم و در پستقدم پ هپياده قدم ب يقله كوه برسيم مجبوريم با پا

ها و  آمد موانع، انواع پيچ و خم سر راهمان در نتيجه پيش .ها باال برويم يو از بلند
 يول ...چه بسا به خطرات بر بخوريم .ها وجود خواهد داشت انحراف و برگشت يحت

زم كنيم، اگر چه مدت بيشتر و زحمت زيادتر ال يخواهيم آن راه را ط در هرحال مي
 «اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ» يگوئيد و دعو اگر شما راست مي :يميگو مي به پيغمبران .باشد

مان ه كنيم و به يصحيح است، ما هم كه بشر هستيم، باالخره بايد بتوانيم اين راه را ط
ايد، برسيم و به  يافته يمستقيم دسترسهستيد، با پرواز  يكه شما مدع يهدف و حقيقت

 .العين ببينيم يرأ

 ما  .ام را كرده درك وجود صانع و قبول قيامت يمن از راه وح : گويد ميپيغمبر 

                                                
 نمايد ميرا استثناء  يو مذمت تنها كسان ي، خداوند از اين سرگردان(331( / 30)شعراء) در آيه ختم سوره .1

گويد،  اين اشخاص را خداوند مي .ياد خدا باشند هشده، هر دم ب اند و مرد عمل شايسته كرده كه ايمان پيدا
 كه كساني يزود هو ب شود ميخواهند شد و انتقامشان گرفته  يفتند، ياربعد از آنكه مورد ظلم قرار گر

  !كجا باز خواهد گردانيده ظلم كردند، خواهند دانست انقالبات طبيعت آنها را ب
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ما  ههم ب يايراد .تجربه و تربيت و با چشم استدالل بايد به آن برسيم يم با پاييگو مي
 .1بشر چنين خلق شده است .نيست

 الصه اديانخ -2
 :گويد مي كه قرآن يدين، آن دين حق صحيح

َوُأنِزَل ِإَلْيُكْم َوِإَلُهَنا َوِإَلُهُكْم َواِحٌد َوَنْحُن  َوُقوُلوا آَمَنا ّباَلِذي ُأنِزَل ِإَلْيَنا»
  (80/( 39) عنكبوت) «.َلُه ُمْسِّلُموَن

يد گرويديم به آنچه برما نازل شده است و آنچه برشما نازل يبگو)... 
 .(است و ما تسليم او هستيم يشما يك يما و خدا يشده است و خدا

 :برحق گذاشت پيغمبران يها مابين گفته يتفاوتنبايد يك دين بيشتر نيست و 

  (310/ ( 3) بقره) «ّبْيَن َأَحٍد ِمن ُرُسِّلِه ُقّاَل ُنَفِر»
 ..(.از فرستادگان )يا افراد( او يك  هيچگذاريم بين  فرق نمي)

تناسب زمان و مكان  هب يكه بعض ياين دين واحد، پس از حذف مظاهر يا فروع
 زير ي بعداً مزيد شده است، در سه جمله يا سه ماده يدا وجود داشته و بعضاز ابت

 :شود ميخالصه 

 .است واحد ييدنيا را خدا -1

 .باشد مي يف و آدابيوظا  هبشر مقيد ب -3

 .در كار است يپس از مرگ بهشت و جهنم -7

مفهوم  .ساس ايمان استو ا شود ميناميده  «توحيد»ماده اول در اصطالح شرع 
از مبداء  يكه ناش يآن اين است كه دنيا تحت اراده و نظم مُتقَن يو ماد يطبيع

 .شود مياست، اداره  يواحد

                                                
 ي، قبالً طكند مي يزحمت ط هو ب تدريج بهرا كه بشر  يهمان راه نبايد تصور كرد كه چون پيغمبران يول. 1

خواهد بود و توجه و  يتنها عقيده و تمسك به دين كاف مؤمنين ياند، پس برا ما نشان داده هه و بكرد
 .الزم نيست كند مي يط يزندگ يها فعاليت يكه بشر متمدن از طريق علوم و صنايع يعن يپيمايش راه

كردن  عمل يدستورات و حت خواندن و شنيدن آيات و رفِتجربه نشان داده است صِ كه طوري به !خير
صحيح دستورها  يزيرا كه فهميدن اين حقايق و اجرا .نيست يكاف ياخالق يهاربه دستو يو قشر يظاهر

و تمرين  يالزم دارد و اين رشد و تربيت بايد از همان طريق ابتالء به زندگ يرشد و تجربه و تربيت طوالن
قساوت قلب و  يو حت يها و چه خشك چه انحراف ايم كه تقدس توأم با جهالت بسيار ديده .حاصل شود

ها كه عين  ها كه عين كثافت بوده و چه محبت چه وسواسي .به بار آورده است يو غرور يخودخواه
  !خسارت و خيانت درآمده است
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خدا و خلق و نفس هرسه  هماده دوم همان عبادات يا فروع دين است كه نسبت ب
و جنبه  دهد ميگيرد و با مظاهر و ظواهر ابراز شده و عمل مؤمن را تشكيل  تعلق مي

 .گردد تعبير مي اآن به تقو ينفي

 اهللبه لقاء كه در قرآن باشد ميپس از مرگ  يو احيا آخرت مسئلهماده سوم 
 .شود ميمالقات يا ديدار خدا( نيز تعبير شده است و بازگشت به خدا خوانده  ي)يعن

شقوق و فصول زياد است و  مختلف و يها مفهوم يالبته هريك از مواد فوق دارا
دين نيز درعين ثابت و واحد بودن، مانند همه چيز روزگار، مشمول اصل  يكل طور به

 .شود مي تر كاملبه پيغمبر ديگر  يتكامل بوده، از زمان و زبان پيغمبر

 ينيست بلكه تأس «يمِنْ عِنْد»ضمناً ناگفته نماند كه اين طرز خالصه كردن اديان 
 :فرمايد مي (0)مائده ي سوره 09، از جمله در آيه يدر آيات متعددقرآن است كه  هب

َوالَصاِّبُؤوَن َوالَنَصاَرى َمْن آَمَن ّبالّّلِه  ِإَن اَلِذيَن آَمُنوْا َواَلِذيَن َهاُدوْا»
 «.آلِخِر وَعِمَل َصاِلًحا َفاَل َخْوٌف َعَّلْيِهْم َوّاَل ُهْم َيْحَزُنوَنَواْلَيْوِم ا

هركس ايمان  اكه ايمان آوردند و يهودان و صابئون و نصار يكسان)
خود  هب يباشد و عمل شايسته نمايد، بايد نه ترس داشته خدا و آخرت هب

 (.راه دهد و نه محزون باشد

 1انبياء یر تاريخاشكاالت بشر و سي -9
ل و يفوق و به دال ي بشر در هريك از ادوار تاريخ خود نسبت به هريك از سه ماده
 .طرق مختلف مخالفت كرده و به زحمت زير بار آنها رفته است

يك به ، اين اشكاالت را يك پيغمبران يبهتر است ضمن مطالعه سريع سير تاريخ
 .را دارد يشاهد آوريم كه در اين مورد حكم مدع بينيم و از خود قرآنب

 هدايت یاولين ندا
 هدايت يك يبرا كه بعد از آدم ابوالبشر دهند ميسراغ  يكه كتب اله ياولين پيغمبر

تعليمات نوح در آن زمان كه بشر  .است عده گمراه مبعوث شده است، حضرت نوح
)انحراف  يپيمود، بيشتر متوجه خداشناس يكودكانه را م ياوليه و صفا يراحل سادگم

                                                
خود  يخود هب يول .ورود به مطلب الزم است، تفصيل يافته است يبيش از آنچه برا ياين مبحث قدر. 1

ضمناً خواهيد  .باشد يقابل توجه م يو چه از لحاظ معتقدات مذهب يشناس چه از نظر انسان است كه يبحث
ناطق به  يرود و انبياء در عين آنكه همگ يمراحل تكامل بشر پيش م يپا هچگونه پاب ديد، قصص قرآن

 .اند داشتهبا زمان و مكان  ييها بودند، چه تناسب يكلمه واحد
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در  يا العاده نوح پشتكار فوق .بوده است خبر از آخرت ي( و مختصريپرست از بت
نازل كننده باران »يكتا كه مردم را به پرستش خالق  .دهد ميخرج  هب مبارزه با شرك

 يبرا .نمايد ميدعوت  1«ان و عطاكننده اموال و اوالد استگياه ي و روياننده
متعدد، طبق اوهام و خياالت خود  يها النوع پرستش رب معاصرين او كه عادت به

الم از انضباط ع يدر مغزشان نقش نبسته بود و تصور يداشته و هنوز مفهوم امور كل
آمد و با اين حرف  يواحد غيرمحسوس برايشان محال م يند، قبول خداكرد مين

فرار  بيگانه بودند كه دست در گوش و جامه برسر كشيده، از پيش نوح يطور
زياد اصرار ورزيد، مردم به دفاع شديد از در دعوت خود نوح  يوقت .ندكرد مي

 :خدايان مصنوع و محبوب خويش پرداختند

 .َوَمَكُروا َمْكًرا ُكَباًرا»
َوَلا َتَذُرَن َوًدا َوَلا ُسَواًعا َوَلا َيُغوَث َوَيُعوَق  َوَقاُلوا َلا َتَذُرَن آِلَهَّتُكْم

3«.َوَنْسًرا
 

كه با خدايان  يو احساسات عوام را عليه كسانديشيدند  ياعيان قوم حيله بزرگ
دست پرورده عزيز آنها آغاز به مخالفت كرده بود، تحريك نمودند تا كار يكسره 

قول نوح قابل اصالح  هرا كه ب يكسان يطوفان آمد و نسل كفار، يعن يول ...شود
 .دند، از بين بردييزا و فاجر نمي نبودند و جز كافر

 اصالح نژاد
در مزرعه ( séléctionيطبيع يعلما اصطالح به) يگير به اين ترتيب اولين نخبه

كن نمود و فقط  نامرغوب را ريشه يها بوته، دست عمل آمد و باغبان چيره هبشريت ب
 .گذاشت تا به توليد و تكثير مجدد بپردازند يچند پايه افراد صالح باق

 صالح طبق قانون وراثت و تحت تأثير عوامل محيط هراين افراد  يمتوال يها نسل
، انواع يمتماد يها سال يو ط يبعد يها متمايل گشت و دربين كشت يطرف هيك ب

اصالح مجدد نژاد  يبرا يا اما باز الزم آمد پيغمبر تازه .افراد اعم از صالح ظاهر شد
 : برانگيخته شود

                                                
 .13 و 11/  (11) نوح. 1
 كار بردند؛ : و دسيسه سختي به 37و  33( / 11نوح ). 3

 را.« نسر»و « يعوق»، «يعوث»، «سواع»، «ود»و گفتند: معبودان خود را رها مكنيد، به خصوص 
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 (71( / 37)مؤمنون) «.َقْرًنا آَخِريَن ُثَم َأنَشْأَنا ِمن ّبْعِدِهْم»

 (.سپس بعد از آنها دوران ديگر )يا گروه ديگر( پديد آورديم)

ُكم ِمْن ِإَلٍه َغْيُرُه َأَفَّلا ِمْنُهْم َأِن اْعُبُدوا الَّلَه َما َل َفَأْرَسّْلَنا ِفيِهْم َرُسوًلا»
 (73( / 37)مؤمنون) «.َتَّتُقوَن

فرستاديم )تا بگويد( خدا را  يپس در ميان آنها از خودشان رسول)
غير او نيست )و چون چنين است(  ييشما خدا يكنيد )زيرا( برا يبندگ

 (پس چرا ترس نداريد؟

َكَفُروا َوَكَذّبوا ّبِّلَقاء اْلآِخَرِة َوَأْتَرْفَناُهْم ِفي  ْوِمِه اَلِذيَنَوَقاَل اْلَمَّلُأ ِمن َق»
اْلَحَياِة الُدْنَيا َما َهَذا ِإَلا ّبَشٌر ِمْثُّلُكْم َيْأُكُل ِمَما َتْأُكُّلوَن ِمْنُه َوَيْشَرُّب ِمَما 

 (77( / 37مؤمنون)) «.َتْشَرّبوَن

را كرده )ضمناً( در  شده و تكذيب آخرت كه كافر يياشراف قوم آنها)
 ياين شخص نيست مگـر بشـر   :دنيا تنعمشان داده بوديم، گفتند يزندگان

شــما خــورد و از آنچــه  مــي خوريــد، شــما )كــه( از آنچــه شــما مــي مثــل
 (.آشامد يآشاميد، م يم

 (78( / 37)مؤمنون)«.ِإَنُكْم ِإًذا َلَخاِسُروَن َوَلِئْن َأَطْعُّتم ّبَشًرا ِمْثَّلُكْم»

 اين را كه مثل خودتان است، در يو اگر شما اطاعت بكنيد بشر)
 .((كرد )كاله سرتان خواهد رفت صورت ضرر خواهيد

  «.ُتَراّبا َوِعَظاًما َأَنُكم ُمْخَرُجوَن َأَيِعُدُكْم َأَنُكْم ِإَذا ِمُّتْم َوُكنُّتْم»
 (70( / 37)مؤمنون)

مرديد و خاك و  يوقت دده ميشما وعده   هآيا )راست است كه( ب
 (!استخوان شديد )دو مرتبه( شما خارج خواهيد شد )زنده خواهد شد(؟)

 (70( / 37)مؤمنون)«.َهْيَهاَت َهْيَهاَت ِلَما ُتوَعُدوَن»

 (!!دهد ميشما وعده  هچه بعيد )و محال( است آنچه ب)

  «.َنُموُت َوَنْحَيا َوَما َنْحُن ّبَمْبُعوِثنَي ِإْن ِهَي ِإَلا َحَياُتَنا الُدْنَيا»
 (71( / 37)مؤمنون)

ميريم  مي نيست، بين در يديگر چيز دنيا يزندگ جز كه است اين حقيقت)
 (.(شويم م و ما زنده بشو نيستيم )بار ديگر برانگيخته نميييآ يدنيا م هو ب

  «.الَّلِه َكِذًّبا َوَما َنْحُن َلُه ّبُمْؤِمِننَي ِإْن ُهَو ِإَلا َرُجٌل اْفَّتَرى َعَّلى»
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 (71( / 37)مؤمنون)

بندد و ما گرونده بر  يخدا دروغ م يست كه اين شخص براين ن يقيناً جز)
 (.او نخواهيم بود

از ميان و از همان نوع  .رساند كه رسول از خارج برآن مردم نيامد آيات فوق مي
كه قد علم كند و بگويد، مردم خدا  شود ميپيدا  يا خودشان، فرد صالح تكامل يافته

 .نيست يجود قابل ستايش ديگركنيد و از او بترسيد كه جز او مو يرا بندگ
 اجداد برداشته و منكر آخرت يتوحيد ي كه دست از عقيده يقوم كسان يها سركرده

 ياشكاالت و زنند مي يهائ حرف اند گرديده ضايع و پرور تن و يافته يراحت دنيا در و شده
 يشاهدها و رجستهب يها نمونه آيات، سلسله اين در كهگذارند مي تازه پيغمبر يپا پيش
 ينظر جنبه اشكاالت اين گرديد، مالحظه كه طوري به .است شده خالصه آن از يا زنده

طور  هاست كه بعد از زمان نوح ساز شده است و ب يا تازه ي داشته و نغمه يو استدالل
 .رساند وضوح تكامل انسان و پيشرفت او را در فهم مطلب و تشخيص اشكاالت مي

در  ي، صحبت«وظايف و آداب» يدوم اديان يعن ي ز راجع به مادهدرهر حال هنو يول
 .پس از مرگ است رستاخيز يسوم يعن ي بين نيست و اشكال بيشتر راجع به ماده

زمان هود و  يكه باز راجع به همين دوران بعد از نوح، يعن يدر آيات ديگر
 :شود ميماده اول صالح نازل شده است، اشاره به اشكاالت مربوط به 

ٍه َغْيُرُه وْا الّّلَه َما َلُكم ِمْن ِإَلَيا َقْوِم اْعُبُد َوِإَلى َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا َقاَل»
 (05( / 11)هود ) «.ِإْن َأنُّتْم ِإّاَل ُمْفَّتُروَن

خدا را  :به قوم گفت .نها هود را )فرستاديم(قوم عاد برادر آ يو برا)
حقيقت )آنچه غير از  هجز او نيست، ب يشما اله يپرستش كنيد )كه( برا

 (.زنيد يد( افترا مييگو اين مي

ي آِلَهِّتَنا َعن َقْوِلَك َوَما َوَما َنْحُن ّبَّتاِرِك َقاُلوْا َيا ُهوُد َما ِجْئَّتَنا ّبَبِيَنٍة»
 (07( / 11)هود )«.َنْحُن َلَك ّبُمْؤِمِننَي

حرف  يو ما رو يا نياورده يا ما دليل مسلم و نشانه يهود برا يگفتند ا)
 (.باشيم يتو نيز نم ي دست بردار نيستم و باوركننده تو از خدايان خود

 (08( / 11)هود ) «آِلَهِّتَنا ّبُسَوٍء اَك ّبْعُضَرِإن َنُقوُل ِإّاَل اْعَّت»

 از خدايان ما  ييم اين است )كه در نتيجه اسائه ادب( بعضيگو آنچه مي)
 (...اند تو را عليل كرده
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 (01( / 11)هود ) «َصاِلًحا َلى َثُموَد َأَخاُهْمَوِإ»

 ...((و به ثمود برادر آنها صالح را )فرستاديم)

 «.ا ِإَلْيِه ُمِريٍبَوِإَنَنا َلِفي َشٍك ِمَما َتْدُعوَن َأَتْنَهاَنا َأن َنْعُبَد َما َيْعُبُد آّباُؤَنا»
 (03( / 11)هود )

پرستيدند منع  كه پدرانمان مي ييگفتند( آيا تو ما را از پرستش آنها) ...)
، كامالً در يكن آنچه تو ما را دعوت مي هما نسبت ب كه حالي، در يكن مي

 (.شك هستيم

كه مال آنها  يخدايان .ستش خدايانترك پر :است اشكال همان اشكال زمان نوح
كه نسبت به زمان نوح  يپيشرفت !آنان به ارث رسيده است هاست و از اجدادشان ب

شوند و از او بيّنه  مي ، اين است كه الاقل حاضر به شنيدن حرف هودشود ميمشاهده 
ند كه در نتيجه پندار يم ياز مرض يا حالت ياو را ناش يو بعد ادعا خواهند ميو دليل 

 .گيرش شده است خدايان دامن هاسائه ادب ب

، شد ميمثمرثمر واقع ن يل منطقيو دال ياين قبيل اقوام، شواهد طبيع يبرا يوقت
و آثار محيرالعقول يا  يديدن شواهد غيرعاد هب را موكول پيغمبران يقبول دعو

و  يبنا به حكايات كتب مذهب .د نمايدنمودند كه بر دل آنها تأثير شدي مي يمعجزات
و در هرحال نكته قابل توجه  شد مينازل  ي، باالخره چنين آياتمتعدد قرآن يها نقل

 يها آورد و پس از تالش يآخرين فرد قابل هدايت ايمان م ياين است كه وقت
 .شد ميازل گرديد، بال ن سايرين منقطع مي يپيغمبر زمان، اميد اصالح برا يطوالن
تعبير مكرر قرآن سبب بريدن  هكن نموده، ب را ريشه و فاسقين كه كافرين ييبالها

 :گشت دنباله يا اضمحالل نسل آنها مي

1«َظَّلُموْا َفُقِطَع َداّبُر اْلَقْوِم اَلِذيَن»
 

 3«.ِلّْلَقْوِم الَظاِلِمنَيَفُبْعًدا »

 7 «.َأَن َداّبَر َهُؤّالء َمْقُطوٌع ُمْصِبِحنَي َوَقَّضْيَنا ِإَلْيِه َذِلَك اأَلْمَر»

 .گشت شروع مي مجدد در نژاد اصالح شده يو به اين ترتيب يك نشو و نما

                                                
 : پس ريشه آن ستمگران بركنده شد... 80/ ( 0) انعام .1

 : ... دوري ]از رحمت خدا[ باد بر ستمگران. 81( / 37مؤمنون) .3

 گاهان ريشه اين قومِ ]نابكار[ بركنده خواهد شد. : داستان را به اطالعش رسانديم كه صبح 00( / 10حجر) .7
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 مؤسس اديان و افكار جديد حضرت ابراهيم
نژاد  اصالح يكشتزار آزمايش مكرر از يها يترتيب پس از اصالحات و نخبه چين اين به

آورد كه نزد باغبان، بسيار عزيز  يابراهيم سردرم نام به يا بشر، فرد خالص وارسته
بشر را رها كرده، از  يمصنوع يت كه معبودهارشد يافته اس ياين فرد طور .است

 به آن يپرستش ستارگان و ماه و خورشيد سر باز زده و باالخره با ميل و تسليم رو
 :ها را سرشته است ها و زمين آورد كه تمام آسمان يم يكس

لَسَماَواِت َواأَلْرَض َحِنيًفا َوَما َأَنْا ِمَن َفَطَر ا ِإِني َوَجْهُت َوْجِهَي ِلَّلِذي»
  1«.اْلُمْشِرِكنَي

انفعاالت خالص كننده،  ها و فعل و نونهال جديد، پس از يك سلسله آزمايش
مربيان نوع بشر  آيد، به عنوان نمونه منتخب و پدر يچون از امتحان خوب بيرون م

  :شود ميبرگزيده 
َفَأَتَمُهَن َقاَل ِإِني َجاِعُّلَك ِلّلَناِس  َرّبُه ّبَكِّلَماٍت َوِإِذ اّبَّتَّلى ِإّبَراِهيَم»

 3«ِإَماًما
و از  شود ميپاداش و به منظور حفظ نژاد، اضافه براسمعيل به او اسحق عطا  يبرا

بشر در  ييت و مأموريت پيشواشود كه اين خلع يبه او گفته م يول .اسحق يعقوب
 يها ياز ناخالص ياست كه معصوم و مبرا يخاص يِينسل تو، فقط شامل افراد استثنا

ترين انحراف و  كوچك ييعن .بوده، ظالم نباشند يمنتقله در نطفه و مكتسبات بعد
 :از حق و حقيقت ابراز ندارند ياختالف

7«.َعْهِدي الَظاِلِمنَي َقاَل َوِمن ُذِرَيِّتي َقاَل ّاَل َيَناُل»
 

مانند قوم نوح و هود  قوم لوط .اولين دست پرورده ابراهيم برادرزاده او لوط است
اند و غير از  ها ساخته او شفيع ييگانه برداشته، برا يخدا يو صالح، دست از بندگ

                                                
ام؛ و  ها و زمين را آفريده است كرده گرايانه وجود خود را متوجه كسي كه آسمان : من حق 19 /( 0)انعام. 1

 ورزان نيستم. ي شرك در جرگه
نه ها، فت اختيارش به امورى چند ]مثل شكستن بت وقتى كه ابراهيم را صاحب ر[آ]به ياد :  138 /( 3)بقره. 3

زمون آدر  مكلف كرد و[ و علف مكه آب اش در سرزمين بى تش، تجديد بناى كعبه و اسكان خانوادهآ
پيشواى مردم قرار  ]سرمشق و[ فرمود: تو را نگاه خدا[آ] را به انجام رساند؛ مراحل[]نهاد و او همه 

 ...دهم مى

پيمان من  []اگر شايسته باشند، كه گفت: از دودمان من ]چطور[؟ گفت: [يم]ابراه : ... 138 /( 3)بقره. 7
 .شامل ستمگران نخواهد شد
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پا فراتر نهاده و مانند  يكودك يضمناً از اوان صفا .بند نيستند يپا يدنيا به آخرت
منحرف  يرسد، از راه صحيح غرائز جنس مشامش مي هشهوت ب يكه تازه بو يجوان

قيد » ييعن اينجا است كه ماده دوم اديان !اند گرديده، به عمل شنيع لواط دل بسته
آيد و همين امر برنامه  يو پا يافته پيش م بشرِ دست يبرا «وظايف و قبولِ آداب هب

در  يكه نه درك خالق و قوانين يقوم .دهد ميمأموريت لوط را تشكيل  ياصالح
شوند دست از  يترسند، البته حاضر نم مي ينمايند و نه از عواقب و آخرت يدنيا م

خدا ابراز  در مقابل تعليمات پيغمبر يمشكل بزرگ .بردارند يمشغوليت شهوان
بقا و تكامل بشريت  يبگذارد برا يقابل دوام نيست و اگر نسل يچنين قوم .دارند مي

، دو مَلِك ترس و تأثر ابراهيم و لوط ناخواه باوجود تمام  خواه .خطرناك است
نداختن (، مأمور هالك و برادهند ميرا  بشارت اسحق كه به ابراهيم ي)همان دو مَلِك

دست آن عده معدود از  دهند ميقبالً به لوط خبر  يول .گردند نسل قوم لوط مي
نوع سايرين است و بايد  گرفته و شبانه فراركند و فقط زنش را كه همرا  مؤمنين

 :جا بگذارد ههالك شود، ب

  (11 /( 31) انبياء) «.َوَكَذِلَك ُننِجي اْلُمْؤِمِننَي»
 (.دهيم را نجات مي طور مؤمنين و اين)... 

 نسل ابراهيم    
 13شود كه  يم يدرخت بارور ملقب به اسرائيل يعقوب حضرت ،ابراهيم مستقيم ميوه

 :مصداق بهدنيا را پركرده و  اسرائيل يبن نام بهها بعدها  شاخهثمره آن  .دهد ميشاخه 
 ( 133 يا 81/ ( 3) بقره) «.َوَأِني َفَّضّْلُّتُكْم َعَّلى اْلَعاَلِمنَي»

  .(دادم يبرترمن شما را بر جهانيان )... 
كه  يوسط دوران تاريك قرون .شوند ابتدا نگهبان و ناشر كلمه توحيد در دنيا مي

داران و نقل دهندگان سواد و دانش گرديده، با اختراع چاپ، قرون  رسد، امانت مي
را  الملل كاخ اقتصاد بين يها و باالخره در عصر جديد، پايه نمايند ميجديد را افتتاح 

 .شود ميتشكيل داده، محققين و متفكرين درجه اول عالم از ميان آنها پيدا 

 در برابر عشق و مال

حساب احتماالت وراثت، فعالً تنها فرد  يثمره مقدم و بالفصل يعقوب كه رو
از نقص و كامالً  يجسماً و روحاً خال .باشد ميخالص شجره ابراهيم است، يوسف 
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اين اوالد  در بارهوعده پروردگار  .و به سيرت پاك به صورت زيبا .متناسب است
 .و دانش نبوت دريابد حكمت يكامل بايد بعدها وفا شود و به پاداش نيكوكار

سرزمين مردم شهرنشينِ متمدنِ  يگردش روزگار و تحوالت محيط او را به مصر، يعن
 .را بايد انجام دهد يدر آنجا است كه مأموريت سه گانه اله .رساند مي آن زمان

شهوت در خميره بشر قوت يافته  ياند، ول نابود شده درست است كه قوم لوط
 ياز شهوت كه در نتيجه رشد تازه دامنگير انسان گرديده و چيز يوجه خاص .است

شعراء با آب و تاب  .عشق خواهند ناميد، پديدار گرديده است را آناست كه بعدها 
خوش  اين شيطان .از آثار الوهيتش خواهند خواند يپرتو يسروده، حت را آننورانيت 

در مقابل برهان  يگردد؛ ول گالويز مي يسخت هخط و خال نفس، با برگزيده خدا ب
ماده دوم اديان  ياز بندها ياين يك .شود ميمتين او مغلوب و سرنگون  ي حق و اراده

و مواجه با مخالفتِ آتشِ سوزانِ شهوت و  دهد ميرا عمالً تعليم  نآ است كه يوسف
 .گردد مكر عظيم زنان مي

 يوسف گرفتار زندان يوقت .است يقوت خود باق هسوم نيز بماده ضمناً ماده اول و 
اهل  ا)و ي ، اولين درد دل او به دو نفر رفيق محبس اين است كه قوم مصرشود مي

قبل از بيان حاجت آنها  .اند چشم پوشيده دربار( ايمان به خدا ندارند و از آخرت
 :گويد ميهدايت گشوده  هزبان ب

  «.اُرُمَّتَفِرُقوَن َخْيٌر َأِم الّّلُه اْلَواِحُد اْلَقَه َيا َصاِحَبِي الِسْجِن َأَأْرّباٌّب»
  (79/ ( 13)يوسف)
متفرقِ متشتت بهتر است يا خداوند  يها النوع زندان آيا رب رفيقانِ يا)

 (صاحب قدرت؟ ييكتا
ايد، ساحت  شنيده كه طوري بهآيد و  يسر م هزندان پس از هفت سال ب يگرفتار

پس از آن در  .گردد ناپاك مبرا مي ياه دلباخته از تهمت ييوسف با اقرار مدع
گردد،  مي يعموم يمصادف با مسائل مال يتازه متمدن بشر ي كه جامعه يروزگار

را  يامور اقتصاد ي و اداره يبند و جيره يدار دست يوسف تعليم ماليه هخداوند ب
 مقابل عشقيوسف در  .است دوم اديان ي از ماده ياين مأموريت بند ديگر .دهد مي

 يپايدار يخوب همتمدن است، ب يفساد دنيا يو در مقابل مال كه دو محرك اصل
حكومت  يو محرك سوم يعن دهد ميو امانت  يكرده، به بشر تا به ابد درس پاكدامن

 .نمايد يو رياست را مسخر م
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عدم  ظاهر شد، اوالً آن روزكه در برابر اين مأموريت خطير در  يمشكالت بزرگ
 تاًكه قاعد يدرپ يسال نعمت پ  هفت يثانياً توال .و تأمين آتيه بود يبين وسيله پيش

ل توليد بكشاند و باالخره يو مهمل گذاردن وسا يپرور اشخاص را به تن يبايست مي
 يو خارج يساله كه توأم با هجوم گرسنگان داخل  هفت يقحط يفشار شديد و طوالن

گاه در تاريخ نظير پيدا نكرده باشد، در اثر  يد هيچاين مشكالت كه شا .بوده است
پاك، مغلوب و منحل  و شهامت يك فرد، يك فرد خداپرستِ ي، درستييبينا
 .گردد مي

با آغوش باز  بلند شد و قبطيان يوسف در اقطار و اكناف كشور مصر ي آوازه
در مصر به  اسرائيل يبن يفاميل 13وچك او را در خود پذيرفتند و قوم ك ي خانواده

 .ساده فعالِ صالح پرداختند ييگانه و ارائه زندگ ينشر نام خدا

 يك مظهر ديگر از مفاسد تمدن

نژاد ابراهيم بوده است كه در شهر  خالصِ اعقابِ اسرائيل ياز بن ييك ظاهراً شعيب
تازه  يكه طفيل شود ميرو  هروب ي، نزديك پايتخت مصر با رواج فساد جديدمدين

 .و فريب در معامله يكم فروش :است يتمدن بشر و مالزم با حرفه كاسب

در سايه عبادت خدا و تبعيت از دستور او، مردم را  .گيرد برنامه را از سرمي شعيب
 .كند مي ينهو اشاعه فساد  يفروش از كم

 (18( / 11)هود) «ى َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًباَوِإَل»

 ...((را )فرستاديم و به مدين برادر آنها شعيب)

 (18( / 11)هود)«َما َلُكم ِمْن ِإَلٍه َغْيُرُه وْا الّّلَهَقاَل َيا َقْوِم اْعُبُد»

شما  يكنيد كه غير او برا يقوم خدا را بندگ يگفت ا شعيب)... 
 ...(نيست يمعبود

 (18( / 11)هود)«وْا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَنَوّاَل َتنُقُص»

 ...(و در كيل و ترازو كم و كاست نكنيد)... 

  «.َأَخاُف َعَّلْيُكْم َعَذاَّب َيْوٍم ُمِحيٍط ِإِنَي َأَراُكم ّبَخْيٍر َوِإِنَي»
 (18( / 11)هود)

سلماً من در اين نصيحت خير شما را در نظر دارم و ترس از عذاب م)... 
 (.شما دارم يروز احاطه كننده برا
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 (10( / 11)هود) «ّباْلِقْسِط َياَل َواْلِميَزاَنَوَيا َقْوِم َأْوُفوْا اْلِمْك»

اندازه و عدالت  يسنگ تمام و از رو هوم كيل و ترازو را بق يا و)
 ...(بگيريد

  «.َوّاَل َتْعَثْوْا ِفي اأَلْرِض ُمْفِسِديَن َوّاَل َتْبَخُسوْا الَناَس َأْشَياءُهْم»

 (10( / 11)هود)

نجسته در زمره  ياء مردم نكاهيد و در زمين تباهو از اموال و اشي)... 
 .(نباشيد مفسدين

َتْأُمُرَك َأن َنّْتُرَك َما َيْعُبُد آّباُؤَنا َأْو َأن َنْفَعَل  َقاُلوْا َيا ُشَعْيُب َأَصاَلُتَك»
 (11( / 11)هود) «.َلَأنَت اْلَحِّليُم الَرِشيُدِفي َأْمَواِلَنا َما َنَشاء ِإَنَك 

، ما دست از دهد ميتو دستور  هآيا نماز تو است كه ب شعيب يگفتند ا)
 يپرستيدند، برداريم و يا در اموال خود به نحو يكه پدرانمان م يخدايان

 (!يهست يعاقل آدم بردبار كه دلخواهمان است عمل نكنيم؟ تو كه

ُه ِرْزًقا ِإن ُكنُت َعَّلَى ّبِيَنٍة ِمن َرّبي َوَرَزَقِني ِمْن َقاَل َيا َقْوِم َأَرَأْيُّتْم»
 (11( / 11)هود) «َحَسًنا

بينيد كه من بر طريق روشن قوم )چه خواهيد گفت( اگر ب يگفت ا)
از جانب او بمن داده  ياز پروردگار خود هستم و نصيب نيكوئ يممسل

 ...( !شده است

 (11( / 11)هود)«ِإَلى َما َأْنَهاُكْم َعْنُه ْمَوَما ُأِريُد َأْن ُأَخاِلَفُك»

 ...(تنيس يغرض من در ممانعت شما مخالفت و دشمن)... 

َما اْسَّتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقي ِإّاَل ّبالّّلِه َعَّلْيِه َتَوَكّْلُت  ِإْن ُأِريُد ِإّاَل اإِلْصاَلَح»
 (11( / 11)هود)3«.َوِإَلْيِه ُأِنيُب

رم و ندا كه در قدرتم باشد، ييجز اصالح شما تا آنجا يقصد)... 
او  سوي بهكنم و  او توكل مي هاست كه بموفقيت من فقط بسته به خدا 

 .(نمايم بازگشت مي

 «َنا َلَنَراَك ِفيَنا َضِعيًفاَكِثرًيا ِمَما َتُقوُل َوِإ َقاُلوْا َيا ُشَعْيُب َما َنْفَقُه»
 (91( / 11)هود)

فهميم و  يتو را ما نم يها آنكه( بيشتر حرف )خالصه شعيب يگفتند ا)
 ...(بينيم يتو را در بين خود ضعيف م
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 (91( / 11)هود) «.َأنَت َعَّلْيَنا ّبَعِزيٍز َوَلْوّاَل َرْهُطَك َلَرَجْمَناَك َوَما»

ما  هيم و زور تو البته بكرد مياگر )مالحظه( اقوامت نبود سنگسارت )... 
 (.رسد نمي

اهل مدين در درك افكار شعيب  !دادند كه به شعيب ياين بود آخرين جواب
وجه حاضر  هيچ به .دهند يخرج م هاظهار عجز كامل نموده و در قبول آنها مقاومت ب

اين مقاومت  .كه خالف ميل يا معمول باشد، بروند يربار حدود و مقرراتنيستند زي
ماده دوم  ي است كه در زمينه يمشكل بزرگ يدر سلب اختيار و محدوديت آزاد
 .اديان در برابر انبياء قيام نموده است

  یظهور موس
نمود، براهميت  گرديد و تمدن پيشرفت مي متشكل مي يكه اجتماعات بشر تدريج به
 يده دوم اديان، خصوصاً در آنچه راجع به روابط مردم با يكديگر و مقررات قومما

 :شوند برانگيخته مي انبياء تكامل بشر يپا هرود و پاب بشر پيش مي .شد مياست، افزوده 
 يبرا يخوردن و زمان كودك نحيف از زمين ينگاهدار يچون دايه، برا يگاه

ريب خواهيم قكه عن يطور هو باالخره )ب ...پرشور از پرتاب شدن جوان يجلوگير
 !پر حاصلِ حيات، به مرد تازه بالغ يپرخطر، ول ينشان دادن جاده طوالن يديد( برا

 يبه دستورات مربوط به زندگ يتوجه زياد يبنابراين تعليمات حضرت موس
قوت  يآن خيل ييادين، جنبه دني يعلما اصطالح بهنموده،  يو تشكيالت يفرد
 .گيرد مي

از  اسرائيل ينجات اقليت ضعيف بن يدر مرحله اول برا يبعثت حضرت موس
 ييجا هقهارِ جبارِ آنها فشار را ب پادشاه .بود چنگال اسارت و مظالم شديد قبطيان

در  !داد مي يكنيز هبريد و دختران را ب را سرمي اسرائيل يرسانده بود كه پسران بن
در تاريخ بشر  .شويم مصادف مي ياولين مرتبه است كه با چنين مأموريت تاريخ انبياء

طور قدرت  هم شايد اولين بار باشد كه در نتيجه توسعه اجتماع و پيشرفت نظام، اين
جنبه مثبت آن  1تكامل بشر مشيت خداوند است .گردد ييك فرد متمركز مدر دست 

از قدرت و غرور  ياين مورد فساد ناش آن كه در يبا جنبه منف يبايد پيش رود، ول
كه  يياين مبارزه اولين مرتبه در جا .است، بايد مبارزه شود يحاصله از خودمختار

                                                
 !واقعيت و منكر حقانيت آن باشند ياز متقدمين و بدبينان مدع يهرچند بعض. 1
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قدرت قرار دارند، به دست  طرفين در شديدترين اختالف و در عدم تعادل كامل
گيرد، تا عبرت آيندگان شود و بدانند كه بنيان كاخ ظلم  يپيغمبر خدا صورت م

و وارث آنها  يباالخره سست بوده و چگونه قوم ضعيف ممكن است مسلط بر قو
 :دنيا برسد ييترين مقام به پيشوا گرديده و از ذليل

َوَجَعَل َأْهَّلَها ِشَيًعا َيْسَّتّْضِعُف َطاِئَفًة ِمْنُهْم  ِإَن ِفْرَعْوَن َعَّلا ِفي اْلَأْرِض»
 .« ُيَذّبُح َأّبَناءُهْم َوَيْسَّتْحِيي ِنَساءُهْم ِإَنُه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن

  (8 /( 31))قصص
( را ي جست در زمين و اهل زمين )اهل مصربرتر فرعون درستي كه به)

ها را ناتوان ساخته،  اي از آن طايفه به طبقات )عالي و داني( تقسيم كرد.
 گذاشت. حقا كه از بريد و دختران را زنده مي پسرانشان را سر مي

 (فسادكاران بود.

اْسُّتّْضِعُفوا ِفي اْلَأْرِض َوَنْجَعَّلُهْم َأِئَمًة  َوُنِريُد َأن َنُمَن َعَّلى اَلِذيَن»
 (0 /( 31))قصص «.َوَنْجَعَّلُهُم اْلَواِرِثنَي

ها منت گذارده و آنها را پيشوا و  خورده ينمائيم كه بر توسر و اراده مي)
 (.وارث )سايرين( قرار دهيم

كه با درنظر گرفتن اوضاع و احوال  -از مصر 1اسرائيل ينپس از نجات دادن ب
، كنعان در ضمن كوچ دادن آنها به يحضرت موس -شود ميمحسوب  يمعجزه بزرگ

                                                
يگانه  يوليه آنها در نتيجه اعتقاد به خداا يدر هاهميت و نام پيدا كرده و درب كه اينقدر در قرآن قوم يهود .1

توحيد  :شروع شده است، حق دو منت بزرگ به گردن دنيا دارد از حضرت ابراهيم يو فرار از قبيله پدر
 ي.و آزاد

، نصيبشان ادامه داشته است تاريخ عجيب يهود يها كه ط اين دو منت به قيمت هزاران مصائب و گرفتاري
بزرگ كه از جانب خداوند پرورش دهنده باشد، ياد  يگرفتار نام به را آنمكرر  گرديده است )قرآن

 ييده آوارگيرا كه زا ييها كشمكش تورات و (« .وَفِي ذَلِكُم بَالء مِن رَبِكُمْ عَظِيمٌ» -89( / 3بقره) كند: مي
 .دهد مياست، از زمان خود ابراهيم نشان  يو برتر

بينيد اين وضع تقريباً در تمام ادوار پس از متفرق شدن در نقاط دنيا  يمراجعه كنيد، م به تاريخ يهود يوقت
كه با حق و  يو عناد يقوم يها دارد كه در نتيجه شقاوت يبوده است )و احتمال كل اسرائيل ينيز همراه بن

« بِغَضَبٍ مِنَ اللَهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْاْ» -01( / 3بقره) آيه مصداق بهاند  حقيقت ابراز داشته
 (.بعدها نيز ادامه داشته باشد

و  يبه ظهور حضرت موس يبود، باالخره منته زمان قديم كه نهايت شدت آن در مصر يها يبيچارگ
فكر  ي ه است و سبب استحكام و اشاعهالمثل تاريخ شد شد كه ضرب يپُراقتدار يخدائ تشكيل سلطنت

                              .توحيد گرديد
 



 
 

 

 
 

 09  ـــــــــــراه طي شده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كه جامع  آيات و الواح تورات .گردد دوم مأموريت بعثت خود مي ي وارد مرحله
  اين مرحله .شود مينازل  يو موعظه و دستورات است، بر موس ك سلسله حكمتي

پس از آنكه انسان در  .سابقه بود يو در تاريخ بشر ب در تاريخ انبياء آن زماننيز تا 
تصفيه و تكميل  يا قرون گذشته تا اندازه يمتوال يها گيري ها و نخبه آزمايش ي نتيجه

 نام به يگرديد و صاحب بصيرت بيشتر و اليق اخذ تعليمات شد، كتاب دستورالعمل
 :او نازل گرديد يتورات برا

َر ّبْعِد َما َأْهَّلْكَنا اْلُقُروَن اْلُأوَلى ّبَصاِئ َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَّتاَّب ِمن»
  (87 /( 31))قصص «.ِلّلَناِس َوُهًدى َوَرْحَمًة َلَعَّلُهْم َيَّتَذَكُروَن

اوليه را هالك كرديم،  )يا اهل زمان( بعد از آنكه قرون تحقيق بهو )
و رحمت  يجهت مردم و راهنمائ هها ب ييداديم، شامل بينا يكتاب يموس هب

 (.و پند گيرند يتا شايد يادآور

و چه در رأس دستورات  خطاب خود به فرعون ي ه در مقدمهچ، يحضرت موس
 نمايد مي يگانه و سپس ترس از عذاب آخرت يخدا ي، ابتدا دعوت به بندگتورات

 .گردد و در هريك از دو مورد مصادف با مخالفت مخصوص مي

الوهيت شده بود منكر ي   به داعيه يكه منته غرور سلطنت ي در نتيجه فرعون
را  ياو چنين مخالفت يالبته حفظ مقام و مصالح شخص .شود ميپروردگار عالميان 

                                                                                                              
 دست تيتوس امپراطور  ه)ب المقدس مجدد بيت يو خراب النصر كه يهوديان بعد از غلبه بخت ياما پراكندگ

حفظ  يكه هميشه برا يطور دند، آنها را همه جا در اقليت و مظلوميت قرار داد؛ به( در عالم پيدا كرروم
به اين  .جان و تأمين نان مجبور بودند بيش از سايرين زحمت بكشند و استعداد و تدبير از خود بروز دهند

علم و هنر را در خورجين  يگرديده و در تمام قرون وسط يملت پركار هنرمند زيرك ترتيب، يهوديان
 باز امانِ يول .بردند تا در آنجا تبديل به پول نمايند سرمايه مي عنوان بهكشور ديگر  هب ي، از كشوريآوارگ

كه  اين است كه در طليعه قرون جديد، همين .خور بودند ينداشته و قانوناً همه جا محكوم و توسر يجان
در افكار وزيدن گرفت،  يدنيا ظاهر شد و نسيم صبحگاه حقوق بشرعلم در فجر  ييمختصر روشنا

، در ، در انگلستانبينيم مرتباً در فرانسه يبعد است كه م هاز آن ب .گرديدند يعلمدار علم و آزاد يهوديان
از بزرگان يهود تحت عناوين مختلف جمهوريت،  يعده زياد و روسيه كامريآو باالخره در  آلمان

دوش  .هو غير ، سوسياليسمي، مبارزه با برده فروشيكراسو، دممذهب ينژاد، آزاد يحقوق بشريت، تساو
 يها ، حكومتينژاد ي، تحميل عقايد، برتريزيسيونكسابق عليه ان يها رقيب ييعن يدوش ملل مسيح هب

ما  كه طوري به .آنها شده بود، جنگيدند يها يكه چندين قرن سبب بدبخت ييو غيره و ساير چيزها ياشراف
گابريل  -هايرش هاينه -يورن يلو -مانند مندلسون يم يهوديان معروف، نايامروز در صف پيشروان آزاد

خدمت  يبينيم كه ظاهراً برا يو غيره را م يديزرائل - دورتچليد -بارون -كارل ماركس -رمس -رايسر
 ي، برايآزاد كرده و تحت عنوان دنياپسندِ ي، فداكارنجات قوم ذليل يهود يباطناً برا يبه بشريت، ول

 .اند خود تأمين حيثيت و حيات نموده



 
 

 

 
 

 «مباحث بنيادين»،  (1) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  05

 

منافع  ينداشته و از رو ينظر ي كه جنبه نوع مخالفت با اديان اين .1نمايد ميايجاب 
احساسات است، با شدت و ضعف مختلف در تمام ادوار و از طرف  ي يدهيو زا
ه ب يوقت بشر .گردد شوند، ابراز مي متكبرين ناميده مي كه به اصطالح قرآن يكسان
صاحب قدرت شد،  يپندارد و وقت ياز خدا م يو تنعم رسيد، خود را مستغن يراحت

 .گذارد و فساد مي يبيند و دست به سركشيش برا فوق خو يميل ندارد كس

 .داشتند مي ابراز خود ي دهنده پيغمبرنجات با ديگر نوع يها مخالفت اسرائيل يبن اما
كه در ذهن  يو مشكالت عظيم يپرست زمان بت يدر مقابل كلمه توحيد يادگارها
 .شد ميگر  ر محسوس طبعاً وجود داشت، جلوهغي يانسان آن روز در درك ذات كل

چشم ببينند و در غياب چند  هخواستند خدا را ب از او مي ياسرائيل در حضور موس يبن
قرون  ياسرائيل، در ط يبعدها نيز بن .3را سجده كردند ي، گوساله سامريروزه موس

ند، فوراً شيفته بت و كرد ميپيدا تماس  با اقوام مشرك تاريخ خود، هرجا كه ييابتدا
 .ساختند مي يخود محل و هيكل و صفات بشر يخدا يها گرديده و برا مجسمه

 يتعال يبار ذات كردن مخصوص و نماياندن محسوس به آنها يدرون احتياج همين شايد
و غيره را اين اندازه در  يبوده است كه عالقه به ساختن معبد و انجام تشريفات قربان

 .نها متداول كرده استبين آ

كم از مخالفت در قبول  اسرائيل يدر مقابل آداب و وظائف دين نيز، مخالفت  بن
 يجائ هعصيان آنها ب .معروف است ياسرائيل يبن يلجاج يهود و ايرادها .نبود توحيد

رسيد،  جنگ مي يپا يوقت .رسيد كه مدت چهل سال در بيابان سرگردان شدند
نشينيم، تو و خدايت برويد قلعه را فتح كنيد و ما بعداً  يما اينجا منتظر م :گفتند مي

 !وارد خواهيم شد

اسماً  اسرائيل يو چه بعد از او، قوم بن يخالصه آنكه، چه در زمان حضرت موس
 يبسيار قليل كه به زحمت زيربار معنا ي بودند و جز عده يقوم خداشناسِ خداپرست

خبر، بدخواه يكديگر،  ياز خدا ب يرفتند، بقيه مردمان انضباط دين مي يتوحيد و سخت
نگاهداشتن آنها در طريق راست، مانند حفظ  .بودند يعنود، سركش و ظالم و ماد

 يها يائيل يك سلسله عهد شكناسر يتاريخ بن .بود يتعادل ناپايدار، كار بسيار مشكل
                                                

  .70تا  37/ ( 30) شعراء. 1
توبه  يدستور داد برا يحضرت موس يبه اصالح نژاد گرديد يعن يشد كه منته يه نيز آزمايشاين قضي .3

 يريخته شده و نسل بقايا عمل، تمام قوم شمشير به دست گرفته يكديگر را بكشند، تا آنكه خون شرك
 .قطع گردد يپرست بت
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و  1بوده يكه توأم با مصائب شديد مل دهد ميرا نشان  يمتوال يها مكرر و عصيان
اوقات اقتدار پيدا  يموقتاً آرامش و گاه گرديده، يمصلح يِظهور نب هب يهردفعه منته

 ؛ تا آنكه به ظهور حضرت مسيحشد ميمجدداً اوضاع از سر شروع  يول .ندكرد مي
 .بر آنها مبعوث نشد يختم گرديد و رابطه آن قوم با خدا منقطع گشته و پيغمبر

     حضرت مسيح
اسرائيل مبعوث گرديد، تعليمات  يو در ميان بن اسرائيل يبا آنكه از بن حضرت مسيح

سهولت و سرعت از طرف ملت   هتجاوز نمود و ب او از حدود قوم مخصوص يهود
 ياوضاع دنيا .پيدا نمود يو بسط جهان يعموم ي پذيرفته و كامالً جنبه متمدن روم

و  ياخالق ي ه است كه به جنبهكرد ميآن زمان و احتياج تكامل بشر چنين ايجاب 
 يحضرت عيس يتعليمات روحان .بيشتر پرداخته شود يتربيت احساسات لطيف انسان

كامل از نعمات  يخَواص آن در نتيجه برخوردار ي ك طبقه روم يورتدر امپرا
محروم شده بودند و  يرحم گرديده و از كماالت انسان ي، بسيار خودپرست و بيماد

از هرگونه  يو معنو يماد يطبقه كثير عوام در نتيجه محروميت از حقوق و مزايا
گر شد كه پير  جلوه يشفابخش يمأيوس شده بودند، مانند دارو يو اميد بهبود يترق

گذراندن مراحل دشوار  پس از بنابراين دين مسيح .3دميد و جوان را حيات تازه مي
گفت،  نتوا ميكه  طوري به .در دنيا از همه طرف استقبال شد يتوسعه اوليه و معرف

قرون گذشته تا  يالبته بشر در ط .رو نگرديد هبرخالف اديان پيشين  با مشكالت روب
 .مهيا گشته بود يا تا اندازه يدرك حقيقت و قبول نيك يرشد يافته و برا يا اندازه

و  يبيشتر از دريچه احساسات درآمدند و متخلق به صفات مهربان پيروان مسيح
 ، اعم  خود مطلوب هر بشر سالم هب را كه خود يعواطف عاليه انسانو  شده يدستگير

                                                
  .مين موضوع دارده اشاره به (3)سوره بقره 157تا  93و  11تا  17آيات . 1
اند، در چند مورد  دعوت خود كرده يكه هريك در ابتدا يو حكايت از اظهارات ضمن وصف انبياء قرآن. 3

 نمايد: مينقل  ياز آنها اظهارات منف

است كه  ي( اين در موقع19 / (0))انعام« .وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» گويد ميكه  از حضرت ابراهيم ييك
« .جَبَاراً شَقِيًا  وَ لَمْ يَجْعَلْني» فرمايد كه مي يديگر از حضرت عيس .گرفته بود سراسر دنيا را شرك

اظهار شد كه  ياين دفاع نفس و ادعيه در زمان .(ي)و همچنين از معاصر او حضرت يحي .(73 /( 19))مريم
وَ بَرًا  .ما دُمْتُ حَيًا بِالصَالةِ وَ الزَكاةِ  وَ أَوْصاني»پيغمبر خدا بعد از كلمه  .دنيا را ظلم و شقاوت فراگرفته بود

روز بوده  يرا كه كامالً مورد احتياج و ضرور يچنين خصلت اخالق( 73و  71/( 19))مريم« بِوالِدَتي
 نمايد. ميت، بيان اس
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  :مذهب و نژاد است، توصيه و تحريك نمودند از هر
اْلِإجِنيَل َوَقَفْيَنا ّبِعيَسى اّْبِن َمْرَيَم َوآَتْيَناُه  ُثَم َقَفْيَنا َعَّلى آَثاِرِهم ّبُرُسِّلَنا»

  (31 /( 01)حديد)« َوَجَعّْلَنا ِفي ُقُّلوِّب اَلِذيَن اَتَبُعوُه َرْأَفًة َوَرْحَمًة
دنبال آثار آنها فرستادگانمان را فرستاديم در تعقيب آنها  هپس از آن ب)

 ...( رار داديمپيروان او رأفت و رحمت ق هاي دل، و در مريم نب يعيس
ماده دوم اديان و فقط آن قسمت از ماده است كه  هاين جنبه كه در واقع مربوط ب

تقويت شده بود كه مواد اول و سوم  يباشد، طور يروابط مردم با يكديگر م هراجع ب
 دانيد، در زمان حواريون يكه م چنان .را پوشانيد توحيد و آخرت يها جنبه يدين يعن

و  ياز طريق مباحث فلسف ، دعوت مردم به ديانت مسيحياوليه و مبلغين بعد
معجزات و فضائل  ي شروع نشد، بلكه وسيله انتشار، غالباً ارائه يدين يها جدال
 يها يخلق و اثبات فداكار هبوده و از هر راه، اعمال رأفت و خدمت ب ياخالق
اين نكته البته در مطالعه خصوصيات و  .اند ، ناظرين را شيفته خود نمودهينفسان

 خدا و انتظار هايمان ب در حقيقت مسيحيون .باشد يبسيار مهم م عوامل رواج مسيحيت
ين را وجه د هيچ مسيحيت به .1اند خريده يف روحانيآخرت را از راه احساسات و لطا

در  يكه مأخوذ از عقل و محصول مشاهدات منطق يبه عنوان يك موضوع استدالل
داند كه منبعث  مي يدرون ييك امر وجدان را آن؛ بلكه دهد ميطبيعت باشد، جلوه ن

اصول عقايد را به طور تعبد و  يحت .لطيف و مالزم با طبع سليم بشريت است از روح
از طريق دل  يترتيب، البته وقت با اين .3نمايد يبحث تلقين م به صورت اسرار غيرقابل

                                                
 اهلل لقب روح به يعيس  شيعه حضرت يها و در زيارت نباشد كه در قرآن  از فايده يشايد اين توجه خال .1

و  باشد يمالعاده زياد  هم اشاره و استناد به روح فوق يمسيح يبيانات علما افكار و درشود. ميخوانده 
بيش از شرق صحبت از  است و در ادبيات مغرب زمين توسعه يافته ييملل اروپا يدامنه آن تا زبان عاد

 .آيد يم  ميان هب  روح
است،  يا آيد و خود موضوع قابل مطالعه جداگانه يپيش م يكه در اينجا در حاشيه مبحث اصل يمطلب .3

البته  باشد. ميمذاهب در دنيا  يدر طرز فكر و طرز انتقاد مخالفين امروز خصوصيات مذهب مسيح تأثير
دارد، ترجمه مستقيم يا  يعلم يو جنبه جد شود ميكه در كشور ما عليه اديان ديده  ياغلب انتشارات

طور صريح  هاگر دقت كرده باشيد، در اين انتقادها هر جا ب .است اروپائيان يها اقتباس غيرمستقيم از نوشته
 .اند ، انتقادكنندگان غالباً به همانجا متوقف شدهباشد مي يمسيح يا تلويحاً نظر به ديانت و به روحانيون

ديگر توجه ضعيف  يحساب بياورند و بعض هب را آناند  از آنها ابداً اطالع از اسالم نداشته يا نخواسته يبعض
 .از نظر مطلق تحقيق، اين مطالعات و انتقادات كامال ناقص و نارسا هستند كه طوري به .اند به آن كرده

     تصديق دانيم و حضرت رسول )ع( و تعليمات او را از جانب خدا مييالبته، ما مسلمين حضرت عيس
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آيد و  جدال كمتر درميان مي يرو شديم و زبان عقل را بستيم، پا هبا اشخاص روب
 .شود يمخالفت شديد نيز ابراز نم

 پيغمبر آرين

 در آن يبزرگ ديگر يورتبر امپرا موازات عيسويت هكه ب يديگر يمذهب توحيد
 كرد و مابين آنها وجوه شباهت چند وجود دارد مذهب زرتشت يزمان حكومت م

 .است

خلق  هو خدمت ب يبخشش اخالق اصطالح سمبل مسيحيت هاگر عالمت معرفه يا ب
 «نيك كردارپندارنيك، گفتار نيك،»كه در سه جمله معروف نيز است، دين زردشت

 يو آباد ييجسم و جان و روشنا يداشته و صفا يشود، كامال جنبه اخالق يخالصه م
عوامل  هو مبارزه با شر و فساد و كمك ب ي، پاكيدر اينجا راست .جهان را طالب است

و  مبداء و معاد هنيز عقيده ب در دين زرتشت كه طوري به .خير بسيار تقويت يافته است
 .كند ميآن، مقبوليت پيدا  يو احساسات يدين، در سايه جاذبه اخالق يجنبه نظر

بنابراين بدون آنكه با اشكاالت بزرگ مواجه شود، محبوبيت و پيروان زياد پيدا 
مصادف  و زرتشت آيد، حدوث يا رواج مذاهب مسيحيت ينظر م هدر هر حال ب .كرد

حدِ كمال رشد يافته  هب يزِ اخالقيبشر بوده است كه غرا ياز دوران تكامل يا با برهه
و فكر  يدماغ يهنوز قوا ي؛ ول گرديده يو نيك يانسان فطرتاً مايل و محتاج به پاك

او آنقدر پيش نرفته بود كه عقل احساسات را عقب زند و در  يانتقاد -يعلم
 .باشد يطالب چيز ديگر يفطر يوجدان شك بياورد و مافوق آرزوها يها تشخيص

 .او نگرديده بود يبشر و محور زندگ يهنوز عقل و فكر علمدار تكامل و ترق

توسعه اديان پاك و تزكيه  يبرا ي، دوران راحت«احساسات»دوران  رفته هم روي
 باز  گوش و چشم مردم شد كه مجدداً شروع يزمان از اشكاالت . است بوده نفوس

                                                                                                              
 اند، بشر هم  بشر پيش رفته يكه اديان مطابق سير تكامل طور همان يول .بوده است  و انجيل كننده تورات

گيرند،  مذاهب مي هكه انتقادكنندگان ب يياز ايرادها يبسيار .كرده باشد ي انبياءتبعيت از سير تكامل يبايست
حاصل  انجيل ياست كه در اثر طول زمان و فقدان نسخه اصل ت مسيحيا در نتيجه تحريف مذهب حضر

وجه كامل در اسالم  هباشد كه جواب آنها ب يم يهائ واسطه وجود نواقص و عدم تناسب هشده است و يا ب
 يا و پيروان وارد بوده و ارتباطه است كه به افكار و اعمال كشيش ييايرادها داده شده است و يا اصوالً

تناسب ساير  هيان بيدر اسالم كرده بودند و اگر اروپا ياگر مخالفين دين تحقيق كاف .با خود دين ندارد
شده بودند، مسلماً  شئون تكامل يافته خود، در ديانت نيز دست از سنن كهنه برداشته، متجدد و مسلمان

  .بود و مسلماً دنيا غير از اين كه هست، مي شد ميور ديگر طرز انتقادها ج
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 .قانع نشدند كردند و به قضاوت دل

يد كه ينپا يدير پس از قبول مسيحيت وسيع روم يورتدانيم، امپرا كه مي يطور هب
خود  يدر سير تكامل يروم شرق : منقسم به دو دولت شد در نتيجه هجومِ قبائلِ ژرمن

مسيحيت در  يتمام دنيا يزود هها گرديد و ب پايمال وحشي يمتوقف و روم غرب
بنابراين اشكال مورد بحث پيش نيامد؛  .فرو رفت مغرب زمين يقرون وسطا يتاريك

سبعيت و  يجلو يا مسيح بسيار مفيد واقع گرديد و تا اندازه يبلكه تعليمات روحان
از  يانيدر اين مدت نه تنها ديانت اروپا .دوران توحش را گرفت يها خشونت

خود پيشرفت ننمود؛ بلكه چند قدم نيز از ابتدا بعقب گذاشت  يو نظر يعقل يها جنبه
 ران سييكه در طليعه قرون جديد، اروپا يموقع .شد شرك يواردِ واد ثو با قبول تثلي

يدند و اهل مشاهده و استدالل شدند، يعلم و تمدن گرا هاز خواب غفلت برداشتند و ب
ها،  ريشه دوانده بود كه مدت يآنها طور يو آدابِ قوم يدر خميره نژاد يعقايد دين

ايراد و انتقاد به آن، در قرون  .محفوظ ماند  ، مقبول وياصول مسلم وجدان عنوان بهباز 
ديدند فاصله مابين اسلوب  يرسيد كه وقت ييجا هو كار بمعاصر بيشتر پديدار شد 

، رسماً تفكيك قائل شود ميروز زيادتر  هروز ب يو طرز فكر آنها با عقايد دين يزندگ
از ديانت استعفا داده  يكل هب يا عده يو حت 1شدند و دين و دنيا را از هم جدا كردند

 يرا مانند يادگارها يمات انجيلديگر تعل را تشكيل دادند و عده «آزادفكران»و دسته 
 .عزيز و محفوظ نگاهداشتند يشيرين زمان كودك

 يم و آثار چنديبه عال از اواخر سلطنت ساسانيان .وضع طور ديگر بود در ايران
 يديانت اخالقدر مقابل  ييها العمل خوريم و عكس از ترديد و تحقيق در دين برمي

همين  يها نشانه مزدك يو دعو يمذهب عجيب مان .كنيم مشاهده مي زرتشت
ثبت كرده است،  را آنبسيار برجسته كه تاريخ ادبيات  ي يك نمونه .باشد ميموضوع 

كه در مقدمه  طوري بهبرزويه  .باشد مي انوشيروانحكيم معاصر  افكار برزويه طبيب
داشته كه نتوانسته است  ي، طبع كنجكاو بلندنمايد ميتشريح  «كليله و دمنه»كتاب 

حقيقت و درك هدايت  يپس در جستجو .بشود ياجداد يمعتقدات ميراث هب يراض
همه را تاريك و  .كند ميعقايد مسالك مختلف تحقيق  در اقوال و .آيد يبرم

بنابراين شغل  .خلق است هبرآنند، خدمت ب يكه جملگ يتنها چيز .بيند يخودخواه م
 ...خاليق مرهم بگذارد يكه الاقل بر جراحات جسمان نمايد ميطبابت را اختيار 

                                                
  .اشاره خواهيم كرد شده يكه در مرحله دوم از راه ط يديگر ياين دليل و دليل اجتماع هب. 1
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 فنا رامرگ و  يجلو يجسمان يها هم فايده ندارد و رفع بيماري بيند اين يم

 يها چيز ديگر باشد؛ سر به اقليمبايد  ياصل يديگر و دوا يجا يدرد اساس .گيرد نمي
، شايد گوهر حقيقت را در آنجا شود مي گذارد و وارد كشور هندوستان دور مي

 يبدل و برا عنوان به .رسد او به آب حيات نمي يِطلب آنجا هم عطش حقيقت .بيابد
برنگشته باشد كتاب  نعمت خود، پادشاه ايران دربار ولي به يآنكه دست خال

دست آورده، به ايران ارمغان  هرا با مشقات زياد ب «كليله و دمنه»آميز  حكمت
 !اند پيشروان بشر طالب حكمت و تشنه حقيقت شده :آورد يم

 سلمان ابتدا از محترمين روحانيون گويند مي .است يفارسنمونه ديگر سلمان 
بعداً با وجود تأثر  .داشته است يبود و در درگاه پادشاه منزلت و مقام يزردشت

ه سير و سلوك در اندازد، تا آنكه باالخر يم پادشاه، خود را در آغوش مسيحيت
ل يدر آنجا عطش او كامالً سيراب و نا .رساند آفاق و انفس او را به دروازه اسالم مي

 .گردد به امنيت و ايمان كامل مي

 سير یهدايت يا مرحله نهائ یآخرين ندا

مال بزرگ دنيا در ك يورتدر دو امپرا و زردشت كه مذاهب مسيحيت يدر روزگار
ظاهر شد و  ي، از نسل ابراهيم پيغمبرعربستان ي بسط و اقتدار بودند از افق دور افتاده

 !اسالم بر عالميان اعالم نمود نام بهبه سبك ابراهيم  يدين

در طرز تكوين و اسلوب تعليم با آنها  ياين دين مصدق اديان گذشته بود، ول
 .ترتيب داده شده بود يديگر يها انفرق بسيار داشت و به فراخور دور

 :خواسته بودندكه خدا از هكعب يبنا در ضمن اسمعيل و ابراهيم كه حضرت طور همان

َّلْيِهْم آَياِتَك َوُيَعِّلُمُهُم اْلِكَّتاَّب ِمْنُهْم َيّْتُّلو َع َرّبَنا َواّبَعْث ِفيِهْم َرُسوّاًل»
 (139( / 3) بقره) «َواْلِحْكَمَة َوُيَزِكيِهْم

 ها و برانگيز كه نشانه يپروردگار ما در ميان آنها از خودشان پيغمبر)
ها  يپليدبياموزد و از  آنها كتاب و حكمت بخواند و بهل تو را برآنها يدال

 ...(آنها را پاكيزه نمايد

سال سير زمانه اين دعا بروفق ناموس طبيعت و تكامل بشريت با  3055پس از 
 مصداق به مستعربه اوالد اسمعيل گردد و از ميان اعراب اجابت مي يمختصر اختالف

 :آيه
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َرُسوًلا ِمْنُهْم َيّْتُّلو َعَّلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزِكيِهْم  ُهَو اَلِذي ّبَعَث ِفي اْلُأِمِينَي»
  «.َوُيَعِّلُمُهُم اْلِكَّتاَّب َواْلِحْكَمَة َوِإن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي َضَّلاٍل ُمِبنٍي

1(3( / 03)جمعه)
 

را برانگيخت كه  يسوادان پيغمبر ييان باست كه در م ياو همان كس)
خواند و پاكشان كرده كتاب و  ياو را م يها نشانه و بر آنها آيات

بوده  يآشكار يدر گمراه ولو آنكه قبالً .دهد ميآنها تعليم  به حكمت
 (.باشند

ل توحيد و يدال يابتدا آيات خدا يعن يكه طبق برنامه قبل شود ميظاهر  يپيغمبر
پس از آن در صدد تزكيه خاليق از لوث  .خواند مردم مي هرا ديده و ب شواهد قيامت
معصوم  يا كه كم و بيش مواجه با حق و تا اندازه يبرآمده و بر قلوب يمفاسد و معاص

 .3نمايد مي اند، تعليم كتاب و حكمت از خطا شده

، آن سه ماده خالصه اديان به وجه كامل تعقيب در تعليمات حضرت رسول
مطلق  يو پايه امر بر توجه به خالق از راه مشاهده طبيعت و تسليم عاشقانه كل شود مي

 :باشد ميدر مقابل مشيت حق و اعراض از هرچه غير اوست 

َفَطَر الَسَماَواِت َواأَلْرَض َحِنيًفا َوَما َأَنْا ِمَن  ِإِني َوَجْهُت َوْجِهَي ِلَّلِذي»
7«.اْلُمْشِرِكنَي

 

  :، خواندن استشود مي يكه بر پيغمبر وح ياولين كالم
  8«.اْقَرْأ ّباْسِم َرّبَك اَلِذي َخَّلَّق»

 !ن را خلق كرده استدهنده خود كه جها پرورش نام بهخواندن 

وضع حاضر او، بلكه بر تمام مراحل  هنه تنها ب .شود ميدر مخلوقات توجه به انسان 
0«.خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ» :او كه از حالت مايع بسته شده شروع شده است يتكامل

 

                                                
 . 109( / 7)عمران و آل 181/ ( 3)بقره :شبيه به آن در يها و همچنين مضمون. 1
كند و دعوت حضرت  يبيان م انبياء اتمفقط درمورد حضرت خ و مأموريت را قرآن اين طرز رسالت. 3

 يراجع به حضرت موس 89تا  7آيات  (31)ترتيب نبوده است )سوره قصص اين هب يو حضرت عيس يموس
 (.السالم عليهم يراجع به حضرت عيس 03تا  89آيات  (7)عمران و سوره آل

ام؛ و  فريده است كردهآن را ها و زمي سمانآمتوجه كسى كه گرايانه وجود خود را  من حق:  19( / 0انعام). 7
 ورزان نيستم. در جرگه شرك

 .فريدآاختيارت كه  بخوان به نام صاحب : 1( / 90علق) .8

 فريد.آانسان را از جنين ابتدايى  : 3( / 90علق). 0
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كه از كرم  يا تنها نشانه !تر بدان كريمو خداوند را  !، بخوانشود ميمجدداً امر 
 .دانست مين انسان كه ييچيزها تعليم !است قلم راه از انسان تعليم ،شود مي داده خداوند

 .اْقَرْأ َوَرّبَك اْلَأْكَرُم»
 .اَلِذي َعَّلَم ّباْلَقَّلِم

1«.َعَّلَم اْلِإنَساَن َما َلْم َيْعَّلْم
 

از شروع تكوين كه نطفه  .نمايد مي صحبت از خلقت انسان يخيل بعدها نيز قرآن
را صاحب گوش و  كه او يزندگ يها است تا گرفتاري 3«درهم پيچيده ممزوج»

 :كه بيش از هر عضو تعليمات اسالم با آن سروكار دارد يعضو دو .7كند ميچشم 
و  يمشاهده مستقيم و تشخيص واقع يشنيدن و درك مطالب، چشم برا يگوش برا

سخن فرا داده و نيكوترين آنها  هگوش بكه  دهد ميبشارت را  يبندگان قرآن .موهوم
 :كنند مي يرا پيرو

َأْحَسَنُه ُأْوَلِئَك اَلِذيَن َهَداُهُم الَّلُه  َيْسَّتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيَّتِبُعوَن اَلِذيَن»
 8«.َوُأْوَلِئَك ُهْم ُأْوُلوا اْلَأْلَباِّب

داند كه تعقل  مي در نزد خدا را مردمان كر و الل ترين جنبندگان ، پستقرآن
  :نمايند ينم

 0«.اَلِذيَن ّاَل َيْعِقُّلوَن ِإَن َشَر الَدَواِّب ِعنَد الّّلِه الُصُم اْلُبْكُم»
د و در نماين ياست كه توجه م يو شنوندگان زندگان يبرا هدايت اين پيغمبر

 .، تأثير نخواهد داشتكنند ميخدا را ن يها كه قبول نشانه ينابينايان

و از مشكالت استقبال  نمايد ميخود باب مجادله را افتتاح  اين ترتيب اسالم هب
 .كند مي

                                                
  .غايت كريم است هاختيار تو ب بخوان، و صاحب:  0 تا 7/( 90)علق .1

  .موزش دادآبه وسيله قلم  []نوشتن راهمان خدايى كه 
 .موختآدانست،  نچه نمىآو به انسان 

 Complexe hétérogéneدرهم پيچيده ممزوج يا :  .3

 . 3( / 10هر)د .7

نان كسانى آكنند؛  ن پيروى مىآدهند و از بهترين  ها گوش فرا مى همانان كه به سخن: 11( / 79زمر). 8
 هستند كه خدا راه را به ايشان نموده است و خردمندند.

كر و گنگ و  نده در نظر خدا كسانى هستند كه ]در مقابل حق[بدترين موجودات ز:  33( / 1انفال). 0
  خردند. بى
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، آخرين اتمام حجت خداوند يقبل از طرف ديگر، ظهور اسالم پس از پيغمبران
كه چه در مقابل وجدان و احساسات و چه  از كمال رسيده است يحد هبشر ب .است

  :و اعراض از حق داشته باشد يپرست بت يبرا يا د بهانهتوان ميديگر ن ،در مقابل عقل
  1«لُرْشُد ِمَن اْلَغِيا ّاَل ِإْكَراَه ِفي الِديِن َقد َتَبَيَن»

بيراهه  راه رشد و كمال، از .قبول دين حق، ديگر احتياج به اكراه و تحميل ندارد
بورزد حتماً  باز اصرار در شرك يبعد از اين اگر كس !مشخص شده است يگمراه

 كه سد راه حق و مانع هدايت يمدارا و مرافقت با گمراهان لجوج .از راه لجاج است
دفاع و مقاتله  هشوند، منطقاً مجاز نيست و بايد با چنين دشمنان مزاحم ب خلق مي
كه افراد و  كند ميبا هم ارتباط پيدا كرده و  يجامعه بشريت نيز طور .3برخاست

و  بنابراين صالح نيست مفسدين .اقوام در سرنوشت يكديگر شريك خواهند بود
و  يوظيفه هركس و هر ملت بايد طرد افراد موذ .را در خود قبول نمايند منافقين

 يف و نهمعرو هب با وظيفه امر بنابراين امت اسالم .اصالح و تكميل افراد ناقص باشد
كه در واقع بايد بر دنيا خروج  شود مي ياز منكر كه بر او واجب شده است، امت

 :نمايد
7«اْلُمنَكِر اْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِنّبِ َتْأُمُروَن ُكنُّتْم َخْيَر ُأَمٍة ُأْخِرَجْت ِلّلَناِس»

 

خود گرفته و  هب ينظر يجنبه قطع ،خالصه آنكه، اسالم نه تنها از لحاظ اصول
در عالم عمل نيز حالت مدافع و مبارز  ، بلكهشود ميحاضر به بحث و جدال 

 .رو شود ههرگونه مخالفت روب كه بايد با كند ميرا پيدا  يسرسخت

د، گشو «اهللاِالّ الاِلهَ» كلمه بهدهان  )ص( اهللعبد كه محمدبن يبنابراين از روز
كه  ياز مشكالت ...او و تابعين او سرازير گرديد يسو هسيالب مشكالت از هر طرف ب

                                                
تباهى مشخص شده  ]راه[ كمال از نيست؛ ]فقط راه[ دين اكراه ]و اجبارى[ ]پذيرش[ در : 300( / 3بقره). 1

 ...   است؛

نداشت و بنا  يلوب است، البته جنگ كردن معنكه پايه آن بر رأفت و تحبيب ق در مذهب عيسويت. 3
 ذالك دين مسيح مع .پذير نبود در آن زمان امكان مقتدر روم يورتگفته درمنگام مبارزه و مقابله با امپرا هب

و  يو حيثيات ظاهر يادكه قهراً با منافع م يو نهضت ينيز مانند اديان گذشته و مانند هر مسلك فكر
مخالفين ايمن  يها ، از مخالفت و مزاحمت و حملهكند ميطبقات مردم اصطكاك پيدا  يعالئق فكر

 .نبوده و بدون تصادم و جنگ نتوانسته است پيشرفت نمايد
به رفتار  يرا يكديگر را[شما نيكوترين مردمى هستيد كه به جهان عرضه شديد، ]ز:  115/ ( 7)عمران آل. 7

 ...داريد خوانيد و از ناپسند بازمى شايسته فرا مى
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بوده است، در اينجا صحبت  يقوم يها ها و رقابت از تصادم منافع و يا حسادت يناش
 ينظر يِروشن شدن مطلب، به آن قسمت از مشكالت كه جنبه اصول يبرا .كنيم نمي

اشارات  استفاده از آيات خود قرآن ، باشود مي گانه دين مواد سه هدارد و مربوط ب
چون  ياين اشكاالت را گو اينكه در آن زمان ابراز شده است، ول .نمائيم مي يچند

 .دقت مطالعه كنيم ه، ضرر ندارد بشود ميحاال هم ايراد 

اين همه  يآمد كه اصالً بشود كس يبه نظر كفار جاهليت بسيار عجيب م : اوالً
از ناحيه خدا  يپيدا بشود كه بر او مطالب ياها را به يك خدا تبديل نمايد و شخصخد

 :وارد آيد

  «.ِمْنُهْم َوَقاَل اْلَكاِفُروَن َهَذا َساِحٌر َكَذاٌّب َوَعِجُبوا َأن َجاءُهم ُمنِذٌر»
 (8( / 71)ص)

 .از ميان خودشان بر آنها بيايد يا كردند از اينكه بيم دهنده كفار تعجب)
 (.است يو گفتند اين شخص ساحر دروغگوئ

 (0( / 71)ص)«.ِإَن َهَذا َلَشْيٌء ُعَجاٌّب َأَجَعَل اْلآِلَهَة ِإَلًها َواِحًدا»

 يواحد كرده است؟ واقعاً كه چيز عجيب يرا خدا يا خداوندان متعدد)
 (!است

 (1( / 71)ص)«.اْلآِخَرِة ِإْن َهَذا ِإَلا اْخِّتَّلاٌق َما َسِمْعَنا ّبَهَذا ِفي اْلِمَّلِة»

اين نيست مگر اختراع .نشنيديم( در ملت اخير )عيسويان يما چنين چيز)
 (.از پيش خود

 (1( / 71)ص) «َأُأنِزَل َعَّلْيِه الِذْكُر ِمن ّبْيِنَنا»

 (... ؟بر او نازل شده است ي ما، قرآن )چگونه از بين همه

جديد شخص دروغگو يا مرد  ياثبات آنكه مدع يدر تأييد ايراد خود برا
 !گرفتند را مي است، بهترين نشانه آن همانا وعده آخرت يا ديوانه

ُكَل ُمَمَزٍق  َعَّلى َرُجٍل ُيَنِبُئُكْم ِإَذا ُمِزْقُّتْم َوَقاَل اَلِذيَن َكَفُروا َهْل َنُدُلُكْم»
 .ِإَنُكْم َلِفي َخّْلٍّق َجِديٍد

 (1و  1( / 78)سبا) «لَّلِه َكِذّبا َأم ّبِه ِجَنٌةَأْفَّتَرى َعَّلى ا

بر را نشان دهيم كه خ يشما مرد هخواهيد ب مي :كافرشدگان گفتند)
كامالً متفرق و پراكنده شديد، در آفرينش  پاره پاره و يدهد، وقت يم

 تازه در خواهيد آمد؟ 
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 (...شده است يزند و يا آنكه گرفتار ديوانگ ياين شخص برخدا افترا م

آيات خدا را بر آنها  ،ياز مشاهدات طبيعت و تجربيات زندگ پيغمبر يوقت
خود زحمت توجه و تعقل را بدهند،  هخواستند ب ند يا نميفهميد خواند، چون نمي مي
ها بدهكار نيست و بين ما و تو پرده است، تو  حرف اين بهگفتند دل و گوش ما  مي

 :رويم ، ما هم دنبال كار خود مييدان خودت مي يبكن يخواه هرچه مي

َتْدُعوَنا ِإَلْيِه َوِفي آَذاِنَنا َوْقٌر َوِمن ّبْيِنَنا  َوَقاُلوا ُقُّلوّبَنا ِفي َأِكَنٍة ِمَما»
1«.َوّبْيِنَك ِحَجاٌّب َفاْعَمْل ِإَنَنا َعاِمُّلوَن

 

 .فرمود مي بيشتر يپافشار رسالت تبليغ در حضرت و شد مين ختم جااين به صحبت البته
 يها گفتند اين افسانه مي .ندشد ميربه تهمت و تمسخر ح كفار هم در مقابل متوسل به

در اصل  چون .كنند مييا ديگران بر او ديكته  است و بافته خود كهنه را محمد يا پيش
 خواستند تدبر نمايند تا حق و باطل يا هدايت و ضاللت را ها و آيات نمي گفته

بگو از  :فرمود خدا مي .ندكرد ميمعجزات عجيب و غريب  يتشخيص بدهند، تقاضا
در خلقت آسمان و زمين، در  يول .نخواهيد يمانند شما هستم، چيز يمن كه بشر

شب و روز و عجايب نفس خود نظر كنيد و ببينيد، آيا آفريننده و گرداننده  يتوال
اندازه  يكه هرچيز آن رو يد باشد؟ در اين عالمتوان ميجز قادر متعال  يآنها كس

 يكه روزاست، آيا تعجب دارد شما را يو هدف مسلم سر رسيد معين ياست و دارا
ايد، پس از مرگ مجدداً زنده گردانيده  هيئت درآمده اين بهبيش نبوديد و  يقطره آب

ها آيا ممكن است ساخته بشر  مراتب باالتر برساند؟ ببينيد اين كتاب و اين گفته هب
3... بياوريدبينيد، ايمان  باشد؟ پس اگر در آن هدايت و سعادت خود را مي

 

 يول .ندشد مي ييگرديده و مؤمن و فدا قرآن يتسليم منطق قو يالبته عده زياد
و از  شد ميحضرت افسرده  .افزودند يتر از بهائم بر كفر و لجاج خود م گمراه يا عده

  :رسيد آيه مي .افتاد يانكار آنها به ترديد م
خود را  ي، بلكه آرزوهاكنند ميشعور انكار تو را  يتصور نكن از رو»

  .7اند خويش قرار داده يخدا
                                                

است و  تفاوتى[ هاى ما نسبت به موضوعِ مورد دعوتت در پوشش ]و بى و گفتند: قلب:  0/   (81فصلت). 1
 ، ما هم به كار خود.هاى ما سنگينى است و بين ما و تو فاصله است؛ تو به كار خود پرداز در گوش

تا  150و  99تا  11/ ( 11)اسراء -15تا  01/ ( 37)مؤمنون : رجوع شود زيرها و آيات  سوره هممكن است ب .3
 .00تا  80و  73و  71و  31و  35و دنباله آن  9تا  8/ ( 30)فرقان -151

 « أَنفُسِهِمْ أَوَلَمْ يَتَفَكَرُوا فِي»آنها با كلمه اعتراض  يكه اول يآيه متوال 31پس از  ،(75)سوره روم 39آيه  .7
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اينها هم  .تو باشد است خدا شاهد و پشتيبان يتو حرف خود را بزن، كاف
شوند كه علمشان احاطه نكرده است  مي ييمانند گذشتگان منكر چيزها

  .1و هنوز تأويل آيات بر ايشان نرسيده است تا درك نمايند
اين  يو دانش داده شده است، وقت ييبينا آنهاكه به  يمطمئن باش كسان

 «...درگاه خدا خواهند افتاد هآيات را بخوانند، ب

 و مخصوصاً يهوديان كتاب يك مجادله و مخالفت ديگر با پيغمبر از ناحيه اهل
خداوند به او و  شد ميه آيات وارد يدر آنجا نيز پيغمبر از طريق برهان و ارا .بود

است كه صاحب عقل و دانش  يمردمان ياين آيات برا :فرمود داده و مي يدلدار
 .3نظر كنند، خواهند گرويد ييبينا ياز رو يباشند و وقت

حد وفور  هب كه در قرآن يخالصه آنكه طبق آيات مذكور و آيات متعدد ديگر
بر  كه نه مانند اديان قديم باشد مي يتعليمات جامع، ، تعليمات اسالمشود ميديده 

بلكه  .كند ميبر احساسات تكيه  اعجاب و ترس بنا شده است و نه مانند مسيحيت
حق و يقين بر عقل و دانش  يباشد كه بايد از رو يم ياساس روشن صريح يدارا

 .داند يعلم م هب و محتاج ياستوار گردد و خود را مبتن

در چهارده قرن قبل از مأذنه رفيع رسالت زده شد،  يبود كه وقت ياين بانگ بلند
نداشته  را آندنيا هنوز استعداد درك  .را جاهليت فرا گرفته بود سراسر عربستان

اساس  تدريج بهحاال كه  .را در پيش داشت يچندين قرن دوران تاريك قرون وسط
نيز مقام خود را به  يامور از دست صاحبان زر و زور گرفته شده و احساسات اخالق

بشريت  يدانش، سرپرست ييو قرار است با روشنا نمايد ميعقل و منطق تفويض 
كه اساسش بر  يپذيرفتن دين يدست كار و فعاليت سپرده شود، محيط عالم برا هب

يقين است دين  .گردد آماده مي رفته ، رفته7تعلم و هدفش تكامل از طريق كار اس
و  مسيحيت يگوش دنيا هآن ب يها كه از نغمه يبا رشحات ضعيف حنيف اسالم

 .خود را در عالم احراز خواهد نمود يمقام واقع زودي بهرسد،  مي ماديون

                                                                                                              
  آثار مختلف طبيعت  38و  37و  33شود و در آيات  يشروع م «أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ»با جمله  يدومو
اند و تفكر و  كه اهل درس يكسان يما آيات را برا :شود يشود و همه جا گفته م يشهادت آورده م هب

  .كنيم ينمايند، تشريح م يتعقل م
 . 79( / 15يونس). 1

است و  و كفار و بحث با يهوديان ي ماقبل آن كه راجع به انبياءآيه متوال 71و  (0)سوره انعام 150آيه  .3
  .آيه بحث با اهل كتاب 9پس از  (8)ره نساءسو 103همچنين آيه 

  .دانشجويان يانجمن اسالم 1730نشريه مهرماه  ،«كار در اسالم»مقاله  هرجوع شود ب .7
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 دو سير متضاد

ديديد و تا  را طبق بيان قرآن پيغمبران يه سير عمومدر پايان اين فصل، اينك ك
 يزنجير طويل تعليمات انبياء را شناختيد، ضرر ندارد اندك يمتوال يها حلقه يا اندازه

كند مقايسه  يكه بشر در زمينه اديان كرده و م يمكث كنيد و اين سير را با سير
داشته است،  يبر دوم يرا كه اول يمابينِ اين دو سير و تأثيريم و تضاد يا تصادمِ ينما

موضوع مفيد است، بلكه چون در حال  يتاريخ ي اين مطالعه نه تنها از جنبه .بينيمب
 .مطالب را روشن خواهد كرد يا زنده دارد، پاره يها حاضر نيز مصداق

آنها  كنند ميتصور  .اند بوده اغلب مردم عقيده دارند كه مخترع اديان پيغمبران
پيغمبران را معماران  .اند كهانت و روحانيت را درست كرده يها هستند كه دستگاه

 .دانند ميبشر  يمعابد و مؤلفين اوليه عقايد دين يو اصل يواقع

يا اصل اعتقاد و مخصوصاً مالحظه از يك  يدار دين .شايد حقيقت چنين نباشد
در فصل بعد توضيح بيشتر خواهيم داد، از ابتدا در كه  ي، به طوريحاكم خارج

 خالصه تعليمات پيغمبران فطرت بشر بوده است و در ضمن آيات گذشته، قرآن
و ديديد هيچ جا پيغمبران  فرمايد ميو غيره را بيان  و صالح سَلَف مانند نوح

آنها ابداً دعوت به پرستش و قبول دين  .را بپرستيد ييخدا مردم :گفتند ينم
درست است كه  !يگانه چيز ديگر را نپرستيد يجز خدا :گفتند بلكه مي .ندكرد مين

بشر  يترين بنا يو قديم يكه هنوز هم باق يبناكرد )معبد يمعبد حضرت ابراهيم
آن قياس معابد پرشكوه و با پيرايه  هوص بو خل يكه از فرط سادگ يمعبد ي( ول!است
 يترين شاهد مدعا بهترين و تازه ...1داشت را آنو امروز از معبد بودن فقط اسم  روز

  ببينيد اساس اسالم و اولين كلمه دعوت محمدبن .است «اهللاِالَ الاِلهَ»كلمه  ما همان
اثبات وجود خدا و  يقيام پيغمبر ما برا .شود ميشروع  يف)ص( با حرف ن اهللعبد

 يحت .قبالً وجود داشت «خدا» آن زمانو مردم  در اعتقاد اعراب .ايجاد دين نبود
را دور بريزيد و فقط  يساختگ يزياد يپيغمبر فرياد زد خداها ! بيشتر از يك خدا

نبودند؛ بلكه  يبند و بار يمردمان القيد ب همچنين مشركين !يك خدا را بپرستيد
پيغمبر آداب و احكام را از تفرق و  .داشتند يبسيار مفصل و دشوار يآداب دين

وضع سهل و ساده  هيك هدف و ب هتشتت اوهام بيرون آورد و اعمال را متوجه ب
 .«َشريَعٍة َسْهَّلِه یّبِعْثُت َعّل» :درآورد يطبيع

                                                
  .را منع نموده است زينت كردن مساجد اسالمها ندانند كه  يشايد خيل .1
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خالق و ترس از  هدر طريق اعتقاد ب يبشر يفطر يمنظور آنكه از ابتدا سيرِ طبيع
 ينفس در واد همنتها در اثر جهالت، مخصوصاً قياس ب !بوده است يعوامل مؤثر غيب

قوم خود را  و شد ميظاهر  يپيغمبر .گشتند سرگردان مي يپرست و بت شرك يظلمان
بازداشته در مسير توحيد  يپرست شديد از سراشيب بت يپس از مبارزات طوالن

محو شده بشر  تدريج بهبعد از فوت پيغمبر تعليمات و تأثير او  يچند .انداخت مي
و همان قضيه  شد ميمبعوث  يپيغمبر ديگر .گرديد مسير انحراف سرازير مي همجدداً ب

 .1گرفت يرا از سرم

گشت  اين برخورد مابين دو مسير تكرار مي يو متماد يقرون متوال يطور ط همين
از  يجلوگير ييعن ييا مبارزه منف ي، يك عمل اصالحپيغمبران يو نقش اصل

 .بود يپرست بت

ده و نژاد پاك ش يا جاده تا اندازه رسيد، چون قبالً يحضرت موس هنوبت ب يوقت
در اثر تربيت اجداد خود آماده بودند، توحيد ديگر پا برجا ماند و در دنيا  اسرائيل يبن

آشنا هستند،  تورات اند و يا به را خوانده قصص قرآن كه كسانياما  .دار شد ريشه
نگاه بدارد  توحيد را افراشته پرچم توانست يدل با چه خون يموس حضرت كه دانند مي

چه در حيات حضرت  يا ترين بهانه آمد و با كوچك و چگونه قوم او در هر پيش
را كه  تورات يوقت !بت ساخته و بت پرستيدند يبعد يو چه در دوران انبياء يموس

شده و تغيير يافته است، نگاه  البته مكرر تحريف ياست، ول ييادگار كتاب آسمان
اند،  خود موحد مانده خيال هب نموده حفظ را خدا كتاب كه ييها همان بينيد يم كنيد، مي
پهلوان درآورده،  صورت به را او جا يك .دهند مي مسكن و خدا را در ابرها منزل يگاه

 آورند يزمينش م به رشتهصورت ف ديگر به يجا و نمايند يم اسرائيل يزورآزما حريف
! ...  

اگر تا اين  يول .نكردند نيز اسماً موحد كامل مانده برگشت به شرك عيسويان
هذا نتوانستند  خدا هيكل و شكل نساختند مع ياندازه پيش رفته بودند كه ديگر برا

ل يخدا توالد و تناسل قا ينمايند و برا منزه يبشر يها از قياس ذهن خود را كامالً
 يو رهگذر در هر كليسا او و حضرت مريم يرا پسر خدا گرفتند و برا يعيس .نشوند

توحيد  يترتيب كلمه مصفا اين به .دادند يسينه خود جا يپا كردند و رو هها ب مجسمه
رسالت مبعوث شد،  هب االنبياء حضرت خاتم يبنابراين وقت !ندنمود ثرا آلوده به تثلي

                                                
  .تشريح شد 80در صفحه  كه طوري به .پديده خاص و مغاير با سير علوم و ساير شئون تمدن. 1
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پرست، دو ملت موحد آن عصر نيز در  صرف نظر از اقوام عقب مانده مشركِ بت
ها جلو رفته و از عقيده پاكِ ساده توحيد، بسيار دور شده  مسير منحرف، فرسنگ

 !سه جبهه اعالم شوداين مرتبه مبارزه در  يبايست بودند و مي

خود  هده بار ب يامت جديد كه الاقل روز .موفقيت خاتمه يافت هچنين نيز شد و ب
گفت  ، مي1«.وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ .لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ .اللَهُ الصَمَدُ .قُلْ هُوَ اللَهُ أَحَدٌ»

 ...!ساخت و نه شريك و اوالد درست كرد خدا، نه مجسمه يديگر برا

 !جا ختم نگرديد و اين آخرين تصادم بين دو مسير نبوداين بهاما مبارزه 

مطلب برگشته و خواهيم ديد، چگونه  ينا بهدر پايان و ضمن فصل آتيه مجدداً 
گر شد و باز بشر از طريقِ خالصِ مستقيمِ  جديد جلوه يها در لباس يافكار بشر

 يشرك منحرف گرديده است و چگونه عمل اصالح شبه يها توحيد در انشعاب
 .باشد يجاويدان م ، مخصوصاً آيات قرآنپيغمبران

 یوح ی لهئمس و توجه مجدد به یمذاهب باستان هب ینظر -4
و اشكاالت  پيغمبران يخصوصيت دعو يها عنوان زيردر صفحات گذشته، آنچه در 

رسيديم، بيشتر  «دو سير متضاد»صحبت كرديم و باالخره به  بشر و سير تاريخ انبياء
از امم سالفه نقل  و در تورات بود كه در قرآن يو تاريخ حوادث اءسرگذشت انبي

نازل شده است،  يو در ميان قوم سام از اوالد ابراهيم يقرآن چون بر پيغمبر .شود مي
محيط  يو جغرافيا وم عربگذشتگان را از تاريخ نزديك ق يها ها و عبرت شاهد مثال

 يو موس يو اديان عيس يو رشته عقايد و افكار اسالم نمايد ميمجاور آنها انتخاب 
 ءاز انبيا .كند ميشروع  )عليهم السالم( را از سر سلسله و مؤسس آنها حضرت ابراهيم

به كتاب و به مذهب  ياستناد ي؛ ولشود مينيز صحبت  و آدم قبل از ابراهيم از نوح
برد و  ( چند بار اسم ميمجوس نام بههمچنين از پيروان زرتشت ) .فرمايد ميآنها ن
منطبق باشد؛  زرتشت شده است، ممكن است با زادگاه «الرَسِ اَصْحابُ»كه به  يا اشاره

 .به حضرت ابراهيم است يمنته يسلسله عقايد و تعليمات قرآن همان سلسله سام يول

تعداد محدود  هفرستاده خدا را منحصر ب و نه ما مسلمين، پيغمبران البته نه قرآن
رقم معروف عدد اين امت جليله را تا   به و بنادانيم  انبياء مذكور در قرآن نمي
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شوند، با همه كثرت و  نام برده مي و قرآن ه در توراتك ينژاد سام پيغمبران
لحاظ  هاند، ب امروز پيدا كرده يكه در قسمت اعظم دنيا يقدمت و با وجود نفوذ وسيع

 0555از ) باشند ميجديد تاريخ تمدن بشر  يها دوران هاند و مربوط ب نسبتاً تازه ،زمان
 .(اين طرف هسال پيش ب

ا كه در مدت تقريباً يك قرن بعد از كشف و قرائت ه ييتحقيقات اخير اروپا
از  3هند قديم تعليم زبان سانسكريتطرف و ترجمه و   از يك 1قديم مصر يها كتيبه

 يها ترين تمدن آمده است، اطالعات بشر را در زمينه قديم عمل طرف ديگر به
را مقابل چشم ما باز  يپايان يداده و عوالم ب يمرتبه توسعه عجيب كهن، يك يباستان

 يابتدا ياليه يعن يتشخيص منته هقادر ب يل امروزيكه علوم و وسا يحد هب .كرده است
 .باشد يآن نم

نتيجه اين مطالعات و اكتشافات كه در اثر زحمات صدها نفر از محققين مبّرز و 
دست آمده است، در آنچه مربوط به مذاهب  ههزاران كتاب و مجالت منتشره ب يط

 :7است زيرقرار  اختصار و اجمال به يطور خيل ، بهشود مي مصر و هند و ايران يباستان

ا(، زبان ه ا به آن )و خود هنديه ييتا قبل از توجه اخير اروپا زبان سانسكريت
روايات و  كه حافظ يهند از روحانيون يبود، در انحصار بعض يمتروك مرموز

عجيب و غريب و  يها افسانه يا صورت پاره نيز به از مذهب بودا .بودند ييكتب بودا
نغز عارفانه  يها ها و استعاره گاه با تشبيه آلوده، كه گاه يتشريفات و معتقدات خراف

بسيار متداول و  امروز زبان سانسكريت يول .كرد ميياد ن يتزيين شده بود، كس
كه از ريشه عقايد  يبه طور .هند گردد يمل يمعمول گشته و نزديك است زبان رسم

، باشد مي منبع آن كه مذهب ودا هپرده برداشته شده و ب يا نيز تا اندازه ييو افكار بودا
 .اند از آن را ترجمه و تا حد امكان تشريح كرده يزياد يها كتب و نوشته .اند رسيده

سال  18555اقالً  «ودا» ييو مذهب آريا مسلم شده است كه زبان سانسكريت
هم عصر و هم آواز  يواحتمال ق قدمت دارد و در اين سابقه بسيار كهن، به ي هسابق

 مذهب زرتشت ييعن مذهب ايرانيان باستان .باشد مي مصريان قديم يمذهب اصل با
و مأخوذ نيامده  شده است( نيز اگر از هندوستان كه بعداً مذهب زرتشت ي)يا مذهب
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مقارن با  يا طلوع كرده باشد، محتمالً بايد سابقه و ريشه ودا نباشد و در خود ايران از
 .زمان و قدمت لحاظ بهاين ؛ داشته باشد ودا

امر بسيار عجيب اين است كه هرسه مذهب  :مطلب و محتويات لحاظ بهاما 
و  كو مبرا از هرگونه شر ياعلخالص  يالذكر در اصل مذاهب توحيد فوق

 .بوده است يو خراف يپرست بت يها پيرايه

خود را حفظ كرده بود،  يكه هنوز دين آنها صفا يه در زماناولي يها مصري
 ياو تنها كس 1جز او نيست ييواحد بودند و عقيده داشتند كه خدا يمعتقد به خدا

آورده است؛  وجود بهاو همه چيز را  -3جوهر و حقيقت بقا دارد  وسيله بهاست كه 
 «نون»نام خدا را  ...7او امروز و ديروز و فرداست -است نيامده وجود بهخود او  يول
 «نون»هميشه در  يحيات برا يحيات و غير ذ يموجود ذ عقيده آنها هر گفتند و به يم

عبارت از مبداء و  «نون»خواهد شد و  «نون»عد از مرگ نيز وارد وجود داشته و ب
زند و نيرو و روح  يغيرقابل توضيح در آن موج م است كه نيرو و روح يمرجع

3.نمايد يگردد و همه چيز به آن بازگشت م يمزبور سبب ايجاد همه چيز م
 

تخيل، از  ييو وسعت و زيبا يعمق و لطافت معن ظلحا بهه، اولي يها عقايد هندي
 .هم باالتر بوده است ها مصري

معتقداتِ ادوارِ  يآور جمع لحاظ بهترين كتاب  كه مطمئن «ريگ ودا»كتاب 
ست، چنين ين اسرار جهان اتر بزرگمبداء كل كه  است، راجع به هند يماقبل تاريخ

 : گويد يم

آن قرار  ي، نه هوا بود و نه آسمان بااليبود و نه نيست يبدواً نه هست»
حركت  هآن را ب يكرد و چه كس يآيا آن چه بوده كه حركت م .داشت

در آن موقع نه مرگ بود و نه عمر  ...ها آورد؟ آيا در آن موقع آب يدرم
، و بدون ييتنها هحد، بدر آن موقع، وا .جاويدان، و روز از شب جدا نبود

 .كشيد و غير از او هيچ چيز نبود ياينكه از خارج كمك بگيرد، نفس م
پيدا شد و آن تمايل اولين  ياولين مرتبه تمايل يدر آن موقع، در او برا

كيست كه  ...و روح وسيله ارتباط موجودات شد .گرديد جرثومه روح
و خلقت چگونه  ...آمد؟ وجود هببتواند بفهمد روح چگونه و در كجا 
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آيا خلقت،  ...آمدند؟ وجود بهانجام گرفت؟ و آيا خدايان چگونه 
تواند  يتنها يك نفر م ...نيامد؟ وجود بهآمد و يا قديم است و  وجود به
1«...سئوال جواب بدهد و او همان واحد است اين به

 

و غيره نيز اشارات مستعار و تقريرات  «داياجورو»و  «ساماودا»در كتب ديگر مانند 
است  يگفتند كه خداوند عين هست يآنها م .مرموز پر از تشبيه و تأويل، بسيار است

تواند او را بشناسد و علت بدون  يكس نم خود جاويدان است و هيچ وسيله بهكه 
است  تر و مرموزتر مجهولتر و از همه چيز  ياو از همه قديم .باشد ميعلت تمام علل 

اين دنيا خود  .آشكارتر است يتر و درعين حال از هر چيز پنهان ياو از هرچيز
آمده و به او بازگشت  وجود بهجهان از او  .اوست و در عين حال خود او نيست

كه خلقت به  طور همان .باشد يجهان جز اراده و عزم او چيز ديگر نم .خواهد كرد
زيرا اراده و مشيت  .باشد يمفهوم نم يد ندارد، دنيا نيز داراخود وجو يميدا يمبنا

كند،  يشود و آنچه كه در نظر ما به شكل انهدام جلوه م يخدا هرگز منهدم نم
 ...از عزم و تصميم او است يبازگشت اراده و يا جلوه ديگر

در  .نيز وجود دارد ، بعد از اوستااعتقاد و تجليل علت اوليه در مذهب زرتشت
شود؛ بلكه تابع عوامل  يقادر مطلق شناخته نم عنوان به مطلق يا اهورامزدا يآنجا خدا

باشد كه منبعث از علت اوليه است و علت اوليه كه شايد خود او  يم يغير قابل تغيير
 .باشد ياست، مجهول م

*  *  * 

نمايد كه اين حقيقت بزرگ و اين اعتراف به جهل  ياضافه م موريس مترلينگ
 وجود بهنيست و اگر خداوند جهان را  ييقابل شناسا «علت بدون علت تمام علل»كه 

اطالع بوديم، در اصلِ كليه  يداد، ما از وجود او ب آورد و اراده خود را نشان نمي ينم
 اوزيريس»در عبارت  را آنم قدي ياه مصري .مذاهبِ قديم و جديد وجود دارد

از  يعبر يكه علما يدر تفسير يهمين معن .نمودند ، بيان مي«سياهرنگ است يخدا

                                                
  :پرسد مي در اينجا موريس مترلينك .1

 تر از اين و با شكوه تر بزرگرا پيدا كرد كه  يتوان كالم آيا در تاريخ ابناء انسان مي»
گونه  ي يافت كه اينچيز يباشد؟ آيا ممكن است كه در شالوده معلومات و معتقدات بشر

برآن  يتوانيم چيز آيا ما مي ...جهل مطلق نمايد؟ هبا خلوص نيّت و عظمت اعتراف ب
 «بيفزائيم و يا بكاهيم؟
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آثار آن را  توان مي در معتقدات مرموز يونان قديم .اند، ظاهر شده است كرده تورات
 يقرون وسط يو حت« و غيره و كعبل ايسينيان» ييهود يدر فِرَق مختلف قديم .ديد

 .وجود دارد يهم، چنين افكار در نزد هرميتيان

و  ييبه جهل رفتن و مأيوس شدن از شناسا كه زيربار چنين اعتراف يياز آن جا
 يبرا يالعلل و محروميت از درك اوامر او كار طاقت فرسائ يگانه علت يديدار خدا

يك سلسله  :حاصل شد، اوالً يمردم بود، دو نتيجه مهم در جريان مذاهب باستان
ذهن انسان نزديك شده  هكه رفته رفته ب يتدريج يزير دست با مراتب نزول يخداها

 .نمود، انشعاب يافت اتخاذ مي يو حيوان يصورت بشر يو حت يو باالخره صفت ماد
تأمين  يخود را مجبور ديدند، برا تدريج بهبعداً و  به گفته مترلينگ روحانيون

پيدا  يها و ملحقات قهراً شاخ و برگ .آورند وجود به يالناس خدايان احتياجات عوام
را بيرون داد و بعدها  ييمذهب برهما از مذهب اصيل ودا شد كه در هندوستان

درآورد و  يا قيام كرده آن را به صورت ساده ( به نام بوداي)و شايد پيغمبر يمصلح
عامه مردم نامفهوم  يكه برا يحفظ مذهب اصل يراب : ثانياً .گرديد ييواضع دين بودا

 ي، افراد معدود مخصوصكرد ميو گيج كننده بود، بلكه آنها را مأيوس و گمراه هم 
استعداد و اعتماد كامل بروز دهند، يگانه نگاهدارندگان و توانستند از خود  يمكه 
 «رازمگو»به  و واقف ياين طبقه خواص، وارث علوم غيب .شدند «اسرار»دهندگان  نقل

 :گرديده با داعيه

 مهر كردند و زبانش دوختند  هركه را اسرار حق آموختند

 .و حقيقت را نزد خود نگاهداشتند حكمت يها لب فرو بستند و گنجينه

كه  -«نون» نام بهنيست، سه خدا  يياز مبداء كل كه قابل شناسا در مصر قديم
است و در  يكه همه چيز است و در عين حال نيست -«توم»و  -بداء و مرجع استم

آمده و  وجود بهو از اراده او  كه در نتيجه تصميم توم -«را»و باالخره  -نون جا دارد
 استنباط كردند -باشد مي ييو خداوند خورشيد و روشنا يآورنده هست وجود بهخود 

 .باشند مي يداشتند و در عين حال كه سه خدا هستند، يك يجنبه معنو يكه هنوز خيل
و  -كه مظهر علم و هوش است -«فتاه»موسوم به  ياز آن سه خدا، خدايان ديگر

 .ود آمدبه وج -كه حرف است -«تهوت»و  -باشد مي كه قلب يا روح -«هوروس»
در مرحله  .اند واحد جمع شده ييا خدا «توم»اينها سه قوه يا سه خدا هستند كه در 

 .انسان است ساختند كه شبيه به «وهوروس»و  «يزيسا»، «اوزيريس» نام بهآخر سه خدا 
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و بعد  كند مي «فكر»آوَرَد، اول  وجود بهاينكه خلقت را  يبرا يمصر يخدا
1.زند كه حرف مزبور در مذاهب قديم ديگر نيز وجود دارد مي «حرف»

 

نمانند، از مبداء  ياينكه در مرحله اعتراف به جهل باق يبرا «ودا»پيروان مذهب 
كه نام  «نارا»يا  «برهما» 3بزرگ كه فكر و چشم ما قادر به فهم و رؤيت او نيست

آوردند و از اين  وجود بهكه نام ديگرش مادر است را  «ينار» ديگرش پدر است و
پس از آنها سه خدا  .كه همانا پسر يا جهان است شود ميمتولد  «ويراج»پدر و مادر 

يا  «ويشنو» ييا خالق، ديگر «رهماب»از آنها ييك .7شبيه به انسان ياستنباط كردند، خيل
 .8كننده و در عين حال ايجاد كننده جهان است كه ويران «سيوا» يو سوم حافظ

 ي، چنين فروع و شقوق سه گانه و تسلسل حاصل نشده ولدر مذهب زرتشت
مطلق صاحب اراده قادر شناخته نشده و او را  يخدا ورامزداگفتيم اه كه طوري به

                                                
كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ » .كلمه است كه نظير آن در قرآن باشد مي Verbe حرف قاعدتاً ترجمه. 1

( و 138 /( 3))بقره« بِكَلِمَاتٍ لَى إِبْرَاهِيمَ رَبُهُوَإِذِ ابْتَ»( 10 /( 3))بقره ،« كَالَمَ اللّهِ»( 111 /( 8))نساء« مِنْهُ
  :در قرآن چنين آمده است يمقصود از فكر نيز بايد همان اراده باشد و حاصل اين معان .غيره

 ( 13 /( 70))ياسين «.أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ إِنَمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا»
 (شود. ميرا اراده نمايد بگويد بشو  يكه چيز )كار خدا چنين است كه همين

 (157 /( 0))انعام« يُدْرِكُ األَبْصَارَ الَ تُدْرِكُهُ األَبْصَارُ وَهُوَ» .3
  .داده شده است اهللتكذيب و جواب رد اين اشتباهات و انحرافات در سوره قُلْ هُوَ .7
ز ناراحت و كه ديديم خود گويندگان ني يطور اصل نبوده، به ياين اظهارات و استعارات در اساس ب .8

و  يگشتند و خدايان درجات مادون را تابع و از نوع قو بوده و بعد از تعدد سه به توحيد برمي يناراض
و مظاهر و عوامل تعليم  يقو ياين خداها يعن يكه به جا يچيز در منطق قرآن .نمودند مي يمظاهر معرف

  :مالئكه جزو ضروريات اسالم شناخته شده است هتقاد باست و اع همان مالئكه شود ميداده 
 (  310 /( 3))بقره«وَمَآلئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌ آمَنَ بِاللّهِ»

خود را بهتر حفظ كرده  يجنبه خلوص توحيد ليه مذاهب قبل از اسالمنيز كه از ك در مذهب زرتشت
يا قدسيان اليزال كه  «امشاسپندان»در آنجا تعداد  شود. ميو تجليل از آنها زياد  است، توجه به فرشتگان

كه در  باشد ميدارند شش  يو تعليمات زرتشت در معتقدات يين فرشتگانند و مقام و نقش بزرگتر بزرگ
و هومن  :از اينقرار شود. ميمظاهر صفات او ياد  عنوان بهسرور دانا( و  يمعن ه)ب يا اهورامزدا نام هرمزد زير

ارت و  -(يا جبرئيل يانطباق بافرشته وحنيك نهاد، مظهر و تعليم دهنده انديشه نيك )قابل  ييعن يا بهمن
 خشتريور -ي خدا و نگهبان آتش، مظهر تقدس و پاكيو پاك يبهترين راست يمعن ه، بهشت يا ارديبهشت

سپندارمت  -ي و پاسبان فلزاتماد يو نيرومند يداوندمطلوب، مظهر قدرت خ سلطنت يمعن هيا شهريور ب
 -زمين يو خرم يدار آباد عشق پاك يا فداكار فروتن، مظهر عشق و محبت و عهده يمعن ه، بيا اسفندارمز

 ها امرتات يا امرداد ا و نگهبان آبكامل و منزه، مظهر كمال و سبحانيت خد يمعن هب خوردات يا خورداد
  .ها ذات اليزال و نگهبان گياه يجاويدان، مظهر جاودان يمعن هب
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شناختند و در  كه منبعث از علت اوليه مجهول است، مي يتابع عوامل غيرقابل تغيير
 اهريمن نام بهشر و فساد  يخدا بهخير و حق است، معتقد  يكه خدا مقابل اهورامزدا

 .بودند

*  *  * 

در مرحله خلقت موجودات از قول  يكه مذاهب باستان ياما حقايق و نظريات
 .است يشنيدن ياند، آن نيز خود داستان خدايان گفته

را كه ما امروز به نام حرارت و نور و برق و  يي، مجموع چيزهايباستان يها هندي
ند و دانست مي يواحد يخوانيم، صور و اشكال مختلف يك شيئ س و غيره ميمغناطي

نام طلسم را پيدا  اين همان است كه در مذهب هرميتيان .خواندند مي «آكاشا» را آن
آتش را  يهراكليت فيلسوف يونان .شود ميآتش مقدس  ، در مذهب زرتشتكند مي

 يمعرف آن را جوهر روح يمعروف مسيح طوماس قديس سن .نامد بخش مي جان
 ...ايم گذاشته «اثير» يا« اتر»و ما امروز اسمش را  نمايد مي

كه در شرح و  يفلسف يها از مشهورترين رساله ي)يك كه كتاب مانو طوري به
ظاهراً در قرن هشتم قبل از ميالد نوشته شده است(  تفسير كتب چهارگانه ودا

را  ييآورد و هوا بعد از آنكه تغيير يافت، روشنا وجود بهاثير هوا را  :گويد مي
 «قالب»آوردند و آب  وجود بهاتفاق حرارت را  هو هوا ب ييورد و روشناآ وجود به

 .1تمام موجودات زنده شد

  :گويد ميا با ودا هم عصر بوده، ه قول هندي هكه ب بهاگاواتاپورانا
جرثومه  يظريف يخارج شد، عوامل بدو يكه اين دنيا از تاريك يوقت»

آورد و از گياهان  وجود بهرا توليد كردند و اين جرثومه گياهان را  يتنبا
 وجود به يشد كه از گل و ال يوارد كالبد موجودات عجيب يزندگ

به انسان  يآمدند و بعد از يك سلسله جانوران و اشكال مختلف، زندگ
3.«رسيد

 

  :گويد مي باز كتاب مانو
ها  پشت ها و حشرات و مارها و الك اهان به كرماز گي تدريج به يزندگ»

 وجود بهكه  يهر موجود جديد»و  «و چهارپايان و حيوانات درنده رسيد
                                                

 .(75 /( 31))انبياء«  حَيٍ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَ شَيْءٍ» .1
 (.1 /( 73))سجده.« وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ». 3



 
 

 

 
 

 11  ـــــــــــراه طي شده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

آمده بودند، كسب كرد؛  وجود بهرا كه قبل از او  يآمد صفات موجودات
 يدر سلسله موجودات جلو رفت، دارا يكه هرقدر موجود طوري به

1.«صفات زيادتر شد
 

  :ته موريس مترلينگگف هباز هم ب
يا  ي، جهان را يك موجود الكتريكو مصر هندوستان ياقوام باستان»

ند و گرچه اين دو كلمه در قاموس آنها وجود دانست مي يمغناطيس
آنها معتقد بودند كه دنيا يك  .طور بود طرز فكر آنها همين ينداشت، ول

مطيع قوانين  يمغناطيس ياست كه مانند نيرو يوسيع يبع نيرو يا انرژمن
جهان بزرگ كه پرتو  .و مثبت دارد يجذب و دفع است و دو قطب منف

است، پيوسته در حال انقباض يا انبساط،  ياز علت نامرئ يمشهود و مرئ
 ياست و اين وضع يعن ...شدن  ، ماده شدن يا روحيخواب يا بيدار

كشد و ما اكنون در  انقباض و خواب دنيا هزارها ميليون سال طول مي
از مظاهر  يجاذبه يك يانقباض هستيم كه نيرو يها از دوره ييك

 «...آنست

*  *  * 

 ي قديم دو دوره يآرياها ي، در زندگيف بشرياما راجع به اخالقيات و وظا
يا  ينشين ره گوشهو معاش و پس از آن دو يعمل يدوره زندگ :مشخص وجود داشت

 .جنگل

، بايد اين ده اصل را مراعات شود ميخارج  يكودك ي كه انسان از دوره ياز وقت
 -امانت -يرو ميانه -يبد يجا هب ينيك -توكل» :نمايد، تا اليق رفتن به جنگل بشود

هدف ما  .«يپرور نوع -حلم -يراست -يوقوف بركتب مقدس مذهب -عفت -طهارت
خود را به عالم ملكوت  كه روح ، اينستگويد مي كتاب مانو كه يطور به يدر زندگ

                                                
هزار سال تازه  است كه بعد از شش يها حقايق اين گفته گويد ميرسد  اينجا مي هب يوقت موريس مترلينگ .1

 يشناس و مخصوصاً زمين يايم و علوم طبيع بيان نموده فهميده اصل تطور موجودات كه داروين وسيله بهما 
هست كه تمام  يما و مخصوصاً فيزيك، اصل ياز طرف ديگر در علوم طبيع .اند تأييد كرده را آنهم 

ما  «اثير»ا از ه هندي «اثير»هستند، با اين تفاوت كه  «اثير»به  يآيند يا متك يم وجود به «اثير»اجسام از 
پايان يك عنصر را  يب ياست كه با فضا ينوع عنصر بسيار لطيف ملكوت تر است و يك يتر و معنو لطيف

اين  است، توانستند بهدر چند هزار سال قبل كه ادوار ما قبل تاريخ  يچطور پدران هند دهد... ميتشكيل 
 ...ببرند؟ يدارد پ يما تازگ يحقايق كه امروز برا
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بعد از  يبماند؛ يعن يبرسانيم و مانع از اين گرديم كه روح در اين عالم پست زمين باق
 .حلول كند يمرگ ما روح نبايد در اجسام ماد

  :گويد مي كريشنا
ما  آوريم، همواره با يما بر ديگران وارد م كه يهر صدمه و آزار»

اول قدر خود  :بدانيد كه بهتر و باالتر از تمام صفات دو چيز است -است
هركس كه وظيفه خود را  .را دانستن و دوم ديگران را دوست داشتن

 يخدا انجام دهد، بدون اينكه در انتظار پاداش اخرو يرضا يفقط برا
كه در انجام  يكس .اويدان خواهد رسيدسعادت ج هقطع ب طور بهباشد، 

 يمنتظر پاداش در اين دنيا يا دنيا ينظر است، يعن يذ يوظيفه مذهب
 يك زن خوب و با .رسد ها مي مقام مقدسين و فرشته ه، بباشد ميديگر 

خصلت بايد همواره شوهرش را مثل خداوند بپرستد، ولو شوهرش 
آب و  .ديگر رابطه داشته باشد يها زنباشد، ولو شوهرش با  بدرفتار

كه با آب و خاك خود را تطهير  يكننده است و كسانخاك طاهر
دست بياورد  هب يبتواند ثروت ياگر كس يول .شوند ، پاك ميكنند مي

كه با آب و خاك  يخود را از دست بدهد، از كسان يبدون آنكه پاك
كه مشغول  نگاميصنعتگر ه دست يك .باشد يتر م اند، پاك تطهير كرده

كه  را اذيت كند، مثل اينست يهركس زن .باشد ميكار است، پاك 
، كند ميكه گريه  يزن هنگام يها اشك .مادرش را اذيت كرده است

 «...نمايد ميآن مرد خشمگين ه نسبت ب را  ناآسم

*  *  * 

كه در اين  يناسان ارجمندش و باستان يقيناً خوانندگان نيز مانند موريس مترلينگ
زمينه حق بزرگ اكتشاف را دارند، در برابر عظمت اين عقايد و افكار و حقيقت و 

 يگذرد، در دريا قرن از عمر آن مي 185وسعت نتايج و نظريات حاصله كه بيش از 
مقام دانش و كمال بينش و رشد گويندگان آنها هزار  هتعجب و تحسين فرورفته، ب

 آن روزپرسند چنين عقايد و نظريات چگونه در مردم  از خود مي !گويند ميآفرين 
 !دنيا پيدا شده است؟

 يباستان يظهور عقايد و افكار مذهب يكشف اين راز عجيب و حل معما راجع به
خالصه دو سؤال  طور به، باشد ميموحد روشنفكر  يمصنف شهير كه شخص مسيح

 :نمايد يبر خود طرح م
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قرن پيش توانسته است به اين درجه از رشد برسد  185ه چگونه بشر در اول اينك
را ادا نمايد  يو مطالب بزرگ شود؟ كلمات يعال يدرك و بيان چنين معان هتا موفق ب

يافت و اكنون كه چند  ينتوان در تاريخ ابناء انسان را آنتر از  و باشكوه تر بزرگكه 
ايم، اگر مثل  بسيار تحصيل كرده يها ايشگذرد و ما آزم هزار سال از آن تاريخ مي

يم از توان مينمائيم، ن پا هآنها از قدم اول شروع كنيم و عمارت را از سنگ نخستين ب
 «!و مفيدتر از اينها بگيريم يتر و منطق تر و ساده يعال ينظريات خود نتايج

كل  مبداء ييشناسا  هدوم اينكه پس از اعتراف صريح به جهل خود، راجع ب مسئله
اند  او، چگونه توانسته ييبه دامن كبريا يها و اقرار به عدم دسترس العلل علل و علت

 يو جهان وجود دارد، ط «او»گودال شگرف و عظيم مجهول مطلق را كه مابين 
آن  در باره يترين اطالع كوچك توان ميپايان و نامحدود كه ن ياز مبداء ب»نموده و 

 :پرسد ؟او از خود مي«د كه معلوم و مشخص باشدبيرون بياورن يكسب كرد، خدايان
  :گويد ميرشته ارتباط بين مجهول و معلوم كدام است؟ سپس 

مخصوصاً در اين  يگفت كه عقال و خردمندان هند باستان توان ميآيا ن»
صحبت كنند و با يك خيز عظيم  1مورد، حاضر شدند برخالف منطق

 «...نمايند؟ يمجهول و معلوم را ط فاصله بين

 يها كشد كه در زمان را پيش مي يهمان مسائل خالصه آنكه موريس مترلينگ
ساير مذاهب بزرگ  در بارهجديدتر، با توجه به شرايط مكان و اوضاع زمان، 

 .يوح مسئله ييعن :شود مينيز طرح شده و  يآسمان

 يهائ و نيمه جواب نمايد ميبحث اد زيمؤلف مرحوم در زمينه اين دو سؤال 
عجز افكار علوم  هچندجا اقرار ب .كند ميدهد كه معلوم است خود او را نيز قانع ن يم

روايات كهن كه در هيچ  ي، توصيه نمايد، براشود ميو ناگزير  نمايد مي يامروز
مخصوصاً دست به دامن  .ل شويميقا يدرج نشده است، ارزش و اعتبار بيشتر يكتاب

 ما قبل مصر يا سراغ ملت افسانه هزند، ب يم يو علوم مرموز قديم ياحبان علوم غيبص
 يآنها بودند كه صاحب تمدن درخشان :گويد ميرفته،  ملت آتالنت ي، يعنو هند

 .اند را به آنها آموخته يخود داشتند و اين مبان را در استعمار و هندوستان شده و مصر

 يآميز ضعيف روايت افسانه هب يكه متك اتالنت نام به يوجود ملت ياين فرضيه، يعن
د چندان مورد اعتماد و استناد قرارگيرد و توان مي، نباشد مي ياز سلون حكيم يونان
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وجود  قبالً يا آورد كه اگر چنين ملت پيشرفته يرا پيش م يجديد ي لهئود مساين خ
داشته است، چطور شد كه مذهب آنها تقريباً دست نخورده و كامل سينه به سينه 

گونه ميراث و آثار  هيچ يمنتقل شده است؟ ول يو سام ييجديد آريا ينژادها هب
و در  يمردم بعد يها ها و در دست آنها در سينهاز علوم و ادبيات و صنايع  يديگر
 يا نمانده است و چنين ملت تكامل يافته يمساكن آنها از هند تا مصر، باق يها خرابه

 اند؟ خط و كتابت از خود نگذارده

  :خود را ناچار ميبيند، اعتراف كند كه بنابراين موريس مترلينگ
در دست  يرا پيدا كنيم و فقط روايات يعلوم غيب يصليم سِرّ اتوان ميما ن»

آنها را كم و بيش تأييد  ياز اكتشافات جديد تاريخ يما هست كه بعض
، ياز علوم غيب يقديم، منبع يبرطبق اين روايات، در ازمنه خيل .كند مي

 يبرآنند كه اين سرچشمه علم و عقل حت يوجود داشته و بعض يدر محل
كه  ير قدم به جهان بگذارد، موجود بوده؛ بدين معنقبل از اينكه نوع بش

كسب  اند كه بيشتر از ما از روح بوده يموجودات قبل از پيدايش انسان
اند و آخرين  به جسم و ماده نداشته ينمودند و مثل ما احتياج نيرو مي

 نام هبدسته از موجودات مزبور كه به درجه انحطاط رسيده بودند، 
 .«ببرند يپ يشوند و آنها توانستند به علوم غيب خوانده مي آتالنت

 يهزار سال نيست كه دارا  ، ما بيش از شش يا هفتياز لحاظ تاريخ»
و  يدانيم كه چگونه مذاهب هند ولذا نمي ...هستيم يمدرك تاريخ

هزار سال قبل به آن   در شش يا هفت يقتو يول .اند آمده وجود به يمصر
بينيم كه آنها بدون نقصان هستند و مانند  يرسيم با حيرت م مذاهب مي

باشند كه ساخته و پرداخته شده و احتياج به تكميل ندارد و  يم يعمارت
اينكه نواقص و معايب را ببينيم،  يعجب آنكه هرچه به عقب رويم، بجا

 .«رسد نظر مي هو مصفاتر ب تر كاملذهب نمائيم كه م برعكس مشاهده مي

هرچه به زمان ما نزديك  يو مصر يما انتظار داريم كه دو مذهب هند»
برعكس هرچه عقب  .، قرين تكامل گردد و نواقص آن رفع شودشود مي
  1.«بينيم مي تر كامل را آنشويم  رويم و از زمان خودمان دور مي مي

كه داشت،  يعظمت واسطه هب ينبود، ولپنهان  ياين عقيده در ازمنه باستان»
 يمفهوم عميق و عظيم آن پ هكه آمدند، نتوانستند ب ييدر اعصار بعد آنها

                                                
 اخير  بحث  عنوان شد و همچنين در دو سير متضاد كه موضوع 80خاص كه در صفحه   پديده  همان ييعن .1
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در خالل اين احوال رفته رفته خدايان درجه دوم و سوم و چهارم  ...ببرند
 ها و مصري آمدند و در دسترس معتقدات هندوها وجود بهاز فكر مردم 

ند كرد ميها معتقد بودند، احساس احتياج ن قرار گرفتند و مردم كه بدان
 «.كه تا مبدأ مذهب جلو بروند

كه  شش يا هفت هزار سال پيش از اين،  شود ميطور فهميده  لذا اين»
وجود داشته كه براثر  و مصر در هندوستان يبزرگ يو معنو يتمدن فكر

زمان رو به انحطاط گذاشته و چون تغيير و تحول فكر و فرهنگ  مرور
 ي، آن تمدن طبعاً خيلباشد ميو محتاج مرور زمان بسيار  يبشر بطئ

و  يمبدأ آن تمدن فكر هوصول ب يكه برا شود مياست و تصور  يقديم
عقب رفت و روايات هم كه از  هها بلكه صدها هزارسال ب بايد ده يمعنو

گويند و عقيده دارند كه مبدأ آن تمدن  يطور م ده، همينقديم به ما رسي
 ...1«.و بيش از صدها هزارسال قبل بوده است يقديم يخيل

را  مسئلهنه تنها جواب  يد كه توضيح و توجيه موريس مترلينگيفرما يمالحظه م
و علوم  نتل غامض جديد، مانند آتالي، بلكه عالوه بر پيش آوردن مسادهد مين

و غيره، موضوع را با عقب بردن به صدها هزارسال قبل،  يو موجودات روحان يغيب
با  يو مصر يمذاهب هند گويد ميدر عين آنكه  !سازد ميتر  تر و مخوف غامض

بال تحول تشكيل و تكميل آنها به دن يپيشرفت تمدن در زمان تنزل كرده است، برا
تكوين و تدوين عقايد و تعليمات اسالم كه فقط  ياگر برا .رود صدهزار ساله مي

قرن است، نتوان  35كه نزديك به  مسيحيت يگذرد و برا چهارده قرن از عمر آن مي
پيدا كرد،  يتعليم و تفكر مغز بشر يبرمبنا يتعبير و توجيه غيرقابل ترديد و مقبول

تر  قرن عقب بردند، مشكل را چندين برابر مشكل 185له را به ئمس يوقت يلطريق او هب
 .اند كرده

*  *  * 

در تعبير و  ييمحققين اروپا يبايد اقرار كرد كه اين مشكالت و عجز و بيچارگ
 در بارهكه  شود مي يراجع به مذاهب، از اينجا ناش يتوجيه مشهودات مسلم تاريخ

                                                
 رسيده باشد، با يتكامل يافته و به مذاهب باستان تدريج بهساله كه  اين نظريه و تعقيب يك تمدن صدهزار .1

كه به درجه انحطاط رسيده  يآخرين دسته از موجودات واقف به علوم غيب گويد: ميآن مقدمه كه 
هرچه عقب  گويد ميكه  يهمچنين با بيان ديگر .شوند، تناقض دارد خوانده مي آتالنت نام بهبودند، 

 .بينيم يتر م را كامل يرويم، مذاهب باستان مي
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را كه در مورد  يل و منطقي، همان رويه و همان وساخواهند مي ياله تشكيل اديان
ماً در يدا .برند، مورد استفاده و استمداد قرار دهند يكار م هب يافكار و اكتشافات بشر

تحقيق منازل برخورد اقوام با يكديگر و مراتب تقدم و تأخر ملل و تأثير و تقليد  يپ
را  دارند، اديان اصيل و الهامات عظيم پيغمبرانباشند و اصرار  يهم م هافكار نسبت ب

كه داشتند، اظهار عجز و جهل در بيان  يكه خود آنها با حسن نيت و صداقت مسلم
اسالم را مأخوذ از  .اند، مأخوذ و مقتبس از همديگر بدانند ماهيت و منشاء آن نموده

با  يها و همسايگ شباهت يا بنا به پاره را آن يضگيرند و بع و يهوديت مي مسيحيت
گويند چهار  يرا م يدين حضرت عيس .1نمايند يم يمعرف ي، نسخه بدل زردشتايران

كه چهار  و آشور از كلده يدين موس .ها گرفته شده است پنجم آن از مذهب ايراني
دين  .اقتباس شده است يراه افتاده يا از اديان مصر هبوده، ب يراه تمدن و افكار بشر

ا از ه هندي يا آمده و وداه هندي ياز ودا يمانند دين زردشت يمصر يباستان
 ...ها آتالنت

تر و  مشكل را آندفعه به دفعه  .برند طور دائماً مبدأ و موضوع را به عقب مي همين
كه چهارده  كنند ميبست عجيب گير  تر كرده، باالخره در اين بن توجيه را غير معقول

 كه فالسفه ييچنين افكار و آرا ، چگونهيبدو يتمامِ معن ههزارسال پيش از مغزِ بشرِ ب
پس معلم  !اند به آن پايه برسند، تراوش كرده است؟ متأخر هم نتوانسته يو عرفا
 ...بوده است؟ اين تعاقب و دور تسلسل به كجا خواهد كشيد؟ يها ك آتالنت

ا رسيده است كه اينج هتا ب يوقت يجديد و علوم امروز يو تاريخ ياكتشافات طبيع
بيند و هرچه  طرز تكوين و تأسيس مذاهب اوليه عاجز مي يخود را از بيان منطق

 محققِ و دانشمندانِ نمايد ميعقب بروند، عظمت و جالل آن بيشتر آنها را خيره  هب
وجود  يكه در محل» يشوند از علوم غيب كه ناچار مي مانند موريس مترلينگ ينقاد

آن برده و پس از انحطاط،  هب يپ يداشته و قبل از پيدايش نوع بشر موجودات روحان
و انصاف و  يبين كمك بگيرند، چرا در مقام روشن «اند را تشكيل داده ملت آتالنت

تر و  ساده يكه خيل را «يوح مسئله»و  «پديده خاص»جرأت قدم جلوتر نگذارده 
با  «ايمان به غيب»نمايند؟ اعتراف و  يآثار، مشهود و مسلم است، قبول نم لحاظ به

و نزول ملك آن اصوال چه فرق دارد؟ اگر در يك مورد و در صدهزار  يقبول وح
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آن امكان پذير بوده است، چرا در چهار هزار سال و  يسال قبل توجه به غيب و تجل
 قابل تكرار و تأييد نبوده باشد؟ 1سال قبل 1771دو هزار سال و 

را قبول كنند، سِرّ مطلب در سراسر اديان بزرگ از قديم تا  يوح ي لهئاگر مس
 .گردد شود و مبدأ واحد و ميزان مشترك آنها معلوم مي يجديد كشف م

مده است، قابل ها زياد به عمل آ البته اين نكته كه مابين ملل برخوردها و مبادله
ها و  اتفاقاً آنچه در اين برخوردها اقتباس شده است، همان پيرايه يباشد؛ ول يانكار نم

 ياصل يها ، بدور هستهيبوده است كه آمال و عادات و افكار بشر يو زوائد يحواش
آنچه به چشم  .، پيچ در پيچ بسته بوده استيسنگين و رنگين يها مذاهب مانند لفافه

ها و زر و  جز همين رنگ و لعاب يه است، چيزشد ميفهميده و گرفته خورده و  مي
 يها اوليه از درك و قبول ريشه يها خود ملت يوقت .سته است باشدتوان ميزيورها ن

را  ياند و مرور ايام هردم مغز و معن بهره و بيزار بوده يو مغز مذهب خود ب ياصل
است، پس از عبور از چندين سرحد  ه، چطور ممكن بودهكرد ميتر  تر و بيگانه پنهان

دست افراد  هشمار، لب لباب آن ب بي يها و مغزها و غلطيدن و گشتن در دست
( .اَجْمَعينَ عَلَيهِمْ اهلل )صَلَواتُ و محمد يو عيس يمانند موس يا سواد و جهان نديده بي

 !برسد؟

گرفته و پيكرِ متعفنِ زمينگيرِ نكبت بارِ يك  قيافه مسخ شده چرك و چروك
، چگونه ممكن بوده است عاشقانِ پاكبازِ زنده دلِ جوان را مجذوب يمذهبِ خرافات
 !خود بنمايد؟

 ياز طريق ارتباط و تأثير و تقليد يعن يبايست مي از اين گذشته اگر واضعين اديان
د و تعليمات خود را اقتباس و استنباط از يكديگر عقاي يبشر يموازين عاد يرو

 ييمذاهب موجود چيزها يآميخته موروث هزار رنگ در هم يها كرده و از معجون
 ييك چيز رسيدند؟ همگ هاستخراج نموده باشند، چطور شد كه تمام آنها تقريباً ب

كنيم بيش از خود اصل هميشه جلوه و  يك نحو زوائد و فروع را )باز تكرار مي هب
اند؟  نموده است( تشخيص داده ياشته و اصل را در خود مستهلك و مستور مجال د

طبايع  يبايست يقدر مشابه درآمده است؟ آيا نم چرا عقايد و نظريات و اخالقيات اين
استخراج كنندگان و مخصوصاً شرايط زمان و مكان و احتياجات  يو منافعِ شخص

يك نظر  هك طرف سوق داده و بي هكه بينهايت متغير و متحرك است، هركدام را ب
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اران را به جهات زگ و قانون و حكما كه فالسفه طور همانجداگانه رسانده باشد؟ 
 .متفاوت، بلكه متضاد سوق داده است

 .همه آنها يك عامل واحد و يك هدف ثابت مؤثر بوده است يپس حتماً رو
و فطرت  يدر ادوار و اقطار دورادور، همان جنبه انسان چون تنها وجه اشتراك انبياء

منشأ و مبدأ اين كيفيت را كه پديده خاص ناميديم، در اصل  .آنها بوده است يبشر
 .بايد جستجو كرد ديگر درسازنده انسان عبارت بهيا  ساختمان و خلقت انسان

بينيم و هريك  كه در اساس كليه مذاهب بزرگ مي يجيباين شباهت و قرابت ع
، داللت بر اقتباس باشد مي يا يك موجود صورت برگشته جان داده يدر حكم احيا

 ؟نمايد ميو تقليد دارد يا حكايت از تكرار و تأييد از يك پديده )فنومن( واحد 

آنها  .است اند كه خود بشر سرچشمه گرفته جا سرچشمه گرفته ه از همانقِاديان حَ
 يامواج اين حقيقت و كيفيت در تمام ادوار ساطع بوده و گاه .اند مانند دنيا قديم

و تعاليم  يعلم يها جلوه يزمان .شده است آن دستگير بشر يو عرفان يتجليات فلسف
نيز در  يمواقع .ته استبس يم يقو يگيرنده، نقش يها آن در دستگاه يزندگ همربوط ب

عواطف و  يها شده است و يك زمان هم در پرده يبيان م يو استدالل يمنطق علم
همه وقت در گوش شنونده طنين  يول !ه استكرد مياحساسات، توليد رِزُنّانس 

 :انداخته است كه يم

 (87( / 81)فصلت) «ِلّلُرُسِل ِمن َقْبِّلَكَقْد ِقيَل  َما ُيَقاُل َلَك ِإَلا َما»
 ..(.فرستادگان پيش از تو گفته شد همگر آنچه ب شود ميبه تو گفته ن)

، تأليف و تصنيف كتب سازد مينساخته و ن يكه بشر را جز خدا كس طور همان
كالم  .باشد ممكن نيست بر بافته پيغمبران .نيز ساخته و پرداخته خداست يآسمان

ن كه ديديد و در صفحات بعد نيز خواهيد ديد، كالم يقرا يا دليل پاره هب رآنق
 :فرمايد مياست كه  يصادق

اْلُقْرآِن ّاَل  َواْلِجُن َعَّلى َأن َيْأُتوْا ّبِمْثِل َهـَذا ُقل َلِئِن اْجَّتَمَعِت اإِلنُس»
 (88 /( 71)اسراء) «.َيْأُتوَن ّبِمْثِّلِه َوَلْو َكاَن ّبْعُّضُهْم ِلَبْعٍض َظِهرًيا

بياورند )بسازند(  جمع شوند شبيه اين قرآن و جن گر انسابگو: )
 (.ديگر باشند يكمك كار بعض ينخواهند توانست اگر چه بعض

 يسه مرحله آينده، نظر به بعد مسافت و بعد عهد و گسيختگ يبعد در ط هاز اين ب
وجود داشته است، مذاهب  يتمدن و تاريخ شرق اقص كه مابين تمدن و تاريخ ما با
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كنيم و مجدداً در مسير مذاهب  يرا رها م يمرموز و مستعار و مغشوش شده باستان
شويم و  راه افتاده است، وارد مي هب ابراهيم جديد كه از مكتب روشن حضرت

 1«يوخم پيچ يآشكار و ب»جديد در كتاب دست نخورده  يكه با منطق علم يشرح هب
 شده يمقايسه با راه ط يآن را مبنا وصف شده است، بيان مطلب كرده و مانند قرآن

 .بشر خواهيم گرفت

 

  3«.َوَنْحُن َلُه ُمْسِّلُموَن ّاَل ُنَفِرُق ّبْيَن َأَحٍد ِمْنُهْم»

 

                                                
 : قرآني به زبان تازي ]نازل كرديم[ بدون هيچ نقص...( 31 /( 79))زمر« ا غَيْرَ ذِي عِوَجٍقُرآنًا عَرَبِيً. »1
 دا تسليم هستيم.شويم و در برابر خ : ... ميان هيچ يك از پيامبران تفاوتي قائل نمي 170( / 3. بقره)3
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 شده یمرحله اول از راه ط

 توحيد

 

خواستند مردم را  يرا كه خود به آنها رسيده و م يا سه گانه يها و هدف راه انبياء
مخصوص  يمواريث ذات يكه از نسل ممتاز و دارا پيغمبران .نيز به آن برسانند، ديديم

كه بر  يدوران جوان يها بودند، پس از مواجهه با يك سلسله حوادث و آزمايش
و  يكه در عين طبيع يترتيب هصُوَر مختلف و ب طرق و هافزود، ب مكتسبات آنها مي

قرار گرفته،  ياله يما هنوز مشكل است، در معرض وح يبودن، درك آن برا يشرب
مشكالت بزرگ آنها  .ندكرد ميدريافت  يديدند و مأموريت را مي ييها هدف

همسفر  .گرديد جا شروع مي تفصيل بيان شد، از همين هب يكه در بحث قبل طوري به
هم منزل  يول .ته باشند، البته دشوار استشدن دو رفيق كه مركوب متفاوت داش

 .باشد ميشدن آنها باالخره ممكن 

 - يبشرخاك -بشر  يپا به خواهيم پا نمائيم، مي در اين سه فصل كه حاال شروع مي
طريق نموده، ببينيم آيا مراحل سير انبياء را درك كرده و خواهد كرد، يا آنكه  يط

دور ساخته است؟  قرن از راه انبياء هقرن ب، ما را يو مشاهدات علم يتجربيات زندگ
سرعت رد  هبلند برداشته و از مطالب ب يها اگر در اين راه دراز ناچار الزم شد، قدم

شويم، خوانندگان زياد خسته نشوند و ايراد نگيرند؛ زيرا كه وقت تنگ است و زود 
 .رسيد مقصد بهبايد 

 قدم اول در طريق توحيد

 .بوده است پرست ترين بشر متمدن، بشر بت ي، قديمدهد مينجا كه تاريخ نشان تا آ
انسان در آستانه تمدن  !باشد مياين خود اولين قدم يا قيام بشريت در راه توحيد 
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يا  يا هر پديده .باشد ميبرخورده است به اينكه در دنيا قانون علت و معلول حكمفرما 
البته اهميت اين توجه و  .بايد داشته باشد ي، ناچار مؤثرشود ميده كه مشاه ياثر

ل شده است( ياكتشاف )كه بايد ديد چندهزار سال طول كشيده تا بشر به آن نا
بشر چون بسيار تازه كار  .كم از اهميت قانون جاذبه يا شكافتن اتم نيست وجه هيچ به

 يآثار يمابين معلول يعن :يد اوالًو كم تجربه بود، در اين قدم مرتكب دو اشتباه گرد
نمود، رعايت تناسب و صالحيت را  كه برآنها فرض مي يديد و علت كه در طبيعت مي

نسبت داد كه  يدريا و حركت امواج آنها را به موجود يها مثالً مالكيت آب .نكرد
 .ساخت يا آن مجسمه يكرده بود و بعدها برا يبردار تقريباً از هيكل خود عكس

نكرده بود كه ارتباط مابين آثار مختلف طبيعت و  فهم بشر اينقدر رشد :ثانياً
هريك  يمشابه را دسته كرده، برا يها بنابراين پديده .و نظام آنها را ببيند يهمبستگ

 !! تصوير نمود يمستقل النوع از آنها رب

 جلوه طبيعت

ا و ه پيشرو مانند كلداني روشنفكر ها بدين منوال گذشت تا آنكه در ميان اقوام قرن
به  :جديد ظاهر گرديد و بشر شروع به پرستش آثار طبيعت نمود يها معبودها مصري

در  ستارگان و خورشيد را پرستش نموده، رود نيل .گاو )يا مجسمه گاو( سجده كرد
، يا يمظهر آثار طبيع يها النوع رب ن در يونان قديمهمچني .عداد خداها قرار گرفت

 :، بعد از پرستش ارواح اجداد پديدار شديصفات انسان

 يو خودپرست يره خودبينيبود كه بشر از دا يپرستش آثار طبيعت، قدم بزرگ
درست  .آن گرديد از آثار يفراتر نهاده، متوجه عظمت طبيعت و تأثير مثبت بعض

 يها از مخلوق يبيش نبود؛ ول ياو مخلوق يعقيده ما خدا هاست كه در اين موقع نيز ب
 .بود يواقع يوجود خارج يالاقل مافوق تصور و دارا .طبيعت بود يعال

او  يدرك باالتر از اينها برا .آن روز توقع بيشتر داشته باشيم البته نبايد از بشرِ
مشاهدات  ي، ناچار بايد رودهد ميرا معبود خود قرار  يچيز او اگر .محال بوده است

نفس  قياس بهو ساخته و پرداخته عقل خود و  يقوم يا يمحدود و منافع شخص
 1در سه آيه مختصر كه در قرآن حضرت ابراهيم يمكاشفه استدالل .خويش باشد

بوده است كه  يا العاده نشانه نبوغ خارق حقيقتاً خالصه شده است، در آن زمان

                                                
 . 11  تا 10/  (0)انعام .1
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از  يفقط وح !درك آنها نشدند ه، باز قادر بيسايرين پس از كشف و تجربه عمل
 يها را به افق يو موس و صالح ست يك مرتبه امثال نوحتوان ميجانب خدا بود كه 

 يهمتا يدون سابقه و مشاهده در دهان آنها نام خالق فرد برسانده و ب فوق محيط بشر
ندانيم، پس  ياگر امروز اينها را ما معجزه و دليل بر وح !اليزالِ ذُوالجالل را بگذارد

 ؟! چه چيز را بايد معجزه گرفت

ند، بيشتر عبارت بود از كرد ميدرگاه خدايان خود  هب پرست كه مردم بت يعبادات
دانيم، اغلب  مي كه طوري بهاين عبادات را  .ينذر و باالخره قربان -ورد -لقتم

خدايان  .ندكرد ميدفع شر آنها يا عساكرشان  يها و برا النوع منظور جلب نظر رب هب
دانستند، بلكه مانند ارواح گذشتگان و يا طوفان و  يرا مؤثر مستقيم و سازنده خود نم

شمردند كه  مي يصاحب قدرت و منشاء ضررآتش و امراض، آنها را موجودات 
 يمنزله سلطان مقتدر هبه هر وسيله هست، خود را از آسيبشان حفظ كرد و يا ب يبايست

در هر حال عبادت  .حضورش تقديم نمود هب يگاه هدايا و ماليات كه الزم است، گاه
، نه جلب منفعت و دفع ضرر بوده است قصد بهاو،  يبشر مانند ساير اشتغاالت زندگ

ساير  قياس به بايد 1كه بشر بسازد يالبته دين .ييا وظيفه تكامل يمن باب احتياج طبيع
 !كارها و افكار او باشد

 پيدايش فلسفه

ست تا ابد توان ميپيمود، ن بشر كه راه تكامل را مي .شود ميوقت متوقف ن دنيا هيچ
در  يچند يها العمل عكس و شرك يپرست در مقابل بت .دلخوش به اين افكار باشد

سوغات برده و شايد  كه از مشرق زمين يبا سوابق يونان يحكما .عالم ظاهر گرديد
يا خدايان  يقرار گرفته بودند، عليه خدايان متعدد مصنوع م انبياءتحت تأثير غيرمستقي

نسبت به محسوس و  يا دسته .سه نوع افكار پديدار شد .كردند قيام يمظاهر طبيع
 .نگريسته، منكر هرگونه واقع و حقيقت مطلق شدند ينظر تو خال هغيرمحسوس دنيا ب
ذيمقراط، ماده را منشاء تمام آثار و  يسرپرست هدسته ديگر ب .بودند اينها سوفسطائيان

باالخره دسته سوم كه در رأس آنها  .اند اينها ماديون .يگانه مؤثر در عالم گرفتند
و  ييا جسم يو سيرت يدنيا صورت يشناسيم، برا را مي و سقراط و ارسطو افالطون

از ارواح مجرد دانستند و پيش خود،  يل شده و همه چيز را مرتبط و ناشيقا يروح

                                                
  نمايند. ميما در زمينه اصول دين  يها كه علما ها و تشبيه استدالل يمانند بعض .1
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كالسيك، معتقد به مبدأ  يها اقتباس و استدالل از يك سلسله تحصيالت و پس
 .1ارواح گرديدند و اعالم توحيد نمودند يبرا يواحد

عقـب   و ارسـطو  نگرفـت و در مقابـل مكتـب افالطـون     يرونـق زيـاد   كار ماديون
 يا آمـد و بعـداً تـا انـدازه     انسان جـور مـي   يآل باطننظريه دسته اخير چون با ايد .رفتند

و اسـالم گرديـد، چنـدين قـرن مـذهب       يو نصـار  موحـدين يهـود   يمؤيد عقايد دينـ 
ــم ــفه يرس ــد  فالس ــا ش ــين    .دني ــين متكلم ــه ب ــت ك ــهل اس ــون س ــالم و  و معقولي اس
امـروزه   يونـان  قـرار گرفـت )فلسـفه    يدينـ  يهـا  پايه استدالل اروپا يها الستيكاِسكو
ممـزوج   يمسلك ما رسوخ يافتـه و بـا مباحـث اسـالم     يقديم يدر افكار علما يطور

آنهـا مخالفـت    با يو اگر كس باشد ميدين مشكل  يشده است كه تفكيك آنها از مبان
 .(!را بنمايد روح نباشد، مثل اين است كه انكار قرآن هكند و مثالً معتقد ب

ا ه همين فلسفه اسپيريتواليست يدانيم در سراسر دوران قرون وسط كه مي طوري به
 شك نيست كه فلسفه يونان .كرد ميمت و نظريات و منطق آنها برافكار دنيا حكو

ماديات و  هپشت پازدن ب يبشر نمود؛ ول ييعلوم و روشنا يترق هب يخدمات بزرگ
كه در  طوري بهمحسوسات و كنار گذاشتن مشاهده و تجربه، پيروان اين طريقت را، 

عقوليات انداخت و علم ابهام م يواد هفصل مقدم اشاره شد، از عالم تحقيق رفته رفته ب
 ...درآورد و بالنتيجه راه پيشرفت مسدود گرديد يتوخال يالفاظ صورت بهرا 

 بازگشت مجدد به طبيعت

كه بشر در آن وارد شده،  يبست قديم و نجات از بن يها يالعمل در مقابل لفاظ عكس
 .حاصل شد يطبيعت و نظر در محسوسات تجرب هدر قرون جديد از راه توجه مجدد ب

، حقايق را از شدت ماديون هالبته نه ب يماده و طبيعت بود؛ ول هاين يك نوع برگشت ب
كه تحت كنترل عقل و منطق باشد،  ياز حواس بشر يراه تجربه و مشاهده، يعن

كه عرابه دانش و تحقيق  پيدا شدند دكارت و مانند بيكن يا فالسفه .جستجو نمودند
بالنتيجه چنان  .3طريق مشاهده و تجربه انداختند يدر جاده جديد، يعن يكل هبشر را ب

                                                
  .و هزاران سال بعد از نوح سال بعد از ابراهيم 1055تقريباً  .1
بر  ينظر يها توجه به طبيعت و استوار ساختن استدالل يتخاذ طريقه مشاهده و تجربه يعننماند كه ا يمخف .3

اين  سبك ابراهيم هب و دكارت قرن پيش از بيكن 15است كه  از امتيازات خاصه قرآن يمحسوسات تجرب
نشده  يلفظ يتبعيت نكرده، وارد مباحث خيال يونان يحكما يروش فلسفطريقه را متداول نموده ابداً از 

آورد و مردم را متوجه گردش زمين و آسمان و  يقرآن تقريباً در تمام آيات از آثار طبيعت شاهد م .است
  نر و  -اه روئيدن گياه -ارانريزش ب -تشكيل ابر -مطالعه وزش باد -ي شب و روزتفكر در توال هوادار ب
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 يا كه هريك از مباحث كهنه حكمت قديم پر و بال تازه در علوم پيدا شد يا توسعه
 نام به يبلند درآمد و علوم مستقل يپروازها هخود ب هبمخصوص  يگرفت و در فضاها

 -يشناس زيست -يشناس حيوان -يشناس گياه -يشناس زمين -هيئت -يشيم -فيزيك
سابقاً  .و غيره بافصول و شقوق زياد تدوين گرديد ... يشناس جامعه -يشناس روان

حقيقت دنيا و اسرار و  هب يپخواستند  مي اساس دانش بشر حكمت بود و از راه فلسفه
 نام بهاز حكمت را  ييطبيعت و انسان جز همباحث مربوط ب .ببرند مبداء و معاد

بعد  هاز اين ب .داد و اينها در واقع فروع و اسباب كار بودند تشكيل مي يطبيع حكمت
 يها استنباط .يق بگيردمايه و تصد يفلسفه بايد از علوم تجرب .شود ميوضع معكوس 

فلسفه از هدف اوليه خود كه  يحت .گردد  مي يعلم يبر قضايا يو متك يمبتن يفلسف
مسلك و  يخالق و سر خلقت است، جدا شده يك عده فالسفه طبيع يجوو جست

 .1شوند دين پيدا مي يب

                                                                                                              
 پرواز طيور -ها اختالف طعم آب -ها  تنوع كوه -تكوين و تكامل جنين -ماده بودن كليه موجودات- 

احساسات  يپا نمايد. ميحيات  يانسان و تكاپو يبحث از خواب و بيدار نمايد. ميها و غيره  يسير كشت
، گوش و چشم ياز مواهب بزرگ خداوند .آورد يميان م هب را آنها و فجور  سركشي يو حت يعاليه نفسان

 يشناسد و برا شناس را بندگان خدا ترس مي طبيعت يعلما كند. ميو عقل را در رديف يكديگر ذكر 
  ...خورد خود قسم به آثار طبيعت و محسوسات مي ياثبات حقانيت دعو

در محيط  تنها در زمان نزول قرآنمشاهده و استفاده از محسوسات نه  هدعوت ب ياتخاذ اين طريقه يعن
بزرگ پيدا شدند و باب  دانشمندان داشت، بلكه بعدها نيز كه در ميان مسلمين يكامالً تازگ عربستان

اساس  يخشك ب يها وقت آن را درك نكردند و استدالل يبحث و تحقيق در زمينه دين باز شد، علما
طبيعت و محسوسات را كنار  .اثبات اصول دين اختيار نمودند يرا برا معقول و طريقه فلسفه يونان

كه ابداً  يالفاظ و مباحث يطور كل هالوجود و حادث و قديم و ذات و عرض و ب گذاشته، صحبت از واجب
 يدارند و پ ها برنمي ما دست از اين حرف يوز هم علمامتأسفانه هن .قرآن وارد آنها نشده است، كردند

  !روند حقايق دنيا نمي و تماس مستقيم با يعلوم طبيع

 .بينيم يرا پدر علوم جديد م كنيم فلسفه تاريخ پيدايش علم نگاه مي هب ينكته شايان توجه اينجاست كه وقت .1
بشر بوده  ييده حس دينييا فلسفه نيز خود زا حكمت .استخور فرزندان خود شده  كه حاال نان ياما پدر

اساس و مؤسس علوم همان  كه طوري به .طرح شده است مبداء و معاد ي لهئمس هجواب ب ياست و برا
ها  يحاال بعض .آنكه حساب خود را با دنيا يا با خالق روشن كند به دنبال علوم رفت ياند و بشر برا اديان

عجيب است زيرا علم در  ياين حرف خيل .اند ، علم و دين پيوسته دو دشمن مبارز يكديگر بودهگويند مي
پرست و  اعم از كهنه بت در انحصار روحانيون يمتماد يها جز اسباب كار دين نبود و قرن يابتدا چيز

كردند و اكتشافات اوليه  يريز يآنها را پ .قرار داشت و مسلمان ييهود و نصار يو علما يزردشت يها مغ
است كه در  و مساجد ها قديم و صومعه يامروز جانشين همان مدارس دين يها دانشگاه .مديون آنهاست

دين را انكار  يامروز اگر علم فرزند شد. ميو طبيعيات توجه  و هيئتسايه تعليم توحيد، به ادبيات 
   آن   هر دو دنبال يك چيز كه نام .باشد يحقيق يبا روحان يتواند منكر برادر ينم يبنمايد، عالم حقيق
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 شروع مبارزه با اديان

 .كننده علوم جديد درخشان شد خيره يروشنائ هترتيب قرون معاصر ب اين به

مستقيم يا غيرمستقيم  طور بهمبارزه با اديان نبود و  قصد بهپيدايش علوم جديد البته 
 يدر هر حال اگر نگوئيم علوم مدع .عمالً چنين شد يبا آن مخالفت نداشت؛ ول

 .در بازار اديان پيش آوردند يا مسلماً رقابت و مشكالت تازه ياديان شدند، ول

 :ديد معلول چند امر بودوضع ج

كه البته آن را  ي؛ مخالفتيوقت با اكتشافات علم مخالفت مكرر روحانيون :اوالً
، يك شد ميحقانيت مدعيان ثابت  يدانستند و وقت يو مذهب م ياز افكار دين يناش

 .آمد درجه عقايد مردم پائين مي

الشعاع قرار گرفتن افكار و  حتپيداشدن موضوع و مشغوليت تازه و ت :ثانياً
 .يدين يها دستگاه

از دردها و همچنين بروز  ياز مجهوالت، چاره و عالج بسيار يكشف بسيار :ثالثاً
كه صرفاً از راه علوم و بدون استمداد از نام خدا و دين حاصل  ينتايج محيرالعقول

در  .ساخت اديان داشتند، خارج هكه نسبت ب يگرديده بود، مردم را از آن خضوع
 .خدا پيدا شد يبرا يا حقيقت در نظر آنها رقيب تازه

امر اين شد كه دين و علم كه تا آن زمان توأم با يكديگر و در  ينتايج فور
 .علم مستقالً راه آزادانه خود را گرفت .بودند، از هم جدا شدند انحصار روحانيون

ر گرديد، دست نياز به دامن علم دراز اثبات حقانيت خويش ناچا يدين برا يحت
مانند  يبزرگ رسيد كه دانشمندان ييجا هاز دين و انكار اصول آن ب ينياز يب .كند

باره كنار  را يك و غيره خود را صاحب افكار مثبت دانسته و خدا و آخرت بِرتُلُو
 ...گذاردند

 .بر پيكر دين زد يلم ضربه بزرگخالصه آنكه ع

 اما كدام دين؟

 يو ماوراء طبيعت يكه طبيعت يدين تحريف يافته كسان !ا و آخوندهاه دين كشيش
 و تابع علوم و فلسفه غلط يونان يكه دين را ممزوج افكار قديم ييآنها .اند ليقا

                                                                                                              
 بند  ياگر عالم پا .روند و هر دو معتقدند كه سعادت در درك حقيقت است اند مي قيقت گذاشتهرا ح
آن اصل  هب مند عالقه ياست و اگر روحان يدنبال علم رفتنش ديوانگ .حق نباشد همؤمن ب ياصل يعن اين هب

 .يش كذب استيو سعادت جو يحقيقت طلب يطالب علم نباشد، دعو ييعن
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و اصرار دارند آن را هميشه در قالب يك سلسله تشريفات و ظواهر كهنه اند  نموده
كه اثبات وجود خدا و نشانه حقانيت پيغمبر و دين را  ييآنها .مندرس جلوه دهند

ل دين و يبيان مسا يبرا .نمايند يها جستجو م پيوسته در استثناها و خالف عادت
كه در طبيعت حكمفرما  را يتوضيح احكام آن، محسوسات عالم و قوانين واقع

 يو بايد از طريق علوم صحيح درك شود، كنار گذارده، متوسل به تعبيرها باشد مي
 يپرستان از رو شوند و بر سبيل بت مرموز مي يعجيب و غريب يا علوم خرافات

 ... ! نمايند ميل خدا را تصوير يشما ياحساسات بشر

 يفطر يات، جمالِ حقيقكه غبار خراف شود ميضربه وارد  ييها برپيكر دين
 .برگردانده باشد اش را به شرك اوليه

معروف قرن  دان يرياض را كه پوآنكاره يمناسبت نيست عبارت يدر اين زمينه ب
 :( نوشته است، نقل نمايد«ارزش علم»در كتاب خود )موسوم به  اخير فرانسه

   

»Les hommes demandent à leur dieux de prouver leur 

existence par des miracles, mais la merveille étérnelle c´est 

qu’il n’y ait pas sans cesse des miracles. 

Et c´est pour cela que le monde est divin. Puisque c´est 

pour cela qu’il est harmonieux. S’il était régi par le Caprice 

qui est ce qui nous prouverait qu´il ne l’est pas par hazard.« 
 

معجزات  وسيله بهوجود خود را  خواهند ميمردم از خدايان خويش »
ماً معجزه در كار يدر اين است كه دا يزلاتفاقاً اعجاز ا .ثابت نمايند

 يهمين دليل است كه دنيا مصنوع خداست؛ زيرا كه دارا  هو ب .نباشد
 يگشت، ك هوا و هوس مي ياگر دنيا رو .باشد ينظام است و موزون م

 «.اتفاق و تصادف نيست يست ثابت كند كه روتوان مي

 ، يككرد مياظهار  ويناز اهل قز يفاضل تاًشخص محترم نسب يياد دارم وقت هب
جنبش  هها ب از دوستان در صحن حياط نشسته بوديم، درخت يشب تابستان با جمع
همه تعجب كردند، چگونه برخالف  .از سمت شمال وزيد يدرآمده نسيم ماليم

همين دليل  !اهللرفقا گفتم سبحان  هب !آيد يمعمول قزوين، نسيم از طرف مشرق نم
وزيد، از كجا معلوم  ما مي طرف بر شهر اگر هميشه باد از يك !وجود خداست

 !هم در كار است يا كه يك دست غيب و اراده شد مي

كه منظماً از  يغالب معتقدين ما، آن نسيم معمول ياين شخص محترم و برا يبرا
فقط آن نسيم  .وجود خالق ندارد بر يوزد، فرستاده طبيعت است و داللت مشرق مي
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بوزد، از جانب پروردگار ذوالجالل  يعاد يكه برخالف روش طبيع يغيرمعمول
قواعد  يگنه و تزريق آمپول رو در نتيجه خوردن گنه يطور اگر مريض همين !باشد مي
صورت نگرفته  يمعالجه شود، اين مريض را خدا شفا نداده و امر مهم عجيب يطب

نظر لطف خدا بر وقت است كه  اگر با دعا و آب تربت، مريض خوب شد، آن .است
 ... !او تعلق گرفته است

 نيست؟ نوع شرك آيا اين خود يك

 كلمه توحيد یاحيا

را كه به دين چسبيده بود پاك كرد و آن  يخالصه آنكه علم، اشتباهات و خرافات
به اعتبار افكار قديم از دنيا و حقايق عالم  يرا كه مردم در لباس دين ول يتصوير غلط

از اين مرحله كه بگذريم علم اصل و اساس توحيد را )كه  .د، باطل كردنمودن يم
شما اگر از يك دانشمند بپرسيد، علم  .ما است( احيا نمود يموضوع بحث فعل

كه در طبيعت مابين علل و  يبيان روابط يعلم يعن :چيست؟ باالخره خواهد گفت
گرم تجربيات كه در آزمايشگاه سر يهر محقق .مشهود وجود دارد يها معلول

 :جز اين ندارد كه اوالً ي، هدفنمايد ميكه در اوضاع اجتماع غور  يو متفكر شود مي
ريشه اين  :كرده و دقيقاً بشناسد و ثانياً يطبيعت را موشكاف يحوادث و قضايا

 يهيچ دانشمند .را كه مابين آنها وجود دارد، كشف كند يحوادث و قضايا و ارتباط
 ييك شيئ هدانسته، ب يرا مستقل و اتفاق يا يا حادثه يترين شيئ نيست كه كوچك

اثر  يرا ضايع شده و ب يترين عمل و بالعكس ضعيف .نسبت ندهد يديگر يا علت
بر قبول وجود علت و معلول است و  يبنابراين علم صريحاً يا تلويحاً متك .پندارد

در مقدمه  كه پوانكاره طور همان .دباش ميبودن اشياء  ييا اتفاق يذات منكر استقالل
1«.تنها هدف علوم بايد كشف حقيقت باشد: »نمايد ميالذكر اشاره  كتاب فوق

 

 .رود كشف آن مي يحقيقت است كه پ هپس ناچار عالم معتقد ب

پندارد، بلكه  اساس نمي يو دنيا را پوچ و ب باشد ميحقيقت  هعالم نه تنها معتقد ب
 .كه حاكم بر طبيعت است، يقين دارد يو ارتباط قطع يكل يك انتظام دوجو به

يك  ينيست كه اگر در گوشه آزمايشگاه خود رو يعالوه بر اين هيچ محقق
 يديگر طبيعت جار يرا كشف نمايد، آن قانون را در هر جا يقانون يحادثه كوچك

                                                
1. La recherche de la vérité doit étre le but de notre activité. C´est le seul fin qui soit 

digne d´elle. 
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ترين روزگار نبرد و اعمال  قديم تا آخرين سرحد افالك و تا ينداند و حت يو سار
 .شناسد و اليزال مي يدر واقع، حقيقت مكشوف را همه جائ ييعن :نكند

اساس و منشاء نيست و  يمعتقد است كه هيچ چيز طبيعت ب بنابراين دانشمند عمالً
 .در سراسر دنيا جريان دارد ييك نظم واحدِ متقنِ ازل

مبدأ و اساس بوده، يك ناظم  يادنيا دار گويد مي؟ او گويد ميخداپرست چه 
 .كند ميخدا بر سراسر آن حكومت  نام به، يقادر يواحد ازل

را اسم  «اظمن»و موحد  كند مي «نظم»تنها تفاوت در اين است كه عالم صحبت از 
 .برد مي

 نمايد مي يمعرف يكس عنوان به؛ بلكه خدا را گويد مين يهم غير از اين چيز قرآن
دانه و  -آورد يكديگر مي يشب و روز را در پ .ا را سرشته استه ن و آسمانكه زمي

زنده و زنده را منقلب به مرده  وجود بهجسم مرده را تبديل  -شكافد درخت را مي
در واقع تمام حركات و اطوار طبيعت را كه  ... -رساند زمين مي هباران ب -كند مي

از يك  يدادند قرآن مربوط و ناش مختلف نسبت مي يها منبع هخدايان يا ب هب مشركين
 .گيرد جا مي

از طبيعت و در خارج دنيا يك تصوير مستقل از  يآيد جدا ينم وجه هيچ به قرآن
آيند طبع او  خوش يدرست كرده، بگويد مردم اين را بپرستيد و برا يموجود مخلوق

 :بگوئيم دهد ميما ياد  هقرآن از زبان ابراهيم ب ،خير .نثار كنيد يقربان اش در آستانه

َفَطَر الَسَماَواِت َواأَلْرَض َحِنيًفا َوَما َأَنْا ِمَن  ِإِني َوَجْهُت َوْجِهَي ِلَّلِذي»
 (19( / 0)انعام) «.اْلُمْشِرِكنَي

دارم كه  معطوف مي يكس يا به آن يهمان طرف هخود را ب يمن رو)
زندگيم را بر وفق همان  ي )برنامه .ن را سرشته استها و زمي آسمان

نمايم( و اين  مي ، تنظيمكند مين حكومت ها و زمي قوانين كه بر آسمان
وجود  يمال ميل اتخاذ نموده و تسليم قانون كلك يرويه را از رو

 (.شناسم را نمي يباشم؛ زيرا كه غير از آن مؤثر ديگر مي

 دين و دانش

افعال  يدر اين شد كه اول يغيرخداپرست امروز مِپس فرق خداپرست موحد و عالِ
 .زند صيغه مجهول حرف مي هب يو دوم كند ميصيغه معلوم و با ذكر فاعل بيان  هرا ب

چون مدير عامل شركت را نشناخته است يا  يل اينكه در يك كارخانه كارگرمث



 
 

 

 
 

 «مباحث بنيادين»،  (1) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  155

 

مدير عامل شركت دستور داده »خواهد بشناسد، عوض اين كه بگويد  عناد نمي يرو
بگويد  «كارگاه را ترك كنيم 17حاضر شويم و ساعت  1است كه ما در ساعت 

قرار  يوقت .«بروند 17عت بيايند و سا 1برنامه كارخانه اين است كه كارگران ساعت »
گذارد،  مدير عامل احترام مي هب باشد اين كارگر هم مانند كارگر ديگر كه مثالً
امور چه  ينظر مديرعامل و اجرا نظامات داخل كارخانه را درست رعايت نمايد، از

 .اهميت دارد

چگونه  :ندگوي ميغيرخداپرست دارند، اين است كه  كه دانشمندان ياشكال
 خدا به يعالوه وقت هيم؟ بييم وصف كنيم قبول نماتوان ميشناسيم و ن را كه نمي يكس

پس  .اين برويم كه او از كجا آمده و چگونه درست شده است يل شديم بايد پيقا
 يرود، بهتر است پا و نقطه مجهول يك مرحله عقب مي شود ميحل ن مسئلهچون 

 راتر نگذاريم و از وجود و عدم خدا فعالًخود را از حدود محسوسات طبيعت ف
 .صحبت نكنيم

)و بنابراين خود خدا( نخواسته  يهيچ پيغمبر :در جواب آقايان بايد گفت اوالً
و  .اند سهل است كه منع هم كرده .است ما خدا را كَما هُوَ بشناسيم و وصف كنيم

 .، پس خدا نيستآنچه را ما بتوانيم وصف يا درك كنيم، ناچار از نوع خودمان است
عقب و جلو  يوقت :ثانياً .1نبايد از خود داشته باشيم را فعالً يبنابراين توقع چنين معرفت

چيز و همه  كه در همه ي، چرا برخالف عادت و معمولكند مين رفتن مجهول تفاوت
كنيم،  يم يرا معرف يناظم يهر نظم يو برا يفاعل يهر فعل يكه برا يجا داشته، وقت

خرج بدهيم و تكبر و تجاهل  هقدر لجاجت ب عل كل و ناظم چرا ايندرمورد فا
 .!اعتنا باشيم يار بزگ ونقانه گذاريم چرا ب قانون احترام مي هب ينمائيم؟ وقت

رسانيده است كه عمال موحد  ييجا هشناس را ب پيشرفت علوم نه تنها عالِم طبيعت
 .كند ميو مدرسين درك  بهتر از فقها ي، بلكه صفات ثبوتيه خدا را خيلباشد مي

                                                
  :فرمايد يدر خطبه معروف خود كه راجع به توحيد و مبداء خلقت است م حضرت امير. 1

وَ كَمالُ تَوحيدُهُ الْاِخْالصَ لَهُ وَ  التَصْديقِ بِه تَوحيدُهُ كَمالُ مَعْرِفَتِهِ الْتَصْديقُ بِه وَ كَمالُ»
  «...فَقَدْ قَرَنَهُ وَ مَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَناهُ اهلل فَمَنَ وَصَفَ ...الصِفاتِ عَنْهِ يكَماُل الْاِخْالْصِ نَفْ

خدا در تصديق وجود اوست و كمال تصديق او در وحدانيت اوست و  يي)كمال شناسا
اخالص  وكمال است شريك از خدا دانستن منزه و خالص و اخالص در او وحدانيت كمال

 يصفت هپس هركس خدا را ب ...باشد يصفات از او م ياز وصف كردن و نف يدر خوددار
سازد،  يقرار داده است و هركس او را قرين چيز يوصف كرد، او را مقرون و همراه چيز

 .البالغه از نهجنقل  -ي آخر(ال ...او را دو تا كرده و از توحيد خارج شده است
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 يكه از دنيا يعن يو وسعت يبزرگ ي، ولگويد ميلفظ ن هاَكْبَرُ را ب اهللدرست است كه او 
ها  در درون يك اتم سراغ دارد، ميليون يكه حت ياز مصنوع خدا فهميده است و قدرت

به ما  قرآن .نمودند فرض مي ياست كه در قرون سابق با هيئت يونان يچيز  برابر آن
تعليم داده است كه خداوند را لطيف بخوانيم ما هم لطيف را صاحب لطف و 

شاگرد  يالسالم برا عليه كه حضرت صادق طور همان ينمائيم؛ ول مرحمت ترجمه مي
رموده، لطف خداوند را در خلقت و اين كلمه را تفسير ف يزيد جرجان خود فتح بن

ها و زيرپوست  ها و صحراها و بيابان كه در آب يا هدايت حيوانات بسيار ريزه
و لطافت عاجز از تشخيص آنها  يواسطه كوچك هاند و چشم ما ب درختان پراكنده

دين  يمراتب بهتر از فقها ههم ب يشناس امروز دانشمند ميكروب .1اند ، دانستهباشد مي
دست خالق آن پرداخته شده است،  هرا كه ب يطبيعت و لطافت يها يكار ريزه تصور

دستگاه  يول گويند مين اهلل دفعه سبحان31و   پنج مرتبه نماز يروز اينها شبانه .نمايد مي
 يكه با يك حساب چند رقم دانند ميمنظم و محفوظ از خطا  يخلقت را طور

 .دهند ميت هزاران سال بعد را خبر ها سال قبل و يا سرنوش كوچك، وقايع ميليون

اند، مسلماً بهتر از ما  تر از ما شناخته و دقيق تر كاملنتيجه آنكه، چون مصنوع را 
 .باشند تر نزديكاو  هند صانع را پرستش نمايند و بتوان مي

 يرسيده است كه ديگر نف ييجا هاز طرف ديگر رشد عقول و پيشرفت علوم ب
تا صدسال  يدر روزگار قديم و حت .ا پيدا كرده استصفات سلبيه حكم بديهيات ر

پرستانه و  بت يها و متألهين مجبور بودند با صعوبت فراوان خيال تجسم پيش پيغمبران
آميز را از كله مردم بيرون بياورند و به تعبد و تمثل متوسل شوند؛  شرك يتصورها

و غيرمجسم  يغيرمرئ يبه انسان عوامل مؤثر موجود، ولاما حاال تمدن روزمره آنقدر 
خو گرفته است كه قبول خالق  يدرك امور ذات هذهن بشر ب يرا نشان داده و طور

 يقرن بيستم مثل قوم موس جسم مثل قديم مشكل نيست و خداپرستان يب يغيرمرئ
ندانسته، پس از چهل روز غيبت  زمين كنعان يباال يخدا را در ميان ابرها يجا

بعد  يحيونسو م رجعت نخواهند كرد و يا مثل هندوها يپرست گوساله هخود ب يپيشوا
خدا  يد براقياس به نفس تصور ضعف و احتياج به زن و فرزن يرو ياز حضرت عيس
در افكار ايجاد  ، حقيقتاً(113)سوره توحيد در زمان نزول قرآن .نخواهند نمود

از قياس به نفس  ي، در مقابل اختراعات يا افترائات ناشآن روزدر  .كرد ميانقالب 
                                                

 .ها االسماء و اشتقاق ي( باب توحيد در معانيقرن چهارم هجر) ييعقوب كلين «ياصول كاف»كتاب . 1
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 يحاال اگر كس يول .اعالم شود يتكذيب، واجب بود چنين و مسيحيون يهوديان
خالق اين دستگاه  يشد، ديگر عقب مسكن و پدر و فرزند برا خدا بهآزادانه معتقد 
وزن و  يمحسوس هم نف يماد يدنيا يبرا ياخير، حت از فالسفه يبعض .نخواهد رفت

دانِ  دان و هيئت فيزيك مگر نه اين است كه جيمس جينز .نمايند ميجسم و ابعاد 
  :گفته است يمعروف انگليس

يك  هتا ب كند مييك انديشه بزرگ بيشتر شباهت پيدا  هرفته دنيا ب رفته»
 .«!ماشين

 در مرحله اول یمحل فعل

و مشتمل بر  كه ماده اول اديان صه، در مرحله اول از راه انبياءخال طور بهبنابراين 
قسمت مربوط به  ي، بشر متمدن امروزباشد ميو قبول خداوند يكتا  يپرست انكار بت

و  يآن مسافت بسيار طوالن ييعن .را صددرصد قبول كرده است يپرست بت ينف
العبور از راه را كه تمام انبياء در مدت چندين هزار سال تاريخ بشر به  صعب
 يارزه كردند و افتخار فتح آخرين دژ آن نصيب حضرت ختمترين وجه مب سخت
 .پيموده است گرديد، بشر كامالً مرتبت

كه اكثريت ساكنين كره زمين را تشكيل  يا اما در قسمت دوم از اين مرحله، عده
ل ياليزال قا يق يكتاخال وجود بهبوده و  ياز اديان توحيد ي، پيرو يكدهند مي

، دانند ميانديش آزاد كه خود را روشنفكر يبقيه مردم متمدن، آنهائ و از .1هستند
كه هنوز مادر خود را صدا  باشند مي يگفت در سنين كودك شيرخوار توان مي

اج و احتي شود ميآورد اما از دامن مادر هم دور ن يزبان نم هو نام پستان را ب كند مين
خدا را قبول  يديگر، آثار وجود عبارت به .دهد ميبه پستان نشان  خود را عمالً

 ... !دارند ياز نام بردن آن عامل مؤثر خوددار و فقط فعالً نمايند مي

 سير متضاددو 

كه فطرتاً خداپرسـت اسـت،    يفصل گذشته ديديم، بشر يتحت همين عنوان در انتها
شـرك   هدائماً رو ب نفس، هب حاصله از قياس اشتباهات و اوهام تأثير تحت و جهالت هنظر ب
 كشـانيدند و  ظاهر شده او را براه راسـت مـي   يهر دفعه پيغمبران .گرايد مي يپرست و بت

                                                
مؤسسه  1981به آمار سال  است بنا زمين يترين كشور رو كه تقريباً متمدن يشمال يمريكاآدر  مثالً. 1

 .خدا اعتقاد دارند هاز مردم بدرصد  90گالوپ 
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رفتـه رفتـه در نتيجـه رشـد و      .دادنـد  سـوق مـي   يبين و حقيقت يسادگ هعقايد مردم را ب
و تعليمات مكرر انبياء از طـرف   يطوالن ياه طرف و مبارزه بشر از يك يتكامل طبيع

كـن گرديـد، تـا     يـك ريشـه   از امـم يـك   ياز اعماق افكار بعض يپرست ديگر، آثار بت
خانـه   يهـا  بـت  بن ابيطالـب )ع(  يدست عل هرسيد و ب ضرت خاتم انبياءح هآنكه نوبت ب

 1عمـل آمـد   هنين رفع اشتباهات الزم از اديان موحدين قديم بـ كعبه شكسته شد و همچ
 .دست بشريت داده شد هب يو كتاب روشنِ صريح و محكم

 يپرست زمين نابود نگشتند و بت ياز رو ، اگرچه اقوام مشركپس از پيغمبر اسالم
ديگر از دست آنها خارج  ييحكومت و پيشوا ييد، ولاز صفحه روزگار محو نگرد

كه قبال در اقليت و  ييها همان ييعن شد و دنيا سراسر در دست خداپرستان
بعد  هاز اين ب .خاتمه يافت ترتيب جنگ اين بهمحكوميت بودند، قرار گرفت و 

سر راه تكامل  ينكرده و سد يدر عالم تمدن باز يا چون نقش عمده يپرست بت
 .تازه و تجديد مبارزه موضوع پيدا نكرد گذاشت، بعثت پيغمبران بشريت نمي

 :آغاز شد يا تازه يبا مدع يجنگ ديگر يخاتمه يافت؛ ول يپرست جنگ با بت
 ! و با منكرين خدا ياعتقاد يجنگ با ب

ها در  نفس و مخلوق ذهن بشر بود و بت هده قياس بييزا يپرست كه بت طور همان
نتيجه انحراف از تعليمات انبياء، ضمن تغيير شكل يافتن عقايد اوليه، بدست همان 

نيز غالباً نتيجه مستقيم يا  يي، افكار ضد خداشد ميساخته  و روحانيون كاهنان
 يو حت يانحراف از حقايق اوليه و پيداشدن فروع و حواش يالعمل طبيع عكس

قياس نفس و دخالت دادن نظريات  هب بوده است كه ملل موحد بنا يغلط يها استدالل
 .اند بر اصول مسلم انبياء وارد كرده يبشر

 در زير كه يطور و به باشد مياين امر وجهه دوم تصادم مابين دو سير متضاد 
 .كند ميرو  هرا با هم روب است كه توحيد و شرك يمجددخواهيم ديد، برخورد 

 .خفيف يا شرك در صفات، نه شرك در عدد منتها شرك

آخرين  ياين مبارزه پيغمبر تازه الزم نبوده است؛ چه صراحت و محكم يبرا
هد را از آن پس و پيش نخوا يزير و زِبَر يكتاب خدا كه ديگر حوادث روزگار حت

و تفسير و توضيح پيدا  ياو عمال مصداق خارج يدست پيغمبر و اوصيا هكرد و ب

                                                
رفع افتراها و تصحيح اشتباهات  هب يغالب اوقات منته نمايد مي يهرجا كه صحبت از يهود و نصار قرآن .1

 .دين وارد كرده بودند نام بهكه آنها  شود مي يييا خطاها
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 يها گشوده شدن افق يعلم بشريت، يعن يها كرده است، از يك طرف و پيشرفت
، از طرف ديگر كفايت مقصود را 1آنها توسل جسته كه كتاب خدا به يا تازه
 .نمايد مي

و  يو زردشت يو نصار اعم از يهود از نظر تاريخ مسلم است كه در اقوام موحد،
نمودند،  خود را قبول مي يكه در ابتدا توحيد را درك و دين انبيا ي، آنهائمسلمان

در آن روزگار مردم  .نبود يو فلسف يعلم يها و استدالل يمذهب يها مباحثه يرو
عالوه شخصيت و  هب .رفتند ها نمي چنين صحبت يبودند كه پ يساده و فطر يرقد هب

گروندگان را شيفته صفات و مفتونِ كماالت و مسخّرِ نفوذ  يطور جالل پيغمبران
از  يمثال بسيار .گذاشت نمي يبحث يا جدال باق يبرا ينمود كه مجال خود مي

فصاحت عجيب و  .مسلمان شده بودند يه از قرآنمسلمين دوران اول با شنيدن يك آ
كه كفار حمل به سحر  كرد ميشنوندگان را منقلب  يقرآن طور يمنطق قو

با رسول خدا  ييبا يك مالقات و پس از اولين آشنا يهمچنين عده زياد .نمودند مي
 يعناد باطن لهب يو اب ند يا مانند ابوجهلكرد ميكه جدال  يكسان .آوردند ايمان مي

حفظ مقام و  يكه برا بودند يهود يها داشته تا آخر عمر ايمان نياوردند و يا سركرده
همه  ...كشيدند و قصد تربيت و تفاهم نداشتند مباحثه را پيش مي يلجاج پا يرو

كه  يمادام .ان پيدا شدها بعد از رحلت پيغمبر اديان مدت يها ها و صحبت بحث
، كند مي يهمه طرف نورفشان هشاهد در ميان جمع حاضر است و پرتو جمالش ب

و بسط  كه سلطنت يهائ و يا در دوران !كند ميل نيل و وصف فضايه شمايارا يكس
طلب  دليل و برهان ياست، كس بر حقانيت طريقت آنها ياقتدار قوم گواه ناطق

اوهام از  يها پرده شدنِ زمان و حائل يكه در اثر دور يموقع ...!نمايد ينم
 يبرا تر )مانند ملت روم يكاهد و اقوام متمدن قو چراغ مي يپرتوها يدرخشندگ

، الزم شد ميرو  ه( با آنها روباسالم يابر و اروپا و يونان و ملل ايران مسيحيان
 .آن دليل و شاهد بياورند يحقانيت مذهب خود و اثبات مبان يآمد، برا يم

ملل موحد با نهايت حسن نيت و قصد قربت در صدد توجيه  معتقدين و روحانيون
زند  مي يا البته در نبرد هركس دست به حربه .مشكالت و جواب اشكاالت برآمدند

حربه  .تر آيد يبرد كه در طرف كار كار مي هرا بيشتر ب يكه در دست دارد و سالح

                                                
 باشد: مينويسند  آن قسم خورده است قلم و آنچه با قلم مي هتأكيد ب عنوان به كه قرآن ياز جمله چيزهائ. 1
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و اسالم  يا مسيحيت قهراً مدافعين يهوديت .دسته مهاجم، علم بود يملل متمدن يعن
 يچه زهرآنكه بيشتر كارگر آيد،  يبرا .نيز بايد تير علم را در كمان خود بگذارند

كه در طرفين وجود داشته مأخوذ از آداب و عادت  يتيزتر از احساسات؟ احساسات
ها و  را با جوهر احساسات و تشبيه يعلم يها بنابراين تير استدالل .زمان باشد يبشر

بشريت بود،  ياقتباس از زندگ ينفس يعن هتمام آنها قياس ب يكه ماده اصل ييها توجيه
خود ابراز اثر  يو با خصوصيات اجتماع ير ناچار از طريق بشرالبته بش .آغشته كردند

عمل خود مغرور بودند،  همطمئن و ب يكه به اثر چنين سالح كاملاين بهنظر  ...!نمايد مي
از آنجا  ينموده، تصديق و تأييد ياصل كتاب بهنيز  يا فراموش كردند مراجعه

 از همين جا شرك .ذارندبگ ياحتياط و بازگشت را خال يبخواهند و يا الاقل جا
 .شروع شد

درك اصول دين خود و اثبات حقانيت  يبرا البته ايراد در اين نيست كه مؤمنين
ايراد در اين است كه،  .بهترين راه چنين بوده است .اند علوم زمان شده هآن متوسل ب

جزو دين كردند و خود را در  را آنچرا متوجه امكان خطاها و نواقص علم نبودند و 
و پيشرفت  يدر مقابل جريان طبيع يمنجمد نمودند و سد يو وهم ياشتباهات علم

علوم و اشتباهات  هب يها دو دست ياز اين بدتر آنكه هنوز هم بعض .دين ايجاد كردند
 ... !1قديم چسبيده و حاضر نيستند آنها را از دين جدا سازند

*  *  * 

كه از  ييو افتراها يدهيم كه چگونه اشتباهات علم حال يك يك توضيح مي
دينان  يزدند، سبب انحراف از توحيد و تأييد ب خدا بهطريق استدالل يا توصيف 

 .گرديد

درست  يكه در خارج و مستقل از اديان توحيد ياولين تماس عمده علم )علم
 يعباس ي، خصوصاً زمان خلفايربود كه در قرن دوم هج يشده بود( با دين، تماس

و  بزرگ يونان يحكما ي، مابين افكار فلسفيبه عرب يدر نتيجه ترجمه كتب خارج

                                                
يكديگر  هكه ب يبشر، دين و علم در عين ارتباط و احتياج يمعترضه گفته شود كه برا طور بهدر اينجا  .1

مطالب و احكام دين هرقدر با بصيرت و دقت و  .خود را حفظ كنند دارند، الزم است هريك استقالل
اشتباه و نقص  چون علم قهراً دچار يول .شناخته شود و عمل گردد، البته بهتر است يموازين علم يرو

د مالكِ قاطعِ ثابتِ دين باشد و دين را نبايد در توان مي، نباشد مياست و دائماً درحال اصالح و تكميل 
  .قالب معلومات زمان اسير و ميخكوب نمود
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 يو دنيا اكه دنباله آن بعدها به اروپ يتماس .برقرار گرديد اسالم يعلما و فقها
 .شود مينيز از همين زمان شروع  يرسم و دهريون يمسلك يدهر .كشيد مسيحيت

را از  روح ياسالم مفهوم عموم يدانيم، علما كه مي طوري بهدر اين مالقات 
روح و تفكيك آن از ماده، طبق عقايد  هب در نتيجه توجه .1ا اخذ كردنده يوناني

قائل  يو صورت يهر چيز جسم يقبالً نيز اشاره شد، برا كه يوجه هو ب فالسفه يونان
و  يكه ابد يو حقيقت ييا معن يشونده است( و روح يو پست و فان يشدند )كه خاك

هست  يحقايق اشياء همبستگو  يمابين ارواح مجرد يا معان .باشد ميكننده  حكومت
به ذات اليزال  يمنته كه از لحاظ مؤمنين باشد مي ييو ارتباط آنها با عالم اعال

 ...پروردگار بايد بشود

 يِروحان يِيك منطقه ابد .دو منطقه جداگانه تقسيم شد هترتيب عالَم ب اين به
عيوب از آن بندگان خدا يا م يِاز آنِ خدا و يك منطقه موقت كثيف سفالئ يفوقان

و عالم اول را ناچار بايد ماوراء  باشد ميعالَم دوم همان طبيعت  !يمخلوقات جسمان
و فريبنده و باطل است و بقا و  يگفتند هرچه در طبيعت هست ظاهر .طبيعت ناميد

هيچ چيز از  يماد يمجردات ماوراء طبيعت است  و در اين دنيا هحركت آن بسته ب
رتق و فتق جزء و كل امور در ماوراء ماده و خارج از  .ندارد يو اثرخود اراده 

 يترين حركت يا اثر منشاء كوچك .آيد يمحسوسات است تمام دستورات از باال م
، بايد در مشيت عالم باال و با وساطت ارواح دهد ميرا كه در اشياء يا اشخاص رخ 

غرش  هتازيانه مالئك ب هبابرها  .ك و غيره جستجو كردلِلطيفه اعم از جن و مَ
 ياست، زلزله و صاعقه و سيل و قحط آيند، قوس و قزح كمان حضرت امير يدرم

اگر مردم توبه  .شود ميكار نازل  مردم گنه يگوشمال ياست كه برا يآسمان يبالها
علت  .تشكيل و باران رحمت سرازير خواهد شد يدعا بردارند، ابر هكنند و دست ب

كه به آنها رسيده  يواسطه آسيب هاست كه از ما بهتران ب يقهر خدا يا تالف ،امراض
 .!كنند و راه عالج آن دعا يا طلسم و تسخير ارواح است ياست، م

اين قبيل افكار و هزاران نظريات مشابه كه رواج كامل در بين عوام پيدا كرده و 
بود، در منطق  يپرست بت دوران جاهليت يآنها همان يادگارها يسرچشمه اصل

                                                
 ر فلسفه يونانرا كه منظو يو مراد يوجه معن هيچ به يچند جا ذكر شده است ول نيز كلمه روح در قرآن. 1

، ندارد )اين مطلب در بيان مرحله سوم در مبحث آخر كتاب تشريح باشد مييا مفهوم مصطلح امروز 
 (.خواهد شد
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 يزياد و تأويل و تعبيرها يها گرديد و به استعانت استعاره ظاهر مي يخواص نيز گاه
 .گرفت خود مي همبهم رنگ دين ب

ها بروند و در طبيعت اثر و عمل  از ابتدا نخواستند زيربار اين حرف كه كساني
 يمسلك يطبيع عنوان بهاخراج گرديدند و به بهانه و  مؤمنينل بودند، از جرگه يقا

 .تكفير شدند

، ماهرانه از با قبول افكار فالسفه يونان و نصارا و يهود اسالم يدرهرحال علما
به مذهب  يال بودند كه هم پايه علمخود دفاع كردند و بسيار خوشح يعقايد دين

غافل از آنكه پايه  ياند؛ ول كرده يرا راض ياند و هم احساسات و توهمات بشر داده
همين  در بارهظاهراً  .سازند رخنه وارد ميدر اساس توحيد و  نمايند ميرا سست 

السالم( در مذمت از  )عليهم از معصومين يخباراست كه ا يونان يا حكمت فلسفه
 .و داخل نمودن آن در دين رسيده باشد فلسفه

زياد مدت چندين قرن در شرق و غرب عالم بازار  يها افكار فوق با شاخ و برگ
 مردم خواه ناخواه .بسته نبود يكل هها ب در اين مدت چشم و گوش يگرم داشت؛ ول

 .ندكرد مييك حس  ديدند و مخصوصاً رابطه مابين آنها را يك يآثار طبيعت را م
، باد در نتيجه اختالف حرارت حادث شود ميفهميدند كه ابر از بخار آب درست 

و  حضرت مريم هديدند آدم چه توسل ب .قوس و قزح را روشن كرد علم سرِ .شود مي
مناسب  يدستور بهداشت عمل كرد و دوا هب يبجويد چه نجويد، وقت حضرت عباس

ها كجا  و امام از خود پرسيدند پس خدا و مالئكه يا عده ...خورد، شفا خواهد يافت
 .ريشه دوانيد يدين يسست شد و ب يترتيب عقيده مردم زياد اين به ...رفتند؟

يات مشهود و توجيهات علم اين شد كه العمل معتقدين در مقابل بديه عكس
اشياء و خواص  يل شدند و صحبت از اثر وضعيطبيعت قا يبرا يناخواه سهم خواه
 :دو چيز اضافه نمودند يخدا كردند؛ ول يموهبت

چون طبيعت و ماوراء طبيعت را از يكديگر جدا كرده، قوانين طبيعت را غير  :اوالً
بنابر  .ل بود خدا را در اين دستگاه بيكاره ببينندند، بسيار مشكدانست مي ياز مشيت اله

و سطوت  كه نشانه سلطنت ياستبداد يها مقتدر در حكومت قياس سالطين هاين ب
ه از نظر دستگا كه مشروطيتطور هماناست و  يران و هوس يآنها در خود مختار

است،  نوع هرج و مرج و ضعف محسوب شده، مقدمه زوال پادشاه سلطنت يك
وجه حاضر نشدند  هيچ خدا هم زير بار قانون رفتن را كسرشأن دانستند و به يبرا
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وجود  يناپذير تصور اين فكر را بكنند كه در طبيعت قوانين و اصول ثابت تزلزل
در آن وارد كند و  يگاه دست است، نتواند گاه الرقاب كل دارد و خداوند كه مالك

اين است كه اصرار داشته و  .بنمايد ييها الزم نباشد كه تغيير و تصرف يا رفع اختالل
طبيعت درست كنند و آنها را  يدر قوانين جار ييها و استثناها دارند حتماً دخالت

 .1نسبت دهند خدا به

قوانين حاكم  يا فق شده بود تا اندازهكه مو يدر مقابل علوم فيزيك و شيم :ثانياً
و  روح را پيش كشيدند و بهترين شاهد روح يبر جمادات را بيان نمايد، موجودات ذ

، درست است كه يظهور و بروز جلوه حق را در حيات سراغ دادند و گفتند بل
ت و اين حركا .جان است يخدا همان جسم ب يهم وجود دارد، اما طبيعت ب يطبيعت

 ياست و قوانين حيات از دسترس انسان يتعال يذات بار يها تمام پرتوها هيجان
و  كند مياوست كه زنده  .باشد مي يمشيت اله يخارج است و در قلمرو انحصار

سايه روح را از سر جمادات  .آنجا كه روح است خدا است .ميراند ياوست كه م
به گياهان و جانوران و انسان كردند و روح را  ينشين برداشته و يك سنگر عقب

 .اختصاص دادند

 Vitalismeيافت و عقيده ياين فكر مخصوصاً در اوايل قرن نوزدهم صورت علم

 حيات يك يعالم زنده و غيرزنده را از هم تفكيك كردند و برا ييعن .رونق گرفت
 يمعمول يو شيمو قوانين خاص قائل شدند كه در آنجا فيزيك  انوع شخصيت و قو

ترين  بشر، قدرت ساختن كوچك يو وسائل مصنوع ينيست و عوامل طبيع يرا راه
 .را ندارد يماده حيات

 .يآل يو شيم يمعدن يشيم .درست شده بود يدر زمينه همين فكر دو نوع شيم
متان و غيره  -اوره -نشاسته -شير -كه مانند خون كرد ميبحث  ياز مواد يآل يشيم

اگر بشر از  .دهد ميرا تشكيل  روح يذ ياز اعضا يييا تركيب جز حالت آزاد هب
 -فوالد -از قبيل آجر يقرون قديم موفق شده بود با دست و فكر خود مصنوعات

كالسيك دلخوش بودند كه او را  بسازد، خداپرستان يشيشه و ساير تركيبات معدن
با خالق خود نيست و ساختن مواد  يو جرأت همكارروح  يقدرت و نفوذ در عالم ذ

                                                
خوانند، آن را  مي خدا بهرا  يانتساب عمل يا آيات قرآن ي انبياءها از همين جهت است كه هرجا در گفته .1

 يخصوص يها و تبعيض يياستثنا يها طبيعت دانسته و از همان مقوله دخالت يعموم خارج از جريان
 .آورند يخود م يكرده، به عنوان شاهد دعاو يتلق ياله
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روح استخراج نمود و  يرا حتماً بايد از موجودات ذ يمواد آل .از محاالت است يآل
 .نددانست مياو  يهمين را دليل محكم بر وجود خدا و نشان انحصار

ها آسوده نگاه داشته بود، تا آنكه  اين فكر خاطر روحيون و متدينين را مدت
خود موفق  يدر تأييد انكارورز يمسلكِ فرانسو يطبيع ار برتلو شيميستِاولين ب

 يطريق مصنوع هرا ب يگرديد و يك ماده آل Synthèse از طريق تركيب استيلن هب
ف برداشت و اثبات اشتباه آنها، شكا از كاخ منطق خداپرستان يپايه ديگر !تهيه نمود
 !باز نمود يدين يديار ب هب يراه ديگر

را بسازد و با  يمواد آل يبعد از ديگر يموفق شد، يك يپس از استيلن علم شيم
ابريشم  -ينان مصنوع -يكه نشاسته مصنوع ييجا هتا ب .قوه مرموز حيات رقابت نمايد

تر و  كه خالص يواجات و تركيباتو هزاران د يالكل مصنوع -يو پشم و پنبه مصنوع
 .بازار ريختند ههستند، ب يبهتر از مواد طبيع

و شخصيت  وجود بهاعتقاد  ييعن ناچار حاضر شدند از نظريه ويتاليسم خداپرستان
خود را پشت سنگر  يول .اسم حيات دست بكشند هب ييك قوه يا خاصيت ممتاز

 يتركيب و تقليد مواد آل هاگر صنعت بشر موفق ب :كردند و گفتند يمخف يديگر
گشته است، اما هنوز نتوانسته و نخواهد توانست در اين تركيبات كه از هر حيث 
مشابه با نسوج نبات و حيوان است، خاصيت نشو و نما و فعاليت ايجاد نمايد يا 

 .حيات بدمد روح يديگر عبارت به

زمنه قديم كه ساختمان برگ و گل و استخوان و گوشت و غيره و اعمال در ا
نوبه خود، عناصر  همجهول بود و هريك از اين اعضاء و اعمال ب يبر انسان بكل يحيات

نسبت داده و  يروح حيات هرفت، تشكيل و ترتيب آنها را ب شمار مي هب يو آثار خاص
 شده از روح يدليل وجود و ناش را آنديدند،  هرجا نشو و نما و توليدمثل مي

در ادبيات خودمان نيز مثال در اشعار  .گرفتند كه فوق ماده و قاهر بر آن است مي
ذكر قدرت خدا و تسبيح ذات  يديگر، برا يو عرفا و حافظ يروم يمولو

بشر قديم  يبرا .شود ميو ممات و روح آورده  پروردگار، شاهد مثال بيشتر از حيات
كه انسان از خاك پديد آمده باشد، بسيار مشكل  يجديد( درك اين معن ي)و حت

است( نگفته بودند، امكان نداشت قبول  ي)كه اين هم خود معجز بود و اگر پيغمبران
 ياكتشافات علم دريجت بهبعدها كه  .روح پديد آمده باشد روح از بي يكند كه ذ

صعود شيره  از قبيل يرا تجزيه و پس از آن تركيب نمود و اعمال حيات يمواد آل
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را توضيح داد و تنفس و دوران دم و تشكيل نطفه و غيره را  يو جذب كلروفيل ينبات
سراغ روح را در عضالت و نسوج نگرفت؛ ديگر از ابهام بيرون آورد،  يا تا اندازه

 مصاف با ماديون هكرده و حاال در اين ميدان حاضر ب ينشين عقب بلكه يك پله ديگر
و  (Sensation) ه روح را در خاصيت و قوه احساسياثبات وجود و ارا .شود مين

و قضاوت و تعقل و اراده  ياز قبيل حافظه و خودآگاه يادراك و ساير كيفيات ذهن
شوند  وارد مي يحيات يها از فعاليت يمرموز و مراحل يها نهدر زمي يگيرند؛ يعن مي

كيفيت و  يآيد دارا ينظر م هو مكانيسم آنها هنوز مجهول است و ب يكه چگونگ
ترتيب روحيون با  اين به .1از خصوصيات ماده باشد باينصفاتِ خاصِ متمايز و مت

                                                
عد از مرگ چه خواهيم )ب ?Que deviendrons - nons aprés la mort در كتاب بسيار عالي و علمي .1

نوشته است، مؤلف پس از  1989در  Abbé Th. Moreau فرانسوي معروفشد( كه كشيش دانشمند 
ـ « نظريات جديد راجع به ساختمان ماده»ـ « جهان نامعلوم»ـ « معماي بزرگ»فصول چندي كه راجع به 

نمايد، باالخره فصلي را به  يغيره بحث م و( «Hyperespaceـ فوق فضا )« هاي هندسه كالسيك ابهام»
سراغ خاصه حس كه در انسان وجود دارد،  هسره ب دهد و براي جستجوي روح يك اختصاص مي «روح»

غيرقابل انقسام به اجزاء مختلف و  (Faculté sensitive)آورد كه قوه يا عمل حس رود و دالئلي مي مي
. بنابراين ناچار بايد منبعث از روح باشد و در باشد ميمعين و انطباق با زمان و مكان  سلول هانتساب ب

آن  ههروقت من در زير چاقوي جراحي خود خدا را ديدم ب :كه يكي از آنها گفته بود جواب ماديون
كننده در هر زمان و  حلول، براي روح و ساير مجردات كه بايد فناناپذير و حاضر شونده و »آورم ايمان مي

دهد. بعد با  ايم، نشان مي هرجا باشند، بعد چهارم فضاي فوق حواس ما را كه به دنياي سه بعدي خو گرفته
، بلكه باشد مياينكه روح نه تنها داراي خاصه حس است كه محتاج به اعصاب و همراه با ماده  توجه به

، مانند قوه تفكر )مشتمل بر قياس و قضاوت و باشد ميبرخوردار از استعدادها و اعمال اختصاصي ديگري 
نياز از اعصاب و اعضاي مادي است. آنگاه در فصل بعد با توجه  تعميم( و مستقل از ماده و بي

شود و مكاني كه در دنياي چهار  استعدادهاي اضافي اختصاصي روح و استقاللي كه جهت آن قائل مي هب
از اين نظر روح را حاضر  «تواند بميرد روح نمي»رسد كه  نتيجه مي اين شمارد، به بعدي برايش مسكن مي

هاي  اي شعاع عمل و رشته گويد: همين كه قوه و مؤثر در تمام اعضاء و اعمال حياتي شخص دانسته و مي
عبارت آخر، از  ارتباط خود را با چند جا در آن واحد برقرار نمود، ناچار بايد گفت در همه جا هست )به

تواند با پرواز در هوا يعني استمداد  شود. مثال مانند كبوتري كه مي رم وارد فضاي سه بعدي ما ميبعد چها
تمام نقاط داخل باغي كه اطراف آن را ديوار كشيده باشند انداخته و با وجود  هاز بعد سوم از باال نظر ب

وده در فضاي دو كه يك اسب كه فعاليت آن در سطح ب حصار موجود، در آن فرود آيد، در صورتي
تواند ببيند و در برابر ديوار متوقف شده راه  كند فقط يك قسمت از ديوار باغ را مي بعدي حركت مي

يم، خدا يگو همين دليل ما مي هنمايد كه ب كند.( در اينجا فوراً قياس مي و اطالع از درون باغ پيدا نمي ورود
مقدمات و فصول گذشته راه ورود مؤلف  در همه جا هست و هيچ جاي مخصوص ندارد. آنگاه پس از

 شود. باشد، سهل مي ه دنياي پس از مرگ كه عنوان و منظور اصلي كتاب مييدر ارا

تذكر بعضي صفات خدا  هو خواص آن از طريق قياس و تشبيه ب خالصه آنكه بر اساس اثبات وجود روح
     و معاد م و فرضيه اتر و غيره، قضيه رستاخيزپردازد و با قبول بقاي روح و پيش كشيدن بعد چهار مي
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 كند... جسماني را مدلل مي 

راجع به اصرار قدما و پيروان امروزي آنها در  در فصل آخر كتاب، در مرحله سوم از راه طي شده]
 [.، صحبت خواهيم كرده و اثبات معاديرابراي ا استمداد از فرضيه روح

در كتاب  همچنين مدرس فاضل و روحاني محترم حضرت آقاي آقاسيدمحمد حسين طباطبائي
قلم روان و  هو توضيحات آن بها  ( كه پاورقي1773اسفند  -الذكر )اصول فلسفه و روش رئاليسم سابق

قديم  اند جمع بين افكار فلسفي نگارش يافته است، آقايان خواسته محققانه آقاي آقاشيخ مرتضي مطهري
و استفاده  الرئيس ابوعلي سينا استدالل مبتكرانه شيخ و جديد را بنمايند. در مقاله سوم اين كتاب با تأسي به

و  اينكه روح دائر به له احساس و ادراك به ابطال عقيده ماديونئي جديد و توسل به مسشناس از روان
روح و پردازند و در پي اثبات مجرد بودن  شود، مي ادراكات روحي از خواص و آثار ماده ناشي مي

 روند. وجود خارجي مستقل آن مي

طور ضمني و از  شود، روحيون به از سرحدات احساس و ادراك شروع مي با اين بيان كه قلمروِ روح
نشيني كرده و از اثبات وجود روح براي نباتات كه نمو و توليدمثل  روي اجبار يك سنگر ديگر عقب

نمايند و حتي خاصيت  ند، استعفا داده و عجز خود را مخفي ميباش اراده مي حس و بي دارند، ولي بي
را براي روح حيواني و روحي كه اعمال غيرذهني انسان، مانند حركت عضالت و  ابديت و استقالل

 نمايند... ، نفي ميباشد ميكند و فارغ از تفكر و تعقل و تعميم  تنفس و تغذيه و غيره را اداره مي

*  *  * 

در پاورقي مقاله مورد بحث، ضمن تجليل و تشريح نظريات فيلسوف بزرگ اسالمي قرن  آقاي مطهري
نمايد. صدرالمتالهين معتقد بوده است  نكته بسيار جالبي را نقل مي يازدهم هجري مرحوم صدرالمتالهين

مولود يك سلسله ترقي و تكامل ذاتي طبيعت »يعني  «باشد ميده ترين محصول ما خود عالي روح»كه 
گونه ديواري بين عالم طبيعت و ماوراءالطبيعه وجود ندارد. يعني ممكن است يك موجود  است و هيچ

 .«موجود غيرمادي بشود همادي در مراحل ترقي و تكامل خود تبديل ب

آيد خيلي از مشكالت و اختالفات حل شود و اصالً دعوائي  نظر مي ه، ببا اين بيان صدرالمتالهين شيرازي
كيفيات شمار و و روحيون باقي نماند: در اينكه موجودات و مشهودات طبيعت داراي انواع بي ميان ماديون

لف وضع نمايد و گوناگون بوده، بشر براي تفكيك انواع و تشخيص افراد ناچار بوده است، اسامي مخت
سرحدات متمايز قائل شود، حرفي نيست. در عالم حيات نيز بديهي است كه مراحل تحول در نردبان 

كليه آثار  هاين براي تكلم ب تكامل از ماده خاكي تا جنبده ناطق التُعَدُ واَلتُحْصي است و وجوه تمايز و تبه
الْبَحْرُ قُل لَوْ كَانَ»فرمايد  مثل زده به پيغمبر مي انتها است )احصائيه صحيح همان است كه قرآن خلقت بي

( بگو اگر 159 /( 11))كهف« .رَبِي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا مِدَادًا لِكَلِمَاتِ
هاي او مداد و مركب باشد، پيش از آنكه اسامي  ها و نشانه دريا براي تحرير كلمات پروردگار من و زبان

رسد اگرچه يك درياي ديگر به كمك آن بياوريم!( تا  پايان مي هو آثار پروردگار من پايان يابد، دريا ب
آيد صور نوظهور پديدار شده باشد. با اين  نظر مي هه و بجائي كه مراتب شباهت و سنخيت محو شد

هاي بديع جهاني و آثار و خواص آن، خود را ناچار ديده است كه  كيفيت زبان بشري براي بيان فعاليت
اصطالحات خاص و تعبيرهاي تازه و مستقل كه قابل تطبيق با اسامي و صفات مشخصه ماديات نباشد، 

و تجرد و بسيط بودن و اصطالحات مشابهي مانند نفس و دل و  طالح روحجمله است اص بياورد. از آن
                                        (.سرعت و ساير خصوصيات ابتدائي ماده -رنگ -بعد -غيره )در مقابل وزن
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مغز و اعمال  حيات و توجه به سلسله اعصاب و يانصراف از نسوج و اعمال حيوان
 يپسيكولوژ يسنگرها هب يحس و ادراك، در جنگ با ماديون از حدود فيزيولوژ

 .اند كرده ينشين عقب

 يهدف تيرها است از طرف ماديون يدانيم اين سنگر هم مدت كه مي طوري به
 يحال در بين علماقرار گرفته است و در هر  يآور شديد انتقاد و تجربيات تزلزل

از آن مفهوم  ، ديگر روحو اِسپيريتواليست و ماترياليست اعم از ايدآليست يطبيع
اوليه خارج شده و مسلم گرديده است كه در بدن موجودات زنده، يك جوهر يا 

ر اثر پرواز آن، ناگهان تمام آثار حيات از موجود كه د يجرم لطيف متمايز مشخص
عالم امروز با  .نيست يقطع عالقه كند، وجود ندارد و ميان حيات و ممات فصل قاطع

است كه فكر  ييبسيار پهناور پر از معما يحيات دريا يوجود اقرار بر اينكه عالم ذ
و  نمايد ميده مشاه را آناز امواج ساحل  يضعيف يزحمت تأللؤها هبشر از دور ب

و فيزيك عالم جماد بسياربسيار  يكه در آنجا حكومت دارد با شيم يو فيزيك يشيم
برسد كه صندوقچه  ي، روزدهد ميخود اين اميد را  همتفاوت است، در هر حال ب

اسرار درون پروتوپالسم را نيز افتتاح نمايد و موفق به خلق موجود زنده يا الاقل دخل 
 !روح بشود يدر عالم ذمالكانه  يها و تصرف

و از دست رفتن سنگر قديم، معتقدين از  يچنين شكست احتمال يبين پيش يبرا
خود را از  ياند تا در آنجا خدا انديشيده يمخصوص يحاال يك پناهگاه احتياط

 يباالخره پناهگاه ياين پناهگاه اگرچه محقر است، ول !آسيب دشمنان حفظ كنند
قديم  يورتديگر از تمام اختيارات و اقتدار امپرا كه ييخواهد بود كه خدا، خدا

 .محروم شده است، باز تخت و تاج و مخصوصاً نام پرافتخارش را حفظ خواهد كرد

 اند كه فلسفه نموده و خوشحال صحبت از حساب احتماالت و فرضيه كوانتا
است و اين تصور را كه دنيا بر سبيل جديد قانون عليت قرن سابق را نقض نموده 

                                                                                                              
 و بيان بسيار  نظر ماديون سيم يا طبقرا مجرد و منفك از ماده بشنا ولي همه اين نظريات اعم از آنكه روح

روح و بلكه خود روح را محصول تكامل يافته ماده بدانيم، چيزي  ه، كيفيات منتسب بعميق صدرالمتالهين
ايم و برخالف عالقه و اصرار ماديون، قبول اصالت و منشاء و  از حقيقت و عظمت جهان خلقت نكاسته

سي شناختن ماده كه خود مطيع و محتاج و مخلوق است، سر خلقت و وجوب وجود خالق را نه تنها از اسا
 آفريدگار سربزيرتر خواهد كرد و بين نخواهد برد، بلكه هر منصفي را در برابرِ قدرتِ با تدبير و حكمتِ

مقدار ناتواني استعداد ايجاد هر كيفيت و  مانند او كه به شيئي بي ي و فضل بييناچار خواهيم  بود بر توانا
 «!اهلل عَلي كُلِ شَيئي قَدِيرِ  اِنّ»دهد، بيشتر آفرين بگوئيم و تصديق كنيم كه  صورت و قدرت را داده و مي



 
 

 

 
 

 117  ـــــــــــراه طي شده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تابع مقررات دقيق و اصول  ييك ماشين منظم كار كرده و مانند يك دستگاه رياض
آن  يخشك بوده و حالت امروز آن نتيجه حالت ديروز است و وضع فردا يعلم

مقياس بزرگ  هو اگر ب .از امروز خواهد بود، باطل كرده است يناش يطبق رويه معين
ها  ام محسوس قانون عليت اصل و اساس باشد، الاقل در عالم الكتروندرمورد اجس

از اين بابت است كه اگر  يدلخوش شود! مياين قانون دچار اختالف و اختالل 
شده و هر حالت  يبديه يموجب قانون عليت بنا بود اوضاع عالم تابع قوانين رياض هب

خدا و نفوذ و  يبرا يحلباشد، ديگر م يو مسلم تابع حالت قبل يو حركت آن قطع
دنيا چون ذرات  يا موجب فرضيه كوانتا و ساختمان ذره هاما ب .ماند مين ياقتدار او باق

رسند كه  مي ييها سر دو راهه هخود و در انتخاب وضع آتيه اغلب ب يدر مسير طبيع
 يبرا يد ترجيحتوان ميو غيره ن يشيم ،ياز قوانين مكانيك، فيزيك، رياض يك  هيچ

ل شود و حساب احتماالت امكان انتخاب هر يراه ديگر قا هها نسبت ب ز آن راها ييك
يا incertitude  اصطالح هو ب دهد مينشان  يآن ذره سرگردان مساو يدو راه را برا

 در يمشيت اله ياينجاست كه دست تقدير يعن گويند مي، شود ميحاصل  يتكليف يب
بنابراين  ...راند چپ مي هراست يا ب ههوس( خود، ذره را ب هب ميل )يا هكار آمده، ب

و غيره كار  و ساير علوم و يا ماده و روح يرياضيات و فيزيك و مكانيك و شيم
را معين نخواهند كرد و خدا  يبكنند، باالخره تكليف قطع خواهند ميخود را هر نوع 

 ... !در اين دنيا هست يو حق يرا هم سهم

از افكار  يكه فعالً بشر، پس از آنكه خدا را به پيرو يين است آن پناهگاه آخرا
 يكشانده و كوچك كرد، برا ينشين عقب ه، بي، سايه به سايه ارواح خياليشخص

او در دست آخر كنار  يكه برا يو اين است نصيب !خود آماده نموده است يخدا
 !اند ل شدهيكه جهت خدا قا يگذاشته، مقام شامخ

باشد پس بهتر  يدرجه ضعيف و احتمال اين بهگر بنا است نقش خدا در جهان ا
 !در كار نباشد ييكه اصالً خدا

*  *  * 

 :حقا كه ... !عجيب است يخيل

1«َقَدُروْا الّّلَه َحَّق َقْدِرِهَوَما »
 

                                                
 ، ارج ننهادند...: خداي را چنان كه سزاوار اوست 91( / 0انعام) .1
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و  )ع(يمعاصر عيس هم مانند مشركين بشر موحدِ درس خوانده تربيت يافته امروز
تناسب اوهام خود  هشمائل و ب يقدر خدا را ابداً نشناخته، او را دائماً رو محمد)ص(

 !كند يوصف م

 (115( / 71)صافات) «.ُسْبَحاَن َرّبَك َرِّب اْلِعَزِة َعَما َيِصُفوَن»

كه  يطور آناز  -آن پروردگار صاحب عزت -منزه است پروردگار تو)
 (!كنند مياو را وصف 

 (111( / 71)صافات) «.َوَسَّلاٌم َعَّلى اْلُمْرَسِّلنَي»

 (.و سالم بر فرستادگان)

ما از قدم  !باد كه حق مطلب را ادا كردند و كالم ناهنجار نگفتند سالم بر پيغمبران
 !ايم چنين تنگنا افتاده هاول بيراهه رفتيم كه حاال ب

 :فرمايد مي قرآن كه حاليدر 

 (07( / 81)فصلت) «.ُكِل َشْيٍء َشِهيٌد ىَأَوَلْم َيْكِف ّبَرّبَك َأَنُه َعَّل»

نيست كه او بر سر هرچيز و هرجا  يپروردگار تو كاف ينشان يآيا برا)... 
 (!شاهد و حاضر است

خدا را در  ما چه حق داشتيم طبيعت را از قلمروِ حكومت وجود او جدا ساخته،
 عرش خارج از عالم ماده و جسم جا بدهيم؟

َفُع ِعْنَدُه ِإّاَل ِفي اأَلْرِض َمن َذا اَلِذي َيْش َلُه َما ِفي الَسَماَواِت َوَما»
 (300( / 3)بقره) «ّبِإْذِنِه

ن از آن اوست، كيست آنكه بتواند بدون اذن خدا )و ها و زمي آسمان)... 
در عالم  يترين شفاعت و دخل و تصرف رعايت مقررات او( كوچك

 ...( !وجود بنمايد؟

تواند  يكه در طبيعت هست، همان عين مشيت خدا است و نم يهرچيز و هر قانون
 .از ناحيه غير او باشد

ميان رعيت و ارباب و توده و پادشاه  يبشر يكه در زندگان طور همانانسان 
 .انداخته است ييماً خندق كَنده و جدايفاصله ديده است، مابين خود و خالق نيز دا

 .فرمايد مي اما قرآن

 (10( / 05)ق) «.َحْبِل اْلَوِريِد َوَنْحُن َأْقَرُّب ِإَلْيِه ِمْن»

 (يمتر نزديكو ما به او )به انسان( از رگ گردن )... 
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 دورم يتر كه من از و وين عجب  من است هاز من ب تر نزديكدوست 

 ورمــهجـن مـن و مـار مـنــدر ك  كه دوست  گفت كه توان كنم با هچ

لق و مخلوق پرده و ظاهر و باطن را ما درست كرديم، تا ميان خا ماده و روح
 : قرآن گفته بهبيفكنيم و اال 

 1«َواْلَباِطُن آِخُر َوالَظاِهُرُهَو اْلَأَوُل َواْل»

خدا دارد؟ ما نبايد تصور  يقبول نظم و حساب در دنيا چه منافات با فاعل مايشائ
مخلوق ما و تمايل بشر  يمكانيك و قوانين فيزيك و شيمكنيم حساب و هندسه و 

هستند كه مستقل از ذهن و غيرمربوط  يمسلم ياست، يا رياضيات حقايق قطع
رود و  شمار مي هاگر رياضيات جزو بديهيات اوليه ب ؛خير .و عدم عالم باشد وجود به

ت كه غير آنس ينيست، برا يتصور يا قبول اصول ديگر هاگر ذهن ما جز آن قادر ب
كه ما چشم باز كرديم، اين دنيا و اين اصول را  ياز روز .نديده است يآن چيز ديگر

و  يايم پس حساب، امر بديه ايم، گفته چون دودوتا را هميشه چهار تا ديده .ايم ديده
گم  ينبود و از ميان دودوتا يك ياست و اال اگر در دنيا حقيقت و بقاء و وجود يقطع
رياضيات و زمان و مكان و ماده و غيره  ...آمد، نه چهار تا يتا در مدودوتا سه  شد مي

قدرت مطلقه او  يساخته و پرداخته ما نبود كه تحميل كردن آنها بر اراده خدا مناف
 .است كه بر وجود و ذهن ما تحميل شده است «او»اينها تمام ساخته و خواسته  .باشد

است  يتعال يمشيت و پرتو ذات بارقرار حساب و حكومت قوانين طبيعت همان عين 
 :بينيم يكه ما در آن خدشه و خلل نم

ِمن َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل َتَرى ِمن  َما َتَرى ِفي َخّْلِّق الَرْحَمِن»
 (7( / 01)ملك) «.ُفُطوٍر

( پس چشم را ي)اگر ديد يبين ينم يت و اختالفدر خلقت خدا تفاو)... 
 (!؟يينما مشاهده مي يرخنه و خللبرگردان )ببين( آيا 

نقص از  .ديديم، عيب در دستگاه خدا نيست يوقت استثناء و اختالف يك اگر ما
دگر بار اگر با دقت توجه  .ايم ايم و يا بد فهميده كرده يبين ما است كه يا غلط پيش

خالق  ياز حكم واحد عموم يهم خال يقدر سر سوزن ههد شد كه بيم مسلم خواينما
 !نيست

                                                
 : او ازلي و ابدي است و پيدا و ناپيدا؛ ... 7( / 01حديد) .1
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خدا  يو ثابتِ منظمِ بدون استثنا را در طبيعت برا يوجودِ قوانينِ قطع چرا مؤمنين
 :فرمايد ميدر يك جا  كه قرآن دانند؟ در صورتي يشأن م ننگ يا كسرِ

 .اْلِميَزاَن َضَعَوالَسَماء َرَفَعَها َوَو»
 (1و  1( / 00)رحمان) «.َأَلا َتْطَغْوا ِفي اْلِميَزاِن

  .برافراشت و ميزان و نظم برقرار كرد را  ناو آسم)
 (.زان و نظم بنمائيدو انحراف از مي يمبادا سرپيچ

 :كند ميديگر امر  يو در جا

 .َسِبِح اْسَم َرّبَك اْلَأْعَّلى»
 .اَلِذي َخَّلَّق َفَسَوى
 (7تا  1( / 11)اعلي) «.َواَلِذي َقَدَر َفَهَدى

  .خود را يتسبيح كن نام پروردگار اعال)
  .كه خلق كرد و منظم و استوار ساخت يآن كس

 (.كرد ييكه اندازه گذارد و سپس راهنما كسي  آن و

بدانند  حيات را روح يها اينقدر اصرار دارند، منشاء و مأوا يكه بعض عجيب است
 :فرمايد ميصريحاً  آنقر كه حاليدر 

 (75( / 31)انبياء) «َحٍي َوَجَعّْلَنا ِمَن اْلَماء ُكَل َشْيٍء»

 ... (را از آب قرار داديم يا و هرچيز زنده)... 

مرده مانند تحويل شب و  هروح ب يو تبديل ذ حرو يتبديل جمادات به ذ در قرآن
 :بيان شده است ياز يك گردش و يا تحول طبيع ييكديگر دو وجه متوال هروز ب

 اْلَحَي ِمَن اْلَمِيِتالَنَهاَر ِفي الَّلْيِل َوُتْخِرُج  ُتوِلُج الَّلْيَل ِفي اْلَنَهاِر َوُتوِلُج»
 (31( / 7عمران) )آل «َوُتْخِرُج اَلَمَيَت ِمَن اْلَحِي

 يكن شب مي در وارد را روز و يينما مي شب را وارد)يا تبديل به( روز...)
 (...سازي را از زنده خارج مي و مرده يآور يبيرون م و زنده را از مرده

نسبت داده و  خدا بهو عوامل خير و بركت دنيا را  ينه تنها آثار وجود قرآن
 :گويد مي

 (79( / 11)كهف) «َلا ُقَوَة ِإَلا ّبالَّلِه»

 (...خدا وجود بهر مگ شود ميحاصل ن ييهيچ نيرو)... 



 
 

 

 
 

 111  ـــــــــــراه طي شده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رساند كه با وجود همه  آنجا مي هاراده مطلقه را ب يبلكه دامنه تماميت و يگانگ
( با صراحت زردتشتيان يرغم اشتباه و افترا يما )و عل يتعجب و استنكاف منطق بشر

ل مأذون( از جانب را هم از خدا دانسته او را مأمور )يا الاق خلقت شيطان يقاطع
1 !شناسد پروردگار مي

 

*  *  * 

ماوراء طبيعت  هنيست كه خدا را پله پله از عالم طبيعت ب يموحد خداپرست كس
جمادات و انشاء مقررات طبيعت را از ذات خالق بگيرد و  پس از آن اختيار .براند

و  .ها سراغ بدهد خالف رويه تنها حيات را اثر او بداند و دخالتش را در استثناها و
ل شود و دستش را مانند ياو شريك و رقيب قا يهم برا يبخش باالخره در حيات

، .!عالم باز بگذارد ياحتمال يها گير فقط در سرنوشت فال يها ها و پيرزن بين طالع
تنيدن  دينان ينفع ب هطور خداشناختن و خداشناساندن دام ب است، اين اينها تمام شرك

 !و دانه در آن پاشيدن است

 .هم نكنند ينگويند و جدال يمنكرين خدا چيز .هست يا نيست ييا دنيا و عالم
شما  .رسد كه يك چيز بيش نيست جا مياين بهروز  هست علم انسان روزبه ياگر چيز

 پيغمبران .خواهيد بگذاريد اسم آن يك چيز را كه هرچه هست از اوست، آنچه مي
 ! اند او را خدا نام گذارده

3«َأْسَماء اْلُحْسَنىَلُه اْل ُهَو الَّلُه اْلَخاِلُّق اْلَباِرُئ اْلُمَصِوُر»
 

 كهنه یها استدالل

 يبه بعض يه نباشد توجه مجدد، شايد بيفايدشده يمرحله دوم از راه ط هقبل از ورود ب
را كه در زمينه توحيد  ييم و جواب اشكاالتيكننده بنما كهنه گمراه يها از استدالل

 .، بدهيمشود مي

متفكرينِ با حسنِ نيت را بايد در  يا ( پارهيقيد ي)يا الاقل ب يدين ياز علل ب يبعض
ناقص  يها تداللكه طبع نقادشان با اس يكسان هضعف منطق متقدمين جستجو كرد و ب

 ينيست ول يشدن البته خدا و دين عوض .حق داد يا ، تا اندازهشود ميكهنه متقاعد ن
                                                

دارد و مفتاح تكامل بشر  كامل در خلقت انسان ياست كه مصداق طبيع ياين خود بحث بسيار مهم .1
  .و جداگانه بايد تشريح شود باشد مي

 بخش و صورتگر كه نيكوترين صفات خاص اوست؛ ... : اوست خداي آفريننده و هستي 38( / 09حشر). 3
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افكار و علوم  يطرز نزديك شدن ما به آنها و طريق درك مطالب قهراً تابع سير طبيع
 .كه بايد دوره به دوره تحويل و تطبيق داده شود باشد مي

، تشبيه نمايند ميبات وجود خداوند اث ييك استدالل كالسيك كه معتقدين برا
 يا يا يك ساعت است كه ناچار بايد سازنده يكردن دستگاه خلقت به يك كشت

نفس يا موافق با آن و  هاز قياس ب ياين استدالل نيز چون در اساس ناش .داشته باشد
 .كننده درآمده است ، ناقص و گمراهباشد مي طرف شرك هب يكوره راه

 به ايجاد عدم تقارن يآنكه عمل انسان يا حيوان در طبيعت منتهتوضيح 
(Dissymétrieو ) مانند خانه يا النه  .باشد مي يو نظم قبل يزدن جريان معمول بهم

مزرعه، درآوردن آب يا برگرداندن مسير  هساختن، كاشتن درخت و تبديل علفزار ب
دريا انداختن آن و تغييرات  هدر آوردن و ب يكشت صورت بهرا  يرودخانه، مواد طبيع

و عدم تقارن و استثنا  ينظم يما، چون موجب ب يبنابراين كارها .بسيار كوچك ديگر
و چون  شود ميشناخته  ي، فورشود ميو پيدايش حالت خاص در وضع طبيعت 

شود و افعال و مصنوعات ما  يگردد، هدف ما معلوم م به منظور مشخص مي يمنته
 يپا هخود و ب يو چون اين آثار برا .دهد ميشان و سراغ از فاعل و صانع خود ن

تشكيل  يو جريان قبل ياند و برخالف رويه عاد صورت درنيامده اين بهخودشان 
 .در كار آمده باشد يايجاد و ابداع آنها دست ديگر ياند، ناچار بايد برا شده

خودش كبوتر  يبرا .وتر نيستكب يديگر يكبوتر برا .اما در طبيعت چنين نيست
و در اين مسير  كنند مي يكوه و دريا مسير خودشان را ط .كند مي ياست و زندگ

 ي ها و تأثيرات متقابله ، جز فعل و انفعالشود ميديده ن يهدف و مقصد و حاكم
 يو هميشه راه كنند ميخودشان اثر  يواليشعر آنها بر يكديگر، خودشان رو يقهر

 يا آب چاره :است يو جبر يو علماً قهر يرند كه عقالً بديهگي را در پيش مي
در دامن كوه سرازير گردد و  يرا در پيش گيرد و وقت يندارد، جز آنكه سرازير

قهراً سبب سائيدن و كندن و غلطاندن مواد سر راه و  (Force motrice) زنده ينيرو
ساختمان طبقات زمين  هكه منجر ب يآثاربعد رسوب گذاشتن و هزاران پديده و 

ها و اختالف  انرژي كند ميكه حكم  اصل دوم ترموديناميك .شود ميگرديده است، 
و  ياحتماالت منطبق بوده و جهت طبيع يها بايد هموار شوند، با حساب رياض سطح
 .شتر باشدكه احتمال وقوعش بي دهد مينشان  يها را در طرف تحويل يبديه

 چون برخالف  يكشتالبته ساعت يا :اين نظر ترديدكنندگان در توحيدگفتند يرو
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درست  يتصنع طور بهمواد اوليه خود،  يو سابقه طبيع يو احتمال بديه ينظم جار
، ناچار بايد صانع داشته كند ميرا برآورده  يخاص يخارج يها شده است و احتياج

و  يسير طبيع يرو دهد ميهرچه در آنجا رخ  .تباشد؛ اما دستگاه طبيعت چنين نيس
 يبنابراين چون ما دست .باشد ميخود  هب خود طور بهموافق با مطلق احتمال و امكان و 

 !نداريم خدا را در بين بياوريم يبينيم، داع يدركار نم يو قصد

كالسيك(  يها طور در عالم موجودات زنده، سابقاً )و حاال در استدالل همين
كه  يانگيز حيوانات را مانند احسان ز شگفتيعضا و تفويض استعدادها و غراا ياعطا

دادند  نسبت مي خدا به، باشد ميو مستقل و منفصل از اعمال آن  كند ميمنعم به بنده 
به كشف و اعالم  يوقت يعلوم طبيع .آوردند بر قدرت خالق مي يو از اين راه شواهد

نشان داد كه در موجودات زنده تكميل و را  يقوانين تكامل رسيد و اين اصل كل
در  ياحتياجات و مبارزات حيات ي در نتيجه يطبيع يِتدريج صورت بهتشكيل اعضا 

حاصل  يخود حيوان و فعل و انفعاالت محيط خارج يكاربردن و فعاليت داخل هاثر ب
خود را  ،تر شد و علم سست ،سست ي، اعتقادهاباشد مي ي، و صفات اكتساب1شود مي
3!نياز از فرضيه خدا دانست ياسرارِ پيدايشِ حيات ب يجستجو يبرا

 

*  *  * 

اند كه خدا و مخلوق خدا را نبايد با  مؤمن و منكر هر دو غافل از اين نكته بوده
ما نبايد انتظار داشته باشيم، خدا را در  .نفس نمائيم هخودمان و مصنوعاتمان قياس ب

ه خاصه آثار خودمان است، جستجو نمائيم و عالم ك ينسب يها استثناها و عدم تقارن
معين نشان دهيم و عمل او در موجودات،  ياو را با انگشت در كار مشخص و جا

 يطور عقب خدا رفتن، دست خال اين .آنها باشد ياز كيفيات درون يخارج و جدا
  :اميرالمؤمنين گفته به .برگشتن و گمراه كردن است

 یَو َغرَي ُكِل َشيٍئ ّالّبُمزاَيَّلٍة فاِعٌل ّالّبَمْعَن َمَع ُكِل َشيٍئ ّالّبُمقاَرَنٍةِاَنُه »
  «اْلَحَركاِت َواْلآَلِة

                                                
 La fonction crée l'organe  : عبارت متداول بنا به. 1
مطلقِ  يقياسِ كلباشد و در م يد دليل بر عدم سازنده و خواهنده اصلتوان ميگو اينكه اين نكته نيز ن. 3

 ياگر عمل يكاهد؛ يعن ينم يبودنِ تحول از عظمت و اشكال امر چيز يبودن و اكتساب يطبيعت و تدريج
  .سال بدون عامل ميسر نباشد، الجرم در يك ميليارد سال هم ميسر نخواهد بود در مدت يك



 
 

 

 
 

 «مباحث بنيادين»،  (1) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  135

 

آنها باشد؛  ينه آنكه همنشين و پهلو يخدا با همه چيز و در همه جا هست، ول
نه  ينكه جدا و دور از آن باشد؛ فاعل و عامل است، ولنه آ يغير از هرچيز است، ول

  .و از طريق حركات و وسائل و آالت يمعن هب
  1«.َأَنُه َعَّلى ُكِل َشْيٍء َشِهيٌد»

از نقاط دستگاه  يا نقطه .او در هر چيز و باال و همراه هر چيز حاضر و ناظر است
 لحاظ بهبنابراين  .از وجود و عمل او باشد يكه خال شود ميقت پيدا نوسيع خل

در هيچ قسمت و هيچ كيفيت دنيا  يگونه تمايز و تفاوت تشخيص و تحقيق خدا هيچ
 يدنيا .و تفكيك كرد يوجود ندارد كه از آن راه بشود او را تشخيص داد و مجز

گداخته يكنواخت  ي داخل كوره همخلوقات در برابر ذات خدا قابل تشبيه ب
كه جميع نقاط آن در درجه  باشد مياصطالح يك محيط مشعشع ايزوترم(  ه)ب

در چنين محيط متشعشع و مملو از انوار  .يكسان تشعشع نمايند طور بهحرارت واحد 
يك  هيك نوع و ب ههر سو كه بنگرد، به قرار گيرد، ب يمختلف، اگر فرضاً چشم ناظر

كه قرينه و  يگونه تمايز و تفاوت و هيچ ،كند يريافت ميك اندازه اشعه د هرنگ و ب
بنابراين  .تشخيص اشكال و تفكيك خطوط و الوان باشد، نخواهد ديد يوسيله برا

 يكه در تاريك يدرست مثل كس .بيند ياز اجسام موجود را نم يك  هيچهيچ چيز و 
ين محيط رؤيت اشياء مجاور محروم باشد، چشم ناظر در چن محض قرار گيرد و از

مطلق  يتاريك هبر او نشود، حكم ب يهموار و يكنواخت، اگر داللت يسراسر نور، ول
را كه از همه  يا د انكار وجود تمام اجسام و اشعهتوان مي يخواهد كرد و به آسان

 !طرف او را احاطه و غرق كرده است، بنمايد

ر علوم دارد، نه از جهت انكا يهست و جهان خالق ييم خدائيگو ما اگر مي
ما  .باشد مييا عدم قبول قانون احتماالت  ترموديناميك يو اصول جبر يطبيع
و غيره هرقدر محكم و  ييم رياضيات و احتماالت و قوانين فيزيك و شيميگو مي

موجود شد،  يو وضع ياينها اگر چيز .بيش نيستند ييها مسلم باشند، روابط و استنباط
يك مترتب شده است  هره كه ب يخواص و آثار يآنها را از رو ترتيب و تحويل

كننده و ، نه ايجادباشند ميزبان حال وقايع و ترجمان حقايق  .كنند يما بيان م يبرا
را  يا باشد و مهره يبايد دست .نبوده و نيستند وجود بهقادر به تبديل عدم  .تغييردهنده

 يا  خال تك دو تصادف امكان هدرج شما احتماالت حساب تا بيندازد يطاس يرو
                                                

 ز گواه است.ا ختيار تو بر هر چي : ... صاحب 07( / 81فصلت). 1
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 .شش و بش را تعيين نمايد

دان  يدانشمند رياض .عالم رياضيات تشبيه كرد هب توان مي يخلقت را از جهت يدنيا
فاصله ثابت از نقطه  هكه جميع نقاط آن ب يمثالً از خط يو تعريف يدر مغز خود فرض

 نمايد ميالم وهم ايجاد را در ع ياين فرض و اين تعريف شكل .نمايد ميمعين باشد، 
شود كه توأم و الزم و ملزوم  يو از آن يك سلسله خواص و روابط و فروع نتيجه م

كه بعداً بشود، يك يك  ييها بحسب مطالعات و توجه يباشد؛ ول يره ميبا تعريف دا
آن شكل و قيام تمام خواص و آثار موكول به  يدرهر حال بقا .گردد يمكشوف م

بكند مثل تقاطع سه خط  يدان تعريف و فرض ديگر ير رياضاگ .ادامه فرض است
 يها كه مجموع فواصل نقاط آن از دو نقطه معين ثابت باشد، شكل يمستقيم يا خط

و موجد  يمثلث و بيض ره ويخالق دا .شود ميديگر و خواص و آثار ديگر حاصل 
 .تنه رياضيا باشد ميدان مبتكر  يخواص و خصوصيات جالب آنها، همان رياض

، اطراف و درون اشياء و امور نمايند مي يدنيانما هستند كه سع ي ينهيآ يعلوم بشر
گاه با زير و رو كردن مصنوع و يا سنجيدن  هيچ .ما نشان دهند هرا از وجوه مختلف ب

 .آورد يو سبك و سنگين كردن آن، صانع از درون مصنوع سر در نم

ا كه يك عدم تقارن و استثناء شمار و ظهور بنده و شم همين وجود موجودات بي
شهادت علوم، تماماً سرگشته و  هباشيم و بنا ب در مقابل خالء و عدم مطلق مي

حال درآمده  اين بهطبيعت و تأثيرات متقابله يكديگر،  ينظام كل هفرمانبردار بوده بنا ب
يم و از خود تسلط و تصرف در تغيير دادن اصول حاكمه و يآ يحال ديگر درم هو ب
از ما  يك  هيچ يداشتن خواص و اوضاع حاضر و يا خلق و اعدام را نداريم و برا هنگا

در ايجاد منشاء و صفات خود و تصميم در پيدايش و  يترين سهم يجزئ توان مين
تشكيل جهان قائل شد، ناگزير از وجود يك علت عامل غير متقارن ايجادكننده و 

هيچ  .غير از همه باشد ياه با همه، ولباشيم كه حاكم و فاعل و همر دارنده مي نگاه
كه  طور نيست كه دنيا حتماً وجود داشته باشد و حتماً همين يالزام و اجبار و دليل

 يكه هيچ دليل طور همانفقط يك امكان موجود باشد،  ييعن .هست، بوده باشد
 يبلكه بينهايت شكل ممكن بود رو .ره باشندينيست كه تمام اشكال و خطوط دا

ره يكشيده شده و آن شكل مثالً دا يبينيم شكل يحال كه ما م .شيده شده باشدتخته ك
 .داشته است يدر كار بوده و منظور يدان و رسام يپس رياض .است

 كنيد و كالم شما كه سكوت فضا  اگر شما تكلم مي .اگر ما هستيم خدا هم هست
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طبيعت  ير و صدا، پس اين سنمايد ميشما  وجود بهداللت  كند ميصدا  هرا مبدل ب
  .د بدون خدا باشدتوان ميهم ن

1«.ِإَنُه َلَحٌّق ِمْثَل َما َأَنُكْم َتنِطُقوَن»
 

فعل و  يقول شما رو هيم ماده اوليه كه بيگو طور در عالم زندگان مي همين
سلول درآمده و از سلول ضعيف انواع  صورت به متدرجاً يطبيع يها ها و تحول انفعال

سر درآورده است، اگر طور ديگر تكوين شده  ها و جانوران و باالخره انسان درخت
و نيرو و حرارت و تشعشع  يبود و اگر مقررات طبيعت كه تحت عناوين جاذبه عموم

 يشده بود، مسلماً دنياترتيب ديگر وضع  ه، بباشد ميو الكتريسته و غيره مشهود ما 
است كه مبتكر و موجد  يازل ييبنابراين مشّيتِ ابتدا .داشت امروز صورت ديگر مي

 .باشد ميو آينده  يصور و انواع فعل

عمل ارباب با  قياس بهكه قدما  طور آننيز اراده خدا و خلقت جانداران را  قرآن
تصور  (Discontinu) و منفصل يجزدلخواه م يعنايت و اعطاها صورت بهرعيت و 

تر و  وجه بسيار تمام ه؛ بلكه قانون تطور و تكامل را بفرمايد مين ينمودند، معرف مي
و مصنوع اعمال  «مكتسبات»ها( را مرهون  كامل بيان نموده و كليه موجودات )نفس

 :شناسد خود آنها مي

 «ٍس ّبَما َكَسَبْتّباْلَحِّق َوِلُّتْجَزى ُكُل َنْف َأْرَضَوَخَّلَّق الَّلُه الَسَماَواِت َواْل»

 (33( / 80)جاثيه)

 يخلق كرد كه هر نفس طوري بهحق و ه ن را بها و زمي خداوند آسمانو )
 ( ...دريافت دارد كند ميرا كه خود كسب جزا و نتيجه آنچه 

  : و يا
  ( 71( / 18)مدثر) «.ُكُل َنْفٍس ّبَما َكَسَبْت َرِهيَنٌة»

 ( .كند مياست كه كسب  يچيز آن در گرو و رهن ي)هر نفس
تر گذاشته  عقب هپا ب مبدأ انسان نيز از داروين تعيين يدر قانون نشو و ارتقاء برا

 :رود سراغ گل و خاك مي هب

 (1( / 73)سجده) «.ّبَدَأ َخّْلَّق اْلِإنَساِن ِمن ِطنٍي»

 ( .ردرا از گل شروع ك خلقت انسان... ) 

                                                
 گمان آن حق است، همچون سخن گفتنتان قطعي است. : ... بي 37/ ( 01)ذاريات. 1
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آدم  يسازان، برا قياس مجسمه هوهم و خيال خود و ب يايم، رو حال اگر ما آمده
ايم كه در آن فوت كرده، به راهش انداخته باشد،  ساخته يدست خدا هيكل گل هب

كه اوامر خدا را در مورد آدم )يا آدميزاد( به  ييقرآن آنجا .نيست تقصير قرآن
پس هر زمان كه من او را منظم و مرتب كردم و از  :فرمايد مي، كند مينقل  مالئكه

به اين  .بيفتيد يگزار و خدمت يسجده بندگ ه، در برابرش ب1خودم در او دميدم روح
شود و در آيات  يپيدايش و تكميل انسان قايل م يبرا يمراحل ترتيب مراتب و

 ياين مراحل در مورد كليه موجودات به وجه بارز يتوال هب (11)يسوره اعل يابتدا
 :فرمايد مياشاره 

 .اَلِذي َخَّلَّق َفَسَوى  .َسِبِح اْسَم َرّبَك اْلَأْعَّلى »
  .َواَلِذي َأْخَرَج اْلَمْرَعى .َواَلِذي َقَدَر َفَهَدى

 (0تا  1( / 11)اعلي) «.

  .خود را يتسبيح كن نام پروردگار واال)
  .كردت س از آن راست و درسكه آفريد و پ يكس آن

  .نمود ييكه اندازه و مدت قرار داد و سپس راهنما يكس و آن
  .چراگاه را از زمين بيرون آوردكه گياهان  يكس و آن
 (.خشك و سياه گرداند را آنپس 

 

3« ! َه ِإّاَل ُهَوّاَل ِإَل ! الّّلُه »
 

 
 

                                                
حيات نيست؛ چون بنا  ( دميدن روح39 /( 10))حجر ،« فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي»در اينجا جمله  .1

دميده شدن از روح خدا در انسان، شايد  .و منظم شده و زنده بوده است يآيه قبال بشر مستو عبارت به
 .است، باشد خدا بهكه همان تقرب و تشابه  يمقصود روح عاليه و مراتب كماليه انسان

« ثُمَ قُلْنَا لِلْمَآلئِكَةِ اسْجُدُواْ آلدَمَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَ صَوَرْنَاكُمْ» فرمايد: ميدر سوره اعراف هم كه 
 يبلانسان و صورت يافتن او كه مراحل ق ي(  باز تأييد همين نكته است كه خلقت ابتدائ11 /( 1))اعراف

 .بوده است يخدائ بشر است، مقدم بردميدن روح

 : ... خداست؛ كه جز او معبودي نيست... 300( / 3بقره). 3
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  شده یدوم از راه طمرحله 

 عبادات

 عبادات سه گانه

در خالصه اديان ديديم، هريك از مذاهب حقه، ضمن اينكه انسان را دعوت به 
، انجام يك سلسله اعمال و نمايند مييگانه و انتظار زمان بازگشت  يپرستش خدا

سمت را عبادات اين ق .شمارند را نيز واجب يا مستحب مي يف و قيوديقبول وظا
كه  يكمتر بوده است تا در اديان يتوسعه و تنوع عبادات خيل در اديان قديم .يميگو

 .بر اقوام پيشرفته نازل شده است
 .را دارد زيرگانه  سه يها از جنبه ييك يعبادات در هر مذهب

يا دعا ذكر شده است  تصال يعموم نام به كه در قرآن خالق هعبادات نسبت ب :اول
 .او درگاه هب درازكردن نياز دست و خدا يبندگ به اعتراف از است عبارت يكلطور بهو 

حق  يادا ،صله رحم ،پدر و مادر هب يياست؛ مانند نيكو خلق هعبادات نسبت ب :دوم
ح امور مردم، امر اصال ،و دفاع جهاد ،خيرات و انفاق ،اتزك ،همسايه و معلم

و كم  يدزد ،از ظلم يخوددار يامر يعن يهمچنين جنبه منف .ف و غيرهمعرو هب
 .و غيره يسخن چين ،غيبت ،ناحق  هب شهادت  ،قتل نفس ،زنا ،فساد ،يفروش

يك قسمت از اين  .كه دو طرف آن خود شخص است نسبت به خود عبادات :سوم
و  ،از مسكرات يخوددار ،روزه ،ختنه ،دارد مثل طهارت يدما ي عبادات جنبه

 يوفا ،قناعت ،يبلندنظر، محبت ،دارد مانند صداقت ياخالق ي قسمت ديگر جنبه
 .1تزكيه نفس و غيره ،تحصيل علم ،يصبر و پايدار ،عهد هب

                                                
شود و  گانه فوق به يك مقصد واحد منتهى مي هاى سه ولى نبايد فراموش كرد كه عبادات با وجود جنبه .1

  ؛ باشد ميملكات يا مكتسبات عاليه در نهاد شخص  و ايجاد «تربيت»دى لحاظ فر هى از آنها بيغرض نها
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با  ياديان يعنو چه بعد از آنها هميشه با اين فصل از  بشر، چه در زمان معاصر انبياء
 يحقانيت دعو هاز اين بابت كه نسبت ب :اوالً .ابراز داشته است يعبادات مخالفت ذات

خواسته زيربار تكاليف و قيود بسيار  از اين جهت كه نمي :ثانياً .ترديد داشته است
او  يشخص يمنافعِ ماد ياوقات مناف يو گاه يكه خالف تمايالت نفسان يسنگين

 .نمايد ميمخالفت در زمينه اين ماده از حدود آن نيز تجاوز  يحت .بوده است، برود
آنكه خود را در طرز اعمال آزاد و در مقابل وجدان راحت ببيند،  يچه انسان برا

و  و زير خدا و رسالت شود ميمطلب نيز  يمنظور فرار از قيود عبادات، منكر مبان هب
  .زند هم مي قيامت

  سعادت یتجوجس

 يچه وضع ه، بشر را در اين زمينه بيحال بايد ديد سير روزگار و احتياجات زندگ
 .درآورده است

مخصوصاً انسان غير خداپرست  .سعادت بوده است يانسان هميشه در جستجو
خود عالقه داشته و در صدد تأمين منتها درجه تمتع  يسعادت ماد هبيش از سايرين ب

 .وده استب يطبيع يها از نعمت

، حفظ يو حداقل سعادت ماد ينكته برخورد كه شرط اساس اين بهانسان عاقل 
و قوت  ياين دو مقصود ناچار بايد تندرست يبرا .باشد مي يو ادامه زندگ يسالمت

 يكل طور بهتأمين اين شرايط نيز  .و غيره تأمين شود يآباد -امنيت -آب -نان -بدن
خواهد، وسائل  ل ميياسباب و وسا .نيست ميسر يبدون كوشش و بدون صرف انرژ

بايد به دنبال آن رفت و  .شود مياز طريق موهوم و با صرف آرزو تدارك ن يماد
                                                                                                              

  قدرى مهم است كه حضرت  هانجام يك سلسله تشريفات ظاهرى و تكاليف قراردادى. اين نكته بنه
بُعِثْتُ  :يدفرما شمارد و مي مأموريت خود را اصالح نمودن و تمام كردن مكارم اخالق مي ختمى مرتبت

رَبَنَا وَابْعَثْ »مكرر موضوع آيه سابق الذكر  كريم نيز از زبان حضرت ابراهيم . قرآنلِاُتَمِمَ مَكارِمَ الْاَخْالقِ
( را يادآورى 139 /( 3))بقره« مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِيهِمْ فِيهِمْ رَسُوالً

لفظ تزكيه و جاى  هجا ب دهد در يك آيه در دو توجه، يك فرمايد. در جواب قبولى كه خداوند مي مي
آيد،  دنبال ارائه آيات ذكر شده است و دومى پس از تعليم كتاب مى هكه اولى ب لفظ حكمت هديگر ب

شود. در تعليمات حضرت  ، ذكر ميباشد ميحكمت و عقل  مبانى اساسى اخالق كه تزكيه نفس و عمل به
العمل نشان داده و  عكس رات تشريفاتى يهودياندانيم تا چه اندازه در مقابل رياكارى و تظاه نيز مي مسيح

 .دهد اهميت مي به صفاى دل و تعالى روح

مجدداً بحث خواهد شد و به  اين مطلب در مرحله سوم راه طى شده، ضمن بيان مكتسبات و توشه آخرت
 .جنبه اجتماعى آن نيز نظر خواهيم كرد
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درجه كوشش و كار آنها  هتام ب يفرد و جامعه بستگ يماحصل آنكه درجه راحت
 .باشد مياو مؤثر  يداشته و رفتار امروز انسان يا جامعه در وضع فردا

قبول  هحيات، چگونه بشر را وادار ب يسعادت و تكاپو ي، آرزواينك خواهيم ديد
 .باشد يكه با عبادات دين مترادف م نمايد مي يقيود

 بهداشت يا اولين بند از عبادات

قلب و معده و ريتين با  يبشرِ طالبِ سعادت، در اولين قدم متوجه شد كه نگاهدار
در  يو القيد يمباالت يب .عضالت و اعصاب را بايد مواظبت نمايد .خود اوست

خالصه آنكه  .رعايت اعتدال در خوراك و خواب الزم است .مجاز نيست يزندگ
نسبت به نفس خود  يه و آرزو داشته است، حتكرد ميكه تصور  طور انسان فهميد آن

خواهد، بايد زير بار قيود  مي يو راحت ياگر سالمت .نيز آزاد و مختار مطلق نيست
رفت، بر وسعت و  هرقدر پيش مي يف بهداشتيد يا وظااين قيو .بهداشت برود

 .شد مياهميت آن افزوده 

كرده است  يخود ط يپا هپس امروز بشر كامالً اين قسمت از مرحله راه انبيا را ب
قيود و آداب را بنمايد و الاقل نسبت  يكه در عين آزاد و مختار بودن، بايد قبول بعض

كند، ضرر آن  يف سرپيچياگر از اين وظا .دارد يفيبه شخص خود يك سلسله وظا
 .رسد خود او مي همستقيماً ب

تعميم  يمتمدن امروز يميل در دنيا يكه كامالً از رو يف بهداشتيقبول وظا
  .الذكر است يافته است، بند اول از نوع سوم عبادات سه گانه فوق

 یپرست از نفع یناش یپرست نوع

افراد تأثيرات منعكس  .ه در ميان اجتماع است، بلككند مين ياما انسان منفرداً زندگ
شخص منحصراً از ناحيه خود او  هوارده ب يها يها و خوب يتمام بد .بر يكديگر دارند

غير  هد نسبت بتوان ميپس شخص ن .باشد مينيست، شايد بيشتر از ناحيه ديگران 
 ،خوبهمسايه  ،نفع هر فرد در اين است كه همسر خوب .عالقه باشد طرف و بي يب

 يكل طور بهوزير خوب و  ،خوب ينانوا ،پليس خوب ،خوب يمشتر ،همكار خوب
آنها است، بايد در حفظ  وجود بهاجتماع منظم و خوب داشته باشد و چون محتاج 

بنابراين بدون آنكه دين يا عواطف حكم كند، نفع هر فرد )نفع  .باشد يآنها نيز ساع
القه و فعاليت خود را به ديگران معطوف از ع يهر فرد( اقتضا دارد كه قسمت يماد
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ه نفس است و خيانت و ظلم ب هديگران غالباً خدمت به در واقع خدمت ب ينمايد، يعن
 .نفس هديگران ظلم ب

 يخلق است، رسيد و رو هترتيب بشر به نوع دوم از عبادات كه خدمت ب اين به
شخص  هب تر كنزدي يالذكر معلوم شد كه هرقدر در اجتماع كس فوق يمنطق ماد

تر  او مفيدتر و الزم هگردد، خدمت ب باشد، چون نفع و ضررش زودتر عايد مي
اصطالح شرع، در صف مقدم صاحبان حقوق پدر و مادر )يا اوالد(  ه، يا بباشد مي

رسد و  يها م يقرار دارند و بعد خويشاوندان و باالخره نوبت به همسايه و همشهر
حيوان و نبات هم  ينوع ناشناس و حت موطن و بلكه همدامنه آن البته تا آخرين فرد ه

 .شود ميكشيده 

شديم و ما را در  دولت وارد فرانسه يجزء دسته محصلين اعزام يآيد وقت ييادم م
ديدم،  يخورتاالر ناهار منزل دادند؛ در اريس( پيها )مدرسه يها از ليسه ييك

 :اند ه، مكرر نوشتهبه ديوار زد ييتابلوها

.Si vous voulez être un bon francais ne gaspillez Pas le Pain 

 (باشيد نان را تفريط نكنيد يخوب يخواهيد فرانسو اگر مي)

ديدم موضوع اسراف مال و زير پا ريختن  .كردم تعجب ياز اين نصيحت خيل
اما  .گفتند گناه دارد، در آنجا هم مورد دقت و احتراز است يما م هببركت خدا كه 
البته آن  !به ريخت و پاش نكردن نان دارد يخوب بودن چه ربط ينفهميدم فرانسو

را از لحاظ تعليمات مسيح  ها اين لوحه بود و يمدرسه غيرمذهب ييعن الئيك ليسه، ليسه
بود كه در نتيجه  ياز فساد ماد يو جلوگير يمنافع مل يودند؛ بلكه صرفاً رونزده ب

 .آمد يوارد م كشور فرانسه  اطفال به يجمع دسته ي، ولييبسيار جز يها يمباالت يب
اگر نان  .در زوائد اموال خود نيز بايد دقيق باشد يامروز بشر فهميده است كه حت

خورد، به درد ديگران خواهد خورد و سير شدن ديگران باز  به درد او نمي يزياد
 .گردد اش به او برمي استفاده

خود  ييبشر به بينا .عدالت واجب است و ظلم گناه :گفتند مي و اخالقيون انبياء
خود  ه، بييا غير فرد يمستقيم يا غيرمستقيم، فرد طور بهكند كه عدالت  ياحساس م

منظور تأمين سعادت  هب يهمين استدالل، يعن يرو .بيند ياش را م گردد و ثمره او برمي
و عدالت  يمل يعدالت اجتماع .زنند مي يافراد، امروز دم از عدالت اجتماع يماد

 .شود مي يبه بيمه اجتماع ياند كه منته رسانده ييجا هب را آن؛ و يالملل بين ياجتماع
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حفظ پيرمردان،  يبرا دانند ميدولت را كه نماينده قاطبه ملت است، موظف  ييعن
كمك به  يكل طور بهو معالجه ضعيفان و مفلوكان، زايمان زنان فقير و  يدستگير

و بودجه صرف كند، بدون آنكه در نظر بگيرند، آيا اين  يدرماندگان بذل مساع
را دارند يا  يمثل هب حق چنين معاملهاران صديق اجتماع بوده، زگ اشخاص جزو خدمت

 با احسان و انفاق يدرمانده و رنجور هستند؟ اين طرز فكر و عمل چه فرق اصالً
از درماندگان  يها دستور اسالم را كه دستگير يدارد؟ سابقاً بعض يا زكات يشرع

 يخور تشويق مفت اتزكگفتند خمس و  يند و مكرد ميچشم تمسخر نگاه  هاست، ب
گردن كلفت  يبيكارها ،متمدن با پول حاصله از ماليات يحاال كشورها ياست؛ ول

، پيران و درماندگان را كه اميد نمايند مي يدهند، عجزه را نگاهدار يرا غذا و لباس م
اينها اينكه اگر  يچرا؟ برا ،دهند يهرگونه كار مفيد از آنها سلب شده است، خرج م

 .شود ميها  و روحاً حفظ ننمايند، فسادشان در اجتماع منتشر و دامنگير سالمجسماً را 
غريب  يمطمئن شود در اجتماع عزيز است و در روز بدبخت ياينكه هرفرد يبرا

ف خود را ي، وظايايام درماندگ يها تمام و فارغ از نگراني ينخواهد بود، با دلگرم
 .دهد ميانجام  يخوب هب

رسند  همديگر مي هپرستان، ب و نفع ، يا خداپرستانو ماديوناينجاست كه معنويون 
 يكه از يك مبداء فوق بشريت و با هدف بينيم پيغمبران يم .يابند يو سرحد مشترك م

دپرست اند كه امروز بشر خو ذ دنيا راه افتاده بودند، همان را گفتهيجدا از لذا يكل هب
بين در يك  دل و روشن روشن !رسد آنجا مي هبين( ب خودپرست روشن ي)ول يماد

  !بيند كه دل پاك از روز اول خواسته بود   آنديده بينا  !رسند هم مي هنقطه ب

 یو اخالق ماد یاخالق معنو

از طرف  .غير پيدا نمود هنوع و عالقه ب بود كه بشر در زمينه حفظ هم يتا اينجا پيشرفت
در اجتماع و اميد يا طمع تمتع از جامعه، فرد را وادار كرده است كه  ييگر، زندگد

 يو بهداشت يقيود ماد يسوا يدر نفس خود بنمايد و قيود و آداب بيشتر ينظر ديگر
موفقيت در  يمتوجه شده است كه برا .خود اوست، قبول كند هكه مستقيماً مربوط ب

صاحب انصاف و  .ا محبوب واقع شودجامعه بايد خوشرو و خوشرفتار باشد ت
به اين ترتيب وظيفه  ...گير حق باشد تا حرفش مؤثر و حقش محفوظ بماند و جانب

، يا بند دوم از نوع يو تربيت يوظيفه اخالق :نفس پديدار شد هدوم شخص، بالنسبه ب
 .سوم عبادات
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بر  يو مبتن يكه ناش (Moral Lalque) ييا اخالق غيرمذهب يموضوع اخالق ماد
خواهد همان را بگويد كه  گيرد و مي است، از اينجا سرچشمه مي يتشخيص ماد
  .گاه آن ضعيف و موقت است گفت؛ با اين تفاوت كه تكيه مي ياخالق مذهب

 یف اجتماعيوظا

موارد آن مانند احترام  يكه بعض  خلق است، ديديم هآنچه نسبت ب عبادات، در نوع دوم
ديگر مانند  يگيرد و بعض عيال به افراد خاص تعلق مي ي صله رحم و نفقه -ابوين

قوانين شرع وضع  يكل طور به .باشد ميف، متوجه عموم معرو هب يا امر و جهاد زكات
 سازد مياز همه سمت او را موظف و محدود  يقسم هرساند و ب مي ييجا هشخص را ب

مال غير ندارد، بلكه مالك نفس و صاحب اختيار خويش نيز  هب يكه نه تنها حق تخط
ترين خراش  كوچك يصِرف هوا و هوس حت يجهت رو ينيست و اجازه ندارد ب

اضافه بر اين يك سلسله  .كند يناخن خود وارد آورد، چه رسد به اينكه خودكش هب
مسافرت و غيره بر آنها واجب يا  ،متحصيل عل ،توليدمثل ،مانند ازدواج يفيوظا

داند كه موقتاً در امانت  مي يا شريعت، انسان را مال خدا و وديعه .نمايد ميمستحب 
شخص گذارده شده است بنابراين با نهايت دقت بايد طبق دستور حق وجود خويش 

 .حفاظت كند يو جسم يرا تربيت نمايد و از آفات روح

آيد و تا چه  يم يو غيرطبيع ينظر چقدر خراف هده بكنيد، اين عقي ييقيناً تصور م
با توجه  يول .وادارد يسركش هاست و جا دارد طبايع مردم را ب يآزاد ياندازه مناف

آنجا نرسيده است كه وجود شخص را  هبينيد تمدن اگر هنوز ب يسير تكامل بشر، م هب
شمارد وكم  از اجتماع مي ياو را جزء الينفك ييا طبيعت بداند، ول خدا بهمطلقاً متعلق 

 .شناسد يو بيش در اختيار و يا الاقل تابع مقررات اجتماع م

باشند و  مند عالقهاجتماع  ه، نسبت بكرد ميافراد ايجاب  يكه نفع شخص طور همان
نوبه  هبرخود تحميل نمودند، اجتماع نيز ب ييا اخالق يف ماديوظا يا از اين راه پاره

 .ذارده استبر عهده فرد گ يفيخود وظا
فرد را وادار  .ديگران باشد يفرد منشاء ضرر برا دهد مياجتماع اجازه ن :اوالً

اداره نمايد كه منبع اشاعه  يتلقيح واكسن نمايد و خانه يا وضع خود را طور كند مي
را كه پرورانده و جا داده و  يفرد دهد مياجتماع اجازه ن :ثانياً .نشود يفضوالت موذ

حد امكان، منشاء فايده  يبلكه توقع دارد، تا منتها .ل و باطل بماند، عاطدهد ميرفاه 
، يطور كار اجبار همين .كند يكليه افراد وضع م يرا برا يمثالً تعليمات اجبار .باشد
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 روز خطر يخود را برا گويد ميدهد و  يدستش م هتفنگ ب .و غيره ،ينظام اجبار
 .حاضر بنمادفاع از ميهن   براي

( را ينظام اجبار آن روزه )يا به اصطالح وظيف سابق قانون نظام اهكه ش يآن روز
 يمعمو وظيفه ها صحبت نظام كه سابقاً در روزنامه ييهاآن روزمجلس آورد و  هب

راه انداخته بودند و چگونه  ييعاً چه هياهوند، واقكرد ميرا  و فرانسه آلمان
مثل اينكه يك اختراع  !نمودند را تحسين مي ملل اروپا يشناس و وظيفه يانديش مآل

است، آيا غير از   شده يياين اختراع كه حاال تقريباً همه جا !در دنيا شده باشد يبزرگ
فروع دين  عنوان به ييهر كتاب شرعيات ابتدا است كه در همان مسئله دفاع و جهاد

 است؟ هشد ميجزو تكاليف واجبه هر فرد مسلمان ذكر 

سفارش كرده و زن و مرد عزب را نفرين  يقدر هرا ب ييزناشو ،طور اسالم همين
متمدن هم  يدنيا .نموده است كه تشكيل عائله و اوالد تقريباً حكم واجب را دارد

دارد ازدواج را در بين جوانان ترويج  يد و با تمام قوا سعكن يامروز همين كار را م
كه متعلق به اجتماع و محل اميد كشور است،  يمل يها نموده، نگذارد اين سرمايه

 .ضايع بماند
خالصه آنكه امروزه در ممالك متمدن و پيشرو، يك فرد در عين آنكه متمتع 

پرور  بند و بار يا تن يشخص ولگرد ب وجه هيچ بهتمدن است  يد و مزايايفوا هب
يك  هوالدت تا ساعت مرگ طوعاً و كرهاً موظف و مقيد ب يسركش نيست، از ابتدا

دست كم  ياز لحاظ تنوع و سخت وجه هيچ بهباشد كه  يقيود و آداب م يسلسله طوالن
  .ندارد ياز عبادات دين

 از عبادات یعلم يا بند

قرار  يف عموميو وظا يبديهملل متمدن جزو ضروريات  يتحصيل علم در زندگان
 ياجرا ي، در پتقليد ممالك اروپا هگرفته، در كشور خودمان چندين سال است، ب

 .اند سوادكردن كليه افراد برآمدهو با يقانون تعليمات اجبار

ند و مانند هر آرايش و تزيين به دانست ميمرد  يبرا يدر قديم علم را فقط زيور
از خواص و  يعلم اختصاص به طبقات معدود .پرداختند مي تجليل و تظاهر آن

 لِبَمستوفيان و ميرزاها از قِ يقليل ي زادگان با تربيت داشت، و عده و اشراف روحانيون
و  يو آميختگ يد عمليفواي  جنبه هامروز علم را بيشتر ب يول .خوردند آن نان مي

چه به لحاظ تأمين  .نمايند مياست، تعقيب  به آن پيدا كرده يكه زندگ ياحتياج
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اسباب كار و الزمه تمدن، دانشمند  .معاش و چه به لحاظ تربيت و آداب معاشرت
منظور ترتبيت  هو ب يقو يوسيله تبليغات عنوان بهضمناً تعليم و تربيت  .بودن شده است

اختيار داران  كه زمام يجامعه يا اشاعه مسلك يافراد، در جهت هدف كل ياجتماع
خالصه آنكه علم و معرفت از سه جنبه معاش، تربيت و  .شود ميكار برده  هاند، ب كرده

 .تبليغات مورد توجه قرار گرفته است

بشر  يعبادت برا عنوان بهحقايق را  هاز ابتداء تحصيل علم و آشنا شدن ب اما انبياء
 .اند فرض دانسته

تابلو  يمعمول بود كه باال يچهل سال قبل خيل يتا س .ن نظر كنيمخودما در اسالم
 بنويسند:را  يمدارس )مخصوصاً مدارس دخترانه( اين دستور نبو

  «.ُمْسِّلٍم َو ُمْسِّلَمٍة َكِل یَطَّلُب اْلِعّْلِم َفريَّضٌة َعّل»
 ( .لمان واجب استدانش بر هر مرد و زن مس ي)جستجو

را  يشعار آموزش سالمندان و آموزش اجبار رت فرهنگااخير، وز يها در دوره
  :قرار داده بود كه بيان حديث ديگر پيغمبر است يشعر

  «اْلَّلَحِد یِاَل اْلَمْهِد ُاْطِّلُبوا اْلِعّْلَم ِمَن»
  (يگهواره تا گور دانش بجو)ز

  قرار داده است:زير  شعار خود را آيه شريفه يتعليمات اسالم
 (9( / 79)زمر) «َواَلِذيَن َلا َيْعَّلُموَن َهْل َيْسَّتِوي اَلِذيَن َيْعَّلُموَن»
 ( !شوند؟ برابر مي دانند ميبا آنها كه ن دانند ميكه  يكسان آيا... )

از اين آيات و احاديث در شأن علم و معرفت و تأكيد به تفكر و تحقيق بسيار 
و ترس از خدا را در انحصار علما دانسته،  يسعادت بندگ كه قرآن ييجا هتا ب .است

  :فرمايد مي
  (31( / 70)فاطر) «اْلُعَّلَماء َه ِمْن ِعَباِدِهِإَنَما َيْخَشى الَّل»
1(...ترسند آنها از خدا مي يبدانيد كه در ميان بندگان خدا فقط علما... )

 

 و اشاعه ظلم و فساد قبل از  يپرست دانيد درصدر اسالم، دوران بت مي كه  طوري به

                                                
اينجا با توجه به ابتداى آيه و آيات قبل كسانى هستند كه در آثار طبيعت و آيات خلقت از روى علما در . 1

 وَمِنَ النَاسِ مَن يُجَادِلُ فِي»فرمايد  نيز آنجا كه مي (71)سوره لقمان 35نمايند. از آيه  دقت و عبرت نظر مي
توان استنباط كرد كه براى بحث و غور در خدا و آيات  چنين مي.« اللَهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ

 .خدا سه چيز الزم است: كتاب روشن، شخص راهنما و دانش
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و گناه  در نظر اسالم شرك يبه عبارت آخر .ناميدند مي بعثت را دوران جاهليت
 ييبينا همان يكار درست و يخداپرست كه صورتيدر باشد مي جهل از يناش و مترادف

معارف و  هب بر هجوم مسلمين يپس از صدر اسالم تاريخ گواه صادق .است ييو دانا
 .1باشد ميغرب  هو انتقال ب العاده آن در مشرق زمين علوم روز و پيشرفت و بسط فوق

وسيله هدايت و  را آنترسيدند، بلكه  دين اسالم و اديان حقه نه تنها از علم نمي
 .شمردند ند و واجب ميدانست ميترس از خدا و تربيت 

، دهد ميكه اسالم تا درجه وجوب به تفكر و تعقل و تعليم  يا لعادها اهميت فوق
فايده نيست، اين است كه  كه تذكر آن بي يا نكته يشايد محتاج به اثبات نباشد، ول

                                                
علم باشد.  هنظر اسالم نسبت ب هراجع ب وجه مالك قضاوت ما يچه نبايد به وضع امروز مسلمين و روحانيت. 1

سير قهقرا اختيار كرده  طور كه ايمان و مخصوصاً عمل به اسالم پس از رحلت حضرت رسول همان
يدند و از باطن و يرفاه گرال راحت و يدنيا و وسا هاعراض نموده ب از خدا و آخرت اه تدريج مسلمان هب

نظر پرداختند و ظلم و كفر در لباس خالفت و ديانت  هظواهر و تشريفات ميل نموده و از عمل ب هحقيقت ب
معنى و منظور كلى و اعم دارد، اعراض  ى و تعقل نيز كه در قرآنيعلوم و بينا هتسلط يافت، از توجه ب

مطالب دينى و  هيات و اظهارات قدما متوقف شد. پس از آن علم را بكرده و در قرون اخير حتى در نظر
طبقه روحانيت  هتر كرده و ب ره انحصار را يك درجه تنگياصول منحصر دانستند. سپس دا حتى به فقه و

ى رسيد كه حتى از يجا هدهنده امت و منظور نظر شريعت است، ب اختصاص دادند. وضع عوام كه تشكيل
نياز )و بلكه غيرمجاز( شناخته شدند.  خدا يعنى ترجمه و تعليم معانى آيات قرآن بىفهميدن متن كالم 

  :فرمايد ( و براى تمام مردم جهان است و مي31 /( 11))تكوير .«ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ»قرآنى كه 
 ( 11 /( 08))قمر .«فَهَلْ مِن مُدَكِرٍ لذِكْرِوَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِ»

 اى هست؟(  را براى تذكر آسان كرديم پس آيا توجه كننده و پند گيرنده )قرآن
(( 13 /( 8))نساء «أَفاَلَ يَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ»نمايند ) تدبر نمي كند كه چرا در قرآن و در آيه ديگر مؤاخذه مي

صورت معماى الينحل و غيرقابل فهم  هوقت چنين كتابِ روشنِ گويا و جداكننده صريح آسانى را ب آن
طرز قرائت و اداى كلمات بوده است! مردم حامل قرآن و قارى  هارشان بجلوه داده و يگانه عالقه و اِصر

 .خواهد خوانند و خدا از آنها چه مي فهمند چه مي اند ولى نمى قرآن

 ى بر او كتابى چنديچارپا                        نه محقق بود نه دانشمند

خواهيم! تموجى  يم و از خدا چه مييگو فهميم چه مي كنيم، ولى نمي خدا درازكرده دعا مي سوي بهدست 
« .صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ الَ يَعْقِلُونَ»كنيم. در كالم خدا كور و كريم و در بيان خود الل  در هوا ايجاد مي

وش كار نكرد، مغز و عقل هم كار نخواهد كرد. با اين ( طبيعى است كه وقتى چشم و گ111 /( 3))بقره
وصف توقع پيشرفت و آموزش هم داريم. انحراف و انحطاط طورى ما را از ادراك و تعقل دور كرده و 

 و را از مخرج حلق ادا نكند «عَلَيهِمْ»ايم كه اگر كسى مثال در نماز حرف ع  جهالت و صورت خو گرفته هب
دانيم. ولى اگر در اين قيام و  ا در نوك زبان، با مد كامل، نكشد، نمازش را باطل مير« وَالَ الضَالِينَ»

 !گويد و ششدانگ حواسش جاى ديگرى باشد، ايرادى نداريم كند و چه مي نفهمد چه مي قعودها اصالً

 .بايستى باشد البته نتيجه چنين ديانت و جهالت معلوم است چه مي
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مطلق، توصيه شده است، بلكه  طور بهآرايش و ريا، يا  ي جنبه هدر اسالم علم نه ب
را تأمين  عادت و خير دنيا و آخرتآن كه س يو رهبر يو تربيت ياثر عمل ي جنبه هب

موضوع  اين بهاشارات  و ائمه اطهار در كلمات پيغمبر .باشد ميكند، مورد توجه 
  :خوانيم متداول در تعقيب نماز عصر مي ياز دعاها يدر يك .بسيار است

  «َاُعوُذ ّبَك ِمْن ِعّْلٍم ّالَيْنَفُع»
1(!برم تو پناه ميه از آن نرسد، ب يا كه فايده ي)خدايا از دانش

 

 .قوم، عالوه بر عادل بودن اعلميت است يو رهبر يي، شرط پيشوادر مذهب شيعه
ظور نظر قرار من ياسباب كار اداره اجتماع و يك وسيله علم عنوان بهعلم در اينجا 

 .گرفته است

 يا كه منحصر به حفظ پاره يعلم را از يك عارضه سطح يو احاديث نبو قرآن
و مؤثر و مصلح  يمطلوب را يك امر قلب يمعلومات باشد، باالتر دانسته و علم واقع

 :علم آن است كه نافذ در دل و جزو وجود شخص گردد .3داند مي يدرون

                                                
لم، در رديف دلى كه ترس از خدا نداشته باشد و نفسى كه سير نشود و نمازى بهره ماندن ع در اين دعا بى. 1

 .ى كه شنيده نشود آمده استيكه باال نرود يا دعا
شود. پس از آنكه بشر علم را  اين معنى توجه مي هاى ب تا اندازه مريكاآو مخصوصاً در  اخيراً در اروپا. 3

را عليه  اى براى غلبه بر دشمنان و پيروزى بر مشكالت زندگى اختيار كرد و افراد و دول آن عنوان حربه هب
كاربرنده  هى كافى نيست و تا انسان كه بيتنها هكار بردند، معلوم شد كه علم ب هضرر خود ب هنوعان و ب هم

سود  هاى ب م نتيجهكار نيندازد، از عل هرا در جهت مصالح صحيح خويش ب علم است، اصالح نگردد و آن
 .بشريت گرفته نخواهد داشت

 دست هكه افتد علم را نادان ب به          تيغ دادن در كف زنگى مست

شناسى و غيره،  شناسى و ستاره شناسى و گياه بنابراين الزم دانستند عالوه بر مواد درسى مانند زمين
كيفيات و دقايقِ وجودِ خود،  هى بيشناهمه دانشجويان آموزش دهند، تا ضمن آ هشناسى را نيز ب انسان

جانب  هواقف به ضروريات و مصالح خويش و طرز استفاده از علوم گردند. دنياى متمدن از علم و دانش ب
اين نكته  هرود. ب هدف قرار داده شده، مي ، كه عمل بر طبق مصلحت و معرفت است و در قرآنحكمت

ى سالمتى و بهبود زندگانى بشر در قرن بيستم ورزش و بهداشت و تربيت اجتماعى برخوردند كه برا
كافى نبوده بلكه خصال درونى و اخالق و تمايالت نفسانى و اعمال او نيز بايد مورد توجه و تربيت قرار 

اريخ و و ت humanity گيرد. چندى است در  مدارس عاليه حتى در مدارس مهندسى نيز دروس
نفسانيات انسان را مميزات  شناسى و علوم اجتماعى جزو برنامه رسمى قرار گرفته است و صفات و روان

اين  هشناسند. دنيا پس از ترقيات شگرف علمى و صنعتى ب اساسى و عوامل اصلى سرنوشت اجتماع مي
 «.شدن چه مشكلمالشدن چه آسان آدم »گفتند  هاى قديم ما برخورده است كه مي المثل طلبه ضرب

دعوت دانشگاه فنى معروف  هب 1908كه در سال Mr. Arnold Tustin يكى از استادان دانشگاه بيرمنگام
طرح يك دانشگاه براى مرد »نجا كنفرانسى تحت عنوان رفته بود، در آ به آمريكا (M.I.T) ماساچوست

               :گيرد دهد و در پايان چنين نتيجه مي مي(A University for the Modern Man) «امروز
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1«َمْن َيشاُء َقّْلِب یف اهللٌر َيْقِذُفُه َاْلِعّْلُم ُنو»
 

 ا در فلسفهه بوده است كه هزار سال پيش از آن يوناني ياگرچه طلوع اسالم در زمان
ه بودند و پيش از نمود يشايان يها و منطق و رياضيات و طب و طبيعيات پيشرفت

و شروع  يگذار پايه و حكمت يهيئت و رياض يمبان و آشور آنها در مصر و كلده
و  يسوادِ ام يشخص پيغمبر واقعاً ب ييتصديق محققين اروپا هب :اوال يشده بود، ول

 ين حتجزيره عربستا و شبه در شهر مكه :ثانياً .سابقه از علوم زمان بوده است يب
 ينداشت و نقش يمعارف و علوم مقام .بهره بودند ياشراف و خواص نيز از دانش ب

كه در فصل مقدم مالحظه  طوري به ذلك مع .كرد مين يو افكار مردم باز يدر زندگ
و بالفاصله در وصف نعمات  شود ميه اِقْرَأْ )بخوان( شروع با كلم كرديد، نزول قرآن

 .نمايد مي، صحبت از تعليم دادن خدا و پس از ذكر خلقت انسان

نيز  اسرائيل يبن در تورات .ندارد ياز طرف اسالم تازگ علم و حكمت هاين توجه ب
 ي، از علم وصف و تأكيد شايان، مخصوصاً در امثال حضرت سليمانودوزامير دادر م
  :گردد با اين جمله آغاز مي باب اول امثال سليمان .شود مي

و عدل و  جهت دانستن حكمت هب اسرائيل پادشاه داود امثال سليمان بن»
آميز و  جهتِ اكتسابِ ادب معرفت هفهميدن كلمات فطانت و ب يبرا

بخشد و جوانان را  يدالن را زيرك عدالت و انصاف و استقامت، ساده
معرفت و تميز، تا مرد حكيم بشنود و علم را بيفزايد و مرد فهيم تدابير را 

 ليكن جاهالن حكمت و ادب  .آغاز علم است ترس يهوه .دتحصيل نماي
                                                                                                              

  «تربيت و  هپيشنهاد من اين است كه بعد از اين در دانشگاه جديد براى مردان روز بايد ب
اى از تعليمات  هاى فنى اهميت داده شود. شعبه عمده وسعه خصال انسانى بيش از برنامهت

معناى وسيع كلمه اختصاص داده شود. با صراحت و ايمان كامل  هشناسى انسانى ب به روان
كار بردن بهترين طرق استفاده از  همبانى اخالقى تعليم داده شده و هدف آن جستجو و ب

 «.ى به خوشبختى بشر باشدعلوم براى خدمت واقع

 گويد:  اعالميه جهانى حقوقى بشر نيز چنين مي 30ماده  3بند 
حداكمل ه آموزش و پرورش بايد طورى هدايت شود كه شخصيّت انسانى هر كس را ب»

  «رشد آن برساند...
گفتار و آيد كه شخصيت انسانى يعنى چه؟ يعنى اندام قوى و صورت زيبا و  البته در اينجا بحثى پيش مى

نوع، يا چيز ديگر؟... تا  هگزارى ب و خدمتدوستى و تسلط جوئى؟ يا صداقت و صحت  رفتار دلپسند؟ مال
وقتى كه مسلك و مذهب معينى منظور نظر نباشد كه همه چيز با آن سنجيده و توجيه شود، اين قبيل 

 .هد بوداثر خوا معنى و بى ها هميشه بالجواب و اين قبيل اظهارات اصولى بى سئوال
    :حديث نبوى  .1
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  «...را خوار شمارند
  :فرمايد ميديگر  يو در جا

پس حكمت را تحصيل نما و بهر  .از همه چيز افضل است حكمت»
جاهل در عملِ بد اهتزاز  .فهم را تحصيل كن يآنچه تحصيل نموده باش

 يابتدا .دارد دارد، معرفت را دوست مي ا دوست ميهركه تأديب ر .دارد
1«.حكمت ترس خدا است

 

در فصل مقدم ديديم،  كه طوري بهنيز  و حضرت سليمان دوقبل از حضرت داو
بعد از  ، بعثت پيغمبرشود ميخود كه از طرف خدا اجابت  يدر دعا حضرت ابراهيم

منظور تزكيه و  همردم، ب هارائه آثار طبيعت و تالوت آيات خلقت ب يخود را برا
 .خواهد مي تربيت آنها و تعليم كتاب و حكمت

مقام توجه  يدفاع از خود و تأمين معاش و ترق يغرض اين است كه بشر اگر برا
به تحقيق و تجسس  يتأثير غريزه كنجكاو حتفنون و علوم نموده است و يا ت هب

از ابتدا  انبياء .چنين كاخ رفيع از فرهنگ و دانش برپا كرده است تدريج بهپرداخته، 
ملل  .اند ض انسانيت شمردهيعلم را جزو لوازم هدايت و اسباب سعادت و از فرا

 ييول و آموزش ابتدامتدا يمتمدن مغرب اگر تحصيل علم را در سنين محدود جوان
اند، پيغمبر ما از والدت تا مرگ را دوران درس و تحصيل دانسته و  كرده يرا اجبار

را مانع از تعقيب آن نشناخته است )ولو رفتن تا چين در  يتحمل هرگونه مشكالت
 يخيل .كه مسافرت به حومه شهر مواجه با زحمات و خطرات بوده است( يروزگار

چشم و گوش بسته بودن مردم را وسيله  يامروز روشنفكر زودتر از آنكه مدعيان
توده را به دين نسبت  يسواد و بي يخبر ، بييانصاف ياستثمار آنها بدانند و با كمال ب

 ييعن 3«.الَذِينَ الَ يَعْقِلُونَ إِنَ شَرَ الدَوَابِ عِندَ اللّهِ الصُمُ الْبُكْمُ» :فرمود مي قرآن .بدهند
  .كنند ميهستند كه تعقل ن يهائ ها نزد خدا آن كر و الل بدترين جنبنده

     یوظايف مدن یبشريت و مبنا یآزاد
ه ب ( بنايچه اجتماع ي)چه فرد يزندگ يها و برخوردها و نزاع يطبيع يها گرفتاري

تكامل انسان و رساندن  يبرا يمؤثر يل طبيعي، وسايمختلف بشر يمكاتب فلسف
 كه سبب اصالح بندگان  نيز ابتالء و عمل اديان منطق در .است بوده يپايه فعله تمدن ب

                                                
 .هاى مختلف گلچين شده است قسمت اخير از فصل. 1
 . 33 / (1)انفال .3
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 .شود مياست، كليد دَرِ بهشت شناخته  خدا بهو تقرب 

ا تشكيل شهرها و تأسيس بشر از دوران بربريت حجر قديم گرفته ت يسير تاريخ
جا اين به 11جديد، در قرن  يها ها و بروز انقالبات ملل و ترتيب حكومت سلطنت

 يفيآن حقوق و وظا هشد و الزاماً ب يارزش و مقام يگرديد كه فرد انسان دارا يمنته
ثمره  عنوان بهمنتشر شد،  در فرانسه 1119كه در سال  اعالميه حقوق بشر .تعلق گرفت

دانيم ملل دنيا با چه  مي .بشريت اعالم گرديد ي پُر ارج مجاهدات چندين هزار ساله
نفر تنها در انقالب  755555 رفتند كه قريب ياستقبال چنين ارمغان هشوق و احترام ب

اعصار و اقطار مختلف تاريخ و  آن شده بودند و صدها برابر آن در يبها خون فرانسه
 !دهد ميداده بود و  يجهان قربان

كه در سال  مريكاآ .پذيرفته شد يبعد از ديگر ييك آن اصول در ممالك اروپا
 يخود را احراز كرده بود، اعالميه را شعار حكومت دموكراس استقالل 1110

، سران دول نيرومند دنيا، منشور الملل اخير قرار داد و باالخره در جنگ بين يجمهور
 ياعالميه جهان عنوان به 1980را امضا و اعالن نمودند كه بعداً در سال  ملل متحد
 1.گرديد دنيا اعالم هتصويب و ب سازمان ملل متحد ياز طرف  مجمع عموم حقوق بشر

                                                
 :است زيرقرار  هب مواد اصلى اعالميه حقوق بشر .1

ناپذير آنان اساس  قالى حيثيت ذاتى كليه اعضاى خانواده بشرى و حقوق يكسان و انتياز آنجا كه شناسا
 .دهد آزادى و عدالت و صلح را در جهان تشكيل مي

بشريت  اى گرديده است كه روح ى و تحقير حقوق بشر منتهى به اعمال وحشيانهياز آنجا كه عدم شناسا
 ...عصيان واداشته... از آنجا كهه را ب

 ...كند تا م مردم و كليه ملل اعالم مياين اعالميه جهانى حقوق بشر را آرمان مشتركى براى تما

آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراى عقل و  دنيا مي هتمام افراد بشر آزاد ب -1ماده 
 .برادرى رفتار كنند يكديگر با روح هباشند و بايد نسبت ب وجدان مي

 رچه غير از آزادىه  ناگزيريم كه به نويسد: ما مسلمانان چنين مي بوبكردر فرمان محمدبن ا حضرت امير)
 (.از ترجمه جواد فاضل -و مساوات است، پشت پا بزنيم و همگان را با همه همسر و هم وزن بدانيم

گونه تمايز مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب،... از  چتواند بدون هي هركس مي -3ماده 
عالوه هيچ  همند گردد. ب ى كه در اعالميه حاضر ذكر شده است، بهرهيها تمام حقوق و كليه آزادي

 ...عمل نخواهد آمد كه هتبعيضى ب

ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَ أَكْرَمَكُمْ  نيَا أَيُهَا النَاسُ إِنَا خَلَقْنَاكُم مِ»فرمايد:  مى قرآن)
 (17/ ( 89)حجرات« عِندَ اللَهِ أَتْقَاكُمْ

 .هركس حق زندگى، آزادى و امنيت شخصى دارد -7ماده 

توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتارى قرار داد كه ظالمانه و يا بر خالف انسانيت  احدى را نمي -0ماده 
                    .و شئون بشرى يا موهن باشد
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صعب العبور و  يمتوال يها گردنه ياست كه بشر در پيچ و خم طوالن ياين راه
نكات رسيده است  اين بهكرده و باالخره  يپرخطر هزاران سال تاريخ تمدن خود ط

 :كه

 .باشد ميانسان  يبرا يترين پدر و بهترين مرب طبيعت مهربان -1

 .باشد ميشرافت و ارزش و احترام  يفرد انسان دست پروده طبيعت و دارا -3

                                                                                                              
 (عَلَى أاَلَ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى واَلَ يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ»فرمايد:  خيلى جلوتر رفته مي قرآن »

عدالت كنيد كه به  ؛جرم و اعراض از عدالت بنمايد همبادا دشمنى با مردم شما را وادار ب: ...  1 /( 0))مائده
و فضل و نيكوئى بين يكديگر را : ...  371 /( 3))بقره« بَيْنَكُمْوَالَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ »و  (...تر است تقوى نزديك

 (...فراموش ننمائيد

همه در برابر قانون مساوى هستند و حق دارند، بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار  -1ماده 
 ...شوند

ن و زكه سزاوار است دامن بر كمر چنان دهد: آن چنين دستور مي در نامه فرماندار حجاز ت اميرحضر)
حقايق دين را بيان كن و اصول برابرى و مساوات را كه سرلوحه قانون اسالم است در خاطر عموم بنشان 

 (.از ترجمه جواد فاضل -

هاى  وصى، امور خانوادگى، اقامتگاه يا مكاتبات خود نبايد مورد مداخلهاحدى در زندگى خص -13 ماده
هم همين حرمت  خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد. )فقه اسالمى

 (.ل استيرا قا

 ...مند شود هركس حق دارد كه از آزادى فكر، وجدان و مذهب بهره -11ماده 

/ ( 3))بقره «الَ إِكْرَاهَ فِي الدِينِ» فرمايد: با آنكه آورنده مذهب است آزادى آن را اعالم كرده و مي قرآن)
 (...در دين اكراه و اجبار نيست : 300

 ...اده مردم استحكومت، ار اساس و منشاء قدرتِ ...  -31ماده 

اند و  كسى نداده همردم و تصرف در اموال و حقوق را ب هترين حق تسلط و تجاوز ب اديان نيز كه كوچك)
گونه حكومتى كه تحميلى و  ل نيستند، با هيچيبندگى و تواضع و اطاعت را براى احدى جز خدا قا
نمايند و اجازه تملق و تمنا در برابر توانند موافقت  برخالف رضاى مردم و توأم با عنف و جور باشد، نمى

دانيم مذهب تشيع از ابتدا حتى زيربار خالفت نرفت و در غياب  كه مي هيچ مقامى جز خدا بدهند. چنان
امام انتخاب و اختيار پيشوا را كه بايد اعدل و اعلم و اتقاى ناس و داراى صالحيت و شرايط الزم باشد، 

 (.شناسد را صاحب حق امر و نهى مي عهده خود مردم گذارده است و او هب

 ...عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعى دارد ههركس ب -33ماده 

نيز كه  كتاب ا محفوظ و محترم است، بلكه اهله در اسالم نه تنها جان و مال و ناموس و مذهب مسلمان)
 (.باشند ها در حمايت محكم شرع مي ند، از اين بابتهاى مقرر را بنماي قبول حدود و ماليات

ى است كه يها هاى خود، فقط تابع محدوديت ...هركس در اجراى حقوق و استفاده از آزادي -39ماده 
هاى ديگران و براى رعايت  ى و مراعات حقوق و آزادييمنظور تأمين شناسا هوسيله قانون و منحصراً ب هب

 .عمومى... وضع گرديده استمقتضيات صحيح اخالقى و نظم 

 .(است در فقه اسالمى «الضَرَرَ وَ الضِرارَ»اين همان اصل )
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را  يف و تكاليفيو وظا سازد مياو مسلم  يرا برا يانسان حقوق داشتنِ ارزش -7
 .نمايد ميبر او تحميل 

شخص در انتخاب عقيده و گفتار و  .ستا يحق آزاد ،ياولين حقِ فرد انسان -8
 .باشد ميحقوق سايرين نشود، مختار  هكه تجاوز ب يعمل تا زمان

، با باشند مي يارزش و حقوق انسان يافراد كشور و مردم دنيا چون دارا -0
، يكسان يف اجتماعياز حق مساوات و وظا ييكديگر برابر و در برخوردار

 .باشند مي

و تسلط و تحكم بر فرد ديگر ندارد و حكومت مردم حق مالكيت  يهيچ فرد -0
 .دست خود مردم باشد هبايد ب

حقوق سايرين و شركت در  يحفظ و رشد وجود خود و ادا هافراد موظف ب -1
 .باشند مي يسهميه تعهدات اجتماع

 ي، شناسائكند ميكه اجتماع بر هر فرد تحميل  يف مدنيوظا يبنابراين مبنا -1
 .باشد مياو  حقوق يارزش و اعطا

و چه در كشاكش افكار و  نيز هموطنان ما چه در طليعه مشروطيت در ايران -9
 يبا آب و تاب تمام از اين اختراعات فكر 1735احزاب بعد از شهريور 

 يدر ابتدا فرانسه معروف يا شعار سه جمله .كنند ميبحث كرده و  اروپا
 «اخوت –مساوات -حريت»ترجمه شد و عبارت  يزبان فارس هب مشروطيت

 يبعد از قضايا .ها شده بود ها و شعار انجمن ها و روزنامه زينت سرلوحه بيانيه
، اليسمسوسي يزيبا و افكار دلربااز اصطالحات  يشهريور نيز مجدداً سيل

و غيره مغز جوانان ما را  ي، عدالت اجتماع، كمونيسم، ليبراليسميدموكراس
 .غرق اميد و عشق كرده بود

و  ياوضاع و احوال مملكت ما كامال تازگ قياس بهالبته اين كلمات و افكار 
و جوانان تحصيل  جهت نبود كه توده ملت در انقالب مشروطيت يب .داشت يشيرين

خصوصاً  .كرده و زحمتكشان در تحوالت بعد از جنگ تشنه و شيفته آن شده باشند
 در بارهعقايد و حق انتقاد مردم  يكه از قدرت قانون در ممالك مغرب و آزاد يوقت

و تعصب را كنار گذارده،  ياگر خودباختگ يول .شد ميآنها صحبت  زمامداران پيش
سال قبل، اسالم گفته و عمل كرده است، قضاوت  1755منصفانه با آنچه پيش از 

، نمايند مي)بلوك غرب يا بلوك شرق( ادعا  بنمايند، خواهند ديد آنچه ملل اروپا
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عليه و آله در اولين سال  اهلل يصل اهللبدع مگر محمدبن :در مقابل دريا است يا قطره
ا واقعاً مثل برادر ه نبست و مسلمان هجرت عقد اخوت مابين مسلمانان مهاجر و انصار

ه در صدر را ك يند؟ آيا دنيا نظير مساواتكرد مييكديگر را دوست نداشته و ايثار ن
ترين  عظيم اسالم بود، با ساده يورتاسالم وجود داشت و خليفه كه شخص اول امپرا

المال و در ساير شئون و  فرد مسلمان در لباس و خوراك و مسكن و سهميه بيت
ايد كه  همه شنيده را قضيه آن عرب 1است؟ خواب ديده هحقوق اختالف نداشت، ب

گفت اگر در مسند  بست و مي يعهد و پيمان م منبر با مؤمنين ير باالد عمر يوقت
برخاسته و  يعرب .عدول كردم، مرا متوجه سازيد از حكم خدا و سنت رسول خالفت

 يدنياا آي ...!كنيم دهيم، با شمشير راستت مي تذكر نمي ييگفت اگر تخلف نما
جمهور يا رئيس  يچنين حريت و جسارت را در پيشگاه رؤسا تواند ميامروز 

 تصورزند،  سينه مي هكه بيش از همه سنگ توده و رفاقت را ب يحكومت شورو
 ياست كه عل يدر مقابل قانون آيا سوغات فرنگ است يا تعليم مكتب يبكند؟ برابر

  :گويد مي)ع( 
را در مقابل قانون  را لغو كرد و مسلمانان يموهومات طبقات پيغمبر اسالم»

  «و برابر قرار داد يبدون استثناء مساو مقدس قرآن
كشتن  هحد، ب ي است كه خليفه وقت پسر خود را در زير تازيانه يو يا يادگار حكومت

كه  يدهد، ملت يسايرين برتر هواهد خويشاوندان را بخ مي كه عثمان رساند؟ همين مي
 آن .نشاند جايش مي هرا ب يشورد و عل در مكتب اسالم تربيت شده است، بر او مي

 يو رعايت حق و آزاد يو قبول حكومت ملّ يدموكراس ينمونه اعال يوقت عل
را  يكسان :ثانياً .گيرد خود بيعت نمي خالفت يكس به اجبار برا از هيچ :اوالً .دشو يم

، در كار خود واگذاشته، در اشاعه نظريات و ابراز مخالفت، نمايند ميكه با او بيعت ن
                                                

برد. عمر، وصى پيغمبر و فرد اكمل  نزد خليفه )عمر( معروف است كه عربى شكايت از حضرت امير. 1
به  عالم اسالم را براى محاكمه احضار نمود و مدعى عليه را مقابل خود نشاند. پس از پايان محاكمه رو

كرد و پرسيد: چگونه قضاوت كردم؟ حضرت فرمود بر خالف عدالت! عمر متعجب شده  ابيطالب نب على
 ام ابوالحسن كردى و مرا به كنيه ب مياسم خطا هعلت پرسيد. حضرت فرمود: در ضمن محاكمه او را ب

 !خواندى و اين برخالف مساوات و عدالت بود مي

قدرى بود كه حتى بعد از دوران كفر و جور امويه و در خالفت غصبى  هقدرت قضات در اسالم ب
اى از چارپاداران موكب خليفه از بابت  كه وقتى عده رىطو هرأى عجيبى داشتند. ب نيز استقالل عباس بنى

را احضار نموده طلب  كنند، قاضى خليفه مقتدر وقت منصور اختالف دستمزد پيش قاضى شكايت مي
 .كند چارپاداران را وصول مي
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مطالب  :ثالثاً .نمايد ميالمال كسر ن از سهيمه آنها را از بيت يگذارد و دينار آزاد مي
 صورت بهدر منبرها  يعموم يها و سياست را ضمن داللت و نصيحت حكومت

پردازد و تا افكار آنها  گهربار با مردم در ميان گذاشته، به بحث و شور مي يها خطبه
 .كند ميگردند، آهنگ جنگ ن داوطلب نمي ها دل، و شود مين يقبول عمل هحاضر ب

كه دارد، تصميم در صلح و  ييشها با تمام بصيرت و درايت و دوراند در جنگ :رابعاً
در قضيه دلخراش حكميت،  يحت .گذارد يلشگريان م يمشورت و رأ هستيز را ب

خدعه طرف و عواقب شوم اين عمل داشت و  هكه ب يسرنوشت خود را با وجود يقين
 ...1نمايد ميجمهور واگذار  يكه كرد، به رأ يقبل ياخطارها

به دنيا اعالم  شور ملل متحدنذاهب را مها و زن و مرد و نژادها و م ملت يتساو
 يجا هكه تمام افتخارات را لغو كرده، ب كرده است، يا پيغمير اسالم در روز فتح مكه

 آورد؟ را 3«إِنَ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَهِ أَتْقَاكُمْ»آن 

چنين  افتد، كه ملّت ما در برخورد با اسالم يحيرت و حسرت م هانسان واقعاً ب
لفظ و صورت آنها سرگرم  هب يگرانبها در دامنش ريخته شده باشد، ول يگوهرها

 يشده، غبار خرافات و تشريفات بر آنها پاشيده و دور انداخته باشد و بعد برا
پس از آنكه مردم قدر نعمت  !دراز كند ملل اروپا هتمنا بو  يدست تكد يا خرمهره

دنيا فروختند، طبعاً فساد  هنكردند و دين خود را ب ييندانسته عمل به تربيت خدا
 يكه برا يهمان كسانه وقت ب آن .موجب رونق بساط ظلم و جهل گرديد يعموم
نداخته و يا دستار كهانت و راه ا ي، دستگاه فرعونيشهوات و خودخواه ياطفا
 اهلل تو آي اهلل و ظل اهللخّليفةطمع و تملق عنوان  يپيچيده بودند، از رو يپرست بت

و جاهليت بازگشت نمودند و پس از هزار و سيصد سال مجبور شدند  يداده، به بندگ
 ! 7را كه خود داشتند از بيگانه تمنا كنند يجام جم

                                                
 .شود ترجمه آقاى احمد آرام حسين تأليف دكتر طه «و دو فرزند بزرگوارش على )ع(»كتاب ه رجوع ب. 1

فرموده است و دستورهاي حكومتي و اداري و  هاي اعزامي صادر مي براي والي فرامينى كه حضرت امير
. از باشد ميي درخشاني از طرز فكر آن حضرت و مكتب اسالم ها داده، هر يك نمونه اجتماعي كه مي
هاى  ... ستون: خوانيم مأمور شده بود، چنين مي واليت مصر هر كه بمعروف مالك اشت ي جمله در عهدنامه

دشمنان همان توده عمومى ملت است. محكم دين و جمعيت حقيقى مسلمانان و نيروى متمركز در برابر 
 آنان باشد )... وَ اِنَما عَمُودُالْدّينِ وَ جماعُ الْمُسلِمينَ سوي بهبايد صفا و صميميت تو با آنان و توجه قلبت 

 (.نْ صُفْوُكَ لَهُمْ وَ مَيلِكَ مَعَهْمْوَالْعِدّةْ لِلْاَعْداء العامَة مَنَ الْاُمَةِ فَلْيَكُ
 ترين شماست، ... : ... بزرگوارترين شما نزد خدا پرواپيشه 17/ (89)حجرات. 3 

   ىزود هو اكثريت علماى اعالم، ب ، مردم مسلمان ايرانباز جاى خوشوقتى است كه در اوان مشروطيت. 7
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 یعبادات دين یمبناو  یخداي یآزاد

مطلب و جواب اين سئوال را بخواهيم كه اسالم و پيغمبر اينها را از كجا  هبرگرديم ب
دست ناخدايان  هكشورها ب يكه سكان كشت يآوردند؟ چطور شد در آن روزگار

شيوخ و  يرجال و اعيان بود و زمام امور همه در تيول مشت يو معدود يدربار
آمد، افراد ملّت يا امت بود و  يحساب نم هكه ب يقرار داشته، چيز اشراف و روحانيون

پرده را  ، قرآنشد ميو بزرگان ديده و گفته  پيشاپيش تمام حوادث، خيل سالطين
عقب زده، صف مقدم صاحبان زر و زور را شكافته، سرنوشت هر قوم را در قلوب 
                                                                                                              

  خواهند، به وجه اكمل  مي و مشروطيت و يا آزادى نام عدالتخانه هاين حقيقت بردند، كه آنچه ب هبپي
 ي آن بازگشت نمايند، و قانون اساسى را بر پايه هدر احكام دين و شريعت محمدى مندرج است. اگر ب

اند. )رجوع  ئين خود را حفظ كرده، و هم آزادى و عدالت و ترقى را مستقر ساختهاسالم بنويسند، هم آ
، مرجع بزرگ شيعه مرحوم آقا ميرزا محمد حسين نائينى ي نوشته «َتْنبيُه اْلُاَمُة و َتْنزيِه اْلِمَّلِة»كتاب  هشود ب

طرف آقاى  با شرح و خالصه از [1771]سال  شمسى تحرير شده و چاپ سوم آن اخيراً 1311كه در سال 
نويسانى كه بعضى  شهادت تاريخ ه(. بباشد ميمنتشر گشته و بسيار جالب توجه و مفيد  سيد محمود طالقانى

ل اجتماعى يشند، اگر غيرت مسلمانى و وحدت دينى در ميان مردم نبود و وسابا متدين و برخى معاند مي
روضه و وعظ وجود نداشت و روحانيت مقام  و تبليغاتى نيرومندى مانند مساجد و منابر و مجالس

داشت، ممكن نبود نيروى ضعيف غير متشكل عامى ملى، بر نيروى خونخوار  مرجعيت و پناهگاهى نمي
افكار مردم را  و روسوها و ولترها سازى قبلى نشده، مونتسكيوها غالب شود و در محيطى كه زمينه استبداد

 .روشن و افراد را مهيا ننموده بودند، چنين موفقيتى نصيب ملت گردد

ى دو دسـته عـاملين ايـن    يخبـرى و جـدا   شد، بى چيزى كه بعداً باعث تأسف و موجب خرابى مشروطيت
 زيادى از پيشوايان دينى حاضـر نبودنـد، )و حـاال هـم غالبـاً حاضـر       ي طرف عده . از يكباشد مينهضت 

خـارج از محـيط مصـنوعى خـود      هنيستند( از قالب خشكيده افكار قديمى قدم بيـرون گـذارده، نظـرى بـ    
هاى علوم بشرى نمـوده، آنهـا    التغيير زندگى و پيشرفت و ضروريات دائمبيندازند و استشمامى از واقعيات 

هاى بزرگ  را در سايه آيات الهى، تصحيح و تطبيق كنند، و مفهوم واقعى اجتهاد و تقليد را كه از سرمايه
، اجـرا  باشـد  مـي ل روز در سايه احكام اصولى دين يتشيع است و عبارت از توجه به حل مشكالت و مسا

ل دين خود يكه در مساطور بنمايند و همان عميق در امور اجتماعى و سياسى دنيا و ايران ي طالعهنموده، م
و پيشـوا شـوند. از طـرف ديگـر     ملـت و مملكـت نيـز آگـاه      دانند، در امـور عمـومى   را بصير و پيشوا مي

اكتفـا نمـوده، بـدون    مآب نيز به صرف اطالعات حضورى و معلومات سطحى خود هاى متجدد اروپارفته
اى بـا   اجتماعات بشرى وجـود دارد و هـر جامعـه    ي شمارى كه هميشه در اداره دقايق و عوامل بي هتوجه ب

نـاقص   ي ى و ترجمهيهاى اروپا تقليد كودكانه رژيم همقتضيات و احتياجات خاص خود بايد اداره شود، ب
ادى دينى، آزادى و عدالت و قضاوت كـه  قوانين آنها پرداخته نخواستند در اصول حكومت اسالمى و مب

، دقيق شوند، ميان اين دو دسته كه هريك مغرور شد ميتر و نافذتر  تر و در ميان مردم مقبول بسيار اساسى
زودى اختالف و مخالفت افتاد و مردم نيز سرگردان و دلسرد شدند.  همعلومات و نظريات خود بودند، ب هب

بين رفت و ميدان براى بدخواهان و خودخواهـان بـاز شـد و مشـروطه      حقيقت و حرارت و اتحاد اوليه از
 .صورت فعلى درآمد هب
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را پيش از آنكه  يو ريشه دموكراس نمايد مياد جستجو افر يمردم و چگونگ
 :فرمايد ميدست مردم بيفتد، در يك آيه خالصه كرده  همردم ب يحكومت ظاهر

 (11( / 17)رعد)« َأْنُفِسِهْمُيَغِيُروْا َما ّب ِإَن الّّلَه ّاَل ُيَغِيُر َما ّبَقْوٍم َحَّتى»

دهد مگر  خداوند وضع قومى را )در جهت خوب يا بد( تغيير نمي)...
 ..(آنكه آنها خودشان را تغيير دهند.

و  جا آورد كه انجيل اسالم اين حقيقت و توجه به مساوات و حرّيت را از همان
يگانه زمين و آسمان و دعوت به  يمردم جهان در مقابل خدا يبرابر .آوردند تورات

از  يحريم نفس و جلوگير .تعليمات مسيح بوده است ياز مواد اصل يمحبت و برادر
جزو  و قابيل تأمين امنيت مردم از همان هابيل يحقوق سايرين يعن هظلم و تجاوز ب

 :گويد(  م هابيل به برادر خود قابيل است، مي)كال دستورات دين شد

َما َأَنْا ّبَباِسٍط َيِدَي ِإَلْيَك َلَأْقُّتَّلَك ِإِني  َلِئن ّبَسطَت ِإَلَي َيَدَك ِلَّتْقُّتَّلِني»
  (31/ ( 0)مائده) «.َأَخاُف الّّلَه َرَّب اْلَعاَلِمنَي

تو براى  سوي بهى من دستم را ياگر تو دستت را براى كشتن من بگشا)
 (.باشم كشتن تو دراز نخواهم كرد. من از پروردگار جهانيان بيمناك مي

مشاهده طبيعت و احتياج  يبشر اگر رو .چنين گفتند و چنين كردند همه پيغمبران
 يخود ارزش و حقوق يجا رسيد كه برااين بهه زيردستان و در اثر قيام مردان يزندگ

برقرار نموده، اعالم مساوات و درخواست عدالت نمايد، پيغمبران با قبول خالقيت 
محترم و محتاج و بنابراين  .مردم آنها را يكسان و برادر اعالم كردند يخدا و بندگ

 .موظف شناختند

ل شد، كه آنها يارزش قا يوقعكارگران م يافراد ملت و برا يبشر متمدن برا
دست به اسلحه زده و طغيان كرده و كثرت و قوت خود را تحميل نمودند و بعداً 

در دست كارگران قرار گرفته بود كه جوامع  يملل طور يصنعت و چرخ زندگ
و  يو عيس يو موس امثال نوح يول .قبول آنها ديدند هخود را محتاج و مجبور ب

زيردستان   هب يسر يتيمان كشيده و دست برادر هب يدست پدر يموقع محمد)ص(
دفاع از حيثيت و حقوق اوالد آدم  هدر برابر ستمگران و توانگران ب يدادند و زمان

دفاع از  يپرداختند كه اينان نه شعورِ دركِ مقام خود را داشتند و نه كمترين زور برا
ها و  ، سنگ ملتيقول خودشان مترق هو روشنفكران ب يامروز اگر پيشوايان حزب !آن

را  يبزرگ يزنند، نبايد فراموش كرد كه اينها نيروها سينه مي هها را ب زحمتكش
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بسيار مؤثر  يو جلب منافع ماد ياحراز مقامات اجتماع يكه برا دهند ميتشكيل 
زبان آوردن، ننگ  هان نشستن، و نام آنها را ببا غالمان و فقير آن زمان يول .باشند مي

 !كجا هببين تفاوت ره از كجا است تا ب .بود و موجب زيان

نكته  اين بهها هزار سال تمدن  از بشر پس از ده يا افراد پيشرفته ،حالدرهر
است و اگر افراد ملت را آزاد و مختار بگذارند،  يخوب چيز يبرخوردند كه آزاد

كه هنوز هم زمامداران ما،  يسود اجتماع خواهد بود )مطلب هآنها و ب نفع خود هيقيناً ب
آن ايمان ندارند و خطرات نزديك و مشكالت  هبلكه اكثريت مردم از صميم قلب ب

را باز  شما چه تورات يول .ند(شك رخ سايرين مي هيا امكان هرج و مرج را ب يفور
در اولين فصل تكوين  يو آزاد بينيد مسئله اختيار يرا، م قرآنو چه  كنيد چه اوستا

و هبوط  قضيه شيطان كردنِ الهيت مطرح بوده، با عنوان روح شدنِ بشريت و دميده
طرف تحت  كه از يك نمايند مي يمعرف يرا موجود سرگردان ، انسانابوالبشر آدم

خير و  يبوده، در ميان دو نيرو يشيطان يو از طرف ديگر در فشار اغوا يياوامر خدا
در هر قدم و در هر عمل ناگزير به انتخاب يك  .شر مجبوراً مختار آفريده شده است

با مجاز كردن و خداوند  .باشد مي طرف و اتخاذ تصميم راجع به سرنوشت خود
از خود سلبِ اعمال قدرت و  ميدان دادن به شيطان و مهلت دادن به انسان، موقتاً

 و اختيار يو همين آزاد .او را آزاد و مختار گذاشته است ياختيار كرده تا اجل مسم
ل شود، وسيله بازگشت و و هدايت مردم بايد تكمي را كه با برانگيختن پيغمبران

 .نيل به بهشت دانسته است ياصالح و ارتقاء انسان، برا

كليه  ي بشر بوده، پايه يو فطر يطبيع يكنندگان حق آزاد اولين اعالم پيغمبران
خدا از روز  حكمت .1دنباش يمذاهب حقه و اساس هر هدايت و مسئوليت براختيار م

 .بشر قرار گرفته است ي( بر آزادمالئكه ينظر و كوته يايرادگير وجودازل )با 
؛ ليكن جهل و غرور بشر صدها هزار سال باشد مي يموهبت اله ياختيار و آزاد

 .خرافات بسته است يها و پرده يبيدادگر يبا سدها را آن يجلو

زمين  هو توبه آدم و هبوط ب شيطان يسرشتن آدم و اغوا ي قضيه آنكه از پس قرآن
 :كشد و مأموريت هدايت آنها را پيش مي ، بالفاصله ارسال پيغمبرانكند ميرا نقل 

ا َيْأِتَيَنُكم ِمِني ُهًدى َفَمن َتِبَع ُهَداَي َفاَل َفِإَم ُقّْلَنا اْهِبُطوْا ِمْنَها َجِميعًا»
 (71( / 3)بقره) «.َخْوٌف َعَّلْيِهْم َوّاَل ُهْم َيْحَزُنوَن

                                                
 «.التَفْويضَ بَلْ اَمْرٌ بَيْنَ الْاَمْريَنِالجَبْرَ وَ» فرموده است: كه حضرت صادق طوري هالبته اختيار نسبى محدود ب. 1
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يد، پس اگر از جانب من هدايت براى يزمين فرود آ هگفتيم همگى ب)
رس بر وقت كسانى كه از راهنمائى من پيروى كردند، نه ت شما آمد، آن

 (.آنها خواهد بود و نه اندوهگين خواهند شد
تا ابتال نباشد، كوشش  .تا اختيار نباشد، ابتال نيست .نباشد، اختيار نيست تا شيطان

 شود ميتا تكامل نباشد، كسب استعداد و صالحيت حاصل ن .و تربيت و تكامل نيست
اين مراحل و  .ميسر نخواهد بود سعادت بهشت هو تا صالحيت فراهم نشود، نيل ب

با هدايت و  يداده شده باشد؛ ول و اختيار يمنازل ارزش آن را دارد كه به بشر آزاد
 .يپشتيبان

 يدر كشورها يف اجتماعيو وظا يكه در منطق بشريت حقوق مدن طور همان
و  ، در منطق اديان نيز اطاعت پيغمبران1اند گر شدهالزم و ملزوم يكدي يدموكراس

بوده است كه از روز اول به بشر داده شده  ياختيار و آزاد از يعبادت خدا، ناش
بشر در جهت عكس راه  شده يدر اينجا هم مثل موارد ديگر، راه ط يمنته .است

شروع كرده و ما را به عبادت و  يپيغمبران از آزاد .باشد ميپيغمبران  شده يوح
عبادات  هشبيه ب يچيز هسعادت دنيا ب يبشر در جستجو يرسانند؛ ول سعادت مي

با اين تفاوت كه پيغمبران هزاران سال زودتر  .گشت يبه آزاد يرسيده، باالخره منته
، تمام اين مراحل را پيموده و بيان رتدنيا و آخ ه، با توجه بتر كاملو به وجه بسيار 

تعليم و تلقين و تذكر، كتاب و روزنامه و راديو را اختراع كرده  يبشر برا .اند نموده
بشر خودپرست از  .اند است و پيغمبران، نماز و دعا را وسيله قيام و قوام دين قرار داده

و  يف معاشيوظا هب ي، پمربوط به شخص شروع كرده يمقررات و وظايف بهداشت
خوراك مغز و  يرا برا يو علم يپس از آن تعليمات تربيت .برد يو اخالق يمعاشرت

 يو اجتماع يمدن فيانسان وظا يبرا تدريج بهدانسته،  يو رشد اجتماع ضرور روح
تبع پيوند افراد و اصالح و استقرار اجتماع خود را ناچار به ت يقائل شد و باالخره برا

 .3و اتخاذ مسلك و مرام ديد
را  يو شخص يف بهداشتيخداپرست از مسلك و مرام سرازير شدند و وظا انبياء

 : 7آخر قرار دادند ي است، در مرحله يخودپرست هكه نزديك ب

                                                
 correlate   Jus et obligatio sunt       :نمايند المثل معروف التين را نقل مي در علم حقوق اين ضرب. 1

 .يعنى حق و وظيفه مالزم يكديگرند
 .«عشق و پرستش»شاءاهلل در كتاب  تفصيل بيشتر ان. 3
      مادى در عين آنكه اصرار در نفى اختيار داشته و و منطق ديالكتيك عجيب است كه مرام كمونيسم. 7
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 حفظ نفس        نفقه و معاش         اخالق و احسان          يه و تعليمتزك          يو تقو يبندگ           يمذهب خداپرست

 يف بهداشتيوظا      يف شغليوظا           آداب معاشرت         تعليم و تربيت             يف مدنيوظا           يپرست نوع مسلك
 يو ادار                         يو اجتماع              

                      

 ملل غرب یسرّ خوشبخت

در حقيقت چنين آرزو داريم( كه يگانه راه  يطور عقيده داريم )يعن ما اغلب اين
يا  است و مردم كافر يخداپرست -اعم از سعادت دنيا و آخرت -بشر سعادت

ضمناً چون  .بينند يخوش نم يه، روبود يغيرمسلمان، در دو دنيا گرفتار غضب اله
و در عمل مواجه با خالف  باشد ميبر همين فكر  يمبتن ياز تبليغات دين يمقدار

 .رسد جوانان مي يبه ديندار ي، از همين جا لطمه بزرگشود مي

ارِ زگ از دوستان همكار كه شخصِ خدمت يبا يك يهفت هشت سال قبل روز
ورزد، قدم  در اعمال و آداب دين تكاهل مي متأسفانه ياست، ول يكار مطلعِ درست

 از سويس يا و تا اندازه و نروژ سوئد ييعن اروپا يصحبت از ممالك شمال .زدم مي
بحث كرده،  يو تمدن آنجاها و درجه رفاه و آسايش اهال ياز آباد .در بين بود

 -يالق پسنديده و تقريباً فقدان اعمال ناشايست، مانند دزدمخصوصاً از رواج اخ
اين سئوال  يضمن طور به .نموديم و غيره بسيار تعجب مي يعفت يب -يمست -ظلم

                                                                                                              
 هاى  دسته و مسلك هر از بيش داند، مي قطعى را زندگى مادى جريان از تبعيت به انسان الزام و تاريخى جبر

پردازد و افراد وابسته را تحت فشار انضباط و اطاعت شديد قرار  يغات و تلقين و تعليم ميديگر به تبل
هاى مادى طبيعت، مجبور و بال اراده است، پس چرا اينقدر مزاحم او  دهد. اگر بشر در كشاكش پديده مي
ين داريد كه مردم هاى خود هستيد و يق ها و تحريك شويد؟ مسلماً شما معتقد و اميدوار به تأثير تلقين مي

دهيد. ناچار اقرار داريد كه مردم،  خرج مي هروند برگرداند كه چنين مساعى ب شود از راهى كه مي را مي
راه ثابتِ اليتغير و اجبارى در پيش ندارند و اگر عقيده و آرزوى آنها عوض شود، راه و عملشان هم 

و تحريك است و خالى از تطميع و  عوض خواهد شد. اين همان اختيار است. و عمل شما كه تبليغ
خرج داده و منكر اختيار و  هوقت لجاج و تعصب ب است. آن ، تقليد هدايت پيغمبرانباشد ميتهديد ن

يك طريقت فكرى و قلبى را با  هيك مسلك و توسل ب هشويد! براى بشر اعتقاد ب مخالف اصل اديان مي
خواهيد جريان  ريق عقيده و مسلك كه يك امر فكرى و معنوى است، ميكنيد و از ط تمام قوا، دنبال مي

وقت كسانى را كه هزاران سال قبل از شماها در رأس  مادى زندگى را برطبق آمال خود برقرار سازيد. آن
اشتغاالت بشريت موضوع مذهب و عقيده را قرارداده، عالوه بر ساير مطالب و مراحل، مسائل اصلى 

تر از شما بيان و اجرا كرده و بشر را به آزادى و  تر و روشن تر و صحيح ا خيلى كاملزندگى اجتماعى ر
 !...ناميد دهندگان اجتماع مي اند، ترياك مساوات و برادرى و عدالت و آبادى و نشاط و اعتدال رسانده

 وحی انبياء

 راه بشر
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 طور بهنيستند و شايد  آمد كه چگونه است كه در اين ممالك با آنكه اهل قرآن پيش
 يو پاكيزگ يطور درست هم نباشند، اين آداب و احكام مسيحيت هعموم چندان مقيد ب

و  خدا بهبدون اعتقاد  شود ميو سعادت حكمفرما است؟ پس معلوم  يو بالنتيجه آباد
 ... !صاحب مكارم اخالق و خوشبخت شود يا هم ممكن است جامعه ترس از جهنم

 ناراحت ايم، بسيارنم باريك كشيده بود و اقرار مي يجاها هخالصه آنكه مطلب ب
اما  !وجدانم نتوانستم بدهم يرفيقم، مخصوصاً برا يبرا يا كننده شده و جواب قانع

دانش و  يبشر رو .طور است همين يبل .كنم عرض مي را آنشما جواب  هحاال ب
را يافته است و اين راه سعادت تصادفاً  يخود راه سعادت در زندگ يپا هكوشش و ب

 ...!ان داده بودندهمان است كه انبيا نش
نمايد كه  ييك حق انحصار يدين ما را وادار به دعو هنبايد افراط در عالقه ب

سفره كرم خداوند بر دوست و دشمن گسترده  .اند رد كرده را آنو حديث  قرآن
 .است

  «.َعَطاء َرّبَك َوَما َكاَن َعَطاء َرّبَك َمْحُظوًرا ُؤّالء ِمْنُكاًل ُنِمُد َهُؤّالء َوَه»
  (35/ ( 11)اسراء)
دسته و هم آن دسته و   كنيم هم اين ما همه را با عطاى خود مدد مي)

 (.بخشش پروردگار تو ممنوع از كسى نيست

 :فرمايد مي ديگر باز صريحاً قرآن يو در جا
َلُه ِفي َحْرِثِه َوَمن َكاَن ُيِريُد َحْرَث  َمن َكاَن ُيِريُد َحْرَث اْلآِخَرِة َنِزْد»

 (35( / 83)شوري) «.الُدْنَيا ُنؤِتِه ِمْنَها َوَما َلُه ِفي اْلآِخَرِة ِمن َنِصيٍب

خواهيم داد و  ياو فزون هباشد، در آن ب لب بهره آخرتهركس طا)
 ياو خواهيم داد و ديگر سهم هباشد از آن ب محصول دنيا يهركس در پ

 (.در آخرت نخواهد داشت

نه تنها منافات با سعادت دنيا ندارد، بلكه الزمه  آخرت مطلب در اينست كه ثواب
ما ملت  .باشد ميو امنيت قوم  يانسان و آباد يين، همان وضع آبرومند دنياو نشانه آ

 !باشيم نصيب مي يكه دنيا نداريم، مسلماً در آخرت هم ذليل و ب

 آله اين حديث و عليه اهلل يما صل پيغمبر يدعو حقيقت و گفتار صدق شواهد از ييك
 :است كه

 «َمَع الُظّْلِم یَمَع اْلُكْفِر َوّال َيْبق یَالُدْنيا َيبق»
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 (.با ظلم نابود خواهد شد ي، ولماند مي يدنيا با وجود كفر باق)
 :گويد ميرسانده كه صريحاً  ييجا هواضع طريقت و صاحب شريعت، انصاف را ب

شما آباد و پايدار  يدين من عمل نكرديد و خدا را نپرستيديد، ممكن است دنيا هاگر ب
از حق و عدالت منحرف شديد، مضمحل  ياگر ظلم پيش گرفتيد، يعن يباشد، ول
د نيستند، حّمعتقد و مو يخيل كه ييآنها ييعن مغرب ملل يخوشبخت رِّسِ .گشت خواهيد

 .باشد مي يروزگارشان قرين سعادت است، مصداق همين حديث نبو ذلك مع

كه يك عدالت  يكامل است، عدالت غيرمذهبو ت يبقا كه خود مستلزم ترق يبرا
دار هدايت  كه خود را عهده يخداوند :باشد مي يسعادت كاف ياست، برا ياجتماع

، يو عوامل زندگان يز طبيعيغرا ي، رو1.«إِنَ عَلَيْنَا لَلْهُدَى» :فرمايد ميبشر نموده و 
ما نبايد نگران باشيم كه در  .برد سعادت خود قرار داده و پيش مي را در جاده انسان

، آداب كند ميكار ن يقول معروف پليس باطن هكه ب ييآنجا يدين يعن يميان ملل ب
شرط  يواقع يالبته ايمان دين .است ييفاقد ضامن اجرا يو مقررات اجتماع ياخالق

تر و  تر و ارزان مطبوع يبهترين وجه، يعن سعادت دنيا هست و به هوصول ب يبرا يكاف
 يدر كشورها .شرط الزم هم نيست يول .كند ميترين طريق مقصود را تأمين  با سهل

، خود اجتماع است كه چنانچه اصالح و تقو يياديان، ضامن اجرا خارج از سلطنت
روز بر  روزبه يافات علمو اكتش يتدابير فن ياكثريت افراد سالم و معتدل باشند، با ترق

و اگر اجتماع يا اكثريت اجتماع  شود ميدرجه بصيرت و قدرت عمل آن افزوده 
كار بيندازد، طبيعت  هتقوا را ب يل اجرايفاسد يا ضايع باشد و نخواهد يا نتواند وسا

 يرحمت خود و گشودن درها يدار اصالح خواهد شد و با بستن درها عهده
اين تصادف  اهد ساخت و اگر غفلت و فساد شدت يابد وزحمت، آنها را متوجه خو

 Selection)اصلح يمفيد واقع نشود، در ميدان تنازع بقا و با تازيانه انتخابِ طبيع

naturelle) را آن يتقصير كار را تنبيه و در صورت لزوم نابود نموده، جا ،جامعه 
 ي،  به اجتماعات مترق3«الصَالِحُونَ لْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَأَنَ ا» :آيه شريفه مصداق به

 7.خواهد سپرد
                                                

 : البته هدايت بر عهده ماست... 13 / (93)ليل. 1
 ي من به ميراث خواهند برد. : ... زمين را بندگان شايسته 150 / (31)انبياء. 3
 ها از بسيارى گرفتاري اه ييمريكاآا و ه ييضمناً در اينجا اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه اگر اروپا. 7

شده است، اين معنى دليل بر  و غالب مشكالت ما در ديار آنها حل باشند هاى ما فارغ مي و بدبختي
طور كلى زندگى  ه. بباشد ميهاى باالتر ن آسايش آنها و فقدان مسائل و مصائب ديگر يا مصونيت از رنج

        برخى آرزوها همراه باشد، هميشه هرفع بعضى نيازها و نيل ب هدر هر مرحله از پيشرفت اگر با توفيق ب
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 يا كليد سعادت آخرالزمان یپرست نفع

صفات و  يتقريباً دارا يكليه افراد بشر چه در زمان معين و چه در طول قرون متوال
قرن آن صفات بارز  همحل، مخصوصاً قرن ب همحل ب يمنته .باشند ميت مشابه احساس

 ييك زمان .كند ميو محرك فعاليت شخص است، تغيير  يكه عواملِ مؤثرِ اصل
ترس از ديو يا جن و بت و غيره مردم را  .افراد بود يبيشتر، قوه واهمه، مدير زندگان

نيز، وحشت از مراكز قدرت، در اجتماع  .داشت از ارتكاب كار بد برحذر مي
ها  بعدها عواطف و احساسات محرك خدمات و فداكاري .نمود نظامات را حفظ مي

ها و مدافعات  جنگ .ها بود يدشمن و يو دوست يرابط مابين افراد احساسات قلب 1.شد
شدت پابند آداب دقيق  هل و امم بيقبا .انگيخت يبرم يدرون يها ها و حسادت را كينه

 .خاص بودند ياخالق يو سجايا

 يو عواطف مل يرفته احساسات اخالق و تقويت عقل رفته يبشر امروز با ترق يول
3.رود ديگر مي يگذارد و دنبال چيزها را كنار مي يخانوادگ يو حت يا و قبيله

 

                                                                                                              
 بينى آن  آورد كه در مراحل قبلى پيش ى را پيش مىيحاالت تازه و مكتسبات حاصله، احتياجات و ابتالها

ل تَعَيُش و ينفر دهاتى تازه وارد در شهر از مناظر زيبا و از وسا  كه يكطور پذير نبوده است. همان امكان
تواند باور كند كه آنها  نمي نمايد و رفاه مدهوش شده، پيش خود مردم شهر را غرق در خوشى تصور مي

 .گرديم هم گرفتار هزاران مشكل و رنج هستند، ما نيز در مشاهده ممالك خارج دچار همين اشتباه مي
نتهى م هالعاده يافته بودند، قدرت احساسات و عواطف ب نفوذ فوق «طبيعيون» كه فالسفه اروپا 11در قرن . 1

زمان و افكار و اقتصاد و سياست كامال سايه انداخته بود. حتى حساسيت و  درجه رسيده بر ادبيات آن
كه يكى از متفكرين مؤثر و  ژاك روسو رقت قلب تصنعى بين بانوان اشراف و اشخاص ديگر مد شد. ژان

 نويسد:  ، صريحاً ميباشد ميمؤسسين مكاتب اين قرن 
رود. تفكر در خالف  انحطاط مي هترقى است، سالمت نفس رو به ب رو ى كه فلسفهيدر جا»

كند، يك حيوان تباه شده است، بهتر است از  جهت طبيعت است. شخصى كه فكر مى
نظر كرده و در پى پرورش دل و احساسات  پيشرفت و نمو سريع عقل و ادراك صرف

آورد و عموماً براى اينكه  كند، بلكه ماهر بار مى را خوب نمي برود. تعليم و تربيت انسان
 «.تر از عقل است ديگران بد كند، غريزه و احساسات مطمئن هب

 گويد:  مي ولتر
زنيم. قياس بين عقل و غريزه مورد ندارد، چه  ما بيهوده از عقل خود تا اين درجه الف مي»

 .«و عقل را بشر كند آنكه غريزه را خدا هدايت مي

 (1778 ،طهران ،محمد طباطبائى تأليف دكتر علي ،«مسائل اجتماعى ،مبانى اقتصادى»نقل از كتاب )

رساند، نگرانى بشر را از  ت را مياين كلمات در ضمن آنكه اعلى درجه قوت و اعتبار عواطف و احساسا
پيشرفت عقل و علم و مبارزه شديدى را كه در برانداختن حكومت دل و اخالق شروع شده است، ظاهر 

 .سازد مي
                گويد  كه در آخر فصل گذشته صحبت آن بود، مي «راز بزرگ»در كتاب  موريس مترلينك. 3
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يـا   افتـاده ايـران   خودمان را از يـك طـرف، بـا ايـالت عقـب      ي نمونه جامعه طور به
 بسـنجيد،  ييتر اروپا متمدن ي جامعه با ديگر طرف از و كنيد  عرب مقايسه صحرانشينان

از  يخويشـاوند  ييدر ميـان ملـل اروپـا    .شـود  مـي روشـن   يا حقيقت موضوع تا اندازه
عمـو و خالـه و عمـه و     .كنـد  مـي زحمت تجـاوز   هحدود پدر و فرزند يا مادر و فرزند ب

 .باشـند  مـي و مطلع از حال يكـديگر   يدر و خواهر كمتر شريك در غم و شادبرا يحت
 يشخصـ  ي بلكـه عاطفـه   .ضعيف است يخيل يباز و رفيق ينواز رحم و مهمان ي صله
 يكـه منتهـ   يحيثيتـ  يهـا  ضمناً آن تعصب .باشد ميقديم در حال انقراض  يمعنا ههم ب

كـه از ننـگ و    يو حالـت فـرار   شـد  مـي تـن   هتن ب يها و يا دوئل يا قبيله يها جنگ هب
 .مراتب كمتر وجود دارد هداشتند، حاال ب يبدنام

احساسات و  يخشك و ب يكه در او عقل و دانش رشد يافته است، خيل فرد متمدن
خود را به  يدر عوض تمام اين عواطف و احساسات جا شود! ميتقريباً فاقد اخالق 

1.عمل و واقع نه شأن و عنوان .پول نه نام .، اما نفع مثبت نه موهومدهد مي «يپرست نفع»
 

و بنابراين خواسته خدا  يچون طبيع .اما نه حقيقت تلخ .اين يك حقيقت است
كه بشر با تازيانه واهمه يا به شعله  يچه، آن ايام .باشد مين يا ضمناً چيز تازه .است

 و حساب نفع و ضرر در يرفت، باز از پس پرده، حس سعادت طلب عواطف پيش مي
 يا تجربه هو چون ما بنا ب 3.آيد ينظر زننده م هحال چون ظاهرتر شده است، ب .كار بود

كه مالزم با پايمال  يرا با آن نوع از خودپرست يپرست نفع مردم داريم، يكه از بسيار
                                                                                                              

  «ه استدالل و منطق توجه دارد و هرچه زيادتر ب هتر باشد، بيشتر ب تر و عالى عقل هرقدر قوي
شود. عقل  دنده و دور از عشق و عاطفه مي اينها توجه داشته باشد، بيشتر خشك و يك

گويد كه در راه همنوع خود گذشت و فداكارى كن! زيرا عقل هرگز حاضر  هرگز نمي
ل زيان و زحمت نيست. ولى عشق و محبت حاضر است كه در راه دستگيرى از تحم هب

مين جهت است كه ه نوع و كاستن از آالم آنها ضرر و ناراحتى را تحمل نمايد. به هم
و  و بودا گذشت و فداكارى خداوند )پس از حلول در كريشنا هگفتيم عقيده مردم ب

 «.كرد، داشته است ( در روحيه و اخالق آنها اثر ديگرى غير از آنچه عقل حكم ميمسيح
 .شود آنجا كه از عقل فضول صحبت مي «از خداپرستى تا خودپرستى»رجوع شود به كتاب . 1

، در «ث علمي، اجتماعي، اسالميمباح»ي آثار است كه با نام  اين كتاب بخشي از جلد هشتم مجموعه
 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. توسط شركت سهامي انتشار 1711سال 

از درك  كرد. را تفسير مي ،(157«)والعصر»روزى پاى منبر يكى از وعاظ غيرمعروف شهر بودم. سوره . 3
گفت خداوند متعال در اين سوره براى بيدارى انسان متوسل  همين معنى بسيار متعجب و مسرور شدم. مي

اى كه در نهاد هر فردى موجود است. پاى سود و  ترين و مؤثرترين حربه گرديده است. حربه به طبيعى
سان زيان كار است! مگر ان»فرمايد  زيان را در پيش كشيده است. قسم به عصر يا زمانه خورده و مي

 «.نمايند كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام داده، همديگر را به پايدارى و حق توصيه مي كساني
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داده،  يحيوان يرا جنبه آن يكنيم و نفع ماد نمودن حقوق سايرين باشد، اشتباه مي
زده  گيريم، اين خصلت جزو صفات مذموم جمع مي ييالعق يمتضاد با نفع واقع

كه از مساوات به ايثار پرداخته و با  يكه مؤمنِ روشنفكرِ پاكدل در صورتي .شود مي
پرست  نفع يتمام معن هب يسراسر وجود، محو در خدمت خلق و خالق شده است، فرد

تشخيص  طريق اين در را  يابد سعادت و يشخص يا فضيلت ذوق چون :اوالً چه، .است
 كه دارد، نتايج و منافع اعمال او بيش از يا عقيده هبنا ب :ثانياً .كند ميداده است، چنين 

خود را  يمنتها چون شخص مؤمن، منافع خصوص .خواهد شد او خود عايد  هركس
 .خوانند پرست مي پرست، نوع نفع عوض هكرده است، او را ب يتوأم با منافع عموم

 ي، بشر وقتيقرون تكامل يبود كه ط يپرست همين حس نفعكه ديديم،  طوري به
طريق مستقيم  هپله ب نور عقل و علم روشن شد، او را پله هتكيه به اركان تجربه نمود و ب

 يآن جاده خاك .نمايد ميروز به سر منزل سعادت دنيا نزديك  هنزديك كرده و روزب
و حساب سود  يپرست د، همين نفعهدف انبيا بايد برسان هپياده بشريت كه او را ب يو پا

 و پيغمبران باشد مياست كه فعالً تنها رابط خلق و خدا  «اهلل اِبتِغاءِ مِنْ فَضْلُ»و زيان يا 
عده  كه خود گفتند، وظيفه آنها تحريك اين حس بوده و آنها يك طوري بهنيز 

1.اند اخطاركننده( بوده يدهنده يعن دهنده و بيم ن )مژدهمبشّرين و منذري
 

 شاگرد قديم دين و رقيب جديد آن «جامعه»

مابين عبادات و خدمت  ي، چون ارتباط نزديكشده يدر خاتمه مرحله دوم از راه ط
انداخته،  يشناس جامعه و جامعه هب يخلق يا خدمت به اجتماع ديديم، بد نيست نظر هب

دارد،  كه در مقابل دين ابراز داشته و مي يالعمل روابط آن را با دين، مخصوصاً عكس
3.يميمطالعه نما

 

، در شود ميكه در تاريخ هرجا از اقوام متمدن قديم صحبت  يطور همان
يان م هو ذكر اديان ب شود ميخدايان رژه داده  يها پيشاپيش آثار و احوال آنها مجسمه

                                                
يا صحبت اجر و  پرستى يعنى وعده بهشت و جهنم اتفاقاً همين تحريك حس نفع بعضى از مبلغين عيسوى. 1

منافات دارد، بر اسالم خرده  م هست و با جنبه اخالقى تقريباً خالص مسيحيتخسران را كه در اسال
گاه  بود و آخرين تكيه  خصوصيات بشر متمدن تكامل يافته از خود  اين  كه ديديم صورتي گيرند. در مي

 .باشد مي  تبليغ و تحريك
   علم»يا  «شناسى جامعه»يشتر مأخوذ از كتاب شناسى ب جامعه هدر اين بحث و بحث آينده مطالب مربوط ب. 3

 دانشگاه 337نشريه  1777)چاپ  استاد دانشكده ادبيات تأليف آقاى دكتر يحيى مهدوى «االجتماع
 .نيز خالصه شده از متن كتاب است «..........». بعضى عبارات داخل باشد مي( تهران
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محقق و مقبول شده است كه محرك و  ياين اصل كل يشناس آيد، در جامعه مي
هزاران سال دين  يط .بوده است يمعتقدات دين يدر جوامع بشر يو اساس يعامل اول
 يو با اخالق و حقوق و سياست كه باعث ايجاد مؤسسات اجتماع يفرد يبا زندگ

 يها در ملت يحت .نها حكومت مطلقه داشته استو بر آ ي، آميختگباشند مي
چيز آنها از ازدواج و اداره خانه و زراعت گرفته تا  و روم همه مانند يونان يا پيشرفته

)پرستش  يسلطه عقايد دين و سايه و صلح در جنگ هو تصميم ب جمهور انتخاب رئيس
معتقدات آنها عوض  مسيحيت با گرويدن به يست و وقته اشد ميارواح اجداد( انجام 

1.و تاريخ آنها نيز عوض شد يباره شكل اجتماعات و جريان زندگ شد، يك
 

ف و تخصص يتقسيم وظا هبعدها كه پيكر اجتماع رشد كرد، و مانند پيكر انسان ب
 يا اگانهمؤسسات جد هاعضا پرداخت، دين و اخالق و حقوق و سياست هريك ب

 .سپرده شد و مستقل از يكديگر گرديد

مقررات معين و  هبند بودن ب يوحدت هدف و پا ياست تا ميان افراد يبديه
ارتباط  يگرد يكديگر و برقرار هشدن آنها ب اعتماد و امنيت وجود نداشته باشد، جمع

كه  يچيز آن .د بودپذير نخواه است، صورت يشناس و مبادله كه تعريف جامعه
است كه در  يو همفكر يمعنو يها دارد، علقه و نگاه مي دهد ميجوامع را تشكيل 

خصوصاً در جوامع قديم كه  .شود ميميسر  يماد يها و استفاده يآن همكار ي سايه
محكم وجود نداشته و مردم بالطبع  ييقضا يها و سازمان يقو يحكومتِ مركز

 .رحم بودند انند درندگان بيسايرين م هخودخواه و نسبت ب

روابط و وظائف فرد، در برابر پدر و  هنيز ديديم، تا چه اندازه ب يدر اديان توحيد
كيش و همنوع اهميت داده، همّ  مادر و فرزند و بعد نسبت به رَحِم و همسايه و هم

اجتماع است و  يها و پيوندها خود را به تأمين عدالت و محبت و خدمت كه پايه
، باشد ميكننده آن  يمتالش يها و خيانت و تفتين، كه سم ياز تعد يجلوگير هب

خلق  هكه گفتيم عبادت خدا اگر مترادف با خدمت ب ييتا جا .مصروف داشته است
 .نباشد، متقارب و البته متجاوز از آن است

 يكل طور به ينعلم و تمدن و اخالق يع هكه ب يكه جامعه داشته و خدمت ياما آثار
مشهود و  يا ، از قديم تا اندازهكند ميو تكامل انسان كرده و  يعالم بشريت و ترق هب

آن داده است و درمورد اخالق  هخاص ب يبرجستگ يشناس منظور بوده و علم جامعه
  :كند ميچنين ادعا 

                                                
 .مراجعه شود ترجمه آقاى نصراهلل فلسفى Fuste de Coulanges تأليف ،«تاريخ تمدن قديم»كتاب  هب. 1
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 يات فردمحدود ساختن و ماليم كردن شهو يجامعه بهترين وسيله برا»
، يوظيفه دوست تلقين و عواطف لطيفه و تمايالت عاليه پروراندن با و است

 يرا كه تملك نفس و از خود گذشتگ يمبدأ و اصل تمام اعمال اخالق
از اين  .سرچشمه اخالق است يحيات اجتماع .نمايد مياست، تقويت 

ز ، اسازد ميفعاليت افراد را محدود و مشروط  يجامعه اگر از جهت يرو
 «.سازد مي آزاد سركش نفس يبندگ و اسارت قيد از را ايشان ديگر جهت

 اين به( يقديم تا قرون جديد و جوامع ظاهراً آزاد فعل يجوامع )اعم از جوامع دين
مختلف  يها شدند كه اراده خود را از راه يآداب و مقررات و مؤسسات يترتيب دارا

 يكنند و اين تربيت اجتماع يم «تربيت»بر افراد تحميل و آنها را از والدت تا مرگ 
جامعه  :در حقيقت بايد گفت .نمايند ميبه نسل ديگر منتقل و تكميل  يرا از نسل

مقياس كوچك، يك نوع مذهب است  هب .باشد ميپرورش انسان  يبهترين مكتب برا
يك حد اعتدال نگاهداشته، ه كه افراد را ميان خوف و رجاء، محروميت و انتفاع ب

كه غالباً افراد بدون توجه و  نمايد ميبر آنها تحميل  يو تشريفاتش را طور ضيفرا
كه قبال اشاره  طوري بهض و تشريفات ياين فرا .روند و پيش مي نمايند ميگاليه اجرا 

 .باشد مي يعبادات و اعمال مذهب يشد از همان نوع بعض

و اُمورش كه چون در حدود  باشد ميپروده دين  جامعه در واقع شاگرد دست
مردم  يپا هو پاب باشد ميآنها محسوس  يافراد، نزديك و برا يسطح فكر و به زندگ هب

تر و بهتر از اديان توانسته است درك شود و در تربيت انسان نفوذ  رود، آسان جلو مي
را به لباس و قالب خود درآورده، مانند زبان و  ياديان اصل يو اثر داشته باشد، حت

 .بر افراد تحميل كرده است يماعساير مؤسسات اجت

 صورت بهاين قوت اجتماعات كه  .رشد كردند و قوت گرفتند تدريج بهها  جامعه
قرن  هگردد، قرن ب ديگر ظاهر مي يها آداب و سنن و عادات و حكومت و جلوه

 ياتكا هرسيد كه در قرن معاصر، هريك از مؤسسات توانست ب ييجا هشدت يافته، ب
بيابد؛ خصوصاً  خود ايستاده، استحكام و استقالل يپا يرو يومافكار و عالقه عم

 .لذا سياست از دين جدا شد .خود را از قيد اطاعت و ارتباط با دين خارج سازد
در  يو عواطف بشر ياخالق اجتماع نام به ياخالق جديد .قضاوت استقالل يافت

 ...1قد علم كرد يمقابل اخالق مذهب

                                                
                                                        : «شناسى جامعه»ز كتاب نقل ا. 1
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كه جوامع مانند جوان بالغ شده،  «احساس شد»مردم اين تصور  يبرا رفته رفته
اديان خارج شده، با حفظ  يو از شاگرد يند )يا خواهند توانست( از خانه پدرتوان مي

 ييو با بينا ييدارا وسيله بهماهيانه و ساليانه،  يتشريفات يمختصر محبت و بازديدها
كه دين  گويند ميچنين گفتند و  .در پيش بگيرند يجداگانه آزاد يخود زندگ

نكرده و اجتماعاتشان افراد  يالزم بود كه شعور آنها رشد كاف يمردم يو برا يزمان
اين  .ف و در شاهراه روش تعليم و تربيت در نياورده بوديرا در چارچوب محكم وظا

 .1كند مياست كه در واقع جامعه به افراد خود كرده و  يتلقين

كه از روز اول شاگرد و بلكه فرزند دين بود، نه تنها  يا ترتيب جامعه اين به
با استاد پرداخته  يو همچشم يمكاره به يتربيت و تحميل مقررات شبه مذهب لحاظ به

 !نيز گرديد ياست، بلكه با او رقيب و مدع

 يجوامع در برابر اديان هزاران سال پيش از آنكه زمزمه آزاد يرقابت و سركش
در  ييها ها خود دكان برافرازند، شروع شده و جامعه استقاللراه بيندازند و پرچم 

توضيح  .ها دكانِ زرق و برق و ريا است از اين دكان ييك .مقابل خدا باز كرده بودند
افراد  ي خاطر او از ناحيه هدستور و ب هكه ب يآداب و اعمال يآنكه اجتماع نه تنها رو

دادن،  حساب پس هداشته و مردم را وادار ب يعميق ي ، قدرتِ جاذبهشود ميانجام 
، بلكه از راه همين توجه و نمايد ميف و خدمات مربوطه يارائه و اثبات وظا ييعن

و  يو ذوق يهنر ي است كه بازار امتعه ياحتياج عموم و وجود خريداران اجتماع
يدا و ارزش پ ي، گرميزندگ يماد ي مانند امتعه يو دين ياخالق يو حت يعلم
هر صاحب هنر و فضليت، اگرچه خود مفتون و مشغولِ محصولِ خود باشد،  .كند مي

جلب نظر و تحسين و توجه مردم است كه تشويق و  ياجتماع يعن «يهوا»بيشتر به 
 كند ميتصور و اطاعت  تر آسان يرا خيل «اجتماع يخدا»فرد بشر  .شود ميتحريص 

، اگرچه يها و عبادات دين يات و رياضتاز آداب و خُلق يبسيار .مطلق را يتا خدا

                                                                                                              
  «...  و دين يگانه مظهر احساسات اجتماعى و نگاهبان جامعه و مانع فساد و از هم پاشيدن

ه آنچه هم كه آن بوده است. و نه تنها... اخالق و حقوق از آن منشعب گشته است، بلك
 ...«مورد بحث خود قرارداد در قلمرو اديان جاى داشت بعداً فلسفه

1 .Auguste comte گانه بوده و سير جوامع و ملل را در  قانون كلى حالت سه هاالجتماع معتقد ب واضع علم
حالت مثبت و  ،ىيحالت ماوراءالطبيعه و قضا ،نمايد: حالت الهى و جنگى خالصه ميمتوالى  ي سه مرحله

 .صنعتى

 .باشد مياالجتماع ن امروز ديگر اين عقيده مبنا و مقصد علم
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و  ينظر مردم )نظر ماد ي، ولباشد ميخدا  يصرفاً برا يقربت مطلقه يعن قصد بهاسماً 
شركت  «خدا»العاده در اين زمينه با  ( فوقيو اعتبار ي، همچنين نظر معنويانتفاع

 يباز يش بزرگعبّاد و زهّاد نق يريا در تمام ادوار و نزد تمام افراد حت و داشته است
1.ه استكرد مي

 

در مقابل دكان نسيه خدا باز  يو نقد يگرِ حضور جامعه دكانِ گرم و معامله
اگر دكان ريا در كار نبود، بازار خدا، از اين هم كه  ياحتمال قو هب .كرده است
اجتماع در متديّن كردن و در ترويج  يميزان وسيع هب !شد ميكسادتر  يهست، خيل

 .باشد ميها دخيل  انضباطفضائل و تحميل 

نيست كه با  ييدين از آن همكارها ييعن ياستاد پير و صاحب سرمايه اصل يول
هم از او حمايت كرده  يسهل است خيل .كند ييجو و انتقام يتوز رقيب جوان، كينه

نظر از اينكه با تعليمات خود، تمام وسائل و لوازم ايجاد و رشد  صرف .كند ميو 
 يمستقيم نيز دستورها طور بهسفارش كرده است،  را آنزلزل و زوال اجتماع و موانع ت

 يترتيبات يبينيم با چه تدابير يمثالً در اسالم م .دهد مياكيد در تشكيل و تحكيم آن 
و عيادت و ديد و بازديد و مالقات و تجمعات ديگر  يمذهب ياز قبيل اعياد و عزاها

                                                
نرخ كاالهاى ه طور مستقيم ب هاتفاقاً در طبقاتى كه محصول يا متاع آنها كم و بيش جنبه معنوى دارد و ب. 1

 كه در منطق شرع چيزى جز فعلِ حرامِ ريا و يك «نظر مردم»شود، اين توجه و احتياج به  مادى مبادله نمي
، خيلى بيشتر قوت و رواج دارد. مانند فضال، دكترها، نويسندگان، مربيان و باشد ميخدا نه ب نوع شرك

دم اى در دست و در چشم مر . در اين طبقات كه نام و مقام آنها تا اندازهرؤساى ملى خصوصاً روحانيون
گردد. آنجا هم كه  تظاهر و تصنع زياد شده و جزء سنن و خصوصيات صنفى مي هاست، طبعاً تمايل ب

شياطين مكر و حسد  هحقيقت و صفا رخت بربسته، جاى خود را ب كم فرشته تظاهر و تصنع پا گذاشت، كم
كلى از  هاست ب ل تربيتى و رهبرىدهد. شرايط و صفاتى كه الزمه مشاغ و بخل و رقابت و جهل و غيره مي

وقت مردم بايد از اين طبقه دين و اخالق خود را مانند  آيد. آن رود و معكوس آنها مى دست مي
 .بياموزند لقمان حكيم آموختنِ ادب

ست كه البته بايد انصاف داد كه احراز چنين مشاغل و استعداد چنين وظائف امر بسيار مشكل و رياضتى ا
كامل  العاده و استغناء و استقالل يابند و براى نيل به آن، تملك نفس فوق فقط عده قليلى به آن توفيق مى

كه در شرع انور، طور ذلك از طرف جامعه پيروان بايد كنترل شديد اعمال شود. همان مادى الزم دارد. مع
ر و تعليم و ترويج دين ازمنك معروف و نهى هآنها امرب ف دينى را كه يكى ازيمزد گرفتن در مقابل وظا

ها را حالل نموده است.  ، حرام كرده است و غيبت نمودن از علما يعنى انتقاد و كنترل روى آنباشد مي
مانند سايرين تأمين مثل اينكه ناگزير بايد امر معاش و مقام از امر دين تفكيك شود و از ممّر كسب و كار 

لحاظ نظرى براى اصالح اشتباهات و  هبوده است. و ب سيره امامان كه درصدر اسالم گردد، همچنان
 .ها راه انتقاد معقول باز باشد انحراف

 .باشد مي اجتماعى شناسى روان و فردى شناسى روان در توجهى جالب موضوع طوركلى هب مسئله اين هرحالدر
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، تأكيد كرده كه باشد ميق و مخلوق بين خال يبرانگيخته، عبادت را كه امر خصوص
موعظه و مشاوره و مذاكره وسعت و كثرت داده  يمساجد را برا .بهيئت اجتماع باشد

مساجد عالوه بر نماز محل همه گونه تجمع و  و خلفا است )در زمان حضرت رسول
را از تمام نقاط  بار مسلمين يك ياست( و سال بوده مؤمنين يعموم يها اتخاذ تصميم

كه هرگونه  يترين وضع حج خانه خدا در مشعرالحرام و عرفات در ساده يزمين برا
در سواد  يزندگ حضرت امير .كند مي، جمع شود ميامتيازات مال و مقام و نژاد محو 

و حضرت رسول)ص( تا آنجا پيش  نمايد يمبزرگ را توصيه  يشهرها ياعظم، يعن
 !دست خدا با جماعت و در جامعه است :«َمَع اْلَجماَعِة اهللَيُد» فرمايد ميرود كه  مي

كه  «يشناس جامعه»كتاب  ي گفته به .دست خدا با جماعت و در جامعه است يآر
بزرگ و اخيرِ اين فن را خالصه كرده است،  يحقيقات و نظريات علماچكيده ت

و  يعمل اجتماع از طريق تعليم و تربيت، متخلق ساختن نوباوگان به خُلق و خو»
كوچك است كه انسان  ياجتماع يك مكتب واسط و خدا .«باشد ميآداب جامعه 

شناس و تا  مخارج ساخته، مرد يو خودپرست يرا اجباراً از صدف تنگِ خودبين
در فصل آخر كتاب خواهيم گفت، در  كه طوري به .نمايد مينوع دوست  يا اندازه

تمرين آداب  .نمايد ميايجاد  ي، يك وجود اجتماعياشخاص عالوه بر وجود فرد
 .پس دست خدا در اجتماع و با اجتماع است .كند ميدر او ايجاد  يدين

هيچ، سود  شود ميدكانش بسته ن بيند و يدين از اين رقيب پر ادعا ضرر كه نم
و  يشناس انتقال از حالت مردم يبرد و اين مكتب واسط را برا فراوان هم مي

برد و  كار مي هب يو خداپرست «يوجودشناس» ييعن يدين ييحالت نها هب يپرور نوع
 .دارد بسيار گراميش مي

 جامعه از دين و عبادات ینياز یب ی لهئمس

نياز از دين شود و اين  ي)و آينده( دنيا ب ينه چنين است كه اجتماع امروز ذلك مع
 .دست خدا ديگر در جوامع در كار نباشد

تبليغات  به كه بنا  ييدر همان اجتماعاتِ شادابِ پرنشاط و با جوش و خروش اروپا
منفك از دين  يكل هنديده، بگران ولگرد اروپارفته اروپا و سياحت يتماشاچيان سطح

معتقد است كه  اكثريت، با مسيحيون :اند، اوال شته، بلكه مخالف با آن شدهگ
 ، استقالليشناس جامعه يتشخيص علما هب مؤثر دارند و بنا  فراوان و يها فعاليت
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نيست، بلكه  ياز ديندار ي، دليل استغناياز تأسيسات دين يو سياس يتأسيسات مدن
بسيار  ياخالق يها همان عواطف و انضباط :ثانياً .باشد مينوع تقسيم و تخصيص  يك

كه در  يو تهذيب اخالق شود مي( ديده يشمال ي)مخصوصاً اروپا كه در اروپا يعال
جز ميراث تصفيه شده دو  ي، چيزكند ميحكومت  ي، مخصوصاً اجتماعيشئون فرد

 يپا هدر عروق و عادات آنها پاب ياين تربيت طور .باشد مين يات دينهزار سال تعليم
ها جايگزين شده است كه مانند  اش در زير دندان ريشه دوانده و مزه يتكامل اجتماع

)مطلب  :ثالثاً .1نمايند مي ينگاهدار را آنهر عنوان باشد،  هب ييار دلپسندِ دلچسب
 يشود، دور تسلسل سرِ اجتماع برداشته تر( اگر دست خدا و دين از يتر و اساس يكل

 .است يو سرنگون ياش گيج آيد كه نتيجه يپيش م

توضيح نكته اخير آنكه اجتماع و فرد دو عنصر متمايز و مستقل نبوده، در عين 
، خود ساخته و پرداخته و تركيب يافته از افراد نمايد ميآنكه اجتماع بر فرد حكومت 

نظريات و سوائق  صورت بهر و افعال آنها است كه افكا يو حاصل جمع جبر باشد مي
كه جامعه در فرد  طور همانافراد در اجتماع مؤثراند،  .شود ميظاهر و قاهر  ياجتماع

آنها كه رهبر و گرداننده اجتماع  يحت .كمتر يافراد بيشتر و بعض يبعض .اثر دارد
 يحتم يآنها وقت ، توفيقباشند ميظاهر رئيس و صاحب اختيار  صورت بهو  باشند مي
 .كه آمال و حاالت اكثريت را خوب تشخيص دهند و خوب تبعيت كنند شود مي

را هدايت و تربيت كند، نيست،  يبتواند ديگر يجمع و فرد دو واحد مختلف كه يك
 «خارج»كه مجموعه آنها بايد از  باشند مي يبلكه دو واحدِ وابسته مختلطِ متحد

در  كه طوري بهكه اجزاء آن بيكاره و فاسد باشد،  يا جامعه .شود يو نگاهدار يرهبر
 ،گاه ممكن نيست از ميان آن بحث آينده با ذكر شاهدِ مثال شرح خواهيم داد، هيچ

سهل است اگر  .حركت و صالح بجوشد و نفرات ضايع را اصالح نمايد يها چشمه
مغلوب و  غيرمستقيم طور بهدر آن جمع باشد، آنها را  ياقليت درستكار و خيرانديش

 .نمايد ميمنحل و يا مجبور به سكوت 

طــرف ملــل مجــاور و  ، از يــكنمايــد مــي يرا رهبــر يا كــه جامعــه «خــارج»ايــن 
و از طـرف ديگـر    باشـد  مـي  يتر، جامعه بشر يبه تعبير عموم يرقيب، يعن يها همسايه

                                                
ملل  ي ل اخالقى و محاسن اجتماعى كه امروز با رشك و حسرت دربارهيعجيب است، همين فضا. 1

ملل  ي كنيم، آنها در صد سال پيش و پيشتر از آن با اعجاب و تحسين درباره وصف مي ىياروپا مسيحى
عذر تقصير به پيشگاه »كتاب جديداالنتشار و بسيار نفيس ه كردند. )رجوع شود ب شقى نقل مي اسالمى

 (.ترجمه آقاى سيد غالمرضا سعيدى تأليف داونيورت «محمد و قرآن
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ديگر همان دسـتگاه خلقـت و مشـيت خـالق      عبارت به .يا طبيعت است ياحتياج زندگ
و حكومـت   يمشيت حق و ناموس طبيعت، امروز هم مانند ديروز، مالكيت كلـ  .است

زده وارد  سابقاً قدرتش را مستقيماً بر دوش فرد بيابـانگرد وحشـت   يمنته .را دارد يعال
نمـود و امـروز از    تحميـل مـي   ياش را از طريق عقايـد و عبـادات فـرد    و اراده كرد مي

امـا آن   .خواهد زنده بمانـد و پـيش بـرود    كه مي ي؛ اجتماعكند ميطريق اجتماع عمل 
 يخلقـت سـرپيچ   يو نـواميس عمـوم   يزنـدگ  ياجتماع كه بخواهد از مقـررات طبيعـ  

 .اين مقررات را از افراد خـود نخواهـد، البتـه آزاد اسـت چنـين باشـد       ينمايد، يا اجرا
صبر خـدا زيـاد    .پردازند جلب و ضرب متخلفين نمي هب يفور يضابطين دستگاه خدائ

حسـاب مشـاهدات مـا،    ه دستگاه طبيعت، به مقياس عمـر مـا و بـ    .دهد ميمهلت  .است
چنين جامعـه سـركش سراشـيب    .باشد ميجو  محكم و انتقام ياست، ول يدستگاه كند

 ... !قبرستان هالك خواهد رفت هخويش ب يپا هسقوط را در پيش خواهد گرفت و ب

نياز باشد و چون  يد از عقيده و هدف يا از مسلك و مذهب بتوان مياجتماع ن
، همان وجود اعتقاد و عالقه فرد فرد يمطلوب اجتماع هپيشرفت و وصول ب ي  الزمه

د توان ميكه فرد انسان ناين بهگردد  برمي باز مسئله ،باشد مي يدرون افراد و حضور پليس
 .كند يبند و بار زندگ يبدر اين دنيا 

خود بر  هيد خود باست كه با ياشتراك هدف و وحدت عمل همان امر خارج
سخت  يها كه در اثر حمله دشمن يا گرفتاري يتحميل شود )مانند مواقع ياجتماع

اختالفات  -اگر سالم و بيدار باشند -افراد خطر افتاده، تمام هب يروزگار حيات همگ
و  دهند مييكديگر  هدفع دشمن مشترك دست اتحاد ب يرا كنار گذارده و متحداً برا

 .باالجتماع دنبال آن بروند يمعنو ايمان و يقلب عقيده يرو آنكه او ي (كنند مي حركت

 !تر از خدا؟ تر و جامع در دنيا عام يچه وحدت

 :اجتماع يروابط خارج لحاظ بهاجتماع بود، اما  ياداره داخل لحاظ بهتا اينجا 

 منع مزاحمت و امكان لحاظ بهكه سابقاً در روابط دو فرد با يكديگر  يهمان مسائل
، حاال شد مي يمقررات و معتقدات دين هب يضدت مطرح بوده و محتاج و منتهمعا

فرض  هب .آيد مي پيش اجتماع دو روابط در تر بزرگ يخيل مقياس هب يول كمتر، دفعات هب
برقرار سازند و مصالح و اراده  يكه اجتماعات موفق شده باشند در داخل خود نظم

بينيم، با چه  يخورد اجتماعات با يكديگر مدر بر يجمع را بر فرد تحميل نمايند، ول
ها،  مقاومت ها، يخودخواه عقايد، و منافع تضاد ها، رقابت ها، تشتت ناگوار آثار و شدت
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كند و در داخل جامعه  يعرض اندام م ييخالصه عوامل و موجبات جدا طور به ييعن
رچند سال دارد و در خارج از جوامع ه و مخالفت با هم وامي يدشمن هطبقات را ب

نجات و  يبنابراين برا !آورد يبشريت فراهم م يسوز برا چند سال، چه مصائب عالم هب
عقيده  ييك مقررات و انضباط كه از رو هسعادت انسانيت، نه تنها از شدت احتياج ب
تر گشته،  يهم مسئله حادتر و عموم يخيل و دل اجرا شود، كاسته نشده است؛ بلكه

است  يبديه .باشند ميرعايت آن  در مقام خود ناگزير بهاجتماعات و افراد هريك 
و  يداخل يها فراهم نشود، كشمكش يو قلب يكه چنين وحدت فكر يتا وقت
  .تر خواهد بود روز شديدتر و مخوف روزبه يالملل بين يها جنگ

تر و  العاده محكم قديم فوق يبايد به قياس اديان فرد ياين دين يا هدف معنو
جوامع  .صاً عام و مشترك باشد تا مورد قبول و مشمول همه گرددتر و مخصو قوي
بينيم،  يم كه طوري بهخود،  يجهان يها با اعالميه يسياس يها و سازمان يالملل بين

 .آيند ياقويا است و هرگز از عهده چنين مهم برنم يها بازيچه

 !باالتر از ايده خالق و پروردگار جهان؟ يچه عموميت و سهولت يول

كه نطفه اجتماعات متمدن امروز در رحم  ي، در اياماست كه پيغمبران يخلعت اين
كـه هـم در ايـام     يخلعتـ  .ارمغـان آوردنـد   هنـوزاد بـ   ي، پيشاپيش براشد ميتاريخ بسته 

مـورد   يو رشـد عقالنـ   ييدوران رعنـا  يكار آمـد و هـم بـرا    هب يگوش صباوت و بازي
 .شدبا مياش  احتياج و استفاده

آمـده،   وجود بهدين  با .باشد مي دين پرورده دست فرزند خالصه، جامعه طور بهپس 
رود )ايـن   االجتماع قبول دارد( و با دين پـيش مـي   با دين بزرگ شده، )تا اينجا را علم

اعـم و   يمعنـا  همقصود از ديـن البتـه بـ    .قسمت را پس از آنكه ديد، قبول خواهد كرد(
 يجامعـه شـاگرد   .حَقِه هميشه منطبق نيست و ياصل يها آن است كه با دين ياجتماع

و تـدارك   يسـاز  جز زمينـه  يعمل يورزد؛ ول خيال خود با استاد رقابت مي هاست كه ب
 !كند مين يكار اصل صاحب يبرا يمشتر

داده  ينكته اخير اهميت خاص داشته و الزم است راجع به آن توضيح بيشتر
 يآيد و اصال اساس و معما يكار م هنيز ب شده يط زيرا كه در مرحله سوم از راه .شود

 .باشد ميشده  يراه ط

قبل از اين بحث، يك توقف محدود در تأثيرات متقابله جامعه و فرد و ميزان 
  .گرديم دنبال مطلب برمي هنمائيم و بعد ب احتياج به دين در جوامع مختلف مي
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 یو شرق یغرب یها دين در جامعه

 .بنمائيم يشناس در جامعه ير اينجا الزم است باز حاشيه رفته و يك فضولد

االجتماع  در علم ي، اصل كلنمايند ميكه در مقدمات اين علم تصريح  طور همان
هر  يمنشاء و عامل امور اجتماع .در آن وجود ندارد ياين است كه هيچ اصل كل

بنابراين آنچه را  .واقعيات بايد جستجو نمود ها توجه بجامعه را در خود آن جامعه و ب
( و از راه نمايند مينويسند )و همكاران ما ترجمه  مي يمريكايآو  ييكه محققين اروپا

درصدر آن بگذارند، نبايد چشم  كنند ميرا فراموش  «ييجوامع اروپا»مسامحه قيد 
ل و يفضا .خودمان تعميم بدهيم ، مخصوصاً به ايرانيامع شرقجو هبسته و صددرصد ب

تمام، چه در اين علم و  يبين و با خوش يكل طور بهكه  (اصطالح فرانسه ه)ب يفوائد
، در عين آنكه دهند ميجامعه نسبت  هب يج عموميرا يها چه در گفتارها و استدالل

رعايت  ههرحال آنها را وادار بدن چند نفر به دور هم، درش و جمعاصوال صحيح است 
 يپيشرفت مقاصد و اصالحِ اخالقِ جمع لحاظ بهكه  نمايد مي يمقررات و ترتيبات

مقياس و اهميت و  هاجتماعات بزرگ اقدامات ب شود و در يمفيد واقع م روي هم رفته
اين خود تشويق و  نمود و يو دقيق تلق يرسد كه ناچار بايد آنها را جد مي يدقت

اين نكته را هم نبايد از نظر دور داشت كه  .باشد مياز صحت و دقت فعاليت  يتربيت
و متوجه  يمبتن اروپا يشناس جامعه يعلما يها ، نظريات و استنتاجيميزان مهم هب

و  باشد مي «فعال سالم و»ما  ي قياس جامعه هكه ب يجوامع 1.جوامع خودشان است
موجه و مشرف به بهبود و پيشرفت است، در ميان افراد فعال  پا برجا و روي هم رفته

و اشتغاالت  يورزش يها مانند مسابقه يمفيد و عال ياجتماع يو طالب كمال، كاالها
 اين به .كند ميپيدا  يمشتر يو خدمات اجتماع يعلم يها و كتاب يو هنر يذوق
روبه افزايش  يافكار و اعمال مفيد بر سبيل تصاعد هندس يعيب در چنين جوامتتر

آور و  پستِ رخوت يها اما در اجتماع خاموشِ فاسد، اَشعار و تصنيف .گذارد مي
پوچ و مضر بيشتر تكثير و تجديد  يها كتاب .كند ميانگيز خريدار نقد پيدا  شهوت
 .كند ميپر از فساد رونق و شكوه پيدا كثيفِ  يها مؤسسات و محيط .شود ميچاپ 

 يارث و تربيت خانوادگ هب يمعدود يها اگر احياناً جوان يوقت در چنين اجتماع آن
                                                

طور محسوس  هنمايند، ب آنها )و مترجمين ما( راجع به آثار دين انتقاد و اظهارنظرى مي كما آنكه هر وقت. 1
و اگر  باشد مي هاى غربى معروف و معمول شده است، دين مسيحيت مدرك و مرجعشان، كه در جامعه

 ،داشتند مياطالع است  مسائل روز و احتياجات اجتماعى داده هل بيى كه اسالم اصيها از اسالم و جواب
 .كردند طور ديگر قضاوت مي
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پذيرفته باشند، مؤسسات  يق خوبي، استعدادها و عالييا به نبوغ و برخورد زندگ
كشانند و همرنگ جماعت )يا لگدكوب جماعت(  طرف خود مي هخراب آنها را ب

 .كنند مي

خوب دارد، تأثيرات سوء هم دارد و چون امور  يبنابراين جامعه اگر آثار تربيت
ج محل جستجو و مطالعه كرد، يك يرا بايد در حاشيه عادات و آداب را ياجتماع

و  يل اخالقي، همان مفاسد و رذاشناسان ايران جامعه يمنبع اطالعات و تحقيق برا
 .كه از نام بردن  آنها ننگ داريم بايد باشد يعادات و معايب

مختصر تحت عنوان  ييك سخنران در حزب ايران 1731سال  ينگارنده در حوال
 .ايراد نمود كه ظاهراً مورد توجه و قبول قرارگرفت «كشور ايران فحش و تعارف در»

 يفارس  متداول نشان داد كه زبان يها ب انواع فحشو ترتي يبند در آنجا ضمن تقسيم
از هر زبان ديگر  يفحاش لحاظ بهفقير است،  يخيل يو سياس يو فن يعلم لحاظ بهاگر 

فحش رواج  ين و در مقام خصوصييطور اگر در ميان طبقات پا همين !تر است پرمايه
 .كند مي ييفرما ارف و تملق حكمتع يدارد، قرينه آن در طبقات باال و در مقام رسم

اش كه مركب اغراق و  العاده پيشرفت فوق ياشتراك اين دو خصلت اجتماع  وجه
كه درحال حركت سريع از  يما پيموده، لفظ و كالم مانند چرخ يمبالغه در منطق مل

 ياز معان يكل هگيرد، ب راه خود را پيش مي يوضع خطرناك هو ب شود مياتومبيل جدا 
 .باشد مين يم خود افتراق و انفكاك يافته، ديگر همراه و حامل معنو مفاهي

يا احترام و محبت( هر ، رساندن مكنونات خود )بغض و نفرت يمردم برا كه طوري به
مزه اثر الزم را در  نمك و بي يب يبينند مانند غذا يبرند، م كار مي هرا كه ب يا كلمه

شوند دائم بر فلفل نمك و بر  مي و مجبور سازد ميذائقه كرخ شده طرف ظاهر ن
غذا بيفزايند و هر دم كلمات و اصطالحات و مضامين تندتر و بنابراين از  يچاشن

زدن در  البته عادت به فحش و تعارف )كه چانه ...كار ببرند هب يحقيقت دورتر
نيست؛  يما افتخار ي(، براباشد ميمعامالت و اغراق در محاوره نيز از همان فاميل 

و درجه  باشد ميما  يو خصال اجتماع ياست كه مشخص نفسانيات فرد يزامتيا
اصول و  هبند نبودن ب يرساند و پا حقيقت و به دقت مي هما را ب يعالقگ يو ب يقيد يب

در دنيا مانند ما اين اندازه به اصول و  يشايد هيچ ملت .سازد ميحقايق را منعكس 
، ملت، يد حقيقت، شرافت، وطن، آزادمانن ياعتنا نيست و با موضوعات يمقدسات ب

 عدم توافق   هو تا اين حد خود را ب كند مينكرده و ن يطور باز  حق، ديانت و غيره اين
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 .داند ه و نميدانست ميدل و زبان مجاز ن

از مؤسسات  .كند يم يقلبِ معن يآيد، ول يلفظ و اسم م هب همه چيز در ايران
عرفان، مذهب،  .كسر نداريم يما چيز يياروپا يو اخالق يمو عل يو سياس ياجتماع

درصد نباشد، بيش از نود درصد صورت  تمام اينها اگر صد يول .خيرات و غيره
 ...ظاهر و لفظ است و چه بسا در عمل درست حالت و اثر عكس دارد

طور نيست؛  اين مريكاآو  گويم در اروپا ؛ نميياست اجتماع ياين نكته واقعيت
 يو بايد مبنا شود مياست كه شدت و عموميت و قدمت آن ديده  در ايران يول

 .قرار گيرد يايران و مبدأ اقدامات اصالح يشناس نظريات جامعه

 يشناس جامعه يمااز عل .، زمين تا آسمان فرق دارنديو غرب ياصوال جوامع شرق
اصطالح آنها مؤسسه( معلول  هدر اجتماع )ب ي، پيدايش هر امر و عادتگويند ميكه 

اوضاع و احتياجات خود آن اجتماع است، بپرسيد چه دليل دارد كه كليه مذاهب 
لوع كرده است؟ ط بالاستثناء )بدون توجه به بطالن يا صحت آنها( از مشرق زمين

 يها د باشد كه روحيات و شرايط و احتياجات در جامعهتوان ميجواب آيا غير از اين 
با  يشرق يو زندگ يروحيه و شرايط فكر .ه استكرد ميچنين ايجاب  يشرق

 .فرق بسيار داشته و دارد ييمريكاآو  يياروپا

تر از ماها  تر و ماليم معتدل ي، در عالَم مقايسه و نسبيت، خيلييافراد اروپا
تر و در  اخالقاً و بدناً سالم .اندتر نزديك يزندگ يو طبيع يز فطريغرا هو ب باشند مي

اگر به آنها برنخورد و  .تراند تر و سازنده تر و شاداب متحرك يشئون مختلف زندگ
و درجه انحراف از  يا در ميزان اختيار و آزادخود نگيريم و اگر نشان انسانيت ر هما ب

در مشرق  !ها اند تا شرقيتر نزديكها به حيوانيت  بگيريم، غربي يحالت اعتدال طبيع
زياد وجود و قوت  يو تجاوز و فساد و تنبل ياز اعصار بسيار قديم، اگر تعد زمين

دل و عرفان و زهد  يصفا يبسيار اعال ينادر ول يها ن نمونهجبران آ هداشته است، ب
پيدا شده؛  يدر طرف ديگرِ غريزه حيوان حق، هو رياضت و شهادت و عشق خالص ب

هم تمايل به انحطاط و فساد زياد  .باشد ميآن  يادبياتمان شاهد گويا كه طوري به
 يو صنعت يذائقه علم در اروپا .اعتالء و عروج هگاه توجه ب و هم گاه شود ميديده 

 در اينجا اجتماع، از يك .يو اله يو عرفان يشديد است، در مشرق زمين ذائقه فلسف
شديد خود  يپرست و مردم خودخواه، تشنگ طلب و شهوت طرف با اكثريت آسايش
كند و ضعفا را حمايت و كه اقويا و متمكنين را ترمز  يرا به مقررات و معتقدات
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 يها از طرف ديگر نمونه 1نموده است؛ يو حركت بدهد، احساس م ياميدوار
 يلطيف و كماالت عاليه فوق حيوان يمعان ه است كه دركشد ميپيدا  يا نخبه
 ...قرار گيرند ياله يو مهبط وح 3را بنمايند يانسان

سرچشمه  جبالِ افكار و آمالِ مشرق زمين اين است كه اديان هميشه از ارتفاعاتِ
را مشروب  ييتنك و دور از نظر آسيا باغات مصفا يها گرفته و پس از آنكه در دره

همسطح گرديده و  يبا اراضگسترده شده و  و آمريكا اروپا يها اند، در جلگه كرده
 .اند آورده فراوان به بار يها محصول

كه گفتيم، احتياج به دين داشته و خواهد داشت  يليدال هب يياگر جوامع اروپا
)خصوصاً ملت با هوش و در عين حال تنبل و سست مسلك و  يشرق يها جامعه

 .باشد ميمتقن  يناگزير از معتقدات دين يتر ل بيشتر و قوييدال ه( بيايران يظاهر آرا
كه شده،  ي)و شايد ساير ملل شرق( نشان داده است كه هر جنبش و عمل تاريخ ايران

 يعقيده و ايمان داشته، حركت يچيز ههر وقت ب 7.تنها در سايه دين انجام گرفته است
 .است و هر وقت نداشته، خوابيده است در خود ديده يكرده است و حرارت

  يباال مراتب اعالعليين در اگر كه است بوده يبلندپرواز زشهبا آن يايران نژاد
                                                

مبانى دينى  هاين تشنگى و احساس احتياج حاال هم هست. بسيار كسانى كه خود چندان عقيده و عالقه ب. 1
دانند. شرافت و امانت را صفات  مذهب و قيود اخالقى را براى ملت الزم مي هطوركلى اعتقاد ب هندارند، ب

گذران  هاى خوش طور جوان ديگران، نه براى خودشان! همين ي رند. ولى دربارهشم ضرورى پسنديده مي
 ي دامنى دارند و درباره آيد، از طرف مقابل توقع نجابت و پاك بند و بار وقتى پاى ازدواج در بين مى و بى

  خواهند استثناء كنند؟ باشتد. ولى شخص خودشان را مي گير مي ديگران بسيار سخت
 .خان فروغى درس آقاى ميرزا ابوالحسن استفاده از. 3
ى و همراهى يك مشت يبا پيشوا مشروطه انقالب يعنى ايران اخير تجددطلبى و خواهى حتى جنبش آزادي. 7

هاى متدين بازار و  هاى فراوان توده و با حركت و حرارت و فداكاري جفو ن روشنفكر تهران روحانيون
كه نهال حقيقت و غيرت در آنجا هميشه قوت  محالت در تهران و واليات )باالختصاص آذربايجان

از در دين درآمده،  كما اينكه مخالفين نيز گرفت و كامالً رنگ دينى داشته است. ديگر داشته است( انجام
اى از علما را جلو انداختند. ولى چون روحانيون و متدينين ما متأسفانه  پيش كشيدند و عده نام مشروعه را

گذارند و در اجتماع و سياست وارد نبودند و  پا از حدود افكار و اشتغاالت چندصد سال قبل فراتر نمي
ها و  ها و ملك ها و سلطنه را دو دستى به فالن الدولهنيستند، از روى صداقت و صفا، مقامات و اختيارات 

رفته بودند،تقديم كردند. كار كه  اى از جوانان كه هم سوابق دولتى داشتند و هم درس خوانده اروپا عده
و قدرت از مجراى حقيقت  زودى مشروطه هظاهر ولى سست باطن افتاد، ب دست آقايان متجددين خوش هب

عده الفاظ زيبا براى ريشخند  گرفت. معنى رفت و يك خارج گشته، راه سازشكارى و ظاهرسازى را پيش
تاريخ »كتاب مفصل و مفيد  هدست مردم داده شد!. )ب هماند. همان آش در همان كاسه مجدداً ب ملت بجا

 (.راجعه شودم تأليف كسروى «مشروطه ايران
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و  يو فكر يكوتاه ذوق يها نديده و منزل نگرفته است، آشيانه يخود هدف و پناه
اخالق و غيره( نتوانسته  ،ملت ،يآزاد ،وطن ،علم ،يموسيق :سايرين )مانند ياجتماع

 ند و مسخره نگاه كرده و يكهمه اينها با ريشخ هب .او بدهد هب يياست قرارگاه و نيرو
لجنزار زمين افتاده، خوراك  يها ترين گودال سره پائين آمده است و در پست

 !حشرات االرض شده است

 ييا آنكه ايران .درك نشده و وجود نداشته است نه اينكه چنين كماالت در ايران
قبول  هكرده و حاضر بنوع و وطن و علم و اخالق و امثال آن خرج نه خدمت ب يبرا

اخالص قدم  يها از رو هم در اين راه ينشده باشد؛ خير، خيل يزحمت و فداكار
 يز طبيعيمليت و غرا .هرچه كرده و شده در سايه دين بوده است يبرداشته است ول

 يلحاكميت داشته است، در ايران تج يو جوامع غرب و روم كه در يونان طور آن
بوده است كه نسبت به اين قبيل امور  خدا بهترس از خدا و تقرب  يبرا .نكرده است

 .عالقه نشان داده است

شمار شده است  بي يها ها و جنايت ها و خيانت دين سوءاستفاده يالبته در زير لوا
زياد  يها هر دو، و از صدر خالفت تا امروز( و از اين راه لطمه يو سياس ي)دين

و  كه از عناوين استقالل يطور همان .لت و سعادت مردم خورده استم يترق هب
نيز در همه  يانسان يها و فضيلت و ساير كمال مطلوب يمصالح عاليه كشور و آزاد

و هر ميكرب و  خاصيت شيطان .اند فراوان كرده يها دنيا شيادان بهره برداري يجا
عوامل خير و موجودات زنده فعال بوده، در كنار  يكه طفيلمنشاء فساد اين است 

حساس فرو  يگستراند و نيش خود را در عضوها امن و نعمت بساط مي يها محيط
مثبت  يها جنبه هرا بايد از جميع جهات و با توجه ب يهر مطلب و حقيقت يول .كند مي

و  يو تأثير فعل در روز پيدايش يو مقصد اصل يحقيق يو در نظرداشتن معنا يو منف
از مادرها در اثر  يصرف اينكه مثال بسيار هآن، در آينده قضاوت كرد و ب يينها

آورند،  خود را از فرط عالقه لوس و بيكاره بار مي يها و عدم رشد، بچه ينادان
 .را محكوم كرد يو نبايد محبت مادر توان مين

خير آن كه اصل است عامل خير و شر در جوامع ما هميشه دين بوده است و جنبه 
ها و  ديديم چه نكبت وقت مي اگر دين نبود، آن يبرجنبه شر غلبه داشته است؛ يعن

و فهم  يبايد از طريق تعليم و تربيت، وجدان اجتماع .شد ميها دامنگير ملت  ذلت
از طريق خود دين با عوامل شر  يعمل يها تمرين وسيله بهرا بيدار كرده و  يعموم

 .مبارزه كرد
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و  زيبا الفاظ وسيله بهو  دين از مستقل ما، افراد در و جوانان در خواهند مي كه يكسان
 يشناس وظيفه و مليت و شرافت يرسم و يدروغ يساختگ تظاهرات با صدادار، عبارات

يك سلسله  .زنند و ساير كماالت را تلقين بنمايند، نقش برآب مي يو فداكار
 كه طوري بهدر روز مبادا،  يول شود مياصطالحات و تشريفات پرطمطراق مبادله 

 !شود ميآب  يايم، در اولين برخورد با منفعت يا با خطر، مثل خانه برف ديده

نداشته  حقيقت و آخرت هو ب خدا بهتر از آن است كه اگر عقيده  باهوش يايران
او  .معطل بشود و خود را فدا كند ينفس و مشتهيات محسوس زندگ يباشد، در ورا

خودش گول آنها را  .زند گيرد و سايرين را گول مي مي يباز هكلمات و كماالت را ب
جز عَلَم دين  يميل خود در زير علم هدر گذشته چنين نكرده است و ب .خورد نمي

 .سينه نزده است و در آينده هم نخواهد كرد

ظر مسلّم در ن يحقيقت كلّ و حق و كمال مطلق و سعادت ابد يوقت !خودمانيم
د بند توان ميچه چيز  هب يو كماالت نسب يشخص وجود نداشته باشد، اين حقايق جزئ

و اجبار  يچه اعتبار و احترام خواهد داشت؟ درست است كه احتياج زندگ !شود
 ي، ولنمايد مي «تحميل»اصول واجبه  صورت بهاوقات  يرا گاه ييچيزها ياجتماع

ضمناً اغلب مردمان باهوش  .فاصله بسيار استميان احتياج و اجبار تا اشتياق و اعتقاد 
و  يكه چگونه با تردست دانند ميعقيده، مصرف هوش و هنر خود را در اين  يب يول

چون هوش، برخالف پول يا مقام، در انحصار  .تظاهر خود را از قيد اجبارها برهانند
 عده معدود نيست و هر صاحب هوش اين كار را خواهد كرد، بدون آنكه ملتفت

و در  يسر ديگر هبينيم، اكثر افراد جامعه كارشان كاله گذاردن ب يوقت م باشيم، يك
گذارد؛  كاله مي يسر دهات هب يبازار .شده است يرفتن از زير مقررات و اصول عموم

و نوكر  گويد ميو رعيت زور  دزدد؛ ارباب به نوكر از ارباب و از همكار مي يدهات
؛ دولت به ملت كند ميپردازد و جنس قاچاق وارد  نمي زند؛ ملت ماليات از مال او مي

كه هست  يخالصه آنكه هركس در هر مقام .كند ميو اجحاف  گويد ميدروغ 
 .زند اجتماع كه خود عضو آن است، مي يها از ريشه ييك هدست گرفته، ب هب يا تيشه

 دـرد و ديـظر كـداوند بستان نـخ       بريد بر سر شاخ و بن مي ييك

 كند مينه بر من كه بر نفس خود        كند ميرد بد ـفتا كه اين مگ هب

كه  يا موضوع مطالعه !يعقيده شرق يو سرنوشت جوامع ب ياين است تصوير واقع
  ...وقت خود را صرف آن نمايند يشناسان ايران ارزد كه جامعه يم
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 ؟شود می یچگونه راه ط

به دين  يپرورده دين چه خدمات ستكه جامعه داين به ؛يبرگرديم به تعقيب مطلب اصل
 .شود مي يچگونه ط و راه بشر كند ميكرده و 

كه اعتقاد  كنند ميخواص متدينين و غير متدينين( چنين تصور  يغالب مردم )حت
 يبا ذكر شهادتين و حت :باشد مي يا آن امر ساده يو قبول دين، مخصوصاً اجرا خدا به

وارد  ظلمات كفر يشخص از واد .شود ميتمام  يحث استداللتسليم در مقابل يك ب
1.آيد يصالح درم يمتق گردد و در سلك مؤمنين ايمان مي يعرفات نوران

 

و  يو موس اولواالعزم مانند نوح يباشد، انبيا ياگر بنا بود كار دين به اين آسان
 يخيل گروندگان ستندتوان مي بيّنات و معجزات همه آن با السالم( )عليهممحمد و يعيس

 .كرد مي تجاوز دست دو يها انگشت تعداد از آنها يحساب پيروان و باشند داشته يبيشتر

بلكه  ،باشد مين قديم ملل افكارِ اليقِ پوسيده متاع و افتاده رواج از سكّه تنها نه دين
 .از ناحيه بشريت الزم دارد يها رشد و فداكار ك صحيح آن، مدّتخواهيد ديد، در

و  و مسئله توحيد و عدل و رستاخيز خدا بهدر اديان حقه صرف نظر از اعتقاد 
العاده دقيق و  و فوق شود ميمانند دعا و تسبيح و حمد و غيره كه تعليم داده  يذكرهاي

وجود دارد كه در  يعموم يها رد و مفهوممج ي، يك سلسله معانباشد مي يعال
از قبيل طهارت، تشكر، محبت،  .بريم كار مي هنيز آنها را ب يو اجتماع يعاد يزندگ

اين كلمات از بس در مكالمات ما  .عدالت، حقيقت، علم، اخوت، حريّت و غيره
 ما به علت عدم توجه و نفوذ در مفهوم و اساس يشده، برا يها جار آمده و در زبان

عوام و ساده  :كه اوالً در صورتي .پيدا كرده است يا ساده يها و مصداق يآنها، معان
تازه آن عده  .و باسوادها هم غالباً از بيان آنها عاجزند كنند ميها آنها را درك ن ذهن

عالقه و  ي، يعنكنند ميآيند، به آنها عمل ن معدود كه ظاهراً از عهده تعريف برمي
و در ساختمان  «دل»  اند، به زبان درك كرده هاگر ب .ندارند سنخيت با اين مفاهيم

 .باشند مينسبت به آنها بيگانه و بسيار دور  ينفسان

 كه باشد «طهارت»تر از همه  يمقدمات و تر ساده شايد الذكر فوق از مفاهيم و احكام

                                                
 فرمايد:  كرده مي به اعراب عين همين اعتراض را قرآن. 1

 « نُ فِي قُلُوبِكُمْوَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلِ الْإِيمَا قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا»
 ( 18 /( 89))حجرات

ايد بلكه بگوئيد اسالم آورديم يعنى تسليم  گفتند ايمان آورديم بگو ايمان نياورده اعراب)
 (...هاى شما داخل نشده است شديم زيرا كه هنوز ايمان در دل
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 ذلك مع .آن ضعيف است يمحسوس و فوائد مشهود دارد و دقت معنو يجنبه ماد
و عامل به آن  مند عالقهو  ياهميت پاكيزگ ها يك قرن نيست كه واقف به ياروپائ
در ميان ملت  .آنها گشته است يوارد فكر و ذوق و زندگ يتازگ هطهارت ب .اند شده

شرع از طهارت را درك نكرده،  يشيعه خودمان، هنوز كه هنوز است، منظور اصل
تشريفات و آداب  عنوان به ييك صورت ظاهر .ايم مفهوم و لطف آن نبرده هب يپ

 بهكنيم، بدون آنكه دوستدار و مظهر طهارت و نظافت باشيم )رجوع شود  اجرا مي
 .(«مطهرات در اسالم» كتاب 

ديگر از  ييك يو اجرا يدرك عمل يگذشته ديديد، برا يها از بحث يدر يك
 ييها عالوه بر قرباني !كرده يط يباشد، بشر چه عمر طوالن ياداين مفاهيم كه آز

ها و دستگاه شاهان و چنگال فرمانروايان داده است، فقط در يك  كه در دربار فرعون
نفر كشته شدند تا بشر توانست در يك ناحيه  555755قريب  فقره انقالب فرانسه

 !را بلند كند و در اهتزاز نگاه دارد يپرچم آزاداز ربع مسكون كره ارض،  يكوچك
در  يو چه تعليمات ي، چه تداركات فكريعمل يها ها و گرفتاري گذشته از فداكاري

 يصدم مردم رو مثالً يك  ايك قرن از طرف نويسندگان بزرگ انجام شد ت يط
 .شدند يزمين بيدار و طرفدار و مؤمن به آزاد

مثل علم و عدالت  يو اجتماع يير كماالت معنوطور است مقام و مفهوم سا همين
 .و محبت و حقيقت و غيره

 كالم رساننده  گويند مي .هستند، از دست سخن داد دارند سخن كه خود اهل شعرا
حسب آنكه محبت ورزيده و چشيده و يا دچار  هشما ب .راست است .نيست يمعن

اشعار محبت و عشق از  يالعمل ديگر و درك ديگر عكس يكل هعشق شده باشيد، ب
 .را نيافته باشد يكه عمال چنين ابتال و احساس و رشد يكس خواهيد كرد تا آن

 .طور در مقابل كلمه ظلم و چاره آن عدل همين

بنابراين تارخ انقالبات بشر چند صد ورق ديگر بايد بزند، تا سلسله اعصاب و 
 يرا برا يشد الزم و كافساختمان انسان، آن ر يكل طور بهروحيه و نفسانيات افراد و 

تر، مانند حق و حقيقت و سعادت پيدا  يتر و عال دقيق يخيل يدرك مطلب و معان
1!صفات و اسماء خدا را بفهمد و بخواهد !خواهان خدا بشود !كند

 

                                                
داد به نهر نسبتاً  ساله خود را در خيابان گردش مي پنج روزى پدرى پسر شش هفت ساله و دختر چهار. 1

       پدر كرد و  برادر رو به «گى از اين جوب بپر! راست مي»برادرش گفت  هعريضى رسيدند. دخترك ب
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او را بشناسد  :را دوست بدارد، بدون آنكه اوالً يكس يچطور ممكن است شخص
كه مابين مادر و فرزند، زن  يهاي ته باشد؟ محبتداش يجنس با او شباهت و هم :و ثانياً

و متناسب با  يتماماً مبتن شود ميو شوهر، برادر و خواهر و دوستان و همكاران اِعمال 
هرقدر انسان از خود در طرف و از طرف در  .باشد ميآنها  ينوع و هم يدرجه نزديك

بنابراين چگونه ممكن  .ورزد خود ببيند و متذكر و متمتع از آن باشد، بيشتر محبت مي
متقّرب و متخلّق  ،دين اصطالح بهپيدا نكنيم و  خدا به ياست تا شباهت و نزديك

صفات خدا نشويم، بتوانيم او را دوست داشته، بخواهيم و بخوانيم، و صميمانه  هب
به بينهايت نزديك شدن( آيا  يرسيدن، )يعن خدا بهاما خدا شناختن و  1كنيم؟ يبندگ

 بدون تمرين و رشد ميسر است؟ يو آسان يزود اين بهت؟ اس يكار آسان

 يشناس كنيم و نظريات جامعه ياجتماع برخورد م ينقش اساس هاينجا است كه باز ب
 :يميگو كنيم و مي را تكرار مي

آيد در  نظر بسيار ساده مي هما كه ب يعقالن يهر يك از عواطف و قوا»
اگر  ...درآمده است  يفعل صورت بهنشو و نما و  ،زمان بسيار دراز يط

دهد و  ييپيچيده رها همشد خود را از احساسات مبهم و در بشر موفق
آدم  ياگر عواطف و تمايالت بن ...گردد صاحب فكر روشن و عقل سليم

گشته  يدرآمده و همواره افزون و عال يو سادگ يياز آن حالت ابتدا
                                                                                                              

  البته! اما خدا  «گفت»تونه؟  خدا مي». پرسيد «نه»پدر گفت  «تونين از اين جوب بپرين؟ شما مي»پرسيد
 ...«هل پرش نيستجا هست و ا همه

براى دختر پنج ساله كه  «خدا چقدر زور داره!»دختر كوچك به تعجب و تجليل در آمد و زمزمه كرد 
مترى  3اكبر در پريدن از نهر  مقياس قوت در نزد او برادر هفت ساله و پدر چهل ساله بود، تفسير اللَه

نمايد! براى  يون ديزلى ترقى ميشود! براى حمال ميدان تا حدود بيست تن بار يك كام خالصه مي
 ...رود دانشمند جديد مكانيك افالك البته مقياس خيلى باال مي

اين سير تصور با افزايش قدرت صنعتى بشر و پيشرفت علوم ترقى خواهد كرد. هميشه مالك تشخيص و 
. باشد ميطرف حدود عجز خود او، و از طرف ديگر مرتبه دانش و اطالعش از خارج   درك بشر از يك

تناسب وسعت ذهن و امكانات وجودى  ههر كس در هر حال از هر يك از صفات الهى معنى و ميزانى ب
فراخور احساس عملى و  هدارد، ب اين صفات ابراز مي هاى كه نسبت ب نمايد و احترام و عالقه خود اراده مي

 .ادراك نفسانى است كه خود در معرض آن قرار گرفته باشد
 نظر فقهى مسلم و مصرح است كه شرط قبولى كليه عبادات قصد قربت است. يعنى غرضاين مطلب از . 1

كردن است. در دين  او سلوك ( و در راه وصول بهاهلل قرّبًةاىل) باشد ميخدا  هاز بندگى خدا نزديك شدن ب
 چنين مستور است:  0فقره  ،ين يشتهفتم ،نيز اين موضوع تصريح و تكرار شده؛ مثالً در اوستا زرتشت

سراسر گفتار  . با سراسر انديشه نيك، بااريم. اى اهورامزدازگ ترا ثنا خوان و ترا سپاس»
 .«تو نزديك شويم هخواهيم ب ما مي ،نيك و با سراسر كردار نيك
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حفظ مؤسسات و  هب ... ييط اجتماعكه مح  اين است و بس ياست، برا
است  مند عالقهها استوار است، كامال  كه قوائم جامعه بدان ياصول معنو

گذشته  يها نسل هآينده را ب يها ، نسليمند عالقههمين  ينيرو هو ب
 «.سازد ميبرقرار  ينوع رابطه معنو مربوط و بين ايشان يك

كه سرود عشق را يك  طور همان .يدآ يگفتن آسان م هب ءالبته آيات و كلمات انبيا
فكرترين و  روشن يول .دهد ميآموزگار پس  هو ب كند مياز بر  يكودك دبستان

كتاب انبياء نرسيده و هنوز كاروان  ياز افراد متمدن هنوز به الفبا يترين فرد وارسته
 !بشر هزاران منزل راه در پيش دارد

دايت و كمك خدا، اجتماع ه ر همين است كه بهبش يكردن يو ط شده يراه ط
آنچه معتقدين و  .رود پيش مي ياديان آسمان «درك و اجرا و قبول»در جهت  يبشر

كه  ياند و اوليائ )صرف نظر از خود انبياء كه پيش افتادگان كاروان هدايت مؤمنين
، بيش از كنند ميفهمند و  اولند( از دين مي دست يها بندگان نخبه و تربيت شده

به  ها دلاين ب يول .باشد مياز كمال ن يا از حقيقت يا نقيصه يا از اصل و بازيچه يبدل
 .شود ميبه كمال نزديك روز  به روزها  اصل و اين نقيصه

و هرقدم كه  باشد ميها دائماً درگير  يفرد انسان و نوع انسان با مشكالت و سخت
درك  هديدار و ب هب ي، اندككند مييابد و شخصيت خود را بزرگ  يتوفيق م

 :شود ميپروردگارش نزديك 
 (0( / 18)انشقاق) «.ِإَلى َرّبَك َكْدًحا َفُمَّلاِقيِه َيا َأُيَها اْلِإنَساُن ِإَنَك َكاِدٌح»

كه  يرنج و مشقت يول يبر انسان آگاه باش كه رنج و مشقت مي يااال )
 (!كرد يباالخره او را مالقات خواه و باشد ميپروردگارت  يسو هب

 

كار  از آنچه گفته شد، نبايد مأيوس گرديد و چنين نتيجه گرفت كه بعثت انبياء
نداشته و ندارد يا  را آن يدگآما يبوده است كه طبايع بشر يرس عبث و ميوه پيش

حد آن نرسيده است،  هشريعت، چون هنوز رشد بشر ب هاصال ترويج دين و عمل ب
بوده و بهتر است تا پايان برنامه اجتماع و حصول مراتب  يثمر يتمرين لغو و رنج ب

 .صبر كنيم يكماالت استعداد

 .پايان دنيا بود يب متفرق متحير در بيابان پرخطر ييها دسته صورت بهبالعكس، بشر 
اين چراغ كه ديدگان مردم  .دورادور افق نشان دادند يدر بلند يچراغ پيغمبران

است بس  ياز آن ببيند، خورشيد ييتواند مختصر روشنا يست و متوان ميزحمت  هب



 
 

 

 
 

 «مباحث بنيادين»،  (1) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  115

 

ين مردم را در ا .رساند ها پرتو مي ها و ستاره ساير چراغ هبزرگ، بلكه بينهايت كه ب
 .جمال و جبروت آن نبوده و نيست يگير تشخيص عظمت و اندازه ييفاصله، توانا

 ييگو .كشاند سمت خود مي هفرستد و گمراهان را ب مي ياست كه نور يهدف يول
عوض آنكه مثل  هضمير هركس موجود باشد، مردم ب نهِاز آن در كُ يو پرتو يا جرقه

گمراه  يجانب ههريك ب يتكليف ينتيجه بدريدن هم بيفتند و يا در  هگرگ و گوسفند ب
هم داده، با عشق و اميد در  هانبياء پيوند الفت و اتحاد ب ييو نابود شوند، در اثر راهنما

حسب  ههركس اين خورشيد را ب .حركت و پيشرفت در آمدند هب يجهت واحد
 .بيند ي، بر وفق ادراك و بصيرت خود ميآن جرقه درون يو تجل يتقرب و رشد ذات

ضعيف ناچيز موقت،  يها جانب چراغ هاز مردم كور باطن و سيه دل ب ياگر چه بسيار
زمين  هروند و ب آيد، به بيراهه مي يچشمشان بزرگ و روشن م هنزديك كه ب يول

و ثابتِ بلند باال، چون از همه جا پيدا و از  يافروزِ دائم آن چراغ شب يخورند؛ ول مي
گمشدگان و  يدستگير يظر و حاضر براهر سمت پرتوافشان است، هميشه نا

خدمت بزرگ انبياء  .باشد ميكه سربه اِنابه و بازگشت بلند كنند  يكسان يراهنمائ
جهل و فساد، خورشيد  آلوده به ياين بود كه در شب تيره و تار و از پشت غبار دنيا

 !بخش را تشخيص و ارائه دادند تاب حيات جهان

كه هست  يهركس در هر مقام :اما از بابت وظيفه خود ما ؛اين از بابت بعثت انبياء
 ياحراز كرده و وسع يها از رشد نسب ها و سختي كه در نتيجه گرفتاري يا درجه باو 

و متناسب با امكان و احتياج به اصالح  يكه پيدا نموده است، در مقابل اختيار و آزاد
درعين آنكه   .باشد ميدين و مسئول پندار و گفتار و كردار خويش  ، مشموليو ترق
رسند  الكت ميه دايت يا بهه آيند و به يم يپس از ديگر يها و اجتماعات يك امت

 :زير نوبت و مدتي دارند آيات مصداق بهو هركدام در كاروان پيشرفت بشريت 

  1«.َوَأْنَشْأَنا ِمن ّبْعِدِهْم َقْرًنا آَخِريَن»

 3«.َيْسَّتْأِخُروَن َما َتْسِبُّق ِمْن ُأَمٍة َأَجَّلَها َوَما»

  باشد: زير جاري مي يافراد نيز حكم كل ي درباره
  «َلَها َما َكَسَبْت َوَعَّلْيَها َما اْكَّتَسَبْت اّاَل ُيَكِّلُف الّّلُه َنْفًسا ِإّاَل ُوْسَعَه»

                                                
 ر پديد آورديم.: ... و از پيِ آنان نسلي ديگ 0( / 0)انعام. 1
 : هيچ امتي از سرآمد مقرر خود نه پيشي گيرد و نه به تأخير افتد. 10( / 10حجر). 3
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 (310( / 3)بقره)
هركس ثمره  كند ميبيش از وسع او ن يكس تكليف هيچ )خداوند بر

 ،كند ميبرد و صدمه نيز از آنچه كسب  خود را مي كوشش و كسب
 ( ...خورد مي

، شود مي يفرد ط بشر، امت به امت و فرد به يپا هكه به اين ترتيب ب يراه يبرا
آن  يو امتدادياب يگير ، ديانت هدفباشد ميجاده  يو روساز يزيرساز «جامعه»اگر 
 يها سايرين شاخص ي، برانمايند ميدين عمل  كه به انبياء و پيشوايان و مؤمنين .است

از  يوظيفه ما در هر مرتبه و استعداد كه داريم، نهايت كوشش در پيرو .ه هستندرا
 :باشد ميهمنوعان  يملت و طريقت ابراهيم و شاخص و شاهد شدن برا

 وا ِفي الَّلِه َحَّق ِجَهاِدِهَوَجاِهُد»

 يبرا يكه حق كوشش و فداكار يطور آنو مجاهده كنيد در راه خدا )
 ...اوست

 َعَّلْيُكْم ِفي الِديِن ِمْن َحَرٍج ِمَّلَة َأّبيُكْم ِإّبَراِهيَم ُهَو اْجَّتَباُكْم َوَما َجَعَل

طاقت فرسا  يدر دين برشماسخت كه حالياو شما را برگزيده است در ... 
 ...ابراهيم است پدرتان آئين .قرار نداده است

َوِفي َهَذا ِلَيُكوَن الَرُسوُل َشِهيًدا َعَّلْيُكْم  ُهَو َسَماُكُم اْلُمْسِّلمنَي ِمن َقْبُل
 َوَتُكوُنوا ُشَهَداء َعَّلى الَناِس

 ناميده است تا پيغمبر برشماشاهد مسلمان  او شما را قبالً و در اين قرآن... 
 ...و نمونه باشيد و نمونه باشد و شما بر مردم شاهد

َواْعَّتِصُموا ّبالَّلِه ُهَو َمْوَلاُكْم َفِنْعَم اْلَمْوَلى  َفَأِقيُموا الَصَّلاَة َوآُتوا الَزَكاَة
 (11( / 33حج)) «.َوِنْعَم الَنِصرُي

 او كنيد تكيه خدا به و بپردازيد را اتزك و داريد پاه ب را نماز  پس... 
 (!شما يبهترين ياور برا خوب و يچه موال .باشد يم شما  يموال

پيشرفت آن  يضمناً اين نكته را نيز اشاره كنيم كه اشكال حصول ايمان و كند
دست گرفته، در  ه؛ انبياء نيز با علم به آن، عَلَمِ هدايت ب يده نبود، هيچكه برخدا پوش
خوانيم كه طبق تعبير  مي يآيات چقدر در قرآن .ندكرد ميو كور تبليغ  ميان مردم كر

، اين «زياد حرص و جوش نخور» گويد ميعاميانه، خداوند دائماً به پيغمبر خود 
، يو وكيل اينها نيست ردم ايمان نخواهند آورد، تو حافظاكثر م يآيات حق است، ول
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كس را كه  و آن شود ميهدايت  يداند، ك تو وظيفه خود را انجام بده، خدا خود مي
آنها  يبرا يخواه مي گشايد، آنچه را از مشركين ايمان مي يبخواهد، دلش را برا

و  كند ميخود از بندگان دست چين  سوي به بزرگ و بسيار مشكل است؛ خداوند
 ...نمايد ميسمت او باز گردند، هدايت  هرا كه ب يكسان

 :كه  دهد ميو وعده  ياو دلدار هدم ب هفقط خدا دم ب
 1.«ِإَن الّّلَه َمَع الَصاّبِريَن»

 3«.َواْلَعاِقَبُة ِلّْلُمَّتِقنَي»

 7«.الَصاِلُحوَن َأَن اْلَأْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي»

 0و  8«.َوِإَن ُجنَدَنا َلُهُم اْلَغاِلُبوَن»

                                                
 : ... خدا با شكيبايان ]و پايداران[ است. 107/  (3)بقره. 1
 ص پرواپيشگان است.: ... و سرانجام نيك خا 131/  (1)اعراف. 3
 ي من به ميراث خواهند برد. : ... زمين را بندگان شايسته 150/  (31)انبياء. 7
 : و به راستي سپاه ما پيروزند. 117/  (71)صافات. 8
تقريباً باين عنوان اختصاص  -(30ء)شعرا ي سوره -عالوه بر موارد متفرق متعدد، يك سوره تمام در قرآن. 0

آورند،  اينها آيات كتاب روشن است و شايد تو خود را از اينكه ايمان نمى»داده شده و با اعالم اينكه 
ذلك اكثر مردم  اى است و مع آيه»شود و بعد يك نمونه از آثار طبيعت كه  شروع مي «نمائى ناراحت مى

شاهد آورده، سپس براى تذكر و تقويت خاطر حضرت يك سلسله يادآورى از انبياء  «آورند مىايمان ن
آمدند و موعظه و ارائه  ه؛ پيغمبرانى مىشد ميها يا فجايعى كه شايع  فرمايد: حكايت گمراهى مي ،سلف

 ت باقيبخشيد؛ آنگاه بالى آسمانى براى هالك قوم و عبر كردند؛ اما نتيجه نمى معجزه و برهان مي
.« إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ». در پايان تمام اين خالصه قصص، آيه شد ميماندگان نازل 

/ ( 30))شعراء .«وَإِنَ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَحِيمُ : » دنبال آن آيه هشود و ب ي( تكرار م195و  118 /( 30))شعراء
 .آيد مي (.باشد ميهمانا پروردگار تو است كه صاحب عزت و رحمت :  191و  110

. پيغمبر نه براى خود و نه از پيش خود عمل باشد ميحيه شاهد قاطعى از حقيقت رسالت چنين منطق و رو
. قيام كامالً شد ميكرده است. براى خود نبود، زيرا در اين دعوت نفع و رياست و راحتى جستجو ن مي

ها و  ها و مزاحمت عليه منافع و عقايد و احساسات عمومى و مواجه با هزاران مشكالت و ممانعت
ديد و اين آيات )اعم از آنكه از جانب  ها بود. از پيش خود نيز نيامده است، زيرا كه عمالً مي داكارىف

زعم منكرين از توهم نفس باشد( كامالً و قبالً او را از اينكه پيروانى پيدا كند و مرامش پيشرفت  هغير يا ب
ها اجر مادى در اين دنيا وجود ساخته است. يعنى براى پيغمبر نه تن مطلوب را كسب كند، مأيوس مي

گزار و مصلحين  نداشته است، بلكه از اميد به اجر وجدانى هم كه يگانه پاداش و لذت مردمان خدمت
    ، نيز باشد ميروزگار است و عبارت از مشاهده يا انتظار پيشرفت مرام و چيدن يا ديدن ثمره زحمات 
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و حكومت  آخرالزمان يبه پيروز و ما شيعيان و مسيحيون كه زرتشتيان ياعتقاد
كه  باشد ميبشريت  يمطلقه حقه داريم، انتظار سر رسيد همين دوران رشد و آمادگ

  :پس از آنكه دنيا مملوّ از ظلم و جور شد، از عدل و داد پر خواهد گشت

 دوثلث از راه

آنچه  يآنجا رسانده است كه دو تا از عبادات سه گانه، يعن هبشر را ب يپرست نفع حس
 اين به .دهد ميشديدتر از توقع شرع، انجام  ينفس و خلق است، حت هرا كه راجع ب

خود دو سوم راه را  يپا هء، بشر بيم، در اين مرحله از راهِ انبياييم بگوتوان ميترتيب 
 .ه استكرد يط

تر آمده، توجه  حيوانيت پائين يبرداشت كه از حدود مطلق العنان يقدم اول را وقت
جز خواب  يين قدم سراپا بنده شكم و شهوت شد و هدفا در .به نفس خويش نمود
ديگران را مجاز  هو هرگونه تجاوز ب نداشته يجسمان يها و خوراك و تنعم

ع اطرافيان كم و بيش در ارتباط است، صاحب بعداً كه ديد منافع او با مناف .دانست مي
 .درگاه خدمت جمع گذارد هب ينفس، پا يگرديد و رفته رفته از بندگ يخصال اخالق

كه منافع  باشد مي يتمام معن هب ييك فرد اجتماع يامروز يك فرد متمدن واقع
يك فرد  زودي بهمحو كرده است و شايد  يرا در قبال وظائف اجتماع يخصوص

                                                                                                              
  مصداق  هبايستى ب هم مادى است و هم معنوى! پيغمبر ميمحروم بوده است. استغناى از مردم در اينجا
خوشى و اميد به تصديق مردم نداشته  شهادت و كفايت خدا قناعت كرده، حتى دل هب .«وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا»

شاهد چه حد از آورند و  كه نظريه جديدى مى كساني باشد! مالحظه كنيد چه مشقت و تحمل براى
و  «مأموريت»طور  هيم بيماند، جز اينكه بگو توكل! بنابراين در عالم تجزيه و تحليل، شق ثالثى براى ما نمي

داده است. يعنى در صداقت و  اين كار خطير را انجام مي «واقعيت رسالت»بنابراين با ايمان و يقين به 
.« أَجْرِيَ إِلَا عَلَى رَبِ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ وَمَا»او همان  توان ترديد كرد. اميد امانت او نمي

( بود .عهده پروردگار جهانيان است هطلبم دستمزد من فقط ب و از شما دستمزدى نمي:  108 /( 30))شعراء
ى رسالت و يشود و وعده خدا همان نتيجه نها تكرار مي ه در شروع قصص فوق از زبان كليه پيغمبرانك

كننده چراغ هدايت و تربيت در نتيجه سير  ى خيرهيفت و گسترش است كه باالخره روشناعلم به پيشر
و عزت نفس تمام در تكرار و تكامل بشريت، در جهان پيدا خواهد كرد! وعده و علمى كه با استغنا 

او را كه  مندرج است و قاهرشدنِ «باشد مي  رحمت و  همانا پروردگار تو است كه صاحب عزت»تذكار 
 !رساند توأم با رحمت و خير است مي

 !انجام مأموريت و توكل، از خدا اجراى مشيت و رحمت از پيغمبران

اين استغناى طبع نسبت به حال و اعتماد نسبت به آينده، در انديشه و  اين اندازه فاصله با رشد زمانه و
 !شود ديده نمي گفتار و كردار هيچ نابغه و رهبرى خارج از پيغمبران
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راه را كه از نظر انبياء ثلث  مانده قدم سوم يا ثلث باقي يول .شود يجهان يللالم بين
 يخالق است، هنوز ط هو عبادت نسبت ب باشد ميثلث آخرين اول و از لحاظ بشر 

 يواقع آنجا نرسيده است كه مانند يك مسلمان هبشر هنوز ب .1نكرده و برنداشته است
 :از خدا بخواهد كه )ع(يخود عل يتلقين موال هب

ِخْدَمِّتَك  یف یُكُّلها ِوْردًا واِحدًا َوحال یَو َاْوراد یَتُكوَن َاْعمال یَحَّت»

  (دعاى كميلاز ) «.َسْرَمدًا
 حدى كه اعمال و الفاظ من، تماماً حكم كالم يا وِرد و احدى را هب)

 (.ارى تو دائم الحال و ابدى باشيمزگ داشته در خدمت

ف در برابر حق ياجتماع را محو شده در قبال وظا يخود و عموم يو منافع خصوص
 !خدا نشناسد يجز بندگ يا ديده و هدف و وظيفه

خالق يكتا پيدا كند، ديگر مانند  هبينيم ولو عقيده هم ب ياكثريت اين بشر كه ما م
سجده گذارد و يا  هسر ب ييوحشت از مقام كبريا ييست كه روبشر ازمنه قديم ن

پرست است و تا نفع خود  اين بشر نفع .دنيا بشود تارك يسبحان يعشق صفات اعال هب
چون در اين دنيا خرش از پل  !نخواهد كرد ترا در ذكر تسبيح خدا نبيند، اقامه صال

قدم سوم را برنخواهد  رسد، پس يا سعادت مي هگذشته است و بدون دعا و توسل، ب
آخرت بايد  هحساب سود و زيان آن دنيا و اعتقاد ب يداشت و يا اگر بردارد ناچار رو

 .باشد

دانيم، بيش از  اديان مي آخرينِ را آنهمين دليل است كه دين اسالم كه ه شايد ب
نسبت به  نكه در قرآ يپرداخته است و توجه به تفصيل مسئله قيامت هتمام مذاهب ب

 يجواب پروفسور هانر .شود مياز كتب ديگر ديده ن يك  هيچداده شده، در  آخرت
 «اسالم» نام به يجامع يكه كتاب مختصر ول -را ي، مستشرق معاصر فرانسوماسه

بعثت  يكه در ابتدا ياوليه و آيات يها چرا سوره»و تعجب نموده است تأليف كرده 
 :داد توان ميشايد از همين راه  -ه، بيشتر راجع به قيامت بود؟شد ميحضرت نازل 

                                                
است كه بعد از تزلزل مبانى  ى برداشته و فهميدهيها كه اشارت رفت قدم طوري هدر ثلث سوم راه نيز ب. 1

گاه محكم فكرى و مسلكى شبيه به مذهب نيابد و  پيشرفت عقل و علم اگر يك تكيه تخيل و احساسات و
كلى سقوط خواهد  همعشوق و معبودى خود را نياويزد زير پاى او در دو قدم اول نيز سست شده ب يك هب

و  انجمن اسالمى دانشجويان 1775يه سال نشر «از خداپرستى تا خودپرستى»كتاب   هكرد. )مراجعه ب
 (تأليف نگارنده  «عشق و پرستش» كتاب همخصوصاً ب
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ين فرد تكامل يافته بشريت باشد تر كاملفرض بايد نمونه  ه)ص( كه باهللعبد محمدبن
قرار گيرد، الزم است قدم محكم  يآخرين امم دوران ترقو دين او دستورالعمل 

نكرده  يخود ط يپا هبگذارد كه بشر قبالً ب از راه انبياء يا خود را بيشتر در آن مرحله
 .است

 
  

 1«.الَصاِلُحوَن َأَن اْلَأْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي»
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 ي من به ميراث خواهند برد. : ... زمين را بندگان شايسته 150/ ( 31)انبياء. 1
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  شده یمرحله سوم از راه ط

 قيامت
 

بشر همين مرحله  يبرا العبورترين قسمت از راه انبياء آخرين مرحله و صعب
كرديم و  يبند كه درجه يگانه، به آن ترتيب انبيا نيز گو اينكه مراحل سه يبرا .است

از  درك اين قسمت و اطمينان بر وقوع رستاخيز يبشر پيموده، پيش نيامده است؛ ول
از تصور آن  حضرت ابراهيم قرآن گفته بهكه  يبه جاي تا .تر بوده است همه مشكل

طمينان قلب خود از خدا خواست نشان دهد، چگونه مرده را ا يناراحت بود و برا
 يرا ننمود؛ ول يتجربه عمل يچنين درخواست و تقاضا حضرت رسول .كند ميزنده 

 :رسد ( خطاب ميساعت )روز قيامت يچگونگ هامت او راجع ب يدر جواب كنجكاو

 .ِفيَم َأنَت ِمن ِذْكَراَها»
 (88و  87( / 19)نازعات) «.ِإَلى َرّبَك ُمنَّتَهاَها

 ؟ !يتو در چه وضع و حال از ذكر اين مطلب هست)
و سر از آستان الوهيت  باشد ميدرگاه پروردگارت  هنهايت آن ب

 (!آورد يدرم

چشم و گوش بسته  يدست و پا يها بشر ب زودي اين بهبنابراين نبايد انتظار داشت، 
مزاج خويش فارغ  ي، هنوز از عالج دردهايعلم يو بينائ ياتمام قدرت صنعت هكه ب

او هزاران معما  يترين سلول بدن برا ساده يترين عمل حيات نگشته است و كوچك
همين دينا را  ي، بلكه آخرين ساعت زندگگذارد و نه تنها بعد از مرگ در پيش مي

داند، چه وقت خواهد بود و در چه محل مرگ گريبانش را خواهد گرفت،  نيز نمي
البته نبايد از او انتظار تشخيص وقايع بعد از فوت و درك آخرين مسير جهان 

 :فرموده قرآن هب !و قدم گذاردن در آستان الوهيت را داشته باشيم ياليتناه
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َوُيَنِزُل اْلَغْيَث َوَيْعَّلُم َما ِفي اْلَأْرَحاِم َوَما  ِإَن الَّلَه ِعنَدُه ِعّْلُم الَساَعِة»
َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري َنْفٌس ّبَأِي َأْرٍض َتُموُت ِإَن 

 (78( / 71)لقمان) «.َخِبرٌي الَّلَه َعِّليٌم

وجود دارد  رسيد قيامت بر ساعت يا سر يكه نزد او آگاه خداست همانا)
كه  يها است دارد، در حال آنچه در رحم فرستد و خبر از و باران را مي

 داند در آورد و نمي يدست م هد بداند كه فردا چه بتوان ميكس ن هيچ
 (.باشد ميكدام سرزمين خواهد مرد، همانا خداوند است كه دانا و آگاه 

بشر هنوز  يكه در اين مرحله برخالف دو مرحله قبل برا نمايد ميقبالً اعتراف 
گونه تالش  رخ نداده است و در تدارك لوازم سفر نيز هيچ يوصول و حصول

 .نمايد مين

، با وضع هزار وضوع قيامتم هچنين هم نيست كه وضع حاضر بشر نسبت ب يول
در اينست كه ببينيم از چه راه  ينكته اساس .سال و دو هزار سال قبل آن، يكسان باشد

 .ايم قيامت نزديك شده هو چگونه ب

بسنجيم و از آن  يفاصله مكان يمنزل را فقط از رو هما عادت داريم قُرب و بُعد ب
اگر رسم  .يميبنما يآيد، فرسخ شمار يركت در مح هكه كاروان با اتومبيل ب يا لحظه

قيامت  هب يا مرحله سوم انبياء بر نداشته و ذره سوي به يچنين باشد، بايدگفت بشر قدم
هدف، تنها سوار ه اما اگر در نظر بگيريم كه الزمه وصول ب .نزديك نگرديده است

ه مشكالت و شدن بر مركب و راه افتادن نيست، اغلب اوقات بايد مقدمه يك سلسل
 يرا رفع كرد و راه را باز نمود كه انجام آنها از لحاظ زمان و زحمت خيل يموانع قبل

كه شخص تمام  يآن روز .جاده يكيلومترها كردنِ يآيد تا ط يحساب م هبيشتر ب
را كه سدّ مسافرت او هستند برطرف  يو خانوادگ يشخص يها كارها و گرفتاري

برف و بهمن پاك شده است، پول در جيب داشت و  كرد و شنيد راه از وجود دزد و
 مقصد بهماشين را در گاراژ آماده ديد، گو اينكه نسبت به ايام قبل يك متر هم 

كرده  ياعظم مسافرت را ط د بگويد قسمتتوان ميعمالً  ينزديك نشده است، ول
 .سوارشدن و راه افتادن ماند ميفقط  .است

قرار دارد و از اين  ير مرحله رفع موانع قبلد قيامت فعالً هوضع بشر هم نسبت ب
جلو  يقياس هزار سال و بلكه صدسال پيش، خيل هگفت، ب توان ميبابت است كه 

 .ايم رفته
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موضوع روشن شود، تشكيل يك محكمه قضاوت را  يآنكه با تشبيه ديگر يبرا
كه عمل خالف  ييك كارمند يا وزير :نيست تناسب با آخرت يزنيم كه ب مثال مي

كه از بين رفتن  باشد ميعدم تشكيل محكمه   هب مند عالقهقدر  كرده است، همان
مدعيان او توانستند آثار  يحال اگر بعد از مدت .پرونده و محو سوابق را طالب است

نمايند، گو اينكه از تشكيل محكمه و دستور  يآو از پرونده جمع يجرم و شواهد
در  هخواب و آرامش از سر وزير بدسابقه ب ذلك عمنباشد،  يهيچ خبر يرسيدگ

خواهد رفت و مثل اينكه نصف محاكمه انجام شده باشد، خود را در اضطراب 
، نمايد مي يكه صادقانه فداكار يكارمند يبرا .طور است عكس مسئله همين .بيند يم

و  و زحمات او هميشه معلوم شود مياطالع بر اينكه خدمات او در پرونده امر ثبت 
 .گردد محسوب مي يبزرگ و تشويق مؤثر يتسلّ ييتنها همحفوظ خواهد بود، ب

ندارد؛ اما  يترين خبر كوچك يبشر امروز نيز از تشكيل محاكمه عدل اله
مشاهده  يزياد يها حفظ پرونده و ثبت سوابق، نشانه هكه خواهيم ديد راجع ب طوري به

  .شده است

 مشكالت مخصوص قيامت

هست و شما  يبعد از اين دنيا آخرت»مردم  يزدند ا كه انبياء فرياد مي ين روزآ
مردم در هر دو جمله و در هر جمله از  «كيفر نيك و بد اعمال خود خواهيد رسيد هب

 :ندكرد ميچندين بابت ترديد و تمسخر 

ديگر چه  .شود مي يجان و پوسيده و متالش بي .آدم مرد، مرده است يوقت -1
 آورده است؟ خبر از قيامت يديده مرده زنده شود؟ ك ي؟ كيدنزنده ش

 (15( / 73)سجده) «َأِئَنا َلِفي َخّْلٍّق َجِديٍد َوَقاُلوا َأِئَذا َضَّلّْلَنا ِفي اْلَأْرِض»

راكنده و گم شديم آيا مجدداً بخلقت تازه ما در زمين پ يوگفتند وقت)
 ...( يم؟يآ يدر م

ه كنيم و هستيم، معاصرين ما ب دهيم و آنچه فكر مي يكه ما انجام م ياعمال -3
خواهد ماند و يا فراموش  يفهمند و مخف يا نمي .كنند ميدرك  را  آنزحمت 

 خواهد داشت؟ نگاه را  آنحساب و كتاب  يك .تازه اينها هم خواهند مرد .شود مي

است  يو چه هوس ياين چه باز .باشد يچه دليل خبره چه مناسبت و به اصالً ب -7
عادل  ييم قبول كنيم، خداتوان ميكه ما  يشما دارد؟ آن خدائ يفرض يكه خدا

 يكه در نتيجه طبع بشر يكارهائ يآيد بندگان ضعيف را برا ياست كه هرگز نم
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عالوه از كجا معلوم آنچه  هب !دهند، عذاب كند عمال خود او وادار كرده است، انجام
نداشته باشد و انسان هم مثل حيوانات به تبع  يگوئيد، جنبه نسب را خوب يا بد مي

 يو جلب نفع نباشد؟ اين چه ظلم ياش مبارزه و درندگ خلقت و طبيعت خود وظيفه
دامنگير اين موجود  ياست كه در مقابل يك خبط يا انحراف كوچك آتش ابد

 عيف بيچاره شود؟ض

تنبيه بدكاران  ياگر غرض خدا از بهشت لطف به بندگان است و جهنم برا -8
بكند؟  يداشت خداوندِ حكيمِ عليم شما، چنين اكل از قفائ ي، چه لزومباشد مي

زحمت عبادت نينداخته،  هو خوب را ب كرد ميتر بود، بد را اصالً بد خلق ن راحت
 !برد جوار لطف خود ميه يكسره ب

     

فكر خويش و منطق  يكه بشر رو را آنو هر طرف  خالصه آنكه مسئله قيامت
 را آنآيد و اگر مالحظه انبياء و خوف از خدا نبود،  ، ناجور درميكند مي، نگاه يبشر

  !نمود اعالم مي يمحال قبل

 جواب قدما

را هم بايد انصاف  ييان و قسمترا از دهان مدع يمعتقدين، به اين ايرادها كه قسمت
اينجانب از  .دهند ميداده و  يزياد يها شنيدند، جواب داد، از زبان وجدان خود مي

را كه از علماء خودمان  ييها بيشتر جواب يندارم؛ ول ينظر امم انبياء سلف، اطالع
ا سنخيت ه بينم و تصادفاً اين نوع جواب يكننده نم وجه قانع هيچ هام، ب شنيده يا خوانده
 .ندارد با طرز استدالل قرآن يو شباهت چندان

 يچه مانع .شود ميمحو و نابود هم  !درست است .ميرد انسان مي گويند مي -1
هست آورده، باز بلد است اين عمل را ه كه او را يك مرتبه از نيست ب ييخدا .دارد

 ... !تكرار كند

قرص داشته باشد امكان امر را  يوپاكه پر يخيل !ها است جواب از آن جواب
 .را آننه تحقق  كند ميثابت 

جان  چون اين جواب سست بود، در مقابل انكار طرف و اشكال اينكه مرده بي
افتد؟ آمدند در برابر جسم  آورد و راه مي حركت پوسيده، چگونه از قبر سر درمي يب

 .را پيش كشيدند يدمجرد نامحسوس اب شونده روح يكثيف محسوس فان
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 يعزيز و ضرور و اسالم يو نصار كه اينقدر در نظر مذهبيون يهود فرضيه روح
 يكه برا باشد مي يگشائ ها، كليد مشكل دان يرياض «مجهول معاون»شده است، مانند 

كه سابقاً بحث شد،  طوري به .نمايند مي ينگاهدار را آن روز قيامت ييعنا روز مباد
كه خود يادگار مذاهب  باشد مي موضوع روح بيشتر مأخوذ از نظر فالسفه يونان

را  مسئله قيامت بر پرستش اجداد و ارواح است؛ و اال قرآن ياست كه مبتن ييآريا
گفته نشده است كه  يا بر فرضيه روح نكرده است و در هيچ آيه ياصالً و ابداً متك

1.زنده خواهد شد «روح»
 

                                                
معانى مختلف. در غالب آيات  همرتبه ذكر شده است و ب 75الى  35فقط  «روح»كلمه  قرآن سوره 118در . 1

:  03 /( 83))مثال در سوره شورى باشد ميمأمور آن  و فرشته طور صريح مراد از روح، حقيقت وحى هب
 و 197 /( 30)در سوره شعراء« رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وْحَيْنَا إِلَيْكَوَكَذَلِكَ أَ»

كه راجع به تنزيل   8 /( 91)در سوره قدر.« مِنَ الْمُنذِرِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ. نَزَلَ بِهِ الرُوحُ الْأَمِينُ»:  198
و روح القدس. در  اهلل : روحدرمورد حضرت عيسى «ِن َرّبِهمِفيَها ّبِإْذ َتَنَزُل اْلَمَّلاِئَكُة َوالُروُح» : قرآن است

آمده است. مثال  در عداد مالئكه (91)سوره ديگر تصريح به وحى و رسالت نشده، ولى مانند سوره قدر
و در سوره .« ِإَلْيِه ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْمِسنَي َأْلَف َسَنٍة َتْعُرُج اْلَمَّلاِئَكُة َوالُروُح»:  8 /( 15)در سوره معارج

ُيَنِزُل اْلَمآلِئَكَة »:  فرمايد كه مي (10)از آيه دوم سوره نحل« َصًفا َيْوَم َيُقوُم الُروُح َواْلَمَّلاِئَكُة»:  71 /( 11)نبأ
شود كه اين  چنين مستفاد مي.« ُِقونِمْن َأْمِرِه َعَّلى َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َأْن َأنِذُروْا َأَنُه ّاَل ِإَلَه ِإّاَل َأَنْا َفاَت ّباْلُروِح

 .است مَلَك روح باز همان فرشته مأمور وحى

شود  مي اختصاص به انبياء نداشته و به انسان تعميم داده شده كه راجع به خلقت آدم در بعضى آيات روح
طور كه در پاورقى سابق )صفحه  اند. ولى همان وح حيات كردهو بيشتر همين آيات است كه تطبيق با ر

 شود كه دميدن اين روح )روحِ ( متذكر شديم، اگر در رديف آيات مربوطه دقت كنيم، ديده مي137
ى( بعد از ابداع خلقت و انشاء نسل و بعد از تسويه انسان )با تكامل يسانىِ كمالى يا روح ملكوتى و خداان 

 باشد ميعمل آمده است و بنابراين غير از آن چيزى  هانسان رشيد منتهى شود( ب هدريجاً بانواعى كه بايد ت
اند  عنوان جوهر و مايه حيات و مركز حس و ادراك شناخته هو عقيده جارى ب كه فالسفه يونان

 ُثَم َجَعَل َنْسَّلُه ِمن ُسَّلاَلٍة ِمن. َوّبَدَأ َخّْلَّق اْلِإنَساِن ِمن ِطنٍي َلِذي َأْحَسَن ُكَل َشْيٍء َخَّلَقُها:  9تا  1 /( 73))سجده
همان روح   ه(. از اين بايت اين روح هم قرابت و شباهت بيِه ِمن ُروِحِهُثَم َسَواُه َوَنَفَخ ِف. َماء َمِهنٍي

خلقت  هتشبيه ب كند. خصوصاً كه خلقت حضرت عيسى پيدا مي دهنده انبياء و موجد حضرت مسيح وحى
 .شده است آدم

 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوحِ قُلِ»فرمايد  كه مي باشد ميقدرى غامض و دور از دانش بشر  هدر هر حال موضوع ب
صورت چيزى كه علم بشر  ( در اين10 /( 11))اسراء.« الرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُم مِن الْعِلْمِ إِالَ قَلِيالً

آن ضعيف است، نبايد مبناى استدالل و پايه چيزهائى قرار بگيرد كه بخواهيم پى  ي قدر درباره اين
 .اثبات آنها ببريم هب

، صحبت از راحتى .«َحاٌن َوَجَنُة َنِعيٍمَفَرْوٌح َوَرْي»فرمايد:  كه راجع به بهشت مي 19آيه  (00)در سوره واقعه
 .و صفا است
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حساب و كتاب محو شده و  هفرض زنده شدن، چگونه ب هاما اشكال اينكه ب -3
خداوند عالِم بر  :آسان بود يخواهد شد؟ جواب البته خيل يشده ما رسيدگ فراموش

كه  عالوه خداوند از دو مالئكه هاست؛ ب يخدا ميداند، پس كاف .خفيات استسِر و 
 .، كمك خواهد گرفتنمايند مييادداشت  يمرتباً اعمال انسان را در دفتر

شكاك و  يبشر معتقد، ول يالبته اين جواب هر قدر هم صحيح باشد، برا
هرحال باز امكان امر را ميرساند،  در .شخص غيرمعتقد ابداً مقنع نيست يخصوصاً برا

 .را آننه اثبات 

، چون خداوند دهند ميباشد؟ جواب  يو حساب و كتاب به چه مناسبت قيامت -7
عادل است و ظالم نيست و در دنيا پاداش خوبان و كيفر گنهكاران ميسر نيست پس 

 .ه ستمگران ادا گرددگزاران و جريم در پيش باشد كه اجرت خدمت يبايد روز جزائ

ميآمده  يو منطق ينظر طبيع هب ياست كه خيل يهاي اين استدالل از آن استدالل
درست كه نگاه  !باشد مي است و عدم تمسك به آن خود از معجزات بارز قرآن

كپيه شده است و  يبشر يها و دستگاه يرسوم دربار يالنعل بالنعل از رو كنيد، طابق
كار  هكه دست بشر در آن ب باشد مي يهاي نفس و دين هاز موارد قياس ب يگنمونه قشن
 .رفته است

خدمت خاليق است و اختيار دقايق  هكه محتاج ب يالبته سلطان يا صاحب كار
بگذارد، تا  يخود را ندارد، ناچار است، قرار اجرت و كيفر يكردار و رفتار رعايا

حساب خالق و  يردستان را بنمايد؛ ولآن وسيله جلب خدمت و كنترل افعال زي هب
اين  1«.وَمَن كَفَرَ فَإِنَ اهلل غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ» !مخلوق كه حساب پادشاه و رعيت نيست

صحيح  .او است همثل نسبت زن و فرزند دادن ب خدا معين كردن، يترتيب تكليف برا
 :فرمايد مي همان است كه قرآن

                                                                                                              
 كار برده شده است كه ما نيز در  ههمان منوال ب هب شايد در ادبيات دينى و در احاديث و اخيرا كلمه روح

اى  دارد يا روحاً كسل شدم يا فالن ملت روح زندهيم فالن سرباز روحيه خوبى يگو هاى خود مي صحبت
، هيچ جا ذكر و دارد ودر فالن شخص روح درندگى وجود دارد. درهرحال در آيات راجع به آخرت

 .شود استمدادى از روح و بقاى آن نمي

كمك  هابداً احتياج ب مترا ثابت كنيم. غرض اين است كه قبول قيا ما اصرارى هم نداريم بطالن روح
تواند مخرب ايمان به  وجه نمي هيچ نمايند، به كه انكار روح را مي فرضيه روح ندارد و عقايد ماديون

 .يا قيامت  باشد رستاخيز
نياز  توفيق را از خودش سلب كرده كه[ خدا از جهانيان بي: ... و هر كه انكار كند، ] 91/  (7)عمران آل. 1

 است.
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1«.َوَمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِّلَأنُفِسِهْم َيْمَهُدوَن َمن َكَفَر َفَعَّلْيِه ُكْفُرُه»
 

 يتساو مائيم، الزمه عدالتخدا برپا ن يپرور منطق عدالت يرا رو تازه اگر قيامت
قصاص ه كه خداوند در دنيا بندگان را ب طور همان .و تناسب كيفر با عمل است

يك قتل  ي، پس چرا خود جزافرمايد ميامر  3«األُذُنَ بِاألُذُنِ وَالسِنَ بِالسِنِ»مستقيم، 
؟ فرض دهد ميها مرتبه كشته شدن و زنده شدن در عذاب  مليون هزاران بلكه نفس را

تناسب صاحب قدرت  هكيفر كه نبايد ب يقياس صاحب كرم باشد، ول هكنيم رحمت ب
 چه؟ يخلود در آتش برا .اتخاذ شود

؟ مشيت خدا چنين بوده است و در عالم ذرّ غرض از قرار بهشت و جهنم -8
  !صيب هركس تصميم گرفته شده استن

 و ارائه طريق قيامت طرز استدالل قرآن

، همان ياز شواهد حقيقت وح يو يك كه قبال اشاره شد، از معجزات قرآن طور همان
بودند تفاوت  است كه روش آن نه تنها با طرز فكر سابقين كه كافر ياختالف بَيِن

قرآن را  ياند همان دعاو خواسته يخوش عقيده نيز وقت باريك بين دارد، بلكه مؤمنين
پيش  -بشر است  يزندگ قياس بهكه  يراه - يتوجيه يا اثبات كنند، اغلب راه ديگر

7.اند گرفته
 

چهارگانه  يو در كليه ايرادها شدبا ميواضح  ياين حقيقت خيل در مسئله قيامت
 .الذكر طرز بيان آيات با جواب قدما فرق دارد فوق

، حقيقت برخالف متكلمين و معقوليون كه بتقليد فالسفه يونان قرآن يكلطور به
 قمصدا بهثابت نمايند،  يمنطق يها يو لفاظ يبا فرضيات نظر خواهند ميچيز را  هر

  :فرمايد ( كه مي81)از سوره فصلت 07آيه شريفه 
 (07( / 81)فصلت) «َوِفي َأنُفِسِهْم َسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اْلآَفاِق»
مختلف عالم و در  يها خود را در افق يها آيات و نشانه يزود هب)

 ..(.د خود آنها، ارائه خواهيم دادساختمان وجو

                                                
: هر كه انكار ورزد، زبان انكارش بر خود اوست؛ و آنان كه به شايستگي عمل كنند، براي  88 /( 75)روم .1

 كنند. خود جايگاه آرامش آماده مي
 در برابر گوش و دندان در برابر دندان... : ... گوش 80/  (0)مائده .3
خـواهيم   باشـيم و مـي   مـى  مند بـه پيـروى سـبك قـرآن     هعنوان مخالف رويه قدما عالق هو البته ما هم كه ب. 7

يم و آيندگان نظير همين ايرادها يبرآ عهده از درست نيست يم، مسلميبنما جديد علوم منطق با ىيها استنباط
 .را نگيرند
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گذشته بيان شد، توجه به طبيعت و  يها كه در پاورقي يراه درك حقايق را به شرح
آنكه مردم  ي، براو در موضوع قيامت 1داند سير در زمين و غور در تاريخ امم مي

حوادث طبيعت  پروردگار خود پيدا كنند، همه جا شواهد و سوابق از مالقات هايمان ب
 :موجودات اين دنيا آورده است يو سير تكامل

3«.َرّبُكْم ُتوِقُنوَن ُيَفِصُل اآلَياِت َلَعَّلُكم ّبِّلَقاء»
 

 :كه نمايد ميتكرار  يرا از زبان حضرت موس يبيان اله قرآن :اوالً

( / 35)طه)«.َوِمْنَها ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى ِمْنَها َخَّلْقَناُكْم َوِفيَها ُنِعيُدُكْم»

00) 

گردانيم و از آن  برمي شما را از خاك خلق كرديم و شما را به آن)
 (.هيم آوردديگر بيرونتان خوا ي دفعه

آيد  يكه در ميان نم يچيز ييد، در اين سه جمله پاينما مالحظه مي كه طوري به
 ي، يعنيزمين و حالت خاك هبرگشت ب .از ماده است ييعن خلقت از خاك .است روح

و  يروح دخالت هاز سه مرحله ب يك  هيچدر  .نيز از ماده است يخروج ثان .است يماد
 .كنند مياست و او را از آسمان بر سر بالين مرده احضار ن داده نشده ينقش

خروج  ي، اين صدافرمايد ميصريحاً  (75)سوره روم 70آيه ديگر در  يجا
واقع  يهمان عوامل و حوادث طبيع تاًپس قاعد .آيد ياست كه از زمين بر م يدعوت

 .شود ميخيز رستا هب يدر زمين و داخل در مواد است كه منته

نزول است،  ييابتدا يها كه غالباً سوره يكوچك يها در سوره در آخر قرآن
كه  شود ميديده  يقيامت و وضع و كيفيت حدوث آن، آيات عجيب بسيار هراجع ب

سابقه نداشته است و ما در آخر اين  يقبل يو زمين يدر هيچ يك از كتب آسمان
وسط و اوايل  يها در سوره يول .ده خواهيم كرداشاره و استفا يمبحث مختصر

                                                
مطالعه زمين و  آسمان و آب و شتر و زنبور و ساير آثار طبيعت  هقرآنى كه اين همه دعوت و بلكه امر ب .1

 .بخوانيد گويد: فلسفه ، براى نمونه يك مرتبه هم نمي«الْاَرض  سيروُا فِى»فرمايد  نمايد و مكرر مي مي

 و انجيل و همچنين در تورات در قرآن و تشويق شده است، ولى مراد از حكمتالبته از حكمت تجليل 
 .يونان معنى فلسفه ه، نه حكمت نظرى بباشد مياحكام متين و اخالقيات عالى 

در اسالم  تشريح كردند، ورود فلسفه يونان آقاى دكتر سحابىطوركه در يك سخنرانى بعدى  ضمناً همان
 .مشوق آن شدند عباس بوده است كه خلفاى بنى و مبارزه با قرآن مِن باب معارضه با مكتب جعفرى

كند، بسا كه به لقاي صاحب اختيارش يقين  : ... و نشانه]هاي الوهيتش[ را به وضوح بيان مي 3/  (17)رعد. 3
 كنيد.
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وجود  درك و قبول قيامت يبرا يقرآن، يك رشته آيات و ارائه طريق مخصوص
از آن جمله است، در  .شود مي، چندين بار تكرار يجزئ يدارد كه با اختالفات عبارت

در  باشد ميمجيد  هللا كه شايسته كالم ياست، با توجه و احترام يمقتض زيرچند آيه 
 .يديآنها دقت نما

 : 1تا  0آيات  (33)سوره حج

ِمَن اْلَبْعِث َفِإَنا َخَّلْقَناُكم ِمن ُتَراٍّب ُثَم  َيا َأُيَها الَناُس ِإن ُكنُّتْم ِفي َرْيٍب»
ٍة ُثَم ِمْن َعَّلَقٍة ُثَم ِمن ُمّْضَغٍة ُمَخَّلَقٍة َوَغْيِر ُمَخَّلَقٍة ِلُنَبِيَن َلُكْم ِمن ُنْطَف

َوُنِقُر ِفي اْلَأْرَحاِم َما َنَشاء ِإَلى َأَجٍل ُمَسًمى ُثَم ُنْخِرُجُكْم ِطْفًّلا ُثَم 
ُيَرُد ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْيَّلا ِلَّتْبُّلُغوا َأُشَدُكْم َوِمنُكم َمن ُيَّتَوَفى َوِمنُكم َمن 

َيْعَّلَم ِمن ّبْعِد ِعّْلٍم َشْيًئا َوَتَرى اْلَأْرَض َهاِمَدًة َفِإَذا َأنَزْلَنا َعَّلْيَها اْلَماء 
 (0( / 33)حج) «.اْهَّتَزْت َوَرّبْت َوَأنَبَّتْت ِمن ُكِل َزْوٍج ّبِهيٍج

ياد آوريد  هانگيخته شدن در شك هستيد، )پس بمردم اگر شما از بر يا)
آفريديم پس از آن از نطفه )يا سلول(  كه( ما شما را )ابتدا( از خاك

چنين تشريح ) 3سپس از مضغه مخلقه و غير مخلقه 1آفريديم بعداً از علقه
خود يا طريقه نشو و نما را( و مستقر  شما )حكمت يشد( تا بيان كنيم برا

وقت  خواهيم، تا مدت و دوران معين، آن ها آنچه را مي نيم در رحمك مي
شدت و  هدهيم( تا ب مي سازيم )و رشد طفل خارج مي صورت بهشما را 

هستند كه )ضمن اين احوال(  ياز شما كسان .كمال قدرت خود برسيد
ترين  رسند( تا به پست مي يديگر )به نهايت پير يو    بعض كنند ميفوت 

 ...معلومات گذشته را نيز فراموش نمايند كه طوري به در آيندحالت عمر 
كه بر  است، پس همين يكه خشك و خال ينمائ و تو زمين را مشاهده مي

رسد و از هر نوع  آيد و مي يجنب و جوش درم هفرستيم ب فرو مي يآن آب
7(.روياند مي يينيكو يزيبا ي و دسته

 

 «.ُيْحِيي اْلَمْوَتى َوَأَنُه َعَّلى ُكِل َشْيٍء َقِديٌر َوَأَنُهَذِلَك ّبَأَن الَّلَه ُهَو اْلَحُّق »
 (0( / 33)حج)

                                                
  .خون بسته شده يا حالت نسجى چند سلولى .1
  .الخلقه پاره گوشت تمام خلقت و كامل يا ناقص .3
 .اند كلمه ربت را رسيدن و برآمدن مانند برآمدن خمير ترجمه كرده. 7
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جهت )و داللت( است كه خداوند، اوست كه حق است و  اين از آن)
 (.برهر چيز است و قادر 1نمايد ميجان را زنده  موجودات مرده بي

  «.َوَأَن الَّلَه َيْبَعُث َمن ِفي اْلُقُبوِر َوَأَن الَساَعَة آِتَيٌة َلا َرْيَب ِفيَها»
 (1( / 33)حج)

 يكه خداوند كسان( آينده است بالشك و اينو اينكه ساعت )يا قيامت)
 (.را كه در قبور )زير خاك و جزو خاك( هستند، برخواهد انگيخت

را هم  يقبل از آنكه به بحث در آيات فوق بپردازيم، ضرر ندارد آيات ديگر
 .يميتالوت و دقت نما

 : 01و  01آيات  (1)سوره اعراف

ّبْشًرا ّبْيَن َيَدْي َرْحَمِّتِه َحَّتى ِإَذا َأَقَّلْت  َوُهَو اَلِذي ُيْرِسُل الِرَياَح»
َسَحاّبا ِثَقاّاًل ُسْقَناُه ِلَبَّلٍد َمِيٍت َفَأنَزْلَنا ّبِه اْلَماء َفَأْخَرْجَنا ّبِه ِمن ُكِل 

 (01( / 1)اعراف) «.َذَكُروَنالَثَمَراِت َكَذِلَك ُنْخِرُج اْلمْوَتى َلَعَّلُكْم َت

دهنده و   مژده كه حاليفرستد در  كه بادها را مي يكس و اوست آن)
( تا شود ميانبساط حاصل  وزند و اند )بادها آنقدر مي مقدمه رحمت

 يرانيم برا گردند، آنها را مي ميمتكاثف  يآنكه حامل ابرها
ريزيم، سپس با آن آب  رزمين آب ميمرده، پس بر آن س يها سرزمين

طور هم مردگان را  همين .سازيم از انواع ثمرات و محصوالت خارج مي
 (.سازيم، )مثال زديم( تا شايد شما متذكر شويد خارج مي

َواَلِذي َخُبَث ّاَل َيْخُرُج ِإّاَل َنِكًدا ّبِإْذِن َرّبِه  َواْلَبَّلُد الَطِيُب َيْخُرُج َنَباُتُه»
 (01( / 1)اعراف)« .َكَذِلَك ُنَصِرُف اآلَياِت ِلَقْوٍم َيْشُكُروَن

طبق قانون  ياذن پروردگار )يعن هآن ب يها و در زمين پاكيزه رستني)
ويد، ر نمي يكه پليد و بد است چيز يآورد و در زمين يطبيعت( سر در م

شكر نعمات را  كه  كساني هطور آيات را ب اين .اندك  مگر تنك و اندكِ
 (.دهيم آورند ارائه مي يبجا م

 يول .كنيم ياول را ترجمه م ي )در اينجا فقط آيه : 30تا  19آيات  (75)سوره روم
، شود مياول آورده  ي آيهكه در تأييد  يتمام آنها و دالئل هجا دارد خوانندگان ب
 :(مراجعه و توجه نمايند

                                                
 .در دنيا و روى زمين .1
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َوُيْخِرُج اْلَمِيَت ِمَن اْلَحِي َوُيْحِيي اْلَأْرَض ّبْعَد  ُيْخِرُج اْلَحَي ِمَن اْلَمِيِت»
 (19( / 75)روم) «.َمْوِتَها َوَكَذِلَك ُتْخَرُجوَن

 3سازد مي خارج زنده از را جان بي و مرده و 1آورد يم در مرده از را زنده)
بيرون  طور شما روز قيامت و همين كند ميو زمين را بعد از مرگ زنده 

 7.(آورده خواهيد شد
آيد راجع به ترقي انسان است از حالت  داليل و شواهدي كه در آيات بعد مي

و زمين و تنوع  ها لقت زن و مودّت با شوهر، خلقت آسمانخاك به بشر متحرك، خ
روز، ارائه برق در آسمان، نزول  ها، توالي استراحت و فعاليت شبانه ها و رنگ زبان

 باران و باالخره احياي زمين پس از مرگ.

 تعبير آيات

 برانگيخته يبينيد، اوالً با توجه و تكرار عجيب يدقت كنيد م يدر كليه اين آيات وقت
زمين در اثر باران بهار شده است و  ياحيا هشدن مجدد انسان در روز قيامت، تشبيه ب

و نشانه  ارائه قيامت يبرا ذلك معبا آنكه آثار قدرت خداوند در طبيعت زياد است، 
عمل مخصوص طبيعت  اين بهتوسل و توجه  اموات، قرآن يقدرت خداوند در احيا

چشم ما مرده  هالبته در اصطالح مرده است و فصل زمستان ب زمين مرده .تكرده اس
هاى زياد يعنى يادگارها  ها و دانه در عين خشگى و خاموشى درون آن، ريشه .آيد مي

اين  .و بقاياى دوران زندگى و فعاليت تابستان وجود دارد كه از نظر ما پنهان است
كه هوا  امّا همين .دارند آثارى از خود ابراز نمياند و  ها در آنجا محفوظ ها و ريشه دانه

ماليم شده، باد بهارى وزيد و قطرات باران به سطح آن باريد، يعنى محيط از لحاظ 
و  8آيد جنب و جوش درمي هجان ب حرارت و رطوبت مساعد شد، جسم خاكى بي

 !اهند ريختاند و تخم خو ماده كه آنها نيز نر و سازد ميهاى زياد ظاهر  ها و گل سبزه

                                                
 .دهد جان تشكيل مي موجودات جاندار را از تبديل و تحويل مواد بي .1
 .يكديگراند هماً در حال تبديل بيپس فرقى در حيات و ممات نيست و اينها دا. 3
فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ  بِقَدَرٍ مَاءًوَالَذِي نَزَلَ مِنَ السَمَاء »فرمايد:  مي 11( آيه 87در سوره زخرف) .7

زده و خشك  و همان كسي كه از آسمان باران را به مقدار معيّني فرستاد؛ آنگاه سرزمين خزان)« .تُخْرَجُونَ
 (شويد. گورها[ بيرون آورده ميگونه ]از  وسيله آن حيات بخشيديم، شما نيز همين را به

، قابل توجه شود ميعمل فرمانتاسيون بيولوژيك خمير  ه( و مخصوصاً تشبيهى كه ب110 كلمه رَبَتْ )ص .8
  .است



 
 

 

 
 

 «مباحث بنيادين»،  (1) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  111

 

دهد و در آخر  را نشان مي اين يك نوع آيات بود كه نمونه كوچكى از قيامت
براى رسيدن و برآمدن قيامت  !نشور و خروج شما نيز از همين قبيل است :فرمايد مي

 !هم يك اجل و مدت معين الزم است

و  شود ميدر رديف آيات ديگر كه مستقيماً سرگذشت خود انسان پيش كشيده 
ى يك سير يمانند مرحله نها آيد، قيامت ميان مي هصحبت از مراحل جنينى بشر ب

شاهد مقدمه آن هستيم و مدت  كه ما فعالً شود ميتكاملى طوالنى منظمى ارائه 
 .بينيم جوان رشيد صاحب علم را مى هكوتاه چندين سال رحم و سير ارتقاء از منى ب

دهد تا خود در نتيجه سير در زمين از راه  سررشته را به دست ما مي ى قرآنيگو
 .را تا قيامت تعقيب نمائيم آن ي تجربه و مشاهده از گذشته سرمشق گرفته، دنباله

 111كه در صفحه  بينى قيامت اتفاقاً در آيه رفع اعجاب از عجز مردم در پيش
سه نكته  1(َوُيَنِزُل اْلَغْيَث َوَيْعَّلُم َما ِفي اْلَأْرَحاِم نَدُه ِعّْلُم الَساَعِةِإَن الَّلَه ِع :ذكر شد )آيه

آنها  هالذكر را خالصه، و مطلب جديدى را قبالً ب نوع آيات فوق دنبال هم آمده، دو هب
 :نمايد اضافه مي

اى كه هنوز  يعنى به پيدايش پديده مسئله قيامت هب آگاهى انحصارى خداوند -1
تواند بشناسد و درك  زيرا كه بشر فقط چيزهائى را مي .تركيب و تشكيل نشده است
مثال  علوم طبيعى و فالسفه كه دانشمندان طور اال همان كند كه حادث شده باشد، و

وجه به  هيچ تمام خواص و آثار دو عنصر اكسيژن و ئيدروژن به هئى بزنند، آشنا مي
 .دهد بينى خواص آب كه تركيب آن دو است نمي انسان اجازه و وسيله براى پيش

اى است كه تا حاصل نشود و مورد آزمايش و مشاهده قرار  تركيب هميشه امر تازه
كننده  غير از خدا كه طرح .نگيرد، كيفيت آن از هر بابت بر انسان پوشيده خواهد بود

 سابقه خبر بياورد؟ تواند از امر واقع نشده بى دهنده است، كى مي و صورت

 .ى است كه در آيات نوع اول گفته شدياين همان تشبيه و راهنما .نزول باران -3

 .باشد مياطالع خداوند از موجودى كه در تخمدان مادر در حال نشو و نما  -7
يك تركيب و ترتيبى است كه چون هنوز مصداق و  يامتطور خالصه ق هيعنى ب

تواند  به آن آگاه باشد و منكرين بيهوده  سابقه پيدا نكرده، جز خالق مصور كسى نمي
عهده  هب .كشند كه كسى اول از آنجا خبرى بياورد تا آنها ايمان پيدا كنند انتظار مي

                                                
فرستد و  در اختيار اوست؛ و باران را مي : خداست كه آگاهي از لحظه وقوع رستاخيز 78( / 71لقمان ) .1

 داند؛ ...   ها را مي بار رحم
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باالخره حادثه قيامت  .روياننده را بفرستد خدا است كه بايد باران يا لوازم و عوامل
، جز بر خدا بر باشد ميگاه رحم درحال رشد و نمو  اى كه در مخفى مانند نطفه

تواند چنين ادعا و انتظار داشته باشد، در حالى  انسان چگونه مي .ديگران پوشيده است
 !اطالع است؟ كه حتى از كسب فردا و از محل مرگ خود، بى

ل فرمايد، طرز تكوين و تشكي يات ديگر مثل اينكه ميدر يك سلسله آ
(Processusقيامت ) جان به جاندار و جاندار به  هاى متوالى مكرر بي همين تبديل

مراحلى  ،تأثير هزاران عوامل و آثار گردش آسمان و زمين تحت جان است و ضمن بي
حساب  ي اجل نامبرده شده اصطالح قرآن هيا بكه هريك دوران معين  شود ميطى 
و  شود ميكه از استراحت شبانه حاصل   يياى دارند و در اين ميان تجديد قوا شده

يكى  1كند و توليد مثل از راه ازدواج فعاليت و پيشروى در روز، نقش مهمى بازى مى
 !باشد مياز اركان اساسى قضيه 

دائماً راجع  ، خبرى كه كفارشود ميكه از خبر عظيم صحبت  (11)اءدر سوره نب
اميدوارى  قرآن :كردند و در آن اختالف داشتند، اوالً به آن از حضرت سئوال مي

زودى خواهيد  هدهد كه چنين نيست كه اختالف و انكار باقى باشد، بلكه ب مي
وقت كليد اين رمز را در زمين  آن !بيشتر خواهيد دانستهم باز  و پس از آن .دانست

آيا مگر نيست كه ما زمين را مهد  :فرمايد دهد و مي و در زندگانى مادى نشان مى
گاه زندگى محكم  هخيم هاى استوارِ ها را مانند ميخ پرورش شما قرار داديم؟ كوه

پوشش قرار داديم، كرديم؟ و شما را نر و ماده آفريديم؟ خواب را آسايش و شب را 
روز را براى معيشت و تكاپوى حيات مساعد كرديم، باالى شما هفت آسمان محكم 
بنا نموديم، آنجا كه چراغ درخشان فروزان قرار داديم، و از ابرهاى متراكم فشرده 

مرتبه  اينجا يك ...هاى انبوه برويد آب مقطر ريزان كرديم، تا آنكه دانه و گياه و باغ
 : گردد اين آيه ختم مي هيده شده مطلب برشته كالم بر

 (11( / 11)نباء) «.ِإَن َيْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقاًتا»
ها( روز فصل و روز  ميعاد )يا سرانجام تمام اين جرياندرستى كه  هب)

 و يا شايد هرچيز مركب و ذرات به ى است )روزى كه بد و خوبيجدا
  .شوند( م آميخته از هم جدا مىه

 ى را ما بايد ببينيم و چگونه آنها را يحال در خالل اين احوال و اوضاع چه چيزها
                                                

 شود. ميتعميم داده  «ايم نشناخته»شناسيم و  همه نباتات و حيوانات و موجوداتى كه مي هازدواج ب در قرآن. 1
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كه در ذيل اين بحث اشاره  طوري هالبته ب !داند يم، خدا مييروز فصل وصل نما هب
 ها بيشتر از منكرين پيغمبر و مؤمنينها خيلى چيز خواهد شد، امروز ما از اين جريان

دهد؛ ولى هنوز اختالف و انكار  را مي فهميم كه كم و بيش بوى قيامت بعدى مى
قيامت حاصل  هدر هر حال اگر هنوز يقين ب .باقى است و علم كافى حاصل نشده است

 : ذلك آيه معنشده است، 

 (70( / 10)قيامت) «.ُسًدى ن ُيّْتَرَكَأَيْحَسُب اْلِإنَساُن َأ»

 (!شود؟ كند كه بيهوده و مهمل واگذاشته مي گمان ميانسان آيا )

پشت انسان، پشت همان انسان دانشمندى را كه امروز خوب فهميده است، آنى در 
اى پا از دايره عمل عوامل طبيعت بيرون  تواند ذره شود و نمي حال خود رها نمي هدنيا ب

پرسند  كسانى است كه مي هترين جواب ب اين آيه مخوف .لرزاند بگذارد؛ سخت مي
گويد چون قيامت الزمه عدل خداست، پس  نمي .باشد چه دليل بايد قيامت هچرا و ب
بينيد،  كه مى آن دليل هب .ه نخواهيد هستقيامت چه بخواهيد چ :فرمايد مي .آمد خواهد
وجود گذارده،  مرحله بهكه پا  از روزي .ايد حال خود واگذاشته نشده هشما ب
خورديد، اختيار از شما و  اى بوديد كه در منى غوطه مي اراده ارزش بى ى بىها سلول

كند و محصول آن چيست،  دانست براى چه اين عمل را مي از پدر شما، كه نمي
دستگاه خلقت بدون رعايت تمايالت شما و شخص ديگر، طبق ناموسِ  .ب بودسل

خلقت كامل  هتدريج از مراحل مختلفه جنينى عبور داد، تا ب هدقيقِ مقتدرى شما را ب
او در كار  منظم امروزى درآورد، و باز روى همان حساب كه دست كسى جز دست

حاال آيا شما از اين دستگاه )اعم  .ها را بنا به مصلحت، نر و ماده ساخت نيست، نطفه
دانيد  ل باشيد يا نباشيد( بعيد مييى را به اسم و رسم قاياز آنكه در رأس دستگاه خدا

كار خود را در مراحل بعدى نيز بدون اجازه و استمداد شما ادامه دهد و پس از اين 
و دنيا كه سراسر تبديل و تحول و مثل شب و روز اختفاء و تظاهر است و موت 

؟ !آيند، عالم ديگرى بياورد صورت آرامش و فعاليت در پى يكديگر مي هحيات ب
خودى خود رها نشده و هر چيزى  هشروع قيامت از همين دنيا است كه هيچ فردى ب

تخم جزاء قيامت در زمين همين دنيا كاشته  .باشد ميمعلول ماقبل و علت مابعد 
 .1«ِةَالُدْنيا َمْزَرَعُة اآلِخَر» :كه شود مي

 عذر  هها ب ها و انحراف كه در اين دنيا طبيعت ما را در مقابل غفلت طور پس همان
                                                

 است.  زار آخرت حديث نبوي : دنيا كشت .1
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بخشد، در آن دنيا هم كه دنباله همين زندگى است، آثار  جهالت، يا عدم توجه، نمى
 .هر سمت كه باشد، خواهيم ديده اعمال و نتايج مساعى خود را ب

حضرت  هاى را از قبرستان بيرون آورده، ب معاصر پيغمبر استخوان مرده شركينم
تواند اين استخوان پوسيده را جان  گفتند، كى مي استهزاء مي هدادند و ب نشان مي

 1 :بدهد؟ اين آيات در جواب نازل شد
 .َمَرٍة َوُهَو ّبُكِل َخّْلٍّق َعِّليٌم ُقْل ُيْحِييَها اَلِذي َأنَشَأَها َأَوَل»

 .اْلَأْخَّضِر َناًرا َفِإَذا َأنُّتم ِمْنُه ُتوِقُدوَن اَلِذي َجَعَل َلُكم ِمَن الَشَجِر
َواْلَأْرَض ّبَقاِدٍر َعَّلى َأْن َيْخُّلَّق ِمْثَّلُهم  َأَوَلْيَس اَلِذي َخَّلَّق الَسَماَواِت

 .ّبَّلى َوُهَو اْلَخَّلاُق اْلَعِّليُم
  .ُكوُنَلُه ُكْن َفَي ِإَنَما َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل
 .« َشْيٍء َوِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن َفُسْبَحاَن اَلِذي ّبَيِدِه َمَّلُكوُت ُكِل

 (17تا  19( / 70)يس)

بگو همان كسى او را زنده خواهد كرد كه دفعه اول نشو و نما داد و او )
  .آشنا است ر نوع خلقتىهه ب

آورد  آتش درمي «آبدار»همان كسى كه براى شما از درخت سبز 
  .كند( يكديگر تبديل مي هآيد، ب نظر شما متباين مي هى را كه بي)چيزها

كه  جز اين نيست كه امر خدا )يا روش طبيعت( چنين است كه همين... 
)و فناى مطلق  ديگر موجود خواهد ماند !چيزى گفته شد، موجود شود هب

 .( .در كار نيست
سوى او  هدست او باطن و اساس هرچيز است و ب همنزه است كسى كه ب
 (!بازگشت خواهيد كرد

*  *  * 

داد و ارائه طريقى است كه  مي به مدعيان قيامت هايى بود كه قرآن اينها جواب
 .نمايد ما مي هب

 پاداش نيك و بد

 عادله  اين عنوان كه الزمه سلطنت هپاداش نيك و بد را ب كه گفته شد قرآن  طوري  هب
                                                

  .رساند غت توليد و تشكيل چيزى را از چيز ديگر ميكار برده شده است، در ل هكلمه انشاء كه در اين آيه ب. 1
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شاگردان خوب توزيع  هها ب اى باشد كه در جشن خداوند است، و مانند جايزه
كند و نه از محفوظ ماندن  صحبت مي ضمناً نه از بقاى روح .فرمايد ، بيان نميشود مي

اصطالح  هعمل يا ب :كند فقط از بقاى يك چيز و از اثر يك امر صحبت مي .جسم
كاران غافل را نتيجه مستقيم  جزاى نيكوكاران مؤمن و عذاب گنه .علمى امروز انرژى

ى يآمدها را پيش بهشت و جهنم .شمارد اعمال آنها مي ي يافته و يا محصول توسعه
دست خويش در دوران زندگى كسب كرده و در دنيا يا در  هداند كه شخص ب مي

ترين دخالت و  يادگار گذاشته است، بدون اينكه خداوند كوچكبه وجود خود 
خرما از روى حب و بغض خصوصى، در آن  ي هسته ي قدر رشته هاضافه و نقصانى ب

 .گرى در كار باشد يا حساب عوض و ميانجي ؛وارد سازد

، اين معنى را هاى انجمن اسالمى دانشجويان سخنراني چند سال قبل مؤلف ضمن
هاى  هاى چاپ شده سخنران در نسخه .تفصيل نشان داد هب «كار در اسالم»عنوان   تحت
قرار را سه چيز  توانيد مالحظه كنيد، چگونه خداوند شرط توفيق بهشت مي 1737

عمل » ،باالخره و مخصوصاً ،«تقوى يا پرهيزكارى از خطا»، «حق  ايمان به» :داده است
 .«صالح

 .دهد همين عمل صالح است كه بنيان بهشت را براى شخص تشكيل مي

وجه جنبه  يچه به آورد تا بدانيد قيامت براى نمونه آيات كوچك ذيل را شاهد مي
يك  فرموده قرآن هب پاداش آخرت( نداشته، arbitraireدي )من عندى يا قراردا

ها و اكتسابات دنيا  دنبال فعاليت هطور خودكار ب هكه ب باشد ميخودى   هب خودتحول 
 :آيد مي

 (79( / 07)نجم) «.َوَأن َلْيَس ِلّْلِإنَساِن ِإَلا َما َسَعى»

 (.دست آورده است هو اينكه نيست براى انسان مگر آنچه با كوشش ب)

 (85( / 11)نباء) «َيَداُه اْلَمْرُء َما َقَدَمْتَيْوَم َينُظُر »

 ..(.اندازد مى نظر است، فرستاده پيش دستش با آنچه بر آدمى كه روزى...)

  «.َوَلا ُتْجَزْوَن ِإَلا َما ُكنُّتْم َتْعَمُّلوَن َفاْلَيْوَم َلا ُتْظَّلُم َنْفٌس َشْيًئا»

 (08( / 70)يس)

ى نخواهند ايشود و جز كسى نمى هگونه ظلم ب چروز هي پس در آن)
 (.اند داشت مگر به آنچه عمل كرده
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 (19( / 80)احقاف) «ٍل َدَرَجاٌت ِمَما َعِمُّلواَوِلُك»

 (...ى است كه انجام داده استاعمالحسب  هب ،و براى هركس درجات)

 (33( / 80)جاثيه) «ٍس ّبَما َكَسَبْتَوِلُّتْجَزى ُكُل َنْف»

 ...(و تا جزا داده شود هر موجود به آنچه كسب كرده است)... 

 (71( / 18)مدثر) «.ُكُل َنْفٍس ّبَما َكَسَبْت َرِهيَنٌة»

 .(هر نفسى در گروى مكتسبات خويش است)

 (13( / 87)زخرف) «.ّبَما ُكنُّتْم َتْعَمُّلوَن َوِتّْلَك اْلَجَنُة اَلِّتي ُأوِرْثُّتُموَها»

 (.ايد ارث يافتهه كرديد ب وسيله اعمالى كه مي هو اين باغاتى است كه ب)

گويد،  مي هنوز خبرى نداريم، ولى آنچه را قرآن بينيد در عين آنكه از قيامت مى
 .آيد نظر طبيعى و منطقى مي هچقدر ب

شد؟ گذشته از  تدبير بهشت و جهنم هچرا خداوند متوسل ب :بپرسيد اگر از قرآن
ى نبوده، يالعاده استثنا دهد، بهشت و جهنم امر خارق اينكه طبق آيات قبل نشان مي

كنيد و علتش را  بلكه ادامه همان زنجير تكامل است كه در دنيا نيز حس مي
و حيات جز  تمام صور و اطوار زمين، بلكه مرگ :فرمايد پرسيد، صريحاً مي نمي

تا در اين مسابقه عمل، هر كس  .كار انداختن افراد نيست ههائى براى ب ها و بهانه پيرايه
بنابراين هركس  1.دست خود رفع نواقص و كسب كماالت نموده، ارتقاء يابد هب

 :براى بندگى خدا است بايد كار كند، كار خوب، صرفاً آرزومندِ لقاى خدا

َعَمًّلا َصاِلًحا َوَلا ُيْشِرْك ّبِعَباَدِة َرّبِه  اء َرّبِه َفّْلَيْعَمْلِلَق اَفَمن َكاَن َيْرُجو»
2«.َأَحًدا

 

 ثبت و ضبط اعمال

كند و او  صفت عليم و سميع و بصير ياد مي ه، با آنكه مكرر خداوند كريم را بقرآن
 :فرمايد آيد، مي پيش مي كه در ذلك پاى قيامت عداند، م راز مي هاى خلوتگاه محرم را

                                                
  . 3( / 01و ملك) 1و  1( / 11كهف) .1
: ... و هر كه اميدِ لقايِ صاحب اختيار خويش دارد، بايد به اعمال شايسته دست زند و  115( / 11كهف) .3

  صاحب اختيارش احدي را كنار او قرارندهد.در بندگي 
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َو ُتَكِّلُمنا َاْيديِهْم َو َتْشَهُد َاْرُجُّلُهْم ّبما كاُنوا  َاْلَيْوَم َنْخِّتُم َعّلى َاْفواِهِهْم»
 (00( / 70)يس) «َيْكِسبُوَن

هاى آنها با ما  دست .زنيم هاى آنها مهر خاموشى مي روز بر دهن در آن)
 (.دهند اند گواهى مي صحبت خواهند كرد و پاها بر آنچه كسب كرده

كند و مردم هم الزم نيست از  علم خود عمل نمي هب يعنى خداوند در روز قيامت
جوارح و اعضاى آنها خود گواه صادق بر  .رندزبان آو هروى حافظه دوران قديم را ب

 :گذشته و مكتسبات آنها خواهد بود
َسْمُعُهْم َوَأّبَصاُرُهْم َوُجُّلوُدُهْم ّبَما  َحَّتى ِإَذا َما َجاُؤوَها َشِهَد َعَّلْيِهْم»

 .َكاُنوا َيْعَمُّلوَن
َعَّلْيَنا َقاُلوا َأنَطَقَنا الَّلُه اَلِذي َأنَطَّق ُكَل  وِدِهْم ِلَم َشِهدُتْمَوَقاُلوا ِلُجُّل

 .َشْيٍء َوُهَو َخَّلَقُكْم َأَوَل َمَرٍة َوِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن
َعَّلْيُكْم َسْمُعُكْم َوَلا َأّبَصاُرُكْم َوَلا ُجُّلوُدُكْم  َوَما ُكنُّتْم َتْسَّتِّتُروَن َأْن َيْشَهَد

1«.َوَلِكن َظَننُّتْم َأَن الَّلَه َلا َيْعَّلُم َكِثرًيا ِمَما َتْعَمُّلوَن
 

نه تنها جوارح شخص معرّف گذشته او هستند، بلكه زمين نيز اخبار خود و 
 .كردساكنين را حديث خواهد 

  :فرمايد مي 3(70)يا در سوره يس
َما َقَدُموا َوآَثاَرُهْم َوُكَل َشْيٍء  ِإَنا َنْحُن ُنْحِيي اْلَمْوَتى َوَنْكُّتُب»

 (13( / 70)يس) «.أْحَصْيَناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبنٍي

 افراد پيش  كنيم و در ضمن زندگى دنيا، آنچه را كه ما مرده را زنده مى)
                                                

هاى تنشان اعمالشان را  رسند، گوش و ديدگان و پوست تا چون به دوزخ : 33 تا 35 ( /81)فصلت .1
 گواهى دهند. 

ه موجودات را گويا دهند: خدايى كه هم هايشان گويند: چرا بر ضد ما گواهى داديد؟! پاسخ مى به پوست
فريد و به پيشگاه او بازگردانده آورده است. و اوست كه نخستين بار شما را آكرده، ما را نيز به سخن در

 شويد.  مى
ها و  كرديد گوش و چشم ن بابت بود كه تصور مىآكرديد، نه از  پوشى نمى شما كه ]گناهانتان را[ پرده

كنيد،  بلكه گمان داشتيد خدا بر بسيارى از اعمالى كه مى دهند؛ هاى تنتان عليه شما گواهى نمى پوست
 .گاه نيستآ

ى است كه يها هاى جمعه  بخوانند، سوره شب ها( ى كه سفارش شده )يعنى بيشتر از ساير سورهيها سوره .3
  .استداللى محكم دارد ي جنبه و باشد مي رستاخيز وكيفيت و نتايج حدوث قيامت هراجع ب آنها غالب آيات
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نويسيم و هر چيزى را در  گذارند، مي فرستند و آثارى كه باقى مي مي
 .(نمائيم روشنى با شمارش و اندازه ثبت مي ي صحيفه

و  1(رُيَوْمَ تُبْلَى السَرَائِاين همان نامه عملى است كه در روز آشكار شدن اسرار )
شود و چشمانش مانند  روزى كه پرده جهالت از جلوى انسان تكامل يافته برداشته مى

كه از كوچك و  طوري هگيرد؛ ب عماق اشياء نفوذ خواهد كرد، مقابل او قرار ميا هتير ب
 :اى فروگذار نشده است بزرگ اعمال، ذره

  «.ِإَنا ُكَنا َنْسَّتنِسُخ َما ُكنُّتْم َتْعَمُّلوَن َهَذا ِكَّتاّبَنا َينِطُّق َعَّلْيُكم ّباْلَحِّق»

 (39( / 80)جاثيه)

حق و درستى عليه شما سخن  هاين كتاب و اثر ثبت شده ما است كه ب)
نساخ ما قبالً )يعنى در دستگاه خلقت و طبيعت( مشغول است ؛گويد مي

 (!اعمال شما بوديم

*  *  * 

شد، نه گرامافون براى ضبط صوت اختراع  در روزگارى كه اين آيات نازل مي
الى  ههاى الب شده بود، نه پرده سينما را كسى ديده بود و نه بشر از زبان سنگ شكسته

ر وحشى سوسمار خوا در آن هنگام عرب !زمين حكايات دوران پيش را شنيده بود
كرد  ها نبود و تصور نمي فكر اين حرف هچون ابداً ب .حق داشت تعجب و تمسخر كند

ترين حوادث دنيا در كار باشد و هر چيزى اثرى جاودان از  حساب و نظمى در ريزه
را كتاب موهوم و  انصافى است كه باز ما قرآن اما امروز خيلى بى .خود بگذارد

 !خواهيد؟ تر چه مي تر و طبيعى از اين مثبت !دانيمداراى افكار غير مثبت ب

 قيامت یمراحل و مبان

توانيم مراحل و  ، اينك مىطرز بيان قرآن هپس از تالوت آيات فوق و مختصر توجه ب
يم، ينما عقل ناقص خود استنباط مي همجيد ب  اهلل كه از كالم طوري هرا ب مبانى قيامت
 :خالصه كنيم

 مراحل(  -الف
 :مردم اعالم شده استه حضرت الهام و ب هطى مراحل تدريجى ذيل ب قيامت

                                                
  شود. : روزي كه رازها آشكار مي 9( / 10طارق) .1
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كه ابتداى وحى است، غالباً به صرف  هاى آخر قرآن در سوره -اخبار و اخطار -1
يم جهنم اكتفا شده و استداللى و بشارت بهشت و ب اخبار و اخطار از رسيدن قيامت

هاى  تشريح و تشبيه نعمات بهشت و سختي هب :ولى اوالً .شود ميدر اطراف مطلب ن
خوردن زمين و آسمان و انقالب  هم هصحبت پراكندگى و ب :ثانياً 1پردازد جهنم مي

 .آيد ميان مي هتوأم با بروز قيامت است، زياد ب شديد جهان كه

از آنكه از طرف مردم اظهار انكار و اعجاب شد و پس  -بيان امكان امر -3
و  كردند، آيات چندى در جواب مشركين برانگيختن مردگان را امر محال وانمود مي

خَلْقٍ قُلْ يُحْيِيهَا الَذِي أَنشَأَهَا أَوَلَ مَرَةٍ وَهُوَ بِكُلِ)»شد  يادآورى شواهد نازل مي
وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ  أَوَلَيْسَ الَذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ»و  3.«عَلِيمٌ

  (و امثال آن 7«.الْخَلَاقُ الْعَلِيمُ

آيات متعددى كه در آن به شهادت دادن اعضاء و جوارح انسان و  -حفظ آثار -7
 .نمايد حتى قطعات درون زمين اشاره مي

 آخرت ي زمينه در قرآن هدايت اصلى و بعدى مرحله -طبيعى هاى تشبيه و نظائر ارائه -8
هاى تقنينى، مانند  سوره نه تعليمى مدنى هاى )سوره هاى وسط قرآن كه بيشتر در سوره

آيد، آيـات مكـرر متعـددى     و غيره( طى آيات تفصيلى مي (8)و نساء (3)بقره ي سوره
را  طـور كلـى آن   هنمايد و ب را تشبيه به رشد جنين در رحم مي است كه حدوث قيامت

زنده از مبدأ خـاكى تـا حالـت متحـرك فعلـى نشـان       از نوع انشاء و تكامل موجودات 
 .زند زنده شدن زمين در اثر باران مثل مي هرا ب و رستاخيز دهد و بعثت مي

كند آيا ممكن  آياتى كه با تعجب سئوال مي :اوالً -نظريه پراگماتيك و مكانيك -0
سلسله  :ثانياً و مقصد بوده باشد؟ بيو فايده  است خلقت شما و كار خدا بيهوده و بي

اين  .آيات متعددى كه پيدايش و گردش زمين و آسمان را براى اجل مسمّى دانسته
جانب منظور معينى  هانقالبات و تبدالت شب و روز و موت و حيات را سير منظمى ب

و  «راجِعُونَ إِلَيْهِ»و  «الْمَصيرِ وَاِلَىَ»هاى مكرر  اين منظور را اگر در جمله .شمارد مي

                                                
البته با اختالفات چند و اختصار و  .نيز آمده است آئين زردشت و «اوستا»تا اين مرحله در كتاب . 1

 (.)به بحث آتيه رجوع شود .اند تا اين حد هم نرفته و انجيل تورات .هاى زياد استعاره
 فرينشىآهر  كند؛ و او به اش مى ورده است، زندهآن را پديد آ كه اول بار بگو: همان كسى:  19 /( 70)يس .3

 ست.  و توانا[] دانا
نان قادر نيست؟ چرا، و آفرينشِ همانند آفريد، بر آن را ها و زمي سمانآيا خدايى كه : آ 11/ ( 70)يس .7

 فريدگارى داناست.آالبته او 
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يم، بازگشت ينما جستجو «رَبَكَ مُنْتَهيها اِلَى» يا «االُمورَ اهللِ تُرْجَعُ  اِلَى»و  «اِلَينا تَحْشُرُونَ»
و دنيا دار ابتالء و ارتقائى  باشد ميسوى خالق و رسيدن به قرب جوار خدا  هخلقت ب

 .رساند ى ميي صالحِ عامل را تا حدود خدااست كه مؤمنينِ

طور  هكه ب نيست اى از قرآن كه بگذريم در هيچ سوره و حتى صفحه از اين مراحل
خدا صحبت  هدنبال ايمان ب هب عنوان شرط اساسى اعتقاد، از ايمان به آخرت هو بجارى 

نشود و يا زندگى آن دنيا را مانند اين دنيا مسلّم و محسوس نشمرده، حساب آخرت 
  .را در حساب اعمال و افكار مسلمان وارد نسازد

كار  هاسامى و اصطالحات و عباراتى ب و وقايع مربوط به آن در قرآن براى آخرت
و شايد بعد  شود مياين درجه وفور و تنوع ديده ن هرفته است كه در كتب ديگر ابداً ب

 :باشد آخرت ترين چيزها از خدا پُر نام و نشان

المَصيرْ  اِلَىَ -راجِعُونَ إِلَيْهِ -نشر -حشر -يَوُم الفَصْل -واقعه -ساعت -يوم اآلخر
 -نعيم -سعير -نار -جهنم -جنات -يوم تبلى السرائر -يوم الدين -يوم البعث -لقاءاهلل

 -يوم الحق -يوم الفتح -م التالقيو -يوم القيامه -نبأعظيم -وم الخلودي -دارالحيوان
 .يوم الجمع و غيره -يوم التغابن

 مبانى(  -ب
بر  زيرچهار نوع نكته  هلحاظ انسان، ب ه، بو بهشت و جهنم در مبانى حدوث قيامت

 :خوريم مي

، اعمال است )نه اشكال و اجسام و ارواح و القاب و شود ميآنچه حفاظت  -1
 (.غيره

حـق هـيچ چيـز     و انسـان مالـك ذي   شـود  مـي صورت مكتسبات حفظ  هاعمال ب -3
 .و كوشش فراهم شده باشدعمل  نيست، جز مكتسبات خود كه با

 .، عمل صالحاايمان، تقو !و تضمين بهشت به سه شرط است تأمين ثواب -7

 و در منطق اديان ثواب شود مي، يعنى آنچه وسيله درك بهشت توشه آخرت -8
نفس  اردنِگمكار هطور خالصه و كلى اعمالى است كه شخص با ب ه، بشود ميشمرده 

هاى شخصى، در جهت خير و  مورد عالقه كردنِ خود و خرج انداختنِ زحمت هو ب
منظور تقرب و  هخلق )اعم از انسان و حيوان و طبيعت(، ب همردم و خدمت ب هاحسان ب

ترتيب شخصيت وجودى خود را از حدودِ ناچيزِ  اين دهد و به انجام مي ،حق هعشق ب
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و ترقى داده و با جهان بزرگ پيوند محبت و خدمت فردِ خودبينِ خودخواه توسعه 
 .1كند زند و با دستگاه وجود تناسب و تجانس پيدا مي مي

                                                
آيد؛ ولى  حساب مى ه. بعضى اعمال هست كه در معتقدات معمولى ما جزو واجبات اصلى و پرثواب ب1

خود نماز و همچنين روزه و حج كه در صدر فروع دين قرار  شود. مثل مشمول خالصه تعريف فوق نمي
خلق را ندارد و بيشتر مربوط و معطوف به نفس است. نماز و  هذلك جنبه خدمت ب داده شده است، مع

اند نه  شرايط الزم ،روزه و حج البته از واجبات است؛ ولى بايد دانست كه اينها براى نجات و درك ثواب
رود. اينها بنياد يا  خواندن شخص به بهشت نمي ا نماز خواندن و روزه گرفتن و حج رفتن و قرآنكافى. ب

منظور خوددارى از ظلم و بدى و براى اقدام  هخدا، ب همقدمه و يا تعليم و تربيت است براى تذكر و تقرب ب
استحقاق پاداش حاصل شود. نمازى كه  خير و خوبى. تا در اثر آنها اصالح ملكات و ارتقاء كماالت و هب

ياد خدا و خالى از دشمنى برادران  هموجب جلوگيرى از فحشاء و منكر نشود و مخصوصاً دل نمازگزار ب
صورت ظاهر و تشريفات مرتب باشد  همؤمن نباشد، نماز نيست و قبول نخواهد شد، اگر چه مقدمات آن ب

كه حضرت  طور همان«(. وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَهِ أَكْبَرُ إِنَ الصَلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء: » 80/ ( 39))عنكبوت
 فرمايد:  مي «سجاديه صحيفه»در دعاى يازدهم  )ع(سجاد

كردن شرف است و شكر او فوز و توفيق. ولى طاعت و خدمت است كه سبب  ذكر خدا»
 «.باشد مينجات 

طور مقدمه و وسيله،  هاى او گويا باشد؛ ولى به نعمت هياد خدا و زبانمان به ما بايد بخواهيم دلمان دائماً ب
 ده: در روز قيامتكه فرمو طور خدمت در راه حق برخيزد. خداوند همان براى آنكه اعضاء و جوارحمان به

گاه نبايد فراموش  گذرد. اين دستور پيغمبر را هيچ الناس نمي ممكن است از حق خود بگذرد؛ ولى از حق
 فرمايد:  كنيم كه مي

كسى است كه مردم از دست و زبان او در امان باشند و آن كس كه روز را  مسلمان»
  «نكرده باشد، مسلمان نيست. امور مسلمين فردا برساند و كوشش در به
 )ع( نقل شده كه خداوند فرمود:  از حضرت صادق

 .« وائِجِهِمْبِهِمْ وَ اِسْعادُهُمْ فى حَ اَلخَلُقُ عِيالى فَاَحَبُهُمْ اِلَىَ اَلْطَفُهُمْ»
تر و در  مردم مهربان مردم خانواده من هستند، من آن كس را بيشتر دوست دارم كه به)

  .(هاى آنها كوشاتر باشد انجام نيازمندى

پرسيدند: ما از كجا بفهميم شخصى كه مرده است اهل بهشت خواهد بود يا جهنم؟  از يكى از ائمه اطهار
 .يد مردم از رفتنش متأثرند اهل بهشت خواهد بودفرمود اگر ديد

 :درست خالصه كرده است كه سعدى

 به تسبيح و سجاده و دلق نيست   جز خدمت خلق نيست عبادت به

 نيز چنين آمده است:  و در انجيل
، خداوند ما خداوند اسرائيلاو را جواب داد: اول همه احكام اين است كه بشنو اى  عيسى»

تمامى دل و تمامى جان و تمامى خاطر و قوت خود  هواحد است و خداوند خود را ب
محبت نما كه اول از احكام دين است. و دوم مثل اول است كه همسايه خود را چون 

 (. 13باب  تر از اين دو حكمى نيست. )انجيل مرقس نفس خود محبت نما. بزرگ
                   فرمايد:  در جاى ديگر مي
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ميلى به اصالح و  خلق و خالق و بى هى بياعتنا بالعكس تكبّر )كه خودخواهى و بى
تكامل است( و ظلم )كه ناشى از خودخواهى و موجب آزار خلق و مخالفت با حق 

ى و مهجورى از خدا و حقيقت است( و فسق )كه ضايع يابينااست( و كفر )كه ن
كردن و تخريب نفس و اعمال خالف طبيعت است( و تمام اينها شخص را با ناموس 

دهد و موجب سقوط در  خلقت و جريان تكامل طبيعت در تضاد و تعارض قرارمى
 .شود مي جهنم

                                                                                                              
  « زيرا كه پسر انسان نيز نيامده تا مخدوم شود، بلكه تا خدمت كند و تا جان خود را فداى

 «.بسيارى كند

*  *  * 

د و گول كسانى را خورد كه يم كه نبايد فراموش كرياينجا كشيد، اين را هم بگو هحال كه صحبت ب
كنيم و آنچه از دستمان برآيد انجام وظيفه و خدمت  آزارى و خيانت ادارى نمي گويند: ما مردم مي
يم؛ پس در نزد وجدان و خداى خودمان روسفيد بوده و احتياج به نماز و روزه و آداب دين ينما مي

اوالً: كسى كه واقعاً خداشناس و عاشق حق  زنند. گويند، يا خودشان را گول مى نداريم. اينها دروغ مى
خاك افتادن در  هركعت نماز شبانه روز شانه خالى كند و از ب 11باشد، ممكن نيست از مختصر زحمت 

باز زند. اگر چنين  سر برابر پيشگاه با عظمت كبريا و خواندن خالق مهربان محبوب يا مثال رفتن به كليسا
داند كه  باشد. ثانياً نمي عقيدگى مى عالقگى و بى ر است و هم تنبل، و تنبلى او نشان بىكند، هم متكبّ نمي

در بيست و چهار ساعت شبانه روز هزاران عوامل و موانعى هست كه شخص را از ياد و از ميل به حق و 
 اقل كشاند و يا ال هاى زياد مي ها و معصيت شناسى منحرف ساخته و او را به غفلت خدمت و وظيفه

تر از  ى قوىيكند. براى جبران چنين آثار و عوامل، آيا نيرو ها و منافع شخصى مي محصور در گرفتاري
به خداى  شود كه شخص در فواصل معين رو جاذبه محبت و دافعه ترس خدا هست؟ راهى بهتر از اين مى

قدرى سركش  هبشر ب طبع بنمايد؟ عهد و تبديل تصميم دل تجديد خود برگشته، پس از تطهير بدن و تزكيه
دنبال سودجوئى  هراحت طلبى و فرارى از وظيفه و زحمت است و طورى ندانسته و نفهميده، ب هو متمايل ب

 .توان از آن غافل شد رود، كه آنى نمى و خودخواهى و تعدى مى

ف يا چند حر هاى هست كه كسى بتواند ب عالوه مگر براى اصالح نفس و ارتقاء شخص، حد و اندازه هب
عمل عادى ظاهراً خوب قناعت و كفايت نموده و از توبه و تمناهاى مكرر و توجهات متوالى خود را 

ي كه حقيقتاً و عمالً با ظلم و فساد مبارزه كرده و در راه حق و خدمت قدم ينياز بشمارد؟ آنها بى
زحمت  ر آسان بىگزارى، نه چندان كا شناسى و خدمت دانند كه حق خواهى و وظيفه اند، مى گذاشته

خطرى است كه احتياج به اصالح و تصفيه دائمى و اتكاء و توسل به ارتباط و تقويت نداشته باشد.  بى
فرض هم كسانى اهل صالح و خدمت باشند، مسلماً با توجه و تذكر به مبداء حقيقت و كمال و خير در  به

تر خواهند شد.  تر و سريع فيد سالكتر و در اقدامات م قدم تر و در مقاومت خود ثابت نيت خود صادق
 : اند چنين فرموده قرآن هخوانند، ب كنند، ولى خدا را نمي آنها كه به خيال خود كار خوب مي

  (9/  (3))بقره .«وَمَا يَشْعُرُونَ وَمَا يَخْدَعُونَ إِالَ أَنفُسَهُم يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَذِينَ آمَنُوا»
دهند و  زنند، در صورتي كه جز خودشان ديگرى را فريب نمي را گول مى خدا و مؤمنين)

 ( .فهمند نمى
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آيد  متين و منطقى مى نظرتان هب اگر .اين بود مراحل وحى و اين است مبانى قيامت
در طريق قيامت راه زيادى  شود ميبينيد، معلوم  و اين مبانى را محكم و طبيعى مى

خود زحمت خواندن صفحات بعد را  هايمان آورده، ب قرآن گفته بهپس  .ايد پيموده
 .ندهيد

1در مذاهب سلف قيامت
 

 و بقاى  مدعى هستند كه موضوع بهشت و دوزخ حققين در مذهب زرتشتبعضى م

                                                
آنجا حقوق ممالك و . در نام حقوق تطبيقى شود، ظاهراً به . در علم حقوق مبحثى است و درسى داده مي1

شود. هميشه در تطبيق و قياس دو موضوع مشابه، مطالب و  ملل مختلف باهم مقايسه و تطبيق مى
دهد، چه خوب بود چنين تتبعى در  شود كه با مطالعه جداگانه هريك دست نمي مجهوالتى كشف مى

مان متبحر منصف )از شد( و يك نفر مسل )و اگر قبالً شده است تجديد و تكميل مى شد مياديان نيز 
وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ  آمَنَا بِالَذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ»آنها دستور داده شده است، بگوئيد:  ههمان امتى كه ب

و كليه اصول و احكام و حكايات و كيفيات  شد مي(، پيدا 80 /( 39)كبوت)عن «(.وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
كرد. از اين تطبيق، عالوه برآنكه خود علم قابل مطالعه و كمك  را با يكديگر مقابله مي مذاهب توحيدى

شود. اوال: حقايق و دقايق كلمات  ى گرفته مىچندنتايج شناسى خواهد بود،  قيمتى به تاريخ و جامعه ذي
هاى مشترك و مبانى واحد اديان استخراج شده و  گردد. ثانياً: ريشه ترمى تر و فهم آن آسان الهى، روشن

آيد.  دست مي هاضافات و خرافات و تحريفات ب معيارى براى دورانداختن مذاهب دروغى و جداكردنِ
و وهم با  گويند: پيغمبران شود؛ يكى آنهائي كه مي ه از مخالفين داده مىدو دست هشكن ب ثالثاً: جواب دندان

ديگر آن عده از  اند. و  هم بافته هفكر خود به تناسب اوضاع زمان و مكان و عوامل اقتصادى اين مطالب را ب
دين خود را از  گويند: پيغمبر اسالم هاى خودمان( كه مي بعضى سست عقيده )و اه و مسيحي ها يهودي

كند و آن  بيان مي طوركه تورات را آن حضرت يوسف ي اديان سلف دزديده است. شما كافى است قصه
 رو شدن حضرت موسى هتصاص داده شده است، و حتى روبآن اخ هيك سوره تمام ب طور كه در قرآن

و قرآن مقابل هم بگذاريد و  را به نقل از انجيل و يا والدت حضرت عيسى مسيح را با فرعون پيغمبر يهود
ند، اما اين كجا و آن كجا! هر دو ا هر دو شيرين -ندران و شكر هندوستانشكر ماز تاًببينيد كه حقيق

ديگر روئيده شده، مزه خاص خود  ي شكرند و از يك نژاد، ولى هر كدام در زمين ديگر و از بذر و ريشه
بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَذِي هُمْ فِيهِ  لَىإِنَ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُ عَ»فرمايد:  را دارند. رابعاً: همان طور كه قرآن مى

چه در و آن و اوستا و انجيل هاى تورات بسيارى از اختالفات و تحريف يافته ،(10 /( 31))نمل« .يَخْتَلِفُونَ
ها  سوزي غبار جهل و اوهام آغشته شده؛ خاكستر و دود آتش ها از بين رفته است يا به زير آوار خرابي

 .شود آنها داده است، احياء مى رنگ ديگر به

ورد احكام داد، اين عمل در م تا حدودى كه وقت و فكر نگارنده اجازه مى «مطهرات در اسالم»در كتاب 
سودمندى شده است. در اين جا نيز با  ي مقايسه و شيعه هاى سنى طهارت انجام گرفته، حتى مابين رساله

طرز  هاى ب طور معترضه و اختصار اشاره آيد به معذرت از انحراف و انصرافى كه در رشته مطلب پيش مي
 .نمايد مي قيامت ي بارهدر بيان ساير اديان توحيدى

ي آثار است كه با نام  اكنون يكي از آثار مندرج در جلد هفتم مجموعه «مطهرات در اسالم»كتاب 
  چاپ و منتشر شده است)ب.ف.ب(. توسط شركت سهامي انتشار 1719، در سال«مباحث علمي، اسالمي»
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سرچشمه  و مجازات و مكافات روز واپسين براى نخستين بار از آئين زرتشت روح
كليه اديان و انبياء نسبت  هروز جزا را ب آخرت و اعالم هالبته اعتقاد ب قرآن گرفته است

 آنچه حضرت موسى هاى شبيه ب جمله نيز از زبان حضرت نوح (11)داده در سوره نوح
 :آورد گفته است مي فرعون بر

 .َوالَّلُه َأنَبَّتُكم ِمَن اْلَأْرِض َنَباًتا»
 (11و  11( / 11)نوح) «.ِإْخَراًجا ُثَم ُيِعيُدُكْم ِفيَها َوُيْخِرُجُكْم

  .يك نوع روياندنى ،و خداوند شما را از زمين رويانده است)
آورد يك نوع بيرون  گرداند و شما را بيرون مى از آن شما را برمى پس

 (آوردنى.

چيزى در دست  و از صحف حضرت ابراهيم ولى چون از آثار حضرت نوح
 .1نمائيم شروع مي ين پيغمبر ايرانيانينيست، ناچار از آ

 در اوستا

است، ولى در تحقيقات تاريخى بيقين معلوم نشده است  تر از انجيل قديم كتاب اوستا
زيرا كه ظهور حضرت  .هم سبقت و قدمت دارد، يا بعد از آن است كه بر تورات

اند! در  گفته 0855قبل از ميالد تا  085از  دارى را با يك تقريب خيلى كش زرتشت
احتمال قوى در  ه)ب كه در ايران باشد ميپاكى  ين بسيار قديمى و دينيهرحال آ

 .3( طلوع كرده استآذربايجان

                                                
، چاپ نگارش آقاى سرگرد اورنگ «يكتاپرستى در ايران باستان»از كتاب  آئين زرتشت . قسمت مربوط به1

 شده است.، نقل 1738 ،تهران

قرارگرفته است، مؤلف اصرار دارد تاريخ ظهور  ين زرتشتيآ . در كتابي كه مأخذ اطالعات ما راجع به3
كه البته  قبل از ميالد برساند. در صورتي كه روايات خود زرتشتيان 0055را به عقب بكشاند و به  زرتشت

قبل از حمله  755قبل از ميالد يا  055حرير درآمده است، دعوت پيغمبرشان را در حوالى رشته ته بعداً ب
آيد عالوه بر اسناد و روايات تاريخى مربوط به زمان پيدايش زرتشت،  نظر مي دهد. به سراغ مي اسكندر

 .داشته منبع بسيار مفيدى باشد انتحقيق در تأثيري كه اين تعليمات و عقايد روى افكار و آداب ملت اير

از طرف ديگر لحن كالم و سطح تعليمات نيز كه ناچار بايد تناسب و تطبيقى با رشد مردم و شرايط زمان 
تر و رشد  را خيلى با هوش فرض هم كه ما ايرانيان هو مكان داشته باشد، راهنماى با ارزشى است. حال ب

 لحاظ آخرت و سطح عالى آن )خصوصاً به بدانيم، روشنى و رشد تعليمات زرتشت اسرائيل تر از بنى يافته
سال قبل از ميالد و تا اين درجه  0055قرآن دارد( طورى است كه بردن آن تا  و نزديكى و شباهتى كه به

 پديده»آيد. مگر آنكه همان استدالل در زمينه  غير قابل قبول مي دين حضرت موسى هقدمت نسبت ب
 .را قبول نمائيم« خاص 
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 داركر -نيك گفتار -نيك پندار»يك از تعاليم سه گانه عاليه  براى هر در اوستا
يعنى بهترين جهان يا بهترين زندگى( مقام و مرتبه  شتهِ)اَنگهو وَ در بهشت «نيك

اولى كه جاى انديشه است در كره ستارگان، دومى در  .مخصوصى معين شده است
روان نيكوكار پس از طى  .شنائى واقع استفلك ماه و سومى در فضاى بلندترين رو

رسد كه انيران نام دارد و در آنجا بارگاه  پايان مي فضاى فروغ بى هاين سه مرحله ب
شت هِانگهو وَ .مان ستايش( است و معنى خان هب يا عرش اعظم )گرونمان جالل اهورا

 .باشد مينيز در اين مكان 

يعنى جهان زشت( نيز چهار مرتبه و مقام براى  يا دُژانْگه )دوزخ براى جهنم
 .باشد ميقائل ...انديشه بد و گفتار بد و 

از تن  در صبح چهارم روح .روان مرده تا سه روز بعد از مرگ باالى سر اوست
گردد و  ى نمودار مييصورت دختر زيبا هار باشد وجدان باگر نيكوك .شود او جدا مي

)چِنونَت  روان نيكوكار از روى پل صراط .كند طرف فردوس راهنمائى مي هاو را ب
يعنى پل تشخيص و قضاوت( كه باالى نهرى از فلز گداخته قرار دارد و براى او  پِرتِو

بهشت برين و  از طى مراحل سه گانه، به و بعد .گذرد سرعت مي هيد بآ نظر مى هپهن ب
ها را  فصل بهار و ساير نعمت ي در آنجا براى او كره .رود مزدا مي بارگاه قدس اهورا

اعمال شخص  نتيجه اما .برد مي سر هب خرمى و خوشى نهايت در هميشه آورند و براى مي
روان بدكار  .برد دوزخ مي هقيافه و پتياره مجسم شده، او را بهيكل پير زن بد هبدكار، ب

افتد و از آنجا  ميان نهر فلز گداخته مي هكه باريك و تيز است ب از روى پل چينوات
گويان  جاى تاريك و محل دروغ كه طبقه چهارمين هب دوزخ گانه سه مراحل طى بعد از

آورند و به انواع  رسد و براى او خوراك زهرآلود و متعفن مي يو بدكاران است م
اگر عمل خوب و بد انسان مساوى  .بيند سختى شكنجه مي هو ب شود ميعذاب معذّب 

را با اعراف  ى كه همستگان )يعنى هماره يكسان( نام دارد )مؤلف آنيجا هباشد، ب
 .ه عذاب دوزخرود كه نه داراى لذت بهشت است و ن تطبيق نموده است( مي

  :هوا چنين گفته شده است ي فرشته ها در تفسير وايو در ترجمه جلد دوم يشت
حدود عالم  هى است كه از باال بيفضا وايو مندرجات رام يشت هنظر ب»

وايو عبارت از هوا يا  .حدود جهان تيره پيوسته است هين بيمعنوى و از پا
جوّى است كه آفرينش، خرد مقدس را از مخلوقات خرد خبيث، جدا 

فرما است و در  در قسمت زبرين اين جوّ فروغ جاودانى حكم .سازد مي
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و قسمت زيرين آن كه ظلمت ابدى احاطه  باشد مي آنجا مقام اهورا مزدا
دو نقطه نورانى و ظلمانى است، هوا در ميان اين  كرده، مركز اهريمن

در منطقه ظلمانى قرار داده  بهشت در منطقه نورانى و دوزخ .واقع است
 «.شده است

 در تورات

 لحاظ كلمات دو تا سه برابر قرآن ه( كه ب)كتاب عهد عتيق در مجموعه رسائل تورات
و  ، اشاره به آخرتباشد مي است و بيش از سه ربع آن سرگذشت قوم بنى اسرائيل

 .زحمت بايد جستجو كرد هقدرى كم و گمشده است كه ب هب قيامت

و  باشد مياختصاصى و قومى  كامالً طرز تعليمات يهود و كلى منطق توراتطور هب
اين معنى  هب .باشد ميجانب دنيا  هبيشتر ب اند، نظر موسى كه در اخبار ما گفته طور همان

ل اسرائي كه نعمت و قدرت خدا را در كارهاى عظيمى كه خداوند در نجات قوم بنى
زند و نتيجه پيروى از احكام  گردى كرده است، مثال ميو از چهل سال بيابان  از مصر

ذ بهشت آن دنيا، رسيدن به ارض موعود اين دنيا و پس از آن يجاى لذا هشريعت را ب
دهد و كيفر كفر و نافرمانى را در قحطى و  سلطنت را وعده مي هتمتّع از بركت و نيل ب

 .دهد اسارت و هالكت نشان مي

سِفر تثنيه استخراج شده  11و  1و  1و  0و  8از ابواب  را كه زيربراى نمونه آيات 
 :آوريم ، مثال مىباشد مي حضرت موسى هو منسوب ب

و خداوند با شما از ميان آتش متكلم شد و شما آواز كلمات را »
نگاه داشتن  هو عهد خود را كه شما را ب ...شنيديد، ليكن صورتى نديديد

راى شما بيان كرد، يعنى ده كلمه، راز آنها را بر دو آن مأمور فرمود، ب
، از خداى تو كه تو را از زمين مصر من هستم يهوه .لوح سنگ نوشت

جهت  .حضور من خدايان ديگر نباشد هخانه بندگى بيرون آوردم، تو را ب
از آنچه خود صورتى تراشيده يا هيچ تمثالى از آنچه باال در آسمان يا 

آنها را سجده  .هاى زيرزمين است مساز پائين در زمين يا از آنچه در آب
گناه خداى تو هستم، خداى غيورم و  و عبادت منما، زيرا كه من يهوه

كنم تا هزار  رسانم و رحمت می پدران را بر پسران تا پشت سوم و چهارم می
پدر و مادر خود را  .دارند را نگاهكه مرا دوست دارند و احكام م پشت بر آنان

كه يهوه خدايت تو را امر فرموده است تا روزهايت  حرمت بدار، چنان
قتل  .ى باشديبخشد، نيكو تو مى هرا در زمين كه خدايت بو دراز شود و ت
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و بر همسايه خود شهادت دروغ مده و  .و دزدى مكن .و زنا مكن .مكن
ين احكام را بشنويد، يهوه پس اگر ا .ات طمع مورز بر زن همسايه

خدايت، عهد و رحمت را كه براى پدرانت قسم خورده است، با تو نگاه 
و ترا دوست داشته بركت خواهد داد و ميوه بطن تو و  .خواهد داشت

و خداوند هر  ...ميوه زمين تو را و غله و شير و روغن تو را و نتايج
دست تو  هها را كه يهوه ب و تمامى قوم ...بيمارى را از تو دور خواهد كرد

از ايشان مترس، زيرا يهوه خدايت كه در  ...كند، هالك كرده تسليم مي
تر و  هاى بزرگ و شما امت .ميان تو است خداى عظيم و مهيب است

اينك من امروز پيش شما بركت  .تر از خود را تسخير خواهيد نمود قوى
فته شود و برگشته بر حذر باشيد، مبادا دل شما فري .گذارم و لعنت مي

و خشم خداوند بر شما افروخته  .خدايان ديگر را عبادت و سجده نمائيد
تا او آسمان را مسدود سازد و باران نبارد و زمين محصول خود را  .شود

زودى هالك  هدهد، ب شما مي هى كه خداوند بيندهد و شما از زمين نيكو
ى، امروز بر شما شهادت يوش نماخداى خود را فرام و اگر يهوه .شويد

ها  و خداوند شما را در ميان قوم .دهم كه البته هالك خواهيد شد مي
آنجا ه پراكنده خواهد نمود و شما در ميان طوائفى كه خداوند شما را ب

برد، قليل العدد خواهيد بود، ليكن اگر از آنجا يهوه خداى خود را  مي
يرا كه يهوه خداى تو خداى ز ...شرطى كه هبطلبى، خواهى يافت، ب

رحيم است، ترا ترك نخواهد كرد و ترا هالك نخواهد نمود و عهد 
 1«...پدرانت را كه براى ايشان قسم خورده بود، فراموش نخواهد كرد

، عهد و پيمان خدا را با حضرت از كتاب اول پادشاهان 9همچنين در باب 
  :)پس از اختصار( :بينيم مى سليمان

و واقع شد كه چون سليمان از بنا نمودن خانه خداوند و خانه پادشاه »
را گفت  و خداوند وي ...سليمان ظاهر شد هفارغ شد، خداوند بار ديگر ب

دعا و تضرع تو را اجابت نموديم، پس اگر تو با دل كامل و استقامت، 
ى، يور من سلوك نماحض هد رفتار نمود، بوكه پدرت داو طوري هب

را بر اسرائيل و ت دارى، آنگاه كرسى سلطنت فرايض و احكام مرا نگاه

                                                
وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَايَ نِعْمَتِيَ الَتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ  يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ: » 85 /( 3)بقره .1

 « .فَارْهَبُونِ
ام به خاطر آوريد و به پيمان من  ، نعمت مرا كه بر شما ارزاني داشتهاي دودمان يعقوب)

 وفا كنيد تا به پيمان ]خود با[ شما وفا كنم؛ و تنها از ]كيفر[ من بترسيد.(
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اما اگر شما و پسران شما از متابعت من  .تا به ابد، برقرار خواهيم گردانيد
روگردانيده و رفته، خدايان ديگر را سجده كنيد، آنگاه اسرائيل را از 

م، منقطع خواهم ساخت و اين خانه را كه ايشان داد هروى زمينى كه ب
جهت اسم خود تقديس نمودم، از حضور خويش دور خواهم انداخت  هب

 «...المثل و مضحكه خواهد شد ها ضرب و اسرائيل در ميان جميع قوم

دارتر و  تر و وعده و وعيدهاى مدت ، دستورات اخالقىدودر مزامير حضرت داو
 :71مثالً در قطعه  .و از حدود شخص به نسل و نژاد ميرسدتر است  كلّى

زيرا  .انگيزان حسد مبر سبب شريران خويشتن را مشوّش مساز و بر فتنه هب»
ى يبر خداوند توكّل نما و نيكو .شوند زودى بريده مي هكه مثل علف ب

از غضب بركنار شو و  .و عدالت تو را مثل نور بيرون خواهد آورد .بكن
و اما منتظران  .زيرا كه شريران منقطع خواهند شد .رك كنخشم را ت

شريران شمشير را برهنه كرده و  .خداوند وارث زمين خواهند بود
را مقتول  روان اند تا مسكين و فقير را بيندازند و راست ها را كشيده كمان
نعمت اندك  .دل خود ايشان فرو خواهد رفت هشمشير ايشان ب .سازند

زيرا كه بازوهاى  .هاى شريران كثير ر است از اندوختهيك مرد صالح بهت
مرد  .كند را خداوند تأييد مي و اما صالحان .شريران شكسته خواهد شد

 .ام و نه نسلش را كه گداى نان بشوند صالح را هرگز متروك نديده
و اما نسل شرير منقطع خواهد  .ايشان محفوظ خواهند ماند تا ابداآلباد

1.«مين خواهند بودصالحان وارث ز .شد
 

  :فرمايد هم مي كتاب اول شموئيل 30در باب 
و در جاى  «و خداوند هركس را برحسب امانت و عدالتش پاداش دهد»

 .«و خداوند عامل شرارت را برحسب شرارتش جزا دهد»ديگر 

ين قبيل از ا هاى مجموعه تورات بيشتر وعده و وعيدها و تحريك و تخويف
پا از اين دنيا فراتر نگذاشته، از حدود  اسرائيل ولى چنين هم نيست كه انبياء بنى .است

 يادى از آخرت عواقب زندگى فردى و سرنوشت قومى تجاوز ننموده و در عهدعتيق
فرق و محدود و معدود و مبهم، تحت ولى مت .هست ؛و عالم بعد از مرگ نشده باشد

 .عناوين داورى، نجات، ابداآلباد و غيره

  :خوانيم چنين مي 13در باب  «جامعه سليمان»در آخر كتاب 
                                                

  «.بَعْدِ الذِكْرِ أَنَ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَالِحُونَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَبُورِ مِن» : 150 /( 31)انبياء .1
ميراث  هالح من بها چنين نوشتيم كه زمين را بندگان ص بعد از ذكر و موعظه در زبور)

  (.خواهند برد
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هاى بسيار انتها  ساختن كتاب .و عالوه بر اينها اى پسر من پند بگير»
از  .ختم تمام امر را بشنويم پس .زياد تعب بدن است ي ندارد و مطالعه

كه تمامى تكليف انسان اين  دار، چون خدا بترس و اوامر او را نگاه
زيرا خدا هر عمل را يا هر كار مخفى را، خواه نيكو و خواه بد  .است

1«.محاكمه خواهد آورد هباشد، ب
 

ها  از ساير قسمت بيش مزامير كتابدر مخصوصاً و دوداو حضرت زبان از اينكه مثل
، از ديدار و باشد مينزديك  و با مضامينى كه كمابيش به بعضى از مضامين قرآن

سراسر آن  .د استوكتاب مزامير سرودهاى حضرت داو .شود ميجوار خدا صحبت 
و حمد او را  اى راز و نياز با خدا و تسبيح و تكبير با يك زبان عاشقانه خيلى ساده

از توكّل و توسّل خود  دوداو دائماً حضرت .دهد نصايح زياد مي و تذكرها نمايد و مي
ضمناً  .شود ميكنندگان پناهنده  گويد و به او براى دفع دشمنان و سرزنش خدا مي هب

دهد، از پاداش  قوم خود مي هخود و يا نصايحى كه ب هى كه بيها گاهى در دلداري گاه
ه اين دنيا و بعضى قابل تعبير ب هكند، پاداش و كيفرى كه بعضى راجع ب ميو كيفر ياد 

 :آخرت و بعد از مرگ است هطور صريح راجع ب ههر دو دنيا و باالخره تعداد قليلى ب

  چنين آمده است: 11در مزمور 
و راستان روى او  .دارد زيرا خداوند عادل است و عدالت را دوست مي»

 «.را خواهند ديد

  آمده است: 10مور در مز
دست راست من  هكه ب چون .دارم خداوند را هميشه پيش روى خود مي»

وجد  هكند و جاللم ب از اين دلم شادى مي .است، جنبش نخواهم كرد
را در عالم   زيرا جانم .جسدم نيز در اطمينان ساكن خواهد شد .آيد مي

 .من خواهى آموخت هطريق حيات را ب .اموات ترك نخواهى كرد
3.«ها تا ابداآلباد حضور تو كمال خوشى است و بدست راست تو لذت هب

 

                                                
  :شود اين نصايح هم ديده مى 9ولى عجيب است كه در همين كتاب در باب  .1

جميع روزهاى عمر باطل خود را كه او تو را در زير آفتاب بديد، با زنى كه دوست »
زيرا كه از حيات خود و از  .دارى در جميع روزهاى بطالت خود خوش بگذران مي

جهت عمل  ههرچه، دستت ب .كشى نصيب تو همين است ير آفتاب مىزحمتى كه در ز
روى  آن مى هكه در عالم اموات كه ب آور، چون نمودن بيايد، همان را با توانائى خود عمل

 « است نه كار و نه تدبير و نه علم و نه حكمت
حضرت  ي دربارهرا  دوى حضرت داويگو ن است، اين پيشكه يكى از رسوال در اسفار انجيل پطرس .3

  .داند مي مسيح
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  هم آمده است: 37در مزمور 
 «.و در خانه خداوند ساكن خواهم بود تا ابداآلباد»

، چند آيه در ميان دعاهاى وحنّا آمده است كه كتاب اول شموئيل 3در باب 
خطاب حضرت  در (35)طه ي كه در سوره آياتىه دهد و ب مي صريحاً خبر از رستاخيز

  :باشد مينشبهات  بي آورده شده و به بعضى آيات ديگر قرآن فرعون هب موسى
 .خيزاند آورد و برمي قبر فرود مى هب .كند ميراند و زنده مي خداوند مي»

 «.سازد ميكند و بلند  پست مي .گرداند و غنى مي سازد ميد فقير خداون

را ورق زد و تفحص كرد، دو جمله فوق را  تا حدودى كه مؤلف، عهد عتيق
ترين  خيزاند( صريح آورد و برمي قبر فرود مي  هب .كند ميراند و زنده مي )خداوند مي

 .تر هم باشد تر و قاطع شايد مفصل .رستاخيز ديد هب اشاره آئين يهود

آيات  ه، تنها بحثى را كه شباهت دورادور و ضعيفى بحدوث قيامت هراجع ب
سطح زمين است( در باب اول   داشته باشد، )ولى محدود به هاى آخر قرآن سوره

در آنجا از هالك شدن انسان و بهائم و مرغان هوا  .توان ديد مي «صفنياى نبى»كتاب 
ه و باز اشاره ب شود ميصحبت  «روز عظيم خدا»هاى مصادم در  و ماهيان دريا و سنگ

خانه خداوند خود را از ظلم و فريب »كه  و كساني هالك يهود و سكنه اورشليم
كه معلوم نيست راجع  طوري هب .ه اورشليم استو بيشتر توجه ب شود مي «كنند پرمي

زيرا  .و مصيبت يهود المقدس است يا يكى از روزهاى خرابى بيت قيامت و آخرت هب
هاى  بنابراين دولت ايشان تاراج، و خانه» :شود ميكه از بنا و كشت و زرع مجدد ياد 

اما در آنها ساكن نخواهند شد و  .بنا خواهند نمودها  و خانه .ايشان خراب خواهد شد
اين  هدر آخر باب نيز ب «.اما شراب آنها نخواهند نوشيد .ها غرس خواهند كرد تاكستان

  :رسيم آيات مي
زيرا  .كورانه راه خواهند رفت آورم كه و مردمان را چنان به تنگ مي»

و گوشت ايشان  پس خون ايشان مثل غبار .اند خداوند گناه ورزيده هكه ب
در روز غضب خداوند نه نقره و نه  .مانند سرگين ريخته خواهد شد

را تواند رهانيد و تمامى جهان از آتش غيرت او  طالى ايشان، ايشان
سوخته خواهد شد، زيرا كه بر تمام ساكنان جهان هالكتى هولناك وارد 

 «.خواهد آورد

هائى  گوئي نيز پيش «مالكى نبى»كتاب  ب چهارمدر با عتيق در آخرين صفحه عهد
  :باشد مياى قابل تعبير به جهنم و بهشت  است كه تا اندازه
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، خواهد آمد و جميع باشد ميروزى كه مثل تنور مشتعل  زيرا اينك آن»
 بايوتص متكبّران و جميع بدكاران مانند كاه خواهند بود و يهوه

را چنان خواهد سوزانيد كه نه ريشه  آيد انسان روز كه مي آن .گويد مي
اما براى شما كه از اسم من  .و نه شاخه براى ايشان باقى خواهد گذاشت

هاى وى شفا خواهد  ترسيد، آفتاب عدالت طلوع خواهد كرد و بر بال مي
وارى جست و خيز خواهيد هاى پر بود و شما بيرون آمده و مانند گوساله

را پايمال خواهيد نمود زيرا در  گويد شريران و يهوه صبايوت مي .كرد
هاى شما خاكستر  ام ايشان زير كف پاي روزى كه من تعيين نموده آن

 «...خواهند بود

 در انجيل

حضرت عيسى  يّونحوار هاى چهارگانه منسوب به به انجيل .رسيم به انجيل حال مي
رَسُولُ اللّهِ  إِنَمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ»خودمان،  قول قرآن هب .السالم عليه مسيح

، مسيح پسر قول عيسويان هو ب .فرستاده خدا و بنده خداوند  1«وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ
، «پسر انسان» نقل انجيل هو ب قول خود حضرت مسيح هاما ب .خدا خدا و شريك

خداوند »از جانب پدرى كه  .پيشواى مردم، فرستاده پدر، مأمور و مؤيد از جانب پدر
3 !و براى همه گروندگان پدر است است «واحد

 

، خواننده مانند و رسيدن به اولين كتاب انجيل بعد از خالصى از اسفار تورات
هاى مكرر  هاى تنگ جاده كوهستانى تاريك در فراز و نشيب مسافرى كه در درّه

دِ معصيت كارِ خودخواه هاى سخت، همسفر كاروانى از مردم لجوجِ بد نها گردنه
هاى  ها به پرتگاه هاى پيش پا دوخته شده و حواس بوده، نظرها هميشه به سنگالخ

گردد و  چپ و راست جاده مشغول بوده و اينك از آخرين گردنه سرازير مي
و مسافر وارد جلگه  شود ميتدريج از هم دور  هبيند كه ب هاى دو طرف دّره را مي  كوه

خورد، و خود را در فضاى وسيع امن ديده  او مي هخنك صحرا ببازى گرديده نسيم 
مرتبه منطق كتاب مانند  در اينجا هم يك .كند جانب آسمان رفيع روشن بلند مي هسر ب

هاى ناشى  مه تلخى و سختگيرىه مسافر از خستگى آن .شود ميمنظر طبيعت عوض 
، نفس عميق راحتى در دلى يهوديان، بيرون آمده بينى، و سنگ از دنياطلبى، و كوته

                                                
 : ... عيسي مسيح فرزند مريم، فقط رسول و مخلوق خداست كه به مريم القا كرد... 111( / 8نساء) . 1

هيچ كس را پدر خود نخوانيد، زيرا پدر شما يكى است كه در آسمان است. و  : و 37باب  . انجيل متى3
  .پيشوا خوانده مشويد، زيرا پيشواى شما يكى است يعنى مسيح
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سطح  .بيند تعليمات عاليه اخالقى را مي !كشد صفاى محبّت و فضاى حقيقت مي
هاى  كلمات با آنكه هنوز در لفافه مَثَل .گيرد مرتبه اوج مي مطالب و معانى يك

قامت و عادت عوام بيابانى بريده شده است، ولى عمق  هدهقانى و در لباسى است كه ب
اگر در تورات بيشتر صحبت از اوالد و مزرعه و گله و  1! كند مي و لطافت ديگر پيدا

ريا به خدا، از صفاى  است، اينجا از ايمان خالص بى سلطنت باالخره از جنگ و
گو و خلق و از آرزوى ملكوت خدا گفت هضمير و بخشش و محبّت و خدمت ب

اشيه محو شده افق حيات، پيكر انداز، از ح گاه نيز در اقصى نقطه چشم گاه .شود مي
 .خواهد غروب نمايد كه طلوع نكرده، مي شود مي، نشان داده رنگ پريده ماه آخرت

 شود! ميحيات جاودان داده  هو مكرر بشارت ب شود مينامى برده  از بهشت و جهنم
مام هيكل و عظمت ت هرا ب هالل شب اول ماهى است كه فرستاده آسمانى آن

ولى آن  .كرد را با معجزات خود عمالً ثابت مي داد و رستاخيز شناخت و نشان مي مي
خورد، چشم همه كس را ياراى ديدن و  چشم اهل زمين مي هباريكه از قرص ماه كه ب

پس از آن باز آسمانِ هدايت را همه شب، ابرهاى تيره  ...خاطر سپردن آن نبود هب
گذشت تا قرص تمام دايره در وسط  سال بايد مى 055بيش از  .پوشانيد اهليت مىج

 ... !جهانيان بنماياند هآسمان محمدى )ص( طلعت زيبايش را ب

داده  هاى مختلف خبر از آخرت با صراحت تمام و به مضمون در هر چهار انجيل
اغلب  در انجيل لوقا .در همه يكسان نيست موضوع هولى تكرار و توجه ب .شود مى

بينيد اشاره به  ولى مى .خوريم هاى ديگر برمي همان مطالب و تعليمات انجيل هب
از سايرين گوياتر و  انجيل متى .آخرت و جزا از قلم افتاده و عنايتى به آن نشده است

 .3آيد ذكر آخرت به ميان مىدر اكثر ابواب آن  .رساتر است

                                                
و ملكوت و حلول پسر در پدر و غيره هست، كه فهم آنها امروز هم مشكل است  . ضمناً مضامينى از روح1

اند تا چه اندازه خود فهميده و يا درست  نقل و ترجمه و تفسير كردهو معلوم نيست كساني كه بعداً 
 فرمايد:  رسانده باشند. مثالً آنجا كه مي

و در آن روز شما خواهيد دانست كه من در پدر هستم و شما در من و من در شما... آيا »
 «.كنى كه من در پدر هستم و پدر در من است باور نمي

باشد و تأثير پذيرش  اى از تحريف و تغيير كالم خدا مى و نمونه زنده . اين نكته خود موجب تأسف3
اين مهمى كه پاى حيات جاويدان و  رساند. وقتى مطلب به معاصرين را در قبول و نقل كلمات اصلى مى

باشد، از قلم بيفتد و يا با اختالف بيان شود، بايد انصاف  داورى خداوند در بين است و ركن دوم ايمان مى
توان كرد كه آنچه امروز  كاهد. ديگر چه اعتماد مى كه بدبختانه از اعتبار و سنديت كتاب خيلى مي داد

 شود، بدون كم و زياد همان باشد كه رسول خدا فرموده است؟ گفته و خوانده مي
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بندى  تقسيم را از روى انجيل طور خالصه اگر بخواهيم مراحل و مبانى قيامت هب
 :نمائيم نقل مطلب مى زيرهاى  يم، تحت مضمونينما

  و اصل قيامت رستاخيز ی لهئمس -1
چنين  ااز انجيل يوحنّ 11در باب  .كم است كلى اشاره خيلى  ي در اين زمينه و از جنبه

  :خوانيم مي
دانم كه  گفت مي مرتابوى .عيسى بدو گفت برادر تو خواهد برخاست»

ت و عيسى بدو گفت من قيام .روز بازپسين خواهد برخاست در قيامت
و هركه  .مرده باشد زنده گردد من ايمان آورد اگر ههركه ب .حيات هستم
 «...من ايمان آورد، تا به ابد، نخواهد مرد هزنده بود و ب

شود كه بين  ها نيز روايت از بحثى مى متى و در ساير انجيل انجيل 33در باب 
  :پرسند رخ داده، آنها مى «هستند كه منكر قيامت» حضرت و صدوقيان

نكاح هفت برادر كه يكى بعد از ديگرى مرده باشند  هاگر زنى متوالياً ب»
  «.زن كدام آنها خواهد بود درآيد، در قيامت
  :عيسى در جواب ايشان گفت

كه در زيرا  .ايد گمراه هستيد از اين رو كه كتاب و قوت خدا را درنيافته»
خدا  بلكه مثل مالئكه .شوند كنند و نه نكاح كرده مى قيامت نه نكاح مى

ايد كالمى را كه  مردگان، آيا نخوانده اما در قيامت .باشند در آسمان مي
اى و خد و خداى اسحق من هستم خداى ابراهيم .شما گفته است هخدا ب

 «.خدا خداى مردگان نيست، بلكه خداى زندگان است .يعقوب

 نجات ،ديدار خدا ،ملكوت آسمان ،حيات جاويدان -2
 .تا هركه به او ايمان آورد هالك نگردد، بلكه حيات جاودانى يابد : 9 -يوحنا

جاودانى كه تا حيات  كار بكنيد نه براى خوراك فانى، بلكه براى خوراكى : 6 -يوحنا
و اراده فرسـتنده مـن ايـن     ... شما عطـا خواهـد كـرد    هرا ب باقى است، كه پسر انسان آن

است كه هركه پسر را ديد و بدو ايمان آورد، حيـات جـاودانى داشـته باشـد و مـن در      
 .1روز بازپسين او را خواهم برخيزانيد

                                                
 فرمايد:  مي ه قرآننباشد، بلكه همان باشد ك آيد بهشت بعد از قيامت نظر مى . منظور از حيات جاودانى به1

 «.أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ وَالَ تَحْسَبَنَ الَذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ»
 ( 109 /( 7)عمران )آل

اند و در  در بهشت[ زندهنان ]آاند، مرده مپندار؛  كسانى را كه در راه خدا جان باخته)
            (.شوند پيشگاه صاحب اختيار خويش روزى داده مى
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عيسى مسيح و حيات جاودانى اين است كه تو را، خداى واحد حقيقى و  :16 -يوحنا
 .را كه فرستادى بشناسد

 .حال پاكدالن، زيرا ايشان خدا را خواهند ديد هب خوشا :6 -متى

گويم تا بازگشت نكنيد و مثل طفل نشويد،  مى شما هو گفت هر آينه ب :18 -متى
 .هرگز داخل ملكوت آسمان نخواهيد شد

و كنم تا را گفت اى استاد نيكو چه عمل نيك  ناگاه شخصى آمده وى :13 -متى
كسى نيكو  گفتى و حال آنكه را گفت از چه سبب مرا نيكو  وى .حيات جاودانى يابم
بدو  .دار ليكن اگر بخواهى داخل حيات شوى احكام را نگاه .نيست جز خدا فقط

 .شهادت دروغ مده .دزدى مكن .زنا مكن .عيسى گفت قتل مكن .گفت كدام احكام
جوان  .سايه خود را مثل نفس خود دوست دارو پدر و مادر خود را حرمت بدار و هم

عيسى  .ام ديگر مرا چه نقص است وى را گفت همه اينها را از طفوليت نگاه داشته
بدو گفت اگر بخواهى كامل شوى مايملك خود را بفروش و به فقرا بده كه در 

چون جوان اين سخن را شنيد  .آسمان گنجى خواهى داشت، و آمده مرا متابعت نما
عيسى به شاگردان خود گفت هر  .شده برفت، زيرا كه مال بسيارى داشت دلتنگ

 .شود دشوارى داخل مى هگويم كه شخص دولتمند به ملكوت آسمان ب شما مى هآينه ب
دخول  تر است از گويم كه گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسان و باز شما را مى

ت متحير گشته، غاي هشاگردان چون شنيدند ب .1شخص دولتمند در ملكوت خدا

                                                                                                              
  :يا در آيه ديگر 

وَلِلرَسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ  يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ»
 (38 /( 1))انفال« .الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

بخش فرا  اتشما را به پيامى حي وردگان، چون ]رسول از جانب خدا[آاى ايمان )
خواند، خدا و رسول را اجابت كنيد؛ و بدانيد كه خدا ميان انسان و قلبش حايل  مى
به پيشگاه او احضار [ گاه باشيد كهآگاه است[؛ و ]آاى كه از اسرار همه  گونه گردد ] به مى

 (خواهيد شد.

 ترى در آمده است:  صورت عام به . اين مضمون در قرآن1
عَنْهَا الَ تُفَتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَمَاء وَالَ يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ حَتَى  ذِينَ كَذَبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْإِنَ الَ»

 (85 /( 1))اعراف« .مُجْرِمِينَيَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْ
ن آيات ما را دروغ شمردند و در برابر آسمان به روى كسانى كه آ درهاى ]رحمت[)

يند، مگر اينكه شتر از سوراخ آ گردن افراشتند گشوده نخواهد شد و به بهشت درنمى
 (.سوزن بگذرد! بزهكاران را اين گونه كيفر خواهيم داد
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عيسى متوجه ايشان شده گفت نزد انسان اين  .يابد تواند نجات گفتند پس كه مي
 .محال است، ليكن نزد خدا همه چيز ممكن است

گويم كسى نيست كه خانه يا والدين يا زن  شما مي هايشان گفت هر آينه ب هب :18 -لوقا
ينكه در اين عالم، چند جهت ملكوت خدا ترك كند، جز ا هيا برادر يا اوالد را ب

 .برابر بيابد و در عالم آينده حيات جاودانى را

 آمرزش و عذاب ،روز جزا ،داورى -9
 .زيرا بدان طريقى كه حكم كنيد بر شما حكم خواهد شد : 7 -متى

آن از  و غموره گويم كه در روز جزا حالت زمين سدوم شما مي ههر آينه ب :11 -متى
 .تر خواهد بود شهر سهل

اما هركه  .را هالك سازد زيرا هركس بخواهد جان خود را برهاند، آن :16 -متى
زيرا كه پسر انسان خواهد آمد،  .را دريابد خاطر من هالك كند، آن هجان خود را ب

 وقت هركسى را موافق اعمالش خود و در آن اتفاق مالئكه هدر جالل پدر خويش ب
 .جزا خواهد داد

اينكه ما همه چيز را ترك كرده تو را  :در جواب گفت آنگاه پطرس :13 -متى
شما  ههر آينه ب :كنيم پس ما را چه خواهد بود؟ عيسى ايشان را گفت متابعت مي

ل ، وقتى كه پسر انسان بر كرسى جالايد، در معاد گويم شما كه مرا متابعت نموده مى
دوازده كرسى نشسته، بر دوازده سبط اسرائيل داورى خواهيد  هخود نشيند، شما نيز ب

 .نمود

حيات و هركه  و بيرون خواهند آمد هركه اعمال نيك كرد براى قيامت :5 -يوحنا
 .اعمال بد كرد به جهت قيامت داورى

و هر  شود ميآدم آمرزيده  گويم كه همه گناهان از بنى شما مي ههر آينه ب : 9 -مرقس
كفر گويد تا به ابد آمرزيده  القدس قسم كفر كه گفته باشد، ليكن هركه به روح

 .1نشود، بلكه مستحق عذاب جاودانى بود

                                                
 طور آمده است:  اين ر قرآند .1

بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَ  إِنَ اللّهَ الَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ»
 (110( / 8نساء)) «.ضَالَالً بَعِيدًا

آمرزد )ولى( غير از آن را به هر  ورزيده شود نمى بدانيد كه خداوند اگر به او شرك)
 (خدا بياورد در گمراهى دورى گم شده است. بخشد و هركس شرك به كسى بخواهد مى
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 جهنم و عذاب آن -4
و هركه برادر خود را راقا گويد، مستوجب قصاص باشد و هركه احمق  :6 -متى

مفيدتر آنست كه عضوى از اعضاى تو نابود شود  .بود هنمگويد، مستحق آتش و ج
 .افكنده شود از آنكه كل جسدت در دوزخ

در ظلمت خارجى، جايى كه  .اما پسران ملكوت بيرون افكنده خواهند شد : 8 -متى
 .گريه و فشار دندان باشد

جنهم  هفلك سرافراشته به ب و تو اى كفر ناحوم )اسم محلى است( كه تا :11 -متى
 .سرنگون خواهى شد

بيرون آمده ظالمين را از  فرشتگان .طور در آخر اين عالم خواهد شد بدين :19 -متى
جايى كه گريه و فشار  .صالحين جدا كرده، ايشان را در تنور آتش خواهند انداخت

 .دندان باشد

روى  هرياكار كه در ملكوت آسمان را ب و فريسيان واى بر شما اى كاتبان :29 -متى
شويد و داخل شوندگان را از دخول مانع  بنديد، زيرا خود داخل آن نمى مردم مى

 .فرار خواهيد كرد اى ماران و افعى زادگان چگونه از عذاب جهنم ...شويد مى

را ببر زيرا بهتر است كه شل داخل حيات  بلغزاند آن ت تو راو هرگاه دس :3 -مرقس
جايى  .شوى از آنكه با دو دستت وارد جهنم گردى، در آتشى كه خاموشى نپذيرد

 .كه كرم انسانى نميرد و آتش خاموشى نپذيرد

 بهشت -5
 1و نعمات آن كه قاعدتاً بايد مطابق جهنم و عذاب آن صحبت شود از بهشت

نام حيات جاودان و نجات و  ه)صرف نظر از آنچه ب شود ميكم ياد  هالعاد فوق
عبارتى ديده  انجيل يوحنا 1باب  ملكوت آسمان گفته شده است(، فقط يك جا در

انجيل  0در باب  .باشد مي 3«األَنْهَارُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا»كه قابل تعبير به  شود مي
 .شود ميگفته « آسمان است اجرى نداريد واالَ نزد پدر خود كه در»هم جمله  متى

گويد، از بطن او نهرهاى  كسى كه به من ايمان آورد، چنانچه كتاب مي :7 -يوحنا
 .آب زنده جارى خواهد شد

                                                
 آيد. مى بعد از ثواب بهشت تقريباً همه جا وعد و وعيد با هم است و عذاب جهنم . در قرآن1

  .سوره ديگر 10آيه از  33و در  191، 190، 170، 10/  (7)عمران آل – 300، 30/  (3). بقره3
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     انقضاى عالم و ظهور حضرت مسيح -6
شرح عجيبى است كه با اختصار و اختالف چند، در  انجيل مرقس 17سراسر باب 

ديده  ولى در انجيل يوحنا .( هم آمده است31)باب  ( و لوقا38)باب  انجيل متى
دارد  در تورات اهت به باب اول كتاب صفنياى نبىاى شب اين شرح تا اندازه .شود مين

ولى خبر از  شود مين و تصريحى به آخرت ذكرى از قيامت .كه قبالً اشاره شد
 .دهد قضاياى موحش آينده مى

و ظـاهراً از قضـاياى بسـيار     شـود  مـي  خرابى شهر اورشـليم  هها مربوط ب بعضى جمله
صـحبت   حكـام و سـالطين    هـاى حواريـون از دسـت    هـا و مصـيبت   موريـت أنزديك م

، خبـر  شـود  ميها تصريح  كه در يكى از انجيل طوري هولى قسمت اعظم آن ب .دارد مى
االمـر نسـبت    و ظهـور حضـرت صـاحب    دهد كه مـا بـه آخرالزمـان    از همان چيزى مى

و خالصــى  بــا ايــن تفــاوت كــه در اينجــا مــژده مراجعــت حضــرت مســيح .دهــيم مــي
نيـز آمـده    هايى كـه نظيـر آن در قـرآن    ها و تشبيه اى جمله از پاره .دهد را مى مسيحيون

ممكـن اسـت مطالـب و وقـايع مختلفـى بـوده        .توان كـرد  هم مي است، تعبير به قيامت
 . اعلمواهلل .م پيچيده شده باشده است كه بعداً در ذهن راويان مخلوط و به

ها و عمارات شهر با اعجاب سخن  طور اختصار آنكه يكى از شاگردان از كاخ هب
سه نفر از  .ير افكنده خواهد شدز ههر آنچه هست ب :فرمايد مى عيسى مسيح .گويد مي

حضرت آنها را  .شود ميكه اين امور كى واقع  1كنند طور سرّى سؤال مي هشاگردان ب
ها و كشتارها و  از جنگ .دهد او خواهند آمد، زنهار مي نام هدروغى كه ب از پيغمبران

زيرا » .دهد د، خبر مىها كه ضرورى است، ولى انتها نيست و بايد احتياط كنن زلزله
اما واى بر  .كه شما را براى شهادت عليه من خواهند برد و دستگير خواهند كرد

شما در زمستان شود و اگر  و دعا كنيد كه فرار ...3آبستنان و شيردهندگان در آن ايام
                                                

 شود. بودن سؤال نيست، بلكه پرسش از طرف شاگردان مىديگر صحبت از سه نفر و سرى  . در دو انجيل1

 است:  كه راجع به قيامت . مضمون مشابه قرآن3
 .زَلْزَلَةَ السَاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ إِنَ يَا أَيُهَا النَاسُ اتَقُوا رَبَكُمْ»

عَمَا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَاسَ  يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ
 (3 و 1 /( 33))حج« .لَكِنَ عَذَابَ اللَهِ شَدِيدٌسُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَ

اى است  پديده اختيارتان پروا كنيد، كه زلزله رستاخيز صاحب ]نافرمانى[ اى مردم، از)
 بزرگ. 

دهد، غافل  مى [را مشاهده كنيد، هر مادر شيرده از كودكى كه شير]ش كه رستاخيز روزى
كه  حالىكنى، در شود و هر زن باردارى بار خويش فرو نهد و مردم را مست تصور مى

 .(ن متوحش و حيرانند[آمست نيستند، ولى عذاب خداست كه شديد است ]و از تصور 
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روزهاى بعد از  آن و در .1خداوند آن روزها را كوتاه نكردى، بشرى نجات نيافتى
ورشيد تاريك گردد و ماه نور خود را بگيرد، و ستارگان از آسمان آن مصيبت، خ

 آنگاه پسر انسان را خواهند ديد كه .3و قواى افالك متزلزل خواهد گشت .فرو ريزند
و چون ابتداى اين چيزها شود،  .آيد بر ابرى سوار شده با قوت و جالل عظيم مي

 .7صى شما نزديك استجهت كه خال راست شده سرهاى خود را بلند كنيد، از آن
خود را از جهات اربعه از انتهاى زمين تا به اقصاى فلك فراهم  وقت فرشتگان در آن

گويم تا جميع اين حوادث واقع نشود، اين فرقه  شما مي ههر آينه ب .خواهند آورد
 .ل نشودي، ليكن كلمات من هرگز زاشود ميل يآسمان و زمين زا .نخواهند گذشت

كس اطالع ندارد و نه فرشتگان در آسمان و  ولى از آن روز و ساعت غير از پدر هيچ
همه  هگويم ب اما آنچه به شما مى .مبادا ناگهان آمده شما را خفته يابد .نه پسر هم

 .8«گويم، بيدار باشيد مي

 در چهار كتاب انجيل اين بود مضامين و اشارات مختلفى كه از عالم آخرت
 .تر است تر و پيشرفته مراحل قدرى روشن طورى كه گفته شد در اوستا هب .آمده است

باز كرديم قدرى طوالنى در آمد، ولى  ترتيب بعد از آيات قرآن اين پرانتزى كه به
اند، چون ناچار  خصوصاً راهى كه انبياء نيز پيموده .خالى از فايده و استفاده هم نبود

ما را از  و اوستا و انجيل مطالعه تورات .پاى رشد و ادراك بشر باشد هب بايستى پا مي
 .شويم دور نكرد كه اينك در متن آن وارد مي راه بشر

                                                
 . پس آخر دنيا نيست.1

 : آمده است هاى تكوير و انفطار . در سوره3
 .إِذَا الشَمْسُ كُوِرَتْ»

 (  3 و 1 /( 11))تكوير« .وَإِذَا النُجُومُ انكَدَرَتْ
 .نگاه كه خورشيد در هم پيچيده شودآ)

 (.فروغ گردند و ستارگان بى

 .إِذَا السَمَاء انفَطَرَتْ»
 (3 و 1 /( 13))انفطار« .وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ

  .سمان گسسته شودآنگاه كه آ)
 .(و ستارگان پراكنده گردند

 است. . دو جمله اخير از انجيل لوقا7

 نيست. شود انتهاى زندگانى روى زمين، عالم آخرت م مي. پس معلو8
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اصوالً مقيد به دين در هرسه اين مذاهب، روى سخن با آشنايان و كسانى بود كه 
عنوان شاهد قاطع بر  هاند و معجزات ب داشته الجمله اعتقادى به مبدأ و معاد بوده، فى

و آخرين  اسرائيل كار رفته است )خصوصاً در مورد انبياء بنى هصدق دعوى پيغمبرى ب
، شود مي، انكار و استهزاء از آنها ديده نوع آخرتدر موض .(آنها حضرت مسيح

نمايند و اهميت كافى  يا آنكه اصالً توجه الزم را نمي .مطلب را دربست قبول دارند
بنابراين از طرف گوينده، به  .دهند كه در مقام استيضاح يا استيحاش برآيند نمى

 .شود ميضيحى آورده نصرف اخطار و اطالع اجمالى اكتفا شده، دليل و تو

اهلل عليه و آله و  صلى االنبياء در موقع بعثت حضرت خاتمشرايط زمان و مكان 
دنيا آمده بودند، )و بعداً بايد  هسال بعد از ميالد ب 055كه  العمل مردمي سلم و عكس

داعيه اعالم به جهانيان و  با قصد و قرآن .كلى وضع ديگرى داشته است هبيايند( ب
عنوان آخرين پيغام خدا در ميان قومى نازل شد كه  هارشاد كليه اقوام و افكار ب

، يعنى منكر همه چيز بودند و يك اقليت موحد نيز پرست مشرك اكثريت آنها بت
عالوه بشر در اين  هب .وجود داشت كه از ابتدا مخالف و مدعى سرسخت اسالم شدند

در قرآن  اعالم آخرت .1هاى بعد( اهل فكر و جدال شده است دوره )و دوره
 :اوالً .پيموده است نظر از تصريح و تذكار مكرر، مراحل خيلى جلوترى را صرف

پاى استدالل و اثبات درميان آمده، ضمن آن تا حدود وسيعى ارائه طريق و اشاره به 
قرار گرفته  گاه فكر و عمل مؤمنين اساس اعتقاد و تكيهپايه و  :ثانياً .كيفيت شده است

كه  باشد ميو مدركى  از طرف ديگر چون تنها كتاب يادگار صحيح پيغمبران .است
سنديت تاريخى محكم داشته، بدون كم و زياد رونوشت مطابق با اصل است، بعد از 

 .مطابقت با راه طى شده بشر خواهد بوداين يگانه مرجع ما در مقايسه و 

 

 
 

                                                
 (08 /( 11))كهف« .وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. »1



 

 

 
  
  
  
  
  

 دنباله مرحله سوم
 

 ...اما راه بشر
 

اگر چه ذكر آيات  .كرده است بود كه قرآن يحال گفتيم ارائه طريق هآنچه تا ب
را  متقيا سوي بهالزم بود ببينيد، قرآن سير  يمتعدد، مطلب را به درازا كشاند، ول

اين آيات هر قدر ما را از توجيهات قدما دور كرد، در عوض  .فرمايد ميچگونه بيان 
بودن آن نزديك  يطبيع يدرك مطلب و قبول مفهوم قيامت، يعن هرود ب يگمان م

م، ييخواهيم بگو يآنچه حاال م  ها به ساخت و شايد خودتان در خالل اين بحث
 .برخورده باشيد

 يپا هكه بشر در جهت اين هدف و بدون آنكه قصد آن را داشته باشد، ب يهاما را
در واقع بايد تاريخ علوم را  .باشد ميو پرمشقت  يخود پيموده است نيز بسيار طوالن

 .كنيم يما از آنجا شروع نم يصفحه ورق بزنيم؛ ول هاز روز پيدايش صفحه ب

 دست الوازيه هكه ب يسال .رسانيم مي يميالد 1110سال  همرتبه خود را ب يك
 .برداشته و اولين بار سفر بسته شد اولين خار راه قيامت يشيميست نابغه فرانسو

را جلو انداخته، پس از آن  يقبالً اگر خواننده اجازه فرمايد، يك بحث مقدمات
 1.ويمبر سراغ قانون الوازيه هب

 !يا دور شود مینزديك  آيا بشر به قبول آخرت

تر  تدارك مقدمات هميشه مشكل يك مسافرت، انجام يگفتيم برا در مقدمه اين فصل
حال بايد اضافه كنيم كه قبل از آنكه بدن شخص  .مسافات است يتر از ط و مهم

 يا پرواز درآيد، تا اندازهبخواهد از منطقه مسكون خارج شود، فكر و نظر او بايد به 
مطلع و طالب مناطق دور گردد و استعداد درك سفر و ميل به خروج از وطن را پيدا 

محيط خود سراغ  يرا در ورا يآنقدر اطالع و رشد پيدا كرده باشد كه منافع .نمايد
اين پيش مرحله،  .محصور، خارج شود يِگرفته، بخواهد از النه محدود و چهارديوار

                                                
 .خواهم دانند، از تكرار مطلب معذرت مى ز بنده مىاين قبالً از خوانندگانى كه اين صفحات را بهتر ابنابر .1
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احراز نموده  يدست طبيعت انجام گرفته، موجود رشد كاف هاست كه بايد ب يا مقدمه
 .باشد

كنيم كه بشر در  يحال قبل از آنكه تداركات سفر را ببينيم اين سؤال را از خود م
و  آيا اصالً به ايده قيامت .نموده است يط ي، چه راهيساختمان ياين مرحله مقدمات

له بهشت ئزنند، مس منكرين طعنه مي كه طوري بهشود، يا  ينزديك م عالقه به آخرت
ابد كنار  يبرا را آناست كه فكر بشر متمدن  يپرست كهنه ييك عقيده خراف و جهنم

1.گذاشته است
 

راست و دروغ بودن  و رستاخيز يو چگونگ به كيفيت قيامت يالبته فعالً كار
 نمائيم كه توجه انسان به آخرت يرا مطالعه م مسئلهصرفاً اين  .نداريم و عذاب ثواب

 ؟باشد مياز چه چيز  يرا الزم دارد و نشان يو قيامت چه شرايط

مغز و در اعمال  يد خواهيد ديد كه دريشما اگر حيوان را با انسان مقايسه نما
 يبرا يو دورانديش ياز گذشته وجود دارد و نه نگران يا نه حافظه يكل طور بهحيوان 

كند و  يم يزندگ «حال»حيوان در زمان بسيار محدود  .عمل غريزه( يآينده )سوا
المصرف  يو تداركاتش فور باشد ميالحصول  ياحتياجاتش بسيار مختصر و فور

غريزه و بدون آنكه  وسيله بهباشد،  يات و توليدمثل محي يبقا ي آنچه الزمه .است
 .گردد موقع لزوم تأمين مي هداشته باشد، ب يخود او اشعار و نگران

و  يبين از صفات بارز انسان، حفظ يادگار تاريخ گذشته و مخصوصاً پيش ياما يك
دازه و درجه تأثر انسان در مقابل زمان هر ان يبين اين پيش .آينده است يتدارك برا

و در نزد عوام و افراد متعارف  يدر قبايل وحش .تر است بيشتر باشد، شخص پيشرفته
گردد، با دور شدن از  كه از سقوط ريگ در آب حادث مي ياثر زمان مانند موج

چند  يچند روز و گاه يكه شخص دهات همين .شود ميضعيف  زودي بهمركز 
كه بايد  يكند، آثار ياصله پيدا مساعت با موضوع و ماوقع، چه گذشته و چه آينده ف

زود  يگذشته را خيل ي، يعنشود ميدر خاطر و در حواس او بنمايد نامحسوس 
نشان  يا و به سنن و تاريخ عالقه شود ميآن محو  يها فراموش كرده، لذت و رنج

باشد، نسبت به آن كمتر اعتنا كرده،  يآينده نيز اگرچه در نظر او مسلم م .دهد مين
                                                

هاى عاليه مطالعه كرده است، اگر چه حيوان  هوش و ادارك ميمون هكه مخصوصاً راجع بKohler  گفته هب .1
طور ماشينى دارد، در عوض نه دركى از گذشته و نه تصورى از آينده  هاستعداد تحصيل بعضى عادات را ب

طره و ترقى دارد. زيرا براى توفيق در اين امور بايد خود را از موارد محسوس جدا كرده، مسلط بر و نه خا
 (.ل اجتماعىيمبانى اقتصادى مسا -زمان و مكان بنمايد. )از كتاب آقاى دكتر طباطبايى
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 يآمدها پيش .زند مي دور يو افكارش در اطراف موضوعات مايحتاج فورمذاكرات 
 .دهد يدر احساس و اعمالش نشان نم يمهم يمختصر دور، قدرت تحريك

ين است كه هر قدر از اقوام قديم به اقوام جديد سير ميكنيد، وسعت ذخاير و ا 
با  كه يمثل چشم تدريج بهكند و  يم يتأمين آينده ترق يل برايتنوع وسا

ميكروسكوپ و تلسكوپ مسلح شده، ميدان ديد خود را از دو سمت وسعت 
 يها بعيد و آينده يها رفته احساسات و تأثرات انسان نسبت به گذشته ، رفتهدهد مي
با توجه به اينكه دامنه نظر و حركت و عمل انسان متمدن  .شود يدور زيادتر م يخيل

ز از حدود خانه و قريه و شهر و كشور رو نيز در نتيجه اختراعات و ترقيات روزبه
اند و  شده مند عالقهيكديگر مؤثر و  هتمام ممالك كشيده شده كليه افراد نسبت ب هب

در  روز به روز انسان كه   گيريم يم نتيجه چنين .باشند مي ستارگان تسخير حاال درصدد
ك كوچ  نهايت يوجود او از حدود ب .كند مي يزندگ يتر بزرگمكان و زمان 

را اشغال  يتر بزرگتجاوز و توسعه يافته، ظرف مكان و زمان بسيار  يشخص
 .نمايد يم

و تأثر در مقابل وقايع  يانديش مقصود آنكه امتياز انسان بر حيوان حس مآل
گذشته و آينده بوده، تكامل بشر توأم با توسعه و تأثير متقابل روزافزون  يها زمان

در  تدريج بهكه تصور سلسله اعداد،  طور همان .باشد ميوجود او، در مكان و زمان 
مراتب باالتر از صد  يبرا يكهنه كلمات يها ذهن بشر جا گرفته است و در زبان

 رود( و يك جلوتر نمي 1555هنوز هم از  يو فارس يعرب يها وجود نداشت، )زبان
نهايت را وارد مقادير  يو مفهوم ب تر بزرگنابغه بودند كه ارقام  يها دان يعده رياض

مفهوم  .ها رشد الزم داشته است زمان نيز تصور فواصل دور مدت لحاظ به .كردند
نبوده است كه ادراك و مخصوصاً  يجاويد يا خلود، مطالب يو زندگ يحيات ابد

 .ابتكار و اظهار آنها از عهده هركس برآيد

انسان و انسانيت است، و  يمزايا نگران شدن نسبت به عوالم بعد از مرگ كه از
كه شايد ميلياردها سال ديگر رخ دهد،  يشدن به كشف وقايع و حوادث مند عالقه

 ينسبت به آن خيل يا حضرت رسول است كه اقوام معاصر حضرت نوح يموضوع
كات را قرن به قرن و بلكه تكامل بشر احساسات و ادرا .1تر بودند تا بشر امروز بيگانه

                                                
و پاداش و  آخرت صحبت است، شده نازل رىت قديم مردم كه بر و انجيل بينيم در تورات همين دليل مى هب .1

  آورى  كه امروز در دست است جمع كتبى آيد)و يا چون ميان مي هكمتر ب كيفر دنياى بعد از مرگ خيلى
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تر  و افكار او را محتاط تر نزديك عنايت و قبول آخرت توجه و يسال، برا هسال ب
، خود محتاج اعمال در قيامت ينظرگرفتن جزا در و آوردن آخرت حساب هب .كند يم
توانند  يها م يمدن بيش از قديممت رشد و پيشرفت است كه مؤمنين يدرجه زياد هب

 .دارا باشند

است و مالك تكامل و نبوغ در  يانديش حال اگر امتياز انسان بر حيوان در مآل
دورتر را درنظر داشته، عالوه بر امروز  يخيل ي، آنها كه آتيه خيلباشد مي يدورانديش

ند، الحق ا بعد از مرگ هم حساس و نگران بوده ييك فردا هدنيا، نسبت ب يو فردا
را  يرشد انسانيت و نبوغ و حق خدمت، مقام بس شامخ لحاظ بهبايد انصاف داد كه 

اند  پيشروترند، زيرا كه خواسته يمتجددتر و از هر پيشرو يآنها از هر متجدد .دارند
فراتر برده از  يو تعلق به مشغوليات محدود و كوتاه زندگ يافراد بشر را از چسبندگ

تمتعات و  يبرسانند، تا از ورا يو بلندنظر يبه سرفراز يرفك و كوته يزير هسرب
را هدف خود قرارداده، در  يتر دورتر زودگذر، عوالم وسيع يپست حيوان يها تنازع

و عالقه به آينده بعيد و ناپيدا،  ياين توجه و نگران .كنند يزندگ ياليتناه يدنيا
نشان دهنده حساسيت و  يتنهاي ه، بصرف نظر از حقيقت و حقانيت خود آخرت

 .باشد مي العاده داعيان آخرت از رشد فوق يحاك

اتفاقاً در اديان حقه نسبت به امور گذشته و آينده هر دو توجه خاص شده، با 
سرشتان و با تذكر و دعا  و شهدا و پاك و امامان نام پيغمبران يحفظ تاريخ و احيا

روز خارج  يشخص يها گرفتاري يرا از تنگنا رفتگان، قلوب و افكار مؤمنين يبرا
 .دهند يگسترش م و قيامت تا آخرالزمان ابوالبشر از آدم يساخته، در يك دوران وسيع

گان و نيكان مأنوس و العاده داده، با بزر او را به اين ترتيب بسط فوق يمعنو يزندگ
 .نمايند مينفع  اصالح و فرج آينده اميدوار و ذي سازند و به مرتبط و محشور مي

و ارتجاع و  يپرست كهنه يها يد كه آنچه را مخالفين نشانهيفرما مالحظه مي
 !باشد مينظر  و وسعت يگيرند، درست شواهد رشد و روشنفكر مي ينظر كوته

                                                                                                              
 دور  هاى مربوط به آخرت هايى است كه چندين بار دستخوش كم و زياد قرار گرفته است و قسمت شده

هم درباره عاد و  طور كه قرآن جهشان بوده و فراموش و محو گرديده است(. اقوام قديم هماناز فهم و تو
كند، حساسيت بيشترى به شكست و زبونى در مقابل دشمن و مخصوصاً  ثمود و لوط و غيره حكايت مي

اند و اين قبيل حوادث  اى داشته اى و قبيله جمعى قريه هاى دسته هاى عمومى و ناگهانى و هالكت به بليه
شود. و براى  و مختصرى در قرآن، از آنها ياد مى است كه مكرر در كتب مختلف مجموعه تورات

كه رشد بيشترى پيدا كرده  شده است. ولى تعليم اقوام آخرالزمان تخويف و تحريك آنها بالنازل مى
 .بودند، طور ديگرى شده است
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اطالع  ياز رو يعلم و يسياس نابغه نبوغ هر ميزان و ياجتماع مصلح هر مقام اصالً
و  يطرف و مخصوصاً درجه دورانديش كه از گذشته دارد از يك يا و تجربه و بهره

كه فكر  يمداران سياست .شود ميآينده از طرف ديگر شناخته   او نسبت به يبين آتيه
يدار و خيرخواه بعد از دوره حكومت و رياست خود را كرده باشند، در عداد مردان ب

 سال آلمان 05تا  يمش خط :گويند مي نوابغ آنها، مانند بيسمارك بارهدرآيند و  درمي
قدر  و عالي معروف يها سازنده و مصلحين بود كرده رسم خود بعد از صدارت يرا برا
نواقص موجود،  مردم و مطالعه معايب و يها هستند كه با توجه به بدبختي يكسان

ساختن  يبهتر دارند، برا يكه به فردا يكه از اوضاع روز و اميدوار يانزجار يرو
دعوت مردم و اشاعه افكار  هميدان مبارزه گذارده، زبان ب هقدم ب «بهشت موعود»يك 

 .اند كه بعداً خريدار پيدا خواهد كرد، گشوده يجديد

 يجز محصول كنجكاو يچيزنازد، مگر  علم كه اينقدر بشر متمدن به آن مي
 يجز تشريح گذشته برا يخارج خود بوده و حاصل هغير و ب هشدن ب مند عالقه ييعن

است كه دامنه تسلط و تصرف انسان يا  يا علم آن وسيله ييعن .آينده دارد؟ يبين پيش
 .دهد ميدوران حيات او را در گذشته و آينده وسعت 

تغيير حال ندهد و با فراهم شدن  نيست كه شخص با تغيير اوضاع، يكار آسان
مقصود، ساير احتياجات و مشكالت از محوطه احساس او  هشرايط مطلوب و رسيدن ب

 يآمد با پيش .باشند ميغالب مردم اسير وقت و بنده وضع  .خارج و فراموش نشود
اگر در حافظه فكر،  .مطمئن و مغرور يآمد گردند و با خوش ملول و مأيوس مي

يگر را از دست ندهند، در خاطره دل از آخرين حال تبعيت و جهات و نكات د
ما  ينما جلو زند و آئينه درون مكرر طعنه مي كه قرآن طور همان .نمايند ميتصور 

و دعا راه  يياد خدا افتاده و زار هب يها فور ها و گرفتاري يمردم در سخت :گيرد مي
زده پا به ساحل نجات  طوفان يند يا از كشتنعمت رسيد هكه ب همين ياندازند، ول مي

اين عدم رشد  .پردازند شرك و فسق مي هگذاشتند، عهد و سابقه را فراموش كرده، ب
به تفكر و تكاپو  يكمتر كس يبا شكم سير و در امنيت و راحت .و ضعف اراده است

ل اگر قبو .افتد توجه به ساير احتياجات و كماالت يا تدارك احتماالت مي يبرا
 .خود مالحظه كنيد در بارهنداريد 

العاده الزم است تا روحيات و حاالت شخص  فوق يو استحكام نفسان ينبوغ ذات
 .يابد و بتواند بر آنها مسلط شود از قيد تأثير عوامل زمان و مكان نزديك استقالل
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استقالل و تفوق را  چنين يا اند كه تا اندازه بوده يبزرگان، سرداران و رهبران كسان
است و در مرحله دوم، تسلط بر  يكه در مرحله اول، تملك نفس و عدم خودباختگ

ها و مغلوب آداب و  غرق در جريان .سايرين و بر طبيعت است، احراز كرده باشند
از آن زبده  پيغمبران .نمايند يرا ايجاد م ييها شوند، بلكه جريان يآمال محيط نم

عجيب  يو دلباختگ يبين اند كه مسخّر عوامل زمان و مكان نشده با روشن بوده يانكس
 يو خيرانديش يتوجه به احتياجات و احتماالت وراء حال و محل نموده با دورانديش

 .اند هر دو را كرده معاش و معاد تمام، جهت مردم تالشِ

لنگر و  يهستيم ب يسبك يها زورق يزندگ يدر دريا يبالعكس ما مردم عاد
شويم و  طرف و آنطرف كشيده مي  اين بهبا جريان آب و با وزش باد هر دم  .بادبان يب

 يوقت خدا بهاعتقاد و ارتباط  يول .يميآ تالطم درمي هرقص يا ب هبا مختصر تكان ب
و رشد  يو بدون تدارك طوالن يو آسان يمفت هدار بودن ب دار باشد )و اين ريشه ريشه

چنان  از آن ي)يا ناش نمايد ميايجاد  يچنان معرفت و تربيت (، آنشود ميفراهم ن يكاف
است( كه شخص در برابر طوفان حوادث و گردش ايام  يمعرفت و تربيت و رشد

بر دشت اوضاع و  يانداز وسيع ، چشمياز بلند .ماند ميمثل كوه پا برجا و سرافراز 
سرچشمه جريان مصائب و  .بيند ايام را مي يها دره و تپه يو بلند يامور داشته، پست

ترس و  يدهد در خواب غفلت و غرور و درماندگ يسرمنزل قضايا را تشخيص م
كوه پيكر او با آرامش و اطمينان در  ينظر بر هدف داشته، كشت .رود يأس فرو نمي

 .برد رود و مسافرين را پيش مي جهت ثابت پيش مي

 :ريم كهگي خالصه چنين نتيجه مي طور بهپس 

 ي، يعنآخرت ي دربارهتوجه و تفكر  يتر برا روز آماده بشر متمدن روزبه :اوالً
خود يك روز  ي گذشته هكه راجع ب يبشر .شود يكه گفتيم م يآن مسافرت همتمايل ب

بود، حاال تاريخ و  ينامه خانوادگ اخالقيش اطالع بر شجره يو اتكا يتنها افتخار علم
در  يكره زمين و حت يبر كرده و در پيدايش حيات رو خ بشريت را ازماقبل تاري

اين بشر راجع به آينده نيز كه البته  !نمايد ميمبدأ تشكيل زمين و آسمان تحقيق 
نشان داده  يبيشتر يخيل يو كنجكاو يمند عالقهكشف آن مشكلتر از گذشته است، 

 .شد بسيار دور خواهد يها يبين است و مسلماً نائل به پيش

اند، از جانب  كه اظهار داشته طور هماناز دو حال خارج نيست، يا  پيغمبران :ثانياً
ما  يبرا را آنپيدا كرده و خبر  ييو بينا يچنين آينده دور دسترس هب يخدائ يوح
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هم غير از اين نباشد(، يا اگر انكار اين مطلب را  ياند )مثل اينكه راه ديگر آورده
قيامت  هو يقين ب آخرت توجه به يتصور و تعقل شخص يم و معتقديم كه آنها روداري

بوده و  ييزبده كامالً استثنا يها صورت بايد گفت، نمونه در اين .اند پيدا كرده
 !پيدا كرده بوده است يشخصيت آنها در زمان و مكان توسعه و تسلط عجيب

جهان چنان حساس و  ينهايت دورِ عموم يده بينآ بهطرف، نسبت  از يك كه طوري به
اند و از  وعده بسياربسيار نسيه آن كرده ينقد خود را فدا ياند كه زندگ متأثر شده

خارج شده، نه تنها دوستدار و  يطرف ديگر، از حدود اغراض و احتياجات شخص
وقات و اند، بلكه ناظر و شاكر بر تمام مخل تمام مردم معاصر خود بوده هب مند عالقه

گردش افالك بوده و خداوند را به اعتبار عظمت و قدرت خلقت تكبير گفته و 
اند كه شب و روز به تسبيح پرداخته و كليه  چنان شيفته نظام و دستگاه آفرينش بوده

اند، حمد  شمرده ديدند، يا در جهان مي خدا را اعم از آنچه در نزد خود مي يها نعمت
ز رشد و توسعه شخصيت كه مالزم با عالقه و توجه و اين درجه ا .اند و شكر گفته

، خود احراز يك خصلت يا صفت باشد ميمكان و زمان بينهايت  هتأثر آنها نسبت ب
كه كم از اعجاز نيست و  باشد ميما  يبرا ينهايت و نبوغ يا امتياز غيرقابل حصول يب

 يخواهد شد( كافكه بعداً داده  ينظر از توضيحات و تأييدات همين خود دليل )صرف
 .باشد ميما  يآنها برا يها و اطاعت از دستورها گفته بهاحترام  يبرا

نيست،  يا امر تازه وجه هيچ به، نمايند مي كه مخالفين آخرت ياستهزاء و انكار
كه در تمام  باشد مي ياز جبهه يك جنگ بسيار وسيع قديم يا و گوشه يبلكه جزئ

كه  يصاحبان اموال و افكار قديم ياصحاب ديروز و فردا، يعن ادوار و اقوام مابين
كه   بين طرف، و نورسيدگان روشن حاضر خود دارند از يك يتكيه به موجود

مخالفين و منكرين آخرت  .خواهان آينده بهتراند از طرف ديگر، وجود داشته است
درت و مغرور و ق ييكه مست دارا باشند ميمانند همان متمولين و زورمندان مرتجع 
فكر فردا و امكان تحول و  خواهند ميناصالً به افكار و روزگار حاضر خود بوده و 

چشم باز داشته و  يروشنفكران واقع كه حاليدر  .در مخيله خود راه دهند يتغيير
حوادث  يبين حال، به نظاره اطراف و پيش يو درماندگ ياز بدبخت يخالص يبرا

آورند كه هميشه از  يرا م يآمده، نظريات و افكارآينده و كسب لوازم مربوطه بر
 ...طرف ارباب روز مورد مبارزه و استهزاء واقع شده است

 .كه بشر در تدارك سفر برداشته است ييها قدم يگرديم به تماشا اينك برمي
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     ماده یيا اصل بقا قانون الوازيه
داشت و هنوز هم شايد متقدمين ما  يرا اعالم كرد كه كامالً تازگ يحقيقت الوازيه

 :منكر آن باشند

«Rien ne se perd, rien ne se crée» 
 «شود ميدر اين دنيا هيچ چيز معدوم و هيچ چيز موجود ن»

هرچه هست  : ها اينست هها و رفت ها و محو شده تفسير اين كالم در مقابل زوال
 .تبديل و تحول است

كه  يهيزم .كه گاو خورد مجذوب بدن او شده است  يند علفكرد ميقبالً تصور 
اند، تبديل  سوزانند و با ترازو به قدر چندكيلو مثالً از دكان عالف خريده در اطاق مي

از آن برخاسته  «دخان» يوزن كه آتش است شده و اندك يبه يك جرم لطيف ب
مانده، مختصر خاكستر ته اجاق  يكه باق يمتفرق و معدوم گشته است و تنها ثقل

حاصل جمع  .نيستند ياجرام از بين رفتن .ثابت كرد كه چنين نيست الوازيه .باشد مي
شود، از  يوارد و خارج م «ييا حيات» ييكه در يك فعل و انفعال شيميا ياوزان اجسام

و آثار  يفيزيك يها و پديده ييشيميا يها فعل و انفعال .است يدو طرف مساو
عالم از  :افزايند مي ي، نه بر وزن عالم مثقالكنند مي يرا معدوم و فان ي، نه چيزيحيات

ها درحال تحول  البته صورت يلحاظ جرم يا به عرف ما از لحاظ وزن ثابت است؛ ول
 .باشند ميو تكوين و دستخوش فنا 

زبان بشر  هانكار فنا و اعالم ابديت ب يرا كه در حقيقت اولين ندااين قانون يا اصل 
 .گويند مي ماده ياست، اصل بقا

(Principe de conservation de la matière)  

1یانرژ یيا اصل بقا اصل اول ترموديناميك
 

قانون  هموسوم به برتلو، ب ي، يك شيميست ديگر فرانسوتقريباً صد سال بعد از الوازيه
 : قانون  نام بهبرخورد كه  يديگر يتجرب

                                                
كشى كه بار  باشد. مثالً ناوه گويند، از فعاليت و عمل قوه مى غلط در اصطالح عاميانه قوه مي نرژى كه بها. 1

دهد، يا  برد، كار انجام مي باالى بام مي هرا ب كند و وقتى آن اى را مي گيرد، تحمل قوه دوش مي هگِل ب
صورت حرارت نيز باشد.  هن است بدهد. در اينجا انرژى صورت كار را دارد، ولى ممك خرج مي هانرژى ب

كند، حامل انرژى حرارتى تشعشعى است. الكتريسيته  رسد و ما را گرم مي اى كه از خورشيد به ما مي اشعه
انرژى مانند نور،  ديگرِ هاىِ صورت هحرارت يا ب هكار يا ب هسهولت ب هنيز نوع ديگرى از انرژى است كه ب

 .اند تجزيه و تركيب شيميائى ايجاد بنمايدتو شود و مي صوت و يا غيره تبديل مى



 
 

 

 
 

 330  ـــــــــــراه طي شده  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(Loi de l’était initial et de l’état final) 
 «يو حالت انتهائ يائحالت ابتد»

 .معروف شد 

 يمفروض، مثالً برا ييانجام يك فعل و انفعال شيميا يموجب اين قانون برا هب
كه بايد از تركيب دو جسم الف و ب درست شود، هميشه بايد  يتهيه يك واحد شيئ

اعم از آنكه اين عمل را در حالت صرف كرد؛  ييك مقدار حرارت معين و ثابت
هر طريق و ه محلول يا در حالت خشك، در سرما يا در گرما، سريع يا آهسته و ب

كننده  مجدداً به اجسام تركيب يشيئ يبالعكس وقت .كه بخواهيم انجام دهيم يا واسطه
 .داد خواهد را پس حرارت مقدار عيناً همان شود، داده برگشت الف و ب ييعن
 يتوليد و نه حرارت يحالت اوليه، نه حرارت هب  در آخر عمل و بازگشت كه طوري به

 .گرديده است ضايع

است و مانند ماده نه از بين  ياز اينجا نتيجه گرفتند كه حرارت نيز ثابت و باق
 .شود ميرود و نه خلق  مي

 «ثبات كار»انون زد و ق يمكانيك ييا انرژ «كار» بارهدر نظير اين حرف را الپالس
 ياست، هيچ دستگاه مكانيك يكار كه قانون تجرب موجب قانون ثبات هب .را اعالم نمود
شويم با  يك اهرم موفق مي وسيله بهاگر ما  .د ايجاد كار نمايدتوان مين يو هيچ ماشين

ت است كه خود تكان دهيم، درس يرا از جا يضعيف خود يك سنگ صدمن يبازو
در عوض  يول ايم، آورده وارد يصدكيلوي كمتر اززور خود اهرم با دست طرف بر آن

 يمسافت ط در ضرب قوه حاصل كه طوري به .است پيموده را يبيشتر دست ما مسافت
ما كار كرده، سنگ  يو عيناً آنچه بازو باشد ميشده، در هر دو طرف اهرم يكسان 

د پس توان ميزمين  ها در صورت برگشت و سقوط بضمناً عين اين كار ر .گرفته است
 .بدهد

 يدر موارد يخود يعن يهريك در جا -و ثبات كار ثبات حرارت -اين دو قانون
در حالت  يول .آمد، صحيح بود ياز دو عامل حرارت يا كار در ميان م يكه فقط يك

كه هم حرارت   يساز وتور اتومبيل و ماشين يخمانند م يهائ در اسباب ييعن يكل
ثابت و  يتنهائ هب يك  هيچگردد، حرارت و كار  شود و هم كار توليد مي يمصرف م

بلكه ممكن است مثالً حرارت معدوم و  .كنند ميمانند و قوانين فوق صدق ن نمي يباق
نشان  تجربه يول .كار پديدار شود يا كار به مصرف رسيده و حرارت ايجاد گردد

 .گردد ، معادل آن از نوع ديگر توليد ميشود ميكه ناپديد  يچيز يجا هداده است، ب
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، در باشند مي يمجموعه كار و حرارت كه هر دو منبع قدرت يا انرژ كه طوري به
 .طبيعت ثابت است

 يو كار، انرژ يحرارت يها اعم از انرژ يكليه انواع انرژ هاين اصل كه بعداً ب
 علم ترموديناميك يها از پايه يو صوت و غيره تعميم داده شد و يك و نور يالكتريك

 .شود مياميده ( ن’nergieéConservation de l) ي، اصل ثبات انرژباشد مي

مقدار  يبديل شوند، وليكديگر ت هها ممكن است ب يانرژ : مفهوم اصل چنين است
 .در دنيا ثابت واليتغير است يكل انرژ

جو رفته،  يباال هكه در نتيجه تشعشع خورشيد از سطح درياها ب يمثالً بخار آب
 .افتد يراه م يا ريزد و رودخانه يزمين م هباران ب صورت بهتشكيل داده است،  راابرها 

گرداند يا توليد برق  يرا م ياينموده و سنگ آسي يانسان از سقوط آب استفاده انرژ
 :رساند متعدد مي يها مصرف هدر آنجا برق را ب .فرستد شهر مي هو اين برق را ب كند مي

 وسيله بهكند و يا  يحرارت م هتبديل ب ي، و در بخارييدر چراغ تبديل به روشنا
اينها همان  ي همه .آورد يحركت درم هسنگين را ب يها ماشينها و  موتور، واگون

خورشيد است كه به تسخير انسان درآمده است و پس از مصرف باز  يتشعشع يانرژ
حرارت جذب  صورت بهرسد،  يبه اشياء م يچراغ وقت ييمثالً روشنا .شود ميمعدوم ن

، شود ميسنگين در آنجا ذخيره  ينيز يا در نتيجه باال بردن شيئ ها ماشينكار  .شود يم
كليه اين  .آيد يحرارت درم صورت بهره يا اغلب اوقات در اثر اصطكاك و غي

 كه طوري بهگردد؛  متفرق و منتشر مي ماند، يا يمحفوظ م يها نيز يا در محيط حرارت
 .گردد در هر حال معدوم نمي يما محسوس نخواهد بود؛ ول يديگر برا

ز اعالم اصل در دنيا اعالم شد، بيشتر از يك قرن ا يكه اصل ثبات انرژ يموقع
، و آلمان ، انگلستاناز ملل مختلف فرانسه يمتعدد گذشته بود و دانشمندان ثبات ماده

عقيده  يب يخداپرست و برخ ياز آنها مسيح يكردند كه بعض يدر اين زمينه كار م
  !را پاك كنند، نبودند كه جاده قيامت اين قصد و احتمال يدارا يك   هيچ يبودند؛ ول

 یماده و انرژ یخويشاوند

ها، سراسر دنيا با تمام اطوار و الوان خود و با وجود حركات و  دان به چشم فيزيك
رجا دست بزنيد يا هرچه ببينيد و بشنويد، يا ه به .اعمال گوناگون، دو چيز بيشتر نيست

شود  يكند، زير انگشتان حس م يم يآنچه هنگام برداشتن سنگين .يماده است يا انرژ
آنچه  .آورد، ماده است يكند و اشياء سبك را بلرزه درم ييا مانند باد فشار ايجاد م
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و جريان برق و غيره سوار بر ماده و مؤثر بر ماده  ييچنين نيست و مثل گرما و روشنا
 .است يباشد، انرژ يم

هستند، ليكن قابل  يمواد موجود در طبيعت، گو اينكه التعد و التحص ضمناً
به چندين عنصر ساده  يتبديل به يكديگر و تركيب و تجزيه بوده و دست آخر منته

شوند و همين عده قليل عناصر هستند كه مصالح اوليه دنيا را تشكيل داده  خالص مي
 .و تمام زمين و كرات آسمان از آنها ساخته شده است

كامل ما بين آنها برقرار  يو همنوع يهمسنخ .اند ها تماماً از يك فاميل ياما انرژ
 .باشد يم

كالسيك مقبول است و در بيشتر از نود و  طور بهاين فكر كه در حال حاضر نيز 
ها و  دان ها در مغز فيزيك شود، مدت يكار برده م هب يو عمل ينه درصد موارد تجرب

نظر  شد و در يمتأخر، جزو بديهيات محسوب م دانشمندانها، بلكه كليه  شيميست
 .وجود داشت يكامل مابين ماده و انرژ ييآنها جدا

ظاهر خود را به انسان كامالً بيگانه از  صورت بهها نيز  ياز طرف ديگر مواد و انرژ
تا  .مودندن ينم يو قرابت خانوادگ يترين ابراز آشنائ يكديگر نشان داده و كوچك

، يپير كور ياز افراد خانواده مواد در مقابل كنجكاو يآنكه در اواخر قرن پيش يك
 يكه تحقيقاتش را بعداً زن او، مادام كور يپيركور .باالخره راز فاميل را بروز داد

فعاليت  يكند و دارا ياز خود صادر م يا تعقيب نمود، متوجه شد كه فلز راديوم اشعه
فوراً اين سئوال پيش آمد كه اين  .باشد يراديو اكتيو م صطالحا به .است يتشعشع

درون آنها نهفته است؟ اگر از خود مايه  يآورد و چه گنج يجسم اشعه را از كجا م
كند، قاعدتاً بايد از  يآن تغيير نم يگذارد، حال كه درجه حرارت و بار انرژ يم

 يتشعشع يشد و انرژ يسته مطور هم بود، از ماده راديوم كا همين .وزنش كاسته شود
ها  كه ميليون يا آشكار شد و يك گوشه از پرده ييترتيب سرّ نها اين به .داد يبيرون م

چشم بشر، پشت آن روابط خود را  يدسته از موجودات عالم در خفا سال بود دو
معلوم كرد كه اين مطلب  يتحقيقات و تجربيات بعد ...دادند، باالزده شد يانجام م

نعمت ما و  مثالً خورشيد كه ولي .باشد يمسلم م يانرژ هو تبديل ماده ب است يكل
ميليون تن از جان  305 يا باشد دقيقه يزمين م يرو يها يتقريباً مصدر كليه انرژ

 .دهد ياوالدهايش از دست م يخود را برا

 صورت مختلف  دو و ماده يكه انرژ آنست يبرا شود، يم تبديل يانرژ اگر ماده به
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  .واحد هستند ييئاز ش

 حقيقت ماده

توضيح  .باشد، البته بسيار دشوار است يحركت انرژ يتصور اينكه ماده كثيف مرده ب
گالويز  يالكتريك يكه با انرژ ياين مطلب را نيز از خود ماده، خصوصاً در جاهائ

 .شود، خواستند يم

بدون آنكه  قطعه كرد، قطعه توان ميها گفته بودند كه اجسام را  سابقاً شيميست
اما اين عمل  .خواص خود را از دست بدهند يمانند موجودات زنده بميرند؛ يعن

خواهيم رسيد كه اگر جسم را خورد  ييجا هباالخره ب .دارد يتقسيم و تفكيك حد
اين آخرين جزء را )كه البته  .كنيم قطعات حاصله ديگر مانند قطعه اوليه نخواهند بود

نامند و قطعات حاصله از ذره كه  مولكول ميا ي( ذره شود ميچشم ديده نه ب
 .باشند ميكنندگان آن هستند، اتم  ها يا تركيب دهنده تشكيل

آخرين عنصر سازنده  را آنسال پيش علما پا از اتم فراتر نگذاشته بودند و  05تا 
 يكه ديگر قابل تقسيم و تجزيه نبوده، جز خود چيز ديگر يعنصر يمواد، يعن

 ي، همچنين وقتيرقيق مواد شيميائ يها ها در محلول اما شيميست .نددانست مينيست، 
از فعل و  يآمد، وجه خاص يعمل م هب يدر درون يك گاز رقيق تخليه الكتريك

از  يها نيز در عبور دادن جريان الكتريك فيزيسين .انفعال و طرز برخورد مواد را ديدند
 يدند كه ناچار شدند پادي يرقيق آثار يو گازها ييشيميا يها داخل محلول

الذكر و دسته  فوق باالخره دو دسته دانشمندان .تقسيمات بعد از اتم را در ميان آورند
ها از اتحاد آنها تشكيل شد، پس از تجربيات و  فيزيكوشيميست نام بهكه  يجديد

هزارم ميليمتر  هقدر يك د هنتيجه رسيدند كه اتم با آنكه سرتاسر آن ب اين بهمحاسبات 
هسته  نام بهاست در وسط  يخورشيد ياست پهناور و دارا يقطر ندارد، خود عالم

وار در گردش  الكترون پروانه نام بهعده كرات  يك يكه دور آن طبق نظام معين
نبوده،  يها ابداً اجرام ماد عجيب آنكه اين هسته و آن الكترون .باشند ميآور  سرسام

 !دارند يها بار منف يك مثبت و الكترونبلكه هسته بار الكتر

يك ذخيره بسيار  .كنيم ماده نيست كه ما خيال مي طور خالصه آنكه ماده آن
ر امثالً يك گرم خاك عبارت از ذخيره آن مقد .است يمتراكم و متكاثف انرژ

 .نمايد ميتجاوز  سال كارخانه برق تهران است كه از محصول يك يانرژ

 و اكسيژن با يكديگر بر سر تعداد  زغال و آهن مانند مختلف يماد عناصر اختالف
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ممكن است در نتيجه تغيير  كه طوري به .باشد ميها و طرز قرار گرفتن آنها  الكترون
 يجسم ديگر صورت بهرا از صورت اوليه خارج نموده  يدادن اين نظام، جسم

در نتيجه تغيير يافتن نظام ضمناً  .1ساخت يكيمياگران را عمل يدرآورد و آرزو
 .اشعه ايكس و غيره صادر نمود و يها، طيف نوران الكترون

 يها هستند كه در الكترون يكوچك يمواد، آثار سطح ييشيميا يها فعل و انفعال
از عمليات عميق  يكل هكه در وسط است، ب يا و هسته دهد ميرخ  يخارج يمدارها

 .باشد ميما بر كنار و مصون  ييشيميا

نوبه خود از ذرات  هبه تحقيقات جديد معلوم شده است كه هسته نيز ب اخيراً بنا
شبيه به الكترون تشكيل شده است و تمام اينها  يمثبت شبيه پروتون و ذرات منف

 .باشد مي يانرژ ييعن يبار الكتريك يدارا

 قديم بر سر جسم و ذات و ماده و روح يخالصه تمام آن دعواها كه علما طور به
در بين نيست و مقدار كل  يچيز ديگر يجا ختم شد كه جز انرژاين بهند، كرد مي
  !ديگر مقدار كل دنيا ثابت و اليزال است عبارت بهموجود در دنيا يا  يانرژ

 دنيا یو منظره واقع یمنظره خيال

كه در اين هم  .نيست يكنيم حقيقت دارد، حرف بينيم و حس مي يدر اينكه آنچه ما م
 !نيست يبينيم، باز حرف يحقيقت اشياء غير از آن است كه ما م

 يكنيم و رنگ و بُعد و وزن كه برا يكه ما در ذهن خود از دنيا رسم م يتصوير
را  يمثالً اگر گل .شويم، صددرصد مخلوق خود ما است ياشياء دور و بر خود قائل م
گل اول  يكه سطح خارج اين است يبينيم، اختالف برا يزرد و گل ديگر را سرخ م

 يكند جز طيف زرد را، و دوم يصادره از خورشيد را جذب م يهمه اشعه نوران
كدام نه زرد است نه  بنابراين هيچ .دارد يهمين عدم تمايل را با طيف قرمز ابراز م

است كه اعصاب چشم ما از دو اثر  يدو نوع طرز احساس يو سرخ يتازه زرد .سرخ
 يها با طول موج يجز دو ارتعاش مشابه، ول يدر خارج چيز و اال نمايد ميمختلف 

محض فرا گرفته  يگفت دنيا را تاريك توان مي كه طوري به .مختلف وجود ندارد
ما ظلماتِ ظلمات است،  يكه برا ييجاها يم همه جا حتييهمچنين اگر بگو .است

 !ايم روشن و هويداست، باز غلط نگفته

                                                
در مورد ليتيوم انجام دادند و آن را  و دالتون كاكرافت اين كار را براى اولين دفعه دو دانشمند انگليسى. 1

 .تبديل به هليوم نمودند
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آنست  يپنداريم، نه برا د را صلب و سخت ميهمين طور اگر ما يك قطعه فوال
فوالد  يها ها و هسته الكترون .داخل فوالد وجود ندارد، خير يخال يكه هيچ فضا

 يبقيه جاها خال .اند اندازه يك صد هزارم حجم آن قطعه را هم اشغال نكرده هب يحت
همه  سوزن هم با .فراخ ندارد يها به اين حفره يدست ما راه ذلك مع .است يخال
آنكه ذرات الكترون كه مشغول  يبرا !خود باز كند يد جا براتوان مين يو تيز يريز

كه ما بين ذرات وجود دارد، مانع  يا جاذبه يخود هستند و قوا يها گردش دور هسته
 يها اجرام ها و الكترون نبايد تصور كرد، كه هسته يول .شود يبيگانه م ينفوذ هر شيئ

كه  ياشيائ وجه هيچ بهاينها  ! ابداً .خود اختصاص داده باشند يهستند كه جاها را برا
توده  را آنيك قطعه فوالد كه  !داشته باشند، نيستند يهيكل و جسميت و سخت

كنيم، در حقيقت نه  محدود فرض مي يابعاد يرنگ سنگين سخت و دارا يخاكستر
فقط تمركز يا  گفته شد، كه طوري به .و نه چيز ديگر ي، نه سختيدارد نه وزن يرنگ

همچنين است يك تنه درخت، يك مورچه و  .ياست از يك مقدار انرژ يا خزينه
اختالف در طرز اجتماع و  .هستند يمتكاثف انرژ يها اينها همه توده .يك قطره آب

باعث اين همه مناظر گوناگون و آثار متفاوت و سبب  ينظام و مسير ذرات انرژ
وش و چشم و المسه و ذائقه ما است كه گ .ما شده است يتصورات مختلف ذهن

را نرم يا داغ  ي، جسمدهد ميديگر رنگ تشخيص  ينامد؛ جا را صدا مي يچيز
اينها هيچ يك در خارج وجود  .شود يها طعم قائل م يخوراك يپندارد و برا مي

بين ما و  .يك دنيا در خارج وجود دارد و يك دنيا هم در مغز هريك از ما .ندارد
رسم كرده و اسمش را دنيا  يخيال خود نقوش هآن ب ياست كه رو يا دنيا پرده

  .يانرژ :خارج از يك نوع مصالح بيشتر تشكيل نشده است يپس دنيا .گذاريم يم

 چيست؟ یانرژ

آيد، نه  ياينكه نه بو دارد، نه رنگ دارد، نه تو دست م يبرا .دانيم چيست درست نمي
دارد و خود ما بهترين  يچون آثار .ه هستدانيم ك همين قدر مي ...هيكل دارد، نه

  .قدرت است ياست كه دارا يمنبع .باشيم گواه آن مي

 قدرت چيست؟

 يگاه از قدرت هيكل و رنگ و بُعد و وزن و همه چيز را گرفتيم و هيچ تكيه يوقت
 ؟ماند ميآن نگذاشتيم، چه چيز  يبرا
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آيا  .ر و نشانه او هستندكه اين قدرت و آثار، مظه هست یا ارادهيم يجز اينكه بگو
 داريم؟ يچاره ديگر

د توان ميجا ن هيچ -عقل مطلق از حواس  -كنيم، عقل ما  پس خوب كه فكر مي
جا  اين زند، به پرده پس مي همتوقف شود و باالخره پس از آنكه ظواهر دنيا را پرده ب

اين آثار و  .بيند يرسد كه در سراسر دنيا فقط آثار و مظاهر يك اراده مطلق را م مي
 ، بناكند مي يگر آزاد بر ما جلوه يانرژ صورت بهمواد يا  صورت بهمظاهر كه 

كه يك مرتبه اراده  ، همينيانرژ يماده و بقا يقانون بقا يالذكر يعن قوانين سابق به
 ياند، ديگر فناناپذير بوده، پايدار و ابد نامبرده بر آنها تعلق گرفته و پديدار شده

 :راست است كه اين آيه قرآنپس  .خواهند بود

 (13( / 70)يس) «.َلُه ُكْن َفَيُكوُن ِإَنَما َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل»

كه  اده كرد، همينرا ار يچيز يحقيقت، امر خدا چنين است كه وقت هب)
 (.بگويد بشو، خواهد شد و خواهد بود

نيست،  «شد و بود»دنيا محل  !مرتبه شده است، مستمراً خواهد بود آنچه يك
 !است «شد و خواهد ماند»محل 

     

يم بگيريم، اينست كه با كشف قوانين توان ميكه تا اينجا از بحث گذشته  يا نتيجه
يا اصل  بودن عالم اولين مانع سر راه قيامت يابد ي، يعنيانرژ يماده و بقا يبقا

ها و  است و چقدر تعجب اينبابديت و بقا كه با ظواهر فنا شونده دنيا بسيار مت
 .دست بشر برداشته شده است هنمود، ب يتمسخرها را تحريك م

و  االطالق قبول يرا عل يخالصه دو حقيقت و دو واقعيت كل طور بهعلم امروز 
و از  (Constance et perpetuité« )بقا و ازليت»طرف   از يك .اعالم كرده است

 . (Transformation et anouveauté« )تحول و تجدد»طرف ديگر 

ر به گذشته و به آينده برويم، اضافه و واقعيت اول اين حقيقت است كه ما هر قد
نخواهيم ديد، و انسان با انصاف را  يماد يدنيا ينقصان يا امكان خلق و خرق برا

قبول  هو يا ب مرتبه هست كرده باشد، كه نيست را يككشاند  مي يقبول خالق هناگزير ب
اراده رساند كه اصل وجود، ثابت و اليزال است و موجودات كه بال  اين حقيقت مي

 .وجود او هستند يو الزام ي، تراوشات دائمباشند ميدر تغيير و تحول  ،و اختيار

 ، نمايد مي جديد عوالم انتظار و يبين پيش و حوادث پيدايش بر حكم كه دوم واقعيت
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و  يآيا موجودات قبل :اين است كه ماند ميكه  يتنها مطلب .است همان اصل قيامت
مشاركت و حضور و ادراك خواهند داشت يا  يدر عوالم بعد بالخصوص انسان
كه عهود و اعصار ژئولوژيك  طور همانهست،  ينمايد كه قيامت يخير؟ علم قبول م

را رخ  يكه چهره زمين را واژگون و دگرگون كرده است و تحوالت عظيم جهان
اظر خواهيم تحوالت حاضر و ن از آن يدر بعض هم ما آيا يول .يافته است داده، وجود
  .رويم تعقيب آن مي به تدريج بهكه  است يگرفت؟ بحث را از سر خواهيم يبود و زندگ

 جنبندگان یدنيا

حيات يا  ذي يروح را بياورم و بگويم دنيا كنم اسم ذي جرأت نمي از ترس ماديون
 !زندگان يدنيا

 ياند كه اصالً حيات يدهنتيجه رس اين بهمسلك علم الحيات  ياز محققين ماد يبعض
 19اواخر قرن  ماديون !ندارد يحيات معن يحيات و ب در كار نيست و تفكيك ذي

 يآن حالت خاص يناميد و برا اند آنچه را شما با آب و تاب تمام حيات مي گفته
دانيد،  مخصوص مي يعوالم روحانه فرض كرده، مقابل حالت جماد و مربوط ب

 !از حاالت ماده است يگذر يك حالت ره يزندگ .ندارد يصوصيتگونه خ هيچ

 تصادفاً عنوان جنبندگان كه در اينجا اختيار شده است و منظور از آن كلمه فرانسه

Etres animées رار دارد در اص ، كه قرآنيعرب دوابو  دابّهاصطالح  ، باباشد مي
 باشد مي، مترادف 1كاربرد هب موجودات زندهبراي  يكل طور بهمورد حيوانات و شايد 

 .حيات و امثال آن اصطالح نشده است يا ذي روح و در هيچ جا ذي

البته  يم كه، ماديونيجا كشيد، اين نكته معترضه را هم بگواين بهحال كه صحبت 
كه در  باشد مي يكه معرف اعمال و آثار مخصوص يمعن اين بهحيات  و منكر روح

موقت  يبلكه حالت زنده را يك حالت طبيع .، نيستندشود ميموجودات زنده ديده 
 ييشيميا يها را از نوع فعل و انفعال يگذر ماده دانسته و تمام مظاهر و اعمال حيات ره

فراهم شدن  و تركيبات معين عده يك نتيجه تجمع در يمنته .دانند مي ماده متداول در
كه تماماً شود ميظاهر  يمخصوص مركب آثار چنين خارج، داخل و محيط وضع خاص

 .ندارد محيط عوامل تأثير و مادّه خود يداخل خواص جز يمبدأي و منشأ بوده، يماد آثار

 سهل است  ! بلرزد ها باد اين حرف  هنيست كه ب يياز آن بيدها مسلمان ايمان البته

                                                
 . 8/  (80)هو جاثي 39/ ( 83)شورى. 1
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نداريم  در اثبات روح يما نيز اصرار .هم بشويم تر شده و ممنون ماديون بايد محكم
 يها فعاليت تمام كه بشناسيم ماده از يحالت يا گذر ره حالت يك را حيات است ممكن و

يك  يول .نباشد يطبيع يها و پديده يشيميائ يها جز فعل و انفعال يصادره، چيز
از آثار آن همان  ياست كه يك يخاص يها نوع فعل و انفعال و يك يحالت تكامل

شود  يم يتركيب يرسد و دارا يم يا مرحله هماده ب .باشد ميپديده احساس يا ادراك 
صاحب حس  يكند، يعن يشود، درك م ياز آنچه بر او وارد م يكه خود قسمت

قهراً  ينيست؛ ول يماد يجز يك امر طبيع يالبته احساس هم باز چيز .شود يم
راز از عوامل نامطلوب و جذب و العمل آن دفع و احت العمل دارد و عكس عكس

شروع  يحيات يها از اينجا است كه فعاليت .باشد يعوامل مطلوب م يجوو تجس
 .مبارزه با مرگ، تأمين مايتحلل، رشد، توليد مثل و غيره .شود يم

 يبـه علمـائ   يهـا يعنـ   ها و فيزيسين ينجا صحبت را به شيميستتا ا.مطلب برگرديم هب
مـاده سـر و كـار داشـتند، داده بـوديم و حـاال دو كلمـه هـم از          يكه با جمادات و قوا

حيوانـات   و نباتات در كه كنيمادي (Naturalistes)يشناسان طبيعت و از بشنويم طبيعيون
 يبا يك چيز ديگر هم كه در اصطالح معمـول  ياند و اضافه بر انرژ كرده توجه و تعمق

 .شود، سر و كار دارند يناميده م «يحيات روح»

ها  دان يكردند، طبيع ياشياء كار م يدسته اول رو يكه علما يدر قرون متماد
 يادني .داشتند يتر كننده مشغوليت خود موضوعات سرگرم يكار نبوده و برا يب

 يقدر يك دنيا هجنبندگان يا رويندگان آن قدر متنوع است كه هر گوشه آن ب
 .باشد ميجمادات جالب 

خوب ساختمان بدن  يچيزها مشاهده و اظهار كردند و وقت يالبته اين دسته خيل
و طرز رشد اعضاء و تغييرات آن را مطالعه نمودند،  يحيات يها حيوانات و فعاليت

  :نين خالصه كردند كهعصاره افكار خود را چ
 «La Fonction crée l’organe»     «احتياج است ي عضو، زائيده»

او را تغيير و تشكيل  يدهد، اعضا يكه انجام م يحيات و كار احتياج موجود ذي
و نوع احتياجات موجود، عوض شود، عضو بيكار  يكه محيط زندگ همين .دهد يم

 يعضو جديد تدريج بهموجود  يها سلولگردد و  يه رفته ضعيف و ساقط مرفت
 .سازد ميفراخور شغل تازه  هب

  ... ي، شعور دادي، دست داديما چشم داد  هخدايا تو ب : كردند يدينداران شكر م
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خدا اين اعضاء و جوارح را بما نداده است، بلكه طبيعت داده  :گويد ياصل فوق م
محتاج شديم  يمرموز بخشيده، بلكه خودمان وقت يا عطيه طور بهطبيعت هم نه  .است

كار انداختيم،  هدنبال آن رفتيم، پيدا كرديم و هرقدر اين عضو تازه را بيشتر ب هو ب
 .تقويت شد و رشد كرد

دارد يا خير،  يهم چه فرق دارد و اصالً آيا فرق نداريم كه اين دو حرف با يكار
 .گيريم يها را م دان يفعالً دنبال مطلب طبيع

بوده، حكايت  يبيشتر يتأثير احتياج در تشكيل عضو شامل معان يجمله فوق يعن
گيرد،  كه قرار مي يموجود زنده در محيط .نمايد ينيز م ياز حقايق و قوانين ديگر

ادامه حيات خود كه مستلزم جذب غذا و دفع خطر است، اگر موفق به تدارك  يبرا
 يمنقرض نشده برا يمنقرض خواهد گشت، و اگر نژاداعضاء و جوارح الزم نشد 

تناسب محيط تغيير شكل داده  هاين بوده است كه خود را با محيط متناسب نموده، و ب
 ياقتضاه نيستند و ب يبنابراين موجودات زنده نيز موجودات ثابت و اليتغير .است

اين همان  .ددهن يمحيط و مواد كه دائماً در تبديل و تحول هستند، تغيير شكل م
 (Lamarck) است كه اول دفعه المارك (Les transformistes) نظريه تبديليون

داد و ادعا كرد  نيز آن را به انسان تعميم (Darwin) اعالم كرد و داروين يقطع طور به
1.نبوده بلكه از نسل ميمون است يهميشه به هيكل انسانكه بشر 

 

جا رساند كه تناسب با اين بهها را  دان يمطالعه در احوال جنبندگان، باالخره طبيع
از اصول  ياست، يك يبقا كه الزمه آن تغيير شكل و تحول دائم يمحيط و تنازع برا

و جهت باشد و از اين تغيير و تحول البته ممكن است در د .باشد ميحيات  يكل
تاريخ طبيعت و  .تر كاملبيرون بيايد، يا  يتر تر و پست نمونه ضعيف يموجود قبل

در يك جهت بيش  يكل طور بهها نشان داد كه تغيير و تحول  دان يمشاهدات طبيع
 طور به ييعن .، سير تنزل نيست، سير تكامل استيسير عموم !جهت كمال :نيست

ها و تحول مواد در  یجريان انرژها،  دان العات فيزيكخالصه و با در نظر گرفتن مط

  .برد است كه جنبندگان را رو به تكامل و توسعه می یطبيعت طور

 تفاوت نسل با فرد

 .بقا و كمال :وجود دارد ي، دو مفهوم اصلقيامت فكرِ در اساسِ

                                                
 .اند هردو خداپرست و مردمان معتقدى بوده و داروين برخالف تصور بعضى از مردم المارك. 1
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 انكار يكل هل بسال پيش، بلكه تا دو سه قرن قب 1755اين دو اصل را كه بشر در 
ظاهر دنيا خالف هر دو را حس كرده بود(، ديديم  صورت بهكرد )چون نديده و  يم

 .ما روشن و محرز نمود يآن را برا يچگونه مشاهدات علم

 طور آن را قيامت قضيه تكامل و قانون ماده يبقا و يانرژ يبقا اصل يميگو نمي البته
يم، اين است كه ييم بگوتوان ميكه فعالً  يتنها چيز .كه متدينين معتقداند، ثابت نمود

ين مانع تر بزرگ بقا يا ثبات ماده اصل و دهد مي قيامت از يسراغ و قانون تكامل نشانه
قمار از دست بدهد،  در را خود خانه يشخص اينكه مثل .است برداشته را سر راه قيامت
از دست رفته  يكل هشخص ب يدر حالت اول خانه برا .خراب كند را آنيا آنكه سيل 

اميد اين  .است يمصالح باق .در حالت دوم فقط صورت خانه از بين رفته ياست، ول
 ييك روز و يآور يا در عمق دره مصالح را جمع يرا دارد كه بتواند در همان حوال

 يبرا .قيامت هطور است تصور سابقين و معاصرين نسبت ب همين .خانه را مجدداً بسازد
 يكه نهايت آن زوال محض است، چيز يكه در عالم جز فنا و مرگ، مرگ يكسان
 يند فقط روشد ميديدند قبول قيامت و بعثت البته بسيار دشوار بود، و اگر معتقد  نمي

اما امروز اين يقين هست كه اگر شخص  .عجاز خدا بودا قدرت و هتعبد و ايمان ب
بنابراين  .است يداده باق كه بدن او را تشكيل مي يميرد، الاقل مصالح و مواد مي

اين هيكل مجدداً درست شود،  يها ترس( اينكه يك روز يبعض ي)و برا ياميدوار
زنده  يوزسير حوادث طبيعت ر يو اگر قرار باشد رو !آيد نظر محال نمي هديگر ب

 يديگر يحدس زد كه خود را در محيط و در دنيا توان ميشويم، بنا به قانون تكامل 
 .يافته باشد، ببينيم ي، توسعه كليقبل يزمان زندگ هكه نسبت ب

وجود دارد، اين است كه قوانين  له قيامتئكه مابين بحث ما و مس يحائل بزرگ
كالم انبياء  .باشد يفرد م هراجع ب كه قيامت اند؛ در صورتي بقا و تكامل ناظر بر نسل

نسل و طبق عقيده  هبوده و بشر نسل ب ياين نيست كه مواد متشكله هيكل اشخاص باق
شخصه و جسماً برانگيخته  هب يفرد رود؛ بلكه هر كمال يا هالك مي هب تناسخ رو

 .اش خواهد بود خواهد شد و خود وارث گذشته

     

 يرا كه حيات يك حالت طبيع الزم نيست ما عقيده ماديون قيامت وصول به يبرا
داشته باشيم؛ بلكه  از حاالت ماده است، رد كنيم و اصرار در اثبات روح يرهگذر

 .نمايد میماده يادگار حاالت گذشته خود را حفظ يم يگو مي
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از طرف  يقاعده كل هكه ذكر شد، شايد هنوز صريحاً و ب يعبارت بهاين اصل 
همين  يآن اشاره شده و روه در موارد متعدد ب ياعالم نشده باشد؛ ول دانشمندان
 .از علوم بنا گرديده است ياصل بسيار

از  M.L.Guillet مدرسه مرحوم مديركه شاگرد بودم،     در مدرسه سانترال پاريس
 ييا آتشكار يو معلم اين درس در مبحث عمليات حرارت يمعروف متالورژ يعلما

 :كرد يتكرار م (Traitements thermiques) فوالدها

« L´acier conserve son histoir thermique» 
 «كند يخود را حفظ م يفوالد سرگذشت حرارت»

اندازه و شكل مشابه از  هب مفهوم مطلب چنين بود كه مثالً اگر بيست قطعه فوالد
مختلف باشد،  يدرجات حرارت هكه ب يمتعدد يها يك قالب ببريد و آنها را در كوره

 يا حده سرعت علي هك بهري را آنكه تمام قطعات از پس كنيد، گرم يمتفاوت يها مدت
سرد كرديد و در درجه حرارت مشترك پيش هم قرار داديد، اين قطعات در عين 

يكديگر  هشبيه ب وجه هيچ بهابعاد و توافق درجه حرارت و شرايط محيط، باطناً  يتساو
متفاوت و  يكل هو ساير خواص آنها ب ي، كشش، حالت ارتجاعيسخت .نخواهند بود

كه از  يآمد هر پيش .باشد مياند،  كه گرم و سرد شده يترتيبتابع درجات حرارت و 
باشد، و اگر  يهريك رخ داده است در وضع حاضر آنها مؤثر م يلحاظ حرارت برا

وضع مشابه گرم و سرد كنيد، باز هم اختالف  هب يدفعه ديگر، ول تمام قطعات را يك
 توان ميقطعات  يو فيزيك ياز مطالعه خواص مكانيك كه طوري به .خواهند داشت

خواص، خواص  البته اين .معلوم نمود يا يك را تا اندازه هر يسرگذشت حرارت
ريشه اختالفات  .گيرد ينيست، از درون آلياژ سرچشمه م يقرارداد يظاهر يسطح
ذرات  ييو حالت شيميا يداخل يبند در اختالفات وضع ساختمان و دانه يخارج
  .گرديده است در جزءجزء ذرات آن ثبت يثابت دار و ريشه طور بهگذشته فوالد  .است

 شخصيت

تا ابد تمام سرگذشت خود  يكنم و بگويم هر جماد  خواهم مبالغه در اين زمينه نمي
را از  يو مراحل قبل يكه هست سوابق حالت فعل يو در وضع نمايد ميرا حفظ 

 و عدم يننام و نشا يروح، ب در مورد اشياء غير ذي .كند يتشكيل حكايت م يابتدا
 .ماند ميدارد و غير ذيروح هميشه نامدار و مشخص ن( وجود Anonymatهويت )
اجمال از تأثيرات  طور بهشايد بتواند  يا شناس متبحر از مطالعه دره نفر زمين مثالً يك
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تواند  ينم يبدهد؛ ولخبر كه بر سر آن كوهستان آمده است  يو جو يو اعمال زمين
ها را ايجاد نموده و  گويد كدام حرارت يا برودت بوده است كه اين شكافحتماً ب

آب، آب است و  .ها را پديد آورده است كدام آب بوده است كه اين ناهمواري
، باشد ميآن در شرايط معين هميشه يكسان  يييا شيميا يو مكانيك يتأثير فيزيك

 .ا از فوران چشمهخواه از ذوب برف حاصل شده باشد يا از تقطير بخار و ي

آنها است،  ههم راجع ب روح، كه قيامت در مورد موجودات معروف به ذي يول
كُنْ »شخصيت مشمول قانون  :در آنجا شخصيت وجود دارد و ثانياً :اوالً .چنين نيست

كه بايد  باشد مياين خصوصيت مولود ازدواج  .بوده و زوال ناپذير است «فَيَكُونْ
به آن عموميت و  روح شناخته شود و قرآن روح و بي بين ذي يزه واقعصفت ممي

 .از اركان قيامت باشد ياهميت زياد داده است، مثل اينكه يك

و هم  يعموم يهم شخصيت خانوادگ .روح شخصيت دارند موجودات ذي
آيد  مي وجود بهروح هميشه پدر و مادر دار بوده و از نوع خود  ذي .يشخصيت فرد

اين حقيقت بزرگ را كه ظاهراً  .شود ميعوام از پشت بوته درست ن اصطالح بهو 
ما قبول ندارند، اول دفعه دانشمند محقق و متدين معروف  يدين ياز علما يبعض

 Génération)محال بودن خلق الساعه يتجرب طور بهاعالم داشت و  پاستور فرانسه

spontanée) 1.را ثابت كرد
 

                                                
د، و پيش از آنكه ميكروسكوپ اختراع شده باش ضمناً نگفته نماند كه بيشتر از هزار سال قبل از پاستور. 1

اى كه از شدت ريزى  با يك بيان بسيار روشن صحبت از وفور موجودات زنده حضرت امام جعفر صادق
له توليد مثل آنها اشاره ئنمايند و به طرز زندگانى آنها و مخصوصاً به مس شوند، مى به چشم ديده نمي

 (.نمايند )ذكر مختصرى قبالً در فصل دوم شده بود مى

هجرى( نقل شده  8)قرن  باب توحيد تأليف محمدبن يعقوب كلينى ين حديث در كتاب اصول كافىا
 :باشد است و ترجمه آن چنين مى

را براى من شرح دهيد.  «هواللطيف الخبير»عنى نمايد: م سؤال مي از حضرت صادق فتح بن زيد جرجانى
خوانيم به جهت خلقتِ لطيفِ دقيق و علمى كه به اشياء  گويند: اى فتح، خدا را لطيف مي حضرت مي

بدهد و در اثر صنع خود در نباتات لطيف و غير لطيف ثابت  بينى! خداوند تو را موفقيت دارد. آيا نمى
هاى ريزه و آنچه از آن  دقيق اعم از حيوانات كوچك و پشه و پشهطور كلى در خلقتِ لطيفِ  هبكند. ب

يده يدهند. اينها داراى نر و ماده و زا علت كوچكى تشخيص آنها را نمى هها ب هم ريزتر است كه چشم
ها و در  بينيم كه در درخت مىدانيم و با وجود كوچكى  افراد قبلى هستند. وقتى ما كوچكى اينها را مي

هاى  رنگ هآورند و ب منطق يكديگر داشته براى اوالدشان غذا مى هها هستند، آشنائى ب انصحارى و بياب
واسطه پستى و ريزى قادر به  هباشند و اينكه نه چشم ما ب مختلف قرمز و زرد و سفيد مخلوط به قرمز مى

 فهميم كه خالق اين خلق لطيف است. توانيم لمس كنيم، مى تشخيص آنها است و نه با دست مى
 خرج داده است بدون توسل به وسائل و اسباب و آالت... هكارى و لطافت ب ريزه
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زمين هنوز بر بشر پوشيده  يپيدايش حيات در روز اول بر رو يگو اينكه چگونگ
باشد، اين است كه تكوين موجودات جنبنده از  يآنچه امروزه مسلم م يول .است

 .جمادات محال است

روح  هميشه از ذي حيات روح و ذي بنابراين طبيعت يا خدا خواسته است كه ذي
روح  و وجه تميز موجودات معروف به ذي ياين همان شخصيت عموم .درست شود

 .روح است از غير ذي

پست كه از راه تقسيم مستقيم حاصل  يها سلولاما چون توليد مثل صرف نظر از 
 تركيب دو يو حيوانات و انسان هميشه از طريق ازدواج يعن يشود، در نباتات عال يم

امتياز  يهر فرد دارا .شود يو تشكيل نطفه تأمين م( نر و ماده Gamétesسلول )
 .نمايد ميشود كه او را از سايرين كامالً متمايز  يخود يا شخصيت م همخصوص ب

او  هبدهد، اوالد شبيه ب ينسل جديد ييتنها هتوضيح آنكه اگر بنا بود يك فرد ب
موجب قوانين  هآيد و ب يكت دو فرد در بين متركيب و مشار ياما چون پا .شد يم

 يشود، به هيچ يك از آنها شباهت مطلق انحصار يوراثت فرزند وارث دو طرف م
اين فرد تازه نيز اعم از آنكه با او يا  يهمچنين برادرها و خواهرها .پيدا نخواهد كرد

و بنا به تأثير  يا طفهتنوع بيشمار احتماالت تركيبات ن هبعد از او زائيده شده باشند، بنا ب
پدر و مادر وارد شده و آنها را دائماً تغيير داده  يمرور زمان رو هكه ب يعوامل بعد

كه هر موجود جديد و  طوري به .شوند يمانند موجود قبل يند به تمامتوان مياست، ن
 يدارا يا آيد، اگر از جميع جهات نباشد، از جهات عديده يدنيا م ههر فرد تازه كه ب

 .دهد يباشد كه شخصيت او را تشكيل م يخود م هات مخصوص و منحصر بصف
كنيد، اشخاص نه تنها در شكل و منظره از هم  همين دليل است كه مالحظه مي هب

تمام  يكل طور بهشوند، بلكه صدا، روش، ذائقه، سليقه، فكر، اخالق و  يشناخته م
 .خود است هآنها مخصوص ب يآثار و عالئم وجود

كه مجموعه آنها شخصيت فرد را تشكيل  يو باطن يصفات ظاهر اين يبرا
شويم؛ بلكه منشأ و ريشه را  يقائل نم يا خارق العاده يدهد، ابداً جنبه روحان يم

بدن  يو در تركيب مادّ ها سلولدهد، انحصاراً در  ينشان م يكه علوم طبيع طوري به
از تركيب ذرّات  يناش كه مشخصات فوالد مربوط و يطور همان .شناسيم يموجود م

، كليه صفات يك موجود زنده نيز منعكس در باشد ميآن  يها جسم و تشكيل دانه
اوست، و الزم نيست عقب جرم لطيف  يها سلولاعضاء و نسوج و در مواد مشكّله 
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موجود را  ييا شخصيت حيات برويم كه از اين مواد جدا بوده و روح يغير محسوس
 .تشكيل دهد

، دهد ميلبته مجموعه خصوصيات و صفات يك فرد كه تشكيل شخصيت را ا
ارث رسيده است، و قسمت ديگر در نتيجه  هاست كه ب يآن آثار نژاد يقسمت اصل

 باشد مياو  يموجود و مكتسبات بعد يها العمل تأثير عوامل محيط و عكس
(Caractères acquis) شود مي يبر صفات ارث كه مزيد و منطبق.  

 شخصيت یگاه ماد تكيه

مخصوص نداشته، منبعث  يد يك محمل روحانتوان مينظر از اينكه، شخصيت  صرف
آيد كه  يمشكّل بدن موجود زنده باشد، اين سؤال پيش م ياز عناصر مادّ يو ناش

باشد، يا  يم ييمحل و مركز آن در كدام عضو بدن است و اصالً آيا متمركز در جا
 .موجود مشكّله عناصر جزء جزء يخارج تظاهرات مجموعه از است يا خالصه و نتيجه

ــاهدات  ــت و مش ــوانين وراث ــه رو يق ــه و  يك ــلولنطف ــا س ــ يه ــادّه  يجنس ــر و م  ن
(Spermatozoides) از ايـن كـه تمركـز و     باشـد  مي يعمل آمده است، شاهد روشن هب

تجربـه   .دن آن در يك سـلول واحـد ميسـر اسـت    تجمع عناصر شخصيت و خالصه ش
ين تـر  بـزرگ و اطالعـات عاميانـه مـا نيـز ايـن حقيقـت عجيـب را كـه شـايد از           يعاد

خطـوط ريـزه    يكه چگونه خصال بيشمار و حت دهد ميخلقت باشد، نشان  يها معجزه
، شـود  مـي سيما و دقايق عادات يك پدر و مادر در اوالد يـا در نوادگـان آنهـا تكـرار     

واسـطه ايـن انتقـال     .اوقات تصنّع يا تـأثير تربيـت در بـين باشـد     يآنكه در بسيار بدون
 !نيست يجز يك سلول بسيار ريز نامرئ يچيز يو باطن يصفات ظاهر

و شخصيت را  يصفات ارث( عامل généticiens) ژنتيسين يطبيع يغالب علما
در ( كه Chromosums) مكروموزو نام به دانند مي يها يا الياف مخصوص دانه

ها بسيار  تعداد كروموزوم .شود يوجود داشته بالمناصفه وارد نطفه م يجنس يها سلول
طرز برخورد و جور  يتمام آثار وراثت را رو .رسد مي 38قليل است و در انسان به 
تر  قطعات مشخصه كوچك هكه هريك نيز قابل تقسيم بها  شدن اين نيمه كروموزوم

 .نمايند يهستند، فرض م
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نيست و وراثت يك اثر مرموز  شود ميناميده  كه كروموزوم يمعدود مخصوصِ
؛ باشد مين ها كروموزوم  به منسوب يفرض يها«فاكتور» بر يمبتن يداخل عمل يا يخارج

بلكه همان عناصر تشكيل دهنده سلول اعم از پرتوپالسم و هسته كه هركدام از 
 :يخمير ييعده زياد تركيبات شيميا يك 1آغشته درهم و برهم يها مخلوط

(Complexe hétérogène de matières plastiques) 
، در بروز صفات و تشكيل دهند ميرا تشكيل  ياند و محيط يا مادّه حيات درست شده

يك  يو فعاليت خارج يضمناً آثار حيات .شخصيت موجود شركت و دخالت دارند
از اين عناصر باشد و  يجدا نتيجه عمل بعض نيست كه به طور جدا يسلول زنده، آثار

در آن واحد  يبلكه هر عنصر .تقسيم شده باشد ما بين آنها يسهام طور بهوظايف 
و خالصه و  باشد ميتمام عناصر ديگر مؤثر بوده و تحت تأثير سايرين نيز  يرو

مجموعه فعل و انفعاالت فرد فرد عناصر با يكديگر و با محيط خارج است كه اعمال 
 يهمچنين است وضع يك موجود چند سلول .دهد ميسلول را تشكيل  يخارج

كه در داخل سلول تمام عناصر  طور همان .و كليه نباتات و حيوان و انسان تر بزرگ
نيز  یدر بدن يك موجود عالدخالت و شركت دارند،  يمتشكله آن در اعمال حيات

زند كه  از او سرنمی یمنظم و كامل مابين تمام نسوج وجود داشته، هيچ عمل یيك همكار
كه تمام اعضاء  شود میشخص وارد ن هب یاثردر آن شركت نكرده باشند و هيچ عضاء تمام ا

 .از آن برخوردار نگردند

شخص شركت دارند و در  يدر هر عمل خارج ها سلولبه اين ترتيب چون تمام 
بينيم،  وارد بر شخص را مي يو آثار خارج ها سلولاز عمل ساير  يا هر سلول نشانه

است و هم متمركز در بدن موجود  یشخصيّت هم متفرق در تمام اجزا :گفت توان مي

 .هر جزء آن

آن بر خواهيم  يشما درست روشن نشده باشد، مجدداً رو ياگر اين مطلب برا
 ،عقيده هر دو دسته از محققين هب :كه فعالً مسلم است، اين است كه چيزي .گشت

جمع   يدر يك سلّول جنسد توان ميتمام صفات و خصوصيات يك موجود زنده 
جز  ياء و حاالت و صفات يك موجود رشيد نيز چيزشود، و سرچشمه كليه اعض

، حكم عصاره يا يجنس يها سلولكه   طوري به؛ باشد ميريزه ن ييك سلّول نامرئ
 .جوهر شخصيّت را دارند
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صفات و خصوصيات نسل و جوهر شخصيّت اعم از آنكه در قطعات الياف 
دهنده پروتوپالسم و هسته متفرق  لها رديف شود يا در تمام مادّه تشكي كروموزوم

 يدو فرد متمايز، اختالفات زياد ينسل يها سلولباشد، امر مسلّم اين است كه مابين 
اين خصوصيّات  .كه وجود دارد بايد در طرز ساختمان و در ذرّات آنها منعكس باشد

قرار باشد با چنين  يهم اضافه شده است، وقت يها سال رو و صفات كه از ميليون
يك از آنها  ره كه به يبينهايت تنگ جمع شود، محل يعداد و توسعه در يك فضات

كوچك و ناچيز خواهد بود كه از حدود ابعاد مولكول و بلكه اتم  يقدر هرسد ب مي
، تأثير اكتساب يآخر عبارت به .همطراز الكترون و نوترون باشدبايد هم تنزل كرده، 

اگر چنين نبود  .نمايد يها نفوذ م ندرون اتمدقيق و عميق است كه تا ا يو ميراث طور
ها )و  ها و اتم ملكول ينظام خارج هب يييا شيميا يفيزيك يها و مانند فعل و انفعال

آن نه  يو نگاهدار يبايگان شد ميها( محدود و متوقف  از الكترون يحداكثر بعض
خارج  شديدِ يِو طبيع يمكان، بلكه در طول زمان و در مقابل عوامل جوّ لحاظ بهتنها 

 .بود پذير نمي نيز امكان

شاهكار بزرگ طبيعت در اين است كه صندوقچه اسرار شخصيّت و وراثت را در 
آن ه نمايد كه دست هيچ بيگانه بدخواه ب يدار محفوظ نگاه يچنان گنجينه نامرئ

 !نرسد

و  تر بزرگمقياس ه را ما همه ساله ب يپرور نسل يچنين قرار و تدبير طبيعت يعن
و رشد جنين  يدار در طرز نگاه يكل طور بهحشرات و  يگذار موقع تخم ،محسوس

 سوي بهچگونه آنها را  يبينيم، غريزه حيوان يم .ميينما تر مشاهده مي حيوانات عالي
سخت يا در پوست درختان و يا به اندرون  يها در داخل زمين يمخف يها مأمن
از وجوه، هم  يكه به وجه ييآنجاها .كشاند يها و داخل بدن حيوانات ديگر م ميوه

باشد و هم خوراك مورد محفوظ از سرما و طوفان و سيالب و چنگال دشمنان 
 يياحتياج ايام قبل از پرواز در كنارشان آماده باشد و بعد غشاء محكم و مواد شيميا

 يبرا يتا زمان فراهم شدن شرايط مساعد و انبار مطمئن يديگر خود تخم نيز حافظ
 .باشد ميزمان رشد  يها خواربار و اسلحه

ماندن  يباق يالزم برا يل دفاعيآيد كه وسا برمي يخوب هاز چنين دستگاه ب
و تداركات  يقرون و دهور طوالن يميكرومتريك شخصيّت را در ط يها عصاره

  .برانگيختن آنها در روز موعود را نيز فراهم كرده باشد يبرا يكاف ييغذا
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 كجاست؟ شخصيت در

خالصه  يمترشحه غدد تناسل يها سلولآيا شخصيت فقط در نطفه جنبدگان و در 
 است؟ ي، قيامت نسلو قيامت شود مي

 يها سلول ه، اين امتياز اختصاص بدهد ميوجود دارد كه نشان  ير زيادينظا
محدود مثالً ممكن است در يك سلول يا در يك نسجِ بسيار كوچكِ  .ندارد يتناسل

مركز حافظه البته در مغز  .از آن جمله است حافظه انسان .ذخيره شود يعوالم وسيع
را اشغال  يكه محل بسيار محدود يمعدود يها سلوليك عده ه است و اين عمل ب

ضعيف چه  يها سلولاين  يال هداند، الب خدا مي ذلك مع .، سپرده شده استنمايند مي
آن در  شده است كه هر يبردار و عكس يگانمطالب طويل و چه مناظر كثير باي

 !شود ميموقع مراجعه از مقابل ذهن انسان عبور داده 

آن  يها از موجود زنده شريك و دخيل در تمام فعاليت ياين حقيقت كه هر جزئ
بلكه اساس علم  .نيست يا دارد، مطلب تازه برمي يبوده و از هر عمل وارده اثر

كوويه واضع اين علم،  .بر آن استوار شده است( Paléontologie) يشناس ديرين
را يافت،  يقطعه سنگ استخوان شكل پاريس يزيرزمين ياز غارها يدر يك يوقت

هر  يباشد و ادعا نمود كه از رو يا شده ييك حيوان فان يحدس زد كه از بقايا
كامالً استنباط  را آنوضع ساير اعضا و بلكه هيكل  توان ميان مانده حيو يقطعه باق

و  نمايد ميها اثر  تمام قسمت ييك عضو رو يترين تأثير رو زيرا كه كوچك .كرد
خوار نه فقط در شكل دندان و چنگال اختالف  يك حيوان گوشتخوار با حيوان علف

ه دارند، ناچار با هم نوع تغذي هب يدارد، بلكه تمام جوارح و نسوج آنها چون بستگ
 .متفاوت، و متناسب با عمل مربوطه خواهند بود

ابعاد ناچيز خود  ينيستند كه در چهار ديوار يجنس يها سلولغرض آنكه فقط 
ند گذشته يك فرد را توان ميو تنها آنها نيستند كه  باشند ميحامل و معرف شخصيّت 

 يهر عضو و جزئ ياز رويم توان ميتكرار نمايند؛ بلكه اگر ما چشم بينا داشته باشيم، 
در تمام  يو رازدار يچنين سرّپوش !سرگذشت كامل او را بخوانيماز بدن موجود، 

 .ذرّات بدن وجود دارد
، بلكه اعمال صادره باشد مييك موجود معرّف كامل شخصيّت او  ينه تنها اعضا

صدا  هت همشما دو نفر را كه از هر ج .نيز همان حال را دارد يو تظاهرات خارج
خود دارد؛ زيرا كه از  همخصوص ب يهركس صدا .يد پيدا كنيدتوان ميباشند، ن
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آيد چون  يبنابراين هر صدا كه از حنجره بيرون م .جهات ديگر با سايرين فرق دارد
گيرد، سفير تمام عيار شخصيّت انسان  سرچشمه مي ها سلولدر حقيقت از اعماق تمام 

شخص را كم  يو حالت روح ياز طنين صدا وضع مزاجاند كه  بوده يكسان .باشد مي
 .دادند يو بيش تشخيص م

، رسم، انشاء يهمين طور است خط انسان و ساير آثار دست و فكر او، مانند نقاش
 يباز با اوهام و حقّه يچه گاه است كه اگر يخود فنّ بسيار دقيق يشناس خط .و غيره

خود داشته و در  هصوص بمحقق است كه هركس خط مخ يمخلوط شده است، ول
، بلكه اراده، دهد ميضمن تركيب حروف نه تنها قوّت انگشتان خود را نشان 

 ي يك منظره .آورد يكاغذ م يخويش را رو يحوصله، سليقه و تمام صفات نفسان
دقيق شويد، دو  يشما وقت ينفر نقاش زبردست ممكن است بكشند؛ ول واحد را صد

كارشناسان، اعم از آنكه نقاش تابلو را امضا  .د يافتكامالً مشابه، نخواهي يتابلو
 .دهند ميو اصل و بدل را تميز  شناسند مي را آن صاحب كرده يا امضا محو شده باشد،

اشخاص و اشياء را تشخيص دهيم، تعجّب  ،چشم وسيله بهايم  ما چون عادت كرده
 يغريبه و خود و كنند مي يبصر چگونه زندگ يكنيم كه مردم كور يا حيوانات ب مي

العاده  آنها يك هوش خارق يكه برا طوري به .دهند يتميز م يخوب هيا راه و چاه را ب
احتياج  به مادرزاد بنا يحقيقت اينست كه چون كورها .شويم ل مييقا ييا حس ششم

 يكلّ طور بهاند، قوه سامعه و المسه يا  كار انداخته هو ممارست حواس ديگر خود را ب
م اشياء را كه آنها يديگر شخصيّت و عال يها تقويت شده است و نشانه يذهنشان خيل

مثالً صداها را بهتر از ما درك  .دهند يدارد، مورد استفاده قرار م ينيز جنبه اختصاص
 ...را متوجه هستند كه ما آشنا نيستيم يليو در دقايق آن قرائن و دال كنند مي

هر عمل  يانسان، در پا يكلّ طور بهكه  رساند يشمار است و م ها بي ر اين مثالينظا
نما و نشانه صادق و معرف  زند كه شمايل درون يم يو اثر صادره از خود يك مُهر

  .تام شخصيت اوست

 شخصيت یاصل بقا

را  ياز مجالت خارج يا مقاله ترجمه ،تهران يها از روزنامه يشش هفت سال قبل يك
 يخوان اند، آوازه موفق شده ييمريكاآ دتن از دانشمندانچن :داد يمنتشركرد كه خبر م

 ييها اين منظوركوزه يبرا .را ظاهر سازند و به تكرار درآورند گران قديم مصر كوزه
يب مانند ترت يگرامافون، ول هشبيه ب ياسباب يرو است، يادگار مانده هها ب در موزه كه را
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چرخاند و با  دستگاه خود قرار داده با پا مي يرا رو يگر خمير كه كوزه يو موقع
 .گردانند يآورد، م شكل مطلوب درميه يك قطعه چوب ب

گر در كنج خلوت دكان خود، مشغول كار بوده آواز  كه كوزه آن زماندر 
 وسيله به او ي، ارتعاش صداكرد ميداد، ابداً فكر ن يها را چرخ م خواند و كوزه يم

بر بدن  يدقيق ييتراشد و خطوط نامر يكه در دست دارد، گل كوزه را م يچوب تخته
 يها دو هزار سال در آزمايشگاه يكه بعد از يك ينمايد؛ خطوط يكوزه رسم م

 ... !صدا درآمده و كلمات او را تكرار خواهد كرد هب ييمريكاآ

ل يگذشتگان بود كه علم به درك آن نا از حفظ آثار ياين يك نمونه كوچك
البتّه  .دارد برمي خود در طريق كشف قيامت يپا هاست كه بشر ب يشده و قدم ديگر
را ضبط كرده  يكارگر مصر يگر نيست كه بر سبيل اتفاق صدا فقط كوزه كوزه

در خلوت و در مالء، نه هستند كه  يجاسوسان ،باشد؛ تمام كوه و دشت و در و ديوار
كنند و  ياز انحاء دريافت م يتنها صدا بلكه هر اثر عمل صادره از ما را به نحو

و غيره در  يو نوكلِئِر ييا الكترونيك يشيمياي -يفيزيك -يتغييرات مكانيك صورت به
كار رفت، راز اين  هاسباب مناسب و وسيله دقيق ب يدارند و وقت دل خود نگاه مي

آنها نقش  يسطح اشياء و شكل خارج ياين اسرار تنها رو .آيد يه بيرون ماسرار نهفت
بلكه در اعماق ذرّات  شدن هيكل محو گردند، يبندد كه در صورت متالش ينم

 .دواند يريشه م
دانستيم اثر انسان كه شمايل تمام عيار شخصيت اوست، در طبيعت  يوقت بنابراين

باشند،  يمادّه، فناناپذير م ياصل بقا هب بناو اجسام  شود مياجسام و ذرّات حك  يرو
شخصيّت محرز  ي، شخصيّت نيز تا ابد محفوظ مانده و اصل بقاشود ميمعلوم 

مرگ از  .نيست كه موجود را از صفحه روزگار محو نمايد يمرگ چيز .باشد يم
 !نمايد ميسلب حيات و بقا و سلب اثر ن ي؛ ولكند ميسلب اراده شخص 

در آن  يهر تر و خشك :فرمايد مي روشن خدا كه قرآن ي نوشتهآن كتاب مبين يا 
بوده، احصاء و حساب  يدقت علم ي( دارا، )مطابق مطلوب لرد كلوينشود ميثبت 

دارد، از كجا معلوم همين صفحه روزگار و  يچيز را از بزرگ و كوچك نگاه م هر
 !جان نباشد يطبيعت ب

 (39( / 11)نباء) «.َشْيٍء َأْحَصْيَناُه ِكَّتاّباَوُكَل »

 (.ايم اندازه و عدد به ثبت در آوردهه را ب يو هر چيز)
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خبريم، نه  يبينيم و از گذشته ب يجز خويشتن را نم ياگر ما به دور و بر خود چيز
واسطه عدم توجه و ضعف  هاند، بلكه ب مردگان محو و نابود شدهآنست كه  يبرا

 .بصيرت ما است

تحقق يافت  1«.فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ»آيه شريفه  ياگر روز
و اعماق اشياء نفوذ ها  كاري مقابل ديدگان برداشته شده و بينش ما در ريزه و پرده از

همان  آن روزكرد، آن روز اسرار گذشته خود و ديگران بر ما روشن خواهد شد، 
 ييها همان گزارش .كند يرا وصف م قيامت است كه قرآن 3«.يَوْمَ تُبْلَى السَرَائِرُ»روز 

 !خود دريافت كرده است يشته، ضمن تربيت و سير طبيعكه در اثر تحوالت گذ

 .َيْوَمِئٍذ ُتَحِدُث َأْخَباَرَها»
7«.ّبَأَن َرّبَك َأْوَحى َلَها

 

نپنداريد كه هر اثر  تعجب بيندازد و اين حقيقت را مبالغه هاين گفته نبايد شما را ب
 .و تا ابد قابل تشخيص خواهد بود شود مياز انسان سربزند، در طبيعت ثبت  يو عمل

و بشر به رموز طبيعت آشنا شده، تدابير  شود ميتكميل  يل اكتشافيهر قدر وسا
 درك قيامت هانديشد، ب يخود م يتحقيقات مورد احتياج زندگ يبرا يجديد

ره يسابقاً تنها وسيله تشخيص صحيح اشياء چشم بود و آنچه از دا .شود مي تر نزديك
 وسيله بهامروز انسان  .گرفت ي، ناچار جزء اسرار قرار مماند ميبصر دور يا پنهان 

ضخيم موانع؛ مناظر مطلوب را  يها رادار از فواصل بسيار بسيار دور از پشت حجاب
اشياء فقط از طريق انعكاس زم نيست الكه  شود ميپس معلوم  .كند مي يبردار عكس

سيم نيز  يب ياز راه انعكاس امواج نامرئ .كنند يگر نور مستقيم در نظر ما جلوه
سنگين خاك  يل ژئوفيزيك قشرهايآنها برد، همين طور با وسا وجود به يتوان پ يم

اند، پس  بعيد خفته ياست در اختفا ها سال زمين كه ميليون يطبقات درون يرا از رو
كه از نوع پاندول يا گالوانومتر و تار لرزان ضعيف  يكوچك يها زنند و با اسباب يم

زمين كه بخواهند،  يو غيره است، جنس طبقات و مقدار آب يا نفت را در هر جا
در  يخورد كه همين قدر كه شيئ يحقيقت برم اين بهبشر رفته رفته  .كنند يمعلوم م

 .و در دنيا استتار مطلق وجود ندارد است (Détéction)كشف قابل داشت وجود يمحل
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 عمل آيد كه مصنوع خود هب ييها كشف با وساطت و اسباب حال ممكن است اين
شبيه به رادار  ي، مانند قوّه باصره و سامعه يا مثالً حسيحواس طبيع وسيله بهما باشد، يا 

عاصرين انبياء كه دامنه بصيرتشان م يالبتّه برا .عمل آيد هكه در خفاش وجود دارد، ب
نظر  هقرار گرفته بود، محال ب ينهايت كوچك يب ياز لحاظ زمان و مكان در تنگنا

دست  هامروز بشر ب يول .محفوظ بماند آمد كه اعمال گذشتگان تا روز قيامت يم
 :خواند يم در قرآن يخود اين مانع بزرگ را از سر راه قبول قيامت برداشته و وقت

َما َقَدُموا َوآَثاَرُهْم َوُكَل َشْيٍء  ِإَنا َنْحُن ُنْحِيي اْلَمْوَتى َوَنْكُّتُب»
1«.أْحَصْيَناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبنٍي

 

و  يامر بديهاگر در قسمت اول آيه ترديد داشته باشد، الاقل قسمت دوم برايش 
 .آن اشاره شده بود مبحث به يكه در ابتدا اين همان حفظ پرونده است .باشد يمسلّم م

     

داده  يمخصوص يها دوربين دست اشخاص هب قيامت يم، روزيبگو نيست البتّه الزم
كه اين ندارد  يهيچ مانع .كنند ميمجهز  يگير ل دقيق اندازهيشود و آنها را با وسا يم

 .باشد يتكامل يكشف غطاء و بروز اسرار به وجه كامالً طبيع

زمين، قبل از عهد اول  يامروز محقق شده است كه پيدايش حيات در رو
 يكه مادّه حيات يژئولوژيك بوده است و علما عقب اولين نطفه يا اولين عامل و اثر

به تشكيل  كه منجر يا هنوز اين عامل يا حادثه .گردند آورده است، مي وجود بهرا 
 .كيفيت امر اختالف و بحث هست در بارهپروتوپالسم شده است، كشف نگرديده و 

 ينيز باز يك حادثه يا تحول طبيع آن زماندر اين قضيه شك ندارند كه در  يول
 .را پديد آورده است «حالت حيات»بوده است كه 

 .خواهيم نمي يغيرطبيع هتوجي و گرديم نمي اين از غير يراه عقب هم قيامت هب راجع

وجود داشت كه خود  يكه در مادّه چنان خاصيت و استعداد طور مسلماً همان
پيدا كرد  «حس» اصطالح بهخود گرديده  يشاهد بر تأثرات وارده و مطلع بر چگونگ

نيز پس  يحيات ناميده شد و صاحب اراده گشت، چه اشكال دارد روز و موجود ذي
احساس اشياء موسوم  يو گذشتن عهود و انقالبات طبيع يطوالن يها از جريان قرن
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 ايم. كنيم؛ و هر چيز را در دفتر روشني به شمار آورده مي
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خود را درك و  يواردات حال باشد و فقط وضع فعل هروح نه تنها راجع ب به ذي
 كند مي يحكايت كنند، بلكه اطالعشان نسبت به گذشته از حدود آنچه حافظه يار

 !خود باشند؟ ينيز تجاوز نموده، مُدرك و ناطق بر تمام واردات قبل

صحبت  از قيامتو آنجا كه  كند مي يراهنمائ است كه قرآن يهمان طريقاين 
در حقيقت قيامت از  .نمايد ميشروع  1«.وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ»از  ،فرمايد مي

 .د كه انسان پديدار گشتش راه افتاد و شروع هب يهمان روز

 (31( / 71)لقمان) «َواِحَدٍة ُكْم ِإَلا َكَنْفٍسَما َخّْلُقُكْم َوَلا ّبْعُث»

اين است و جز اين نيست كه آفرينش و برانگيزش شما مثل موجود )
 ...( !هستند يواحد

 نفس یاحيا

 ينفس را فقط از طريق ازدواج و لقاح يعن ينسل و احيا يايم بقا ما عادت كرده
پيدايش موجود جديد، )كه البتّه  يكه برا يتنها راه .ببينيم يتوالد و تناسل معمول

است( سراغ داريم، تشكيل نطفه  يموجب قوانين وراثت ادامه همان پدر و مادر قبل هب
 .دو نكته بايد اضافه كرددر اينجا  يول .باشد ميو پرورش جنين 

 يها سلولنكته اول همان است كه قبالً اشاره شد و مالحظه كرديد، تنها در 
هرجزء و هر  .شود مينيست كه شخصيّت تام و تمام يك موجود خالصه  يتناسل

نماينده كامل وجود اوست و امروز اين عقيده گذشتگان كه  ييسلول شخص به تنها
نسبت معين كوچك شده  هكه ب باشد مي يند، جنين يك حيوان كاملردك ميتصوّر 

 يمتمايز مخصوص يثابت شده است كه در نطفه اجزا يباشد، باطل گرديده و حت
حيوان باشد؛  ياز اعضاء بعد يدهنده عضو يك مقدمه و تشكيل وجود ندارد كه هر

ام و تشكيل است كه در ضمن رشد خود و انقس يبلكه عناصر نطفه عناصر متشابه
خلقت  هب ياز خلقت قرآن اصطالح بهتغيير و تكامل يافته و  تدريج بهجديد،  يها سلول

 يها يابد و دائماً تشكيل نسج كلمه نشو و انشاء مي يواقع يمعن هآيد و ب ديگر درمي
 .رسد و نوزاد مي يحالت جنين هتا باالخره ب دهد ميتازه 

 يها سلولنسبت به  يبدن از اين حيث نقص ياعضا و ها سلولبنابراين ساير 
و از اين بابت  باشند ميندارند و آنها نيز هريك معرّف تمام شخصيّت موجود  يتناسل

نظر  را در يفرد معين يدر يك كشور وقت .اند افراد يك كشور مستقل هقابل تشبيه ب
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يت و مقدمات ترب يو جوان يوضع و موقع زمان كودك ياقتضا هبينيم ب بگيريم، مي
ظاهر  صورت بهگردد و  متوجه مي يشغل معين و حائز مقام مخصوص هخاص يافته، ب

نبوده است كه اگر  ياصوالً منع يول .شود ميمتمايز از ساير افراد و مستقل از اجتماع 
 يعوض قاض هداد، ب و پيش آمد اوضاع او را در وضع ديگر قرار مي يمحيط خانوادگ

حسب  هاز افراد ب يچنانچه بعداً نيز بعض .رسيد سلطنت مي هبيا  شد ميمثالً تاجر 
 .آيند لباس افراد ديگر درمي هو ب دهند مي ييها احتياج خود يا جامعه تغيير شغل

باالتر انگشت تشكيل ناخن  يها سلول، شود ميناخن شخص قطع  يكه وقت طور همان
موجود زنده نيز  در بدن يك .گردند سلول ناخن مي هو تبديل ب دهند مي يجديد

، در نتيجه اختالف كنند ميبا هم پيدا  ها سلولكه  يتنوع و تخصص عناصر، و تمايز
، واال شود مييك واگذار  هر هاست كه ب ينشو و نما و شغل يها محيط يتدريج

كه از لحاظ  طوري بهست هريك از اعضا را تشكيل دهد؛ توان مياصوالً هر سلول 
يكسان باشند و هركدام در عين حال جزء  ها سلوله مواد متشكله و استعداد، هم
 .نمونه كامل( تمام شخصيّت موجود باشد يكوچك و نمونه كوچك )ول

وجود  ير زيادي، اينست كه در طبيعت نظاباشد مينكته دوم كه دنبال نكته اول 
تر ادامه مثل( از غير طريق لقاح  صحيح عبارت بهدهد، توليدمثل )يا  يدارد كه نشان م

موجودات  ياين امر در مورد نباتات كه طبقه ادنا .تشكيل نطفه هم ميسر است و
كه دانه انگور در خاك ريشه داده، از ريشه  طور همان .باشد مي ياند، كامالً عاد زنده

تا نوبت به گل و لقاح و ميوه و  دهد ميشود و ساقه، شاخ و برگ  يساقه حاصل م
در زمين نمناك قلمه بزنند همين اعمال را در رسد، يك شاخه مو را هم اگر  دانه مي

دواند و از باال برگ و گل سبز  ين ريشه ميياز پا .جهت مناسب تكرار خواهد كرد
به سلول جرثومه گياه ندارند،  يظاهر شباهت هساق و پوست كه ب يها سلول .كند مي

و  ند در محيط مساعدتوان ميواحد هستند،  يچون از يك جوهر و در حقيقت شيئ
پيوند زدن نيز از همين  .ريشه و شاخه و برگ شوند يها سلول ه، تبديل بيموقع مقتض
پوست و جوانه درخت  يكه شما در كنار يك شاخه آلبالو مختصر همين .قبيل است

تناسب محيط و  هگيالس را چسبانديد، سلول پوست و جوانه نشو و نما كرده، ب
درخت گيالس  هرا خواهد ساخت و درخت آلبالو تبديل ب ها سلولاحتياج، ساير 

اساس، مناسب  .كاشتن تخم در زمين نيست هشرط تكثير درخت منحصر ب .شود مي
 .باشد مياز هرقسمت بدن موجود  يا ماندن يك قطعه يا نمونه يبودن محيط و باق
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ر ت يافته و دقيق  توسعه يدر حيوانات و مخصوصاً در انسان كه موجودات عال
و در  باشد ميهستند، چون جمع بودن شرايط و فراهم شدن محيط مناسب مشكل 

باشد،  يم «قرار مكين»به محيط رحِم است كه همان  زمينه اطالعات ما منحصر
 يول !آيد كه از يك تكه ناخن مثالً يك آدم درسته سبز شود بعيد مي ينظرمان خيل هب

قطعه قطعه كنند، قطعات نخواهند مرد، در حيوانات ساده پست مثل كرم، اگر آنها را 
 .دهند ميبلكه رشد كرده تشكيل سر و دم جديد 

خواب  ي، ولشود ميمانند حشرات اين خاصيت ديده ن تر كاملدر حيوانات 
خفيف و برزخ بين مرگ و حيات است، خود  ينوع زندگ آنها كه يك يزمستان

تر و  يبانه طبقات عالبا يك درجه اختالف خواب ش .باشد مي يموضوع جالب توجه
ما در حقيقت تعطيل يك قسمت  يخواب برا .نظر گرفت در توان ميانسان را  يحت

رخ  يياعضاء يا در غياب روشنا ياست كه در موقع خستگ يحيات يها از فعاليت
كه نسوج حالت مساعد پيدا كردند و در طلوع خورشيد وسيله  همين ي، ولدهد مي

فضل خدا( ميسر شد، موجود سر از بستر نيمه قبر  يابتغا قرآن اصطالح بهفعاليت )يا 
1.افتد دارد و به تكاپو و تكامل مي برمي

 

مابين مرگ و حيات  ياينها تماماً شواهد يك حقيقت واحد است كه فاصله زياد
حيات  هانتقال از مرگ ب يخارج عوامل و محيط وجود ندارد و در نتيجه تغيير و تبديل

 يمرده و مرده از زنده امر آسان هخروج زنده ب قرآن اصطالح بهمرگ يا  هبو حيات 
 .باشد مي

 شخص از دانه و گياه مثال زده شد و از نظريات يتصور احيا ياگر برا
Et.Rabaud يدنما يچنين ارائه طريق م آن بود كه قرآن يعمل آمد، برا هاستفاده ب. 
اموات  يو احيا له قيامتئمس يمشاهده كرديد، با چه تكرار و اصرار يدر آيات قبل

 يحت .گردد يتشبيه به تجديد طراوت زمين در اثر نزول باران و مساعدشدن محيط م
را بدست گرفته و  يا كه استخوان مرده يدر جواب آن مدّع (70)در سوره يس

 يبگو كس :فرمايد مي «پوسيده را زنده كند؟ يها د استخوانتوان مي يك» :گفت مي
همچنين در  .نشو و نما داد را آنكه( روز اول  يهمان طريق هب ياخر عبارت بهكه )يا 

                                                
  :باشد مياست، خالى از فايده ن كه از حضرت رسول زير حديث در اين زمينه توجه نمودن به .1

  «كَما تَسْتيقَظُونَ وَلِتُحاسَبُونَ كَما تَعْمَلُوَن. وَلِتَمُوتُنَ كَماتَنامُونَ وَلِتَبْعَثُنّ»
شويد و  كه بيدار مى طوري شويد همان نگيخته ميخوابيد، برا طوركه مي ميريد همان مي)

 (.كنيد كه عمل ميطور گيريد همان مورد محاسبه قرار مي
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كه  شود مي قيامت يرو «يتجربه عمل»معمول ما دو  هقرآن صحبت از دو نمونه يا بنا ب
 يبرا ييك .عمل آمده است هجلب اطمينان انبياء يا مردم ب يدر ازمنه سلف برا

كردن مجدد  كردن و كوبيدن بدن مرغ و جمع ياز طريق متالش حضرت ابراهيم
آنها در حالت  يو نگاهدار آن و ديگر خواب سيصد ساله اصحاب كهف ياجزا

 .حيات خفيف

وجود ندارد كه به اجسام عود كند، پس  يچون روح گويند مين حضرات ماديّو
 يها روح قول شما همراه زنده هكه ب مان دليله م بهييگو مي .در كار نخواهد بود يقيامت

 .كند ميرا ن قيامت يروح نف يندارد و نف مردگان هم احتياج به روح ينيست، احيا

تازه » يها كه اطباء موفق شدند مرده مريكاآبود يا در  بار در روسيه دانم اولين نمي
از سست  يبرپا شد، و بسيار ييدر اطراف اين موضوع هياهو .را زنده كنند «نفس

كه موضوع خود بهترين  در صورتي .تر شدند قدم ثابت ها در انكار خدا و قيامت عقيده
 يراحت ه، چگونه جسم مرده از كار افتاده بدهد ميمؤيد امكان قيامت است و نشان 

تر آنكه  از سر بگيرد و جالب يتواند در نتيجه فراهم شدن مجدد شرايط، زندگ يم
كرده و  يقبل يهمان خصال شخص سابق است و آنچه زندگ يشخص جديد دارا

 !آورد يخاطر م هديده، مجدداً ب

خيال خود دستگاه  هنفع خويش گرفته و ب هاز مخالفين مذهب بكه ب يله ديگرئمس
 ياز لحاظ خداپرست .است يم زدند، عمل لقاح مصنوعه  را به آفرينش و مبدأ و معاد

قيامت چه اشكال دارد كه تزريق مايع نر در رحم حيوان يا انسان ماده  هو اعتقاد ب
كند كه ايجاد  يود؟ جز اينكه اين تجربه باز همان نظر را تأييد متوليد مثل ش هب يمنته

هم ميسر است و جزء كوچك يك موجود زنده  ينفس از غير طريق ازدواج معمول
 ييعن .رفته رشد و تجديد مثل نمايد  د در صورت مساعد بودن محيط رفتهتوان مي

 يبوده كه بيش از يك راه برا ييمخداوند خالّق عل :فرمايد مي كه قرآن طور همان
 .تجديد مثل موجودات بلد است

 يها سلولالبتّه هنوز بشر موفق نشده است حيوانات زنده را از غير طريق تركيب 
اند كه در آن يك پاره بدن حيوان  كشف نكرده هنوز يبسازد و محيط مساعد يتناسل

در  يا ايجاد نمايد ولر يزنده مانند قلمه درخت نشو و نما كرده تمام هيكل اصل
اند در مدت بيشر  و توانسته آورده فراهم را يمحيط نيويورك كفلرار موسسه البراتوار

 .دارند  نگاه زنده حالت در ييتنها هب را مرغ جوجه جنين قلب يداخل نسوج سال يس از
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 يكه پوسيدن استخوان و تفرقه و تالش معاصر حضرت رسول يها عرب يبرا
زيرا  .آمد نظرمي هبالبداهه امر محال ب ديدند، قبول رستاخيز قطعات بدن مرده را مي

هم قرارگرفتن قطعات و تر و تازه شدن عضالت  يجز رو يراهتوانستند  ينمكه آنها 
 .تصوّر كنند

ها و غيره  سوزان آفتاب و شدّت طوفان يگرمامانند  يگذشت زمان در اثر عوامل
اما امروز با توجه به طرز نموّ  .غير قابل دفاع و جبران بود يدر نظر آنها عوامل تخريب

طرف و تأثير و  گياه در زمين و رشد جنين در تخمدان و والدت نوزاد، از يك
ار كردن شب و روز يا فصول سال در خواباندن و بيد ييكه انقالبات جز يآهنگ هم

 ييراهنما قرآن يها اشارات و تشبيه كه طوري بهموجودات زنده دارد، از طرف ديگر)
ها پيدا  كه در نظر ما طبيعت در جانب بينهايت كوچك ي( و همچنين وسعتكند مي

يم، ديگر جريان فكر ينما مشاهده مي را آنعجيب  يو توليد يكرده و قدرت حفاظت
جهالت  هب ييعن ايرادها و اشكاالت منكرين قيامت هستيم كه به عوض شده است، و ما

 .زنيم آنها لبخند مي

بدن ما  يها مجدد پاره يموعود حتماً در نتيجه نشو و نما گويم رستاخيز بنده نمي
غرض از اين  .اند ذرّات گمنام در شرق و غرب دنيا پراكنده شده صورت بهاست كه 
بود كه  نفس یشخصيّت و امكان احيا یبقاه مطلب و مخصوصاً اثبات يبحث، ارا

بشنويد  يد زيربار آن برود، و اگر روزتوان ميمالحظه كرديد، علم بشر امروز تقريباً 
، اند حركت و نطق درآوردهه را ب فراعنه مصر ييبدن موميا مريكاآدر فالن دانشگاه 

 !حتماً اصرار در انكار آن نخواهيد كرد

مشكل  ي مرحله هب «محال» ي نظر انسان، امروز از مرحله در له قيامتئدر واقع مس
 !شده است يحال ط هتا ب يو راه بسيار طوالن شود مينزديك  «ممكن»رسيده و به 

  ج سحر استكاين هنوز از نتاي             باش تا صبح دولتت بدمد

 و عقاب له ثوابئتوسعه شخصيت و مس

عام در  يمعن هباال برده و حيات را ب يدر بحث گذشته ديديد، اگر نظر خود را قدر
نشويم، مرگ ديگر مفهوم  ها سلولمجموعه  يحركات ظاهر هنظر بگيريم و متوقف ب

نخواهد بود كه موجود را از  يموت چيز هحادثه معروف ب .نخواهد داشت يواقع
، و مادّه با شود مينه تنها موجود از لحاظ جسم نابود ن .صفحه روزگار محو نمايد

وجود انتقاالت و تحوّالت گوناگون يادگار عوالم گذشته را حفظ خواهد كرد، بلكه 
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)اگر  انجيل اصطالح به .ماند ميو مؤثر  يشخصيّت موجود و آثار اعمال او نيز باق
جهان محيط بر زمان و  يمعنا هها را ب را بكنيم و آسمان يمجاز باشيم چنين تعبير

تنها اثر مرگ سلب اراده از  .شود ميها  شخص وارد ملكوت آسمان ،مكان بگيريم(
كه شخص زنده است با اراده خود اعمال خويش را  يتا وقت .صاحب نفس است

را تبديل و  يد اعمال صادره قبلتوان مي يو حت كند ميكنترل  اصطالح بهتنظيم و 
 ياو مانند تير كه مرد آثار اعمال همين يول .تصحيح نمايد و بازگشت يا توبه كند

كه كاشته است  ينهال .كه از كمان رها شده است، سير اوليه را تعقيب خواهد كرد
 ياوالد .د دادكه او انتخاب نموده ميوه خواه يحسب زمين و نژاد هو ب كند ميرشد 
كه انجام  ياقدامات مثبت يا منف .روند كه او داده، پيش مي يجا گذاشته با تربيت هكه ب

كه گذارده  ينيك و بد يها كه تأسيس يا تخريب نموده و بدعت يداده، تشكيالت
 .گردد ها اقدامات ديگران كاشته يا پيوند مي آن ياست، دنبال خواهد شد و به رو

كه در جامعه داشته، دهن  يست و آنچه نوشته و تأثير بد و خوبكه زده ا ييها حرف
پشت خواهد رفت تا در پس مرگ نام و وجود او را  قلم پشت به هدهن و قلم ب هب

در اذهان  يسعد !مرده است؟ ييم سعديتوانيم بگو يامروز چطور م ...جاودان نمايد
طور اگر  همين .ه استها حاضر و زند از خارجي يو افكار و اعمال همه ما و بسيار

كه پاستور را  يچيز و آن .ابعاد و اطوار بدنش بشناسيم، البتّه مرده است هرا ب پاستور
 .ج و زنده استياكتشافات و اختراعات او است كه هنوز را يپاستور كرده يعن

و هر سال جان هزاران حيوان و انسان را نجات  كند ميپاستور حاال هم فعاليت 
شمايل پاستور تنها در واكسن سياه زخم  .دست ديگران هدر هيكل و ب يمنته .دهد يم

كه بعداً ديگران و به دنبال قدم  ييها ها و سرم ، بلكه در كليه واكسنشود ميديده ن
 .اند، شخصيت پاستور ظاهر است اوليه او كشف و تكميل نموده

 .آنجا كه به لشكريان خود فرياد ميزد )ع(ابيطالب بن يعل اميرالمؤمنين
1«َموِتُكْم قاِهريَن یَواْلَحيوُة ف           َحيوِتُكْم َمْقُهوريَن یَاْلَموُت ف»

 

ر خود كه تسليم دشمن شده، فعاليت و اث يزنده ماندن مقهور .كامالً حق داشت
غالب شدن بر خصم و پيش بردن هدف،  يول .را از دست دهد، همان مرگ است

حال انبساط و تزايد  كه در يحيات .قيمت جان تمام شود، ادامه حيات استه چه ب اگر
 :باشد يم يميدا

                                                
 .مرگ در زنده ماندن مقهور شما است و حيات در مرگى است كه قاهر شده باشيد:  از حضرت علي)ع(. 1
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َأْمَواًتا ّبْل َأْحَياء ِعنَد َرّبِهْم  َوّاَل َتْحَسَبَن اَلِذيَن ُقِّتُّلوْا ِفي َسِبيِل الّّلِه»
 (109( / 7عمران) )آل «.ُيْرَزُقوَن

بلكه زنده  .در راه خدا كشته شدند مردگانند كه كسانيتصور نكنيد )
 (.شوند داده مي يهستند و در نزد پروردگارشان روز

، بلكه آثار آن دائماً در حال توسعه و تزايد ماند ميجاويدان  پس شخصيّت نه تنها
كه عامل اوليه آن داده است،  يا استحكام و عمق و مايه ي فراخور درجه هاست و ب

 .تكثير و تأثير آن شدّت و ضعف خواهد داشت
 صد حياتش يك نهال بارور در زمين مساعد بكارد يك نهال در يمثالً اگر كس

متمتّع خواهند  يآن خلق زياد يها و چون از ميوه شود ميرخت درخت و هزاران د
خواهند  يديگر يها دهند كه نهال يم ينوبه خود اوالد و احفاد هشد و آن خلق ب

 .تمام زمين منتشر خواهد گشت هرفته دامنه عمل شخص ب كاشت و رفته

كه از شخص صادر  يكالم ي، حتيطور است هر عمل كوچك و اثر جزئ همين
 .شود

نيست و دنيا نه تنها در اثبات و بقاء بلكه  يچون هيچ چيز در دنيا معدوم شدن
ميدان توسعه و تكامل است هر تخم بد و خوب كه انسان در زمينه عمر بكارد، پس 

كه سر از خواب  يوقت روز از او به اضعاف مضاعف كشت و زرع خواهد شد، آن
 !اند رب شدهض يبيند اعمال او در عدد بسيار بزرگ يبردارد، م

 كه قرآن طور هماندر پيش باشد و انسان  يبنابراين اگر قرار باشد جهنم و بهشت
، شاهد و وارث اعمال خود بوده و آثار و مكتسباتش را دريافت كند، دهد ميخبر 
يك گندم ظلم يك خشت عمل نيك را يك قصر پاداش خواهد برد و عذاب  ثواب

 !را، هزاران تازيانه و تنبيه خواهد چشيد

كوچك كرده، يك  ياحتياط يكه در اين دنيا، اگر شما يك لحظه ب طور همان
نكرديد، ممكن است تا آخر عمر گرفتار  را آننامناسب خورديد و عالج  يلقمه غذا

مكن است وجه نخواهيد گفت، چطور م چهي رنج ببريد و به ها سالعواقب آن باشيد و 
 ييروا دارد؟ و چرا اصالً چنان غذا يييك تقصير جز يبرا يعادل چنين تنبيه يخدا

بنده و شما و عدم  يهم ايرادگير آخرت يرا گذاشت برا يآفريد و چنين قرار
ها را نخواهد  امور و تأثير علل و اسباب يجريان طبيع يتصويب و قبول ما جلو

ما اختيار و اراده داده است، و  هب :همين است كه اوالً لطف و عدل خدا در .گرفت
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ايراد  .از حاال اخطار و اعالم كرده، از عذاب شديد خود بر حذرمان داشته است :ثانياً
خدا معلوم نكنيم، او مصلحت خود را جستجو  يبر طبيعت نگيريم، و تكليف برا

  !كرده و از آنچه قرار خلقت است تبعيت كنيم

 شخصيّت ی كننده زنده یو پيوندها 1توشه آخرت
توشه آخرت تبعيت و تقرب و  .در منطق اديان چيست سابقاً گفتيم توشه آخرت

آهنگ شدن با دستگاه خلقت  خلق، و هم هوند از طريق خدمت و محبّت بخدا بهتشابه 
 ياز نظام مصفا است كه مؤمن از عظمت و ينشانه آن تكبير و تسبيح 3.نظر آمد هب

اعمال و  ه، خود را موزون بيعموم يدائم يو با حمد و شكرها نمايد ميعالم وجود 
و انفاق و احسان خالص را تا  7دهد ميو موافق با مشيت حق نشان  يآثار خدا و راض

 .رساند شهادت مي يآن يعن نفس و فداكردن يسرحد فراموش

« teleadaptation» نوع يك عمل ينا يشناس زيست و يطبيع منطق در يميگو مي حال
 .باشد مي يوسيع بعد ييك زندگان يبرا يقبل ييجو تناسبيعني 

 دنيا ناچارند با محيط سازش و تناسب  اين در خود يبقا يبرا حيوانات كهطور همان

                                                
 ايراد شد از كتاب در انجمن اسالمى دانشجويان 1731كه در بهمن  «توشه آخرت»رانى  براى سخن .1

Le conte du Noüy -  L’homme et sa destinée عمل آمده بود اين كتاب بعداً تحت  هنيز استفاده ب
 .باشد ترجمه شده است و بسيار مفيد مى به فارسى توسط آقاى عبداهلل انتظام «سرنوشت بشر»عنوان 

)كتاب قوانين و  كه نقل از كتاب منو زيرتوضيح داده و كلمات  191در زمينه آنچه قبالً در صفحه  .3
 باشد، قابل توجه است:  حدود قرن هشتم قبل از ميالد( مى هربوط بم تفسيرهاى مذهب ودا

واصل نخواهد گرديد.  وسيله دعا به برهما هيك از شما تنها ب هيچ اين را بدانيد كه روح»
اى از  تكرار اين كلمات يكنواخت اثرى در تصفيه روح شما ندارد، مگر آنكه با توشه

ى است ييد و در بين اعمال نيكو از همه بهتر كارهايين زندگى را ترك نمااعمال نيك ا
  «پرورى انجام گرفته باشد. قصد احسان و نوع هكه ب

 (اهلل منصورى ترجمه آقاى ذبيح -. تأليف موريس مترلينگ)كتاب راز بزرگ
 خوانيم:  طور مى اين ر دعاهاى ايام هفته حضرت سجادد. 7

عُ اَبَداً الْاَحْياءِ وَ الْآخِرِ بَعْدَ فَناءِ الْاَشْياء... حَمْداً دائِماً الْيَنْقَطِ اَلْحَمْدُلِلَهِ الْاَوَلِ قَبْلَ الْاَنْشاءِ وَ»
وَالْيُحْصى لَهُ الْخَالئِقُ عَدَداً... اَلَلهُمَ لَكَ الْحَمْدُ اَنْ خَلَقْتَ فَسَوَيْتَ وَ قَدَرْتَ وَ قَضَيْتَ وَ 
اَمَتَ وَ اَحْيَيتَ وَ اَمْرَضْتَ وَ شَفَيْتَ وَ عافَيتَ وَ اَبْلَيتَ وَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَيْتَ وَ عَلَى الْمُلْكِ 

 .«وَيْتَاحْتَ
( 
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فق هر حيات و رشد و تمتّع از هر اجتماع و محيط شرط اول موا يپيدا نمايند، برا
با محيط ناهنجارِ  ها دلارتباط و تبا يحيوان )يا انسان( برا .باشد ميشدن با آن اوضاع 

، اين دهد ميرا واسط قرار  يداخل يناسازگارِ خارج هميشه يك محيط خصوص
از پروتوپالسم تشكيل شده و  ها سلولاست كه درمورد  همان محيط فيزيولوژيك

است كه  يشكل كيسه ي جنين حفره يبرا .شود ميء دورتادور حفاظت غشا وسيله به
انسان تمام  يو برا يعال يها حيوان يبرا .شود ميگاستروال با بيرون مربوط  وسيله به

است كه واردات  يدستگاه منظم محيط فيزيولوژيك .باشد مينسوج و مايعات بدن 
 .نمايد ميج تنظيم و تبديل و صادرات حيوان را با محيط خار

 يبعد يفرض يكردن و تمتّع بردن در يك دنيا شدن و رشد زنده يحال ببينيم برا
 :خالصه سه شرط بايد تأمين شود طور به .الزم است يچه شرايط

 يرود، تدبير شونده است از بين مي ييابنده و فان ما كه تحول ياگر بدن فيزيك -1
 .جا بماند هب يگارو ياد يبيانديشيم كه چيز ديگر

اجتماع يا  ييابند(؛ ول يروند )تحول م يكه افراد و اجزاء از بين ماين بهنظر  -3
 يو باق يدهند ازل يها كه دستگاه خلقت را تشكيل م مجموعه مواد و انرژي

 يمابين خود و اين مجموع ثابت زنده پيوند ييك ترتيب و تمهيده است، ب
 .ما تا روز موعود مفروض باشد ضامن و حافظ كه طوري بهبزنيم؛ 

بسازيم كه سنخيت و تناسب با طبيعت  يبزنيم و خود را طور يپيوند را طور -7
مجدد  يمحفوظ بمانيم و هم اگر احيا يخوب هو دستگاه خلقت داشته، هم ب

 .كامل داشته باشيم يحاصل شد، رشد سريع و برخوردار

عالوه بر محيط  .ما فراهم كرده است يراوسيله شرايط اول و دوم را طبيعت ب
نيز  يز يك محيط ديگريكه تخريب شونده است، انسان حا يحيوان فيزيولوژيك

 :كند ميكه از طريق آن ارتباط با ساير افراد و موجودات و با غير خود پيدا  باشد مي
 يپيوند و اتصال و ابقا ي وسيله ط پسيكولوژيكمحي .يا پسيكولوژيك يمحيط نفسان

 .شود يشخص م

ديـديم كـه حيوانـات چـون اختيـار       تدارك راه قيامت يمقدمات ي در بحث مرحله
انـد،   شـوند، فاقـد شخصـيّت    ز رانـده مـي  يـ غرا چوپـانِ  يدسـت  وار با چوب ندارند و گله

اختصـاص   آنها يها العمل عكس و ها عمل تمام بنابراين رند؛ندا هم عواطف و احساسات
خـارج و  ه وجود محدود بينهايت كوچك خـود داشـته و انـس و عالقـه بـ      و انحصار به
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كـه معـرّف شخصـيت باشـد،      يكننـد و در بيـرون، محـل و اثـر     يغير پيدا نم هارتباط ب
 يج و غريـزه طبيعـ  است كه احتيا يحيوان به نوزاد تا زمان يدلبستگ يگذارند؛ حت نمي

شناسـند، بنـابراين بعـد از     يپس از آن مـادر و فرزنـد همـديگر را نمـ     .نمايد يايجاب م
اما انسان با عاطفـه   .آنها گفته نشده است يبرا روند، و ظاهراً رستاخيز يمرگ از بين م

اطـالع و   يو حتـ  كنـد  مـي نـوع ايجـاد    خانواده و همسايه و هـم  هكه نسبت ب يا و عالقه
رسـاند و   م مـي هـ  كه از طريق فكر و تحقيق با موجـودات و آثـار طبيعـت بـه     يارتباط

نمايد، وجـود خـود را از چهـار ديـوار      ياحراز م يمفاهيم كلّ هكه ب يادراك و احتياج
 .نمايـد  يمـ  يو عمـالً در بيـرون از بـدن خـود زنـدگ      تـاً سازد؛ حقيق يخارج م يشخص

آيـد و در خـود    يدرد مـ  هرزند يا دوسـت و همنـوع بـ   كه دل ما از شنيدن رنج ف موقعي
از سـايرين در مـا    يمادّ يواقع ي، ولينامرئ يها كنيم، مسلماً رشته ياحساس مسوزش 

 يهـا  يـا ماننـد اسـباب    .نمايـد  يو از ما در آنها وجود دارد كه چنين تأثرات را ايجاد مـ 
و آنهـا برقـرار    وجود و اعصاب مـا  يمابين تارها يآهنگ و هم يشكل يك هم يموسيق

 يو اثـر  يبنـابراين تصـوير   .يميآ حالت رزونانس درمي هاست كه متقابالً به ارتعاش و ب
طـور   همين .سازد ياز ما در آنها و از آنها در ما موجود است كه يكديگر را منعكس م

يـا از   ييـا از كشـف حقيقتـ    يا كه از ديدار منظـره و واقعـه   يو نشاط ياست ميل درون
 .دهد يبه انسان دست م يحقّپيش بردن يك 

خالص  يزندگان ييك .دهد يدر دو محيط انجام م يغرض آنكه انسان دو زندگ
محمل آن و  از قبيل خورد و خوراك و سرما و گرما كه محيط فيزيولوژيك يجسم

 ييعن يا و عقيده يو ذوق يعاطف يخارج است، ديگر زندگ يواسطه با محيط مادّ
تمام اعمال و احوال  يكلّ طور بهها و  ها، محبت و حسدها، عشق و كينه و اندوه يادش

( نسبت «نفس»به  قرآن اصطالح به)يا بنا يا به روح «دل»به  يو دين يكه در زبان ادب
 .شود يداده و تعبير م

ضعيف  بسيار دوم محيطِ ،كاالنعام عوامِ طبقه از ادراك كم و عاطفه يب پست افراد در
از لذت و اندوه ممتد  يمانند حيوانات خوراك و خواب و جماع دارند و حت .است

در مكان و زمان از  يكه مختصر سابقاً گفتيم، همين كه طوري بهاند و  بهره يمعين ب
، شود مي خاموش و كند تحريكاتشان و احساسات شوند، مي دور يخصوص حاضر حال

 يزندگ دهنده تشكيل كه است دوم محيط قدرت و اهميّت حساس يدِرش افرادِ در يول
اگر درست دقت كنيم، ما بيشتر  .گردد يو عامل وجودشان م يآنها و حاكم و قاض
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حواس  .فيزيولوژيك محيط در تا كنيم، مي يزندگ ييا نفسان در محيط پسيكولوژيك
ساعت شبانه روز به حبّ و بغض و رقابت و حسادت و شهرت يا  38ان در و افكارم

صرف پركردن شكم  هخدمت و حيثيت و يا ذوقيات و اعتبارات بيشتر اشتغال دارد تا ب
 .دنييو خفتن و زا

كه از آثار و خدمات جامعه و ، آنجاشده يآخر مرحله دوم از راه ط يها در بحث
موضوع  اين به سوم مرحله در داديم وعده كرديم، يم صحبت راه دنش يط يچگونگ
شناسان در انسان، دو وجود غيرقابل افتراق  كه جامعه در آنجا ديديم .يميبنما يبازگشت

 يزندگان هكه مخصوص ب يساخته شده نفسان يوجود فرد ييك .دهند يتشخيص م
و  يافكار و معانمجموعه  ي، يعنييا اجتماع ياست، و ديگر وجود مدن يشخص

  :گويند مي شناس جامعه يعلما .باشد مي جماعت و جمع ترجمان كه يعادات و احساسات
خود  يخود هطبيعت و ساختمان انسان نيست و ب ي، ذاتيوجود اجتماع»

او نهاده  سرشت در و قبالً ...شود ينم هم دركودك حاصل دفعًة واحدًهو 
 آورد، ينم دنيا هب خود با ييگرد چيز يفرد طبيعت جز طفل و ...است نشده

كه  يكام، وجوداين موجود خود عليم اين است كه برعمل تربيت و ت ...
آموزش و پرورش  .است بيفزايد يو اجتماع ياخالق يدرخور زندگان

و باالخره آنچه در انسان  ...كند ميخلق  در انسان ايجاد و يا وجود تازه
 «...ارد، از جامعه استوجود د يحيوان يمقتضيات زندگ يدر ماورا

بشر و تحول و تطـور اجتمـاع وجـود     يكنيد چگونه جريان زندگ يحال مالحظه م
 يخداشناسـ  يبرا يكه گفتيم، جامعه مكتب واسط طور هماندهد و  يانسان را توسعه م

 يد فـرد وجـو  .باشـد  مـي  آخـرت  يبرا يبردار و توشه يدار و محل تدارك زمينه دين
است،  زيولوژيكقابل انطباق در همان محيط في يگويند، از جهت يشناسان م كه جامعه

ــد  ــر ش ــاال ذك ــاع  -كــه در ب ــود اجتم ــدازه -يوج ــا ان ــيط   يا ت ــان مح ــدرج در هم من
 يحيـوان  يفـرد مرحله برزخ مابين دو حد انسانيّت از وجود  ييعن .است پسيكولوژيك
 .توسعه و تمتّع در آخرت الزم است يكه برا طور آن ييخدا يتا وجود جهان

 يكه عمل آموزش و پرورش ايجاد كردن و افزودن وجود تازه اخالق طور همان
 يدر كودك است، عمل ديانت نيز ايجاد كردن و رساندن وجود انسان يو اجتماع

 .باشد يو جاودان يجهان يدگكه درخور زن يخدائ يملكوت وجود بهشخص بالغ 

و  سازد ميخارج مربوط  يكه شخص را با سايرين و با دنيا محيط پسيكولوژيك
ابعاد و فاصله  هشود، محدود ب يگسترده م گذشته و آينده عالوه بر مكان در زمان وسيع
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غيره و شامه و  يو حرارت ياز اطراف آن كه در تيررس اشعه بصر يمختصر
آيد و آثار  رود و مي كه فكر و ذكر شخص مي يدامنه آن تا جائ .، نيستباشد مي

كه  يدر ذهن ساير مردم و در درون اجسام و اشيائ .، كشيده شدهكند ميانسان عمل 
هرقدر شخصيّت فرد  .باشد، توسعه دارد يمابين آنها و ما تعلق خاطر و تأثير و تأثر

خود در زمان و مكان دورتر برود، محيط  هاز توجه بتر بوده، افكار و اعمالش  قوي
 .تر خواهد بود تر و قوي او وسيع پسيكولوژيك

 يمتالش افتد و محيط فيزيولوژيك ميرد، بدن او از كار مي كه شخص مي يموقع
او كه در اجتماع ريشه و شاخه پيدا كرده است و  محيط پسيكولوژيك يول .شود مي

 .خواهد ماند يشخصيّت او را تشكيل داده، باق يپيوندها

كه  ينوبه خود خواهند مرد و آثاره دارند، ب كه از ما خاطره نگاه مي يالبتّه كسان
طور  همين .گردد تاريخ مي اينها وارد يدو هر و شود مي نابود كهنه و گذاريم، يم يباق
 يمانند سيل .يادگارها و آثار رفتگان نيست ي جز مجموعه يت، تاريخ اصالً چيزاس

غلطد و  زمان و مكان مي يها شده و در سنگالخ يكه در بستر روزگار جار ماند مي
كس  هيچ .كند يو مخلوط م يغلطاند و متالش را كه گرفته است، مي يا قطعات تازه

 صورت بهبداند كه  ييها ود را مانند رسوباين جريان را بگيرد يا خ يد جلوتوان مين
از جريان  يقعر آن جا گذاشته و جدا يدماغه و جزيره در كنار جريان يا در گل و ال

 كه جزء نمايد ميمنقسم و مخلوط  يسيل خروشان روزگار واردات را طور .شود
كه صاحب عاطفه و حافظه  يآن روزانسان از  .شود مياز جريان  يالينفك و عضو

 يناخواه همراه و بلكه جزئ با مكان و زمان پيدا كرد، خواه يآهنگ حساس شد و همو ا
حيات و چه در ممات با آن در حركت و  از جريان گرديده و حضوراً و غياباً چه در

ترين افراد نيز در نسل خود و در شعاع كوتاه همسايگان و  كوچك .باشد ميفعاليت 
 .شوند يهمكاران حفاظت و تكرار م

، و باشد ميبراين انسان كه باالجبار اهل انس و اجتماع و ارتباط با عالم بنا
شمار با دستگاه اليزال و زنده وجود پيدا كرده و  بي يشخصيت هم دارد، پيوندها

تا ببينيم اين سيل او را  .باشد ميهمراه گذشتگان و آيندگان در حركت و حيات 
 !خواهد كرد يخال يياكدام مسيل يا در كدام دريا و يا در چه هو هب

حكم مركز  و پسيكولوژيك فيزيولوژيك يها محيط يانسان برا يبدن فيزيك
 طور همان يول .باشد ميمبدأ تشعشع صادرات و مقصد تجمع واردات  .را دارد يثقل
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ر تمام بلكه منبسط و ممتد د .مركز نيست اين بهكه گفتيم وجود شخص منحصر 
عيناً مانند يك قطعه جسم گداخته يا  .است كه جذب و دفع او كارگر باشد ينقاط

نامحسوس و  طور بهاز مادّه بوده و مادّه  ييك عنصر راديواكتيو كه تمركز و تجمع
گردد و آنچه  ياطراف پراكنده م هاز پيكر او كنده و ب يذرّات انرژ صورت به ينامرئ
انسان هم در تمام طول عمر كه  .بر وزنش خواهد افزودشود،  يبر او وارد م يانرژ

خود را مانند اشعه به اطراف صادر  يوجود يها كند، الينقطع فعاليت يجذب غذا م
اراده و  هرسد، در واقع تمام جسم خود را تبديل ب مرتبه شهادت مي هب يو وقت .نمايد يم

 .كرده است يگزار خدمت يانرژ

سر  هبيگانه ب يدر دو كشور جدا يمادّه و انرژ مندانكه در ذهن دانش يدر آن ايام
قبيل مطالب  اين تصور ،كرد مين خطور يكسخاطر در جانبه آنها دو تبديل و دبردن مي

 ي، و مادّه را انرژدانند ميرقيق  ي پراكنده ي را مادّه يحال كه انرژ يول .مشكل بود
رسيم كه در  مي يذرّات انرژ هشكافيم، ب را مي درون اتم يشناسيم، و وقت يمتكاثف م

 ژيكواينكه شخصيّت فيزيول تعبير ديگر است، ادراك و تصوير و اصل غيرقابل لمس
از آنها متكاثف و متمركز و مشهود  يانسان از جنس هم بوده، يك و پسيكولوژيك

 ياست، ول يمادّ يباز شيئ ياعتبار هنيز ب يديگرو  باشد مي ياست و مركز ثقل ديگر
 ياول صورت بهتجاذب و تجمع  ي متفرق و رقيق بوده قابليت اين را دارد كه در نتيجه

نظر  هبرگردد، تصور رجوع از شخصيّت پسيكولوژيك به فيزيولوژيك امر محال ب
شخصيّت  كه از يذرّات يگذارد، يعن مي يكه هركس از خود باق يآثار .نخواهد آمد

الكترونيك   مقياس ميكرومتريكِ هريزد، چون ب وجود مي يخود در جريان كلّ
در غربال تجزيه و تفكيك  يخود او و مشابه او هستند، ممكن است روز يها نمونه

مخصوص طبيعت، پيش هم قرار گرفته از تركيب آنها هيكل فيزيولوژيك اوليه يا 
 .باشد، درست شود يجسمانبدن  ي زاينده ي كه نطفه يمتكاثف ي هسته

 يباشد، چون محيط بعد ياما شرط سوم كه سنخيت و تناسب با محيط بعد
اديان مشيت و ملكوت خدا  اصطالح بهاست و در آنجا  يهمان محيط قبل ي ادامه

 آخرت ي دنيا توشه يكند، هر فرد كه در زندگ ياست كه بالمنازع حكومت م
خلقت و خالق كل همراه و همساز كرد و از  يبا دستگاه كلّ اندوخت، و خود را قبالً

تر و  جو كرده باشد، رشدش راحتو خدا را جست يوقت و مال و نفس داده و رضا
 .تر خواهد بود اش فراوان بهره
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هر كه ايمان » :فرمود يرا كه م حضرت مسيح يپرمعنا ياينك كلمات مستعار ول
ايمان  .فهميم يم يا ، تا اندازه«يابد مي يبلكه حيات جاودان آورد هالك نگرديده

بيرون  يو محبّت و اطاعت از فرستاده خدا، شخص را از حيوانيت و خودپرست خدا به
كس  آن .سازد يكشيده و وارد اجتماع عظيم خلقت و جريان حيات يا ملكوت خدا م

 يشخص يو دارائ يزيرا كه هست .شود يكه بخواهد جان خود را برهاند، هالك م
 «اهلل يف يفنا»برعكس  .باشد ميشونده  ياست كه فان ينهايت كوچك ناچيز ييك ب

، ادامه حيات و ارتزاق فرمايد مي كه قرآن «اهللسبيل  يقتل ف»، يا گويند مي كه عرفا
باز  1«وَأَمْوَالَهُم بِأَنَ لَهُمُ الجَنَةَ سَهُمْإِنَ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُ»آيه شريفه  .است

خود  فيزيولوژيك يياست كه شخص مؤمن با دارا يهمين تجارت و تعويضه اشاره ب
پسند باشد،  را كه آخرت كند و در مقابل متاع مناسب و مرغوب، پسيكولوژيك يم

  .نمايد مي يخريدار

     حدوث قيامت
 «محيط مساعد»نفوس را حصول  يدر مبحث پيش از ما قبل آخر، تنها شرط احيا

 ؟شود يمچيست و چگونه تأمين  «محيط مساعد»اين  .دانستيم

چه   هاست، ب كه تكيه كالم قرآن «خدا بهبازگشت »بعثت مردگان و مخصوصاً 
 وضع خواهد بود؟

 يپهناور گيت ي ذرّات بدن مردگان كه ممزوج با يكديگر و متفرق در صحنه
يك فرد  لِكِّشَشوند؟ آيا الزم است تمام ذرّات مُ مي يآور اند، چگونه جمع شده

 ( هم كافي است ؟ traceمختصر )يا يك اثر  پيش هم بيايند

 ي طبيعت است يا در دنباله يعاد تحول و ييك امر تدريج قيامت حلول حدوث و
 رخ خواهد داد؟ يانقالب

؟ پس از دهد مينشان  يهست و عالئم يا سمت چنين حادثه هدنيا ب ياصالً سير فعل
 ...واهد بود؟بعثت، اوضاع از چه قرار خ

 .شود ميامر طرح  «امكان»و  «اشكال»است كه در زمينه  ياينها تمام سؤاالت
مشكل را  .كه گفته شد موضوع، ديگر از مرحله محال بودن رد شده است طور همان

طريق  يداند كه بشر چند سال يا چند هزار سال ديگر بايد ط خدا مي .بايد حل كرد

                                                
 ها و اموال مؤمنان را در ازاي بهشت از آنان خريداري كرده است؛ ... : خدا جان 111/  (9)توبه. 1
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مشكالت ديگر كه عوارض و مناظر طريق  يبسياردرك اين مشكالت و  هنمايد تا ب
 !ظاهر خواهد كرد، موفق شود

جسته و  شود ميكه داريم،  ي، با بصيرت تاريك و اطالعات ضعيفاز آيات قرآن
 يشبح مانند يفوق دريافت نمود، و دور نماها يها در جواب سؤال يگريخته اشارات

 :عظيم مشاهده كرد ي از آن حادثه

 .يا مادّه نيست يعالم جسمان يخارج از اين زمين و آسمان و در ورا  قيامت -1
 :شود ميتبديل و تحول طبيعت است كه ظاهر  ياز پردها يديگر ي پرده

اْلَواِحِد  َوالَسَماَواُت َوّبَرُزوْا لّّلِه َيْوَم ُتَبَدُل اأَلْرُض َغْيَر اأَلْرِض»
 (81( / 18)ابراهيم) «.اْلَقَهاِر

ها و  و )همچنين( آسمان شود ميغير زمين تبديل  هكه زمين ب  يروز)
 (.غالب ييكتا خداوند يشوند برا )مردم( ظاهر مي

تيب حاضر همين هيكل و تر هاست، منتها شايد اشكال عيناً ب يجسمان هرحال معاددر
 :نباشند

 ( 71( / 38)نور) «.َواْلَأّبَصاُر َيْوًما َتَّتَقَّلُب ِفيِه اْلُقُّلوُّب»

 (.شوند ها دگرگون مي و چشم ها دلكه  يروز)... 

قديم شروع پيچيدن دوران  هم هاست كه پس از درهم ريختن و ب يدوران جديد
 :شود مي

  «ْأَنا َأَوَل َخّْلٍّق ُنِعيُدُهِلّْلُكُّتِب َكَما ّبَد َيْوَم َنْطِوي الَسَماء َكَطِي الِسِجِل»
 (158( / 31)انبياء)

وقت(  بپيچيم )آن ها درهم كه آسمان را مانند طومار كتاب يروز)
 ..(.گردانيم برمي را آنكه اولين خلقت را شروع كرده بوديم  طور همان

ها، خشك  پس از هموار شدن زمين يفعل يدوران طبيع ي در خاتمه قيامت -3
 :باشد ميشدن درياها، خاموش شدن ستارگان و غيره 

َوِإَذا  .َوِإَذا اْلِجَباُل ُسِيَرْت .َوِإَذا الُنُجوُم انَكَدَرْت .ِإَذا الَشْمُس ُكِوَرْت»
   «.َوِإَذا اْلِبَحاُر ُسِجَرْت .َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت .اْلِعَشاُر ُعِطَّلْت

 ( 0 تا 1/ ( 11)تكوير)

و  .شوند مي تيره ستارگان كه زماني .بيفتد ييروشنا از خورشيد كه يروز)
 (.ياها برافروخته شوندكه در و زماني ...ها روان شوند كه كوه زماني
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  «.َوَأْلَقْت َما ِفيَها َوَتَخَّلْت .َوِإَذا اْلَأْرُض ُمَدْت .الَسَماء انَشَقْتِإَذا »
 ( 8و  7و  1( / 18)انشقاق)

 .كه زمين كشيده و هموار گردد و زماني .كه آسمان شكافته شود زماني)
 (.شود يو خال و بيرون اندازد آنچه در درون دارد

باشد و يا مانند ساير خواب و  يابد يدنباله آن يا بايد خاموش كه طوري به
 .گردد طالع يا شب صبح تازه يروزگار در پس تاريك يها يبيدار

كه با لرزش و  باشد ميعظيم  يانقالب يناگهان ي يك حادثه قيامت ي حادثه -7
 .گير همراه خواهد بود عالم غرش

 (3و  1( / 151)قارعه) «.مَا اْلقاِرَعُة .َاْلقاِرَعُة»
  (ي!ا چه كوبنده و ضربه !هكوبند آن)

 (1/  ( 99)زلزال) «ِاذا ُزْلِزَلِت اْلَاْرُض ِزْلزاَلها»

 .(آيد كه زمين به زلزله و جنبش خود در مي زماني) 

 .شركت دارندها  در اين تكان و انقالب، زمين و ماه و خورشيد و تمام آسمان

 (31/   (19)فجر) «.َدًكا َكَّلا ِإَذا ُدَكِت اْلَأْرُض َدًكا»

 (!كه زمين شكافته و پاره پاره گردد روزي !نه چنين است)

 (9( / 03)طور)  «.َيْوَم َتُموُر الَسَماء َمْوًرا»

 (.يك نوع حركت و اضطراب مخصوص درآيد كه آسمان به روزي)

شده  يها مانند پشم حالّج ، كوهشود ميكه وارد  يدر نتيجه ضربه و انفجار شديد
ت كرا ريزد، مي بيرون را خود محتويات زمين شوند، مي لبريز درياها ،1گردد يم يمتالش

گردند  يجدا و متفرق م همتمام ذرّات از ..!شوند ها مشتعل مي گردند، ستاره مي منفجر
 .روز فصل و جدا شدن ذرّات است و هم روز جمع و تركيب مجدد آنها آن روز

 (71( / 11)مرسالت) «.َهَذا َيْوُم اْلَفْصِل َجَمْعَناُكْم َواْلَأَوِلنَي»

 (.ايم ها را جمع كرده ياست كه شما و اول ياياين روز جد)

گردد،  جديد مي يو دنيا «محيط مساعد»حلول اين حادثه كه منجر به تشكيل  -8
تازه مانند  يفوران انرژ هشبيه ب يچيز يو دميدن ناگهان «نفخه صور»تعبير به  در قرآن

                                                
ها همچون پشم رنگارنگ حالجي شده  : و كوه 0/ ( 151))قارعه« .الْمَنفُوشِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ» .1

 (]متالشي[ گردند.
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بيكار افتاده  نهانِ يها كاتاليزر يا انفجار اتم و غيره شده است كه اجسام خفته و انرژي
 .آورد را به جنب و جوش و صورت ديگر درمي

 (17( / 09)حاقه) «.َواِحَدٌة َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الُصوِر َنْفَخٌة»

 (.يكه دميده شود در صور دميدن واحد پس زماني)

شروع  يشوند و سير و سلوك مجدد در عالم متفقاً برانگيخته مي يوقت همگ آن
 ينسبت به دنيا يعظيم يمقياس خيل هگردد كه عوامل رشد و اوضاع و احوال ب يم

 ي تناسل و مرگ تغذيه يجا هها( ب حيات انسان )و شايد همه ذي يبهتر بوده؛ برا يقبل
 .و تحول و خلود خواهد بود يدائم

است،  بهشت و جهنم ي زنده شدگان و تشكيل دهنده ي كه ذخيره يآن چيز -0
 :طرف اشخاص از يك يصفات مكتسبه و ملكات اخالق

 (71( / 18)مدثر) «.ُكُل َنْفٍس ّبَما َكَسَبْت َرِهيَنٌة»

 .(باشد ميآنچه كسب كرده است  يدر گرو يهر نفس)

 :و دنباله اعمال آنها از طرف ديگر خواهد بود

 (173( / 0)انعام) «ٍل َدَرَجاٌت ِمَما َعِمُّلوْاَوِلُك»

1(...اند است كه كرده يحسب عمل ههركس درجات ب يو برا)
 

 كه او را متناسب و موزون با ل و اعمال صحيح شخص يمكتسبات مثبت يا فضا
 ره خواهد بود كه قابل تبديل به يو مؤثر مفيد يشرايط محيط كرده است، منشأ انرژ

ه ترتيب نيكوكاران ب اين به .دست آورد هب توان ميرا با آن  يچيز بوده و هر مقصود
 .رسند آنچه دلخواه و مطلوب است و لذّت منظر دارد، مي

 (11( / 87)زخرف) «َوَتَّلُذ اْلَأْعُيُن ْلَأنُفُسِفيَها َما َتْشَّتِهيِه ا»

 ..(.ها لذت ببرند وجود دارد ها آرزو كنند و چشم جا آنچه نفسدر آن)... 

منحرف كه در غير طريق  يها و فعاليت يل اخالقييا رذا يبالعكس مكتسبات منف
و  انحراف و در اصطكاك با شرك حق انجام شده و با هدر غير ايمان ب يصحيح يعن

مقصود دور و  هشخص را از رسيدن بريا توأم باشد، در اثر تعارض با شرايطِ محيط، 
 :سازد يناتوان م

                                                
 اين دو معنى در يك آيه جمع شده است:  31آيه  (03)در سوره طور .1

 .«ئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌكُلُ امْرِ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ»
 ورد خويش است.(آ كه هركس درگرو دست كاهيم؛ اي نمي )... و از ]پاداش[ عملشان ذره
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 (308( / 3)بقره) «ِمَما َكَسُبوْا ّاَل َيْقِدُروَن َعَّلى َشْيٍء»

 ..(.باشند مياند ن از آنچه كسب كرده يقادر بر هيچ چيز)... 

آن  ييكه سرمنزل نها يا تنزل يافته يانرژ مصداق بهها آن يها ها و تحويل و فعاليت
كاران را در سوز  خواهد بود كه دائماً اعماق وجود گناه يحرارت است، آتش سوزان

1.از آن مقدور نيست يو گداز نگاه خواهد داشت و خالص
 

 يراسير ارتقاء و تكامل ب .البتّه ركود و توقف در كار نيست پس از قيامت -0
 :اهل بهشت ادامه خواهد داشت

 (19( / 18)انشقاق) «.َلَّتْرَكُبَن َطَبًقا َعن َطَبٍّق»

 .(ديگر يا طبقه هب يا هرآينه سوار شويد و صعود كنيد از طبقه)

 :كه هدف و جهت آن مقام پروردگار است

 (83( / 07)نجم) «.ى َرّبَك اْلُمنَّتَهىَوَأَن ِإَل»
 )و پايان راه همه، پروردگار تو است.(

مجرد ندارد؛ بلكه چون  يروحان ي جنبه ياين سير و ارتقاء برخالف تصور بعض
نيز مانند دوران دنيا  آخرت يندگان، زباشد ميمادّه  يفعاليت تكامل يگاه هر انرژ تكيه

 يخيز حاصل يمادّ محيط يك در .گيرد يم صورت يجسمان بدن با و يمادّ محيط در باز
ا مَ لِدَبَ»فعاليت و  يبرا يپر از انهار شده است و بدن جسمان يها كه تعبير به باغستان

از  ييا شراب طاهر عار يمصفّ سلِكه از نوع شير فسادناپذير و ع يبا مشروبات «لْحلَتَيَ
 :نمايد يمناسبِ مطبوع تغذيه م يها و از خوراك شود مياست، تقويت  يمست

 (33( / 03)طور) «.ِمَما َيْشَّتُهوَن َوَأْمَدْدَناُهم ّبَفاِكَهٍة َوَلْحٍم»

كه احتياج  ييها گوناگون و گوشت يها دهيم به ميوهو آنها را كمك )
 (.و اشتها داشته باشند

در اختيار دارد كه صددرصد مطلوب و  يفرمان هگزاران حاضر ب خدمت ،انسان
 ... !دلپسند او بوده كه بحورالعين و غلمان موسوم شده است

     

 !قرار دهدصالحين  ي خدا اين روز نو را مبارك بگرداند و ما را در زمره

                                                
ق و پرستش يا عش»در كتاب  و حشر و نشر و بهشت و جهنم توجيه ترموديناميكى قضاياى رستاخيز. 1

 .طرف فهم و قبول آنها باشد هعمل آمده و ممكن است قدمى ب هاى ب ، تا اندازه«انسان ترموديناميك
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 ِمْنَها َخَّلْقَناُكْم َوِفيَها ُنِعيُدُكْم»
 1«َوِمْنَها ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى

      

 است يك مرتبه ديگر يباق ياگر ابهام

 .كتاب را بخوانيد
 

   

 َعَمًّلا َصاِلًحا  َفّْلَيْعَمْل ِلَقاء َرّبِه اُقْل َفَمن َكاَن َيْرُجو»

3.«َوَلا ُيْشِرْك ّبِعَباَدِة َرّبِه َأَحًدا
 

  

                                                
 .آوريم بار ديگر از آن بيرون مى گردانيم و شما را از زمين آفريديم و به آن بازمى : 00 /( 35)طه .1
بندد، بايد كردارى شايسته داشته  بگو ... هر كس ديدار پروردگار خويش را اميد مى : 115/  (11)كهف .3

 .باشد و در پرستش پروردگارش هيچ كس را شريك نسازد
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 عشق و پرستش
 

 يا
 

 ترموديناميك انسان
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،  ی، همنام صديقه كبر به افتخار مادرم
 یاز خودگذشتگ و یشناس وظيفه  سرمشق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :تقديم به
 كه در دوران یعزيز دوستان و خويشان

 با بذل تفقد و مرحمت و با یگرفتار
 .ردندـك یوارـبزرگ اثبات رأتـج ابراز

  
  
  
  
  
  
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 هوالعزيزالعليم
 

 مقدمه
  

است )ارديبهشت و خرداد  انداري نظاميفرم هاي اول زندان اين كتاب ارمغان ماه
كه در  -(. خوشبختانه خواندن و نوشتن ممنوع نبود؟ بنابراين مشغوليت عمده1778

ورق زدن كتاب بود. يك مقدار  -اين مورد از ناچاري بايد نامش را فعاليت گذاشت
هاي ديني از  هم كتاب هاي عشقي، يك مقدار هاي افسانه و رمان يعني كتاب كتاب

يعني كتبي كه مقصد آنها  ؛قبيل ادعيه يا سرگذشت پيشوايان و مباحث اعتقادي
پرستش ذات اليزال است. به اين ترتيب گذران وقت و تقويت روحيه فراهم شده با 

آمد. ضمناً كتاب  عمل مي كسب معلومات تازه جبراني از محروميت فعاليت خارج به
را از منزل خواسته بودم تا در فرصت موجود راجع به موضوعي  ترموديناميك صنعتي

ايي حس يهاي شيم شباهتي مابين آن و فعل و انفعال كه از چند سال پيش وجه
 كردم فكر كنم. مي

الهضمي در آمد كه اينك با شرمندگي تمام  ون ثقيلمعجاز تركيب اين سه عامل 
دانم.  نمايد. تا چه انداز مقبول و مفيد واقع گردد نمي ديم ميخدمت خوانندگان تق

خالي از ماللت  براي نويسنده مشغوليتي بوده است. اگر براي خواننده نيز مشغوليتِ
بد و خوب آن پاي كساني بايد  ،باشد بسيار راضي و شاكر خواهد بود. در هر حال

 نوشته شود كه سبب اين بيكاري و گرفتاري شدند...
اوالً  :باشد مياز عنوان كتاب پيداست، كتاب شامل سه نوع مطلب  كه طوري به

آيد  ياز آن اصوالً بدش نم يكس .عشق كه كمابيش مطلوب همه و مشهور است
عشق  يحداعال عنوان بهپرستش  ؛ثانياً پرستش .()خصوصاً در ملت شاعرمسلك ايران

جن از  گويند ميو  دهد ميخدا را  يوچون اسم خدا و ب ياست ول نيز گفته شده
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يا به  .را از اين صحبت خوش نيايد «از ما بهتران»رود چه بسا كه  درمي اهلل بسم
 ينكرده كسان يخدا 1«.فَرَتْ مِن قَسْوَرَةٍ .كَأَنَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ»مصداق آيه شريفه 

از اين كلمه رم  كنند ميزده كه از صولت شير فرار  باشند كه مانند خران وحشت
كنم غير از اشخاص  كه گمان مي باشد مي ياست، مطلب كه ترموديناميك يسوم !كنند

اموش به اين درس بيندازند )و حتماً فر ياند نظر كه در مدرسه مجبور شده يمعدود
 ...اند( سايرين را بسيار ناراحت و نگران خواهد كرد كرده

 !و حوضش ماند مي يعل !نمايد ينم يبين كتاب پيش يبرا يا خالصه آنكه خواننده

     

نموده است  يآنكه سع  ييك .است  كرده يجوي چاره دو يبدبخت چنين فرار از يبرا
 يشكستگ پا و هر دست هگيرد، ب كه مورد استناد قرار مي را و مسائل ترموديناميك يمبان

 .نمايد يالمقدور كمتر علم فروش يشرح دهد و حت يا ها تا اندازه يشده در پاورق
نوبه خود مزيد  هكه ب -ها ها و تفصيل تجديد مطلع يعالوه ربط مطالب را با بعض هب

 يهاي كه اگر قسمتب بدهدترتي يطور -طلبد مي معذرت قبالً و شده تصديع و تطويل
 ي رشته ذلك معترموديناميك و رياضيات مبهم بود  بيگانگان به يمفهوم نشد و برا

توقع هم نبايد  يول .پذير باشد امكان يگسيخته نگردد و تعقيب مباحث بعد يكل
است   خود مسلم شده يترموديناميك كه در جا يها د كه نتايج و فرمولنداشته باش

 .هن خواننده نيز به اثبات و يقين برسددر اينجا و در ذ

خود   هب خود باشد ميدر اقتصاد  كتاب كه استعمال ترموديناميك  فصل وسط
 بود جلو رفته يكرده و بيش از آنچه نظر ابتداي توسعه و تفصيل خارج از تناسب پيدا

ميدان تفاهم و تشريك در اين زمينه  كند ميالبته ناقص است و گمان  ذلك مع .است 
در  .باز و اميدبخش باشد يمابين ترموديناميك و علوم اقتصاد و اجتماع خيل يمساع

است   شده يرياض ي ساده يها فورمول يكه در اين فصل از بعض يهر حال استمداد
 .نخواهد بود باشد ميتر  يكه موضوعات عموم يمانع تجديد عهد با فصول بعد

ارتباط  آنكه يبرا همچنين و «ازمابهتران» ي دسته خاطر يابر آنكه ديگر يجوي چاره
 يبعض ي ناحيه از كتاب متن تكفير و طرد موجب ياسالم و يدين مفاهيم با مطالب يطبيع

آنچه  ندهد دست از را خود استقالل «انسان ترموديناميك» موضوع و نشود روشنفكران

                                                
 گريزند. اند كه از ]مقابل[ شير مي خراني رميده: گويي گور 01و  05( / 18مدثر). 1
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 .است  ها جا داده كرده در پاورقي آيد جدا يو كالم خدا در آن م خدا يرا كه پا
ها را هم نديده نگيرند  پاورقي نمايد ميخوانندگان محترم توصيه  ي كليه  به ذلك مع)

 در .(..!نگردند است  شده نازل االغ ...شأن در كه الذكر فوق آيه مشمول نكرده يتا خدا

 و نتايج جاهر .دارد مستقل يجريان ودخ يبرا يكهر حاشيه و كتاب متن هر حال
و  گمان نگارنده قابل تطبيق و قياس با آيات قرآن است كه به  پيش آمده يهاي ربط

از اين  ياست و اگر يك  صفحه داده شده زيردر  يا كلمات ائمه است تذكر و ترجمه
گرفته  يانحراف ديگر دليل برنبايد نظر خواننده كج و بيراهه رفته باشد  دو جريان به

 .شود
در اين  يرياض يد رسيدن به نتايج بسيار قطعنكه نبايد داشته باش يانتظار ديگر

در زمينه حيات  در اينجا ترموديناميك .است «ينيمه علم -نيمه ادبي» قبيل مباحث
 ي پر از ستارهآسمان  عشق به لِپر از گُ ياز صحرا يپل ربط و معراج عنوان بهانسان 

انسان و اجتماع مابين اين  يها اينكه فعاليت نظر به .است پرستش انتخاب شده
، ناگزير در سفر از ديار باشد ميدوسرحد يا بر حول اين محور در حركت و گردش 

منازل بشريت و مناظر انسانيت عبور خواهد شد كه  يعشق به ديار پرستش از بسيار
 .و تماشا نباشد ياز تازگ يممكن است خال شود مي ديده يجديد ي از دريچه يوقت

     

 يو نظر ياز علوم و موضوعات فن يها قبل در بسيار از مدت اصول ترموديناميك
و  يشناس شايد در زيست .اند از آن گرفته يشده و نتايج قابل توجه كاربرده هب

كار  هب ،شود مي ياز آنچه در اين كتاب سع زودتر و بهتر را آننيز  يانسان يها فعاليت
است ترموديناميك در هر   در هر صورت الزم شده .البته اَلْفَضْلُ لِلْمُتِقَدِمْ .برده باشند

 يها به زبان قوم ها و استعاره آمده به استعانت تشبيه در يرنگ محل لباس و به جا به
انتها و پر از اشكال  يبه عالم ب در ورود .حرف بزند تا طرفين كالم يكديگر را بفهمند

ترموديناميك در  يمسلماً پا .شود ميالزم  يهاي حيات نيز ناگزير تطبيق و تحريف
در  .ديگر خواهد بود يدارتر از جاها تر و زبانش لكنت كار لنگ ياينجا و در ابتدا

با عدم  .اول رعايت احتياط و قبول اجمال نبايد زياد مورد ايراد گردد يها قدم
جز  يها بيان ورود در تفصيل يفرصت برا يو صالحيت نگارنده و كم يناسايش

 .ست داشته باشدتوان ميتقريب ن
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سـاحت محبـوب    با چنين اعتراف و معذرت اميدوار است هرگونه جسارت كـه بـه  
ــه و عشــق ــه كــه خطــا لكــه هــر و نمــوده پرســتش مقــدس آســتان ب  درخشــان دامــن ب

كننـدگان   ارد كرده باشد، با عنايـت خواننـدگان و اصـالحات تكميـل    و ترموديناميك
 .مرتفع گردد
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 اد شناخته شده از چپ به راست: شهيد محمدعلي رجايي، مرحوم دكتر علي شريعتي، )افر
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1  
 چند كلمه از عشق

 عشق یدنيا -1 .1

شاعر و هنرمند هم نيستم كه در اين  .ام عشق و اهل معاشقه نبوده ي دلداده يدر زندگ
 .داشته باشم يو زيباشناس يزمينه احساسات لطيف پرورانده و صالحيت نظر در عاشق

عشاق و عالم شيفتگان جمال و  يعشق را نچشيده، قدم در واد يشخصاً مزه و معنا
دست  هام ب ام نان گندم ديده هاگر نخورد»به مثل معروف  اما بنا .ام كمال نگذاشته

 .ام وصف عشق را شنيده و مختصراً خوانده ،«مردم

     

و ادبيات  يكه بگذريم، كتب دين يزندگ يو از مكاتبات جد ياز كتب علم
بوده  يرا هم كه كنار بگذاريم، بايد گفت آنچه بشر سروده، اشعار عشق ياخالق
ها و ادبيات كهن در  ، افسانهشود يمختم  يبه عروس يدوران كودك يها قصه .است

خودمان سراسر نقش  يها غالباً حكايات عشق است، اشعار و غزليات شعرا تمام زبان
و تأترها و سينماها با مختصر استثناءِ  نويسندگان اروپا يها و نگار رخ يار است، نوشته

 .زند سراسر بر محور عشق و وصال دور مي

 يخوانان و نگارندگان زيباي مديحه يهنرمندان همگ .اق استعش ي نغمه يموسيق
 :اند كه خوراك عشق است بوده

 همه كس طالب يار است چه هشيار و چه مست

 چه كنشت همه  جا خانه عشق است  چه مسجد
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گوياتر از  يكار لطيف، زبانبديع و اف يبيان معان ينيز برا و حكمت كتب عرفان
 .اند زبان عشق نيافته

 .مختلف و با عناوين متفاوت يها البته عشق .زنند همه دم از عشق مي

 يك نكته بيش نيست غم عشق و اين عجب

 كرّر استـامـنوم  نـش يـه  مــر  كـــز  هــك

 آيا عشق را بايد به حساب آورد؟ -1 .2

 يكار يو عاشق يعلوم و مباحث جد است خارج از يدرست است كه عشق بحث
 .اگر قابل استتار است، قابل انكار نيست ياست در اختفا، ول

كردن است و كار هنرمند از نويسنده و نوازنـده   گفتن و غلوّ كار شاعر مبالغه اگرچه
 .است كه مورد نظـر او باشـد   يكردن خطوط خاص و نگارنده، همه نماياندن و برجسته

اين حقيقت قابل انكـار نيسـت كـه عشـق و      .«مردم نگويند چيزها ينباشد چيزك تا»اما 
از اشـتغاالت   ياعم از آنكه مقبول و مشـروع يـا منحـرف و مـردود باشـد، يكـ       يعاشق

است كـه در افـراد و اجتماعـات نقـش      يجاذب عمده بشريت و از عوامل بسيار مؤثر
موجـود، آثـار    خود عشق هرچه باشد اعـم از موهـوم يـا    .كند ميكرده و  يباز ياساس

د موضـوع  توانـ  ميآنچه مشهود و محسوس و مؤثر بود، ن .آن مشهود و محسوس است
 .قابل توجه نباشد ينشود و از جهت يعلم

را در سر راه خود  ياين حقيقت قابل انكار نيست كه حرارت عشق موانع زياد
 ياشاهكاره .نمايد يم ايجاد آن صاحب در العاده فوق خروش و و جوش .كند ميآب 

 يها در زير شعله يسياس يها و موفقيت يو چه بسيار فتوحات نظام يو هنر يادب
فروزان عشق حاصل شده است يا در آن هنگام كه قلب شخص تحت تأثرات شديد 

 .واقع بوده است

 كرد يار اين سفر توان يكه سودها بَر     يعزم مرحله عشق پيش نِه قدم به

كـه شـخص عـوض     يگـوي  .يو حقيقـ  يعاست طبي يجاذبيت و واقعيت عشق امر
 يافتـد و هـوش و تـدبير و سـاير اسـتعدادها      يو خروش م  جوش ، احساسات بهشود مي

تحريكـات   و جوش و جنب همين شايد .آيند يم ظهور و بروز و جوش  و  جنب به يدرون
 .شود ميقول شعرا پير جوان  هب .بخشد يو نشاط م يتر و تازگ  يآدم است كه به

 دوباره كنم يجوان شوم ز سر و زندگ        يابم يا ب يار بوسهلعل ل اگر ز
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 انواع عشق و قدرت آن -1 .3

تر است و  يتر و عاد آنچه ساده .متفاوت دارد يها معاشقه وجوه مختلف و معشوق
از اين  .است يو جاذبه نر و مادگ يباشد، عشق جنس يها م پايه و مقياس ساير عشق

 .يابد ياير حيوانات )و شايد موجودات( اتصال و تعميم مبه عوالم س يبابت عالم بشر

 باشد ميشاعرانه  يها مزورانه و تخيل يها از تصنع يحيوانات كه خال يدر دنيا
 .تر است و اندازه و تقدير آن آسان شود ميقدرت عجيب اين پديده بهتر نمودار 

هبت اختيار و مو كند مي يگر كه دست طبيعت و اراده خلقت آشكارا جلوه يآنجاي
به  توان مينمايد، بهتر  يكه امتياز خاصه انسان است، ايجاد انحراف و اختالل نم

 ...برد و به واقعيت آن ايمان آورد يكيفيت و حدود اين امر پ

 ياساس يها يا نشانه (Fonctions) يگويند اعمال اصل يم يشناس زيست يعلما
و از اين سه چيز  .توالد -تبادل )ارتباط با محيط خارج( -تغذيه :است چيزحيات سه 

تر است و سايرين را  ، آنكه مهمباشد ميكه هدف مشترك آنها بقا و ادامه حيات 
كه  يجاي هتا ب .و عامل توليدمثل است يجنس غريزه يعمل سوم يعن كند مي خود يفدا

ميرد  جنس نر بالفاصله مي :يگير فتج يآيند مگر برا ياز حشرات به دنيا نم يبعض
چشم برهم  يريز و جنس ماده عمر خود را از سر شب به صبح نرسانده پس از تخم

 طور به يجنس از حيوانات عمل يانواع زياد يبرا .(Les Ephemeres) گذارد مي
كه در ( J.H.  Fabre) دانشمند معروف فابر .آنها است يمحسوس تنها دليل وجود

قدرت »است  بوده (Mantes religieuse)عنكبوت از نوع يك جماع معاشقه يا مطالعه
 .نمايد ميمشاهده ( L'amour plus forte que la mort) «عشق را فوق قدرت مرگ

كه جنس نر محبوب خود را سخت در آغوش گرفته بود، دانشمند مزبور  يالدر ح
بدون آنكه عاشق  .بيند حيوان ماده مشغول خوردن سر و كله شوهر بيچاره است يم

را  يو فداكار يو فشار عشقش را بكاهد و آنقدر وفادار ياز گرم يفداكار چيز
دلسوز رسيده مخزن غدد  تا فكّين بيرحم معشوق به حدود شكم عاشق دهد ميادامه 
 ...گردد حاصل مي يدر اين موقع رهاي .درد را مي يجنس

 يهاي اما موارد و مثال .در حيوانات حس صيانت نفس و دفاع از بقاء وجود دارد
و توليد  ي( در برابر حس جنسيخودخواه يحس صيانت نفس )يعن دهد ميكه نشان 

كه درندگان  يهاي ها و جنگ بازي قعش .شمار است اندازد نيز بي يو حفظ نسل سپر م
ماده  ي ربودن و مالك شدن يك ماده )يا گله يبرا يگير و چرندگان در فصل جفت
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، شود مي نرها ساير كشتن با توأم يقو نر يك يپيروز به منجر و نمايند مي ها( گوزن در
قرار طبيعت به اين ترتيب  .باشد يشكارچيان و جانورشناسان م ياز مشهودات عاد

افراد ضعيف توليدكننده  گذارد نمي كرده، حراست آن قيام و حفظ به نسل از انعقاد بلق
كه ماده حيوانات  يو جسارت يدرندگ .دارد يجنس ماده نيز نوبت .دهنده شوند و ارث

 هنگام  به   نرها  از حرارت شديدتر يگاه دهد ميدر دفاع از نوزادان خود نشان 
 .تر است يآيد از آن قو يم يكه بعد از عشق جنس يعشق مادر  .باشد مي يگير جفت

اند كه آواز بلبل در  ها اين را راست گفته پردازي ما با همه استعاره و دروغ يشعرا
نه تنها بلبل بلكه ساير طيور و حشرات  .خاطر معشوق و محبوب است يميان گل برا

 .گردند يوب مدنبال جنس مطل هآيند نيز ب يكه در فصل بهار به پرواز و آواز درم
بهترين آثار و مظاهر  يو حِدَت عمل خود يعن يحيوانات نيز مانند انسان شكفتگ

 .دهند ميبروز  يرا در ايام عاشق يوجود

اند و  ديوار نقش رخ يار ديده و از عالم حيوان و انسان پا فراتر نهاده بر هر در عرفا
جان و با جان را مظاهر و مواليد عشق  يعشق شنيده، جهان ب يو ساز نوا ياز هر نِ
 .اند شناخته

 :گويد يم يروم يمولو

 فتاد يـاندر نِـش عشق است كـآت        فتاد  يوشش عشق است كاندر مِـج

 كوه در رقص آمد و چاالك شد        اك از عشق بر افالك شدـجسم خ

 اــم ياـه لتـه عـلـمـج يدوا يا        ما يعشق خوش سودا يشاد باش ا

 اـوس مـامـوت و نـخـن يدوا يو         اـم ينوســالـون و جـالطـو افــت يا
اند  دانسته يآورندگان اديان كه خود را مأمور تربيت و مقيد به رعايت حقيقت م

زمين كه مورد احترام  يرو يديان توحيدمؤسس ا .اند زده ينيز دم از عشق و بندگ
خليل  .ابراهيم خليل .السّالم( است نَبيِناو عليه ي)عل ، حضرت ابراهيمباشد ميتمام آنها 

  :كند مياو را چنين وصف  قرآن !دوستدار خدا .دوستدار ييعن
  (01/ ( 7)عمران )آل «.ِمَن اْلُمْشِرِكنَي ِنيًفا ُمْسِّلًما َوَما َكاَنَح»

مُسلِم بود )تسليم شده به  ،مايل و طالب حق( يابراهيم حنيف بود )حنيف يعن
 .(ورزيد ينم يبه ديگر يخدا( و مشرك نبود )غير از خدا عشق و بندگ

آمد  حضرت مسيح گويند مي .دانند ميدين خود را دين عشق و محبت  مسيحيان
 .كه عشق را )عشق به خدا و محبت به خلق را( تعليم كند
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 .يعرب است تا يكلمه عشق وجود ندارد )اين كلمه شاعرانه بيشتر فارس در قرآن
و با  .گويند( يعشق را حُب م در آن زمان شايد مصطلح نبوده است و حاال هم اعراب

گذارده شده، و اعتقاد و يقين خواسته  تعقل و تمرين و تزكيه يمبنابر تعليم اساس آنكه
 ي)جستجو و طلب رو «اهلل اِبْتِغاءِ وَجهِ»نظير  يشده است، باز همه جا صحبت از كلمات

اصالً  .باشد يم آن امثال و «اهللحُبّ اَشَدُ» ،«اهلليَرجُونَ لِقاءَ» ،«اهللاَؤلياءَ» ،«اهلل يُحبّونَ» ،خدا(
نشده باشد  «دل»اسالم و باالتر از آن دانسته است كه تا وارد  ين را سواقرآن ايما

 .شود يايمان كار دل است و دل مؤمن از نام خدا شكفته م .شناسد يمقبول و مؤثر نم
خداوند  .ريزد افتد و اشك شوق مي يخاك م خدا به يها مؤمن با ديدن آيات و نشانه

 .دييمن بيا سوي به، «بخواهيد»و مرا  كند مرا بخوانيد يدر قرآن مكرر سفارش م

 يباز آ يصدبار اگر توبه شكست          نيست ياين درگه ما درگه نوميد

 صفتِ ،مذموم برنداشته، حسادت كه به تهمتِ يكه نقد عشق ناخالص ييگو
زيرا تنها اينها نيستند  .باشد يدرگاه عشق م يزمين است، قرار ازل يرو يها معشوق

را وعده  يكريم نيز هر تقصير ، قرآنخواهند ميملك خالص خود كه دل عاشق را 
  : جز شرك دهد ميبخشش 

 1«وَن َذِلَك ِلَمن َيَشاءّبِه َوَيْغِفُر َما ُد ِإَن الّّلَه ّاَل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك»
 -هر عنوان كه باشد )بته را ب يحبت و خدمت خدا احددهد در م ياجازه نم

دل و دين مؤمن  .ترس و غيره( شريك نمايند -پاداش -تشكر -ريا -شريك -شفيع
  :او زحمت بكشد يخدا باشد و برا يبايد خالصاً مخلصاً برا

َعَمًّلا َصاِلًحا َوَلا ُيْشِرْك  ِلَقاء َرّبِه َفّْلَيْعَمْل اَفَمن َكاَن َيْرُجو ...ُقْل »
  (115/( 11))كهف «.ّبِعَباَدِة َرّبِه َأَحًدا

باشد پس الزم است  يپروردگارش م يهركس آرزومند لقا... بگو )
را  يپروردگارش احد يانجام دهد، عمل شايسته، و در بندگ يعمل

 (.شريك نكند

دانيد شرط قبول دين را واليت دانسته و واليت را  يم كه طوري به در مذهب شيعه
رسيده سراسر تكبير و تسبيح و حمد  كه از امامان يدعاهاي .جويند يدر محبت م
و  يو پاك ينعمات و صفات خدا كه بخشندگ يبا يادآور خواهند ميخداست و 

                                                
بخشد و]لي[ غير از آن را  : خدا اين ]گناه را[ كه برايش ]در قدرت[ شريك قائل شوند نمي 81( / 8نساء) .1

 بخشد؛ ... براي هر كه بخواهد ]و شايسته بداند[ مي
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 .فات جالله ديگر است، محبت او را در دل مسلمان زياد نمايندو ص يبزرگوار
  :فرمايد ميما تعليم داده ه ب يابوحمزه ثمال ي)ع( در دعا حضرت سجاد

  «َلَكُحّبًا یو َقّلب َاسَئُّلَك َان َتمَّلَأ یَم ِاّنالّله»
 (، يخواهم كه دل مرا ماالمال از محبت خود كن )خدايا از تو مي

  «ِلقاَئك یَوصِبت ِاَل»
 )ديدار و مالقاتت را در خاطرم محبوب بگردان(، 

  «یَرغَبّت یف یيا غاَيّت»
1.(من يميل و آرزو يمنتها ي)ا

 

 تعميم عشق -1 .4

 .وسيع و متغير كرده است يرا خيل يدامنه عاشق يصفات انسان و تنوع يتكامل بشر
دارتر با انواع و اطوار بسيار و  تر و دامنه را بايد در يك افق وسيع در اينجا مسئله عشق

 .شمار مطالعه كرد يآثار و مظاهر ب

                                                
. ما در دعا باشد مياند غير از دعاهايى است كه معمول و منظور ما  ياد دادهما  هب البته دعاهايى كه ائمه. 1

طلبيم. آنها در دعا راز و نياز عاشقانه كرده  خواهيم. خدا را به خدمت خود مى راحتى دنيا و خودمان را مي
گذارند. ذكرشان وصف عظمت و كمال سبحان و  خواهند و خود را در خدمت او مى و خدا را مى

. توجه به دستگاه عظمت خلقت داشته از حقارت و تقصيرات خود باشد مين حمد و رضايت منّان وردشا
نمايند. ما برعكس براى شكايت از قسمت  خواهند. آنها تقاضاى بخشش و تمناى قرب مى معذرت مى

ى كار خود و اعتراض و ايراد به كار خدا فقط در مواقع گرفتارى دست به دعا و التماس برداشته طلب
 .اند و ما مُدّعى ها عاشق كنيم. آن مى

خواهند كه بيشتر و بهتر بار مشكالت و ابتالهاى راه وصول به حق را به منزل برسانند.  آنها صبر و فرج مي
 است:  در دعاى كميلكنند.  و همت و قوت زيادتر براى پيروزى در ميان مسابقه خدمت و عمل طلب مي

اشدُد عَلَى الَعزيمَةِ جَوانِحىِ. وَهَب لِىَ الجدَ فى خَشيَتِكَ وَ  دمَتِكَ جَوارِحى وَقَوِعَلى خِ»
فى ميادينِ السَابِقين وَ اُسرِعَ اِليكَ فى االِتِصال بِخِدمَتِكَ حتَى اَسرَحَ اِليكَ  الدَوام فِى
 .«المُبادِرين

را، اعضايم را بر انجام خدمتت نيرومند ساز و دلم را بر عزم و آهنگت قوي )... پروردگا
دار و در بيم از مقامت به من جهد و تالش بخش و در پيوستگي خدمتت مداومت ده، تا 

  تازان به سويت ره سپرم و در ميان شتابندگان به درگاهت شتابم...( هاي پيش در ميدان
جاى ما گذاشته بار  هخواهيم خود را ب كنيم و از خدا مي دعا مي و كارما در مقابل براى فرار از وظيفه 

 !سعى و رنج، مفت و مسلم اهل بهشت بشويم دوش خود بكشد. توقع داريم بى هخدمت و تربيت را ب

بعد از معرفت  ي عبادت و مرحله ي الزمه و معشوق است عاشق و خواندن و خواستنِ حالِ كردن زبانِدعا
دوست است و دعا كردن  ي يقت معرفت يافتن و ايمان پيدا كردن مانند شناختن درِ خانه. در حقباشد مي

 .باشد ميتشرُف و خدمت خواستن  ي دوست كوبيدن و اجازه ي خانه درِه ب
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اين است كه با وجود انواع مختلف و حاالت  كند ميكه مطلب را سهل  يچيز
در تمام اين  يشتركزياد، جهات م يها متفاوت و مقاصد متضاد و شدت و ضعف

اگر مقصد مختلف است،  .كنند وجود دارد يمتعدد پيدا م يها كه البته اسام عشق
 .منشاء واحد است

        كه عشق از آن خيزد ياست نهان يا لطيفه
 است يه نام آن نه لب لعل و خط زنگارك

مانند خواسته و خواهش، ميل  يا از كلمات ساده يدر درجات تصاعد ياين اسام
كه در خواهنده باشد و يا اهميت و  يحسب شدت و ضعف ها منظور شروع شده بي

از قبيل مقصد يا مقصود، احتياج يا مايحتاج،  يكه در خواسته باشد به كلمات يا جاذبه
 .شود مي يو باالخره به معبود منته .رسد آل، محبوب و معشوق مي همطلوب، ايد

كشاند و در او ايجاد تمايل  يم يتمام اينها از آن جهت كه شخص را به طرف
 :از عشق به شمار خواهد آمد ينوع نمايد مي يو حركات خارج يدرون

            در ره عشق نشد كس به يقين محرم راز
 دارد يمانـر حسب فهم گـب يسـك رــه

و  ينداريم كه معشوق و مطلوب چيست و تا چه درجه واقعيت خارج يفعالً كار
آنچه مسلم و مهم است اينكه در انسان چنين حالت و  .باشد يمقابليت عشق را دارا 

يا تحت فرمان  يوجود انسان اعم از اينكه آن را سراسر ماد .شود يآثار فعاليت پيدا م
به  .گردد گرم و مشتعل مي .شود ميبدانيم، در برابر عشق بيدار  يروح يجوهرها

نند و اين فعاليت را با ك يجوارح و اعصاب فعاليت پيدا م .آيد يجنب و جوش درم
مثل اينكه  .تناسب و تفاهم دارندآن  يبرا ييعن .دهند ميصميميت و نشاط انجام 

چون انسان در برابر هيچ چيز جز  .آنها چنين بوده است يو تقدير اصل يتدارك قبل
 .آيد ي( به حركت و فعاليت درنمياعم و در دو جهت مثبت و منف يعشق )به معنا

مكنون را بيرون  يها و چون در مقابل عشق سرمايه .است يحقيق يپس عشق امر واقع
همين كار  ياندازد پس بايد گفت برا يكار م هرا ب يريزد و ممكنات وجود يم

 يمراحل مختلف يكه عشق دارا حال اگر درنظر بگيريم .ساخته و پرداخته شده است
فراموش و فدا كه شخص خود را در قبال عشق  شود مياز آن پيدا  ياست و مراحل

 خواهيم رسيد يتر عميق يها كند، به استنباط يم

 است بحر عشق كه هيچش كناره نيست يبحر
 يستـاره نــد چـارنـان بسپـكه جـز آنـجا جـآن
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نيز  يپيش از آنكه به چنان مراحل عميق و دقيق برسيم، در مراحل پست عاد
رف وقت يا فكر يا مال شويم در وصول به مقصودمان ص بينيم كه حاضر مي يبسيار م

 .ها مايه بگذاريم يزحمت بيندازيم، از متعلقات و خودخواه هيم، خود را بيبنما
 ذلك مع .باشد يديگر حس عشق درست عكس حس صيانت نفس و بقا م عبارت به

و با همه شاخ و  .در حيات(طوركلي  بهو موجود در انسان )يا  ياست طبيع يحس
غيرقابل انكار و  يا پديده يو علم ياز نظر ماد اند به آن داده كه شعرا و عرفا يبرگ

 .باشد يبلكه قابل توجه م

ها و  يرباي بعد ديگر منظور ما از معشوق جنس ماده يا جنس مقابل با دل هاز اين ب
 .را شامل خواهد بود يباشد، بلكه هر مقصود و مطلوب ينم يو ذوق يشهوان يها جاذبه

و منشأ  يزندگ يها تحت عنوان واحد ساده عشق، تمام هدفقصد اين است كه 
اعم  .جمع كرده باشيمرا  (Psychologique) يو روان ياز جسمان يبشر يها فعاليت

 يِشهوات، احساسات، ذوق، هنر، امور اعتبار و يغريزه جنس ،از خوراك، پوشاك
ظاهراً در  .ي( يا نفسانو پسيكولوژيك )فيزيولوژيك يو روح ي، بدنيو معنو يماد

ها  همان فعاليت يزيرا كه مظاهر زندگ .ايم نرفته ياين تعميم و تسهيل به راه خطاي
كه مورد عالقه يا احتياج انسان  يجز از مقاصد و مسائل يها از جاي است و اين فعاليت
هيچ  ،ذوق و ميل نداشته باشد يبه چيزه شخص ك يروز .گيرد يباشد، سرچشمه نم

 .كند مين يعمل

 احتياج -1 .5

كه  دهد ميبه شخص دست  يحال اگر در نظر بگيريم كه ميل و عشق و طلب وقت
نوع  هم باز يك از طرف مقابل حس كند )كه آن يا در خود يا جاذبه ياحتياج

شود(،  ياس و تحريك مشدن در انسان احس كه با مواجه ياحتياج است منتها احتياج
احتياج است و اصالً  يها و مظاهر زندگ خواهيم گفت كه منبع و منشاء تمام فعاليت

 يفرق موجود زنده با موجود غيرزنده در اين است كه دوم .احتياج ييعن يزندگ
 .نمايد ينم ياحتياج يكل طور بهيا كمبود و  ييا تشنگ يگونه احساس گرسنگ هيچ

 .وجود او است «خارج»كه در بيند  يم ياج چيزخود را محت ياول يول



 

 

 
 
 
 
 
 

 

2 
 يچند كلمه از زندگ

 

 .بس است .گفتيم از عشق و پرستش

 :حافظ الغيب لسان شعر با تكرار .باشد يخالص آن از و داشته پايان كه نيست يگفتار

 است بحر عشق كه هيچش كناره نيست يبحر

 !آنجا جز آنكه جان بسپارند چاره نيست                                               

 .كشاند ببينيم ترموديناميك ما را به كدام ديار مي .انسان برويم سر ترموديناميك
  .كنيم يانسان شروع م يالبته اول از زندگ

 یمدار زندگ -2 .1

 يو خللـ  يو پركردن كسـر  «احتياج»رفع  يزنده( براهر موجود  يكل طور بهانسان )و 
رسـد   تا به مقصود مي .آيد يحركت و تكاپو و طلب در م كند، به يكه در خود حس م

يا احتياج او تـدريجاً كاسـته   و از آتش عشق يا اشتها  .آميزد يو با معشوق يا طعمه در م
حاصــل  در او يديگــر ركــود عبــارت بــهآرامــش و ســكونت و رضــايت و  .شــود مــي
 .به خواب برود يممكن است حت .شود ميخاموش  .شود مي

او به سر منزل مقصود  يبه اين ترتيب يك دوره يا يك حلقه از اعمال زندگ
مدار يا سير  .كند مي يرا ط ييك مدار كوچك به اصطالح ترموديناميك .رسد مي

شد و قوت گرفت، احتياج موجب  آن سكون بود، احتياج پديدار يكه ابتدا يا بسته
به موفقيت و وصال شد، فعاليت تخفيف  يحركت و فعاليت گرديد، فعاليت منته

 (3و  1)اشكال  .يافته و ختم گرديد و به سكون مجدد تبديل شد
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 p درمختصات                  يزندگ يمدار فرض             pv در مختصات

رو به شدت  و پديدار شدهo در مبداء احتياجطلب يا شود:  ، مالحظه مي3و  1توجه به اشكال با 
فعاليت و طلب هر دو در افزايش  .شود يعاليت شروع م( فaو A )در نقاط يپس از مدت .گذارد يم
پيدا و احتياج تخفيف  شود ميتجديد  يير. سرسد حداكثر مي به( bوB نقاطدر )باشد تا آنكه فعاليت  يم

 .شود يحاصل م( d و D نقاطدر ) يو خاموش يتا باالخره سير شود ميفعاليت هم كم  .كند مي

الينقطع تا دَمِ  طور بهكليه موجودات زنده  يرا كه برا ياين مدار كوچك فرض
و ممكن  شود ميزمستان( تكرار  مانندِ مرگ يها مرگ )يا تا خواب شب و خواب

 (Cycle elementaire de la vie)«يزندگ ينصرمدار ع» است بسيط يا مركب باشد
عشق شديدتر باشد فعاليت  هر قدر درجه احتياج و عطش و .يميگو مي «مدار مفرد»يا 
 .دارتر خواهد بود تر انجام گرديده، مدار دامنه يتر و طوالن يقو

باشد كه شخص )يا  يار كارايم، معرف مقد شدت عمل گفته را آنكه   pهرگاه
 ، مساحت مداردهد ميموجود( در راه وصول به معشوقش در واحد زمان انجام 

oabcd در مختصات p و v(v  معادل فعاليت يا كارنمايش زمان ،)است كه  ياست
 .منظور انجام يافته است معشوقِ خاطرِ يبرا يضمن مدار عنصر

APdvT  

 ثير مدارتكرار و تك -2 .2

كه  باشند مين يا ( اجرام سادهيالبته چون موجودات زنده )ولو حيوانات تك سلول
 يساده كفايت زندگ يغذاي ي نوع احتياج داشته باشند، و مثالً يك ماده فقط يك
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 .يك مدار مفرد فوق نخواهد بود آنها را بنمايد، حياتشان منحصر و محدود به
 .كنند يپيدا م ياحتياجات متعدد و متنوع و متوال

نمايند  يرا ط يا تأمين هر نوع احتياج ساده اوليه بايد مدار جداگانه يبرا ،اوالً
 .()ممكن است در زمان، منطبق و مركب هم بشوند

و  ي( پس از آنكه يك مرتبه به مايحتاج رسيده سيراب و راضي)نكته اصل ،ثانياً
حتياج به اكسيژن و امثال ، اي، تشنگيگرسنگ .مانند يهمان حال نمه راكد شدند، ب

وصول به احتياج تازه به  يباز بايد برا كه طوري به .آيد يآن مجدداً به سراغشان م
 .طلب و به دست و پا بيفتند

آورد  يپيش م يعوامل و مسائل چند كنند مي يكه در آن زندگ يمحيط ،ثالثاً
اين بابت نيز وادار كه آنها را مواجه با تغييرات، اشكاالت، خطرات و غيره نموده، از 

از  يكه ممكن است مجزا .گردند مي ييا دفاع يالعمل عكس يمدارها يبه انجام و ط
 .گردد  A و  v و  p افزايشيا توأم با آن و موجب  يمدار اصل

فوق درست است كه به لحاظ  يعنصر ي)نكته بسيار حساس( مدارها ،رابعاً
و به سكون مجدد  شود ميمسدود  يلحاظ احتياج داخل  پديدار و به يفعاليت خارج

اوقات  يدر داخله موجود )و گاه يهميشه يك تأثير و تغيير يگردد، ول مي يمنته
گذارد كه همان رشد و پيدايش ترتيبات و  مي يعالوه بر آن در خارج موجود( باق

اين اعضا يا  .باشد مي( يتشكيالت جديد در درون موجود )و در محيط خارج
 نمايند ميايجاب  يا تازه يها وبه خود احتياجات و درخواستتشكيالت جديد به ن

 .گردد مدار مي يكه منجربه تكثير و توسعه و توال
يك  است يحيوان ،شود مي درست ماده و نر يها گامت كه از اجتماع  يا مثالً نطفه

جذب و  يحركات و فعاليت ضعيف برا يدارا .مختصر يو محتاج به غذا يسلول
دو  تبديل به يك سلول .كند مينتيجه تغذيه بالفاصله شروع به انقسام  اما در .دفع غذا

كه احتياج  دهد ميتشكيل  يسلول و چهار سلول و هزاران سلول گرديده، يك كلن
سپس از صورت ساده يكنواخت  .است يآن به مراتب شديدتر از نطفه اصل يغذاي

ا خارج تغيير كرده و داخل ب يها سلولوضع  .شود ميدرآمده، مجوّف و غيرمتقارن 
در  تدريج بهكه  يجاي هتا ب .كند ميبنابراين نوع احتياج و فعاليت آنها اختالف پيدا 

و نسوج هر كدام ايجاب مقتضيات و احتياجات  ها سلول، عمل يحاالت جنين يط
غيرمأنوس  بازِ وسيعِ آيد و با محيطِ ينوزاد بيرون م صورت بهمتعدد و متفاوت نموده 
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موقع احتياجات او هوا، آب، غذا و حفاظت در مقابل  در اين .شود ميرو  هپرخطر روب
موقع به او شير  هآنكه گريه نكند بايد ب يبرا .است يسرما و گرما و عوامل محيط

اما چند  .گاه فضوالتش را بردارند دارند و گاه او را نگاه يگرم و نرم يجا .برسانند
او عالوه بر لوازم فوق  ي، اگر براكه گذشت و چشم و گوشش را باز كرد يروز

كه به  ينسبت به كسان .فراهم نكنند گريه خواهد كرد يو شنيدن يديدن يها يسرگرم
انس پيدا كرده اگر از كنارش دور شوند گريه و نسبت به  دهند مي ياو غذا و باز

يواش يواش دست و پايش  .كند ياحتياج به معاشرت پيدا م .كند يم يبيگانگان غريب
گرفتن و پرتاب كردن و راه  يبرا يوسايل و اشياي يدر پ يد يافته در عين كودكرش

دم دست او  ياگر اشياي .آيد يين ميرود و پا ده بار از پلكان باال مي .افتد يرفتن م
رسد و بعد كه برداشت به جلو  يتا به آنها م كند ميباشد آنقدر خود را خم و راست 

به اين ترتيب  .مجدداً محتاج به تكاپو گردد تا از او دور شده كند ميپرتاب 
ديگر  يها حركات و بازي يعضالت قو .ايستد يپا م يو رو شود مي يعضالتش قو

در اين مدت البته زبان و ساير  .نمايد ميو طلب  تر را ايجاب تازه يها و بازيچه
صحبت و آموختن كالم  كند و عقب هم يرشد م .حواس او بيكار نمانده است

 .كند ميبعد شخصيت و عزت نفس پيدا  .شود مياو تحريك  يها يكنجكاو .درو مي
كه ازدواج نكرده  يتا وقت .شود ميدر او پديدار  يبه سن بلوغ كه رسيد احتياج بديع

كه پدر يا  همين ي، ولكند ميها با عالقه كم نگاه  و صاحب فرزند نشده است به بچه
بيند كه او را  يخود نسبت به اوالد م رد يمخصوصاً مادر شد احساسات كامالً شديد

آهنگ با پيشرفت بچه  كه هم ياحساسات .سازد ميزحمات و عمليات حاضر  يبه خيل
 .طور تا آخر عمر همين ...گردد تقويت و تصفيه مي شود و با تجديد فرزند عوض مي

مراتب فوق كه با وجود تطويل كالم و تصديع خواننده، مراحل نمونه و 
بود، همه به فرد  يمتوال يها و ابتالها كثير و پيدايش احتياجات و عشقاز ت يمختصر

 ...است مفصل يحلول فرد در اجتماع و تشكيالت خود مطلب .اختصاص داشت

خلقت و سرّ حيات در اين  يمقدر چنين بوده و قرار عموم يخالصه آنكه گوي
هر قدر  .اج بماندموجود زنده، ناقص و محتاج درست شود و هميشه ناقص و محتاست كه 

 يكند اوالً احتياجش برا يرفع احتياج و وصول به مطلوب يا معشوق تكاپو م يبرا
 يو ثانياً با هر پيشرفت و رشد .كند ميهميشه اشباع و تأمين نشده، مجدداً بروز 

و  بازتر يهر قدر افق زندگ .آيد يپيش م يتصاعد هندس طور بهاحتياج  ياحتياج رو
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انسان مشكالت و احتياجات  يو اگر محيط برا .جلوتر، احتياجات بيشتر يپيشرو
قول ه ب .آورد يبار مه تازه ب يها جديد پيش نياورد تفحص و كاوش شخص، هوس

  :باباطاهر عريان

 كه هر چه ديده بيند دل كند ياد    ز دست ديده و دل هردو فرياد

 ردد آزادـديده تا دل گ م درـزن     والدـيشش زپـن يبسازم خنجر

حيات  (Le conte du Noüy) يلوكنت دونوي يو يا به تعبير عالمانه و بسيار زيبا
 .حاالت عدم تعادل )عدم رضايت( ترتيب داده شده است ياز يك سلسله متوال

كند تا رشد و تكامل  يتالش م موجود دائماً در تعب و طلب بوده هميشه كه طوري به
هرجا كه رضايت و تعادل ما بين نوع و محيط برقرار شد، همانجا تكامل  .بيابد

  .گردد متوقف مي

 حيات یمعنا -2 .3

  .احتياج يپس حيات يعن
 .هست يزندگ ييعن ؛فعاليت هست ،كه احتياج و اشتها هست يتا وقت

 .رود مي يبه پير ، موجود روشود يمكم  كه احتياج و اشتها و ميل و عشق تدريج به
 يفعاليت و نشاط زندگ يمنتها .است ينهايت اشتها و شوق و ذوق و عشق در جوان

 .است يهم در جوان

مثل  !ها و آرزوها خاموش شد، هنگام مرگ است اشتهاها و ذوقي  همه يوقت
 ... جمادات

 يمواد كمتر يارالحاظ وزن د فرق پير با جوان و مرده با زنده در اين نيست كه به
مرده يا پير وزن و ماده را چندان از دست نداده است، بلكه درجه احتياجات و  .باشد

حيات را همين آرزوها و اميدها است  .ميزان آرزوها در او سست يا محو شده است
و ساختمان موجود  يالبته احتياج و آرزو منبعث از وضع داخل .دهد ميكه تشكيل 

و امكانات موجود در درجه اول تابع عشق و اميد  يقدرت حيات باالخره يول باشد مي
 .است

شد، حيات  يعمل و عشق نم ي اگر نقص و بنابراين احتياج نبود و احتياج زاينده
 :پيمود يهمه راه نم از عدم تا به وجود اين

              رهرو منزل عشقيم و زسرحد عدم
 ايم همه راه آمده تا به اقليم وجود اين
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جوان رشيد تبديل  قبل از عشق و بعد از عشق نبود نطفه ناچيز به يها گرفتاري اگر
او  به .آموخت ينم يو آزادمنش يپيماي راه .كرد يو انسان چشم و گوش باز نم شد مين

حيات  يچپ جاده طبيع راست يا به اختيار خود به شد كه به ينم يارزان يچنين خلقت
 .1برود

انگار كه  .3عشق همان آرزوها و تمناها است يوادانسان در اين  يسرمايه اصل
او  يها نبوده و به فراخور آنچه خواهش يوجود انسان تمام شدن يدرون يانرژ ذخيره

كه از خزانه  يا خصوصاً با بذل مايتحلّل و استفاده .طلب كنند جواب خواهد داد
 :چيز هست آنجا كه درد هست همه .7شود ميطبيعت  ياليتناه

 جان درد تواست يدر دو عالم دارو    كه درمان درد تو است كن درد حاصل

 وآنكه درمان خواهد او جانش مباد          است درمانش مباد يهركه را درد
 

*      *     * 

     *     * 

* 

                                                
  فرمايد: مي (10سوره دهر يا انسان) 7تا  1خداوند در آيات  .1

 .ِحنٌي ِمَن الَدْهِر َلْم َيُكن َشْيًئا َمْذُكوًرا َهْل َأَتى َعَّلى اْلِإنَساِن»
 .َنْبَّتِّليِه َفَجَعّْلَناُه َسِميًعا ّبِصرًيا ُنْطَفٍة َأْمَشاٍج ِإَنا َخَّلْقَنا اْلِإنَساَن ِمن

  (7تا  1/  (10))دهر .«َوِإَما َكُفوًرا ِبيَل ِإَما َشاِكًراِإَنا َهَدْيَناُه الَس
 آيا بر انسان زمانى نگذشت كه نام و نشانى در روزگار نداشت. )

مبتال كرديم، تا آنكه او را  گرفتاريش ما او را از نطفه درهم پيچيده خلق كرديم، سپس به
 شنوا و بينا قرار داديم. 

 (.و محروم ها شد يا كافر بردار از نعمت پس از آن او را راهنمايى كرديم يا شاكر و بهره
 فرمايد:  مي در دعاى كميل حضرت موالى متقيان. 3

  «وَ ارحَم مَن رَأسُ مالِهِ الرَجآء اِالَ الدُعاءاِغفرلِمَن اليَملِكُ »
اش  كسى كه سرمايه كسى را كه جز خواهش مالك چيزى نيست و لطف نما به  )بيامرز

 (.اميد است
 فرمايد:  در طلب حوايج مي سجاديه )ع( در يكى از ادعيه صحيفهحضرت سجاد .7

  «اِلَى الفَقرِ وَ هُم اَهلُ الفَقرِ اِليك وَ اَنتَ اَهلُ الغِنى عَنهُم و تسببهم»
تو  سوي بهاى و آنها در نيل  نيازى و وسيله براى احتياج و فقر آنها برانگيخته )تو از آنها بى

 (.اند فقر و احتياج اهل



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 حيات ترموديناميك

 *     *     * 

 كارنو .گذرد سال از عمر آن نمي 173از بيشتر است كه  يعلم ترموديناميك
مكانيك( كه حرارت را  يبخار و وسايل توليد نيرو )نيرو يها ماشينخاطر  يبرا

رابطه ما بين اين  يو بر اثر مطالعات و .، به اين علم توجه نمودكنند ميتبديل به كار 
 .دست آمد هو نسبت تبادل )ضريب تعادل( آنها ب -و كار حرارت ييعن -يدو انرژ

آل را خود  هايد يتوليد كار از حرارت و بازده )راندمان( ماشين حرارت يشرايط اساس
 :دارد يترموديناميك دو اصل را اعالم م .بيان نموده است «كارنو»

 .باشد يم ثابت و غيرقابل ايجاد و انهدام يانرژ -یاصل اول، اصل بقاء و ثبات انرژ
به صورت  يها از صورت تبديل انرژي شود ميدست بشر يا در طبيعت انجام  هآنچه ب

 .ها است ديگر در ضمن تحويل سيستم

ها از  ها و تحويل ضمن تبديل يانرژ -یيا انحطاط انرژ اصل دوم، اصل كهولت
ترين صورت  حرارت پست .گرايد يصورت مؤثر با ارزش به صورت پست راكد م

 يانرژ .تر است خاصيت يتر داشته باشد ب انرژيست و حرارت هم هر قدر درجه نازل
 .نمايد يبه لحاظ كيفيت تنزل م يماند ول يبه لحاظ كميت ثابت م

 يها ماشين)و برعكس آن در  يحرارت يها ماشين مقررات و اساسنامه ،اساس براين
 .مولد سرما( تدوين شد يِبرودت

  يو برودت يبخار و احتراق يها ماشينمنحصر به  يتوليد و تبديل انرژ نظر به اينكه
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)مخصوصاً  يتبديل انرژ ينيز پا يو تحوالت طبيع ينيست و در ساير عمليات صنعت
 يها را در رشته اصول و نتايج ترموديناميك ،آيد يبا وساطت حرارت( در بين م

نيز  يكار بردند و نتايج مطلوب هب يو بعداً در شيم ديگر صنعت و مخصوصاً در فيزيك
مربوطه مفتاح گشايش  يها الذكر و فرمول ترموديناميك با دو اصل فوق .عايد شد

 يحت يشيمياي يانرژ -تشعشع -الكتريسيته -انرژيها و رمز روابط آنها گرديد )نور
 .(و غيره در زمين و در آسمان ياتم

 .هم هست پس ترموديناميك .هست حرارت هست فعاليت هم يدر زندگ

 یدر علوم طبيع ترموديناميك یفضول -3 .1

متضمن فعل  ييعن نيستند؛ ساده يمدارهاي ،يزندگ يِعنصر ياست كه مدارها يبديه
يش و پيدا شود ميكه بر آنها مترتب  يآثار .باشند ميساده ن يها ها و مبادله و انفعال

اين مطلب  .بسيار بسيار مفصل و غامض است ياعضا و ترتيبات جديد، همه از قضايا
 (يو تشريح )آناتوم (ي)بيولوژ يشناس زيست يدر كليات خود موضوع مطالعه علما

 يوارد مباحث فيزيك و شيم ،و در جزئيات بوده (ي)زئولوژ يو جانورشناس
ما صالحيت و حق ورود به اين مطالب و اطالعات  .گردد مي يآل يمخصوصاً شيم

قضايا را از  .تحوالت و تبدالت مربوطه را نداريم يبحث در چگونگ يالزم برا
 يها اشينممورد  در ياست كه حت يعلم ترموديناميك .كنيم يم «تماشا»خارج 

، باشند ميكه كم و بيش مصنوع و اوالد خود او  يصنعت يها و اسباب يحرارت
ندارد به اينكه مثالً ماشين بخار مورد  يبه داخله آنها ننموده، كار يدخالت و توجه

سرعت و ابعاد و طرز عمل آن  .دوار يها بحث با پيستون و سيلندر است يا پَره
دور دستگاه كشيده نظر به حالت سيال در ورود  هب يترموديناميك لفاف .چگونه است

 .دارد يصادره و وارده را نگاه م يها حساب انرژي .نمايد يو خروج به دستگاه م
بعد نسبت به  .دهد ميمورد مطالعه قرار  كند ميكه دستگاه با خارج خود  يمبادالت

دو اصل محكم كه بايد از آن عايد گرديده باشد، به استعانت  ياين تبادالت و نتايج
 ...نمايد مي يا و تأييد يا توصيه دهد مي «يمشورت»متين خود نظر 

سر خود را در خمره ساير علوم كرده  اين اولين دفعه نيست كه ترموديناميك
نمايد سر از كارشان درآورده، قضايا  يخواهد با استشمام آنچه به خارج سرايت م مي

اند،  مفصل پيچيده استنباط كرده يها تجربه با بيان ها سالا پس از را كه آنه يو قوانين
استفاده و  يبرا يا جلويشان بگذارد و زمينه و وسيله يساده رياض يها تحت فرمول
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، در ذوب و استخراج فلزات، در يدر الكتريسته حرارت .بدهد يبعد يها استنتاج
 .فه آن اين كار را كرده استدو طر يها و فعل و انفعال يو در شيم ،يتشعشع حرارت

و  يو اخالق ياقتصاد يها در فعاليت يو حت يهم در بيولوژ يدارد آزمايش يچه مانع
1!آرزو بر جوانان عيب نيست .است يترموديناميك علم جوان !انسان بنمايد ياعتقاد

 

 يها و علما خواهيم پا تو كفش بيولوژيست وجه نمي هيچ پس در امر حيات هم به
 .مييها بنما ها و شيميست فيزيسين يحت يطبيع

 يها كه با دامنه و دوره يبسيار كوچك زندگ يپرسيم اين مدارها از خود مي
ها دفعه در روابط روزانه يا ساليانه انسان )و هر موجود  متفاوت هزاران و شايد ميليون

مختلف  يها و محل بروز و ظهور فعاليت شود مي ي( با محيط خارج طيا زنده
؟ مشمول چه اصول و دهد ميگيرد و به كجا  خود را از كجا مي ي، انرژشود مي

  است؟ نتايج آن چيست؟ يقوانين

 تشبيه -3 .2

نشويم و اگر هم  يحيات يها كيفيات فعاليت كه وارد جزئيات و چون قرار بر اين است
 احدِ، يافتن فرمول وياعمال حيات يانتها يآيد با تنوع ب ينظر م هتوانستيم بشويم ب يم

مقايسه  متوسل به يحيات يها بيان فعل و انفعال يمحال باشد، ناچار برا يعموم ي ساده
موجود با مطلوب يا با معشوق  يچون غرض و نظر روابط خارج .شويم و تشبيه مي

بدن(  يدستگاه )يعن ي، كيفيات و عمليات داخلباشد ميخود )كه در خارج است( 
شويم اگر  كه به آن متوسل مي يتشبيه .ندارد ياثر و اهميت يلحاظ ترموديناميك به
 .قابل قبول خواهد بود يكل طور بهدرست باشد،  يلحاظ تظاهرات و تبادالت خارج به

 يعده عناصر شيمياي موجودات زنده در آخرين مرحله تجزيه و تحليل از يك
جز  ينسوج، چيز .اند دهساده مانند اكسيژن، ئيدرژن، كربن، ازت و غيره تشكيل ش

ها(  عقيده ماترياليست  )خصوصاً بهنيز يعمليات حيات .باشند ينم يآل يتركيبات شيمياي
 .العاده مفصل و پيچيده فوق يمنته .است يشيمياي يها يك سلسله فعل و انفعال

( يك)سيستم شيم يبنابراين موجود زنده را ما يك مجموعه يا سازمان شيمياي
مثالً  يشيم يها ترين فعل و انفعال از ساده ييك ،قياس و تشبيه يگيريم و برا يم

 :آوريم يتركيب اكسيژن و ئيدرژن را درنظر م

                                                
 .اند ولى خبرش به اينجا نرسيده است چه بهتر، الفضل للمتقدم كردهچنين آزمايشي اگر ديگران قبالً  .1
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منشاء هيچ  يتنهاي به .خواص معين يدارا .است مستقل يعنصر( 3O) اكسيژن
هم عنصر مستقل  كه آن (3H) با ئيدرژن ياما وقت .باشد مين يعمل و منبع هيچ انرژ

گونه حركت و اثر بروز  از هيچب باشد، يرو شد، چنانچه شرايط عاد هاست روب يمعين
 در محيط مناسبِ يدر درجه حرارت باال يا در مجاورت كاتاليزر يعن يول .كند مين

العاده  م گالويز شده جوش و خروش و حرارت فوقه مساعد، اين دو عنصر به
مساعد( ظاهر گرديده، از تركيب  يمواد و شرايط خيل يفراوان)انفجار در صورت 

 .گردد پديدار مي (O3H) آب نام بهبا خواص نوظهور  يآنها جسم جديد

 73501  +O3H  3O3/1  +3Hكالري     

آب  .گردد يو ركود ظاهر م يبعد كه حرارت حاصله متفرق شد، مجدداً سرد
مثالً كلر در بيفتد و مدار و  يديگرنوبه خود ممكن است با جسم  هحاصله نيز ب

 .آخر يطور ال همين .تجديد نمايد يمحصول ديگر

 .وجـود داشـته اسـت    «يميل تركيب»گويند مابين اكسيژن و ئيدرژن  يها م شيميست 
اليـه يـا مطلـوب او     محتـاجٌ  ييم مابين موجود و شـيئ يگو يدرمورد موجودات زنده ما م

( Complexe) به مقيـاس بسـيار وسـيع پيچيـده     كه .احتياج يا طلب و عشق وجود دارد
اكسـيژن و ئيـدرژن آنهـا را     يِتركيبـ  اگـر ميـل   .است يتركيب حيات جانشين همان ميل

 .شود يم ظاهر تركيب حين در يحرارت و حركت كرده، يكديگر در منجزم و مجذوب
را كـه قـبالً    يرتمطلوب يا معشوق خود فعاليت و حرا يموجودات زنده هم در تكاپو

در آنها مكتوم و مجهول بود بروز داده باالخره به وصال معشـوق رسـيده، سـپس سـرد     
ضمنًا از اين وصال يـا ارتبـاط و ازدواج كـه نظيـر تركيـب سـاده اكسـيژن و         .شوند مي

كـه همـان سـلول تـازه يـا نسـج و عضـو جديـد و يـا            ي، جسم جديـد باشد ميئيدرژن 
 .شود مياست پديدار  و پسيكولوژيك حاالت فيزيولوژيك

البته در اين مورد فعل و انفعال طبق فرمول بسيار ساده و سر راست تركيب آب 
و فروعات  (Déchęts) و مخصوصاً فضوالت .تر است پيچيده ينبوده بلكه خيل

مخصوصاً از  .س و كليات همان استاما اسا .داشته باشد ممكن است همراه يزياد
  .آيد يتشبيه كامالً قابل تطبيق به نظر م ،يخارج و به لحاظ ترموديناميك

 :آيد یاز كجا م یانرژ -3 .3

اين حركات  يالزم برا يخورد و انرژ از كجا آب مي يكه اعمال حيات يسئوال اصل
 .ماندبالجواب  شود ميو حاالت از كجا تأمين 
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 يچيز يو جوهر حيات يروحان  منشاء  ماوراءالطبيعه و از يك آيا از يك منبع  
هاي مجزا يا  سازمان؟ آيا اصالً مانند كند مي؟ آيا محيط كمك شود ميدميده 
و  يخود داخل هخود ب اعمال يعمليات حيات (Systemes isoles) يمنزو يها سيستم

 .گيرد؟ خير آنها صفر باشد صورت مي يكه مجموعه جبر يارجبا تبادالت خ

را كـه   ييهـا  ابراز فعاليـت  يالزم برا يزنده نيز انرژ عيناً مانند تشبيه فوق موجودات
در صيدكردن شكار يا كشتن دشمن يا دست يـافتن بـه معشـوق يـا سـاختن مقصـود و       

از سـرمايه   .گذارند مايه مياندازند از خود  يكار م همنظور ب رسيدن به يبرا يكل طور به
 .ريزنـد  خـارج مـي   اسـت كـه بـه    (Energie interne) يدرونـ  ي آمـاده  يها و از انرژي

 الحــرارت يــا گرمــاده دافــع فعــل و انفعــال 3O3/1  +3Hدراينجــا نيــز ماننــد تركيــب 
(Exothermique) يود است كـه او را ضـعيف )يعنـ   است و همين مايه گذاشتن از خ 

نمايـد تـا از خـارج بـه      يمـ  يمدار ديگـر  يگرسنه( و محتاج نموده، مجدداً وادار به ط
ذخيـره   يدسـت آورد و انـرژ   هده( بـدل مايتحلّـل بـ    يدار )انـرژ  صورت مواد تازه رمق

 .نمايد

حاصل آنها دفع  (A>5) .گشاده با مساحت مثبت بوده ياين مدارها تماماً مدارها
 .به خارج است يرژان

 يديگر يو هر تركيب گرمازا 3O3 +Cيا  3O3/1  +3H كه در تركيب طور همان
 يها جسم مركب حاصل شده، كمتر از مجموع انرژي يدرون ييا انرژ مكتوم يانرژ
 يانرژ»ف صادره را با عالمت مخال يو انرژ باشد ميدهنده  عناصر تشكيل يدرون

اصطالح  اتصال يا به ياينجا هم انرژ در .نامند يم (Energie de liaison) «اتصال
تخفيف و تنزل  يو موجب تضعيف عاشق يعن يمنف «وصال يانرژ»عارفانه 

كه مواجهه و  يمادام يدرون ياه اين سرمايه يمنته .باشد يم يدرون يها سرمايه
بود كه بروز و ظهور  يخاصيت يب يزيرزمين يها مطالبه دست نداده بود، ذخيره

در اثر ديدار معشوق و  .خود شخص( نيز به آن آگاه نبود ي)حت يكس .نداشت
 .خواستار شدن و در نتيجه مساعد بودن شرايط، از ماده به قوه و از قوه به فعل درآمد

 يايجاد انرژ پتانسيل يه حالت مستور يا پتانسيل تبديل شده و انرژحالت مكتوم ب
 .نمود يجنبش يانرژ يسينتيك يعن

 آيد؟ مي اين حس احتياج يا اشتها يا عالقه و عشق ازكجا حال اگر سئوال كنيد
 د ان شده ساخته يو ئيدرژن طور اكسيژن يكه ميل تركيب جا دهيم از همان يجواب م
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و چنين امكان و  ياند( كه چنين ميل تركيب خلق شده ي)اگر ايراد نگيريد، طور
)البته آنها هم ممكن است اين امكان و استعداد را از  .استعداد در آنها وجود دارد

 يا  مطلوب و  موجودات زنده پيكر .ها و اجدادشان گرفته باشند( ها و الكترون اتم
ظاهر  آنها است كه چنين طلب وعشق مابين  ده شدهترتيب دا يآنها نيز طور  معشوق

چه خوش » :سمت بوده مصداق از دو  گاه يك سمت است، از  جاذبه  گاه .شود مي
 .آيد يدرست درم  «يب سَر دو هر محبت گر  يب

بر اين جواب مبهم زياد ايراد نگيريد، چرا كه  سراسر وجود چنين اميد است 
 .و غيره يفلك يها ها، مجموعه الكترون جاذبه الكتريك، جاذبه ثقل، .است

 خاص يكشد هر ذره را تا مقصد          اصـر ذره رقـا هـل است بـمي يكـي»

 الكــاف ياالــا بــاه تــر مــز زي          اكـا خــاد تـاد از بـه بـا بـش تـز آت

 لـيـل در خـت چيست خيـقيقـح          همين ميل يهمين ميل است اگر دان

1«يرگ و پ درآيد در عشق و شود           يپ يرض اين ميل چون گردد قوغ
 

اسـت، حسـاب    يانرژ يكه اصل ثبات و بقا پس به لحاظ اصل اول ترموديناميك
آيـد، نـه    ينـه از بـاال مـ    يانـرژ  .موجـودات بسـته شـد    يهـا  و فعاليـت  يحيات يمدارها

كـه قـبالً    يهـاي  موجود با استفاده از ذخيره .شود مي يو نه فان شود ميالساعه توليد  خلق
 3كآدياباتيـ  يهـا  شبيه به تحويـل  يگذارد و تحويل كسب كرده است از خود مايه مي

 .دهد ميانجام 

كـه شـخص بـروز     يا نكته قابل توجه اين است كه حـدود فعاليـت و قـدرت اراده   
درسـت   .دارد يبسـتگ كه به مطلوب پيدا كـرده اسـت    يقبه ميزان عالقه و عش دهد مي

وجود انسـان   ي، ولشود ميالزم از درون شخص استخراج و ابراز  يها ياست كه انرژ
                                                

  .از وحشى بافقى .1
كردن  هايى را گويند كه سيستم يا مجموعه بدون تبادل حرارت با خارج و با صرف تحويل آدياباتيك .3

انرژى درونى خود )يا كسب انرژى غيرحرارتى( انجام شود. ضمناً بدون تفريط و اتالف و اختالف يعنى 
به وجه كامل و به اصطالح ترموديناميكى به صورت صددرصد ارتجاعى و متقابله انجام دهد. ارتجاعى 

خارج كه به سيستم  يعنى در درون سيستم اختالف فشار و اغتشاش وجود نداشته و در مقابل فشارهاى
كه كار قواى خارجى تماماً  طوري هشود ذرات سيستم فشارهايى مساوى و مخالف ابراز دارند. ب وارد مي

 صورت انرژى ارتجاعى )مانند فشرده شدن گاز در سيلندر( در سيستم ذخيره شود.  هب
خارج و داخل، بينهايت  متقابله بودن نيز اين است كه اختالف فشار و درجه حرارت و ساير عوامل مابين

 شدنِ دهد در صورت مختصر تغيير و معكوس كه اگر خارج به داخل انرژى مي طوري هكوچك باشد. ب
 .داخل به خارج انرژى بدهد، اختالف، عمل عكس صورت گرفته
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ذخيره شده نيست كه امكانـات انرژتيـك حيـات را     يها وزن بدن و ميزان انرژي ييعن
وجـود معشـوق    .از اين بابت امكانات تا بينهايت هم ممكن است برسد .نمايد ميتعيين 

و كشـش عشـق    كنـد  مـي معلـوم را ظـاهر    يمجهول و استعدادها يها است كه سرمايه
و توافـق   يكه تناسب طبيع در صورتي .آورد ياست كه استعدادها را از قوه به فعل درم

كامـل   يو نزديكـ  يو بينـاي  يمابين عاشق و معشوق برقرار بوده، عاشـق آمـادگ   يفطر
برسـد كـه فـوق     يو آثـار بـه حـدود    يمكن است انرژنسبت به معشوق داشته باشد، م

)ايـن موضـوع در فصـول آينـده      .آسـا گـردد   عـادت و طبيعـت تصـور شـود و معجـزه     
 .(تر خواهد شد روشن

 مايه فطير است یب -3 .4

 يحيات يها ترين فعاليت كوچك يالزم برا يها حال كه دانستيم منشاء و منبع انرژي
و در نتيجه همين طلب و تكاپوها است كه  اشدب ميموجود زنده  يدرون يها سرمايه

بهبود پيدا  يرسد، بلكه رشد و تكامل يعن نه تنها موجود به مطلوب و معشوق خود مي
نگاه كرده نسبت به تمام مطالب و  ييم موضوع را از افق باالترتوان مي، كند مي

 :اوريم كهايمان بي يتعميم دهيم و با يقين روشن به اين اصل كل را آن يمقاصد بشر
تا انسان از آنچه در دست و در اختيار دارد مايه نگذارد به آنچه مطلوب و پسنديده »

بر اين است كه تا شخص از آنچه  يو مدار زندگ قرار خلقت .1«است نخواهد رسيد
، تمكن و باالخره بدن و جان( يدارد و مورد عالقه او است )مال، وقت، مقام، راحت

از مراحل  يا نخواهد رسيد و به مرحله يبه دريافت جديدمصرف نكند، به معشوق و 
انسان بكنند  يكه ديگران برا يو مصارف يمساع .ل نخواهد شديرشد و كمال نا

د توان ميو بنابراين ن شود ميخواهد بود كه در خارج وجود شخص بسته  يمدار
ان تأمين ديگر ياست وقت يبديه 3.او داشته باشد يواقع يداخله و داراي يبرا يحاصل

 يرا ط يمان اندازه اين شخص كمتر مدار زندگه را بنمايند به ياحتياجات كس
 .عقب خواهد افتاد يحيات يو مزايا همان قرار از فعاليت ه ب  و .كرد خواهد 

                                                
 .«مِمَا تُحِبُونَ لَن تَنَالُواْ الْبِرَ حَتَى تُنفِقُواْ: » 93( / 7عمران) آل. 1

 (.هرگز نائل به خير و خوبى نخواهيد شد، مگر از آنچه دوست داريد خرج كنيد)
 .«وَأَنَ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى .وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَا مَا سَعَى. أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى: » 85تا  71( / 07نجم) .3

لك چيزى و اينكه انسان ما .آگاه باشيد كه هيچ باربرى بار ديگرى را برنخواهد داشت)
 (.زودى ديده خواهد شد هو اينكه نتيجه سعى او ب. آنكه خود سعى كند نخواهد بودجز 
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( يو اعتبار ي)اعم از حقيق يكار انداختن مال و متعلقات شخص بيرون ريختن و به
و ايجاد حرارت  يوليسم كه ضمن احتراق مواد داخلاوالً مانند دَوَران دَم و عمل متاب

، كند ميو محيط بدن را پاك  سازد ميثابت فضوالت و سموم نسوج را خارج 
و ثانياً در اثر تقليل ذخاير بيكاره و محتاج ساختن مجدد  .نمايد ميشخص را تطهير 

ر جاده د يانسان او را طالب و عاشق نموده و به فعاليت و نشاط آورده و گام ديگر
 يها كردن مزرعه كه با دور ريختن علف مانند وجين .رشد و كمال برخواهد داشت

 .1شود ميكهنه تزكيه حاصل  يها هرز و بوته

 یپير -3 .5

جز اصل بقا و ثبات، حكومت  ييك اصل داشت و در دنيا اصل اگر ترموديناميك
 يبا خيال راحت و فراوان يبود و همگ يا مبهتر از اينه ي، هم اوضاع بشر خيلكرد مين

يم و مخلّد كرد مي يبرين زندگ در بهشت اول آدم و حوا ينعمت مثل روزها
 فهميدن اصل دوم ترموديناميك يدردسر برا يو هم محصلين مدارس فن .يمشد مي

 !شدند ينم يو خم پر ابهام آنتروپپيدا نكرده، گرفتار پيچ 

، انكار اصل باشد مي اصل دوم ترموديناميك يكه تعبير رياض يا كهولت يآنتروپ
 .3ريزد را بهم مي ها كوزه و كاسه همه ينمايد، ول ينم را ها انرژي يبقا و ثبات ياول يعن

 با خارج و تحويالت خود را ها مبادالت خود را  اگر سيستم گويد مياصل دوم 
بدون اصطكاك و اتالف و اغتشاش به  يقاعده منظم عادالنه، يعن يدر داخل رو

                                                
 «َوُتَزِكيِهم ّبَها ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطِهُرُهْم: » 157/  (9)توبه .1

ها صاف  اين وسيله آنها را پاك و از آلودگي هب ،وال آنها صدقه دريافت بداراز ام)
 (... نمايى مي

. يعنى حرارت كه يك نوع انرژى است و باشد ميعامل كميتى حرارت  در ترموديناميك  (S)آنتروپى. 3
ضرب يك عامل كيفيتى )مانند اختالف سطح  د حاصلمثل كار و الكتريسته و انرژى آبشارها و غيره باي

ضرب دو عامل است.  آب و ارتفاع سقوط آبشار( در يك عامل كميتى )مانند مقدار آب( باشد. حاصل
. عامل ديگر باشد ميعامل كيفيتى آن درجه حرارت يا اختالف سطح حرارت است كه محسوب و معلوم 

گيرى نيست و با فرمول رياضى  هاى فيزيكى قابل اندازه بابيك از حواس طبيعى و اس كه متأسفانه با هيچ
 .شود، همان آنتروپى يا كهولت است استنباط مي

dQ = T.dS     و
T

dQ
S  

هاى غيرارتجاعى در تحويل
T

dQ
S  هاى ارتجاعى  است. يعنى آنتروپى سيستم بيش از آنچه در تحويل

 .يابد رود، افزايش مى رت باال ميدر نتيجه كسب حرا
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، بلكه ارزش شود ميها كم و زياد ن انجام دهند، نه تنها انرژي يصورت كامالً ارتجاع
دريافت مجدد آنچه خرج كرده  د باتوان ميو اثر خود را هم از دست نداده، سيستم 

كه  يو هر دفعه كار مفيد با ارزش .االبد تكرار كند ياست عمل منظور را )مدار را( ال
 .ديگر باشد بيرون دهد ير انرژه قابل استفاده و قابل تبديل به

ها  عيب كامل در دنيا كم است، اشياء و اسباب يكه آدم ب طور هماناما متأسفانه 
ها و  ها و اغتشاش ها و اختالل در اصطكاك .باشند ينقص نم نيز مصون از عيب و

به  باشد ميپر ارزش كه به صورت كار  ياز انرژ يهميشه مقدار يداخل يها اتالف
لحاظ  كسر به يمقدار مدار هر در .رسد مي يداخل و اتالفات ها مصرف جبران مخالفت

تبادل كار، درست بسته لحاظ  عبارت ديگر حساب مدار به به .شود ميكار مفيد پيدا 
 يآن حرارت كه شكل پست انرژ يجا هرود ب كه كار از بين مي يبه ميزان .شود مين

 .درصد باشد د صدتوان ميگاه ن راندمان )بازده( هيچ .آيد يزياد م باشد مي

ند از توان مينيستند ن يماد يها جز سيستم يموجودات زنده هم كه در اصل چيز
كه  طور همان .باشند ياند مستثن ( ترجمه كردهيپير ي)يعنكهولت  را آناين اصل كه 

 يغيرارتجاع يها محمول بر آنها در اثر تحويل يها انرژي يماد يها در سيستم
حرارت تبديل شده، قابليت استفاده خود را از دست داده و  رفته از صورت كار به رفته

و  يسطح به هم ت روها از حدّت و شدّ نيز انرژي يشوند و در عالم كل فرسوده مي
، مفهوم يمحسوس عموم صورت به يروند، در عالم زنده نيز اصل آنتروپ زوال مي

 .سازد ميرا مجسم  يكهولت و پير

 يامر .است يعمل زائد در مورد حيوانات و انسان اثبات اصل دوم ترموديناميك
كه  يچيز .تا به حال استثناءِ برنداشته استاين اصل  .1و مسلم ي، كلياست تجرب

است كه در  يمورد جستجو بايد باشد، كيفيت تظاهر و طرز بيان آنتروپ قابل توجه و
 يچگونه ترق موجود زنده يا ارگانيسم يآنتروپ يحيات يها دلها و تبا نتيجه فعاليت

از دستگاه  يرا كه تابع مشخص و معين يآنتروپ توان مي يكند و اصالً با چه فرمول يم
 .است بيان كرد

شود و قابل  يبيان م يساده، كهولت با عبارت قابل هضم يشيمياي يها در سيستم
پس قاعدتاً در موجود زنده هم عقب فرمول آن رفتن  .باشد يمحاسبه و مقايسه م

                                                
 «وَمَنْ نُعَمِرْهُ نُنَكِسْهُ فِي الْخَلْقِ: » 01/  (70)يس. 1

 ...(اش كنيم زياد دهيم در خلقت و حاالت، فرسوده هركس را عمرِ)
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از قدرت نگارنده نيز  فعالً اين زحمت و دردسر را كه يول .نتيجه نخواهد بود يب
به  .تر است قضايا را از خارج نگاه كنيم راحت .دهيم يخارج است به خواننده نم
را مطالعه نموده وارد فرمول و عدد  يموضوع انتروپ يعوض آنكه به لحاظ كمّ

 .عايد خواهد شد يا باز هم نتيجه .كنيم بحث مي يكيف طور بهشويم، 

  
 



 

 

 

  
 
 
 
  
  

    

4  

 يزندگ ينيرو
  

يم از اين به كرد ميصحبت  يو كل يبه زبان ادب يحال اگر از عشق و زندگ هتا ب
 .رويم يم يعشق و زندگ يو فرمول ترموديناميك يبعد دنبال عبارت رياض

 يها شايد ديگران گام .شود يبرداشته م يلنگان قدم كورمال كورمال و لنگ
 .بردارند يندترتر و بل محكم

 در حيوانات خون گرم (S) یموجبات افزايش آنتروپ -1 .4

از آنها است( درجه حرارت بدنشان باالتر از  يگرم )كه انسان يك حيوانات خون
آنها در درجه حرارت ثابت يا  يدرون يها فعاليت .محيط است يدرجه حرارت عاد

بنابراين دائماً در تبادل با  .گيرد يايزوترم صورت م طور به به اصطالح ترموديناميك
جبران حرارت از دست رفته و ثابت نگاه داشتن  ينمايند و برا يخارج دفع حرارت م

 ييعن .دهند ميدانيم عمل متابوليسم را انجام  مي كه طوري بهدرجه حرارت بدن 
قرمز خون به  يها وسيله گلبول و به ودش ميها  تنفس وارد ريه وسيله بهاكسيژن هوا كه 

گرمادِه  يدائم يك احتراق شده، تركيب نسوج يمحتو رسد با مواد مي  بدن تمام نقاط
ترموديناميك  اصطالح در حيوانات)كه اين يمواد غذاي .نمايد مي تأمين الحرارت( )دافع

يب با اكسيژن باشد كه در نتيجه ترك ينماميم( بايد طور آنها را حيوانات ايزوترم مي
 .(باشد ياتصاف تركيبات حاصله منف يانرژ يتوليد حرارت بنمايد )يعن

 يدارادهنده  از طرف ديگر تركيبات گرماده هميشه نسبت به اجسام تشكيل
درجه  35 يآب در حالت مبنا يعن يا ذره يباشند )مثالً آنتروپ يم يكمتر يآنتروپ

در  يا ذره يكه آنتروپ در صورتي .است يكالر 11/80يمساو ،سانتيگراد و فشار جو
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 يكالر 11/00 و جمعاً 0/38 معادل 3O3/1 يو برا 3H ،31/71 يحالت مبنا برا
زيرا چون حرارت حاصل شده از تركيب به خارج  .علت امر واضح است .(باشد مي

  .نمايد يتنزل م S باشد، بنابراين يم dS<   پس dQ<  .شود ميداده 

حرارت و به صورت  يگرماده چنانچه در درجات باال يها ود فعل و انفعالاما خ
كه  ياست مادام ي)دو طرفه متقابله( صورت گيرند، طبيع يتعادل يها فعل و انفعال

اما  .ثابت خواهند بودS ا و ب آدياباتيك طور بهاند  تركيب را از دست نداده حرارتِ
طرفه )غيرمتقابله(  يك طور بهحرارت و  يها در درجات عاد قچون معموالً اين احترا

 .رود عمل در مجموع باال مي ي، پس آنتروپشود ميانجام 

 :گرم يا به قول خودمان ايزوترم حال برگرديم به حيوانات خون

 نمايد يكه به خارج م يسردتر از خود و دفع حرارت يحيوان در محيط يزندگ -1

(dQ< )  طور بهمثالً انسان كه در هر ساعت  .شود يبدن او م يوجب تنزل آنتروپم 
درجه  71نمايد و درجه حرارت بدنش  يحرارت دفع م يكالر 155متوسط 

 :سانتيگراد است، از اين بابت به اندازه

0/32237273
100 


 
 

 .شود ميواحد جوان  733/5ديگر  عبارت هبيا  .دهد مياز دست  يواحد آنتروپ
ساير اعمال  .است يكند همين يك يرا كم م يكه آنتروپ ياما متأسفانه تنها چيز

 .برند باال مي را آن

 يكه مواد معدن شود ميسبب  يكل طور بهعمل تغذيه و متمم آن تخليه، چون  -3
تر از  ساده يها و ارگانيسم ييا حيوان ينسبتاً ساده )نبات يو مواد آل (NaCl) مثل

تر از بدن خارج  مفصل ي تركيب يافته يآن مواد آل يجا هانسان( وارد بدن شده، ب
الحرارت  از تركيبات دافع يبيشتر يآنتروپ يتركيبات ساده دارا يكلطور بهو  .شود

التفاوت واردات و صادرات  مابه يآنتروپ باشند، در نتيجه اين عمل، يدرجات باال م
 .ماند يدر بدن م

در باال گفته شد  كه طوري به ،يداخل يها عمل تنفس و ساير فعل و انفعال -7
 S شگيرد، موجب افزاي يطرفه صورت م يك طور بهحرارت  يچون در درجات عاد

 .شود يم
حوالت و فعل و بدون آنكه بخواهيم وارد كيفيت ت ،بدن يمكانيك يها فعاليت -8

مكانيزم نسوج بشويم،  بسيار طويل عضالت و طرز توليد كارِ يشيمياي يها انفعال
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 يهاي يم چون توليد و انتقال كار هميشه توأم با اصطكاك و اتالفيگو قدر مي همين
موجود  يكه محصول آن حرارت است، اين عمل نيز سبب باالبردن آنتروپ باشد مي

  1.گردد يم
و رشد نسوج و اعضا و  ها سلولعمل نمو و تكثير  .بدن يها ساير فعاليت -0

ها  بسيار مفصل مانند پروتئين يساده به مواد آل يتوليدمثل چون توأم با تبديل مواد آل
طرفه  يك طور بهدهنده كهولت باشد اما چون  و غيره است ظاهراً بايد گرماده و تنزل

نشده است جنين سير قهقهرا انجام دهد و بچه وقت ديده  گيرد )هيچ صورت مي
 .شود مي S هم باز سبب افزايش برگردد پدر و مادر شود( آن

اند كه موجب  ( را چنين تشخيص دادهي)روان و پسيكولوژيك يفكر يها فعاليت
حال يا در  .گردند نمي ياضاف يها تغيير درجه  حرارت بدن يا مغز و توليد حرارت

 يها گيري از حدود اندازه يتوليد يها حرارت يعصب يها اثر دقت و لطافت فعاليت
كه اسم آنها را طور همان يو روان يفكر يها ، يا اصالً فعاليتشود ميممكن كمتر 

 .ندارند ياند خوراك ماد گذاشته يروح
 1گرفت، عمل  انجام نمي يغيرارتجاع طور به 7و  3خالصه اگر اعمال  طور به

در شرايط و  يول .ماند يبدن ثابت م ينمود و از اين بابت آنتروپ يآنها را م جبران
دارد و در اين  يماً سير صعوديبدن دا ي، در مجموع آنتروپيزندگ ياوضاع طبيع

 .باشد ميحيوان يا شخص  يمعرف سن سيستم و ميزان پير يمورد نيز آنتروپ
 .انسان وزن بر كل يآنتروپ قسمت خارج :ييعن بدن ينسب يآنتروپ يا واحد يآنتروپ

 .باشد مي يترين تركيب آل چون نطفه مفصل .العاده ضعيف است نوزاد فوق يالبته برا
 يآنتروپ ينسب يترق باشد بيشتر موجود ينسب فعاليت هرقدر .نمايد يم يترق زودي به يول

كه قدرت تكثير  يو جوان يكودك و بعد يدر دوران جنين .هم زيادتر خواهد بود
 يآنتروپ ي، ترقباشد ميالعاده زياد  فوق يخارج يها و رشد نسوج و فعاليت ها سلول

                                                
جلد  00در بند  كه طوري بهاست و  يا ماشين كم بهره يه لحاظ ترموديناميكبدن انسان ب يماشين حرارت. 1

% ، در مواقع راه رفتن 5 يتشريح شده، راندمان آن در موقع خواب يا بيكار يصنعت اول ترموديناميك
 .باشد ي% م0/0فقط  كار كارگر دست دونده و يبرا ييعن ي%، و در شديدترين فعاليت مكانيك7/7 يعاد

اگرچه اين  .شود ي% تماماً به حرارت تبديل م1% تا 155التفاوت  % بوده مابه1 يمجانب راندمان در حوال
متقابله  طور بهصفر نيست و تبادل  dT چون مابين بدن و محيط ي، ولشود ميخارج ريخته  حرارت به

 يشود كارها يكه به خارج ريخته م يزياد يها ين حرارتعالوه ا هب .كند يم يرقت Sگيرد،  صورت نمي
 .آنها گرديده است S است كه در داخل نسوج سبب افزايش يتبديل شده به حرارت و انرژ
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شديدتر است و شايد بتوان مابين باقيمانده عمر شخص و ضريب زاويه مماس بر 
 .پيدا كرد يا رابطه يآنتروپ يمنحن

هـا و يـك    فعل و انفعـال  يلهستند كه از توا ييها سلولو نطفه،  يتناسل يها گامت
ساده بـه مـواد    يساده و بعد مواد آل يبه مواد آل يمواد معدن يطوالن يها سلسله تبديل

 .شـوند  يحاصل م ها سلولتحويل  و و تقسيم هسته و  تر و پروتئين و پروتوپالسم مفصل
از تمام مواد بدن باشند، چون در هـر يـك از    يمثل اينكه عصاره جامع و تركيب كامل

 ينسـب  يحداقل آنتروپـ  يآيد، سلول نطفه دارا يين ميپا يين تركيبات گرماده آنتروپا
 .خواهد بود

 ها تجربـه كـرده و عقيـده دارنـد كـه مـرگ       يم كه بيولوژيستياين نكته را هم بگو
افعـال   يبـدن و گـردش كلـ    ياست كه در سازمان عمـوم  ييك حيوان يا انسان تعطيل

هـا حـادث    جريـان  يحساس يا گيركردن بعض يها قسمت يفساد بعضدر نتيجه  يحيات
اگـر   كـه  طـوري  بـه  .افتد يدست داده از كار م خود را از يآهنگ و دستگاه هم .شود يم

 يعضو معيوب را اصالح نمايند يا گير و اشكال را مرتفع سـازند، بازگشـت بـه زنـدگ    
مـرگ شـخص مـرگ     .تاين امر بارهـا بـه تجربـه رسـيده اسـ      .پذير خواهد بود امكان
بـدن بميرنـد،    يفرد اعضـا  قبل از آنكه فرد ييعن .يباشد نه مرگ جزي يبدن م يعموم

هـا بعـد از مـرگ     هـا و سـاعت   دقيقـه  .ردميـ  يآنهـا مـ   يعموم يخود دستگاه و همكار
قلـب يـا معـده، كليـه      يشخص يا حيوان ديده شده است كه عضـالت و نسـوج داخلـ   

 .رونـد  مـي  يروبـه خاموشـ   تـدريج  بـه دهنـد و   يحركات و ترشحات خـود را ادامـه مـ   
جداشـده از حيوانـات زنـده در     يهـا  سـلول كامـل يـا    يهـا  نسـج  يهمچنـين نگاهـدار  

سـموم و   يبـوده و اينكـه بتواننـد بـه ترتيبـ      يمواد غذاي يكه حاو يمساعد يها محيط
از اينجـا شـايد    .شده اسـت  يرا دفع نمايند عمل رايج ها سلولفضوالت ترشح شده از 

در داخـل مايعـات و محـيط بـدن چـون بـدون        ها سلول ينتيجه گرفت كه زندگ بتوان
در فصـول   كـه  طـوري  بـه و  .خواهـد بـود   S ياختالف درجه حرارت است، بدون ترق

  .آنها قابل قبول باشد يآينده بحث خواهد شد شايد امكان عمر بينهايت برا

 در حيوانات ايزوترم مفيد یيا انرژ 1موثر یانرژ -4 .2

 « مؤثر يانرژ»صحبت كرديم، چند كلمه هم از  يو از آنتروپ مكتوم يكه از انرژ حال

                                                
 Energie utilisable:  . انرژي مؤثر1
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 (W) كـه بـه    مفيـد انـرژي  يـا   مـؤثر  يانـرژ  .بگوئيم كه جايش درست همين جا اسـت
 «تـابع كـار  »انـد و   داده متعـدد  ياسـام آن  بـه اعتبار مفاهيم و مـوارد اسـتعمال مختلـف،    

(Work Function)  پيـدا   ياهميـت خاصـ   ترموديناميك يشيم در ،شود مينيز ناميده
 .1باشـد  يو غيره مـ  ها دلها و تعا فعل و انفعالدر تعيين جهت  يقيمت ذي يكرده راهنما

  يهـا  فعاليت  كه زيرا .نگردد يد منشأ خدماتتوان ميبنابراين در ترموديناميك، حيات ن
كـه در   يتـدريج  يشـيمياي  يهـا  حيوانات خونگرم نيز مانند كليه فعل و انفعـال  يحيات

، شـود  مي ها انجام در كوره (Continu) ياتصال طور بهگيرد يا  محيط آزاد صورت مي
 .ايزوترم بوده مشمول

dk < - dW 
ديگر موجود  يو مسلماً مابين آن و قدرت رشد و عمر و امكانات حيات باشد مي

 .باشد ميبرقرار  يزنده روابط نزديك

از سن آنها بوده  يصعود يحيوانات تابع ينسب يديديم كه آنتروپ 8 .1در بند 
 ينسب يدرون يحال با توجه به اينكه انرژ .متوسط روبه افزايش است طور بهماً و يدا

نيز T و ماند ميبدن آن موجود ثابت  يموجود در صورت ثابت بودن تركيب عموم
 ييعن .گردد مي W يو دائم يسبب تنزل تدريج S يدائم يثابت است، پس ترق

حيوان دائماً روبه تنزل بوده، پيوسته از قدرت  ينسب مفيد ييا انرژ ينسب مؤثر يانرژ
 .شود ميآن )تكثير و رشد و توليد( كاسته  يو اعمال داخل يخارج يها فعاليت

را كـه  ( Age physiologique) مسئله سن فيزيولوژيـك  يا تا اندازهW از اين نظر
 .آورد يكـرده اسـت بـه يـاد مـ      تعريـف ( Dr. Alexis Carrel) دكتر آلكسيس كـارل 

 يكه يـك امـر خـارج    يتقويم يحيوانات و انسان عالوه بر سن زمان يدكتر كارل برا
                                                

و انرژى  (U) تفاضل انرژى كلى داخلى سيستم ، (W = U - TS)يك سيستم يا انرژى مفيد انرژى مؤثر. 1
آن مقدار از انرژى يا سرمايه سيستم را كه قابل تبديل به كار و قابل   W.باشد مي (TS) غيرمفيد سيستم

و حذف  دهد. عبارت ساده فوق از جمع عبارات دو اصل ترموديناميك استفاده و اثر است نشان مي
بيشتر و هرقدر W بيشتر باشدU شود هر قدر كه ديده مي طوري هدست آمده است. به ب  (Q)حرارت

هاى ايزوترم و ارتجاعى  كمتر خواهد بود. كار توليدى سيستم در تحويل W آنتروپى سيستم بيشتر باشد
 :و بالعكس باشد مي W مساوى تنزل

dT = - dw = - d(U-TS) 
 طور غيرارتجاعى تحول نمايد، كار توليدى آن كمتر از تنزل انرژى مؤثر خواهد بود هى چنانچه سيستم بول 

 (dK < -d(U-TS)كنند سيستمى كه درحال تحول و فعل و انفعال  ثابت مي در شيمى ترموديناميك
هاى  ممكن برسد )در تحويلبه حداقل W حال تعادل و مرحله نهايى خود ميرسد كه هاست وقتى ب

 كتاب ترموديناميك صنعتى 0رجوع شود به فصل  -ارتجاعى صفر شود و در غيرارتجاعى حداقل شود(

 . S.Glasstone-Thermodynamics for Chemists  :يا بهتر از آن به كتاب



 
 

 

 
 

 «مباحث بنيادين»،  (1) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  753

 

دكتـر   .كنـد  مـي موجود نيـز تعريـف   مربوط بخود  ي، يك سن طبيعباشد مي يقرارداد
 يهـا  سـلول بـه سـرعت تكثيـر و توليـد      يمرحوم مدت التيام زخـم را كـه البتـه بسـتگ    

، شـاخص سـن   باشـد  مـي  يهـا كوتـاه و در پيرهـا طـوالن     دار و مدت آن در جـوان  نسج
همـراه   ياست كه اين سـن بـا سـن تقـويم     يبديه .گيرد يا سن فيزيولوژيك مي يواقع

سـاله كـه كمتـر فرسـوده شـده و نشـو و        75يـك شـخص    .باشد ميمنطبق ن ياست ول
سـاله كمتـر    30داشته باشد، ممكن اسـت سـن فيزيولوژيـك او از جـوان      ينشاط خوب

مخصـوص   يهـا  در آبگوشـت  يكـودك را وقتـ   نسـوج جنـين يـا    يهـا  سـلول  .درآيد
در  .دهنـد  مـي نشـان   يا العـاده  سـرعت رشـد و تكثيـر فـوق     شـود  ميگذارند مشاهد  مي

كـه اگـر    يجـاي  هتـا بـ   شـود  مـي ها سرعت تكثير ماليم و در پيرها بسـيار خفيـف    جوان
و قـدرت تكثيـر صـفر شـود سـاعت       (Vitesse de cicatrisation) سرعت التيام زخم

بـا سـرعت التيـام زخـم       Wبنـابراين هـيچ بعيـد نيسـت     .فرا رسيده اسـت  يمرگ طبيع
 .باشد يعمر طبيع ي اند معرف باقيماندهمترادف درآيد و بتو

مابين عمر حيوانات مختلف از  يا اين مطلب نيز قابل مطالعه است كه چه رابطه
 يطرف و نسبت سطح بدن آنها به وزنشان و همچنين با درجه حرارت غريز يك

 .دارد يگبس يزيرا تبادل حرارت به تغييرات آنتروپ .آنها از طرف ديگر وجود دارد
روزانه به وزن بدن( كه  يحيوانات )نسبت وزن غذا يهمچنين مابين تغذيه نسب

  .وجود داشته باشد ياست و عمر بايد ارتباط معكوس يمعرف مقدار حرارت توليد

 (W) مؤثر یانرژ یتغييرات تناوب -4 .3

گرديد،  زات يكديگر انجام مياشاره شد، اگر به موا 8 .1كه در بند  0تا  1اعمال 
معلوم است  كه طوري به يند ولشد مي يهموار ط طور بهW و بنابراين تنزل S يترق

خود  همخصوص ب يتناوب يها تغذيه و تنفس و تخليه و كار و خواب هركدام دوره
نمايند و هريك از  يمعكوس هم را ط يسيرW و S بنابراين ممكن است .دارند

 .باشند يها نيز توابع دور آن

 .شد خواهد عايد ينتايج و شده واضح موضوع حيات يعنصر مدار به توجه با اتفاقاً
ساده حيات را كه مربوط به تغذيه و توأم با فعاليت جذب غذا  ييك مدار عنصر
حصوالت احتراق و فضوالت تنفس و دفع حرارت و دفع م .باشد درنظر بگيريد

W = U پس .كند ميبدن را كم  يخارج، آنتروپ تغذيه به  - TS گذارد افزايش مي به رو. 
در حيوان شده  يبدن موجب مصرف شدن مواد و بروز كسر يسوختن كربورها
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شاهد  كه طوري به .شود ميپديدار  ي، لذا گرسنگكند مياحتياج به بَدَل مايتحلّل پيدا 
به  يود كه در سيرخواهيم ب ياشتها و حالت نشاط و ميل به تحرك،  بروز Wافزايش

در اين موقع،  .شود ميبا پايين رفتن معده محسوس و مؤثر  يول .دهد ميانسان دست ن
اگر مانع مفقود  W. يموجود است و هم وسيله يعن باشد ميكه احتياج  يهم مقتض

 .كند مي يفعاليت و انرژآيد و ابراز  يطعمه برم يجو و تكاپوو باشد حيوان به جست
W  ( در اختيار يو روح ي، فكريها را )اعم از بدن اين فعاليت ياخوراك الزم بر

وزن بدن اين كار را  يو با ثابت ماندن تقريبU لبته از محلا  W.گذارد شخص مي
تنزل  يكرده بود در اثر فعاليت خارج يترق يگرسنگ ي كه در نتيجه W پس .كند مي
اگر شكار به چنگال  البته .و تحليل قُوا است ياحساس خستگ اين همان .نمايد مي

قرار و حساب  يول .حيوان فرسوده و وامانده خواهد شد ،چند ينيايد، پس از تكاپوي
گردد،  تغذيه شروع مي .رسان است يخدا روز .كه طعمه فراهم شود بر اين است يكل

طرف ديگر برد و از  را باال ميU  طرف ورود مواد جديد و جذب آنها از يك
است كه  ياما تفاضل طور .دهد مي يرا ترق S، يدرون يها تركيبات و فعل و انفعال

حالت رضايت  الذ. 1گردد صفر يا مينيموم مي Wرفته اشتها و تحرك كم شده،  رفته
 يدر اين حالت يك حلقه مدار مفرد يا عنصر .دهد يسكون دست م يو تعادل يعن

 .شود يم بسته يزندگ
در هر  .د شاخص عشق هم  باشدتوان مينه تنها معرف باقيمانده عمر بلكه  Wپس

 «يزندگ ينيرو»و جا دارد نام  باشد ميحال مولد فعاليت و مصدر كار و آثار حيات 
 .3آن بگذاريم يرو

                                                
در مجموع اجسام تشكيل دهنده W در تركيبات گرماده هميشه كمتر از  W دانيم كه مي  طوري به. 1

 ي.صنعت ديناميكجلد دوم ترمو 11جدول شماره  -باشد مي
در  تدريج به دهد. ميانجام ن يموجود فعاليت ،مدت استراحت كه عمل تنفس و تخليه صورت گرفته در

نيز  يو در اثر دفع حرارت به خارج آنتروپ شود ميكاسته  ينسب يدرون ين مواد بدن از انرژنتيجه سوخت
حيوان  نمايد. مي يو اشتها )عشق به غذا( است ترق يكه شاهد آن گرسنگ مؤثر يانرژ يول -نمايد ميتنزل 

نيز در اثر باال رفتن  يآنتروپ شود. ميآيد، تنفس و تحليل بدن شديد  يمدر طلب طعمه به فعاليت در
 يدر نتيجه ازدياد گرسنگ مؤثر يانرژ .افزايش يابد( ينمايد )و شايد مختصر يحرارت بدن كمتر تنزل م

سوم در اثر تغذيه همه چيز به حال در مرحله  كند. ميتنزل پيدا  يخستگ ي به واسطه يبايد زياد شود ول
 .دهد ميتعادل و توقف دست  يگردد و مدت اول برمي

نه به  باشد ميدر اينجا مراد از نيرو همان اصطالح متعارف و ادبى كه حاكى از قدرت و فعاليت است  .3
 .باشد مى (Force) معناى مكانيك كلمه كه قوه
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 و انرژي مؤثر فرضي انرژي پتانسيل بدن و آنتروپي منحني تغييرات -7شكل 

 
 

اما  .مقدار اوليه خود ممكن است برگردد هبU  شود ميعه كه مدار بسته هر دف
از هر مدار  يآنتروپ يخود و تجمع تدريج يطبيع يدائم يدر نتيجه ترق S دانستيم كه

فنر و مغناطيس از هر مدار  مثل خاصيت هيسترزيس .رود باال مي يمدار بعد قدر به
مقدار اوليه  هب 1W عوض آنكه در آخر مدار به .ماند مي يباق (z) ه ماندهت يمختصر

)و از همين قرار ذوق و  يو در هر بار اشتها .شود مي Tξ -5W  =1Wد برس 5W خود
  .شود ميعشق( شخص كم 

 یناخوش -4 .4

و ناخوشي حالت انحراف از اعتدال و انتظام صحيح دستگاه حياتي يك موجود است 
و تنزل و  يآنتروپ يپس بايد توأم با افزايش ناگهان .باشد ميطرف مرگ  هب يپرتگاه

يا  يناخوش .طور هم هست همين .باشد يزندگ ييا نيرو مؤثر يتضعيف شديد انرژ
مالزم با تب است كه درجه حرارت بدن باال رفته حكايت از تبادل و توليد زياد 

يا مالزم با ضعف است  .شود ميفراهم  يو موجبات افزايش آنتروپ دنماي ميحرارت 
 W = U – TS حال در هر دو .است U پتانسيل يكه نتيجه تحليل و تضعيف انرژ

محو اشتها و ذوق و هرگونه حس  يشاهد آن نقصان و گاه .شود ميضعيف  يخيل
حرارت  .محسوس است يموضوع خيل ها اين مخصوصاً در بچه .احتياج و عشق است
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رود، زيرا كه سطح بدنشان كه واسط تبادل  كودكان زود و زياد باال مي يداخل
از طرف ديگر ذخاير  .نسبت به اشخاص بزرگ بيشتر است باشد ميحرارت با خارج 

و  يميل يو ب كند مي ياز دو جهت سقوط ناگهان W بنابراين .آنها كم است يدرون
  .شود ميالعاده ظاهر  رشد فوقو كاهش  يذوق يب

 یتناسل یها سلول مؤثر یانرژ -4 .5

 .دارد يدر نطفه و در جنين چه وضع  W اين نكته قابل مطالعه است كه

ايجاد  را يتناسل يها سلول تشكيل مخصوصاً و ها سلول كه يحيات يها انفعال و فعل اگر
پروتوپالسم  Wخواهد بود و يغذاي مواد Wاز تركم پروتئين Wباشد، گرمادهنمايند مي

رفته  W اگر گرماگير و يا با حرارت ثابت باشد يول .و هسته سلول از پروتئين كمتر
 گردد. مي W زنده سبب افزايش نمايد و تبديل ماده غيرزنده به يم يرفته ترق 

  .بايد خواست بيولوژيك يجواب مسئله را از شيم

 یزندگ یمدارها یتأثير حافظه رو -4 .6

و مثل  شود ميصريح و مشخص انجام  طور به يمفرد زندگ يدر حيوانات مدارها
تا گرسنه و محتاج  .باشد ميتيز، رئوس و اضالع آن از هم تفكيك  نوك يها يمنحن

به طعمه رسيد به النه رفته يا فرود آمده  يافتد و وقت ينشود به تكاپو و فعاليت نم
 U تبديل به را آنو تمام  كند مياز طعمه را ذخيره ن يچيز .شود ميغول خوردن مش
 .شود ميروع ش  Wيبعد از آن ضلع نظير ترق .نمايد مي

تا قبل از  كند ميحافظه است، حافظه و تجربه او را دعوت  يانسان چون دارا يول
 .لب پردازدشدن( به تدارك و ط پيش از محتاج و عاشق يكل طور بهگرسنه شدن )يا 

ميل و  ينياز يو ب يلذت اشتها و وصال در حافظه او ذخيره شد، در حالت سير يوقت
 يروز مبادا مقدار يكرد برا پيدا مايحتاج به يكه دسترس  بعد .شود مين صفر او فعاليت

 يبنابراين اضالع و رئوس منحن .كند ينم يدرون يانرژ ذخيره نموده تمام را تبديل به
 .(8آيد )شكل  يو پس و پيش در م (Flou) انسان مبهم يزندگ يمدارها

 .شود ميكه درباال به عنوان اصول و مبنا گفته شده ظاهراً مختل  يآن روابط
خارج از احتياج  ياندوز رفته به ذخيره انسان را رفته يانديش حافظه فكر مآل يحت

 يموجب توسعه مدارهاجديد يا  يواداشته، خصيصه احتكار را كه منشأ مدارها
 .آورد يرا فراهم م يانگيزاند و احتياج جديد ياست برم يقديم
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 (8شكل )

 فعاليت و اشتها كه در اثر وجود حافظه در انسان ممكن است يها يمنحن

 .مختلف باشند يها مساحت ياز هم و دارا يجدا
 

كه در  يو اختالل شود مياحتكار همين مسئله حافظه كه موجب احتياط و 
خواهيم ديد منشأ  0در فصل  كه طوري به، شود مياز آن حاصل  يزندگ يمدارها

نظير  يها Wكه مابين (decalage)يهمچنين تأخير .گردد تخصص و تجارت مي
 يشمار اقتصاد مسائل بي كند ميمربوطه بروز  يها احتياجات مختلف انسان و فعاليت

  .آورد يرا پيش م

 ارتباط و تقارن احتياجات -4 .7

 يها ها و عشق ترين و بلكه سرچشمه كليه احتياجات و مطلوب يترين و اساس يقديم
 يو كودك يدر مراحل جنين يمواد غذاي .باشد مي يانسان همان احتياج به مواد غذاي

بعدها  .باشد ميتنها احتياج و پايه تركيب و وسيله تشكيل نسوج و اعضا و اعصاب 
، چون شود مينو در شخص پديدار  هغريزه و احتياجات و احساسات نوب تدريج بهكه 

تركيبات  ييعن ها سلولپايه و مركز و مصدر هريك از آنها يك عده نسوج و 
 .نمايند ميبدن شركت  يتغذيه و متابوليسم عموم كه آنها هم در عملِ باشد مي

 ،نمايند يپيدا م يا تغذيه ير ضمن مدارهاكه د يحسب ضعف و قوت  بنابراين به
مدار تغذيه ارتباط و  مربوط به آنها ناچار با يحيات يو مدارها يفعاليت اختصاص

 يها ها مانند چين كليه احتياجات و طلب .شود ميآهنگ  و هم كند ميتقارن پيدا 
 .شوند آكوردئون كم و بيش با هم بسته و باز مي
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شده  يبر تمام پيكر مستول يط برسد ضعفشخص به حد افرا يگرسنگ يوقت
ادراكات  .شوند افتد و اعصاب سست مي ي، غدد از ترشح مشود ميعضالت كم زور 

 .كند ميجز سد جوع حس ن يو احتياج يو آرزوها نيز تعطيل گرديده شخص ميل
ربه تج آمريكا يها ايام جنگ و در آزمايشگاه يها يمخصوصاً در قحط كه طوري به

برد، بعد  اول خنده و قهقهه را از بين مي يو تنزل رژيم غذاي يشده است گرسنگ
را ضعيف نموده، قيود  ينشاط و شوق را و باالخره عواطف و احساسات اخالق

 .نمايد ميو امثال آن  يرا زايل و شخص را وادار به دزد ياخالق
لت مطبوع در ماليم باشد، همان زمان كه يك اشتها و حا يگرسنگ يوقت يول

به لحاظ عمل تغذيه به حداكثر مقدار   W = U - TS مؤثر يشده، انرژا انسان پيد
آهنگ با  ها هم كه مصادر آنها هم رسد، ساير ادراكات و احتياجات و عشق خود مي

موقع   انسان در .گيرند خود قرار مي W ، در حداكثرباشند ميهاضمه  ياعضا
تر و  تر، هوش و حواس بيدارتر، فكر روشن عواطف رقيق يم دارامالي يگرسنگ

 يو حالت غضب يشهوت جنس .باشد ميتر، ذوقيات لطيف و غيرت برانگيخته  روان
تر و حضور قلب بيشتر  ينوران يخيل ينيز در اين موقع حادتر است و حاالت روح

 :اين شعر راست است كه .باشد مي

 يتا در آن نور معرفت بين                  دار ياندرون از طعام خال
فراهم شد، خصوصاً اگر به حد اشباع و از آن بدتر به تجاوز  يبعد از آنكه سير

، ساير احساسات شود ميبه لحاظ تغذيه صفر  (W) يزندگ يبرسد، ضمن آنكه نيرو
در آنها ببينيم  ياگر احياناً اثر و عمل .گردند خاموش مي يو احتياجات نيز تا مدت

 .مان مسئله حافظه است كه در باال گفته شده

از اميالش اعم از  يانسان در يك يوقت ييعن .عكس قضيه هم صحيح است
كه به آنها عالقه دارد يا در عقايدش  يهاي خوراك يا ذوقيات و كار و فكر و محبوب

 يميل يرسد، ب مي يا كننده شود و به امر نامطبوع و وضع مأيوس يم يدچار سرخوردگ
، از جهات ديگر نيز دل او را شود ميكه از يك بابت در او پديدار  يشمئزازو ا
 .سازد مياو را از هر چيز بيزار  يزند و مدت مي

وجود  يو مذهب يبهداشت يكه در دستورها يگير و روزه يغذاي يها بنابراين رژيم
داشتن  نگاه بيدار يبرا يمؤثر بسيار وسيله ،ياجتماع و يبهداشت فوايد از نظر صرف دارد

  .است يو رشد ساير فضايل بشر
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 یسنين شاداب -4 .8

حداكثر  آنها ينسب مؤثر يانرژ و ،حداقل جنين و نطفه ينسب يآنتروپ گفتيم كه طوري به
 يروبه افزايش و نيرو يرود، از همان قدم اول آنتروپ كه سن پيش مي تدريج به .است
 يول .1شود مياز لحظه والدت شروع  يگذارد و پير يكاهش م به رو (W) يزندگ

 8 .1كه در بند ) W يتناوب يها اول دوره .گردد مستور شدن اين امر مي موضوع باعث
 يجديد و پيدايش احتياجات و آرزوها يتشكيل اعضا يگفته شد( و ديگر رشد يعن

اول جريان  .شود ميهده در خارج شخص دو جريان متضاد مشا كه طوري به .تازه
اين جريان با تشكيل  .باشد ميكه توأم با آن  يوجوش ها و جنب بروز و توسعه عشق

 يعموم يدوم ترق .نمايد يم ياعضا و تركيبات جديد شروع شده با نمو آن ترق
هر طلب و خصلت شخص يك  يدر نتيجه برا .مؤثر كل يبدن و تنزل انرژ يآنتروپ

تغييرات مربوطه در فاصله  يوجود داشته، منحن يخاموشزمان اشتعال و يك زمان 
حداكثر مزبور و  .دهد ميرا )حداكثر( نشان  ييك حداكثر يمابين اشتعال و خاموش

 نهايت مزبور خصلت سن آن در ، گردد سن هر مقارن ، خصلت آن تظاهر بيشترين
 منحني عمر و سن شادابي -0شكل 

 
 كند. ميرشد  تدريج بهپديدار شده  M مربوطه به آن  در سن يكه اعضا يخصلت يبرا ين شادابتعيين س

 ي فعاله يدر نيرو  صادر كننده يضرب ميزان رشد اعضا توان از حاصل يخصلت را م يتظاهر خارج
 .دست آورد هب W يزندگ

 

ات حال هر قدر پيدايش و تشكيل مراكز و تركيب .دهد ميخود را نشان  يشاداب
مربوط نيز جلوتر  يصادركننده خصلت مورد بحث زودتر رخ دهد، سن شاداب

                                                
شود يا از والدت و  از ابتداى انعقاد نطفه شروع ميW  و تنزلS  آيا ترقى اين مطلب قابل تأمل است كه .1

 .ورود به محيطى كه اختالف درجه حرارت با حرارت بدن دارد
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و رشد  ها سلولكه انعكاس تكثير  يبدن  مثالً ميل به تحرك و ديناميسم .خواهد بود
در آن موقع  يول .بيشتر است ي، در نطفه و جنين از هر زمان ديگرباشد مياعضا 

د به ظهور توان ميكه بدن  يوهايكه حركات را بروز دهند و نير ياعضا و جوارح
 يضعيف است كه در خارج نامحسوس است ول يبرساند به تناسب خود بدن به قدر

شيطنت و  ياند، منتها توسعه يافته يقدر كاف هكه عضالت ب يدر سنين ده دوازده سالگ
 .باشد مي يگردد و از اين بابت طفل نابالغ در نهايت شاداب جست و خيز مشهود مي

طرف وزن بدن و حجم معده درحال  از يك :طور نيز همين يغذاي يها اليتفع يبرا
و از طرف ديگر سرعت رشد و بدل مايتحلل رو به كاهش بوده،  باشد مي يترق

 يشخص را در حوال يخود و حداكثر پرخور يبرخورد اين دو جريان نهايت شاداب
ام تشكيل غدد و در سن بلوغ مصادف با اتم يغريزه جنس .دهد ميقرار  يسالگ 35

 يدر حال رشد هستند، شاداب يتناسل يچون اعضا يول .باشد ميشروع ترشحات 
موكول  يسالگ 75تا  30 يبه حوال يو خارج يمردها برحسب شرايط شخص يشهوان

آمده، لذا  يمانند خصيصه آن به دنبال مراحل شهوان يو هنر يذوق يشاداب .شود مي
 .دهند ميبروز  يسالگ 85تا  75ر سنين خود را د يهنرمندان بزرگ شاهكارها

طرف  چون از يك .نيز در همين حدودها و شايد جلوتر باشد يو نظام يجنگ يشاداب
تابع خصيصه شيطنت و تحرك است و از طرف ديگر با رشد احساسات و تدبير و 

و  باشد مي يكه مربوط به مراكز دماغ يو فكر يعلم يشاداب .رود تجربه پيش مي
و آرامش منظم در احساسات و رشد عقل و كسب معلومات و تجربيات تمركز فكر 

و متفكرين بزرگ  شود ميكشيده  يسالگ 05تا  85 ينيز به حوال نمايد ميرا ايجاب 
  .اند خود را بيرون داده يدر اين سنين شاهكارها

 نعمت خواب -4 .9

و الزمه بقا و متمم فعاليت روزانه  يا حيوانات و انسان در شب پديده يخواب اجبار
 را آنآدم قدر  ،كه بر طبق عادت است يهاي ديگر از نعمت يرشد و بنابراين يك

 .داند نمي
 يزنـدگ  يربايد كه نيرو يخواب انسان را م يوقت .خواب يك مرگ خفيف است

(W) زيـرا   .درجـه رسـيده باشـد    يبـه منتهـ   يشده يا به حـداقل رسـيده و آنتروپـ    فرص
 يو فرسـودگ  يدر مرحلـه اول خسـتگ   نمايد مي يخواب را بر انسان مستول كه يعوامل

همچنين بعد از عمل مقاربـت كـه شـهوت اطفـاءِ      .است و در مرحله دوم پرشدن شكم
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و در  يو تشـنگ  يحـال گرسـنگ   از طرف ديگر در .شود ميشده باشد، خواب سنگين 
انسـان احتيـاج   كه  يهمچنين مادام .صورت عدم تخليه فضوالت، خواب مشكل است

مشـغوليات   .برد مثبت و مؤثر است، خوابش نمي W يدارد، يعن ييها و عشق و نگراني
است( از هر نوع كه باشد مـانع خـواب    W يها كه خود نشانه بقايا ادامه فعاليت ي)يعن

 ينيـز جلـو   باشـد  مـي از قرب وصال  يكه حاك يزياد و وجد و شعف يخوشحال .است
موقـت(   طـور  بـه صه آنكه شخص بايد از هر جهـت )ولـو   خال .گيرد رفتن را مي خواب

و  يبه خـواب رفـت اگـر صـداي     يوقت .كار باشد تا خوابش ببرد يخيال و ب ينياز و ب يب
 .پرد پيش آيد كه احتياج به عمل و دفاع را برانگيزد خواب از سر مي يتكان

 حـال شـدت رشـد    اينكـه در  يبـرا  .خوابنـد  هـا مـي   بيشـتر از بـزرگ   يهـا خيلـ   بچه
ذخيـره   .نماينـد  يمـ  يبيشـتر  يو نسبت به جثه خـود فعاليـت و توليـد آنتروپـ     .باشند مي

خوابنـد و   يزود بـه زود مـ   .كمتـر اسـت   W جملـه مثبـت   لحـاظ  بـه انرژتيك آنها هـم  
شـود،   يهرقدر سن بيشتر و فعاليـت و تغذيـه كمتـر مـ     .شود ميسنگين  يخوابشان خيل
همچنـين در مـاه روزه كـه تغذيـه و تحـرك       .گـردد  مـي تـر   تـر و كوتـاه   خواب سبك
 .شود يمزه م كند، خواب كم و بي يتخفيف پيدا م

 :اما به لحاظ آثار آنW. يزندگ ياين به لحاظ ارتباط خواب با نيرو

كرده عضالتش  ها يدوندگ و ها مبارزه طعمه در پس روز يكه ساعات متوال يحيوان
ه كرده است، با افول آفتاب و گسترده شدن اش را از غذا آكند را فرسوده و معده
آتش حرص او خواه  .هرجا كه هست از ركاب فرود آيد شود ميپرده شب مجبور 

 يتاريك .شوند ناپديد مي يطعمه و معشوق همه در تاريك .نشيند يناخواه فرو م
كليه  .دارد و ترك ميدان نبرد وامي يها و صيادان او را نيز به صلح اجبار رقيب
 يات شمشير و سپر را در غالف كرده كنار بوته، در سوراخ زمين يا فراز درختحيوان

و  كند ميرسم انسان چنين است كه در روز تالش معاش  .گيرند يدر امنيت قرار م
از حيوانات هم اين عادت را  يبعض .خورد محصول كسب را شب با زن و بچه مي

هاضمه ذخيره  يمجار يحواش يها دارند يا در حفره غذا را در النه نگاه مي .دارند
به اين ترتيب  .پردازند يبه استراحتگاه رسيدند به نشخوار و هضم آن م يكرده، وقت

ها  و ساير فعاليت يو معشوق يكه از شب گذشت وظايف حمله و دفاع و عاشق يپاس
نيز به حداقل  W يزندگ يمقارن همين حال است كه نيرو .گردد تعطيل مي يبه كل

و  يو تشنگ يگرسنگ يها طرف در نتيجه اطفاء آتش از يك .است خود رسيده
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 يحاصل از مبارزه روزانه كه توأم با كارها يشهوت و از طرف ديگر بر اثر فرسودگ
تا باالترين ميزان باال رفته و بدن  يفراوان و تمركز حواس بوده آنتروپ يمكانيك

موجود نياز  .مه فعاليت و حيات ميسر نيستبيش از آن ادا .كامالً مسموم شده است
 .كننده دارد مسموم يها يالعاده به تجديد قوا و تخليه آنتروپ فوق

 ياراد يهـا  فعاليـت  .رود يشب هنوز ضخيم نشده موجود به خواب فرو م يتاريك
فعاليت خفيـف و مـنظم تـنفس و دَوَران دَم و ترشـحات هاضـمه       يشود، ول يتعطيل م

كار خود  خارج يخبر از دنيا يصدا و ب يساعت ب يها چرخ دنده ظريف حركات مانند
خنـك شـب تبـادل     يضمناً در هوا .تر از روز تر و منظم مرتب يخيل .كنند ميرا دنبال 

، خالصـه آنكـه در   ...شـود  يبهتر م يتخفيف آنتروپ يبدن با محيط و دفع حرارت يعن
هـا   و ميكرب حشرات و روز يگرد و غبارهاصداها و و سر كه سكوت و يتاريك چنين

 يجـان يـك عمـل كلـ     ينشيند، و در صحنه طبيعـت بـ   يبه زمين م يبعد از ديگر ييك
گيرد، در داخل موجودات جاندار نيـز بـدون آنكـه خودشـان      تصفيه و تزكيه انجام مي

 يدر زيـر پوشـش بسـتر و در خفـا     .در كار است يملتفت باشند تصفيه و تزكيه ديگر
 تـدريج  بـه جان حيـوان   بر كالبد نيمه حيات يها پرواز كرده نيرو يشب آنتروپ يتاريك

درخشـان پادشـاه    آهنگـان موكـب   كـه از افـق، پـيش     در سـپيده صـبح   .شود ميدميده 
جـان، تـر و تـازه و بـا يـك دنيـا       جان و طبيعت با آيند، طبيعت بي يخورشيد به نظاره م

كنند و سر به آسمان با شكوه برداشته به زبان حـال بانـگ بـه     ينشاط و صفا چشم باز م
خبـر و مغـرور    يافـراد بـ   يفقط بعضـ  ...!دارند تسبيح و تقديس اين دستگاه عظيم برمي

زده بـا ايـن همـه نعمـت و      تديگر غل ي به دنده يا در اين ساعات هنوز از دنده يانسان
 .باشند ميكار  وز طلبهن يگوي،  يمراقبت خلقت چون نازپروردگان از خود راض

 عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش            ناليد ه صبح ميـب يرغـدوش م

 وشــگـه د بـن رسيـر آواز مـگـم             لص راـان مخـاز دوست يـكـي

 وشـدهـچنين كند م يگ مرغـبان             و راـه تـفت باور نداشتم كـگ

 ! وان و من خاموشـرغ تسبيح خـم             گفتم اين شرط آدميت نيست

از اطراف النه و تطبيق خود با شرايط  يپس از تسبيح صبحانه و تحقيق مختصر
تحت هدايت و حرارت آفتاب به جنب و جوش مجدد  يا جديد، هر پرنده و چرنده

برنامه شب جبران  .آيد يرفته شب برم دستجبران مواد از يبرا يروز يو تكاپو
 .شود ميبرنامه روز جبران مواد تحليل رفته  .ست رفته بوداز د يها انرژي
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ترتيب روز و شب در تعقيب و تكميل يكديگر چون دو اسب سفيد و سياه  به اين
 يچاپارخانه، منزل به منزل كالسكه حيات موجودات را در جاده عمر در سرباالي

، شب هم اگر نبود يكه اگر روز نبود روز طور همان .رانند پيش مي يتكامل با تأن
 .1نبود رمق و نيرو نبود

حفظ  يمرگ و حيات از وسايل نيرومند طبيعت برا يشب و روز مانند توال يتوال
 .3باشد مينسل و تكامل موجودات و مخصوصاً انسان 

 يك رستاخيز تدارك .آنست تجديد نيست، طبيعت تعطيل وجه هيچ بهپس خواب 
 .باشد ميكوچك 

وچهارسـاعته   بيسـت  يوضـع  حركـت  گفته شـد ايـن   كه طور همانصه و خال طور به
اهميـت و   يبـ  ي، امـر شـود  مـي شـب و روز   يانتها كه موجب تـوال  يزمين در آسمان ب

ناچار قبول خـواب موقـت را    هنيست كه موجودات خود را با آن تطبيق داده ب يتصادف
سـر   ،آمد تا در روز نـو  چون ادامه حيات در پايان روز ميسر نبود شب در .نموده باشند
 يا نشـانه  .است بسـيار پـرارزش   ينعمت .ياست اساس يا واقعه .از نو باشد ياز نو و روز

 و 7.است مسلم از قدرت و رحمت آفرينش
1

 

                                                
رفت و بعد  باال مي طور انرژى مؤثر شد و همين فرمايد اگر شب سرمدى مي مي كه قرآن طور واقعاً همان. 1

يا  !شد؟ اى بيابد، چه مي اى و چاره ديد كه طعمه ها جايى را نمي شد و چشم رمقى مستولى مي بى ضعف و
شد و امنيت و استراحت اجبارى براى حيوانات و تعطيل معاشى براى انسان در  اگر روز سرمدى مي

 !كرديم؟ آمد چه مي آور پيش نمي هاى سرسام تكاپوى بالانقطاع و افراط و فشار و تزاحم
النَهَارَ فِي اللَيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَ مِنَ الْمَيِتِ وَتُخْرِجُ الَمَيَتَ  تُولِجُ اللَيْلَ فِي الْنَهَارِ وَتُولِجُ»:  31/  (7)عمران آل. 3

 .«شَاء بِغَيْرِ حِسَابٍمِنَ الْحَيِ وَتَرْزُقُ مَن تَ
زنده را  [موجود] كشانى و روز را در شب و شب را در روز مى ]با تغيير تدريجى فصول[)

]كه تبادل دايمى  زنده، ]موجود[ جان را از بى ورى و ]ماده[آ جان پديد مى بى [ماده] از
 (بخشى. و به هر كه خواهى، بى دريغ روزى مى مرگ و حيات به دست توست[

 .«وَالنَهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَيْلَ»:  17/  (31)صقص. 7
شما قرار داد تا در آن آرام بگيريد و از  و از رحمت او اين است كه شب و روز را براى)

 (.بردارى كنيد ها حسن بهره جو و طلب نمائيد و شايد از نعمتو فضل او جست

 .«كُم مِن فَضْلِهِ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَوَالنَهَارِ وَابْتِغَاؤُ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَيْلِ»:  37/  (75)روم
هاى او خواب شما در شب و روز و روزى طلبى شما است. حقّا كه در اين امر  و از نشانه

 ( .ها و دالئلى است براى مردمى كه گوش شنوا داشته باشند نشانه
باشد. در آنجا پرده پرده از  بسيار قابل تأمل مي (75)سوره شريفه روم 31تا  11اصوالً رديف آيات 

گردش شب و روز، تبديل زندگى و مرگ، انشاء انسان از خاك و به راه افتادن خاك، عالقه و محبت 
      هاى مردم، خواب شب و تكاپوى روز و بيم و اميد از ابر و باران، آيات و خانوادگى، اختالف سطح
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 احياى بعد از مرگ و  رسد. چهار بار مسئله ده شده. باالخره به قيام زمين و آسمان مياشاراتى رژه دا

 .آيد شود و در آخر هر آيه استمداد از فكر و عقل و شنوايى بشر به ميان مي تجديد حيات يادآورى مي
 شود:  )ع( اين عبارات ديده ميدر دعاى صبح و شب حضرت سجاد. 1

بِهِ، وَ  بِتَقْدِيرٍ مِنْهُ لِلْعِبَادِ فِيمَا يَغْذُوهُمْ ،، وَ يُولِجُ صَاحِبَهُ فِيهِكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي صَاحِبِهِيُولِجُ »
وَ نَهَضَاتِ النَصَبِ، وَ جَعَلَهُ  ،كَاتِ التَعَبِفَخَلَقَ لَهُمُ اللَيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ مِنْ حَرَ. يُنْشِئُهُمْ عَلَيْهِ

وَ  .الُوا بِهِ لَذَةً وَ شَهْوَةًلِبَاساً لِيَلْبَسُوا مِنْ رَاحَتِهِ وَ مَنَامِهِ، فَيَكُونَ ذَلِكَ لَهُمْ جَمَاماً وَ قُوَةً، وَ لِيَنَ
لِهِ، وَ لِيَتَسَبَبُوا إِلَى رِزْقِهِ، وَ يَسْرَحُوا فِي أَرْضِهِ، طَلَباً خَلَقَ لَهُمُ النَهارَ مُبْصِراً لِيَبْتَغُوا فِيهِ مِنْ فَضْ

بِكُلِ ذَلِكَ يُصْلِحُ شَأْنَهُمْ، وَ يَبْلُو  .لِمَا فِيهِ نَيْلُ الْعَاجِلِ مِنْ دُنْيَاهُمْ، وَ دَرَكُ الْآجِلِ فِي أُخْرَاهُمْ
 « أَخْبَارَهُم

برون آورد. از يكي بكاهد و بر آن ديگري بيفزايد، و  )... و آن دو را درون هم فرو برد و
ي خورش و پرورش بندگان فراهم سازد. شب را براي بندگان بيافريد تا در آن  با آن مايه

هاي آزارنده بياسايند، و آن را پوششي گردانيد تا  آور و جنبش وآمدهاي رنج از رفت
آوَرْدْ دست  آورد، و به لذّتِ دلي آسايش و خواب شود و راحت و توان  مردمان را وسيله

روز را بينايي بخش بشر آفريد تا، در آن هنگام پي جوي فضل الهي باشند و راه  يابند.
روزي جويند و در زمين او در پي سودِگذراي اين جهاني و نفع ديرپاي آن جهان تكاپو 

 .(كنند. تا با اين امور، حالِ بندگان را سامان بخشد و آنان را بيازمايد..
، چاپ دوم. ، نشر ني، ترجمه دكتر اسداهلل مبشري«صحيفه سجاديه»)ترجمه به نقل از 

1711) 

 .طور عجيبى قابل تطبيق و مؤيد و مكمل آنها است هاين كلمات با مطالب باال ب
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5 

 مسئله مرگ
 
به مرگ  گويند موجود زنده از لحظه انعقاد نطفه رو يشناسان م يديد كه زيستد 

 .شود ميخواب و بيدار  يو پير يآنتروپ يپا هب پا يزندگ ينيرو .شود ميسرازير 
پيمان و  هم يمتوال يو مرگ و حيات، متضادها يشب و روز، خواب و بيدار يگوي

دو جفت آن را  .مكمل يكديگرند يشبيه به نر و ماده كه متجانس ول .هستند يمتوافق
 چون در روز روشنِ .كنيم فرار مياز مواجهه با جفت سوم  يبينيم ول يمرتب ما م

آنقدر خود را از آن  .خواهيم فكر كنيم هستيم به شب تاريك مرگ نمي يزندگ
در پس  ياست و شايد صبح روشن يم شب را نيز پايانييگو گيريم كه نمي كنار مي

 ... !آن از افق روزگار گردان بدمد

ن دنيا هم خواهد مسلم به درد همي .در هر حال مطالعه مرگ مطالعه حيات است
مطمئن باشيد در اين فصل مرگ را نه به لحاظ مرگ بلكه به لحاظ  يول .خورد

 .حيات مطالعه خواهيم كرد

*    *    * 

 سرد و نباتات به حيوانات خون ینظر -5 .1

ند توان مين خود از .است محيط حرارت درجه بدنشان حرارت درجه سرد خون حيوانات
كوتاه  يها البته آنها هم در مدت .ص درست كنندمساعد مخصو ييك محيط داخل

روز يا سال تغيير درجه  در طول شبانه يول .خواهند بود  Wايزوترم و مشمول مقررات



 
 

 

 
 

 «مباحث بنيادين»،  (1) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  710

 

مخصوصاً آنها كه در  .باشند يدستخوش طبيعت و محيط خارج م يو خيل دهند مي
و در  يتغيير شب و روز در عمليات حيات ي، تغيير فصول و حتكنند مي يهوا زندگ

 .باشد مي يطول زندگيشان عامل اصل

و توليد و تبادل حرارت  ينباتات كه اصالً گرما و مخصوصاً فعاليت مكانيك
 .آيد يآنها در بين نم يبرا يلذا موضوع آنتروپ .نمايند ينم

 يگرم و در صورت تساو حيوانات خون هپس قاعدتاً بايد در هر دو دسته نسبت ب
 يكل طور بهعمر آنها را نيز  .ر بلندتر و تغييرات رشد و نشاط كمتر باشدعم ،شرايط

تعيين ننمايد، بلكه شرايط محيط خارج باشد كه آنها را به خواب  يشرايط داخل
، اگر شود ميدر دريا كه شرايط با افزايش عمق ثابت  .بكشاند ييا مرگ ابد يزمستان

)در  .كند يتحقق پيدا م 1«.طْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَلَلَبِثَ فِي بَ»خوار نشود  طعمه ماهي يماه
كه مابين پير و جوان  يضعف و اختالف وچروك و ها آن چين هرحال در ماهي

ننمايد شايد  يترق ياگر آنتروپ .نمودار نيست( شود ميو انسان ديده  يحيوانات خشك
 .هم برسيم يعمر ابد هب

سره با  نبات يك .وجود نداشته باشد يزندگ يدر نباتات مثل اينكه مدار عنصر
فرستد(  باال مي را آنكشد )در حقيقت خاصيت اُسموز  از زمين مي يشيره غذاي ،ريشه

ندارد؛ طلب و  يو گرسنگ يسير .دهد ميانجام  يو با برگ عمل جذب كلروفيل
او را از  يطبيعت يا محيط مايحتاج زندگ .دهد ميانجام ن يفعاليت .هم ندارد يتكاپوي

 يريشه خيس است و تا فصل يكه پا يتا وقت .نمايد مينوك ريشه تا رأس ساقه تأمين 
هم  محيط كه عوض شد آن .دهد ميكار را انجام  تابد اين يكه آفتاب گرم بر او م

 ييا مناطق استواي يطوالن يگيرند )بهارهانبات را ن ياگر جلو .دهد ميتغيير رويه 
 .روياند فرستد و برگ مي شاخه ميراست  و چپ به كشد، مي باال ساقه مرتب مرطوب(

 .امكان خلود و ابديت هست يآن به لحاظ ساختمان داخل يپس برا

مشاهده  يزندگ يمتناوب و مدارها يدور يها در اينجا هم پديده ذلك مع
نباشد، توليدمثل آنها از  يليه و رشد نباتات بر مدار دوراگر تغذيه و تخ .شود مي

گل مدت  .كند ميحاصل نشود گل ن يتا رشد كاف .است يطريق دانه يك عمل دور
بعد تا سال آينده )اگر عمر دوباره داشته  .محدود و اجل معين دارد تا تخم شود

ها )مثل  گياه يبعضاستثنائاً  .زند جوانه ميمرتب كه  در صورتي .كند يباشد( غنچه نم
                                                

 .برانگيخته شوند روزي كه ماند تا در شكم آن مى : 188/ ( 71)صافات .1
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 يها مثل شمعدان گل يو بعض دهد مياز مو( هست كه دو تا سه بار در سال گل  ينوع
 .بار بارور شدن است يك يبر سال يقرار كل يهميشه بهاراند ول

است و  ياتصال طور بهدر هر حال تكثير و توسعه نباتات از طريق ريشه و ساقه 
از طريق تخم )كه وجه شباهت گياه به حيوان  يول .دهد يرا نشان م يامكان ادامه ابد

ساله كه ريشه و ساقه آنها خاصيت  يك يها بوته .است يدور يِ( تناوبباشد مي
 يريز و تخم يبند تماماً دانه دهند ميروئيدن مجدد )زنده شدن( در بهار را از دست 

ثير پرعمر كه از طريق قلمه و پا جوش تك يها برعكس اين عمل در درخت .كنند يم
 يكه گاه يحاصل ي( اغلب به صورت عمل زايد بيتبريز -)مثل بيد يا چنار شود مي

 كه طوري به .درآمده ممكن است حذف هم بشود شود ميدر مراحل اوليه نيز متوقف 
خلقت در  يدادن نباتات يك عمل احتياط كردن و دانه آيد خاصيت گل ينظر م هب

جا كه اوالً امكان عمر زياد هست و ثانياً در اين .باشد ينباتات م يمقابل مرگ خارج
كليت و شدت و  يريز تكثير آنها وجود دارد عمل لقاح و تخم يبرا يطرق ديگر

 .سهولت حيوانات را ندارد

مساعد و  يشايد اگر شرايط خارج :ياما مسئله پير شدن نباتات و تغييرات آنتروپ
 يبدين صورت كه آن ترق .گاه پير نشود ها( هيچ از گياه يثابت بماند گياه )يا انواع

حاصل  ياز مواد معدن ينبات يها و تركيب مواد آل كه در نتيجه تحويل يآنتروپ
، در دهد ميرخ  ي، يا احياناً از فتوسنتز خورشيد كه ضمن جذب كلروفيلشود مي

و  درخت بماند و با رشد و تعويض آنها تازه به تازه شود ي كهنه يها شاخ و برگ
 يها دوران يكه مقاطع درختان جنگل يا اختالف منظره .خود درخت از بين نرود

و امكان  يبر تخليه كامل آنتروپ ي، شايد شاهددهند مينشان  يقديم با درختان فعل
يكنواخت و پرآب اعصار  يها دوران يها )در مقطع درخت .گياهان باشد يعمر ابد

و  ياوب فصول نمايد و حالت خشكيدگكه حكايت از تن يقديم دواير متحدالمركز
 .(ايجاد كند وجود نداشته است يپوسيدگ

همراه با  دهند ميكه گل و دانه  يهاي ها و مخصوصاً بوته در درخت ذلك مع
ها شده،  نيز عارض ساقه و برگ يتغييرات مربوط به شكفتن گل و بستن دانه تغييرات

كه ابداع ازدواج  طور انهمانگار  .روند مي يو خشك يسمت زرد  به ياز سبز
هم  يالعمل طبيعت در مقابل امكان مرگ بوده است، بروز و عمل آالت تناسل عكس

كما  .باشند يو اين دو موضوع الزم و ملزوم يكديگر م شود ميو مرگ  يسبب پير
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 ياست يا رشد اتصال (Spore) اينكه در گياهان پست كه توليد مثل از طريق اسپر
 .( وجود نداردي، مرگ )مرگ داخلدارند

از مـرگ   يآيـد نباتـات بـه لحـاظ دور     ينظر م هكه ب ياين احوال و امتياز ي با همه
حيوانـات كـم عمـر     يرعمـر رو پُ سـردِ  حيوانات دارنـد و نيـز حيوانـات خـون     بهنسبت 
 «سرنوشت بشـر »در كتاب ( Le conte du Noüy) يكنت دونويول كه طوري بهدارند، 

(L'homme et sa destinee )از يپيدايش و اختراع مرگ در طبيعـت يكـ   گويد مي 

 .1تكامل بوده است يبرا يوقايع بسيار مهم خلقت و افزار كار نيرومند

 فرار از مرگ -5 .2

آيد  يكه موجود به وجود م ياول ي ديديم از لحظه 8 .0تا  7 .0 ير بندهاد كه طوري به
به نزول  مؤثرش رو يو انرژ ،به صعود او رو يآنتروپ .گذارد قدم به جانب مرگ مي

  Sدست خود كفه هپيمايد ب يرا م يزندگ يعنصر ياز مدارها يهر مدار .گذارد مي
 !برد ين مييرا پا W را باال و كفه

شديد هر  يگفتيم كه قرار طبيعت و هدف حيات و همچنين ميل درون ذلك مع
 .3كردن حيات است يادامه دادن و ابد يموجود

                                                
از  واح( راجع به خروج آدم و )و تورات اى است كه در قرآن يك نكته معترضه ولى قابل تفكر اشاره .1

 ( /35ه))ط« فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا»فرمايد  بهشت و هبوط آنها به زمين براى زندگى در اين دنيا شده مي
( يعنى عورت و آالت تناسلى آنها ظاهر شد. مثل اينكه قبالً ظاهر و عامل نبود و عمل ازدواج يا 131

كه كرده و خطا و نقص خود را بايستى صورت گيرد، ولى در نتيجه گناهى  توليدمثل از راه ازدواج نمى
نشان دادند، الزم شد بيايند در زمين و زد و خورد بكنند، بزايند و بميرند، هدايت و تربيت شوند تا 

 هاى آنها لياقت خلود در بهشت را پيدا كنند. زبده
است كه  Bichat (1111اند عبارت ) شناسى از حيات داده اولين تعريف نسبتاً جامع و موجز كه در زيست .3

يات )حLa Vie est l'ensemble des fonctions qui résistent á la mort : گويد چنين مي
هاى ديگر كه بعداً داده شده هر  نمايند(. در تعريف اعمالى است كه عليه مرگ مقاومت مي ي مجموعه

حيات را يك  Béclard (1137ى داشته است. بعضى مانند )مؤلفى نظر خاصى به يكى از اعمال حيات
شود. ديگران  تحليل غذا و دفع فضوالت به خارج مي و اند كه موجب جذب تشكيالتى دانسته ي مجموعه

اند. در  دستگاه داشته (Auto regulation) كارتوجه به قدرت تنظيم خود W.Roux (1950مانند )
 :شود دهد اشاره مجدد به ميل به بقا مي مي Polonovski تر و جديدى كه فرمول كامل

La vie est un ensemble d'activités physico - chimiques liés à un milieu appropri  é  
et régi par une tendance à caractère mnémonique á conserver et à perpétuer non 
seulement la forme statique, mais aussi la nature et l'enchainement des 
variations dynamiques. 

، مرتبط با يك محيط مناسب و در تحت باشد ميهاى فيزيكى و شيميايى  اى از فعاليت زندگى مجموعه
    اى دارد. كار آن اينست كه نه تنها صورت راكد حيات را حفظ  كه جنبه حافظهفرمان يك نوع ميلى 
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 با يكديگر تلفيق كرد؟ توان مياين دو تضاد را چگونه 

 يانجام ندهيم و مدار ياصالً عمل يننمايد؟ يعن يترقS كرد كه يآيا بايد كار
 ممكن است؟ يخرج نشود؟ آيا چنين كارW نرود وباال  ينكنيم تا انرژ يط

كـه در ايـن    يهـاي  كرد وضع دستگاه بـدن و جريـان سـيال    يالبته در اينكه بايد سع
 ينزديك شده و تـا حـد   ها به آدياباتيك باشد كه تحويل يطور نمايند ميماشين سير 

 يف باشـد و ترقـ  تـر و بـدون اخـتالل و اصـطكاك و اتـال      يكه ممكن اسـت ارتجـاع  
 يكار روغن با يماشين هر در كه طور همان .نيست يحرف يابد تخفيف حداقل به يآنتروپ
انتخاب مصالح مرغـوب،   ها، ناخالصي ورود از يجلوگير و اوليه، مواد ها، تصفيه چرخ

كـه رانـدمان حـداكثر     كننـد  مي يمشكل، كار يها تنظيم شرايط عمل و تحميل برنامه
 باشـد  مياست كه وظيفه بهداشت و تربيت  ياين همان عمل .حداقل( S باشد )افزايش

تـر از   مفصلتر و غـامض  ي( و البته خيلوپسيكولوژيك فيزيولوژيك -فيزيك لحاظ به)
 .كنيم دانيم و مي مي ها ماشين ي دربارهاست كه ما  يچيزهاي

و  يو طبـ  يورزشـ  يهـا  و دقـت  يبهداشت يها دانيم تمام مراقبت يم كه طوري بهاما 
و همچنــين  (Precoce) رس پـيش  يهـا  مـرگ  . گيرنــد مـرگ را نمـي   يجلـو  يروحـ 

را   W،شـود  مـي  يحيـات  يها تخفيف و تعطيل فعاليت  كه موجب يزندگ يها ضعف
 .دهـد  مـي عمر را تغييـر ن  حداكثر يبرد ول مي و متوسط عمر اجتماع را باال كند ميكم 

 يكند، زياد هم زندگ يخواهد خوب و سرشار زندگ مي .بشر به اين درجه قانع نيست
هم بنابر آنچـه از كيفيـت و ترتيبـات حيـات      يشناس زيست يديديم كه نظر علما .كند

مثل اينكـه طبيعـت در طريـق بيراهـه و      .اند همين است موجودات زنده استخراج كرده
 .دهد ميخود ما را حركت  يبرخالف هدف اصل

                                                                                                              
 1981را نيز تأمين نمايد(. ) كند، بلكه ترتيب و توالى تغييرات ديناميكى و تكاپوى آن) Rouviere  در

وارد  باشد ميى حيات و سلسله ارتباط اسالف و اخالف را هم كه مطلبى اساس تعريف خود استقالل
 :سازد مي

La vie est un é tat dynamique continu des ascendants aux descendants qui ne 
provient que de lui – même, appartenant en propre à l’être qui en est lui – même 
le régulateur, caractérisée par la coordination des divers activltés céllulairres et 
qui , impérieuscment incite l’être à perpétuer la vie. 

شود مگر از  زندگى يك حالت متحركى است، اتصالى از اسالف به اخالف، كه منبعث و توليد نمي)
و  كننده آنست تعلق دارد. صفت مشخصه آن همكارى خود، و اختصاصاً به همان موجود كه تنظيم

 كه شديداً موجود را به طرف ابدى ساختن حيات ميراند(. باشد ميهاى مختلف سلولى  آهنگى فعاليت هم

 Rouvière-finalité dans la vie)   كتاب )نقل از
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وقت  به بعد با سبك قديم اين است كه هيچ 11البته فرق تحقيقات جديد از قرن 
بافيم اساس قرار  يو منطق پيش خود م را كه با فلسفه يخودمان و اصول يها استنباط

ن مورد بنابراين در اي .بلكه طبيعت واقع و حقيقت خارج را استاد قرار دهيم .ندهيم
صحيح است و  شود ميآنچه واقع  .رود يهم بايد گفت طبيعت )يا خلقت( بيراهه نم

كنيم معمول و منظور طبيعت را درك  يسع .ماوَقَعْ( ي)اَلْخَيْرُ ف باشد ميحق و خوب 
 .كنيم

ببينيم  .مانخود يبرگرديم به بحث ترموديناميك ياز اين بحث كم و بيش فلسف
 S نكردن يرا ط يساكن ماندن و مدار زندگ يدست گذاشتن، يعن يآيا با دست رو

 و تنزل S يآيا فقط ترق يشوند؟ و بعد نتيجه و حاصل هر مدار زياد و كم نمي W و 

W  است؟  

 استقبال از مرگ -5 .3

پرواز هوس و عبث نيست كه عقاب به  يرو .نكند يد مدار را طتوان ميموجود ناوالً 
انسان متمدن از صبح تا غروب در  ...افتد و يپلنگ نر با پلنگ ديگر درم .آيد يدرم

طبيعت و قرار خلقت است  .كند ميخود را خسته  يو معنو يماد يتالش و تكاپو
چون اگر طلب  .آورد پدرش را درمي ياگر نجنبد گرسنگ .1راند كه او را چنين مي

تنفس مرتباً مواد بدن را  .است يل تنفس اجبارعم يباشد ول يشكار امر ظاهراً اراد
رمق موجود زنده را  .كند ميرا هم كم  W، دهد ميرا تنزل S  اگر .كند ميدود هوا 

طبيعت او را وادار  .راه زودتر به گودال مرگ سرازير خواهد شد از اين .گيرد مي
نجات  يرا از زوال كل W و U شده در عوض S به افزايش يبجنبد و راض كند مي

 .دهد

همينطور  باشند مي يديگر زندگ يساير احتياجات هم كه هدف و موجب مدارها
بر آنها  يدارند و اگر اجابت نشوند آثار و مضار يهر كدام يك محرك درون .است

موجود را رو به زوال خواهند  يحيات يقوا ،مترتب خواهد شد كه از طريق ديگر
آورند كه راندمان مدارها ضايع  يد فراهم مدر دستگاه موجو يهاي كشاند و يا اختالل

از زايمان كه موجب امراض و  ياز ازدواج و يا جلوگير يمانند خوددار .شود مي
 .شود ميزياد  يو روح يمشكالت مزاج

                                                
 ...( )آيا خيال كرديد كه ما شما را بيهوده آفريديم؟ «عَبَثًا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَمَا خَلَقْنَاكُمْ: » 110( / 37مؤمنون). 1
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مختلف احتياج، طلب، عشق و غيره بيان كرديم،  يها را كه به اسام اين محرك
 يتلخ يپيش از آنكه گرسنگ .نگاه كرد يو منفعل يا از جنبه منف ينبايد به نظر اجبار

كه بسيار مطبوع و  سازد ميدر شخص ظاهر  يخود را نشان دهد، اشتها و اشتعال
حال اگر اين  .خود دارد يكه جا يغريزه جنس .باشد ميمشوق به حركت و تكاپو 

 يو خالف اعمال شود و نتايج شوم به بار آورد، مطلب يها در جهت غيرطبيع شهوت
قدرت  -شهرت -)شهوت پسيكولوژيك يها هم كه دنبال مطلوب يكسان .است جدا

روند آنها هم با ميل و  خدمت و غيره( مي -هنر -حقيقت -علم -عدالت -جاه -
 ياصالً زندگ .ماند ينم يگله باق يجا يكس يبراحيث از اين  .افتند يرغبت تمام راه م

 .مختلف فعاليت به اطوار و طرق .همين ييعن
كردن از مدار،  ينمودن از كار و جلوگير يجوي پس بايد اين فكر را كه با صرفه

ها را به طور راكد  جمادات كه انرژي .عمرمان را بيشتر كنيم از سر به دور بيندازيم
 .اند عمرشان از هر حيوان و انسان بيشتر است كرده يدر درون خود مخف

را  يو خاموش يكار خواهد بي ات را ميما بقا و حي يطبيعت در عين آنكه برا
حس صيانت نفس تنها حس خواسته  .و خسّت را دوست ندارد يخوددار .پسندد ينم

چنين نيست كه طبيعت مرگ را نخواهد  .باشد يطبيعت و تنها دستورالعمل حيات نم
 .تر از مرگ، مصرف و انفاق را نپسندد ينيو يا در مرحله پا
 ياز مدارها ياينكه حاصل هر مدار ييعن .سئوال دومرويم به جواب  در اينجا مي

داده شده  7 .3چيست؟ اين جواب قبالً هم در بند  W و تنزل S يعالوه بر ترق يزندگ
  .پردازيم يم يحال به تفصيل بيشتر .بود

 مكتسبات -5 .4

پيداكردن موجود با  ارتباط و اتصال يكه گفته شد پيمودن هر مدار يعن طوري به
تا وصال فراهم  كند ميفعاليت و تكاپو آنقدر ادامه پيدا  .با معشوق خودمطلوب يا 

به  يدو موجود با هم جمع و تركيب شدند اگرچه مدار عمل منته يالبته وقت .شود
يم يبگو دهد ميما اجازه ن هب گردد، ليكن اصل اول ترموديناميك يركود و رخوت م

 .بسته شد و همه چيز به حال اول برگشت ييا مدار .«رفت يه خانآمد و ن ينه خان»
موجود  .جديد پديدار شده است ياز تركيب موجود با معشوق خود حتماً شيئ .خير
كرده  «ياكتساب»دست آورده،  هب يا يك چيز تازهدر عوض  ،ز دست دادها W اگر

 فيزيولوژيك يا (يموادغذاي باشد)مثل يفيزيك و يماد است ممكن اكتساب اين .است
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 باشد )مانند تشكيالت نسوج و ترشحات و اعضاء و افراد جديد( و يا پسيكولوژيك
 هم يك اعصاب و اخالق و ملكات و غيره كه باالخره آن ي سلسله يباشد )تأثير رو

 .(باشد مي يا بد در جهت خوب ياز بدن انسان و تكميل يدر محل ينوع تغيير

كه وارد بدن  يغذاي .است يقضيه كامالً روشن و بديه يماد يها درمورد مطلوب
ريزد، تركيبات حاصله از آنها محسوس  نر كه در رحم ماده مي ي، يا منشود مي
دقت  يآثار آن با كم يهم باز از نظر ماد يغيرماد يها درمورد مطلوب .باشد مي

رود هر دفعه كه به  ل دارد و عقب مال ميكه عشق ما يمثالً كس .شود ميمحسوس 
محسوس كسب كرده  يماد يسد نه تنها در خارج خود يك شيئر مطلوب خود مي

 كند ميكه به مال پيدا  يو اتصال شود ميكه در او فراهم  ياست، بلكه حالت رضايت
ابراز  يرسيد اخالق و اعمال ديگر اگر به منفعت نمي .اش تأثير دارد بر روحيه

شايد  باشد مي اين اثر چون مربوط به اعصاب و حاالت پسيكولوژيك يمنته .كرد مي
ايم اشخاص  ديده كه طوري به يمرتبه به چشم ما ظاهر نشود، ول مرتبه و دو در يك

عاطفه و  يخلقيات و ملكاتشان عوض شده حريص و لئيم و ب تدريج بهخوار  نزول
درصورت و دست و روش آنها نيز  يحت .شوند مي يترسو و صاحب صفات ديگر

شناسان  شناسان و روان از همين راه است كه قيافه .گردد ظاهر مي يتغييرات محسوس
كه تحت تحريك  يطور كس همين .دهند ميباطن اشخاص را از ظاهر آنها تشخيص 

رباخوار  .كند ميفرق  يرسد با حالت قبل به مطلوب مي يغضب يا حسادت باشد وقت
القلب تر  يخوارتر و قس ، آدم سفاك خونشود ميتر  دوست رفته رباخوارتر و پول هرفت
تر و  محبت ورزيدن نيز شخص را دفعه به دفعه مهربان .گردد و حسود، حسودتر مي

 .كند ميتر  القلب رقيق

اين اثر اول و مكتسبات يا توليدات نوع اول است كه وصال يا تركيب با معشوق، 
 .نمايد ميج شخص ايجاد در شخص يا در خار

را دارد، نتيجه  (Sous - produit) و دست دوم ياثر دوم كه حكم محصول فرع
 طور همان .دارد درك مقصود ابراز مي يكه موجود برا باشد مي يغيرمستقيم فعاليت

، خواه ي)خواه بدن ي، هر حركت و عملدهد ميكه ورزش عضالت را قوت و رشد 
 يحت .نمايد مي تر كاملكار واداشته مجهزتر و  ( عضو مربوط را بهي، خواه روحيرفك

بسازد و از ذخاير  يجديد يتبدل و تكامل ممكن است اعضا يبنابر قانون كل
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خود  يتناسب مساع به فراخور احتياج و به يمكتوم طبيعت مكتسبات يبينهايت ول
 .شود مياين همان است كه رشد ناميده  .استخراج نمايد

تر  يكمتر نداشته و شايد هدف اساس اهميت يكه كمتر محسوس است ول  اثر سوم
كه به  يشدن مدار و وصال حيات در آن باشد، اين است كه بسته يجريان عموم

و رضايت مطلق ختم نشده با ايجاد تركيب  يبه سير دهد ميمعشوق يا مطلوب دست 
نقيصه و احتياج  .آيد يپيش م يدرد ديگر شود ميدوا  يو تغيير جديد، اگر درد

گام نهادن و گرفتار شدن در مدار  يكه او را برا شود ميدر موجود پديدار  يا تازه
به  يحيات را از عمل يها حلقه يترتيب سلسله اليتناه راند و به اين به پيش مي يا تازه

تب در طول به اين مرا 3 .3در بند  .پيمايد به نسل ديگر مي يفرد، و از نسل عمل ديگرِ
 يتر نظير آن در مدت بسيار كوتاه .كرديم توجه يتا پير يعمل شخص از حالت جنين

 .شود ميمكتسبات شخص نيز ديده  يدر ط

شكمش  .كند ميفهمد و طلب غذا  يرا م يانسان تا گرسنه است فقط رنج گرسنگ
عمل نان و آب كه تأمين شد و تخليه كه به  .شود ميبر او چيره  يكه سير شد تشنگ

هضم  يوقت در بستر راحت با غذا آن .رود امن مي ياستراحت عقب جا يآمد برا
كه يك دفعه اطفاءِ شد  يحيوان يشهوت غريز .بيند يانگيز م هوس يها شده خواب

رف صفت ديگر مثل حيوانات قانع به صِ .نمايد مياز طرف  يو طناز يتوقع زيباي
را نه تنها از زن بلكه از  يبعد اين زيباي .شود ميماده بودن و يك عمل كوتاه ساليانه ن

 يسليقه و ذوق، لطيف و پرتوقع شده ساير اعضا .خواهد در و ديوار خانه و شهر مي
او از قبيل چشم و گوش و دماغ عقب اشكال و اصوات و اشياء موزون و ماليم 

نفس قدرت  .نمايد ميها تحصيل قدرت را ايجاب  رسيدن به اين مطلوب .روند مي
طور مال، علم، تدبير، سياست و  همين .شود مي ياو مطلوب و معشوق ثانو يبرا

 .ذكر كرد را يمراحل و مدارج پياپ توان ميالبته از جهت اخالق خوب هم  ...غيره

با تمام تفاصيل و دقايق و وسايل خود موجود را با  يخالصه آنكه زندگ
 يتكاپو بوده، دائماً توليداتدر طلب و  كند ميوادار  يهاي برانگيختن اشتهاها و عشق

كه باعث تغيير و رشد  يمكتسبات .در داخل بنمايد يدر خارج و مخصوصاً مكتسبات
 .1شود ميفرد و نوع  يتكامل

                                                
آمده است و مترادف و معرف همان صفات مكتسبه  طور خيلى طبيعى پيش هكلمه اكتساب كه در اينجا ب. 1

           .ايم كرده اقتباس را از تعبيرات قرآن آن باشد مي  (Caracteres acquises)مصطلح علوم طبيعى
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 را از طرف ديگر چيزى جز اكتساب  طرف و ذخيره و سرمايه آخرت نيز حاصل زندگى را از يك قرآن

 داند  نمي
  (31/  (03))طور .«كُلُ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ»
 ( .هركس در گروى چيزى است كه كسب نموده است ...)

  (310 /( 3))بقره .«لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ»
به سود شخص آن چيزى است كه كسب كرده و به زيان او نيز آن چيزى است كه  ...)

 كسب نموده است.(

  (73/  (8))نساء« وَلِلنِسَاء نَصِيبٌ مِمَا اكْتَسَبْنَ لِلرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَا اكْتَسَبُواْ»
 اند...(  ...بهره مردان و بهره زنان از آن چيزى است كه كسب نموده)

  (178 /( 3))بقره« َوَلُكم َما َكَسْبُّتْم ِتّْلَك ُأَمٌة َقْد َخَّلْت َلَها َما َكَسَبْت»
زيان او است  هر گذشت براى او است آنچه كسب كرده و باين امت و قومى بود كه د)

 (...آنچه كسب نموده است

  (13/  (9) )توبه .«جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ»
 ( .به پاداش آنچه كسب كرده بودند ...)

  (90 /( 1))اعراف« .اْ يَكْسِبُونَفَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُو»
 نتايج آنچه كسب كرده بودند نموديم.(  گرفتار را آنها ...)

 (30/ ( 7)عمران )آل «.الَ يُظْلَمُونَوَهُمْ  وَوُفِيَتْ كُلُ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ»
 ر شخصى بدون زياده و نقصان آنچه كسب كرده است تماماً ادا شود.( ه ... و به)

  (33 /( 80))جاثيه .«وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَلِتُجْزَى كُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ»
 ر نفس پاداش به حسب آنچه كسب كرده است بدون كم و زياد داده شود.( ه و به ...)

تمام عالم و دستگاه خلقت را در مسئله اكتساب خالصه كرده، قوانين تبديل و  در آيه جامعى قرآن
 فرمايد:  تكامل را در برگرفته مى

  .«بِالْحَقِ وَلِتُجْزَى كُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ هُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَوَخَلَقَ اللَ»
  (33/  (80))جاثيه

كه هر نفسى  طوري هب حق )و قرار و نظم( خلق كرد، ن را خداوند از روىها و زمي آسمان)
 كند ببرد و به آنها كمتر و بيشتر داده نخواهد شد(.  حاصل و نتيجه آنچه را كه كسب مي

طورى تنظيم شده است كه هر موجودى تنها از راه اكتساب شخصى به مقام و  دستگاه خلقت و حيات
وقت در آيات مكرر و متنوع ديگرى وسيله اين  برسد. آن اى )اعم از خوب يا بد( كه استحقاق دارد مرتبه

 : باشد مياكتساب را هم معين فرموده است. اين وسيله عمل و كار 
  (11/ ( 73))سجده .«جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»
               ند( ا پاداش به آنچه عمل كرده ...)
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و  ياراده و مراكز ذوق ياست كه رو يها و ورزش اثر اول در نتيجه خواستن
بيت ها و احساسات و عشق انسان را تر و نوع خواهش شود ميشخص اجرا  يعشق
كليه اعضاء  ياثر دوم رو .باشد ميمحل آن به اصطالح متعارف دل شخص  .نمايد مي

كه مأمور وصول عاشق به مطلوب و معشوق بوده و  شود ميگزين  جاي يو جوارح
اثر سوم كه نتيجه آثار اول و دوم و ناگزير از هر دو است  .باشند ميعامل فعاليت 

وجود  .گردد شخص مي يذات يزيد بر دارايكه عايد شخصيت و م باشد مي «يا ثمره»
 .دهد ميتر( سوق  به مرتبه باالتر )يا پائين يا او را در مجموع از مرتبه

 .«اكتساب و عمل ،هدف» :است يزندگ ياينها سه رأس مدارها
ميزان كوشش  ييعن .تر است تر و دورتر باشد دامنه مدار وسيع هر قدر هدف عالي

 يهاي دقت آن )صبر( و به وابسته يها مشكالت و محروميت در برابر ي)عمل( و پايدار
                                                                                                              

  «(79 /( 07))نجم .«لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَا مَا سَعَى 
 نيست براى انسان، جز آنچه كوشش كرده است( ...)

 (08/ ( 70))يس .«تَعْمَلُونَ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَا مَا كُنتُمْ»
 ( .ايد شويد مگر به آنچه عمل كرده ...و پاداش داده نمي)

  (18/ ( 79))زمر «.فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ»
 كار( پس چه نيكو است مزد مردان  ...)

هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِرُ الْمُؤْمِنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصَالِحَاتِ أَنَ لَهُمْ أَجْرًا  إِنَ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَتِي»
  (9 /( 11))اسراء.« كَبِيرًا

، به آن كند و به مؤمنين به آن راهى كه مستقرتر است راهنمايى مي ن قرآنبدانيد كه اي)
 ( .دهد هاى نيكو مي نمايند، مژده پاداش مؤمنينى كه كارهاى شايسته مي

  (75 /( 7)عمران ل)آ «يَوْمَ تَجِدُ كُلُ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ»
  يابد...( س آنچه عمل كرده است مىروزى كه هرك)

مخصوصاً در چند آيه است كه سراسر حركات زندگى از والدت تا مرگ و اشيايى كه در دنيا خلق شده 
ليت وصف هايى براى عمل برانگيختن مخلوق در يك مسابقه فعا ها و بهانه است را به عنوان پيرايه

 فرمايد:  مي
 (3 /( 01))ملك« .ِلَيْبُّلَوُكْم َأُيُكْم َأْحَسُن َعَمًّلا اَلِذي َخَّلَّق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة»

 .ِزيَنًة َلَها ِلَنْبُّلَوُهْم َأُيُهْم َأْحَسُن َعَمًّلا ِإَنا َجَعّْلَنا َما َعَّلى اْلَأْرِض»
 (.1 و 1 /( 11))كهف.« صَعِيدًا جُرُزًا وَإِنَا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا

 ،شود: هدف معشوق و ايمان ن آيات ديده ميطور مشخص در اي هآن سه رأس اصلى مدارهاى زندگى ب
 .مكتسبات ،فعاليت و عمل
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به  .( بيشتر خواهد بوداعمل آيد )تقو به ياز انحراف و سست يكه بايد در خوددار
 .شود ميتر  تر و ارزنده همان ميزان مكتسبات به دست آمده محكم

 و U مقادير حداكثر يو رو يزندگ يخود مدارها يمكتسبات حاصله از مدار رو
S  آورد، رفته  يبه همراه م يا نظر به اينكه هر مكتسب جديد احتياج تازه .أثير دارندت

از  W كه به طوري .شود ميبه لحاظ مقدار يا به لحاظ تعداد و نوع( اضافه  )U رفته بر
 به حداكثر رسيد T.S بوده، هر بار پس از آنكه يتغييرات تناوب ييك طرف دارا

كه موجود در حال  يو از طرف ديگر مادام ،دشو ميصفر  W( شد،T.S = Uيعني )
 دهد مينشان  يدائم ييك تغيير و ترق W، باشد ميرشد و تحصيل مكتسبات جديد 

  .شود ميافزوده  S و از هر مدار به مدار ديگر بر مقدار متوسط آن و بر مقدار متوسط

 یو مكتسبات اراد یكتسبات غريزم -5 .5

كه  يوجود يك شخص و صفات و امتيازات شود ميبا توجه به مسئله وراثت معلوم 
اعم از آنچه پدر و  .باشد مياز مكتسبات  يا ، مجموعهدهد ميشخصيت او را تشكيل 

اند و آنچه خود در  مادر و اجداد و انواع ماقبل در طول ميلياردها سال كسب كرده
خود  اراده و اعمال يبه تأثيرات محيط و تبادالت با آن يا رو بنا يدوران زندگ

 .نمايد ميكسب 

از ايـن مكتسـبات از طريـق ارث     يرسد، بعض نوبت به توليدمثل و ميراث مي يوقت
آنچه بـه ارث   .مانند شوند و مخصوص فرد مي نمي يشوند و بعض به نسل بعد منتقل مي

 ييعنـ  .دارد يخواهد بود كـه زمينـه عضـو    يو اجبار يمكتسبات غريز شود ميمنتقل 
از خصوصـيات   ياوقـات بعضـ   يالبته گاه .منتقل شده استآن بوده كه  يبرا يعضو

مانند تا اتفاقـاً بعـد از چنـد نسـل پديـدار       شوند و مكتوم مي بالفاصله در نسل ظاهر نمي
 .گردند

است كه  يعادت روش .باشد ميمكتسبات دوم از نوع عادات و اشتغاالت شخص 
 است و شده يشخص اختيار كرده و رفته رفته جزو تشكيالت و مشخصات وجود

كه شخص از اعضاء و اعصاب خود  دارد يبه طرز استفاده و استخدام بستگي
 ؛به كار برديا در تجارت در طبابت  را آنسته است توان ميمثالً هوش داشته  .نمايد مي

در اين فن  يكارتخصص و مهارت و عادات خود .در تجارت به كار برده است
 .يبه كار انداخته است نه در موسيق ياشدر نق را آنداشته  يذوق .جمع كرده است

سته است به دعا و خير مشغول كند يا به غيبت، در طريق توان ميفكر و زبان خود را 
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يا عادت به  .او شده است يثانو يخو يرفته غيبت و بدگوي دوم به كار انداخته، رفته
لقيات اين سلسله خصايل و خ ...شود يسيگار و ترياك پيدا كرده اگر نكشد كسل م

 .مييگو شخص مي ييا اراد ياز آنها را بر شمرديم مكتسبات اختيار يرا كه انواع
 و خود ياجبار طور به يحدودتا و يتا مدت يروان و يبالعكس در طفل رشد جسم

 ياز آن حدود باالتر بستگ يول شود مي يشخص صاحب اعضا و وسايل ،خود بوده هب
 يهاي به جهت و انتخاب يو عمل بستگ و اين ورزش .به ورزش و تالش و عمل دارد

و  چه بسا فرزندان نوابغ، دانشمندان .اراده خود اتخاذ نمايد  كه شخص به دارد
سواد و  يمتفكرين كه در نتيجه غرور و تكاهل و به كار نينداختن فكر، مردمان ب

 يها ندان فقير و خانوادهفراوان از فرز يها و بالعكس تاريخ نمونه .اند مانده يشعور بي
 .اند بزرگ رسيده ييا معنو يكه به مقامات ماد دهد ميكوچك را نشان 

و غيره را از  يبند مراد آنكه اوالد آدم رنگ چشم و تركيب صورت و استخوان
و مخصوصاً عوارض عميق و  يبرد، و شايد تمايالت درون يپدران و اجداد ارث م

فاميل شده است به  يجزو ساختمان وجود را كه از چند پشت يخصوصيات نژاد
آنها نشده، وارسته  ياراد مكتسبات ييعن عادات و خلقيات وارث يگيرد، ول ارث مي

تا ضمن بلوغ و طبق  .آيد ياز تصميمات پدران، از نو يك فرد مختار به دنيا م
مخصوص  ياراد مكتسبات به كردهاختيار يهاي معشوق و ها راه خود تمايالت و تشخيص

 .مشخص خود برسد و
وجـود انسـان مثـل يـك      :نمـائيم  يقبـول كنـد ايـن تشـبيه را مـ      يشناسـ  اگر زيست

شخصـيت   يجا ه)بوزير يوقت .دارد يكارمندان كه ادارات و دواير و است يا وزارتخانه
تقسيمات دواير و افـراد كارمنـدان از سـلف بـه خلـف منتقـل        شود ميشخص( عوض 

كـه او را آورده اسـت از دوائـر و     يمه خود يا دولتطبق برنا يهر وزير يگردند، ول مي
را  يدهد كه در آن مثالً قسمت مـال  يم يتشكيالت جديد .نمايد ميكارمندان استفاده 

و يـا بـا طـرز     .فرسـتد  يبه آنجا م يتقويت نموده از مراجعات و از كارمندان قسمت فن
رفتـه   رفته نمايد ميا ه از افراد و از سرويس يسليقه شخص يكه رو ياستفاده و استعمال

كـه او نيـز    شـود  مـي ن يوزير بعد يمانع آزاد يول .دهد ميبه آن دستگاه  يقيافه ديگر
 .بدهد يا به اختيار خود تغييرات و ترتيبات تازه ،پست در طول اشتغالِ

 ييعن .وارث مكتسبات نوع اول نسل است و وارث مكتسبات نوع دوم نفس است
وراثت نفس اوالً در تمام  .باز نسل باشد ييار ضعيفخود شخص، و شايد به مقياس بس
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ثانياً بعد  .باشد يقبل م يهر روز شخص وارث مكتسبات روزها يطول عمر است يعن
حيات  داد مرحوم رسيده او را به به يزود غيره، اگر به و خفقان از حاصل يها از مرگ

گر احياناً قرار شود ثالثاً ا .بياورند، همان محفوظات و عادات را از سرخواهد گرفت
از سر بگيرد  ياز بدن شخص رشد و زندگ يتمام يا جزئ يدورتر يبه فاصله خيل

، باشند ميهمديگر شريك  يها العمل چون تمام اجزاء بدن در اعمال و در عكس
 .دهنده وجود او خواهند بود تشكيل يقبل يو مكتسبات اراد يقاعدتاً مكتسبات غريز

، خُلق ياند و مكتسبات اراد ، خلقت انسانييا ميراث يزاز نظر ديگر مكتسبات غري
قابل  يمكتسبات خُلق ي، ولشود ميها عوض ن يخلقت به اين آسان .باشند يشخص م

كه اختيار و اراده آنها را آورده است اراده و تصميم هم  طور همان .اند تغيير و تربيت
شخص با يك  .ترياك و الكل را از انسان برداردد مثالً اعتياد به سيگار يا توان مي

 .صفت و خائن بشود برداشته، عياش او تقو يدامن تحريك و تأثير مثالً دست از پاك
خالصه آنكه قابل تغيير و برگشت از جنبه خوب به بد و قابل توبه و بازگشت از بد به 

نيستند  يعضو و يچون زياد عمق يداخل كردن مكتسبات سوءِ با توبه .باشد ميخوب 
نيز مرتفع نموده  را آن ياگر شخص آثار خارج .شوند ياز ضمير وجود انسان محو م

كه خواهد  يخوب يوقت با كارها كه به غير رسانده است جبران كند، آن يهاي و زيان
1.سوابق سوء خود را در داخل و خارج از بين خواهد برد ينمود به كل

 

 

                                                
 .«وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَ اهْتَدَى وَإِنِي لَغَفَارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ: » 13( / 35طه) .1

توبه كند و مؤمن شود و عمل صالح انجام دهد خواهم  )و بدانيد كه من حتماً كسى را كه
 (.بخشيد و سپس راهنمايى شود
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 در اجتماع و در اقتصاد ترموديناميك 
 

: )و به قول قرآن ،ساخته شده است ياز اجسام ماد، (قول ماديون ه)بانسان چون 
خود حق  يبرا يمانند فيزيك و شيم (، ترموديناميك1.«وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ»

 طور همان .در آنجا قايل شده از طريق حرارت و حركت وارد گرديد يآب و گِل
 .اند ايجاد كرده يهم اجتماع ياند، افراد انسان انسان را تشكيل داده يكه اجرام ماد

 ترموديناميك اجازه ورود هست و قاعدتاً بايد بتواند به سهم يپس در اجتماع هم برا
 -و از آن جمله در اقتصاد -مختلف اجتماع يها خود و به زبان خود در مورد فعاليت

 .اظهارنظر نمايد
 مخصوصاً ذرات گاز ساده -يدرست است كه اجتماع انسان با اجتماع اجسام ماد

در  يفرق دارد، و وجود فكر و حس شايد وجوه قياس را از بين ببرد، ول يخيل -
ها را منحرف  ها و استنباط استدالل يست كه خيلاغراض هم ه ياجتماع انسان

 يجوو نيست، جست يذرات غرض و نظر يچون رو يماد يها در سيستم .كند مي
از  يانسان يها انطباق اين شرايط بر محيط .آسان شده است يبهترين شرايط خيل

 .نمايد يرا بديه يا پيچيده يعواطف و اغراض ممكن است قضايا يورا

  اجتماع  يكترمودينام -6 .1

يك فرد صحبت  يعاد يها احتياجات و هوس يمثال از توال طور بهكه  0 .8در بند 
 يعشق شهوان خواب، و در سر راه به و بعد به ميل به يبه تشنگ ييم از گرسنگكرد مي

                                                
 را از خاك آغاز كرد. : ... و آفرينش انسان 1/  (73سجده). 1
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محصول ازدواج دنباله آمال و احتياجات  پس از آن بدون توجه به .و ازدواج رسيديم
 .خواهيم به آنچه سر راه جا مانده بود برگرديم در اين فصل مي .را گرفتيم يبلق

از  ياز اينجا يك شاخه بارور .محصول ازدواج توليد فرزند و فرزندان است
رفته انشعاب بسيار مهم  كه رفته شود ميآمال و احتياجات شخص منشعب  ي شجره

نجا داخل قبيله و قريه و شهر و گرديده، ما را وارد خانواده و از آ يپرشاخ و برگ
 .نمايد ميخالصه وارد اجتماع  طور به يالملل، يعن باالخره كشور و اوضاع بين

 يخانواده احتياجات و آرزوها ي مانند فرد، بالفاصله از مرحله ياجتماع بشر
 نمايد ميرا ايجاب  يخاص ياجتماع ياين احتياجات مدارها .كند ميمخصوص پيدا 
هدف، فعاليت، تكاپو و  يادار يتر به مقياس بسيار وسيع يول يفرد يكه مثل مدارها

مصرف بوده، موجب تغيير و تقويت شئون و وسايل اجتماع و ايجاد تشكيالت جديد 
 يها و آثار محصول مدار و مكتسبات اجتماع سازمان .گردد مي يو ترقيات متوال

 .آيند يكه به تدريج به وجود م باشند مي

مابين آن و  يبرقرار بوده، وجوه شباهت زياد صول ترموديناميكدر اينجا نيز ا
 يهاي كه ممكن است كمك يمفيد يها و استنباط شود ميكيفيات اجتماع ظاهر 

 .دست خواهد داد هباشد، ب يشناس قيمت به علوم جامعه ذي

آن فرصت  يال هسير در الب يه برااست نيرومند و انبوه ك ياين شاخه خود درخت
را  يانداخته، چند مورد يفعالً از پائين نگاه اجمال .الزم است يو محل ديگر يبيشتر

 .گرديم مجدداً به شخص برمي 1نماييم و در فصل  اشاره مي

كه پيكر انسان متشكل از سر و  طور همان .است 1خود يك سيستم ياجتماع برا
 كه ترموديناميك دهد ميرا تشكيل  يبوده، سيستمنسوج و اعصاب و غيره  دست و

زند، اجتماع نيز چون از افراد و اشياء مرتبط مؤثر بر يكديگر  آن حرف مي يرو
و تبادل  يفعاليت داخل يتشكيل شده و مجموعه آنها تحت شرايط تقريباً واحد

و  يات فيزيك و شيممقرر شبيه به يد مشمول مقرراتتوان مي نمايند مي يخارج
 :ي)يا سه پارامتر يساده سه عامل يها جان و سيستم يترموديناميك درمورد اجسام ب

 .باشد (V و حجمp فشار  ـT  درجه حرارت

 كاسه با تمام افراد و اشياء و احوال و اعمالش  كي طور  بهترتيب اجتماع را   اين  به

                                                
تبط و مجاور كه قبال نيز تعريف شد، اجسام محدودى را گويند كه با هم مر طوري مجموعه يا سيستم به .1

 .بوده تحت شرايط واحدى قرار گرفته، تحويل نمايند
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اده مـ تر از يك سيستم گـاز   اده پيچيدهالع مشكل و فوق يالبته مسئله خيل .كنيم نگاه مي
مسـئله را تجزيـه    شـود  مـي تخفيف اشكال  يبرا .خواهد بود اتيا مخلوط آب و بخار

، نظـر  يمـثالً از نظـر اقتصـاد    .اجتماع نظر انداخت يرو يكرده هر دفعه از منظر خاص
و  ي، سياسـ ي، اجتماعيو كار، نظر تشكيالت ادار ي، نظر صنعتي، نظر اخالقيبهداشت

در هـر نظـر روابـط و     يولـ  .تر وارد مطلب شـد  صورت ممكن است ساده در اين .يرهغ
در هريــك از ايــن نظريــات  .تــأثيرات ســاير عوامــل و نظرهــا را نبايــد نديــده گرفــت 

، يمانند كار، حرارت، سيال، فشار، انرژ يعوامل يكه قابل تشبيه و جانشين يموضوعات
  .1رق خواهد كردف شود ميو غيره  يآنتروپ

 جامعه یاقتصاد یپارامترها -6 .2
  :يميطور بگو اينيم توان مي ،نظر كنيم يمثالً اگر جامعه را به لحاظ اقتصاد

     یاقتصاد یانرژ -6 .2 .1
 (Systeme economique)ياجتماع يك مجموعه يا سيستم اقتصادانرژي اقتصادي، 

 دهنده يك عده اجسام يا عناصر تشكيلشيميايي متشكل از سيستم  است، قابل تشبيه به
(Constituant )يكارگر، ادار مثالً تاجر، .مختلف صور و خواص يافراد، دارا نام به ،

ها  متعدد كه عنوان تركيب يها متفرق در بنگاه .و غيره يمحصل، پير، كودك، نظام
و افراد  باشند ميسرمايه  ي بروزدهنده يها كه تركيب يها و مؤسسات شركت .را دارند

سرمايه در اختيار  صورت بهخود را  يشخص ياز داراي يبا ورود در آنها مقدار
و غيره  يبالعكس مؤسسات تعاون .اند گرماده يها گذارند، نظير تركيب يشركت م

گرماگير  يها ريزند، نظير تركيب ه ميكه افراد و يا اجتماع در آنجا وجوه خيري
 .3خواهند بود

                                                
را در تشعشع حرارتى به كار بردند، در آنجا  اصول ترموديناميكBoltzmann  و Bartoli موقعى كه. 1

ر گازها، عامل ديگرى را كه در تشعشع جاى فشا هدرجه حرارت و حجم بود، اما فشار وجود نداشت. ب
هاى  به نام فشار تشعشع وارد كردند و همان اصول و فرمول باشد مياى فرضى  وجود دارد و تا اندازه

هاى اضافى رسيدند. درمورد  كار برده به اثبات و تعبير قوانين تجربى فيزيكى و استنباط به  ترموديناميك را
آيد كه به لحاظ كيفيت و اثر  د اخالق( نيز عوامل و پارامترهايى پيش مىاجتماع و اقتصاد )و بعداً درمور

 .باشد ميهاى اصلى ترموديناميك و فيزيك  قابل تشبيه و تعويض با پارامترهاى گاز و نوسيون
. تناسب عميقى مابين باشد ميالفارق ن قياس و جانشينى كه مابين حرارت و سرمايه شده است، قياس مع .3

 .واضح خواهد شد 1 .0ارد كه به تدريج و مخصوصاً در بند آنها وجود د
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سيستم عبارت است از توليد، مصرف، مبادله و معامله مال به  يها فعل و انفعال
  .وجوه مختلف آن

است كه گاه به صورت مكتوم و ذخيره  ينوع انرژ يك ياقتصاد يمال يا داراي
و فروش و از قوه به فعل شده به معرض خريد  ي، و گاه جارباشد ميراكد و پتانسيل 

 -دارد )مقدار يكميت در هرحال هر جنس و مال .يگاه جنس است يگاه نقد .آيد يدرم
البته هر  .دارد كه نرخ آن است ييا ارزش يواحد و غيره( و كيفيت -طول -عدد -وزن

صورت افزايش )يا نقصان(  در اين .باشند مياينها و مخصوصاً نرخ قابل تغيير  يدو
 باشد ميضرب دو عامل  نند افزايش حرارت، حاصلما يداراي

           dS    ×     T      dQ         =              

                                                                             
 يافزايش داراي                 نرخ       مقدار توليد       
  يا                           يا                       يا                   
 يمت كلق                   واحد يبها           مقدارجنس افزايش       

)يا هزينه( يك شخص يا اجتماع، به  ييا به تعبير ديگر و به صورت انتگرال، داراي
 :چنين است يلحاظ جنس معين

    Q  = T .dS 
ارزش است به  كار شود از حالت ماده اوليه كه جنس كم يجنس يرو يوقت

 يصاحب آن ترق يباالتر درآمده، داراي يصورت محصول يا مصنوع با ارزش
بالعكس جنس در نتيجه كاركردن  .در كارخانه يمثل تبديل پشم به فاستون .نمايد مي

ين يارزش آن )سطح قيمت( پا يماند، ول يو كاردادن فرسوده شده مقدارش ثابت م
 .آيد يم

آيد )مثل مقام،  يهم درم ييا مجاز ياعتبار يها ارزش صورت بهالبته  يداراي
 يها ارزش صورت به، قدرت، حقوق مكتسبه و غيره( يا يشهرت، سابقه و سرقفل

 .شود ميگر  جلوه يو علم يو اخالق يو فكر يهنر

مقام همان كار  ، قائميو توليد يفكر يا كارِ يو چه كار ماشين يدست كار چه كارِ
 .شود مياز آن بحث  ياست كه در علوم ماد يمكانيك

جامعه از مجموع مال و كار با درنظر گرفتن ضريب تبديل  ييا سرمايه كل يانرژ
گردد و اين دو مانند حرارت و  مال به كار كه همان نرخ دستمزد است تشكيل مي

 :دباشن ميكار قابل تبديل به يكديگر 
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          dK
1         ×   A           +     dQ            =          dU 

                                                                                 
 ياقتصاد يانرژ      =سرمايه وپول +  دستمزد    ×       كار          

∑AK  +∑Q  =U 

U متعلق به اجتماع است كه به واحد پول يا ارز كشور بيان  يداقتصا يكل انرژ
، اعتبارات يو جنس ياعم از نقد .است يمال يها ييمجموع انواع دارا Q  .شود مي

مجموع  K .پتانسيل و قابل استفاده درآمده است صورت بهو معادن و هر آنچه 
اعم از كارگران و كارخانجات مولد نيرو و آبشارها  .باشد مياجتماع  كار يها ذخيره

نرخ  Aحسب ساعت بيان شده باشد،   به K چنانچه .ديگر يمكانيك يها و انرژي
دستمزد كار   Aحسب واحد جنس يا قطعه باشد، به K اگر .است يدستمزد ساعت

 Aرگر باشد، عداد كاتK و اگر شود مي (مثالً يك متر پارچه)واحد جنس  يرو
  .دستمزد كارگر خواهد بود

 فرمول نرخ و دستمزد ،یصنعت ینيرو ،یاقتصاد ینيرو -6 .2 .2

و  سازد ميظاهر  يخود را وقت ياجتماع يا بنگاه نيز مانند شخص، سرمايه درون
 اصطالحِ بنابراين احتياج يا به .كند حس يكه احتياج  آورد يفعال و كار درم صورت به

 .باشد مي مؤثر يمحرك عمل و خرج، و معرف انرژ ،«اتقاض» ياقتصاد

W             =                 U           -         T.S 
                                                                          

 يا احتياج تقاضا     =   كلي يااحتياج استعدادمصرف   -      يجنس يموجود      

تحصيل آن جنس وادار  يو همين تقاضا يا احتياج به خارج است كه جامعه را برا
در فرمول   U.(اعم از كار يا صرف مال ي)فعاليت اقتصادنمايد مي يفعاليت اقتصاد به

 يو خواه مجاز يمعين خواه ماد ياست كه جامعه نسبت به شيئ يفوق نمايش احتياج
دارد و مانند  يدر عين آنكه احتياج است و حالت منف .كند ميس احسا ييا اعتبار

 دهد مياشتها و عشق يك سرمايه زنده و پتانسيل است، ميزان رشد جامعه را نشان 
3كه نسبت به چه چيز و به چه ميزان مصرف دارد

 

                                                
 .استعمال شده استK  كه معموال معرف كار است همه جاg  جاى هدر اين فصل ب .1

كل انرژى اقتصادى را نشان دهد، نبايد   هم احتياج و استعداد مصرف باشد و هم ميزان U از اينكه.  3
     هاى مادى انرژى را كه دارند آيد. سيستم ى پيش نمىهاى مادى چنين تعارض تعجب كرد. در سيستم
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T.S يذخيره شده يا توليد يضرب نرخ در مقدار جنس است، موجود كه حاصل 
 يفزون U يا توليد بر مصرف يچنانچه اين موجود .جنس استجامعه نسبت به آن 

همچنين اگر  .خواهد شد «عرضه»درآمده به عوض تقاضا  يمنف Wداشته باشد، 
 .استعداد مصرف كم شود

الذكر  فوقW در قبال يكه جامعه )يا بنگاه يا شخص( به لحاظ اقتصاد يفعاليت
بر اعمال و اراده خود داشته  ابراز خواهد داشت اگر توجه به اين احتياج و تسلط

 ياگر وسايل توليد يول .باشد، البته معادل آن بوده احتياجش را برآورده خواهد كرد
در قبال اين احتياج  يمعيوب و ناتوان باشند كار )و خرج( كمتر يدستگاه اقتصاد

 يتوليد يخارجكار  يماد يها سيستم مؤثر يمانند انرژ كه طوري به .خواهند كرد
 :يو معموالً كمتر از تنزل تقاضا خواهد بود يعن يهميشه مساو ياجتماع

dK ≥  - J . dW 
dK ≥ - Jd (U – T.S)  

( است كه ترتيبات ي)يا بنگاه و شخص ياجتماع يتر( برا )كوچك <البته عالمت 
 وظايف الزم برآمده جواب احتياجات را بدهد و تعارض ي او نتواند از عهده يداخل

 .در كار باشد يو تزاحم و تلفات
گفتـيم، در   يمـ  يزنـدگ  يفـرد بـه آن نيـرو    يخصوصـ  يكه در زنـدگ  W بنابراين

 .خواهيم شناخت «جامعه ياقتصاد ينيرو» را آن ياجتماع و از نظر اقتصاد

 يبرقرار شود و در اجتماع به لحاظ كاال يكه مابين احتياج و توليد تساو يموقع
 يارج و يا افزايش نيروردد، ديگر دريافت كار از خُتعادل حاصل گ يمورد بحث

 :ييعن .شود مي  dK= ه،به لحاظ آن كاال مورد نداشت يداخل يو صنعت يكارگر
W= U – T.S =  

                                         : و از آنجا
S
UT = 

  S  يرود و با افزايش موجود اال ميب U نرخ كاال با استعداد مصرف . گردد نتيجه مي

                                                                                                              
  دارند. در عالم  شود. از خود احتياج و استعدادى ابراز نمي خارج به آنها داده يا از آنها گرفته مياز

اش طلب و تكاپو و  اش احتياج، وسيله جاندار قضيه برعكس است. زندگى با صفر شروع شده سرمايه
آورد. دارايى و  شود و اكتساب مجدداً احتياج مى احتياج منتهى به اكتساب ميدرآمدش اكتساب است. 

تر است داراتر  كس كه محتاج آورد. آن دست مى هكند ب انرژى را خود موجود روى احتياجى كه حس مي
كس كه داراتر است احتياجات  است )به شرط سالم بودن و توافق داشتن با اصول و نواميس حيات( و آن

هاى  حيات و مخصوصاً انسان و اجتماع انتظار دقت ترى دارد. ضمناً نبايد درمورد ذي و وسيعمتنوع 
 .شود زياد صحبت مي رياضى را داشت. در اينجا روى ميزان متوسط و به اعتبار اعداد
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 .آيد يين ميپا

 يمعين يبه لحاظ كاال ياقتصاد يرا كل انرژU ، اگرW= U – T.S  در معادله
اجتماع )يا در اختيار  يآن جنس كه در انبارها يموجود يرا بها T.S بگيريم و

 يآن اجتماع را به لحاظ كاال يو كارگر يصنعت ينيرو Wدولت( است بدانيم، 
 .نمايد ميورد بحث تعيين م

بوده، نه صادر كند و  يكه اجتماع به لحاظ اين كاال در حال تعادل اقتصاد يموقع
كند تهيه اين كاال استمداد  يديگر خود برا يكارگر ينه وارد و نه بخواهد از نيروها

 fdK ييعن  d(U – T.S) = دهيم به حال چنانچه اين جمله را بسط  .شود مي
 :رسيم فرمول نرخ دستمزدها مي

d(U – T.S) = dU – T.dS – S.dT 
 :يعبارت تفصيل dU يجا هب

dU = dQ + A. dK 
= T. dS + A. dK 

 در نتيجه خواهيم داشت: .گذاريم را مي
dW = T. dS + A. dK – T. dS – S.dT =  

A . dK – S.dT =  

dK
dTSA  

 

، نرخ دستمزد تهيه يك واحد يل و صددرصد توليد داخلدر حالت تعاد ييعن
نرخ  يآن كاال ضرب در ضريب زاويه مماس بر منحن يكاال متناسب با موجود

 (0)شكل  .باشد ميبرحسب كار 
 منحني نرخ -0شكل 
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 يشود، موقع ييم مشخص مينما يكه دو حالت تعادل را با هم مقايسه م يهنگام
 tgα) آن كاال كمتر و مرغوبيت آن بيشتر است يكه نرخ دستمزد كمتر باشد موجود

 .(است T يتابع نزول

آنكه كشور صادركننده شود و يا مصرف آن كاال در داخل زيادتر شود،  يبرا
 بايد

dK
dTSA  اگر كمتر از اين ميزان دستمزد  .دستمزد را زياد كنند ييعن .باشد 

  .از آن كاال وارد كرد و يا مصرف و توليد را تنزل دادايد ببدهند 

 افراد یمساع -6 .2 .3

 يا كه سيستم برهر ذره باشد مي يفشار كه در گازها وجود دارد و زور و قيد يجا هب
 ياست كه هر ذره برا ي)يا با بيان معكوس وظيفه و سهم سازد مياز ذرات خود وارد 

عهده  هازله شدن گاز ب يو جلوگير يت خارجمقاومت سيستم در مقابل تحميال
حفظ  يبگيريم كه هر فرد برا يا را بار و وظيفه p يم در اجتماعتوان ميگيرد(  مي

اجتماع و در قبال تحميالت وارد بر اجتماع به گردن گرفته است، يا بعهده او 
فرد  كه هر يكار .گيريم هر فرد مي يرا بار اجتماع و يا وظيفه و سع p دان گذارده

 .قابل بيان خواهد بود يارتجاع يماد يها عيناً شبيه سيستم يبا فرمول دهد ميانجام 

 P. dV fdK 
هم همين تشبيه به كار  3 .1به عوض حجم، معرف زمان است )در بند  v كه در اينجا

ار ك باشد مينظر به اينكه ميدان عمل اشخاص به عوض فضا در زمان  .رفته بود(
سنجيده  نمايد ميكه صرف  يدارد و مدت كه ابراز مي ييا نيروي يحسب سع هركس به

به تغيير  يعضالت انسان )يا حيوان باركش( كمتر بستگ يآنكه خستگ كما .شود مي
 .گيرد در حال انقباض و زيربار قرار مي كه عضله يمكان نقطه اثر قوه دارد تا به مدت

 :چنين خواهد شد Ki بگيريم كاركرد روزانه V راحال اگر مدت كار روزانه كارگر 
Ki = P.V  
تأمين احتياجات روزانه او است و  ياز طرف ديگر چون كار روزانه هر فرد برا

 ، اگر در فرمولباشد ميبا عالمت مخالف(  يبا آن )منته يحداكثر مساو
Wi J.Ki   يجا هب Wi- كه احتياج است، مصرف روزانه (Г)  را در نظر بگيريم

 .آيدمي يتساو ينامساو يجا هو ب شود ميبرداشته  يعالمت منف

Ki = P.V +J.( Г) 

 .(باشد ميمال يا عكس دستمزد  يمعادل مكانيك J ها ر اين فرمول)د 
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قيمت  كه اجناس كم مبرد را خواهند داشت يها ماشينكارخانجات حكم  صنايع و
 كنند ميه وسيله كارگر يا ماشين بر آن مزيد ب يپست( را گرفته، كار يها )حرارت

 ي)نظير كمپرسور( و ماده اوليه مثال تنه درخت را با ثابت نگاهداشتن مقدار آنتروپ
(S) مثالً در )و امين بودن( تبديل به مصنوع يا جنس پرقيمت  شرط آدياباتيك هآن )ب

  .نمايند يم (و پنجره

 كاالها یبها -6 .2 .4

 :آيد يدست م هيك جنس از همين راه و طبق اصل اول ب يبها

  K                ×      A+       2Q               =       1Q 

                                                                                         
 كل جنس مصنوع يبها   =اوليه    ماده يدستمزد  +   بها×      كار   

 K واحد  يضرب كار الزم برا حاصل توان ميرا كه كار وارده بر كل جنس است
 آدياباتيك صورت بهحال چنانچه عمليات  .گرفت (S)ضرب در مقدار آن (τ) جنس

 :ثابت انجام شود  S و با دزدي و در يب ييعن
.STQ 11 .S                .STQ 22                   τ    K =  

 .آيد يدست م هجنس مصنوع ب يو از آنجا بها

   
          τ              ×     A                +      2T       =             1T 

                                                                                   
 واحدمصنوع يبها        =    اوليه واحدماده يبها     +       دستمزد       ×    واحدجنس يبرا كارالزم

 
و منطبق با  باشد ميها  ها و تطبيق از تشبيه يييدأت ياست، ول يمعادله فوق بديه

 .و سايرين است اه و سوسياليست نظريه كالسيك آدام اسميت

τ.ATTفرمول كالسيك آدام اسميت 21  گفته شد مشروط به  كه طوري به
 در صورت ثابت ماندن مال ييعن .باشد ميدر توليد و توزيع  وجود شرايط آدياباتيك

(S = 1S = 2S )چنانچه از ورود تا خروج  يول .تطبيق خواهد كرد يا قيمت واقعب
 بابت فرسوده شدن يتبديل ماده اوليه به ماده مصنوع( مبالغ يجنس از كارخانه )يعن
ها است( و سود سرمايه و غيره بر آن  آل نبودن دستگاه ايده ي ماشين )كه خود نتيجه

خواهد شد و به عوض مدار  2S<1Sبر كميت مال افزوده شدهرفته  رفتهافزايند،  يب
 (1را خواهيم داشت )شكل   A B C D ي، مدار غيرارتجاعA a c d  يكارنو
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1Q   ريز=   سطح BC   1CB11 )TS(S.TS 

2Q    ريز=  سطحAD   2DA22 )TS(S.TS 
 

 
 1شكل 

 
 يخود قائل شود و بها يبرا يا حال چنانچه صاحب كارخانه نخواهد نفع اضافه

باشد كه بابت خريد ماده  يمبالغ يدارد، مساو دريافت مي آنچه بابت فروش كاال
 ؛ در آن صورت بايد:پردازد اوليه و دستمزد مي

A.K     +2Q     =1Q 

+ A.K 22.TS 11.TS 
جنس  ييزان كل ماده اوليه است و به فرض، مساوكه م 2Sطرفين را برحال، 

 :كنيم تقسيم مي باشد ميمصنوع 

AτT
S

K
ATT

S

S
2

2

21

2

1  

ن سود و با حداقل خود را بدون منظور كرد يبخواهد كاال يصاحب مال وقت
 شود: د، در آن صورت نرخ فروش ميقيمت بفروش

AτTT 21  
طبق فرمول  يكه ارزش تمام شده واقع در صورتي .را اعمال خواهد كردكه اين نرخ 

 .باشد مي 1Tفوق

TT
S

S
T

1

2
1  

 مبين استهالك ماشين  2S<1Sزيراكه .كمتر از نرخ فروش ظاهراً عادالنه است كه
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 .باشد ميو سود سرمايه 

نداشته باشد  يچنانچه ماده اوليه از زمين گرفته شده و نرخ يتدر فرمول آدام اسم
2T ، در آن صورت (يو هواي يصنايع آب ،يكار معدن ،زراعتمثل: )  و  شود مي

استحصال يا استخراج آن  ياز دستمزد و مقدار كار الزم برا ينرخ جنس فقط تابع
 .خواهد بود

 يشيمياي يها كه در سيستم طور همانرقرار شدن حالت تعادل در اجتماع ب يبرا

(يشيمياي پتانسيل بودنِ يمساو

i
n

W
(

i
W




  ،هريك از اجسام در تمام فازها الزم است

 ،ينسب مؤثر يعناصر تشكيل دهنده اجتماع يا انرژ يدر اين مورد نيز پتانسيل اقتصاد
كليه افراد در تمام طبقات و تركيبات اجتماع، بايد  يبرا يفرد ينسب ياضاو يا تق

  .باشد يمساو

 یوجوه مختلف فعاليت اقتصاد -6 .2 .5

هيچگاه dW كه طوري به .باشد ميW يتغييرات تناوب يكل طور به يفعاليت اقتصاد
صفر خواهد  ينگردد، فعاليت اقتصاد يط يثابت بماند و مدارW اگر .صفر نشود

 يها كه تماماً در جمله شود مياين فعاليت به وجوه و طرق مختلف اعمال  .شد
 :گنجانده شده استW = U – T.S  عبارت

به عمل نيامده شخص  يگونه تدارك قبل بروز احتياج هيچ ياگر در ابتدا :كار -1
 ييعن  Uكند، يگانه راه، بروزدادن ي)يا اجتماع( بخواهد شروع به عمل اقتصاد

 .آن است زيادكردن

آن است كه انسان نيز مانند حيوانات U  ترين وسيله ازدياد يترين و مقدمات يطبيع
به تدريج كه  .را( درآورد يدست و پا افتاده كار كند و نان )يا هر مايحتاج ديگر هب

رسد  كوچك شده در حد كفاف به صفر مي W، نمايد ميرا زياد  S جنس را تهيه و
 ياولين شكل فعاليت اقتصاد ييا بدن يكاردست .شود مي يط يو يك مدار اقتصاد

طبيعت در  يكه ممكن است محصول آن با استفاده از افزار، ماشين يا قوا باشد مي
 .ترقيات را بدهد يضرب شود و جواب احتياجات تصاعد يضرايب بزرگ

 يها دومين راه تأمين مايحتاج توسل به موجودي :یاز منابع طبيع یبردار بهره -2
است و  ياين راه در اصل همان راه تقويت شده قبل .باشد ميت و استثمار آن طبيع

ميوه از درخت يا  چيدنِ ي به صورت ساده يكه وقت باشد مي يتوأم با كار شخص
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به صورت  يوقت يول .ريشه و نمك از زمين باشد مشترك با حيوان است كشيدن
در جهت  يانداختن منابع طبيعكار به يمنظم )سيستماتيك( يعن يبردار استخدام و بهره

( يو آب يباد يها ماشينآسياب و  ،يدار گله ،باشد )مانند زراعت يبشر يمنظورها
است و  يطبيع يبا انرژ يانسان يگيرد كه توأم كردن انرژ جا مي يا در فصل جداگانه

 .گردد توليد ثروت و مبداء مالكيت مي يها از شعبه يمهم ي موضوع  شعبه

 يول .به كار نيندازد ييا طبيع يبدن يممكن است مستقيماً نيروشخص  :تجارت -9
كه در اختيار دارد  يمازاد يذخيره شده )سرمايه( و كاالها يها S با استفاده از

 يها يا تغيير صورت يمحل كمياب  به يآنها را با انتقال از محل فراوان T ارزش
در  .خود را صفر كندW  د ونماي يپسند باال ببرد، جنس مورد نياز را خريدار بازار
 يمثالً بدون رفتن به ميدان برا .باشد ميتوأم با كار  يمورد نيز فعاليت اقتصاد اين

 يفروش به نرخ گران كاسب يخريد جنس ارزان و حمل كردن به محالت شهر برا
نفع حاصله برابر دستمزد كار  يالزام طور بهبه صورت ظاهر و  يول .گيرد انجام نمي
 يو مخصوصاً اگر تأخيرهاي يشخص يبا تغيير شرايط و تدبيرها .باشد مين انجام شده

 .آيد يپيش م يمابين مراحل خريد و فروش رخ دهد، اختالفات

و نه  يو طبيع يو متداول كه نه مستلزم كار شخص ييك طريق قديم :مرابحه -4
 يمقدارو پس گرفتن آن با  S دادن ، قرضباشد مي ياقتصاد يتغيير مكان و تدبيرها

اين نوع فعاليت  .صفر شودT.S ،W  باز با باالرفتن جمله كه طوري به .افزايش است
)معاوضه پول يا جنس(  يترين وجه آن رباخوار كه خالص باشد ميانتفاع از سرمايه 

از اصل زمين(  يمند )بهره يمستغالت و دهدار يدار است و صور مخلوط آن اجاره
آيد كه زمان  يدر اينجا پيش م يعامل جديد .باشد ميها  در شركت يگذار و سرمايه

 7و  3و  1 يها گيرنده فعاليت قرض وسيله بهاست كه  ياست و زمان در واقع مهلت
 .شود يانجام م

           

 يكه در آنها رو 3و  1ديده خواهد شد وجوه  يبعد يها در بخش كه طوري به
و  يو موجب افزايش واقع يد، بهترين طرق فعاليت اقتصاشود ميعمل  U يانرژ

به شرط اعتدال و تناسب  شود مي يبازT  يكه رو 7وجه  .توليد ثروت است يميدا
 1كه سبب توزيع محصوالت و تسهيل عمليات  ينفع با كار و فوريت مبادله تا آنجاي
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 يرا باز يدر آن نقش اساسS  كه 8وجه  يول .ممدوح و مقبول است شود مي 3و 
  .باشد مياست مورد تأمل  S و ازديادو استفاده  كند مي

 یو رشد اجتماع یتعادل اقتصاد -6 .2 .6

در  ياقتصاد يدر فرمول نيروU  گفته شد، جمله 0 .3 .3 يدر بخش فرع كه طوري به
 ياقتصاد يعين حال هم معرف احتياج و استعداد مصرف است و هم ميزان كل انرژ

ه )يا شخص( سالم و منظم كه به يك جامع يدر حال تعادل برا .دهد ميرا نشان 
 :از عهده احتياجات خود برآيد يخوب

U           =            U 
 مصرف         =          توليد

 e انديس است با  ياقتصاد  كه عمل و توليد را c با انديس مصرف را اگر يا

 :نمايش دهيم

  eU           =cU 

آن جامعه )يا شخص(  يدرآيد برا eU>cU صورت چنانچه اين در غير .خواهد بود
 يوجود خواهد داشت، كه چنانچه مصرف و مورد ينوع فراوان اضافه توليد و يك

ها خواهد شد و  انرژي ها و تنزل يكردن آن پيدا نكنند سبب افزايش آنتروپ آب يبرا
باشد جامعه)يا شخص( ناچار خواهد  eU<cU اگر يول .درهرحال غيرمطلوب است

از منابع  يبردار كار افراد يا اكتشاف و بهره افزايد )از طريق يشد برقدرت توليد خود ب
 .وداال سير قهقرا و ضعف خواهد پيم و .جديد( يطبيع

 : شرط ديگر تعادل اين است كه

            U               U                =                     =      U 

 توليد                ياحتياج اقتصاد                يطبيع احتياج

eU    =cU  =   nU 

eU       =nU 

 .باشد eW  =nW طور و همين
  T  يا يحياتnTيحيات يكه بازاء آن نيروnWبه تمام يپس از دسترس S  مورد

 .نمايد ميمورد نظر را معلوم  يكاال يو حقيق يع، ارزش طبيشود مياحتياج صفر 
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آن  يارزش طبيع يمساو يكاالي(eTيحال چنانچه ارزش بازار )ارزش اقتصاد
و  يچنانچه گران يول .شود مياخير برقرار  شده شرط تعادل يمساو eUو  nUباشد،
 موجب شود كه يكمياب

nT  <   eT 
افراد  يصفر شده احتياجات طبيع يحيات يزودتر از نيرو ياقتصاد يگردد، نيرو

 .كامل برآورده نخواهد شد طور به

e

en

n S
T

U

T

U
S  

 .بپردازند eUمگر آنكه به افزايش
كه شرايط تعادل فوق برقرار باشد شخص )يا جامعه( يك حالت فعال  يمادام

و  يبشر يهااثر حافظه و احتكار و افراط و تفريط ي، ولنمايد مياحراز  يثابت
 يهاگردد كه موجب بحران مي يهاي ها و نوسان سبب انحراف ياشكاالت اجتماع

د ثابت و توان مياين حالت تعادل نيز ن يول .شود مي ياجتماع و مشكالت ياقتصاد
گفتيم مكتسبات جديد كه طبعاً در  0 .8در آخر بخش  كه طوري بهزيرا  .برقرار بماند

را به همراه  يا شوند خود احتياجات تازه احراز مي يزندگ يمتوال يمدارها يط
حالت nUرشد باشد چنانچه موجود )شخص يا جامعه( سالم و در حال .آورند يم

eU بنابر اين .خواهد داشت يصعود دائم باشد و مشتق  ينيز بايد هميشه در حال ترق 
 :ناميد ييا رشد اجتماع يضريب ترق توان ميآن را نسبت به زمان 
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همواره در اجتماع برقرار  يتالف ماليمذيل با اخ يها خالصه هرگاه نامساوي طور به
 :و بحران بركنار و از رشد و رفاه برخوردار خواهد بود يباشد آن اجتماع از گرفتار

  < π                eT  > nT           eU   < nU 
 ي، و نه از روشود ميمعلوم  S ثروت يميزان رفاه و سعادت يك جامعه نه از رو

بلكه اگر  .د شاخص آن باشدتوان ميT  يها قيمت يو نه ارزانU  ياقتصاد يانرژ
و فعاليت و رشد   يو شرط نشاط را تعادل زندگ ،نشانه رفاه و سعادت را در نشاط
 : اربدانيم، يگانه محك آن همان مقد
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  جامعه یشرايط بهبود وضع اقتصاد -6 .3

 یاجتماع یشرايط عموم -6 .3 .1

 يها مشابه سيستم ،ياينك كه يك جامعه را به صورت يك سيستم اقتصاد
آل اجتماع به منظور  هشرايط ايد يگرفتيم، ممكن است در جستجو ترموديناميك

 .يميحداكثر توليد برآ

كه سبب انحطاط و اتالف  دانيم بدترين چيزها در ترموديناميك مي كه طوري به
در هر ماشين،  .است يهمان آنتروپ شود ميو موجب تنزل راندمان هر دستگاه  يانرژ
 يترتيبات و شرايط شود مي يسع تحويل هر در يكلطور بهو  عمل هر در سيستم، هر در

و متقابله  يارتجاع طور بهتحويل  ييعن .در حداقل باشد يآنتروپ ياتخاذ نمايندكه ترق
 .انجام گيرد

بند  در زير كه طوري به ها در ترموديناميك بودن تحويل سيستم يشرايط ارتجاع
اشاره شد به قرار زير  393صفحه  يدر پاورق آدياباتيكهاي  در توضيح تحويل 7 .7

 :است

 در غير .شرايط در تمام نقاط سيستم يو تساو ،هموار فشار واحدِ يبرقرار -1
صورت مابين ذرات و مناطق مختلف سيستم تبادل حرارت و مخصوصاً تبادل كار  اين

وأم با اصطكاك كه صورت اغتشاش و اتالف و فرار را دارد و ت يداخل يها و جريان
 .، رخ خواهد دادشود ميبوده تماماً تبديل به حرارت 

كه سيستم با خارج تبادل كار  يداخل و خارج در نقاط يفشارها يتساو -3
 ياز خارج صددرصد تبديل به انرژ يدريافت يصورت كارها در غير اين .نمايد يم

 ،التفاوت هميشه مابهكه قابل استرداد و استفاده باشد نخواهد شد و  يداخل يارتجاع
 .گردد مي يتبديل به حرارت و موجب افزايش آنتروپ

تعادل فشار و درجه حرارت سيستم با خارج و امكان اختالف بينهايت  -7
در واقع  .گردد طرفه انجام مي صورت تحويل متقابله نبوده، يك اين در غير .كوچك

 يا گونه استفاده هيچ ،ابين وجود داردم كه في ياز اختالف فاحش حرارت و فشار
توليد كار به عمل نيامده، به صورت حرارت ضايع شده و موجب باال بردن  يبرا

 .گرديده است يآنتروپ

كار بريم و  هاجتماع به منظور تأمين بهترين اوضاع ب ي بارهدر يشرايط فوق را وقت
  0 .3 بخش در كه طوري به يترموديناميك يرهاپارامت نظير ياقتصاد يپارامترها به نسبت
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 :رسيم مي زيربه نتايج  ،ذكر شد توجه داشته باشيم

ها و  نرخ ييعنTافراد در تمام اجتماع يكسان و همچنين ييا سع يالف( بار اجتماع
 يز كهن  يمورد طبقات مختلف برابر بوده، سهميه مصرف مشابه در يدستمزد كارها

 .همگان برابر خواهد بود يبود برا p متناسب با
و تأخير و مخالفت در حركات و  يها )نارضايت اين صورت اصطكاك در غير

كه تماماً به زيان توليد كار  دهد ميدست  يها و فرارها و اتالفات وظايف( و اغتشاش
ا احتكار( خواهد ي يجنس يها )جمع شدن موجود يو موجب افزايش آنتروپ يخارج
 .گشت

خالصه كرد و همان است  «يعدالت اجتماع» ي در جمله توان ميشرط اول را 
عنوان مساوات در توزيع   تحت ،بزرگ اقتصاد و مخصوصاً متأخرين آنها يكه علما

 .اند و توليد ثروت خواستار شده

وارده و صادره  يكارها يوكه مترادف با تسا داخل و خارج يفشارها يب( تساو
 .رساند يكديگر مي ي، عدم استخدام و استثمار افراد را براباشد مي يو عدم كار داخل

شده به مصرف مدافعات و توليدات  يآور محصول فعاليت افراد تماماً بايد جمع
داخل، عدم  ي شده خارج با كار دريافت ي شده عدم اختالف كار داده .برسد يخارج
را  دهد ميكه در مبادله محصوالت رخ  يهاي ها و اتالف عدم اصطكاك ها يا واسطه

 كه باعث كسر يدر سرحد داخل و خارج نبايد موانع و مصارف و عوارض .رساند مي
 .بشود وجود داشته باشد يمبادالت يشدن كاالها و كارها

 يالملل و عدالت بين يشرايط داخل و خارج، تعبير به برابر يسطح ج( تعادل و هم
 يو شرايط توليد و زندگ ياجتماعات مجاور به لحاظ رشد و داراي ييعن .گردد مي

  ها و مبادالت هميشه اجباراً يك م نزديك شده باشند كه فعل و انفعاله به يبه قدر
 .جهت بتواند عوض شود ،طرف يك يطرفه نبوده با مختصر پيشرفت و ترق

بينهايت نباشد  ،تبادل يا فرصت تا سطح حرارت، مبادالت كه در اين را هم بگوييم
قابليت و ظرفيت جذب و  ييعن .نخواهد شد يكوچك عمل امكان اختالف بينهايت

توزيع و تبادل هرقدر بيشتر شود، استعداد  يها دفع جامعه و سرعت و سهولت جريان
 .مبادالت متقابله زيادتر خواهد شد يبرا

 يداخل يها دمان فعاليتالذكر، هم ران گانه فوق تأمين شرايط سه  در صورت
  .حداكثر خواهد شد و هم راندمان مبادالت بين همسايگان
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 مشاغل مختلف یشرايط خصوص -6 .3 .2

را در مورد صنايع و كارخانجات كه  ، اگر قضيه كارنوينظر از شرايط عموم صرف
 :كهرسيم  م به اين نتيجه ميييرا دارند اعمال نما يبرودت يها ماشينحكم 

ثابت )يا تقريباً ثابت( صورت گرفته، با  ياست كه با آنتروپ يصنعت چون عمل
آيد كه  يبه عمل م يبرد و اكتساب باال مي را آنداخل كردن كار در مال، سطح ارزش 

 .1ممدوح است

آن  يتر و آنتروپ چون خود حرارت نيز هر قدر در درجات باالتر باشد ارزنده
اما تبديل جنس  .باشد مياردكردن كار و Tيش افزا ي، تنها راه ارتجاعشود ميكمتر 

كه بدون ابراز فعاليت و اعمال كار توقع انتفاع از آن  يو رباخوار يبه جنس و صراف
موجب  ييعن .و غيرمتقابله ي، غير ارتجاعياست صددرصد حرارت ي، تحويلشود مي

حد وسط مابين صنعت و ربا  .شود يرباخوار م اجتماع و شخص يافزايش آنتروپ
كه انتفاع تاجر و  يمادام .باشد مي( يمتداول در فارس ي)به معنا يتجارت و كاسب

 يجستجو مربوط به يها زحمات و مخارج و فعاليت كه بهباشد يحق كاسب محدود به
جنس  يرو يياجو حفاظت و عمليات احت يو حسابدار يمال و مسافرت و انباردار

اجتماع  يمشروع و مفيد برا ،ثابت بوده S و با يگيرد، عمل ارتجاع يتعلق م
 ييعن .آن است بودنِ طرفهامكان دو رضايت معامالت و ينشانه اين حد رو .3باشد مي

فروشنده بگذارد كمتر از آن قيمت نتواند  ياگر خريدار خواست خود را به جا
، رضايت شود ميكه بين طرفين  يجنس و پول در تبادل ييعن .جنس را تمام كند

ها  قيمت يرو يا كشيدن( T.S بردن كه احتكار )باال همين يول .7دوجانبه برقرار باشد
τA.TTوكارن )عدول از فرمول 21  شدن  دست آيد( و دست به يم ينظر بديه هكه ب

( پيش آيد، راندمان توليد سيستمدر داخل  dT ها )باال بردن اختالف بين واسطه
 .8خواهد كرد ياجتماع تنزل فاحش

                                                
كاسب در اينجا اعم از كارگر و صنعتگر كاسب دوست خدا است( ) :)حديث نبوى  «اللَه اَلْكاسِبُ حَبيبِ» .1

 (.نمايد يعنى هركس كه معاش خود را با كوشش و رنج شخصى كسب مي ؛و زارع است
 ...(و فروش را حالل و ربا را حرام كرد د خريدخداون )... «أَحَلَ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِبَا»:  310/  (3)بقره .3
« نكُمْتَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِالَ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِ يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ الَ»:  39/  (8)نساء .7

ايد اموالى كه بين شما )و متعلق به همه( است به باطل نخوريد مگر آنكه  كه ايمان آورده اى كساني)
 (...صورت تجارت باشد. تجارتى كه از طرفين رضايت باشد هب

 .دانيم احتكار شرعاً حرام است كه مي طوري هب. 8
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حكم ماشين مولد نيرو خواهد داشت، اگر  ياما كارگر را كه در يك بنگاه صنعت
 بسنجيم شرط راندمان حداكثر او اين است كه جز كار آدياباتيك با ماشين كارنو

به  يجنس و مال مورد احتياج به باالترين ارزش يعن .ننمايد يرو عمل ديگرتوليد ني
او رسيده )منبع گرم ماشين كارنو(، فضوالت فرسوده  سهولت به صورت مرغوب و به

شده و تخليه شده پس از حداكثر استفاده و تنزل ارزش )عدم اسراف و تفريط( به 
)بدون اتالف وقت و اشتغال  يرفوريت به خارج برده شود و به وسيله دستگاه ديگ

دار و در دسترس  مورد احتياج و ارزش يخود او( مواد اوليه به صورت مواد مصرف
 .(خواربار، توزيع، بهداشت، مسكن و غيره يها گذارده شود )سرويس

 طور بهرا  يكارگر نيز بايد عمل ارجاع .اين شرايط البته به لحاظ خود كارگر نبود
بدون اصطكاك و تأخير و اشكال و بدون اتالف، با رضايت و قوت  ييعن آدياباتيك

در نرخ  .باشد تا راندمان كل حداكثر درآيد يآل هو امانت كامل انجام داده موتور ايد
بودن تحويل و عدم انحصار و اجبار و  دوطرفه يدستمزد نيز مسئله رضايت يعن

 .اعتصاب از طرفين شرط است

 يآنتروپ يعدم تأمين آنها موجب ترق .بود يرين اجتماع اقتصادشرايط فوق بهت
خواهيم ديد منجربه  0 . 0در بخش  كه طوري به يآنتروپ يترق .اجتماع خواهد شد

البته ميزان توليد اجتماع و قدرت تبديل مايتحلل  .خواهد شد يشاخص زندگ يترق
، و رشد نمايد ميافراد تنزل  يزندگ يجامعه و نيرو ياقتصاد يآن كم شده، نيرو

 .را به بار خواهد آورد يمتوقف شده عواقب بد

     ورتر از ماشين كارنو و جامعه بهره روابط بهتر از آدياباتيك -6 .4
از  يعار يو اجسام شيمياي يرا مانند اجرام ماد يدر آنچه تا به حال گفتيم افراد بشر

 .ده و عاطفه و محدود و مجبور گرفته بوديمارا

، ياز شرايط اساس ياخذ بهترين نتيجه از فرد و اجتماع افراد، يك يديديم برا
فرق  يو با ماشين مكانيك يفرد بشر با جسم شيمياي يول .بود اعدالت و مساوات و تقو

پا فراتر  يد بيش از ماشين باشد و از قوانين ترموديناميكتوان مياگر بخواهد  .دارد
يعني  dw - > fdK)كار كند باشد ميمثالً بيش از آنچه تقاضا و احتياج او  .گذارد

 ييعن .و مازاد را به همسايه و همنوع بدهد .(مؤثر يبيش از تنزل انرژ يكار توليد
، يك تقاضا و باشد ميل كار و فعاليت او كه عام يعالوه بر تقاضا و احتياج ماد

 .وارد شود W  =  U  - T.S:  است در معادله يا هم كه عامل عاطفه ياحتياج و عامل
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كاركرده و هر ساعت  ين مرحله مانند ماشين كارنوتر كاملكه در  يهمچنين فرد
Q(Q(ي  اندازه به 21   J  =K خاطر اجتماع،  يبرا .دهد ميون كار و محصول بير

( دستمزد كمتر به يراض
J
I(A شده و ضريب تعادل يخدمت مجان يو حت J   را كه

تا بينهايت باال  باشد مي يماد يها و سيستم و محكمات ترموديناميك ها از ثابت
و  يا با دادن زكات .ند(رسا يبرد )و بالعكس در صورت حرص و ظلم به صفر م يم

خود  T.S ايجاب نمايد از يو مدار زندگ يشخص يها احسان و بدون آنكه فعاليت
شود كه  ياين عمل موجب م .برد يرا باال م W است كاسته، عمداً يمال يكه داراي

آل كارنو به مراتب بيشتر شده درآمدها اضعاف  هراندمان اجتماع از ماشين ايد
 را كه درجامعه (P) ييا ميزان مساع يهمچنين بار وظايف اجتماع 1.گرددمضاعف 

نوعان و زيردستان برساند به رضا و رغبت  آل بايد به حدود هم هترموديناميك ايد
 .ها و عدم ارتجاع جامعه را بنمايد عدالتي يجبران ب يا باالتر بگيرد و تا اندازه

نه  و اختيار يآزاد صاحبِ )بشرِ يسر و كار با اجتماع بشر يخالصه آنكه وقت
 يبه عوض تساو منش( افتاد، معادالت و قوانين ترموديناميك يشده مادبشر زنجير

دست  هو ب يرفع ابهام نامساو يبرا .آيند يدرم يهاي صورت يك عده نامساوي به
را در ميان آورد كه نظير همان  يريبدقيق بايد فاكتور يا ض يآوردن معادالت جبر

 .3باشد ميترموديناميك  يها تحويل «ضريب ارتجاع»

 كار دريافت شده                                

  كار داده شده                                                
نيافته كه تعادل  يهاي تر از واحد )در جامعه با اين تفاوت كه ممكن است كوچك

كه عواطف و اديان صحيح حكومت  يهاي از واحد )در جامعه تر بزرگباشند( يا 
 .خواهد بود «ضريب اعتدال»نمايند( باشد و اسمش 

 هستند كه افراد  يهاي جامعه يشوند برا داده مي يو بعد كه با تساو باال يها فرمول

                                                
ِفي َأْمَواِل الَناِس َفَّلا َيْرّبو ِعنَد الَّلِه َوَما آَتْيُّتم ِمن َزَكاٍة ُتِريُدوَن َوْجَه  ِمن ِرّبا ِلَيْرّبَوَوَما آَتْيُّتم »:  79/  (75)روم. 1

 .« الَّلِه َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمّْضِعُفوَن
د، نزد خدا سودى نخواهد آورد. ولى نرمردم نفع بب ،)و آنچه تنزيل بدهيد كه در اموال

اضعاف مضاعف  ها داراييخدا بدهيد، پس چنين  خشنودي قصد رضا و هب آنچه زكات
 (.شوند مي

استعمال  e صنعتى در اينجا به عوض حرف اتاى يونانى جلد اول ترموديناميك 79 بخشرجوع شود به  .3
 .شده است
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بوده، اختيار  يتأثير غرايز ثابت صحيح طبيع درصد تحت آن مانند حيوانات صد
ها  فاسد فرمول يها در جامعه .گونه انحراف در جهت بد يا خوب را نداشته باشند هيچ

 يها در جامعه ، ورا نشان دهد يتر كه نتيجه نامطلوب كنند ميتغيير  يدر آن جهت
  .صالح به عكس

 در جامعه غيرمتعادل یهزينه زندگ یها و ترق یيافزايش دارا -6 .5

 يداخله آن ارتجاع ياقتصاد يها را گفتيم كه تحويل يا امعهجامعه غيرمتعادل ج
ها و  نبوده به واسطه وجود اختالف پارامترها مابين افراد و علل ديگر، عدم رضايت

نتيجه اين  .ها رخ دهد در مال يهاي در كارها و عدم امانت و اتالف يهاي اصطكاك
 ؛يمطلق كل طور بهبين رفتن مال  باشد، و نه از يعدم تعادل البته نه از بين رفتن كار م

كار به مال و تجمع  يتخفيف و تبديل دائم ييعن .خواهد بود يبلكه افزايش آنتروپ
 .يپست غيرقابل تبديل به احتياجات طبيع يها مال و تنزل آن به صورت ارزش

 e درنظر گرفتيم شبيه به ضريب ارتجاع ييك ضريب اعتدال يا چنين جامعه يبرا

درصد منظم متعادل  صد يها جامعه يبرا .ترموديناميك يماد يها و سيستم گازها در
 .خواهد بود = e 1كامالً برقرار باشد  يو ساير شرايط تعادل يكه عدالت اجتماع

 ،ا قبول تقريبالبته بايد ب .تر خواهد آمد ينيپا e هرقدر معايب و موانع بيشتر شود
را انتخاب نموده فرض كنيم در تمام اجتماع و در تمام  ييك ضريب اعتدال متوسط

 .نمايد يرا حفظ م يمقدار نسبتاً ثابت e آن يها فعاليت
اجتماع به  يتوليد ياولين اثر عدم تعادل و سوءجريان امور اين است كه كارها

 .آيد يدر مكمتر از آن شود تقاضا و احتياجات  يعوض آنكه مساو

  A f.dK  < - d (U – T.S)  
 .گردد ( مييداراي يو اين تفاوت، تبديل به حرارت )يعن

 :كنيم يضريب اعتدال را مانند ضريب ارتجاع چنين تعريف م

  كار دريافت شده               

  كار داده شده                        

 :شود مياتالف كار حاصل  ي ه در نتيجهك ي( اضافيحرارت )يا داراي

= A(dK - d ,K ) = A(1 - e ) dK    ,dQ 

 شود: چنين مي (يجنس ي)داراي يآنتروپ يو اضافه ترق
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T

A.dK
e)(

T

dQ
dS

,
,  1 

 

آيد )مثالً در  يدست م هها ب يياول افزايش دارا ي ، معادلهيگير پس از انتگرال كه
 : (مدت يك ماه

A(1 – e)K ,ΔQ 

است كه هنوز انجام  K طرف متناسب با فعاليت از يك( ΔQ,)ها ييافزايش دارا
زيادتر ΔQ,هرقدر عدم تعادل بيشتر شود (e - 1) و از طرف ديگر با تفاضل شود مي

 .هد شدخوا
 يحرارت اضاف يبرا است كه در ترموديناميك يا رابطه فوق عيناً مانند رابطه

 .1دست آمده بود هناقص ب آدياباتيك يها تراكم

 ي در يك جامعه يشاخص زندگ يها يا ترق قيمت يترق يجستجو يبرا
از كار  يرا كه در اثر عدم ارتجاع و تبديل قسمت يفرمول افزايش آنتروپ ،غيرمتعادل

 :نويسيم يم شود ميحاصل  يبه آنتروپ

T

A.dK
e)(dS,  1 

,dSيا ميل به احتكار است كه هركس  يجنس يافزايش موجود يدر اينجا تقاضا
حيح ندارند، از جريان ص ياقتصاد يها چون سرمايه و انرژي ييعن .نمايد ميپيدا 

تلف  ياز آن به صورت حرارت اقتصاد يدهنده مقدار دست هر شخص انتقال
هركس  .رود افراد باال مي يداراي .گردد راكد و متوقف ميدر محل  ييعن .شود مي
خريد  يبنابراين در جامعه تقاضا .خود را به صورت جنس درآورد يخواهد داراي مي

بدل مايتحلل در مقابل فعاليت باشد( باال  رفع احتياج و يجنس )بدون آنكه برا
 .رود مي

از  ييا عمل واردات يكار نبوده و جامعه كار اضاف مولدِ يتقاضا ،تقاضا ياين ترق
نرخ متناسب با  ينسب يفرض كنيم ترق .كند مي يها ترق ناچار نرخ .نمايد يخارج نم

 .تقاضا باشد ينسب يترق

 T

dT

S

dS,

 

                                                
 .جلد اول ترموديناميك صنعتى 1 .0بند  . 1
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 (باشد ميماه اول مثالً در اول هفته يا  يوضع ابتداي يبرا  انديس)

α.dTdT
T

S
dS
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ο,  

 :بنابراين

   dK
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A.dK
e)(α.dT  1 

 شود: ، نتيجه ميمثالً يك ماه يدر ط يگير پس از انتگرال
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با نرخ متوسط  يتناسب و موازكه كم و بيش م ينرخ اجناس )يا شاخص زندگ
ماه طبق معادله درجه دوم فوق  يماه نسبت به ابتدا ( در آخر هركند مياجناس تغيير 

كه نرخ دستمزد  تفاضل مجذور شاخص در فاصله يك ماه در صورتي .نمايد يم يترق
 .متوسط ثابت خواهد بود طور بهو ميزان توليد و ساير عوامل ثابت بمانند 

T(T(يمجذور شاخص زندگ يترق شود يمچنانكه ديده  ο

22  از يك طرف
متوسط افراد در ماه و از طرف ديگر متناسب با عدم تعادل  يمتناسب باكار توليد

به اين نتيجه مخوف ميرسيم كه هر قدر مردم يعني  .باشد مي (e - 1) ياجتماع يعن
و گشايش  يد به عوض فراخدهن اجتماع را توسعه يبيشتر كار كنند و فعاليت عموم

پس تنها راه تنزل هزينه  .معيشت افزوده خواهد شد ي، بر هزينه و بر سختيدر زندگ
 .باشد مي  e ، باال بردن ضريب اعتداليو فرار از سخت يزندگ

با شاخص  يا و با تأخير چند ماهه تدريج بهرا هم كه A  در فرمول فوق اگر
A = a) گيريمنمايد متناسب با آن ب يم يترق يزندگ οT  زيرباالخره به فرمول  (

 :رسيم مي

K 
S

e)a(
.TT ο
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خواهد بود و هر قدر مردم  يمتوسط در ترق طور بهماً و يدا يشاخص زندگ ييعن
خصوصاً  .را سبك نمايند، بيشتر باال خواهد رفت يافزايند كه بار زندگ يبر فعاليت ب

مگر آنكه  .دهند ميانجام   يكمتر دارند و كار بيشتر  S ذخيرهدر جوامع فقير كه 
 1 يمساو e صورت در اين .و عدالت قرار دهند يكار روابط را براساس درست

 .خواهد شد T=Tشود و در نتيجه  مي
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امر صاحبان ثروت  ي؟ در ابتداشود ميمردم چگونه تأمين  ياما افزايش داراي
ها  اوليه و يا اصطكاك يداراي و يا احراز ،عاليت بيشترو ف يكه در نتيجه زرنگها )همان

اند(  ها سير اموال را در عبور از خود متوقف و مجذوب كرده يامانت يو ب يعدالت يو ب
اين كاالها چون مورد مصرف  .مورد احتياج و قابل فروش بياورند يبه كاالها رو

آيند و خريدشان صرف  ير منرخ آنها سريع بوده گران به نظ يروزانه دارند اوالً ترق
بنابراين در وهله  .باشند و احتكارشان مشكل است يم يثانياً اغلب فاسدشدن .كند ينم

اين قبيل  يبرا يو اصالً بازار شود مي يغيرضرور يدوم توجه معطوف به كاالها
از زمين  يكه به راحت يكاالهاي .شود مينخواهد،  يكاالها، كه توليدشان صرف انرژ

بعد به سراغ اطراف شهر  .نمايد مي يدر شهر ترق ياراض .مثل خود زمين به جوشد،
دست افراد و در  در (Fictive) يموهوم مجاز يترتيب يك داراي به اين .ميروند

نوع  يك يول .نمايد يم يروز سطح آن ترق هب و روز شود مياختيار اجتماع جمع 
مورد احتياج نبوده، نرخ  يو قابل تبديل به كاال ديگر يكه قابل انتقال به جا يداراي

 يمعادالت و شرايط محيط ياز پارامترها يداشته با تغيير بعض يآن حالت ناپايدار
 .به طرف صفر سقوط نمايد يممكن است به صورت ناگهان

 اقتصاد در هلمهولتز –و معادله گيبس فرمول ماسيو -6 .6

به عمل آمد  و يك سيستم شيميك يكه مابين يك جامعه اقتصاد يبا تشبيه و تطبيق
 وماسي يها دست آورديم، دليل ندارد فرمول هو غيره ب p ، v ، T يكه برا يو نظاير

(Massieu) مؤثر يانرژ ينسب يها كه راجع به مشتق Wگيبس»و معادله  باشد مي- 
 يها كه بر تغيير و تحويل و تركيب سيستم (Gibbs - Helmholtz) «هلمهولتز
در اينجا  كند ميداخل آنها حكومت  يها فعل و انفعال يبر طرز اجرا ييعن شيميك

 .مفيد نباشد يها نيز قابل استعمال و استنباط

 :اين استW  يمشتقات نسب يو براماسي يها فرمول

teCV         .dT dW= - S           يا            - S             



V)

V

W
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teCP  AP.dV         dW= -       يا      - AP 
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 :شود ميو چنين تعبير 
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 يكل طور بهيك اجتماع يا يك فرد  ي)ميزان تقاضا( برا يسطح زندگ يترق -1
وجود دارد( يا نسبت به  ككه در پتانسيل ترمودينامي ينظير يها )با استفاده از فرمول

در تنزل نرخ مربوطه  شده ضرب ذخيره يجنس ياست با موجود يمعين، مساو يكاال
 .(كه ساعت كار ثابت باشد )در صورتي

 است افراد يطرف متناسب با ميزان زحمت و مساع از يك يسطح زندگ يترق -3
 .باشد ميو از طرف ديگر متناسب با تنزل ساعت كار 

 :تعبير ديگر

يك جامعه يا تجارتخانه و بنگاه، از خارج قسمت  يجنس يالف( ميزان موجود
 .آيد يدست م هافزايش ميزان تقاضا به تنزل نرخ ب

افراد يك جامعه يا بنگاه، از خارج قسمت افزايش تقاضا  ييا مساع يب( بار نسب
 .آيد يدست م هتقسيم بر دستمزد ب ،به تنزل ساعت كار

 ؟نمايد ميديد و پرسيد كه آيا اين نتايج و احكام را علم اقتصاد تأييد  بايد

 .به درجه صحت آنها برد يپ توان مي يا با احساس و تصور از خارج تا اندازه
و رخوت و  ي( كه دارايي)يا خانواده و اشخاص يهاي در جامعه گويد ميفرمول اول 

يك جنس مطلوب آنها  ياال(، مختصر تنزل بهاب يزياد باشد )آنتروپ يپرور تن
طور اگر افراد پركارتر باشند، تنزل  همين .مصرف آن جنس را زياد خواهد كرد

 .ساعات كار مصرفشان را بيشتر باال خواهد برد

جامعه از حالت و  يداخل يها نتقالنقل و ا يكه برا «هلمهولتز -گيبس»معادله 
 .چنين است باشد ميها(  با ثابت ماندن نرخ يبه وضع ديگر )ول يوضع
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كوچ دهند و  يصنعت يبه كارها يزراعت يمثالً هرگاه بخواهند افراد را از كارها
 يل شوند، سطح تقاضا و بنابراين انرژتبدي يصنعت يها به بنگاه يزراعت يها بنگاه
 :و ميزان فعاليت اجتماع چنين تغيير خواهد كرد مؤثر

 ضرب عالوه حاصل  به شود ميكه در اين عمل پيدا   يافزايش سرمايه و استعداد
 .به نرخ نرخ پول در مشتق تغيير احتياج
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صورت نسبتاً  اين به «هلمهولتز -گيبس»هم از معادله  ترموديناميك -يالبته در شيم
 يها در قوانين انتقال تعادل و حساب يول .شود ميپيچيده استفاده و استنباط مستقيم ن

 .شود ميمربوطه زياد وارد 

، استفاده يفرد يها ترموديناميك كردن پتانسيلاز فرمول ماسيون و با وارد
تغييرات تقاضا و بنابراين  ييعنdW ياستخراج عبارت تفصيل شود ميكه  يديگر

 .باشد ميمتعادل  يتوليدات محصول و كار در يك اجتماع اقتصاد

niidλ +AP.dV – S.dT  - =dW 

 :شود ميذيل نتيجه  ياز اجزا يتقاضا از تمام يا از بعض يترق ييعن

+ تنزل ارزش كار روزانه متوسط افراد +  يجنس يدر موجود تنزل نرخ ضرب
 .در افزايش جمعيت يمجموع حاصل ضرب احتياجات فرد

 (Clapeyron) كالپرون يها و فرمول( Régle des phases) فصول ي  قاعده يبرا
هم  (an t Hoff     ) وانتهوف و( Le Chatelier) و قوانين انتقال تعادل لوشاتليه

جمله  از آن .دست آورد هدر علم اقتصاد ب يهاي شايد بتوان وجوه شباهت و استفاده
آنكه افراد جامعه از  ياين نكته قابل توجه است كه در اينجا نيز مانند تعادل فازها، برا

تانسيل )مثالً صنعت( كوچ ننمايد پ يحرفه ديگر )مثالً زراعت( بهييك حرفه و تركيب
ف ( در تمام فازها )مؤسسات و حِرَيفرد يهر دسته افراد )مصرف نسب ترموديناميك
و درآمد سرمايه  ،آمد كارگر در صحرا و در كارخانهدر ييعن .باشد يجامعه( مساو

  .اال يك انتقال تعادل رخ خواهد داد در هر دو جا يكسان باشد، و

     یبا آنتروپتطبيق يافتن مال  -6 .7
كه هدف و اساس پول  آنجائي ي، يعنيشايد اين مطلب كه در يك دستگاه اقتصاد

كند،  يرا احراز م يو صورت نامطلوب انرژ يمقام آنتروپ يا دارايي ، مالباشد مي
 يها ا و تشبيهه اتفاقاً اين تطبيق بيشتر موجب تأييد فرض .ايجاد تعجب و ترديد نمايد

ها را به  ، حرارت است كه چرخيحرارت يها ماشينكه در طور همان .باشد ميگذشته 
 .شود مي ها انرژي و حرارت انتقال وسيله مختلف صنايع در بخار و آورد يم در گردش

  ياست كه روآوردن آن توأم با ترق يدر عين حال حرارت بدترين صورت انرژ يول
مال هم در جامعه  .باشد ميو تخفيف فعاليت  مؤثر يدن انرژدا و تنزل يدادن آنتروپ

و متعلقات  ياز داراي يصورت نامطلوب است، يو مقصد وسيله آنكه عين در ياقتصاد
كارنو(  منبع دو است)مابين سقوط و صعود در ييعن جريان در كه يمادام .باشد مي يشخص
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 يو كارها يد و تحصيل كار است )كار مكانيكتوأم با تولي .باشد ميخوب و مفيد 
و  يتمركز و توقف آن توأم با افزايش آنتروپ يو ابداعات و غيره( ول يو هنر يفكر

هر  W = U – T.S مؤثر يكما اينكه در عبارت انرژ .گردد يبروز آثار كهولت م
و جزو متعلقات و ملكات زنده شخص  يكل سيستم، درون ييا داراي يقدر انرژ

آنچه از درون و ذات به صورت  يول .باشد مي fdK، خوب و قابل تبديل بهباشد
آن مكتسبات و استعداد  يكه مال است، خرج شده جا  T.S محسوس يها يموجود

 ،قدرت عمل و استفاده ييعن  Wبيايد،  Uيمولد عشق و احتياج رو يها و تربيت
 .تقويت خواهد شد

مصرف عمده مال تهيه غذا  .از قرابت نيستند يخال يخيلضمناً مال و حرارت 
يا به مصرف پوشش و مسكن و سوخت  .باشد ميدر بدن  ياست و غذا مولد كالر

در صنعت نيز مال  .انسان است يو برودت يرسد كه آنها نيز بيشتر حفاظ حرارت مي
 .ودش ميو حركت و مصارف ديگر  يمكانيك ياغلب از طريق حرارت تبديل به نيرو

 ييك تمايل تدريج ياقتصاد يها به بعد نظريه 11دانيم از قرن  مي كه طوري به
طرف و واسط بودن پول  از يك يو منابع طبيع يبودن نقش كار بشر ياساس به يدايم

همه در اين صدداند كه پول بيشتر  .دهند ميو سرمايه از طرف ديگر را نشان داده و 
خرين استاد بزرگ قرن آ  J.M.Keynes.تر شودآن كم يجريان بيفتد و بهره نسب به

بيستم و سازنده اقتصاد معاصر عقيده دارد كه ربح پول بايد تقليل داده شود تا طبقه 
  .رباخوار از بين برود

 قوانين اجتماع -6 .8

افراد در مشاغل و مراتب مربوطه  يغرض از قوانين در يك اجتماع تعيين وظايف نسب
 يا عيناً مانند نقشه .باشد ميها و سيرها  رتيب روابط آنها با يكديگر و تنظيم جريانو ت

 يكه برا يا و محاسبه شود ميعمليات قطعات مختلف يك ماشين كشيده  يكه برا
طرز كار آن  يكه برا يا نمايند و برنامه يم يبين ها پيش حركات آنها و جريان سيال

 يهاي مهندس است كه چنين تحميل ها ماشينرمورد با اين تفاوت كه د .كنند ميطرح 
 يرا كه دارد رو ينمايد و منظور و مقصود يرا بر قطعات ماشين و بر ذرات سيال م

در اينجا خود اجتماع است كه )اگر مستقل باشد( آنچه را  يول .آورد يكاغذ م
 قانون در يك اجتماع مانند مشخصات يك .آورد يخواهد به صورت قانون درم مي

 .باشد مييك سيستم  يها مربوط به تحويل يها ماشين و فرمول
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كه قطعات بايد  يدانيم در طرح ماشين، حركات مي كه طوري بهدر حالت اول  يحت
به لحاظ سينماتيك، استاتيك و  شود ميكه از آنها خواسته  يهاي بنمايند و تالش

رج تصور و فوق كه خا يديناميك، امكانات هريك قبالً در نظر گرفته شده، چيز
 يدر تعيين مسير سيال يعن .( باشد نبايد از آنها بخواهنديارتجاع تحمل هريك )حد

طرز  .شود ميها و غيره  افت فشارها و مدت يبين در حساب مقاطع و معابر نيز پيش
تنظيم پره يك ماشين مثالً توربين بخار يا كمپرسور اين است كه قدرت و سرعت و 

 يها سيال و سرعت يها و دب بنا قرار داده، طبق آن ابعاد چرخ، مخواهند ميآنچه را 
دست  هها را ب پره يها زوايا بعد با اين سرعت .نمايند يورود و خروج بخار را تعيين م

گيرند كه تغيير جهت  يم يپره را طور يكاغذ گذارده انحنا يزوايا را رو .آورند يم
همه  يوقت .كنند ميها را حساب  پرهماليم باشد و بعد به فراخور اين سرعت ارتفاع 

رابط بخار و غيره تعيين شد، مجدداً افت فشارها  يها ها و همچنين قطر لوله اين اندازه
نمايند و با درنظر  يخود بخار شده است محاسبه م يكه قبالً رو يرا طبق تجربيات

دار كه مورد نظر ماشين است از عهده آن مق يبينند قدرت يگرفتن اين اتالفات م
 .آيد يا خير يكه درنظر گرفته شده است برم يبخار

ديگر را بايد بكنند  يو مكانيك يترموديناميك يها حساب يهمه اين كارها و خيل
 .خوب مطمئن شدند، طبق آن و با يك ضريب احتياط قطعات را بسازند يو وقت

شود جز اينكه  ينم ي؟ چيزودش ميها را نكنند چه  ها و حساب يبين اگر اين پيش
 يبدتر يعن يبلكه خيل دهد مينه تنها كمتر  .دهد يماشين نم خواهند ميآنچه را از آن 

ذرات سيال و قطعات ماشين تابع ميل ما نيستند كه  .دهد ميتر  با راندمان ضعيف
خودشان  ي، يعنخواهند ميكه خودشان  طور آنآنها  .هرطور خواستيم و گفتيم بكنند

خواهيم مطابق ميل ما عمل كنند بايد ما هم  اگر مي .كنند ميند، توان ميد و هستن
مثالً اگر  .مطابق طبع آنها در موقع ساختمان ماشين و به كارانداختن آن عمل نمائيم

مماس بر  طور بهصدا  و سر يها غلط رسم شده باشد به عوض آنكه بخار ب پره يزوايا
گيرد و رژيم  با ضربه و اغتشاش صورت مي ها بيايد و برود، ورود و خروج پره

سينتيك ذرات بخار در محل تبديل به  ياز انرژ يمقدار زياد .شود ميمغشوش 
 .شود ميسيال كاسته  يگردد و از دب حرارت مي

باالخره آنها هم در  يول .اما در اجتماع، البته افراد آدم غير از ذرات بخاراند
واال اگر در  .باشد يبرقرار م يهاي و تفاهم كارشان يك سلسله شرايط و پارامترها
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تسهيل و  يامكانات و تمايالت نشود، خود قانون كه برا يبين وضع مقررات پيش
در داخل سيستم خواهد بود كه  ينامري يتربيت كار وضع شده است مانند جدارها

ها و تضييقات، ايجاد يك سلسله  يو برقرار كردن تنگ يغيرطبيع يبا تحميل مسيرها
بين  يها مابين قانون و افراد، عالوه بر اصطكاك يداخل يها برخوردها و اصطكاك

برخوردها و  .نمايد يدر دو طرف خود م يافراد و نيز توليد اختالف فشارهاي
ها( و  قانون )مانند فرار از درز در توربين يها ها سبب سائيده شدن گوشه اصطكاك

ار به وجه بسيار ناقص و با خرج زگ قانونعالوه بر اينكه منظور  ييعن .غيره ميگردد
 شود ميكه در شالوده قانون حاصل  يهاي ها و رخنه ، سائيدگيشود ميهنگفت اجرا 

 .خواهد ساخت ياصالً دستگاه را لق و متالش

طراح هم خود اجتماع  مهندس ،اما توجه به اين نكته كه در ماشين اجتماع
ند نه تنها خارج از امكانات بلكه غير از وانت ميرساند كه قوانين ن ، بيشتر ميباشد مي

شود و اتالف و  يبهتر از هر قانون ديگر اجرا م يآن قانون .تمايالت اجتماع نيز باشند
ين تعادل ميان آن و تابعين برقرار است كه تر كاملآن حداقل است و  يفرار از البال

زه چنين تا .شده باشد يريز آرزوها و آداب خود اجتماع طرح يصددرصد رو
اگر با ذرات بخار و گاز  يزيرا افراد انسان .نخواهد داشت درصد 155راندمان  يقانون

گاه به  در متفكر بودن و صاحب احساسات بودن اختالف دارند، اين اختالف هيچ
ها  يبلكه هميشه در جهت افزايش آنتروپ .شود مينفع مسيرها و مقررات تمام ن

 يها انرژي يماد يها فوق سيستم يكه عوامل اخالق يمگر آنجايگيرد ) صورت مي
 .(مؤثر را باالبرده باشند

كند، بلكه جامعه بر قانون حكومت  يگاه بر جامعه حكومت نم بنابراين قانون هيچ
بد كه ايجاد عدم تعادل  يها را خراب كرد )قانون يا جامعه شود ميبا قانون  .نمايد يم

 يو رو يكه در جهت افزايش آنتروپ يهاي يند و يا قانوننما يدر سيستم اجتماع م
جامعه را  توان ميبا قانون ن يول .تنظيم شده باشند( مؤثر يتمايالت مخالف انرژ

هستند كه در آنها اكثريت مردم نظر خود و  يهاي قانون يقوانين اصالح .اصالح نمود
 ييعن .ناخلف را بگيرند يها اقليت يماع را گنجانده و جلوآداب و سنن مقبول اجت

كه اكثريت افراد و  طور آنآل آن است كه جامعه را  هتازه بهترين قانون درحد ايد
از تغيير  ياصالح جامعه فقط از خود جامعه يعن .وضع متوسط آن است بگرداند

موجب بروز  كه يديديم آن چيز .باشد ميپذير  آن امكان يها ها و معشوق هدف
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 يعال يها اگر جامعه يك معشوق .عشق است شود مياستعداد و جنبش و تصفيه 
، خروج از ننگ و يطلب استقالل داشته باشد، اصالح خواهد شد )مانند مواقع يعموم

و  يو علم يعمل يها آل ه، ايديالملل ، احراز قدرت بينيعلم ي، تعاليفشار خارج
ها را نمود، و اين از طريق هدايت و تربيت و  اال بايد فكر معشوق و .و غيره( يمعنو

 يو شرط مفيد واقع شدن ابتالها، سالمت .گيرد صورت مي يطبيع يمخصوصاً ابتالها
كه از خارج اجتماع بر اجتماع  يهاي قانون .باشد ميو صفا  يبيناي يا نفوس و تا اندازه

د و از اقليت غير معرف اجتماع( چون ديكته شود )از كشور و دولت ديگر يا از فر
اوالً با فشار و در جهت خالف معشوق و مايحتاج اجتماع است و ثانياً بدون درنظر 

، قهراً به لحاظ مصلحت و تكامل شود ميگرفتن پارامترها و مشخصات اجتماع وضع 
خواهد  يو در اجرا راندمان بسيار بسيار بد .اجتماع تأثير مخالف خواهد بخشيد

 يو برانگيختن احتياجات و احساسات يعن يمگر آنكه خود موجب بيدار .تداش
 .شود يهاي معشوق

 عمر اجتماع -6 .9

عمر يك اجتماع چقدر است؟ آيا مانند انسان و افراد حيوانات عمر معين و اجل 
جبراً به انقراض خواهد رفت؟ يا امكان عمر  يمقدر دارد و هر اجتماع يا نژاد و ملت

 هست مدت و محاسبه آن چگونه است؟ ياجتماعات عمر ي؟ اگر برابينهايت هست

نژاد(  ،كشور ،ملت ،قوم  ،بر اين است كه اجتماع )خانواده و قبيله يعقيده بسيار
و  ي، دوران رعنايينيز مانند فرد، روزگار پيدايش و تشكيل، دوران رشد و جوان

 يو جبر يجريان قهر و اين .در پيش دارد يو باالخره روزمرگ يقدرت، دوران پير
 .باشد ميتاريخ 

 يبرا يميزان و حساب يآورد، ول يفراوان بر تاييد نظر فوق م يها تاريخ اگر نمونه
صعود  يدر داخل يك ملت و كشور اين منحن يحت .دهد يمدت عمر اجتماعات نم

ه به وزارت ك يهاي و خانواده سالطين يها شهرها و مخصوصاً سلسله در بارهو نزول 
رغم گفته  ، علييا هيچ سلسله و خانواده .باشد مياند بسيار محسوس  و رونق رسيده

 .نبوده است «كهلْمُ اهللدُلَخُ»ادبا و متملقين، ابد مدت و 

فرد  ينمايند و اجتماع را رو ياينكه سازمان يك كشور را به پيكر انسان تشبيه م
رشد و توسعه  .صحيح نيست دانند ميمقدر  يآن مرگ يگيرند و بنابراين برا قياس مي

فرد انسان كه به تدريج كهولت  .نباتات بيشتر شبيه است تا به انسان ياجتماع به زندگ
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 .ريزد بيرون مي سازد ميكه  يو نطفه و جنين يتناسل يها سلولبرد  خود را باال مي
 .دهد ميكم را تحويل خارج  يدارد و آنتروپ خود نگاه مي يزياد را برا يآنتروپ

 .دارد خود و با خود نگاه مي يها را برا ها و سرشاخه نبات جوانه يميرد ول بنابراين مي
خزنده خودشان همراه نسلشان جلو  يها كهن و مخصوصاً گياه يجنگل يها درخت

اگر محيط نامساعد نشود و اگر  .مانند يتازه هميشه جوان م يها روند و با پاجوش مي
درنياورد يا رطوبت و غيره نپوساند،  يآنها را از پا يو حشرات و آفات خارجكرم 

 .روند به مرگ نمي خود رو يخودشان به پا

و  كند ميكه در جمعيت خود  ياجتماع با تكثير .طور است اجتماع همين
ها  اندوزد، تازه كه مي يو تجربيات و ترقيات دهد ميكه در تشكيالت خود  يا توسعه

اگر  .كند يخود را تضعيف نم يول نمايد ميتبديل كهنه به نو  .افزايد يها م هرا بر كهن
متوسط افراد از والدت تا مرگ ثابت بماند و افراد با اندوختن مال و گرائيدن  يانرژ

به مرگ  نبرند، اجتماع نه تنها رو خود را باال يها يآنتروپ ،يبه آسايش و راحت
 .طرف بينهايت باشد هب يتصاعد هندس صورت بهد توان ميآن  رود بلكه رشد نمي

 .نداشته باشد يپس اصوالً دليل ندارد كه اجتماع عمر ابد

 يو معلول عوامل محيط يآن مرگ اجتماع كه مانند مرگ نباتات مرگ خارج
ر مقابل زيرا انسان برخالف نباتات د .آيد يكمتر پيش م يافتد ول ياست اتفاق م
و  كند ميآنها را طرد يا اصالح  .دارد مؤثر و شديد ابراز مي يها العمل محيط عكس

 كند ميكه در زمان و مكان پيدا  يبا گسترش .دهد مييا اصالً تغيير و توسعه محيط 
طبيعت يا گرفتار و مغلوب دشمن شد، مناطق  ياگر در يك منطقه دچار بدرفتار

اگر  .مصون خواهند ماند يو بازماندگان به احتمال قوديگر و مخصوصاً افراد متفرق 
اليق باشند پس از گذشت حوادث موقت به احياء و انشاء  مثلِسالم و قابل توليد

 .مجدد خواهند پرداخت

 يآنتروپ يقهر ياز ترق يطبيعت كه ناش ياجتماع يك امر اجبار ياما مرگ داخل
د توان ميماشين پيكر اجتماع اصوالً  .اقتصاد باشد نيست يو نيرو حيات يو تنزل نيرو

در  يتا ابد منظم و صحيح كار كند و دستگاه را هر روز به وضع بهتر و سعادتمندتر
فرسوده و تبديل قطعات قديم به قطعات  يها چون امكان تعويض پيچ و مهره .آورد

 .دهد ميطور مرتب تر و تازه تحويل  و مواد اوليه را طبيعت به .جديد و بهتر هست
صاحبان مسئوليت در محل كار خود تعادل  يقطعات يعن اوالً تنها شرط اين است كه
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ثانياً  .پايدار و صالحيت مقام را داشته و عناصر فرسوده يا آلوده فوراً عوض شوند
دستگاه  كه در اين يهاي ثالثاً جريان سيال .روابط قطعات و افراد متعادل و محكم باشد

 .باشد يگيرد ارتجاع كه صورت مي يهاي و تحويل نمايد ميگردش 

آن  يخواهد بود، بلكه ترق ياگر سه شرط فوق تأمين بود نه تنها عمر اجتماع ابد
 .آورد يخير و بركت و قدرت از هر طرف به آنها رو م .خواهد بود يتصاعد هندس

 .شود ميدرصد  گردد و استفاده صد ه سود آنها برمينعمات زمين و آسمان تماماً ب
و با  يعال يها است كه با عالقه و ايمان به هدف يا معشوق يچنين اجتماع، اجتماع

 .1نمايد مي يزندگ يكار رعايت شرايط عدالت و درست

 مراحل سقوط -6 .9 .1

اگر شرط اول كه راجع به تقسيم وظايف و انتصاب صحيح اشخاص به مشاغل 
رعايت حد مقاومت و  يبرا شود ميماع است مهمل ماند، ماشين اجتماع ناچار اجت

 يلذا قدرت توليد و سرعت ترق .قطعات خود از سرعت و ظرفيت بكاهد ينيرو
 .شود مياحراز  يگذارد و حالت تعادل جديد به تنزل مي اجتماع رو

 .باشد ميشرط دوم راجع به روابط قطعات يا طبقات و افراد اجتماع با يكديگر 
هركس نخواهد نصف وظيفه و نصف  ياگر عدالت و انصاف برقرار نباشد يعن

 يها طرف مقابل قايل شود، روغن يخود و نصف ديگر را برا ياستفاده را برا
ناماليمات و  يشده زبر كننده مابين قطعات خشك و زايل كننده و ماليم روان

از بابت فشار  يختالف طبقاتا .برد ها را باال مي خشونت كينه و كدورت اصطكاك
گذارده  (T) متفاوت يها افراد ارزش يباال رفته رو (S) و سهميه منافع (P) وظايف

بين افراد و طبقات كه  يها و كشمكش يداخل يها صورت جريان در اين .شود مي
العمل آن اين است كه  عكس .گردد است زياد مي يعموم يآنتروپ ي برندهباال
به طبقات كاركن  يبيشتر يحفظ وضع خود فشارها يقات متمكن و متمتع براطب

ها و برخوردها ظاهر  كه ضمن آن اصطكاك يها و مبادالت سازند و از آزادي وارد مي
ي و اقتصاد يحيات يگذشته ديديم نيرو يها در بحث كه طوري به .كاهند يم شود مي

(W = U- ST) طبقات متمكن كه هم T و هم S يدارند كم شده و نيرو زياد 
                                                

  «وَاألَرْضِلَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَمَاء  وَلَوْ أَنَ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَقَواْ: » 90/  (1)اعراف .1
هايى از آسمان و  كردند حتماً فزونى پيشه مي اآوردند و تقو مى ها ايمان  )اگر اهل قريه

 ...(كرديم زمين بر آنها باز مي
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ناچيز به آنها داده  يو ارزش اجتماع  Sيقليل از درآمدها يطبقات كاركن كه سهم
 ينيرو ياگر بندها و موانع اثر و عمل زياد نباشد، اينها با برتر .رود يشود باال م يم

اگر موفق  يول .و فعال خود موفق خواهند شد حالت تعادل را برگردانند يحيات
كه  ها تا آنجايي گرايند و دومي و فساد مي يگذران ها بيش از پيش به خوشنشدند اولي

زايل و ضايع نشده باشد،  (U) وجوديشان يها قوت اليموت دريافت داشته و انرژي
تر و فاسدتر  رمق يروز ب هبز مگر آنكه رو .گرايند توزانه مي و كينه يتخريب يبه كارها

 .و ناتوان و ناخوش گردندرا از دست بدهند   Wو U شده به تدريج
مرحله به  .افتد يدستگاه اجتماع البته با اولين تغيير و تضعيف شرايط از كار نم

جديد نقل و  يتعادل يها در احراز حالت .دهد ميتغيير وضعيت و حالت  مرحله به
صورت خواهد گرفت كه شرايط را در  يانتقال افراد در طبقات مختلف اجتماع طور

 يها دهد )قانون لوشاتليه و وانتهوف در تعيين جهت فعل و انفعالجهت عكس تغيير 
بهتر  W معتدل و ياز جمعيت طبقات متوسط اجتماع كه زندگ ،(يشيمياي يها سيستم

تا جبران تقليل توليد  شود ميدارند كم شده، بر زحمتكشان و محرومين افزوده 
 .اجتماع بشود ياقتصاد يثروت و نيرو

( باشـد  مـي اختيار قدرت توافق با محيط  يكه دارا ي)بشر يبشر البته انتقال اجتماع
و  يفيزيكـ  يهـا  از يك سطح تعادل بـه سـطح تعـادل ديگـر بـيش از آنچـه در سيسـتم       

ــدهيشــيمياي ــا ، پدي ــادل  يه ــأخير تع ــاذب »و  (Retard a l'equilibre) ت ــادل ك « تع
(Pbenomenes de faux equilibre)   بـا چنـين تأخيرهـا و حـاالت    شـود  مـي ديـده ، 

 يبـاطن  يِشـرايط واقعـ   ي كه فاصله يتا وقت .ناپايدار همراه خواهد بود ينامتعادل تصنع
ا و هـ  به حد اعال رسيده، ضمن بروز يك سلسله برخوردها و شـكاف  يو شرايط ظاهر

ــه يتصــادمات متفــرق ولــ ايــن  .حالــت تعــادل جديــد انجــام شــود   متقــارن، ســقوط ب
 يطرفـه غيرارتجـاع   يـك  يهـا  حالـت تعـادل كـه تحويـل     افتاده بـه  عقب يها بازگشت

و  يآنتروپـ  يموجب افـزايش شـديدتر و ناگهـان    يماد يها ، عيناً مانند سيستمباشند مي
 .ندشو جديد مي يها بروز اختالف

يا حمالت  يطبيع يآمدها اوضاع آنقدر ادامه و تكرار خواهد يافت تا پيش
را درهم  (Tensions internes) پوسيده پرشكاف يدشمن شالوده ظاهراً آراسته ول

( بروز كرده، يماد يها مانند انفجار سيستم) يداخل يها يا امراض و انقالب .بريزد
 .و شوددستگاه زيرور
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كه در  ياخالق ي)و نيرو يحيات يچنانچه افراد طبقات محروم سالمت مانده نيرو
 يبا آنتروپ يباشد، سيستم جديد يفصل بعد گفته خواهد شد( در آنها زنده و باق

اگر ضعف  يول .بيشتر جانشين اجتماع كهنه قديم خواهد شد مؤثرِ يكمتر و انرژ
ها باال رفته  Sو عموميت فساد همه را از پا درآورده ،  و مخصوصاً شدت يانرژ

1... !هالك فرو خواهد رفت يها باشد، تمام اجتماع در شكاف
 

                                                
 به اجتماعات  بلكه عنايت خاصى ،باشد ميتربيت  و و تذكر  مورد مطالعه ماًيانسان دا تنها فرد نه در قرآن .1

 است. ضمناً آيات كثيرى كه راجع توجه و استفاده سرشار  خود قابل  خودى ن مطلب بهاي )اقوام( هست.
سرنوشت اقوام در قرآن نازل شده است، چنانچه با تجربيات تاريخى و مطالب فوق مقايسه شود خالى  به 

 .بود از لطف نخواهد

داند و افراد را عامل  ع و رفتار خودشان ميسرنوشت و تغيير حال هر قومى را صرفاً معلول وض اوالً قرآن
 :شمارد اصلى مي

  (07/  (1)انفال) «َقْوٍم َحَّتى ُيَغِيُروْا َما ِّبَأنُفِسِهْم َلْم َيُك ُمَغِيًرا ِنْعَمًة َأْنَعَمَها َعَّلى»
دهد مگر اينكه  نعمتى را كه بر قومى ارزانى داشته است تغيير نميهيچ وند خدا... )

 ( ...خودشان را تغيير دهند
 داند:  صورت غيرممكن مي و سرپيچى از مقررات طبيعى و تغيير سرنوشت را در اين

يُغَيِرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَالَ مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُم  إِنَ اللّهَ الَ يُغَيِرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَى»
 ( 11/  (17))رعد .«مِن دُونِهِ مِن وَالٍ

دهد مگر آنكه وضع خودشان را عوض  بدانيد كه خداوند وضع قومى را تغيير نمي ...)
ند و چون خداوند اراده بد براى قومى نمود، وسيله و محلى براى رد آن نيست و براى كن

 (.آن قوم غير از خدا ياور و نگاهبانى نخواهد بود
 داند:  ثانياً عامل هالكت و انقباض اجتماعات را صرفاً ناشى از ظلم يعنى عدم عدالت مي

  (80/  (33))حج «َوِهَي َظاِلَمٌة َفَكَأِين ِمن َقْرَيٍة َأْهَّلْكَناَها»
 كار بودند...(  كه ستم هايى كه هالك كرديم در حالي چه بسيار قريه)

 (09/  (31))قصص« .نَإِلَا وَأَهْلُهَا ظَالِمُو وَمَا كُنَا مُهْلِكِي الْقُرَى»
 (.پيشه باشند كند  مگر وقتى كه اهل آن ستم خداوند قراء را هالك نمي ...)

شناسد. چون ذخاير طبيعت بينهايت  شدن روزى و مواد اوليه نمى ثالثاً هالكت و انقراض را مصادف با كم
ها اغلب توأم با  داند. بلكه هالكت وسيله خير مي است و اندازه نگاهدارى )تقدير( در روزى را قرآن

 : باشد ميفراوانى معيشت )آنتروپى زياد( 
َقِّليًّلا َوُكَنا َنْحُن َمِعيَشَّتَها َفِّتّْلَك َمَساِكُنُهْم َلْم ُتْسَكن ِمن ّبْعِدِهْم ِإَلا  َوَكْم َأْهَّلْكَنا ِمن َقْرَيٍة ّبِطَرْت»

 (01/  (31))قصص .«اْلَواِرِثنَي
ها را كه درخوشى فرورفته بودند هالك كرديم، پس چنين است  و چه بسيار قريه)

 (.هاى آنها كه جز عده كمى كسى در آنجا سكنى نگرفت و ما وارث آن شديم مسكن

را به گردن اعيان و متمكنين انداخته و در اثر فسق و فجور آنها رابعاً مسؤوليت و عامل انقراض و هالكت 
 داند:  مى
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.« َتْدِمرًيا ُمّْتَرِفيَها َفَفَسُقوْا ِفيَها َفَحَّق َعَّلْيَها اْلَقْوُل َفَدَمْرَناَها َوِإَذا َأَرْدَنا َأن ُنْهِّلَك َقْرَيًة َأَمْرَنا»

 (10/  (11))اسراء
پس چون اراده خدا بر هالك قومى تعلق گيرد اعيان و متمكنين را امر ميدهيم تا فسق و )

 (.نمائيم معصيت در آن قوم نمايند، آنوقت هالكشان مى

دهيم )ادامه حاالت  ميفرمايد به آنها مهلت  خامساً اين هالكت و انقراض و سقوط را فورى ندانسته مي
 تعادل ناپايدار( تا خوب در ظلم و فساد فرو روند: 

  (81/  (33))حج« َلَها َوِهَي َظاِلَمٌة َوَكَأِين ِمن َقْرَيٍة َأْمَّلْيُت»
 كه ستم پيشه بودند...(  حاليهايى كه مهلت به آنها داديم در  و چه بسيار قريه)

و اين قبيل ( )09/  (11))كهف.«وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَوْعِدًا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَا ظَلَمُوا»
 ( .وديم و براى روز هالك آنها موعد و مدتى قرار داديمها را وقتى ظلم كردند تباه نم قريه

نمايد تا بيدار  بعد براى عبرت و امكان بازگشت آنها به راه صحيح، به خطرات و مشتقات گرفتارشان مي
 شوند و شديداً احساس احتياج نمايند. به حدى كه به زارى و فروتنى درآيند: 

  (98/(1))اعراف.«َيَّضَرُعوَن َلَعَّلُهْم َوالَّضَراء ّباْلَبْأَساء َأْهَّلَها َأَخْذَنا ِإّاَل ِبٍينَ ِمن َقْرَيٍة ِفي َأْرَسّْلَنا َوَما»
و در هيچ قريه پيغمبرى براى اخطار هالكت آنها نفرستاديم، مگر آنكه اهل قريه را )

  فتار خطرات و مشقات نموديم كه شايد به زارى و فروتنى درآيند(.گر
وقت چنانچه امكان اصالح و بازگشت منتفى شده باشد، براى بار آخر فراخى و راحتى به قوم فرستاده  آن

كنيم )حركات نوسانى قبل از استقرار تعادل و  شده و در حال غرور غفلت و مستى عشرت هالكشان مي
 داخلى(: هاى  العمل عكس

َحَّتى َعَفوْا َوَقاُلوْا َقْد َمَس آّباءَنا الَّضَراء َوالَسَراء َفَأَخْذَناُهم  ُثَم ّبَدْلَنا َمَكاَن الَسِيَئِة اْلَحَسَنَة»
 (90 /( 1))اعراف.«ّبْغَّتًة َوُهْم ّاَل َيْشُعُروَن

گفتند واقعاً كه پدران  و يافتند  تا عافيت  داديم  خرمى و  به خوشى جاى ناخوشى را  سپس)
 كه ملتفت در حالى  گيريم بود. سپس به ناگهان آنها را مي  را سختى و ناراحتى در رسيده ما

 (.نيستند 

اجتماعات بيايند و ايمان بياورند )يعنى معشوق صحيح  گيرد كه اگر نتيجه مي در مقابل اين اوضاع قرآن
پيشه گيرند )احتراز از عوامل عدم ارتجاع و موجد آنتروپى(، درهاى بركت از  اانتخاب كنند( و تقو

ولكن اظهارات پيامبران را تكذيب . W)و U آسمان و زمين به روى آنها باز خواهد شد )ترقى تصاعدى
 نماييم:  اند مي گرفتار آنچه كسب كرده نمايند. بنابراين آنها را مي

لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَمَاء وَاألَرْضِ وَلَكِن كَذَبُواْ  وَلَوْ أَنَ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَقَواْ»
 (90/  (1))اعراف.« كْسِبُونَفَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَ

 گويد اگر قبول نداريد برويد در زمين بگرديد به ببينيد پايان كار مجرمين چگونه شده است:  بعد به ما مي
  (09/  (31))نمل.« اْلُمْجِرِمنَي َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة ُقْل ِسرُيوا ِفي اْلَأْرِض َفانُظُروا»
 بگو در زمين گردش كنيد تا ببينيد سرانجام بدكاران چگونه بوده است( )

 .رسماً مسلم شود تا حقيقت و حقانيت قرآن

تصادى و از آن جمله در تعيين سرنوشت اجتماعات، عوامل نژادى، جغرافيايى، اق طور خالصه قرآن هب
 هاى حاكمه را عوامل اصلى و متغيرهاى مطلق ندانسته و از ايمان )يعنى عقايد  رژيم حكومت و هيئت
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حال افراد و روابط  يخالصه آنكه وضع اجتماع تنها ارتباط به وضع خود آن يعن
اشند در مقابل ب يزنده اجتماع قو ياگر نيروها .و رفتار آنها با يكديگر دارد

 يها العمل هميشه عكس يو حمالت دشمنان خارج يطبيع يمشكالت و بالها
كننده و يا ماليم و  كه يا شديد و دفع يهاي العمل عكس .مناسب ابراز خواهند داشت

اجتماع از خارج محكوم  .دهنده بوده اجتماع را غافلگير و مغلوب نخواهد كرد توافق
كه عدالت )به  دهد ميرخ  يانحطاط و انقراض وقت .شود مين يبه زوال و مرگ حتم

 يها ها و معشوق اجتماع ممكن است با هدف .اعم كلمه( از بين رفته باشد يمعن
مابين حالت سالمت و رشد و  يبماند و وضع تعادل برزخ يناقص و قوانين نارسا باق

د توان مين يبا ظلم و بدون عدالت اجتماع يحالت ضعف و ركود احراز نمايد، ول
 .1پايدار باشد

                                                                                                              
  گويد. اين عوامل اصلى را در دست افراد  افكار و آمال( و تقوى )يعنى اخالق و رفتار( سخن ميو

وضع اجتماع هم عوض نخواهد شد.  فرمايد تا افراد عوض نشوند )در جهت خوب يا بد( مىشناخته و 
هاى دموكراسى جديد و قبل از آنها  بيش از مسلك ترتيب قرآن اين اند. به بنابراين عنصر اصلى خود مردم

ل شده است. بنا به منطق قرآن افراد هستند كه افكار و احوال و اخالق و ياهميت و اثر براى مردم قا
دهند. بنا به  يند يا عوامل خارجى را در جهت سود يا زيان اجتماع تغيير مىنما عوامل ديگر را ايجاد مي

اى را فراگرفت و خرابى به حد افراط رسيد، جمعيت كشور  ها و فساد، افراد جامعه منطق قرآن وقتى گناه
و نيروهاى نظامى و تأسيسات كشورى با تمام وسايل و مكتسبات قبلى و معلومات قادر به جلوگيرى از 

كردند سخت  اعتنايى تلقى مي بختى و هالكت نخواهد بود. دير يا زود آنچه را كه با تمسخر و بىبد
 دامنگيرشان خواهد شد: 

ِّلِهْم َكاُنوا َأْكَثَر ِمْنُهْم َوَأَشَد ُقَوًة َكاَن َعاِقَبُة اَلِذيَن ِمن َقْب َأَفَّلْم َيِسرُيوا ِفي اْلَأْرِض َفَينُظُروا َكْيَف»
 .َوآَثاًرا ِفي اْلَأْرِض َفَما َأْغَنى َعْنُهم َما َكاُنوا َيْكِسُبوَن

  .«عِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِنَ الْ فَلَمَا جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَاتِ
  (17و  13 /( 85))غافر

كنند تا ببينند پايان كار كسانى كه پيش از آنها بودند و جمعيت و  آيا سير در زمين نمي)
اخت، چگونه نيازشان نس دست آوردند بى هقوت و آثار بيشترى در زمين داشتند و آنچه ب

 بود؟ 
ها آمدند به معلومات و اطالعات خود دلخوش  سپس موقعى كه فرستادگان ما براى آن

 (.را فرا گرفت نمودند باالخره آنها شدند و آنچه استهزاء مي
  .«الظُلْم يَبْقى مَعَ الكُفرو ال الدُنيا يَبْقى مَعَ»حديث نبوى:  .1

           ماند(.  ماند ولى با ظلم باقى نمي )دنيا با كفر باقى مي
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 يكه سالم و عاشق باشد تعطيل بردار نيست و گرفتار هجوم آنتروپ يا جامعه يترق
ديديم طبيعت خود ضامن ايجاد احتياجات  كه طوري بهزيرا  .و اضمحالل نخواهد شد

 يبرا .نخواهد گذاشت يو رخوت آنتروپ يتازه بوده، آنها را در سير يها و معشوق
 حيات ياجتماع زنده متعادل هر روز مسايل و مشكالت تازه پيش خواهد آمد و نيرو

 .بر آنها خواهد دميد يا تازه

  
  

                                                                                                              
 اى كه  ! گويندهباشد ميگوينده آن   اين كالم در عين صحيح و عميق بودن چه نشانه بارزى از انصاف

است، ولى بدون عدالت  ماندنى دين اداره شدنى و باقي بدون مردم دنياى گويد خود آورنده دين است مي
 .شونده استفانى 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

1  
 در اخالق ترموديناميك

 
كه اقتصاد  طور همان .عقيده جديد بر اين است كه اخالق از اقتصاد جدا نيست

به اينكه اخالق  .آنها جدا نيست ياجتماع از تربيت و فعاليت افراد و طرز زندگ
 .نداريم يباشد كار يو ماد يداشته باشد يا تابع عوامل اقتصاد يدين يِگاه معنو تكيه

يك سلسله اعمال و آداب را  كنند ميرا تعقيب  يكه هدف يقدر در هر اجتماع همين
در  .گويند ميمجموع اين مقررات را اخالق  .سلسله را مذمومو يك  دانند ميمقبول 

 يزندگ يو براساس قوانين طبيع اين فصل نظر اينست كه از دريچه ترموديناميك
آن  ي است كه از عهده يمهم و كار بس مشكل يادعا .اخالق بحث كنيم بارهدر

   .هرچه باشد عمل به از عدم است ييم، وليآ يبرنم

 تفاوت انسان با حيوان -7 .1

كه رفتار و خلقيات افراد يك جامعه تأثير   نكته برخورديم اين به 0 .8در بند 
مانند اجسام  توان ميو فرد انسان را ن .در وضعيات آن جامعه دارد يا العاده فوق

 .، حساب كردنمايد ميعمل  يطبيع حيوان كه طبق غرايز نسبتاً ثابتِ يو حت يشيمياي
و اختالف انسان با  ير اين مبحث نيز در تشخيص مراحل مختلف عشق، باز جدايد

بنابراين الزم است اين تفاوت و اصوالً ريشه تفاوت را  .حيوان ديده خواهد شد
 .جستجو نمائيم

اشتراك  يو حيات از صفات و خواص فيزيولوژيك يانسان با حيوان در بسيار
عالوه بر آن در ساختمان و در طرز كار اعضاء  .توليدمثل و تبادل ،يهتغذ :دارد، مانند
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از حيوانات )پستانداران( وجوه  يهاي با دسته ياختصاص طور به يو داخل يخارج
 .دهد مينشان  يشباهت زياد

 ؛است دو پا يمثالً انسان حيوان :اند وجوه اختالف انسان با حيوان را متعدد گفته
 يانسان حيوان ؛است ناطق يانسان حيوان ؛كر و مخترع و مبدعاست متف يانسان حيوان

است كه سرعت تكامل در او به طور  يانسان حيوان ؛و اهل انس ياست اجتماع
  ...رسيده است و غيره يكرده به امتيازات بارز كنون يناگهان يترق يانفصال

رادف و مت يا غلط نباشد و تا اندازه يك  هيچاين امتيازات و اختالفات شايد 
 .دهد ميكدام منشاء و مبدأ اختالف را نشان ن هيچ يمتضمن يكديگر هم درآيند، ول

از  يضمناً هريك از آنها در بعض .رساند بلكه وضع موجود و اختالف مشهود را مي
مختص و تنها امتياز د توان مينبه درجات ضعيف( وجود داشته،  يحيوانات )منته

 .انسان  باشد

تشريح نموده و  1731در سال  يدر يك سخنران كه طوري هبعقيده نگارنده  هب
در ضميمه خواهد آمد، منشاء اختالف و امتياز انسان بر حيوان  يخالصه آن سخنران

كه به جد اوليه انسان  ياز روز .«است مختار يانسان حيوان» .باشد مي «اختيار»خصيصه 
جاوز نمايد )در جهت مثبت ت يباالجبار اختيار داده شد كه از حدود غرايز ثابت طبيع

مرتبه ارابه تكامل او سرعت و جهش پيدا كرده، به تدريج اهل انس،  (، يكييا منف
اگر اختيار  .نطق، هنر، عاطفه، حافظه، فكر، ابداع، اجتماع، علم، تمدن و غيره گرديد

 .از نوع انسان بگيريد در همانجا متوقف )و شايد مضمحل( خواهد شد( را ي)و آزاد

كه مابين انسان و حيوان وجود  ياين مطلب و ارتباط اختيار با وجوه اختالف اثبات
ممتاز ميان حيوانات كرده است، در ضميمه بحث  يدارد و او را از هر لحاظ فرد

 يرو ياعم( ببينيم اختيار چه تأثيرات يمعنا لحاظ عشق)البته به اينجا فقط به .خواهد شد
 .انسان داشته است

ها و  د باشد كه برطبق فعاليتتوان مي يوانات صرفاً چيزهايمطلوب و معشوق حي
حفظ  ،يجنس حس دشمن، از فرار آب، غذا، :شود مي كشيده سمت آن به يطبيع غرايز
غيره  و مورچه و زنبورعسل مانند حيوانات يبعض در كه ياجتماع غرايز يا پاره يا و اوالد

 .نمايد ميزه تقريباً اليتغير عمل ها طبق قاعده و اندا كشش وجود دارد و هريك از اين
 فوق يها مطلوب خود يعصب دستگاه و العاده مغز اوالً در نتيجه رشد فوق انسان اما

 .نمايد ميادراك و طلب  ،يكل يها خاص و هم به مفهوم ي را، هم به جنبه
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 يو ميل تركيب جاذبه قدرت يا و خواهش درجه كه دارد، يبه اختيار و آزاد ثانياً بنا
تجاوز  يحيوان يو طبيع يغريز ي، از حدود اقتضاشود ميمابين او و آنها برقرار كه 

، يا شود مياشتها طالب غذا  ي)مثالً بيش از احتياج و حت شود مييافته كمتر يا زيادتر 
بار در سال يا دو بار در سال كه  بيش از يك يخيل .گرايد بالعكس به رياضت مي

يا بالعكس عزوبت  .نمايد مي يو نزديك يميل جنس باشد ميتناوب معمول زايمان زن 
 .(نمايد مياختيار 

ــتگاه عصــب   ــكيالت وســيع دس ــاً تش ــت يثالث ــا فعالي ــك دني ــوب ، ي ــا و مطل ــا ه  يه
از حـدود ادراك حيوانــات   ياز نـوع احساســات و عواطـف كـه خيلــ    پسـيكولوژيك 

رنج ميبـرد، بلكـه از    يو تشنگ يگاو فراهم آورده، نه تنها از گرسن يتر است برا عظيم
او خنـده و   يبـرا  .نمايـد  مـي و ترس و يأس و شكست و غيره نيز فـرار   يغصه و نگران

و  يشـده كمـ   يطبيعـ  ينشاط، اميد و حيثيت، محبت و غيره نيز جزو احتياجـات قطعـ  
 فيزيولوژيـك  يهـا  و فعاليـت  يحالت مزاج يرو يا العاده هريك تأثيرات فوق يزياد

 دهـد  مـي نشان  مريكاآ يها مربوط به بيمارستان يآمارها كه طوري به .كند مياو ايجاد 
 ي، ابتالهـا شـود  مـي بهتـر   ياز امـراض جسـم   يهر قدر رشد اجتماع بيشتر و جلـوگير 

 يخورد و خوراك و حيـوان  يِكه احتياجات ماد يو روز .گردد دارتر مي دامنه يروح
او بـه   يخود را خوشبخت ندانسـته، احتياجـات روحـ    وجه هيچ بهدد تازه بشر تأمين گر

 .نمايد ميعرض اندام  يوجه بسيار حاد

و محسـوس و   يكه كمـابيش مـاد   يحيوان يطبيع يها رابعاً انسان عالوه بر مطلوب
تقليـد  از طريق  ييا نفسان خود احتياجات پسيكولوژيك ي، براباشند ميمربوط به بدن 

تخيل و يـا از راه تفكـر    يالذكر و يا رو يا تعميم و يا تغيير مشهودات و مفهومات سابق
و بعـد طالـب و    كنـد  مـي آل درسـت   هو ايد يو تعليم ايجاد نموده، موضوعات غيرماد

 يقلم نقاش و قريحه شاعر در كـار آمـده از يـك صـورت معمـول      .شود ميعاشق آنها 
حسـن فـرو    يت و تجليـات خـود معشـوق را در دريـا    و با تخـيال  سازد مي يا پريچهره

كـه او را   يبه وصف و طلب باغات و منـاظر  .آورد يبيرون م يمعبود صورت بهبرده، 
را  يتكرار و توسعه و تنظيم صداهاي .پردازد اندازد، مي يبه ياد خوراك و مشروبات م

مجـالس انـس و محبـت كـه وضـع       .كنـد  مـي كه به گوشش خوش آمده است تعقيب 
 يهـا  قدرت و سلطه و رياست كه مزه پيـروزي  .دهد ميانواده را ايجاد نمايد تشكيل خ

 .شـود  مـي خـود مطلـوب و معشـوق     يخـود  او را بر شكار يا بر دشمن بـه يـاد آورد بـه   
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رحم و عفـو، خشـم و انتقـام، حسـادت و شـهرت و       .شود مينفسه هدف  كسب پول به
بـه حـس    يآميـز منتهـ   ينـ نگرا يهـا  كشـف تـاريكي   .گـردد  غيره محبوب شخص مـي 

 .آيد يو امثال آن پيش م ي، نوع دوستيپرست وطن .گردد مي يطلب و دانش يكنجكاو

 يزندگ يقياس حيوانات، چه آنها كه ضرور ترتيب ادامه احتياجات انسان به اين به
نسبت   العاده زيادتر شده، به فوق كند مياست و چه آنها كه خود جستجو يا خلق 

، بر سرعت رشد و سطح تكامل نمايد ميه هريك ايجاب وسعت و شدت عمل ك
  .شود ميانسان افزوده 

 انسان یها انواع عشق -7 .1 .1

 يو انسان رو باشد ميحيوانات  يها ها و معشوق از موارد باال مورد اول همان مطلوب
 يغيراراد يتنفس و ساير وظايف بدن ينمايد )مثل احتياج به هوا برا ينم يآن دخالت

 .(انسان
ضرب  «ضريب اختيار»در يك  يحيوانات است ول يها مورد دوم از نوع مطلوب

 .يابد يتغيير م يشده و تا حدود وسيع

پايگاه  يوابسته به سلسله اعصاب و دارا ييعن يو درون يمورد سوم نيز غريز
تأثير اختيار انسان شدت و ضعف پيدا كرده تا  منتها مانند مورد دوم تحت .است يماد

و تربيت و تلقين تأثيرات سريع  .گيرد تحت كنترل اراده و افكار او قرار مي يا اندازه
 .آن دارد يرو يو وسيع

افكار انسان  و تخيالت و تمايالت محصول و يده اختياريزا درصد صد چهارم مورد
و منبعث  كند مي پيدا شخص به يو بستگ تعلق چون .است انسان به مخصوص و باشد مي

 يها مؤثر در سراسر اعمال و عشق يو گاه .باشد ميز تمام وجود او و تراوش يافته ا
 يفداكار و تعصب و عشق ايجاد ماقبل انواع يها معشوق از بيشتر يخيل و شود مي ديگر

زودتر دست بردارند تا از نامشان )اگر  شاناز مالشوند  حاضر مياشخاص  .نمايند مي
جان )اگر عقيده پيدا كرده  يايستند تا پا يعقيده بيشتر م يپا .كرده باشند(احراز ينام

 .(باشند

چهار دسته تقسيم شد، با همـه   كه با تقريب و اجمال به فوق يها معشوق ،حالدرهر
كه دارنـد از بابـت كشـش و تكـاپو و فعاليـت كـه در انسـان         يو كيف ياختالفات كم

 .دارنـد ن ي، بـا هـم فـرق اصـول    شـود  مـي كه بعد حاصل   يو اطفاء عطش نمايد مي ايجاد
كـه داشـته باشـد رفتـه ابـراز       ييك از آنها به فراخـور عالقـه و عشـق    دنبال هر هانسان ب



 
 

 

 
 

 709  ـــــــــــعشق و پرستش يا ترموديناميك انسان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ديگـر   يبعض يرا فدا يبيافتد بعض معاوضه يپا يو وقت نمايد ميمال  كوشش و صرف
  .پيمايد يرا م يهركدام يك مدار يخالصه آنكه برا .نمايد مي

 یانسان یها مكتسبات عشق -7 .1 .2

باشد چگونه خواهد بود؟ آيا آن  يرأس سوم مدار كه منتجه و مكتسب م اما به لحاظ
بزرگ  يتصنع به يك نسبتِ ،نظر طالب در ياند ول يو واقع يكه طبيع يهاي مطلوب

همان نسبت بزرگ يا كوچك ه اند آثارشان در وجود شخص نيز ب يا كوچك شده
وده ممكن است كه اصالً مصنوع يا مفهوم خود شخص ب يهاي خواهد بود؟ مطلوب

در پايان مدار در نهاد  يداشته يا نداشته باشند، چه نوع اثر يدر خارج وجود و واقعيت
 گذارند؟ مي يخواهند گذاشت؟ و آيا اصالً اثر يشخص و در خارج باق

كه در نتيجه فعاليت  يگفته شد اثر رشد و ورزش 0 .8بند  كه در يا گانه از آثار سه
به اعمال و اعصاب دارد،  يآن چون بستگ يخارجو نتايج  شود ميوصال حاصل 

و او را  ماند مي ياثر اول نيز كه بر دل شخص باق .البته تأمين شده و مسلم خواهد بود
 يتر نسبت به معشوق خواهد ساخت، به جا تر و عاشق تر و مأنوس رفته متناسب رفته

ص را درهر حال ساختمان شخ .، ولو معشوق موهوم باشدباشد ميخود محفوظ 
شخص  يبرا ييك تغيير و اكتساب .خواهان و متناسب با آن موضوع خواهد ساخت

كه در نتيجه پيوند عاشق موجود با  ياما تركيب و محصول .حاصل خواهد شد
 چه صورت خواهد داشت؟  شود ميمعشوق موهوم تشكيل 

 يبا يك كميت وهم يالبته نبايد انتظار داشت كه حاصل جمع يك كميت حقيق
واقعيت و حقيقت معشوق به آن اندازه كه در  .شود يدرصد حقيق كيب صديك تر

 يها اعم از معشوق .باشد كار خود را خواهد كرد يلمآن واقعيت، فايده يا ضرر ع
وهم و خطا غير از آنچه هست جلوه كرده باشد و يا  به ( كه)فيزيولوژيك يجسمان

آنها در سلسله اعصاب  و تركيب انفعال و كه فعل ()پسيكولوژيكينفسان يها معشوق
زايد يا  يپرست بود و غذا اگر شخص شكم .شخص خواهد بود يو مراكز روح

مزاحم رشد در  و اكتسابِ ينامناسب خورد، البته آن مازاد يا مخالف، تأثير تخريب
ب رفت همچنين اگر شخص به خيال آب عقب سرا .بدن شخص خواهد گذاشت

يا  .از پا خواهد افتاد يمثبت نخواهد رسيد و پس از دوندگ البته به آب و به اكتسابِ
درك خواهد كرد و حسرت خواهد خورد يا تا آخر عمر ادامه داده از طلب و 

 ياگر معشوق موجود و منطبق بر احتياج واقع .وصول به چيز ديگر باز خواهد ماند
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برنده باشد را  ، كه زاينده و پيشيل حقيقرشد انسان بود البته تركيب و محصو
و  يكه خواهان موهوم باشد ناچار به گمراه يآرزو و طلب كس يول .خواهد داد

 .1كشيده شده مطلوب و منظورش برآورده نخواهد شد يدر هدرب

حال در انتخاب معشوق و  هاگر تا ب .خورد اختيار به سنگ مي رِاينجا است كه سَ
 يوصول به آن آزاد بود، در پايان مدار حقيقت و اثر واقع ميزان عشق و فعاليت در

اعمال و زحمات شخص به لحاظ  .3آيد يحاصل و حساب م يو پا شود ميآشكار 
 .7نخواهد بود يچيز هدر رفته با مكتسباتش قادر به سعادت به مطلوب و تأمين وصال به

تخاب آن طالب در تشخيص و در ان ياما اگر مطلوب واقعيت و وجود داشت ول
رفته بود، البته نتيجه و تركيب يا  يدچار اشتباه شد و در خالف جهت منظور واقع

به زيان او تمام شده آنچه خرج كرده و آنچه  ياكتساب باز دست خواهد داد، ول
 يرا كه جا يهاي به بار خواهد رساند كه ذخاير و سرمايه يزحمت كشيده است ثمر

 .8برد يديگر تحصيل نموده است از بين م

                                                
ِمن ُدوِنِه ّاَل َيْسَّتِجيُبوَن َلُهم ّبَشْيٍء ِإّاَل َكَباِسِط َكَفْيِه ِإَلى اْلَماء  َلُه َدْعَوُة اْلَحِّق َواَلِذيَن َيْدُعوَن»:  18/  (17)رعد .1

  .«ا ُهَو ّبَباِلِغِه َوَما ُدَعاء اْلَكاِفِريَن ِإّاَل ِفي َضاَلٍلِلَيْبُّلَغ َفاُه َوَم
خواهند  او است و كسانى كه غير از او را مي سوي به)خواهش و تمناى حق براى او و 

طرف آب دراز  همگر مثل كسى كه دو دستش را ب ؛شود چيزى براى آنها برآورده نمي
دهان او نخواهد رسيد و خواهش و ه ب كه آب دهانش برسد در صورتي هكند كه آب ب

 (.دعاى كافران در گمراهى محض است
اءُه َلْم َيِجْدُه َشْيًئا َوَوَجَد ّبِقيَعٍة َيْحَسُبُه الَظْمآُن َماء َحَّتى ِإَذا َج َواَلِذيَن َكَفُروا َأْعَماُلُهْم َكَسَراٍّب»:  79/  (38)نور .3

  «الَّلَه ِعنَدُه َفَوَفاُه ِحَساّبُه
را  )و كسانى كه كفر ورزيدند عمليات آنها مانند سراب است. در زمين هموار، تشنه آن

يابد. پس  بيند چيزى نيست و خدا را در آنجا مى رسد مي پندارد و چون به آن مي آب مي
 ...(شود ميحسابش تمام و كمال تأديه 

 « حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ» : 311 /( 3)بقره .7
 شود...( رود و پوچ مي اعمال آنها هدر مي )...

 ؛بنابراين 
  «عَلَى شَيْءٍ الَ يَقْدِرُونَ مِمَا كَسَبُواْ»:  11/  (18)ابراهيم

 ...(.اند، ندارند )توان نگه داشتن آنچه را كه به دست آورده
ا َكَمَثِل ِريٍح ِفيَها ِصٌر َأَصاّبْت َحْرَث َقْوٍم َظَّلُموْا الُدْنَي َمَثُل َما ُينِفُقوَن ِفي ِهِذِه اْلَحَياِة»:  111/  (7)عمران آل. 8

  .«َأنُفَسُهْم َفَأْهَّلَكّْتُه َوَما َظَّلَمُهُم الّّلُه َوَلِكْن َأنُفَسُهْم َيْظِّلُموَن
كنند مانند بادى است كه در آن آتشى باشد و  آنچه در راه زندگى اين دنيا خرج مي )مثل

را هالك سازد، در  اند اصابت نمايد و آن د ستم كردهبه خرمن قومى كه به نفس خو
 (.اند ولكن خودشان بر خود ستم روا داشته ،كه خداوند به آنها ظلم نكرده است  صورتي
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 و تشخيص حق از باطل یو بد یخوب یمعيار مثبت محسوس برا -7 .2

مردم از دريچه احساسات با مالك سليقه و ذوق بخواهيم  يها معشوق در باره يوقت
مشترك و  ها وجه همه سليقه مشكل است بتوان ميان اين ييم، خيليقضاوت نما

و انطباق با واقع  يز نظر علمموضوعات ا يا تازه اگر نسبت به پاره .پيدا كرد يمقبول
و  ينظر يها طور در معشوق همين .حكم به صحت آن داد توان ميتوافق ديديم باز ن

صاحب هر  .نيست يدادن كار آسان قاطع ينيز رأ يو مذهب يو فكر يمعتقدات اخالق
 .كند يمحقانيت خود و بطالن سايرين را ثابت  عقيده و مسلك با هزار دليل و فلسفه

از اين راه به نتيجه نخواهيم رسيد، شايد به شك و حيرت هم بيفتيم كه اصالً 
مطلق در دنيا وجود دارد يا آنكه نظريات كامالً  طور بهخوب و بد يا حق و باطل 

كه  يدنبال معشوق هبوده، جا دارد با اوضاع و اشخاص عوض شود و هر فرد ب ينسب
  .عشقش كشيده است برود

 یرمول كلف -7 .2 .1

 .معيار و مالك تشخيص را، وجود و حقيقت خود و حقيقت خودمان قرار بدهيم
توقع نداشته باشيم حقايق خارج، واقعيت و استحكام و اطالقشان بيش از نفس ما 

 يخوراك و خواب و ساير احتياجات ماد در بارهكه  طور همانوقت  آن .باشد
در لزوم و  ينشده، شك يلسفف يها و سفسطه يفكر يها گاه دچار وسوسه هيچ

خارج هم اگر ارتباط  يها و وجودها انديشه در بارهكنيم،  واقعيت آثار آن نمي
)ارتباط مثبت محسوس( با وجود و حيات خودمان پيدا كرد، زياد مته به خشخاش 

 .رويم ينم يو اثبات علم ينگذاشته، دنبال اقناع فلسف

خودمان قابل انكار نيست،  يبرا يحيات يها فعاليت يكه وجود ما يعن طور همان
اعم از اينكه در  .جزء مسلمات شده است «وعجمُالمَ يثُن حَمِ»حيات نيز  يسير تكامل

آنچه مسلم  .باشد ييا خيال ييك اصل حقيق( Finalite) يو نهاي يغاي حيات غرض
 يهت توسعه و تكامل يعنكه ج يباالخص انسان در جهت است موجودات زنده و

اين توسعه و تكامل البته در نتيجه بروز  .روند تنوع و تفصيل است پيش رفته و مي
از تكرار  يقرون متماد يخود در ط ياست كه هريك در جا يتركيبات جديد
كه خود  يهر تركيب .دست آمده است هشمار ب در افراد بي يزندگ يبينهايت مدارها

س باشد ناچار نتيجه پيوند عاشق با يك معشوق مثبت يا عمل آن موجود و محسو
 .بوده است يواقع
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كنيم قرار را بر همين اصل  خواهيم و مي آنچه مي يبنابراين از حاال به بعد هم برا
 يكه انسان )فرد يا اجتماع( را اوالً در جهت حفظ و بقا يهر معشوق .گذاريم مي

گفت آن معشوق  سوق داد، خواهيمكرد و ثانياً در جهت رشد و توسعه  حيات تقويت
 .واقعيت و حقيقت دارد ،الهام بشر باشد يولو مخلوق ذوق يا غريزه يا تفكر يا ادعا

 زدنِ اگر انسان و حرف .با ساختمان فطرت انسان متناسب است شود ميمعلوم  ييعن
 .هم راست است آن ،انسان راست است

و تفكيك حق از  يبد و يتشخيص خوب يمعيار مثبت محسوس برا شود مياين 
چيز كه عمالً )و مخصوصاً به لحاظ اجتماع و تكامل نسل( مؤثر و مفيد بود  هر .باطل

ضعف و فساد و هالكت  منجر به ييعن ،پوچ و يا مضر درآمد اگر و است حق و خوب
اكثريت  يرو و اجتماع قضاوت، مالك البته .1است باطل و بد گرديد، تنزل و توقف يا و

گرديده  سايرين بر اقليت يك يا فرد يك يلتحم و يبرتر موجب يچيز اگر .بود خواهد
تشخيص  در ضمناً .3است بد باز زد مه به را يعموم حقوق و ياجتماع عدالت حساب و

افراد مخصوص قضاوت  يكرد يا در زمان كوتاه و رو عجله اثر و فايده نبايد زياد
 .و تأثير متوسط الزم است يكاف زمانِ گذشتنِ ،يعلم يها تنمود بلكه مثل ساير قضاو

 يو رشد شخص و بقا يكه مفيد به حفظ سالمت يهاي ها و مشغوليت پس معشوق
بلكه موضوع آنها  باشد مياجتماع شود نه تنها مشروع و مقبول  ينسل و قدرت و ترق

يعت اشغال را در دستگاه طب ينيز واقعيت و سنخيت با حقيقت انسان داشته، محل
7.نمايد مي

 

                                                
باشند  كه زبان چرب و نرم و دل سياهى دارند و عناصر خطرناك اجتماع مي در وصف منافقين قرآن. 1

 مايد: فر چنين مي
  .«لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَسْلَ وَاللّهُ الَ يُحِبُ الفَسَادَ وَإِذَا تَوَلَى سَعَى فِي األَرْضِ»
 (350/  (3)بقره)

پردازد تا فساد و تباهى در آن  مي )و چون به واليت و حكومت برسد به كوشش در زمين
كه خداوند فساد  بنمايد و محصول زحمات مردم و نسل آنها را هالك نمايد. در صورتي

 (.را دوست ندارد
  «ِذيَن َلا ُيِريُدوَن ُعُّلًوا ِفي اْلَأْرِض َوَلا َفَساًداِلَّل ِتّْلَك الَداُر اْلآِخَرُة َنْجَعُّلَها»:  17/  (31)قصص. 3

را براى كسانى قرار داديم كه در زمين پى برترى بر سايرين  ، آن)چنين است خانه آخرت
 ...(و فساد نباشند

گويند اول دفعه در قرون  يان ميييا مكتب اصالت عمل است كه اروپا در واقع اين همان اصل پراگماتيسم .7
اعالم گريده است. ولى از قديم  S.Schiller, J.Dewey ,W.James :اخير از طرف دانشمندانى مانند

   مجله  ،«پراگماتيسم در اسالم»اين اصل اساس و هدف كليه اديان برحق بوده است )رجوع به مقاله 
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و معيار حق و باطل همان قرار خلقت و طبيعت  يو بد يترتيب ميزان خوب به اين
 .شود مي 1ياختصاص طور بهو فطرت و خميره انسان  ،يكل طور به

 :چند نمونه -7 .2 .2

 :سنجيم ياز صفات و اعمال را م ينمونه بعض طور بهاينك بر اساس معيار فوق و 

 .و تكبـر اسـت   يخودخـواه  ،و سرچشـمه معايـب   ،و پرستش سرآمد فضايل عشق
هـا و اكتسـابات و تكامـل موجـودات زنـده همـان عشـق و         كه منبع فعاليتديديم زيرا 

 يبا عشـق و حركتـ   .دارد است كه موجود به خارج از خود ابراز مي يا محبت و عالقه
كـه در آن عشـق    يا فرد يا جامعـه  .نمايد مي تر كاملدنبال آن پايه به پايه خود را  هكه ب

 .بـه هالكـت اسـت    پرستش( وجود نداشته باشد، راكـد و رو  يعشق يعن ياعال )و حدِ
ديگــران و  يمايــه گذاشـتن از خــود بـرا   يعشـق يــا پرسـتش همــان انفـاق يعنـ     ينشـان 

اطر خـ  ينظر كـردن از خـود بـرا    و صرف يفداكار كه روح ينژاد .باشد مي يفداكار
مقصود يا معشوق را نداشته باشد، عشق ندارد و محكوم به ضعف و اطاعت و اسـارت  
                                                                                                              

  در يك تشبيه زيبا و در عين حال ساده و رسا حق را به آب روان )كه از باال فرستاده  علم(. قرآنفروغ
سازد( و يا به فلز مذاب زرگران )كه در تدارك  شود و هر نهرى را به اندازه خود از آن جارى مي مي

آيد مصداق باطل  گرى درمى آنها به جلوه باشند( قياس نموده، كفى كه روى مي زينت يا تحصيل متاعى
گردد، ولى باطل مانند كف محو  فرمايد حق كه براى مردم است در زمين منتشر مي داند و باالخره مي مي

 شود:  و نابود مي
فَاحْتَمَلَ السَيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا  أَنزَلَ مِنَ السَمَاء مَاء فَسَالَتْ»

يَذْهَبُ جُفَاء النَارِ ابْتِغَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَ وَالْبَاطِلَ فَأَمَا الزَبَدُ فَ
 (. 11/  (17))رعد.« فِي األَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ األَمْثَالَوَأَمَا مَا يَنفَعُ النَاسَ فَيَمْكُثُ 

حسب استعدادها و احتياجات  هآيد و به مردم ب اينجا دو تشبيه ذكر شده است. يكى آب كه از باال مى در
خود مردم با حرارت رسد )شايد بتوان گفت اين مصداق حقايق دينى است(. ديگر فلز مذاب كه  آنها مي

آورند و منظورشان يا  صورت مايع مسّخر در ظروف خود در مى هو زحمت آنرا از حالت جامد خشن ب
زينت و ذوقيات است و يا متاع معيشت و احتياجات. تشبيه دوم حقايق علمى و صنعتى را كه نتيجه 

 آورد. به ياد مى باشد ميزحمات و تحقيقات بشر 
 نه براى اخالق تنها، بلكه براى دين گذاشته است:  ا قرآناين ميزان و قرار ر. 1

فِطْرَةَ اللَهِ الَتِي فَطَرَ النَاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَهِ ذَلِكَ الدِينُ  فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفًا»
  (75/  (75))روم .«مُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَاسِ لَا يَعْلَمُونَالْقَيِ

كه مايل و گراينده و متحرك  خود را براى دين در حالي ي برپا و مستقيم بدار وجهه)
باشى بر فطرت و سرشت خدا كه طبق آن مردم را سرشته است. در خلقت خدا تبديل 

ولكن  -باشد دينى كه براساس فطرت بشر مى -م نگاه دارندهنيست. چنين است دين محك
 (.دانند بيشتر مردم نمي
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را  يچيز ديگـر  است كه جز خود يو تكبر صفت كس ياما خودخواه .1ديگران است
 يخـود را كـاف   .آورد يخواهد و ايمان و احترام نمـ  بيند و نمي يعظيم نم يدر اين دنيا

در همـان حـال بينهايـت     يت كه چنـين آدمـ  اس يطبيع .شمارد خود و بزرگ مي يبرا
اصـالح و   ينمايـد تـا بـرا    ياحساس احتياج و نقص و عشـق نمـ   .كوچك خواهد ماند

خواهد  داند، مي را بزرگ و برتر مي خود شخص چون ضمناً .درآيد حركت بهتكميل 
تـرين مراحـل    يتـرين و منفـورترين آدم كـه از ابتـداي     بدبخت !او بشوند يديگران فدا
ــود و در كشــاكش خطــرات مخــوف روزگــار ســياه  كمــال محــ ــرين  روم خواهــد ب ت

 .3ها را خواهد داشت اين شخص است سرنوشت

زياد دارد كه متأسفانه  يها انواع و وجهه ،ييا خودپرست يالبته تكبر و خودخواه
 ،يفروش فضل ،حسادت ،يخودبين ،)نخوت باشد ميدامنگير طبقات اجتماع ما  يخيل

تعريف  ،تحقير مشاغل سايرين و تخفيف همكاران ،ديگران يو فراموش ياعتناي يب
و تنفر و خشم  ،عالقه به تعريف و تملق ،و عدم گذشت يجوي كينه ،ينفس و پرحرف

 .(...از اهانت

از عزت نفس و قبول  يتفريط در مقابل آن افراط، استعفا ينقطه مقابل تكبر يعن
رهاكردن  ييعن رفتن، ذلت و ننگ بار زير .باشد مياسارت و حمايت ديگران 

و دست دراز كردن پيش ديگران  يطفيل يكه حاضر به زندگ يكس .كاروان تكامل
آن محروم  ياز مزاياباره  يكمنصرف، و  يحيات يمدارها ياز اجراخود را  شود مي

سالمت و سعادت كه  يكسان يرو بهدر  .مرگ دادن است در واقع تن به .كرده است
و  همسايه استقالل يجان بفروشند و بخواهند به پايمردشخصيت خود را به نان و و 

ين خيانت تر بزرگشوند  مي يكه مرتكب چنين عمل يدول .7عظمت يابند بسته است
 .نمايند يرا به ملت و مخصوصاً به نسل و نژاد و به خود م

                                                
هاى عرفانى و تصوف كه منحصر به بدايع شعرى و رياضت و انصراف از لوازم زندگى  همچنين عشق .1

باشند با وجود تمام ارزش هنرى و فكرى، مادامى كه فاقد آثار عملى خارجى و مكتسبات واقعى  مى
 .به حساب نخواهند آمدباشند 

  كند: مي با يك طعنه و بداهتى سؤال قرآن .3
  (05/  (79))زمر «؟ أَلَيْسَ فِي جَهَنَمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِرِينَ»
 (منزلگاه متكبرين باشد؟ تواند ...آيا جايى جز جهنم مي)

برابر است رفتن به پايمردى همسايه در  گويد: حقا كه با عقوبت دوزخ در شعر خود كه مي سعدى .7
 !دهند كند. اصالً به پايمردى همسايه كسى را در بهشت راه نمي ، اشتباه ميبهشت
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و  و پدر و مادر گرفته تا همسايه و هموطن 1محبت و خدمت به نوع، از اوالد
چون موجب حفاظت و تربيت افراد و پيوند و استحكام اجتماع در راه بقا و  همنوع،

و  3يو بدگوي يبرعكس حسادت و بدخواه .البته ممدوح استو ، باشد مي يترق
چون اثر  نمايد ميپست و اجتماع را متفرق  را  آنصاحب  كه يو صفات يچين سخن

 .مذموم نباشدد توان ميمخالف سير تكامل انسان را دارد، ن

اثر آنها  0در فصل  .باشد ميتبعيض و ظلم حتماً باطل  .انصاف و عدالت حق است
حق هر  ياعطا يعدالت يعن گويند ميحكما  .ديده شد يو اجتماع يبه لحاظ اقتصاد

در  .گيريم طبيعت مي يعدالت را توافق و تبعيت از قرار كل يبه بيان طبيع .ذيحق
و متضمن مساوات و انصاف  ،قبول و رعايت مشيت خالق ينيز عدالت يعن يمنطق دين

مترادف  يبا بيان طبيع يبيان دين .باشد مي يو منافع شخص يو احتراز از اغراض نفسان
ضامن بقا و كمال بوده خالف آن كه ظلم  يچيزچنين است كه  يو قهر ،آيد يدر م

 .شود ميها  يها و بدبخت است، موجب تمام زيان

 .صحبت خواهد شد يبعد يحسان و خست و بخل در بندهاراجع به انفاق و ا
حتماً خوب است چون وسيله بسيار مؤثر در رشد و  يطلب و دانش يكنجكاو

 .باشد ميو قدرت بشر  يراهنماي

مانند تخديرها به ضرر مكتسبات و  يمصنوع يها و تحريك يافراط يها عشق
 .شود ميرشد فرد و اجتماع تمام 

 يت چنانچه به منظور و مندرج در ازدواج باشد و منتهعشق به زن و اعمال شهو
 .را گرم و بارور نگاهدارد، البته ممدوح است يبه توليد نسل شود و كانون خانوادگ

كه فحشاء و مانع ازدواج و مخرب خانواده  يو هوسباز يرف عشقبازصِ يول
7.گردد در جهت خالف طبيعت و نامشروع است مي

 

                                                
نظر تو عزيزتر است؟ خطاب رسيد  از خدا سؤال كرد كدام عبادت در در خبر است كه حضرت موسى. 1

 (.دوست داشتن كودكان! )دوست داشتن بچه يعنى همكارى با خدا در حفظ و رشد نسل

فرمايد آيا ميل داريد برادرتان  شده است. مي شناسى دقيقى در قرآن در ذم غيبت كردن يك تعبير روان. 3
( 89)حجرات« لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ»ته باشد و شما گوشت او را بخوريد؟ )مي
اى حس خودخواهى نوع ارض آيد، يك كردن و بدگويى سايرين خوششان مى (. اينكه مردم از غيبت13 /

بينند تا خودشان باالرفته پست بين بياورند و يرا پا خواهند ديگران از طريق منفى است. مي و برترى جويى
باشند. مثل اينكه با خوردن گوشت مرده شخص بخواهد چاق شود. البته اين منتهاى دنائت اخالقى است 

 !دهد شخص دارد و او را تنزل مي و صرف نظر از مضرات و آثار خارجى چقدر داللت بر پستى همت
وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ  إِنَ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاإلِحْسَانِ»:  95/ ( 10)نحل .7

                   .«ظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَيَعِ
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آور كه ايجاد نشاط  انگيز و ساير مشغوليات كيف طرب يها يآوازها و موسيق
رفع  گويند ميبرد و  ها را از ياد مي ، مشكالت و رنجنمايد مي يموقت مصنوع

بايد ديد مگر  يول .كند ميآماده  يزندگ يو انسان را برا نمايد ميو ماللت  يخستگ
حاصل  يبد است؟ اگر درد و احتياج در دنيا نبود حركت و تربيت يهر ماللت و رنج

 كه به يقيمت حساس بسيار ذي يها كردن دردها و كشتن دستگاه ؟ با ساكتشد مي
رود  مين منظور به انسان داده شده است آيا اجتماع در جهت مصلحت و كمال ميه

لطيف ممكن است در  يها و روحيه يحماس ، روحييا در جهت زوال؟ البته با موسيق
كه از طريق احساسات  يآن تأثيرها و تحريكات يكل ورط به يانسان دميده شود ول

د تضمين توان مي يانسان اجرا شود چه كس يخارج از كنترل عقل و فكر رو ييعن
 يكند كه هميشه در جهت صالح و كمال خواهد بود؟ تعميم و ترويج چنين وسايل

هت دست عمال فساد و در ج هبدون ضمانت و خطرناك كه اتفاقاً نود درصد موارد ب
كرد كه اوالً  يافتد، آيا مصلحت هست؟ يا بهتر است كار يطبايع م يشيب آنتروپ

 باشد ميشديد كه در نتيجه اختالل افراد و اجتماع  يها و دردها ها و نگراني سختي
را برانگيخت كه  يها وسايل سالم و معتدل جبران خستگي يو بعد برا .پيش نيايد

 مردم باشد؟ يش برابخ مشغوليات سالمت

خوب  .باشد مي ياز آثار بديع طبع انسان ييك .هنر است يادبيات و شعر و شاعر
خدمت به تكامل بشر  يكه لفظ در استخدام عمل و فكر و برا ياست ليكن تا آنجاي

حكايت از حقايق و وقايع كرده، به گفتار نمك  .و مقصد بيايد يدنبال معن هب .باشد
نه آنكه  .خاطرها باشد ي حقايق و گشاينده ي لب و رسانندهمطا ي شكافنده .بدهد

درست كرده و خود و  يانتهاي يب يخود در عالم خيال واد يشعرا و نويسندگان برا
و از فعاليت مفيد  .مردم را در پيچ و خم الفاظ فريبنده و افكار مشوش سرگردان كنند

1!برگردند يبازدارند و سرانجام با دست خال يو انجام وظايف زندگ
 

                                                                                                              
  كند از  و نهى مي ،رساندن حق نزديكان كند و به عدل و احسان امر مي كه خداوند به )بدانيد

 (.دهد شايد متذكر شويد شما پند و اندرز مي خداوند به ؛فحشاء و زشتكارى و آزار مردم
وَأَنَهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا  .أَلَمْ تَرَ أَنَهُمْ فِي كُلِ وَادٍ يَهِيمُونَ .وَالشُعَرَاء يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ»:  331تا  338/  (30)شعراء .1

 « رًاوَذَكَرُوا اللَهَ كَثِي إِلَا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ .لُونَيَفْعَ
نى كه خود در هر بيابان بي نمايند. آيا نمى )و شاعران از اشخاص سفيه زيانكار پيروى مي

كنند. مگر كسانى كه ايمان  زنند و عمل نمي باشند؟ و اينكه حرف مي سرگردان مي
 ...(ياد خدا بودند و هآوردند و كار كردند، كار شايسته، و زياد ب
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است كه  يو عالقه به زينت و جالل عشق يو جمال پرست يو هنردوست يزيباشناس
و ممدوح است  يشايد اصل آن كه طبيع .دارد يهاي بست انحراف و افراط و بن

 متنِ كه بر كنارِ يا حاشيه .بشر بيشتر نباشد يتكامل يها از مدارج عشق يا حاشيه
 يانسان را مالحت و گيراي يروح يكه غذا ييا نمك و فلفل .شود ميبافته  يزندگ

با تقليد از  .بخشد يظرافت و دقت م يبه نظام زندگ يبا اشكال هندس .دهد مي
 .سازد ميو منعم آشنا  يمرب يطبيعت انسان را بيشتر به چهره دلربا يها و نواها رنگ

 :زياده بر اين معطل شدن، مسلم ما را از قافله تكامل عقب خواهد انداخت يول

 س درنگواوـر عندليب و طـن بـم كـك
 كاينجا همه بانگ آمد، و آنجا همه رنگ

منظم باشد و  يها محدود ضمن اشتغاالت و فعاليت طور بهاگر  يتفريحات زندگ
اگر  يول .و به عقل نزند قابل قبول و به لحاظ بقاء و رشد الزم است يضرر به سالمت

 گفته دكتر آلكسيس كارل به .هدف و شغل قرار گيرد خالف جهت تكامل است
 .شود ميهدف و نظم ندارد در آن سرنگون  يزندگ يوقتاست كه  يتالقبا ،تفريح

  .عمل است ياست زيرا زندگ باينمت يتفريح با زندگ

 ديگر یها مقايسه با مقياس -7 .2 .3

تيار شد البته اخ يتشخيص خوب و بد و تعيين راه و رسم زندگ يطريقه فوق كه برا
اند و توافق طبع  يو راحت ياز مردم كه پيرو مكتب لذت طلب يبا طريقه دلپسند بسيار

 يها با رويه .كند ميتطبيق ن دهند ميرا مالك عمل قرار  يزندگ يو تبعيت از تمناها
قبول امور  يبرا يانگيز و جنب و جوش را كاف ديناميسم و تكاپو نيز كه فعاليت نشاط

آنها را تا  يهر دو يول .باشد ميموافق ن دانند ميصحيح از غلط  و محك تشخيص
 .بر دارد قابل دوام در طور بهحدود اعتدال و 

حيات همه جا ديديم لذت كـه متـرادف بـا اشـتها      طبيعت و دستگاه عظيمِ در عملِ
 يزنـدگ  يهـدف مـدارها   يـك   هـيچ باشد و فعاليت كه متعاقب احتياج و عشق است، 

است كه در جهت وصول به معشوق و حصـول تركيـب    يل و تدابيربلكه وساي .نيست
اسـت   يا تركيب و نتيجـه  .شود ميكار برده  گردد به منظور كه در پايان مدار فراهم مي

اوليـه   يمدار، از اشتها يالبته در ط .دهد ميتكامل را تشكيل  يها از حلقه يا كه حلقه
بـدون آن   يو نشاط هست و زندگ، سراسر لذت يو وصال نهاي يگرفته تا فعاليت بعد

 نـد خـود  توان مـي ، و نباشـند  ميلذت و فعاليت هر دو پاداش و بهانه  يول .است يمعن يب
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چـون ممكـن اسـت موهـوم درآينـد و مـدار        .خود مطلـوب و معشـوق قـرار گيرنـد     هب
هـا و   لـذت  .بـار آورد  حسـرت و ماللـت بـه     بسـته نشـود و   يمقصـد واقعـ   يرو يزندگ

مخـالف سـاختمان و مسـير انسـان      يهـا  ن هدف يا به طرف هـدف كه بدو يهاي هيجان
مشـروع   يطبيع از نظاير يپيشرفت اجتماع تعقيب شوند ممكن است در ابتدا خيل ييعن

بايد ديد دوام آن تا چه مدت است و آيا قابل تعميم به تمام افـراد   يتر باشند، ول جالب
 ند به لحاظ اجتماع مقبول باشند؟توان ميهستند و 

محـدود نيسـت كـه     مجبـورِ  د فراموش كرد كه انسان مانند حيوان يك موجـودِ نباي
و هرچـه بخواهـد و بكنـد منطبـق بـا       .قـدم گـذارد   يصرفاً بر جاده صحيح غرايز طبيعـ 

 .است مختار و اهـل افـراط و تفـريط بسـيار     يانسان حيوان .ضرورت و مصلحتش باشد
بنـابراين   .قرار گـرفتن اسـت   متضاد يها و تحت كشش يو حيران يالزمه اختيار، آزاد

 .به تمايالت طبع او واگذار كرد توان مياعتدال را ن يتشخيص جاده طبيع

رنگ  هبايد در مسير و مواقع گذشته بشريت كه سالمت و صحت آنها را تاريخ ب
نمود  يامتدادياب يكرده و از پشت دوربين دقيق يگذار روشن نمايانده است، شاخص

را گرفت  يراه .درجه دَوَران از گذشته به آينده برگرداند 115 و بعد اين امتداد را با
تنها اين جاده است كه در هر  .تكامل استوار باشد يكه بر جاده هموار و امن و مصفا

مَركب در اختيار مسافر  ،رفتن به منزل يبراو  شود مينعمت و امنيت يافت  ،منزل آن
نباشد و توقف در  يهاي روميتاز زحمت و مح يالبته ممكن است خال .گذارند مي

طرفين و برگشت به عقب،  يها راه يا سرازير شدن در شيب ينقاط خوش آب و هوا
و به دنبال اين  يواماندگ ،ها به دنبال اين توقف يشخص را بيشتر تشويق نمايد ول

  .ها سقوط خواهد بود سرازيري

 اجتماع یفرد و برا ینقش ماديات برا -7 .3

 يآهنگـ  انسان يك تقارن و هم يها كه مابين كليه احتياجات و عشق مديدي 8 .1در بند 
كـه آهنـگ اول ايـن كنسـرت را نواختـه و       يوجـود داشـته، آن احتيـاج    ينسبتاً كـامل 

يا به عبارت آخـر، مسـئله ماديـات     ي، احتياج غذايباشد ميدستگاه حيات  جنبانِ سلسله
از نظـر   .(يجـات اوليـه زنـدگ   و سـاير احتيا  يشـامل مـواد غـذاي    يكل طور به) باشد مي

، يكـودك و يهم معلوم بود كه پـس از انعقـاد نطفـه و در مراحـل جنينـ      يشناس زيست
خواهد و با غـذا اسـت كـه نسـوج و عضـالت و اعصـاب        نوزاد قبل از هر چيز غذا مي

همچنـين در   .شـود  مـي ساخته شده، شخص بينا و شنوا و صاحب ذوق و فكر و عقيـده  
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مـال   ي مسـئله  ها چگونه به معلوم شد در يك اجتماع نيز فعاليت يبعد يو بندها 0 . 3بند
 .كند مي يدر آنجا باز يچه نقش اساس يپيدا كرده، اين جوهر ماد يوابستگو پول 

كه ماديات در حيات فرد و اجتماع دارند قابل  يآهنگ اين مطلب و مقام پيش
ت ماديات را كه منزل يو مذهب ييا مسلك اجتماع يآن مكتب فكر .انكار نيست

را هم فراموش نكنيم كه در هر دو جا  اما اين .باشد مينشناسد محكوم به شكست 
كه  مالحظه كرديد .داديم جانشين حرارت شد يغذا و مال كه به آن عنوان انرژ

كه حرارت  يهاي همان نقش ي در معادالت مربوطه و مطالعات چگونه از عهده مال،
 بود  يقباي  حرارت .آمد يبرم كند مي يباز يماد يها سيستم و در در ترموديناميك

 .است  دوخته شده  مال  قامت  به  كه

 يرا باز يو كل يجان و در صنعت نيز حرارت نقش اصل اتفاقاً در طبيعت بي
است و تقريباً همه  يزمين يها و نيروها مادر كليه انرژي ،خورشيد يو گرما كند مي

گذارد  كه قدم به ميدان عمل مي ياولين داوطلب يو صنعت يطبيع ياه جا در تحويل
 عنوان به ياست كه حرارت دخالت يدر كمتر فعل و انفعال و تحول .حرارت است

 .عامل، حامل، واسط يا فضوالت زايد نداشته باشد

اوليه و وسيله است و  ي با همه اين احوال اوالً حرارت هدف نيست بلكه ماده يول
دنبال  سنگين هم به ي سايه يك متأسفانه ،دارد حرارت كه يا ا همه ارزش و فايدهثانياً ب

نشين و  انصاف خانه يب يِآنتروپ يرود ول آيد و مي يحرارت م .يآنتروپ :آورد يم
از عدم ارتجاع و ميل  يخصوصاً اگر دقت الزم در جلوگير .شود ميكن  خراب خانه
 .و اشاعه فساد تضعيف و تخريب نشود يبه باال بردن آنتروپ حرارت )يا مال( يطبيع

انسان( هدف نيست، تا  ياجسام( و غذا و مال )برا ينكته اول كه حرارت )برا
غذا پايه  .شد معلوم گرديد يشناس كه از زيست يهاي ها و استفاده در اشاره يا اندازه

آن  ياست كه رو يا ايهپ يول .شود ميحيات از آنجا شروع  يها است و تمام فعاليت
يك سلسله افعال، احساسات، عواطف، ذوقيات، افكار،  با تشكيل و توسعه ارگانيسم

اين  يمعمار رو .(0 .8)بند  شود ميخالصه مكتسبات بنا  طور بهعقايد و روحيات يا 
 .دارد يا اندرون و عرشه نيز و يبرد كه سردر و نماهاي باال مي يپايه بناي

 .دنبال اين مطلب را خواهيم گرفت 1. 8در بند 

طلب غذا تا  .رساند دوم ما را به مسئله اعتدال در غذا و اقتصاد در مال مي ي نكته
  Uتحليل رفته يدرون يهمان اندازه خوب است كه حاجت و ضرورت باشد و انرژ
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خود، دستگاه دقيق بدن را از كار و نامناسب بودن  يبا ناسازگار يرا سرجا بياورد ول
مصرف و حرص و  يثانياً با زياد .قابل حل در بدن و مطبوع طبع باشد( ينيندازد )يعن

پيوسته صفر  W را باال نگاه ندارد كه T.S ي آن زده شود جمله ي بارهدركه  يولع
  .1خفه گردد يانسان يو به همراه آن ساير نيروها يحيوان يِحيات يشده و نيرو

به  يحيات در اين بود كه مواد غذاي ديم كه مصلحت فرد و شرط ادامه و رشددي
 طور به، W مؤثر يانرژ يدائم يبه او نرسد، بلكه با تغييرات تناوب يو راحت يفراوان

و اال شخص يا  .3اندازه و تقدير معين برسد يرو يبوده روز يچكان و قطره يتدريج
پرورش نخواهد يافت  در اثر استغنا و عدم تكاپو كماالت در اوسست و بيكاره شده 

كه از نشاط فعاليت و لذت وصال چشيده است  يا به خواص حافظه و مزه و يا اگر بنا
دست آورده  هغذا و مال ب يرا كه در نتيجه عدم احتياج به تكاپو يممكن است فرصت
طرف  صورت چون از يك در اين .بگذارد يافراط يها ها و عشق است در راه طلب

هم فاقد عواطف شده و هم فاقد فهم و تدبير، و از طرف ديگر صاحب مال و قدرت، 
مردم  يها به مايملك و معشوق ي، به تجاوز به سايرين و تعديمست ي مانند درنده

7.خواهد شد يخواهد پرداخت و موجود سركش خطرناك
 

                                                
  «كُلُواْ مِن طَيِبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ» : 105/ ( 1)اعراف .1

 ايم بخوريد...(  ها و آنچه به شما روزى داده ... از پاكيزه)
  .«وَالَ تُسْرِفُواْ إِنَهُ الَ يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ»:  181/  (0)انعام

دستگاه خلقت  -كنندگان را دوست ندارد يد كه خداوند اسرافيروى ننما زياده )و
 (.پذيرد روى را نمي زياده

   .«شَاء وَيَقْدِرُ إِنَهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌيَبْسُطُ الرِزْقَ لِمَن يَ لَهُ مَقَالِيدُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» : 13 /( 83)شورا .3
براى هركس بخواهد روزى را  ؛ن براى او يا در نزد او استها و زمي )كليدهاى آسمان

آورد، مطمئن باشيد كه او به همه چيز آگاه  دهد يا تحت اندازه و تنگى درمى فراخى مي
 (.است

لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاء إِنَهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ  وَلَوْ بَسَطَ اللَهُ الرِزْقَ لِعِبَادِهِ»:  31/  (83)شورى. 7
   .«بَصِيرٌ

داد، هر آئينه دست به آزار و تعدى در  اخى ميو اگر خداوند روزى را به بندگانش فر)
فرستد، بدانيد كه او نسبت به  خواهد فرو مي مياى كه  ولكن به اندازه ؛زدند زمين مي

 (.بندگان خود با اطالع و بينا است
 آيه ديگر: 

  «.أَن رَآهُ اسْتَغْنَى .كَلَا إِنَ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى»:  1و  0/  (90)علق
 (.حتماً طغيان خواهد كرد ،نياز ببيند نه چنين است، بلكه انسان اگر خود را بى)
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ديديد كه مال مثل حرارت بايد در گردش بوده دائماً از  ؛طور در اجتماع همين
به منبع ديگر( صعود و سقوط نموده، در راه اجتماع  يدست ديگر )از منبع هب يدست

هميشه سر و كارش با كار )به وجوه مختلف  .1جمع نگردد يو در جاي .خرج شود
ور تبادل در بهترين مأم يها و به كار تبديل شود و دستگاه آن( بوده از كار توليد شده

 .عدالت و رضايت و محبت عمل نمايند يِشرايط ارتجاع

 .در راه تسهيل و توسعه اغراض و شهوات ييك .خرج شدن مال هم دو نوع است
اجتماع به  يها در طريق اول البته چرخ .ديگر در راه تكميل افراد و تعديل اجتماع

ها و  با پركردن شكم ي، ولشود مياجتماع كاسته  يگردش درخواهد آمد و از آنتروپ
افراد باال رفته، از اجزاء و عناصر به  يآنتروپ ،ها به عوض اجتماع تحريك شهوت

كه به سود اجتماع به مصرف  يهاي در طريق دوم با پول .اجتماع برخواهد گشت
، ثانياً تكميل خواهد شد يو توليد يو تشكيالت عمران يرسد اوالً افزار كار عموم مي

از بين رفته و عدالت و اخوت كه شرايط ارتجاع سيستم  يها و اختالفات طبقات چاله
تربيت و  يافراد و اجتماع برا يثالثاً در طريق تكامل طبيع .گردد برقرار مي باشد مي

به اين ترتيب اموال نه تنها  .شود ميبه كار انداخته  يو عموم ياصالح و رشد خصوص
گردد بلكه از سه جانب موجب افزايش راندمان  ود مردم برمياز بين نرفته به خ

كه مجدداً در زمين بكارند و  شود مي يمحصول عيناً مانند .گردد فعاليت و سعادت مي
، خرمن شود ميآن  يكه رو يبارد و عمليات كه از آسمان بر آن مي يوقت با باران آن

و  يماد يو داراي 3پيدا نموده يافزايش عجيب يآنها در هر كشت با تصاعد هندس
 .نمايد ميروبه بينهايت سير  يا العاده فرد و اجتماع با سرعت فوق يمعنو

عنوان مقصد و  يخالصه آنكه ماديات محرك ماشين حيات بوده و هست، ول
ته و از جانب طبيعت( نداش خاطر ماديون يرا از جانب خالق )يا برا يمعشوق نهاي

                                                
 .« َواْلِفَّضَة َوّاَل ُينِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل الّّلِه َفَبِشْرُهم ّبَعَذاٍّب َأِليٍم َواَلِذيَن َيْكِنُزوَن الَذَهَب» : 78/  (9)توبه .1

كنند، آنها را به عذاب  اندوزند و در راه خدا خرج نمى و كسانى كه طال و نقره مى )...
 (.دردناكى خبر بده

َسِبيِل الّّلِه َكَمَثِل َحَبٍة َأنَبَّتْت َسْبَع َسَناّبَل ِفي ُكِل ُسنُبَّلٍة ِمَئُة  ُل اَلِذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفيَمَث»:  301/  (3)بقره .3
 «َحَبٍة َوالّّلُه ُيَّضاِعُف ِلَمن َيَشاء

اى است كه از آن هفت  كنند مانند دانه اه خدا خرج مي)مثل كسانى كه اموال خود را در ر
خوشه برويد و در هر خوشه صد دانه باشد، و خداوند براى كسى كه بخواهد چندين برابر 

 ...(خواهد كرد
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معبود هم نبايد  ينبايد هدر داد، ول را آنترين ذره  كوچك .د داشته باشدتوان مين
فارغ  ياوليه زندگ يها يو گرفتار يقدر كه از گرسنگ مردم همين .شناخته شود

، ي، غضبيشهوان يها وصول به هدف ييك وسيله برا عنوان بهاند مال را  شده
 .اند خود مصرف نموده ييا دين ي، اعتقادي، اخالقي، ذوقياعتبار

مرام  يند اموال و اوقات خود را صرف تبليغ و اجراتوان مينيز تا  اتفاقاً ماديون
پس مال طبيعتاً و عمالً نيز هدف بشر نبوده  .نمايند يم ييك هدف غيرماد يخود يعن

مال را  باشند ميخوار كه در نظر ماديون هم منفور  تنزيل يفقط افراد معدود .است
كه در هيچ زمان و  باشند مي يگيج و مست يها خورده اينها زمين .اند نفسه طالب يف

كه فرد يا اجتماع هدفش  يروز .اند شريف شناخته نشده عناصر مفيدِ عنوان به يمكان
فضوالت فرورفته و دچار ركود و  يغذا و مال و ماديات شود، در منجالب آنتروپ

 .هند شدهالكت خوا

نيز كه ماديات را  يو اقتصاد يسياس يها و مسلك يفكر يها بنابراين آن مكتب
و فرمانده كاروان تكامل بشريت بدانند، محكوم به شكست و  ياساس و هدف زندگ

  .موجب سقوط پيروان خود خواهند بود

 و مسئله اخالق یمكتسبات نفسان -7 .4

 رمؤث يانرژ يمرتبه ديگر رو دهد يك اگر حوصله خواننده سر نرفته باشد و اجازه
W=U – T.S در اين كتاب اغلب الزم شده است  .موضوع اكتساب برگرديم و

 .تر برسيم تذكار شود تا از نو موضع گرفته به مطالب تازه يتكرار و نتايج ينكات
 W تابع يا معرف كار» را  آن گيبسكه» (Function de Force - Work 

Function )شد و  «حيات ينيرو»آن  تر ياسم با مسم يشناس نام داده است، در زيست
 يها به لحاظ فعاليت را آندر اينجا  .گرديد يفعال اقتصاد يدر اجتماع معرف نيرو

 .دهيم مورد مطالعه و استفاده قرار مي يخالقفعاليت ا يانسان يعن يِفوق ماد

وجوه و  ياين اندازه بارور و دارا( Notion) ياست چنين موضوع يكامالً طبيع
و نتيجه تركيب اصول اول و  چون چكيده ترموديناميك .باشد تعبيرات گوناگون

 .د كه هنوز نمرده و صاحب اثر استباش يم ياز آن قسمت از انرژ يدوم بوده حاك
حال  هتا ب .باشد يو مظاهر اراده خالقه نم يجز مناظر رنگارنگ انرژ يدنيا هم كه چيز

 يجسمان يمواد غيرزنده، يا از انرژ يو مكانيك و شيم يحرارت ياگر از انرژ
انسان حرف  ياخالق يخواهيم از انرژ يم حاال ميكرد ميموجودات زنده  صحبت 
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 ياخالق هم اعم از آنكه مورد عالقه و عقيده ما باشد يا نباشد باالخره چيز .بزنيم
داشته باشد ناگزير  يو واقع يداشته و آنچه آثار خارج ياست كه در دنيا آثار

د اثر توان مين يابراز نشود موجوديت داخل يو تا انرژ .دارد يواقع يموجوديت داخل
 ياخالق ييا نيرو يانرژ را آنم كه ما نا يپس يك انرژ .ايجاد نمايد يخارج

گردد  يقرار شد منشاء اثر خارج يگذاريم در انسان وجود و ظهور دارد و وقت مي
 .خواهد داشت« U – T.S» صورت به يقاعدتاً عبارت

مجرد  يها انديشه دنبال ياخالق يانرژ درمورد S و  U ،Tتعبير يجوو جست يبرا
انسان  (Constitution) ان تشكيالتاز هم .رويم نمي ي)ايده( و غيرمحسوس روح

مكتسبات را  ي ، دنبال مسئلهيمشهود بيولوژ يتجرب براساس موازين .كنيم شروع مي
در بند  يو اجتماع يبه لحاظ اقتصاد را آنوارد شده بوديم و تعميم  0  84كه در بند 

 .گيريم ديديم، مي 0 .3

 ياست، در مسئله اكتساب تعمق مجدد يندرو چون اخالق امر بسيار دقيقِ
 .نماييم مي

پس از آنكه  .است يگفتيم كه اكتساب محصول و نتيجه يك مدار مفرد زندگ
يا  يمواجه با موجود زنده گردد، چنانچه ما بين آنها امكان ميل تركيب يخارج يشيئ

 پديدار شده موجب حركت و تكاپو و يبه عبارت ديگر احتياج بود، اشتها و عشق
كه  يباالخره پس از وصال و تركيب يافتن طالب و مطلوب، محصول .گردد طلب مي

 .گردد واقعاً دسترنج و دستمزد آن موجود و مكتسب شخص است حاصل مي
حال بدون توجه  ه؟ تا بباشد مياين مكتسب و محصول كجا است و به چه صورت 

در  ييم و گاهدكر مياز آن در خارج )مثل اوالد و مال( صحبت  يو تفكيك گاه
اگر درست دقت كنيم در حالت  .داخل )مثل رشد و پيدايش اعضا يا صفات جديد(

و هم در داخل  كنند ميمكتسبات حاصل شده از مدار هم در خارج وجود پيدا  يكل
مكتسب گفته  يبه زبان عاد شود ميآنچه در خارج درست يا توليد  .يابند وقوع مي

كه تمام  يكه شايد تنها مالكيت .شود ميلق ناميده يا بيشتر مايملك و متع .شود مي
احتياج و در نتيجه  يباشد كه رو يها قبول دارند همين مالكيت ها و مسلك مذهب

 يشرط آنكه مطلوب از آن ديگر هفعاليت و كار شخص از خارج كسب شده است )ب
 يعناست كه مجموعه عوامل سه گانه سابق راه ي يهمان آثار يمكتسب داخل .نباشد(

وجود انسان ايجاد كرده، خواه ناخواه ولو  خواستن، كوشيدن و رسيدن در ارگانيسم
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و  از اعضاء يا تشكيل يموجب تقويت و رشد بعض يغيرمحسوس و تدريج طور به
 .است ياين همان مكتسب داخل .گردد مي يا ايجاد عضو جديد يا الاقل سلول تازه

بودن وجود دارد  يو داخل يوع مكتسب عالوه بر خارجكه مابين اين دو ن يفرق
كه به عدد )يك  يكمّ ي، يعنياست زيادشدن يچيز ياين است كه مكتسبات خارج

( يا به پول و ...دو مثقال زعفران ،( يا به وزن )يك خروار گندم...دو فرزند ،فرزند
 ،)مرگ يو مشمول تغييرات و تأثيرات عوامل خارج شود ميديگر بيان  يواحدها

و  يبيشتر جنبه كيف ياما مكتسبات درون .باشد ميتغيير قيمت و غيره(  ،فقدان ،فساد
مثالً وزن يا قد تاجر ميليونر يك  .آيد يداشته به وزن و مساحت و نسبت درنم يشكل

تحصيالت و تجربيات هم بر كميت  .باشد ميبضاعت ن يميليون برابر كارگر ب
 .افزايد يانسان نم يجسمان

به صورت تغييرات و  ييعن يدرصد كيف اعم از آنكه امر صد يات داخلمكتسب
 يتغييرات كمّ يدارا يمغز يها سلولباشد، يا نظر به ظرافت  يتبديالت صور عضو
 ييعن يترتيب توال كوچك و به يمقياس خيل كه به است يحال امرضعيف باشد، درهر

ممكن است  .گردد تمركز ميموجود پديدار شده، ذخيره و م ي پرده به پرده در داخله
خون و غيره( جايگزين شود يا شايد  ،مغز ،در محل معين )مثالً عضالت يهر مكتسب

است كه به مقياس  يدر هر حال يك عمل .در تمام پيكر وجود انسان منعكس گردد
كه تمام واردات  است يوسيع يبين ذره يمانند دريا .گردد كوچك انجام مي العاده فوق

است كه  يژرف يچنان دريا .دهد ميمكتسبات موجود را در خود فرو و تغييرات و 
كه  نيست يدرياي يول .زند مي «مزيد هل من» باز دادِ شود مي پر ته نداشته هرچه يگوي

كه از بدن موجود  است يتناسل يها سلولنمونه آن  .فقط فرو بدهد و ديگر پس ندهد
با همه قد و  ها سلولاين  .دهند ميرا ترتيب  يو در خارج نطفه و كانون شود ميجدا 

 يموجود اصل يند تمام خصوصيات و مكتسبات داخلتوان ميخود اوالً  يبين قواره ذره
خصوصيات  آن رشد،كليه اثر در ثانياً .(يخارج ميراث نه يداخل ببرند)ميراث خود با را

پدر و مادر  يدرون يها ياز اين باالتر نه تنها داراي .ظاهر سازد يبعد از ديگر يرا يك
حاالت اجداد و انساب و انواع ماقبل  يبعض ي، بلكه ضمن مراحل جنينكند ميرا احيا 

1!الخالق جل .واقعاً كه عجيب است .آورد يياد م هها سال گذشته ب را از ميليون
 

 برد  )گامت( تمام اين ذخاير را همراه خود مي يحال چگونه سلول كوچك تناسل
                                                

 !كند؟ نمي اگر اتفاق است، پس اتفاق چرا از اين كارهاى محيرالعقول براى ما. 1
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يك  يند از هر عضو و جزيكرد ميسابقاً تصور  .هدد ميتحويل  ييك يو بعد يك
 ينمونه مثالً به مقياس يك ميليارديم در نطفه وجود داشته، نطفه يك انسان كامل ول

عقيده  يول .شود ميبزرگ  تدريج بهاست كه مثل جوجه از تخم درآمده  يمينياتور
 وجه هيچ بهها  گمت يها ژن ي بر اين است كه پروتوپالسم و هسته يو مشاهده فعل

نبوده، اعضا و نسوج ضمن  يبين به مقياس ميكرومتريك و ذره يتكرار موجود اصل
تشكيل  1يهم با تحوالت متوال آن يبعد از ديگر ييك يو رشد تدريج يتكثير دايم

چنان ترتيب  يدارا باشند مي ياصل از بدن موجود يها كه جزي گامت ييعن .شوند مي
فعل و انفعال و ايجاد  يمورد احتياج، در جهت ياو تركيب هستند كه با جذب غذاه

 يبه مراحل و مكتسبات قبل يمنته يبعد از ديگر يكه يك نمايند ميبديع  يها تركيب
 صورت بهموجود  يخالصه آنكه ذخيره و تمركز تمام مكتسبات درون .شوند مي

 يسّر مطلب و سّر حيات در همين است كه اين تركيب چگونه تركيب .است «تركيب»
را از نو  يموجود قبل، د با استفاده و استخدام مواد و محيط خارجتوان مياست كه 

گيرد و از خارج مايه و  در داخل انسان جا مي يبنابراين ريشه مكتسبات داخل 3!بسازد
  .كند ميابراز وجود اخذ  يرشد يا برا يخوراك برا

 یاخالق ینيرو -7 .5

 يها ذخيره يمنها يدرون مكتوم يرژان ييعن يو خارج يتفاضل مكتسبات داخل
است كه شخص را وادار به تكاپو و  يمحرك ي، نيرويمايملك يا مكتسب خارج

 :نمايد مياكتساب مجدد 

W = U – T.S 
 يگفتيم، مايملك خارج يبه قياس آنچه در مورد مكتسبات اقتصاد T.S در اينجا

 يب احتياجات يا اشتها و عواطف درونجوا يبرا را آنكه  يمايملك .شخص است
يا  يعامل كيفيت Tو مقدار مايملك است يباز هم عامل كميت S .نمايد ميمصرف 

 .باشد مي «درجه تعلق» يسطح ملكيت و عالقه، يا به اصطالح قياس

 آن، حرص ييا حالت افراط يانديش انسان مانند صفت معتدل مآل يصفات اخالق
را  يهاي كدام تمناها و طلبهر ،ت، محبت يا شهوتو همچنين مراتب مختلف شجاع

                                                
  «ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ دِ خَلْقٍ فِيلْقًا مِن بَعْخَ: » 0/  (79)زمر .1

 ...(گانه رحم هاى سه )خلقتى بعد از خلقت ديگر در تاريكى
 ...ها اتفاق است البته به قول بعضى .3
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فراهم  يآيد و چيز ينيل به آنها به تكاپو و فعاليت درم يو شخص برا نمايد ميايجاد 
و  ييا مقاصد دفاع يطلب يا ولع مال يمآل انديش يآن بتواند نگران وسيله بهآورد تا  يم

 يچيز .ين و ارضاءِ نمايديا ابراز محبت و خير يا اطفاء شهوت و غيره را تأم يجنگ
كه هميشه از نوع زمين، خواربار، پول، زن، اوالد، تمكن و قدرت، مقام و ساير 

انسان به حسب احتياج يا  .باشد ميهستند،  ييا اعتبار يماد يوسايل كه كاالها
دارد، يك  يكه به هريك از اين محصوالت يا مكتسبات به لحاظ حس درون يعشق

 ضرب مكتسب اندوخته هر وقت حاصل كه طوري به .شود مي يلقا يتعلق نرخ يا درجه
(S) در درجه تعلق (T) يدرون يبا تمنا يمساو(U)  ،شد(W)  فر گرديده ديگر ص

 .پيرامون آن موضوع نخواهد رفت

ابراز  يشود و يك فعاليت اخالق يط يديگر يآنكه مجدداً مدار اخالق يبرا
 .نمايد ين آمده ترقاز صفر بودن بيرو W گردد البته الزم است

 :شود ميانجام از دو راه  يحيات يماد يها مانند فعاليت W يترق

تر  يتازه عال يها مواجهه شخص با نمونه ييعن يدر نتيجه تحريكات خارج -1
عشق و احتياج  يپديدار گرديده، مقدار ΔU يك ييا در اثر تأثرات داخل ياخالق
 .قوه درآيداز حالت كمون به حالت پتانسيل يا  ياخالق

ضرب دو عامل است حاصل T.S چون .كاهش پيدا كند T.S ذخيره مايملك -3
مصرف  مايملك به ياوالً موجود .شود مينوبه خود از دو طريق حاصل  هاين كاهش ب

يا در اثر فساد و تنزل بها و غيره تحليل  .مورد عالقه برسد يو معنو يماد يها محبوب
 حالت اول .تنزل رخ داده باشد ،يآن شيئ القه شخص بهثانياً در درجه تعلق و ع .برود

حالت دوم يك ارتقاء  .نمايد ميمنظور و محبوب خود  ياست كه شخص برا يانفاق 
و  يخارج يها او به مايملك ياست كه شخص پيدا كرده دلبستگ ييا تربيت ياخالق

 .شود ميضعيف  يمكتسبات قبل

ين )اعم از خوب يا بد( هر قدر مع ياخالق يدرمورد منظورها يكل طور بهپس 
، بيشتر و باشد ميمربوطه  يشخص كه معرف همان تركيبات عضو يدرون يانرژ

كمتر باشد، قدرت  يبه مايملك و مكتسبات خارج يو دلبستگ يخارج يموجود
 .شديدتر خواهد بود يمحركه او در آن منظور اخالق

 .1يميبگو «ياخالق ينيرو» يوضوعات اخالقدرمورد مWمؤثر يجا دارد به انرژ

                                                
 ، نه به معناى قوه.باشد مينيرو به معنى مصطلح متعارف كه مترادف با انرژى  .1
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كامالً تطبيق  شود ميكه از اخالقيات  يخارج يتشبيه و تعبيرات فوق با تصويرها
و چه در  يو غضب يزشت شهوان يها اخالق و صفات مردم )چه در جنبه .نمايد مي

 يو غيره( هميشه به آثار عمل يآموز و علم يدوست ممدوح محبت و نوع يها جنبه
موقت  مايملك از كه شخص است يمتاع مقدار ميزانش و شود مي سنجيده آن يخارج

تر  خود )اعم از مال و كار و عمر و وسايل ديگر( در آن راه خرج يا به عبارت مناسب
گذارد  مي مايملك يرو خود معشوق يا محبوب قبال در انسان كه يارزش .كند مي «فدا»

معرف و محرك U – T.S  و تفاضل بوده او يمعرف درجه فداكار در جهت عكس،
ندارند تا  S هستند كه يالبته كسان .باشد مي يتحقق منظور اخالق يعمليات او برا

در   U وقت سوز و گذار آن .دهند ميمعشوقشان انجام ن يهم برا يكنند، كار يقربان
اشك در چشمانشان سرازير  صورت بهآنها ايجاد تأثرات محسوس و التهاب نموده، 

 .شود ميبسته  يا كنند و مدار تا اندازه يپيدا م يتسكين مختصر .شود مي

و تزكيه  يآنتروپ شدنِ كم يمستلزم دو اثر بود، يك يپس انجام يك مدار اخالق
و  يبه صورت ملكات نفسان يكه در واقع بازگشت عصاره مكتسبات خارج يداخل

صندوقچه وجود انسان محفوظ و در  باشد ميبه شخص  ياخالق يمتعلقات درون
كردن و فعاليت ايجاد و پديدار  كه با خرج يديگر نتايج و اعمال خارج .خواهد ماند

سپرده به دستگاه طبيعت  ياين اثر نيز اگرچه از نزد شخص بيرون است ول .شود مي
با  يحت .دشو مياو و به نام او حفظ  يبرا بوده به موجب اصل اول ترموديناميك

لذا چون در  .يابد رسد پرورش و توسعه هم مي كه از زمينه خلقت به آن مي يخوراك
دار بوده و پرورش  ريشه شود ميكاشته  زمين صحيح و بر وفق ناموس طبيعت و خلقت

كه در خالف جريان طبيعت و خلقت صرف شود  يآن مخارج و زحمات يول .يابد يم
بيند و بر  نب طبيعت مثل سنگ سخت مقاومت ميداشته و از جا يپايگاه موقت سطح

1.باد خواهد رفت
 

                                                
 مجيد:  طور مثال و مصداق از قرآن هد آيه بچن .1

  (90/  (10))نحل.« بَاقٍ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ»
 ماند...(  شود و آنچه نزد خداست باقى مي آنچه نزد شماست فانى مي)

 .«الَصاِلَحاُت َخْيٌر ِعنَد َرّبَك َثَواّبا َوَخْيٌر َأَمًّلا َماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الُدْنَيا َواْلَباِقَياُتاْل»
 (80/  (11))كهف

كه باقيات الصالحات يعنى  هاى زندگى دنيا هستند در صورتي ايشمال و فرزند آر)
             باشند( نيكو هستند و شايسته آرزو مي يادگارهاى نيك در نزد خدا موجد ثواب
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 یاخالق ینيرو یمشتقات نسب -7 .6

 .كنند يپيدا م يدر اينجا نيز تغيير قابل توجه وماسي يها فرمول
 

S.dTdWVثابت               V( با 1              S)
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AP.dVdWTثابت             T( با 3             AP)
T

W
( T 



 

       

 «مالكيت»مايملك يا به عبارت ديگر  ي، كميت جنسياخالق ييك مشتق نيرو
 كه در ترموديناميك طور همان V .باشد ميشبيه به فشار  يمشتق ديگر آن چيز .است

مربوطه  يها فعاليت يرا كه شخص برا يزمان و وقت يتطبيق نموديم، معنا ياقتصاد
است كه  يفشار p دارد و نمايد مي( صرف ياقتصاد يجا  به ييا عشق ي)اخالق

 .يمييم آن را فشار يا كشش عشق بگوتوان مي .كند ميشخص از ناحيه معشوق حس 
درجه  يمساو  pبط و صحت ادعا،بودن روا يدر جهت عكس در صورت ارتجاع

 .عشق حاضر است ابراز دارد يدرون ياست كه شخص تحت رانش فشارها يكوشش

كه شخص  ييا كار عشق ياخالق يانرژ گويد مي با اين تعبير معادله دوم ماسيو
 ي( در زمانيضرب فشار عشق )يا كشش اخالق است با حاصل يدارد مساو ابراز مي

 :نمايد مياطر معشوق از عمر خويش صرف خ يكه برا

P.dVJ.dWdK Tf,  
                                                                                                              

  «َمْرَضاِت الّّلِه َوَتْثِبيًّتا ِمْن َأنُفِسِهْم َكَمَثِل َجَنٍة ّبَرّبَوٍة َأَصاّبَها  َوَمَثُل اَلِذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُهُم اّبِّتَغاء
  .َواّبٌل َفآَتْت ُأُكَّلَها ِضْعَفْيِن َفِإن َلْم ُيِصْبَها َواّبٌل َفَطٌل َوالّّلُه ّبَما َتْعَمُّلوَن ّبِصرٌي

وَالَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ  سِكَالَذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَا
 «وْمَ الْكَافِرِينَفَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا الَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَا كَسَبُواْ وَاللّهُ الَ يَهْدِي الْقَ

 (300و  308 /( 3))بقره
منظور تثبيتى از وجود  هو مثل كسانى كه اموال خود را براى عشق و طلب رضاى خدا و ب)

كنند مانند باغى است در ارتفاعات كه به آن باران درشت برسد پس  خود خرج مي
اران درشت نرسد باران ماليم و ريز برسد. در هر حال اش را در دو برابر بدهد و اگر ب ميوه

 .(كنند آگاه است خداوند به عملى كه مي
ايمان  كند و به خدا و آخرت ه و نمايش به مردم انفاق ميي... كسى كه مالش را براى ارا)

ن آورد، پس مورد او مانند تخته سنگ است كه بر آن خاكى باشد پس بارا ندارد يا نمى
كننده با آنچه  ها را شسته سنگ را صاف كند. بدون آنكه براى انفاق درشتى برسد و خاك

و عمل آنها  باشد ميكسب كرده است توانايى بر چيزى باشد. و خداوند كافران را راهنما ن
 (.رساند را به نتيجه و منظور مفيد نمي
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شخص به مايملك خود كمتر شود، همان  يهر قدر دلبستگ گويد ميمعادله اول 
نداشته  يكه مايملك يكس .او اضافه خواهد شد ييا عشق ياخالق ياندازه بر نيرو

همچنين آنجا  .1اشتنخواهد د يتوليد نمايد اثر و ارزش اخالق يباشد و نتواند چيز
 .اخالق و انسانيت هم نيست كه مالكيت نيست،

 يِو كار اخالق ياخالق يديفرانسيل نيرو يعبارت كل ياز مجموع دو مشتق نسب
 :شود مياستنباط  يتوليد

s.dT – AP.dVـdW =  
P.dVJ.S.dTJ.dWdKf  

( ، ضرب در s.dT) است با مجموع انفاقات يانجام شده مساو يكار اخالق
 ) P.dV) عكس دستمزد، بعالوه عمليات

 او مسئله تقو یزندگ یراندمان مدارها -7 .7

مساحت مدار در مختصات شدت و  .باشند ميمدت و شدت  يدارا يزندگ يمدارها
وصول به هدف يا معشوق خود  ياست كه شخص برا يمدت، معرف مقدار كار

 .(3 .1م داده است )بند انجا
خواهد وصول به معشوق در حداقل مدت و با كمترين زحمت  طبعاً هركس مي

 .به عبارت ديگر راندمان مدار حداكثر باشد .شدت( دست دهد ي)يعن

افتد، دو نوع مانع در برابر او ظاهر  به تكاپو مي يانسان در تعقيب هدف يوقت
  :شود مي

  ،يداخل يها ممانعت -1
  .يخارج يها الت و مخالفتمشك -3

مانده  باقي يكه از مدار قبل است ينتيجه همان فضوالت آنتروپ يداخل يها ممانعت
 يدر ابتدا مؤثر يبنابراين انرژ .به حد صفر نرسيده است يبا وجود گرسنگ S و

 :باشد به اندازه DU تمام يكه سابقاً اشاره شد به عوض آنكه مساو فعاليت به طوري
ΔU – T.(ΔS) شود مي. 
كه عادتاً در سر راه  باشند مي ياز نوع مشكالت و موانع يخارج يها اما مخالفت

 شود مي يو مطلوب يكردن آنها خود معشوق ياز بين بردن يا راض .آيند يانسان پيش م
 .را دارد يفرع يها كه حكم معشوق

                                                
 (دستي ]انسان را[ به كفر بكشاند. و تنگ)نزديك است كه فقر  .«كادْ اَلفَقْر اَنْ يَكُونَ كُفرا: »حديث نبوى  .1
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  يت در مدار زندگيمنحني تغييرات عشق و فعال -1شكل 

 
تغييرات شدت فعاليت را  رپُ خطِ يو منحن باشد ميچين نمونه تغييرات كشش عشق و اشتها  نقطه يمنحن

 يمنحن زيرمساحت  .متقارن با هم باشند يفرض شده است كه در حالت ساده اين دو منحن .دهد مينشان 
 .است  A  تفعالي يو ذيل منحن ’A  عشق

بيش  يدر نتيجه اين دو نوع اشكال، شخص ناگزير است اوالً شدت عمل و فشار
 .ابراز دارد ياز اشتها و رانش داخل

p  عشق(P      >     (  فعاليت() 
بيش از كار عشق  يكار يفرع يها توفيق بر موانع و نيل به هدف يثانياً برا

 :خالص انجام دهد
,AA  > 

 يط يخارج قسمت حداقل كار خالص الزم برا ينسبت مساحت دو مدار يعن
گوئيم كه البته از واحد كمتر  انجام يافته را راندمان مدار مي يمدار عشق بر كار الزام

 .است

A

A
r

,

 

A  -  ,A  يا اختالف ياتالف انرژ  ياز نامساو 

)T.Sd(UdKf  
ها و اختالفات و  و نتيجه همان عدم ارتجاع و اثر پارازيت .گيرد سرچشمه مي

 .كه در شخص و در اجتماع وجود دارد باشد ميها  اتالف
خود  ييا داخل يخارج يها را شخص ناچار است از ذخيره - A A,يكسر

 حال از مكتسبات و از سرمايه درهر  .درك ناقص مطلوب قانع شود جبران كند و يا به
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 .اش كاسته خواهد شد يدرون
 يحداقل باشد، شخص سع يآنكه اين راندمان حداكثر و محروميت اكتساب يبرا

اوالً  .بكاهد يو از اتالف انرژ يو خارج يداخل يها خواهد كرد از اصطكاك
، يا تن و جان( هرچه يكو پسيكولوژ دستگاه وجود خود را )به لحاظ فيزيولوژيك

ها و معايب و موانع را برطرف  و منظم نموده، ناخالصي يكار ممكن است روغن
 يثانياً در اجرا .و خالص نزديك گردد يغريز يبه وضع طبيع كه طوري به .نمايد

، چشم و گوش خود را باز كرده با توجه حواس و تمركز يفعاليت خارج يمدار يعن
دقيق خواهد كرد كه امتداد مستقيم به طرف هدف را بگيرد و از انحراف و  يسع قوا

را اتخاذ خواهد كرد كه از ناحيه  يا در روابط با مردم نيز رويه .اعوجاج بركنار باشد
المقدور  يحت يآمده، كار خارج آنها حداقل مزاحمت و اصطكاك منافع پيش

 يداخل يالبته اگر تشتت و ترديدها .باشدكه طبيعتاً الزم گردد  يآن مقدار منحصر به
 يزياد شد اصالً توفيق حاصل نگرديده و مدار به معشوق منته يخارج يها و مقاومت

 .شود مين

بود كه با  يمختصر آسان يها و مطلوب يمفرد زندگ يمدارها ياين راندمان برا
مثالً معيشت روزانه  يحت يزندگ يها مطلوب يول .يك مدار فراهم شود يط

، يك سلسله اقدامات متعدد و شود ميبا يك اقدام و دو اقدام تأمين ن يخانوادگ
و  يبايد چندين مدار مواز ييعن .الزم دارد تا شخص به نتيجه برسد يعمليات متوال

پس از آنكه در يك مدار مثالً مالقات فالن شخص يا تهيه فالن  .انجام داد يمتوال
 يمدار بعد يين مدار را مقدمه و پايه برامبلغ سرمايه توفيق حاصل شد، محصول ا

كردن  خرد و بعد آن جنس را در مدار سوم كه عرضه مي يمثالً جنس .دهد ميقرار 
ممكن انسان ا از مجموع اين مداره .آخر يو ال ...اندازد فروش است به كار مي يبرا

 يبنام ياما چون نتيجه هر مدار جزي .به مطلوب برسد يا نرسد يدر مدار نهاياست 
 يضرب راندمان مدارها حاصل يمساو، يراندمان مدار كلگيرد،  قرار مي يمدار بعد

 ؛ يعني:خواهد بود يجزي

...rrR 21  
% باشد چنانچه 15رقم بسيار درخشان  ياگر راندمان يك مدار جزي كه طوري به

 شود: مي يمدار را ايجاب نمايد راندمان كل 0كردن  يط يمنظور نهاي
R = (%15)

0
 = %10/1 
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 .كه بسيار ضعيف است

كه زائيده عدم ارتجاع  يو خارج ياز اينجا اهميت راندمان و تأثير موانع داخل
 .گردد انحراف از فطرت و طبيعت است ظاهر مي ييعن

در  كند ميخالصه آنكه عشق و احتياج و هدف، شخص و اجتماع را طبعاً وادار 
گر و با محيط دقت نموده، از نواقص و معايب وضع داخله خود و در روابط با يكدي

المقدور  يها بكاهد و خود را با معشوق و خارج را با خود حت و موانع و انحراف
دائماً در فكر معشوق بوده از رو گرداندن و دورشدن  .موافق و متناسب نمايد

شامل  اكلمه تقو .(يو اجتماع يفرد ياست )تقوا ااين همان تقو .هراسناك باشد
1.باشد ميهر دو  يو خوددار يوشياره

 

كميت و دقت آن متناسب با مقام  .سنخيت با معشوق دارد االبته كيفيت تقو
 يدر هرحال هر عشق و طلب يفاصله آن با عاشق و شدت عشق است ولو معشوق، 

 اتقو .قيمت است آورد، كه خود بسيار ذي ي، مراقبت و استقامت را ميحداقل سالمت
بين و  شخص را روشن شود ميالعاده  و توجه فوق يص و صافكه مالزم با خلو

ها موفق  و خم مشكالت و كشمكش و اصطكاك باالخره از پيچ 3صاحب تميز كرده
7.آورد يبيرون م

 

افراد و  .شود ميو اعتدال  يموجب بيدار يآورد، يعن يم ابنابراين عشق تقو
بدون  .8موفق خواهند شدراندمان عملشان خوب بوده و باالخره  ياجتماعات با تقو

 .گردد معشوق و مطلوب ميسر نمي نيل به اتقو

                                                
گويند.  عمل ترمز كردن را كه مستلزم مراقبت جاده و تسلط بر حركت مركوب است در عربى وقايه مي .1

 .باشد مييرد آيد فعاليت مخفيانه كه با مراقبت و حفاظت كامل انجام گ مي اتقيه هم كه از تقو
  «فُرْقَاناً إَن تَتَقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَكُمْ»:  39/  (1)انفال .3

 ...(شود كه از خدا پرهيزكارى نمايد، براى او قدرت تميز و تشخيص قرار داده مي )...كسى
  .«مَخْرَجًا وَمَن يَتَقِ اللَهَ يَجْعَل لَهُ» : 3/  (00)طالق .7

ها را  و هركس تقوى پيشه نمايد خدا براى او راه خروج از مشكالت و گرفتاري... )
 .(كند درست مي

 .مَخْرَجًا تَقِ اللَهَ يَجْعَل لَهُوَمَن يَ»:  7 و 3/  (00)طالق .8
 «وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

ها و مشكالت را  د خداوند براى او راه خروج از گرفتاريپيشه نماي اكس كه تقو و آن... )
  .سازد فراهم مي

 ...(رساند برده است به او كمك و روزى مي و از جايى كه گمان نمي
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 رو يمتوال يتر باشد، چون مقدار مدارها هرقدر معشوق باالتر و نيل به آن مشكل
پيدا  يبيشتر ياهميت خيل اخواهد گذاشت موضوع راندمان و مسئله تقو يبه فزون
 يها معشوق و يمل يها هدف در مثالً .باشد مجاز دتوان مي كمتر انحراف و اغراض كرده،
 يها افتد و از دست افراد مي يكثير مقدار شانه يرو ، مداريلحاظ داخل كه به ياجتماع

 يها يها و دشمن مزاحمت مصادف با يمحيط و يخارج لحاظ به و بگذرد، بايد يمتوال
در تعداد  يمختصر ضعف راندمان وقت .شود يبايد ط يشديد بوده، مراحل طويل

بنابراين در مورد  .خواهدكرد نزديك صفر به را ينهاي نتيجه شود ضرب مدارها ارشم بي
 يكار و درست يو حسن نيت و استحكام درون ابيش از افراد بايد در تقو ،اجتماعات

ها و وضع  راه اصالح جوامع را صرفاً در طرز سازمان يكسان .متصديان سختگير بود
صالحيت  مختصر و يظاهر يزبان يمند عالقه متصديان انتخاب در و بينند يم مقررات

مشكل  يقدر  به ياجتماع وظايف .اشتباهند در سخت دانند مي يراكاف يتخصص و يعلم
، و از طرف ديگر تلبيس و باشد ميها  و مصادف با اصطكاك منافع و مخالفت

 .سپرد توان مي اتقو صاحب دل صاحب افراد به كه فقط آسان است يقدر به يكار اشتباه
زيرا كه  .در اين مورد بيش از سازمان و بيش از تخصص اهميت دارد ااتفاقاً تقو

سازمان هم اگر حسن نيت باشد  .كرد با مشورت و استخدام چاره شود ميتخصص را 
 .كرد درست توان مين را ينادرست و يعنصر سست يول .است جبران قابل و پذير اصالح

تعداد مدار نيز قاعدتاً  .ه بينهايت استمعشوق معبود شد فاصله خدا تا بند يوقت
كه در  -يكوچكترين ناخالص .% باشد155بايد  يبينهايت بوده، راندمان هر مدار جزي

شرك هرقدر ضعيف  .د مجاز باشدتوان مين -شود مي اين مورد نامش ريا و شرك
عشوق برسد كوچك كرده قبل از آنكه به م يبعد از ديگر يها را يك باشد، راندمان

اال شرك  و .حاصل شود يا مگر آنكه وسط راه بازگشت و تصفيه .صفر خواهد شد
اگر  يمدار، چون چنين مدارهاي يداخل يها خطاها و لغزش يول .پذير نيست بخشش

 ياند، ممكن است با تمنا داشته باشند اصوالً زاينده و پاك كننده يراندمان كاف
 .1ندمعشوق جبران شو يعاشق و با دستگير

                                                
بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَ  إِنَ اللّهَ الَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ»:  110/  (8)نساء .1

  .«ضَالَالً بَعِيدًا
را  ولى غير از آن ،)مسلم بدانيد كه خداوند اگر براى او شريك قايل شوند نخواهد بخشيد

 ققاً در گمراهىبياورد مح كس به خدا شرك بخشد و هر كسى كه بخواهد مى براى هر
                 ( .دورى گمراه شده است
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 تـا تمركـز   يوسـيع زنـدگ   يهـا  نقشـه  يو اجـرا  يفكـر  يكه در كارهـا  طور همان
(Concentration)  واحـد   و حـواس انسـان در آنِ   شـود  مـي موفقيـت حاصـل ن   نباشـد
آيد كـه تمركـز و خلـوص     يد متوجه چندين عمل باشد، در عشق نيز به نظر متوان مين

آن  يانگـار كـه مـدار عشـق رو     .گيرنـد  لبـر جـا نمـي   در يـك دل دو د  .باشد يضرور
كـه   طـوري  بـه  .شـود  مـي تر است بسـته   تر و وصول به آن آسان كه در دسترس يمعشوق

ضــمير و ســوز عشــق در حــاالت  يحــرارت عواطــف و صــفا دهــد مــيتجربــه نشــان 
 يدسـت  تنگ يو سرشك عبادت در روزها شود ميتيزتر  يمحروميت و مظلوميت خيل

رضايت و راحـت   يبالعكس همين كه انسان به لحاظ .دارد يالن بهترسي يو درماندگ
 يشكم يا فراغت خاطر يا امنيت جان يا موفقيت در مقاصد( گوي ييافت )اعم از سير

بـر صـفحه درخشـان فكـر پاشـيده       يفـروزان عشـق و خاكسـتر    يها شعله يرو بر يآب
وجـود انسـان    يهـا ديـديم تار  8 .1كـه در بنـد    طـور  همانحقيقت اين است،  .شود مي

طرف كه از سوز هجر به لرزه درآيـد همـه    يك .آهنگ يكديگر نباشند ند همتوان مين
دسـته كـه خـاموش شـد سـايرين نيـز سـاكت         شـوند، و يـك   ساز مي آواز و هم با او هم

الوصـول دل او را   عاشق دو دلبر قرار گرفت، دلبـر سـهل   بنابراين اگر در دلِ .شوند مي
د نسبت به دلبر پرناز واالتر وفـادار بمانـد و تحمـل مشـقات     توان ميديگر ن .خواهد برد

بـه معشـوق    يكه به خيال خود و با سرگرم در صورتي .راه پرخار دور و دراز را بنمايد

                                                                                                              
  مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم» : 11 /( 0)انعام ». 

 (.اً از ايشان تباه و هدر رفته خواهد شدكنند حتم بياورند آنچه مي و اگر شرك ...)

مجيد وعده بهشت داده شده است )و  كه در قرآن وركلى از استخراج و مقايسه كليه آيات و موارديط هب
 -شود كه بايد هر سه عامل جمع باشد: ايمان ( سه شرط استنباط ميباشد ميمورد  131جمعاً در حدود 

آيد و  آيات هر سه ذكر شده است، در بيشتر آيات نام ايمان و عمل تواماً مي . در بعضىاتقو -عمل صالح
سايرين و مانع توفيق شمرده ي  كننده باطل ،در آياتى هم كه جنبه نفى دارد نقص هريك از آن سه را

 .است

كه در ولى با كمك مغفرت پروردگار، عبارت دعايى  در زمينه امكان موفقيت در صورت عدم شرك 
 شود قابل توجه است:  تعقيب نماز ظهر خوانده مي

اَكْبَرُ وَ اِنْ دامَ بُخْلى فَاَنْتَ اَجْوَدُ  وَ اِنْ كَبُرَ تَفْريطى فَاَنْتَ اَلِلّهُمَ اِنْ عَظُمَتْ ذُنُوبى فَاَنْتَ اَعْظَمُ»
اغْفِرْلى عَظيمَ ذُنُوبى بِعَظيمِ عَفْوِكَ وَ كَثيرَ تَفْريطى بِظاهِرِ كَرَمِكَ وَ اقْمَعْ بُخْلى بِفَضْلِ اَلَلهُمَ 

  «اَتُوبُ اِلَيْكَ. اِالّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ جُودِكَ اَلّلهُمَ مابِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ الاِلهَ
و كمبود محصول مدارهاى عبادت خود را با فراوانى خواهد كوچكى  در اينجا بنده سالك و موحد مي

آورد، گذشته را استغفار و  او رو مى روز به مدار به پايان معبود جبران كند. بعد از هر شبانه خزاين بى
 .افتد اى به راه مي كند و با راندمان تازه اصالح مي
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است بدون آنكه از اين اشتباه بيرون آمـده   يدر راه معشوق اصل كند ميتصور  ينفسان
  .راه صحيح برود يپ

 دودغيرمس یاخالق یمدارها -7 .8

 يعنصر يديديم مدارها كه طوري به يابتداي يو معاشقات حيوان يدر احتياجات ماد
كه در موجود  ييا اطفاء شهوت يو حالت سير شد ميپس از وصال بسته  يزندگ

را صفر كرده  W يحيات مؤثر ي، انرژي، در نتيجه باال بردن آنتروپشود ميحاصل 
فراهم  W يبرا ي، تا مجدداً موجباتدهد ميحالت رخوت و ركود دست  يمدت

 كند مي يكه ط يمدار مسدود مقدار فعاليت شخص و مسير يترتيب برا اين به .گردد
 .محدود خواهد بود

ممكن  يو روح يو اخالق ياجتماع يها و معشوق ياما در مورد احتياجات نفسان
گاه  آنقدر دور و باال باشد كه هيچيا مطلوب  .دير دست بدهد ياست وصال خيل

مثالً عطش عالقه به وطن  .باشد يمقدمات يمدار بسته نشود و آنچه بسته شود مدارها
 .رهاند ها به يها و بدبخت و گرفتاري ياز چنگال اجنب را آنكه  شود ميسيراب  يوقت

عمر آل در مدت  هدير تأمين شود يا اصالً به حد ايد يممكن است خيل يچنين مطلوب
نوع باز  محبت و خدمت به هم يكه برا يهمچنين آغوش .كوتاه شخص دست ندهد

نوعان درمانده و بيچاره و محتاج وجود دارند بسته نخواهد  كه هم يشده باشد تا وقت
د به نقطه انسداد و اختتام توان مييا علم كه پايان ندارد مدار طالب آن چه موقع  .شد

 برسد؟

عشق  ينبوده واقعاً سالك واد يگر فقط مدعصورت شخص طالب ا در اين
 يدر پا را آنبه خرج داده مايملك توليد كند و  يدايم مساع طور بهباشد، بايد 

 .نمايد يمعشوق واال مرتبه قربان

البته نرسيدن به معشوق و بازماندن مدار، داللت بر بيهوده بودن عمل و پوچ شدن 
كه فعاليت در داخل و خارج شخص  ينظر از آثار مثبت صرف .نمايد يمكتسب نم

 .نخواهد بود يو تدريج يدارد، عدم وصل مانع تقرب و اكتسابات جزي ابراز مي
وصال به معشوق بينهايت مستلزم مدار بينهايت، و كار بينهايت و اكتساب بينهايت 

 يبرا يول .ذخاير بينهايت طبيعت تأمين خواهد كرد را آناست كه البته خوراك 
شايد  .محدود به معبود نامحدود عمر نوح و صبر ايوب هم كم استرسيدن موجود 

 ...الزم باشد يا عمر دوباره در محيط پرمايه
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 ؟شود ميچه  ياخالق يانتها يب ياين مدارها رحال تكليف كهولت د

اگر  .كرد ميدر نتيجه رسيدن به طعمه و به مطلوب بروز  يسابقاً ديديم آنتروپ
 .هم نيست ينيست پس قاعدتاً پير يايت مطلوب نرسد، آنجا كه سيرشخص به نه

خاموش  يبعد از ديگر يو اشتها و شهوات و ذوقياتش يك شود ميتن انسان پير 
دور دست اشباع  يها او كه مطلوب يگردد، اما عواطف و عقايد و مكتسبات روان مي

 .شوند هم مي كنند بلكه تصفيه و تقويت ينشده است نه تنها تخفيف پيدا نم
البته تا  .شاهد بر اين مطلب است يو پسيكولوژ يمشاهدات و تجربيات فيزيولوژ

پيرها  گويند مياينكه  .باشند ميسالم و قائم  يجسمان يها ها و پايه كه مايه يزمان
شوند حكايت از آن است كه احساسات و عقايدشان را حاضر نيستند به  خرفت مي

 يها يگرفته، افزايش آنتروپ يالبته بعد از آنكه اعصاب زنگ پير .غيير دهندت يآسان
ها  رسيد كه دانسته يا دل و دماغ را تحجير كرد و شخص به مرحله يها سلول يماد

منعقد  يها دانه يال هالب كه يوقت عواطف و عقايد مانند سيال ، آن1را ديگر ندانست
 صورت بهتركيبات مكتسبه كه  يول .از جريان خواهد افتاد كند ميشده گير 

نفوذ كرده، ( Sub - atomique) «يزيراتم»و شايد  يتا اعماق اتم يتشكيالت سلول
زمين و آسمان مأمن گزيده است و  يو شيمياي يعوامل فيزيك خارج از دسترس

  .خواهد ماند يحال خود باق هب

 اش و كيفرپاد ی لهئمس -7 .9

و با توجه به اينكه فرد انسان يك  ماسيو ينسب يها با استفاده از مشتق 1 .0در بند 
بوده، ( Monophase) «تك فصل»و ( Uni - Constituant) «يتك عنصر»سيستم 
عبارت كامل ديفرانسيل  ،آيد يبين نم ديديم در 0كه در فصل  ياقتصاد يها پتانسيل

 :را چنين نوشتيم ياخالق ينيرو

dW = -S.dT – AP.dV 
و تغيير عالمت ظاهر  J را پس از ضرب در يو از آنجا ديفرانسيل عمل اخالق

 :ساختيم
d fK  = J.S.dT + P.dV  

 كيفر( را متناسب با  اگر پاداش )يا باشد مي يخالقاز اين عبارت كه مقدمه عمل ا

                                                
  «دَ عِلْمٍ شَيْئًالِكَيْ الَ يَعْلَمَ بَعْ: » 15/  (10)نحل .1

 (اي كه پس از دانش ]فراوان[، هيچ چيز ندانند؛ ... گونه ... به)
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فرمول پاداش و  توان ميكار و كوشش بگيريم و فعالً نتايج و آثار را كنار بگذاريم، 
 شود ميو كجا و چگونه اين پاداش داده  يالبته كار نداريم ك .دست آورد هكيفر را ب

 يترازو يها ه جبران باشد وزنهب خواهيم بدانيم اگر بنا مي .يا نه شود ميو اصالً داده 
 .خواهد بود يعدالت چه اندازه و به چه سنگين

در اين عبارت ديفرانسيل، كه مقدمه پاداش )يا كيفر( است چهار عامل دخالت 
يا نياز  يخيرات درآمده است، درجه دلبستگ صورت بهكه  (S) مقدار مايملك :دارد

كه صرف خدمت  يمدت زمان،  (p) ، فشار عشق و عقيده (T) خود شخص به آن
 .(v)شود يم

به ميزان ثابت منظم باشد و با  نمايد ميكه شخص  ياگر فرض كنيم خيرات
او نيز  يو اقتصاد يروزانه خود عوضش را تحصيل نمايد و كشش عشق يها فعاليت

 :آيد زير درمي صورت بهصورت انتگرال فوق آسان شده  كم و زياد نشود، در اين
teC  +PV  +J.S.T  =fK 

پاداش پايان  .دخالت خواهند داشت يو خط ينسب طور بهعوامل چهارگانه فوق 
است با مجموع ارزش خيرات و  يعمر يا پايان يك مرحله از مراحل خدمت مساو

كه تحت  يعالوه كل كار هكه كرده است )تبديل شده به واحد كار( ب يانفاق
 .انجام داده است (v) و در مدت (p) عشق كوشش يا

 در S.T ضرب حاصل .اند فقرا نبايد زياد غصه بخورند كه از جمله اول محروم
زياد دارند و  S آنها كه پردرآمداند .متوسط ثابت است طور بهمورد اشخاص مختلف 

كه مردم لئيم( و آنها  يدر نظرشان كم است )البته به استثنا  T يارزش واحد مال يعن
آنها به مال زياد  يكم دارند در عوض احتياج شخص (S) ، اگرباشند ميچيز  يبينوا و ب
است كه  يخالصه آنكه متمم اطعام همان نياز و دوست .برايشان بزرگ است T و رقم

1.شخص به مال دارد
 

هركس  .بوده و در جهت خير و شر هر دو صحيح است يمعادالت فوق كل
در هر دو  .دهد ميبه خرج  يارد كه در راه آن مساعد يمنظور و معشوق و معبود

بر آن در خارج و  يكه آثار شود ميبا ارزش محسوس توليد  يانرژ يمورد مقدار

                                                
 .«مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُبِهِ»:  1/  (10)دهر)انسان( .1

و مسكين و يتيم و اسير را با وجود احتياج و محبتى كه خود به شامشان دارند طعام )
 (.دهند مي
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ابراز  يانرژ ييعنK  قاعدتاً بايد گفت اين آثار متناسب با .داخل مترتب خواهد بود
وق نوعيت شده است كه خود آن متناسب با درجه عشق و عقيده بوده است و با معش

اعمال او از نوع  يكه عاشق علم است طبعاً اثر خارج يمثالً كس .و سنخيت دارد
كه عاشق لهو و لعب است،  يو كس .باشد ميكتاب و كشف و مدرسه و شاگرد 

يا  ياز نوع قمارخانه، ميخانه و مطرب و فاحشه را با انفاقات خود نگاهدار يآثار
 يخود مبنا و مبداء آثار ديگر ياين آثار در جا .گذارد يو به يادگار م نمايد ميابراز 

البته  .ها و شايد تا ابد ادامه و توسعه خواهد داد خواهد شد كه عمل اوليه را تا مدت
كه از آن ناحيه  يا كه تناسب با طبيعت و قرار خلقت داشته باشند با تغذيه يآثار
خوب اگرچه به لحاظ  ترتيب عمل و به اين 1يابند مي يبيشتر يشوند دوام و بقا مي

 .3با عمل بد باشد، پاداش آن چندين برابر خواهد شد يمساو fKمقدار اوليه

است نيز شباهت و تناسب خود را با  يكه همان مكتسبات شخص يآثار داخل
اگر در محيط موافق قرار گيرد مورد تاييد و تشويق و  .معشوق حفظ خواهد كرد

و اگر در محيط مخالف وارد شود استعدادها و خصال مكتسبه  .شود ميتقويت واقع 
ار زگ مثالً يك فرد خدمت .صاحب خود را به زحمت و مخالفت خواهد انداخت

ابراز  يدوست اگر در اجتماع مردم صالح قرار گيرد، از طرفين محبت و گرم خَيّر نوع
اع است و با آنها تجانس كه او بينا و آشنا به افكار و اوض يو در چنين محيط شود مي

پاداش  يو پاداش رو .برايش باز خواهد شد يا العاده دارد ميدان عمل و رشد فوق
ها و  در همان محيط يك فرد لئيم حسود قهراً از مشاهده خوشبختي يول .برد مي

كه بنابه طبيعت خبيث  يرنج برده و با اقدام باشند ميكه مردم متمتع  يهاي فراواني
 .خواهد خورد يماً توسريد داخواهد بكن مي

 

                                                
بيش از صدها قصر و تفرجگاه ساخت و دو سه باب مسجد و مدرسه. از آن  در اصفهان شاه عباس .1

طور  هدهنده شخصيت داشت، فقط ب مجلل چون جنبه شخصى و تنزلهاى  هاى بزرگ و عشرتگاهقصر
ها و كاروانسراها  نمونه يك تاالر چهل ستون باقى مانده است. ولى مساجد و همچنين آب انبارها و پل

 .دارى و بارور شد چون مفيد براى مردم و منطبق با احتياج و فطرت بود، در دامن طبيعت نگاه
 «َمن َجاء ّباْلَحَسَنِة َفَّلُه َعْشُر َأْمَثاِلَها»:  105/  (0)انعام .3

كسى كه كار نيكى بياورد براى او ده مقابل آنست، و هركس بدى بياورد پاداشش مطابق )
 ...(آن خواهد بود
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 بعد از حيات ترموديناميك
 

ترموديناميك عشقش كشيد  :راه آمديد ترموديناميك يپا در فصول گذشته پابه
ديد صحبت از سوز و گداز  .را خواند و اشعار عرفا يخارج يها رمان .عاشق شود

 .به شرط آنكه حركت و كار هم در كار باشد .باشد ميبا مزاج گرم او سازگار  .ستا
فهميد  ينم  را خوب  چون زبان عشق .ديد  و نزد عشاق يحركت و كار را در زندگ

حيات را  ق خودمنط در .را پرسيد  يزندگ يمعنا .شناسان رفت خدمت زيست به
 .وجوش با جنب  بلكه ،احتياج خاموش  اما نه .ديد  ق با احتياجبمنط

 يجز انرژ يا و جمله يجان منبع يحركت و كار در عالم ب يبرا ترموديناميك
  W=U–T.S در عبارت يحيات يها نيز ديد فعاليت در عالم جاندار .شناخت ينم مؤثر

ها و  همان فرمول ديد با مختصر تطبيق و تغيير مناسب .شود مي يگير خوب قالب
ترين آنها كه عشق و تكامل است  يو اساس ياز مسايل حيات ينتايج جواب بعض

 .مشاهده كرد يرا در پير يسپس تمام آثار و خصوصيات آنتروپ .دهد مي يكلطور به
 .اجتماع يفرد و پير يپير

او را به  .سايه آمد به  سايه يو شاداب يهمراه انسان از لحظه انعقاد نطفه تا جوان
اجتماع كه بر محور اقتصاديات  يبا فرد وارد اجتماع شده و از سروصدا .رساند يپير

 .برداشت يخود نگاه كرد و تصاوير ياز دور با دوربين دو چشم .چرخد نهراسيد يم
 .يافت يراجع به عمر اجتماع و سرنوشت آن در اين تصوير اطالعات

 يتكامل را كه علما اصول شده و مند عالقهاع نسل و اجتم ينسبت به سير عموم
تعيين هدف يا الاقل مسير انسان قرار  ياند، مالك تشخيص برا كشف كرده يطبيع
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 يمدارها .عشق رسيد يمراحل تكامل يها و منظره يبه يك سلسله نكات اخالق .داد
ا آنه يها پرونده .ديد ياز قبيل خورد و خوراك را ساده و مسدود م ياوليه زندگ

اغلب نامسدود  را ياقتصاد و يو اخالق يعاطف يمدارها يول ،شد مي بسته و يافته خاتمه
و  كند ميرا كه با تأسيس يك نطفه باز  يا پرسد آيا طبيعت پرونده از خود مي .ديد

كاره  ابد نيمه يبا در رسيدن مرگ برا نمايد ميبه دقت تعقيب  يدر كشاكش زندگ
گاه نبايد بسته شود؟ مسئله  گرداند؟ اين مدارها هيچ گذارد؟ حيات را برنمي باز مي

 ؟سازد ميها را به هرجا و به هر حال كه هست متوقف  مرگ آيا همه حساب

اش  كه ريشه ترموديناميك يباشد برا آسان هركس يبرا مطلق يقبول مرگ و فنا
 ؟نمايد ميبر اصل بقا و ثبات است، بسيار مشكل 

مطلق  ياوالً فنا يزند، ول كه اصل دوم فرياد فنا و شيون مرگ مي درست است
جان  اجسام بي يبرا يثانياً آنتروپ .خواب است .است ينيست بلكه انحطاط و خاموش

مرگ  هآنها را ب شوند واز خارج محروم باشند امجز اگر محدود دارند ي كه سرمايه
 .دهد ميسوق 

در اينجا هرچه هست احتياج  !رار بر انزوا و حرمان نيستدر عالم جاندار كه ق
خواهد  ياو م !اجابت معبود ي از ناحيه و است دعا سراسر موجود از ناحيه .طلب و است

در اينجا اصل بر رشد است كه درست مخالف  .دهد يشنود و م ياين م .دود يو م
 تدريج به روزگار حوادث تأثير تحت آسا فلك يها كوه جان بي عالم در .است يآنتروپ

باالخره طبق  .آورند يفرود م شوند و از اوج عظمت و اقتدار سر يده و پاشيده مييسا
آنها از  .شوند يقانون احتماالت با سطح زمين هموار و در صحنه روزگار گمنام م

در تاريخشان  يروند بدون آنكه بازگشت و تجديد مدار به مرگ مي قدم اول رو
 يباق يآنكه چيز  بيرحمانه بر پهلويشان وزيده، بدون يباد وحشتناك آنتروپ .اشدب
 !كند مي پخش  زمين برد و بر مي  بين قطعه از  عظيم آنها را قطعه بگذارد پيكر 

ها و  ها و نيوتون نام، ناپلئون ياز نطفه ناچيز ب .در عالم جاندار جريان معكوس است
كه عظمت و نام و آثارشان در زمان حيات  يهاي شخصيت .شوند محمدها پديدار مي

در اينجا  .گيرد يخود م يبعد از حيات، دنيا را تحت سيطره و روشناي يحت يو گاه
بار هم اگر صفر شود  صد يروز مؤثر يانرژ يريزد، ول زهر خود را مي يهم آنتروپ

طرف و  عشق و احتياج موجود از يك ييعن تحيا يو نيرو .كند ميباز سر بلند 
از  ييك .كند ميماً بيدار و زنده يخوراك و امداد طبيعت از طرف ديگر او را دا
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كه با  يافعال ي مجموعه يگفته بود كه اصالً حيات يعنمگر ن نام به يها بيولوژيست
 ؟كنند ميمرگ ستيزه 

طرف استنباط و  از يك .گيرد قرار مي ياستفهام عجيب ي مقابل نقطه ترموديناميك
 يمدارها مكرر تجديد العين يرأ مشاهده به يمتك آنها نظر كه يشناسان زيست اظهارنظر

 .العين مرگ ي، و از طرف ديگر مشاهده رأباشد مي مؤثر يانرژ يو احيا يزندگ

انسان بيش از سايرين از ته دل خواهان حيات  .خواهد بميرد ينم يهيچ موجود
معتقد و  .و درد هم در آن نباشد يكه مرگ نداشته و دشوار يحيات .ديگر است

كه بشر را وادار  يهمان طبيعت و خلقت .غيرمعتقد فطرتاً و شديداً خواهان آن هستند
همه وقت هم كه اتفاقاً بيش از  ي، در مواقعنمايد ميبه عشق به حيات و صيانت نفس 

اوامر  يو گوي شود ميگر  استعداد و نشاط و فعاليت در انسان جلوه يآثار حيات يعن
و استقبال  ي، شخص با كمال ميل حاضر به جانبازباشد ميخالص نافذ  طور بهطبيعت 

مگر دستگاه خلقت و طبيعت دو زبان دارد؟ اگر ما يك طبيعت  !گردد از مرگ مي
هم كه در نهاد  يزبان .باشد يتبديل و دوگويد توان يمدر آن ن)يا يك خالق( داريم، 

پس  .همان زبان فطرت است دهد ميبشر )و در كالم پيشوايان بشر( امر به شهادت 
 .باز هم حيات است .شهادت در آستان معشوق مرگ نيست

اند اطمينان حاصل كنند  مايل .شود ميبدانند بعد از مرگ چه خبر  خواهند ميهمه 
گويان قرن جديد  سراغ غيب هب .آنها جامه عمل خواهد پوشيد يا نه يدرون يكه آرزو

 .بينند يروح م روند و آنها را خشك و بي مي يعلوم ماد دانشمندان ييعن

 مُردم در اين فراق و در آن پرده راه نيست
 دــده يـمم نـانـدار نش ردهــست و پــا هـي

 :كند ميدو سئوال  .پرسد مطلب را از خود مردم مي ترموديناميك

 يها از مصرف شدن تمام انرژي يو حاك يشما كه مرگ را پايان زندگ -1
 يگذشته هرچه داشتيد به خارج ريختيد و چيز يدانيد، آيا در مدارها شخص مي

 خود نگاه نداشتيد؟ يبرا

 ر دم مرگ به مصرفد يانرژ يها ذخيره يآيا آخرين قطره پيمانه عمر يعن -3
 است؟  رسيده 

 عشق يانسان از مدارها .جواب اول در فصول گذشته داده شد، ديديم كه خير
 .دارد مي نگاه خود يبرا را  آن و .آورد يم همراه يمكتسب بلكه .گردد برنمي يخال دست
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 .جواب دوم در اولين بند فصل حاضر داده خواهد شد

پرور خلقت  از دامن كودك ترموديناميك كه يا با جواب اين دو سؤال و تجربه
از پشت سر كاروان مردگان كه هزاران هزار سال است به  كند مي ييافته است، سع

گوش  يده بود بشنود و بهشن را كه حافظ يشوند بانگ جرس مجهول رهسپار مي يواد
 .خوانندگان برساند

 !العيش العيش نصف وصف

 یجوي تازه -8 .1

 .تازه، مطلوب تازه يخبر تازه، كار تازه، غذا .انسان طالب تازه است

و  .كند ميانسان را بيدار و با نشاط  يو تغيير در هر مطلوب و مأنوس يهر تازگ
 .كند ميمثل اينكه او را جوان  .نمايد ميفعاليت و اشتها و ذوق را تحريك 

        فسانه گشت و كهن شد حديث اسكندر
 است دگر  يسخن نو آر كه نو را حالوت

 .كند مي يباره ترق در انسان يك W مؤثر يبه عبارت خودمان انرژ

در حيوان نيز شايد اين وضع پيش آيد و مصداق آن همان تجربه معروف پاولوف 
هاضمه را  يغدد مجار يمواد غذاي يخيال بعض يكه مشاهده و حت طور همان .باشد

رنگين هميشه بر اشتها و مقدار  يدارد و يا تنوع سفره و غذاها ترشح كردن واميبه 
 .افزايد يخوراك شخص م

در اثر مواجهه  W = U – T.S: يها يك از جمله ازكجا است؟ كدام W ياين ترق
اصل اول اجازه  .شود ميوارد ن ي؟ البته از خارج چيزنمايد ميبا موضوع تازه تغيير 

 .نابود شده است   Sاز يالساعه افزايش و يا جزي خلق U از يقداربگوئيم م دهد مين
كه به حالت كمون در انسان بود، در نتيجه تأثير  يا تازه  Uيميشايد بتوانيم بگو

كه در  ينقش يو تحريك معشوق يا موضوع تازه بيدار شده مانند بازيگر گمنام ب
 .شود ميحالت آماده باش احضار نتيجه تغيير يا توسعه برنامه نمايش به پشت پرده به 

از حالت كمون به حالت پتانسيل در  يو استعداد درون يدر اينجا نيز يك مقدار انرژ
 ازخود آن مقدار  يها قبالً ما در محاسبات و استدالل .گردد مي W آمده وارد صف

U  داديم كه زنده و بيدار و قابل تبديل به را دخالت مي dK ي باشد و از تمام ذخيره 
 .خزاين موجود خبر نداشتيم
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 يبودن زندگ يكه مكررات عمر و يكنواخت بودن و خالطور همانخالصه 
، باشد ميمعالجه امراض و تقويت مزاج مساعد ن يبرا وجه هيچ بهكسالت آور بوده و 

 يداشته شايد منشاء يا الاقل مؤيد حس كنجكاو ينيز واقعيت عمل يجوي خصلت تازه
مانند و عمر  تر مي زياد دارند به سالمت يكه كنجكاو ييپيرها گويند مي .باشد
 .كنند مي يبيشتر

 يدور يعالوه بر تغييرات تناوبW گيريم كه از اين تجربه و توجه چنين نتيجه مي
، شود ميبا خارج بر آن عارض  يها دلو ضمن تبا يزندگ يعنصر يمدارها يكه ط

و  شود ميخديرها زياد يا كم ها و ت اصوالً ثابت نبوده، جمله اول آن با تحريك
بنابراين مرگ نيز  .شود ميزائيده از فعاليت و عمر افزوده  يهمان نسبت بر سالمت هب

به  S يشخص و رسيدن تدريج يجنبه قطعيت و مطلق نداشته منطبق با پايان عمر برا
چه بسا كه فقط  .باشد مين U يكل يدرون يمقدار معين مقدر و به انتهارسيدن انرژ

او  يدر مواد پيكر انسان در دوران زندگ مكتوم ياز انرژ ييك جزء بسيار ناچيز
مابين  يشيمياي يها عيناً مانند فعل و انفعال .وارد ميدان شده و ابراز وجود كرده باشد

 .كننده نيست ناصر فعل و انفعالمعرف تمام ذخيره انرژتيك ع اتصال يكه انرژ اجسام
درآميزد، اين حرارت  يبلكه به حسب آنكه عنصر مورد بحث با چه عنصر ديگر

 .كند ميتغيير  باشد مياتصال  يمخالف انرژ و با عالمت يفعال و انفعال كه مساو

كليه  و اتصال ي، انرژشود ميبحث  ياز اين باالتر، بنابر آنچه در فيزيك اتم
ها بوده،  اتم يخارج يها الكترون نظام تغيير مختصر از يصرفاً ناش يشيمياي يها انرژي

و تازه هسته اتم كه مركز  .دهند ميمحموله خود را به هدر ن يها تمام انرژ الكترون
 .خود را بروز نداده است و قدرت ماهيت باشد مي (ي)و بنابراين انرژ ماده تجمع ياصل

تر از آن  كوتاه ين نيز شايد بتوان گفت كه دست مرگ خيلدرمورد مرگ انسا
 يحيات يمنابع و ذخاير انرژ !كرده باشد يموجود را خال ياست كه تمام منابع حيات

و فقط يك  .انتها رسيده باشد كه به است مانده يخيل هنوز موجود هنگام رسيدن مرگ
هش و زوال قرار كا كه در معرض باشد ميمكتوبات وجود  يجزء بسيار ضعيف سطح

به اين اعتبار مرگ حيوان و انسان هم مانند مرگ نباتات يك مرگ  .گرفته است
اگر محيط خارج  .داخل نه است خارج پيمانه محيط شدنِ ياز خال يناش ييعن يخارج

داد چه بسا كه موجود  را نشان مي يبيشتر و برتر يها ها و معشوق ها و مطلوب تازگي
به لحاظ شرايط و طرز ارائه و  ياگر در محيط خارج تغييراتو  .كرد ميزيادتر عمر 
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صحنه نمايشگاه  از كنه ذات شخص به يديگر يهاΔUها پديدار شود،  تغذيه معشوق
 يها كه ذخيره انرژتيك ماده نسبت به انرژي طور همان .حيات، حاضر خواهد شد

اجسام  ييميايو ش يفيزيك يها و غيره كه ضمن فعاليت ي، الكتريكي، مكانيكيحرارت
زياد است كه حكم بينهايت را دارد، عمر انسان )و هر  يقدر ه، بكند ميبروز و ظهور 

تازه پيدا كند( نيز امكان  يها با شرايط محيط يكه بتواند تجانس و تجاذب يحيوان
كه حيوان و انسان نيز مانند نباتات با  خصوصاً اگر درنظر بگيريم .شدن را دارد بينهايت

 يها انرژي جبران و مانده جوان هميشه ندتوان مي ها سلول تعويض و رشد و يمدائ تغذيه
پيش  يو ترتيب ياگر محيط .را بنمايند يآنتروپ يطبيع يمؤثر فوت شده و افزايش اصل

آيد كه انسان با تطبيق و توافق با آن بتواند تحصيل بالانقطاع مواد و تخليه فضوالت 
 يميسر خواهد بود و تا وقت يو خلود در چنين محيط يقت حيات ابدو را بنمايد، آن

در خارج او وجود دارد و ذخيره زمين و آسمان به پايان نرسيده  يكه مواد و انرژ
1.كردخواهد عمر نيامده پيش محيط شرايط با تناسب عدم او وجود دستگاه در و است

 

 از نطفه تا بلوغ -8 .2

از عمر را  يبلوغ آن سن و آن حد .باشد ميآن  يو نسب يكل يمقصود ما از بلوغ معنا
در اعضاء و افكار شده، بتواند  يرشد كاف يكه شخص )يا حيوان( دارا گويند مي
مرغ سن بلوغ بعد از  يمثالً برا .خود بايستد و احتياجات خود را تأمين كند يپا يرو
، و كند ميرها  است كه از تخم بيرون آمده مادر او را به حال خود يدو ماه ييك

                                                
َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت الَسَماَواُت َواأَلْرُض ِإّاَل َما َشاء َرّبَك  َوَأَما اَلِذيَن ُسِعُدوْا َفِفي اْلَجَنِة»:  151 /( 11)هود .1

 .«َعَطاء َغْيَر َمْجُذوٍذ
كه  اند پس در بهشت خواهند بود. مخلد در آن تا زماني بخت شده ككه ني و اما كساني)

اين نعمت خلود در بهشت  ،ن هست مگر آنچه يا آنقدر كه خدا بخواهدها و زمي آسمان
 بخششى است بدون كاهش و بريدگى( 

 فرمايد:  آيات ديگر در وصف غذاهاى بهشت مي
  (77و  73 /( 00))واقعه .«َلا َمْقُطوَعٍة َوَلا َمْمُنوَعٍة .َوَفاِكَهٍة َكِثرَيٍة»

خواهد بود، ( نوع جذب و تحليلى كه بال انقطالع و غيرمضر براى بدن )عدم افزايش آنتروپى يعنى يك
 رسد:  او ميه خود ب هب مانند تغذيه نباتات. و اين اثمار و ارزاق در دسترس انسان بوده خود

  .«َوُأْزِلَفِت اْلَجَنُة ِلّْلُمَّتِقنَي: » 95/ ( 30)ءشعرا
 ( اپيشگان قرار داده شود.]در آن روز[ بهشت در دسترس پرو)

 .«ُقُطوُفَها َتْذِليًّلا َوَداِنَيًة َعَّلْيِهْم ِظَّلاُلَها َوُذِلَّلْت: » 18( / 10ي دهر)انسان() در سورهيا 
 (ه سهوت در دسترس است.هايش ب هايش در نزديكي آنان است و ميوه )سايه
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 يدقيق يانسان البته سن قطع يبرا .شود ميديگر متحمل دانه جستن و دفاع از او ن
شخص در روز معين از منطقه نقص  يوجود ندارد كه تمام اعضاء و وسايل حيات

و به حسب  يو تدريج ياست نسب يوارد منطقه كمال شده باشند، بلكه اين مسئله امر
 يجنس يكه قوا يدر شرع آن زمان .كند ميفرق  يگاستعداد اشخاص و شرايط زند

پديدار شود سن بلوغ در نظر  يآمده، ترشحات غدد جنس يو آمادگ يبه رسيدگ
اند  رشد كرده يموقع البته ساير اعضاء و اعصاب نيز به حد كاف در اين .شود ميگرفته 

و درآورد  ينان و آب .خويش گردد يو شخص امكان اين را دارد كه كفيل زندگ
ها و صاحب  در هر حال با پيدايش عشق وارد جرگه آدم .تشكيل دهد يا عايله

سن دخالت و  ينيز سن بلوغ، يعن ايران يدر قانون مدن .شود ميشخصيت و مسئوليت 
1.اند گرفته يمسئوليت در اجتماع را در بيست سالگ

 

غ احتياجات موجود كه به اين مسئله شد از آن جهت است كه قبل از بلو يتوجه
و او را به وصال مايحتاج و مطلوب و معشوق )اگر بشود  نمايند ميرا ديگران تأمين 

اما بعد از بلوغ شخصاً بايد به طلب و  .رسانند ( مي!ها صحبت از عشق كرد در اين سن
 .تكاپو بپردازد

ادر % بوده، م155از زمان انعقاد نطفه تا وضع حمل )يا خروج از تخم( اين كفالت 
و ساير مايحتاج رشد موجود را در محل به او  يتخم( مواد غذاي ي)يا محيط داخل

 يشده و يك يبعد از وضع حمل، كفالت و حمايت به تدريج كه اعضاء قو .رساند مي
 .رسد تا به صفر مي شود مي ي، ضعيف و جزينمايند ميپيشرفت  يبعد از ديگر

است كه در ( Point d'inflexion) يبنابراين بلوغ يك فصل مشترك يا نقطه عطف
شده و حايز اهميت خاص  و ساير امور متفرعه پديدار W يحيات ينيرو يمنحن
 (851در صفحه  9)شكل  .باشد مي

                                                
سالگى  80كه گفته شد موضوع امرى است نسبى. در چهل سالگى هم انسان نسبت به  طور البته همان .1

حكم نابالغ را دارد. ولى تشخيص دقيق شرع متكى به يك امر طبيعى بسيار محكم بيولوژيك و 
آيند و طبق نظريات فرويد و بسيارى از  دنيا مى . موجودات براى توليدمثل بهباشد مي پسيكولوژيك

ترين  . بنابر اين طبيعىباشد ميهاى آنها  هاى جنسى اساس رشد حيوانات و ساير فعاليت دانشمندان، فعاليت
شود. از اين به بعد است كه پسر و  سرحد بين انسان نارس و رسيده، همان زمان بروز اعمال جنسى مي

ها و  بينند. و مواجه با خطرات و مسئوليت ه و به چشم ديگر همه چيز را مىدختر وارد دنياى جديدى شد
بينى تربيت فكرى و تعليمات دينى  شوند. شرع اسالم از پدر و مادر خواسته است پيش تكاليف بزرگ مي

وظايف  هاوالد خود را به موازات رشد طبيعى آنها طورى تنظيم نمايند كه در آستانه بلوغ جنسى، آشنا ب
 .دست گيرند هد شده بتوانند اداره وجدانى نفس خويش را با راهنمايى ابوين بخو
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كه  باشد ميو نسوج بدن  ها سلولدر محيط رحم وضع جنين شبيه به ساير 
تك  تك يمانند خون و صفرا و غيره بوده، وقت( Humeur)ور در مايعات بدن  غوطه

با محيط خارج  يدر تعادل مكانيك يا و تا اندازه يگرفته شوند در تعادل حرارت
و بدون تالش و طلب به آنها  يمجان طور به ي، و مواد غذايباشند مياطراف خود 

0T.S)d(U بايد  جنين  يبرا  پس قاعدتاً .رسد مي
f

dK  يانرژ ييعن .باشد  
 .ماند ي( ثابت ميحيات ي)نيرو مؤثر آن

 :شود مياز دو راه تأمين  W = U – T.S ثابت ماندن

1- U = C
te   و S = C

te
 .(هر دو ثابت يو آنتروپ پتانسيل يانرژ)   

3-  U = T.S   
T

1

ΔU

ΔS
(متناسب پتانسيل يرژان يكهولت و ترق يترق). 

 .شود ميذخيره  مكتوم يانرژ صورت بهگيرد،  آنچه طفل غذا مي يدر دوران جنين
دنبال  ه، و بمؤثر يدر او بيدار شده انرژ پتانسيل يندارد كه انرژ ياحساس و احتياج

جنين ثابت  يتر بوده، آنتروپ بنابراين شايد احتمال اول صحيح .ظاهر گردد يفعاليتآن 
جواب  بيولوژيك ياست كه بايد شيم يا مسئله .شروع كند يبماند و نوزاد با آنتروپ

 .بدهد را آن

نبات بوده،  يجنين در رحم )يا در تخم( قابل تشبيه به زندگ يخالصه زندگ
بنابراين اگر از رحم بيرونش نكنند )يا بيرون  .سدر و رشد به پايش مي امايحتاج بق

 .(را داشته باشد )البته به شرط ادامه محيط گرم و نرم ينيايد( شايد امكان عمر ابد

يا دوران برزخ  يگفتيم دوران كودك كه طوري بهبعداز زائيده شدن تا سن بلوغ، 
جهات احتياجات به  يكه از بعض يبه اين معن .باشد ميو بلوغ مابين دوران جنين 

 ياز بعض يول .شود ميابراز دارد و از او دفاع  يرسد بدون آنكه مساع طفل مي
 ي، تشريك مساعكند ميجهات و به تدريج كه حس احتياج و قوه فعاليت در او نمو 

 :ين است كهها با هم دارند در ا كه اين دوره يفرق .شود مياو الزم  يشخص

 احتياج هست، احساس اشتها و لذت وصال نيست،   فعاليت هم نيست   :یجنين   دوران  در

 ( نيستينسبطور به)فعاليت احساس اشتها و طلب و لذت هست،هست،  احتياج :یكودك در دوران

 .هم هست فعاليت    ،  //       //    //  ،       //     :         بعد از بلوغ

يا آب  ياو شيرين به ي، وقتكند مياحتياج را حس  شود ميه و تشنه بچه گرسن
همچنين از سرما و  .رود يشخصاً به تحصيل آنها نم يبرد، ول لذت هم مي دهند مي

 رسد كه بايد  عقلش نمي ي، ول برد برد و از مطبوع و ماليم نيز لذت مي گرما رنج مي
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  .خود را از سرما و گرما حفظ كند

 یزندگ یها قلعه ،غ تا مرگاز بلو -8 .3

بر طبق احتياج و احساس و  .شوند مي يكامل ط طور به يزندگ يبعد از بلوغ مدارها
در همين  .يمخصوصاً بر طبق اراده و اختيار شخص و بدون كفالت و دخالت ديگر

( كه ايجاب مسئوليت 0 .0)بند  يو عادات اختيار يدوره است كه مكتسبات اراد
 .شود ميخص پيدا ش ي، برانمايند مي

 يبدن يگذارد و قوا مي يكه احتياج و عشق رو به فزون ياز سن بلوغ به بعد تا مدت
 يتوسعه و شدت گذارده و ترق  به رو ياختيار يها وجود دارد، فعاليت ياندازه كاف به

و  شود ميها كاسته  از فعاليت يو بعد در سنين پير .از همه وقت بيشتر است يآنتروپ
در  يمنحن يتغيير انحنا .رود به خط مجانب مي خفيف گرديده، رو يآنتروپ يترق

 .(9)شكل  باشد ميضعيف دارد نقطه عطف بلوغ  يترق S كه يفاصله مابين دو دوران

كه دارد و اعضـاء   يو قدرت و اختيار يدر ايام بعد از بلوغ است كه شخص با آزاد
ه مراحل رشد و مصـالح طبيعـت در دسترسـش گذاشـته اسـت، بـه تـأمين        ك يو وسايل

و  يا خـود قلعـه   يهـركس بـرا   .پردازد مايحتاج و مبارزه با محيط ناسازگار طبيعت مي
پوشـيم   كـه مـا مـي    يلباسـ  .بنـدد  يمـ  يو با همسايگان قراردادهاي درست كرده يقراول
طبيعـت مجانـاً دريافـت    ايـم )حيوانـات از    است كه عليـه سـرما درسـت كـرده     يا قلعه

 يسـازيم و در آن انبارهـا و تختخـواب و داروهـا و تجهيزاتـ      كه مي يا خانه .اند( داشته
بـا   ينظـام  يگيـريم يـك سـاخلو    كـه مـي   يكـار و دربـان   ايـم، و خـدمت   فراهم آورده

 يپـرده اسـتتار   باشـد.  ميو عليه همنوعان ما  ...تجهيزات و نفرات كامل عليه طبيعت و
هـا   گاه گيريم اينها هم پناه كه مي يجانب كشيده و قيافه حق به  و پندارمانكردار  يكه رو

كـه   يهمچنـين قراردادهـاي   باشـد.  مـي اجتمـاع   دفاع و مبارزه در يبرا يهاي گاه و كمين
هـا   حمايـت  كنيم، مي اجرا و وضع ياجتماع مقررات و يزندگ روابط و آداب صورت به

جـان و بـا    ير مشـكالت طبيعـت )طبيعـت بـ    خود در براب ياست كه برا يهاي و شفاعت
 يخالصه آنكه بشر يك سلسـله ممتـد وسـايل    .كنيم ( درست مييو انسان يجان حيوان

رغـم   علـي  كـه بتوانـد در محـيط طبيعـت و     كنـد  ميفراهم  يهاي انگيزد و اسباب بر مي
را  يحيوانـات چنـين كـار    .نمايـد  يطبيعت بر طبق احتياج و ميل و اختيار خود زنـدگ 

تجـاوز   يو مـوي  ييـا علفـ   ياز حـدود النـه خـاك    كننـد  مـي ند بكننـد )يـا اگـر    وانت مين
 در مبحث ضميمه بيان شده   كه  طوري بهانسان ) . ندارند ينمايد( چون عقل درست ينم
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 .است( چون غريزه اختيار را پيدا كرده به اين مقامات رسيده است

 اد نطفه تا مرگاز انعق يتغييرات آنتروپ يمنحن -9شكل 

 
 

 

آن  يكه نهايت فعاليت است، ترق يو جوان يدر كودك .تقريباً ثابت استS  يدر دوران جنينمنحني 
مابين اين دو  .كند ميبعداً به تدريج ضعيف شده و به خط مجانب ميل  .باشد ميشديدتر از همه وقت 

مصادف با  را آنآيد كه در محل حداكثر فعاليت است و ما  يپيش م يحال قهراً تغيير انحناء و نقطه عطف
 .گيريم بلوغ مي

  
به  دهد ميكه دارد به خود اجازه  يو تجهيزات يقلعه دفاع ياتكا رتيب بشر به اين به

از هجوم گرگ  .طعنه بزند يو خشك يقحط  سرما و گرما و به به .ريش طبيعت بخندد
ضمناً با مقررات و اصول  .دردشمن خود را در امان بدااز خطر دزد و  .و پلنگ نترسد

 اگر دلش خواست مخالفت است، حكمفرما او قلعه كه در خارج طبيعت و اجتماع هم
خورد و بعد با دوا و  هزيادتر از حاجت معده مشروبات و مأكوالت نامناسب ب .كند 

ها يا با لذايذ و  در شهوات و فساد فرو رود و بعد با آمپول .درمان رفع و رجوع كند
نمايد و با پول و زور و فريب و غيره مدعيان را  يديگر خود را راض يها يدلخوش

سايرين  يها يا از كمك يكسب نرود و از ذخاير ميراث دنبال فعاليت و .دور نگاه دارد
قوانين عدالت و حقوق اجتماع را زيرپا  .يا با استخدام و استثمار آنها استفاده نمايد

متمركز در قلعه يا از زد و  يها و بعد از قدرت .هرچه خواست با مردم بكندگذارده 
 .هذا وقس علي ...سايرين )نصرت و شفاعت( استمداد بجويد يها بندها و حمايت

 قدرت و .ندكرد مياحتياجات او را تأمين   ، ديگرانيو كودك يدر دوران جنين
 منحرفكردند  ييش معين مكه طبيعت يا خانواده برا ياختيار نداشت و از حدود

 .حاال قدرت و اختيار دارد، پس مسئوليت دارد .البته مسئوليت هم نداشت .شد مين
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وضع  يو قوانين يو مدنيت يخود طبيعت  يبرا .شود مياگر خواست منحرف 
 ...زند ظلم و غرور تكيه مي يبر مسند كبرياي .نمايد مي

  !زند هم ميه آيد و بساطش را ب يمرگ م يول ...

 ثبت و ضبط یها دستگاه -8 .4

كه استحكامات قلعه و  يد تا حدودتوان ميهمه اين كارها را انسان آزاد است و 
نفس را در  يمركب سركش هوا .مرتكب شود دهد ميتجهيزات حمله به او اجازه 

 .ميدان ساكت طبيعت و بر پشت خميده ملت بتازد

ند با خطوط كينه )يا با خطوط محبت آنها برسد و ببين آنچه به .كنند يمردم نظاره م
فرصت  يشايد روز كشند مي انتظار و نمايند مي ثبت خاطرها در درمورد اهل خدمت(

 .انتقام برسد

 زودي بهاوالً  .چنين نيست كه طبيعت هم نظاره نكند و در باطن كور و كر باشد
 يادآثار انحراف و فساد در وجود شخص و در نسل و قوم ظاهر شده، انحطاط نژ

آثار اعمال شخص،  يلحاظ فرد ثانياً به .نشان خواهد داد يكيفر اعمال را پس از چند
است چرا كه به  تطبيع .او است از كننده خارج اگر صادركننده او است، دريافت

در صحنه طبيعت  .شود ميمعدوم ن ياثر هيچ عمل موجب اصل اول ترموديناميك
از حساسيت و قدرت  يزياد يها طبيعت نمونه .رود از بين نمي يول شود ميگسترده 

ها سال بر كف و  ثبت و ضبط خود نشان داده، آثار گذشتگان را از هزاران و ميليون
 يو نقاش يحجار و ميكروسكوپيك ماكروسكوپيك يها ها به مقياس در دل سنگ

تازه هنوز  .مثل ما و بهتر از ما فونوگراف و فيلم و باند داردطبيعت هم  .كرده است
 .ها شاهد بخواهد ها و هسته اتم كه از درون اتم بشر مجهز نشده است يوسايل تحقيقات

 يِپالئونتولوژ زودي بهبعيد نيست  ،ميكروسكوپيك هست يِامروز اگر پالئونتولوژ
 .نيز درست شود كلئونيكنو يِاتميك و پالئونتولوژ

زمين  هر وقت .اعمال شخص بود ياين يك سلسله ثبت و ضبط يا پرونده خارج
 ازكرد،  خاليگذشته و اندرون خود را  يها و يادگارها يشده سنگين يمتالش يبه كل
1.حكايت خواهد نمودآنها 

 

                                                
يَوْمَئِذٍ  .وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا .وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا .هَاإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَ»:  0تا  1/  (99)زلزال. 1

  .«بِأَنَ رَبَكَ أَوْحَى لَهَا .تُحَدِثُ أَخْبَارَهَا
     و انسان .هاى خود را خارج سازد و زمين سنگينى .لرزه خود درآيد كه زمين به اني)زم
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خـود شـخص    تـر و بيشـتر در جريـان اسـت،     حسـاس  ييك سلسله ديگر كـه خيلـ  
 يهـا  در بحـث  .بهتـر از اقـرار   يبهتـر از خـود آدم و چـه شـهادت     يچه شـاهد  .باشد مي

و ايـن   .نشـود  يبـه اكتسـاب   يزنـد كـه منتهـ    از انسـان سـرنمي   يگذشته ديديم هيچ عمل
دسـت   ه، شـايد بـ  هـا  سـلول پرده در سراسر وجود شخص و در اعماق  مكتسبات پرده به
كه از دسـتبرد بـاد و بـاران و     شود مي يبايگان ير نقاطها د ها و نوترون اتمها و الكترون

اين دسـتگاه ثبـت و ضـبط كـه تمـام       .طبيعت محفوظ است يو شيمياي يعوامل فيزيك
كه بـه   باشد مي يو كتاب يپرونده داخل .1آن است ياعضاء و جوارح انسان شاهد گويا

تـر بـوده،    درست تر و از حافظه او هم قوي 3خود آدم يا به گردن او آويخته شده است
 يكسـ  يبرا البته اين كتاب .7نموده است يرا با شماره و اندازه آمارگير يو جزي يكل

هـا را   داشته باشد كه پـرده  يها را بفهمد و چشم چون تيغ و اتم ها سلولكه بتواند زبان 
 .8پس بزند، هر زمان قابل قرائت خواهد بود

                                                                                                              
  به  .روز زمين اطالعات خود را حكايت خواهد كرد شود؟ در آن بپرسد زمين را چه مي

 .(طور كه( پروردگارش براى آن وحى كرده است آنچه )يا آن
 .وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ »:  31و  35/  (81)فصلت .1

  «هُ الَذِي أَنطَقَ كُلَ شَيْءٍطَقَنَا اللَعَلَيْنَا قَالُوا أَن وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ
 هاى آنها عليه آنها از اعمالشان گواهى دهند.  گوش و چشمان و پوست... )

گويند ما را  دهيد؟ مي هاى خود بگويند چگونه يا چرا به زيان ما گواهى مي و به پوست
 ...(همان خدايى كه همه چيز را به زبان آورده است گويا نمود

  .«أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِمُنَا»:  00/  (70)يس
گويد و  هاى آنها با ما سخن مي كه دست هاى ايشان، در حالي زنيم بر دهن )امروز مهر مي

 (.دهد پاهاى ايشان شهادت به آنچه كسب كردند مي
 .ْوَم اْلِقَياَمِة ِكَّتاّبا َيّْلَقاُه َمنُشوًراِفي ُعُنِقِه َوُنْخِرُج َلُه َي َوُكَل ِإنَساٍن َأْلَزْمَناُه َطآِئَرُه»:  18و  17/  (11اء)اسر .3

 .«الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ
به  يم و روز قيامتينما و هر انسان، اعمال او را مانند طوق گردن مالزم و همراهش مي)

 آوريم كه گشوده شده تلقى خواهد كرد.  تابى جهت او بيرون مىصورت ك
 (.بخوان كتابت را امروز نفس خودت براى حساب كشيدن از تو كافى است

َلا ُيَغاِدُر َصِغرَيًة َوَلا َكِبرَيًة ِإَلا َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما  َوَيُقوُلوَن َيا َوْيَّلَّتَنا َماِل َهَذا اْلِكَّتاِّب»:  89/  (11)كهف .7
 « َعِمُّلوا َحاِضًرا

گذار  كوچك و بزرگ فرو كارهاىاست اينكه چيزى از كتابى ما چه بر واى گويند مي ...و)
 ...(يابند حاضر مينكرده، بلكه تمام را به شماره ثبت نموده است. و آنچه انجام داده بودند 

 .«اْلَيْوَم َحِديٌد َفَكَشْفَنا َعنَك ِغَطاءَك َفَبَصُرَك َلَقْد ُكنَت ِفي َغْفَّلٍة ِمْن َهَذا»:  33/  (05)ق .8
ات را از جلويت پس زديم امروز ديگر چشمت  پرده ؛در غفلت بودى امالًاز اين مطلب ك)

 (.تيزبين و بينا است
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 بعد از مرگ -8 .5

ها فراموش  اگر خاطره .كند مي يسد را متالشخاك ج .ميراند يرگ شخص را مم
آن  يدست اسالف رو هكه ب يا با تحوالت و تكميل و توسعه .ماند مي يشود آثار باق

گذارده،  كه يهاي بدعت .نمايد مي، مانند موجود زنده تغذيه و توليد مثل شود ميانجام 
كه  يهاي رستانكه تأسيس نموده يا امثال قنوات و مدارس و بيما يظلم يها دستگاه

كه نموده است، بعد از او دنباله عملياتش را ادامه  يساخته است و تعليم و خدمات
 .خواهد داد

 .نيست يالبته از خود او ديگر خبر يول

نام و نشان  يكه مدت يهم نشود و چنين تشكيل و تركيب يشايد خبر ينظر علم از
حساب  يمشكل و رو به نظر يخيل .خاص او را داشته است، مجدداً جمع نشود

حساب احتماالت به مسئله پيدايش حيات هم جواب  يول .آيد ياحتماالت محال م
كه حساب  به طوري .را الزم دانسته است يمثبت نداده و يك دخالت و اراده خارج

H. Rouvière – Vie et Finalité. Paris. .1947)اند  كرده P. 45 )آنكه يك يبرا 

 باشد ميزنده  يها سلولپروتوپالسم  يترين عنصر تشكيالت كه ساده  مولكول پروتئين
زمين درست شود درجه احتمال  ياتفاق و برخورد ذرات رو يخود و رو هب خود
كه الزم است ذرات پيش هم  يفعاتتعداد د ييعن .آيد يدرم 9/1×  15-731 يمساو

مرتبه يك  آمده به طرق و وجوه مختلف گرد هم جمع شوند تا از آن ميان اتفاقاً يك
 1مولكول پروتئين درست شود، اين تعداد دفعات را اگر خواسته باشيد، يك رقم 

 0)يادتان نرود كه  شود! مي يبينيد چه عدد صفر بنويسيد و به 731آن  يگذارده جلو
را كه الزم است داخل  يا اند حجم كره آمده .(شود ميگذاشتيد ميليون  يوقتصفر 

شمار يك مولكول پروتئين  م بزنند تا از آن اجتماع بيه پر از ذرات كرده به را آن
 1513است كه نور به اندازه  يقدر هاند قطر كره ب اند، ديده درست شود حساب كرده

  ...!كردن آن صرف خواهد نمود يط يسال برا

كثير داخل يك سلول از بينهايت  يها اين تازه يك مولكول از مولكول
 !بينهايت موجودات زنده است يها سلول

ترين  ها را ثابت كند، كوچك مرده يپس علم اگر نتواند فعالً امكان احيا
هر  كردنِ امر مسلم اين است كه درست .اثبات خالف آن ندارد يهم برا يا وسيله

خالق يا  يهمان جريان )اراد .تر از دفعه اول است آسان يم خيلدفعه دو يچيز برا
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خود، حيات را پيش  هب طبيعت( كه با وجود همه عدم احتمال و امكان خود ياتفاق
به تجديد  يآورد و شرايط حاضر را در كره زمين برپا كرد، چه اشكال دارد روز

ها( و  )گامت يتناسل يها سلول يها حيات هم برسد؟ خصوصاً كه با توجه به رشد ژن
ريشه و ساقه و دانه نباتات در فصل بهار  ينطفه در رحم و همچنين با مقايسه به احيا

مانده بسيار كوچك موجود  شرايط مساعد باشد اثر ناچيز و باقي يديديم كه وقت
د حيات گذشته را از سر بگيرد توان ميجان شده باشد  حس و بي زنده، هر قدر هم بي

با جمادات در اين  مگر فرق ارگانيسم .برسد و از آن بگذرد يمراحل قبلپله به  و پله
تشكيل و تركيب شده است كه به محض قرار گرفتن در  ينبود كه ارگانيسم طور

و شروع به توسعه و تكثير و رشد برطبق وضع  سازد ميمحيط مناسب خود، خود را 
و  .باشيم يا نباشيم يحيات ان قايل به وجود روح؟ اعم از آنكه در آن مينمايد مي يقبل

 .ندارد يتناسل يها سلولاين خاصيت اختصاص به نطفه و 

 يامكان عمر ابد يبدن موجودات زنده هم كه احتماالً و اصوالً دارا يها سلول
هستند شايد مانند خاكشير خشكيده و يا حشرات خواب رفته در زمستان بتوانند از نو 

در افراد موجودات زنده در جهت  يما اگر توقف و حدود .جنب و جوش درآيند به
در جهت مخالف بشر نتوانسته است  يايم، ول توسعه و افزايش وزن و ابعاد ديده

، به نمايد ميهرقدر حيات را به عوالم كوچك و بينهايت كوچك تقسيم و تعقيب 
 .بيشتر از باالها است يحيات خيل ياتفاقاً در آنجاها فعاليت و قدرت نسب .انتها برسد

ها از  ميكروب .ها رسيد ها به ميكرب قارچ يبشر بعد از حيوانات بسيار ريز و كلن
باكتريوفاژها كه  يشوند ول ها ديده مي از ويروس يبعض .آمدند يها پديد م ويروس

 اند، و پس از هنوز زير ميكروسكپ الكترونيك هم نيامده باشند ميها  دشمن باكتري
 !در پس پرده داشته باشد يديگر يها آن معلوم نيست دستگاه خلقت چه عروسك

ها كه وارث و جامع صفات ابوين و اجداد  ها و ژن كروموزم بارهدرطور  همين
حيات از  ذلك معو  !نتوانسته است تعيين ابعاد و تحديد حدود نمايد ي، كسباشند مي

كه به  يمراحل !آورد يدر م سر همين مراحل بسيار بسيار پست ميكروسكوپيك
ناپيدا  يها حيات توانست در چنين سوراخ يوقت .رسد حدود اتم و بلكه هسته اتم مي

مأمن  يو آسمان يو دور از چشم هر نامحرم و خارج از چنگال هر دشمن زمين
 يما در خروج مجدد آن از سوراخ مرگ باق يبرا يو اشكال يگزيند، چه نگران

ها را از طبيعت با تدبير  يبين و پيش ي؟ در مشاهدات روزمره نظاير اين تردستماند يم
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 شود ميشاخه گندم را يك روز كه شما در گلدان نگاهداريد پژمرده  .ايم زياد ديده
آورند و  ينطفه گندم را پس از چندين هزار سال كه از اهرام مصر بيرون م يول

سخت يا  يها رات تخم خود را چگونه در زمينبه بينيد حش .شود ميكارند سبز  مي
مطمئن  يها ها و بدن حيوانات در محيط در داخل ميوه يدر زير پوست درختان و حت

بيش از خود ما به فرزندان ما  يطبيعت )و صاحب طبيعت( خيل !كارند و مناسب مي
ست ا يچه اصرار .ها را كرده است )و به خود ما( عالقه دارد و فكر زنده شدن نسل

كردنمان  خود و زنده يدار شعور باشد( از نگاه كه ما او را )اعم از آنكه باشعور يا بي
1.تر بود عاجز بدانيم؟ ايجاد و انشاء اول ما كه مشكل

 

 ايم، در دامن پرچين و خم طبيعت و اجدادمان را نديده يدر هر حال اگر ما احيا
 يز و مرگ و حيات امرشب و رو يها مكرر زمان، خواب و بيداري يها در گردش
بعد از  يساعته داشته، بيدار 38كوتاه مثالً  يها از آنها دوران يبعض .ياست عاد

ماهه  13ها  ن دورا يو بعض .آورد يپيش م باشد مي يخواب را كه خود مرگ خفيف
هم كه  يهاي دوران .سازد ميظاهر  يمرده زمستان يها در زمين يبوده تغييرات بارزتر

زمين باالتر بوده و مربوط به  يو گردش انتقال يحدود گردش وضع تناوب آنها از
گردش خورشيد يا كهكشان و امثال آنها شود، ممكن است در جريان باشد كه با 

تر نه تنها نباتات و حشرات را زنده كند، بلكه حيوانات  يتر و كل عميق يتغييرات خيل
به مواد  يكه موادآل يديلو تب يو انسان را هم با همه تالش و تفرقه ظاهر يعال

  يخاك ي مقبره و منظر اين از (باشد مي يسطح تبديل باالخره )و كرده استپيدا يمعدن
 تاينبم يعلم ي با كدام فرضيه و  يتجرب سابقه  با كدام   يچنين امر 3.بياورد بيرون 

7.آيد ينظر م هب يطبيع يدارد؟ سهل است كه امكان وقوع آن نيز خيل ياصول
 

                                                
 .«َخّْلٍّق َعِّليٌم ُقْل ُيْحِييَها اَلِذي َأنَشَأَها َأَوَل َمَرٍة َوُهَو ّبُكِل»:  19/  (70)يس .1

ه كه او ب بگو همان كسى او را زنده خواهد كرد كه اول دفعه نشو و نما داد. در حالي)
 (.هرگونه خلقتى بسيار دانا است

 .«َوِمْنَها ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى ِمْنَها َخَّلْقَناُكْم َوِفيَها ُنِعيُدُكْم»:  00/  (35)طه .3
گردانيم و از خاك بار ديگر شما را  در خاك شما را برمي ؛از خاك شما را خلق كرديم)

 ( .كنيم خارج مي
هم از قديم گفته است هيچ  !دو مرحله از اين سه مرحله جلوى چشم ما انجام شده است. قانون احتماالت

 .دويى نيست كه سه نشود
روزى كه هنوز آدميزاد پيدا نشده بود  آيا دليل دارند كه حتماً چنين نخواهد شد؟ اگر آن ماديون اتفاقيون .7

           روز درست  اى را يك چنين اعجوبه «اتفاق»گفتند  كردند و مي به شما شمايل آدم را وصف مي
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و ساير علوم شايد راجع به  ترموديناميك .دوريم ياز اين مراحل ما خيل البته 
يك كار را  يول .1بنمايند ينتوانند اظهارنظرفعالً زمان وقوع آن  يبين وقوع و پيش
شبح و  صورت بهو ناقص،  يتقريب يخيل طور بهالبته  .د بكندتوان مي ترموديناميك

درست شود زنده  يو دنياي ير آمد و قرار شد چنين شرايطاينكه بگويد اگ ؛حدس
3.كردن در آن دنيا اجماالً بر چه اساس و منوال خواهد بود يشدن و زندگ

 

خبر  يها سال نور ميليون ياز فواصل مكان يوقت .كند ميعلم از اين قبيل كارها 
ه فاقد نگارند اظهار عجز نمايد؟ حال اگر يآورد، چرا در مقابل فواصل زمان يم

ساده( باشد، سلب صالحيت و قدرت  يخيل طور به)يا اصالً علم صالحيت و علم الزم
 .از نفس علم نخواهد شد

  ... بكنيم يدر هر حال چون با قيد احتياط است آزمايش

 نشر و حشر -8 .6

كـه شـما مجبـور نيسـتيد بـه يقـين معتقـد باشـيد( چـون           يفرض يدر آن دنيا )البته دنيا
از اين اشاره به انسان است( صد كفن هم بيشتر پوسـانده، فاقـد دسـت    موجودات )بعد 

كـه بتواننـد    يانـد، چنـين عرضـه و ادعـاي     و پا و گوشت و استخوان و همـه چيـز شـده   
 .برخيزند و راه بيفتند ندارند

                                                                                                              
  خواهد به  پس حاال هم اصرار در انكار نداشته باشيد. دلتان مي كرديد يا انكار؟ كرد، قبول ميخواهد

متكى بر وجود و  مسئله قيامت امريست جسمانى. هيچ كجاى قرآن معتقد باشيد يا نباشيد، معاد روح
در قبال يك انقالب وسيع جهانى توأم با فرمايد و  بازگشت روح نشده است. قيامتى هم كه قرآن مي

هاى عظيم افالك يعنى خاموش شدن بعضى كرات و برافروختن و متالشى شدن بعضى  فوران انرژي
حتى اعتقاد به خدا را هم الزم  قيامت ي ديگر خواهد بود، مثل اين دنيا مادى و طبيعى است. قبول پديده

 ...تحول دنيا كافى است كه شما الحمداللَه داريد ندارد و فقط اعتقاد به نظام و
اند. بدون آنكه  طور منجز و يقين صحبت كرده هب و قيامت در دنيا فقط پيغمبرها بودند كه از آخرت. 1

ف خودشان هيچ وسيله و دليلى براى ديدن و ثابت كردن آن داشته باشند. در عين حال نه مردم خيالبا
يم از پى خود اختراع كرده باشند. زندگى و تعليمات و يماليخوليايى بودند، نه افراد شياد كه بگو

هاى سالمت مزاج و استقامت فكر و صدق نيت و صحت گفتار  ترين نمونه ها و آثار آنها عالي فداكاري
 .كردند از جانب خالق چنين خبرى به آنها رسيده است بوده است. اظهار مي

اند به فرض وقوع تا  چه اندازه قابل  از آن دنيا داده ءهايى كه انبيا بينيم نشانهاى است كه ب خود وسيلهاين  .3
داده شده است، مجموعه  و بهشت و جهنم نمايد. اگر مجموعه خبرهايى كه راجع به رستاخيز قبول مي

شود اساس  اى شهادت بر منطقى بودن آنها داد، معلوم مي ز تا اندازهمرتبط معقولى درآمد و علم امروز ني
به قدرى خارج از وهم و عقل و دور از دسترس بشر  آن نيز واهى و روى خيال نبوده است. مسئله قيامت

يد و يا اگر درصد پوچ و نامربوط درآ كه اگر كسى حكايتى از آن نموده باشد ناچار بايد يا صد باشد مي
 .هايى از آن قراين و آمارى ديده شد مجموعاً قابل توجه و جدى گرفته شود در قسمت
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ذخاير انبارها و  .ت بدهدوت و قُوَقُ .حتماً بايد محيط خارج زير بغلشان را بگيرد
كرده باشند(  پيچ يمومياي اهرام زير در ها مصري )اگرچه مردم يايدني تجهيزات دوران
نه از خود و نه در  يا خالصه آنكه هيچ ذخيره و وسيله .شده است يپوسيده و متالش

ت وَهرچه قَ .است شده بريده يگونه وسيله و اسباباز هر ارتباطشان نداشته، خود ارجخ
ناچيزتر از ناچيز تقليل يافته،  حد به ممكتو يانرژ .1آنها است خارج  در هست و قدرت

ظاهر  مؤثر يهم ندارند كه درك احتياج و ميل به لذت نموده، انرژ يشعور حس و
 .يك بينهايت كوچك عاجز بيش نيستند .دست خود انجام دهند هب يسازند و عمل

حالت نطفه در رحم يا در تخم و  جز يد حالتتوان ميموجود ن يدر چنين شرايط
 ياز دوران زندگ يحركت يفقط يك اثر و يادگار ب .دانه در خاك را داشته باشد

 .تمام مايحتاج بايد از رحم به او برسد .گذشته حفظ كرده است

از كجا؟ از  .شود ميرشد شروع  .و رحم زاينده است فرض كرديم محيط مساعد
مكتسبات  .چه داشت؟ مكتسبات .كه داشت يق ذرات و از همان حالترين عم عميق
 .يو اراد يغريز

خود  .گذارد جديد مي يموجود با سرمايه مكتسبات دوران عمر قديم پا به دنيا
كه در صندوقچه سحرانگيز  يمكتسبات شود! ميوارث نفس و حامل گذشته خويش 

فقط  3.شود ميبه او تحويل داده  شده است، بدون كم و زياد يدار ريزتر از اتم امانت
 .7بود دست آورده است پاداش او خواهد هب يو زحمات شخص يآنچه خود با مساع

                                                
 وَةَ لِلّهِ جَمِيعاً يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَ الْقُ وَلَوْ يَرَى الَذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ: » 100و  100 / (3)بقره .1

 .«وَتَقَطَعَتْ بِهِمُ األَسْبَابُ
 بينند قوت هرچه هست از آن خداست ...  زمانى كه ظالمين مي) ... 

 (.و اسباب و وسيله از آنها بريده شده است... 
 .«وَهُمْ الَ يُظْلَمُونَ فِيَتْ كُلُ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْوَوُ»:  30/  (7)عمران آل. 3

به هر نفسى آنچه كسب كرده است تمام و كمال كارسازى خواهد شد، بدون آنكه  ...)
 ( .ظلم و كم و زياد در كار باشد

  .«لُ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌكُ: » 31( / 03و در طور)
  .(باشد ميو هر شخصى در گروى آنچه كسب كرده است )

شخصيت هركس در دوران برزخ در گروى مكتسبات نگاه داشته شده بود و حاال در برابر آن آزاد 
 .شود مي

 .«لِتُجْزَى كُلُ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى» : 10/  (35)طه .7
 (.تا آنكه هر نفس به آنچه سعى كرده است پاداشى دريافت دارد)... 
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د در توان ميكه جنين ن طور همان .پايه از انسان، مايه از محيط .شود ميرشد شروع 
اين رشد نيز در چنان محيط  .د از زمين سر درنياوردتوان ميرحم رشد نكند و تخم ن

آدم مثل گياه كه سر از خاك  .با سرعت و قوت تمام به ثمر خواهد رسيد مساعد
 .1آيد ياش بيرون م گذشته يآورد از زمينه وجود يمرطوب درم

خوب بوده است خوب، بد  .كه بوده است طور همانآورد؟ البته  يچگونه سر درم
 .3بوده است بد

و خود به حساب  نمايد ميخود را مشاهده آورد و اول دفعه خود و آثار  يسردرم
 .7رسد خويش مي

حاال حساب  .مختار دنيا عمل بود و حساب نبود يسابقاً در محيط آزاد و زندگ
 .8هست و ديگر عمل نيست

                                                
 :كنيم با اصرار و تكرار زياد آمده است. بطور نمونه چند آيه ذكر مي اين تشبيه و تمثيل در قرآن .1

 .«ّبَقَدٍر َفَأنَشْرَنا ّبِه ّبّْلَدًة َمْيًّتا َكَذِلَك ُتْخَرُجوَن َواَلِذي َنَزَل ِمَن الَسَماء َماء»:  11/  (87)خرفز 
ن زمين مرده را و آن كسى كه از آسمان به اندازه و ميزان معين آب فرود آورد، پس با آ)

 ( .طور خارج خواهيد شد شما هم همين ؛به جنب و جوش درآورديم
فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِتٍ  وَاللَهُ الَذِي أَرْسَلَ الرِيَاحَ فَتُثِيرُ»:  9/  (70)فاطر

 .«كَذَلِكَ النُشُورُ
سپس براى آبيارى به  ؛و آن خدايى كه بادها را فرستاد پس به صورت ابرها برانگيخته شد)

را روانه كرديم و زمين را بعد از مرگ با آن زنده كرديم، نشور هم  شهر مرده آن
 طور است.( همين

 .«مِن كُلِ الثَمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْموْتَى لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ»:  01/  (1)اعراف
ها بيرون  ها و محصول وهانواع مي پس با آن آب از ؛... پس به آن محل آب بارانى ريختيم)

 (.كنيم. شايد شما يادآورى بشويد مرده را هم اينطور خارج مي ؛آورديم
 «الَ يَخْرُجُ إِالَ نَكِدًابِإِذْنِ رَبِهِ وَالَذِي خَبُثَ  وَالْبَلَدُ الطَيِبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ»:  01/  (1)اعراف. 3

آورد و  مى -به اذن خدا -دنى خود را طبق قرار و ناموس خلقتييو شهر يا زمين پاكيزه، رو)
 ...(دهد مگر بد و كم آنكه خبيث و خراب است بيرون نمي

 شود:  با اين آيات شروع مي (31)سوره شريفه انبياء. 7
َما َيْأِتيِهم ِمن  .ِفي َغْفَّلٍة َمْعِرُضوَن الَّله الَرْحمِن الَرحيْم. اْقَّتَرَّب ِلّلَناِس ِحَساّبُهْم َوُهْم ّبْسِم: » 3و  1( / 31انبياء)

  .«ِإَلا اْسَّتَمُعوُه َوُهْم َيّْلَعُبوَنُمْحَدٍث  ِذْكٍر َمن َرّبِهم
كه ايشان در حالت  اللَه الرحمن الرحيم. روز حساب مردم نزديك شد. در حالي )بسم

اى بر اين مردم از جانب پروردگارشان نيامد  گردانند. هيچ تذكر و پند تازه غفلت رو برمي
 (!شنيدند و به بازى خود مشغول بودند مگر آنكه مي

 .نبوى استحديث  .8
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از آنها روسفيد و خندان بوده، به خود  يبعض يا ه و منظرهييدر مقابل چنين احصا
هستند كه بر وفق جريان صحيح  يكساناينها  .1دهند ميخوب را  يآمدها مژده پيش

 و عفاف ترمز .اند نگاهداشته سالم را خود جان و جسم كرده، عمل خلقت قرار و طبيعت
  .7است سنگين درگذشته اعمالشان وزنه .3اند نداده دست از يزندگ در را يكار درست

 دـديـود پـاه حقيقت شـردا كه پيشگـف
 كه عمل بر مجاز كرد يشرمنده رهرو

بر چهره آنهـا غبـار وحشـت و مـرگ پاشـيده      و  روسياه خواهند بود ين ديگركسا
از هم اكنون آتـش حسـرت    .بوده است وزنه اعمال آنها در گذشته سبك .8شده است

شـوند كـه آرزو    از منظره زشت اعمال خود بيزار مـي  يقدر هب .شود مي يبر آنها مستول
ز اول خــاك بودنــد و آدم كــاش از رو هــزاران فرســخ فاصــله داشــته و اي كننــد مــي

 .0ندشد مين

طبيعت و محيط پر بركت  يمجدداً به مهمان .اند ها از خود و از آينده مطمئن اولي
كنندگان  تبعيت كهبود خواهد يجهت همان در آنها سير و رشد طرز .شوند مي برگردانده

ناسب شوند و جايگاه م مي نزديك مه به تجانس بنابر .اند حقيت داشته اصول طبيعت و
 .0كنند ميپيدا 

                                                
 .« َضاِحَكٌة ُمْسَّتْبِشَرٌة.ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ُمْسِفَرٌة»:  79و  71/  (15)عبس .1

 (.روز روشن است. خندان و خوش خبر هايى در آن صورت)
 .«إِلَا مَنْ أَتَى اللَهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ»:  19 / (30)شعراء. 3

 خدا بيايد(  سوي بهمگر كسى كه با دل سليم )
 .«وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ»:  131 /( 1)اعراف

 .(است ا... وسرانجام براى صاحبان تقو)
 .«َفُهَو ِفي ِعيَشٍة َراِضَيٍة .َفَأَما َمن َثُقَّلْت َمَواِزيُنُه»:  1و  0/  (151)قارعه. 7

 (.پس او در يك زندگى راضى استهايش سنگين باشد،  كس كه وزنه پس اما آن)
 .«َكَفَرُة اْلَفَجَرُةُأْوَلِئَك ُهُم اْل. َتْرَهُقَها َقَّتَرٌة .َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َعَّلْيَها َغَبَرٌة»:  83تا  85/  (15)عبس. 8

گرد گرفته است. تاريكى و سياهى آنها را فرا گرفته  بر آنها روز در آن هايي چهرهو )
 (.اند است. اينها گروه كافران و بدكاران

 .«يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا مَا قَدَمَتْ يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ»:  85/  (11)نباء. 0
گويد  مي اندازد و كافر ... روزى كه مرد به آنچه با دو دستش پيش فرستاده است نظر مى)

 (.بودم كاش خاك مي اي
 .َفاْدُخِّلي ِفي ِعَباِدي. اْرِجِعي ِإَلى َرّبِك َراِضَيًة َمْرِضَيًة .َيا َأَيُّتَها الَنْفُس اْلُمْطَمِئَنُة»:  75تا  31/  (19)فجر .0

                  «.َواْدُخِّلي َجَنِّتي
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كـه   بـود  يزمـان  يبـرا و حشـر و نشـر و حسـاب افـراد      رستاخيز ياين جريان امكان
شـبيه بـه باريـدن     يخيلـ  .شرايط خاص مناسب جهت رشـد مجـدد ذرات فـراهم شـود    

هـا و   ها و ريشـه  ها از ساقه ها و گل ها و علف باران بر زمين مرده و سر در آوردن برگ
منتهـا عـالوه بـر درخـت      .1انـد  كه بهار گذشته داشته يمان هيئت و صفاته ، بهها شاخه

را درك خواهند كرد و لـذت يـا    ياند چيزهاي داشته چون اينها حافظه و حس هم قبالً
 .رنج خواهند برد

، حدود رشد نباتات از شود ميالبته چون در بهار شرايط محيط سال قبل تكرار 
 ياگر در آن تجديد روزگار پس از انقالب كل يلو .كند ميوضع گذشته تجاوز ن

كه در شالوده افالك پيش آمده ميان زمين و  يجهان و شكاف و شكست عظيم
كه فراهم شود ممكن است  ي، محيط3داده باشد يرو يكرات ديگر اتصال و ارتباط

ن زمي يتر از محيط ناچيز فعل تر و قوي يالعاده غن فوق ها به لحاظ وجود مواد و انرژي
 يكه در حواس و خواص افراد به دنبال مكتسبات و مراحل قبل يبنابراين رشد .باشد

ها و موانع از  چشم يها از جلو تر بوده، پرده تر و پيشرفته سريع يخيل شود ميپديدار 
  .شود ميدست و پاها برداشته 

     در بهشت و جهنم -8 .7
مجبور نيستند  وجه هيچ بهكه دلشان نخواسته باشد،  يگانكنيم خوانند باز هم تكرار مي

 .كنند يتلق يامور قطع عنوان بهرا  آمد بهشت و جهنم پيدايش چنان محيط و پيش
فراهم شود كه ذرات خفته مرده  يم اگر قرار باشد شرايط مساعدييگو فقط مي

 يفرض يدر يك دنيا .اهد بودها به جنب و جوش درآيند، اوضاع چگونه خو انسان
 .خواهيم پرواز كنيم مي يتخيالت علم يرو

 .راه افتاد هب يهركس تكليف خود را فهميد و در جهت .ايام حشر و نشر تمام شد

                                                                                                              
  (برگرد به جانب پروردگار خود كه هم راضى باشى و هم از تو  .اى نفس آرام و مطمئن

 .(و داخل شو به بهشت من .راضى باشند. پس در گروه بندگان من شو
 مراجعه شود. 810صفحه  1 پاورقى شمارهبه  .1
 .وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ .وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِرَتْ .وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ .إِذَا السَمَاء انفَطَرَتْ»:  0تا  1/  (13)انفطار .3

 .«وَأَخَرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَمَتْ
  .ها فرو ريزند و زمانى كه ستاره .زمانى كه آسمان شكافته شود)

  .رو گردند و ا شكافته شوند و زمانى كه قبرها زيرو زمانى كه درياه
 (.هركس به آنچه پيش فرستاده است و آنچه در پشت گذاشته است آگاه شود
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خود  يبرا يبه مكتسبات و ساختمان گذشته يك سلسله شرايط داخل هركس بنا
 يول .تفاوت و متعدد استافراد بينهايت م يالبته برا يشرايط داخل .احراز كرده است

هركس  .1العاده وافر و قاهر فوق صورت بهاز منبع واحد و  .است ييك يشرايط خارج
 .پيش خواهد رفت يبا شرايط خارج يتركيب شرايط داخل در منتجه

حقيقت، مطيع مقررات   كه قبالً با دستگاه وجود، احراز تناسب كرده مؤمن به آنان
وجودشان  ماشين تشكيالت اند، بوده خلق گزار دمتخ و خلقت دستگاه عاشق طبيعت،

توافق و تعادل  .نمايد ميتشكيالت ماشين عظيم وجود را تكرار  يبه مقياس كوچك
 .نمايند ميدر محيط مناسب و مطبوع خودشان نشو و نما  يپارامترها بر قرار بوده گوي

كه به  يانرژ .نمايند ميمفيد  مؤثر يكامل جذب غذا و توليد انرژ يارتجاع طور بهو 
و تناسب كامل به  يآهنگ با هم .3برطبق دلخواه درخواهد آمد يهر صورت و منظور

و در  .7نمايند ميبه درجات باالتر رشد  يا درجه و مرتبه از يسرعت غيرقابل تصور
 .8آيند يسير و صعود درم به يصحنه پهناور جهان اليتناه

رسد قابل قياس با  مام خوراك و مايحتاج از خارج ميدر اين محيط كه ت يزندگ
كه در آن مايحتاج در دسترس موجود و  باشد مينباتات  يدوران رحم و يا زندگ

 خلود در  .، خلود است0يوجود دارد و نه پير يبنابراين نه سير .باشد مي يتغذيه دائم

                                                
 .«الْوَاحِدِ الْقَهَارِ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَهِ»:  10 /( 85)مؤمن .1

 ملك و مالكيت از آن كيست؟ از آن خداى واحد قهار!(  ...)
 .«وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَهِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا»:  19/  (13)انفطار

روز امر و اداره ازآن خدا  ى مالك چيزى نيست و در آنكس براى نفس روزى كه هيچ)
 !(است

 .«ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الكَبِيرُ لَهُم مَا يَشَاؤُونَ عِندَ رَبِهِمْ»:  33/  (83)شورى. 3
 ( .اين است همان فضل بزرگ ؛هند هستبراى آنها نزد پروردگارشان هرچه بخوا ...)

 «الْأَنفُسُ وَتَلَذُ الْأَعْيُنُ أَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ»:  11/  (87)زخرف
 ...(جود داردها لذت ببرند و ها اشتها داشته باشند و چشم در بهشت آنچه طبايع و نفس)... 

 .«الصَالِحَاتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَرَجَاتُ الْعُلَى وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ»:  10/  (35)طه. 7
براى چنين كسان درستى كه هركس با ايمان بيايد و كارهاى شايسته كرده باشد، پس  هب)

 .(درجات باال مرتبه است
 «.َوَجَنٍة َعْرُضَها الَسَماَواُت َواأَلْرُض ُأِعَدْت ِلّْلُمَّتِقنَي َوَساِرُعوْا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمن َرّبُكْم»:  177/  (7)عمران آل .8

آمرزش پروردگارتان براى رسيدن به بهشتى كه عرض نيل به بگيريد در جهت  يو پيش)
 (.و براى پرهيزكاران آماده شده است باشد مين ها و زمي آن مطابق آسمان

      .«وَأَنَكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى .لَا تَعْرَىإِنَ لَكَ أَلَا تَجُوعَ فِيهَا وَ» : 119 و 111/  (35)طه. 0
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 .سالمت و در نعمت

در  كه طوري بهط و الزمه خلود متمتع در چنين شراي متمكنِ يخالصه آنكه زندگ
نباتات )منتها توأم با حس و حركت  شبيه به ينوع زندگ گذشته توجه شد، يك مباحث

آنها دائماً آب فراوان  يو ادراك و لذت و سرعت تكامل( خواهد بود كه در پا
   كه يكودك يا مانند دوران .1باشد يرشد( جار يو حيات يماده غذاي يرايگان )يعن

  .نيست زحمت  يول لذت هم هست كيف و هست رشد و احتياج
 !دارند يكه در آن دنيا چنين روزگار يخوشا به حال كسان

عقيده و اميد  ...!دارند يكه در اين دنيا چنين عقيده و اميد يو خوشا به حال كسان
و منبع نشاط و فعاليت  يديديم تنها سرمايه زندگ كه طوري بهاست و  يهم خود نعمت

 ...باشد مي يو ترق

     

 .نـد نشـوند  توان مـي ن .شـوند  البته آنها هم در محيط وافر قاهر تغذيه مي .طرف اما آن
خورنــد و  دو آب مــي  كــه در خــاك تخــم اللــه و تخــم علــف هــرزه هــر طــور همــان

آنهـا از هـر جهـت بـرخالف روال      يچون مكتسبات و سازمان وجـود  يول .رويند مي
آنهــا  يو خــارج ي، مــابين شــرايط داخلــطبيعــت و قــرار خلقــت درســت شــده اســت

                                                                                                              
  ( و اينكه تو نه  (.يعنى محتاج لباس)براى تواست كه در آنجا نه گرسنه شوى و نه عريان

 ( .شنه خواهى شد در آنجا و نه گرما خواهى ديدت
 .اين آيه خطاب به آدم راجع به زندگى در بهشت است

َن اْلَجَنِة ُغَرًفا َتْجِري ِمن َتْحِّتَها اْلَأْنَهاُر َلُنَبِوَئَنُهم ِم َواَلِذيَن آَمُنوا َوَعِمُّلوا الَصاِلَحاِت»:  01/  (39)عنكبوت .1
 .«َخاِلِديَن ِفيَها ِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِّلنَي

شوند  جا آوردند در باغاتى داخل ميه ايمان آوردند و اعمال شايسته ببه يقين كسانى ك)
باشند و چه خوب است پاداش  كه از كف آن نهرهايى جارى است و مخلد در آن مي

 ( .ردمان عملم
عنوان باغاتى كه در زير  هاز سرانجام نيكوكاران با تكرار و اصرار زياد ب شايد سرّ اينكه همه جا در قرآن

آن انهار )حتى انهار از عسل صاف و شيرى كه فاسد نشود( جارى است و مخلداند همين وجه قياس 
 ها:  باشد. آيه ديگرى در همين زمينه

 «َتْجِري ِمن َتْحِّتَها اأَلْنَهاُر ُأُكُّلَها َدآِئٌم ِوِظُّلَها َمَثُل اْلَجَنِة اَلِّتي ُوِعَد اْلُمَّتُقوَن»:  70/  (17)رعد
خوراك ؛ باشد ميشتى كه به پرهيزگاران وعده شده است، از زير آن نهرها جارى مثل به)

 (اش ... مى است و همچنين سايهيآن دا
ها و  مراد از دايمى بودن سايه شايد ماليم و مطبوع بودن محيط و عدم توليد حرارت حاصله از ناراحتى

 .د محيط باشديزحمات شخصى و شدا
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نـد بـه فراخـور    توان مـي شـوند يـا آنچـه     آنچه تغذيه مي .متضاد برقرار است يپارامترها
ساختمان خود از محيط جذب كنند به كـام آنهـا از چـرك و خـون ناسـازگارتر و از      

 يجـا  ي، ولـ نماينـد  مـي تالش بسيار هم  ،فرار كنند خواهند مي .تر خواهد بود زهر تلخ
بـه   چون طـرز سـاختمان و طـرز كـار آنهـا بنـا       .1گردند مان جا برميه رار ندارند و بهف

هـا و   و مخـالف شـرايط محـيط اسـت، انـرژي      يمكتسبات گذشـته غيرارتجـاع   ميراث
 صـد  رسد و به موجب اصـل دوم ترموديناميـك   نمي يجاي هدارند ب كه ابراز مي يتالش

 يرشـد  .سـوزاند  كـه دائمـاً آنهـا را مـي     يحرارتـ  .شـود  مـي درصد تبديل بـه حـرارت   
ميرند )چون محيط، محيط وفور و حيـات اسـت( و    نه مي .برند نمي يا و بهره كنند مين

 ... !مانند در آتش رنج حسرت مخلد مي .3نه زنده هستند

اند  دست آورده هكه ب يكه اين اشخاص در دنيا كشيده و مكتسبات ياعمال و زحمات
د توان مينموهوم بوده پس  يها آنها يا به دنبال معشوق يها ؟ فعاليتشود ميچه 

يا در جهت خالف طبيعت بوده  .7هدر رفته است مفيد داشته باشد و به يِمكتسب واقع
ريشه صحيح نداشته و آنها را متضاد با محيط خلقت بار آورده  و يگاه طبيع تكيه
 .8باشند مين ياند قادر به چيز لذا با آنچه كسب كرده .است

نسبت به اصول طبيعت و خلقت ندارند اگر  يكه عقيده و رعايت يحال كسان هبدا ب
0... !پيش آيد و حرف انبياء درست درآيد يچنين روز «اتفاقاً»

 

 
  
  

                                                
 .«مِنْ غَمٍ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ كُلَمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا»:  33/  (33)حج .1

شوند در آن و به  برگردانده مي ،كنند هر زمان كه از فرط غم قصد خروج از آن را مي)
 (.كه بچشيد درد آتش را شود آنان گفته مي

 .«ثُمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى»:  17/  (11)اعلى .3
 (.شوند ميرند و نه زنده مي سپس در آنجا نه مي)

 .«َلُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزًنا اُلُهْم َفَّلا ُنِقيُمَفَحِبَطْت َأْعَم»:  150/  (11)كهف .7
پا نخواهيم  هبراى آنها وزنى ب پس هدر رفت و ضايع شد اعمال آنها و روز قيامت)... 
  .(كرد

 .دقت شود (11)سوره كهف 115تا  157از آيه 
 «شَيْءٍ الَ يَقْدِرُونَ مِمَا كَسَبُواْ عَلَى»:  11/  (18)ابراهيم .8

 (...اند قادر بر چيزى نيستند با آنچه كسب كرده ...)
 .رجوع به صفحات بعد بشود .0
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 صفحات معترضه

اوالً چون  .در محل متن وارد كرديم «صفحات معترضه» عنوان بهرا  ياين پاورق
هم كه  يثانياً به اين اميد كه كسان .گرفت صفحات جا نمي زيراست و در  يطوالن

 .را بخوانند يحال فقط به متن بوده است اين يك هب نظرشان تا

       

وقوع خواهد يافت، نشده و  به اينكه حتماً قيامت يالبته در متن كتاب اصرار
 .مند باشد عقيده يبه اين معننيامده است كه  يبه كس يفشار

كه كمابيش مابين امكانات و  يببينيم ارتباط .كنيم ييم كالهمان را قاضيبيا يول
از طرف ديگر ديده شد و  پراكنده قرآن يها طرف و نشانه  از يك شرايط رستاخيز

ادكرده است را ايج يو كبر يالبته نه خود قرآن ربط مابين اين مطالب و ترتيب صغر
 يو صحبت يرسيده بود كه كمترين اطالع يجاي هب يو نه زمان پيغمبر معلومات بشر

آيا با وجود همه تقريب و اجمال  .باشد يو قوانين ماده و انرژ يشناس راجع به زيست
 ياساس نبوده است؟ برا يو ب يهم اين خبرها توخال يكه خيلكند ميحكايت از اين ن

و خط بطالن  آخرت يمختصر تأمل و ترديد در انكار قطع منكرين نبايد الاقل يك
 است؟ يو مسئله پاداش و كيفر دست بدهد؟ احتمال آن نيز منتف قيامت يكشيدن رو

غيرمقبول  يها و تعميم يخيال يها فرمول براساس نيز قرائن و ارتباط كنيم اين فرض
 :كنيم سئوال ديگر مي .نداشته باشد يقطعيت علم و شده نتيجه ترموديناميك

 يعجيب يكه علم و عمل بسيار عقب افتاده بود ادعا يو در جاهاي يانبياء در زمان
خبر  :و انكار و تعجب شديد مردم دادند  با وجود مخالفت يكردند و خبر عظيم

در دست  يا نامه د دانشنامه و سابقهآي يم يمعمار !با همه عظمت و هيبت آن قيامت
تر از آنچه ما  تر و عظيم وسيع يبسيار بزرگ بلند يكه بنا كند ميادعا  يندارد، ول
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كار  هاو دست ب يگيريم ول ما او را به مسخره مي .ايم خواهد ساخت ديده و شنيده
ز بينيم نوع مصالح غير ا يم .ريزد مي يو پ نمايد مي يآور جمع يمصالح .شود مي

العاده عميق و محكم  نيز فوق يريز يپ .تر است ياساس يو خيل يمصالح معمول
معمار مثل روز اول  يآيا پس از چنين مشاهده، ترديد ما درمورد قبول دعو .باشد مي

)و  دهيم؟ ببينيد پيغمبران خواهد بود، يا الاقل احتمال تناسب و تعقل در كارش مي
و تنها سند دست نخورده  ءترين كتب انبيا ترين و با تفصيل كه روشن مخصوصاً قرآن

 يا چه پايه يو رو يبا چه مصالح ( كاخ عظيم پاداش و كيفر قيامت راباشد مي
 .مكتسبات انسان و محصوالت عمل :گذاشته است

 تر سراغ داريد و در يبرقرارتر و اساس ياز عمل و انرژ يآيا شما در دنيا مصالح
شناسيد؟ در فرد و در  تر و پايدارتر از مكتسبات مي محكم يا موجودات زنده پايه

 ...در طبيعت و در صنعت .اجتماع و در نسل

از قرن بيستم كه قرن صنعت است و اجتماع و سياست و بر پشت كار  را  ناخودت
 .گردد خارج كنيد و كارگر مي

و  يو عيس يدر زمان موس يو به طريق اول متوجه باشيد كه در زمان پيغمبر خاتم
 و ارگانيسم يو مباحث مربوط به انرژ يشناس قبل از آنها نه تنها فيزيك و زيست

كه در  يمطرح نبود، بلكه در مشاهدات و اشتغاالت و تجربيات روزمره بشر نيز چيز
ه با ديده تحقير و احتراز به آن سهل است ك .آمد كار و عمل بود يدنيا به حساب نم

گوسفند و گاو و شتر و زمين مورد توجه  .چيز عنوان داشت جز كار همه .شد مينظر 
فصاحت و  .زور و زر مقام شامخ داشتدر انظار  .شرافت به حسب و نسب بود .بود

سايه بزرگان و  .ارزش و دخالت پيدا كرده بود يدر زندگ يا قدرت بيان تا اندازه
از طرف ديگر در طبيعت  .و انتساب به آنها عامل بسيار مؤثر در سرنوشت بود ارتباط

، ارواح مردگان، شهوت و غضب النوع و رب النوعرّبة، يهزاران عامل از جن و پر
يدايش زمين خدايان، طلسم و جادو، تفأل و تطير و غيره را مؤثر در گردش امور و پ

 :درمورد اشخاص وسايل پيشرفت مختلف بود .را يند جز انرژدانست ميو آسمان 
، يگ قبيله يها خانواده، ارشديت، ارث، شكل، هيكل و قامت، مال، عنوان، ارتباط

دفع شر و جلب نظر  يبرا .خون، دعا و طلسم و جادو، توسل و شفاعت و ساير چيزها
مجسمه  يقبر يا پا يگذراندند و رو ها از آتش ميخوراندن آن يخدايان، گوسفند برا

 ...ندشد ميبه وعده و وعيد و خدعه و فريب متوسل  يحت .فشاندند يآنها شراب م
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خود آنچه  يآمد اينكه شخص با مساع يحساب و فكر نم  كه هيچ به يچيز
 .آخرت يدنيا و چه برا يچه برا ،خواهد كسب كند مي

  :فرمايد ميصريحاً  يخدا و به نقل از كتب ابراهيم و موس يبه وح قرآن يول
 .َوَأن َلْيَس ِلّْلِإنَساِن ِإَلا َما َسَعى.َأَلا َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى»

  «.ُثَم ُيْجَزاُه اْلَجَزاء اْلَأْوَفى .َن َسْعَيُه َسْوَف ُيَرىَوَأ
  (81تا 71/ ( 07))نجم

  .را برنخواهد داشت يبار ديگر يا آگاه باشيد كه هيچ عمل كننده)
جز آنچه كوشش كرده نيست  يانسان هيچ چيز يا هيچ حق يو اينكه برا

  .باشد
  .ديده خواهد شد زودي بهو اينكه كوشش او 

 (.خواهد برد، پاداش كامل و تمام را آنسپس پاداش 

و  شد ميو اشياء دنيا منفصل و مستقل از يكديگر ديده  يكه امور زندگ يآن زمان
همه جا و  ، قرآنكرد ميراكد و ثابت جلوه  طور بهحوادث  ،بين مردم نظر كوته در

  گفت: يمو  معين دانسته مقصدِ سوي بههمه چيز را تحت نظام واحد و در حركت 
  (3 /( 17))رعد «ُكٌل َيْجِري أَلَجٍل ُمَسًمى»

 باشند...( )... هر كدام تا اجل معيني در جريان مي
 ياز هدفها يسال و هزار سال و به سمت هدف يك يمسير را رأو اين اصل و 
 يكس .دانست مين يمردم عاد ي و مشهودات يا خياالت خودبينانه يكوچك زندگ

إِلَى رَبِكَ » زند و نخوانده و خط مجانب نكشيده دم از بينهايت مي يكه رياض
 !فرمايد مي( .باشد مينهايت آن به جانب پروردگارت  : 88 ( /19)نازعات).« مُنتَهَاهَا

كه مرجع و بازگشت همه كس  يسراسر خلقت و جهان را مانند مدار وسيع عظيم ...
  :داند به خدا باشد، مي يمبدأ يعن يسو هو همه چيز ب

 (97 /( 31))انبياء« .ُكٌل ِإَلْيَنا َراِجُعوَن»
 گردند.( )و همه به پيشگاه ما باز مي

 (70 /( 31))انبياء «.َوِإَلْيَنا ُتْرَجُعوَن» 
 (شوند. )... و به پيشگاه ما بازگردانده مي

 (81 /( 33))حج «.َوِإَلَي اْلَمِصرُي»
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 )... و سرانجام در پيشگاه من است.(

خود مطلب بسيار عجيب قابل  در قرآن قيامت «واقعه»از طرف ديگر طرز ارائه 
بلكه از خالل  ندارد، يت با امكانات و سوابق طبيعباينكه نه تنها م باشد مي يا مطالعه

نزديك به انقالبات  يها كه جسته و گريخته داده شده است شباهت يهاي نشانه
مقدمات و قراين كه  .شود ميتازه در آن ديده  يها ييدارد و راهنما يبزرگ جهان

قابل درك بوده و غير از آن  ياست در كار علوم امروز يالزمه چنين حادثه عموم
يا حادثه  ييك قضيه خيال صورت بهرا  مسئله قيامت وجه هيچ بهقرآن  .د باشدتوان مين

ها  يقديم به دست جن و پر يها مانند افسانه يانگيز كه با اراده هوس يئجز
وار درست شود بيان نكرده، بلكه در قالب وسيع مكان نامحدود و به قامت  شعبده

 :فرمايد مي يمعرف يا العاده رت و قوت خارقطويل زمان اليزال همراه با قد

خدا )كه  يبه قياس كارها يدور ول يما خيل يكه به مقياس عمرها وقوع قيامت
 يو قوا درجات و مراحل رفيع بوده و صعود و نزول مالئكه يمدارج يعن يدارا

 -زار سال ما را دارداه هيك دستور گرفتن در مثل حكم پنج يمتصرفه آن برا
، ظاهراً 1«.وَنَرَاهُ قَرِيبًا .إِنَهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا») باشد ميمعارج( بسيار نزديك ي  سوره

ما  يرسيده و دنيابه حداكثر  يزمين و منظومه شمس ياست كه آنتروپ يمتعاقب زمان
و آخرين حالت محتمل  يها به مرگ طبيع مؤثر و اختالف سطح يها به لحاظ انرژي

وَيَسْأَلُونَكَ زمين هموار گرديده ) يها و بلندي يپست .بر طبق اصل دوم رسيده باشد
و  3(.وَلَا أَمْتًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا .فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا .فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِي نَسْفًا عَنِ الْجِبَالِ

7(.ومُ انكَدَرَتْوَإِذَا النُجُ. إِذَا الشَمْسُ كُوِرَتْده باشند )شخورشيد و ستارگان خاموش 
 

 يبزرگ ژئولوژيك توأم با انقالبات كل يها كه ارتحال دورانطور همانوقت  آن
 يظهورها اثر در هميشه تازه انواع پيدايش و موجودات تكامل يحت و است، بوده زمين
 ينظاير فراوان دائماً نيز آسمان يها كشاندركه و است آمده پيش (Mutation)يناگهان

                                                
 بينيم. دانند. و]لي[ ما آن را نزديك مي آنها قيامت را بعيد مي : 1و  0 / (15معارج). 1

پرسند، بگو: صاحب اختيارم همه را  مى [] در قيامت ها كوه از تو درباره ]وضع[ : 151تا  150( / 35طه). 3
  .يكسره پراكنده خواهد ساخت ]متالشى و[

 . سازد دشتى هموار رها مى ]به صورت[ گاه زمين را نآ
 ن نشيب و فرازى نخواهى ديد.آكه در  اى[ گونه ]به

 گاه كه خورشيد در هم پيچيده شود. : آن 3و  1( / 11تكوير). 7
 فروغ گردند. و ستارگان بي
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ها ديده  geant ها و nain ها و nova در يمتوال يها ها و اشتعال از درهم ريختگي
و تراكم، مجدداً از درون اتمها و فعل و  يمرگ و خاموش يشده، پس از سير به سو

از  .شود ميموجب تجديد حيات  مكتوم يانرژ يها انفعال و تحول ذرات، فوران
يك  يكه پس از آن خاموش شود مينيز چنين استنباط  آيات قرآن يمقايسه بعض

اركان زمين و  كه طوري به .پيوندد يصور به وقوع م ي با دميدن نفخه يكل يخراب
وَإِذَا  .إِذَا السَمَاء انفَطَرَتْشود ) يمچيز درهم ريخته  آسمان گسيخته گرديده و همه

 وَإِذَا الْأَرْضُ .إِذَا السَمَاء انشَقَتْگردد ) مي يزمين متزلزل و متالش .1(.الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ
آسمان  ي خيمه جاذبه كه ريسمان و ستونِ ي در قوه .3(.وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَتْ .مُدَتْ

َوُحِمَّلِت گردد ) است، شكاف و انفكاك پديدار گشته و اساس آسمان سست مي
َوانَشَقِت الَسَماء َفِهَي َيْوَمِئٍذ . َفَيْوَمِئٍذ َوَقَعِت اْلَواِقَعُة. َفُدَكَّتا َدَكًة َواِحَدًة َباُلاْلَأْرُض َواْلِج

وَجُمِعَ  .فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُرسند ) م ميه خورند و كرات به م ميه همدارها ب 7(..َواِهَيٌة
 .8(.الشَمْسُ وَالْقَمَرُ

 يها انرژيكه قهراً توام با تخليه و تظاهر  يو پيوستگ يدر نتيجه چنين پراكندگ
يَوْمَ تَكُونُ) شود مي، آسمان يكپارچه چون مس گداخته اثير آتش باشد ميكثير 

مختلف  يها شده به رنگ يكرات مثل پشم حالج ياجرام سنگ 0(..السَمَاء كَالْمُهْلِ
ها  آسمان بر كنده و جهنم 0.(الْمَنفُوشِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِگردند ) پراكنده مي
  1.(وَإِذَا الْجَنَةُ أُزْلِفَتْ .وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْشوند ) افروخته مي

 يگذشته برا يطومار دنيا يعموم يو پراكندگ يو خراب يآنگاه پس از خاموش
از خاكستر  ينوين يدنيا 1(لِلْكُتُبِ يَوْمَ نَطْوِي السَمَاء كَطَيِ السِجِلِ)ابد پيچيده شده 

                                                
 ان گسسته شود، و ستارگان پراكنده گردند.گاه كه آسم : آن 3و  1( / 13. انفطار)1

محتواي  گاه كه زمين هموار و گسترده شود، و  نگاه كه آسمان بشكافد. و آ : آن 8و  7و  1 / (18انشقاق). 3
 ي گردد.خود را بيرون افكند و ته

  .برداشته شوند و با يك ضربه متالشى گردند ]از جاى[ ها ن و كوهو زمي : 10تا  18( / 09حاقه). 7
 .پيوندد به وقوع مى [ن روز، واقعه ]ى عظيمِ رستاخيزآ

 .ن روز سست و نااستوار استآسمان بشكافد، كه در آو 

 خورشيد و ماه درهم آميخته شوند.ها خيره شود. و  گاه كه ديده : آن 9و  1( / 10قيامت). 8

 : روزي ]است[ كه آسمان چون فلز گداخته گردد. 1( / 15معارج). 0

 برافروخته گردد. ها همچون پشم رنگارنگ حالجي شده و دوزخ : و كوه 0( / 151قارعه). 0

 برافروخته گردد. : و ]نظم[ آسمان بركنده شود. و دوزخ 17و  13( / 11. تكوير)1

 ها در هم بپيچيم؛ ... ها را همچون طومار نوشته : روزي كه آسمان 158( / 31انبياء). 1
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زمين و  .1(خَلْقٍ نُعِيدُهُ كَمَا بَدَأْنَا أَوَلَگردد ) كهن مانند روز اول خلق مي يدنيا
 يَوْمَ تُبَدَلُ األَرْضُ غَيْرَ األَرْضِ) شود ميدرست  يغير از زمين و آسمان فعل يآسمان

وَبَرَزُواْ للّهِ الْوَاحِدِ ) .گردند قهار ابراز مي ياو مردم به پيشگاه يكت 3 (وَالسَمَاوَاتُ
 ... ! 7.(الْقَهَارِ

ــ  يحقيقتــاً جــا  يتأمــل و انصــاف نيســت؟ انتخــاب چنــان مصــالح، ايجــاد چنــان پ
ه به جانب چنين سمت و تدارك چنان مقـدمات آيـا بـاز مـا را نسـبت بـ       يكش ريسمان

و نبوغ معمار مشكوك خواهد كرد؟ آيا استاد اين معمـار بشـر بـوده     يقابليت و استاد
كثافـات و    سـواد در ميـان يـك مشـت عـرب آلـوده بـه        بـي  ياست؟ آن هم بشر بيابـان 

 !خرافات؟

 ي را شما يك پديده ياگر به فرض كار بشر و فكر بشر بوده است و مسئله وح
بدانيد، خوب مگر  يحيوان يها و غريزه يطبيع يها د ساير پديدهمانن يماد يطبيع

كنند دروغ است، كه  يجان و باجان را اداره م بي يها كه دنيا ها و غريزه ساير پديده
را  كه الهام به پيغمبر اكرم طور همان را هم دروغ دانست؟ )اتفاقاً قرآن يبايد اين يك

كه به مادر حضرت  يا زنبور عسل و خاطره ينامد درمورد عمليات غريز يم يوح
 يهمچنين حديث و حكايت .برد را به كار مي يخطور كرده بود نيز كلمه وح يموس

 يخداي يوح نمايد ميبه انسان  را كه زبان حال زمين از گذشته خود در روز قيامت
را به  يو نبوغ انسان يآمد و غريزه بشر يماد يطبيع  ي پديده يحال وقت .داند( مي
 يو حت يو موس يبه عالم و آزمايش )زمان عيس يرساند كه بدون دسترس يجاي

و هزاران نكات  يطبيع يِاساس يِياد آوريد( به چنين حقايق واقع هابراهيم را ب
نمود، چه اصرار داريم كه  توجه باشد ميكه امروز مورد قبول و عمل مردم  ياجتماع

 رِن باب احتياط به اندازه سَلو مِالوجوه وَ من وجه هيچ بهباز انكار كنيم و نخواهيم 
را در حساب اعمال و افكارمان وارد سازيم؟ خصوصاً  فرضيه امكان آخرت يسوزن

اند مفيد به حال دنيا و ضامن  ش كردهآخرت سفار يبرا كه پيغمبران يكه تداركات
 .باشد ميو صالح فرد و اجتماع  يسالمت

     

                                                
 نخستين را آغاز نموديم، آن را باز گردانيم؛ ... رينش: ... همان گونه كه آف 18( / 31انبيا). 1
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و  غير از آن است كه روحانيون يو خداپرست يدار اشتباه نشود، اين نوع دين
آنجا زمان حاضر و  .كنند ميتبلغ  يپرست مانده از عقايد بت صاحبان خرافات باقي

و تسلط  يدفع شر و جلب روز يروزانه مردم مطرح شده، برا يها احتياجات و هوس
و نذر و دعا و  يكوچك پست متوسل به قربان يتأمين دنيا يبرا يبر دشمن، يعن

و زمان و مكان نزديك را در  يخصوص يبرحق، زندگ يانبيا يول .ندشد ميعبادت 
را كه اصوالً و  فراتر نهاده، مبداء و معاد يز حال خيلديده و قدم ا يابد يكادر عموم
از مشتغالت و مشتهيات مردم خارج  .اند رود مطرح كرده يدنبال آنها نم هعادتاً بشر ب

خدا سوق داده، سرنوشت  سوي بهشده توجه را به سمت دستگاه عظيم خلقت و 
 .اند شخص است جستجو كردهآينده را در اكتساب حال كه نتيجه گذشته و اعمال 

 يو سعادت دنيا را در ضمن سعادت ابد ،سعادت فرد را در سايه سعادت اجتماع
 يها طبعاً گرفتاري، به حال خود واگذارده شوند يكه مردم وقت يدر حال .اند يافته

 :گيرند روز را درنظر مي
 (10/ (11)ياعل)  «.ّبْل ُتْؤِثُروَن اْلَحَياَة الُدْنَيا»
 ( .آن هستيد يشماريد و در پ دنيا را مقدم مي يشما فقط زندگ)

غير از آنچه  يبسيار وسيع و افق ديدشان بسيار باز بوده، مناظر و انوار انبياءنظر 
 .ته استداش يگر در پيششان جلوه كند ميچشم و دل بشر را خيره و مشغول 

متمايز و مغاير با  يكل و مقصدشان به انبياءاصالً منشاء نظر و مبداء عزيمت 
مثالً  يشباهتد توان مينو از اين جهت  .بوده است يبشر ينظريات مردم و مقصودها

مين دليل تمام افراد ه و به .ديگر  وجود داشته باشد يها و كتاب ما بين آيات قرآن
حال نتوانسته و نخواهند توانست نظير قرآن  هدست هم بدهند تا ب هت ببشر هم كه دس

 يدنبال منظور ديگر هافتد و ب يديگر راه م يزيرا كه فكر بشر هميشه از جا .بياورند
فقط خدا و  .خواهد بيند و مي و چيز ديگر مي كند ميطور ديگر فكر  .رود مي

 .گويند ميگونه سخن  اين هدايت و اعانت خدا راه يافته باشند به كه كساني

آنجا را  نمايند مي به آخرت ينيز اگر توجه مؤمنين يها ها و فهميده تازه، خوب
خيرخواهان و مصلحين، آخرت را محل پاداش نيك و بد  .گيرند فرع بر اينجا مي
در  .آورند يبه منظور اصالح اجتماع و اوضاع دنيا درنظر م ياعمال مردم، يعن

اساس و حيات آنجا بوده و اين دنيا فرع و  و امامان كه در منطق پيغمبران صورتي
 ، و  جاويدان يآماده شدن زندگ يدنيا را مزرعه آخرت و مقدمه برا . باشد ميوسيله 
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 .نمايند مي يميدان تربيت جهت ارتقاء به مقامات اعال معرف

خدا را  يرا گوش دهيم و بندگ دل ما نخواهد حرف پيغمبران ممكن است
روز در  يدنيا خو گرفته و آرزوها و اميدها يها ها و آرايش به بازي يو طور .بنمائيم

از آنها محروم  خاطرمان شيرين آمده باشد كه بترسيم با روآوردن به خدا و آخرت
 .شويم

صحبت لباس و خانه و اتومبيل و با او بيابان كه اگر  يها دهاتيعيناً مثل بچه 
 يبدگمان يرا بكنند و بخواهند او را همراه خود به شهر ببرند، رو يشهر يزندگ

دارد پا به فرار خواهد  يبيابان يها كه به از دست دادن سرگرمي يو نگران يگر دهاتي
 .گذاشت

 .نشان ندهد به دعوت پيغمبران يا از اين بابت هركس مختار است توجه و عالقه
دل و دماغ بايد  .باشد يو تحميل فكر يد اجبارتوان ميايمان ن .1(الَ إِكْرَاهَ فِي الدِينِ)

د و حق ندارد منكر مسلمات شود توان ميعقل ما ديگر ن يول .خواهان و آماده باشند
 .غمبران را بر خودمان قبول نكندپي يو برتر

، چند مرحله آنها از نوع ما جلوتر زير مثالً مالحظه نمائيد در يك موضوع ساده
 :اند رفته

چشم و عقل و دست و مال و زن  يتوجه به اينكه آنچه ما داريم يعن -مرحله اول
هستند،  يالعاده با ارزش فوق يها و خواب و حركت و محبت و غيره، اينها نعمت

غالب مردم مانند حيوانات  .ورزد يبه آن عنايت م ياست كه كمتر كس يخود مطلب
 .خرامند بدون آنكه مستشعر به ارزش آنچه دارند باشند خورند و مي مي

گيرد، باز  سرچشمه مي يها از كجا و از ك تحقيق بر اينكه اين نعمت -مرحله دوم
هزاران  .زند سرمي دقيق اتاحساس كنجكاو و از اشخاص مخيله از كه فقط است يفكر

 يند، ولكرد مي ياز بركت آن زندگ يا كنار رودخانه ها نفر از مردم در سال ميليون
وقت علم جغرافيا چقدر  آن .بيابد را رودخانه برود سرچشمه افتاد يصرافت نم به يكس

كشف سرچشمه نيل يا آمازون و  چند نفر سياح معدود كه به ياهميت و احترام برا
فرض اينكه آنها را منبعث از اميال و افكار  ه)ب پيغمبران .شود ميداختند قايل گنگ پر

 و  يمنعم اصل يابراز داشتند كه پ يخود بدانيم( به اين فكر افتادند و چنين حس لطيف
 .برويم يخالق عموم

                                                
 : در ]پذيرش[ دين اكره ]و اجباري[ نيست؛ ... 300/  (3)بقره. 1
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 ييعن .ها را بجا آوريم اند ما وظيفه داريم شكر اين نعمت آنها گفته -مرحله سوم
يم )اين خود يآن بنما ي دهنده را با توجه به نظر و مقصودِ يبردار اوالً بهترين بهره

 يقديم يكه استفاده جديد از شيئ يدنيا به كس يمهم است و در قوانين صنعت يخيل
نياز از ما  يآن با آنكه ب ي ( و ثانياً از دهندهدهند ميپيشنهاد نمايد حق اختراع و امتياز 

چه  .تشكر كنيم ،نمايد يان خود را مشروط و موكول به آن نكرده و نماست و احس
 يشناس باشند برتر كه حق يكسان يبرا يعاد يآيا ما در زندگ !يبزرگ يپايه اخالق

 .نمايندتشكر بعد از اتمام خدمت و بدون طمع منفعت  ،يقائل نيستيم؟ خصوصاً وقت

به آنچه در اطراف شخص ها، اختصاص  تشكر و تقدير از نعمت -مرحله چهارم
او است نبوده، نظر به ساير مخلوقات و تمام حركات و  يمورد استفاده و مفيد برا

تمام  ي دهنده ين بابت كه پرورشاموجودات زمين و آسمان انداخته، خدا را از 
ها است بستايد و از اين كه شب و روز را تنظيم كرده و افالك را به قدرت  جهان

( يعني Desinteressé) نظر يكدام بشر اين اندازه ب .ت تشكر نمايدداشته اس خود نگاه
خارج  يها ، نعمتيشخص يها ها و مرارت نظر است كه در عين سختيدر واقع بلند

و از وجود آنها اظهار مسرت نمايد؟ صاحب چنين  يو دور از خود را نيز قدردان
ست يا به مقياس عالم وجود؟ پس چقدر آيا وجودش به مقياس وجود ما ا ينظر

ين عيب و تر بزرگكه به تصديق همه كس  يو خودبين يپيغمبرها از حد خودخواه
 اند؟ بشريت است دور شده يعلت بدبخت

شكر نعمت و تسبيح دقت و تجليل عظمت عالم را نه  ،مرحله باالتر -مرحله پنجم
و  يت بنمايد، بلكه از اين نظر كلبه اين لحاظ كه مفيد و مربوط به او يا وظيفه او اس

آن  ي مطلق كه خود دستگاه شايسته تسبيح و تجليل و تعجب است و گرداننده
  :، بنمايد و بگويدباشد ميسزاوار سپاس و ستايش 

َسِبَح َو َكما ُهَو َاْن ُي اهلل َو َكما ُيِحّب یَشيئ اهللُكَّلما َسَبَح  اهلل ُسْبحاَن»
  «!ِلَكَرِم َوْجِهِه َو ِعِز َجالِلِه یَاْهُّلُه َو َكما َيْنَبِغ

)منزه است خدا به هر درجه و هر مرتبه كه تمام اشياء او را تسبيح 
 طور همانكه خدا دوست دارد كه تسبيح شود و  طور همانكنند و  يم

مقام و جالل و  يگكه بزر طور همانكه او اهل و سزاوار تسبيح است و 
 (!اين را دارد ياو شايستگ يرو يبزرگوار

  يها پيشرفت و يبرتر بر داللت و بوده يا ساده كار مراحل اين از گذشتن و رسيدن آيا
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 ندارد؟ يو روح يو اخالق يالعاده در نردبان تكامل فكر فوق

تمام اين مراحل در يك عبارت دعا و در يك آيه كوچك كه ورد زبان  ذلك مع
 ... !شويم، جمع است كنيم و نفهميده رد مي مي

 «.اْلعاَلمنْي اْلَحْمُدلَّلِه ّرِّب» و« اْلُمْرَسّلنْي یَفَسالُم َعَّل»

 ترين و با مابين معتقدات باهوش يا مقايسه .يديپرستان بنما به مذاهب بت ينظر
يونانيان  ييعن باشند مي استعدادترين ملل دنيا كه در حقيقت پدران علوم و تمدن اروپا

وقت ببينيد تفاوت  آن .يديبنما يكتب آسمان و روميان با تعليمات كتب موسوم به
كه بشر به وهم و عقل خود و براساس پرستش ارواح پدران و مظاهر طبيعت  يمذهب

اريخ ت»كتاب  شده از زمين تا آسمان هست يا نه؟ )مراجعه به يبا مذاهب وح سازد مي
 (1759 ،تهران ،يفلسف اهللترجمه نصر ،تأليف فوستل دو كوالنژ ،«تمدن قديم

نه تنها برتر از شيادان بلكه كليه  پيغمبران يبينيد چقدر منزلت و عظمت فكر به
صفت هميشه  مورچه يها بوده است كه با چشم يو دانشمندان حين و فالسفهمصل

گيرند و  مراتب، عوامل قرن( را درنظر مي ينزديك و عوامل روز )يا منتها يقضايا
الاقل  !شمارند مي كوچكقدر اين خود ناچيز شخصيت و قياس ديدگان تنگ دنيا را به

دارد در برابر عظمت فكر و جاللت نظر پيغمبران سر ا مين دليل هم شده است، جه به
 .تعظيم فرود آورده، آنها را برتر از هر دانشمند و حكيم و مصلح بشناسيم

     

 :برگرديم به قيامت

ثابت نشده است  يحس يِقطع يِدليل علم هب ما مسئله قيامت ياين عذر كه چون برا
اصالً چرا به خود  گويند ميكه  يبه آن نداريم، و همچنين حرف كسان يپس كار

د توان ميآور بشويم، ن يكننده و نگران ناراحت يها دردسر بدهيم و وارد بحث
كه به عذر عدم اطالع و عدم يقين به اثرات ميكرب  طور همان .پسنديده و مقبول باشد

ر عدم يقين به وقوع سيل و يا به عذ .شود ميميكرب و مرض گرفته ن يضررها يجلو
سيل و زلزله آمد نگاه به حرف ما نكرده خانه  يزلزله يا عدم تمايل و توجه به آن وقت

( خانه يرا خواهد برد، آدم عاقل آن است كه در مسير سيل )ولو در مسير سيل احتمال
تنا به عقايد و اع يرا هم مثل حوادث دنيا حادثه كور و كر و ب حادثه قيامت .نسازد

قبول يا عدم قبول يا حقانيت و تقصير ما كه با هزار  .خود بگيريم يها داليل و بهانه
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حوادث دارد؟ طبيعت كه از  يرو يكنيم چه تأثير يدليل بخواهيم شانه از آن خال
درنظر گرفته، آنجا كه يقين است  را آنما بايد  .كند ميتمايالت و نظريات ما تبعيت ن

با ، خود را يبين پيش يكه احتمال و احتياط است از رو و آنجا هم يقين ياز رو
 .يميسازگار بنماطبيعت 

و اعمالشان  يدرنظر بگيرند و زندگ را آناند قبالً  كه نخواسته يبه كسان در قيامت
بكنيد يا نكنيد،  را آنشما آزاديد فكر  .را بر اساس آن تطبيق دهند ابقاء نخواهد شد

خداوند حجت خود را تمام نموده و به وسيله  .او هم كار خود را خواهد كرد يول
 ...مكرر نموده است ياخطارهارفع عذر و بهانه  يبرا ءانبيا

     

تعجب نموده و  و توجه به آخرت ها از اين اصرار در مسئله قيامت يشايد بعض
 يبيم و اميد ،قديم يها طبقات عوام و مخصوص دوره يرا فقط برا بهشت و جهنم

 .بدانندمفيد 

 .اتفاقاً چنين نيست

 يدنيا ينظر از صحت و حقيقت آن اصوالً ضرورت عمل ، صرفاعتقاد به آخرت
هر قدر در اين زمينه در نزد معتقدين و مرددين تكيه شود كم شده  .باشد ميامروز 

 .تاس

و صاحب اختيار و  كرد ميتأثير غرايز حركت  البته اگر بشر مثل حيوانات تحت
 يهست و بشر چهار ديوار اما اختيار .آمد يها پيش نم قدرت انحراف نبود اين حرف

 .خندد درآورده و در داخل آن به دنيا و مافيها مي يقلعه مستحكم صورت بهاختيار را 
رود و جامعه را از پرتو وجود خود  مي يحق باشد راه درستاگر عاشق كمال و 

اما اگر بنا شد عواطف نداشته و احساسات در او ضعيف باشد،  .سازد ميسعادتمند 
در جهت موافق با سير  يعشق و فداكار يبا تربيت و تلقين هم نشود به طور مصنوع

 انسان ايجاد نمود، چه بايد كرد؟ يتكامل

متوسط روبه  طور بهقرن غرايز و عواطف در اجتماع متمدن بينيم كه قرن به  يم
عقل و توسعه افكار و عقايد، ريشه عواطف سست  يبا رشد نيرو .رود ضعف مي

فهمد  شخص مي .ند محرك به خير و مانع شر شوندتوان ميعقل و علم نيز ن .شود مي
زحمت او  اينكه از يچرا؟ برا .كند مياما  .و خيانت بد است يداند كه دزد و مي
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ها و ضروريات  ترين غريزه ياز فطر يسودجوي .شود ميكاسته و بر نفعش افزوده 
فحشاء  ينكنند، پ يديگران دزد گويد مي .شود ميحيات است و با رشد عقل تقويت 

 ...من بروم يو فساد نروند ول

فساد را بگيرد و  يباشد كه جلو يخواهيد گفت سازمان اجتماع بايد طور
در  !است يا ببخشيد، كودكانه ...بسيار راه حل .را عمالً تشويق نمايد يخدمت و ترق

نيست كه از  ياجتماع يك مخلوق آسمان كند ميكه اجتماع اين كار را  يآنجاهاي
اجتماع هميشه حاصل  .خارج به موهبت و رحمت بر كشورشان سرازير شده باشد

و خوب عمل  خواهند مياند، خوب  افرادشان خوب .جمع و منتجه متوسط افراد است
افراد منحرف  يها و بعض اقليت يآيد و جلو يطور درم كه اجتماع اين كنند مي

و وكيل و وزير و پاسبان و كارمند و  يكه قاض ياال با اجتماع و .گيرد را مي ياستثناي
شخصيت و  يبازرس و بازپرس خراب بود، شريك دزد و رفيق قافله شد، يا ب

 .يد بكنيد؟وانت ميمقاومت درآمد چه  يب

اما  .آسان هم هست .مشكل نيست يقانون و مقررات خوب خيل نوشتنِ
 يفايده و اثر قانون در اجرا .تر است كردن از آن آسان يو با قانون باز  يساز صورت

 .دست مجريان است هآن است، و اجرا ب

تنبيه كرد،  شود ميكنيم كه اگر بدها را ن درست مي يخواهيد گفت ترتيبات
 يها گزار و فداكار پاداش صالح خدمت به افراد سالمِ .ها را جامعه تشويق نمايد خوب

سود به طرف  يسايرين سرمشق شده، جوانان از ابتدا رو يدهيم تا برا شيرين مي
 .سوق داده شوند يخوب

خواهد بود؟ البد از نوع حقوق و مقام و مدال  يپاداش چه چيزهاي .بسيار خوب
 .بايد باشد يو معافيت از وظايف و از اين قبيل امتيازات مادو پول  يافتخار و مرخص

كننده  عقيده، ارزش و اثر جلب يعشق و ب يافراد ب يها باشد برا اگر غير از اين
به فرض هم كه افراد واقعاً خوب، عالقه به اين قبيل مزايا نداشته  .نخواهد داشت

مايه است،  يداندن افراد بباشند، چون نظر بر تربيت و توجه و تمايل عامه و برگر
 .باشد يماد ستِها بايد از نوع امتيازات پَ باالخره پاداش

و  .در نخواهد آمد يشما چيز قابل يها دانيد نتيجه چه خواهد شد؟ اوالً پاداش مي
 .كه بايد توبيخ و طرد شوند شود ميها  ثانياً در هنگام تقسيم باالخره نصيب همان

به اين ترتيب  .رب و نرم بوده و به اهلش پخش شودچ يكنيم خيل فرض مي ذلك مع
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آنها را شما باال آورده از ميزان احتياج و  يآنتروپ يو تمكن افراد خوب يعن يموجود
را هم تبديل به بدها  يحجم فعاليت و اكتساب عناصر مفيد كاسته و افراد زبده استثناي

 ... !ايد كرده

از اينكه مردم بدانند  .تعليم و تبليغات هم فايده ندارد .ردپس اين تدابير نتيجه ندا
و بفهمند كه قرار ناموس طبيعت برتكامل است و فطرت انسان تناسب و سنخيت با 

، شود ميو سعادت اجتماع  يعدالت و حقيقت دارد و اتخاذ طريق حق موجب ترق
پيش خود  .دكن ميباز هم چه سود؟ هر فرد در هر عمل حساب سود و زيان خود را 

است كه صدهزار تومان ماليات بدهم تا صد دينار آن پس از  يچه ديوانگ گويد مي
، هر دو دهد مييك صدم آن را به مأمور ماليات  .گسترش در اجتماع به من برگردد

هنوز تحت  كند ميآن كس كه اين فكر و اين كار را ن !شوند و خرسند مي يراض
است، و اين هر دو  يغريز يطف و احساسات اخالقيا عوا يتأثيرات دين ينفوذ بقايا
 .باشند ميبه ضعف و زوال  عامل رو

)و  كند ميخود درست  يكه برا يگفته شد هركس در قلعه دفاع كه طوري به
تجربه نشان داده است كه تخصص و تجهيزات زياد الزم ندارد( به ريش اجتماع و 

حكومت  يجز عقل و سود چيزعشق و عقيده نبود،  يوقت .خندد به ريش طبيعت مي
 .نخواهد كرد

برداريد كتب  .دارد مسلمان نيست كه اظهار مي ياين اخطارها را يك نفر ايران
و  يببينيد با چه نگران .را بخوانيد مريكاآو  و متفكرين اروپا دلسوختگان از دانشمندان

بر سقوط نژاد خود و انهدام تمدن مغرب بوده، داد از  معترف و ناظر ياضطراب
و عقب  .زنند مي يو سودجوي يها و فساد اجتماع و اشاعه خودخواه انحطاط جوان

و  ياجتماع يها مسلك !روند مي يو هدايت دين او تقو يشخصيت و فضايل اخالق
اين  .اند خود را زده يو رسواي ياثر يكوس ب يبعد از ديگر ييك يو فلسف يسياس

زمين  كه در روحيات و نظريات مغرب يها و تالطم عقايد و افكار رنگارنگ و تشبث
آورد خود  يكه از هر طرف سردرم يدرپ يپ يها پيدا شده است و اختالفات و جنگ
 .است يبهترين شاهد عدم تعادل و سرگردان

وقت به سود اجتماع  مردم هيچ ياه و اميد به آن نباشد، حساب تا ترس از آخرت
ها  تا ايمان و عشق به خدا نباشد هيهات است ساير عقايد و عشق .تنظيم نخواهد شد

  يخودپرست و يجوي وكينه فساد و سود يسراشيب در كه را بشريت كاروان سقوط يجلو
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 !قرار گرفته است بگيرد

كنار بيايد و  خواه ناخواه بايد با آن .در عذاب است يعشق از دست عقل خيل
از دست عقل گله  كه عرفا يآن روزگار .دست در دست هم، انسان را پيش ببرند

غرايز  يبشريت از سرپرست يحاال كار تكامل و رهاي .داشتند تازه اول جنگ بود
رسيده است كه بعد از كفالت غذا و لباس و دفاع از جان، چراغ  يجاي هطبيعت ب

 ين بايد روشن كند و عواطف و احساسات را عقل بايد سرپرستعشق را هم خود انسا
د توان ميو عاطفه و محبت و جاذبه حقيقت و غيره ن يديگر حس زيباشناس .نمايد

 .مردم را محرك به خير و مانع از شر باشد

 تاريك مقيدِ يبيشتر از دنيا يآزاد شده، امروز خيل منورِ يمتمدن مترق يدنيا
 .دارد اد به خدا و مخصوصاً به آخرتگذشته احتياج به اعتق

تا چه اندازه راه صحيح رفته و اثر  .و اصرار ما از اين جهت بود يعلت پرگوي
 .داند خواننده به جا گذاشته باشد خدا مي در يقبول يا الاقل عنايت

 .پردازيم با تقديم معذرت به آخرين فصل كتاب مي

     

َوَرُضوْا ّباْلَحياِة الُدْنَيا َواْطَمَأُنوْا ّبَها َواَلِذيَن  ْرُجوَن ِلَقاءَناَن اَلِذيَن ّاَل َيِإ»
  .ُهْم َعْن آَياِتَنا َغاِفُّلوَن

  .ْكِسُبوَنّبَما َكاُنوْا َي ِئَك َمْأَواُهُم الُناُرُأْوَل
َرّبُهْم ّبِإمَياِنِهْم َتْجِري ِمن  ِإَن اَلِذيَن آَمُنوْا َوَعِمُّلوْا الَصاِلَحاِت َيْهِديِهْم

 (9تا  1/  (15))يونس «.َتْحِّتِهُم اأَلْنَهاُر ِفي َجَناِت الَنِعيِم

دنيا دلخوش و به آن  يديدار ما را ندارند و به زندگ يآرزو كه كساني)
 .اند ما غافل يها از نشانه كه كسانيو  اند مطمئن شده

اند محققاً در آتش  هكرد ميبه آنچه كسب  اين اشخاص جايگاهشان بنا
  .است

پروردگارشان  كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته كردند، اما( كساني)
كند كه  وسيله( ايمانشان حتماً به جايي راهنمايي مي آنها را به سبب )يا به

 (.از زير پاي آنها در باغات پرنعمتي،  نهرها جاري باشد
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 رستشـپ

 

ايم و شايد ميـل هـم نداشـته     كه هنوز به آن نرسيده -بعد از مرگ ياز مرگ و دنيا
ــحبت   ــيم و ص ــيد برس ــيماز آن  يباش ــذريم -بكن ــا   .بگ ــه دني ــرديم ب ــان يبرگ  .خودم

 .ايد كنار بگذاريم را هم كه ديگر از آن خسته شده ترموديناميك

 گو و راز دهر كمتر جو يحديث از مطرب و م

1اين معما را كه كس نگشود و نگشايد به حكمت
 

 .جهان نما است ي عشق اگر صاف باشد آئينه .صحبت از عشق بكنيم

 كرد مياز ما  دل طلب جام جم ها سال
 كرد ميآنچه خود داشت ز بيگانه تمنا 

 يد به درستتوان مي يكه سر منزل آن درگاه احديت است چه كس ياز مسير
3سردر آورد؟

 

                                                
و علم و تجربه هيچ بشرى نتوانسته است و نبايد چنين توقع  درست است. از راه حكمت اتفاقاً نظر حافظ .1

اى راز دهر را حل كند. آنكه خالق ازل و باقى ابد است و عالم اول تا آخر داشت كه بشر بتواند معم
 رّ است. تنها راه اخبار اين حقيقت به بشر از طريق وحى خدا به پيغمبران، فقط آگاه بر اين سِباشد مي
اى جز  . ما چارهاعتماد و توكل است ،تواند باشد. موارد و مطالبى هست كه در آنجا تنها راه حل مي

تمسك و تبعيت از آنها نداريم. از آنهايى كه يقين بر سالمت و صداقتشان داشته باشيم. منتهى چون 
هاى  ها و ديده هاى آنها را با فهميده يم، گفتهياند در كالمشان تدبر و تعقل بنما خودشان توصيه كرده

 .يمانمان افزوده شوديم. و بر يقين و ايسنجيم تا بهتر درك و عمل نما خودمان مي
 .«نَّتَهاَهاِإَلى َرّبَك ُم .ِفيَم َأنَت ِمن ِذْكَراَها. ُمْرَساَها َيْسَأُلوَنَك َعِن الَساَعِة َأَياَن»:  88 تا 83/ ( 19)نازعات. 3

پرسند كه جريان آن چه وقت است. تو در كجا هستى كه ذكر  از تو راجع به ساعت مي)
 (.باشد ميپروردگارت  سوي بهرا بتوانى بكنى! علم و نهايت آن  آن
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 كس ندانست كه منزلگه مقصود كجا است
 آيد يم ياينقدر هست كه بانگ جرس

بر مركب نفس را  يا وارد كاروان عشق كرده، فن سواركنيم خود ر يفعالً سع
اگر چنين كرديم او ما را  .قافله ساالر را بشناسيم و همراه قافله به راه بيفتيم .بياموزيم

 .دغدغه و خيال باالخره به منزلگه مقصود خواهد رساند يب

عشق رنگ و  يب يمعشوق برويم كه زندگ يصحبت از عشق بكنيم و به جستجو
بابا  .كار فرد و كار جمع سروسامان نخواهد يافت يدين يو ب يدل يبا ب .ندارد يگرم

 :راست گفت كه طاهر

 ينداره مردن اول يهركه درد                يـردن اولـعشق را افس يـدل ب

 ين اولـذره به آتش سو ت  ذره               كه نيست ثابت در ره عشق يتن

به جانب معبود و احد  را آن يشروع شده، خداپرست يپرست ت با بتتاريخ بشري
و  ياعراض كرده، خود خداي پيغمبران ياز مردم از خدا يبعداً بعض .سوق داد

اختيار  يهدف يبو  يطرف يب يزياد ي عده و .اند ساخته يو بهشت و جهنم يمسلك
دنيا خلوتگاه راز و نياز  .خدا نبوده و نيست يب يميان اهل دل كس در يول .اند كرده

 .خودها با خداها است

     

 .از ميان مردم متمدن گم گشته است يا راست است كه معشوق و معبود تا اندازه
و  يا هجمال و شهوت و كمال بهان .خود معشوق بشر مانده است يعشق به خود يول

 .بيش نبوده است يبند

كه عقب اين  كند ميخواند خوب حس  را كه آدم مي ينويسندگان اروپاي
 يها كه از آن شراره ياال ساختگ و يپيدا كنند، اگر شد واقع يگردند تا موضوع مي

 يآمد از دلبر و دلداده يا پيش ياز پسر و دختر، سرگذشت يحكايت .عشق زبانه بكشد
و سوز و گداز  ...ه چنگ آورند كه در آن رقابت و فعاليت، مشكالت و محروميتب

 .اند مردم و خوانندگان تشنه عشق دانند مياينكه  يچرا؟ برا .عشق باشد

پيدا كنند كه خود را عاشق و  يو دام يگاه تكيه خواهند مي يجوانان اروپاي
نبال مترس و معشوق ديگر د هرسند رها كرده ب كه به او مي همين .سرگرم آن سازند

روند، در  دنبال زن نمي هآنها كه ب .پرند هستند كه در پس صياد مي يمرغ .روند مي
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نفسه  يف يعشق و عاشق .نمايند مي يورز ها و اجتماعات عشق البراتوارها و ميدان
 و واقعيت  يمعن ياست كه به زندگ يآنكه تنها چيز يچرا؟ برا .باشد مي  مطلوبشان

 .تر تر عاشق تر و فعال هرقدر زنده .انسان محتاج عشق است .دهد مي

پيدا  يخواسته است جمال بينيد مي يكنيد م يرا نگاه م يشاعر و عارف شرق يوقت
 .چندان دلربا و زيبا نبود يليل .تا محو آن جمال شود يو بيشتر خيال يواقع يكند، گاه

س از آنكه خوب وصف پ .داد همه لطف و صفا مي دريچه و دل مجنون به او اين
رخسار و زلفان يار را كردند و از لبان آبدارش بوسه خواستند، جواب حرارت و 

سوز و آه از عاشق،  .طرف ناز و نخوت است طرف، هميشه از آن اين يتمنا
فهمد عاشق عشق است  رسد كه عارف مي آنجا مي .از معشوق ياعتناي يو ب يوفاي يب

 .نفس محبوب ينه در پ

 ه عشق از آن خيزدـك ياست نهان يا لطيفه
 است يه نام آن نه لب لعل و خط زنگارك

 .دل سنگ دارد .است ياو بيگانه و از او فرار يمحبوب موصوف برا

 يزاران دل به قيد كاكلت بـه             يتر سنبلت ب زمشك چين سيه

 يبتر گويا دلت  خارا سخت ز             ت راهـام را در دل هـد نالــباشـن

معشوق  .نيست يدل و يك يرنگ داند كه ميان اين عاشق و آن معشوق يك مي
ريزد و به معشوق طعنه و شكوه  عاشق در غم عشق اشك مي .است يبدساز و بدخو

 :سوزد آيد نفرين كند، لذا در خود مي يدلش نم يول .فرستد مي

 يب اين خونين جگر كجا رحمت به       ير بـم با خبـالـز ح يـو كـدل ت

 ير بـرها با خبـونين جگـاز خ يـك       يتو كه خونين جگر هرگز نبود

نويسان كه سرگذشت عاشق و معشوق را به رشته  رهروان عشق، رمان يدر واد
كه درك  اند و عرفا پيشه قرار گرفته آورند، بعد از جوانان عاشق يتحرير درم

سوزند و راه  ا نموده و در حسرت عشق مير يدنياي يها معشوق يو نارساي يوفاي يب
( و نمايند مي وصفآل را  هايد يها برند، مرحله مابين شعرا )كه معشوق نمي يجاي هب

 .اند انبياء را اشغال كرده

دل  .است كه خود را به آن بدهد ينرسيده به انبياء، بشر سالم كامل طالب معشوق
كه  يخواهد بهتر از خود مي .و وقت و فكر و سراسر وجودش را وقف او نمايد

 .بشر است يكمال مطلوب و ميل فطر اين .صفات منظورش در او جمع باشد پيدا كند
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اند، البته  داشته يطفيل يدر عشق هم زندگ ياند و حت آنها كه عاشق و طالب نشده
 .كنند ميدرك ن

     

د از دست خو هيم كه بينما كنيم و گذشتگان را تمسخر مي امروز ما تعجب مي
يا پدران را كه به چشم  .ندكرد ميتراشيدند و به آنها سجده  سنگ و چوب بت مي

دست خود در زمين خوابانده  هاند و ب مرگ رسيده يو ناتوان يديده بودند به فرتوت
 يرا سراغشان فرستاده آنها را زنده و مؤثر و نيرومند و حام بودند، به خيال خود روح

دست خود با بوته و چوب  هآتش در آتشگاه ب .د، تا نيايش كنندشناختن خود مي
 را آن ذلك مع .رساندند كه خاموش نشود خود قوّت و مدد مي مِافروختند و با دَ يم

 !ندكرد ميها نثارش  يشناختند و قربان نگهبان و پشتيبان خانه و خانواده و مدينه مي

امروز هم شاگردان  .ندكرد ميو روم اين كارها را  يونان يترين ملل دنيا يعن يراق
ديگر با قلم و با فكر خود  يها ها و بت باشند، معشوق مريكائيانآو  آنها كه اروپائيان

 !ريزند ها مي ها و خون سازند و بر محورش پول مي

 .عشق است يطبيع ياين همان آتش درون

به دامن معشوق اليق نرسيد و معبود شايسته عبادت نديد، عيناً  بشر اگر دستش
سازند و با آن سرگرم  مانند كودكان كه با چوب و كهنه و نخ، عروسك و اسب مي

 آنآورد و  يآن ايمان م ، بهسازد ميدست و فكر خود معبود  هشوند، بنابه احتياج ب مي
است  يبرسد مطلب ييا به خوشبخت يبه بيچارگ يحال از اين بندگ .كند مي  يبندگ را 

 .جداگانه

اند كه  متأسفانه پيشوايان ما( هم فهميده يا )يعنه ييمريكاآا و ه خود اروپائي يول
خود  يها آگاه به مشكالت و بدبختي .دهد مين يها آنها را ديگر باز ياين باز

اند، ليكن از نظر  پيدا كرده يم آسايش و امنيت جسماگر در سايه تمدن و عل .اند شده
قديم كه  يبينند بندها يخصوصاً كه م .باشند ميسخت در اضطراب و فقر  يروح

داد و اجتماع بشريت را مرتبط و متحد  مختلف پيوند مي يها آنها را به معشوق
حاصل  يشده و همان آسايش و امنيت جسم  گسيخته يبعد از ديگر ي، يككرد مي

 .باشد مينيز در تزلزل 
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 يمعشوق و معبود .برنگرديم بار يكنيم از اين سفر ب مي يدر آخرين فصل سع
 البته رهبرمان غير از فطرت .بيابيم كه خود بپسنديم و از صميم قلب عاشقش شويم

 .نخواهد بود يچيز ديگر يو طبيعت جهان يانسان

 (Mouvement perpetuel) یابد يا حركت سوسياليسم -9 .1

 يول .معشوق و معبود برويم يرا كنار بگذاريم و پ عهد كرده بوديم ترموديناميك
چون در حاشيه و  .شود ميدرست ن ياساس يتنها، كارها گفتنِ مثل اينكه با مثبت

چه  .كنند ميسست  يزها هستند كه بنا را از پها و شبهه اندا باف يهميشه منف ،كنار
را كه موجب  يواه يها وسوسه و خيال يها قبل از عزيمت، ريشه شود ميبسا الزم 

 يول يراه مشكل طوالن يو با قدم محكم آماده برا .بريد شود ميترديد و تزلزل 
 .گرديد يواقع

 يانصاف يهم )كه البته ب واضع علم ترموديناميك( Sadi Carnot) كارنو يسد
از او نبرده باشيم( در ايجاد اين علم وسيع و وضع  يو نام است اين كتاب تمام شود

منظور مبارزه با مدعيان خام  به ي، از يك نظريه منفيحرارت يها ماشينقوانين محكم 
گرديد  مي يمنته يو نابود يقهراً به گمراهكه  يهاي طمع و بريدن ريشه اميدواري

 .كنيم ما نيز چنين مي .راه افتاد هب

اين اختراع جالب  .كار افتاده بود هماشين بخار قبالً اختراع شده و ب در زمان كارنو
ها را به جوش آورده و از هر طرف  يديگ آرزو و طمع خيل يا مانند هر چيز تازه

ند كه بهتر و شد مي يو مدع .آورند( يآوردند )هنوز هم سردر م يسردر م يمخترعين
توانند  يبخار آن عصر م يها ماشينو سازنده ( James Watt) بيشتر از جيمز وات

 يراه افتاده، انرژ هب يمختصر زغال يا سوخت ابتداي بسازند كه با يعمل كرده و ماشين
چرخ خود را در گردش  يتوليد ياز انرژ يبعد با مصرف كردن قسمت توليد كند و

داشته باشد  ياحتياج به سوخت جديداز خارج داشته، عالوه بر آن بدون آنكه  نگاه
 !البته چه از اين بهتر .دائم به ما بدهد طور بههم  يمازاد

 دش ميو آراسته پيشنهاد  يصور مختلف و با ظواهر بسيار علم هاين فكر كه ب
 خرج يا يمنظور از آن يك ماشين ب .شود ميناميده « يركت ابدح» يتحت عنوان كل

 .است كه مولد هم باشد يدستگاه قائم بالذات

و  يو رد كل يطلب و مفت «يخور مفت»مبارزه با اين قبيل افكار  نظر اوليه كارنو
  يپيشنهاد ماشين به جعرا كهرا خود معروف قضيه بعد .بود يابد حركت هرگونه يقطع
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 .بيان كرد باشد ميآل  هايد

و ماشين ايدآل  يبحث در اطراف حركت ابد يبرا يدر اينجا البته محل و مورد
گيرد فقط  ندارد، بلكه از آنچه هم كه از خارج مي ي)كه نه تنها حركت ابد كارنو

اجمال و با به كار  رطو بهخوانندگان  يول .( نيستدهد ميپس را ) يقسمت كوچك
دنيا  .كنند مي« حس»را  يمدع بودنِ انداختن عقل سليم و اخالق صحيح محال

 يمصرف چيز يمايه و ب ياساس نيست كه هركس بتواند ب يصاحب و ب يقدرها ب اين
و  .ريشه و پايه و منشاء هرچيز و هركس بايد از خوان كرم طبيعت باشد .توليد نمايد

از آنچه  ي، مقدارباشد ميحاضر و ناظر  يدر هرعمل آنتروپچون هميشه در هرجا و 
بهره  يگذارد حت گيريم تلف و تفريط نموده، نمي مايه از طبيعت مي عنوان بهرا كه ما 

اسم خارج را  .داريم «خارج»در هر كار و تا ابد احتياج به  ييعن .صد درصد ببريم
يم توان مين يما و هيچ موجود ديگر .د بگذاريدخواهي شما طبيعت يا خدا يا هرچه مي

را كه از خارج  يمايه اول .يم باشيم(توان مي)از بين برنده هم ن .سازنده و خالق باشيم
 يجا كه اول را هم بايد دائماً از همان كس و از همان يگيريم هيچ، مصارف بعد مي

 .را داده و ساخته است بگيريم

 يها دستگاه ي اساس ترموديناميك و كليه يبود )يعن ها ترموديناميك اين حرف
ديگر ترموديناميك را كنار گذاشته همين حقيقت را در  .صنعت امروز( يمولد نيرو

ها  يم عشق )يا ايمان( هم كه منبع حيات و فعاليتيگو مي .كنيم زبان عشق بيان مي
ند آن را تابع قوانين توان مياين ناند و بنابر قائل يآن مبدأ ماد يبرا و ماديون -است

 .بايد از خارج دميده شود -ترموديناميك ندانند

 يمولد نيرو الزم است از همان طريق و ترتيب يها ماشيندر وجود انسان نيز مانند 
در  .برسد يبعد يها كننده ماشين، سوخت اوليه را رسانده است، دائماً مايه كه طرح

كه موجود زنده بنمايد از  ييديم كه مايه رشد حيوانات و هر اكتسابفصول گذشته د
عشق ناچار بايد از  .شود ميخواسته  يو از طريق عشق درون .شود ميخارج گرفته 

كه  ياو طبق ترتيب و پسيكولوژيك تركيبات فيزيولوژيك يال هنهاد موجود و از الب
است در  يمنشاء عشق منشأي !كننده طرح نموده است زبانه بكشد ربيتسازنده و ت

به اين اعتبار كه از درون انسان بايد سرچشمه  يداخل .يو خارج يعين حال داخل
اين اعتبار كه اساساً ساخته و  به يخارج .گرفته و شخص قلباً خواهان آن باشد

 .باشد مياز سازنده شخص  يپرداخته و الهام گرفته از خارج يعن
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را از راه فكر  يا چنانچه بخواهيم بدون تناسب فطرت و تمايل طبع، عشق و عقيده
يا زور يا تطميع و تهديد در دل مردم ايجاد نموده و توقع داشته باشيم با حركت 

مطابق نظر خود بسازيم و بعد  يدهيم شخصيت و اجتماع ترتيب مي اين بهكه  يا اوليه
يا اجتماع شود، و شخصيت سبب دوام و قيام اين نتايج حاصله از حركت اوليه 

هم بنمايد، عيناً مثل آنست كه خواسته  يبه جلو برده مصنوع ما ترق را آنمخصوصاً 
تبليغ و  صورت بهكه بايد  يخارج يها استدالل .درست كنيم يباشيم حركت ابد

 ي ئهتذكر باشد فقط به اين اندازه قابل قبول و مفيد است كه حكم مواجهه و ارا
حالت مكتوم  را كه در شخص به يدرون يها معشوق را داشته، به وسيله آن عشق

 .1است بيدار نمايد

و بنابه  و چه در انسان و اجتماع بنابه ترموديناميك ها ماشينچه در  يحركت ابد
 .نيست يتجربه هم نشان داده است كه شدن .عقل و انصاف محال است

است كه بيش از مدت يك قرن در زمينه  يممتد مكرر يمثال مساع بهترين شاهدِ
 .گرديده است يكار برده شده و به شكست منته هب سوسياليسم

بين افراد و  يكه خواهان عدالت و تساو يتا آنجاي دانيم كه فكر سوسياليسم مي
 باشد مي ياز ظلم و فقر و بدبخت يجلوگيرعموم و  يفعال و مرفه برا يتأمين زندگ

 يعمل يها از هدف يهميشه مطلوب و ممدوح بوده، از قديم طرفدار داشته و يك
طليعه  سوسياليسم در آسمان تمدن افق  11در اواخر قرن  .باشد يمذاهب برحق م

در آن زمان اگرچه  .به سرعت اوج گرفت 19قرن  يرا روشن كرد و در ابتدا يوسيع
ذوقيات  ،شده و رنسانس يها بود كه سپر مدت يوسط قرون يها ها و بندگي تاريكي

متفكرين  يطبق آرزو يو افكار و علوم را احيا نموده بود و صنايع و نظامات اجتماع
                                                

خدا  ي خواسته ،ان بايد ذاتى و قلبى يا به عبارت دينىنيز ريشه ايم و آيات قرآن بنابه تعليمات انجيل. 1
شود. ولى اين ريشه به وسيله تفكر و تحقيق  باشد. از راه خواهش يا محاجه و مجادله و اكراه درست نمي

كند. يك  شود از طرف ديگر قوت و عمق پيدا مي طرف و تذكر و تلقين كه با دعا انجام مي از يك
كه شخص دائماً روبه خدا  باشد ميخاطر و تمرين و تقويت تمايالت قلبى  منظور از دعاها همين تجديد

توجه كند و از او هدايت بيشتر و حراست ايمان و كشش به سمت معبود را بطلبد )اِهْدِنَا الصِراط 
...( و  -وَاشْغَلْ قُلوبَنا بِذِكْرِكَ عَنْ كُلِ ذِكْرٍ -دَيْتَناواَلتُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ اِذْ هَ -ثَبِتْ قَلبى عَلى دينِكَ -المُستَقيم

هاى موهوم و تمناهاى مسموم را كه غالباً  مشاهده توأم باشد و تخيلضمناً تفكر و تحقيق بايد با تجربه و 
راهنمايى  نشيند تصفيه نموده، انسان را در طريق خالص حق بخش مى هاى فطرى سالمت به جاى عشق

كه علوم امروزى نيز كارى جز رهبرى انسان در طريق اكتشافات طبيعت و تشخيص  طور كند. همان
 .نمايند ها نمى واقعيت
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 در اروپا يا العاده امور به جريان طبيعت، پيشرفت فوق يبراساس واگذار 11قرن 
و  ياقتصاد يها امور طبق دلخواه بشر بحران يهمين پيشرفت طبيع يول .كرده بود
به بار آورده بود، كه متفكرين  يزياد يعموم يها و بدبختي ياجتماع يها گرفتاري

و  بعد از آن در انگليس يو كم در فرانسه .انداخت يجوي سوخته را به فكر چاره دل
هيجان درآمد كه به نام مكاتب  به يعواطف و افكار و اعمال باالخره در آلمان

 .1شوند سوسياليست ناميده مي

 اميل بابوف .عواطف و احساست بشر دوستانه بود ،اول دفعه محرك علما
(Emile Babeuf )به كشور ايكاريا يمسافرت خيال از يك (Icaria)ي، حكومت مل 

و  يها برقرار بوده و مالكيت خصوص را كه مساوات در تمتع از كليه نعمت ياشتراك
رفت و  زير گيوتين در فرانسه اميل بابوف .ميراث وجود نداشت، ارمغان آورد

مورد آزمايش قرار  ينفر 1055در يك جمعيت  مريكاآنمونه در  طور بهفكرش 
كنت  .را از هم پاشاند يو برابر يكشور برادر زودي به يمنازعات داخل يول .گرفت

محبوب از فيلسوف معروف ( Conte Henri de Saint- simon) سيمون سن يهانر
افكار خود را در  يو .تر و فداكارتر بود يعين حال عمل تر و در بين اميل بابوف خوش

تر از  يشبيه و بلكه بهتر و علم يا طرح مدينه .پيشنهاد نمود «مسيحيت نوين»كتاب 
الكيت دولت، درآمدها متناسب با خدمت، صنايع در م :ريخت مدينه فاضله افالطون

، مزدها به تعيين مأمورين عاقل و عادل ياشياء مصرف يفقط برا يمالكيت خصوص
  ...ممنوع يدولت، بيكار

 يا افكارش طرفداران فراوان و برجسته .پيدا كرد يكتاب او خوانندگان زياد
 .كاغذ و در خيال ماند يرو ييافت، ول

 ينمونــه جوامـع تعــاون  طـور  بــهبـا ارائــه مثـال،    (Charles Fourier) شـارل فوريـه  
(phalanxes ) را پيشـنهاد نمـود كـه     يبهشـت آسـاي   يرا فكر كرده و ايجاد شهر زيبـا

تـأمين معـاش، برحسـب     يالزم بـرا  يكرده و كارها يدر خانه مشترك زندگ يهمگ
هـركس انجـام    يوظيفه اجتمـاع  يسالگ 31و بعد از  .يل هركس تقسيم شودسليقه و م

تأسـيس يافـت    يچنـد  يتعاون يها گروه مريكاآو در  در فرانسه .يافته و بازنشسته شود
 شـعار ( Louis Blane) بـالن  يلـوي  .دوام نيـاورد و وسـيله تمسـخر شـد     يك   هيچ يول

را رواج داده  «او و به هركس به اندازه احتيـاج او  ياز هركس به اندازه تواناي»معروف 
                                                

 .ترجمه آقاى دكتر پيرنيا ،تأليف جرج سائول «ترين علماى اقتصاد عقايد بزرگ»استفاده از كتاب . 1



 
 

 

 
 

 880  ـــــــــــعشق و پرستش يا ترموديناميك انسان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

درسـت   «كـار  يها اداره طرح» مريكاآطرح او در  يرو .را ابداع كرد «سازمان كار»و 
ــود فرانســه  ــين در خ ــد، همچن ــ .ش ــ  يول ــورد ب ــر دو م ــاي هدر ه ــرودو .نرســيد يج  نپ

(P.J.Proudhon )بود، اعتماد به عواطـف و حسـن    يسرسخت ديگر كه سوسياليست
 ...مخالف وجود دولت گرديد يرساند كه آنارشيست يعن يجاي همردم را ب يهمكار

( Jeremy Bentham) بنتهام يمعروف، جرم يفيلسوف اجتماع در انگلستان
را گرفته، خير را در لذت و  «حداكثر افراد يخير برا حداكثر» يدنبال شعار اخالق

در نتيجه افكار او  يچند ياصالحات اجتماع .معيار لذت را در ثروت جستجو نمود
 رابرت آون .نمود ساخته نشد كه تصور مي يا جامعه يشد ول يعمل در انگلستان

(Robert Owen )يشخص بود، در كارخانجات يخيرخواه يكه خود كارفرما 
زيست فقر و  يكه م يبه كارگران نمود و در شهر يفراوان يها خدمات و كمك

 يول .شد ياو بود عمل تا اينجا كه مربوط و محدود به شخص .مرض را تقليل داد
تأسيس  يبراساس افكار سوسياليست مريكاآو در  كه در انگلستان يتعاون يها جامعه

كه آخرين اقدام او بود،  «كار يمركز مبادله عادالنه نيرو»نمود خوب كار نكرد و 
 ...گان نيز قرار نگرفتكنند مورد استقبال استفاده يحت

كه هدف آنها تأمين عدالت و مساوات و رفاه در بين  ياز اين نظريات سوسياليست
 يمتنوع در اروپا يها گاه آنها عاطفه يا انتفاع بود، به تعداد و صورت مردم و تكيه

دنيا را به خود سرگرم  يپيشنهاد و آزمايش شد و مدت مريكاآو در  يو مركز يغرب
 طور بهامروز ديگر مردم  .پوچ درآمد و نتوانست دوام بياورد يبعداً همگ يول .كرد
 يمتفكرين آنها را با آنكه اشخاص مبرز محترم .كنند مياز آنها صحبت ن يجد

 .برند مي نام (Les utopistes) يسازندگان بهشت خيال نام بهبودند 

است و رفاه دلپسند  يدنيا فهميد كه به صرف اينكه عدالت و مساوات خوب چيز
اغراض و تضاد گرفته  يو به اعتماد عواطف و اخالق مردم، نه جلو باشد ميو الزم 

افقت است كه با واقعيت مو يبهشت .افتد يراه م هب يو نه فعاليت و فداكار شود مي
 را آنخود بوده و  يو امانت و شرافت عاد يمغرور به ظواهر اخالق كه كساني .ندارد

را بر  يا جامعه شود مي كنند ميو تصور  دهند ميبه همه كس و به همه حال تعميم 
در  .هميشه اين پنبه را از گوش خود خارج كنند ياساس آن استوار ساخت، بايد برا

 يهاي تر از جامعه ما نيز چنين نقشه تر و با عاطفه كتر و پا روشن يخيل يها جامعه
 .نشد يعمل



 
 

 

 
 

 «مباحث بنيادين»،  (1) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  880

 

نقش برآب شد  يانديش معنو بين و خيال خوش يها سيستم سوسياليست يوقت
قول خودشان  اساس موازين بهبر يهمان نقشه ول يدرصدد اجرا يمتفكرين خيرخواه

 يمبارزات طبقات ييعن يضداخالق يها با حربه يفلسفه ماد يها و بر پايه يعلم
 ياز دين برگشته آلمان ي شده يمسيح يِ، يهودسرآمد آنها كارل ماركس .برآمدند

پيشوايان اوليه  و و لنين( F.Enqels) و انگلس( Karl Marx) ماركس كارل .باشد مي
انكار و مخالفت با مذاهب، در طرز  پيشرفت در قلوب مردم، با وجود يبرا كمونيسم

خرافات مذاهب را كه  يتعليمات و تربيت پيروان خود همان رويه مذاهب و حت
 .تعصب كوركورانه است اتخاذ نمودند

ع را با يك مقدمه و اجتما «يحركت ابد»خواستند  مي ياخالق يها سوسياليست
 شود مياز خارج ماشين( گرفته  يكه در ابتدا از طبع و فطرت بشر )يعن يپايه معنو

  ها از اول خواستند مايه و محصول را يك مادي .نگاه دارند را آنراه اندازند و بعد  هب
كه حاصل  يبعد ياز دانش و فكر انسان و اميد به نفع ماد يسره از خود ماشين يعن

بهترين  .دادند كه وعده مي يآن چيز نه به يالبته موفق شدند، ول .شد بگيرندخواهد 
سال و با وجود تسلط  85آزمايش به عمل آمده است، بعد از گذشت قريب 

عدالت و رفاه،  بهشت يجا هبر كليه منابع و وسايل يك كشور پهناور، ب يانحصار
كه مترادف با سلب كامل  يطرفه و انظباط شديد عموم يك ييك جهنم ديكتاتور

)خودشان نيز به اين  .اند برقرار كرده باشد ميو توأم با زحمت و محروميت  يآزاد
فعالً الزم است تا تعادل جديد  ياين مراحل مقدمات گويند مي ينكته اقرار دارند ول

انده را به نزد طبيب و دارو درم كه مريض يبا يك ولع و حرارت ي( افراد!برقرار شود
، كنند مي يآورند و آنچه دارند در طبق اخالص قربان يبه اين مسلك م كشاند رو مي
 .شود ميآزاد به رويشان بسته  يدنيا افتد راه بازگشت به يمانند موش كه در تله م يول

به موفقيت نگرديد، زيرا هر دو طالب حركت  يمنته يك  هيچاين دو آزمايش 
بشر ناگزير بايد طلب از درون  يبرا .بودند يو مايه خارج يفاقد پايه داخلو  يابد

نه آنكه از  .كه او را باال بكشد داشته باشد يسرچشمه گرفته و توجه به معبود خارج
 يگير بخواهد سوخت يشخص يو توليدات فكر ياز محصوالت ماد يخود يعن

يد و با خرج كردن ذخاير قديم ها نما را بسوزاند و فداكاري ممكن است خود .1نمايد

                                                
فرمايد:  در عين آنكه مي شود. قرآن اى از اينجا روشن مي سرّ دعا و حل يكى از مسائل مذاهب تا اندازه .1

  ادْعُونِي» ي نمايد و وعده دعا و درخواست از خدا مي (  امر به79/  (07))نجم.«لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَا مَا سَعَى»
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هالكت خود و  ي جلوتر از مرحله يگرما و جنبش ظاهر سازد، ول يمدت كوتاه
 .1اطرافيان نخواهد رفت

 يآخرين عالج دردها عنوان بهخود را  يها نقشه يو ماد ياخالق يها سوسياليست
گر ما ا .دادند تمدن را مي يآن وعده بهشت نهاي يند و با اجراكرد ميبشريت طرح 

آنها نقش بر آب شد از اين جهت است، واال در هر دو مكتب  يها يم نقشهيگو مي
در دنيا  يسوسياليست زياد يها بوده است و امروزه دولت يهاي ها و پيشرفت راه حل

با خودمان  يرا( وقت يشمال يوضع آنها را )خصوصاً وضع ممالك اروپا .وجود دارند
ها و عمارات و  آيد و با ديدن مغازه يكه به شهر م ييم مانند يك دهاتينما مقايسه مي

گونه درد و غم داشته باشند، ما هم  هيچنبايد مردم شهر  كند ميتصور  يشهر يزندگ
مسايل حل شده و  يخود را در ممالك متمدن اروپاي يها چون مشكالت و بيچارگي

ها در بهشت كنيم كه آن حكم مي يبينيم، فور يآرزوهايمان را در آنجا برآورده م
به  يسراسر احتياج بوده هر مكتسب يغافل از آنكه زندگ .نمايند يم يبرين زندگ

 .آورد يپيش م يدنبال خود مشكل جديد

و اقتصاد و سياست و تربيت و غيره  فلسفه يها كه در زمينه يفكر يها اين مكتب
و  يمنطق يا ا اندازهپيش آمده و هريك در زمان خود جالب و ت يبعد از ديگر ييك

 زودي به يروز را داده است، ول يها از گرفتاري يمفيد واقع شده و جواب قسمت

                                                                                                              
 َآيد. حقيقت اين است  دهد. اين دو مطلب به ظاهر كامالً متضاد و منافى يكديگر مى مي «جِبْ لَكُمْأَسْت

كه انسان بايد هميشه خواهان خدا باشد و نعمت و خير را در سفره رحمت او جستجو )ابتغاء( نمايد، ولى 
بدون دعا و استمداد از  ضلع سوم مدار را كه فعاليت است خود طى نمايد. دعا الزم و بلكه واجب است و

افاضات خالق، شعله ضعيف ايمان شخصى كفاف مصارف بينهايت ترقيات و جواب مكتسبات را نخواهد 
داد. ولى حركت و عمل نيز از ناحيه مخلوق ضرورى بوده اجابت خدا نفى اطاعت و رفع فعاليت بنده را 

 .كند نمى
مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي  مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَا أَضَاءتْ» : 35و  11/  (3)بقره .1

  .ظُلُمَاتٍ الَ يُبْصِرُونَ
كُلَمَا أَضَاء لَهُم مَشَوْاْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاء اللّهُ  صَارَهُمْيَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْ

  «لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ
ف خود را روشن كه اطرا همين ؛)حكايت آنها مانند كسى است كه آتشى برافروخته باشند

گذارد. نزديك  برد و آنها را در  تاريكى نابينايى وامي را مي نمودند خداوند روشنايى آن
 هاى آنها را بزند.  است كه برق چشم

شود  روند و چون تاريك مي كند در آن روشنايى راه مي هر زمان كه روشنشان مي
 ...(ايستند و اگر خدا بخواهد گوش و چشم آنها را خواهد برد مى
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داده است و شاهد  يخود را به كفر جديد يمخدوش و متروك گرديده و جا
1.باشند مي يمكتسبات بشر يدائم يتحوالت تمدن و توال يانتها ياز سلسله ب يصادق

 

ا ه يينيستيم، اروپا تر خيال يب و تر راحت ها يدهات به ها نسبت يكه ما شهرطور همان
مخصوص به خود را دارند كه از همه  يها ها و نگراني ها و بحران هم گرفتاري

 يعموم يها ايام صلح و جنگ يسياس يها و تزلزل ياقتصاد يها شديدتر، بحران
 يجوو جست در و ها بدبختي اب كشمكش در است هنوز كه هم هنوز و .باشد مي مخوف

 .سعادت دنيا هستند

آل  همقصود از اين بحث اين بود كه بشر نتوانست )و نخواهد توانست( جامعه ايد
به وجود آورد  يمنافع و انتظارت ماد يپايه و يا رو يب ياخالق يها پايه يرو يا زنده

از  ياد دايمبدون استمد يحركت ابد .نياز بداند يو خود را از معشوق و معبود ب
  .طبيعت يا خلقت محال است

 معبود یجوو در جست -9 .2
 هستند كه در ضرابخانه يواحد ي و عشق دو رو از سكه ياز ابتدا ديديم زندگ

حيوانات بدون آنكه توجه و  .ها و اشكال مختلف زده شده است طبيعت به اندازه
و نشاط  يدر سالمت يداشته باشند، مالك هر دو بوده و به حكم غريزه عمر يآگاه

 يانسان بدبخت )يا خوشبخت( بايد كفيل همه چيز خود حت يول .رسانند به پايان مي
را كه بايد بپرستد و از او بترسد  يكس يارباب و معبود يعن .انتخاب معشوق نيز بشود

 ... !چشم خويش بيابد هخويش و ب يو بخواهد نيز به پا

اين مرتبه  .رويم دنبال معبود مي هس بحال اگر صحبت معشوق بود از اين پ هتا ب
كار طبيعت با  .برنگرديم يخواهيم فريب طبيعت را نخورده، تشنه از لب جو مي

شعور(  يها ب ياين معمار زبردست )يا به قول بعض .دادن بود يفرزندان خود پيوسته باز
                                                

تز در هر تزى بوده و نتيجه تضاد آنها را در  كه مبتنى بر پيدايش آنتى ديالكتيك اتفاقاً منطق ماترياليسم .1
تواند نظريه اكتساب  شود، نمي داند كه درمورد انسان در روابط با ماديات حاصل مي تشكيل سنتزى مي

دست آمده و خود مبناى  هو متوالياً در نتيجه طلب و فعاليت ب باشد ميگى راكه محصول مدارهاى زند
شود، قبول ننمايد. اختالف اين است كه در آنجا مطلب به صورت خشك  احتياج و اكتساب جديدى مي

فلسفى و با چهره تضاد جنگى بيان شده است. ولى نظريه اين كتاب بر پايه واقعيات بيولوژيكى و روى 
جاى تحول جبرى  هموديناميكى و در لباس فطرى احتياج و عشق اتخاذ شده است. ضمناً بهاى تر قياس

هدف، يك سير طبيعى اختيارى را كه داراى يك طرف نزولى هالك و يك طرف صعودى  مادى بى
 .دهد گردد نشان مي و منتهى به سعادت انسان مي باشد ميكمال 
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كج گذاشت و موجودات زنده را ناقص و  يسنگ اول حيات را از روز اول طور
آفريد كه هرچه هم بنا بعداً باال آمده است، هميشه يك طرف خانه كج و  محتاج

رفع نقص خود رفته و موفق شده،  يموجود در پ .يك كُميت كار لنگ بوده است
ها و  آن اضافه و ارمغان خود مشكل يول .دست آورده است ههم اضافه ب يچيز يحت

 .به بار آورده است يا احتياجات تازه

 ناولها ادركاساً و ياقاال يا ايها الس
 ها افتاد مشكل يكه عشق آسان نمود اول ول

نايل شده اما  يهاي رسيده و به موفقيت يپيشه در ديار عشق به ديدارهاي بشر عاشق
گرفتار آمده، هر دم دچار  يهنوز از شربت وصال اين دلبر كام نگرفته در دام ديگر

با كدام يار وفادار و در چه  .داند چه كند شده است و نمي يو سرگردان يناكام
بگذارد يا  يببازد و سر به آستان معبود ياصالً نرد عشق با كس .رهسپار باشد يمسلك
 برهاند؟ يوار خود را از هر عشق و قيدآزاد

پدر با فرزند از راه محبت و به منظور  يطبيعت با ما، باز يديديم و دانستيم كه باز
دست از دامن پدر برنداشته  .بدهيم يين سرگرمچه بهتر كه تن به ا .تربيت بوده است

و مرگ نرويم و از پيش خود  يدر سايه حمايت و هدايت او به استراحتگاه خاموش
 .نگيريم كه به پرتگاه باشد يراه

 يچاه ندانستم كه افتادم به                يوره راهـگرفتم ك يبه نادان

 يـيق نيمه راهـدانستم رفـن                تا به منزل يبه دل گفتم رفيق

بهتر از  يچه مشغوليت  و چه فعاليت .معبود نيست يجز جستجو يا بنابراين چاره
 !اين

 اين سئوال پيش آمد، حال كه ماديات مانند حرارت است و هدفِ 1 .7در بند 
ها اصالً معتقد به هدف نبوده  يحيات چيست؟ شايد بعض حيات نيست، پس هدفِ

بنابراين  .الحيات قبول نداشته باشند را در علم  (finalisme)«يهدف طبيع»اصل 
 يپرسيم مسير حيات به كجا است؟ مراحل بعد مي .يم هدف حيات چيستيگو نمي

 چه خواهد بود؟

 يببينيم در مراحل قبل .باشد يو مراحل قبل يما ناچار بايد مشاهدات طبيع يراهنما
( به چه نوع يچگونه بوده، پيكر و روان ما )روان مجرد يا روان ماد يترتيب و توال

 يها كدام طرف انرژيدر .است آماده شده يهاي عشق چه يبرا و داده در تن يهاي عشق
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 يهر درس .جلوه و فعل در آمده است انسان بهتر و بيشتر به يذات يو استعدادها يدرون
كه  ييگانه چيز .باشد همان را اختيار خواهيم كرد كه تجربه و طبيعت به ما داده

چه بهتر ما  .يم در آن شك كنيم نفس خود و پس از آن محيط خودمان استتوان مين
در اين طريقه البته  .باشيم آن مجهز مي يكنيم كه ساخته شده و برا يزندگ طور آن

 .كمتر خواهد بود يامكان اشتباه و زيان از هر طريق

را خواهيم شناخت كه در مقابل  يابل انتخاب عشق، آن منازلمراحل صحيح و ق
 .خروج به طرف شاهراه تكامل داشته باشند يهم برا يا ، دروازهيورود ي دروازه

 حيات يرا خواهيم دانست كه نيرو يبست آنجاهاي بن يبالعكس مراحل و مسيرها
W باشد  يد يا اگر بدهد طوردست نده يوصال .شود يصفر شده و مركب سفر پ

 وجه هيچ بهدر هرحال نبايد  .جلوه نكند يو معشوق دلرباتر يكه مجدداً عشق قو
حيات و موفقيت بدون فعاليت و  .انتظار توقف و استراحت و تعطيل را داشته باشيم

1.تعبيه نشده است (Conception) مرارت
 

 يخوب يآنجا كه عقب معيار مثبت محسوس برا 1 .3در بند  يا از اين مقوله شمه
از مراحل عشق را  يديگر نيز مراتب يو جا 3 .3در بند  .گشتيم صحبت شد مي يو بد

 .تحرك است تا استاتيك يا سكون يدر اينجا نظر، بيشتر ديناميك يعن .برشمرديم
 .بيابيم را آن يمراحل عشق و جهت تعال يخواهيم توال مي

 :تماشا كنيم را آنبر سر راه كاروان عشق نشسته و مدارج  توانيم يدر دو جا م

 .را درنظر بگيريم يجريان رشد كودك امروز  -1

 .در سر راه تاريخ بشر به سراغ آن برويم  -3

انسان  يچون نظر بر عشق و ارتباط شخص با خارج شخص است، مراحل تكامل
را  يهاي پل .يمينما ينم تكرار باشد ميرا كه مربوط به ساختمان و تجهيزات خود او 

زند درنظر  به خارج مي يكه تدريجاً از ساحل وجود خود به ساحل مقابل يعن
 .ها توجه خواهيم كرد اين پل يها گاه و پايه گيريم و به تكيه مي

 .باشـد  مـي استفاده از خارج نامحدود  و توجه و نفس از  خروج تكامل، يشرط اساس
غيـر خـود و خـارج خـود      است كـه بـه   يفتد، عشقبست ني بن  كه به يهمچنين آن عشق

                                                
 .«إِلَى رَبِكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ يَا أَيُهَا الْإِنسَانُ إِنَكَ كَادِحٌ»:  0/  (18)انشقاق. 1

كه در راه وصول پروردگارت در تعب و زحمت مخصوص هستى و  اى انسان بدان)
 (.باالخره او را مالقات خواهى كرد
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انگيـز برگشـت بـه     كه با چهره رياكارانه و باطن شهوت يهاي واال عشق .معطوف گردد
 .صفر ييعن؛ خود داشته باشد عشق نيست، تركيب نفس با نفس است

 چو از خود برون شد به جانان رسيد    كه در عالم جان رسيد كه حافظ

 عشق یاه پل -9 .3

درخشان  يها كه با مادر و نزديكان يافت، با نگاه يكودك عزيز پس از اندك آشناي
انس و  بندد، خبر از نزول فرشته يكه بر چهره معصومش نقش م يشيرين يو لبخندها

 .دهد ميطلوع ملكه عاطفه در قلب صافش 

است كه از  يخدمت و نفعگو اينكه مبداء و منشاء اين انس و عاطفه يقيناً حافظه 
 ياست كه به پستان محبت و حمايت او دارد، ول يمادر به او رسيده است و احتياج

و  ييا غيرشناس «غيرخود»به عالم  يخودبين ييعن «خود» ياست كه از دنيا ياولين پل
 .زند مي ينوع خواه

 ذلك معبرند،  مي ياز ناحيه سايرين چه فوايد دانند ميها هستند كه  يخيل
در حيوانات  .كنند ميترين محبت و پيوند ميان خود و ديگران حس ن كوچك

وجود داشته  يا آيد انس و عاطفه ينظر نم هب يول شود ميديده  يو وابستگ يپيوستگ
از وجود يك فرد در فرد ديگر  ييعن .يكديگر شركت نمايند يباشد و در غم و شاد

 يعاطفه و محبت واقع يسبت به كسيم نيگو مي يما وقت .برقرار باشد يرشته و اثر
اگر اينطور شد  .به او دست دهد حقيقتاً ما هم درد بكشيم يداريم كه اگر رنج و مالل

درست  يكلمه، شعر سعد يو واقع يماد يوقت به معنا ( آنشود مي) و اينطور هم 
 :گويد ميآنجا كه  .آيد يدر م

 نش زيك گوهراندكه در آفري         دـرانـديگـيك ياـضــآدم اع يـبن

 رارــد قـمانـوها را نـر عضــدگ         به درد آورد روزگار يچو عضو

 يد آدمـهنـت نـامـه نــنشايد ك         يغم يگران بـنت ديـز محـك وـت

يم در يداشته باشد، مگر آنكه بگو يو علم يد پايه واقعتوان مين ياين همدرد
هست كه در عاشق كسر و  يوق چيزيا در معش .از معشوق هست يوجود عاشق چيز

با اجتماع  ينوع و هم يآهنگ دوست حتماً و يقيناً هم اشخاص نوع .مورد احتياج است
 .سنكرون يآالت موسيق يتارها يآهنگ مانند هم .دارند

 .پل انسانيت ؛پل انس و محبت ،اين پل اول بود

 در به صحنه وسيع كه از وراء مادر و پ يقبل از آنكه طفل به سن بلوغ برسد با نظر
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و  ي، حس زيباشناسكند ميكه با ساير مردم پيدا  ياندازد و آشناي يطبيعت م يو زيبا
و  يكه بعداً غريزه جنس يحس .شود ميدر او پديدار  يو تناسب جوي يجمال دوست

كه ميان خود  يا پس از آن با مقايسه .بخشد عشق به جنس مقابل را رنگ و لعاب مي
در سايرين و در  يو درست يو پاك يكه از زيباي يجويو و جست نمايد ميو سايرين 

از صورت به  ياست ول يكه مشابه با حس زيباشناس يحس ديگر .كند ميخود 
اين حس، حس  .گردد و از سطح به عمق متمايل شده است، در او بيدار مي يمعن

ر روابط كه د يدنبال عاطفه و با احساس هاين حس ب .است يشناس و مسئوليت ياخالق
در اعمال  .يابد تقويت مي كند ميبا اشخاص از نفع و ضرر و از بد و خوب درك 

خود نه به اين لحاظ كه مستوجب ايراد و توبيخ يا تمجيد و تشويق خواهد شد، بلكه 
كه طبعاً از ضعف يا از  يو انزجار ياخالق يو زيباي يبه مفهوم زشت يبا توجه درون

كشاند  مي يكه طبعاً او را به جانب خير و خوب يو ميل كند ميخود حس  يخطا
 .شود مي مند عالقه

با  ياست كه شخص از طرف ي، دو پيوند يا پليو حس اخالق يحس زيباشناس
خارج خود زده و درصدد توجه و  يظواهر و صور و از طرف ديگر با افعال و معان

 .آيد يتناسب و تبعيت با آنها برم

قدم اول  ياست كه غريزه جنس يگفتيم پل كه طوري بهها و ظواهر  پيوند با صورت
 .آن برميدارد يخود را از رو

 .زند، پل ايجاد نسل است كه شخص مابين خود و خارج مي يبنابراين دومين پل
متقن  يها اين پل پايه .تر از پل محبت است محكم ياين پل خيل يها و بازوها رشته
 .و زن معشوق شود ميمرد عاشق  :دانسان دار يحيوان يها از اولين دوران يقديم

مرد در مكتب  .مرد بر زن از اينجا پيدا شد كه آن عاشق شد و اين معشوق يبرتر
 يآموخته، در طلب وصال درآمده و پس از آن برا يعشق درس از خودگذشتگ

 .زن به تكاپو افتاده تربيت و تكامل يافته است يراحت

عشق  .رحمت خود نگذارده است نصيب از ياما پروردگار مهربان زن را هم ب
كند و افتخار يافته در ساختمان و  يرا به او عطا كرد تا در زمينه فرزند فداكار يمادر

 .پيشرفت نسل، شريك مرد گردد

 يهـا  مشترك عشق فصل در خارج دارد به كه يبا توجه يمادر و عشق يعشق جنس
 باشـد  ميخارج  متوجه بهكه  يانسان يها صيانت نفس است و عشق به يكه منته  يحيوان
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بـاز   يبه شهر معنو ياست كه طبيعت در مسير تكامل از شهر ماد يا دروازه .قرار دارد
حشـرات كـه غريـزه     ي)جـز بعضـ   .انـد  حيوانات از اين حـد بـاالتر نيامـده    .كرده است

و  يانسان در اين مكتب درس عشق كلـ  يول .(نمايد ميجامعه  يآنها را قربان ياجتماع
 .نهد موخته و پا فراتر ميرا آ يمعنو

است كه  يپل اخالق و مسئوليت، در طرف شخص، پايه آن برچيز يپل سوم يعن
ريخته  كند ميكه طفل زبان باز  ياول يها اين پايه در ماه .مييگو يآن را شخصيت م

مخصوص پستان و مادر و پدر و غذا و غيره را  يها پس از آنكه كودك نام .شود مي
نوع  آورد كه عالوه بر محبت و لذت ايجاد يك يزبان م به يا تمرين كرد كلمه

 يرا به ك يپرسند مثالً اين شيرين از او مي يوقت .نمايد مياو  ياحترام و شخصيت برا
اول دفعه است كه خود را  .«من» گويد مياست،  يبدهيم يا اين عروسك مال ك

گذارده  آن روزت در پايه شخصي .كند ميخود پيدا  نسبت به يادراك ذهن .شناسد مي
 .شود مي

پس از آنكه شخص از سن بلوغ گذشت و توانست مصدر عمل و منشاء اثر 
 .گردد ها مي بشود، اين پل مسير روابط و مبادالت او با اجتماع و خدمات يا خيانت

 از اجبار تا اختيار -9 .4
 طرف و اشخاص و اشياء محسوس از طرف  الذكر مابين شخص از يك فوق يها پل

از  .انسان فقط با مشهودات طبيعت و با افراد جمعيت سروكار ندارد يول .ديگر بود
راه پيدا كرده و از مجموعه مشاهدات و  يكل يها انديشه  و به يمعان محسوسات به

عقايد بعد  .نمايد مياختيار و احراز  «يمعتقدات»مسموعات و تصورات و افكار خود 
 .باشند ميشخص  از افراد و اشياء سومين عالم خارج

غيرمحسوس و  .تابع هوس و نظر .پايه و سست ياست ب ياين عالم به ظاهر عالم
-زند كه شخص با عقايد خود مي يتصادفاً پيوند يول .اثر يبنابراين موهوم و ب .متغير

ين افراد تر نزديك است كه به يا تر از عالقه محكم يغالباً خيل -اعم از باطل يا درست
شخصيت متفكر و  يشخصيت است، ول يپايه اين پل نيز رو .استو اشياء داشته 
 .مجهز به دانش

اختالف نظر و ترديد كمتر وجود  يو زيباي يو جنس يا عاطفه يها عشق درباره
كه از اصل مورد  يتا آنجاي .بحث زياد است ياعتقاد يها عشق در باره يول .دارد

 يها بر عالقه يالذكر مبتن فوق يها علت اين است كه عشق .گيرد انكار قرار مي
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هستند كه  يو طبيع ياينقدر عموم .باشند مي يبوده و تقريباً عموم يمحسوس و ماد
بشر است  ياجبار يها آنها كم و بيش عشق .هستند و منشاء قديم دارند يتقريباً حيوان

اما عالقه به افكار و عشق به عقايد، عشق  .كه به ميراث و غريزه دريافت داشته است
 .آنها هم كه دارند يكسان ندارند .آن نيست يكس دارا  همه .بشر است يختيارا

 را آناصل  يد به آسانتوان مياختيار نكرده باشد  يا كه فكر و عقيده يبنابراين كس
 .انكار نمايد

تاريخ خود كه صاحب آثار و خط بوده  يترين روزها يگو اينكه انسان از قديم
ها  آن يسهل است كه وابستگ .دهد مينشان ن يدين يب و يعقيدگ ياز ب يا است نمونه

اما فرق است ميان  .العاده شديدتر از امروز بوده است فوق ينسبت به معتقدات دين
كه در اثر تلقين خارج يا ترس و تخيل بر انسان تحميل شده باشد و به  يمعتقدات

ثر تفكر و تحقيق كه در ا يحاظ ضعف نفس، انسان از آنها تبعيت نمايد، با معتقداتل
 .منظور ما بيشتر نوع اخير است .مكتسب و معشوق شخص باشد

و هم سر  شود ميشخص وارد  يو حيات يعقيده چون هم در منافع ماد يها ريشه
خارج او مربوط  يها و هم با معشوق كند ميو كار با شخصيت و حيثيت او پيدا 

كه در راه عقيده به  يفداكار عالقه و .كند ميعجيب پيدا  ي، نفوذ و استحكامشود مي
، تعصب است، شود ميبودن ابراز  لحاظ محصول نفس  يا به يلحاظ منافع ماد

موضوع باشد  اما اگر به لحاظ حقانيت خودِ .باشد ميو ركود  يو خرفت يخودخواه
است كه شخص از جانب خود به عالم خارج و آنهم عالم  يپل .عشق است و پرستش

 .زده است يطلب و حق يقيقت دوستح يبسيار وسيع غيرماد

مدارج عشق انسان همين  يو طريق نهاي يدر هر حال محصول آخرين تكامل بشر
بشر  .است ياعتقاد يها و معبودها معشوق يجوو جست ي، يعنيعشق اختيار

 .خواهد در انتخاب معبود نيز مالك و مختار باشد مي

به افراد و حاالت  يصاصو بنابراين اخت يگذشته كه موهبت يها برخالف معشوق
داشته باشد و همه كس  يد جنبه عمومتوان مياست كه  يمعشوق يخاص بود، اين يك

با تعليم و تلقين توليد شود و با تفكر و مجاهده تقويت  .را در پرستشگاه آن راه باشد
است سزاوار و متناسب با  يعشق .تذكر و تمرين هر صبح و شام تجديد شود .گردد

 ياكتساب ييعن .قابل كاركردن و فعاليت است .عشق تكامل يافته است .انسان مختار
 يدل و عقل و دست در اينجا تشريك مساع .است و دامنه رشد آن نامحدود
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دل خواهان و عقل راهنما و دست و پا رهبر شده، متوالياً به يكديگر  .نمايند يم
 يدر جلو يگربعد از دي يآن يك يها با مجاهده و كوشش راه .نمايند ميكمك 

1شود ميشخص شكافته 
 

 یسير تاريخ -9 .5

عشق را تماشا كنيم، نظير  يها در سر راه قافله تاريخ بشر كه بنشينيم و كاروان حجله
 :ذكر نموديم تقريباً مشاهده خواهيم كرد 9 .3رشد كودك در بند  يرا كه ط يجريان

ت ممتازه افراد اليه، صف حس عاطفه و انس مالزم با تشكيل خانواده و محتاج
محبت و اطاعت نسبت به پدر به  .دهنده اجتماعات اوليه تمدن بشر بوده است تشكيل

كلمه به سرحد پرستش رسيده و حمايت از فرزند و افراد خانواده جزو  يواقع يمعنا
 .بوده است يفرايض حتم

و حميت و غيرت كه دفاع از شخصيت است كه در  يپس از آن حس حماس
ها  ها و مدينه بزرگ )ژنس و كوريا( در قريه يها ها و خانواده بيلهدوران حكومت ق

كه هنوز فكر علم و اخالق و  يدر روزگار .قدرت ياقته و الزم آن زمان بوده است
عقيده ظهور نكرده بود، اشعار جاهليت را خوراك داده است و بعدها در قرون 

 .آنجا مجدداً سنت شد يها برگشت، در شواليه يوك الطوايفبه مل كه اروپا يوسط

و قـوانين   نياكان پرستش ايتاليا و يونان يها مدينه كه ميالد مسيح به نزديك قرون در
 يخودبينانـه خـانوادگ   يهـا  نـد و از تعصـب  دكر مـي تدريج رهـا   شده از آن را به يناش

رفتـه دولـت     دادنـد و رفتـه   يكـديگر مـي    بيرون آمده آمده و دست ارتباط و اتحـاد بـه  
 نوع احراز شخصيت و عنـوان مـدنيت   بر محور شهر روم تشكيل گرديد، يك يواحد

(Citoyen) و تـوانگران   آزادمردان االمتياز مابه روم بودن( ي مدينه )اهل «ودن يروم» يا
يگانه مركـز و مصـدر قـوانين و وسـيله احـراز حـق و امنيـت همـين          .و اشراف گرديد

 يو سياسـ  يلشگر يها و قبول مسئوليت ينيل به شخصيت مدن .عضويت شهر روم بود
 .بشر متمدن گرديد آن روزمربوطه، معشوق 

كه به فراخور احوال و  يو تغيير شكل يتوحيدپس از طلوع و گسترش مذاهب 
 .شود مي «مد» ياخالق يها افكار زمان يافته بود، چندين قرن فضايل و فداكاري

                                                
 « وَالَذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَهُمْ سُبُلَنَا»:  09/  (39)عنكبوت .1

 ...(كرد هاى خودمان هدايت خواهيم راه كه در ما كوشش و مجاهده كردند آنها را به آنان)
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كه در حد افراط به رهبانيت و رياضت كشيده، زهاد و عباد و  يفضايل و سجاياي
 .دهد ميمتصوفين را تحويل جامعه بشريت 

 يجوي و تناسب يو هنردوست يزيباشناس يها حس يدوران شكفتگ اروپا رنسانس
و در فن تربيت،  .شود مي ي، كه بعدها در ادبيات به رمانتيسم منتهباشد ميبا طبيعت 

بيرون  را آنتحليل در طبيعت و تبعيت از  ي، يعنژاك روسو نظير ژان يافكار كسان
 .دهد مي

قرون  يشوند كه تمدن افكار اجتماع پيدا مي يآنها مصلحين و متفكرين پس از
و  يتأثير و تحريك عواطف عاليه انسان اينها بيشتر تحت .نمودند يگذار معاصر را پايه

آنها البته منطق  يها نوشته در .اند بوده يشناس مسئوليت و يكنندگان حس اخالق تربيت
دست احساسات و به منظور تجليل و تعليم  قلم بيشتر در يول شد ميو دليل وارد 
كردن  كردن يا در وصف كالم آنها نفوذ و قدرت خود را در هجو .بود يكماالت بشر

نمود و  جستجو مي ياخالق يعال يها از طريق برانگيختن غريزه يساختگ يها قهرمان
 .1گرفت مي مسيحيت از تعليمات يا تأثيرات ييا ضمن ياحياناً كمك علن

كه بالفاصله پديدار شدند، باز بر اساس  و سوسياليسم و ليبراليسم يدموكراس
 .ميان آمدند پرورش او به يمقام انسانيت و برا و دفاع از بشريت با توجه به يدوست نوع

انسان بوده  يكمال يو استعدادها يفضايل اخالق به يدر تمام اين افكار توجه زياد
است عبور كرده قصد خدمت و اشاعه  يدوست بشر از پل سوم كه پل نوع .است

 .عدالت را داشته است

را از دست داده،  خود جالل و جلوه يدوست انسان عواطف و ياخالق حس زودي به
يا به قول خودشان  يو آرزوي ياخالق يها ، جنبهبر سوسياليسم و انگلس ماركس

داعيه آنها  .ريزند را مي گيرند و شالوده ماترياليسم ديالكتيك ايراد مي را آن يخيالباف
 يو داليل صددرصد عقل يعلم يبر مبان ياين است كه مسلك آنها تنها دكترين متك

بودن صحيح يا غلط  ياين داعيه علم .خيال و احساسات عقيده است نه ييعن .باشد مي
 يديگر اعتبار و دوام داشته باشد يا نه،كار يها آنها بيش از فلسفه باشد و فلسفه

به بازار دنيا آمد كه  19در اواخر قرن  يامر مسلم اين است كه متاع جديد .نداريم

                                                
قى كه در دو مرحله قبل مقارن با قرون وسطى ديديم و نسبت به سير هاى اخال بروز فضايل و فداكاري .1

كه  باشد مي داشت، همان اثر فورى اديان توحيدى (anticipation) افتادگى عوالم كودك حالت پيش
 .جلو انداخت رس موقت از حس زيباشناسى رنسانس حس اخالقى را به صورت محصول پيش
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از معشوق  يا به اصطالح ما نوع تازه .خصوصاً ميان جوانان داشت يخريداران فراوان
 .بر عقايد بود يكه فارق از غرايز و عواطف و صرفاً متك يمعشوق .گر شد جلوه

بر حس صيانت  يكه مبتن يو خودخواه ياستبداد يها نظر از حكومت پس صرف
نيز  يافراد عاددر مورد  يو حت باشند مي يو جلب ماديات حيوان ينفس و خودپرست

و تحول  يتشكيل اجتماعات بشر يكل طور بهسلطه خود را از دست نداده است، 
كرده است كه ضمن  يرا ط يمعشوق، تقريباً همان مدارج يافكار و آمال در جستجو

  .رشد كودك ديديم

 در عشق شده یراه ط -9 .6

و تعصـب   يهمسـايگ  يها يزها و دشمنتجاو يگذشته اگر برا يملل دنيا در قرون خيل
نـد، بعـد   كرد مـي سركردگان و پادشاهان جنگ  يشخص يها خودخواهي يرو ينژاد

در  يو صـنعت  يو تسـلط بـر منـابع تجـارت     يبه تدريج حساب منافع ماد ياز قرون وسط
ا شـاهد  آميختـه شـد و دنيـ    يبه انقالبات سياس يو ماد ينيز منافع قوم يچند .كار آمد

 ملل مختلف در نجات يكديگر از زير يوغ استبداد يعمل يو حت ينظر يها طرفداري
در  .گـذارد  يملـ  يها قدم در ميدان جنگ ياخالق يها حس ييعن .1گرديد يا استعمار
آنهـا در   يوليت اخالقافراد و مسئ يپرست بر حس وطن ينظام وظيفه كه مبتن تمام اروپا

الملـل گذشـته )جنـگ     در جنگ بـين  .رواج گرفت باشد ميدفاع از مليت و همنوعان 
و حقـوق   يو دفاع از وطـن، صـحبت دفـاع از آزاد    ي( عالوه بر شرافت ملاول يجهان
( رنـگ بسـيار   دوم يبه ميان آمد و اين مطلب در جنگ اخير )جنـگ جهـان   يالملل بين

دفاع از وطن و دفاع از حقوق بشـر و دفـاع    يها نام بهبه خود گرفته و سربازان  يتندتر
امـروز و   يهـا  شايد بتـوان گفـت كـه جنـگ     .ندشد ميها سوق داده  به جبهه ،از عقايد

كـه طوفـان آن تمـام     يتمـام ايـن جنـگ سـرد     يها و تداركات زمان صلح يعنـ  جدال
 .ياست تا جنگ مسـلك  يو مل يو متزلزل كرده است، كمتر جنگ وطنها را تيره  قاره

دو جبهه و بلـوك   در واقع ساير مطالب و عوامل در زير سايه عقايد قرارگرفته و دنيا به
 يشخصـ  يهـا  حسـاب  يمـردم ديگـر نـه بـرا     .با دو مسلك مختلف تقسيم شده است

و عواطـف بشـر    يغـرور ملـ   ينـه بـرا  و  تاج و تخت سـالطين  ي، نه براكنند ميجنگ 
 يعقيـده حاضـر بـه فـداكار     يو بـرا  كنند ميعقيده خرج و جنگ  يبلكه برا .دوستانه

                                                
 .امريكآهاى استقالل اياالت متحده  ن و جنگهاى استقالل يونا مانند جنگ. 1
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خود را از  يپا وجه هيچ به يمل يها يطلب و قدرت يالبته هنوز عوامل اقتصاد .شوند مي
 يولـ  .جنـگ كنـار نكشـيده اسـت     يها ديپلماتيك و از صحنه يها كنار ميز كنفرانس

 يسياسـ  يهـا  روز بر مدار مسلك هها روزب ها و رقابت آهنگ جنگ آمد و پيشپيش در
 .1شود ميمتوجه و متمركز  يو فكر يو عقايد مرام

دارند و مدارات  يروان يها اتفاقاً آنها كه اصرار بر انكار معنويات و محرك
 گِ، بيش از سايرين سندانند ميرا تنها در جهت ماديات و مسئله افزار توليد  يزندگ

 يزنند و بيش از سايرين از پيروان خود انتظار دارند كه راحت مرام و عقيده به سينه مي
حزب  يمسلك و پيروز يجان خود را فدا يو حت يو مكتسبات ماد يو داراي
 !نمايند

                                                
هى از كند. ولى اديان ال پاى خود طى كرده و مي اى بود كه بشر به اين جريان، جريان آغشته و آهسته .1

چندين هزارسال قبل همين راه را جلوى پاى بشر گذارده، مردم را به زير لواى عقيده دعوت نمودند و 
امور بشر را بر مدار عقيده و مذهب قرار دادند. ابراهيم بر سر اختالف عقيده ترك پدر و قوم و وطن 

ه توحيد در عالم بنا نهاد. آب و علفى مسكن گزيد و خانه كعبه را براى رواج عقيد كرد. در بيابان بى
جباران و نخوت جاهالن  عليه شقاوت عيسى درافتاد. حضرت فرعون با نام حق و حقيقت هب حضرت موسى

م با قيام فرموده، در مقابل زور و زر و غرور، متاع ايمان و محبت و اميد را در دنيا پراكنده كرد. اسال
تمام سر ( پا بر 17/  (89))الحجرات «إِنَ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَهِ أَتْقَاكُمْ» و «اِالاللَهُ تُفْلِحُوا قُوُلُوا الاِله»اعالم صريح 

آورد. اعمال  احدات قومى و نژادى و سياسى و اخالقى گذارده، همه چيز را به زير سايه عقيده و تقو
كند  اگر صحبت از جنگ مي نام خدا، به اتكاى خدا و در راه خدا سوق داد. قرآن هسره ب را يك مؤمنين

جويى است شديداً  عداوت و كينه و انتقام و متاع دنيا و برترى هايى كه بر سر ها و مخاصمه از كليه جنگ
جنگ در راه دفاع از ؛ دهد فرمايد )آيات بسيار است(. فقط اجازه و دستور يك جنگ را مي منع مي

صددرصد در راه خدا و براى خاطر حق. با چه  ،(388و  195/ ( 3))بقره «قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ» :عقيده
( با كسانى كه به جنگ و كشتن شما 195 ( /3))بقره «الَذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ»جنگ كرد؟( بايد  كسانى

 ،(11 ( /0))مائده .«الْمُعْتَدِينَتَعْتَدُواْ إِنَ اللّهَ الَ يُحِبُ وَالَ» اند. بدون اندك انحراف و تجاوز: برخاسته
همچنين خرج كردن  .(371 /( 3))بقره« وَالَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ» ،(1 /( 0))مائده «اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى»

( كوشش و مساعى هم صرفاً بايد براى 190 /( 3))بقره «وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ »فقط در راه عقيده باشد: 
 .(311 /( 3))بقره« وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ»عقيده باشد: 

موازات جريان تحوالت بشر داشته است. در  البته تعاقب و توالى اديان الهى نيز خود سيرى و جريانى به
باشند، طرز بيان و تكيه تعليم و تربيت  كننده خانه آخرت مي خالق يكتا و تدارك سوي بهعين آنكه تماماً 

)عليه السالم( بيشتر متوجه به  آنها ناچار با افكار و احوال زمان و مكان تناسب داشته است. دين موسى
السالم( بيشتر به عواطف و اصالحات و  )عليه قومى و اصالح امر دنيا بوده است. دين عيسى انتظام
و  اللَه عليه و آله( با حفظ ه )صلىعبداللَ حضرت محمدبن هاى روحى پرداخته است. دين خاتم انبياء تربيت

 ي العاده تأكيد و تفصيل داده است. يكى مسئله هاى معاشى و اخالقى روى دو موضوع فوق تكميل جنبه
 .و ديگرى تحكيم مبانى اعتقادى و اصولى از طريق استمداد مكرر از تفكر و تعقل و علم و آخرت قيامت
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كه  يداشته باشد و در سايه آن چون مرغ يخواهد تكيه بر عقيده و ايمان انسان مي
گزيند، روحاً و فكراً امنيت  شخص كه در خانه مأمن ميرود يا چون خود  به النه مي

را  يزندگ ياو جواب معماها يكه اصول آن برا يعقايد .و اطمينان داشته باشد
اال بدون  و .بند كند يبه چيزخود را  .بدهد و خيالش را از ترديد و تشتت آزاد كند

شخص  يايمان برا عقيده و .بند باشد يپناه و ب ياست كه در هوا ب يعقيده، مثل كس
ريسمان زدن  چنگ به .است يعيناً مانند خانه و شغل به لحاظ جسم يبه لحاظ معنو
كه داعيه  ياتفاقاً در ميان كسان .1(وَالَ تَفَرَقُواْ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًاهمين است )
 مذهب ، حزب جانشيننمايند مياوهام را دارند و با مذاهب مبارزه  ها و انهدام تعصب

حزب  ي مجموعه يول .كنند مينگاه  ياعتماد يو ب يشده به افراد آن با نظر بدبين
كوركورانه و  را آناست كه اوامر  يبت .گر است جلوه يواقع ،مجرد ي چون ايده

كه  يهمان افراد ي سيلهآنكه اين تصميمات به و وول ،نمايند ميعاشقانه اطاعت 
كه به شخص او طبق  يرابط ي وسيله بهباشند و  يتكشان مظنون و مشكوك م تك

ابالغ شود و بعد همين افراد مطرود و مقتول  باشند ميبدگمان  ياصول مرام
را تحريم  يحزب اگر كتاب .نظر آنها مصون از خطا است حزب در ي، ولگردند مي

بگويند چشمت را ببند و گوشت را بگير و نفهم،  يكس خوانند، مثل اينكه به كند نمي
 .آنها قابل ترديد و انتقاد و تفكر و بحث نيست يحزب و مرام برا .فهمند آنها هم نمي

اين حالت  .حق و باطل و خوب و بد ساير چيزها است معيارِ يحزب ي مرام و سرلوحه
شخص حادث  كه تزلزل در اركان اجتماع و اوضاع يو عطش خصوصاً در مواقع

خورد و انسان عقب  تكان مي يزندگ يها قرار است رخ دهد و ثابت يشده و تحوالت
گردد، پيش  دست خود مي يبرا يآويز خود و دست يپا يجا يبرا يگاه تكيه

خواهد  ، آدم ميشود ميخواسته  يهاي كه از انسان وظايف و فداكاري يمواقع .آيد يم
و قبول رنج  يفداكار ياً تا چه حد حاضر برابيند باطنرا درست بسنجد و ب عقايدش

عقيده است  يهمه كس يا ب يرو نشده است و در مواقع عاد هروببا خطر  يوقت .است
خيال و با  يب يها عقيده ياند، ب اصوالً مردم دو دسته .يا عقيده محكم مسلم دارد

ظاهر ها  مرتبه تفرقه و تفاوت يك دهد مي يرو ياما تا خطر .شك يب يها عقيده
 طور همانخزد،  پناه عقيده مي در شخص ،يجان يحت و يخطر فكر در مواقع .شود مي

 .رود كه كودك به آغوش مادر مي

                                                
 ،[ رشته ]ارتباط با[ خدا چنگ زنيد و پراكنده مشويد...: همگي به ]قرآن 157( / 7عمران) آل. 1
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قدرت  .كرده است يآزمايش و ط يبعد از ديگر يبشر ديگر مدارج عشق را يك
نوع و  و عاطفه هم يو طبع بشر آنقدر باال آمده است كه طلب طعمه و عشق خانوادگ

سطح خود  است، در درجات مادون يا هم يكوچك يها او معشوق يفاع وطن براد
خانواده  يراحت .داند محدود و مسدود است سقف اين مراتب را لمس كرده و مي .او

مسايل حل شده است و تازه محدود  يماد يها نوع و ساير مطلوب و نجات و رفاه هم
فاع از حق هم از اين پس وظيفه خدمت به نوع و د .باشد ميمان حدود خود او ه به

برتر از اينها كه  يالزم است خيل يمعشوق .باشد ميبشريت  ياست و تكليف عاد
و بيان حقايق  يهم كه معان يها و اصول عقل از نوع ايده .خود عاشق و محتاج نباشد

گذشتگان بر آنچه با دست  .انسان نبايد خود را گول بزند .باالتر باشدبايد است، 
سازيم  كه با فكر مي ييم به كاخيحاال رواست كه ما بيا .ندكرد ميتند سجده ساخ مي

با دل  .برتر از همه و شامل همه .باشد قائم به ذات يتعظيم نمائيم؟ معبود بايد موجود
فكر ما او را  .دل و فكر و عقيده خود ما نباشد يو فكر و عقيده خود به او برسيم، ول

يقين به او ايمان داشته باشد و دل ما از صميم قلب او  هعقيده ما ب .جستجو كرده باشد
بيگانه از ما نباشد زيرا كه  يغير از ما، ول !او هم ما را بطلبد و بپذيرد .را دوست بدارد

تر و به  آنقدر برتر و عالي يبا ما يگانه و نزديك باشد ول .نيست يبيگانه را با ما كار
بست و به سقف  گذشته به بن يها د معشوقفاصله بينهايت باشد كه در طلب او مانن

پيشرفت داشته  يو تكامل، محل برا يهر چه بدويم و باال برويم باز هم ترق .نخوريم
 .باشد

د توان مين يرا )كه كس يچنين معبودد توان ميچشم خود  خود و به يآيا بشر به پا
وجود  يمعبودداشته باشد( پيدا كند؟ آيا چنين  يال و مطلوب بودن آن حرف هدر ايد

 مخلوق ذهن خود ما باشد؟بايد دارد يا ناچار 

 .همين جا است يمسئله اساس

بست و در پرتگاه انحراف  بن يگذشته، آنهاكه انسان را در تنگنا يها اگر معشوق
 يآهنگ نبرد، و بلكه موجب ادامه و تسريع تكامل گشت و با طبع و فطرت بشر هم

د هم كه مسلماً و انحصاراً ضامن تكامل بود، اين معبو يو دروغ يداشت ساختگ
 .انسان خواهد بود و با خواسته و ساخته انسان توافق كامل دارد، دروغ درخواهد آمد

 ها باالخره در جاده پرپيچ و خم و دور  ها و اختالف در هرحال بشر با همه اعوجاج
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گر خود ا .جانب خانه دوست افتاده است يو دراز تكامل از دور چشمش به سر باالي
 .عقيده و ايمان است ياو سرا يداند كه سرا دوست را نشناخته و نديده، مي

آخرين مشكل و  وجه هيچ به يول .اين آخرين مكتسب طريق عشق انسان است
كه عقيده چه عقيده  شود ميبعد شروع  مشكالت عمده از اين به .آخرين مدار  نيست

رود زيادتر  ده راه كه از دامنه به گردنه ميمان ها در اين باقي ها و پرتگاه بست بن .باشد
 يجاده را كمابيش هموار نموده و طبيعت راهنما ،سابقاً غرايز .تر است و خطرناك

تصور  يكه تكبر، يعن طور همان .حاال خود زمامدار و صاحب اختيار است .بود يمؤثر
راه تكامل  ين سنگِتر بزرگو  يخارج، بدترين گناه اخالق به ياعتناي يو ب ينياز يب

نيز غرور به عقل و علم و تصور اينكه انسان بدون  ياعتقاد يها بود، در مراحل عشق
 يناقص خود و به اتكا دانشِ يِتوجه به فطرت و بدون تبعيت از طبيعت با چراغ دست

 يبا پشت پا زدن به مكتسبات مراحل قبل يو معادالت مطلق غيرانسان يمنطق ماد
تاريك بدون بلد به قله عبادت و امنيت برسد ذنب  يكوهستانعشق بتواند در اين راه 

 .اليغفر خواهد بود

     گم گشت راه مقصود در اين شب سياهم
 كوكب هدايت يا يبرون آ يا گوشه از

          اين راه را نهايت صورت كجا توان بست
 در بدايت ستا منزل بيش كش صدهزار

         كانجا دل مپيچ يكمندش ا در زلف چون
 جنايت يـم و بجر يـب يده بينـريـرها بـس

                رف كه رفتم جز حيرتم نيفزودـر طـاز ه
 !ايتـنه ين راه بـان ويـن بيابـهار از ايـزن

مسلم مطالعه در رهروان گذشته و مشقات و مكاشفات آنها كه عاشقانه رفته و 
 .فايده نخواهد بود ياند ب داشتهكه همراه  يا اند، و نظر در توشه و موفق برگشته يراض

شان  يشناس يم اطالع بر بصيرت و راهتوان ميالبته از رهروان گذشته ما تا آنجا 
تر از  زودتر و چابك ياگر آنها اين قسمت را خيل .ايم داشته باشيم كه خود پيموده

مسير  تر از ما بوده در شناس پيما و راه گفت راه توان ميكاروان بشريت پيموده باشند، 
 .باشند مي ياليق رهبر يبه احتمال قو يبعد
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 ادٌهَجَ وَ ٌةيدَقِعَ َةيوالحَ امَنَاِ -9 .7

در گوش صدا  سيدالشهداء يعل بن به مرحله عشق در عقيده كه رسيديم كالم حسين
است  يگريز .يميحله از عشق ننمادر اين مر يبه آن و توقف يحيف است توجه .كرد

نداريم كه  يكار .بحث خودمان خارج نخواهد كرد يوجه از واد هيچ كه ما را به
امر مسلم اين است كه  .بر حق يا اصالً پيشوا بود يا نبود يپيشوا يعل بن حسين

 يكه از جهت فداكار يا مجاهده .شديدترين مجاهده را در تاريخ بشريت انجام داد
 يطمع رياست و عصبيت يعن ي از هر شائبه يعشق كامل و عار يج قبلمدار يو ط

بست بوده و درست در خطالرأس شاهراه شهادت و تكامل انسانيت  خارج از هر بن
بوده است در مقابل  يا مبارزه .بوده است در راه عقيده يجهاد .قرار گرفته است

نگيد و با فداكردن با شجاعت تمام ج .فساد و ظلم، با اعالم شرافت و عزت نفس
خود، اوالد، برادران، خويشان و دوستان شربت شهادت نوشيد و با اسارت دادن 

شاهكار عشق را به سرحد كمال رسانيد و  يآخرين كسان خود سايه روشن اين تابلو
 .به حق لقب سيدالشهداء يافت

داشت، در موقع  كه در پيش يمشكالت و خطرات يبين با پيش يعل بن حسين
آگاه  :كند ميبه دوست و دشمن اعالم  يضمن خطبه غراي به كربال عزيمت از مكه

 ييعن يزندگ) !«وَ جَهادٌ ٌةعَقيدَ َةاِنَمَا الحَيو»باشيد، اين است و غير از اين نيست كه 
 !(دعقيده و جها

 آيا غير از اين است؟

ارمغان سفر تكامل بشريت و چكيده مجاهدات  در اين جمله كوتاه، سيدالشهداء
فروزان از عقب گمگشتگان و واماندگان و  يو مكاشفات انسانيت را چون چراغ

 .پويندگان، فرا راه عشق داشته است

چيز را بر  و همه يياست و اقتصاد و دانش زندگكه مدار س ي، آنهايآيا ماديون
از  يا ند ذرهتوان مي، دهند ميدر اين درگاه داده و  يمحور مرام قرارداده، هزاران قربان

 انكار كنند؟ را آنحقيقت اين كالم و عظمت صاحب 

فعاليت  و عقيده، در را معشوق ،يزندگ مدار رأس سه از سيدالشهداء اعالميه اين در
 َةالحَيو اِنَمَا»شخص است در جمله  بيان كرده، آنچه وظيفه و مربوط به را در جهاد

آن دو  يو الزام يمكتسب مدار را چون محصول طبيع .كند ميخالصه  «جَهادٌوَ ٌةعَقيد
 .نمايد مي خدا به يمعشوق يعن مسكوت گذارده، در كلمات ديگرش حواله به باشد مي
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اين  ياند معن نايل نشده يا درك عقيده كه در دنيا عشق نورزيده و به يته كسانالب
معاصرين  يها ند به سرگذشت گذشتگان و مبارزهتوان مي يول .فهمند سخن را نمي

از قدرت عقيده و تسلط مصنوع بر صانع يا مكشوف  يفراوان يها كرده و نمونه رجوع
 .بر كاشف مشاهده نمايند

و بشـر عاقـل كـه از طريـق مجاهـده و       .دهد مييده تعصب نشان عق يبشر جاهل پا
زيـارت جمـال محبـوب     مرحله يقـين در عقيـده رسـيده و بـه     تفكر و تحقيق و شهود به

قـدر آخـرين ثمــره اكتسـاب دوران تكامــل و     يمشـرف شـده اســت، بـيش از هركســ   
گشـته و اينـك بـه چنـگ آورده      را كه بشر از قدم اول حيات در عقـبش مـي   يمعشوق

 گويـد  مي .نمايد يدفاع م آن از جانانه و فشارد يم البته سخت در آغوش .داند است مي
  .كرد جهادبايد هم اين  ياين بوده، برا يحيات برا

 در گرداب عقايد -9 .8

در عقيده بيشتر صحبت كنيم و  يها بست شايد الزم باشد از خطرات اين مرحله و بن
نجات از اين طوفان عقايد كه انسان را چون  ييم و براباطل را بسنج يها عقيده
 .بيابيم يبرد، راه با خود مي يپركاه

 ينبر ياگر ره به غايت اهللنعوذب      عجب خطرناك است يطريق عشق طريق

بست برسد يا برخالف طبيعت و تكامل  است كه به بن يباطل آنهاي يها عقيده
محكم بر مراحل مكتسب  يا د و تكيهاز اين قبيل گرد يباشد و يا موجب نتايج

 يكه سالمت و استحكام جسم، وسعت صدر، صفا و محبت دل، تقوا يتكامل بشر
 يفكر و ساير كماالت آزموده انسان ي، استقامت و استعداد، شخصيت، روشنياخالق

گذشته را نكرده  ينبوده و نف يگاه سير قهقراي سير تكامل هيچ .است، نداشته باشد
به بلوغ و  يو احراز مراحل قبل يكه جنين و كودك انسان پس از ط ورط همان .است

كه از دل مريض و از دماغ ضعيف سربزند و  يبنابراين افكار .رسد شخصيت مي
 يرحم ي، بيجوي ، انتقاميتوز از قبيل نيرنگ و دروغ، حسادت، كينه يگرفتار عوارض

و  يانگيز ، شهوت، غرور نفسي، تكبر، سركشيجوي ، شهرتيطلب و شقاوت، جاه
كه مترادف با  يمعتقدات .شود يكننده منته د به عقايد حق و زندهتوان ميغيره باشد، ن

 يو مخرب عواطف و اخالقيات و مخصوصاً مناف يانكار فطرت و شرافت انسان
اند در آيد و شخصيت را كه  اختيار و مسئوليت و پرستش، كه عوامل تكامل بشريت

فكر را كه  يعقيده و آزاد يان است، نابود سازد يا جلوانس يپايه ارتقاء و تعال
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 ياينها غرور و گمان .باشد ميبست  تكامل است بگيرد، حتماً بيراهه و بن ي وسيله
 .بسيار خطرناك يظاهر آراسته و باطن خال ياست دارا

 شهادت -9 .9

از  .ر مشكل استبسيا «عقيده و جهاد ييعن يزندگ»كه  يانصاف دهيم درك اين معن
كه منافع و مخصوصاً حيات  يآنجاي .آن دادن در روز امتحان است تر تن به آن سخت

 !آيد يشخص در بين م

ام بردارم؟ جان و  يو راحت يخاطر عقيده دست از داراي يبرا گويد ميبه خود 
رفاه و  يو برا يخاطر زندگ يعمرم را هم اگر الزم شد بدهم؟ عقيده خوب است برا

عقيده يك امر  !كار خود يعمر نباشد عقيده برود پ يوقت .و سعادت عمرشهرت 
 ... !آيد اصل را فدا كند ينم يخاطر فرع كه كس يبرا .است يو انديشه انتزاع يفرع

به اعتبار ديگر بسيار بچگانه و رد  !است يالينحل يعجيب و معما يشهادت خيل
 .است يآن بديه

راد به اين سئوال جواب مثبت داده و بدون اف يكنيم خيل باز تكرار مي ذلك مع
 يكه در ورا يخصوصاً آنهاي .اند تعجب و ترديد عقيده را بر منافع ترجيح داده

طبيعت نيز، )همان طبيعت كه ما را ساخته و  .اند هم ديده يعقيده، توفيق و دنياي
را  يبيعط يفراوان و رايگان استعدادها و قوا طور بهپرداخته است( جواب مثبت داده، 

و رنج را از نظرشان محو كرده و  يسخت يطور .در اختيار عشاق عقيده گذاشته است
به هيجان  جهاد يها در مقابل، جوارح و احساسات و اراده و مشاعر آنها را در صحنه

كه شنونده انكار  يطور .اند و فوران آورده، كه يك تنه بر صدپهلوان چيره شده
 .نمايد ميه حمل بر اعجاز و بينند كند مي

و اسالم و ساير اولياء و شهداء،  مجاهدات پيروان اوليه مسيحيت مراجعه به
از  يا تر آن در پاره ضعيف يها نمونه .دهد ميدست  هب يبرجسته فراوان يها نمونه

ان اديان باطل نيز در بين گروندگ يو حت يسياس يها و مبارزين مسلك دانشمندان
 .شود ميديده 

حقيقت اين است كه مظاهر و مطامع دنيا زياد چشم و گوش ما را به خود مشغول 
محسوسات،  يو اصالت و واقعيت انحصار يزندگ در بارهنظريات ما  .كرده است

به اين  يچه دليل دارد كه ما همه چيز دنيا .باشد مي يعلم يآميز و دور از مبان مبالغه
دانسته، وجود ناچيز و ناتوان خود را كه  يز ازل تا ابد را پوچ و بيهوده و فانعظمت ا
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و با  يمتشكل شده است، قطب عالم امكان و باق ،محتاج كثيفِ موقتاً در اين هيكلِ
اعم از آنكه خود  .است يمرگ ما مسلم و رفتن ما حتم كه حاليارزش بشماريم؟ در 

چطور ممكن است انسان از وجود  .حاصل برويم يحقايق و عقايد بكنيم يا ب يرا فدا
مقدار خود به عالم وجود قرض بدهد و عالم وجود كه ما را پديد آورده و  يب

 1بكند؟ يگرداند بدحساب مي

حركت نكنيد، فكر نكنيد،  ييعن .يك لحظه از اين حيات فعاليت را بگيريد يبرا
و حيات ما جز اينكه به ؟ شخصيت و بقاء ماند ميچه  .نبينيد، نشنويد، حس نكنيد

فعاليت است؟ و فعاليت جز اينكه از راه عشق و احتياج است؟ پس اصل فعاليت است 
 فعاليت .ما فرع هستيم .كه همان معشوق است باشد ميو اصل فعاليت، مبدأ آن 

 .پيشاپيش به استقبال مرگ رفتن و عين مرگ است ،نكردن يو فداكار نكردن

 آه نه معلوم شد هيچ كه من چيستم      زيستم يساحل افتاده گفت گرچه بس

3روم گر نروم نيستم هستم اگر مي      تيز خراميد وگفت يا موج زخود رفته
 

انسان  .است ياگر هست همان آنتروپ .نيست يخارج از طلب و فعاليت چيز
وم متمركز مكت يها اندوخته خود را بدهد، سرمايه يها ييهرچه زودتر و بيشتر دارا

تبديل نموده و از ماده به قوه و از قوه به  پتانسيل يبه انرژ تر كاملدر جسم خود را 
 صورت بهبلكه  .نرفته و معدوم نشده است يدور يتازه جا .فعل درآورده است

شده است  يا انسان كارخانه .ترين اكتساب ذخيره حيات مجدد او شده است ارزنده
 .ساخته است يعال يپست ايده فكر يز ماده خاككه ا

 ثبت است در جريده عالم دوام ما           هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق

طرف از ننگ و  اينكه از يك ي، براكند ميعاشق دلباخته از شهادت استقبال 
با مذلت نجات  يرود و از زندگ مي دهد ميآزار  يكه او را به سخت ينكبت محيط

 .دهد ميو نشاط  يمعشوق وجدانش را تسل يو از طرف ديگر با فداشدن برا .يابد مي

     

  .شود ميفنا  شود ميفدا  يا كس كه در راه عقيده نبايد تصور كرد آن وجه هيچ به
                                                

 « مَن ذَا الَذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا: » 380/  (3)بقره. 1
 (به خدا وامي نيكو دهد... )كيست كه ]با انفاق خود[

 .است شاعر بلند پايه پاكستانى شعر از مرحوم اقبال. 3
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 يجوي صرفه را خود جان و نظر صرف آن از است بهتر كهنمايد مي قبول را يلغو عمل يا
را كه برسر مجاهدين راه  يهاي اعدام يها و حت محروميتها و  زجر كشيدن .نمايد

و  يئبلكه جز .نبايد به حساب لحظات آخر عمر گذاشت شود ميعقيده وارد شده و 
متمم آنها و به منزله  .و فعاليت بايد دانست ياز اقوال و افعال دوران آزاد يا قطعه

شود صفحه را ارزش و تا گذارده ن .شود مينامه گذارده  ياست كه پا يامضاء و مهر
پس از آنكه شخص قبول محروميت و شكنجه و مرگ را كرد،  .نخواهد بود ياعتبار

زده  حرف يدر دنيا خيل .ايمان و اعتقاد بوده است يحرفش از رو شود ميتازه معلوم 
چون  .باد هوا شده است ياند ول ها كرده اظهارنظرها و ابراز عقيدهزياد شده و مردم 
كه خبر مظلوميت و مرگ  يروز .داشته باشد يشاء محكم و اساسمعلوم نبود من

 .كنند ميسمت او باز  گوش خود را به و تازه مردم چشم شود ميصاحب عقيده منتشر 
به لحاظ نشر عقيده و مرام،  ينامه است ول پس شهادت به لحاظ صاحب آن اختتام

آسمان نكشيده و بارور  در دنيا سر به يدرخت هيچ عقيده و مرام .باشد ميكتاب  مطلع
 يشهادت برا .شده باشد يها آبيار ياش با خون قربان نشده است مگر آنكه ريشه

كه برگردن تمام افراد بشركه بعدها بيايند و برخوردار كند ميايجاد  يصاحب آن حق
نام و فكر شهداء،  ضامن و حافظ .از آن ثمره تكامل شوند آويخته خواهد شد

 .1دهد ميبيعت است كه هر دم افكار و آثار آنها را خوراك و پرورش دستگاه ط

بهانه  را به يمل و شرافت و استقالل يكه حيثيت شخص يو هر ملت يبالعكس هركس
ننگ ذلت و عار حمايت شود،   به ينان و جان بفروشد و راض يزنده ماندن به بها

 يكه به ضرب سيل يرغم هر ادعا و سرخ يابد )عل يديگر كمر راست نكرده و برا
به صورت خود ايجاد كند( حيثيت و شخصيت و شرافت و عاقبت را از دست داده 

 خود بسته است، بلكه با يك يدر سير تكامل نه تنها دروازه پيشرفت را به رو .است
قدم كه به عقب برگشته با از دست دادن عزت نفس، احترام خود را نيز پيش خود 

جبران اين  يبرا يوقت چنين ملت آن .أيوس از تربيت و تكامل شده استبرده، م
اوالً عقل و منطق خود را )كه  شود ميحسرت و پوشاندن درد حاصل از آن ناچار 

و با تذكار  يساختگ يها وسيله صيانت و تكامل است( با تلقينات دروغين و استدالل

                                                
 .« أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ وَالَ تَحْسَبَنَ الَذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ»:  109/  (7)عمران آل .1

اند، بلكه زندگانى هستند كه نزد  و گمان نبريد كسانى كه در راه خدا كشته شدند مرده)
 (.شوند پروردگارشان روزى داده مي
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ياً احساسات خويش را )افزار ديگر ثان .افتخارات نياكان يا گذشته ضايع و راكد نمايد
كننده،  منصرف يها به تفريحات تخديركننده و اشتغال يكمال و حفظ( با سرگرم

تكامل به عقب  يكه در جاده سر باال يبالنتيجه يك قدم .تعطيل و تضعيف نمايد
انحطاط پس رفته و باالخره در انقراض،  يگذاشته است، قدم به قدم در سرازير

كه در هر لحظه از مسير اين  يمگر آنكه با يك جهش و واكنش .نمايد ميسقوط 
سقوط در مقابل دشمن نمايد، همانجا حيثيت و شرافت را باز خريده و تكامل را از 

بدون  يديديم اكتساب هيچ كمال يمدار زندگ يها در مبحث كه طوري به .سر بگيرد
 .ميسر نخواهد بود يابراز فعاليت و فداكار

زيرا كه  .1، نيستيزندگ يدن و ننگ ذلت خريدن ديگر زندگبعد از مقهور ش
با  .دهد ميقبول حكومت دشمن، ابتكار و اداره حيات خود را از دست  شخص با

بنابراين  .گردد دشمن مي يقبول حمايت، او محكوم به عدم فعاليت يا فعاليت برا
خود را  مكتسبات .تر است از مرگ هم پست يچنين زندگ .نخواهد داشت يمكتسبات

دست بياورد بايد در طبق اخالص تقديم حريف ماهر  هب يهم اگر به زحمت چيز
كرده جان  يكه ايستادگ يبالعكس كس .را بگيرد ينموده، در مسير حيات سمت منف

را كالً يا جزئاً از بين ببرد، حمايت و حفاظت  يشرافت نمايد و ظالم متجاوز يرا فدا
اگر موفق به كشتن دشمن و دفاع از دوست  .تاز خانواده يا وطن خود نموده اس

نشده باشد، در هر حال انديشه شرافت و حق حيات را به سهم خود نجات داده است 
 .قاتل خود اثر جاودان گذارده است يرو يمردم و حت يو رو

كه در راه اثبات  يحتماً در غليان خون و در كيفيت جريان اعصاب مرد مجاهد
هست و در وجود او  يرساند، چيز ام شهادت به لب ميجان آمده و ج يحق تا پا

باالتر  يچه انقالب .نمايد ميهست كه حكايت از انقالب عظيم و اكتساب بديع  يحالت
كه بر حس صيانت نفس فايق آمده  يتر از چيز يواقع ياز اين و چه قدرت و حقيقت

راست  شود مياگر آن حس كه مغلوب  .سازد ميو آن را در چنگ خود نرم و مطيع 
نيز راست است  شود ميكه غالب و مالك  يحس ياست و واقعيت دارد، به طريق اول

 .محكم و محل در قرارگاه مسلم دارد يو پشت به جا

                                                
  فرمايد: يكه م السالم است عليه بن ابيطالب از على. 1

  «فى موتِكُم قاهِرينَ ُةاَلْمُوتُ فى حَيوتِكم مَقهُورينَ وَ الحَيو»
 (.)مرگ در زنده ماندن مقهور شما است و حيات در مرگى است كه قاهر شده باشيد
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كه همه چيزمان ما كند مين حكم آيا و اعتماد يدار و امانت يترين وفادار كوچك
عمل كنيم  طور هماناز خلقت آمده است، هرطور كه خلقت و طبيعت ما را خواسته 

طبيعت درست است كه ظاهراً به ما اجازه و اختيار و  .1و خود را به او برگردانيم
و هر  .ايم خورده يايم دير يا زود تو دهن هروقت منحرف شده يعمل داده، ول يآزاد

 يطور طبيعت ما را .ايم ديده يايم خير و ترق وقت بر وفق خواسته و جريان او رفته
و تجهيزات  ياين كار دوام و آمادگ يبرا .كنيم ينساخته است كه بر عليه او سركش

مگر در آفريدن و  .3بكنيم يتبعيت و بندگ  رااو ساخته است كه  يطور .نداريم
 يطرز برگشتن رأي خواهيم در ايم كه حال مي داشته يآمدن ما خودمان دست و نظر

ش ندهيم و خود را بنده و فدا نكنيم؟ به هر وجدان گو يداشته باشيم؟ چرا به ندا
 .طرف است كه حساب كنيم عقالً تمايل به اين يحساب

اگر راه به درگاه معبود يافتيم  .آرزو كنيم كه صاحب شخصيت و عقيده باشيم
خارج او و غير او از همين دنيا  .ما روز وصال و شب زفاف خواهد بود يشهادت برا

 .است يو ناراحت يبرايمان عاريت

باال نيامده، دو  ينظر و كوته يما چون در مراحل پست عشق هستيم از خودبين
اند دائماً چون  يافته يهاي و محبوب يآنها كه تعال .ايم به نان و نفس دنيا چسبيده يدست

 يو بار سنگين يدر كامشان تلخ يزندگ يها يشيرين .به پروازند مرغ در قفس رو
 :گويند ميآنها به خود  .است

 يب چرخ و فلك سر بر گذارت             يال راهت پر از خار و خسك بد

 يبرآور تا كه بارت كمترك ب              گر از دستت برآيد پوست از من

 شخصيت -9 .11

را ادا  «من»و كلمه  دهد مياسم خود جواب  يكه طفل به صدا يگفتيم آن روز
كه در برابر  يچيز .كند ميص طلوع از نهاد اين شخ يا ، در آن روز چيز تازهكند مي

 «شخصيت»اين چيز  .شماره يك او خواهد شد يخود او قد علم خواهد كرد و مدع
 .است

                                                
 (100/  (3))بقره .«جِعونَإِنَا لِلّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَا» :يعنى بگوئيم .1

 (.گرديم او برمي سوي بهما براى خدا و مال خدا هستيم و ما )
 .« إِلَا لِيَعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنسَ»:  00/  (01)ذاريات. 3

كنند. يعنى آنها را فقط مناسب و  ام مگر براى اينكه مرا بندگى جن و انس را نيافريده)
 .(ام مساعد براى بندگى ساخته و پرداخته
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در مقابل طبيعت و  .از يكديگر مشخص نيستند ييعن .حيوانات شخصيت ندارند
 يها جريان .ندارند يحالت شاخص .دارند يمحيط هميشه معلوم است چه واكنش

 يزير شالق آدميزاد يا به پا .كشد طرف مي طرف و آن وار به اين هطبيعت آنها را گل
از خود ندارند تا شخصيت  يتشخيص و اختيار .روند قربانگاه مي و به يباركش خود به

 .داشته باشند

 يكس .تقريباً مطيع بال اراده محيط و خانواده است يكودك يطفل هم در ابتدا
 .ميبيند يچيزهاي .شود ميبزرگ  جتدري به يول .او شخصيت قايل نيست يبرا

او  يبيند جوارح و غرايز و قوا مي .افتد يبه طلب و تكاپو م .«خواهد مي» يچيزهاي
در مبارزه با  .رسد در طلب به مطلوب نمي .مخالفت ي، بعضكنند مياطاعت  يبعض

بيند او هم مانند  مي يول .گردد خورد و سرافكنده برمي شكست مي يرقيب و مدع
شكست خورده است؟ يا در نمايش ا پس چر .ت و پا و زبان و فكر داردرقيب دس

كه علت شكست  كند ميدرك  زودي بهاجتماع مانند او نتوانسته است جلوه نمايد؟ 
گيرد كه  تصميم مي .را در داخل بايد جستجو كرد يامكان پيروز .از خارج نيست

الزم است آنها را  .يدخود بهتر و بيشتر استفاده نما يدفعه بعد از عساكر وجود
 .درآورد ينمايد و مخصوصاً تحت انضباط و نظم واحد يآور جمع

كه وجود او را اداره نمايد  يكه به يك ناظم و مدير نمايد ميشخص احساس 
 يجا هيا سلطه غرايز خارج شده و ب ياست كه از زير سرپرست يكشور .دارد «احتياج»

 يالطوايف اين است كه هر قسمت به خيال خود رفته ملوك .آمده و اختيار يآن آزاد
و اختيار در اثر هرج و مرج امور و اختالفات مضر واقع  ينبايد آزاد .پيدا شده است

و به قصد  دهد ميبه خود  يجنبش .شده، جسم بدن و عواطف و عقل هدر برود
آيد تا  يحركت درم تصرف ملك وجود و تسلط بر تمام قوا و ذخاير جسم و جان به

 .بگيرد «اختيار»شخص خود را تحت 

 يمدار يمنته .افتد يراه م به يديگر زندگ يبه اين ترتيب مانند مدارها يمدار
فعاليت نيز  .باشد مي يمطلوب و معشوق انتخاب يك مدير مقتدر داخل .ياست داخل

و  دشو ميبرقرار  «شخصيت»بين طبيعت شخص و  يبوده و يك جنگ طوالن يدرون
تر گذارده و باال يباشد كه در جاده تكامل پا از مراحل حيوان ياگر فرد، فرد سالم
طرف و تركيب  يك يپيروز خره جنگ بهپذيرفته باشد، باال يخوب موهبت اختيار را به

طفل به صورت  يوقت .كه شخصيت است ختم خواهد شد ييافتن مكتسب جديد
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در دولت وجود او تشكيل شده است  يدولت شود ميآيد، ديده  يدر م يجوان رعناي
دولت  .نمايد يم يكه به عنوان مدير واحد و مسئول كامل در خارج خود را معرف

انضباط وجود را از دست طبيعت تحويل گرفته و به  يشخصيت، دستگاه متفرق و ب
 .آورده است وجود به يميل خود دستگاه يا سازمان

 .خود است وسيله بهود ايجاد شخصيت به گفته برگسون نظير خلقت خ

در  يالملل و حيثيت حقوق بين بشر مانند احراز استقالل ياحراز شخصيت برا
 يا استوار و آينده يندارد كه بر او چيز يا شخصيت پايه يآدم ب .مورد كشورها است

 .برقرار شود

اهد خو است كه اختصاص به انسان دارد و مي «اختيار»مؤسس اين دولت همان 
كه در حمايت آن در  «صبر» نام بهدارد  يا قلعه .نظر خويش را بر نفس تحميل نمايد

كه  «اراده» نام بهدارد  يا و اسلحه .نمايد ميخارج مقاومت  يها و فشارها برابر تهاجم
 «شخص»نفس و  يلشگريانش همان دستگاه وجود يعن .كند ميبا آن حمله و حركت 

و  اتقو نام بهمقرراتش  .و دماغ تشكيل شده است است كه از سه عنصر جسم و دل
 .باشد مياش اقدام و ايجاد  برنامه

نمايد و  يگاه تربيت و كسب اخالق و صفات را م همين شخصيت است كه تكيه
 .گيرد عقل و دل را در استحكام مي

چه بسا  .نمايد يآيد و احراز شخصيت نم يرشيد از آب درنم يالبته هر فرد
باد حوادث آنها را  .برند آخر عمر در ترديد و تشويق و تشتت بسر ميكه تا  يافراد

آمدها اظهار عقيده يا  بدون آنكه در برابر پيش .راند يبه هر طرف م «ج رعاءمه»چون 
رها شده طبيعت و مرخص شده  .سليقه و ابراز مقاومت و احراز شخصيت نمايند

تنها  .تسلط يافته بر نفس نيز نيستنداداره شده اختيار و اعتقاد و  يكشور غرايزاند، ول
أُوْلَئِكَ است ) يترين مراحل احتياجات حيوان محركشان خوراك و لذايذ و پست

كه نان و آب در دام  يدست هر زمامدار هزمام خود را ب .1(كَاألَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ
 يبار .اند غربال تكامل يها اينها وازده .سپارند نشان دهد مي يز تيغبريزد و لبه تي
و  كه بايد عفونت فساد و نفاق باشند مي يا جامعه يننگين برا يا سنگين و لكه

 .عواقب انحطاطشان را تحمل نمايد

  .شود ميبه تفاوت ديده  155، مراتب در ميان افراد از صفر تا يمانند هر سير تكامل
                                                

 تر ... ها هستند، بلكه گمراه : ... آنها به سان دام 119( / 1اعراف). 1
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ها كه ديگران را تحت  همان .گردند صاحب شخصيت كامل مي يدفقط تعداد محدو
 ،رئيس ،مثبت مبتكر يانقالب ،زمامدار ،سردار صورت بهقرار داده،  سلطه و تأثير خود

 .نمايند يپيشوا و غيره، اراده و شخصيت خود را بر ديگران تحميل م ،مؤسس ،رهبر
ال غرور و غضب و طغيان و شهوات شخصيت در دو حد خود ممكن است ماالم

بدن و احساسات و عواطف و عقل را در استخدام خود گرفته،  يباشد كه هيوال
و يا مظهر  .نمايد ياراده و با تدبير، ديكتاتور يقو يپنجه و مبتكر يقو يا چون درنده

صداقت و شرافت و خدمت و شجاعت و حقيقت گرديده با وجود تمام مشكالت و 
خروشان امواج زمانه و اجتماع پيش  يدر دريا يپيكر كوه ينند كشتها ما مخالفت

 .1شوندگان گردد رود و وسيله تمسك و نجات غرق

از رشد و  يا ، مرتبهشود ميبست تكامل  البته شخصيت نوع اول كه وارد شاخه بن
ها  ياشقيا هم مانند شهداء تحمل رياضت و سخت .باشد مياز اراده و قدرت  يشاهد

اينها ثمره مكتسب تكامل را كه  .و تسلط بر نفس و تملك صبر دارند را نموده
 .اند اختيار ننموده يشخصيت است به شخص خود رجوع داده و معشوق و معبود

 .اند بنابراين از كاروان تكامل و عشق بركنار افتاده

 .و در خارج بدن او باشد شخص يسوا يجوهر شخصيت اوالً كه البته چنين نيست
كه گفتيم شخصيت طور همان .برقرار سازد يبر وجود او يك حكومت خارج و ثانياً

كه  طوري به .تكامل متعادل و صحيح جريان وفق بر انسان و ترتيب حسن تشكيل ييعن
آمده، تمام  وجود بهنظم و انظباط كامل در نهاد شخص  ييعن يكار و هم يآهنگ هم

                                                
خواهد كارى در خارج بكند، يعنى از خود منشاء  ملكه كه مياين پيدايش شخصيت در انسان و ظهور . 1

جان و باجان حكومت نمايد، و اين تسلط را از وجود خود  تغيير و ايجاد خلق شود و بر اطرافيان اعم از بى
 آماده شده كه در قرآن «تسويه شده»د خداوندى در موجو شباهت به مسئله نفخه روح نمايد، بى شروع مى

. روح خداوندى ممكن است قابل قياس به روح انشاء و خلق و اراده كن فيكون باشد ميآمده است ن
گويند آدم )با  دهد به اطاعت و استخدام اين موجود در آيند. آنها مي باشد. خداوند به ماليك دستور مي

رده است( در زمين فساد و خونريزى خواهد كرد. آنكه از خاك يعنى از آزادى و اختيارى كه دريافت ك
تواند شايستگى فرمانروايى بر قواى طبيعت )كه از آتش يا انرژى  ماده معدنى درست شده است چطور مي

اند( داشته باشد؟ خدا با توجه به استعداد و ممكناتى كه در وجود آدم نهفته است و  حرارتى آفريده شده
بعد آنها كه  «.إِنِي أَعْلَمُ مَا الَ تَعْلَمُونَ»فرمايد  خوهد آورد مي ه آزادى و اختيار باالخره به بارآثارى ك

جا  هتواند چيز ياد بگيرد و بيش از آنها عالم به رموز طبيعت شود، سجده تمكين ب بينند آدم مي مى
مانند عوامل و قواى درونى  كه شيطانى ،كند )به تعبير حضرت سجاد سركشى مي نآورند. فقط شيطا مى

دنبال  هگير و جارى است( تا با پروانه اختيار كه از خدا دريافت كرده است، ب در سينه ما و در خون ما جاى
 .يت طاغى بر طبيعت گير كندبست شخص او در راهى غير از جاده تكامل خلقت رفته و در بن
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ت و مزيت قبول اطاعت از كه ضرور يبدن مانند طبقات كشور رشيد ياعضا و قوا
 يصحيح يپارلمان حكومت و پذيرد مي و كند مي حس را يعموم يها تصميم و مصالح

وجود نمايندگان  يدر اين كشور پارلمان .، در جهت معين پيش بروددهد ميتشكيل 
، ويندگ مي را خويش يماد امكانات درجه جوارح و اعضاء ،دهند مي پيشنهاد عواطف

اتخاذ  يعقل هم تجزيه و تحليل نموده، پس از مذاكرات موافق و مخالف تصميم
با انضباط و  ذلك مع .اين تصميم اگرچه به اتفاق آراء تصويب نشده باشد .شود مي

 يا عامل بيگانه وجه هيچ به .شود ميكامل به مورد اجرا گذارده  يتشريك مساع
چربد و شخص،  يم در پارلمان شخصيت هك است جسم يگاه رأ يمنته .دخالت ندارد

گاه عواطف .آيد يبين درم نظر و نزديك دنياپرست و تنگ يبا اراده ول يموجود توانا
 .گردد و رقت قلب و احساسات مي يدوست حاكم شده، سرشار از نوعبر شخصيت 

الشعاع قرار داده و  ديگر را تحت ي آن دو ملكه ،نيز سيطره عقل و استدالل يگاه
باالخره  .دگير قرار مي يخشك و دور از طبع انسان يول يعلم يِشخصيت منطق مقابل
 يهاي شخصيت آنها عادالنه تسلط و مكتسبات و ملكات تمام تظاهر استثنائاً هم يمواقع

تمام عيار تكامل  يها ها و نخبه كه نمونه جهش دهد ميرا تحويل جامعه بشريت 
و  يوده و در عين حال با وجود آزادپرورده طبيعت ب كه دست يشخصيت .باشند مي

كه وجود آماده مجهز خود  باشد مي ي، رونده در طريق طبيعت و پوينده معشوقاختيار
  .تر تكامل پرواز دهد مراحل و مدارج عالي را در طلب او به

 راه يافته -9 .11

رسد كه شخصيت پيدا  فرزند رشيد طبيعت و ثمره تكامل بشريت به اين مرحله مي
ششدانگ اقليم وجود خويش را در قبضه تصرف درآورده، بر رأس لشگر  .كند مي

برطبق تربيت و  .گرديده است يخدمت به معشوق يكه دارد آماده برا ينيرومند
است سرشار از عشق و لبريز از  يكه پيدا كرده، وجود يرشد طبيعت و نظم اراد

نيست كه به نظاره و  يعاشق درويش مسلك .يندد آرام بنشتوان مين .حركت و نيرو
 .كشد اراده خالقه از نهادش زبانه مي .مرد عمل و اثر است .خميازه اكتفا نمايد

بيند  يم كند ميدرست نگاه  يكه وقت ينفس .او بسيار تنگ است يقفس نفس برا
 ياز فردا .باشد ميمالك هيچ سود و زيان خود و صاحب اختيار مرگ و حيات ن

 نفس رهبر و معشوق او شود؟ممكن است چگونه  .خبر نداردخود 

 كه سرعت  يرهرو و .گريزان است و ركود دارد، از رخوت كه آتش عشق كس آن
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 .شود ميلنگ از بيراهه و سقوط نگران  عمل و حركت دارد، بيش از واماندگانِ

او را  يكه تمام عشق و نيرو ي؟ معشوقيچه معشوق .گردد پس عقب معشوق مي
كه اليق رشد او بوده، آستانش چنان رفيع و دستگاهش چنان  يمعشوق .غول كندمش

 .بپذيرد «يبندگ»وسيع باشد كه خدمت شب و روز او را بگيرد و او را به 

كه با وصل يك شبه آتش هجرانش  يمعشوق .نيست ياو ديگر معشوق كاف يبرا
هم كه از  يبوبمح .خورد درد او نمي هخاموش شود و مدار عشقش مسدود گردد، ب

كه در اراده خود  ينوع اوالد و همسايه و هموطن همسطح او بوده، با حدت و قدرت
و جالب  يسيراب و سرشارشان نمايد و ساكت و راكد بنشيند كاف زودي بهدارد، 

 يو قبيله و وطن هم كه مملو از نقص و ظلم و تاريك ياجتماع بشر .نخواهد بود
 ...خواهد نشاند فرو زودي بهاست، عطش عشقش را 

كه خود عاشق و محتاج و مانند او در  يمعشوق .طلبد باالتر و برتر مي ياو معشوق
 .بيفتد يخواهد در تسلسل گمراه نمي .حيران نباشد يطلب معشوق ديگر

 .گردد چنين جوان برومند خاندان تكامل از معشوق باالتر، عقب معبود مي

دست  ههستندكه ب يو چوب يسنگ يبعض .بيند مي يهاي مردم را جبين در آستان بت
ها را بايد شكست و دور  اين بت .اند خود مردم ساخته و با خيال آنها پرداخته شده

كنندگان  كمربسته پادشاهان زر و زور و تواضع ي از مردم را بنده يبرخ .ريخت
 !يبيچارگ يزه !يپست يزه .بيند نوع خود مي هم

                 آدم كرد يبندگ يبصر يآدم از ب
 ردـك و جم بادـذر قـن يداشت ول يگوهر

    تر است ز سگان پست يغالم ياز خو ييعن
 !كرد سرخم يسگ پيش يكه سگ من نديدم

 .شود ميزمين معبود پيدا ن يبال بلند پرواز شاهباز شخصيت او، رووپر يبرا
د توان ميناست كه  يتكامل (Mutation) يبرخاسته از طبيعت و ظهور ناگهان يا نمونه

 .عادات مردم  داشته باشد تعادل با محيط و سازش با افكار و

ستاره و ماه و خورشيد را  .اندازد يها و كواكب درخشان آنجا م نظر به آسمان
آنها را هم مانند خود، بنده  .شناسد نمي يبيند اليق بندگ چون در افول و زوال مي

 .كند ميرها  يرا بعد از ديگر يبيند و يك ردنده ميگ

 بينيد در شاهراه تكامل حيات چه راه  مي . آورد يخود م به نگران و سرگردان رو
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حال به او غذا رسيده، آب رسيده، اگر بيمار شده شفا يافته  هتا ب :پيموده است يدور
اينجا رسانده و در او  به  را  بوده است كه او و سايرين يو دستگاه يحتماً كس .است

 ...ايجاد نموده است يچنين عشق و شور

 ؛همان دستگاه خلقت؛ همان طبيعت .كند ميرا پيدا  يگمشده و معبود نهاي معشوق
فرياد  !ن را سرشته استها و زمي كه آسمان يهمان كس ؛همان موجد و مدير تكامل

 :آورد يبرم

َفَطَر الَسَماَواِت َواأَلْرَض َحِنيًفا َوَما َأَنْا ِمَن  ْجِهَي ِلَّلِذيِإِني َوَجْهُت َو»
1«.اْلُمْشِرِكنَي

 

 پرتابكه خود را در آغوش مادر  يا ميل و شوق چون فرزند گمگشته ياز رو
 يدر قبال عظمت يكتا .كند مي «او»تسليم  يدست، كشور وجود خويش را دونمايد مي
را تعظيم  يتمام موجودات است، معشوق و معبود ديگر يكه مقابل و باال او
 .نمايد ينم

تكامل بشريت و انسان متناسب با  درختِ ترين نوبر شيرينِ اين شخص پيشرس
عشق و بر قلل  يها دره يخود هزاران سال قبل، از باال يطبيعت و خلقت كه به پا

 پرواز درآمده، درك عقيده و اعالم توحيد نمود، ابراهيم خليلشامخ ترقيات بشر به 
 !بود

و  يو عيس يموس :بشريت يو معنو يآسمان تكامل ماد يپيروان او خورشيدها
 !باد يمحمد، رحمت خدا بر همگ

   
 .َوَمَماِتي ِلّّلِه َرِّب اْلَعاَلِمنَي ِإَن َصاَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي»

 (107و  103/  (0))انعام «.َوَأَنْا َأَوُل اْلُمْسِّلِمنَي ّاَل َشِريَك َلُه َوّبَذِلَك ُأِمْرُت

 يو مرگ من تماماً برا يگنماز و ذكر من و راه و روش من و زند)... 
  .ها است پروردگار جهان يخدا

 (.او نيست، مأمور به اين امر شدم و من نخستين مسلمانم يبرا يشريك

     

                                                
ام؛ و  ها و زمين را آفريده است كرده گرايانه وجود خود را متوجه كسي كه آسمان : من حق 19/  (0)انعام. 1

 ورزان نيستم. در جرگه شرك
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پيدايش و اعمال و  آيا خود قرار دهيم؟ يرا پيشوا يآيا بهتر نيست ما چنين افراد
 محكم بر حقانيت دعوتشان نيست؟ يآثار آنها خود سند

گاه اختيار كنيم كه در ذيل عنايتش عشق و فعاليت و حقيقت و  قبلهرا  يمعشوق
 !بيابيم در دنيا و آخرتسعادت را 

         

  «.َنى ُتْصَرُفوَنّبْعَد اْلَحِّق ِإّاَل الَّضاَلُل َفَأ َفَذِلُكُم الّّلُه َرّبُكُم اْلَحُّق َفَماَذا»
 (73/  (15))يونس

بعد از ؛ پرورش دهنده شما كه حق است يپس اين است آن خدا
پس ديگر ؟ د باشدتوان مي يچيز يحق و غير از حق آيا جز گمراه

 گرديد؟ كجا و به چه چيز برمي به
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  دانشگاه تهران انجمن اسالمي دانشجويان پذيرايي نهار در هشتمين برنامه جشن عيدفطر
  1785 -در دبيرستان كمال نارمك

 اهلل طالقاني،  ه چپ: دكتر يداهلل سحابي، مرحوم آيتشناخته شده از راست ب)افراد 
 ان( گزاد مرحوم مهندس بازرگان، شهيد مهندس سيداصغر بديع

 در اين برنامه، آقاي مهندس بازرگان در داخل سالن دبيرستان كمال، 
سخنراني كردند. «اسالم جوان»زير عنوان 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 اانته بی ی ذره
 

 الرحيم  الرمحن اهلل  ّبسم

َواْلَأْرِض َواْلِجَباِل َفَأّبْيَن َأن  ِإَنا َعَرْضَنا اْلَأَماَنَة َعَّلى الَسَماَواِت»
  «.َكاَن َظُّلوًما َجُهوًلا َيْحِمّْلَنَها َوَأْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَّلَها اْلِإنَساُن ِإَنُه

 (13( / 77)احزاب)

را عرضه كرديم، زيربار آن نرفتند و بر  «امانت»ن ها و زمي ما بر آسمان)
اطالع و  آنها گران آمد ولى انسان زيربار رفت، حقا كه انسان بسيار بى

 (.كننده بود بر خود ستم
گويم و  يحاضرين در جشن تبريك م ي و خروج از ماه روزه را به همه عيد فطر

 .هايشان مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشد اميد است زحمات و درخواست
شده، خوب از عهده برآمده و حاال خوب از  خوب وارد ماه رمضان يهمگ اهللشاء ان

 :خوانديم يم اش در دعا و قرآن دربارهكه  يماهآن خارج شده باشيم؛ 

 (110( / 3)بقره) «اْلُقْرآُن ِذَي ُأنِزَل ِفيِهَشْهُر َرَمَّضاَن اَل»

 (... را نازل كردى ، چنان ماهى كه در آن قرآنماه رمضان)

 ()از دعاي ماه رمضان «َو َجَعّْلَت فيِه َلْيَّلَة اْلَقْدر»

 ( ... را در آن قرار دادى و شب قدر)

 .َشْهٍر َلْيَّلُة اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن َأْلِف»

                                                
  در قطع   ركت سهامي انتشارنگاشته شده و در همان سال توسط ش در زندان قصر 1788اين اثر در سال

 15555و با شمارگان  1709چاپ و منتشر شد. آخرين چاپ اين اثر در سال  0555جيبي و با شمارگان 
 ي بازار كتاب شده است )ب.ف.ب(. روانه
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 .ِفيَها ّبِإْذِن َرّبِهم ِمن ُكِل َأْمٍر َتَنَزُل اْلَمَّلاِئَكُة َوالُروُح
 (0تا  7( / 91)قدر) «.َسَّلاٌم ِهَي َحَّتى َمْطَّلِع اْلَفْجِر

 از هزار ماه بهتر است.  شب قدر)
به اذن پروردگارشان در آن شب از هر امر  و روح فرود آمدن فرشتگان

 و كار. 
 (.صبح ي سالم آن تا سپيده

 
  ستيزه با طبيعت

 و استقالل ینياز یب

از مال در اين  يروز و بيرون ريختن مختصر ياز تغذيه در مدت س ين امساك نسباي
در حقيقت  .از دنيا و ماديات است ينياز ياثبات يا تمرين ب «سمبل»نمونه  طور بهروز، 

گفته  1«اسالم جوان»كه در  طور همانبه طبيعت،  يكج ، يا دهنباشد مي احراز استقالل
 .تسلط بر آن يطبيعت برا استقالل از و احراز ينياز ياما اثبات ب .بوديم

تسلط بر هرچيز در مرحله اول و مقدمتاً، خروج از ي  است كه الزمه يبديه
 يكما آنكه گاند .و استقالل ينياز ياحراز ب ياسارت و از محكوميت آن است، يعن

، روزه استعمار انگلستان يكردن بندها و پاره هندوستان ينهضت آزاد يبرره يبرا
كار انداختن چرخ  همكرر و ممتد، اكتفا كردن به يك پياله شير بز، ب يها گرفتن

را پيش گرفت  يموسوم به خات يوطن يِكرباس يها و پوشيدن پارچه يدست يريسندگ
و اعراض از آثار تمدن و محصول  يدر زندگ يو به پيروانش نيز تعليم داد، و سادگ

از دارندگان و توليدكنندگان آن بود، شعار خود  ييك صنايع جديد را كه انگلستان
انگلستان بيرون  ياه توانست از تابعيت و تحميل يسرانجام روز هندوستان .ساخت

و  يماد ياعتنا به كاال ينياز و ب يمنظور حاكم شود و خود را ب بيايد و در هدفِ
 .انگلستان نشان دهد يمعنو

 ياند، خروج تدريج گفته يطبيع يعلما كه طوري بهاصالً اساس و هدف تكامل، 
 ايط در برابر شر تسلط و يكسب آزاد و يزندگ يقيدها از طبيعت و موجود از اسارت

                                                
است و  در انجمن اسالمي دانشجويان 1781سال  حاصل سخنراني در جشن عيد فطر «اسالم جوان»كتاب  .1

در سال « مباحث علمي، اسالمي»ي آثار است كه با نام  اكنون يكي از آثار مندرج در جلد هفتم مجموعه
 منتشر شده است )ب.ف.ب(. توسط شركت سهامي انتشار 1719
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 .است يخارج

شدن  نوشته .با واجب كردن روزه، خواهان تكامل ما بوده و هست بنابراين اسالم
 يجز سرنوشت ازل ي، چيز1كه بر پيشينيان نوشته شده بوده است طور همانروزه بر ما 

 .و تكامل نيست استقالل يبشر يعن

با  و به مخالفت واداشتن شخص ينياز يم يا تمرين بر چنين تعليياتفاقاً نمونه و نظا
 خالفكه تماماً در جهت  يموارد .فراوان است طبيعت در اسالم و قرآن سلطه

حفظ  يغريز يها رود و عليه ضرورت يم يو اقتصاد يو مقررات غذاي يعادات بشر
و از همه باالتر اقدام  ...، احسان و صدقه، اعراض از ربااز قبيل انفاق مال .نفس است

، با تصريح يو نظام زندگ يرغم عاليق طبيع از دست دادن جان علي ييعن به جهاد
 .قاطع پاداش ي كامل بر وجوب آن و وعده

(، (1)تابالكفاحتةبعد از  قرآن ي اولين سوره ي)يعن (3)بقره ي شريفه ي در سوره
، اسرائيل يبن بر جهاد حكم يتاريخ سوابقِ ذكر و جنگ به امر آياتِ سلسله يك مطلع در

 :بينيم ياين آيه را م

ِمن ِدَياِرِهْم َوُهْم ُأُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت  َأَلْم َتَر ِإَلى اَلِذيَن َخَرُجوْا» : 387 /( 3)بقره
ِكَن ُذو َفّْضٍل َعَّلى الَناِس َوَلِإَن الّّلَه َل َفَقاَل َلُهُم الّلُه ُموُتوْا ُثَم َأْحَياُهْم

 «.َأْكَثَر الَناِس ّاَل َيْشُكُروَن
از ديار خود بيرون شدند  را كهآيا نديدى )يا نشنيدى حكايت( كسانى )

پس خدا به آنها گريختند  كه هزاران نفر بودند و از مرگ مي حاليدر

. همانا كه خدا شان كرد )در اثر قبول مرگ( زنده گفت بميريد سپس
 (.گذارند صاحب فضل بر مردم است و لكن بيشتر مردم شكر نمى

 :آيد يو پس از آن اين دو آيه م

 .َأَن الّّلَه َسِميٌع َعِّليٌم َوَقاِتُّلوْا ِفي َسِبيِل الّّلِه َواْعَّلُموْا» 380و  388 / (3)بقره
َفُيَّضاِعَفُه َلُه َأْضَعاًفا َكِثرَيًة َوالّّلُه  َمن َذا اَلِذي ُيْقِرُض الّّلَه َقْرًضا َحَسًنا

 «.َيْقِبُض َوَيْبُسُط َوِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن
 شنود  مي خوب خيلى يقين به خداوند كه بدانيد و كنيد مقاتله خدا راه و در)

                                                
 .«عَلَيْكُمُ الصِيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ: » 117 /( 3)بقره .1

گونه كه بر پيشينيان مقرر شده   داري بر شما مقرر شد، همان ندگان، روزهآور )اي ايمان
 بود، بسا كه پرواپيشه شويد.(
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 .داند و مى

ى بدهد تا خدا چندين برابر يخدا وام نيكو هكيست چنان شخصى كه ب
گشايد و  گيرد و مى ان به او پس بدهد و خداوند مىهاى فراو به افزوني

 (.يدينما او بازگشت مى سوي به

شدن  اين مردن يا كشته قرآن !بميريد فرمايد مي، شود ميصراحت از اين بيشتر ن
و پشت سر آن زنده شدن است، فضل خدا و لطف او  دانند ميكه مردم قدرش را ن

قرض دادن به خدا و بهره با ربح مركب گرفتن  يطلب برانمايد و داو يم يما معرف هب
طرف گرفتن و از طرف ديگر يا با  دهد كه كار خدا از يك يخواهد و توضيح م مي

 .اوست يسو هدست ديگر گشايش و بركت دادن است، و باالخره بازگشت ما ب

 مشكل ی لهئمس
 غريزي، و يماد يها ضرورت و يمنطق بشر با قرآن مخالفت اختالف اسالم و اين
از  يبودن منشأ قرآن باشد، سّر ياز غيربشر يتواند امتياز و شاهد يعين آنكه م در

 لحاظ بهو هم  ينظر لحاظ بهاست، هم  از مشكالت و عجايب اديان يا ئلهساسرار و م
 .يعمل

شناس معروف  ، به نقل قول از زيست1«اسالم مكتب مبارز و مولد»در جزوه 
كه عليه  يمجموعه افعال و احوال يحيات يعن»گفته شده بود كه  «بيشو» يفرانسو

 .گردد بينيم كه خالف آن مطلب اعالم مي يحال در آيه فوق م .3«جنگند يمرگ م

پسر  يمثالً در مورد دعو .كنند يراحت حل م ين را خيلدي يا معماهاه مسيحي
از اسرار است و عقل بشر به آن » گويند ميو تضاد تثليث با توحيد  يخدا بودن عيس

  :از قبيل يبا تكرار آيات اما قرآن .«رسد ينم
  (7 /( 87)زخرف) «.َتْعِقُّلوَن ّبًيا َلَعَّلُكْمِإَنا َجَعّْلَناُه ُقْرآًنا َعَر»
  (.كنيد بى فصيح قرار داديم تا شايد تعقلزبان عر ( را به)قرآنهمانا ما آن)

 يا 
                                                

در انجمن اسالمي  فطر حاصل تدوين و تكميل سخنراني جشن عيد «اسالم مكتب مبارز و مولد» .1
باشد كه با  ي آثار مي است و اكنون يكي از آثار مندرج در جلد هشتم مجموعه 1785در سال  دانشجويان

بازار كتاب روانه   به انتشار سهامي توسط شركت 1711در سال « مباحث علمي، اجتماعي، اسالمي»نام 
 (.شده است )ب.ف.ب

 ( گفته است : Bichat« )بيشو» .3
.«La vie c'est L'ensemble des fonctions qui combattent contre la mort» 
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  (38( / 81)محمد) «َأَفَّلا َيَّتَدّبُروَن اْلُقْرآَن»
 ...( نمايند؟ تدبر نمى آيا پس در قرآن)

نمايد؛  يو تدبر در آيات و احكام م دعوت و بلكه امر به تعقل در كار دنيا و آخرت
  .داند يخود را به حكم كتاب وارد شده بر مردم دانشمند م

 (7( / 81)فصلت) «.َعَرّبًيا ِلَقْوٍم َيْعَّلُموَن ُقْرآًنا»
 (.دانند به زبان عربى است براى مردمى كه دانشمندند و مى قرآن... )

 .را راحت كنيم يم خودتوان ميا نه مسيحي بنابراين ما مثل

بنابراين  .آورد يعقل و علم ناچار توجه و تفحص و پس از آن ترديد و تفكر م
 يها و عادات و حساب يمنطق بشر يمحكم پا رو طور بهبا يقين و  قرآن يوقت

 :نمايد مياز اين قبيل  يگذارد و اظهارات يگذشته ما م

  ؛است يمرگ در راه خدا مرگ نيست، زندگ ○
  ؛شود مينزد او تغذيه  شود ميكه در راه خدا كشته  يكس ○
است و به اضعاف  يگذار معامله مال و جان با خدا قرض دادن و امانت ○

  ؛شود ميمضاعف پس داده 
 ياست باق آنچه نزد خدا يول ،رود يآنچه پيش خود نگاه داريم از بين م ○

  1...ماند يم
و   گرفتن  عمل ( كجاست؟ اهلل)عند «دانزد خ»آيد كه  يناچار اين سؤال پيش م

؟ زمان و موعد آن چه وقت شود مي انجام چگونه دادنپس   برابر  گشودن و چندين
 ... است؟

 كه  ايمان داشته باشيم؛ اما مثل حضرت ابراهيم البته ممكن است ما به خدا و قرآن
                                                

 .«عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَأَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء  ي سَبِيلِ اللّهِوَالَ تَحْسَبَنَ الَذِينَ قُتِلُواْ فِ: » 109( / 7عمران)  آل .1
اند و در  نان ]در بهشت[ زندهآاند، مرده مپندار؛  كسانى را كه در راه خدا جان باخته)

 (.وندش اختيار خويش روزى داده مى پيشگاه صاحب
تُرِيدُونَ وَجْهَ  ٍةوَمَا آتَيْتُم مِن زَكَا عِندَ اللَهِفِي أَمْوَالِ النَاسِ فَلَا يَرْبُو  وَمَا آتَيْتُم مِن رِبًا لِيَرْبُوَ: » 79( / 75روم)

 .«ضْعِفُونَاللَهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُ
 ]بر پاداش شما[ پردازيد تا بر اموال مردم بيفزايد، نزد خدا مى نچه اضافى ]به رسم هديه[آ)

]در صف افرادى قرار  هر چه در طلب خشنودى خدا انفاق كنيد، افزايد؛ و]لى[ نمى
 (.چندبرابر خواهند كرد گيريد كه پاداش خود را[ مى

 «بَاقٍ عِندَ اللّهِمَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا »:  90( / 10نحل)
 (... نچه نزد خداست، پاينده است؛آنچه در اختيار شماست، پايان پذيرد و آ)
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، ميل داشته باشيم دلمان كرد ميان سؤال و جواب زنده شدن مردگ ي دربارهبا خدا 
 عبارت ديگر مكانيسم قضيه  خواهيم كيف و عند يا به شود، مي مطمئن و گرم

(Processus) را بفهميم. 

پرسش باال تا آنجا كه  به يشيراز ي، سعديعمل استاد سخن و گوينده حكمت
 :گويد يدهد و م يم يشود، يك جواب و توجيه يم وط به زكاتمرب

 چو باغبان ببرد بيشتر دهد انگور      ز رارَ ي مال به دركن كه فضله زكات
جلوتر  يتا حدود يله روزه و در همين معانئنيز با عنايت به مس «اسالم جوان»در 

از  يبزرگ روزه، يك يو اجتماع يد بهداشتيه بوديم كه عالوه بر فوارفته و گفت
نتايج و شايد اهم آنها و مقصد روزه، تقويت اراده شخص در جهت حق و تسلط بر 

 .1تقوا باشد ينفس يعن

 يو تا حدود يها ممكن است از جهات يشناس ها و فايده اين قبيل توجيه و توضيح
جان رفت، نه  يوقت .هم برود يكه جان شخص و زندگ قابل قبول باشد، اما نه تا آنجا

 .ماند، نه صاحب مال، نه اراده و نه صاحب اراده يو بهداشت م يسالمت

اجتماع در بر دارد پيش  يفرد برا يرا كه فداكار ياجتماع و نتايج يها پا يبعض
پرداز  ار و زكاتزگ افراد خدمت يكشند، واقعاً هم نفع جمع در اين است كه دارا يم

و مصائب برود،  يرا هم كه بايد زيربار چنين مساع يآن فرد يول .و جانباز باشد
 نشود، صرف  داده نشان يشور و سوز او خود از عالوه تا هب .آورد حساب به الزم است

و  مقصود يبرا يكاف تواند ينم  يو حزب  يفلسف  يها و استدالل  ياجتماع  يها انتفاع
 .باشد يمؤثر يمحرك عموم

فرد نيز هر  يكند، برا ياما اسالم در عين آنكه منافع و نظريات جمع را رعايت م
مقدار باشد، حق و ارزش قائل بوده و به مصلحت و تربيت و  يقدر كوچك و ب

خود او  يو نتايج اعمال شخص را برا موضوع آخرت ييعن  .عاقبت او توجه تام دارد
 .آورد يميان مدر

، ابراز كوشش هرگونه انفاق مال  برگشت  جبران و  يمعما  ييعن لهئمس اين   اگر
نمايد، حل شود كليه مسائل و مشكالت  يبذل جان كه شخص در راه خدا و خلق م و

و  يعمل ي له چندان ساده نيست، چه از جنبهئالبته مس .فرد و اجتماع حل شده است

                                                
گردد، رديف آيات مربوط  ( صادر مى117 /( 3))بقره« كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِيَامُ»آنجا كه حكم روزه در آيه . 1

 .شود ( ختم مى111 /( 3)ره)بق .«لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ»( شروع و با 117 /( 3))بقره .«لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ»به سوره بقره با 
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و  ينظر ي دادن مال و جان بسيار مشكل است و چه از جنبه يشدن مردم براحاضر 
اگر اين هدف پذيرفته شد، يقيناً سد  يول .و صحيح ياثبات قضيه و ارائه داليل علم

بهار ذوب  كه در برابر نجات و پيشرفت اجتماع وجود دارد، مثل برفِ يعظيم
شدن  كشيدن تا سرحد كشته جكردن و رن كه افراد آن حاضر به خرج يملت .شود يم

آنها را بگيرد؟ چه  يتواند جلو يجمع شوند، ديگر كدام نيرو م يدر راه حفظ و تعال
 :با ابالغ آيه شود كه آنها انجام ندهند؟ قرآن يپيدا م يكار بزرگ

َأْمَواًتا ّبْل َأْحَياء ِعنَد َرّبِهْم  َوّاَل َتْحَسَبَن اَلِذيَن ُقِّتُّلوْا ِفي َسِبيِل الّّلِه»
1«.ُيْرَزُقوَن

 

  .كندواژه مرگ را از جامعه مسلمين محواصالً  و از مرگ هرگونه ترس خواسته است

 لهئجواب مس یجستجو
و  يوهم يتصويرها .امثال نگارنده بسته است يرو هالبته دروازه اشراق و الهام ب

كند نه  يفيلسوفانه يا تمثيل و تحميل نيز نه طرف را متقاعد م يها يشاعرانه و لفاظ
نداريم جز آنكه به نور علم و عقل تا حدود  يا چاره .سازد يدرون خود ما را روشن م

و  دارد له با قرآنئكه مس يبا ارتباط يمنته .ها را پس بزنيم ممكن پرده يو رساي ييبينا
 يال هها را از الب شود روزنه يم يداريم، سع يو وح كه ما به خاندان رسالت ياعتقاد

منحرف نشده و از پيش  ييم، تا هم از محور اصليآيات و روايات مستند جستجو نما
اريم و علوم كالسيك گام برد يپا هب ابداع نكرده باشيم و هم پا يا تازه يخود دعو

المقدور مورد قبول دانش و  يكه حت يجواب .مييبه خود و به سايرين عرضه نما يجواب
 .مأخوذ از هر دو باشد يدين و تركيب

برسيم كه چند قدم جلوتر از  يا ممكن است به اين ترتيب به نظريه يا فرضيه
ات تفاسير و رواي صريح يا منطوق علم يامروز شده اعالم مسلمات و يمشهودات عاد

 يعلم تفحصات در كهطور همان فرضيه، پذيرش و آزمايش يبرا صورت اين در .باشد
معمول است، از  يجو يباال ييا هواشناس ياالرض تحت يشناس مثل زمين يو كارهاي

، (Affleurement) ها و روآمدگي( Sondage)ها  يزن ها يا گمانه شواهد و قرينه يرو
براساس آن نظريه و نقشه، به توجيه و  نمايند و يترسيم م يا اتخاذ يا نقشه يا نظريه

                                                
اند و در  اند، مرده مپندار؛ آنان ]در بهشت[ زنده : كساني كه در راه خدا جان باخته 109( / 7عمران) آل .1

 شوند. اختيار خويش روزي داده مي پيشگاه صاحب
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هرقدر نظريه  .آيند، ما نيز بايد چنين كنيم يموارد و مسائل مختلف برم يگوي جواب
دين و  ي، گواهينامه و تأييديه از دو استاد صاحب صالحيت يعنييا نظريات پيشنهاد

 .كنيم ياميد بيشتر و نظر مساعدتر پيدا منسبت به آن بگيرد،  دانش

است كه هرگونه اصالح چنين اظهارات و تكميل اين نظريات مورد  يبديه
استقبال و استفاده خواهد بود، بدون آنكه وعده دهيم شما سرراست و روشن به 

 .اهيد ديدمحسوس و ملموس خو طور بهمنظور را  «كَيفَ»خواهيد رسيد و آن  «عِندَ»
تازه و  يهر پيشرو .هم در اين راه پيش رويم غنيمت است ياگر به اندازه سرسوزن

 .خواهد بود يحركت بيشتر و حمله بعد يبرا يكه گرفته شود مبدأي يهر سنگر

لحاظ امكان محسـوس   كه مطالب مطروحه و نتايج اعالم شده، به ضمناً بايد دانست
 .نخواهـد بـود   يرياضـ  يفرضـ  يفيزيك يا قضايا ساده يها و مسلم بودن، مانند پديده

كـه از   يانـداز  اين خاصيت را خواهد داشت كه بـا طـرح مسـائل جديـد و چشـم      يول
و غيـره را نگـاه    ، جـن، قيامـت  ماننـد روح  ياساسـ  يِمسـائل قـديم   يا دريچه آن پـاره 

 يهـا  بـاز شـود و زمينـه    ؤمنينمحققـين و مـ   يرو هب يا تازه يها خواهيم كرد، شايد راه
 .فراهم گردد يخيز حاصل

 مباحث روزه و جهاد از خروج موقت يك است الزم مقصود رسيدن به ياينك برا
باز كرده مدار و حلقه  يپرانتز .در پيش گيريم ينسبتاً طوالن يپيمائ يم و يك راهيبنما

 يگشت طوالن اين يك .برسيم لهئمس جواب به جعتمرا در شايد نمائيم؛ يرا ط يبزرگ
ضمن  در است اميد اما .شود يخستگ باعث است ممكن كهبود خواهد يسنگالخ راه در

 .خواننده پيش آيد يجبران خستگ و يحوصلگ يب رفع يبرا يسير و سفر، مناظر جالب

واهد منتشر شده خ يها كتاب گذشته و از يها ياز مطالب سخنران ييضمناً تكرارها
جلوتر بگذاريم  ياز آنها قدم ييها كنيم با تذكار و تكرار قسمت يم يسع يول .آمد

 .مييو غلط را تصحيح نما يانحراف يها يا به خواست خدا قدم

  

  بينهايت یدر واد

 اين انسان ناچيز

 اول از كجا راه بيفتيم؟

 له، مشكلئنفع در مس از انسان كه ذي .دهيم يمنزل اول را وجود خودمان قرار م
 .يمينما يم له است، شروعئله، محيط و مقصد مسئمس
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 ...نهايت بزرگ است ينهايت كوچك و ب يگويم انسان يك موجود ب يبنده م

 نام بهدارد  يقطعه معروف (Pascal) ، پاسكاليدان و حكيم فرانسو ينويسنده رياض
خاطر دارم، دو جهان يا  هپاسكال تا آنجا كه ب .(Les infinis  deux) «نهايت يب دو»

كه از  ييدنيا :دهد يگذارد و انسان را وسط آن قرار م يم هم يرو هب دو دستگاه را رو
ميكروسكوپ  زير كه ييدنيا و است () بزرگ نهايت يب و شود يم ديده تلسكوپ يورا

در هر دو جهان مظاهر كثرت، قدرت،  .است( ε) نهايت كوچك يشود و ب يديده م
انسان را هم  يول .كند يهر دو اعجاب و تحسين مه نسبت ب .بيند يدقت و عظمت را م

پيدا كرده  ينهايت دسترس يهر دو به كه در ميان آن دو قرار دارد و علم  اخيراً ب
 ...آورد يفرود ماست، به چشم عظمت نگريسته و در برابر مقام انسانيت سر

نيز عنوان  3«انسان و خدا» و 1«يتا خودپرست ياز خداپرست» يها رساله در مطلب اين
 .پردازيم يم يديگر يگير تفصيل بيشتر و نتيجه هاينجا ب .شده بود

شبيه به  يچيز ، قرآنيبا نظر ديگر ، از يك ديد وقبل از ظهور پاسكال يخيل
 يظاهر ياز تضادها يكه يك يا تعليم داده است؛ چيزه پاسكال به مسلمان ي هقطع

نهايت  ياين امتياز بزرگ بدانيم كه ب يبه موجب آن بايد انسان را دارا .قرآن است
د دو حالت و دو عقيده را به قرآن در آن واح ييعن .نهايت بزرگ است يكوچكِ ب

العاده ناتوان و ناچيز تا سرحد هيچ  طرف خود را فوق از يكاينكه  ؛كند يما القا م
بدانيم و از طرف ديگر آمال و افكار و اعمال پست را رها كنيم خواهان و شايق و 

 .باال باشيم نهايتِ يمقامات و مراتب به رسيدن ب يبرا يعامل
 و () بـزرگ  نهايـت  يبـ  يِامـروز  يِعلمـ  اصـطالحات  بـه  گـاه  هـيچ  البته در قرآن

قـرآن   .داده نشـده اسـت   يرياضـ  يهـا  خـوريم و فرمـول   يبرنم (ε) كوچك  نهايت يب
و  يكـه در عـين سـادگ    يبـا عبـارات و اصـطالحات    .خـود دارد  همخصوص ب يتعبيرها

 بهترين وجه بيان   محسوس و به طور بهرا   و ε بودن، مفهوم يعوام و عموم رسِ فهم
                                                

در  1771، حاصل تدوين و تفصيل سه جلسه سخنراني در اواخر سال «از خداپرستي تا خودپرستي»رساله . 1
ي آثار است كه با  است و اكنون يكي از آثار مندرج در جلد هشتم مجموعه انجمن اسالمي دانشجويان

چاپ و منتشر شده  توسط شركت سهامي انتشار 1711در سال « مباحث علمي، اجتماعي، اسالمي»نام 
 است )ب.ف.ب(.

از  حضرت ختمي مرتبت در جشن مبعث 38/15/1779حاصل تدوين يافته سخنراني مورخ « انسان و خدا». 3
است. اين اثر اكنون يكي از آثار مندرج در  در مسجد حاج حسن تهران طرف انجمن اسالمي مهندسين

قلم در سال  چاپ دوم آن توسط شركت انتشارات «1بعثت »ي آثار است كه با نام  جلد دوم مجموعه
 به بازار كتاب روانه شده است )ب.ف.ب(. 1711
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 .كند يم

  .از اين آيات و عبارات منظور روشن شود يبد نيست با ذكر عين بعض

 بينهايت كوچك دانستن ما

از آنها دستور سجده  ييك .و در احكام دين فراوان است شواهد و اشارات در قرآن
اع قرارگرفتن، در ل ارتفبه خاك افتادن و در حداق .باشد ياست كه از اركان نماز م

است و در  1«ياالَعْل يسُبْحانَ رَبّ»ذكر سجده  .كردن خود استواقع محوشدن و محو
 :يميمستحب است بگو آخر نماز ي سجده

3«.الُدْنيا َو اّاْلِخَرة َلْيَس َلُه ِاْرَحْم َمْن الُدْنيا َو اّاْلِخَرُة يا َمْن َلُه»
 

جز اطاعت مطلق و  يكه اساس و خالصه اديان است، چيز يخود عبادت يا بندگ
 .كردن از هر حق و اختيار نيست نظر آويختن و صرف گردن به يطوق تسليم و بندگ

 :فرمايد ميخ دهد خويشتن را بزرگ بشناسيم و با طعنه و توبي يما اجازه نم به قرآن
 (05( / 79)زمر) !؟ «.َأَلْيَس ِفي َجَهَنَم َمْثًوى ِلّْلُمَّتَكِبِريَن»

 (!آيا جاى متكبرها در جهنم نيست؟ ...)
 :مخود را نداري يو برترشناس ييجو ينسبت به خلق نيز حق برتر

 ِلَّلِذيَن َلا ُيِريُدوَن ُعُّلًوا ِفي اْلَأْرِض َوَلا ِتّْلَك الَداُر اْلآِخَرُة َنْجَعُّلَها»
 (17( / 31)قصص) «َفَساًدا

ه برترى در دهيم ك را براى كسانى قرار مى ، آنچنين است خانه آخرت)
 (...كنند پا نمىه جويند و فساد ب زمين نمى

 :فرمايد ميديگر  يو در جا

 (11( / 71)لقمان) «.َفُخوٍر ِإَن الَّلَه َلا ُيِحُب ُكَل ُمْخَّتاٍل»

 (.ت نداردهمانا خدا هيچ مغرور فخرفروشى را دوس)
ادعا و اتكاء داشته و خويشتن  خود هب نبايد يشخص يها و كارها در تصميم يحت

 :را صاحب اختيار و تصميم بشناسيم

 .َغًدا َوَلا َتُقوَلَن ِلَشْيٍء ِإِني َفاِعٌل َذِلَك»
 (38و  37( / 11)كهف) «ِإَلا َأن َيَشاء الَّلُه

                                                
 .منزه است پروردگار واالترين مرتبه من:  دعا. 1
 .مال او و براى او است، بركسى كه نه دنيا دارد و نه آخرت مرحمت بنما اى كسى كه دنيا و آخرت : دعا .3
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  .آن هستم ي دهنده ابداً درباره چيزى مگو من فردا انجام)
 (...« اگر خدا بخواهد»به قيد بلكه 

 خدا هستيم، سوي بههر قدر صاحب مال و كمال باشيم، باز نادار و نيازمند 

 (10( / 70)فاطر) «ِإَلى الَّلِه نُّتُم اْلُفَقَراءَأَيا َأُيَها الَناُس »

 (...خدا هستيد سوي بهاى مردم شما نيازمندان )
همراه ما  يم خدايا هر نعمتييگو هستيم در دعا مي ياگر صاحب صنعت يا مال

 :است است از تو

 «.َفِمْنَك ماّبنا ِمْن ِنْعَمٍة َمالّله»

 .شود ياز اين بيشتر كوچك كردن و پست و ناچيز شمردن خود نم

و  كند ميوجوه مختلف توصيف  شناسد و به يم كه قرآن ياما بينهايت بزرگ
 .رساند البته خداست مي

هر قدر تصور و علم ما پيش برود، باالتر و  كس و از هر چيز كه از هر ييخدا
و اوصاف  يهمچنين اسام .رساند اكبر كامالً مفهوم را مي اهلل !اكبر اهلل :است تر بزرگ

  :خدا آمده است يكه برا يديگر
)بينهايت در  «َوالَظاِهُر َواْلَباِطُن )بينهايت در زمان(ُهَو اْلَأَوُل َواْلآِخُر»

  (7( / 01)حديد) و فواصل( حاالت
 )اوست اول و آخر و ظاهر و باطن...(

 (0(/33)حج))بينهايت در قدرت و امكانات(.«َقِديٌر ُكِل َشْيٍء  َوَأَنُه َعَّلى»
 (.... و بر هر كارى تواناست)

  (15( / 0)انعام) )بينهايت در دانائي(« َع َرّبي ُكَل َشْيٍء ِعّْلًماَوِس»
 (...... علم پروردگار من همه چيز را در بر گرفته است)

  (110( / 3)بقره) ()بينهايت در دارائي« َواأَلْرِض َسَماَواِتا ِفي الَلُه َم»
 (... ن از آن اوستها و زمي ى آسمانيفرمانروا)... 

 ارگرفت مرگ تا ما چه از جهت زمان عمر خود، در فاصله بسيار كوتاه والدت
گريبانگيرمان  كه خواب و چُرت يها تعطيل و ها غيبت جهت از چه و هستيم محدوديت

 :اما خدا .شود مي، حيات و هوشياريمان منقطع و محدودتر شود مي
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 (300( / 3)بقره)«َوّاَل َنْوٌم َتْأُخُذُه ِسَنٌة اْلَقُيوُم ّاَل َه ِإّاَل ُهَو اْلَحُيالّّلُه ّاَل ِإَل»

پايدار نگاهدار، او را نه  ي جز او نيست، زنده معبوديكه  خداوندي)
 (...گيرد و نه خواب چرت مي

ما در جنب  يبدن ياست، زيرا حداكثر نيرو 3درجه  ε نوع ما نيز يك ييتوانا
 زودي بهو  شود مي يدن دچار خستگافتا كار هپس از ب ε است و تازه آن ε دنيا ينيرو

 :و مافوق است اما خدا از اين دو جهت مبرا و  .گرايد يبه صفر م

 (300( / 3)بقره) «َوّاَل َيُؤوُدُه ِحْفُظُهَما َضَوِسَع ُكْرِسُيُه الَسَماَواِت َواأَلْر»

ن گسترش دارد و ها و زمي ... كرسى اقتدار و آوازه او بر آسمان)
 (..كند نگاهدارى آنها او را خسته نمي

استمداد  ي شويم، در سايه يم يعمل و ابراز قوه و صاحب قدرتاء ما تازه اگر منش
و برق و غيره آب و آتش و باد  يها از خلقت و طبيعت و استخدام حيوانات يا انرژي

يم و مصنوعات بيشمار ينما خودمان ايجاد مي قياس به ياست و اگر كارخانه عظيم
ها و مواد اوليه موجود در  و محدود به انرژي يسازيم، توليدات و امكانات ما مبتن مي

نياز و  يخدا از اين نظر ب يو ظرفيت توليد ياما قدرت سازندگ .طبيعت است
 :ها و استعمال مواد اوليه ندارد ج به استفاده از انرژينهايت است، زيرا احتيا يب

 (13( / 70)يس) «.َلُه ُكْن َفَيُكوُن ِإَنَما َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل»

كه بگويد  كند همين چيزى را مي امر خدا جز اين نيست كه وقتى قصد)
 (.كند بشو )يا باش( پس وجود پيدا مي

)با  بيان بينهايت آثار و رشحات پروردگار در دو آيه قرآن يبرا يتعبير ديگر
 :باشد ميمختصر تفاوت( آمده است كه بسيار جالب 

َأْقَّلاٌم َواْلَبْحُر َيُمُدُه ِمن ّبْعِدِه َسْبَعُة  َوَلْو َأَنَما ِفي اْلَأْرِض ِمن َشَجَرٍة»
 (31( / 71)لقمان) «.َأّبُحٍر َما َنِفَدْت َكِّلَماُت الَّلِه ِإَن الَّلَه َعِزيٌز َحِكيٌم

از و اگر آنچه در زمين درخت هست، قلم باشد و دريا مركب و پس )
كه خدا صاحب شود. همانا آن هفت درياى ديگر: كلمات خدا تمام نمي

1(است. عزت و حكمت
 

                                                
 :گفته است و هنظير اين مضمون را بعدها شاعرى در مبالغه آورد .1

 تركنى سرانگشت و صفحه بشمارى كه                كتاب فضل تو را آب بحر كافى نيست
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 بينهايت كوچك بينهايت بزرگ

زدن مابين اين دو بينهايت  گفته شده، پل «انسان و خدا»كه در  طور هماننقش انبياء، 
ارتباط و اتصال پل  يفقط برا و پيغمبران قرآن يول .باشد ميبزرگ و كوچك 

و تحسين  دهند ميانسان را در وسط دو جهان بينهايت قرار ن زنند و مانند پاسكال نمي
 از يك ياله  مراتب هب و سيردادن او ε عبور دادن انسان يبلكه برا .كنند مين يخال

 .سازند پل مي ε انبج هب   طرف و سرريز كردن

، خود را در برابر جهان خلقت و خالق، موجود ناچيز دهد ميما دستور  هكه ب يدين
 .خواهد ما را بينهايت بزرگ بكند آن است كه مي يبينهايت كوچك بدانيم، برا

اگرچه  .بينيم يو احكام، فراوان م مظاهر و مناظر مختلف اين پل را در قرآن
متفاوت و  يها چون وجهه ذلك معآور كند،  و ماللت يالم را طوالنممكن است ك
 :زنيم يم يچند يها مهم دارد، مثال

 گام برداشتن يهمه عبادات است، يعن نيت و مقصد و يقبول كه شرط اهلل یُقْرّبًة ِاَل
و امثال آنها كه  3.«إِنَ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ» و 1.«وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ» .خدا بهنزديك شدن  يبرا

كه وعده مالقات پروردگار را  يدارد و آيات خدا بهرسيدن  بازگشت وه صراحت ب
 :مانند دهد مي

 (0( / 39)عنكبوت) «الَّلِه َلآٍت ِه َفِإَن َأَجَلَمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاء الَّل»

كه آرزومند ديدار خدا هستند، پس بدانند كه اجل خدا  پس كساني)
 (...آيد حتماً مي

بدرگاه  يو پست يخاك نيست هگويد، ب يكه به انسان م يهمان كتاب و آئين
كار سراپا تقصير و نادانِ نادارِ ناچيز  هذوالجالل بيافتد و خود را موجود ناتوان گن

حساب و  يب يزند، صحبت رو از مراتب پاداش و مراحل ارتقاء او دم مي يبداند، وقت
 :شود ميرود و استعداد و امكانات او ستوده  بينهايت مي

 «.َتْقِومٍي َلَقْد َخَّلْقَنا اْلِإنَساَن ِفي َأْحَسِن» : 8/  (90)التين

 .(به يقين انسان را در بهترين اندازه و استوارى آفريديم)

 «.ّبَغْيِر ِحَساٍّب إَن الّّلَه َيْرُزُق َمن َيَشاء» : 71/  (7)عمران آل

 (.دهد حساب روزى مي خداوند هر كس را بخواهد بىهمانا ... )

                                                
 .  30( / 11. غاشيه)3    .  01/ (39)يا عنكبوت 70/ (31)انبياء. 1
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 «.َوالَّلُه ُذو اْلَفّْضِل اْلَعِظيِم َذِلَك َفّْضُل الَّلِه ُيْؤِتيِه َمن َيَشاء» : 8/  (03)جمعه

رساند  خواهد مى مىهر كسى  هبخشى خدا كه ب چنين است فضل و فزون)
 (و خداوند صاحب فضل بزرگ است.

 «الَسَماَواِت َوَما ِفي اْلَأْرِض َأَن الَّلَه َسَخَر َلُكم َما ِفي» : 35 /( 71)لقمان

ن است در تسخير و استفاده ها و زمي همانا خداوند آنچه در آسمان)... 
 ..(.شما قرار داده است

او است ابعاد  هارتقاء انسان و كمال احسان ب يكه حد اعال  در وصف بهشت
 :كند ميبينهايت و امكانات نامحدود معين 

 «.لِلْمُتَقِينَ أُعِدَتْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَمَاوَاتُ وَاألَرْضُ» : 177/  (7)عمران آل
ن بوده براى پرهيزكاران آماده ها و زمي و بهشتى كه پهناى آن آسمان ...)

 .(شده است

 «.َكاَن َعَّلى َرّبَك َوْعًدا َمْسُؤوًلا اُؤوَن َخاِلِديَنَلُهْم ِفيَها َما َيَش» : 10/  (30)فرقان

هست، و اين  طور ماندگار ابدى هبراى آنها در آنجا آنچه بخواهند ب)
 (.باشد ميايست كه پروردگار تو مسؤول آن  وعده

سرنوشت انسان آمده است كه با  يبرا دو جمله يا دو وصف كوتاه در قرآن
 .رساند را مي يعاميانه، تعبير كامل  و پايان ناپذير ي و در عين حال ساده يعبارت ادب

 :جهنم يكه شبيه به آن است برا يبهشت است و ديگر يبرا ييك

 «.َوَلَدْيَنا َمِزيٌد َلُهم َما َيَشاُؤوَن ِفيَها » : 70/  (05)ق
در آنجا براى آنها هر چه بخواهند هست و نزد ما )براى آنها( بيشتر از )

 (.آن هست

 «.ْل ِمن َمِزيٍدَوَتُقوُل َه َيْوَم َنُقوُل ِلَجَهَنَم َهِل اْمَّتَّلْأِت» : 75/  (05)ق
 (هست؟ هم بيشتر آيا گويد مى و پرشدى آيا مييگو مى جهنم هب كه روزى)

قصد تعليم و  .دهد يدور و دراز نم يها ، وعدهيو سرگرم يخوش دل يبرا قرآن
نظر است، در آيات متعدد و به  خواه و كوته تربيت دارد و به انسان كه طبعاً كم

 :گيرد يو ايراد م كند ميزنش مختلف سر يتعبيرها

 «.َعَبًثا َوَأَنُكْم ِإَلْيَنا َلا ُتْرَجُعوَن َأَفَحِسْبُّتْم َأَنَما َخَّلْقَناُكْم» : 110 / (37)مؤمنون
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 سوي بهيم و پس چنين تصور كرديد كه ما شما را بيهوده خلق كردآيا )
 (.ما برنخواهيد گشت

 «.َوَيَذُروَن َوَراءُهْم َيْوًما َثِقيًّلا ِإَن َهُؤَلاء ُيِحُبوَن اْلَعاِجَّلَة» :31/  (10)دهر
و پسندند  ، زمان نزديك و دنياى زودگذر را مىهمانا اين گروه مردم)

 (.گذارند روز سنگينى را پشت سر خود مى

 «.َأَماَمُه ّبْل ُيِريُد اْلِإنَساُن ِلَيْفُجَر» : 0/  (10)قيامت

 .(خواهد )فقط( جلوى روى خود را بشكافد بلى انسان مي)

 «.َعن ِذْكِرَنا َوَلْم ُيِرْد ِإَلا اْلَحَياَة الُدْنَيا َفَأْعِرْض َعن َمن َتَوَلى» : 39/  (07)نجم
گرداند و جز زندگى دنيا  پس اعراض نما از كسى كه از ياد ما روبرمى)

 (.طالب چيزى نيست

 «.َسُأِريُكْم آَياِتي َفَّلا َتْسَّتْعِجُّلوِن اْلِإنَساُن ِمْن َعَجٍل ُخِّلَّق» : 71/  (31)انبياء
زودى آيات خود را بشما  هانسان از عجله و شتاب آفريده شده است. ب)

  (.نشان ندهيد شتابدهيم پس  ارائه مى

كيفر  .اب نيز هستعذ كار نيست، توبيخ و اخطارِ تنها سرزنش و طعنه در
 :جهنم است يخواه و بينهايت كوچك يبين كوچك

َفِإَن اْلَجِحيَم ِهَي  .َوآَثَر اْلَحَياَة الُدْنَيا .َفَأَما َمن َطَغى» : 79تا  71/  (19)نازعات
 «.َمْأَوىاْل
پس همانا جهنم  .و زندگى دنيا را برگزيد .كس كه سركشى كرد اما آن)

 (.برايش جايگاه است

ديدن خود  ينياز دانستن يعن يكه سرانجام تكبر و ب طور همان در منطق قرآن
ما چه بخواهيم چه نخواهيم  .خواستن نيز جهنم است ε ديدن و ε است، نتيجه جهنم

اگر بخواهيم و همراه  .است سوي بهمسير و مقصد دستگاه خلقت و سرنوشت ما 
 يبهشت خواهيم شد و اگر نخواهيم و سركش ييعن قدرت و لذت  يشويم دارا

ممكن است چنين مقصد و  .جهنم نصيبمان خواهد بود ييعن  كنيم، اسارت و رنج
محال بيايد،  ياز فرط دور كافر طلبِ لحظه عجولِ بين و طبعِ نوشت درنظر نزديكسر
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از محدوديت زمان است دور و نزديك يكسان  يخالق كه خال ذات   يبرا يول
 :باشد يم

ِمَن الَّلِه  .َداِفٌع ِلّْلَكاِفريَن َلْيَس َلُه .َواِقٍع َسَأَل َساِئٌل ّبَعَذاٍّب» : 1تا  1 / (15)معارج
ْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْمِسنَي ِإَلْيِه ِفي َي َتْعُرُج اْلَمَّلاِئَكُة َوالُروُح .ِذي اْلَمَعاِرِج

 «.َوَنَراُه َقِريًبا .ِإَنُهْم َيَرْوَنُه ّبِعيًدا .َفاْصِبْر َصْبًرا َجِميًّلا .َأْلَف َسَنٍة
آن عذاب  بر كافرها براى كرد. سؤال واقع ابعذ راجع به اى كننده پرسش)

 اى نيست. از خداوند صاحب مراتب صعود و تكامل، فرشتگان كننده دفع
او  سوي بهاش پنجاه هزار سال است  كه اندازه در ظرف روزى و روح

 فرهاهمانا كه كا .گير ى در پيشيبنابراين صبر نيكو .روند متدرجاً باال مي
 (.بينيم را نزديك مى و ما آن .بينند آن عذاب را دور مى

  .دهد مي  سراغ « وجود»در   ، بلكهيتعال باري  در ذات  تنها بينهايت را نه  قرآن
صحيح و  طور بهسرانجام، گفتار و قصد سالم پاك را كه  1.شناسد ينم يچيز جز

كه در زمين ريشه دواند و شاخ و  يچون درخت .داند يم  باشد، شروع شده يطبيع
 :دهد يبرگش سربه آسمان كشيده و هردم ميوه م

َمَثاًل َكِّلَمًة َطِيَبًة َكَشَجرٍة َطِيَبٍة َأْصُّلَها َثاّبٌت  َأَلْم َتَر َكْيَف َضَرَّب الّّلُه»
 .اءَوَفْرُعَها ِفي الَسَم

2«َرّبَها ا ُكَل ِحنٍي ّبِإْذِنُتْؤِتي ُأُكَّلَه
 

 شده است یكه ط یراه زياد

 يها خيل ها و بلندپروازي ها و چنين وعده چنين توجيه و توصيف در زمان نزول قرآن
شدن و   ينست انسان را مستعد براتوا ينم يكس .آمد يدور از امكان و عقل بشر م

بشر هنوز در مراحل  .وهم و زبان بياورد صاحب چنين عرضه و آينده بشناسد، يا به
هم به  ابداً احساس تكامل و عروج آن .خود و مشغول درجا زدن بود يتكامل ي اوليه

ن عربستا ي جزيره هشب ساكنين خصوصاً يجهات از بلكه .شد مين يهندس تصاعد صورت
  :است قبيل اين از يآيات ياين معن  شاهد .بودند تكامل و تمدن  يدر سير قهقراي

                                                
 .باشد يك عدد محدود يا   اوى نيستند، ممكن است نسبت دو ها با هم مس  در رياضيات همه  .1
يا توجه نكردى كه خدا چگونه سخن نيكو را به درخت زيبايى تشبيه كرده كه : آ 30و  38( / 18ابراهيم) .3

  .است هايش در فضا ]سر كشيده[ استوار و شاخه اش ]در زمين[ ريشه
 ...طبق قانونمندى صاحب اختيارش به بار نشيند؛  اى در هر دوره
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َفَينُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اَلِذيَن ِمن َقْبِّلِهْم  َأَوَلْم َيِسرُيوا ِفي اْلَأْرِض»
  «وَها َأْكَثَر ِمَما َعَمُروَهاَكاُنوا َأَشَد ِمْنُهْم ُقَوًة َوَأَثاُروا اْلَأْرَض َوَعَمُر

 (9( / 75)روم)

آيا در زمين سير و تفحص نكردند تا ببينند عاقبت كسانى كه قبل از )
د و تر بودن آنها بودند چه شد، كسانى كه از آنها در قوت و اقتدار سخت

 ...(زمين را بيش از آنها زراعت و عمران كردند
ها و  يبين تمدن و صنعت گواه پيش يها علم و فرآورده يها اما امروز پيشرفت

 .نمايد يآسان م يا است و درك آن مفاهيم و امكانات را تا اندازه قرآن يها يدوربين
 چهارده قرن قبل حكم هت برسيده است كه نسب يجاي هبصيرت، قدرت و ثروت بشر ب

 از قبيل .ا داردر:  
 ، يچندين ميليون سال نور يها ها با فاصله علم به كهكشان ○
ذرات  يتركيب شيمياي يو شناساي ها و باكتريوفاژها كشف و دفع ميكرب ○

 ها،  ژن
 شكافتن هسته اتم،  ○
  1مافوق صوت و در آستانه نور، يسرعت سيرها ○
صداها و حركات  يبرا (Détéction) يقو يت دقيق ووسائل تشخيص بينها ○

 و آثار بينهايت خفيف يا دور، 
در مقابل  يچندصد ميليون كيلووات يا هستهو و  يحرارت يآب ينيرو  مراكز ○

  ،پهلوانان يا حيوانات باركش قديم و باالخره يزور بازو
ها  ها و ماهواره كه موشك( Télécommand) وسائل ارتباط و فرمان از دور ○

خودكار سنجش  يها اسباب ي وكليه نمايد مي يرهبر ياليتناه يرا در فضا
                                                

 هاى تهران كه در روزنامه سال اخير را يك مجله فرانسوى 105ط نقليه در يسير تكاملى سرعت وسا .1
 ترجمه شده بود چنين فهرست كرده است: 

  ،كيلومتر در ساعت با گارى اسبى 10ميالدى  1115در  ○
 ؛كيلومتر در ساعت 75آهن  ، با راه1101ر د ○
  ؛كيلومتر در ساعت 755، با هواپيما 1970 در ○
 ؛كيلومتر در ساعت 7555، با جت 1905در  ○
 كيلومتر در ساعت.  85555با موشك  1905در  ○

ط يسرعت سير وسا 1915يم، درآخر سال بگير نظر ترتيب اگر مقياس پيشرفت ده سال اخير را در اين هب
 .رسد مى  ساعت كيلومتر در 555035ى به يليه هوانق
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رفته  ، رفتهيو فرمان كه بشر را بدون حضور او و بدون تالش جسمان
   ... !سازد ينزديك م «يكُن فَيَكوُن»و به اراده  «يُريد لِما»فعال  ي مرحله به

نظر از توجه و تعبير به  و صرف و نبوت و قيامت ياز حقيقت وح صرف نظر
نبوغ و امتياز  ي بينهايت، كه اگر شاهد اصالت و حقانيت مكتب نباشد، نشانه

نيز اين مطلب كه انسان خويشتن را  ياز نظر تربيت؛ صاحب مكتب هست ي العاده فوق
 !شود و نه مأيوس، چقدر ارزش و اثر داردنفس  هنه مغرور ب ييعن ε بداند و نه   نه

عظيم برسر افراد و اجتماعات از افراط غرور و تفريط يأس حاصل  يها چه مصيبت
ها كه در اثر غرور و  ها و شكست ها و فسادها و توقف چه ظلم !شده است

ها  آيد، و چه قبول ظلم يآمده و م وجود به ينياز يو ب يو تصور نيرومند يخودپسند
ها كه  ها و عدم تحرك يا خودكشي فسادها و هالكت و سرشكستگي هشدن ب مو تسلي

، با عنوان كردن اين دو ياديان توحيد يكل طور بهو  قرآن !معلول يأس بوده و هست
ظاهراً متضاد، انسان را از ركود مأيوسانه و از سقوط كوركورانه   ي عقيده و دو وظيفه

گودال بينهايت عميق و دردناك هالكت و فساد كه از تكبر يا تنزل حاصل  در
 !كشانند انتها مي يمعارج ب هپرواز مترقيانه، ب ه، به نشاط و حركت عاشقانه و بشود مي

دنيا را كه ما خيره و  يآور امروز سرسام يها امكانات و ترقي وجه هيچ به قرآن
را فقط در  ينهايت مدارج تكامل ينمايد و سرمنزل ب ينم انكارايم،  مبهوت آن شده

و استفاده از  يكوشش شخص ي ، بلكه انسان را در سايهدهد ميسراغ ن بهشت و جهنم
، چه در دنيا و چه در يكه دارد، مشمول رحمت اله ينهايت يو استعداد ب يطبيع ينيرو

 يو درجات خيل يفقط برتر .داند ينتخاب خويش مبرحسب دلخواه و ا آخرت
دنيا را نمونه و  يها ها و برتري سپس همين ترقي .دهد يباالتر را به آخرت حواله م

 :گيرد آخرت مي ي امكانات نديده يشاهد برا

 َما َنَشاء ِلَمن ُنِريُدَعَجّْلَنا َلُه ِفيَها  َمن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَّلَة» : 31تا  11/  (11)اسراء
َلَها َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلِئَك َكاَن َسْعُيُهم  َوَمْن َأَراَد اآلِخَرَة َوَسَعى

 .َمْشُكوًرا
 .َعَطاء َرّبَك َوَما َكاَن َعَطاء َرّبَك َمْحُظوًرا ء ِمْنُكاًل ُنِمُد َهُؤّالء َوَهُؤّال

ّبْعٍض َوَلآلِخَرُة َأْكَبُر َدَرَجاٍت َوَأْكَبُر  انُظْر َكْيَف َفَّضّْلَنا ّبْعَّضُهْم َعَّلى
 «.ياًلَتْفِّض
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گيرد، براى او  آن كس كه نزديك و فورى )زندگى دنيا( را درنظر مى)
 ؛ ...اندازيم خواهد جلو مى در آنجا آنچه را مي

شد و كوشش مربوطه را انجام داد و  كس طالب و مقصد آخرت و هر
مؤمن باشد، پس اين دسته از مردم كوشششان ثمربخش و منظور خواهد 

 .بود

كنيم چه اين دسته و چه آن  را از عطاء پروردگارت كمك مي ما همه
 .دسته و بخشش پروردگارت از كسى دريغ شده نيست

ببين چگونه بعضى را بر بعضى )در اثر خواستن و كوشش كردن( برترى 
شود  ى كه داده مىيها حتماً از جهت درجات و برتري داديم و آخرت

 (.تر است بزرگ
در اواخر بحث خواهيم ديد( هر دو را  كه طوري به ي)البته مؤمنين واقع مؤمنين

 :خاص و خالص طور بهرا  دارند و آخرت

ِلِعَباِدِه َواْلَطِيَباِت ِمَن الِرْزِق اَلِّتَي َأْخَرَج  ُقْل َمْن َحَرَم ِزيَنَة الّّلِه» : 73/  (1)اعراف
 «ُقْل ِهي ِلَّلِذيَن آَمُنوْا ِفي اْلَحَياِة الُدْنَيا َخاِلَصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة

هايى را كه خداوند براى بندگانش بيرون آورده  بگو چه كسى زيبايى)
بگو اينها براى كسانى  ؟هاى از روزى را حرام كرده است است و پاكيزه

طور خالص و مخصوص در  هاست كه ايمان آوردند در زندگى دنيا ب
 ..(.روز قيامت

دانستن بشر بينهايت كوچك است، از  از يا كه وجهه وصف و وعده آخرت
كشف  هخود ب بشر نه تنها .است و باالخص قرآن ياديان توحيد يانحصار يامتيازها

نهايت آخرت نپرداخته است، بلكه  يمراحل ب يبه آرزو يو اعالم چنين چيز و حت
گفته،  1.«هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ» ،اند اظهار و وعده كرده را آنهم  پيغمبران يوقت

او  يفهميده و درك چنين منزل و مرحله برا زيرا نمي .ته استگرف نديده و نشنيده
بين است كه از فكر و  آن قدر بشر كوتاه .العاده مشكل بوده است محال يا الاقل فوق

دهان  هدست گشته و دهان ب هدست ب آخرت از تورات .نيز اعراض دارد ذكر آخرت
 ي يافته شده و تحريف نقل در انجيلِ .محو شده است يكل هتقريباً ب ها يهودي ي گفته

اسالم نيز با آنكه  قرآنِ .نمانده است يباق يا نيز جز چند اشاره مختصر چيزه مسيحي
 آخرتو  قيامت يبعداز خدا و توحيد تكيه و تأكيدش بيش از هر مطلب ديگر رو

                                                
 !شود چه دور و چه محال است چيزى كه وعده داده مى : 70/  (37)منونؤم. 1
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را به آن اختصاص داده و همه جا به توصيف يا به تذكر  يمتعدد يها است و سوره
  )خصوصاًما   يبينيد، در مجلس فقها و در منطق خطبا يم ذلك معپرداخته است، 

 يمسائل عباد سرِ تاريك و عقب ي افتاده پس يخيل يجا متجددمآب آنها(، متأخرين 
حتماً اگر امر و  .نمايد ميدنيا را اشغال  يو اجتماع يطفو آداب يا موضوعات عا

سفارش فراوان به قرائت قرآن بر خواص و عوام مسلمانان نشده بود و اين ذكر عيناً 
ا و ه بيش از آنچه نزد مسيحي يمحفوظ نمانده بود، مقام آخرت در نزد ما خيل

و  هم كه بين اهل كالم يتازه توجه به آخرت و قصد اثبات .بود هست، نمي ها يهودي
درست دقت  يعمل آمده است، وقت هدر اين زمينه ب ياسالم يو فقها دانشمندان

دركار باشد و خودشان متوجه باشند، با تحريف  يبينيم بدون آنكه تعمد يكنيم، م
بيان و بحث  «معاد» ي قيامت و آخرت را در كلمه .و قلب مسير همراه استمطلب 

نمايند و منظورشان، بازگشت يا عود ارواح از آسمان به اجساد خفته در خاك  يم
و  يقيامت انواع اسام يكار نبرده و برا هرا ب يگاه چنين تعبير اما قرآن هيچ .است

داند كه اسم مكان رفتن و رسيدن است  مي «مآب»معاد  يجا هب را آنعبارات آورده و 
در منطق قرآن، بشر درحال حركت  .بدان( يمآب برا رِخوبان و شَ يمآب برا سنِ)حُ

رود  او مي سوي به .1(.إِلَيْهِ رَاجِعُونَگردد ) خدا برمي سوي بهو سير و پيشرفت است و 
يا ، 7(.إِلَى رَبِكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ) شود ميطرف او رانده و مستقر  هب يا، 3(.بَهُمْإِنَ إِلَيْنَا إِيَا)
سراغش  هگردد و ب ياو برم سوي به يچيز ديگرا ي نه آنكه روح 8(.يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ)

ديگر بگيريم، از نظر  ياين طرز تفهيم و تعبير كه خود را مركز و مقصد چيزها .بيايد
و  يانعكاس كامل ركود و روح خودبين يدقيق و لطيف طور بهو  يشناس روان

 .گيرد سرچشمه مي  يسو هاز عدم درك و انتظار پرواز ب .است يبشر يبين كوچك
قرآن  .آن است داشتنِ ياله يبودن و مبدأ اعال ياز غير بشر يطرز تعبير قرآن نيز ناش

شونده و  متكلمين ما، روح را نازل يداند؛ ول خدا مي يسو هكننده ب روح را عروج
 .گيرند ما مي سوي بهعودكننده 

، با انديشه قيامت يسانس در جهت احيارن .در اسالم الزم است حقاً يك رنسانس
كه  يطريق ي و طرز استدالل و ارائه يشواهد طبيع هالبته با استناد ب .آن بهشت و جهنم

 .نمايد مي قرآن
 پايه  يب  يميات سطحوه عنوان به را  بهشت و جهنم و مخالفين نيز،  اتفاقاً منكرين 

                                                
 . 13/  (10)قيامت .8  . 75/  (10)قيامت .7   . 30 / (11)غاشيه. 3   . 80/  (3)بقره. 1
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، مورد استهزاء و ايراد قرار داده، دهند ميكه به اطفال  يا كننده سرگرم يها وعده و
 قرآن يآن و مراتب سير بينهايت و دوربين يطبيع يدر مفهوم تكامل يدرك و توجه

  .نمايند يبا فكر بسيار كوتاه عنايت  مله ئمس هب ييعن .نمايند ينم

 
  بينهايت یاه خزينه

 یآرزو و آزاد

  :يك سؤال ساده هب ييگو خودمان و جواب يكالم قبل هبرگرديم ب
ناپذير  آينده پايان و امكانات  يدارا كه به بيان قرآن يبسيار خوب، اين بشر

، چنين رود مي عجيب رو به ياست و به تأييد تاريخ و تمدن در يك سير تصاعد
 از كجا آورده است؟ را امكان سرمايه و

شك نيست كه سرمايه و امكانات بينهايت، نه در يك گياه وجود دارد و نه در 
در عالم  .گيرد كه بشر در استخدام مي ييها در مواد و انرژي ييك حيوان، نه حت

را دارد و سؤال فوق خاص او  يمحسوسات، فقط انسان است كه چنين استعداد
 .است
  :كه فرموده است )ع( يعل

  «اْلعاَلُم اْلَاْكَبر یَاْنَطَو َاَتْزَعْم ِاَنَك ِجْرُم َصغري َو فيَك»
كه در وجود تو  كنى تو جرم صغيرى هستى، در حالي آيا خيال مى)

 (.تر، درهم پيچيده و متمركز شده است جهانى بزرگ
بودن   آنجا كه ضمن اقرار و تذكار به كميل يدر دعا .دهد مياب جو پرسش اين به

 :دهد ميه يرا ارا  ما سرمايه

 .َفِاَنك َفَعاٌل ِلماَتشاُء ِاْغِفرِلَمْن ّالَيْمِّلَك ِاّاَلالُدعاء»

، َاْرَحْم َمْن َرْأُس یُرُه ِشفاٌء، و طاَعُّتُه ِغناْسَمُه دواٌء، َو ِذْك يا َمِن
 «.الَرجاُء ماِلِه

بيامرز و ببخش كسى را كه جز دعا مالك چيزى نيست، پس فقط تو )
  .كنى هستى كه آنچه بخواهى مي

اش  است، نسبت به كسى كه سرمايهنام او دوا و ياد او شفا  اى كسى كه
 (.اميد و آرزو است مرحمت بنما
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انسان و  ياينست مايملك اصل !خواستن، و آرزو و اميد ييعن !رجاء دعاء و
المثل معروف  ضرب هبنا ب -خواستن .)ع(يقول عل هاو ب يسرمايه اكتساب و درآمدها

خواستن  يمبدأ و متكا برا ،يتوانستن است و اميدوار -تجربه بنا شده است يكه رو
 .و حركت كردن

زبان  هدو بينهايت را كه طرفين معادله است ب )ع(يول علدر اين دعا در سطر ا
جز دعا و آرزو نيست و خدا  يعقيده او صاحب چيز هانسان ضعيف كه ب :آورد يم

 .باشد يرچه خواهد مه كه قادر به
 .انسانيت ي در سطر دوم باز مقابله آن دو بينهايت است با اشاره به سرمايه

 است كه  ييدلخواه و دعا ندارند همين آرزو يا  موجودات رساي و حيوانات آنچه
 .باشد خود او از يناش 

و حجم و ابعاد بدن،  ، وزن 1مالحظه كنيد همه چيز انسان محدود و معين است
اما يك چيز  ...توليد مثل شكم، قدرتِ بازو، ظرفيتِ ، زورِيشنواي ردِچشم، بُ دِدي

 يما اندازه و حد و توقف ندارد، چه برا يها خواسته .او يآرزو :است انسان 
شكم ما با چند سير  .آخرت يدنيا و چه برا يها، چه برا خوبي يها و چه برا بدي

 يمختصرها بسازد؟ چه بسا كسان اين بهشود، اما كيست كه  يبرنج و گوشت اشباع م
ندارند و  يباز سيرمانآنها بدهيد،  هآذوقه و پول ب يهستند كه اگر دنيا را با انبارها

 يهركس كاف يمتر برا 3×0/1موقع خواب يك مساحت  .دود يچشم و دلشان م
وسيع داشته باشيم، باز دلمان  يها ها و باغ ها و حياط ها و آپارتمان اما اگر اطاق .است

 لحاظ بهطور  همين .خواهد چند كاخ و خوابگاه و تفرجگاه ديگر گيرمان بيايد يم
كس معموالً بيش از يك بچه در هر دو سال يا يك سال  كه هيچتوليدمثل، با آن

و  يچران ر زن و دختر، چشمه در جلو نبيند به ياگر مانع يخواهد داشته باشد، ول ينم
گرگ و پلنگ با چند  .شود ميگاه قانع و متوقف ن شهوت انسان هيچ .كند ميطمع 

و نظاير آنها با  و آتيالها هاگيرند، اما چنگيز شوند و آرام مي گوسفند يا آهو سير مي
 .!شوند خون هزاران مرد و زن و كودك سيراب نمي

انسان  يميدان آرزو ي، شهوت و خونخوارياندوز ، ماليپرست نه تنها در شكم
دنبالش  همطالب و در عطش علم و حقيقت نيز آنها كه ب يدر كنجكاو .پايان است يب

در  .شوند تر، پراشتهاتر و جوياتر مي يابند مشتاق يبينند و م ياند هرچه م يدهرفته و رس
                                                

 .fini  و limite اصطالح رياضى هب .1
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سعادت  طالبانِ يطلب ل و محاسن نيز، دامنه كماليخلق و كسب فضا هخدمت ب
 .بينهايت است

بودن  تماماً مظاهر همين  ،ا خوبياعم از بد  يو خصال انسان يصفات روان
و و بيان و هوش و هنر و دانش را بدهيد تا يك نفر جمال و نير هشما ب .آرزو است

برتر از  ييا حاضر جواب يرا مثالً در شوخ طبع يكه شخص همين .سرآمد همه باشد
سيرنشدن و حد و اندازه  يحسد يعن .ورزد او حسد مي هو ب شود ميخود ديد، ناراحت 

 .يبشر ينداشتن آرزو
ف جهنم و بهشت خالصه آنكه، از هر دو جهت طبع انسان مصداق كامل توصي

 :اشاره كرديمبه آنها است كه قبالً  قرآن

 «.َوَتُقوُل َهْل ِمن َمِزيٍد َيْوَم َنُقوُل ِلَجَهَنَم َهِل اْمَّتَّلْأِت» : 75/( 05)ق

 «.َوَلَدْيَنا َمِزيٌد َلُهم َما َيَشاُؤوَن ِفيَها» : 70 /( 05)ق

بشريت  يبهشت يا يجهنم آثار و اعمال از يول ايم نديده را جهنم و بهشت هنوز اگر
و محرك  يجه كنيد به مبدأ داخلتو 1«دل و دماغ»در كتاب  .در اين دنيا خبر داريم

بينهايت سوق  سوي بهدل او يا آرزو است كه انسان را  .افكار و اعمال انسان ي كليه
 .دهد مي

اصالً ساختمان و طبيعت دل يا مكانيسم آرزو، عدم انقطاع و مخالفت با تعطيل و 
شخص برآورده شود يا نشود، تمنا و  ياعم از آنكه آرزو .است  سوي بهسير 

و  يشدن آرزو و نيل به وصال، سير حرك ادامه خواهد داشت، زيرا برآوردهت
آورد و شخص خواهان چيز ديگر و  نسبت به آن مطلوب يا مرحله مي يحوصلگ يب

و  يسبب شيرين يو ناكام يو اگر وصال حاصل نشود، دور شود ميمرتبه باالتر 
خاصيت  يل داراد .گردد بيشتر در نظر شخص و تحريص و تحريك او مي ييزيبا

( Auto - régulateur)يك ناظم خودكار  .حركت است يميتنظيم و بلكه تسريع دا
 .با شتاب ثابت است

هم داده  را  آنما نداده است، اجازه و وسيله برآوردن  هاما خدا فقط آرزو را ب
 .است، اختيار

                                                
ا در است كه ابتد در انجمن اسالمي دانشجويان 1730تدوين و تفصيل سخنراني در سال  «دل و دماغ». 1

چاپ و منتشر شده است و اكنون يكي از آثار  و سپس توسط شركت سهامي انتشار «فروغ علم»مجله 
توسط شركت  1719در سال « مباحث ايدئولوژيك»ي آثار است كه با نام  مندرج در جلد نهم مجموعه

 ي بازار كتاب گرديده است )ب.ف.ب(. مي انتشار روانهسها
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خواهيد ديد كه منشأ و مايه همه ترقيات و  «اختيار»در بحث ضميمه تحت عنوان 
اختيار نيز تأمين نشده و  .اختيار است كه انحصار به بشر دارد ي انسان، عطيه يامتيازها

يا ابداع يك قطب مخالف در مقابل قطب موافق  «شيطان» وجود بهمگر  شود مين
 «يآزاد»ن اين دو قطب اجباراً ميا يبه انسان در حيرت و سرگردان .غريزه و طبيعت
ها و ترقيات عجيب انسان و  كليد تمام تكامل ياختيار و آزاد .داده شده است

 .آورنده آرزو شده است وجود به

و مطمح نظر او در انسان آرزو است و از راه دل وارد  ضمناً ميدان عمل شيطان
تنها خدا نيست  ي، يعنشود ميبا صراحت ذكر  يبينيم اين معن يم در قرآن .شود مي

جانب خير و كمال  هما را تحريك و ب يآرزو بهشت و جهنم يكه با وعده و وعيدها
 :و كارش با آرزو است ، بلكه شيطان هم سركند ميتوجيه 

 .َمْفُروًضا َوَقاَل َلَأَتِخَذَن ِمْن ِعَباِدَك َنِصيًبا»:  135تا  111/  (8)نساء
  َوأُلِضَّلَنُهْم َوأُلَمِنَيَنُهْم َوآلُمَرَنُهْم

 «.ِإّاَل ُغُروًرا ِنيِهْم َوَما َيِعُدُهُم الَشْيَطاُنَيِعُدُهْم َوُيَم
براى  را ( گفت حتماً سهم جدا و مشخصى از بندگانتو )شيطان... )

 گيرم.  خود مي
 ...دهم فرمانشان مي اندازم و و مسلماً آنها را گمراه كرده به آرزو مى

سازد)ولى( وعده شيطان  مي آرزومندشان و دهد آنها مي هب وعده (شيطان)
 .(جز فريب نيست

َوَما َأْرَسّْلَنا ِمن َقْبِّلَك ِمن َرُسوٍل َوَلا َنِبٍي ِإَلا ِإَذا َتَمَنى َأْلَقى » : 03/  (33)حج
 «ْمِنَيِّتِهالَشْيَطاُن ِفي ُأ

و پيش از تو پيغمبر رسول و نبى نفرستاديم مگر آنكه وقتى آرزو )يا )
 (...كرد در آرزوى او القاء و دخالت مي كرد شيطان ايجاد آرزو( مي

 بشر یو بيچارگ یو نادان یدم يا نفخه خداي

د است و مركز امي بينهايت انسان درآرزو و يسرمايه يا نيرو كه معلوم شد مبدأ حال
و چه  يچه كس :آيد يپيش م يال جديدئو، سباشد ميآرزو و اميد در دل و دلخواه 

طبيعت  يها داده است؟ چگونه تمام مواد و انرژي ε وجود بهرا  موقع چنين سرمايه 
 پيدا كند؟ اختيار او گذاشته است كه امكانات  هرا ب
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 دهد مي خبر از قصد خلقت انسان فرشتگان ه)آنجا كه خدا ب دهد ميجواب  قرآن
 :(نمايد ميو وظيفه آنها را در برابرش تعيين 

َفَقُعوْا َلُه  َفِإَذا َسَوْيُّتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن ُروِحي» : 13/  (71)صيا  39/  (10)حجر
 «.َساِجِديَن

و چون او را )يعنى آدم را پس از پيمودن مراحل تكاملى خاك و گل )
خود  و لجن و سلول تا انسان( كامل و منظم كردم و در او از روح

  (.سجده )اطاعت و فرمانبرى( بيفتيده دميدم، براى او ب

 يا موجود تكامل يافته، در آن مرحله هاست كه ب ينفخه يا دم خدايصحبت از 
كه بايد ديگر انسان شود و شايسته خدمت و اطاعت عوامل خلقت باشد، دميده 

 .شود مي

 :دهد ميخدا را در انسان، ميان او و دل او سراغ  يجا از خداست و قرآن روح

 «َأَن الّّلَه َيُحوُل ّبْيَن اْلَمْرِء َوَقّْلِبِه» : 38/  (1)انفال
 (...شود همانا كه خداوند ميان شخص و دل او حائل مي... )

چيست، و كجا است؟ درستش را  -كه گفتيم محل و مولد آرزو است -اين دل
دانيم كه هست، چون آثار آن  مي يدانيم چيست و كجا است، ول خواسته باشيد، نمي

بينهايت و  يآرزو كه موجب كارها شود ميدر تمام حركات ما پيداست و چطور 
 .نداشته باشد ي، منشأ و محلباشد ميحاكم بر همه چيز ما است و امتياز ما بر حيوانات 

؛ در هر كار و در هرجا حضور دارد شود ميديده ن يدل هم مثل خداست، هست ول
ما است و اگر كور باشد  يو وسيله بيدارول تعقل ئدر عين حال مس .اما هيچ جا نيست

در اين زمينه توضيح داده  يقدر كاف هب «دل و دماغ»؛ در بحث شود مي يگمراهنتيجه 
 .و بحث شده است

كه در  يا و آن نطفه يا مايه يآنچه حاال بايد اضافه كنيم اين است كه نفخه اله
ما هست، قهراً مشكالت  ي ارد و در همهموجودات اختصاص به انسان د ي سلسله

توجه نمايد و تعلق  ε بر  يمعلوم است كه وقت .همراه دارد يفراوان و تبعات سنگين
و  (Choc) د بدون ضربهتوان ميو تصادم و چنين حلول يا تحميل ن يگيرد چنين تالق

 .درا ندار ظرفيت  ε !فشار شديد و احياناً بدون انفجار بگذرد

دور و  يبه چه جاها  يبينيم كه انسان ضعيف را آرزوها يدر عمل نيز ديده و م
خود  ،و افراط در شهوت ياز پرخور .كشاند ها مي وليتئها يا مس دراز و چه گرفتاري
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ها  ها و خون چه آتش ياز حرص و طمع و يا تجاوز و تسلط جوي .سازد مي يرا متالش
، ي، صنعتيرا به چه مدارج عجيب و عظيم علمدر جهت عكس انسان  .كند ميپا  هب

و  يهم سبب بدبخت !رساند كه در حكم اعجاز است مي يو ملكوت يو اخالق يهنر
 .آورد يها م و هم عروج و سعادت شود ميها  و هالكت يبيچارگ

اوست، يا  ي در اختيار و استفاده يآرزو در انسان كه چند صباح ي سرچشمه
است  ييا وديعه و امانت يدر حكم يك تزريق خارج قرآن به تعبير بنا ياله ي نفخه

 .گذارد دمد و بر دوش ما مي ما مي ε ذات خود در وجود كه خدا از ملكوت 
از موجودات عالم  يك  هيچ .نيست يپذيرفتن و كشيدن چنين بار گران كار آسان

خود  يو بزرگ يسخت ي زمين و آسمان با همه ياعم از جماد، گياه، جانوران و حت
 .آن برآيند ي و رشد و استعداد نيستند كه از عهده يچنان تشكيالت ساختمان يدارا
 :رساند را مي يكه در صدر كالم عنوان كرديم ظاهراً همين معن يا آيه

َواْلَأْرِض َواْلِجَباِل َفَأّبْيَن  ِإَنا َعَرْضَنا اْلَأَماَنَة َعَّلى الَسَماَواِت» : 13/  (77)احزاب
 «.َأن َيْحِمّْلَنَها َوَأْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَّلَها اْلِإنَساُن ِإَنُه َكاَن َظُّلوًما َجُهوًلا

ا عرضه كرديم ه ن و كوهها و زمي را بر آسمان «امانت»همانا كه ما )
كه انسان حمل كرد. حقا كه  زيربار نرفتند و بر آنها گران آمد، در حالي

 (انسان ظلم بزرگى نمود و بسيار نادان بود. 
اند،  ها نتيجه قبول اين امانت دانسته كارى و نادانى انسان را بعضى )ستم

كه چطور ممكن است اطاعت از خدا و قبول عرضه خلقت  در صورتي
باشد، شايد انتساب ظلم و جهل به انسان از جهت رفتار  ظلم و خطا

ديگران  هخود و ب هبعدى او باشد كه قدر چنين سرمايه وديعه را ندانسته ب
 .(كند ظلم مي

بر  يكه خبر ندارد چه سرمايه هنگفت و چه مسئوليت سنگين يانسان !بيچاره انسان
 !در انتظار اوست و ثواب ياز عذاب يا ترق ياو بار شده است؛ چه سرنوشت بينهايت

را ندانسته،  يكه شكر چنين موهبت عظم دهد مي يآيه بعد خبر از عذاب كسان
كه خطا و  رساند، مي يبخشش و خيري  گيرند و مژده پيش مي يا شرك راه نفاق

 :يدنما مي جبران را اعم از مرد و زن خدمت مؤمنين
اْلُمْشِركاِت  اْلُمْشرِكْيَن َو اْلُمناِفقاِت َو اْلُمناِفقنَي َو اهللِلُيَعِذَّب  » : 17/  (77)احزاب

 «.َغُفورًا َرحيًما اهللاْلُمؤِمننَي َو اْلُمْؤِمناِت َو كاَن  یَعَّل اهللَوَيُّتوَّب 
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ا آنكه مرد و زن منافق و مشرك را عذاب دهد، خداوند از مرد و زن ت)
 .(العاده بخشنده و خيردهنده است پذيرد و فوق مؤمن توبه مى

 

  روح ی لهئمس

     در قرآن روح
 اما .روشن شد ،كمابيش يهاي باز و اشكال ي، گره1«نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي»به رسيديم 

 .خود روح :پيش آمد يا تازه يها ها و مشكل گره

 .ماديون و روحيون يا متجددين و متقدمين جنجال .شد زده حساس ي نقطه هب دست
گفته و نشان داده شده است  «يوح ي لهئمس» ي در جزوه روح ي كلمه ي در زمينه

جان يا روح كه ما در زبان  ي نه با كلمه وجه هيچ به آن در قرآن يكه منظور و معنا
كنيم  يرا قصد م بودن زنده ي حيات يا عنصر و مايه م و جوهرييگو يو عاميانه م يعاد

جوهر مجرد مقابل و  هكه معتقد ب يونان ي مطابقه دارد و نه با نظر و مفهوم فالسفه
در آنجا آيات  .ساندر يرا م يو روح يدو جهان ماد باينمخالف جسم هستند و ت

همه   و تقريباً داديم كه غالباً  روح است آورده و نشان  ي را كه متضمن كلمه يچند
مفاهيم روح را  موارد و ي حاال كليه 3.است يوح  ي ملكه يا   فرشته از آن   مراد جا 

  .گذرانيم يكه در قرآن آمده است از نظر م

                                                
 ... خود در آن دميدم از روح : ... 13/  (71)و ص 39/ ( 10)حجر. 1
داشته و  قرآن كه از استنباطى هبنا ب «البيان مجمع»معروف  ششم در تفسير از علماى قرن مرحوم طبرسى اتفاقاً. 3

 :دهد مى معنى ده زير شرح هب نحل( سوره تفسير )درروح براى مختلف، روايات و زمان اطالعات از استفاده

رشاِد َو الُروُح الَرَحَمة َكما َوَرَد َو الُروُح َيأتى َعّلى َعشَرِة َاقساٍم َالُروُح َحيوُة الُنُفوِس ّباِلْا»
 الَقراَئِة َفَروٌح َو َرحياٌن َو الُروُح الُنُبَوَة َكَقوِلِه ُيّْلِقى الُروُح ِمْن ِاْمِرِه َعّلى َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدِه ِفى

َفْحٍل َو قيَل ِلَكونٍة َرْحَمٌة َعّلى  الَّلِه ِلَاَنُه َخَّلَّق ِمْن َغْيِرّبَشٍر َو قيِل ِمْن َغْيِر َو الُروُح عيسى َروح
الَّلِه َو الُروُح ِجْبِرئيَل َو الُروُح اْلَنْفُخ ُيقاُل َاْحَيْيُت الّناَر ّبَروحى َو اُلروُح  ِعباِدِه ّبماَيْدُعوُهم ِاَلى

ْبِرئيَل َو الُروُح َمَّلٌك الْوَحَى ىف َقولٍه َو َكذِلَك َاوَحْينا ِاَلْيَك َروحًا ِمْن َاْمِرنا َو قيَل ِاَنُه ِج
الَّلُه فِاذا كاَن َيوَم الِقياَمِة َوَقَف َصّفًا َو امَلّلِئَكُة ُكُّلُهْم َصّفًا َو الُروُح   الَسماِء ِمْن َاْعَظِم َمْن َخَّلَّق ِفى

ُكوَن فيَها الَنمرُي َو اّالْنساِن َروٌح َو َنْفٌس َفالَنْفُس ِهَى اَلىت َي اِلاْنساُن و قال اّبُن َعّباَس ِفى ُروَح
الَكالُم َو الُروُح ُهَواَلذى َيُكوَن ّبِه الَغطيٌط َو الّنْفَس َفِاذا َناَم الَعْبُد َخَرَجْت َنْفُسُه َو ّبِقَى َروِحِه 

 «.َو ِاذاماَت َخَرَجْت َنْفُسُه َو َروَحُه َمعًا
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 :آدمی  بارهدر

 «َفِإَذا َسَوْيُّتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن ُروِحي» : 39/  (10)حجر
 (دميدم...  خود در آن از روح بردم و  پايان آفرينش را به  چون)

 :یحضرت عيس ی درباره

 «َوُروٌح ِمْنُه َكِّلَمُّتُه َأْلَقاَها ِإَلى َمْرَيَم» : 111/ ( 8)نساء
 (از او... بر مريم القاء نمود و روحى  خدا كه  كلمه)

 «َوَأَيْدَناُه ّبُروِح اْلُقُدِس َوآَتْيَنا ِعيَسى اّْبَن َمْرَيَم اْلَبِيَناِت» : 11/  (3)بقره
 ي وسيله هآشكار داديم و او را ب ليعيسى پسر مريم دال  و به... )

 (...القدس تأييد نموديم روح

 :كار برده شد است هب ينحو هب «كلمه»در مورد آدم نيز 

 «َكِّلَماٍت َفَّتاَّب َعَّلْيِه َفَّتَّلَقى آَدُم ِمن َرّبِه» : 71/  (3)بقره
كرد پس خدا بر او  پس آدم از پرودگارش كلماتى را تلقى )دريافت()

 (...توبه پذيرفت

 :به پيغمبران یوح

اْلَعْرِش ُيّْلِقي الُروَح ِمْن َأْمِرِه َعَّلى َمن  َرِفيُع الَدَرَجاِت ُذو» : 10/  (85)مؤمن
 «.لَّتَّلاِقَيَشاء ِمْن ِعَباِدِه ِلُينِذَر َيْوَم ا

را بر هر كسى از  باالبرنده درجات صاحب عرش، از امر خود روح)
 (.مردم روز مالقات را بيم دهد هكند تا ب بندگانش كه بخواهد القاء مى

ِمْن َأْمِرِه َعَّلى َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َأْن  ُيَنِزُل اْلَمآلِئَكَة ّباْلُروِح» : 3/  (10)نحل
 «.َأنِذُروْا َأَنُه ّاَل ِإَلَه ِإّاَل َأَنْا َفاَتُقوِن

كس از بندگانش كه بخواهد فرو  روحى از امر خود بر هر را به فرشتگان)
تنها  ى جز من نيست،يمردم اخطار كنند كه خدا هفرستد، براى آنكه ب مي

  از من پروا كنيد.(

 «.اْلُمنِذِريَن َعَّلى َقّْلِبَك ِلَّتُكوَن ِمَن .َنَزَل ّبِه الُروُح اْلَأِمنُي» :198و 197/  (30)شعراء
 .(دهندگان باشى تا از بيم بر دل تو .را نازل كرده است آن االمين روح)
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ُروًحا ِمْن َأْمِرَنا َما ُكنَت َتْدِري َما  َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك» : 03/  (83)يشور
 «اْلِكَّتاُّب َوَلا اْلِإمَياُن

كه(  م )در صورتيو اين چنين برتو روحى از امر خودمان وحى كردي)
 (...دانستى كتاب چيست و نه از ايمان خبر داشتى قبالً تو نه مى

 «الُروُح ِمْن َأْمِر َرّبي َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الُروِح ُقِل» : 10/  (11)اسراء
كنند، بگو روح از امر پروردگار من  سؤال مى و از تو راجع به روح)

 (...است

َأْن َأْرِضِعيِه َفِإَذا ِخْفِت َعَّلْيِه َفَأْلِقيِه ِفي  َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُأِم ُموَسى» : 1/  (31)قصص
 «اْلَيِم َوَلا َتَخاِفي َوَلا َتْحَزِني

مادر موسى وحى كرديم كه شيرش بده و هر وقت ترسيدى به  هو ب)
 (...آبش بينداز و نترس و نگران مباش

 :امداد و سالم بر اولياء

 «ُهم ّبُروٍح ِمْنُهاْلِإمَياَن َوَأَيَد ُأْوَلِئَك َكَّتَب ِفي ُقُّلوّبِهُم» : 33/  (01)مجادله
وسيله روحى از  ههايشان ايمان نوشته شده است و خدا ب آنها در دل...)

 (...خود تأييدشان كرده است

ُس ِمن َرْوِح الّّلِه ِإّاَل اْلَقْوُم ّاَل َيْيَأ ّاَل َتْيَأُسوْا ِمن َرْوِح الّّلِه ِإَنُه» : 11/  (13)يوسف
1«.اْلَكاِفُروَن

 

، از رحمت خدا مأيوس نشوند جز از رحمت خدا مأيوس نشويد... )
 گروه كافران.(

 «.َرّبِهم ِمن ُكِل َأْمٍر ِفيَها ّبِإْذِن َتَنَزُل اْلَمَّلاِئَكُة َوالُروُح» : 8/  (91)قدر
اذن پروردگارشان از  هشب ب در آن و روح فرو فرستاده شدن فرشتگان)

 (.امرها ي كليه

                                                
بر وزن نوح كه همان روح مورد بحث را ها روح  بعضىاند و  را بر وزن يوم خوانده در اين آيه روح  .1

 .است
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، دنبال روح همترادف، مالزم يا ب طور بهبينيم  يكنيم، م يدقت م يدر آيات باال وقت
موارد  يكلمه، نفح و غيره آمده است و وقتمانند امر،  يخاص ديگر يها واژه

 كلمات و مفاهيم تازه را در قرآن يو روح و نفس و الهام يعن ياستعمال مختلف وح
 :خوريم ياز اين قبيل برم يشود و به آيات يتر م يم، دامنه مطلب وسيعينما يجستجو م

 «.َلُه ُكْن َفَيُكوُن ِإَذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل ِإَنَما َأْمُرُه» : 13/  (70)يس
كند اگر به آن بگويد  چيزى را مى ي كه امر او وقتى اراده جز اين نيست)

 (.باشد بشو پس مى

َوُيِميُت َفِإَذا َقَّضى َأْمًرا َفِإَنَما َيُقوُل َلُه ُكن  ْحِييُهَو اَلِذي ُي» : 01/  (85)مؤمن
 «.َفَيُكوُن

گويدش:  كند مى ميراند و چون اراده چيزى كند و مى كه زنده مى اوست)
 (.شود موجود شود، پس موجود مى

َفَيُكوُن  َفَأنُفُخ ِفيِهالِطنِي َكَهْيَئِة الَطْيِر  ُّلُّق َلُكم ِمَنَأِني َأْخ» : 89/  (7)عمران آل
 «َطْيًرا ّبِإْذِن الّّلِه

دمم،  آفرينم، پس در آن دم مى همانا من از گل مانند هيئت مرغ مى)... 
 (.شود اذن خدا مرغى مى هپس ب

َمن ِفي الَسَماَواِت َوَمن ِفي اْلَأْرِض ِإَلا  َوُنِفَخ ِفي الُصوِر َفَصِعَّق» : 01/  (79)زمر
 «.َمن َشاء الَّلُه ُثَم ُنِفَخ ِفيِه ُأْخَرى َفِإَذا ُهم ِقَياٌم َينُظُروَن

ها و در زمين  نكه در آسما و در صور دميده شود بالنتيجه تمام كساني)
هستند بيهوش و كوبيده شوند جز هركس را خدا خواسته باشد. سپس 

كنند )يا  اند نگاه مى موقع آنها ايستاده ديگرى دميده شود در اين ي دفعه
 ((.اند در انتظار و مهلت

 «َأْمَرَهاِفي ُكِل َسَماء  َوَأْوَحى» : 13/  (81)فصلت
 ..(.و در هر آسمان امرش را وحى كرد)... 

 الَشَجِر  اْلِجَباِل ّبُيوًتا َوِمَن َأِن اَتِخِذي ِمَن َرّبَك ِإَلى الَنْحِل َوَأْوَحى» : 01/ (10)نحل
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 «.وَنَوِمَما َيْعِرُش
ها و از  هايت را از كوه زنبور عسل وحى كرد كه خانهه و پروردگارت ب)

 (.گيرردرخت و از آنچه باال و بلند است ب

 «.ى َلَهاَأْوَحّبَأَن َرّبَك  .َيْوَمِئٍذ ُتَحِدُث َأْخَباَرَها» : 0 و 8/  (99)زلزال
آنچه   به كند، بنا )زمين( اخبار خود را حكايت مي  در آن روز)

 (.پروردگارت برايش وحى كرده است

 «.ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها َفَأْلَهَمَها .َوَنْفٍس َوَما َسَواَها» : 1و  1/  (91)شمس
  .را منظم و مستوى ساخته است قسم به نفس انسان و به آنچه آن)

 (.بدكاريش را و پرهيزكاريش را او الهام كرده پس ب

َم َقاَل َخَّلَقُه ِمن ُتَراٍّب ُث آَدَمَكَمَثِل  ِعنَد الّلِهِإَن َمَثَل ِعيَسى » : 09/  (7)عمران  آل
 «.ُكن َفَيُكوُنَلُه 

آدم است )كه( از خاك او را  لِثَمانند مَ ،عيسى نزد خدا لِثَهمانا مَ)
 (.آفريد و سپس گفت بشو پس هست

 «ُكَّلَها ْسَماءأَلاَوَعَلَم آَدَم» : 71/  (3)بقره
 (...ها را ياد داد و به آدم كليه نام)

 «َكِلَماٍت َّرّبِهَفَّتَّلَقى آَدُم ِمن » : 71/  (3)بقره
 (...پس آدم از پروردگاش كلماتى دريافت كرد)

 «ِّبَكِلَماٍتَوِإِذ اّبَّتَّلى ِإّبَراِهيَم َرّبُه » : 138/  (3)بقره
 (...كلماتى دچار كرديم هكه ابراهيم را ب و زماني)

َرّبي َلَنِفَد اْلَبْحُر َقْبَل َأن  ِلَكِلَماِتُقل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا » : 159/  (11)كهف
 «َتنَفَد َكِّلَماُت َرّبي

بگو اگر دريا مركب يا مداد براى )نوشتن( كلمات پروردگارم باشد، )
 (...شود پايان برسد تمام مى هحتماً دريا پيش از آنكه كلمات پروردگارم ب
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ُذو ِمَرٍة  .َعَلَمُه َشِديُد اْلُقَوى .َوْحٌي ُيوَحىِإْن ُهَو ِإَلا » :10و  0تا  8/  (07)نجم
  .َفاْسَّتَوى

 «.اْلَمْأَوى ِعنَدَها َجَنُة
 شود.  آن نيست مگر وحيى كه وحى مى)

 كه داراى نيروهاى شديد است.  كسي .تعليمش داده است
 صاحب رزانت عقل و پس از آن منظم و مستوى شد. 

 (.... در نزد او منزلگاه بهشت است

بينيم )خصوصاً  ييا مقارن هم مرا مترادف  زيرخالصه آنكه چند انديشه يا مفهوم 
، ياله روح ي (، نفحه1«رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ» :در آيه

 يلو جهش تكام يآدم در مرحله انسان ي، جهش تكامل«يونكُيَفَ نْكُ» ي ، ارادهيوح
، قدرت و نيرو، علم و يو تشكيل نطفه عيس و نبوت، خلقت يانسان به برگزيدگ

 ...و بهشت و باالخره قيامت يرؤيت اسماء اله
 اند و يا در موارد  دنبال هم آمده هها يا عوامل فوق نه تنها غالباً همراه يا ب مفهوم

كار رفته است بلكه از جهت منشأ و مبدأ  هب م در قرآنه يك بهنزد يو منظورها مشابه
، من لدنه، منه( اهللخدا )عنده، عند «نزد» تماماً از .صدور نيز با هم اشتراك دارند

 :سرازير شده است

 «َأْو َأْمٍر ِمْن ِعنِدِه َفَعَسى الّّلُه َأن َيْأِتَي ّباْلَفّْتِح» : 03/  (0)مائده
 ...(پس اميد است كه خدا فتحى يا امرى را از نزد خودش بياورد)... 

ِمن َّرّبَي َوآَتاِني َّرْحَمًة  ِإن ُكنُت َعَّلى ّبِيَنٍة َقاَل َيا َقْوِم َأَرَأْيُّتْم» : 31/  (11)هود
 «ِمْن ِعنِدِه

كنيد اگر من بر دليل و شاهد آشكارى از  گفت اى قوم چه فكر مى)
 (...من داده باشده پروردگارم باشم و رحمتى از نزد خودش ب ي ناحيه

َوَمن ِمْن ِعنِدِه ّبَمن َجاء ّباْلُهَدى  َوَقاَل ُموَسى َرّبي َأْعَّلُم» : 71/  (31)قصص
 «َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الَداِر

                                                
را به فرمان خويش بر تو وحي كرديم؛ ]قبل از آن[ تو آگاهي نداشتي  گونه قرآن : و بدين 03( / 83شورا) .1

 كه ايمان چيست...
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ى را از نزد يراهنما چه كسيداند  مى گفت پروردگار من بهتر موسى و)
 (...است  عاقبت  خانه  است و كى برايش  او آورده

 «َأْو ّبَأْيِديَناِمْن ِعنِدِه ُيِصيَبُكُم الّّلُه ّبَعَذاٍّب  َرّبُص ّبُكْم َأنَوَنْحُن َنَّت» : 03/  (9)توبه
  خودش از نزد عذابى هخداوند ب كشيم، و ما براى شما انتظار مى ...)

 (...شما را بزند دست ما هگرفتارتان كند يا ب

 «.َوِعنَدُه ُأُم اْلِكَتاِب» : 79/  (17)رعد
 (.و نزد او مادر كتاب است... )

 «ُهَو َأْهَدى ِمْنُهَماِعنِد الَّلِه  ُقْل َفْأُتوا ّبِكَّتاٍّب ِمْن» : 89/  (31)قصص
گوييد، از جانب خداوند كتابى بياوريد كه از اين  راست مىبگو: اگر )

 ...(دو بهتر راه بنمايد

 .ِمْن َلُدْنَك َوِلًيا  َفَهْب يل عاِقرًا  َو كاَنِت اْمَرَأيت» : 17و  13و  9و  0/  (19)مريم
 .َقْبُل َوَلْم َتُك َشْيئًاَخَّلْقُّتَك ِمْن َهِيٌن َو َقْد َك ُهَو َعَّلَيقاَل َرّب َكذِلَكقاَل 

 .َو آَتْيناُه اْلُحْكَم َصِبًيا
 «.َو كاَن َتِقًيا َو َزكاًة َحنانًا ِمْن َلُدَنا َو
 كن. من عطا هاى ب ( نازا است پس از پيش خودت ولىو زن من)زكريا ...)

اين كار  :پروردگارت گفت ،گفت بلى چنين استي( ي وح )فرشته
 حالييم دررا قبالً آفريدو تحقيق ت هطوركه( ب )همان براى من آسان است

 .كه چيزى نبودى  
  .... و به او حكم را در زمان كودكى داديم

 (.)بخشيديم(بود پرهيزكار كهاو به را پاكيزگى و خودمان پيش از رحمت و

  .َمَثَل َلها ّبَشرًا َسِوًياَفَّت ُّروَحناَفَأْرَسّْلنا ِإَلْيها » :  31و  11/  (19)مريم
قاَل َكذِلِك قاَل َرّبِك ُهَو َعَّلَي َهِيٌن َو ِلَنْجَعَّلُه آَيًة ِلّلَناِس َو َرْحَمًة ِمَنا َو 

 «.كاَن َأْمرًا َمْقِضًيا
صورت بشر درست  ه( فرستاديم تا ب)مريماو سوي بهخود را  پس روح... )

 تمثل شد. اندامى م
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اين كار بر من  :گفت پروردگارت ،گفت چنين استي( ي وح )فرشته
آسان است و حتماً او را براى مردم آيه قرار خواهيم داد و رحمتى از 

 (اى بود. خودمان و اين امر انجام شده

 «.َوِإَنَما َأَنا َنِذيٌر ُمِبنٌي َّلِهُقْل ِإَنَما اْلِعّْلُم ِعنَد ال» : 30/  (01)ملك
 (.اى آشكارم بگو: علم آن نزد خداست و من بيم دهنده)

كار برده  هنيز ب شيطان يبرا ،ييعن در جهت خالف خدا و حق يضمناً كلمه وح
 :شده است

 «ِإَلى َأْوِلَيآِئِهْم ِلُيَجاِدُلوُكْم ِإَن الَشَياِطنَي َلُيوُحوَن» : 131/  (0)انعام
كنند تا با شما  دوستان و پيروان خود وحى مي هب شياطين ،قيني ههمانا ب... )

 (... ،جدال نمايند

 .الَشَياِطنُي َهْل ُأَنِبُئُكْم َعَّلى َمن َتَنَزُل» : 337تا  331/ ( 30)ءشعرا
 .َتَنَزُل َعَّلى ُكِل َأَفاٍك َأِثيٍم

 «.َكاِذّبوَن ُيّْلُقوَن الَسْمَع َوَأْكَثُرُهْم
  .شوند ها نازل مي آيا شما را خبر بدهم برچه كسانى شيطان)

 .رگناهپُ ي بر هر بهتان زننده
 (.اند دارند و بيشترشان بدكاره گوش فرا مى

 راجع به روح ینظر علم امروز

آن هم  بهيم كه يكند، الاقل بايد بگو يانكار مرا  روحاگر نگوئيم علوم كالسيك 
 ي عاميانه و مايه يمعنا هدهد؛ چه ب ياز روح نم يكند؛ اصالً سراغ ياثبات و اقرار نم

 يكه اهم آن مبدأ وح يقرآن يها و چه در مفهوم ،آن يفلسف يمعنا هحيات، چه ب
 .است

انتها فقط دو چيز يا دو عنصر را  ي، در جهان وجود و در طبيعت بيدانش امروز
تجزيه و تحليل،  ي را هم در آخرين مرحله يماده و انرژ .يماده و انرژ :شناسد مي

يا در  يالكتريك يهر دو عنصر به الكترون و پروتون و بارها .داند ييك چيز م
 .شوند يم يحركت و نيرو منته هحقيقت ب

 .داند ياز دو عنصر فوق م يبتأثير و تركي علم، موجودات زنده را نيز تحت
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روابط و مبادالت  ييكه كارش شناسا يمختلف علوم، علم يها در رشته
ها را با يكديگر و با مواد بيان  انرژي يها هاست و احكام تبديل و تحويل انرژي

جان و با  قوانين ترموديناميك شامل هر دو جهان بي .است كند، ترموديناميك يم
 .شود ين مجا

؛ هميشه همراه و سوار بر ماده است؛ نمايد ميمجرد ابراز وجود ن طور به ياما انرژ
 .خيزد يمواد نيز برم يها ها و تركيب دهنده و حاكم بر ماده بوده و از تحويل تحول

دست آخر و در  يمتكاثف نيست، يعن يجز انرژ يگويد، ماده چيز يفيزيك جديد م
 .يانرژ :ز وجود داردحقيقت در دنيا فقط يك چي

دهد و گاه در لباس و در  يرخ نشان م يآن يك عنصر كه گاه در جلوه انرژ
كنيم  چيست؟ در كتاب  بينيم و لمس مي يگوناگونش را م يها زندان ماده، گونه

خوب  يپيش آمده و توضيح داده شده است كه وقت ي، چنين پرسش«شده يراه ط»
آنجا كه شكل و  .بينيم هيچ معلوم نيست كه آن چيز چيست يع را بشكافيم، مموضو

 وجود بهشناسيم و  يوزن و رنگ و بُعد و ساير مميزات كه ما بدان وسيله اشياء را م
گردند،  آيند و محو مي يو موقت از آب درم ياعتبار يِكنيم، امور نسب يمحكم آنها 

و  ي، حركت«هست يچيز»د و آن اينكه مان يم يتنها يك مطلب و يك حقيقت باق
و قابل انكار نيست، اين  شود ميآنچه عوض ن .وجود دارد یا خواسته ييعن يينيرو

 يا«اراده» يخواسته شده و تحقق يافته است؛ يعن ياست كه آثار و صفات و تظاهرات
كه بروز و ظهور دارد، خواسته  يها و كميات و كيفيات صورت .وجود داشته و دارد

 :شده از آن اراده است يو ناش شده

1«.َلُه ُكْن َفَيُكوُن ِإَنَما َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل»
 

 .كند مين يكه گفتيم علم غير از اين دو عنصر صحبت از عنصر ديگر طور همان
 ،مختلف مربوطه را تنها با اين دو نوع مصالح يها صورت تمام عالم با حركات و

در عين قبول آن دو عنصر،  اما قرآن .خواهد در قالب زمان و مكان بسازد مي
هر دو بودند( ه ب ياعتنا يكه ب و فالسفه از اهل كالم ي)برخالف متقدمين و بعض

را نيز  يديگر يها گذارد و موجودات يا مخلوق يسوم نيز م يك عنصر يانگشت رو
 .نمايد مي يمعرف

                                                
 شود. كند، فرمانش جز اين نيست كه گويد: باش و مي : چون چيزي را اراده 13( / 70يس). 1
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در مواقع خاص  .كشد ميان نمي هجا ب عنصر سوم را همه وقت و همه يپا البته قرآن
چندان محسوس و شناخته شده علم  را آنو  كند ميابداع يا ارتحال و جهش اشاره 

 .داند ينم يبشر

بايد ديد، حق با قرآن است يا با علم  چنين اظهار يا ابتكار قرآن حال در برابر
 ييك جا منته هيك چيز و به و طبيعت كه باالخره ب  جهان خلقت ي؟ يعنيامروز

  ؟يعنصر  سه يا  است يعنصر شود، جهان دو يم

 عجز علم
قالـب زمـاني و    كار بـردن آن دو عنصـر دنيـاي مشـهود را در     توانست با به اگر علم مي

گذشـته و حـال را    يطبيعـ  يهـا  پديـده  ي كليـه   ديگـر  عبـارت  بـه خود بسازد يا  يمكان
 بـر  يها و قوانين مربوطه توجيه و تعبير نمايد، ايراد و نقصـ  استعانت آن دو و با فرمول هب

از حــوادث و  يبينــيم بســيار يامــا مــ .شــد يكالســيك وارد نمــ يِدو عنصــر ي نظريــه
از تشـريح و تعليـل آنهـا     يشـونده اسـت كـه علـم دو عنصـر      ا واقعشده ي كيفيات واقع

 :استجمله  از آن .ماند يعاجز م

 (آن یيجهان )و احياناً تخريب نها ی ابداع اوليه -1
به و تأييد علوم، تجر ه( و بنا ب)اصل اول ترموديناميك ياصل ثبات ماده و انرژ هبنا ب

است كه با مرور دهور و گذشت  يجهان مقدار ثابت يها يمواد و انرژ يمجموع كل
 ييبنابراين اگر دنيا، ابتدا و انتها .رود يزمان دست نخورده مانده است و از بين نم

 ييا عامل سوم يدست يبايست يداشته باشد، اين اصل ثابت متزلزل خواهد شد و م
 .بداند يمجبور است جهان را ازل يفرضيه دو عنصر .باشد وجود و دخالت داشته

  .از توجيه اول و آخر آن عاجز است يول

 ها تحويل ی اجسام و بروز كليه یها خواص و كيفيات عناصر يا ميل تركيب -2
و ثابت بوده باشد، چرا صورت و  يجهان، ازل ي دهنده فرض كه مصالح تشكيل هب

 يا  Transformations)ها  اگر اين سير و تحويلنيست؟  يثابت و ازلا حالت آنه

Process )است كه در  ياز صفات و خواص يناشيم يبگوها،  ها و جريان يا دگرگوني
 يو بارها ينهاد اشياء يا عناصر وجود دارد )مثالً خاصيت جاذبه مابين اجرام ماد

ها و  كه مولد تمام فعل و انفعال يعناصر شيميائ يها يكيبيا ميل تر يمخالف الكتريك
از  ياست و نشانه و ناش( Dissymetrie)اين خود يك عدم تقارن  ،ها است( تركيب



 
 

 

 
 

 010  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  انتها ذرّه بي

 

 «يا اراده» يبايست يم .باشد يجهته م دستور خاص يا حركت و شكل يك يك قصد و
داده  يعناصر اوليه و بعد هب يص ثابت عامدر كار و در فرمان بوده باشد تا چنين خوا

اگر عدم تقارن و  .ماشين جهان تنظيم كرده باشد يمشتركِ واحدِ معين برا ي و برنامه
جهان در برابر  ي دهنده داشت، حتماً عناصر تشكيل يجهته وجود نم يك يها دخالت

جاذبه  يرومثالً ني .شدند يتفاوت م يمشابه و ب يوضع يخواص و شرايط دارا  ي كليه

2از 
r

,
mm 2+ تا

r

,
mm- درصد 155كرد و دنيا يك محيط  يتغيير م ياتفاق طور به 

 .شد يم( Amorphe)شكل  يب
در برابر عدم و يكنواخت نبودن آن در همه جا و همه  «وجود» يافتنِ همين تحقق

 را كه ينمايد و نظام احتماالت و امكانات مساو يوقت، حكايت از عدم تقارن م
 .زند يم مه قصد و نظر خاص است، به و فقدان يفقدان عامل خارج ي الزمه

 حيات ی پيدايش و پديده -9
، (eénération spontanéG)جانداران ي بالنطفه توليد يقديم ي عقيده يقطع ينف ازبعد

 يِاول ي فوق و يافتن جرثومه ي لهئدنبال جواب مس هبي ، علم امروزورپاست ي وسيله به
در عهود بسيار  ماديون ي عقيده هرا كه طبيعت، ب يخواهد گام يم .گردد يحيات م

نموده و  يرا تبديل به آل يو مواد معدن ،جهان جاندار برداشته هجان ب يعتيق از جهان ب
 يهنوز كه چنين توفيق يول .سلول زنده بيرون آورده است، كشف كند يآلاز مواد 

گو اينكه اگر هم برود، تازه مانند كليه اكتشافات و  .نيافته و از اين پله باال نرفته است
نمايد، استمداد و استفاده از مواد و مقررات  يها كه بشر م اختراعات و توليد و تصرف

 .طبيعت است

 ي، يعنييات، پس از پيدايش اوليه نيز يك جريان ضد آنتروپح ي اما خود پديده
كه در  طور همان .( استي)اصل كهولت يا آنتروپ مخالف اصل دوم ترموديناميك

تبديل اجسام  يموجود زنده، يعن توضيح داده شده است، تشكيل «اسالم جوان»
و  يمتشكل آل ي العاده پيچيده و فوق ييا حلقو يزنجير يها سلول هب يمعدن ي ساده
 .ي، هم از نظر قانون احتماالت عمالً محال است و هم از جهت اصل آنتروپيحيات

عمل اعضاء و  تركيبات زنده و ي كه الزمه يزيرا ترتيب و تشكل و تفصيل و تخصص
است، كه الزمه  يو همسطح يو يكنواخت ينسوج است درست عكس هموار

است  يو مرگ موجودات زنده آن چيز يو پير يفرسودگ .باشد يم يافزايش آنتروپ
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  هتبديل شدن زنده ب ييعن .مطابقت دارد يكه با قانون احتماالت و با قانون آنتروپ
 نده، چه در قدم نخستين و چه در هراما پديدار شدن حيات و موجودات ز .مرده

 ي كه بر كليه )يا كهولت( يبا اصل آنتروپ وجه هيچ بهو تجديد،  و توالد   توليدمثل
  .كند يحكومت دارد، تطبيق نم يبر جهان دو عنصر يها يعن و انرژي مواد

 قانون تكامل -4
 ياز مظاهر حيات و از افتخارات كشفيات علمكه تكامل موجودات زنده و تطور آنها

 يعنصر دو دستگاه عجز و يآنتروپ اصل ياجرا عدم از يديگر بارز شاهد است، جديد
، استقالل سوي به نوع( يا )فرد زنده موجودات تحول سير ،يكلطور به تكامل زيرا .است

، ياست كه آنتروپ يو كليه احوال و اعمال ايجاد، تفصيل، تمايز، تقويت، تكميل
  .باشد يكلنگ تخريب يا الاقل تضعيف آنها را در دست دارد و مأمور زوالشان م

 پيدايش انسان -5
 يول .پيدايش انسان است داروين ي عقيده هجانوران ب ياز مراحل تكامل عموم ييك

وصل  يرا به اجداد ميمون يامروز يها ين كه بايد انساننه تنها آن حلقه واسط دارو
عالوه  .اوليه طرفدار ندارد صورت بهديگر  داروين يكند، پيدا نشده است، بلكه تئور

 يتطور داروين يها بر قوانين تناسب با محيط، تنازع در بقا و انتخاب اصلح كه پايه
اند  وارد كرده( Mutation)جهش  نام بهنيز  يچهارم ييك پا يبعد است، دانشمندان

مراد آنكه، نظريه  .شود يمحسوب م يكليد و نظر ما نزديك است و بحث هب يكه خيل
 يبين پيش يآمدها و قوانين تطور و تكامل، بدون استمداد و اقرار به پيش يعنصردو 

يد معلول تصادف باشد و يا اثر دخالت يك عامل و كه يا با يهاي جهش ينشده، يعن
  .صحنه جهان توجيه و تعليل كند يرو هتواند ظهور انسان را ب يعنصر ثالث، نم

 بينهايت انسان یامكانات و نيرو -6
 يك  هيچحيات، تكامل جانداران و ظهور انسان كه  ي پس از پيدايش جهان، پديده

خصلت خاص انسان كه همان  هح نيست، بقابل توجيه و توضي يدر منطق دو عنصر
العاده و بينهايتِ آرزو و دل،  رسيم كه از ظرفيت فوق امكانات و ترقيات  او است مي

ترين علوم  كه هم مخالف مسلم   =ε ياين خصوصيت و تساو .گيرد سرچشمه مي
، نه با كند ميعلم قد  رياضيات است و هم در برابر هر دو اصل ترموديناميك ييعن

 قابليت و  .آيد و نه با انحطاط و تنزل در كيفيت يمحدوديت و ثبات در كميت جور م
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 .ظرفيت و توليدات انسان عكس هر دو قانون است
ثبات هميشه اصرار به ا قديم و طبيعيون جديد و ماديون يها اينكه ماترياليست

، از خواهند ميمقدار از آن جهت است كه  دارند، يك «اختيار» يو نف «جبر تاريخ»
نمايند، تا هرگونه اعتقاد و احتمال كيفر و پاداش و لزوم انسان سلب مسؤوليت 

يك علت ديگر هم اين است كه  .تكليف و هدايت )يا نبوت( از ريشه قطع شود
و اساس استعداد و امكانات بينهايت او، كه  يتكامل انسان ي پايه ياختيار، يعن ي لهئمس

 يتكليف است، با اصل علت و معلول وليت و هدايت وئبا مس( Corollaire)مترادف 
 يجهان دو عنصر از ضروريات( éCausalit) يا عليت منافات دارد و اصل عليت

 ي كوركورانه از يك سلسله قوانين ساده طور بهها  زيرا كه تمام مواد و انرژي .است
كه در هر لحظه اتخاذ نمايند،  يبنابراين هر حالت و وضع و نمايند ميثابت تبعيت 

 يمعين رو يها است كه طبق فرمول يآنها و معلول عوامل يوضع قبل ياجبار ي نتيجه
قوانين  يتحريك و تأثيرها ي در قلمرو جانداران نيز مجموعه .ندنماي ميآنها اثر 

و غريزه مانند قوانين  شود ميخالصه  «غريزه»و غيره در خصلت  يفيزيك و شيم
ها است، خاصيت الزام و اجبار را دارد و  كه حاكم بر مواد و انرژي يفيزيك و شيم

نيز نبايد مستثناء بر ساير مواد  اين نظر انسان يرو .از قانون عليت است يچهره ديگر
ر ه پس به .را داشته باشد يعلت و معلول ياز بندها يرهاي ي و موجودات بوده، اجازه

انسان اختيار وجود  يكه برا نمايند ميشده است، ثابت  يتمهيد و تحريف و تحميل
 تيارو اخ ينظر ما آزاد هب يو محيط محدود شخص يندارد و آنچه در مقياس فرد

عقب  هب يو شرايط محيط يو دامن مادر يتربيت پدر هموضوع را ب يآيد، وقت يم
 ي و جامعه ياجتماع مل بزرگِ يِببريم و از آنجا نيز دورتر رفته، در يك مقياس مكان

يم، در حقيقت خارج يبزرگ تاريخ مطالعه نما يو در مقياس زمان ،قرار دهيم يبشر
زند،  بنابراين هر كار و انديشه و آرزو كه از ما سر مي .باشد ميو انتخاب ما  از قدرت

 .است ياز عوامل خارج يو ناش يعمالً اجبار

منكر  آيد، يدر بين م و روابط انسان و خدا مذهب يپا كه يهمين آقايان وقت يول
اما خودشان با تمام قوا  .شوند وليت و هدايت و تكليف و مجازات ميئاختيار و مس

در حزب و در  .پردازند افكار و تغيير افراد و جوامع مي يتبليغ مرام و تأثير رو هب
ها و وظايف اِعمال  وليتئو انضباط را در زمينه مس يكشورشان حداكثر سختگير

 !كنند ميشدت مجازات را اعمال  يمخالفين و متخلفين منتها ي دربارهو  نمايند مي
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دارند  يو از او انتظار كنند ميكه با حيوان ن نمايند مي يعمالً با انسان رفتارعلماً و 
انسان قبول دارند و  در بارهدر حقيقت و در واقع قانون اختيار را  .ندارندحيوان از  كه

 ...دانند مياو را از ساير جانداران و موجودات متمايز 

از  ينمايش ديگر يگر يمادچنين تناقض بارز مابين گفتار و رفتار متعصبين در 
  .باشد مي يعجز فرضيه دو عنصر

 تر عجز بيشتر در برابر مسائل مشكل

 ذلك معآن است و  يبود كه علم و تجربه، خود شاهد گويا ياينها مطالب و واقعيات
هم هست كه  ياما مطالب و امور .ماند ميعلت آنها وا  يدر بيان كيفيت و جستجو

فرار از توجيه و تعليل، خيال خود را راحت  يبرا يعنصرتر بوده و علم دو  پيچيده
شهادت و تصديق  همجبور ب توان ميالبته علم را ن .شود ميكرده، از اصل منكر آنها 

هستند كه از طرق  يآنها امور و وقايع .هم ندارد يبر انكار و نف يدليل يآنها كرد، ول
يت مردم قرار گرفته است و مختلف مورد تصديق و اعتقاد اكثر ييا عقل ي، نقليعين

قابل  يو با قراين و داليل زياد ،از طرف افراد و اسناد قابل احترام و اعتماد ادعا شده
 .باشد ميتوجيه و احياناً اثبات 

 :اند ها از اين قبيل ناآن امور و جري
 يل عاديبدون وسا كه پيغمبران ييا الهام و اسرار و احكام يوح ي لهئمس -1

 .اند دريافت داشته و اعالم كرده ،تعليم و تلقين و تأثير

ه و اثبات اينكه حقيقت و واقعيت آن بنا ب يموضوع وح بهخواهيم  يدر اينجا نم
دو ي  نمائيم كه با فرضيه فقط اشاره مي .بشويموارد ل مثبت چگونه است، يدال

 .نديده و نبود گرفته شود ، جهان قابل توجيه نبوده و بايديعنصر

العاده  و حوادث خارق يآسمان يمعجزات يا بالها نام بهكه در اديان  يامور -3
يك مورد و دو مورد هم نيست كه  .غيرمستقيم قابل تأييد است طور بهآمده است و 

بزرگ و وسيع  يها جريان .سهولت بتوان حمل بر تصادف يا تخيل و اغراق كرد هب
آن  ي همين قضايا بنا گرديده و دامنه ياعتقادها و اعمال رو و يبشر يها نهضت

 .ادامه و توسعه دارد

 يها يا خبرها ييگو صادقه و پيش يرؤياها نام بهمطابق با واقع  يها خواب -7
افتد و  يها و ميان ملل مختلف اتفاق افتاده و م ها و مكان صحيح كه در تمام زمان

مربوط به  يو عاد ي، اگرچه ممكن است جريان مادو مانيتيسم يپات نظير تله ييقضايا
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هنوز خارج  يكشف شود، ول يروز  حواس و خواص مكتوم انسان را داشته و يا پاره
 .شود ميمحسوب  ياز قلمرو علوم دو عنصر

  
 

  یجهان سه عنصر

 جواب مسائل بالجواب

از بيان  جهان، يدو عنصر تشكيالت هاينك كه علم با انحصار يافتن و اكتفا كردن ب
راهنما در  يها و مانند شاخص ،نبوده يو تصادف يها كه ضمناً جزئ از پديده يبسيار

طبيعت  ياساس يها تحوالت و جريان مسيرِ يها حساس و پل يها ها و گردنه پيچ رِسَ
نمايد و  ياشاره م را كه قرآن ييم عنصر سوميبيا ؛باشد، ياند، عاجز م قرار گرفته

گذارد، وارد كنيم  يطبيعت م يها يا جهش 1خلقت يها ها را در سر معضلدرست آن
 .آيد يببينيم چه از آب در م .بسازيم يو يك جهان سه عنصر

، امر، ، روحيآمده است، اراده، وح مختلف در قرآن يها نام بهاين عنصر سوم، 
آنها  در بارهع و نقص علم ما را ضمناً قرآن عدم شهود و ضعف اطال .كلمه و غيره
 :فرمايد يصريحاً م يوح ي روح يا فرشته ي بارهدرقبول دارد و 

 «.َوَما ُأوِتيُّتم ِمن اْلِعّْلِم ِإّاَل َقِّلياًل» : 10/  (11)اسراء
 (.ايم شما ندادهه را ب و جز اندكى از علم آن... )

در  يكه دو عنصر ماده و انرژ طور هماننداريم،  ييم كه ما حرفيقبالً بگو
 نمايند ميهم تأثير ه اند و نسبت ب مختلف مربوطه دائماً در تغيير و تحول ياه صورت

 :شوند، سه عنصر يو تبديل م

 «+ اراده یماده + انرژ»

و تبديل و تبدل داشته باشند و اصالً يك چيز،  و تأثر تأثير يكديگر يروتوانند  ينيز م
 .و از جنس و منشأ واحد باشند

تغيير مكان يا تغيير شكل  يدانيد كه سراسر فيزيك عبارت است از بررس مي
 يكالر 15مثالً  .ها انرژي يمواد تحت تأثير مثبت يا منف يو ساختمان ظاهر يخارج

جامد  يشود و ساختمان خارج ييخ در فشار جو وارد م حرارت بر يك كيلوگرم
 :نمايد ميساختمان سيال آب  هتبديل ب را آن

                                                
1. Les Chanières ou les articulations de l éۥ volution  générale de l’univers. 
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 «يحرارت يانرژ يكالر 15كيلوگرم يخ +  1كيلوگرم آب =  1»

 همچنين:

 «راكد  یكرده است= هوا كه ايجاد ارتعاش یا يا ضربه یكار مكانيك یمرتعش( + مختصر ی)هواصدا»

ها  درون جسم و به زيرپوست آن تا سطح مولكول هتر ببيش ياندك ياما شيم
 يها در اينجا نيز فعل و انفعال .نمايد يها را مطالعه م جا شدن آنها و اتم هرود و جاب يم

همراه و  يماده و انرژ .نيست يعنصر ماده، جدا از دخالت و مبادالت عنصر انرژ
ماع يك مولكول ئيدروژن آب نتيجه اجت مولكول يك توليد و تركيب مثالً .همكارند

 يانرژ يو ورود مقدار يحرارت يانرژ يو نيم مولكول اكسيژن توأم با خروج مقدار
 :يا كار است يمكانيك

«(01355 cal – 113555 Kg/m)  ΟΗΟΗ 222 2
1»  

در  .گاه منفك از يكديگر نيستند هيچ يمنظور آنكه دو عنصر ماده و انرژ
 .بينيم يدوش هم م هب  ا آنها را همه جا دوشنيز م يحيات يها فعاليت

جز آنكه تغيير شكل  .باز همان داستان است يا و هسته ياتم يها در فعل و انفعال
، يتر است و از همان قرار جذب يا بروز انرژ يتر و كل عميق يماده خيل يو تالش

 .العاده شديدتر فوق

در وجود خودمان مشاهده را  يكوچك جهان سه عنصر مقياس اتفاقاً يك نمونه به
داريم كه ماده است، با عضالت خود يا با  يو اعضاء و نسوج يما پيكر .يمينما يم

 .يمينما يم يمبادله انرژ يداريم يعن يدهيم يا دريافت م يانجام م يياعضايمان كارها
 ييروشنا يبا دهان و گوش و چه انرژ يصوت يبا دست، چه انرژ يمكانيك يچه انرژ

اما عالوه بر اين دو عنصر، يك عنصر سوم محسوس يا مسلم نيز  .و غيره يو الكتريك
 مرگآن  يرويم و تعطيل كل يخواب م هدارد كه با تعطيل خفيف آن ب وجود ما در 
كند و منبع امر و  ياست كه ما را اداره م ياراده همان چيز .اراده ي، يعنباشد مي

 ييعن يعم از حركات ظاهراً غيرارادتمام اعضاء و جوارح ما است؛ ا هصدور فرمان ب
خارج از اختيار خودمان كه كار اعصاب سمپاتيك است، مانند حركت قلب و ريه و 

اراده را كه ممكن است همان دل باشد،  يجا .يخارج يغيره و يا حركات اراد
هم باالخره مركز و مخزن اعصاب است و اعصاب  زيرا مغز .دانيم كجا است ينم

اول اطالعات و  دستِ هستند كه واسطِ يو قلب اعضاء فرمانبر مانند دست و چشم
 .باشند يها م اوامر مابين اراده و ساير قسمت
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بـر دو   را آندانـيم چگونـه و كجاسـت، تفـوق و تسـلط       ضمناً همين اراده كـه نمـي  
ايم و عمالً آزمـايش   بر حس و ادراك نيز ديده يو حت يماده و انرژ يعنصر ديگر يعن

العـاده و خـالف عـادت     ها و اعمال فوق خواهيم از معجزه البته نمي .استو اثبات شده 
، دهنـد  مـي انجـام   «اهللبـاذن  »گفتنـد،   كه به انبياء و اوليـاء نسـبت داده شـده و آنهـا مـي     

شـهادت   هو عمـل هيپنوتيزورهـا اسـت كـه امـروزه بـ       منظور هيپنوتيسـم  .صحبت كنيم
از بلوك شرق و غرب، واقعيت و علميت آن بـه ثبـوت رسـيده و از     يزياد دانشمندان

 يهـا  مـذاكرات و گـزارش   هبنـا بـ   .و شعبده و خيال خارج شـده اسـت   يشياد ي مرحله
هـا بـا اسـتمداد از آن،     از بيمارسـتان  يدر سـال اخيـر، در بعضـ    يجهان ي متعدد كنگره

 ي؛ بـدون آنكـه دارو  دهنـد  مـي اشخاص هيپنوتيسم شـده انجـام    يرو يعمليات جراح
 ييگانـه تـوجيه   .حس كند يكار رفته باشد و بيمار كمترين درد هب يحس يو ب يبيهوش

اند اين است كه هيپنوتيزور اعضاء و اعمال و افكار و احساسات شـخص   كه پيدا كرده
و نـامعلوم   ينـامرئ  يو نيـرو  دهـد  مـي خود قـرار   «اراده»واسط يا مديوم را تحت اداره 

 .دهد ميرا بروز  يت كه چنين آثاراراده اس

هستند و از طريق تلقين و با تحميـل   يچنين امكان يكاره دارا اين يها نه تنها انسان
اوامـر خـود قـرار داده و     يند آنها را تحت فرمان و آلت اجراتوان مياراده بر اشخاص 

حيوانـات   يعضب بلكه بياورند، در يمطالب و ها حرف و دهند آنها انجام وسيله به ييكارها
آن  ي وسـيله  بـه هيپنوتيسـم هسـتند و    ياز نيـرو  يمانند مار و درندگان نيز حائز درجـات 

د عناصـر  توانـ  مـي منظـور آنكـه اراده واقعيـت دارد و     .نماينـد  ميشكار خود را مُسخّر 
 .ديگر را استخدام كند

تعبير و  هب ميان آوردن عنصر سوم و استفاده و استناد به آيات قرآن اينك با در
1.پردازيم يگردش جهان م ياصل يمفصل يا مولدها يها توجيه پديده

 

                                                
صاً ممكن شود. مخصو روى مى زياده نظر بيايد كه در استخراج و استناد آيات قرآن هدر اين كتاب شايد ب. 1

ها خسته كننده باشد.  ها و ترجمه پاورقي هعربى نيستند، مراجعه ب هاست براى خوانندگانى كه چندان آشنا ب
كه مأنوس با قرآن هستند، چنين نباشد ثانياً تعمد داريم آيات متعددى  اما اميدواريم اوالً براى كساني

هاى  سبيل تصادف در عبارات يا تعبير و تعميمها بر  ها و استنباط شاهد بياوريم تا تصور نشود استدالل
كه سابقه در  كنيم. ثالثاً، باز براى كساني بازى مى  باشد و با لغات غيرمجاز پيش خودى در آيات قرآن مى

فى است كه در هر آيه و حتى هر كلمه با يمعنى و تفسير قرآن دارند، كالم خدا داراى چنان دقايق و لطا
دهد كه هر كدام لطف  دست مى هيشه كلمات، معانى و مفاهيم عميق و بديعى بتوجه به سياق عبارت و ر

 .و داللت خاصى دارد
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 پيدايش اوليه جهان يا آفرينش -1
  .تحقق يافت يانرژ كرد و بروز يگرفت، قدرت  تعلق يكُن فَيَكُون و يازل ي اراده

گاز  صورت بهكه ابتدا  يا و تراكم آن، ماده را پديد آورد؛ ماده يكثرت انرژ
بود و هنوز تفاوت و تفرقه يا  يسيار رقيق و به حالت اتم يا الكترون و ذرات انرژب

شايد متمركز بودند و بعداً بر طبق نظريات جديد  .نداشت يترتيب خاص و تشكيالت
 :توسعه و تشكل يافتند زيرشريفه  ي علم هيئت و آيه

 1«َفَفَّتْقَناُهَما اَنَّتا َرْتًقااِت َواْلَأْرَض َكَأَن الَسَماَو» : 75/  (31)انبياء
 (...ن بسته بودند، پس آنها را گشوديمها و زمي آسمان ...)

 نظام جهان و قوانين طبيعت -2
ها و  بگرايند و جريان يسمت هوانستند بت يها و مواد درهم يكنواخت البته نم انرژي

جمع شده  يها و انواع پديد آيد و مثل يك لشكر سرباز است كه در ميدان صورت
و حركت احتياج به تعيين وظايف و تشخيص درجات و  يبند صف يباشند و برا

 .صدور فرمان داشته باشند
كليف يا امر صادر گرديد و در هر محيط و مرتبه ت ياز آستان اله يفرمان عموم

 :معين گرديد ياز طريق وح
 «َأْمَرَها َوَأْوَحى ِفي ُكِل َسَماء» : 13/  (81)فصلت

 (...را وحى كرد امرش و در هر آسمان... )

 يگرديد، ممكن است همان خواص ذات ياين امر خدا كه بر تمام موجودات وح
سينتيك،  يطبيعت از قبيل جاذبه، انرژ ييا قوانين عموم يت ذرات و ميل تركيبثاب

  .كوانتا و غيره باشد يتئور

 پيدايش حيات -9
افالك و كواكب هر كدام ترتيب  .مواد و ذرات معلوم شد يترتيب نظام درون اين به

 آيه شريفه: مصداق به يو تقدير و مجرائ
 (71( / 70)يس)«.َلَها َذِلَك َتْقِديُراْلَعِزيِزاْلَعِّليِم َوالَشْمُس َتْجِري ِلُمْسَّتَقٍر»

                                                
ى جهان بعد از آفرينش اوليه وجود دارد ي، شرح عجيبى در مراحل ابتدا، در خطبه اشباحالبالغه در نهج .1

و بسيارى ديگر مورد تأييد يا قابل تعبير نظريات علمى اخير  كه بعضى از مطالب آن هنوز مرموز است
 .باشد مي



 
 

 

 
 

 037  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  انتها ذرّه بي

 

اين تقدير خداوند  ؛و خورشيد براى قرارگاه خودش در جريان است)
 (.غالب بسيار دانا است

ايد متجاوز از ميلياردها مديد كه ش يها مدت .جمله كره زمين آن پيدا كردند، از 
ها كردند، رتق و  ها بر سروكول هم زدند، تأثير و تركيب سال باشد مواد و انرژي

ها ريخته  ها و دشت مثل آب پديدار گشت، آب بر كوه يها رخ داد، مواد جديد فتق
يد، درياها تشكيل شد، فضا از اكسيژن و ازت و بخار آب پر شد، يو روان شد و سا

  ...بود يفعاليت و فنون خاص يراهم گرديد كه مساعد برافرفته  فتهر يمحيط جديد
 را كه تسليم صد يجرم ماد .دميده شد يو روح يمجدداً اراده تعلق گرفت، وحي

حال خود رها شود، بر طبق  هباشد و اگر ب يها است و منفعل مطلق م درصد انرژي
از آن ساخت  يرود، تركيب و ترتيب مي يابو خر يمواره ( و بهيكهولت )آنتروپ اصل

نشان داده  يپيدا نمايد، سرسخت «شخصيت»كرد كه  يچنين استعداد و امكان يو دارا
ها و كم و  رغم سرد و گرم يا مرگ مقاومت كند و خود را علي يدر برابر آنتروپ

 .و رشد و توليدمثل نمايدكند، ها نگاه دارد و بسازد، جذب و دفع  زيادي

وجود دارد كه به آنها چنين  يو خواص يكه در مواد، ميل تركيب طور همان
حاالت و صفات را داده است، در موجودات زنده نيز غريزه وجود دارد كه ضامن 

 :داند يم ياز وح يناش غريزه را قرآن .بقاء و ناظم اعمال آنها باشد
َأِن اَتِخِذي ِمَن اْلِجَباِل ّبُيوًتا َوِمَن  ّبَك ِإَلى الَنْحِلَوَأْوَحى َر» : 01/  (10)نحل

 «.الَشَجِر َوِمَما َيْعِرُشوَن
ها و از  هايت را از كوه كرد كه خانه )و پروردگارت به زنبورعسل وحي

 ر.(درخت و از آنچه باال و بلند است برگي

 يكما آنكه در مورد جمادات و مواد نيز آنجا كه داللت و حكايت از چيز
و در  شود ميبرده  كار هب ي، باز كلمه وحدهند ميكنند و سرگذشت خود را بروز  يم

 :شود مياو ياد  يدهندگ پرورش يصفت ربوبيت يعن هب كليه اين موارد از خدا 

 «.ّبَأَن َرّبَك َأْوَحى َلَها .َيْوَمِئٍذ ُتَحِدُث َأْخَباَرَها» : 0و  8/  (99)زلزال
بنا به آنچه   كند، )در آن روز )زمين( اخبار خود را حكايت مي

 پروردگارت برايش وحي كرده است.(

 يبنا به مسلمات علم كه آب يو اصل يزمين و نقش اساس يروپيدايش حيات بر 
 :الذكر از سوره انبياء در اين عمل دارد )از جمله در دنباله آيه فوق و تصريحات قرآن
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( اولين 1«حَيٍتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَ شَيْءٍفَفَ أَنَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا»
چه در عالم حيات،  .است  سوي به εبينهايت و راه انداختن يواد گام در طريق

ريخته  يمقاومت در برابر مرگ و نيست ي ترين مراتب آن، اوالً پايه در پست يحت
بر حفظ نسل و نوع، يك عمل تكثير و  ثانياً توليدمثل، عالوهو  )تغذيه و نمو( شود مي

جان را ببلعد و  خواهد جهان بي جهان جاندار مي .است  سوي بهتوسعه يا سير 
 .خود درآورد صورت به

بزرگ كردن و  يبرا ε بر يك  نوع اشراق و اتصال يك  حيات اصالً يك
  .باشد ميخود  سوي بهتكثير و تكبير آن 

 پيدايش انسان -4
فراوان و با  يها در عين سنخيت با حيوان و شباهت دانيد انسان كه مي طور همان

كه در تشكيل جنين و در ساختمان اعضاء  يمدارج تحول و تكامل بودنِوجود مشهود
اليه آن انسان  يتا استخوانداران و پستانداران و منته يسلول حيوانات تك ي در سلسله

نسبت به مسير  (éDiscontinuit) يمايز يا بريدگنيز وجود ت ي، از جهاتشود ميديده 
قدم هنوز  يوجود دارد كه هيچ حيوان يهاي جايگاه ها و پله .دهد ميآنها نشان  يعموم

تر از همه و شايد اساس و عامل تمام اين  مهم .گذارد آن نگذارده و نمي يرو
و استعداد ، همان خصلت يا لياقت بينهايت بودن انسان در آرزو يامتيازات اختصاص

جانداران در ميدان تكامل  ي كه سلسله يا در اين زمينه و در مسابقه .و ارتقاء است
متوقف گرديده و فعالً درجا  يا اند، هركدام از آنها باالخره در مرحله گذارده

روز  هب ، بلكه روزدهد ميفقط انسان است كه نه تنها سير تكامل را ادامه  .زنند مي
 .شود ميتر  سريع

 ينيرو .است يكم ي در نباتات و حيوانات تنها از جنبه  سوي بهمل و سير تكا
موانع و  ه، در صورت عدم برخورد بدهد ميو غريزه توليدمثل به آنها اجازه  يعضالن

مورد انسان تكامل  در يول .بروند كميت و تعداد تا  لحاظ بهشرط تأمين مواد الزم  هب
 يها صورت بهكه  يمخصوصاً از نظر كيف .است هر دو يو كيف يو توليد در جنبه كم

مختلف، دانش، تقوا، قدرت، سرمايه، صنعت، هنر، اراده و صفات ديگر كه حد و 
 .كند ياندازه ندارد بروز م

                                                
و هر  ؟گشوديماز هم آنها را سپس بودند،  به هم پيوسته نها و زمي آسمان]كرات[  ... : 75/  (31)انبياء .1

 ...؛ اى را از آب پديد آورديم ندهموجود ز
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فرض قبول قانون تطور، ارتحال از حيوان به انسان  بدون يك جهش  هبنابراين ب
شدن عنصر يا عامل  شف كرده و معتقداند( و واردك يطبيع كه دانشمندان طور همان)

كه گفتيم اين جهش  ينحو هب قرآن .پذير نبوده است واسط، امكان ي در حلقه يا تازه
 يرا كه اولين انسان است، پس از ط آدم ابوالبشر يممتاز، يعن ي و ظهورِ نوعِ تازه

 است: و گل شروع شدهكه از خاك  يشدن مراحل قبل
  «.ِطنٍي َوّبَدَأ َخّْلَّق اْلِإنَساِن ِمن: » 1/  (73)سجده

 (.و آفرينش انسان را از گل ابتدا كرد )...

َكْيَف ّبَدَأ اْلَخّْلَّق ُثَم الَّلُه  واُقْل ِسرُيوا ِفي اْلَأْرِض َفانُظُر»:  35/ ( 39)عنكبوت
  «ُينِشُئ الَنْشَأَة اْلآِخَرَة

)بگو در زمين سير كنيد تا ببينيد چگونه خداوند آفرينش را آغاز كرد و 
 ...(آورد وجود مى هپس از آن نشأه و مرحله بعدى را ب

 و تسويه الزم رسيده است، مديون يك نفخه يل حيوانآخرين درجه تكمي هو ب
عمل  هداند و پس از آنكه چنين تحريك و ترفيع ب مي ياله كوچك و دميدن روح

تمام مواد و  يارزگ استفاده و خدمت يآمد، انسان صاحب استعداد و شايستگ
 :شود ميطبيعت  ينيروها

َفَقُعوْا َلُه  َفِإَذا َسَوْيُّتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن ُروِحي» : 13/  (71)ص يا 39/  (10)حجر
 «.َساِجِديَن

خود در آن دميدم، پس براي  را به پايان بردم و از روح )چون آفرينش
 و به سجده درآييد.(ا

 مشخص و ي محدب يا غده ي عقده صورت به يخداي در اينجا الزم نيست روح
خاص، قابل رؤيت ما و ضبط  يو اخالق يفكر يمعين يا منبع نيرو يمركز عصب يحت

وجود  يزياد يدر عالم طبيعت و در حيات، مؤثرها .شناسان باشد جراحان و روان
تر از خودشان است،  عاميانه، گنده اصطالح بهو  تر بزرگ يدارد كه عملشان خيل

 يا مايه و زور نه و هستند بزرگ جسماً نه .گذرند مي مجهول و نامحسوس ذلك مع
 دست هب يچنان فعاليت (Orientation)و توجيه اوليه تحريك يك با .آورند يميان م در

 يكل هد كه صورت و سيرت و سرنوشت بنماين يعناصر موجود در محيط برپا م
غليان در يك مايع فوق جوش، وجود  ي اوليه ييهوا يها ؛ مانند حبابشود ميعوض 



 
 

 

 
 

 «مباحث بنيادين»،  (1) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  030

 

جو اشباع شده، سبب تشكيل ابر و ريزش باران  ينمك در هوا يينامر يها نطفه
ها  ، هورمونيحيات يها ها در فعاليت ، ويتامينيمانند كاتاليزورها در شيم .دنگرد مي
عقب اين بگرديم كه روح نبايد پس  .و غيره يرشد موجودات زنده و اعمال جنسدر 
از بدن انسان  يرا در محل محسوس و عضو معلوم ييا مبدأ و مايه جهش انسان ياله

با يك امر و در چشم  يتحريك و توجيه .از اعمال او بيابيم و نشان دهيم ييا در عمل
 :ي آيه مصداق به يبرهم زدن

 «.َكَّلْمٍح ّباْلَبَصِر َوَما َأْمُرَنا ِإَلا َواِحَدٌة» : 05/  (08)قمر

 (.امر ما نيست مگر يك دم مانند چشم ّبرهم زدن)

 .راه افتاده است هب يعمل آمده و سير و سيرت ديگر هب

چيزها همراه بوده  يبا خيل ،كه قبالً گفتيم مان طوره ياله روح ي البته اين نفخه
  .است، از جمله با اختيار و لوازم و آثار آن

  بياءنبعثت ا -5
يك  خود و حقانيت مكتب آنها، آيا ينظر از حقيقت وح ، صرفانبياء ظهور و وجود

ها نيست؟ طرز تشكيل  افراد و مكتب ساير قياس بهاستثناء يا الاقل تمايز و جهش 
و مصلحين بدون  افكار و عواطف و اخالق آنها كه بر خالف بزرگان و دانشمندان

 يمقدمات كالسيك تعليم و تربيت در نزد استاد و دور از شرايط تلقين و تأثيرها
كه بروز غرضانه  بي يخلوص و عشق و فداكار يمحيط بوده است، و بعد حد اعال

و مشكالت و موانع، رسالت خويش را ثابت  يرغم تنهاي كه علي ينوع هاند، ب داده
 لحاظ به يبزرگ يها موفقيت هل و عوامل الزم بياز وسا ياند و با عدم برخوردار كرده

  ...!اند ل شدهينا يو فكر ياجتماع يها ها و ايجاد انقالب جلب عواطف و عقايد انسان
و  يياشاره شده است، محققين اروپا «يله وحئمس» ي هكه در جزو طور همان

طرف، پس از پيمودن  اين به ياز قرن دهم ميالد مخالفين سرسخت اوليه رسول اكرم
تجاهل و تنفر، توجه و ترديد، تحقيق و تجليل باالخره به دوران تفهيم  يمراحل متوال

اند كه اگر نبوت او را قبول ندارند، شخصيت و  جا رسيدهاين به .اند يب رسيدهو تقر
بينند كليه  يم .له الينحل شده استئفعاليت و رسالت حضرت برايشان يك معما و مس

عمل آمده غلط و نارسا از  هتقليد، تعليم، تأثير و غيره ب يها كه بر مبنا تعبيرها و توجيه
استاد ( Blachère) تا آنجا كه بالشر .اند اجز ماندهآب درآمده است و از جواب ع
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را كه  پيغمبر خاتم خود راجع به عنوان كتاب پاريس( Sorbonne) دانشگاه سوربون
( La viae de Mahomet - Life of Mahammad)«محمد يزندگ»رسم بوده است 

 .گذارد مي (Le Problème  de Mahomet) «محمد يمعما»بگذارند، او 

خروج و  .ها و آن جريان يهور عيساز مصر، ظ يطور است خروج موس همين
پيروان  يول كنند ميواضع مكتب سكوت  هنسبت ب يغيردين يها كه تاريخ يظهورهاي

 .نمايند مي يكثير و آثار عظيم آنها را بررس

تقريباً  .نمايد مي يله معرفئمس يگو عنصر سوم را جواب در اين مورد نيز قرآن
در  .شود مي برده كار هب جا هجاب كلمه، و امر ،روح ،يوح ده،ارا يتعبيرها و مفاهيم كليه

 :يمينما از آنها را مجدداً تكرار مي ينمونه آورديم، بعض يآيات 051و  050 صفحات

 «َكِّلَماٍت َفَّتاَّب َعَّلْيِه َفَّتَّلَقى آَدُم ِمن َرّبِه» : 71/  (3)بقره

ي َجاِعُّلَك َفَأَتَمُهَن َقاَل ِإِن َوِإِذ اّبَّتَّلى ِإّبَراِهيَم َرّبُه ّبَكِّلَماٍت» : 138/  (3)بقره
1«ِلّلَناِس ِإَماًما

 

 «َوُروٌح ِمْنُه ِإَلى َمْرَيَم َكِّلَمُّتُه َأْلَقاَها» : 111/ ( 8)نساء

 «ُموَسى اْلَأْمَر ِإْذ َقَّضْيَنا ِإَلى َوَما ُكنَت ّبَجاِنِب اْلَغْرّبِي » : 88/  (31)قصص

ِإَلى ُنوٍح َوالَنِبِينَي ِمن ّبْعِدِه  ِإَنا َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َكَما َأْوَحْيَنا» : 108و  107/  (8)نساء
َل َوْإْسَحَّق َوَيْعُقوَّب َواأَلْسَباِط َوِعيَسى َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ِإّبَراِهيَم َوِإْسَماِعي

 .َن َوآَتْيَنا َداُووَد َزّبوًراَوَأُيوَّب َوُيوُنَس َوَهاُروَن َوُسَّلْيَما
ْيَك َوَكَّلَم َقْبُل َوُرُساًل َلْم َنْقُصْصُهْم َعَّل َوُرُساًل َقْد َقَصْصَناُهْم َعَّلْيَك ِمن

 «.الّّلُه ُموَسى َتْكِّليًما

الَّلُه ِإَلا َوْحًيا َأْو ِمن َوَراء  َوَما َكاَن ِلَبَشٍر َأن ُيَكِّلَمُه» : 03و  01/  (83)يشور
 .ِإْذِنِه َما َيَشاء ِإَنُه َعِّلٌي َحِكيٌمِحَجاٍّب َأْو ُيْرِسَل َرُسوًلا َفُيوِحَي ّب

                                                
جاى وحى يا امر كلمه جعل  همختصر اختالف و نكته دقيقى وجود دارد كه ب در مورد حضرت ابراهيم .1

 .كار رفته است و بعداً متذكر خواهيم شد هب
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 «ُروًحا ِمْن َأْمِرَنا  َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك

جهان  يها ها و پديده مانند ساير جريان پيغمبران يو برانگيختگ يالبته برگزيدگ
 .عمل نيامده است هدلخواه و هوس يا تصادف ب يده از رواسباب نبو يبالمقدمه و ب

 lection)اصلح  اوالً انتخاب .بلكه مراحل و اصول تكامل رعايت شده است

naturelleéS )طبق قانون يمتوال يها تكميل نخبه پس از تصفيه و يفردها يرو ،
را دريافت  ياله ي بوده است كه نفخه يا وراثت و در نسل و نژاد همان فرد اوليه

 :حوا ازدواج نموده است يكرده و بعداً با جنس ماده يعن

 َوآَل ِإّبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن ِإَن الّّلَه اْصَطَفى آَدَم َوُنوًحا» : 78و  77/  (7)عمران آل
 .َعَّلى اْلَعاَلِمنَي

 « ُذِرَيًة ّبْعُّضَها ِمن ّبْعٍض
عمران را در ميان مردم و  ابراهيم و آل همانا كه خداوند آدم و نوح و آل)

  .برمردم دنيا برگزيد
 (...بعضى از آنها از نسل بعضى ديگر بودند

 يها افتادن با مشركبياء و اولياء بوده، پس از دران ثانياً تنازع بقا سيره كليه
يا  يشدن، مهبط وح مستبد و اشراف متمتع، و پاك و پيروز متكبرِ متعصب، سالطين

مالء قوم نوح، نمرود،  در باره مانند آيات فراوان قرآن .اند گرديده اهللدِنْعِ نْمؤيد مِ
 :و همچنين اين آيه ، قريشسنگ يهوددل  و هلمان و جنود آنها، روحانيون فرعون

وْا َعَّلى َما ُكِذّبوْا َوُأوُذوْا َحَّتى َفَصَبُر َوَلَقْد ُكِذّبْت ُرُسٌل ِمن َقْبِّلَك» : 78/  (0)انعام
 «.َأَتاُهْم َنْصُرَنا َوّاَل ُمَبِدَل ِلَكِّلَماِت الّّلِه َوَلقْد َجاءَك ِمن َنَبِإ اْلُمْرَسِّلنَي

پيش از تو نيز تكذيب شدند ولى بر آن  يقين پيغمبران هو حتماً ب)
ند تا آنكه يارى ما برايشان آمد و پايدارى كردند و مورد آزار قرار گرفت

اى براى كلمات خدا نيست و يقيناً از اخبار  كننده تغييردهنده و تبديل
 (.پيغمبران برايت آمده است

والدت و نبوت  يبرا ييا وح روح يمثل اينكه دوبار دخالت عنصر سوم يعن
تحويل حيوان به انسان و ديگر در تصفيه  در تبديل و ييك .الزم شده است پيغمبران

و احياناً در تجديد آن پس از خاموش  .مرحله نبوت و رسالت يو تكميل آن برا
مورد  شدن انبياء يا اختالط خون در زبده، در اثر كشته يها شدن يا از بين رفتن ژن

 .(مالَالسَ مُهِيْلَعَ ا وَنَيِبِنَ يلَ)عَ يو حضرت عيس يحضرت يحي
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 پيغمبران ياز وح كه در قرآن ياين نكته نيز قابل توجه است كه غالب جاهاي
 يتعليمات ياست و يا القا يبعض يوالدت غيرعاد ه، يا صحبت راجع بشود ميصحبت 

رار بگيرد، مثل خبردادن و در دسترس بشر  قد توان ميناست كه معموالً و طبيعتاً 
از خدا كه از مسائل غيرمشهود و فوق استعداد  يو لزوم پرهيزكار اخطاركردن قيامت

 را آنتوانسته است  يخود نم يخود هگاه بشر ب است و هيچ يبشر يو احتياجات آن
حدوث آن  هراجع ب يكه درك كند، يا اطالعات صحيحاين بهحدس بزند تا چه رسد 

آمده است تماماً  051و  050ات پيغمبران كه در صفح يبدهد )آيات مربوط به وح
، 3«.اتَقُونِإِالَ أَنَاْ فَ أَنْ أَنذِرُواْ أَنَهُ الَ إِلَهَ»، 1.«لِيُنذِرَ يَوْمَ التَلَاقِ» :از قبيل ييبه منظورها

 .(شود ميختم  8«مَا كُنتَ تَدْرِي» ،7.«لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ»

 نزول امر ،یآسمان یو بالها معجزات پيغمبران -6
يك سلسله اعمال و آثار و  ه، بالت انبياءو رس مصادف و مترادف با والدت و بعثت

اوالً قرآن در غيرزمان  .دارد يخوريم كه معموالً روال غيرعاد برمي احوال در قرآن
وجود دارد كه  يگويد، بلكه آيات يانبياء از اين نوع حوادث و قضايا سخن نم

داشته  پيغمبران وجود بهدوران يا  هص برسانداين نوع حوادث انحصار و اختصا يم
 :از قبيل .است

 .َلَها ُمنِذُروَن َوَما َأْهَّلْكَنا ِمن َقْرَيٍة ِإَلا»
0«.َ ِذْكَرى َوَما ُكَنا َظاِلِمنَي

 

َحَّتى َيْبَعَث ِفي ُأِمَها َرُسوًلا َيّْتُّلو َعَّلْيِهْم  اَن َرّبَك ُمْهِّلَك اْلُقَرىَوَما َك»
0«.آَياِتَنا َوَما ُكَنا ُمْهِّلِكي اْلُقَرى ِإَلا َوَأْهُّلَها َظاِلُموَن

 

                                                
 به مردم، روز قيامت را بيم دهد.... تا  : 10/ ( 85)غافر .1
 براي آنكه به مردم اخطار كنند كه خدايي جز من نيست، تنها از من پروا كنيد....  : 3/  (10)نحل .3
 .... تا از بيم دهندگان باشى : 198/ ( 30)شعراء .7
 ...دانستى تو نمى قبالً...  : 03/ ( 83)شورا .8
ورى، آياد هيچ شهرى را هالك نكرديم، مگر اينكه ]براى[ ]مردمِ[ : 359و  351/  (30)شعراء .0

 .نان بود[ و ما ستمگر نبوديمآشكار داشتند ]اگر جز اين بود، ستمى نسبت به آهشداردهندگانى 
نها آد، مگر اينكه در مركز شهرها را هالك نخواهد كر ]مردم[ صاحب اختيار تو : 09/  (31)صصق .0

نان تالوت كند ]و هشدار دهد[؛ و تنها سرزمين ستمگران را نابود آيات ما را بر آرسولى برانگيزد كه 
 .كنيم مى
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كه بيشتر نيزدر سوره  است همراه« امر»ثانياً نزول وحدوث اين حوادث با كلمه 
 .باشدتكرار نشده ر كلمه ام اين اندازه يا در هيچ سوره شايد آمده است و هود

 «َوَفاَر الَّتُنوُر ء َأْمُرَناَحَّتى ِإَذا َجا» : ، در مورد قوم نوح85/  (11)هود
 (...و )آب از( تنور جوشيدتا آنكه امر ما آمد )

َواَلِذيَن آَمُنوْا  ًداُهو َوَلَما َجاء َأْمُرَنا َنَجْيَنا» :، در مورد قوم هود 01/  (11)هود
 «َمَعُه

 (...يمر ما رسيد هود و كسانى را كه با او بودند نجات دادكه ام و همين)

ًحا َواَلِذيَن آَمُنوْا َصاِل َفَّلَما َجاء َأْمُرَنا َنَجْيَنا» :، در مورد قوم صالح 00/  (11)هود
 «َمَعُه

كسانى را كه با او ايمان آورده بودند كه امر ما آمد صالح و  پس همين)
 (...نجات داديم

َهَذا ِإَنُه َقْد َجاء َأْمُر  َيا ِإّبَراِهيُم َأْعِرْض َعْن» : ، در مورد قوم لوط10/  (11)هود
 «.ٌّب َغْيُر َمْرُدوٍدَرّبَك َوِإَنُهْم آِتيِهْم َعَذا

اى ابراهيم از اين )سخن و اصرار و وساطت( بگذر همانا امر )
غيرقابل  كه براى آنها عذاب قطعىِ پروردگارت آمده است و بدان

 (.رسد ردشدن مي

َساِفَّلَها  اِلَيَهاَفَّلَما َجاء َأْمُرَنا َجَعّْلَنا َع» : ، در مورد قوم لوط13/  (11)هود
 «.َوَأْمَطْرَنا َعَّلْيَها ِحَجاَرًة ِمن ِسِجيٍل َمنُّضوٍد

پس چون فرمان ما آمد آنجا را زير و زبر كرديم و بارانى از سنگريزه )
 (.سنگ و گل بر هم آميخته بر سرشان ريختيم

ُشَعْيًبا َواَلِذيَن آَمُنوْا  َوَلَما َجاء َأْمُرَنا َنَجْيَنا» : ، درمورد قوم شعيب98/  (11)هود
 «َمَعُه ّبَرْحَمٍة َمَنا َوَأَخَذِت اَلِذيَن َظَّلُموْا الَصْيَحُة

و كسانى را كه با او ايمان آورده بودند  چون امر ما آمد شعيب)
رحمت خود نجات داديم و آنها را كه ستم و خالف كرده بودند فرياد  هب

 (..مهلكى دربرگرفت

َوَما َظَّلْمَناُهْم » :و ساير اقوام هالك شده ، در مورد فرعون151/  (11)هود
 «ِلَما َجاء َأْمُر َرّبَك ...َأنُفَسُهْم  ِكن َظَّلُموْاَوَل
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كه  خود ستم كردند... زماني هو ما به آنها ظلم نكرديم بلكه خودشان ب)
 (...امر پروردگارت آمد

و اين قبيل حوادث و  كند مي)سوره هود(، مثل اينكه خالصه  137سپس آيه 
  :گويد ميزده يكجا  جمع نهايت امور را

 (137(/11)هود) «ْيِه ُيْرَجُع اأَلْمُر ُكُّلُهَوِإَل َوِلّّلِه َغْيُب الَسَماَواِت َواأَلْرِض»
 سوي بهتمامه ه و امر ب ن استها و زمي غيب آسمان)اسرار( و براى خدا )

 (...گردد او برمي

و  يئپيغمبر و جز ييك پديده شخص يوح يا فرشته يمنظور آنكه نزول وح
 يعموم يها آثار و انعكاس يو دارا يحادثه جهان ياحتمال قو هنبوده ب يخصوص

ها را نقل  قضيه مغمخصوص و  يكما آنكه مسيحيان طلوع ستاره صليب .بوده است
 مرتبت يو در روايات ما بسيار آمده است كه در شب ميالد حضرت ختم كنند مي
قصه  خاموش شد، اعراب يبزرگ ن فرو ريخت و آتشكدهيمدا يها از طاق يطاق

 (13)جن ي و باالخره آنچه اصالت بيشتر دارد در سوره كنند ميرا نقل  سطيح كاهن
ها و اشعه و  صحبت از پر شدن آسمان از نگهبانان سخت و رفت و آمد شهاب

 (91)سوره قدر !اهل زمين شر خواسته شده است يا رشد و تكامل ياينكه برا ينگران
ديگر  يمتدرجاً ابالغ شده است و در جاها نيز با آنكه آيات قرآن (88)و سوره دخان

بيان  3«نَاسِ عَلَى مُكْثٍعَلَى ال وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ» و 1.«وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِيلًا» : با عبارات
دارند، با آن كيفيات  جا و در يك شب اعالم مي يك طور به را آن نزول شود، يم

 .تا طلوع فجر در سراسر شب قدر و روح خاص نزول ممتد و توأم با سالم مالئكه
 .رآن در دو وهله انجام شده استاند، نزول ق غالب مفسرين و نيز در احاديث گفته

 يو وهله دوم نزول تدريج يبه آسمان زمين يا عالم سفل يوهله اول نزول دفع
 .پيغمبر  به دل و زبان برحسب احتياج و اقتضاء از آنجا

ت نبو ي لهئو مس ي، نزول وحشود مياستنباط  به آنچه در قرآن ترتيب و بنا اين به
انسانيت دانست كه  يها مربوط به بشريت و جهش يعموم يها از پديده يرا بايد يك

و تحقق  يتحول و تكامل بشر تجل يها يا بندها در سر مفصل يدر مواقع خاص يعن
فراخور استعداد  هب يافراد معدود ممتاز يانداز بوده، ول يافته است يا آنكه هميشه طنين

 كه يافراد .اند و واسط مابين خالق و خلق شده كرده دريافت را آن زمان ياجاحت و خود
                                                

 : و به آرامي تمام خوانديم. 73/  (30)فرقان. 1
 هاي مختلف، به تدريج نازل كرديم... را در بخش : قرآن 150/  (11)اسراء .3
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احياناً با دعا و درخواستشان  و بوده روح و فرشتگان درك خصلت يكمابيش دارا
  ...آمده است يعمل م هو اعجاز ب «اذن»ه و شد ميصادر  «امر»

 :پايان جهان -7
را نيز كه علم هنوز نه وارد و  و پيدايش جهان آينده يا آخرت پايان جهان حاضر

 .دهد يبه عنصر سوم نسبت م كند، قرآن يمأخوذ آن شده است و نه طرح و قبول م
 .خوريم يهمان كلمات و تعبيرات برمه ب ييعن

صدور امر انجام جهان از اين دوران به آن دوران با نفخ صور و  ياوالً ارتحال كل
 :شود يم

َمن ِفي الَسَماَواِت َوَمن ِفي اْلَأْرِض ِإَلا  َوُنِفَخ ِفي الُصوِر َفَصِعَّق» : 01/  (79)زمر
 «.َمن َشاء الَّلُه ُثَم ُنِفَخ ِفيِه ُأْخَرى َفِإَذا ُهم ِقَياٌم َينُظُروَن

ها و در زمين است جز  و در صور دميده شود، پس هركس در آسمان)
آنچه خدا بخواهد كوبيده و بيهوش شود. سپس بار ديگرى در آن دميده 

 (.اند شود، پس در اين هنگام آنها برخاسته و نگاه كننده
نفخه  اين يكند و موقع يشود و صورت و سير ديگر پيدا م يثانياً زمين و دنيا عوض م

شود كه جهان اعم از زمين و آسمان  يحركت و حيات تازه دميده م روحصور و 
مرگ گذاشته جهش و  ييعن يو سرد يو هموار يخاموش هرو ب برطبق اصل كهولت

 :است يآن ضرور يبرا يجنبش

َوِإَذا اْلِجَباُل . َوِإَذا الُنُجوُم انَكَدَرْت. ْتِإَذا الَشْمُس ُكِوَر» : 7تا  1/  (11)تكوير
 «.ُسِيَرْت

و ستارگان منكدر  .خود پيچيدن بيفتد هزمانى كه آفتاب به تيرگى و ب)
 .(يران پيدا كنندها س و كوه .شوند

 «.َو ِاَذااْلِبحاُر ُفِجَرت .ِاَذااْلَكواِكُب اْنَّتَثَرْت َو .ِاَذاالَسماُء اْنَفَطَرْت» :7تا1/(13)انفطار
و  .و ستارگان بپاشند و فرو ريزند .زمانى كه آسمان از هم بشكافد)

 .(م شونده درياها شكافته و متصل به

ْأَنا َأَوَل َخّْلٍّق َكَما ّبَد ِلّْلُكُّتِب َيْوَم َنْطِوي الَسَماء َكَطِي الِسِجِل» : 158/  (31)انبياء
 «ُنِعيُدُه

 كه   طور  پيچيم همان ها درهم مى روزى كه آسمان را مثل طومار كتاب)
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 (...گردانيم را برمى ابتدا نموده بوديم آن

غيرقابل تصور و  يو كوبندگ يتوأم با انفجار و بهم ريختگ ثالثاً پديده قيامت
 :ه استگذشت يشدن بندها پاره

 .َواِحَدٌة َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الُصوِر َنْفَخٌة» : 10 تا 17/  (09)الحاقه
 .ًةَفُدَكَّتا َدَكًة َواِحَد َوُحِمَّلِت اْلَأْرُض َواْلِجَباُل

 «.َوانَشَقِت الَسَماء َفِهَي َيْوَمِئٍذ َواِهَيٌة .َفَيْوَمِئٍذ َوَقَعِت اْلَواِقَعُة
ها برداشته و  و زمين و كوه .مرتبه دميده شود پس چون در صور يك)
پس در چنين روزى واقعه واقع  .زده شود مه وضوع خاصى ناگهان بهم

 (.گردد و آسمان پاره گرديده سست و سبك مى .شود مى

تا آنجا كه راجع به پايان  يدر بحث از جهات جهان سه عنصر يدر اين بند يعن
توضيح  اكتفا كرده و به اثبات و چند اشاره از آيات قرآن ه، فقط بشود ميجهان 

الذكر مورد اكتشاف  م كه نظريات فوقييگو و اين را هم نمي 1بيشتر آن نظر نداريم
يم كه اگر قرار بر وقوع يتوانيم بگو ياين را م يعلم باشد، ول يو تصديق فور يقبل

قرائن و نيست(،  á priori مردود بالبداهه يا ياز نظر علمباشد )و اين مطلب  آخرت
و ارتباط مابين آن مراحل،  يآهنگ يك هم .دهد، درست است يكه قرآن م يهاي نشانه

است،  قائل سوم عنصر يبرا كه ينقش با قرآن، منطق در چه و جديد علوم منطق در چه
بوده و دليل بر  ياعل و يكل يو در يك سطح خيل يموضوع كامالً جد .وجود دارد
 :داند يم «علم»يك  را و حدوث قيامت آخرتله ئقرآن مس .است ياعتبار دعو

3«َوِإَنُه َلِعّْلٌم ِلّلَساَعِة َفَّلا َتْمَّتُرَن ّبَها» : 01/  (87)زخرف
 

 ! 7(إِنَ اللَهَ عِندَهُ عِلْمُ السَاعَةِشأن خدا و در نزد خداست )كه در  يهم دانش آن

عنصر سوم، چراغ ارزان  يتازه، يعن يكاال يرو اما اينكه قبالً گفته بوديم قرآن
 ياهميت يب ي يد، نيز گفتهنما يهر گذر و برزن عرضه نم رِسَ را آننگذارده و  يفروش
طبيعت را اعالم  يتكامل و سير يكه تحول دائم يعلم هنوز قرآن نزول زمان در .نيست

اشاره شد  كه طوري بهآن،  يها ها و گردنه پيچ و خم يا نموده باشد و بعد در سر پاره

                                                
 .، مراجعه شود«راه طى شده»براى توضيح بيشتر در اين باره به فصل سوم كتاب  .1
، پس در ي حيات بخشيدنش[ دليلي است بر رستاخيز : همانا او ]تولد عيسي و معجزه 01( / 87زخرف) .3

 مورد رستاخيز هرگز شك مكنيد...
 در اختيار اوست؛ ... : خداست كه آگاهي از لحظه وقوع رستاخيز 78/  (71)لقمان .7
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از قبيل گردش  ي، ما بين مسائلآن روزدرنظر بشر  .گير كرده باشد، وجود نداشت
ن، تشكيل كوه و دشت و بيابان، نزول باران، انعقاد نطفه و رشد جنين، نر و ماده آسما
حكومت  ها، انرژي و مواد تحول و تنوع انسان، ظهور و حيوانات تكامل موجودات، بودن

 .كوچك و بزرگ ديگر تفكيك نشده بود يبر آنها و قضايا يقوانين واحد كل
مطلب و  يدو يا سه وجه ادا هامور و مسائل، باين  ي دربارهبينيم كه قرآن  يذالك م مع

و اراده را كه ما عنصر سوم  ياز قبيل امر و وح ينمايد و تعبيرهاي ياستعمال افعال م
تشخيص  هبردكه ب مي كار هب و معدود محدود ياستثناي يجاها همان در درست ناميديم،

توجيه و تعليل  يجهان در زمان حدوث آنها و قوانين موجود برا يعلم، شرايط قبل
 .الزم شده است( Intervention)ينيست و حقيقتاً يك انگشت و دخالت يكافآنها

به سه وجه مختلف در بيان  كه قرآن يطرز تعبير يدر توضيح مطلب اخير، يعن
 .بدهيم يافعال و اوامر خدا دارد، ناچار الزم است مختصر تفصيل

است كه خواه به امر و وسيله خدا يا بجريان  يو انتساب هر عمل يوجه كل ييك
در عالم رخ  1.(وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ : مصداق بهدست انسان ) هب يو حت يطبيع
 :ز قبيلشود، ا يمربوطه بيان م يها اعمال با همان فعل اين دسته .دهد مي

 َفَأْرَسّْلَنا» ،8«ُيْرِسُل الِرَياَح»، 7«ُيوِلُج الَّلْيَل ِفي الَنَهاِر»، 3«ُيْحِيي َوُيِميُت»

ُيَنِزُل »، 1«اْلِكَّتاُّب ُأنِزَل» ،0«َماء الَسَماء ِمَن ُيَنِزُل» ،0«اْلَعِرِم َسْيَل َعَّلْيِهْم
ُيَعِذُّب »، 15«ْقُه ِمْن َحْيُث َلا َيْحَّتِسُبَوَيْرُز»،9«ُيؤِتي اْلِحْكَمَة»،1«اْلَمآلِئَكَة
َوَلِكَن  َمْيَتَوَما َرَمْيَت ِإْذ َر»، 13«َوَيْهِدي ِإَلْيِه َمن ُيِنيُب» ،11«ءَمن َيَشا

                                                
 ده است.سازيد، آفري كه خدا شما و آنچه را كه مي : درحالي90 /  (71)صافات .1
 دهد... بخشد و مرگ مي و ... : ... حيات مي ،101( / 1، اعراف)100( / 7عمران) و آل 301( / 3بقره) .3
 ... كشاند شب را در روز مى : ... 0/  (01و حديد) 17/   (70ر)، فاط 39/  ( 71، لقمان) 01/  (33حج) .7
 ... فرستد، ور مىآبادها را بشارت : ...  81و  80( / 75، روم)07( / 31، نمل) 01( / 1اعراف) .8
 ...نان فرستاديمآما هم سيل ويرانگرى را بر  پس،: ...  10( / 78سبا) .0
 ... فرستد سمان باران مىآاز  : ... 38( / 75روم) .0
 ...كتاب نازل شده است : ... 100( / 0انعام) .1
 ...كند را نازل مى فرشتگان:  3( / 10نحل) .1
 ...دانشِ توأم با بينش را عطا كند:  309( / 3بقره) .9

 ... كند؛ برد، روزى اش عطا مى و از جايى كه گمان نمى:  7( / 00طالق) .15
هر  ... :  18( / 81و فتح) 31( / 39، عنكبوت) 85و  11( / 0، مائده) 139( / 7عمران) ، آل 318( / 3بقره) .11

 ... كه را بخواهد ]و سزاوار ببيند[، مجازات خواهد كرد
 يد، به سوى خود هدايت خواهد كرد.آباز و هر كه را ]به درگاه او[ : ... 17( / 83شوري) .13
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َصاَفاٍت َوَيْقِبّْضَن َما ُيْمِسُكُهَن  َأَوَلْم َيَرْوا ِإَلى الَطْيِر َفْوَقُهْم»، 1«الّّلَه َرَمى
3«ِإَلا الَرْحَمُن

 

شده از غيرخدا مثل اين است كه ما  يمورد اعمال ظاهراً ناش چنين طرز بيان در
برايمان تهيه كرده و با  يا گرفته و مهندس نقشه يهم اگر تصميم به احداث ساختمان

ترين  ايم، معمار و بنّا مصالح تهيه و برهم چيده باشند و شخصاً كوچك كه داده يپول
 ييم تازگيگو مي يساده و عاد طور بهذالك  در كار وارد نكرده باشيم؛ مع يدست

آشپز و زيرنظر خانم ما پخته شده  وسيله بهرا كه  ييا غذاي .«ام ساخته»يك خانه خوب 
شما آماده  يبرا ييم بيائيد مختصر غذاييگو يباشد، دوستانمان را دعوت كرده و م

 .ام كرده

 يطبيع ياياد وسيله بهخواهد برساند كه عمل  يم است كه قرآن يوجه دوم موارد
و نقشه و تصميم آن از خدا بوده  يقرار قبل يو غيره اجرا شده است، ول ييا انسان

 يفعل .راه انداخته است كه چنين شود هب يخدا چنين خواسته و جريان را طور .است
 :است «جعل»آيد  يزياد م يو در قرآن خيل شود ميكار برده  هكه در اين مورد بيشتر ب

َجَعَل ِفي »، 8«َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِّليَفًة ِإِني»، 7«الَنَهاَر ُمْبِصًرا... َجَعَل »
َجَعَل ّبْيَنُكم »، 0«َجَعَل َلُكم ِمْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا»، 0«الَسَماء ّبُروًجا

1«ي َجاِعُّلَك ِلّلَناِس ِإَماًماِإِن»، 1«َمَوَدًة
 

در جهت  ييانجر .مسبوق به اراده و امر باشد «جَعَلَ»آيد كه  ينظر م هضمناً چنين ب
 .شود ميبيان  «لَعَجَ» ي آنگاه حصول آن با كلمه .رسد ثمر مي يا به كند ميمنظور سير 

در اجل مقرر  تدريج بهاست كه  يامر يافتنِ بعد از خلق و تحقق ي مرحله« لَعَجَ»
 :حصول پيوندد هب

                                                
 ...افكندى، نه تو، بلكه خدا افكند نان[آنگاه كه ]تير به سوى آ [و ]اى رسول...   : 11( / 1انفال) .1
كنند؟  گسترده و جمع مى ها]ى خود را[ اند كه بال مگر پرندگان را بر فراز خويش نديده  : 19( / 01ملك) .3

 ...؛ دارد خداى رحمان نگاهشان نمى جز ]تدبيرِ[ ]هيچ عاملى[
 . قرار داد ... روز را روشني بخش...: .. 01( / 85و غافر) 10( / 31نمل) ،01( / 15يونس). 7
 ...دهم من در زمين جانشينى قرار مى: ...  75( / 3بقره). 8
 ...سمان ستارگانى قرار دادآدر : ...  01( / 30فرقان). 0
 ...خودتان قرار داد []جنس براى شما همسرانى از: ...  13( / 10نحل). 0
 : ... و بين شما دوستي و مهرباني پديد آورد؛ ... 31( / 75روم). 1
 ... دهم پيشواى مردم قرار مى ]سرمشق و[ تو را : ... 138( / 3بقره). 1
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 «.الَّلُه ِلُكِل َشْيٍء َقْدًرا َجَعَل ِإَن الَّلَه ّباِلُغ َأْمِرِه َقْد» : 7/  (00)طالق

تحقيق خداوند براى هر چيزى  ه، ب«رساند مي»خداوند امر خود را  ...)
 (.اى قرار داده است اندازه

 .َوّبَدَأ َخّْلَّق اْلِإنَساِن ِمن ِطنٍي َخَّلَقُه اَلِذي َأْحَسَن ُكَل َشْيٍء» : 1و  1/  (73)سجده
 «.ُثَم َجَعَل َنْسَّلُه ِمن ُسَّلاَلٍة ِمن َماء َمِهنٍي

هر چيزى كه آفريده است و  ي درباره آفريدكسى كه خوبى همان )
 . آفرينش انسان را از گل ابتدا كرد

 (.مقدار قرار داد اى از آب بي را در خالصه و عصارهسپس نسل او 
 :هستند يرساند كه خلق و امر دو مرحله متفاوت و متوال آيه ذيل كامالً مي

َواأَلْرَض ِفي ِسَّتِة َأَياٍم ُثَم  ِإَن َرّبُكُم الّّلُه اَلِذي َخَّلَّق الَسَماَواِت»:  08/   (1اعراف)
َوالَّشْمَس َواْلَقَمَر اْسَّتَوى َعَّلى اْلَعْرِش ُيْغِشي الَّلْيَل الَنَهاَر َيْطُّلُبُه َحِثيًثا 

َوالُنُجوَم ُمَسَّخَراٍت ّبَأْمِرِه َأاَل َلُه اْلَّخْلُق َواأَلْمُر َتَباَّرَك الّلُه َّرُب 
 «.اْلَعاَلِمنَي

و خورشيد و ماه و ستارگان تسخيرشدگان ما به امر هستند، آگاه  ...)
 (امر براى او )يا از طرف او( است.باشيد كه خلق و 

 .(است  )فقط ترجمه قسمت مورد نظر ذكر شده

كه در  يا اما وجه سوم، نه انتساب اعمال مخلوق به خالق است و نه فرمان و نقشه
آن است  يو تحقق فور يكه دخالت مستقيم اراده الهبل .مدت و اجل مقرر بايد برسد

و امر  يا نزول و تمثل فرشتگان ، روحيوح صورت به .شود ميصادر  اهللعندو از 
ها را در  و هالك امت والدت و نبوت پيغمبران ي درباره را آن يها شاهد مثال .است

و  «لدنه من»يا  «هُنْمِ» «اهللعند» يجا هب يديديم و گاه 039، 059، 051، 050صفحات 
  .دارد خدا بهانتساب با ضمير مستقيم گفته شده و در هرحال  «من امره»

 سه گانه یها محصول

 يها ، فقط در زمينه پيدايش و پايان جهان و تحولتوجه به اين سه عنصر در قرآن
ار و محصوالت نيز ما به سه نوع مخلوق در قرآن آث لحاظ به .حساس آن نيست

 كنيم و علم قبول دارد، يا با تطبيق و تأويل درست  را حس مي يكه قسمت  خوريم برمي
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 .هنوز مجهول است يقسمت يآيد؛ ول يدر م

 مواد( 1
كه  طور همان قرآن .اند مواد، اجسامِ محسوس جماد، نبات و حيوان را تشكيل داده

 :داند مي يمواد معدن يتيم اصل انسان را از خاك يعنگف

 «.َكاْلَفَخاِر َخَّلَّق اْلِإنَساَن ِمن َصّْلَصاٍل» : 18/  (00)الرحمن
 (.انسان را از گل خشك صدادار مانند سفال آفريد)

  ها انرژی( 2
آنها  هب يندارند و موجود و محصول خاص يتجسم و شخصيت يعلم ها از نظر انرژي

( از دو نوع يدر اديان توحيد يمبهم و كل طور بهو ) در قرآن ي، ولكند ميتعلق پيدا ن
 .جن و شياطين يو ديگر فرشتگان ييك :شود ميمخلوق با شعور و مشخص صحبت 

جهات  يبينيم از بسيار يو احاديث م در قرآن مالئكه ي بارهدركه  ياعمال و صفات
ل تصرف و تحول در عالم يخلقت يا وسا يطبيعت و اياد يقوا هقابل تطبيق و تعبير ب

ل يل مالئكه وسادر هر حا .ها بدانيم شايد بتوانيم آنها را منشأ يا مظهر انرژي .باشد مي
باران را  يها دانه .نمايند ميهستند كه مابين خالق و مخلوق انجام وظيفه  يطيو وسا

 وسيله بهاند، روحيه مجاهدين  رحمت آورند؛ موكل بر باد هستند، فرشته زمين مي هب
 يو مجر اند؛ حامل پيغام بر پيغمبران و عامل آرامش و سكينه شود ميآنها تقويت 

  ...الموت از آنها است شوند و ملك اوامر مي
 گانفرشت ياالصل رو يبيش از ساير مذاهب توحيد زرتشتدر اين زمينه، مذهب 

 .دهد ميآنها نسبت  هسال را هم ب يها كه ايام هفته و ماهاشاره و اتكاء دارد؛ تاآنجا

 ينوع 1انسان ندارد،  به يكار است و در منطق قرآن يينامر يجن كه موجود
 :ها و ساخته شده از آتش است انرژي محصول

 «.َناٍر َوَخَّلَّق اْلَجاَن ِمن َماِرٍج ِمن» : 10/  (00)الرحمن

 (.دودى از آتش آفريد بى ي شعلهو نوع جن را از )
 يو علت خوددار نمايد ميزبان حال با خدا جدال  هنيز آنجا كه ب شيطان )ابليس(

 :گويد مي، كند ميآدم را بيان  كردنِ از سجده

 «.َوَخَّلْقَّتُه ِمن ِطنٍي َأَنْا َخْيٌر ِمْنُه َخَّلْقَّتِني ِمن َناٍر» : 13/  (1)اعراف
 (.اى و او را از گل من بهتر از او هستم مرا از آتش آفريده)... 

                                                
را شنيدند، تعجب كردند، چنين و  نمن وحى شد كه جماعتى از جن، قرآ هشود بگو ب به پيغمبر گفته مي .1

 .چنان گفتند. خود پيغمبر دعوى ديدن و شنيدن آنها را ندارد
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 خلقت فرشتگان شود ميبود، معلوم  و چون ابليس در آن زمان در عداد مالئكه
مِن مَارِجٍ ) يحرارت يتر انرژ ها ظاهراً از صورت پست ، جنيهمنت .است ينيز از انرژ

 .( هستندمِن نَارٍ

اند، مثل  ها كه مطيع محض و برخالف فرشته آيات قرآن يا موجب پاره هجن ب
اگر راه حق را گزينند رشد و كمال  .ها مشمول هدايت و ضاللت هر دو هستند انسان

 :و در صورت خالف، سوخت جهنم خواهند بود نمايند مياحراز 

اْلَقاِسُطوَن َفَمْن َأْسَّلَم َفُأْوَلِئَك  َوَأَنا ِمَنا اْلُمْسِّلُموَن َوِمَنا» : 10و  18/  (13)جن
 .َتَحَرْوا َرَشًدا

 «.ِلَجَهَنَم َحَطًبا اِسُطوَن َفَكاُنواَوَأَما اْلَق
ها )تعدى و تجاوزكنندگان(  ا و قاسطه و همانا كه از ميان ما مسلمان)

  .اند هستند، پس هركس تسليم شد آنها راه نجات و رشد را جويا شده
 .(باشند مجهن ي كنندگان هيمه و اما تعدى

 يا اراده روح( 9
 :ل استيقا جدا از مالئكه ينيز شخصيت و مظهر خاص روح يبرا قرآن

 «اَصًف َيْوَم َيُقوُم الُروُح َواْلَمَّلاِئَكُة» : 71/ ( 11)نبأ
 ..(.نمايند صف قيام مي هب و فرشتگان روزى كه روح)

 «ِفيَها ّبِإْذِن َرّبِهم ُروُحَتَنَزُل اْلَمَّلاِئَكُة َوال» : 8/  (91)قدر
 در آن شب به اذن پروردگارشان...( و روح اده شدنِ فرشتگان)فرو فرست

 حكومت عنصر سوم و دو مرحله بودن جهان

با دو عنصر  را  آنخواهيم روابط  كرد مي يما معرفه ب حال كه عنصر سوم را قرآن
 .ديگر و حدود تسلطش را بشناسيم

آيد و اگر  ينظر نم هما محسوس و مسلط ب يسوم چندان برادر اين دنيا كه عنصر 
از  ينداده بودند و جا پاهاي يسراغ 1.«عَلَمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ» مصداق بهو انبياء  قرآن

 .ماند ميبود، بر ما مجهول  هويدا نشده ياجبار يها ها و گذرگاه آن برسر گردنه
پس فعالً و ظاهراً تسلط و تظاهر  .بشناسد را آنكه علم هنوز نخواسته است  طور همان
 .ندارد يچندان

                                                
 دانست، آموخت. : و به انسان آنچه نمي 0( / 90علق). 1
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ق و جهان دو مرحله متمايز يا دو دوران يخال يرا قبول دارد و برا ياين معن قرآن
 :قائل است يكل

 .ييا دوران سازندگ يفعل يمرحله زندگ -1
  .يا حكومت عنصر سوم مرحله آخرت -3

 دنيا یمرحله اول يا زندگ

بيان شده است  يچند ي مشخصات متعدد و صفات مميزه اين مرحله در قرآن يبرا
  :ذكر كرد، از قبيل توان مي را آناز  يكه بر حسب موارد و مراتب وجوه مختلف

 :بيرالف( مرحله ايجاد يا امر و تد

 َواْلَأْرَض َوَما ّبْيَنُهَما  الَّلُه اَلِذي َخَّلَّق الَسَماَواِت» : 0و  8/  (73)سجده
َأْرِض ُثَم َيْعُرُج ِإَلْيِه ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه اْل ُيَدّبُر اْلَأْمَر ِمَن الَسَماء ِإَلى

 «.َأْلَف َسَنٍة ِمَما َتُعُدوَن
 ن و آنچه مابين آنها است خلق كرد... ها و زمي خداوندى كه آسمان)

زمين( سپس  سوي بهكند از آسمان تا زمين )يا از آسمان  تدبير امر مى
روزى كه معادل هزار سال شما است باال  تدرجاً در ظرفِاو م سوي به

 (.رود مى

 «.َواْلَأْرِض ُكَل َيْوٍم ُهَو ِفي َشْأٍن َيْسَأُلُه َمن ِفي الَسَماَواِت» : 39/  (00)الرحمن
باشند، او  ن هستند در تقاضاى از او مىها و زمي تمام آنها كه در آسمان)

 (.همه روزه در شأن و كارى است

 :ب( مهلت و تأخير

 .َقاَل َفَأنِظْرِني ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن» : 10و 18/  (1)اعراف
 «.َك ِمَن امُلنَظِريَنَقاَل ِإَن

  .من مهلت بده هشوند ب كه برانگيخته مى ( گفت تا روزيشيطان))
 (.شدگانى )خدا( گفت حتماً از مهلت داده

 «.َوَما َكاُنوْا ِإًذا ُمنَظِريَن َما ُنَنِزُل اْلَمالِئَكَة ِإّاَل ّباحَلِّق» : 1/  (10)حجر
صورت ديگر مهلت بده  حق و دراين  هفرستيم مگر ب را فرو نمى فرشتگان)

 (.نيستيم
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ِمْن َحْيُث ّاَل  اِتَنا َسَنْسَّتْدِرُجُهمَواَلِذيَن َكَذّبوْا ّبآَي» : 117و 113 / (1)اعراف
 .َيْعَّلُموَن

 «.َوُأْمِّلي َلُهْم ِإَن َكْيِدي َمِّتنٌي
درجه از زودى درجه به  هكه تكذيب آيات ما را كردند ب و كساني)

  .آوريم دانند )پائينشان( مى كه هيچ نمى ييآنجا
 (.دهيم، همانا كيدمن متين است و به ايشان مهلت مى

 «.ِإَلَي اْلَمِصرُيَلَها َوِهَي َظاِلَمٌة ُثَم َأَخْذُتَها َو َوَكَأِين ِمن َقْرَيٍة َأْمَّلْيُت» :81/(33)حج
كننده  كه ظلم هائى كه مهلت برايشان دادم در حالي و چه بسيار قريه)

 (.من است سوي بهبودند پس از آن مهلتشان تمام شد و بازگشت 

ّبَما َكَسُبوا َما َتَرَك َعَّلى َظْهِرَها ِمن َداّبٍة  َوَلْو ُيَؤاِخُذ الَّلُه الَناَس» : 80/  (70)فاطر
 «َوَلِكن ُيَؤِخُرُهْم ِإَلى َأَجٍل ُمَسًمى

كنند مؤاخذه نمايد  و اگر خدا مردم را برحسب آنچه كسب مى)
 هماند ولكن تا اجل نامبرده و مقرر ب اى بر پشت زمين نمى جنبنده

 (...اندازد تأخيرشان مى 

از  يكه البته ناش يانتظار .عجله هستيم خدا اهل صبر و انتظار استهر قدر ما اهل 
  پله انسان باالرفتن پله يخداوند اراده عروج يعن .خود و استحكام نقشه است هاطمينان ب

 :مدت الزم دارد يرا كرده است، و چنين عروج و ارتقاء تا بينهايت خيل ε شدن و 

 «ُر الّّلِه َفاَل َتْسَّتْعِجُّلوُهَتى َأْمَأ» : 1/  (10)نحل
 (...آن شتاب نكنيد ي امر خدا آمد پس درباره)

 «.ْم آَياِتي َفَّلا َتْسَّتْعِجُّلوِنَسُأِريُك ُخِّلَّق اْلِإنَساُن ِمْن َعَجٍل» : 71/  (31)انبياء
شما  هزودى آيات خود را ب هانسان از شتاب و عجله آفريده شده است، ب)

 .(دهيم پس در صدد عجله نباشيد نشان مى

 «َأَجٌل ُمَسًمى َلَجاءُهُم اْلَعَذاُّب َوَيْسَّتْعِجُّلوَنَك ّباْلَعَذاِّب َوَلْوَلا» : 07/  (39)عنكبوت
خواهند و اگر چنين  مطالبه عذاب از تو عجله و سرعت مى هو راجع ب)

 (...رسيد نبود كه سر رسيد مقرر وجود نداشت حتماً عذاب بر ايشان مي
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  :ج( مرحله اجل و تقدير
و  «برآمدن» يبرا يميزان كاف مقرر داشتن مدت، اندازه و ييعني اجل و تقدير  مرحله

 :هرچيز تا موعد خود يا اجل الزم «رسيدن»

 «.َخَزاِئُنُه َوَما ُنَنِزُلُه ِإّاَل ّبَقَدٍر َمْعُّلوٍم َوِإن ِمن َشْيٍء ِإّاَل ِعنَدَنا» : 31/  (10)حجر
هاى آن نزد ما باشد و )لكن( از  د جز آنكه خزينهو چيزى وجود ندار)

 (.فرستيم معلوم فرو نمى ي آن جز به اندازه

 «.ِإَنا ُكَل َشْيٍء َخَّلْقَناُه ّبَقَدٍر» : 89/  (08)قمر
  .(ايم ما هر چيزى را به اندازه و تقدير آفريده)

 .(ايم با اندازه و تقدير است )يا هر چيزى را كه آفريده

اأَلْمَر ُيَفِصُل اآلَياِت َلَعَّلُكم ّبِّلَقاء  ُكٌل َيْجِري أَلَجٍل ُمَسًمى ُيَدّبُر» : 3/  (17)رعد
 «.َرّبُكْم ُتوِقُنوَن

رسيد و ميعاد سر سوي بهى كه در آسمان و زمين است( يهمه )چيزها... )
  هكند، آيات را براى شما ب مى معلوم و نامدارى در جريان است، تدبير امر

 (.لقاء پروردگارتان يقين نمائيد اين اميد كه شما به هكند، ب تفصيل بيان مى

 «.الَّلُه ِلُكِل َشْيٍء َقْدًرا ّباِلُغ َأْمِرِه َقْد َجَعَل ِإَن الَّلَه» : 7/  (00)طالق
رساند، محققاً براى هرچيز  همانا كه خدا امر و فرمان خود را مى)... 

 (.اندازه و ميزان و مدتى مقرر داشته است

اْسِّتْعَجاَلُهم ّباْلَخْيِر َلُقِّضَي ِإَلْيِهْم  َوَلْو ُيَعِجُل الّّلُه ِلّلَناِس الَشَر» : 11/  (15)يونس
 «.َأَجُّلُهْم َفَنَذُر اَلِذيَن ّاَل َيْرُجوَن ِلَقاءَنا ِفي ُطْغَياِنِهْم َيْعَمُهوَن

اى را كه براى  عذاب و شر آنها عجلهي  هو اگر خدا براى مردم دربار)
گذاريم  بنابراين مى شود، مى اجل آنها منقضى بندد حتماً كار هب دارند خير

 (.كه اميد ديدار ما را ندارند در سركشى خود حيران باشند كساني

 :د( اسباب و وسايل
 خود واه ياامر و دلخ صرفِ هدر اين دنيا كارها با اسباب و وسايل بايد انجام شود نه ب

 :خود هب
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 .ِمن ُكِل َشْيٍء َسَبًبا ِإَنا َمَكَنا َلُه ِفي اْلَأْرِض َوآَتْيَناُه» : 10و  18/  (11)كهف
 «.َفَأْتَبَع َسَبًبا

ه هز ساخته، از هر چيزى اسبابى بهمانا كه ما او را در زمين متمكن و مج)
  .او داديم

 (.پس او هم سبب و اسباب را پيروى نمود

 «.ِاّاَلّبَاسباّبها اْلُاُموَر َیاهلُل َاْن َيْجِر یَاّب» :نبوي حديث 
خداوند امتناع كرده است، جز آنكه امور را به اسباب خودش جريان )
 (.هدد

 1«.يا ُمَسِبُب اّاَلْسباّب» :دعا 

                                                
السالم را نقل  عليه سجاد حضرت ى از دعاى روز عيدفطريها مناسبت جشن امروزمان جمله هاتفاقاً و ب .1

(. در اين دعا قسمتى از معانى و مفاهيم فوق آمده است )مهلت و صحيفه سجاديه 80نمائيم )دعاى  مي
انضمام نكات ديگرى كه قبالً متعرض شده بوديم ) از قبيل پذيرش و  هتأخير، اجل و تقدير، امر و تدبير( ب

موجود بينهايت كوچك از ناحيه ذات بينهايت بزرگ، مقصد آرزوها و آمال، اذن خدا، آزادى  پرورش
 (:كمال هب طوركلى امر ازلى پروردگار بر چنين سير تدريجى رو هدريغ خالق و ب خاليق و احسان بي

وَ يَا مَنْ  (1)( وَ يَا مَنْ يَدْنُو إِلَى مَنْ دَنَا مِنْه1ُبِالْجَلِيلِ) وَ يَا مَنْ يَشْكُرُ عَلَى الْقَلِيلِ وَ يُجَازِي »
( كُلُ جَلِيلٍ عِنْدَكَ صَغِيرٌ، وَ كُلُ شَرِيفٍ فِي جَنْبِ شَرَفِكَ 11) ...حَتَى يُنْمِيَهَا،  اْلَحَسَنَةيُثْمِرُ 

( بَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلرَاغِبِينَ، وَ جُودُكَ مُبَاحٌ 18) ...ى غَيْرِكَ، خَابَ الْوَافِدُونَ عَلَ (17) حَقِيرٌ،
عَادَتُكَ الْإِحْسَانُ إِلَى الْمُسِيئِينَ، وَ سُنَتُكَ الْإِبْقَاءُ عَلَى الْمُعْتَدِينَ حَتَى لَقَدْ  ...( 10)... لِلسَائِلِينَ

( وَ إِنَمَا تَأَنَيْتَ بِهِمْ لِيَفِيئُوا 11مْ إِمْهَالُكَ عَنِ النُزُوعِ. )غَرَتْهُمْ أَنَاتُكَ عَنِ الرُجُوعِ، وَ صَدَهُ
بِدَوَامِ مُلْكِكَ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَعَادَةِ خَتَمْتَ لَهُ بِهَا، وَ مَنْ  ِثَقًةإِلَى أَمْرِكَ، وَ أَمْهَلْتَهُمْ 

( كُلُهُمْ صَائِرُونَ، إِلَى حُكْمِكَ، وَ أَمُورُهُمْ آئِلَةٌ إِلَى 11) كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَقَاوَةِ خَذَلْتَهُ لَهَا.
مْ تَكُنْ أَنَاتُكَ عَجْزاً، وَ لَا إِمْهَالُكَ وَهْناً، وَ لَا إِمْسَاكُكَ غَفْلَةً، وَ لَا ( ل19َ... )أَمْرِكَ، 

كَ أَكْمَلَ، وَ إِحْسَانُكَ أَوْفَى، وَ نِعْمَتُكَ انْتِظَارُكَ مُدَارَاةً، بَلْ لِتَكُونَ حُجَتُكَ أَبْلَغَ، وَ كَرَمُ
 ( «37) أَتَمَ، كُلُ ذَلِكَ كَانَ وَ لَمْ تَزَلْ، وَ هُوَ كَائِنٌ وَ لَا تَزَالُ

( اي كه به 1بخشي ) پذيري و آن را پاداش بزرگ مي )اي كه عملِ ناچيز را به لطف مي
ي نيكوكاري را بارور  كه شيوه ( اي1گردي ) هر كس كه به تو تقرّب جويد نزديك مي

( هر بزرگي در مقابل درگاه تو ناچيز است و هر شريف در جنبِ شرف 11گرداني ... ) مي
( درگاه تو به روي 18( هر كس جز به درگاه تو فرود آيد نوميد گردد... )17تو حقير )

دكاران ( ... تو با ب10مشتاقان گشوده است و جود و كرم تو بر خواهندگان روان ... )
داري كه از مداراي تو  كني و به سنت خويش تجاوزكاران را چندان نگاه مي احسان مي
 كنند و درنگ تو از  سوي تو خودداري مي شوند و با مهلت تو از بازگشت به مغرور مي
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 (.اى سبب ساز)

كه در پيش داريم بشويم  يديگر يها دوم و بحث ي باز قبل از آنكه وارد مرحله
 ε جهان كه يها ساختن ما و مخلوق قصد  يپرسم، اگر بنا بود اين فرض، يعن يم

نقص و جهل و  يانسان از دنيا يدر تربيت و ترق نقرآ ي هستيم، صحيح باشد يا وعده
جز مسير  يموجود درست باشد، آيا منطقاً راه يكذاي تا بهشت و جهنم يضعف فعل

آنكه هر چيز و  يساختن و سپس مهلت فراوان و مدت الزم دادن برا يو مجر
 ييد، وجود دارد؟ آيا سيستم امروزالزم را احراز و ابراز نما يهركس استعدادها

سير ترقيات  يها و همچنين دورنما آموزش و پرورش افراد و تأمين آينده مليت
كه  يها، انطباق كامل با همين روش ندارد؟ آيا چنين تصوير گذشته انسان يتاريخ

، شما در هيچ كتاب نمايد ميآن  يو مكان يزمان يو در تمام پهنا يفعل يقرآن از دنيا
پس  ...ايد؟ ديده( Jules Verne) ورن از نوع ژول يتخيل يو حت ي، علمي، فلسفيدين
يم و تصديق از هر غيرمؤمن با انصاف بخواهيم، اين است كه يتوانيم بگو يآنچه م باز

آن از طرف  طرف و آيات و اظهارات پراكنده قرآن از يك يينها يمابين دعاو
ها نسبت  يقرآن به اصطالح فرنگ، و و محكم وجود داشته يديگر يك ارتباط منطق

و بهشت و  چون قيامت يعظيم ياگر انبياء ادعا .به منطق خودش الاقل وفادار است
نيز  را آنبينيد مقدمات و لوازم  ياند، م به بشر داده را آنرا كرده و وعده  جهنم

  .نيست ييك خيال خام و داستان سرسر .اند تناسب همان عظمت و دقت تهيه ديده هب

 مرحله دوم يا حكومت عنصر سوم

 داده شده  يفراوان يها مشخصات و نشاني يا مرحله دوم جهان، در قرآن آخرت يبرا
                                                                                                              

  كني تا به فرمانت سرنهند و  ( تو با آنان بردباري مي11گردد ) انتقام مانع پشيماني آنان مي
دهي كه داني كه ملك تو پاياست. پس هر كس كه فرجام فرخنده  ن مهلت ميبه آنا

بختان بود به  ي تيره داشت كارش را به فرخندگي پايان دادي و آن را كه در زمره
( همه سر به فرمان حكم تواند و كارشان به امر تو پايان يابد... 11بختي واگذاشتي ) تيره

مهلت دادنت از سَرِ سستي نباشد، و خودداري تو در  ( ... بردباري تو از سرناتواني و19)
خبري و انتظار تو از سَرِ مدارا نيست، بلكه از آن روست كه برهانِ تو  كيفر، از روي بي

تر شود. اينها همه پيوسته  تر و نعمتت تمام تر و احسانت فزون رساتر و بزرگواريت كامل
نين خواهد بودكه اين سنت جاوداني چنين بوده است كه اين سنت ازلي است، و پيوسته چ

 ( (37است )
 (ي دكتر اسداله مبشري ه، ترجمهي سجادي )ترجمه به نقل از صحيفه

 (1711، چاپ دوم، سال )نشر ني
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همه چيز عوض  :اينجا ذكر كنيم يم صفات مميزه ذيل را درتوان مياست و از جمله 
 .شود يم

 :یاله ی الف( رسيدن اجل و سرآمدن دوران مهلت و قطع اسباب حكومت مطلقه
 يالجمله اختيار و آزاد يها( ف ها )و مواد و انرژي انسان يكه برا اول ي برخالف مرحله

سباب و وسايل يا قانون كردند، ا يخواستند م يآنچه م يوجود داشت و تا حدود
ندارد، در آن دنيا كه  يآمد، خداوند تسلط و فرمانروائ ينظر م هعلّيت در كار بود و ب

سره امر و  و يك شود ميرسد، اسباب و وسائط قطع  يپايان م هدوران مهلت و تأخير ب
 :و حق مطلق است كه حكومت دارد ياراده اله

 «.اْلَعَذاُّب َوّاَل ُهْم ُينَظُروَن َخاِلِديَن ِفيَها ّاَل ُيَخَفُف َعْنُهُم» : 103/  (3)بقره
شود و مهلت هم  در آنجا مخلد هستند، تخفيف در عذابشان داده نمي)

 (.شود داده نمي

 .َفَيْأِتَيُهم ّبْغَّتًة َوُهْم َلا َيْشُعُروَن» : 357و  353/  (30)شعراء
 «.َفَيُقوُلوا َهْل َنْحُن ُمنَظُروَن

شوند،  كه ملتفت نمى آيد در حالي ( ناگهان برايشان مى)آخرت پس)
 (.شويم گويند آيا مهلت داده مي س ميپ

اَتَبُعوْا َوَرَأُوْا اْلَعَذاَّب َوَتَقَطَعْت  ِإْذ َتَبَرَأ اَلِذيَن اُتِبُعوْا ِمَن اَلِذيَن» : 100/  (3)بقره
 «.ّبِهُم اأَلْسَباُّب

كه پيروى شده بودند از آنها كه از ايشان پيروى  آن زمان كه كساني)
بينند و اسباب از آنها بريده  جويند و عذاب را مى كردند، تبرى مي مي
 (.شود مي

 .ُثَم َما َأْدَراَك َما َيْوُم الِديِن .َوَما َأْدَراَك َما َيْوُم الِديِن» : 19 تا 11/  (13)انفطار
 «.َواْلَأْمُر َيْوَمِئٍذ ِلَّلِه َيْوَم َلا َتْمِّلُك َنْفٌس ِلَنْفٍس َشْيًئا

باز هم چه ميدانى روز پاداش چگونه  .اداش چيستو چه ميدانى روز پ)
  كس براى كسى مالك چيزى نيست و امر در آن روزى كه هيچ  . است

 (.روز براى خدا است
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 «.َهاِراْلَواِحِد اْلَق ِلَمِن اْلُمّْلُك اْلَيْوَم ِلَّلِه» : 10/  (85)مؤمن
 (!با خداى يكتاى قهار ؟امروز حكومت با كيست ...)

َصًفا َلا َيَّتَكَّلُموَن ِإَلا َمْن َأِذَن َلُه  َيْوَم َيُقوُم الُروُح َواْلَمَّلاِئَكُة» : 79و  71/  (11)نبأ
 .َقاَل َصَواّباالرْحَمُن َو

 « َذِلَك اْلَيْوُم اْلَحُّق
صف هستند و جز كسى كه خداى رحمن  هب و فرشتگان روزى كه روح)

  .گويد نميجا بداند سخن  هاذن دهد و گفتارش را ب
 (...اين روز روز حق است

 :مب( تجسم و تشخص عنصر دو
بروز و  يانرژ .ها )يا بالعكس( تا سطح ديد انسان آن و تنزيل مالئكه يبا رؤيت عين

عمل عيناً  .ظهور بالواسطه دارد و مثل اين دنيا محتاج به سوارشدن به ماده نيست
 آشكار و عريان بر طور بهحقايق  .و همچنين فرشتگان شود ميمجسم است و ديده 

 يخود گويا بوده، اسباب و وسائل برا هب هرچيز خود يگردد، يعن همه ظاهر مي
 .كشف حقايق الزم نيست

 :مربوط نيز متعدد خواهد بود يها در اين زمينه آيات بسيار است و بنابراين نمونه
 «وا َحاِضًراَوَوَجُدوا َما َعِمُّل» : 89/  (11)كهف

 (...اند يابند آنچه عمل كرده روى خود مى و حاضر و پيش ...)

 «ى َعَّلى الَّلِه ِمْنُهْم َشْيٌءَيْوَم ُهم ّباِرُزوَن َلا َيْخَف» : 10/  (85)مؤمن
 (... كه آشكار خواهند بود چيزى از آنها پنهان نيست، روزي)

 «.اْلَيْوَم َحِديٌد َفَكَشْفَنا َعنَك ِغَطاءَك َفَبَصُرَك» : 33/  (05)ق
تيز روز مثل)اسلحه( آهن ) ات را پس زديم چشم تو در آن پس پرده... )

 (.و نافذ( است

 «َيْوَمِئٍذ ِلّْلُمْجِرِمنَي َرىَيْوَم َيَرْوَن اْلَمَّلاِئَكَة َلا ّبْش» : 33 /( 30)فرقان
 (...ستبراى بدكاران ني خوشى روز ديگر بينند مى را فرشتگان كه روزى)
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 «ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش َحاِفنَيَوَتَرى اْلَمَّلاِئَكَة » : 10/  (79)زمر
 (...زنند اطراف عرش دور مي دربينى كه  را مى و فرشتگان... )

 «.ِمنُكْم َخاِفَيٌة َيْوَمِئٍذ ُتْعَرُضوَن َلا َتْخَفى» : 11/  (09)الحاقه
شويد از شما ديگر چيز مستورى پنهان  روز عرضه كرده مى در آن)

 (.نخواهد بود

 «.ِفيِه اأَلّبَصاُر ِإَنَما ُيَؤِخُرُهْم ِلَيْوٍم َتْشَخُص» : 83/  (18)ابراهيم
دهنده  ها تشخيص جز اين نيست كه آنها را تا روزى كه چشم... )

 (.اندازيم تأخير مى هشوند ب مى

 .َوُنِزَل اْلَمَّلاِئَكُة َتزِنيًّلا َوَيْوَم َتَشَقُّق الَسَماء ّباْلَغَماِم» : 30و  30/  (30)فرقان
 «ْوَمِئٍذ اْلَحُّق ِلّلَرْحَمِناْلُمّْلُك َي

شود و  صورت ابر( شقه مي هحالت يا ب هو روزى كه آسمان به ابر )ب)
  .آيند نحو خاصى فرود مى هب فرشتگان

 (...حكومت در چنان روز حق است و براى خداى بخشاينده است

 «.ُثَم َلَّتَرُوَنَها َعْيَن اْلَيِقنِي .َلَّتَرُوَن اْلَجِحيَم» : 1و  0/  (153)تكاثر
 (.بينيد را مسلماً مى سپس با يقين عينى آن .بينيد حتماً جهنم را مى)

َكاُنوا  َوُجُّلوُدُهْم ّبَما َشِهَد َعَّلْيِهْم َسْمُعُهْم َوَأّبَصاُرُهْم» : 31و  35/  (81)فصلت
 .َيْعَمُّلوَن

ُه اَلِذي َأنَطَّق ُكَل َعَّلْيَنا َقاُلوا َأنَطَقَنا الَّل َوَقاُلوا ِلُجُّلوِدِهْم ِلَم َشِهدُتْم
 «َشْيٍء

اند  هاى آنها عليه آنها از روى آنچه انجام داده ها و پوست گوش و چشم)
  .دهد شهادت مي

گويند: ما را  زيان ما گواهى داديد؟ مي هگويند: چرا ب به پوستشان مي
 (...زبان درآورده گويا كرده است هكسى كه همه چيز را ب

 و آيات پروردگار  مثل اينكه انتظار و مهلت با فرود نيامدن و ديده نشدن فرشتگان
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و امكان اكتساب و تحول  يلحاصل شد او يكه دوم  مالزمه داشته باشد و همين
 .است يمنتف

 :شود ميقانون و قرار عوض 

َوَلْو َأنَزْلَنا َمَّلًكا َلُقِّضَي األْمُر ُثَم ّاَل  َوَقاُلوْا َلْوّال ُأنِزَل َعَّلْيِه َمَّلٌك» : 1/  (0)انعام
 «.ُينَظُروَن

اى نازل كنيم حتماً  اى نازل نشد و اگر فرشته و گفتند چرا بر او فرشته)
 .(شود شود و پس از آن مهلت داده نمي كار تمام مي

َأْو َيْأِتَي َرّبَك َأْو َيْأِتَي  َهْل َينُظُروَن ِإّاَل َأن َتْأِتيُهُم اْلَمآلِئَكُة» : 101/  (0)انعام
ّبْعُض آَياِت َرّبَك َيْوَم َيْأِتي ّبْعُض آَياِت َرّبَك ّاَل َينَفُع َنْفًسا ِإمَياُنَها َلْم 
َتُكْن آَمَنْت ِمن َقْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإمَياِنَها َخْيًرا ُقِل انَّتِظُروْا ِإَنا 

 «.ُروَنُمنَّتِظ
يا پروردگارت يا بعضى از  آيا غير از اين انتظار دارند كه فرشتگان)

پروردگارت  آيات از اى پاره كه روزى بيايد. آنها براى پروردگارت آيات
بيايد ديگر ايمان كسى كه قبالً ايمان نياورده يا در ايمانش خيرى كسب 

 (.انتظار بكشيد ما هم در انتظاريم بگو رساند نمي سودى او هب است، نكرده

اند، اين دنيا عمل است و حساب نيست  نقل كرده كه از قول پيغمبر)ص(طور همان
  .ست و عمل نيستاو آن دنيا حساب 

 :یجسمان یماده و زندگ یج( بقا
بـاز هـم    .شـود  ينمـ  يدر آن دنيا منتفـ  يو فعاليت جسمان يتجسم ماد يعنصر اول يعن

از  يا بـر خـالف پـاره    .و اراده باشـد  يتواند خالصه و عصاره عمل و پايه انرژ يماده م
 ها كه از جسم و ماده نفرت دارند و شـأن بهشـت و آخـرت    يو روحيون و مسيح عرفا

پـروا   يصريح و بـ  طور بهو از اين جهت كامال متمايز است  ، قرآندانند ميرا ماديات ن
كـه در   طور همان .شناسد مي يعضو يها و فعاليت يجسمان يآن دنيا را با مبنا يزندگ

تفكيك از يكديگر  اند و قابل م آميختهه به يانرژ و ماده عنصر اين مرحله از جهان دو
 از آن دو باشـد و بـرخالف نظـر    يك  هيچتواند فارق از  ينيز نم ينبوده و تربيت و ترق

نـدارد   يپـرواز لزومـ   يجـان قفـس نبـوده و بـرا     يو متصوفين، جسم برا يونان فالسفه
اسـت كـه در آن دنيـا     يو شايد ضـرور  يبسيار طبيع .زمين بيندازد هب يمثل پوست را آن
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تـر و   در يـك سـطح صـاف    يادامـه داشـته باشـد، منتهـ     يو همكـار  ينيز اين پيوسـتگ 
بهشـت   يو جسـمان  يدانيد اوصاف ماد يكه م طور همانر هر حال در قرآن د .تر عالي

است  يجار يكه از كف آن نهرهاي يهاي باغ صورت بهفراوان بوده، از بهشت  و جهنم
   :شود ميگفته  نَبِه مؤمِني .شود مياست، وصف  يميو سايه و خوراك در آنجا دا

 (87( / 11)مرسالت) «.َتْعَمُّلوَن اْشَرّبوا َهِنيًئا ّبَما ُكنُّتْمُكُّلوا َو »
وسيله( آنچه عمل  هسبب )يا ب هبخوريد و بياشاميد با گوارائى كامل ب)

 (.ايد كرده مي
ارتزاق ادامه  برد وجود دارد و ت ميو چشم لذ كند ميدر آنجا آنچه طبع اشتها 

  :كند يپيدا م
  1 «.َتْأُكُّلوَن َلُكْم ِفيَها َفاِكَهٌة َكِثرَيٌة ِمْنَها»
سوزنده جسم و جان  يها و عذاب يبدن ياهل جهنم دردها يهمين طور برا

 :شده است يبين پيش

ِفيَها َأْنَهاٌر ِمن َماء َغْيِر آِسٍن  َمَثُل اْلَجَنِة اَلِّتي ُوِعَد اْلُمَّتُقوَن» : 18/ ( 81)محمد
اِرّبنَي َوَأْنَهاٌر َوَأْنَهاٌر ِمن َلَبٍن َلْم َيَّتَغَيْر َطْعُمُه َوَأْنَهاٌر ِمْن َخْمٍر َلَذٍة ِلّلَش

ِمْن َعَسٍل ُمَصًفى َوَلُهْم ِفيَها ِمن ُكِل الَثَمَراِت َوَمْغِفَرٌة ِمن َرّبِهْم َكَمْن ُهَو 
 «.َخاِلٌد ِفي الَناِر َوُسُقوا َماء َحِميًما َفَقَطَع َأْمَعاءُهْم

آب  زا نهرهايى آن در است، شده داده وعده پرهيزكاران به كه بهشتى مثل)
هايى  دهد و جوي ى از شيركه تغيير طعم نمىيفاسد نشدنى است و نهرها

هايى از عسل صاف كرده  بخش براى نوشندگان و جوي از شراب لذت
و براى آنها در آنجا از هر نوع ميوه و محصول وجود دارد و بخشش از 

آتش  ( ماندگار هميشگى درجانب پروردگارشان، كما آنكه )كافرها
 (.كند هايشان را پاره مى شود كه روده آنها نوشانده مي بوده، آب داغى به

 :(ید( زوال و لغو اصل كهولت )آنتروپ
 ييعن «الِدينَخَ» ي غالباً با كلمه شود مي صحبت از بهشت و جهنم هرجا در قرآن

  :همراه است يو با فناناپذير يائمو د يماندگار
 (78( / 05))ق «.َذِلَك َيْوُم اْلُخُّلوِد»

                                                
 خوريد. فراوان در اختيار داريد كه از آنها ميهاي  :  در آنجا ميوه 17( / 87زخرف). 1
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 (.اين روز روز ماندگارى هميشگى است ...)
  :نيز آمده استعبارت  ، اين«الّنارِ يفِ الِدينَخَ»جهنم عالوه بر كلمه  ي درباره

 (17( / 11)اعلي) «.ِفيَها َوَلا َيْحَيى َلا َيُموُت»
 (.شود ميرد و نه زنده مي نه مي ...)

شوند و  ييابند و فاسد نم يتبديل و تغيير نم آب و شراب و خوراك بهشت نيز
 يخالصه تمام چيزهاي ينيع ...نمايند ميدر شخص ايجاد ن يدردسر و از خودرفتگ

اصل  ي، يعنيكه تصور آن نيز در اين دنيا مشكل است و خالف آشكار اصل آنتروپ
 .باشد مي يجهان دو عنصر يكل

و همچنين تعليل  شود ميله با اتكاءِ به حكومت عنصر سوم آسان ئتوجيه اين مس
 .است يو سار يجار يا كهولت ياينكه چرا در اين دنيا اصل آنتروپ

كه در فهم  يا متقابله يها ت و كمكآخر ي لهئبا مس يآنتروپ يرابطه اصل
است كه ارزش دارد پس از اتمام بحث و عنوان  ينمايند نكته بسيار جالب ييكديگر م

  .آن نيز بحث شود يرو يفعل

 :شدن اشياء و قدرت خالقه يافتن انسان ی( مصدر انرژهـ
و  خدا بهنمايد كه در اثر تربيت و بازگشت اشياء  يم يمعرف يرا محيط قيامت قرآن
كه در بند  طور همانشوند و  كننده مي ، زمين و صالحان تشعشعخدا به مؤمنين ينزديك

مؤمنين آنچه  .نمايند يو بيان پيدا م يضاء و اشياء حالت گويندگگفتيم، اع ب
 :شود ميفراهم  كنند ميو اراده  خواهند مي

 «َرّبَها َوَأْشَرَقِت اْلَأْرُض ّبُنوِر» : 09/  (79)زمر
 (...نمايد مىى پروردگارش پرتوافكنى يروشنا هو زمين ب)

 َفاْلَّتِمُسوا ُنوًرا...  انُظُروَنا َنْقَّتِبْس ِمن ُنوِرُكْم» : 19و  17/  (01)حديد
 «َلُهْم َأْجُرُهْم َوُنوُرُهْم

باز  د تا از نور شما اقتباس كنيم... به پشت سرتان )به دنيا(ما نظر كني هب... )
 گرديد و از آنجا نور طلبيد... 

 (...پاداششان و نورشان هست براى مؤمنين... 

 اَلِذيَن آَمُنوا َمَعُه ُنوُرُهْم َيْسَعى ّبْيَن  َو َيْوَم َلا ُيْخِزي الَّلُه الَنِبَي  » : 1/  (00)تحريم
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َأْيِديِهْم َوّبَأْيَماِنِهْم َيُقوُلوَن َرّبَنا َأْتِمْم َلَنا ُنوَرَنا َواْغِفْر َلَنا ِإَنَك َعَّلى ُكِل 
 «.َشْيٍء َقِديٌر

وار روزى كه خداوند پيغمبر و كسانى را كه به او ايمان آوردند خ... )
گويند اى  دود و مي كند، نور آنها پيش رويشان و از اطرافشان مي نمى

ا بخش، همان هپروردگار ما، نور ما را تمام و كمال كن و گناهانمان را ب
 (.ى را دارىيكه تو بر هر كارى حداكثر توانا

 «.َيَدُعوَن َلُهْم ِفيَها َفاِكَهٌة َوَلُهم َما» : 01/  (70)يس
 (.براى آنها در آنجا ميوه است و آنچه بخواهند و بخوانند هست)

اَلِّتي ُوِعَد اْلُمَّتُقوَن َكاَنْت  ُقْل َأَذِلَك َخْيٌر َأْم َجَنُة اْلُخّْلِد» : 10و  10/  (30)فرقان
 .َلُهْم َجَزاء َوَمِصرًيا

 «َلُهْم ِفيَها َما َيَشاُؤوَن َخاِلِدين
برايشان بگو آيا اين بهتر است يا بهشتى كه به پرهيزكاران وعده شده )

  .پاداش و بازگشت تحول است
 (...نجا آنچه بخواهند هست و ماندگار ابدى هستندبراى آنها در آ

 .است «نزد خدا»و( آنجا 

 109 اول دفعه در آيه .ايم برخورده «اهللعند» ياصطالح قرآن اين بهحال چند بار ه تا ب
  :شهيدشدگان در نزد خدا بود رسيدن به يو روز( 7عمران) ي آل سوره

َأْمَواًتا ّبْل َأْحَياء ِعنَد َرّبِهْم  ْحَسَبَن اَلِذيَن ُقِّتُّلوْا ِفي َسِبيِل الّّلِهَوّاَل َت»
  1«.ُيْرَزُقوَن

، سخن از اين بود تانخداپرس پرستان و انفاق مال يِرباخوار ي بارهدرپس از آن 
سود نخواهد  «نزد خدا»تا در مال مردم كسب سود نمايند در  دهند ميكه آنچه تنزيل 

و  شود ميچندين برابر  دهند ميرضايت خدا  يجستجو قصد به آنچه زكات يداد، ول
صدور امر و  گذشت تا به يصفحات .ماند مي يكه نزد خداست محفوظ و باق يچيز

و به خزائن رحمت رسيديم و ديديم كه مبدأ تمام آنها در  و دميدن روح ينزول وح
                                                

اند و در  اند، مرده مپندار؛ آنان ]در بهشت[ زنده : كساني را كه در راه خدا جان باخته 109/  (7)عمران آل .1
 شوند. پيشگاه صاحب اختيار خويش روزي داده مي
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بهشت و منشأ تشعشع اشياء و مخزن  يبينيم جا يحال م .شود ميسراغ داده  «اهللعند»
 :است «اهللعند»باز  مؤمنين يها تحقق خواسته

 .َوَنَهٍر ِإَن اْلُمَّتِقنَي ِفي َجَناٍت» : 00و  08 / (08)قمر
 «.ُمْقَّتِدٍر ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِّليٍك

  .هستندها و جويبارهايى  همانا كه پرهيزكاران در باغ)
 (.در جايگاه راستين نزد پادشاه مقتدر

اْلَحَياِة الُدْنَيا َواْلآِخَرُة ِعنَد َرّبَك  َوِإن ُكُل َذِلَك َلَما َمَّتاُع» : 70/  (87)زخرف
 «.ِلّْلُمَّتِقنَي

كه  اندك زندگى دنيا نيست، در حالي و تمام اينها چيزى جز كاالى... )
 (.باشد مينزد پروردگارت براى پرهيزكاران  آخرت

 «.َرّبِهْم َذِلَك َجَزاء اْلُمْحِسِننَي َلُهم َما َيَشاءوَن ِعنَد» : 78/  (79)زمر
هند در نزد پروردگارشان، چنين است خوا براى آنهاست آنچه مي)

 (.پاداش نيكوكاران

 «.ُنُزًلا ّبَما َكاُنوا َيْعَمُّلوَن َفَّلُهْم َجَناُت اْلَمْأَوى» : 19/  (73)سجده
ل سبب آنچه عمه ى منزلگاه است فرود آمده، بيها پس براى آنها باغ... )

 (.كردند مي

َوِفي اْلآِخَرِة َوَلُكْم ِفيَها  َنْحُن َأْوِلَياُؤُكْم ِفي اْلَحَياِة الُدْنَيا» : 73و  71/  (81)فصلت
 .َما َتْشَّتِهي َأنُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتَدُعوَن

 «.ُنُزًلا ِمْن َغُفوٍر َرِحيٍم
هستيم و در آنجا براى شما  ما دوستان شما در زندگى دنيا و در آخرت)

  .يديآنچه نفس اشتها كند وجود دارد و آنچه طلب نما
 (.فرود آمده از جانب خداوند بسيار آمرزنده مهربان

است و در آنجا بازخواست و  «اهللعند»نيز  و موقف كافرها يينزلگاه نهاالبته م
 . (79 /( 70)فاطر – 71 /( 78)شوند )سبا عذاب مي
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  و آخرت یآنتروپ

 ييعن بهشت و جهنم يبرا كه قرآن ياستناد وعده خلود هبحث گذشته ب «د»در بند 
آخرت درست  ي در مرحله اصل كهولت يكه داعيه الغا ، گفتيمدهد مي آخرت يبرا

 در امور زمين و آسمان ير مدار بودن كهولت يا آنتروپيبرخالف روال اين دنيا و دا
 .است
ها حكومت دارد،   كه در اين دنيا بر مواد و انرژي يها و قوانين بينيم جريان يم

 :است يا منطبق بر دو اصل ترموديناميك يتماماً ناش

 ؛ها اصل بقا و ثبات كميت -1

و ضعف و  ها اصل انحطاط كيفيت ييا كهولت، يعن (S) ياصل آنتروپ  -3
 .ها زوال ارزش

 خصوصيات و مشخصات آخرت يكه با برداشتن آنتروپ يميخواهيم بگو اينك مي
 يكهولت يا آنتروپ كه طوري به .است يآنتروپ لغو آنها ي همه ي و الزمه شود ميظاهر 

خواهيم علت پيدايش و  يعالوه بر آن م .توان مرز فارق دنيا و آخرت دانست يرا م
جستجو كنيم تا  يفرضيه جهان سه عنصر يرا در اين دنيا به اتكا يوجود آنتروپ

برايمان  يآنتروپ ي لهئانسان با مس يص روانيو خصا يكيفيات زندگاز يا تازه ي رابطه
 .روشن شود

اشياء و احوال  يعلت سير عمومو  يعامل پيدايش آنتروپ يمطلب يعن اين بهابتدا 
در دو  را آناز آثار و نتايج  يپردازيم و سپس بعض يو كهولت م يفرسودگ سوي به

  .يمينما يمرحله از جهان مطالعه م

     یمنشأ آنتروپ
در سر  ياراده، امر يا وح صورت بهگاه عنصر سوم  حاضر كه گاه يدنيا ي در مرحله

نمايد و در فواصل آن مواقع،  يحيات تنزل و تأثير م يو بندها آفرينش يها معضل
زيرا كه اراده  .باشد ميو فنا  اصل كهولت ييعن يمنقطع است، حكومت با آنتروپ

 يپا هتا ب دهد ميگذارد و مهلت  حال خود وامي هب يآورد؛ ول يم وجود بهرا  يچيز
پيش برود و متدرجاً  ياجل مسم سوي بهدير با سرعت مقرر تق ي خويش در جاده

از اراده كه پايه حيات و وجود او بوده است،  ييا دور يو تنهاي ياين رهاي .«برسد»
گذارد،  وجود پديد آمده چون از خود مايه ميم 1.آورد يم يو كسر يفقر و كساد

                                                
 .طُرْفَةُ عَيْنَ اَبَدَاً اَنْفُسِنا عَلى م اَلَلهُمَ التُكَلِنايگو در دعا مي .1
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 يبر چيز ير يا وحاز طرف ديگر، چون اشراق ام شود. مييده يخسته و فرسوده و سا
و اختالف  شود ميبا محيط و اطراف  آن و تمايز و اختالف ينوع برجستگ سبب يك

آورد؛ سطح  يم يو همسطح يسطح بنا به قانون احتماالت هميشه تمايل به هموار
)مثل سرازير شدن آب  نمايد ميطرف خود سرازير  هتر آنچه را كه باالتر است ب ينيپا

جسم سرد يا كم  هو سرازير شدن حرارت از جسم داغ بو سنگ از كوه به جلگه 
 .(برخورد و همراه شدن با جسم ساكن و امثال آن شدن سرعت جسم متحرك در

 
 

 
 

و  يو هموار يبه يكنواخت حال خود رها شد، رو هب يبنابراين چون هر چيز وقت
از نرسيدن  ياين دنيا بوده و ناش يو بديه يمر بسيار طبيعيك ا يرود، آنتروپ مي يپست

 .امداد و دور ماندن از اراده يا امر است

ها  يو سپس در سراشيب كند ميرا ابداع  يچيز يسير دنيا چنان است كه اراده اله
يا اشراق تازه صورت  يسراغش آمده با يك وح هو ضمن تمام شدن مايه دو مرتبه ب

موجود از  .كند ميحال خود رهايش  هب يو مجدداً تا مدت دهد مياو  هب يجديد و جهش
 ياز طرف ديگر فرسوده و مخزن فضوالت كهولت ييابد، ول يطرف تكامل م يك

سراغش نيايد خاموش و فراموش خواهد  هب ياگر امداد اله .گردد )آنتروپيك( مي
 ينزول يهايك سلسله سير يكل طور بهپس  .گردد شد، يا مانند حيوانات راكد مي

بينيم كه متوسط و منتجه آنها كمال  يم يهاي يا جهش يناگهان يو صعودها يتدريج
نبود  ياگر آنتروپ .طور است نوع و توليد مثل نيز همين يمورد بقا در .و عروج است

، اما بالفاصله پس از والدت، ماند مياالبد محفوظ و مخلد  ييك موجود زنده ال
تا آنكه در نتيجه ازدواج و  دهد ميطرف مرگ سوق  هاو را ب يپير و يفرسودگ

  .آيد مي وجود بهنمو  و حداكثر قدرتِ يبا حداقل آنتروپ يا لقاح نطفه ينيرو
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 دوام و تجدد دنيا

بود، دنيا پايدار نمانده و در زوال  ها در جهان خلقت نمي اگر چنين امداد و اشراق
دانيم  اما مي .شد ميپديدار ن «يا تازه»رفت و  ميفرو  يمرگ ابد هب يمستمر به زود

بيرون  يو نوبر يا ، هر روز شكوفهيكه چنين نيست و دنيا با وجود واقعيت آنتروپ
است و مجموعه دستگاه  يو امر يا سازندگ يپس خداوند دائماً در وح .دهد مي

 :و غفلت نيست ييخلقت درحال رها

 «.َيْسَأُلُه َمن ِفي الَسَماَواِت َواْلَأْرِض ُكَل َيْوٍم ُهَو ِفي َشْأٍن» : 39/  (00)الرحمن
حال درخواست از او  ن هستند درها و زمي كه در آسمان  كساني)

 (.باشند، هر روز او در شأن وكارى است مي

مرحله دنيا تا سر رسيد الزم ادامه  ييعن اول، مرحله بهمربوط  ياين دوران سازندگ
جنين در رحم او كليه مراحل رشد  يكه وقت يداشته و پس از آن خداوند مانند مادر

وسيع جديد رها  يو طفل را در دنيا «شود ميفارغ »كرد  يو تشكيل اعضاء را ط
ا از كار جن و خبر از همين ارتحال و فارغ شدن خد يهم در آيه بعد ، قرآنكند مي

 .دهد ميانس 

 «.َسَنْفُرُغ َلُكْم َأُيَها الَثَقَّلاِن» : 71/  (00)الرحمن
زود باشد كه شما دو وزنه )كه ظاهراً منظور دو گروه انس و جن است( )

 (.را رها و آزاد كنم

ا چون عنصر سوم حاكم مطلق و مالك و همراه است، ديگر امر و اما در آن دني
انسان از خود سازنده و  .و نزول و كهولت در كار نيست يرهاي .امداد غيبت ندارد

در  يكه تا حدودطور همان .گردد شونده بر كهولت و مرگ مي ايجادكننده و فائق
م را تسخير نموده و اين دنيا نفخه حيات سبب شده است كه موجود زنده، ماده و جس

 .را بسازد و بدل مايتحلل كرده مرگ را عقب بيندازد تركيبات مناسب خود

و بنابراين  يو پير يفرسودگ دارد، حكومت سره يك و امر، در آن دنيا چون اراده
طرف فساد و زوال دارد، ه هم كه گرايش ب يهاي فنا در كار نيست و تغيير و تبديل

بر خالف  1(مِن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَرْ طَعْمُهُ مِن مَاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ أَنْهَارٌديده نخواهد شد )
  .در اين دنيا يو خوراك يمواد آل يفور و يعموم يفسادپذير

                                                
جريان دارد و نهرهايي از شير كه طعمش تغيير ناپذير  ي... در آن نهرهايى از آب : 10/  (81)محمد .1

 ...دگرگون نشود 
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 و زمان     یآنتروپ
است معرف زمان  يبيان شده است، تابع در ترموديناميك كه طوري بهS  ياما آنتروپ
كه  يهر سيستم يها، برا تحويل ي زيرا در كليه .باشد ميمترادف با زمان  يو به تعبير

حال دائماً در S از صفر( بوده و تر بزرگdS) dS>  ، شود ميگذاشته  حال خود وا هب
گردد  برنمي يكاهش و جوان هوقت ب مانند عمر شخص كه هيچ s اين بنابر .است يترق

ايم( معرف زمان، و  اصطالح كرده يآنتروپ يمين دليل كلمه كهولت را براه )و به
كما آنكه مدت  .باشد ميبا مقياس مخصوص به آن  يهر سيستم در حكم ساعت يبرا

راديو  يتنزل تدريج يها و غيره را از رو سيلو زمان تشكيل ف يشناس زمين يها دوران
 .نمايند ميآنها تعيين ( Half -  Life)آكتيويته يا نيم عمر 

 .دهد مياست كه احساس زمان را به انسان  يو پير ييا فرسودگ يهمين آنتروپ
فهميد  است كه مي ييا گرسنگ يخستگ يشويد، از رو مي يسرگرم كار يشما وقت

 يحال طراوت و شاداب هاگر در دنيا همه چيز و همه كس ب .ظهر نزديك شده است
گاه احساس و حسرت گذشت  ، هيچشد ميو تنزل و زوال ديده ن ماند ميروز اول 

  .آمد نظرمان ثابت و راكد مي هيم و دنيا و زمان بكرد ميزمان و گذشت عمر را ن

 انسان     یو زمان رو یآنتروپ یِآثار روان

نسيان و تغيير و تضعيف احساسات ما بر  ي لهئدر انسان مس يمهم آنتروپ يِاز آثار روان
وقايع )احساس عالقه و  هتوضيح آنكه درجه احساس ما نسبت ب .حسب زمان است

كميت و  لحاظ هبمتناسب با اهميت مطلق آنها  وجه هيچ بهاميد يا انزجار و وحشت( 
 ي مثالً درجه .در اين ميان دارد يا العاده كيفيت نيست و عامل زمان دخالت فوق

 .يابد يكه فرزندش را از دست داده باشد با گذشت زمان تخفيف م ياندوه مادر
 .يك مطلوب ههمچنين است شعف و لذت از وصول ب

 خانه شما و خودتانكنيد كه  برسد و يقين حاصل يشما خبر هآينده نيز اگر ب يبرا
 يحادثه برا ي شده يبين دچار سيل يا زلزله خواهيد شد، برحسب آنكه موعد پيش

تحريك  و يدرون اضطراب باشد، ديگر سال پنجاه يا ديگر سال يك ديگر، ساعت يك
متفاوت خواهد بود و  يكل ه، بشود ميكه در خاطر و در اعمال شما ايجاد  يخارج

دور موكول شود،  يايمان و ايقان به آن( به زمان خيل قضيه )با وجود ي اگر وعده
شايد علت چنين باشد  .نمائيد در دل خود احساس مي يتفاوت يو ب يحس ينوع ب يك

 .حال و سلسله اعصاب و مغز ما است ي نوع انعكاس گذشته و آئينه كه آينده يك
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ه ب يمثالً وقت .باشد يم s ما، در برابر آينده نيز مشمول قوانين يها العمل بنابراين عكس
كه آن طفل  تو بدهم، در صورتيه بگوئيد فالن كار را نكن تا يك باقلوا ب يكودك

در او نخواهد داشت، اما  يترين اثر كوچك يقبالً باقلوا نخورده باشد، چنين تشويق
ياد آن احساس افتاده و دهانش ه چشيده و خوشش آمده باشد، ب يتازگ هاگر قبالً و ب

فرق  ياما باز خيل .دارد عشق باقلوا دست از كار مورد سرزنش برميه و ب افتد يآب م
فردا  ينسيه برا ي دهم يا آنكه وعده تو مي هكه باقلوا را ببيند و بگوئيد االن ب كند مي

آوردن يك  حساب هحساسيت و ب .طور است بزرگ هم همين يها آدم يبرا .بدهيد
 يو روح يطرف و به رشد دماغ از يكآن  يزمان ي فاصله هب يلذت )يا وحشت( آت

 يتفاوت يو ب يحس يجبران ب يدر اين قبيل موارد برا .دارد يما از طرف ديگر بستگ
 ياز راه توجه عقل .شويم مي يخاص يكار عمل كمك هدست ب يشده از آنتروپ يناش

احساساتمان تذكر( قضيه را در ذهن خود زنده و بر  ي)يعن يو تمركز و تلقين فكر
مانند  .مييوسيله با جنب و جوش يا به جلب و دفع برآ اين بهيم، تا ينما تحميل مي

 يدوربين و جلو و عقب بردن فانوس دوربين عكاس يها كاربردن ابژكتيو در اسباب هب
در كانون  ي، يك تصوير واقعيدور يا از يك تصوير مجاز يتا آنجا كه از يك شيئ

 .قرار گيرد يحساس عكاس ي شيشه ييا رو يرؤيت بصر

ما و  يآينده، اين يك نوع اسارت برا يدر هرحال، چه درمورد گذشته و چه برا
 يها سلولزيرا اعصاب و  .باشد مي يآنتروپ ي انسان است و نتيجه يسلطه زمان رو

يا تركيبات حاصله از تأثرات، با گذشت  يمأمور ضبط و حفظ آثار و وقايع خارج
گردد و به  ان فرسوده و يكنواخت گشته و ميزان تأثير و تحريك آنها ضعيف ميزم

خاطرات شخص مثل روز اول  ي نبود، كليه ياگر آنتروپ .گرايد خط مجانب صفر مي
 .آينده يبرا يهمچنين است تذكرات و تأثرات ذهن .ماند مي و تيز و لحظه وقوع تازه

ت آن در ساختمان و خلقت دخالت زمان و شرك ياين خاصيت و خصلت، يعن
خواهيم هر نعمت و هر حادثه  مي .ما شده است يعجله و شتابزدگ ، سبب روحانسان

خود نيز  يها در مقابل دشمن .گيريم عمالً نديد مي را آنزود برسد و اگر دير برسد، 
 .مكافات بدهيم يا فورو هر خالف ميل ر يخواهيم هر بد شويم و مي جو مي انتقام

از نسيان و ضعف تأثير  يو سرعت در مكافات خصم، عالوه بر نگران يجوي انتقام
از فرصت و قدرت هم  ياز عدم اعتماد به بقا و برخوردار يو تصميم متأثراز آن، ناش

است كه شخص  ياز ترس و ضعف يغير، ناش هو تجاوز ب يكما آنكه ستمگر .هست
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خواهد او را زود از پا درآورد و دستش را كوتاه  داشته و مي در برابر حريف يا رقيب
نه ترس  ،نياز يب يِّموجود قو .سود خود تصرف نمايد هكند و يا مال و مزايايش را ب

در  يبه وجه بارز ياين معن ...و نه تجاوز كند ميبنابراين نه تعجيل  .دارد و نه احتياج
 :س استمنعكدر صحيفه سجاديه معتبر روز جمعه  يدعا

ُحْكِمَك ُظّْلٌم، َو َلا ِفي َنِقَمِّتَك َعَجَّلٌة، َو ِإَنَما  َأَنُه َلْيَس ِفي  َو َقْد َعِّلْمُت»
1«. َيْعَجُل َمْن َيَخاُف اْلَفْوَت، َو ِإَنَما َيْحَّتاُج ِإَلى الُظّْلِم الَّضِعيف

 

در اين مرحله از جهان كار خدا صبر است و تقدير اجل، اما  قبالً نيز دانستيم كه
الغاء شد، در حقيقت زمان و آثار  s يدر آن دنيا نيز وقت .كار بشر نسيان است و عجل

  .شوند مي يو مظاهر آن از جمله مهلت و تأخير و تقدير منتف

 رابطه اخالق با زمان

مان اينست كه طبعاً محو و انسان و اسارت او در دست ز يمحصول عجله و شتابزدگ
 يها دل به لذت ،آمده (10)قيامت ي كه در سورهطور همانباشد و  يواله لحظات م

 :بندد يم يآن
 .َكَّلا ّبْل ُتِحُبوَن اْلَعاِجَّلَة»

3 «.َوَتَذُروَن اْلآِخَرَة
 

 مـاديون  يكه دعوا گفته شده است  كشيده و پيش يحثب 7«خدا در اجتماع»در مقاله 
قائـل   ماديـات و معنويـات در دو سـرحد گنـاه و ثـواب      كه ميـان  يو معنويون و شكاف

 يكلـ  طـور  بـه و  يمحاسـن دينـ  يـا   يل انسانياخالق و فضا .بيش نيست ياند، وهم شده
                                                

 ه:ي سجادي ي صحيفه در روز جمعه از دعاي عيد قربان. 1
دانم كه نه در حكم تو ستمي راه دارد و نه در عقوبت  ام و چنين مي )... همانا چنين دانسته

تو شتابي؛ چه آن كس شتاب ورزد كه ترسد وقت از كَفَش بيرون شود و كسي به ستم 
 كردن نيازمند است كه ناتوان باشد...(

 ،ي دكتر اسداله مبشري ه، ترجمهي سجادي ه به نقل از صحيفه)ترجم
 (1711، چاپ دوم، سال )نشر ني

 داريد. هرگز ]عذرهايش پذيرفته نيست[ ولي شما دنياي گذرا را دوست : 31و  35/  (10)قيامت. 3
 كنيد. را رها مي و آخرت

است. اين مقاله  در زندان برازجان 1788سال  تفصيل و تكميل سخنراني جشن مبعث «خدا در اجتماع». 7
توسط  1711چاپ دوم آن در سال  «1بعثت »ي آثار قرار دارد كه با نام  اكنون در جلد دوم مجموعه

 به بازار كتاب روانه شده است )ب.ف.ب( انتشارات قلم
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 عبـارت  بـه يـا   .جز ماديتِ خارج شده )دور شده( از قيـد زمـان نيسـت    يمعنويت، چيز
 يكسان فاجر فاسقِ ظالمِ و خواهخود اشخاص .است زمان در يافته توسعه شخصيت ديگر

ور  كـه غوطـه   از زمان يا لحظه شخص خود و به هكه دامنه ديده و دلشان محدود ب هستند
عـالوه بـر    يكـه كسـ   امـا همـين   .، محدود استباشد ميپايشان  يتند و جلودر آن هس

نوعـان   با بستگان و نزديكـان و هـم   يمند عالقه يها ، رشتهينفس خود و احساسات آن
حفـظ نمـوده و مخصوصـاً نسـبت      يهاي گذشته خاطرات و عبرت يها داشته و از زمان

رفتـار و كـردار و    يكلـ  هبـ  يآينده نيز حساسيت داشته باشد، چنين شخصـ  يها زمان هب
و محبوبيت  يو ارزندگ احترام به يمنفور و يپست از .شود مي عوض جامعه در عنوانش

بسـته   يو ميـزان نبـوغ هركسـ    يو اخالقـ  يديگـر، ارزش شخصـ   عبـارت  به .آيد يدرم
 ياست كه از بند زمان پيدا كرده و در يك محـيط مكـان   يو خروج يآزاد ي درجه هب

هـا و   ها و ضـعف  يبين بنابراين تمام كوته .نمايد و فكرنموده  يزندگ يتر وسيع يو زمان
گيـرد و بـالعكس    و اسـارت زمـان سرچشـمه مـي     ياشخاص از آنتروپـ  يل اخالقيرذا

 ييعنـ  .زمان پيـدا كنـد   يدارد كه رو يتفوق و تسلط به يعظمت و حيثيت انسان بستگ
 ياعمـال و احـوال   ي ، مجموعـه «بيشـو » ي هگفتـ  بـه  يو حيوان يكه حيات مادطور همان

را بايـد مجموعـه اعمـال و     ياعلـ  يو انسـان  يجنگد، حيات معنو  است كه با مرگ مي
كـه تـأثير و تعلـق     يو مظهـر آنتروپـ   يبا آنتروپ يبدانيم كه با اساس مرگ يعن ياحوال

   :آيه مصداق بههمان رسيدن  ،و كمال ينهاي ي مرحله .جنگد زمان است مي
َأْمَواًتا ّبْل َأْحَياء ِعنَد َرّبِهْم  َوّاَل َتْحَسَبَن اَلِذيَن ُقِّتُّلوْا ِفي َسِبيِل الّّلِه»

  1«.ُيْرَزُقوَن
بينهايت  پاك شده و آخرت ترس و حساب مرگ از ذهن و دلمان است كه اصالً

  .در خاطرمان حاضر و ناظر شود اهللدور و وسعت بينهايت بزرگ عند

 و رؤيت اعمال و فرشتگان ها در آخرت تأمين خواسته

ها گشتن او در بهشت  شدن انسان و مولد و مالك خواسته يديگر، منشأ انرژ ي لهئمس
 .است

  .باشد ميقابل توجيه  يعنصر سوم و زوال آنتروپ نيز با فرضيه حكومت  لهئاين مس

                                                
اند و در  اند، مرده مپندار؛ آنان ]در بهشت[ زنده : كساني كه در راه خدا جان باخته 109/  (7)عمران آل. 1

 شوند. ختيار خويش روزي داده ميا پيشگاه صاحب
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 «ب»كه در بند  ها )اعمال( و فرشتگان و رؤيت انرژي يله احساس عينئهمچنين مس
 .بحث قبل گفتيم

 يجسم به انـرژ  يتوضيح آنكه در اثر تحول و تكامل انسان و صعود عنصر اول يعن
توضيح خواهيم داد(، سه عنصر مـاده   يبعد يها در بحث كه طوري بهاراده ) به يو انرژ
خاصـيت  اذن خـدا  ه بـ او  ي اراده .و اراده در وجود مؤمن، حاضر و همراه بود يو انرژ

 .گـردد  خواند، آماده مـي  خواهد و مي داشته و آنچه مي «يفيكون كن»خالقيت و ايجاد 
را  يد خـود انـرژ  توانـ  مـي كـه   ودشـ  مـي در وجود انسان پيـدا   يعالوه معيار و مقياس هب

و گـوش نسـبت    نمايـد  مياليقين پيدا  چشم قدرت رؤيت مستقيم و عين .تشخيص دهد
كارانـداختن عضـله،    هكـه در ايـن دنيـا بـا بـ      يطور همانچه  .گردد مه چيز شنوا ميه به

 يو نـوران  يتـأثير اشـعه حرارتـ    يم و پوست بدن يا چشم مـا تحـت  ينما احساس نيرو مي
گـوش و لـرزش    يبريم يـا از راه تارهـا   يآنها م وجود به يه از راه اعصاب پقرار گرفت

يچ هـ  و بـه  وجـه  هـيچ  به ييم، ولينما مي يصوت ياز انرژ يآنها و اعصاب مربوطه ادراك
در آن دنيـا چـون خـود موجـد نـور و نيـرو        .بينـيم  يمجـرد نمـ   طـور  بـه را  يوسيله انرژ

يم مسـتقيماً بـا   تـوان  مـي ا كـرده باشـيم و   پيـد  يا گرديم، مثل اين است كه عضو تازه مي
 .در وجود ما نازل شوند ها در تماس و احساس باشيم، مثل اينكه فرشتگان انرژي

پذير  امكان آن مستقل و مجرد احساس و بينيم يم ماده بر سوار را يانرژ هميشه چرا اما
 يداشته، انرژ حاكميت ناميكترمودي اصل دو دنيا اين در كه است اين يبرا نيست؟ باز

حال خود  هآمده و در ماده متمركز شده است ب وجود بهاوليه  ي كه از اراده يو نيروي
و  يگرفتار آنتروپ فرض جداشدن هب .از ماده باشد منفك دتوان مين و است يثابت و باق

هم  ماده در تازه .باشد داشته ينمايش و دوام دتوان مين پس .گردد مي نابود گشته، ضعف
اما در آن دنيا عنصر سوم يا اراده اجازه و  .رود و انحطاط مي يفرسودگ هكه هست ب

و استمرار پيدا  بنابراين استقالل .ها را دارد امكان ايجاد دائم و حفظ و حراست انرژي
 .نمايد مي

بقا و ثبات  ييعن حكومت اصل اول ترموديناميك توان مي كامالً از آيات قرآن
اوليه  «خلق»چه در قرآن نيز از  .مخلوقات را در اين مرحله از دنيا استنباط كرد يكمّ

را كه خدا خلق  ياوست و چيز «يفيكون كن» ي كه محصول اراده شود ميصحبت 
كه در جمله طور همانسپس  .1از بين ببرد د محو كند وتوان مين ينموده باشد، ديگر

                                                
خلقت انسان از نطفه و  هدنبال آيات مربوط به نيز متعرض شده بوديم و ب آيه ماقبل آخر سوره يس كه قبالً .1

 .رساند را در صيغه مضارع مي آيد و كيفيت آفرينش خدا و استمرار آن خلقت زمين و آسمان مى
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 يهاي و اشراق يآفرينش اوليه با امر و وح ديديم، (08( / 1)اعراف) «لَهُ الْخَلْقُ وَاألَمْرُ»
ه جهان ب .، فرق داردنمايد ميرا  يرسد و ايجاد جهش يا جبران آنتروپ كه بعداً مي
 .و امر و تغيير و تبديل قرارگرفته است يباره خلق شده و بعداً مورد وح تمامه و يك

 /( 79))زمر «خَلْقًا مِن بَعْدِ خَلْقٍ» :از قبيل يمضامين يموارد بعد يكما آنكه قرآن برا
 «.فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ نُبَدِلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ » و (3 /( 10))انسان «أَمْشَاجٍ مِن نُطْفَةٍ» ،(0

  .برد كار مي هب (01 /( 00))واقعه

 خلقت یو مدار عموم خدا بهازگشت ب

 يو مكاتب علم يكه در افكار غيرتوحيد شود ميديده  يهاي مكرر جمله در قرآن
وجود ندارد و با چنان صراحت و كليت و اصرار، از امتيازات خاص قرآن محسوب 

( 0)مائده)« إِلَيْهِ الْمَصِيرُ»، (100( / 3)بقره)« .إِنَا لِلّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعونَ» :، از قبيلشود مي
( / 31)انبياء).« كُلٌ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ»، (315( / 3)بقره)« .إِلَى اللّهِ تُرْجَعُ األمُورُ»، (11/ 

ثُمَ إِنَ  .إِنَ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ» ،(98( / 9توبه)« )الْغَيْبِ وَالشَهَادَةِ ثُمَ تُرَدُونَ إِلَى عَالِمِ»، (97
إِلَى اللَهِ » ،(39( / 17)رعد).« حُسْنُ مَآبٍ»، (30و  30( / 11)غاشيه).« عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

و  (؟« )ناِلَيهِ تُغْلَبوُ»، (357( / 3بقره)« ).إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ»، (33( / 71)لقمان).« عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
 .غيره

، دور زدن و سر خدا به، بازگشت و برگشت خدا بهفوق سير و ورود  يها جمله
در نزد او را  يو محشور شدن عموم خدا بهدرآوردن پيش خدا، مسترد شدن 

است كه در كلمه بازگشت و برگشت، مفهوم عزيمت يا  يضمناً بديه .رسانند مي
مبدأ و مرجع ما و ساير امور  قرآن .صدور از همان محل مستتر است خروج اوليه و
فقط از عزيمت تا رجعت يك ميدان موقت و مهلت در اختيار ما  .داند دنيا را خدا مي

 :ما را بر خود مقرر داشته است يگذارده شده است كه خدا راهنماي

 «.َوِإَن َلَنا َلّْلآِخَرَة َواْلُأوَلى .ِإَن َعَّلْيَنا َلّْلُهَدى» : 17و  13/  (93)ليل
يقين  ههمانا كه حتماً هدايت وظيفه ما است و همانا كه آخر و اول ب)

 (.براى ما است

اسـت،   يگفتـيم كـه مـاده از انـرژ     «اجع به روحر ينظر علم امروز»در بحث سابق 
آمـده   وجـود  بـه  يا از يـك اراده و خواسـته   يمتكاثف است، و انـرژ  يانرژ ماده ييعن

 .جز تحقق و تظـاهر و سـپس تكـاثف خواسـته يـا اراده نيسـت       يماده چيز ييعن .است
د، پيـدايش مـا   هسـتن  ياز مـاده و انـرژ   يبنابراين چون انسان و موجودات زنـده تركيبـ  
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يك ضلع از مدار خلقت را كه برايمان محسوس و قابل درك و تصـور اسـت، نشـان    
 .دهد مي

و  يو الكتريك يطرف منشأ آثار مكانيك خود از يك ي نوبه هب ينسانا ياما انرژ
 ،شود ميدر شكل مواد ديگر  يهاي غيره و دخل و تصرف

 

 ياراده اله
 
 يانرژ
           يجهان ماد 

 ماده

       

طبيعت  يها انرژي و مصالح و آورد مي وجود به خارج در ياشياي و ها ساختمان ييعن
 يو از طرف ديگر در داخل خودمان باعث تغييرات و توليدات كند ميجا  هرا جاب

و  نمايد ميتر  كارانداختن عضالت، آنها را قوي هكه با ب يمانند ورزشكار .شود مي
كارانداختن عضالت  هيز با استفاده و اطاعت از اراده و با بآورد، ما ن يم وجود بهنيرو 

م و يا اصالً يينما خود را تقويت مي ي اراده ،با خارج يو اعصاب و مبادالت انرژ
قد و وزن يا  لحاظ بهكه اشخاص مختلف طور همان .آوريم يم وجود به ياراد ينيرو

اد است و اراده مانند كميات اراده نيز اختالف زي لحاظ بهزور بازو و فكر فرق دارند 
 .و كيفيات قابل كم و زياد شدن و بد و خوب شدن است

پس در وجود انسان كه از اختالط و تركيب عناصر اول و دوم آغاز شده، سپس 
اش كرده بود،  او دميده و صاحب اختيار و مختصر ارادهه ب يحيات انسان ياله ي نفحه

 :سير معكوس پيش آمد ييعن .1و تقويت كرداين اراده شروع به نشو و نما و توسعه 
كه مبدأ پيدايش  ياز همان نوع و جنس .اراده ايجاد نمود يساخت و انرژ يماده انرژ

 .موجودات و حيات بود

                                                
السالم را صاحبان اراده و عزم قوى ميداند  عليهم و عيسى و موسى بزرگ مانند ابراهيم پيغمبران قرآن. 1

ى يابتدا ي آدم كه در مرحله ي ( ولى ارادهمِنَ الرُسُلِ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ:  70 /( 80))احقاف
فَنَسِيَ وَلَمْ  وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ:  110 /( 35)جهش انسان است هنوز قوت كافى پيدا نكرده )طه

 (.مًانَجِدْ لَهُ عَزْ
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 ياراده اله             المصير  اليه                خدا

  

 رگزيدگان و نيكانب                  (يوح -)امر               اراده 

      
 

 انسان                    يانرژ

 يوانح   حيات           يجهان ماد          
 

   نبات                                                ماده    

 
 يانسان ي اش اراده است و در مرتبه تصفيه شده يحيوان ي البته هنوز اين اراده

شدن به  و نزديك يسنخ هم ياست برا( Amorce) يا و مقدمهسرنخ  .باشد مي
بستن مدار و رجعت به خدا الزم است،  يكه برا يو اصل يگام بعد .ياله ي اراده
و نامش را بازگشت يا دور  دهد مي را آنخبر  قرآن .بينيم ياست كه ما فعالً نم يچيز

 .ردگذا خدا مي سوي بهو انقالب 

و سپس ماده  يمطلق، انرژ ي يا اراده يباال ما از اراده اله مانندِ جدول ي در لوحه
 يصدور امر اله .ايم رسيده يايم و از تركيب دو عنصر به جهان ماد ساخته يرا ناش

گياه  صورت به يكه در مرتبه ادن يحيات .سبب ايجاد حيات شده است يجهان ماد هب
داده  و اختيار يقبل از هر چيز آزاد ،به انسان .انسان تصور به ياست و در مرتبه اعل

آورده است و آرزو در شكل و صورت  وجود بهآرزو را  و اختيار، يآزاد .شده
موجد تمدن و ترقيات  ييافته است و اراده انسان ياراده، فعليت و موقعيت خاص

، منشأ و موجب جهش حيات ياله حالبته دميده شدن رو .شود ميشده است و  يعلم
  :مصداق بهمستعد را  ي، انسان عاديبوده است و همين روح يا وح يانسان

 (138( / 0)انعام) «ِرَساَلَّتُه الّّلِه الّّلُه َأْعَّلُم َحْيُث َيْجَعُل»
  (...دهد داند رسالت خود را كجا قرار مي ند بهتر ميخداو ...)

 .برگزيدگان و نيكان را راهنما شده است و .برگزيدگان رسانده است ي مرتبه هب
 ي ، از نوع ارادهياست و نه صرف انسان يها ديگر نه حيوان اين دسته از انسان ي اراده

 .باشد مي «اهللعند»است كه محل آن  ياله

 تمدن وترقيات علمى        اراده انسانى
 آرزو

 آزادي
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 بايناست و م عرفا يو نزول يقوس صعود تر كاملتر و  يماين لوحه صورت عل
با مشاهده آكل و مأكول بودن موجودات  يمولو .باشد ميا ه تناسخ هندي ي با عقيده
 :گويد مي يو فلسف يمالحظات دين يو از رو

 ر زدمـوان سـم ز حيردَــما مُــوز ن             شدم يم و نامردَـمُ ياز جماد

 شدم كم مردن ز يكِ چه ترسم پس             و انسان شدم يردم از حيوانمُ

 رـال و پــن بــك آورم مـالئـاز م             گر بميرم از بشرـدي يا ملهـج

 ومـد آن شــم نايـدر وهانـه ـچـآن             ران شومـبار ديگر از ملك پ

، و ست، چه مؤمن و چه كافرخدا بهق يبازگشت كليه امور و خال منطق قرآن در
و رؤيت مالئك  «غطاء»و كشف  1«.هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِينِ»هر دو مشمول خلود و 

 .حبت از جمع و حشر شده استوحوش و موجودات ديگر نيز ص مورد در .هستند
ها و سر منزل موعودشان،  انسان مؤمنين ي دربارهالبته بيش از همه بحث و وصف  يول

حكم وصف العيش نصف العيش گواراتر است  هما نيز ب يبرا .آيد يعمل م هبهشت ب
و  «اهللعند»خلقت و رسيدن به  يِمدار عموم ي درك بيشتر دنباله يكه اين مسير را برا

بنابراين به آخرين بخش اين رساله و  در پيش گيريم 3«.عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ»كيفيت 
 .پردازيم مي «بهشت سوي به»سير 
 

  بهشت سوی به

  مختلف یها بهشت

مذاهب و  ي ؛ همهدهد يم را آنو وعده  كند ميكه صحبت از بهشت  نيست فقط قرآن
، دهند ميرا  يروزگار و محيط بهتر ي زنند و وعده مي يها دم از بهشت مسلك ي همه

 يا محل خدايان و پايان نيكان را در گلزارهاه مثالً يوناني .يپرست در مذاهب بت يحت
نوع  نيز يك مدينه فاضله افالطون .نددانست مي( Champs élysés) شانزليزه نام بهزبده 

پيروان خود، تبديل  رنجبر و به ي كنندگان طبقه انقالب به كمونيسم .بهشت بوده است
از  يهمگ يكامل و برخوردار كه در آن سوسياليسم ييدنيا هرا ب يفعل ياستثمار يدنيا

فراخور   هكار بلكه ب  تناسب هذ برقرار باشد، و هركس، نه تنها بيانواع احتياجات و لذا
را وعده  ييك نظام و حكومت جهان .دهد ميداده و  ميوعده احتياج سهم ببرد، 

                                                
 : اين پذيرائي آنان است در روز جزا. 00/  (00)واقعه .1
 .شوند روزى داده مى اختيار خويش در پيشگاه صاحب ... : 109/  (7)عمران آل .3
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يا بهشت  غالباً به ارض موعود كمونيسم يغرب يها كه در ادبيات و نوشته دهد مي
 .نمايند مي تعبير مونيسمك

هر عقيده و نهضت،  ي هر صاحب مذهب يا مسلك و مايه يخالصه آنكه برا
 .باشد ميديگر به بهشت موعود  عبارت بهبهتر و مطلوب يا  ييك دنياه رسيدن ب

تمام آنها  .با هم اشتراك دارند يزياد از جهات يها ها با وجود اختالف اين بهشت
امنيت، سالمت،  ي معتقدين يا خواهندگان، حائز شرايط چهارگانه يآرزو زعم و به هب

دنبال  هنيست كه ب يا مسلك و مذهب يا گرونده ي هيچ آورنده .بركت و لذت هستند
و خارج از آنها  ياين چهار چيز راه نيفتاده باشد و سعادت مورد نظر خود را خال

 ينيرومندِ شاد، فراوان سالمِ وجود ترس، و محيط امن و صلح محفوظ از تعرض :بداند
 .ها ها و خوبي رايگان از انواع خوشي يخوابار و احتياجات و باالخره برخوردار

البته دامنه وسعت و عمق اين چهار شرط در نزد كليه طراحان بهشت يكسان 
خانه و محله و در مقابل  يمثالً ممكن است، حدود امنيت در چهار ديوار .نيست

ها باشد يا شامل هرگونه دشمن و مزاحم داخل و خارج شهر و كشور نيز  خودي
بشود،  يهاي چه مدت و مانع چه امراض و مصيبت و بهداشت محدود به يسالمت .باشد

شامل خوراك و  يفراوان .خلود برسد يا نرسد مرگ را هم بتواند پس بزند و به
نيز تأمين گردد،  يو معنو يذوق يباشد، يا غذاها يپوشاك و احتياجات اوليه زندگ

و در حد افراط آن باشد، يا متعادل  يو ماد يذ مورد انتظار صرفاً حيوانيو باالخره لذا
 ...تر تر و عالي و مشروط و شامل مراتب لطيف

 يبيشتر يها نداشته در زمينه مشتركات كنجكاو قسمت اين به يما فعالً كار
 .گيريم ن ميكنيم و همه را از اين جهات اصوالً يكسا نمي

 يها ها با هم اختالف از اين چهار خاصيت كه بگذريم در ساير جهات، بهشت
 يها مسلك يبرا .وصول يها زمان و مكان و راه لحاظ بهمخصوصاً  .دارند يفاحش

آينده  يها نسل حاضر يا نسل ي، زمان حدوث بهشت در همين دنيا برايغيرمذهب
باشند و قضايا و مسائل  داشته يتر يسطح فكر او و پيروان مسلك واضع قدر هر .است

 .آيد يم تر نزديكتر و  نمايند، حصول بهشت در نظرشان راحت يتر تلق را ساده
تر باشند، محيط و قلمرو بهشت آنها  نظرتر و خود خواه مكان هم هرقدر تنگ لحاظ به

 .كند ميها و نزديكان انحصار پيدا  موطنان و همشهريه بيشتر به
 رو شويد چه  هآنها روب متفكرين و پزشكان دسته با اگر شما :طرق وصول لحاظ بهاما 
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از آقايان منشأ كليه  يدر نظر بسيار .دانند مي يبسا كليد بهشت را بهداشت و سالمت
ها در وضع  يها و خوشبخت مشكالت جامعه و معايب و نواقص مردم يا عامل موفقيت

 .و كليه يا اعصاب ارتباط دارد مزاج مردم است و با درست كاركردن معده و قلب
دارند اغلب  يو قانون ييمطالعات و مشاغل قضا كه كسانيدانان و  طور حقوق همين

با وضع يا اصالح  نمايند ميكنند و تصور  ينگاه م يچشم مقدس و مؤثر هقانون را ب
آموزش و پرورش و غالب  يعلما .شود ميمواد قانون و مقررات همه چيز درست 

اند،  افتاده در اولين برخورد با ممالك متمدن ظهور كرده در ملل عقب كه يمصلحين
ا ه سوسياليست .اند سواد و دانش دانسته ي يگانه راه نجات را تأسيس مدارس و اشاعه

را افزار توليد  يجتماعا و يتاريخ يمدارها ي محوركليه ،ماترياليست يها كمونيست و
 يناش يطبقات اختالفات نتيجه را يدار سرمايه يدنيا يجهنم شرايط و گيرند يم اقتصاد و

از روشنفكران  يبا آنها بسيار يصدا هم .دانند مياز طرز تقسيم درآمدها و از استثمار 
خودمان، يگانه راه حل  ي هرسيد مقام و پست به يدنياي ينگه يها خواندهادجديد و اقتص

 .دهند مي نشان و كنند مي جستجو اقتصاديات در را مطلوب بهشت صراط پل و دنيا مسائل

ها  بخش ملت نجات يدارو عنوان بهرا  يا ليبراليسم ي، آزاداروپا 11متفكرين قرن 
پس از آنكه در  يول .كار بستند هنمودند و ب يدروازه بهشت دنيا معرفاز كليه دردها و 

نائل  يبزرگ يها پيشرفت ، تمدن و صنعت بهل دموكراتيكليبرا يها سايه حكومت
گير  عالم يناخوش سبب خود درآمد، و سرمايه يفراوان و تجارت و صنعت رونق آمد،

و  يدار جنگ با سرمايه هآن مكتب را ب از مؤمنين يزياد ي عده .گرديد يرت بزرگ
 .نمود و كمونيسم سوسياليسم يها كشاند و متوجه مسلك ياقتصاد يآزاد

نيز بوده و هستند كه عوامل  يها، كسان تبها و مك اين مسلك ي البته قبل از همه
دانند و فقدان يا  يم يفرع يها ، اقتصاد، فرهنگ و غيره را موضوعي، آزاديبهداشت

كه اگر در  كنند ميشناسند و فكر  ييا ضعف اخالق م ياز بد يزيان آنها را ناش
و محبت حكمفرما باشد، همه چيز درست و آن محيط تبديل به  يپاك يا جامعه

هستند كه  ياز معتقدين يا متعصبين مذاهب نيز مدع يباالخره بعض .شود ميت بهش
 .گردد شوند، بهشت از همين دنيا شروع مي ياگر مردم مقيد به آداب و عقايد مذهب

در عقيده و سليقه و رويه، هميشه و در همه جا وجود داشته و  يها اين اختالف
  :مصداق بههر دسته  .دارد

  «.ُكُل ِحْزٍّب ّبَما َلَدْيِهْم َفِرُحوَن ْمَرُهم ّبْيَنُهْم ُزّبًراَفَّتَقَطُعوا َأ»
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 (07( / 37)مؤمنون)
آنچه خود دارد  هقطعه كردند هر گروه ب امرشان را در ميان خود قطعه)

 (.دلخوش است
كنند و  يم يبند را پيش خود تجزيه و تحليل و دسته ياجتماع و يفرد يل زندگيمسا
جبر و مقابله و علم  اصطالح بهكه  كنند ميها تنظيم  از مشكالت و مطلوب يا دلهمعا

كه خود عنوان  يآن تابع يك متغير مطلق يا معرف اصل يمتغيرها ي آناليز، كليه
گردد يا ارتباط و  مي يبه آزادو محتاج  يهمه چيز مثالً منته ييعن .شود مي، كنند مي

 از صدر مشروطيت .كند مياحتياج به اقتصاديات و يا به اخالقيات و معنويات پيدا 
بعد از  يا دسته .ايم اصالح جامعه بوده يبرا يطرف ما شاهد مدعيان متعدد اين به

 يكيد كرد، ديگرها را توصيه و تأ ا از فرنگيپ تقليد سر تا يدسته ديگر آمدند، يك
، تدوين و ينيز ايجاد مدارس جديد و تعليم علوم غرب ي، ديگريحكومت پارلمان

و غيره را  ي، تغيير اصول و تقويت بنيه اقتصاديقوانين و آداب خارج يا تحميل پاره
مودند و ن يگانه چاره دردها و راه مستقيم و مسلم وصول به آرزوها تبليغ مي عنوان به

افكار و  ياثر يند و با آنكه صدبار بكرد ميبا چنين طرز فكرها عرض اندام 
 .دادند هايشان ثابت شده بود، وعده اصالح و بهشت برين كردن كشور را مي برنامه

 يها در جواب طراحان برنامه يدكتر كاويان يكه آقا يا چقدر خوب بود، مقاله
مردم و اصالح  يگفته بود كه تربيت معنونوشته و از مجالت تهران يدر يك ياقتصاد

در اين مقاله ايشان  .كم از اقتصاديات نيست هم يطرز كار ادارات و اصالح دادگستر
  :دارند كه اين حقيقت را اعالم مي ياند، ول پيشنهاد ننموده يا مشخص و برنامه يدوا

هم  طور همانمهم است،  يشد اقتصادكه رطور هماندر يك اجتماع »
و  يو قضاي يهم دستگاه ادار طور همانمهم است و  يرشد معنو

 ي اينها همه تابع و در عين حال تغييردهنده .مهم است يمملكت يتشكيالت
بتواند در  يتنهاي هاند و اين خواب و خيال است كه يك عامل ب هم

 «.تغيير ساير عوامل گردداز پيش ببرد و يا تغيير آن باعث  ياجتماع كار

اش  نويسنده محترم كه سابقاً بيشتر توجه و تكيه ياين مطلب بسيار مهم است و برا
  هنقشه و هدف( و حاال ب يبود )مملكت ب يو امور كارگزين يتشكيالت ادار يرو

 .شود ميمحسوب  يا رسد، خود رشد عمده مي يضرورت تربيت و رشد معنو

با هم  يدر يكديگر مؤثراند و طور يقدر همعه بيك جا يعوامل و مسائل اصل
صاحبان ه روند كه ب ين ميييك اركستر يا امواج دريا باال و پا يمانند آالت موسيق
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از آنها را اصل و مبدأ گرفته و نشان دهد كه  ييك دهند ميها اجازه  ها و برنامه مسلك
 يها سياست)مثالً اقتصاد، فرهنگ، حكومت، اخالق،  يساير عوامل از آن يك

در يك جامعه معموالً ثروت و هنر و قدرت و علم و  .شود مي يو غيره( ناش يخارج
باالتفاق رونق و  يا و غيره الزم و ملزوم يكديگر بوده و در هر دوره تربيت و استقالل

هميشه  يو اجتماع يبنابراين مسائل انسان .شوند پيشرفت دارند يا متفقاً ضعيف مي
تنظيم نموده و عامل موردنظر را متغير مطلق و ساير عوامل و امور  يا دلهاند معا انستهتو

تا حدود  ي خوانده غافل از آنكه اين مطلب را هر درس .تابع بگيرند يرا متغيرها
از متغيرها حل  يبرحسب يك توان ميرا  يمعادالت رياض :داند كه مي يا متوسطه

بيشتر هم اينطور  كه طوري بهاز اين باالتر، و  .اشتمتغير مطلق گذ را آننمود و نام 
ها را به يك طرف معادله آورد و نتيجه را  توان همه متغيرها و جمله يمعمول است، م

اصالً متغير مطلق قائل نبود و تأثير متغيرها در يكديگر  ييعن .صفر گرفت يمساو
كل در همه حال هم اثر داشته و حاصل  يرو يجمع نشان داده شود كه دسته يطور

طور هم  داشت، همين وجود نمي ياتفاقاً اگر در جهان موجد و مؤثر .صفر باشد
سياه، مانند  ي كاغذ و تخته يست در عالم خيال يا روتوان ميهركس  ييعن .شد مي

دانان هزاران كميت ثابت و متغير و خطوط و روابط فرض نمايد و معادله و  يرياض
اما در عالم واقع و خارج از  .پا در هوا باشد يول ،«يصالتعد و التح»شكل بسازد كه 

و  «دفعتاً واحده»كه  يدر كار است؛ وجود «وجود»در كار نيست  «فرض»ذهن ما 
داشته است  يزنجير يو حاالت متوال يثابت تحقق نيافته، بلكه  سير اتصال صورت به

 .كند ميبر آن حكومت  يو عوامل محكم واحد شود مي يناش يو از مراحل قبل

معادالت  صورت بهرا  يدر نظر اول مسائل بشر توان ميمنظور آنكه اگر چه 
يا مطلق  يمتغير اصل را آننوشت و برحسب هريك از متغيرها حل كرد و نام  يرياض

پيدايش  يكه مثالً وقت طور همان .بيش نيست يگذاشت، اين يك تصوير يا تصور
بينيد  يوزش باد و طوفان را مقارن هم مسياه در آسمان و غرش رعد و برق و  يابرها

نيز  ييها بدانيد و روابط و حساب ياز ديگر ييد هر كدام را نشانه و حاكتوان ميو 
و  ياگر در ظرف زمان يول .باعث و عامل سايرين نيز نشان دهد را آنتنظيم نمائيد كه 

ن و با توجه به لحظات قبل از طوفان و بعد از خاموش شدن آ يتر وسيع يمكان
پراكنده در مناطق دوردست قضيه را مطالعه  يهواسنج يها از ايستگاه يخبرگير

كنيد، خواهيد ديد كه عامل محرك و متغير مطلق يك چيز بيش نيست و آن باد 
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تأثير اختالف  درجه حرارت تحريك شده است و سرنخ  تازه باد هم تحت .است
 .تابد دست خورشيد است كه از خارج بر كره ما مي

كه ما شاهد آن هستيم و به اشتباهمان  ييها طبيعت و واقعيت عالوه بر تقارن در
اندازيم(، تقدم و تأخر و عامل و  ياشتباه مه آن ديگران را ب وسيله بهاندازد )يا ما  يم

هستند  ي، كسانياران اليق پيروزگ و خدمت ينوابغ واقع .وجود دارد يهاي معمول
له و معادله ئصورت كامل مس يتر ده با ديد وسيعو بر نبو كه كور و كر حوادث دور

و با توجه به آنها، بهشت موعود و  دهند ميمطلق صحيح را تشخيص  يو متغيرها
  .نمايند ميما ارائه  هب را آنممكن را همراه با راه وصول به 

     بهشت قرآن
چهارگانه مانند ساير مشتركات  لحاظ بهدارد كه  ياست و بهشت ياسالم هم مكتب

 يها اختالف ياز جهات ديگر دارا يهاست )الاقل در اصول و مقدمه( ول بهشت
كه در واقع صفات مميزه و جداكننده آن از  ييها است؛ اختالف يآشكار فراوان

د قرينه و دليل حقيقت و حقانيت آن توان ميساير مكاتب است و در عين حال 
 يخلقت برا يمدار عموم ي آخرين مرحله عنوان بهخود را  بهشت قرآن .شمار رود هب

 :نمايد مي يو نزد او معرف خدا بهين مكان تر نزديكبرگزيدگان و 

 «.َوُحْسَن َمآٍّب َوِإَن َلُه ِعنَدَنا َلُزْلَفى» : 30/  (71)ص
 (.و همانا براى او در نزد ما حتماً نزديك شدن و آمدن خوبى است ...)

وار  كنيم فهرست مي يدارد كه سع يبهشت خصوصيات و راه وصول و شرايط
قرآن يك كتاب كالسيك  ياست؛ ول البته استناد و استنباط ما از قرآن .شرح دهيم

كه  يحاضر و استخراج مطالبخاطر بحث  ينيست و استدالل و ارتباط آيات آن برا
شرايط و منازل بهشت در  ينيز كه برا يترتيب .كنيم، تنظيم نشده است ايم و مي كرده

 ياهميت و ارتباط و اثر يما از رو .اينجا خواهد آمد، در قرآن رعايت نشده است
 .ايم آورده در را ترتيب اين است، شده داده قرآن در مراحل و شرايط از يك ره به كه

جـا صـحبت از    يـك نحـو نيسـت، يـك     هب بهشت در قرآن يها ها و وعده يينماراه
فـالن دسـته يـا قـوم اسـت و معلـوم        يروه بهشت بـ  يها دروازه آماده بودن و بازشدنِ

 عنـوان  بـه  ييـا شـرط   يديگر از عملـ  ياند، در جا رسيده يينها ي مرحله بهآنها  شود مي
دانـد و   را الزم مـي  يدر آيـه ديگـر چيـز    .شـود  مـي وصول و معيار پاداش سخن گفته 
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الزم اسـت   شـرطِ  ي؛ يعنشود ميحاصل ن يگونه توفيق دارد كه بدون آن هيچ اعالم مي
 ...نيست ياما شرط كاف

 يترتيب و توال يا تا اندازه توان ميطرز بيان و ربط مطالب، ه بنابراين با توجه ب
 .منازل بهشت را تعيين كرد
با بهشت ديگران، در ميزان كوشش و تالش الزم و  قرآناولين اختالف بهشت 

با زرق و برق  ي را ندارد و برنامه يزدن كس قرآن قصد گول .در مدت وصول است
 :دهد ميو پرمشقت خبر  يطوالن يراه بهشت را خيل .دهد مينشان ن

 «ِإَلى َرّبَك َكْدًحا ِإَنَك َكاِدٌح َيا َأُيَها اْلِإنَساُن» : 0/  (18)انشقاق

پروردگارت با مشقت  سوي بهآگاه باش اى انسان همانا كه در حركت )
 (...روى هاى فراوان پيش مي و سختي

انسان را  كه گفتيم قرآن طور همانزيرا  .است كه چنين باشد يالبته كامالً طبيع
 .داند بينهايت بزرگ مي بينهايت اندر يبينهايت كوچك و بهشت را قرب جوار خدا

 شدن ε يو ماد ياز نظر رياض .الزم دارد يا العاده مدت و مسير و مشقت فوق 
اما باز برخالف سايرين و  .و عنايت خود خدا ياصالً محال است مگر با دستگير

و اطمينان  يو اميدوار كند مي، ما را مأيوس نيتوانائفوق  يها رغم چنين اشكال علي
  :فرمايد ميپيش از آنكه آيه تمام شود  دهد مي

  (0( / 18)انشقاق) «.َفُمَّلاِقيِه»
 .(... او را مالقات خواهي كرد)

 :دارد مي اعالم آنكه از پس و گفته سخن راه اين سخت يها گردنه از ديگر يجا در
او دو چشم و زبان و دو لب قرار داريم و  يانسان را در رنج و تالش آفريديم، برا

 ي كه از عهده كند ميسپس اقرار  .كرديم و روانش ييدو سر منزل بلند راهنما سوي به
 !ييگردنه را بنما درك آن يتوان ميچگونه  :گويد ميگردنه برنيامده است و صعود بر

 .َخَّلْقَنا اْلِإنَساَن ِفي َكَبٍدَلَقْد »
َفَّلا اْقَّتَحَم  .َوَهَدْيَناُه الَنْجَدْيِن .َوِلَساًنا َوَشَفَّتْيِن .َنْجَعل َلُه َعْيَنْيِن َأَلْم

1«.َوَما َأْدَراَك َما اْلَعَقَبُة .اْلَعَقَبَة
 

                                                
 ايم. ادل آفريدهكه انسان را در تع : 13تا  1 و 8 /( 95)بلد .1

ايم ولي او به كاري  ايم؟ و زبان و دو لب. و دو راه ]خير و شر[ را به او ننموده آيا براي او دو چشم نيافريده
 كه مهم بود ]شجاعانه[ اقدام نكرد. خبر نداري آن كار با اهميت چيست؟
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او  يپا هبشر بگشايد و پاب يرو هنازل شده است كه دروازه اين جاده را ب قرآن
را  ينصب شده، شعار يا اصل بزرگ يخط جله ب يا اين دروازه لوحه يالبر با .بيايد

 :، اصل اكتسابكند مياولين دستورالعمل يا توشه راه اعالم  عنوان به

ّباْلَحِّق َوِلُّتْجَزى ُكُل َنْفٍس ّبَما  َوَخَّلَّق الَّلُه الَسَماَواِت َواْلَأْرَض» : 33/  (80)جاثيه
 «.َكَسَبْت َوُهْم َلا ُيْظَّلُموَن

حق آفريد و تا آنكه هركس به آنچه  هن را بها و زمي و خداوند آسمان)
دست آورده است، پاداش  هوسيله آنچه( كسب كرده و ب ه)به سبب يا ب

 (.گيرند )و كم و كاست( قرار نميداده شود و آنها مورد ظلم 

 يها ها و شكل گوناگون و به زبان يتعبيرها اين شعار يا تذكار در سرتاسر مسير به
تا همه كس و در همه حال بدانند، راه بهشت جز  شود ميمختلف گوشزد و تكرار 

دوش  هد بتوان ميجز خود ما بار اين سفر را ن يو كس شود ميخود پيموده ن يپا هب
نه پدر و  .جز از طريق كوشش و كار نخواهيم رسيد يا يچ منزل و بهرهه و بهبكشد 
 يما را خواهند گرفت، نه حت يخواهند داد، نه فرزندان زير بازو يچيزما ه بمادر 

در  يو نه جز خدا يا به اذن خدا )يعن كند ميباز  يخرج حساب خاصه يخدا با كس
بهشت يا جهنم و هر  .واهد كردشفاعت ما را خ يصورت اكتساب و استحقاق( كس

كه مالك شود، چه مرد باشد و چه زن، صرفاً  يكه شخص برسد يا فضيلت يا مرتبه
دست بياورد و بر خود اضافه كند يا در  هاست كه ب يچيز محصول اكتساب آن

 «.بسازد»وجود خود 
ام بند احك ترجيع .تا نيست و دو يها را برساند، يك و سفارش يكه اين معان يآيات
 :شويم نمونه يادآور مي طور بهچند آيه  .هاست و سوره

 «.َلْيَس ِلّْلِإنَساِن ِإَلا َما َسَعى» : 79/  (07)نجم
 (.كرده است كوشش اى( براى انسان نيست، جز آنچه )حق و بهرههيچ... )

َوِإن َتْدُع ُمْثَقَّلٌة ِإَلى ِحْمِّلَها َلا ُيْحَمْل  َوَلا َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى» : 11/  (70)فاطر
 «ِمْنُه َشْيٌء َوَلْو َكاَن َذا ُقْرّبى

ا براى ر گران باريدارد و اگر  هيچ باربردارى بار ديگرى را برنمي)
كند، اگرچه  حمل آن )شخصى را( صدا كنى چيزى از آن حمل نمي

 (...خويشاوند باشد
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َواْخَشْوا َيْوًما َلا َيْجِزي َواِلٌد َعن  َيا َأُيَها الَناُس اَتُقوا َرّبُكْم» : 77/  (71)لقمان
َلِدِه َوَلا َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعن َواِلِدِه َشْيًئا ِإَن َوْعَد الَّلِه َحٌّق َفَّلا َتُغَرَنُكُم َو

 «.اْلَحَياُة الُدْنَيا َوَلا َيُغَرَنُكم ّبالَّلِه اْلَغُروُر
اى مردم برحذر باشيد از پروردگارتان و از روزى بترسيد كه پدر )

برد، همانا  نه فرزند چيزى از پدر پاداش مي برد و پاداشى از فرزندش نمي
خدا حق است، پس مبادا زندگى دنيا شما را مغرور كند و  ي كه وعده

 (.خدا مغرور كند هاى شما را ب بفريبد و مبادا هيچ فريب دهنده

الّّلِه ُثَم ُتَوَفى ُكُل َنْفٍس َما َكَسَبْت  َواَتُقوْا َيْوًما ُتْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى» : 311/  (3)بقره
 «.َوُهْم ّاَل ُيْظَّلُموَن

گرديد،  برمي به پيشگاه خدا باشيد از روزى كه رو بپرهيزيد و برحذ)
رسد و ظلم به  آنچه كسب كرده است مي هسپس هركس تمام و كمال ب

 (.شود آنها نمي

 «َخّْلَفُهْمْيِديِهْم َوَماَأ َيْعَّلُم َما ّبْيَن ّبِإْذِنِهَلِذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإّاَلَمن َذا ا» : 300/  (3)بقره
كيست شخصى كه شفاعت نزد او بكند جز با اذن او )شفاعت پيش ... )

 (...داند كه( آنچه را پيشاپيش و پشت سر آنهاست مي كسى

 «.ُكُل َنْفٍس ّبَما َكَسَبْت َرِهيَنٌة» : 71/  (18)مدثر
 (.هر نفسى در گروى چيزى است كه كسب كرده)

 «َما اْكَّتَسَبْت ْت َوَعَّلْيَهاا َما َكَسَبَلَه» : 310/  (3)بقره
 (...زيان اوست آنچه كسب كرده هسود اوست آنچه كسب نموده و ب هب)

ّبِه ّبْعَّضُكْم َعَّلى ّبْعٍض ِلّلِرَجاِل َنِصيٌب  َوّاَل َتَّتَمَنْوْا َما َفَّضَل الّّلُه» : 73/  (8)نساء
 «اْسَأُلوْا الّّلَه ِمن َفّْضِّلِهِمَما اْكَّتَسُبوْا َوِلّلِنَساء َنِصيٌب ِمَما اْكَّتَسْبَن َو

ى كه خداوند بر بعضى از يها ها و برتري و مبادا آرزو و حسرت فزوني)
مردها از  ي يد و بخوريد. بهرهشما نسبت به بعضى ديگر داده است بكن

ها از چيزى است كه كسب  زن ي اند و بهره چيزى است كه كسب كرده
 (...يدياند و از فضل خدا درخواست نما كرده
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 ي اندازه ه ب يدر دنيا و هيچ استاد آموزش و پرورش يشايد هيچ مكتب و مسلك
تساب و شخصيت نگذارده اصل اك يبا چنين اصرار و استحكام، دست رو قرآن
احتياج و عمل، »اند  شناس و كاشفين قانون تكامل نيز كه گفته زيست يعلما .باشد

 يمحدودتر ي مرتبه  در و ينحو به( La fonction crée l'organe)«عضو است سازنده
وَلِتُجْزَى كُلُ نَفْسٍ بِمَا »ي  به جملهنيز  همان اصل اكتساب قرآن را كه در آيه باال و

 .اند شده بود، بيان كرده يمنته 1«كَسَبَتْ

آنها شده  يبرا يا خدا كه بهانه ينشان يو نشان ب ماديون يدين يضمناً اين آيه سِر ب
است كه هركس  يساختمان طبيعت طور قرار خلقت و گويد ميزيرا  .باشد مياست، 

آيد كه دهنده  ينظر م هبنابراين چنين ب .شود ميآورد،  يدست م هصاحب آنچه خود ب
 .در كار نيست يو سازنده ديگر

 منازل بهشت    
حركت و پاداش معلوم شد، ببينيم  يحال كه اصل اكتساب و قانون و قرار كل - 1

گذارد، چه چيز را اصل  چه مي ي، انگشت روكند ميشروع اكتساب را از كجا  قرآن
 ؟دهد ميگيرد، هدف تعليم و تربيت خود را در وجود ما چه قرار  مي

در ما نه فكر است، نه عقل  و مبدأ و منظور قرآن يبينيم هدف اصل يسهولت م هب
نه عبادت و آداب و نيرو است، نه مال و اقتصاد است،  ياست، نه علم است، نه سالمت

 !است و نه چيز ديگر، بلكه دل است

 يها در حقيقت علم، اقتصاد، زور، سازمان، رژيم، قوانين و آداب تماماً مخلوق
 يها رژيم بينيم يم تاريخ در اينكه .ها خواسته و آرزوها آورندگانوجود به نه هستند، دل

و  يياند تأمين دارا ستهآنها توان يبدها يمختلف، حت يِاجتماع يها و سيستم يحكومت
را بنمايند، خود دليل است  ييا عموم ياز احتياجات فرد يو بسيار يامنيت و سالمت

عده  اصل و منشأ دل است و تصميم يك فرد يا يك .كه رژيم وسيله است نه اصل
شرايط  و محيط در تسوسياليس و يجمهور ،دموكراتيك يها رژيم هم در دنيا، .افراد

و  يدار و سرمايه ياستبداد يها اند و هم رژيم مربوطه تأمين قدرت و ثروت كرده
3.يو فاشيست يديكتاتور

 

                                                
 داده شود  ... آوردهاي هر كس : ... و جزاي دست 33/  (80)جاثيه. 1
تفاوت  يك ملت بى اند و از نظر سعادت دنيا و آخرت ها يكسان يم تمام اين رژيميخواهيم بگو البته نمي .3

       مطلب و موضوع ديگرى است. ،باشند. بدى و خوبى و انطباق آنها با عدالت و با ترقى و تربيت مي
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 بوده، در اين زمينه با يك روح يپيغمبر ما )ص( با آنكه خود مؤسس شريعت
  :فرمايد ميو انصاف قدم فراتر گذارده و  يآزادمنش

1«.َمَع الُظّْلْم یاْلُكْفْر َو ّالَيْبق َمَع یَالُدْنيا َيْبق»
 

شريعت باطل و  يكفر يعن :نگارنده، حديث را بايد چنين فهميد ينظر نارسا هب
انحراف  ياول .يا سوءنيت يو بدخواه يگرستم يرژيم و مقررات غلط، و ظلم يعن

ظلم و آزار  .دل است يو بيمار يبدجنس يدوم كه حاليمغز و اشتباه فكر است؛ در 
كه كفر  ؛ در صورتينمايد ميو معيوب بودن قلوب  يحكايت از قصد سوء و دشمن

 يپا يوقت .در تشخيص و انتخاب باشد ياز جهل و اشتباه و خطا يممكن است ناش
 .و اداره دنيا ميسر نيست يدركار آمد، آباد ها دل يها و خراب نباط يبد

كه در آن محبت و عشق  شود ميدرست  يو معجون يبا همين توجه به دل، مكتب
و قدرت هست، اقتصاد و اداره  يهست، فكر و علم و عقل هست، جسم و سالمت

 يانسان يها و مزايا تمام سرمايه .اجتماع هست، معنويات و مذهب و اخالق هست
 .شود ميمرتبط وارد  يزنجيروار در يك مجموعه منطق

كه هم مبدأ  زيرا .در مرحله اول دل بايد سالم باشد تا اصالح و عوض شود
چه  قرآن .بهشت ي پرتاب و پرواز است و هم مقصد و سرمايه يحركت و سكو

، چه آنجا كه سير ندك ميآنجا كه از قبول و نفوذ ايمان يا دليل عدم ايمان صحبت 
و چه آنجا كه شرط ورود به  فرمايد ميدر زمين و تكليف عبرت و هدايت را تعيين 

بر پيغمبر كه  يوح .آورد يدل را درميان م ي، همه جا پانمايد ميبهشت را خالصه 
 ي مركز جهش انسانيت و منبع هدايت بشر است نيز بر دل شده است، و صندوقچه

كه در  شود ميپس معلوم  .ل است كه نبايد قفل شده باشدفهم و قبول قرآن نيز د
 .، تربيت و سعادت و متغير مطلق معادله انسانيت، دل استيمنطق قرآن، عامل اصل

 :كنيم را تالوت مي يآيات

ُقوُلوا َأْسَّلْمَنا َوَلَما  َقاَلِت اْلَأْعَراُّب آَمَنا ُقل َلْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكن» : 18/  (89)حجرات
 «ِل اْلِإمَياُن ِفي ُقُّلوّبُكْمَيْدُخ

 بگوئيد تسليم  ايد ولكن نياورده ايمان بگو آورديم، گفتند ايمان و اعراب)

                                                                                                              
  ى يها ن قدرت و ثروت و سالمت مادى، هر كدام موفقيتلحاظ تأمي هفعلى در اين است كه ببحث

 .اند. بدون آنكه خود عامل و مؤثر اصلى باشند ى هم داشتهيها اند و شكست داشته
 .ماند كند، ولى با ظلم پايدار نمي دنيا )يا نظام و آبادى مملكت( با وجود كفر دوام ميحديث نبوي :  .1
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شده هاى شما داخل ن ايم( و هنوز ايمان در دل ايم )يا اسالم آورده شده
 (...است

 «.ِإْذ َجاء َرّبُه ّبَقّْلٍب َسِّليٍم.َوِإَن ِمن ِشيَعِّتِه َلِإّبَراِهيَم» : 18و  17/ ( 71)صافات
طرف ه يمى بكه با قلب سل زماني .او ابراهيم بود كه از شيعيان درستى هو ب)

 .(پروردگارش رفت

 «ِلَمن َكاَن َلُه َقّْلٌب ِذْكَرىِإَن ِفي َذِلَك َل» : 71/  (05)ق
همانا كه در اين سرگذشت )يا تذكر( براى كسى كه او را دلى باشد )

 (...پندى است حتماً

 «.َقّْلِب ُمَّتَكِبٍر َجَباٍر َكَذِلَك َيْطَبُع الَّلُه َعَّلى ُكِل» : 70/  (85)مؤمن
 (.زند كارى مهر مي اين چنين خداوند بر دل هر متكبر ستم... )

ُقُّلوٌّب ّاَل  ِمَن اْلِجِن َواإِلنِس َلُهْم ِثرًياَوَلَقْد َذَرْأَنا ِلَجَهَنَم َك» : 119/  (1)اعراف
 «َيْفَقُهوَن ّبَها

حقيقت جمع زيادى از جن و انس را براى جهنم آفريديم براى  هو ب... )
 .(كنند ى هست كه با آن تفقه و تفكر نمييها آنها دل

 «.ِإَلا َمْن َأَتى الَّلَه ّبَقّْلٍب َسِّليٍم .َيْوَم َلا َينَفُع َماٌل َوَلا ّبُنوَن» : 19و  11/  (30)شعراء
قلب سليم مگر هركسى كه با  .دهند روزى كه مال و پسران سودى نمى)

 .(پيش خدا بيايد

 «.ِمَن اْلُمنِذِريَن َعَّلى َقّْلِبَك ِلَّتُكوَن .َنَزَل ّبِه الُروُح اْلَأِمنُي» :198و 197/ (30)شعراء
دهندگان  بر دل تو تا از بيم .نازل كرده است االمين ح( را روآن )قرآن)

 .(باشى

 «.َعَّلى ُقُّلوٍّب َأْقَفاُلَها َأَفَّلا َيَّتَدّبُروَن اْلُقْرآَن َأْم» : 38/ ( 81)محمد
 (هايشان است؟ كنند يا قفل بر دل نمي قرآنآيا تدبر در )

آن  يو بيان وظيفه اصل خود قرآن يبا معرف (3)بقره ي سورهدانيد  كه ميطور همان
و  ، كافرهاااهل تقو :نمايد ميو بالفاصله سه دسته از مردم را توصيف  شود ميشروع 
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همين بحث صحبت  1كه ارتباط آن با دل چگونه است، در بند  اراجع به تقو .منافقين
  :فرمايد ميدر مورد دو دسته ديگر، راجع به كافرها  .خواهيم كرد

 (1( / 3)بقره) «َخَّتَم الّّلُه َعَّلى ُقُّلوّبهْم»
 (...هايشان مهر زده و بسته است بر دل)

 :شود ميمتذكر  ها و راجع به منافق
 (15( / 3)بقره) «ِفي ُقُّلوّبِهم َمَرٌض»
 (...هايشان بيمارى است در دل)

 .دل است عامل ايمان و كفر و نفاق ،در هر سه مورد ييعن

 كردن انسانِ  يبرا است كه قرآن يبسيار طبيع .تعجب نيست يالبته باز هم جا
ε  دل را  يو شكفتگ ينرم .نهايت او داشته باشد يب يمركز و مبدأ نيرو سوي بهتوجه

مثل زده است، عامل پذيرش و  (3)سوره بقره 10و  18كه در آيات  طور همان
قبول عضو و  يها كه برا برخالف احزاب و حكومت .شش حقايق و بركات بداندجو

مراتب،  يطرفدار، اكتفا به ثبت نام و درخواست عضويت و اعالم تبعيت و منتها
 :يقول مولو هب .اند باطن و نيت را طالب ي، اديان توحيدنمايند مي يانجام خدمات

 برون را بنگريم و قال را ين               را بنگريم و حال راما درون 

هر سمت برود و هرجا  هدل شخص ب ييدل آنقدر اهميت داده شده است كه گو به
 در جنگ جمل يمثالً بعد از پيروز .باشد خود او هم، چه زنده و چه مرده، آنجاست

كس اينجا  خواست برادرم فالن دلم مي :گويد مي از اصحاب حضرت امير ييك
  :پرسند حضرت مي .ديد را مي بود تا نصرت خدا مي

 ؟ «َاِخيَك َمَعَنا یَأَهَو»
 (آيا ميل و محبت برادرت با ما است؟)

  :فرمايند مي .يبل :گويد مي
 ااِل َوَجالِّب الِرَاْص یهَذا َاْقواٌم ِف َعْسَكِرنا یَو َلَقْد َشِهَدنا ِفَفَقْد َشِهَدَنا، »

 (11البالغه، خطبه )نهج«.اْلِامياُن ّبِهُم یَيْقَو الَزماُن َو ّبِهُم ساِء َسَيْرَعُفِنال َْرَحاِم

طور  پس حتماً با ما حاضر بوده است و همين)پس با ما حاضر بود و 
ها هستند  رحام زنيقين در لشكر ما اقوامى كه در اصالب مردها و ا هب

وجودشان  هب ايمان و ريزد مي بيرون را آنها زمان زودى هب كه دارند، حضور
 (.گيرد قوت مى
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  :فرمايد ميهست كه  از حضرت رسول يهمچنين حديث معروف
 «.َمَعُه اهللَمْن َاَحَب ِحْجَرًا َحَشَرُه »
 (.كند با آن محشور ميهركس سنگى را دوست داشته باشد، خدا او را )

همچنين سياستمداران  .كنند مياز دل و عشق صحبت  ينيز خيل البته شعرا و عرفا
اما  .كنند مياحساسات و عواطف مردم تكيه  يرو يها، مقدار زياد و صاحبان مسلك

ق در عالم عش .خواستار نيستند يروند و تربيت و فعاليت شعرا و عرفا از دل جلوتر نمي
نيز  يو سياس يتبليغات حزب .شوند و جذبه يا در شهوت و خيال متوقف و دلخوش مي

منظور  يجلب اكثريت يا استخدام مردم برا ي را وسيله يعواطف و افكار عموم
ها  دل و تربيت و اصالح انسان ، نه آنكه خودِدهد ميقرار  يمشروع يا غيرمشروع حزب

مند  آن بهره ييدنيا يه اجتماع و زندگهدفشان باشد و اگر باشد، تا آنجاست ك
 .گردد

او  يو برا «روند ور مي»طور با انسان  خصوص اسالم، اين هو ب ياگر اديان توحيد
ها به  ها و تمدن بيش از مسلك ي، و خيلنمايند ميها و آداب و قرارها معين  تكليف

 ي دربارهن جهت است كه اديان ، از آدهند ميعقيده و اخالق و عمل شخص اهميت 
 يداشته و او را ساخته شده و شايسته برا يتر و بلندتر وسيع يانسان ديد خيل

 يقهراً برا .بد باشد خوب يا  كه ممكن است  ي، سرنوشتدانند مي سرنوشت 
 .تر و سختگيرتر باشد العاده دقيق و نظارت فوق يبايد رهبر يچنين برنامه و مسافرت

دوران كوتاه  هاطالعات آنها محدود ب يچون افق نظر و رسائ يجتماعا يها مكتب
يك اجتماع است و حداكثر خدمتشان  يعمر و به خورد و خوراك و گذران زندگ

نسبت  يكه افراد توجه و ترس دهند مياست؛ اهميت ن يهنر يها تأمين تفريح و تفنن
ز آنچه نظامات و بيش ادور و مبدأ و مقصد خلقت نداشته باشند و  ي به آينده

و صفات  يملكات عال يدر اخالق و درون، دارا، كند ميايجاب  احتياجات اجتماع
 :آنهاست يو نادان ينظر نشانه كوته يانگار اين سهل .نشوند يا نباشند يذات

ِإَن َرّبَك ُهَو َأْعَّلُم ّبَمن َضَل َعن َسِبيِّلِه  َذِلَك َمْبَّلُغُهم ِمَن اْلِعّْلِم» : 75/  (07)نجم
 «.َوُهَو َأْعَّلُم ّبَمِن اْهَّتَدى

همانا پروردگار تو بهتر  ؛اين، ميزان رسائى آنها در علم و آگاهى است)
كه  كسانيه داند كه چه كسى از راه او گم شده است، و او نسبت ب مي

 (.استاند داناتر  ى شدهيراهنما
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 ؟كند ميبا آن  يخواهد و چه عمل از دل چه مي بسيار خوب، قرآن -3

 :خدا سوي بهساده است، توحيد خالصانه عاشقانه دل،  يخيل

الَسَماَواِت َواأَلْرَض َحِنيًفا َوَما َأَنْا  َفَطَر ِإِني َوَجْهُت َوْجِهَي ِلَّلِذي» : 19/  (0)انعام
 «.ِمَن اْلُمْشِرِكنَي

ن را سرشته ها و زمي من روى خود را متوجه كسى كردم كه آسمان)
 (.است، از روى ميل و بدون آنكه شريكى براى او قرار دهم

و محرك و مدير انسان  يسنگين اله ي دار وديعه قبالً گفته بوديم كه دل امانت
 يدر قرب جوار حق منزل كند و در جهان خواهد در آخرت يكه م يشخص .است

 يحكومت مطلقه دارد، با توفيق و تنعم زندگ ياله ي اراده يكه عنصر سوم يعن
دمساز شود، و از حاال خود را متناسب و  ينمايد، البته الزم است قبالً با چنان محيط

( éTléadaptation) «تناسب از دور»نوع  يك يشرايط آن دوران بنمايد، يعن موافق با
 .با محيط آينده انجام دهد

كتاب، آنجا كه از پل مابين  يدانيد و در ابتدا ايد و مي كه بارها شنيده طور همان
قربت  عبادات در اسالم قصد ي كليه يدو بينهايت صحبت بود گفتيم، شرط قبول

نزديك شدن  يبرا دهد ميانجام  يمسلمان عنوان بهكه مسلمان  يهر عمل .است
خدا پيش  سوي بهشخص را  يدل و ديده و دست و زبان و فكر، همگ .ستخدا به

 .روند برند و پيش مي مي

 ي يا عقيده يصرفاً عاطف ي لهئخدا و پرستش، يك مس يدل برا ياما دوست -7
 ي خصوص در اسالم( شامل سه مرحله ه)ب يدر اديان توحيد يخداپرست .نيست ينظر
 :دارد يخاص ياجرائ ي خود برنامه ياست كه هر كدام برا زير

 یخداصفت            یخدادوست          یخداشناس

 ، یالف( خداشناس
و  ينظر ي آورد و جنبه يميان م علم و عقل و توجه و تفكر را در يپا خداشناسي

 ي هيآن و حصول ايمان را از طريق ارا ي برنامه ياجرا قرآن .له استئمس يفكر
ها و تالوت آيات خدا، توجه در طبيعت، تدبر در قرآن و باالخره  ل و نشانهيدال

 :نمايد ميتأمين  استمداد از علوم و رسوخ در آنها

 «ْم َيّْتُّلو َعَّلْيِهْم آَياِتِهَرُسوًلا ِمْنُه ُهَو اَلِذي ّبَعَث ِفي اْلُأِمِينَي» : 3/  (03)جمعه
 برانگيخت،  رسولى خودشان از عامى مردم ميان در كه است كسى همان او)
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 (...بر آنها آيات او را بر خواندتا 

 «َيَّتَبَيَن َلُهْم َأَنُه اْلَحُّق  َحَّتىَأنُفِسِهْم َسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اْلآَفاِق َوِفي» :07/(81)فصلت
آنها  هآفاق و در وجودهاى خودشان ب هاى خود را در زودى نشانه هب)

 (...دهيم تا براى آنها آشكار شود كه آن حتماً حق است ه مييارا

 «اْلُعَّلَماء َه ِمْن ِعَباِدِهِإَنَما َيْخَشى الَّل» : 31/  (70)فاطر
 (...ترسند دگان دانشمند از خدا ميجز اين نيست كه بن... )

 «ْن ِعنِد َرّبَناَيُقوُلوَن آَمَنا ّبِه ُكٌل ِم َوالَراِسُخوَن ِفي اْلِعّْلِم» : 1/  (7)عمران آل
 (...ستگويند تماماً از نزد خدا مندان از علم مي و فرو رفتگان و بهره)

اَلِذي ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمن َرّبَك ُهَو اْلَحَّق  َوَيَرى اَلِذيَن ُأوُتوا اْلِعّْلَم» : 0/  (78)اسب
 «.َوَيْهِدي ِإَلى ِصَراِط اْلَعِزيِز اْلَحِميِد

بينند كه آنچه از پروردگارت  اند مى كه صاحب دانش شده  و كساني)
سوى راه خداوند صاحب عزت و  هسوى تو نازل شده حق است و ب هب

 (.كند ستايش شدنى هدايت مي

 ، یب( خدادوست
داشتن  دوست :آمده است گوناگون در قرآن يوجوه مختلف و تعبيرها هبخدادوستي 

او را دوست و سرپرست  او بودن، يو رو يخورسند يخدا، جويا يشديد و انحصار
رضا و امر او شدن، قصد او را كردن و غيره كه ه ميل تسليم ب يخود گرفتن، از رو

 .غير خداسته و عالقه ب يداشتن و برگزيدن دنيا و بندگ  مقابل مخالف آن، دوست
   :اينك چند عبارت

ُبُهْم ُيِح»، 3«اّبِّتَغاء َمْرَضاِت الّّلِه»، 1«ِلّّلِه َواَلِذيَن آَمُنوْا َأَشُد ُحًبا»
، 0«َر ُمْشِرِكنَيَفاء ِلَّلِه َغْيُحَن»، 8«الّّلُه َوِلُي اَلِذيَن آَمُنوْا»، 7«َوُيِحُبوَنُه

                                                
 ... شديدترين دوستى اهل ايمان متوجه خداست؛ و]لى[: ...  100( / 3بقره) .1
 ... در طلب خشنودى خدا: ...  351( / 3بقره) .3
 ... و دوستش دارند؛ دارددوستشان  ...  : 08( / 0مائده) .7
 نان است ...: خدا كارساز مؤم 301( / 3بقره) .8
 ... زده؛  در حالى كه براى خدا حقگرا باشيد نه شرك:  71( / 33حج) .0



 
 

 

 
 

 019  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  انتها ذرّه بي

 

َوْجَهُه هلل َوُهَو  َوَمْن َأْحَسُن ِديًنا ِمَمْن َأْسَّلَم»، 1«ُتِريُدوَن َوْجَه الَّلِه»
3«.ِمَّلَة ِإّبَراِهيَم َحِنيًفا َواَتَخَذ الّّلُه ِإّبَراِهيَم َخِّلياًلُمْحِسٌن واَتَبَع 

 

عهده نماز و دعاها گذارده شده  هب ياين قسمت از برنامه تا حدود زياد ياجرا
 .شده است يعنايت خاصبه آن اديان مخصوصاً در مذهب تشيع،  ي است كه در همه

وست و شخص را به پيوند و پرواز و ياد و ترس از ا خدا بهبدون نماز كه اتصال 
 يكس .تأمين نخواهد شد ي( خدادوستمِعْراجُ الْمُؤمِن ة)اَلْصَلو دارد، خدا وامي سوي به

و از فكر و ذكر محبوب  باشد ميياد او  هرا دوست دارد حتماً ب يكه شخص يا چيز
تا شمايل و محاسن محبوب تصوير و تصور نيز  يتلقين دوست يبرا .برد لذت مي

 .دروغ و محال است يپس بدون نماز خدادوست .نشود، منظور حاصل نخواهد شد
ياد خدا  هب باشد ميتر  را دارد و هم آنچه مهم يممانعت از بدكار ينماز هم اثر عمل
 :افتادن است كه

 «َواْلُمنَكِر َوَلِذْكُر الَّلِه َأْكَبُر َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاءالَصَّلاَة ِإَن »:  80( / 39عنكبوت)
شود و حتماً ياد خدا  ... همانا كه نماز مانع از كار زشت و بد مي)

 (تر است... تر و مهم بزرگ

تشريح گرديده و در ادعيه اصيل و معتبر  7«دعا»كه در رساله  طور هماندعا نيز 
منظور تعظيم و تسبيح خدا، تلقين محبت و دست تمنا  هآمده است، بيشتر ب ائمه اطهار

 يصحيح اهل بيت در حقيقت تبليغات برا يدعاها .اوست سوي بهو تعلق دراز كردن 
 .كردن دل ما است صاف خدا و عاشق كردن و

امام چهارم  العابدين )از حضرت زين صحيفه سجاديه 31 ياين قسمت از دعامثالً 
السالم( را مالحظه كنيد، چقدر سروكارش با دل و محبت خدا و فعاليت و  عليه

 :اوست سوي بهحركت 

                                                
 ... در طلب خشنودى خدا: ...  79( / 75روم) .1
كه وجود خود را تسليم خدا كرده است ن آچه كسى بهتر است از  ]دارى[از لحاظ دين:  130( / 8نساء) .3

 ابراهيم كه حقگرا بود، باشد؛ و خدا ابراهيم را به دوستى خود برگزيد. يينآو نيكوكار و پيرو 
در  در اجتماع زندانيان سياسي حاصل تدوين و تفصيل سخنراني به مناسبت عيد سعيدفطر« دعا»ي  رساله .7

 توسط شركت سهامي انتشار 1787ايراد شده و سپس در آبانماه  است كه در زندان قصر 1783سال 
مباحث »ي آثار است  كه با نام  منتشر گرديد. اين اثر اكنون يكي از آثار مندرج در جلد نهم مجموعه

 توسط همين ناشر منتشر شده است )ب.ف.ب(. 1719چاپ دوم آن در سال « كايدئولوژي
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َقّْلِبي ِلَمَحَبِّتَك، َو اْشَغّْلُه ّبِذْكِرَك، َصِل َعَّلى ُمَحَمٍد َو آِلِه، َو َفِرْغ الَّلُهَم »
ّبَخْوِفَك َو ّباْلَوَجِل ِمْنَك، َو َقِوِه ّبالَرْغَبِة ِإَلْيَك، َو َأِمّْلُه ِإَلى   َو اْنَعْشُه

َطاَعِّتَك، َو َأْجِر ّبِه ِفي َأَحِب الُسُبِل ِإَلْيَك، َو َذِلّْلُه ّبالَرْغَبِة ِفيَما ِعْنَدَك 
 َم َحَياِتي ُكِّلَها. َأَيا

َو اْجَعْل َتْقَواَك ِمَن الُدْنَيا َزاِدي، َو ِإَلى َرْحَمِّتَك ِرْحَّلِّتي، َو ِفي 
َمْرَضاِتَك َمْدَخِّلي، َو اْجَعْل ِفي َجَنِّتَك َمْثَواَي، َو َهْب ِلي ُقَوًة َأْحَّتِمُل 

َرْغَبِّتي ِفيَما ِعْنَدَك، َو ّبَها َجِميَع َمْرَضاِتَك، َو اْجَعْل ِفَراِري ِإَلْيَك، َو 
َأْلِبْس َقّْلِبَي اْلَوْحَشَة ِمْن ِشَراِر َخّْلِقَك، َو َهْب ِلَي اْلُأْنَس ّبَك َو 

 «ّبَأْوِلَياِئَك َو َأْهِل َطاَعِّتَك.
بار خدايا درود بر محمد و آل محمد، و دل مرا براى محبت خودت )

ر و به ترس و بيم از را مشغول بدا ياد خودت آن هخالى و فارغ ساز و ب
سوى تو قلبم را قوت ببخش و  هرا باال ببر و به رغبت و ميل ب خودت آن

هاى  ترين راه را در خوش گردان و آن هرا متوجه و فرمانبر خودت ب آن
تمايل آنچه نزد  سوى خود روان نما و در تمام ايام زندگى، قلبم را به هب

  .تواست رام نگاهدار
خودت قرار ده و كوچ كردنم را  هپرهيزكارى نسبت بو توشه مرا از دنيا 

هاى خودت و  سوى رحمت خودت و محل ورودم را در خشنودي هب
وسيله  هب كه ببخش ىينيرو من به و ده ترتيب خودت بهشت در را جايگاهم

سوى خودت  هگريزم را ب دوش بكشم و ههاى تو را ب آن بار تمام خشنودي
بدكاران  نفرت و ترس با مرا دل و تواست نزد آنچه به را ام عالقه و بگردان

 (.دوستان و اهل طاعتت را عطا نما همن انس به خودت و ب هنما و ب  ملبس

از نظر  .كه مرا بخواهيد و بخوانيد كند ميمكرر از طرف پروردگار امر  قرآن
در راه حق  ييك و فداكاركار ن ي، قدم گذاشتن و آماده شدن برايشناس روان

در  يكما آنكه فسق و معصيت تأثير فور .كند ميشخص را دوستدار مبدأ خير و حق 
اين است كه  .نمايد مي خدا بهميل نسبت  يقلب انسان داشته و طبعاً او را بيگانه و ب

 .آيد يزياد م خدا بهبينيم در نماز و در دعاها استغفار و طلب برگشت  يم

 خداصفتی  (ج

  ي مرحله و انسان ييارتقا ي برنامه يعمل قسمت كه خدا به تقرب و تشبه يا يصفتخدا اام
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و احراز مستقيم  ياز صفات بزرگ اله ييك ه، رسيدن بباشد ميپرستش  ييو نها يغائ
فعال مايشاء شدن يا مالك دلخواه  ييعن .است «يكن فيكون» ي يا غيرمستقيم اراده

ديگر همان استغناء و تسلط  عبارت به .طبيعترغم مشكالت و مخالفت  شدن، علي
 .كامل بر طبيعت داشتن كه عنوان اول كتاب بود

گشته و پس از  يسود شخص ط هچنين مرحله، مدار خلقت ب هدر صورت توفيق ب
ها را استخدام كنند، از  بسازند و انرژي ياو توانسته بودند انرژ يآنكه اعضاء ماد

 .سازد مي يميل خود هر نوع و هرقدر ماده و انرژ هده و ببه اراده رسيده و با ارا يانرژ
 .داشته باشد  يراه ديگرد توان مينال غير از اين نيست و وصول به آن  هبهشت ايد

 آرزو و نقشه هم كه باشد، آيا بهشت قرآن كنيد؟ در عالمِ آيا غير از اين فكر مي
 يها نيست؟ و راه پيشنهاد سرآمد تمام بهشتو تأمين هر نوع و هر اندازه خواسته، 

 ؟كند ميمنطقاً مطابقت كامل نبا آنچه ضرورت دارد وصول به آن آيا 

تنها يا با حرف و  ي، با ذكر و آرزويو احراز صفات اله خدا بهالبته نزديك شدن 
شود؛ اكتساب و ارتقاء بعد از اين  يبايد ط يو منازل ديگر شود ميادعا درست ن

 .است

، ديگر روشن راه بهشت ي ، دنبالهخدا بهترتيب، پس از ايمان و محبت  اين به -8
 ي اراده شود، اراده تبديل به يو انرژ يانرژ در وجود انسان ماده بايد تبديل به .است

 .حق ياله

 حد وفور در آيات قرآنه ضرورت صرف ماده با بذل مال )و بذل جان( را ب
رساند كه تا ماده و  دارد و مي ياز اين آيات صراحت انحصار يبعض .يمبين يم

 :ايم جلو نرفتهه ب ينكنيم، قدم يمايتعلق را قربان

 « ِحُبوَنِمَما ُت َلن َتَناُلوْا اْلِبَر َحَّتى ُتنِفُقوْا»: 93/  (7)عمران آل
شويد مگر آنكه از آنچه دوست داريد  هرگز نائل به نيك و عالى نمي)

 (... (،مايه بگذاريد )خرج كنيد

 «ْخَّلِفنَي ِفيِه ِمَما َجَعَّلُكم ُمْسَّت آِمُنوا ّبالَّلِه َوَرُسوِلِه َوَأنِفُقوا» : 1/  (01)حديد
خدا و برسول او ايمان بياوريد و از آنچه شما را در آن وارث و  هب و)

 (...ايم خرج نمائيد مالك جانشين قرار داده

 َلُهُم اجَلَنَة   َأْمَواَلُهم ّبَأَن َأنُفَسُهْم َو اْلُمْؤِمِننَي ِإَن الّّلَه اْشَّتَرى ِمَن  » : 111/  (9)توبه
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ُيَقاِتُّلوَن ِفي َسِبيِل الّّلِه َفَيْقُّتُّلوَن َوُيْقَّتُّلوَن َوْعًدا َعَّلْيِه َحًقا ِفي الَّتْوَراِة 
 «آِنَواإِلجِنيِل َواْلُقْر

خريده  آنها از بهشت بهاى به را مؤمنين هاى مال و ها جان خداوند كههمانا)
شوند، اين  كشته مي كشند و كنند پس مي كارزار مي در راه خدا ،است
 (...است گرفته عهده هب قرآن و انجيل و تورات در خدا كه است حقى وعده

ان راه را باز و آس ،مال يعطا .مايه فطير است ي، بدهند مين يكس هبهشت را مفت ب
 ت:و احتكار مال موجب بستن راه و مشكل كردن كار اس يو نگاهدار كند مي

 .ُه ِلّْلُيْسَرىَفَسُنَيِسُر .َوَصَدَق ّباْلُحْسَنى .َواَتَقى َأْعَطى َمن َفَأَما» : 15تا  0/  (93)ليل
 «.َفَسُنَيِسُرُه ِلّْلُعْسَرى .َوَكَذَّب ّباْلُحْسَنى .َوَأَما َمن ّبِخَل َواْسَّتْغَنى

و تصديق خوبى را  .پيشه گرفت اما هركس كه بخشش و تقوپس ا)
ولي  .ميينما صورت او را براى آسانى و توفيق كمك مي در اين .كرد

نيازي و خودسري داشت. و خوبي را  كسي كه بخل ورزيد و دعوي بي
 (سازيم. كارش را فراهم مي صورت موجبات اشكال تكذيب نمود. دراين

و از دست  كند ميرا فدا  يا ، مادهكند ميدا خرج كه مال خود را در راه خ يكس
 ياست كه تمام مايتعلق و مايملك را بدهد، يعن ياين عمل وقت يحد اعال .دهد مي

كه  (9)سوره توبه 111مالحظه كرديد چگونه در آيه  .شهادت و بذل جان دهد تن به
 ياب آسمانكت تعهد در سه و چه تأكيد با بهشت وعده است، جان و مال معامله صحبت

قرآن اصالً  .رود همين جاست كه مال و جان از بين مي مطلب قرآن !ذكر شده است
 يسرنوشت يعن سوي بهراه افتادن انسان  همرگ نيست، مرگ را اول كار و ب همعتقد ب

 :داند خدا مي

 «.اُقِإَلى َرّبَك َيْوَمِئٍذ اْلَمَس» : 75/  (10)قيامت
براى بعد از مرگ )سوى پروردگارت  هدر چنان روز، رانده شدن ب)

 .(باشد مي (شخص

 «.ِإَلى َرّبَك َيْوَمِئٍذ اْلُمْسَّتَقُر» : 13/  (10)قيامت
 (سوى پروردگارت )براى بعد از فناى دنيا هر چنان روز قرارگاه بد)

 .(باشد مي

اين دنيا با  يها ها و كاخ باغ يمثل خريدار بهشت آخرت يخريدار ذلك مع -0
المثل بهشت، كميات  ازاء و اُجرت ما به .گيرد مال و پول يا بازور نفرات انجام نمي



 
 

 

 
 

 017  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  انتها ذرّه بي

 

انرژتيك است،  ييك ترازو در سر پل صراط يعدل اله يترازو .نيست يجنس
 بكه در بند  يطور همان .كه از خود شخص صادر شود  يعمل .العمل است ميزان

 «بهشت قرآن»بحث   ( و اخيراً در088مرحله دوم از بحث حكومت عنصرسوم )صفحه
كه صراحتاً  يآيات .مار است( گفتيم، آيات در اين زمينه فزون از ش001)صفحه 

م رؤيت و تجسم و جهن  است و بهشت «عمل»پاداش و محصول در برابر  گويد مي
در باشد  ياز آنها تكرار يچند فقره از آيات را كه ممكن است بعض .باشد مياعمال 

 :آوريم يم زير

ّباَلِّتي ُتَقِرّبُكْم ِعنَدَنا ُزْلَفى ِإَلا َمْن آَمَن  ْم َوَلا َأْوَلاُدُكمَوَما َأْمَواُلُك» : 71/  (78ا)سب
 «َوَعِمَل َصاِلًحا َفُأْوَلِئَك َلُهْم َجَزاء الِّضْعِف ّبَما َعِمُّلوا 

ما نزديك ى نيستند كه شما را نزد يو اموال و اوالد شما چنان چيزها)
پس چنين  ؛كس كه ايمان آورد و كار شايسته انجام داد كنند، مگر آن

 (...مردم برايشان پاداش چندين برابر است

ِشُر اْلُمْؤِمِننَي اَلِذيَن ِهَي َأْقَوُم َوُيَب َذا اْلُقْرآَن ِيْهِدي ِلَّلِّتيِإَن َه» : 9/  (11)اسراء
 «.َيْعَمُّلوَن الَصاِلَحاِت َأَن َلُهْم َأْجًرا َكِبرًيا

كند  ى مييتر است راهنما به آنچه استوارتر و نگاهدارنده همانا اين قرآن)
كنند، به  دهد، به آن مؤمنينى كه كارهاى شايسته مي مؤمنين مژده مي هو ب

 (.داش بزرگى استاينكه برايشان پا

َلَها َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلِئَك َكاَن  َوَمْن َأَراَد اآلِخَرَة َوَسَعى» : 19/  (11)اسراء
 «.َسْعُيُهم َمْشُكوًرا

را مبذول دارد و  را بكند و كوشش مربوطه و هركس قصد آخرت)
 (.مؤمن باشد، پس چنين مردم زحماتشان مشكور و مقدور خواهد بود

و خارج از وجود  يدست طور بهنيست كه  يمنزله دستمزد و اجرت هب پاداش آخرت
 :خود شخص است همحصول عمل و متعلق ب .بدهند و منت بگذارند يكس هشخص ب

 «.الَصاِلَحاِت َلُهْم َأْجٌر َغْيُر َمْمُنوٍن ِإَن اَلِذيَن آَمُنوا َوَعِمُّلوا» : 1/  (81)فصلت
مانا كسانى كه ايمان آوردند و كار شايسته كردند، برايشان پاداش )ه
 (.منتى است بى
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ديگران يا  يكار گرفتن انرژ هد غيرمورد عالقه برداشتن، يا بيالبته از مال زا -0
درد  به ييها انفاق .كسب بهشت فايده ندارد يموجود را استفاده كردن برا يانرژ
 .خورد كه توأم با فشار بر نفس و بر عضالت و فكر بوده و از ضمير انسان بجوشد مي

مسلط سرچشمه  ياز اراده قو .باشد يفعاليت ما و توليد انرژ يبايد مقدمه و وسيله برا
زمين  ياموال و عاليق و آنچه از اين قبيل عوارض بر رو .بگيرد و اراده توليد نمايد

منظور  .بيش نيست و باالخره محو و هموار خواهد شد يا است، زينت و پيرايه
 :عمل واداشتن ما و كار نيك كردن است هب يبرا يا تحريك و بهانه

ِلَنْبُّلَوُهْم َاُيُهْم  اْلاْرِض زيَنًة َلها یَجَعّْلنا ما َعَّل اِنَا» : 1و  1/  (11)كهف
 «.َصعيدًا ُجُرًزا َو ِاَنا َلجاِعُّلوَن ماَعَّلْيها .َاْحَسُن َعَماًل

ن است، زينت آن قرار داديم تا آنها را درستى كه ما آنچه بر زمي هب)
كنند، و همانا كه ما آنچه بر آن است، خاك  يم كدام بهتر كار مييبيازما

 (.هموار ساده خواهيم كرد

ها گم  اعمال و فداكاري ي؛ ولشود ميآن محو  يها عوارض و زينت ي دنيا با همه
 :شود مين

َسَيْهِديِهْم  .َفَّلن ُيِّضَل َأْعَماَلُهْم َواَلِذيَن ُقِّتُّلوا ِفي َسِبيِل الَّلِه» : 0تا  8/  (81)محمد
 «.َلُهْم َوُيْدِخُّلُهُم اْلَجَنَة َعَرَفَها .َوُيْصِّلُح ّباَلُهْم

كه در راه خدا كشته شدند پس اعمال آنها هرگز گم  و كساني)...
و  .بخشيم كنيم و وضعشان را بهبود مى يشان مييزودى راهنما هب .شود نمي

 (.به بهشتى كه براى آنها معرفى كرديم داخلشان خواهيم نمود

و  يو نظر يتنها يك مكتب فكركه قبال نيز گفته بوديم، طور همانپس اسالم 
 .كار است و كارزار؛ نيست ييا يك ايدئولوژ يعقل

 :دهد ميبهشت راه ن يها راهه نشود، خدا ما را ب تا كوشش و تالش يا جهاد

 (09( / 39)عنكبوت) «َنا َلَنْهِدَيَنُهْم ُسُبَّلَناَواَلِذيَن َجاَهُدوا ِفي»
هاى خود آنها را هدايت  راهه كنند، حتماً ب كه در راه ما جهاد و كساني)

 (...كنيم مي

مراتب مختلف آرزو و عقل و عمل يا  دقت كنيد، ببينيد چگونه قرآن زيردر آيه 
پندار » يا ، در شعار سه جملهيو دست را كه در مذهب زرتشتوظايف دل و زبان 

 :فرمايد ميآمده است بيان «نيك، گفتار نيك، كردار نيك
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َفِّلَّلِه اْلِعَزُة َجِميًعا ِإَلْيِه َيْصَعُد اْلَكِّلُم الَطِيُب  َمن َكاَن ُيِريُد اْلِعَزَة» : 15/  (70)فاطر
 «َواْلَعَمُل الَصاِلُح َيْرَفُعُه

تمامه براى  هكس كه خواهان عزت است پس )بداند( كه عزت ب آن)
سوى او باال رود و عمل صالح او را  هخداست، گفتار نيك آن است كه ب

 (...برد باال مي

همان بازگشت مدار انسان به آستان  يعزت و عظمت يعن يالً صحبت و سير برااو
آرزو و ، دل :مشخص شده است يثانياً مراتب و مراحل، خيل .ذوالجالل است رب

خداست و  سوي به، فكر و عقل بايد بداند كه گفتار نيكو و مرام صحيح كند ميقصد 
1.رساند مي يعزت خدائ هببرد و  باالخره عمل صالح است كه شخص را باال مي

 

و  يهر تبديل ماده به انرژ يهر بذل مال يا جان و هر كوشش و رنج، يعن -1
خدا نه احتياج به گوشت  .كند ميطالب آن باز ن يرو هبهشت را ب به اراده، درِ يانرژ

 يما مورد حاجت و فايده برا يها رسد و نه كوشش او مي ما دارد و نه به يها قرباني
رسد،  او مي هرود و ب آنچه باال مي .ساحت او ندارند هها صعود و عروج باين .اوست

و خالصاً  يو خودخواه يو گمراه ياز خراب ياست كه خال يا سلطه بر نفس و اراده
 :اتقو يباشد، يعن اهلل لوجه

  «َناُلُه الَّتْقَوى ِمنُكْمَوَلا ِدَماُؤَها َوَلِكن َي َلن َيَناَل الَّلَه ُلُحوُمَها» : 71/  (33)حج
رسد، بلكه تقواى  خدا نمي ههاى آن )قربانى( ب ها و خون گاه گوشت هيچ)

 (...رسد او مي هشما ب

طريق  ، اما چون دردهند ميو تن به كشتن  كنند ميهم خرج  ها و منافق كافرها
 :شود ميرسد و گم و گور  نمي ييجا هو خالف است عمل آنها ب يسركش

ِتُّلوَن ِفي ِفي َسِبيِل الّّلِه َواَلِذيَن َكَفُروْا ُيَقا اَلِذيَن آَمُنوْا ُيَقاِتُّلوَن» : 10/  (8)نساء
 «َسِبيِل الَطاُغوِت

 كه كافر كنند و كساني كه ايمان آوردند در راه خدا جنگ مي كساني)
 ...(نمايند شدند در راه طاغوت و سركشى جنگ مي

 .َضَل َأْعَماَلُهْمَسِبيِل الَّلِه َأ اَلِذيَن َكَفُروا َوَصُدوا َعن» : 7تا  1/  (81)محمد
 اْلَحُّق ُنِزَل َعَّلى ُمَحَمٍد َوُهَو َوآَمُنوا ّبَما َواَلِذيَن آَمُنوا َوَعِمُّلوا الَصاِلَحاِت

                                                
 .است «مجمع البيان»طرز تفسير اخير منطبق با وجه احسن تفسير  .1
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 .ِمن َرّبِهْم َكَفَر َعْنُهْم َسِيَئاِتِهْم َوَأْصَّلَح ّباَلُهْم
َبُعوا اْلَحَّق ِمن َوَأَن اَلِذيَن آَمُنوا اَت َن اَلِذيَن َكَفُروا اَتَبُعوا اْلَباِطَلَذِلَك ّبَأ

 «َرّبِهْم
  .شدند و راه خدا را مانع شدند اعمالشان گم و محو شد آنها كه كافر)

كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند و به آنچه بر  و كساني
هايشان  ايمان آوردند بدي -و حق و از جانب خداست -محمد نازل شد

  .را خدا پوشاند و وضعشان را اصالح كرد
ها  پيروى باطل را نمودند و مؤمن اين از آن جهت است كه كافرها

 ..(.وردگارشان استپيروى حق را كردند كه از پر

تعليل آمده،  عنوان به ياحتمال قو هكه در آغاز و پايان آيات روزه، و ب طور همان
فايده انفاق اموال نيز  .بيان فرموده است 1«.لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ»از روزه را  ييمنظور نها

در  .باشد ميكننده  انفاقخدا و تثبيت و تقويت از وجود  يخرسند يجستجو
زراعت  ياست، يعن يزمين سنگ يرو هب يشبيه بذرپاش كردن كافرها كه انفاق صورتي

 .(308/  (3)نتيجه است )بقره يريشه و ب يب

ه ايمان و انفاق و آخرين ثمره يا عصار در منطق قرآن ابراينكه تقو يدليل قطع
، اينكه هرجا شود ميبرده و پذيرفته  «نزد خدا»است كه  يا عمل صالح است و هديه

 7«.َواْلَعاِقَبُة ِلّلَّتْقَوى»يا  3«.َواْلَعاِقَبُة ِلّْلُمَّتِقنَي»، شعار شود ميدر قرآن از عاقبت صحبت 
بينيم يگانه  يم يامتيازات طبقات ينژادها و نف يآيه اعالم تساو همچنين در .است

 :اشخاص است يدرجه تقوا «اهللعِنْدَ»شدن   يميزان و وسيله گرام

َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعّْلَناُكْم ُشُعوّبا  َيا َأُيَها الَناُس ِإَنا َخَّلْقَناُكم ِمن» : 17/  (89)حجرات
 « َوَقَباِئَل ِلَّتَعاَرُفوا ِإَن َأْكَرَمُكْم ِعنَد الَّلِه َأْتَقاُكْم

ها و قبائل  ملت  )اي مردم، همانا شما را از مرد و زن آفريديم و به
تر و برتر  كه گراميشويد بدايند  درآورديم كه از يكديگر شناخته مي
 شما نزد خدا پرهيزكارتر شما است...(

 ا يو ترس  ياز تنبل يمنفعل كه ناش يديديد يك مفهوم منف كه  طوري به االبته تقو

                                                
 : ... بسا كه پرواپيشه شويد. 111/  (1)يا اعراف 107/  (0)و يا انعام 117يا  119يا  07يا  31/  (3)بقره. 1
 : ... و سرانجام نيك خاص پرواپيشگان است. 17/  (31)يا قصص 89/ ( 11)يا هود 131/  (1)اعراف .3
 : ... و سرانجام نيك خاص پروا]پيشگان[ است. 173/  (35)طه .7
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است كه در وجود  يترمز و تسلط قاهر .باشد، ندارد يو بيكارگ يمحافظه كار
ها  و تفريط ها و افراط ها و سقوط فعال در برابر انحراف متحركِ شخص مؤمنِ

او دارد و او را مالك خود و مؤثر بر غيرساخته و در پرواز  هآمده و تعلق ب وجود به
1.دهد ميخدا استوار و مستقيم سير  سوي به

 

از اوامر  يملكه خوددار عنوان به انيز تقو ياتفاقاً در مفهوم متعارف و عموم
و شهوت و شهرت و  شكم يطبيع يها و قدرت مقاومت در برابر تسلط غريزه ينفسان

كه بخش اول اين  «ستيزه با طبيعت»توفيق در  ييعن .شود ميبرده  كار هامثال آنها ب
تسلط بر طبيعت  ياو برا ينياز يدادن به انسان و ب رساله بود و گفتيم غرض استقالل

 .قاهره برطبيعت ي ديگر همان اراده عبارت به .است

 يكه تحريكات نفسان يانسان و جائ يآزمايش برا يها هاز بوت يدانيم كه يك مي
گردد، در امور و  ها آشكار مي ها و قوت به اوج شدت خود رسيده و باطن ضعف

دود، و  دنبال زن معشوقه خود مي هچه آنجا كه مرد ب .است ييو زناشو يروابط جنس
و  و رنجش پيدا كرده يسرخوردگ يدليل هچه آنجا كه از زن مطلوب منتخب، ب

و كار به اهانت و خصومت  كند ميراه پيدا  ييكدورت و جدال در كانون زناشو
حداكثر  هشهوت يا غضب ب يها است كه شراره يدر چنين شرايط روان .كشد مي
و كامالً  يدست افراد غيرجان هها كه ب ها و خودكشي در قتل .رسد مي يو سرخ يتند

بينيم موارد مربوط  ي، مدهد مي يدر دو جنس مذكر و مؤنث رو يماليم و عاد
و اختالفات  ييكه ارتباط با جدا يمخصوصاً دوم .عشق يا حسد از همه بيشتر است هب

 يترين بوته آزمايش برا يا طالق داغ ييمنظور آنكه محيط جدا .كند ميپيدا  يعشق
اراده عاليه آنها در  ياشخاص و نيرو يقدرت اخالق ي، يعناتشخيص و تربيت تقو

كه در شرايط طالق بتواند  يمرد يا زن .باشد ميشهوت و غضب  يها هبرابر غريز
دهانه بر احساسات و انحرافات خود بزند و متانت و محبت را از دست ندهد، حقيقتاً 

 .است اصاحب تقو

 ، در آن سوره بيش  به طالق يا ضمن اختصاص سوره بينيم قرآن ياين است كه م
                                                

 .رجوع شود «كار در اسالم»براى صحت و استدالل بيشتر به جزوه . 1
دانشگاه  در انجمن اسالمي دانشجويان 18/1/1730تدوين و تفصيل سخنراني مورخ  «كار در اسالم»

ي  است كه بعداً در نشريه همين انجمن چاپ و منتشر شد. اكنون اين اثر در جلد هشتم مجموعه تهران
 وسط شركت سهامي انتشارت« مباحث علمي، اجتماعي، اسالمي»با نام  1711آثار قرار دارد كه در سال 

 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(.
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 ي نكته .نمايد مي اناسب تراكم و تعداد آيات( تأكيد به تقوت ه)ب يديگر ياز هر جا
 يو قرابت ينزديك ييآيند؛ گو يو امر پيش هم م اتر آنكه در اين سوره، تقو جالب

شخص را  اكه ملكه تقو شود مياز روال آيات چنين فهميده  .مابين آن دو وجود دارد
نوع  يا يك .سازد ميند م و از آن بهره دهد ميقرار  «امر خدا»در معبر و معرض 

 .شود ميحاصل  ادر وجود شخص با تقو يخاصيت پذيرش و استفاده از امر رحمان

، يتكوين يمختلف )امر اله ي، هشت بار كلمه امر در معانيا آيه 13در اين سوره 
دنبال هم ذكر  هب يو امر اله اآيد و چهار بار تقو ( مييو امور زندگ يامر تشريع

ن صحبت از نزول مستمر امر خدا در طبقات ميان زمين و آسمان و شوند و در پايا مي
 :آيد يعمل م هنهايت قدرت و احاطه خدا ب

 «.َلَعَل الَّلَه ُيْحِدُث ّبْعَد َذِلَك َأْمًرا ...َواَتُقوا الَّلَه َرّبُكْم» : 1/  (00)طالق

  .َمْخَرًجا َوَمن َيَّتِّق الَّلَه َيْجَعل َلُه» : 7و  3/  (00)طالق
 «ِإَن الَّلَه ّباِلُغ َأْمِرِه

 «.ِمْن َأْمِرِه ُيْسًرا َّلَه َيْجَعل َلُهَوَمن َيَّتِّق ال» : 8/  (00)طالق

 «َسِيَئاِتِه َوَمن َيَّتِّق الَّلَه ُيَكِفْر َعْنُه َذِلَك َأْمُر الَّلِه َأنَزَلُه ِإَلْيُكْم» : 0/  (00)طالق

َّتَنَزُل اْلَأْمُر َوِمَن اْلَأْرِض ِمْثَّلُهَن َي الَّلُه اَلِذي َخَّلَّق َسْبَع َسَماَواٍت» : 13/  (00)طالق
 «ّبْيَنُهَن

از هرگونه  يآن قدرت خوددار ي، يعنمطلوب قرآن ياگر درنظر بگيريم كه تقوا
، اين تقوا بدون يكامل نفسان يصفا خطا و هرگونه  فرار در برابر وظايف حقه توأم با

از راه  يگشته و يك تربيت طوالن يآنكه از يك ايمان روشن محكم پشتيبان
شود كه واقعاً  يمعلوم م .گردد حاصل شده باشد، فراهم نمي يو تمرين عمل يفداكار

كه نشانه نيل به آخرين مرحله  باشد مي يل و عصاره جامعيسرآمد فضا اكه تقومل
1.است «اهللعِنْدَ»توطن در  يو شايستگ يتكامل انسان در تبديل به اراده اله

 

                                                
جا جمع كرده است  طور يك هو باالخره توسل و تالش را ب ا، مفاهيم ايمان، تقو(0)از سوره مائده 70آيه  .1

بايد جستجوى وسيله براى  ااست و در تقو او. ايمان براى رسيدن به تقباشد ميو مؤيد نظريات فوق 
 :ميسر نيست خدا را كرد و باالخره راه خدا و رستگارى بدون جهاد سوي بهحركت 

 «.َوِسيَّلَة َوَجاِهُدوْا ِفي َسِبيِّلِه َلَعَّلُكْم ُتْفِّلُحوَنَواّبَّتُغوْا ِإَليِه اْل َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوْا اَتُقوْا الّّلَه»
)اي آيمان آورندگان، از خدا پروا كنيد و به او تقرب جوئيد و در راهش تالش كنيد، بسا 

 كه رستگار شويد.(
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( ديديم كه از 005قبالً )در بند آخر مرحله دوم يا حكومت عنصر سوم، صفحه 
گيرد و چه چيزها به آنجا باال  ميو سرچشمه  شود ميصادر  ييچه چيزها «اهللعِنْدَ»

كه از طور آن .ظاهر و نازل گردد 1«لِمَنِ الْمُلْكُ»، تا در روز شود ميرود و ذخيره  مي
 3.(عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ... وَالَ تَحْسَبَنَ الَذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ) مورد بحث يآيه اصل

نيست كه ( Coffre-fort)امانت محكم محفوظ  تنها يك صندوق «اهللعِنْدَ»آيد،  يبرم
محل نشو و تغذيه يا در  كند؛ بلكه يك يرا تا روز بازپسين نگاهدار «ها اراده»

 .باشد مينيز ( Milieu de culture)يط پرورش ، يك محيو طبيع ياصطالح طب

فرعون هر روز صبح و شام به  آل فرمايد مينيز كه  80آيه  (85)در سوره مؤمن
كه آنها را داخل شديدترين  شود ميگفته  شوند و در روز قيامت آتش عرضه مي
و  يدر اين مرحله از دنيا محل خواب و خاموش «اهللعِنْدَ»، شود ميلوم عذاب كنيد، مع

كه در روايات طور همانسران اتقياء و اشقياء  ياز سير و ثمر نبوده و الاقل برا يخال
 .هست ييآمده است، خبرها

 .داخل بنگريم هحاال بايد ب .يمكرد ميتا اينجا قضايا را از خارج شخص نگاه  -1

توجه و تربيت اسالم دل و درون انسان اسـت، از دل راه   ي تيم نقطهاز آنكه گف بعد
و جان، ابـراز كوشـش و تـالش و     ، انفاق مالخدا بهايمان و عشق  يافتاده مراتب متوال

ــه تقــو  ــاالخره رســيدن ب ــ را يالهــ ي و احــراز اراده اب  ي حلقــه يمطالعــه نمــوديم؛ يعن
 يهـا  فعـل و انفعـال  ه ب يعنايت .كرديم يبه اراده را ط ينرژو ا يماده به انرژ يها بديلت

موازات آن انجام و ثبـت   هكه در وجود شخص ب ييا تحول «اكتساب»و كيفيت  يدرون
 سـوي  بـه است كـه   يدر خارج و آن چيز ياما دو طرف قضيه، يك .گردد، نداشتيم مي

اس قضـايا در خـود   و طـرف ديگـر، انعكـ    شـود  مـي رود و در آنجا ذخيره  مي «اهللعِنْدَ»
هميشه سوار بر ماده اسـت، آرزو   يكه انرژطور همان .آن است يشخص و پايگاه ماد

باشـد و در مـاده    ي، بايد سوار بر ماده و انرژشود ميكه از انسان صادر  يو اراده و امر
يـك   يكه مابين ساختمان حيوان با نبات و فيزيولـوژ  طور همانبنابراين  .پايه پيدا كند

نظيـر يـك سـازمان و     يدارد و هر صفت و خاصـيت  يك كرم اختالف وجود ميمون با
، خـدا  بـه و تسـليم   ابـا اراده اهـل تقـو    ي است، حتمـاً انسـان رشـد يافتـه     ياندام، اكتساب

فـاجر خودخـواه فـرق     با يك فرد كـافر  يو مكتسبات درون يساختمان وجود لحاظ به
 :دارد

                                                
 . 109/  (7)نعمرا آل. 3      . 10/  (85)(مؤمن)غافر .1
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الَصاِلَحاِت َكاْلُمْفِسِديَن ِفي  َأْم َنْجَعُل اَلِذيَن آَمُنوا َوَعِمُّلوا» : 31/  (71)ص
 ؟« اْلَأْرِض َأْم َنْجَعُل اْلُمَّتِقنَي َكاْلُفَجاِر

كاران  كارهاى شايسته كردند، مانند تباهكسانى را كه ايمان آوردند وآيا)
گردانيم يا آنكه متقين را مانند بدكاران  دهيم و مي در زمين قرار مي

 (گردانيم؟ مي

تنظيم و  يالزم است مانند افكارش در جهت معين ياعضاء و اعصاب فرد متق
 زيرا آنچه در وجود شخص ذخيره يا توشه آخرت .شده باشد( Orienté) توجيه

 يقبل يگرديده و او را با ملكات و مزايا مايه رشد بعد از رستاخيزو پايه و  شود مي
و تركيبات  ها سلولدر عمق  ينحو ه، همين مكتسبات است كه بنمايد ميتجديد 

گاه جسم و جان و دنيا و  نيز هيچ ديديد كه قرآن .محفوظ و مستور، ريشه كرده است
 .نمايد ميماده ن آخرت انسان را منفك از

هم در  ييها خداست، اما جا تمام جهان يكه خدا برا طور هماناز يك نظر ديگر 
 :وجود ناچيز ما دارد و خود گفته است

1«َوَقّْلِبِه َأَن الّّلَه َيُحوُل ّبْيَن اْلَمْرِء»
 

، در خودمان شود ميذخيره  اهللآنچه در عند هم از يا بنابراين بايد مظهر و نشانه
 .پيدا كنيم

 بهخوانيم،  كه در زيارت جامعه مي طور همانر اطها  پاكان و نيكان مانند ائمه
و  كامل يآهنگ همدر وجود آنها  رسند كه ماده و انرژي و اراده يا روح مي يا مرحله

 :شوند در هم تبديل و از هم تأمين مي .دارد يبا روح اله يهمسنخ

َرْت َو ُنوَرُكْم َوِطْيَنَّتُكْم َواِحَدٌة َطاّبْت َو ُطَه َاَن َاْرَواَحُكْم... َاْشَهُد »
3«َاْنَوارًا اهللّبْعُّضَها ِمْن ّبْعٍض َخَّلَقُكُم 

 

 ي رابطه»در قسمت دوم آن تحت عنوان  «كار در اسالم»در جزوه تجديدنظر شده 
 ييها خواسته راه در «ورزش» و كوشش چگونه دهيم نشان ايم نموده يسع «انسان با كار
 تركيب  و ها سلول و نسوج كه گردد مي باعث ، باشد شخص خارج در هدفش كه

                                                
 : ... بدانيد كه خدا ميان انسان و قلبش حايل است... 38/  (1)انفال .1
هاي شما و نور شما و سرشت شما يكي است؛  دهم ... همانا روح ه: گواهي ميي كبير از زيارت جامعه .3

ي نور  گرفته شده ]همه از يك گوهرند[ خداوند شما را بر گونهپاك و پاكيزه است برخي از برخي ديگر 
 ي كريم زماني(.  ي مفاتيح الجنان، تأليف حاج شيخ عباس قمي، ترجمه آفريد؛ ... )به نقل از زبده
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1 .انسان در جهت آن هدف توجيه و تنظيم و تقويت شود يدرون
 

مربوطه  يها ماشينو برنامه  ياست كه اساس ريسندگ يعمل يدر صنعت نساج
درهم آغشته و  ي توده (Tirage – doublage) «چند الكردن و كشيدن»عمل  :است
( Carde) 7يماشين حالج ي وسيله بهاز آنكه  پنبه يا پشم، بعد ي درهم پيچيده يتارها

ميان  از و كرده جفت را فتيله چند كردند، جمع را آن «يا فتيله» صورت به و شد باز هم از
 ياز جفت قبل يهريك جفت نورد بعد كه طوري به .كنند ميرد  يمتوال ينوردها

تارها يا الياف پنبه و پشم در اثر گيركردن و  .«بكشد»تندتر بگردد و دسته فتيله را 
خارج  دارند، كه يمتقاطع و مورب درهم حالت از و كنند مي پيدا سمت شدن، كشيده

 ي فتيله ،يحالج ماشين از بعد ماشين محصول .گردند مي هم يمواز رفته رفته و گشته
در ماشين سوم،  .اند گرفته تر قرار مرتب يحدود  كه تارها تا شود مي يا ديگر يا رشته

گردد، تا  مي كردن مجموعه تكرار كردن چند رشته و كشيدن و نازك عمل جفت
پس  .پيدا كنند و در طول رشته توجيه شوند يآنكه الياف، بيشتر و بهتر امتداد مواز

رسند  مي ياز تكرار مجدد اين عمل و تاب دادن توأم با نازك كردن، باالخره به نخ
، شود مينخ ديده  مقطع در كه ييتارها يا الياف مختصر تعداد ييعن يكه با وجود نازك

 .باشد مي يقدرت مقاومت و ارزش زياد يو اتحاد و اصطكاك، دارا يدر اثر تواز

 يدر طول زندگ خدا بههم كه شخص مؤمن متوجه  ييها و جهادها ابتالها و تالش
جور كرده و در زير فشار  و خود را جمع يو مكرر وجود و قوا شود ميخويش دچار 

عمل ه بيه ب، ششود ميحق سوق داده و كشيده  سوي بهف يمنگنه حوادث و وظا
و وسيله توجيه افكار و عواطف و اعضاء و اعصاب انسان در جهت واحد  يريسندگ

 :خداست سوي بهصعود  يريسمان محكم برا هتوسل و تبديل يافتن ب .است

ِه َوُهَو ُمْحِسٌن َفَقِد اْسَّتْمَسَك ّباْلُعْرَوِة الَّل َوَمن ُيْسِّلْم َوْجَهُه ِإَلى» : 33/  (71)لقمان
 «.اْلُوْثَقى َوِإَلى الَّلِه َعاِقَبُة اْلُأُموِر

جانب خدا بكند و نيكوكار باشد، پس  هو هركس روى خود را تسليم ب)
 (.خداست سوي به كارها پايان و است زده چنگ ريسمان محكمى هحتماً ب

بوده و توجيه  تر كاملتوجيه  لحاظ بهاست كه  يداكمل، موجوانسان ممتاز و فرد 
يُرِيدُونَ » 3،«اللّهِ سَبِيلِ يُجَاهِدُونَ فِي» :از نوع قرآن يتعبيرها .او در حقيقت توحيد باشد

                                                
علمي، اجتماعي،  مباحث»كه با نام  1مجموعه آثار  10تا  09در صفحات  «ي كار با انسان رابطه»بحث  .1

 باشد )ب.ف.ب(.  چاپ و منتشر شده است مندرج مي توسط شركت سهامي انتشار 1711در سال« اسالمي
 : ... در راه خدا به تالش برخيزند... 08/  (0)مائده .3
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همين مقصد و  7«أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَهِ» 3،«إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِكُمْ وَسَارِعُواْ» 1،«وَجْهَ اللَهِ
  .رساند مسير را مي

 خالصه

و مبدأ اصالح و ارتقاء  يلها خالصه آنكه دل منزلگاه خدا، مخزن وديعه بينهايتِ
 يرو هاو ميل نكند، راه بهشت ب سوي بهتا دل خدا را نشناسد، نخواهد و  .انسان است

و اكتساب  خود و با جهاد يپيمودن راه بهشت فقط با پا .شود ميشخص گشوده ن
 .خواهد بينهايت بزرگ بشود است كه مي يبينهايت كوچك .پذير است امكان

دادن متعلقات،  با از دست فقط .است دنيا يها كسب برخالف بهشت يبرا اكتساب
به اراده ميسر  يو انرژ ياز طريق تبديل ماده به انرژ يانفاق و فداكردن زندگ ييعن
مثبتِ مسلط  يفاسد، بلكه تقوا و منحرف يا كوتاه و خودخواهانه اراده نه اما .گردد مي

اليه  يمجرد و منته ي چون عصاره يا چنين اراده .يمنطبق با اراده اله يانسان ي و اراده
گيرد و تغذيه و تزايد  مأمن مي «نزد خدا»طرف در  از يك مدار و مقصد خلقت است

 يتر است، در پيكر جسمان ما آسان يكه تصورش برا ييابد و از طرف ديگر، چيز يم
تركيب در دنيا، در نهاد ذرات و در  يمكرر و متوال يها ما ضمن كشش و كوشش

، توجيه و تلخيص شده و پس از مرگ در يخاص يها سلولما يا  يها سلولعميق 
در  .ماند ميلطيفِ محكم خود چون بذر گياهان، در زير خاك محفوظ  يماد ي پرده

 ياز نو شكفته و روئيده و برخاسته گشته و در جهان دوم ياله ي با نفخه روز رستاخيز
حكومت ندارد، و محيط تشخيص و اشراق و ارتزاق كامل است،  يكه جز اراده اله

8«اللّهِ عِندِ مِنْ نُزُالً» را يامانت رحمت
جهنم(  در را يامانت عذاب نكرده يخدا بهشت)يا در 

 :و تحقق و تحصيل يصاحب قدرت فعال مايشائ اهلل اذنه كه ب يبهشت .دارد دريافت مي

0«ْلَأنُفُس َوَتَّلُذ اْلَأْعُيُنَما َتْشَّتِهيِه ا»
 

 .گردد مي

 تا خدا  !حراميان پرخطر است از پر و پرتگاه و باال، سنگالخبينهايت دور و سر راه،

                                                
 خواهند... : ... كساني كه خوشنودي خدا را مي 71/  (75)روم. 1
 : و بشتابيد براي نيل به آمرزش پروردگار خويش... 177/  (7)عمران آل .3
 : ... شما همه نيازمند خداييد؛ ... 10/  (70)فاطر .7
 كشي از جانب خدا... : ... پيش 191/  (7)عمران آل .8
 ها لذت برد... : ... هر چه دل بخواهد و ديده 11/  (87)زخرف. 0
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 يذشته و خطاهاگ اگر خدا گناهان .ساخته نيست ياز فهم و از دست ما كار ،نخواهد
 :برسيم ييجا هحسنات مبدل نسازد، محال است ب همان را نبخشد و بوجود بهوابسته 

  1«ُؤوَن ِإَلا َأن َيَشاء الَّلُهَوَما َتَشا»
3«ْغِفُر الُذُنوَّب ِإّاَل الّّلُهَوَمن َي»

 

 «اهللَو ّالَحْوَل َو ّال ُقَوَة ِاّاَلّب»

     

 يضمن نقل دعا بينيم قرآن يم 190تا  195در آيات  (7)عمران در آخر سوره آل
ظاهر  هكه ب دهد مياز طرف خدا  يجواب ،آن( ي )و در حقيقت تأييد و توصيه مؤمنين
حركت و زحمت  هكه حاضر ب اما همين .خودمان استه دهنده ب كننده و حواله مأيوس

شدن در راه  كشتن و كشته يمأنوس خود شويم و برا ي و خروج از راحتگاه فريبنده
 :شود ميباز  رويمانه اميد ب يگرديم، درهاآماده خدا 

َواْخِّتاَلِف الَّلْيِل َوالَنَهاِر  ِإَن ِفي َخّْلِّق الَسَماَواِت َواأَلْرِض»:  195( / 7عمران) آل
 «.آلَياٍت ِلُأْوِلي األْلَباِّب

رسيدن شب و روز حتماً  ين و پياپها و زمي همانا كه در آفرينش آسمان)
 (.صاحبان عقل است يبرا يهاي نشانه

َكُروَن َوُقُعوًدا َوَعَّلَى ُجُنوّبِهْم َوَيَّتَف اَلِذيَن َيْذُكُروَن الّّلَه ِقَياًما»:  191( / 7عمران) آل
ِفي َخّْلِّق الَسَماَواِت َواأَلْرِض َرّبَنا َما َخَّلْقَت َهذا ّباِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا 

 «.َعَذاَّب الَناِر

ياد  هكه خدا را در حال ايستاده و نشسته و بر پهلو خفته ب يآنهاي)
( گويند مي) ندكن مين ها و زمي آورند، و انديشه در خلقت آسمان يم

، تو )از اين كار( منزه يا تو اين را باطل و بيهوده نيافريده ،ما پروردگارِ
 .(پس ما را از درد آتش دور بدار يهست

َقْد َأْخَزْيَّتُه َوَما ِلّلَظاِلِمنَي ِمْن َف َرّبَنا ِإَنَك َمن ُتْدِخِل الَناَر»:  193( / 7عمران) آل
 «.َأنَصاٍر

                                                
 مندي و[ خواست خداست؛ ... : و خواست شما محدود در ]قانون 75/ (10)انسان .1
 آمرزد؟ ... : ... و جز خدا چه كسي گناهان را مي 170/  (7)عمران آل. 3
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يقين  هب ييرا داخل آتش نما يپروردگار ما، همانا كه اگر كس يا)
 (.كاران نيست ستم يبرا يو يارو كمك يا خوارش ساخته

ِلإِلمَياِن َأْن آِمُنوْا ّبَرّبُكْم َفآَمَنا  اِديَرّبَنا ِإَنَنا َسِمْعَنا ُمَناِدًيا ُيَن»:  197( / 7عمران) آل
 «.َرّبَنا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوّبَنا َوَكِفْر َعَنا َسِيَئاِتَنا َوَتَوَفَنا َمَع األّبَراِر

)و  كرد ميايمان ندا  يراشنيديم برا يا پروردگارا همانا كه ما ندا كننده)
گفت( به پروردگارتان ايمان بياوريد پس ايمان آورديم پروردگارا  مي

هايمان را بپوشان و ما را با نيكان  پس گناهان ما را ببخش و از ما بدي
 .(بميران

ُرُسِّلَك َوّاَل ُتْخِزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة  َرّبَنا َوآِتَنا َما َوَعدَتَنا َعَّلى»:  198( / 7عمران) آل
 «.ِإَنَك ّاَل ُتْخِّلُف اْلِميَعاَد

بده و ما را روز  يا ما آنچه را بر پيغمبرانت وعده كرده هپروردگارا ب)
 .(يكن خوار مساز همانا كه تو خلف عهد نمي قيامت

ّاَل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمنُكم ِمن  َفاْسَّتَجاَّب َلُهْم َرّبُهْم َأِني»:  190( / 7عمران) آل
َذَكٍر َأْو ُأنَثى ّبْعُّضُكم ِمن ّبْعٍض َفاَلِذيَن َهاَجُروْا َوُأْخِرُجوْا ِمن ِدَياِرِهْم 

ُأوُذوْا ِفي َسِبيِّلي َوَقاَتُّلوْا َوُقِّتُّلوْا أُلَكِفَرَن َعْنُهْم َسِيَئاِتِهْم َوأُلْدِخَّلَنُهْم َو
َجَناٍت َتْجِري ِمن َتْحِّتَها اأَلْنَهاُر َثَواّبا ِمن ِعنِد الّّلِه َوالّّلُه ِعنَدُه ُحْسُن 

 «.الَثَواِّب

مانا من عمل و كار )چنين( جواب  داد كه هآنها  هبپس پروردگارشان )
از  يكنم بعض از شما چه مرد و چه زن را ضايع نمي يا كننده هيچ عمل

در راه من هجرت كردند و از خانه  كه كسانيديگريد پس  يشما از بعض
و ديارشان بيرون شدند و آزار ديدند و كشتار كردند و كشته شدند 

داخلشان  ييها پوشانم و حتماً در بهشت هاشان را مي حتماً از آنها بدي
پاداش از نزد خدا و  عنوان بهاست  يكنم كه از كف آن نهرها جار مي

  (.هست خدا در نزد او بهترين ثواب

     

  

 اگر يك بار ديگر كتاب را بخوانيد ربط مطالب

 یبحث و بسيار یبا يكديگر در چهارچوب عموم

 .تر خواهد شد از دقايق مبهم برايتان روشن



 
 
 
 
 
 
 
 

 نمايه آيات
 

 آ

 922  64(/92عنكبوت) ،ا ِباّلِذي ُأنِزَلآَمَّن
 785  5/(75)حديد ،آِمُّنوا ِباّلَّلِه َوَرُسوّلِه

 الف

  4(/69و شوری) 49(/52يونس) ،اهلل ؤّلياَءَا
955 

 42  8(/88ص) ،َأُأنِزَل َعَّلْيِه اّلِذْكُر ِمن َبْيِّنَّنا
 758  925(/9بقره) ،َضاِت اّلّّلِهاْبِتَغاء َمْر

 75  49(/55هود ) ،َأَتّْنَهاَنا َأن َنْعُبَد َما
 762  5/(54)نحل ،َأَتى َأْمُر اّلّّلِه َفاَل

 42  7(/88ص) ،َأَجَعَل اّلآّلَهَة ِإّلًها َواِحًدا
 867  957/(9)بقره ،َأَحَل اّلّّلُه اّلَبْيَع َوَحَرَم
 664  42(/62غافر)،اْدُعوِني َأْسَتِجْب َّلُكْم

 766  544/(9)بقره ،َبَرَأ اّلِذيَن اُتِبُعوْاِإْذ َت
 695، 949  5(/86انشقاق) ،ِإَذا اّلَّسَماء انَشَّقْت

، 957  5(/89انفطار) ،ِإَذا اّلَّسَماء انَفَطَرْت
658 ،695 ،789 

، 957  5(/85تكوير) ،ِإَذا اّلَشْمُس ُكِوَرْت
945 ،694 ،789 

   5/ (22زلزال) ،ِاذا ُزّلِزّلِت اّلَاْرُض ِزّلزاّلها
949 ،622 

 655  98(/82)فجر ،اْرِجِعي ِإّلى َرِبِك
 955  547(/9بقره) ،َاَّشُد ُحّباهلل

 678  8/(7)مائده ،َتّْقَوىاْعِدّلوْا ُهَو َأْقَرُب ّلّل
 42  8(/86سباء) ،َأْفَتَرى َعَّلى اّلَّلِه َكِذًبا

  557(/98مؤمنون) ،َأَفَحِّسْبُتْم َأَنَما َخَّلّْقَّناُكْم
892، 629 

   96( / 65محمد) ،َأَفَّلا َيَتَدَبُروَن اّلُّقْرآَن
688 ،756 

 588  89/(6)نساء ،َأَفاَل َيَتَدَبُروَن اّلُّقْرآَن
 848  89(/62)غافر ،اّلَأْرِض َفَّلْم َيِّسرُيوا ِفيَأ

 88  56/(65)محمد ،َأَفَمن َكاَن َعَّلى َبِيَّنٍة
 654  5(/95انبیاء) ،اْقَتَرَب ِّلّلَّناِس ِحَّساُبُهْم

 44  5(/24علق) ،اْقَرْأ ِباْسِم َرِبَك اّلِذي َخَّلَق
 652  56(/55اء)اسر ،َك َكَفى ِبَّنْفِّسَكاْقَرْأ َكَتاَب

 45  8/(24)علق ،اْقَرْأ َوَرُبَك اّلَأْكَرُم
 652  55/(68)زخرف ،َأْكَواٍب َوِفيَها َما

 854  995(/94)شعراء ،آَمُّنوا َوَعِمُّلوا ا اّلِذيَنِإّل
 688  96(/58کهف) ،ِإّلا َأن َيَشاء اّلَّلُه



 

 
 

 

 

 «مباحث بنیادين»،  (5) مجموعه آثارـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 724

 697، 928  88(/78نجم) ،ُر َواِزَرٌة ِوْزَرَأّلا َتِز
 554  8(/77رحمان) ،َأّلا َتْطَغْوا ِفي اّلِميَزاِن
، 655  82/(94)شعراء ،ِإّلا َمْن َأَتى اّلَّلَه ِبَّقّْلٍب

756 
 588  67(/7)مائده ،اأُلُذَن ِباأُلُذِن َواّلِّسَن

، 585  5/(89)سجده ،ْحَّسَن ُكَل َّشْيٍءاّلِذي َأ
784 

 525  82(/84يس) اّلِذي َجَعَل َّلُكم ِمَن،
 897  9/(45)ملك ،اّلِذي َخَّلَق اّلَمْوَت
 598 ،554 9(/85اعلي) ،اّلِذي َخَّلَق َفَّسَوى

 45  6(/24)علق ،اّلِذي َعَّلَم ِباّلَّقَّلِم
 787  54/(6)نساء ،َّقاِتُّلوَناّلِذيَن آَمُّنوْا ُي

 787  5/(65)محمد ،اّلِذيَن َكَفُروا َوَصُدوا َعن
 728  525(/8عمران) آل ،اّلِذيَن َيْذُكُروَن اّلّّلَه
 45  58(/82زمر) ،ْوَلاّلِذيَن َيّْسَتِمُعوَن اّلَّق

 678  522(/9)قرهب ،اّلِذيَن ُيَّقاِتُّلوَنُكْم
 89  5/(55)هود ،اّلر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آَياُتُه

 949  5( / 525قارعه) ،َاّلّقاِرَعُة

  6/(89)سجده ،اّلَّلُه اّلِذي َخَّلَق اّلَّسَماَواِت
782 

 788  59/(47)طالق ،اّلَّلُه اّلِذي َخَّلَق َسْبَع
 56  9(/559اخالص) ،اّلَّلُه اّلَّصَمُد

 749  596(/4انعام) ،َيْجَعُل اّلّّلُه َأْعَّلُم َحْيُث
 622، 598  977(/9بقره) ،اّلّّلُه اَل ِإّلَه ِإاَل ُهَو

 758  975(/9بقره) ،اّلّّلُه َوّلُي اّلِذيَن آَمُّنوْا
 685  968/(9)بقره ،َأّلْم َتَر ِإّلى اّلِذيَن َخَرُجوْا

، 67  997(/94شعراء) ،َأّلْم َتَر َأَنُهْم ِفي ُكِل
854 

 626  96(/56ابراهیم) ،َأّلْم َتَر َكْيَف َضَرَب

 885  64/(58)کهف ،َواّلَبُّنوَن ِزيَّنةُِاّلَماُل 
 764  94(/97)فرقان ،اّلُمّْلُك َيْوَمِئٍذ اّلَحُق

 ،525 952(/9بقره) ،ِإّلى اّلّّلِه ُتْرَجُع األُموُر
742 

 742  99(/85لقمان) ِإّلى اّلَّلِه َعاِقَبُة اّلُأُموِر،
 ،555  66(/52نازعات) ،ِإّلى َرِبَك ُمّنَتَهاَها

525 697 ،685 
  82(/57)قیامت ،ِإّلى َرِبَك َيْوَمِئٍذ اّلَمَّساُق

628 ،789 
  59/(57)قیامت ،ِإّلى َرِبَك َيْوَمِئٍذ اّلُمّْسَتَّقُر

789 
 688، 856  42/(82)زمر ،َأّلْيَس ِفي َجَهَّنَم

524 
 742  58( / 7مائده) ،ِإّلْيِه اّلَمِّصرُي

 742  928(/9بقره) ،ِإّلْيِه ُتْحَشُروَن
 525  24(/7مائده) ،ُتْحَشُروَن ِإّلْيِه

 628 ،524 64(/9)بقره ،ِإّلْيِه َراِجُعوَن
 ،526 47/(84)يس ،َم َنْخِتُم َعَّلى َأْفَواِهِهْماّلَيْو

652 
 88  95/(67)جاثیه ،ًأْم َحِّسَب اّلِذيَن اْجَتَرُحوا

 722 98/(88)ص، َأْم َنْجَعُل اّلِذيَن آَمُّنوا
 74  88(/55هود) ِإْن ُأِريُد ِإاَل اإِلْصاَلَح،

، 565  8(/62)حجرات ،ِإَن َأْكَرَمُكْم ِعّنَد اّلَّلِه
678 

  527(/95)انبیاء ،َأَن اّلَأْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي
568 ،559 ،557 

 88  9/(528)عصر ،ِإَن اّلِإنَّساَن ّلِفي ُخّْسٍر
52/(8)آل عمران ،اَلُمِإَن اّلِديَن ِعّنَد اّلّّلِه اإِلْس

  88 



 
 

 

 
 

 725  ـــــــــــنمايه آيات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 65  42(/7)مائده ،ِإَن اّلِذيَن آَمُّنوْا َواّلِذيَن
  ،اّلَّصاّلَحاِت ّلُهْم ِإَن اّلِذيَن آَمُّنوا َوَعِمُّلوا

 788  8/(65)فصلت
  ،َيْهِديِهْم ِإَن اّلِذيَن آَمُّنوْا َوَعِمُّلوْا اّلَّصاّلَحاِت

 684  2(/52)يونس
 955  62(/5اعراف) ،يَن َكَذُبوْا ِبآَياِتَّناِإَن اّلِذ

 684  5/(52)يونس ،ِإَن اّلِذيَن اَل َيْرُجوَن
  82/(95)انبیاء ،َماَواِت َواّلَأْرَض َكاَنَتاَأَن اّلَّس

799 ،796 
 759  595/(4)انعام ،ِإَن اّلَشَياِطنَي ّلُيوُحوَن
  67(/92عنكبوت) ،ِإَن اّلَّصَّلاَة َتّْنَهى َعِن

 528 ،752 
 785، 942  555(/2)توبه ،ِإَن اّلّّلَه اّْشَتَرى

 798  88/(8)عمران آل ،ِإَن اّلّّلَه اْصَطَفى آَدَم
  8/(47)طالق ،ُغ َأْمِرِه َقْد َجَعَلِإَن اّلَّلَه َباّل

784 ،765 ،788 
 629  92/(85)لقمان ،َأَن اّلَّلَه َسَخَر َّلُكم َما

 559  92(/9بقره)،ُكِل َّشيئی َقِديِر اهلل َعّلی ِاّن 
  86( / 85لقمان) ،ِإَن اّلَّلَه ِعّنَدُه ِعّْلُم اّلَّساَعِة

558 ،588 ،788 
 688  58(/85لقمان) ،ِإَن اّلَّلَه ّلا ُيِحُب ُكَل

  554(/6نساء) ،ِإَن اّلّّلَه اَل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك
 959، 828 

 955   68/(6نساء)، ِإَن اّلّّلَه اَل َيْغِفُر َأن
، 568  55(/58رعد) ،اَل ُيَغِيُر َما ِبَّقْوٍم ِإَن اّلّّلَه

845 
 559  578(/9)بقره ،ِإَن اّلّّلَه َمَع اّلَّصاِبِريَن

 857  22/(54)نحل ،َن اّلّّلَه َيْأُمُر ِباّْلَعْدِلِإ
 722  96(/8)انفال ،َأَن اّلّّلَه َيُحوُل َبْيَن

 625  85/(8)عمران آل ،إَن اّلّّلَه َيْرُزُق َمن
 775  76/(76)قمر ،ِإَن اّلُمَتِّقنَي ِفي َجَّناٍت

 ،625  97(/88غاشیه) ،ِإَن ِإّلْيَّنا ِإَياَبُهْم
 628 ،742 

 792  9/(54)نحل ،َأْن َأنِذُروْا َأَنُه اَل ِإّلَه
 829  92/(8)انفال ،ن َتَتُّقوْا اّلّّلَه َيْجَعلَإ

 882  5(/24)علق ،َأن َرآُه اْسَتْغَّنى
 784 76(/5اعراف) ،ِإَن َرَبُكُم اّلّّلُه اّلِذي َخَّلَق

 584، 45  99(/8انفال) ،َّشَر اّلَدَواِب ِعّنَد ِإَن
 656  549/(4)انعام ،ِإَن َصاَلِتي َوُنُّسِكي َو

 742، 568  59(/29)لیل ِإَن َعَّلْيَّنا ّلّْلُهَدى،
 78  6/(98)قصص ،ِإَن ِفْرَعْوَن َعَّلا ِفي

  522(/8عمران) آل ،ِإَن ِفي َخّْلِق اّلَّسَماَواِت
728 

  522و  556/(94)شعراء ،ّلآَيًة ِإَن ِفي َذّلَك
559 

 756  85/(72)ق ،ِإَن ِفي َذّلَك ّلِذْكَرى
 652  558/(92)طه ،َن ّلَك َأّلا َتُجوَع ِفيَهاِإ

 722  72/(8)عمران  آل ،ِإَن َمَثَل ِعيَّسى ِعّنَد
 72  76(/55) هود ،ِإن َنُّقوُل ِإاَل اْعَتَراَك

 628  95/(54)دهر ،ِإَن َهُؤّلاء ُيِحُبوَن اّْلَعاِجَّلَة
 922  54(/95نمل) ،ِإَن َهَذا اّلُّقْرآَن َيُّقُّص
، 897  2/(55)اسراء ،ِإَن َهَذا اّلُّقْرآَن ِيْهِدي

788 
  58/(85) اعلي ،ِإَن َهَذا ّلِفي اّلُّصُحِف اّلُأوّلى

87 
 62  88(/98مؤمنون) ،َرىِإْن ُهَو ِإّلا َرُجٌل اْفَت
 98  97(/98مؤمنون) ،ِإْن ُهَو ِإّلا َرُجٌل ِبِه

 752، 88  6(/78)نجم،ِإْن ُهَوِإّلا َوْحٌي ُيوَحى
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 62  85(/98مؤمنون) ،ِإْن ِهَي ِإّلا َحَياُتَّنا
 582  55(/58نباء) ،ِإَن َيْوَم اّلَفّْصِل َكاَن

 795  548/(6)نساء ،َنا َأْوَحْيَّنا ِإّلْيَك َكَماِإ
 67  552(/58کهف)،َاَنا َبَشٌر ِمْثُّلُكْم

  5/(58)کهف ،ِإَنا َجَعّْلَّنا َما َعَّلى اّلَأْرِض
897، 786 

 689  8/(68)زخرف ،ِإَنا َجَعّْلَّناُه ُقْرآًنا َعَرِبًيا
 984  9(/54)دهر ،ِإَنا َخَّلّْقَّنا اّلِإنَّساَن ِمن

 785  59/(5)اعراف ،َنْا َخْيٌر ِمّْنُه َخَّلّْقَتِّنيَأ
  59(/88احزاب) ،ا َعَرْضَّنا اّلَأَماَنَة َعَّلىِإَن

652 ،726 
 765  62/(76)قمر ،ِإَنا ُكَل َّشْيٍء َخَّلّْقَّناُه ِبَّقَدٍر
، 648  574/(9)بقره ،ِإَنا ّلّّلِه َوِإَنا ِإّلْيِه َراِجعوَن

742 
 769  86/(58)کهف ،ِفي اّلَأْرِض ِإَنا َمَكَّنا ّلُه

 964، 526  59(/84يس) ،ِإَنا َنْحُن ُنْحِيي
 984  8(/54)دهر ،ا َهَدْيَّناُه اّلَّسِبيَل ِإَماِإَن

 729  57(/87)فاطر ،َأنُتُم اّلُفَّقَراء ِإّلى اّلَّلِه
 786  574(/4انعام) ،ُأنِزَل اّْلِكَتاُب

 858  55/(58)رعد ،َأنَزَل ِمَن اّلَّسَماء
 624  95(/55)اسراء ،انُظْر َكْيَف َفَّضّْلَّنا

 762  58/(75)حديد ،انُظُروَنا َنّْقَتِبْس ِمن
 928  555(/6نساء) ،ِإَنَما اّلَمِّسيُح ِعيَّسى

، 52  89/(84)يس ،ِإَنَما َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َّشْيًئا
525 ،985 ،622 ،728 ،758 

 764  69/(56)ابراهیم ،ِإَنَما ُيَؤِخُرُهْم ّلَيْوٍم
 758، 589  98(/87فاطر) ،ِإَنَما َيْخَشى اّلَّلَه

 592  78(/65فصلت) ،ُه َعَّلى ُكِل َّشْيٍءَأَن
 599  98/(75)ذاريات ،ِإَنُه ّلَحٌق ِمْثَل َما

 88  52/(85)تكوير ،ِإَنُه ّلَّقْوُل َرُسوٍل َكِرمٍي
 776  57/(65)محمد ،ْنَهاٌر ِمن َماء َغْيِرَأ

  959(/94شعراء) ،ِإَنُهْم َعِن اّلَّسْمِع ّلَمْعُزوّلوَن
66 

 626، 694  4(/52معارج) ،ِإَنُهْم َيَرْوَنُه َبِعيًدا
 728  62/(8)عمران آل ،َّلُكم ِمَن َأِني َأْخُّلُق

 77  86(/55هود) ،ِإِنَي َأَراُكم ِبَخْيٍر َوِإِنَي
 655  82(/9بقره)،ِإِني َأْعَّلُم َما اَل َتْعَّلُموَن

 787   82(/9بقره) ،اأَلْرِض ِإِني َجاِعٌل ِفي
 787  596(/9بقره) ،ي َجاِعُّلَك ّلّلَّناِس ِإَماًماِإِن

، 79  52/(4)انعام ،ِإِني َوَجْهُت َوْجِهَي ّلَّلِذي
44 ،22 ،656 ،755 

 668  4(/5حمد) ،ْهِدَنا اّلِّصراط امُلّسَتّقيمِا
 652  552(/5اعراف) ،ُأْوّلِئَك َكاأَلْنَعاِم َبْل

 725  99/(78)مجادله ،ُقُّلوِبِهُم ُأْوّلِئَك َكَتَب ِفي
 684  8(/52)يونس ،ُأْوّلِئَك َمْأَواُهُم اّلُّناُر

 655  69(/82)عبس ،ُأْوّلِئَك ُهُم اّْلَكَفَرُة
 52  8(/82روم)،َأنُفِّسِهْمَأَوّلْم َيَتَفَكُروا ِفي
 787  52(/45ملك) ،ْيِرَأَوّلْم َيَرْوا ِإّلى اّلَط
 627، 55  2(/82روم) ،َأَوّلْم َيِّسرُيوا ِفي

 556  78(/65فصلت) ،َأَوّلْم َيْكِف ِبَرِبَك َأَنُه
 524، 525  85(/84يس) ،َأَوّلْيَس اّلِذي َخَّلَق
 857  59/(62)حجرات ،َأُيِحُب َأَحُدُكْم َأن

 522  84(/57قیامت) ،َأَيْحَّسُب اّلِإنَّساُن َأن
 62  87(/98مؤمنون) ،َأَيِعُدُكْم َأَنُكْم ِإَذا ِمُتْم

 ب

، 967  7(/22)زلزال ،ِبَأَن َرَبَك َأْوَحى ّلَها
622 ،798 
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 599  5(/89سجده) ،َبَدَأ َخّْلَق اّلِإنَّساِن
 692  54/(85)اعلي ،َبْل ُتْؤِثُروَن اّلَحَياَة اّلُدْنَيا

 628  7/(57)قیامت ،اُن ّلَيْفُجَرَبْل ُيِريُد اّلِإنَّس
 66  527(/94شعراء) ،ِبِّلَّساٍن َعَرِبٍي ُمِبنٍي

 ت

 752  82(/82روم) ،ُتِريُدوَن َوْجَه اّلَّلِه
 626  97(/56ابراهیم) ،ُتْؤِتي ُأُكَّلَها ُكَل

 85  46/(8)عمران آل ،ٍة َسَواءَكَّلَم  َتَعاّلْوْا ِإّلى
، 585  6(/52)معارج ،َتْعُرُج اّلَمَّلاِئَكُة َواّلُروُح

626 
  88/(98)قصص ،ِتّْلَك اّلَداُر اّلآِخَرُة َنْجَعُّلَها

859 ،688 
 896  586/(9)بقره ،َقْد َخَّلْتّْلَك ُأَمٌة ِت

، 585  6/(25قدر) ،َتَّنَزُل اّلَمَّلاِئَكُة َواّلُروُح
682 ،725 ،788 

 759، 66  999(/94شعراء)،َتَّنَزُل َعَّلى ُكِل
 88  68(/42)حاقه ،َتزِنيٌل ِمن َرِب اّْلَعاّلِمنَي

 859، 554  95(/8عمران) آل ،وّلُج اّلَّلْيَل ِفيُت

 ث

 668  ،َثِبْت َقّلىب َعّلى ديِّنَك
 742  94(/88غاشیه) ،ُثَم ِإَن َعَّلْيَّنا ِحَّساَبُهْم
 62  85(/98مؤمنون) ،ُثَم َأنَشْأَنا ِمن َبْعِدِهْم

 849  27/(5)اعراف ،ُثَم َبَدّلَّنا َمَكاَن
 742  26(/2توبه) ،ُثَم ُتَرُدوَن ِإّلى َعاّلِم

 585  8(/89)سجده ،َّلُه ِمنُثَم َجَعَل َنّْس
 585  2(/89)سجده ،َم َسَواُه َوَنَفَخ ِفيِهُث

 49  98/(75)حديد ،ُثَم َقَفْيَّنا َعَّلى آَثاِرِهم

 695  58/(85)اعلى ،َيُموُت ِفيَها ُثَم ّلا
 764  5(/529)تكاثر ،ُثَم ّلَتَرُوَنَها َعْيَن

 766  58(/89)انفطار ،َما َيْوُمُثَم َما َأْدَراَك 
 925  58(/55نوح) ،ُثَم ُيِعيُدُكْم ِفيَها

 ج

 896  58/(89)سجده ،َزاء ِبَماَكاُنوا َيْعَمُّلوَنَج
 896  89/(2) توبه ،َجَزاء ِبَماَكاُنوْا َيْكِّسُبوَن

  ،45(/52يونس) ،َجَعَل ... اّلَّنَهاَر ُمْبِّصًرا
 787  45(/62و غافر) 84(/95نمل)

 787  95(/82روم) ،َجَعَل َبْيَّنُكم َمَوَدًة
 787  45(/97فرقان) ،َجَعَل ِفي اّلَّسَماء

 787  59(/54نحل) ،َجَعَل َّلُكم ِمْن َأنُفِّسُكْم
، 944، 97( / 9بقره) ،َجَّناٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها

  و در 528، 527، 584، 57(/8عمران) آل
 958  سوره ديگر 57آيه از  99

 ح

 852  955/(9)بقره ،َحِبَطْت َأْعَماّلُهْم
 782  62/(55)هود ،َحَتى ِإَذا َجاء َأْمُرَنا

 526  92(/65فصلت) ،َما َجاُؤوَها َحَتى ِإَذا
 742  92(/58رعد) ،ُحّْسُن َمآٍب

 758  85(/99حج) ،ُحَّنَفاء ّلَّلِه َغْيَر ُمْشِرِكنَي
 954  45/(8)عمران آل ،َحِّنيًفا ُمّْسِّلًما َوَما

 خ

 766  549/(9)بقره ،اَل ُيَخَفُف َخاّلِديَن ِفيَها
 757  5(/9بقره) ،َخَتَم اّلّّلُه َعَّلى ُقُّلوِبهْم

 926  528/(2)توبه ،ْذ ِمْن َأْمَواّلِهْم َصَدَقًةُخ
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  56/(77)رحمن ،َخَّلَق اّلِإنَّساَن ِمن َصّْلَّصاٍل
785 

، 628  85/(95)انبیاء ،اّلِإنَّساُن ِمْن َعَجٍل ُخِّلَق
762 

 44  9(/24علق) َخَّلَق اّلِإنَّساَن ِمْن َعَّلٍق،
 742 ،887 4/(82)زمر ،َخّْلًّقا ِمن َبْعِد َخّْلٍق

 ذ

 798  86(/8)عمران آل ،ُذِرَيًة َبْعُّضَها ِمن َبْعٍض
 588  95/(85)تكوير ،ّلِمنَيِذْكٌر ّلّْلَعا

 792  922(/94)شعراء ،ِذْكَرى َوَما ُكَّنا
 767  82(/58)نبأ ،َذّلَك اّلَيْوُم اّلَحُق

 788  7/(47)طالق ،َذّلَك َأْمُر اّلَّلِه َأنَزّلُه
 784  8(/65)محمد ،ّلَك ِبَأَن اّلِذيَن َكَفُرواَذ

 587  4(/99حج) ،َوَذّلَك ِبَأَن اّلَّلَه ُه
 69  95/(75)حديد ،َذّلَك َفّْضُل اّلَّلِه ُيْؤِتيِه

 6/(49)، جمعهَذّلَك َفّْضُل اّلَّلِه ُيْؤِتيِه َمن َيَشاء
  629 

 754  82/(78)نجم َّلُغُهم ِمَن اّْلِعّْلِم،َذّلَك َمْب
 768  86(/72ق) ،َذّلَك َيْوُم اّلُخُّلوِد
 752  4(/78)نجم ،ُذو ِمَرٍة َفاْسَتَوى
 88  92(/85)تكوير،ِذي ُقَوٍة ِعّنَد ِذي

 ر

 728  529(/8عمران) آل ،َرَبَّنا ِإَنَك َمن ُتْدِخِل
  528(/8عمران) آل ،ا ِإَنَّنا َسِمْعَّنا ُمَّناِدًياَرَبَّن

726 
 594، 47  592(/9) بقره ،فِیهِمَْرَبَّنا َواْبَعْث 

 726 526(/8عمران) آل ،َّنا َوآِتَّنا َما َوَعدَتَّناَرَب

 724  57/(62)مؤمن ،َرِفيُع اّلَدَرَجاِت ُذو

 س

 626  5/(52)معارج ،َسَأَل َساِئٌل ِبَعَذاٍب
 598، 554  5(/85اعلي) ،َسِبِح اْسَم َرِبَك

  582(/85صافات) ،َرِبَك َرِب اّْلِعَزِةُسْبَحاَن 
556 

 682  7(/25قدر) ،َسَّلاٌم ِهَي َحَتى َمْطَّلِع
  78(/65فصلت) ،َسُّنِريِهْم آَياِتَّنا ِفي اّلآَفاِق

588 ،758 
 776  85/(77)رحمن ،َسَّنْفُرُغ ّلُكْم َأُيَها

 586  مكرر ،اّلَارض سريُوا ِفى 
 786  7(/65)محمد ،ْهِديِهْم َوُيّْصِّلُحَسَي

 ش

، 652  92/(65)فصلت ،َّشِهَد َعَّلْيِهْم َسْمُعُهْم
764 

 652  587(/9بقره) ،َّشْهُر َرَمَّضاَن اّلِذَي

 ص

 87  52(/85) اعلي ،ُصُحِف ِإْبَراِهيَم َوُموَسى
 588  555/(9)بقره ،ْكٌم ُعْمٌي َفُهْمُصٌم ُب

 ض

 655  82(/82)عبس ،َضاِحَكٌة ُمّْسَتْبِشَرٌة

 ع

 788، 45  7(/24)علق ،َعَّلَم اّلِإنَّساَن َما ّلْم
 658  7(/89)انفطار ،َعِّلَمْت َنْفٌس َما َقَدَمْت

 752  7(/78)نجم ،ُه َّشِديُد اّلُّقَوىَعَّلَم
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، 66  526(/94شعراء) ،َعَّلى َقّْلِبَك ّلَتُكوَن
585 ،756 

 748  542/(8)عمران آل ،ِعّنَد َرِبِهْم ُيْرَزُقوَن
 752  57(/78)نجم ،ِعّنَدَها َجَّنُة اّلَمْأَوى

 ف

 896  24/(5)اعراف ،َفَأَخْذَناُهم ِبَما َكاُنوْا
 655  4/(525)قارعه ،َفاْدُخِّلي ِفي ِعَباِدي

 695  5(/57قیامت) ،َفِإَذا َبِرَق اّلَبَّصُر
  يا 92/(57)حجر ،َفِإَذا َسَوْيُتُه َوَنَفْخُت

 797، 724، 728، 598  59/(88)ص
  58(/42حاقه) ،َفِإَذا ُنِفَخ ِفي اّلُّصوِر َنْفَخٌة

948 ،788 
 755  55(/52)مريم ،َفَأْرَسّْلّنا ِإّلْيها ُروَحّنا
 786  54(/86سبا) ،َفَأْرَسّْلَّنا َعَّلْيِهْم َسْيَل
 62  89(/98مؤمنون) ،َفَأْرَسّْلَّنا ِفيِهْم َرُسوّلا
 726  527(/8عمران) آل ،َفاْسَتَجاَب ّلُهْم َرُبُهْم
 626  7(/52)معارج ،َفاْصِبْر َصْبًرا َجِميًّلا

 745  87/(64)احقاف ،َكَما َصَبَر َفاْصِبْر
 628  92/(78)نجم ،َفَأْعِرْض َعن َمن َتَوّلى

 858 82/(82)روم، َفَأِقْم َوْجَهَك ّلّلِديِن
 555 58(/99حج)، َفَأِقيُموا اّلَّصَّلاَة َوآُتوا

 722  8(/25)شمس ،َها ُفُجوَرَها َوَتّْقَواَهاَهَمَفَأّل
 529  76(/84يس) ،َفاّلَيْوَم ّلا ُتْظَّلُم َنْفٌس

 789  7/(29)لیل ،َفَأَما َمن َأْعَطى َواَتَّقى
 655  4/(525)قارعه ،َفَأَما َمن َثُّقَّلْت
 628 85/(52)نازعات، َفَأَما َمن َطَغى

 628  82/(52)نازعات ،َفِإَن اّلَجِحيَم ِهَي
 654  75/(5)اعراف ،َفَأنَزّلَّنا ِبِه اّلَماء

 858  595(/92ه)ط ،َفَبَدْت َّلُهَما َسْوآُتُهَما
 75  65(/98مؤمنون) ،َفُبْعًدا ّلّْلَّقْوِم اّلَظاّلِمنَي
 747  78(/98مؤمنون) ،َفَتَّقَطُعوا َأْمَرُهم َبْيَّنُهْم

، 722، 724  85/(9)بقره ،َتَّلَّقى آَدُم ِمن َرِبِهَف
795 

 88  52/(95)نمل ،َفَتَوَكْل َعَّلى اّلَّلِه ِإَنَك
 598  7(/85اعلي) ،َفَجَعَّلُه ُغَثاء َأْحَوى

 695  527/(58)کهف ،َفَحِبَطْت َأْعَماّلُهْم
 657  89/(52)يونس ،ُكُمُكُم اّلّّلُه َرُبَفَذّل

 952  75(/56مدثر) ،َفَرْت ِمن َقّْسَوَرٍة
 585  82(/74)واقعه ،َفَرْوٌح َوَرْيَحاٌن َوَجَّنُة

 525، 54 88(/84)يس ،َفُّسْبَحاَن اّلِذي ِبَيِدِه
 789  52(/29)لیل ،َفَّسُّنَيِّسُرُه ّلّْلُعّْسَرى
 789  5(/29)لیل ،َفَّسُّنَيِّسُرُه ّلّْلُيّْسَرى

 752  79/(7)مائده ،َّسى اّلّّلُه َأن َيْأِتَيَفَع
 98  96(/98مؤمنون) ،َمَّلُأ اّلِذيَنَفَّقاَل اّل

 75  67/(4) انعام ،َفُّقِطَع َداِبُر اّلَّقْوِم اّلِذيَن
 845  67/(99)حج ،َفَكَأِين ِمن َقْرَيٍة

 767، 967  99(/72)ق ،َفَكَشْفَّنا َعّنَك ِغَطاءَك
 742  55(/22)بلد ،َفَّلا اْقَتَحَم اّْلَعَّقَبَة

 88  88/(42)حاقه ،َفَّلا ُأْقِّسُم ِبَما ُتْبِّصُروَن
 782  89/(55)هود ،َّلَما َجاء َأْمُرَنا َجَعّْلَّناَف

 782  44/(55)هود ،َفَّلَما َجاء َأْمُرَنا َنَجْيَّنا
 848  88(/62)غافر ،ُرُسُّلُهم َفَّلَما َجاءْتُهْم

 775  52/(89)سجده ،َفَّلُهْم َجَّناُت اّلَمْأَوى
 742  4(/86انشقاق) ،َفُمَّلاِقيِه

، 528  552(/58کهف) ،َفَمن َكاَن َيْرُجوا ّلَّقاء
947 ،955 

 897  56/(82)زمر ،َفِّنْعَم َأْجُر اّْلَعاِمِّلنَي
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 655  5(/525)قارعه ،َفُهَو ِفي ِعيَشٍة َراِضَيٍة
 757  52(/9بقره) ،ِفي ُقُّلوِبِهم َمَرٌض

 775  77(/76)قمر ،ِفي َمّْقَعِد ِصْدٍق ِعّنَد
  ،َفَيْأِتَيُهم َبْغَتًة َوُهْم ّلا َيْشُعُروَن

 766  929/(94)شعراء
 694  524(/92طه) ،َفَيَذُرَها َقاًعا َصْفَّصًفا

 766  928/  (94)شعراء ،ُنا َهْل َنْحَفَيُّقوّلو
، 555  68(/52نازعات) ،ِفيَم َأنَت ِمن ِذْكَراَها

685 
 948  55(/68زخرف) ،ِفيَها َما َتْشَتِهيِه

 695  8(/86انشقاق) ،َفَيْوَمِئٍذ َوَقَعِت اّلَواِقَعُة
 788  57(/42)الحاقه ،َفَيْوَمِئٍذ َوَقَعِت اّلَواِقَعُة

 ق

  966و 522/(9)بقره ،ِبيِل اّلّّلِهَقاِتُّلوْا ِفي َس
678 

 782  57/(5)اعراف ،َقاَل ِإَنَك ِمَن امُلّنَظِريَن
 782  57/(5)اعراف ،َقاَل َفَأنِظْرِني ِإّلى َيْوِم

  95و 2(/52)مريم ،قاَل َكذّلَك قاَل َرُبَك ُهَو
755 

 79  596/(9)بقره ،َقاَل َوِمن ُذِرَيِتي َقاَل
َرِبَي َقاَل َيا َقْوِم َأَرَأْيُتْم ِإن ُكّنُت َعَّلى َبِيَّنٍة ِمن 

 74 98(/55هود)، َوآَتاِني َرْحَمًة
َقاَل َيا َقْوِم َأَرَأْيُتْم ِإن ُكّنُت َعَّلَى َبِيَّنٍة ِمن َرِبي 

 752 88(/55هود)، ُهَوَرَزَقِّني ِمّْن
 77  86(/55هود) ،وْا اّلّّلَهَقاَل َيا َقْوِم اْعُبُد

  56/(62)حجرات ،اّلِت اّلَأْعَراُب آَمَّنا ُقلَق
544 ،758 

 74 85(/55هود)، َقاّلوْا َيا ُّشَعْيُب َأَصاَلُتَك

 74  25(/55هود) ،َقاّلوْا َيا ُّشَعْيُب َما َنْفَّقُه
 72  78(/55هود ) ،َقاّلوْا َيا ُهوُد َما ِجْئَتَّنا

 88  5/(98)مؤمنون ِمُّنوَن،َقْد َأْفَّلَح اّلُمْؤ
 98 8(/47طالق)، َقْد َجَعَل اّلَّلُه ِّلُكِل

 82  98/(82)زمر ،ُقرآًنا َعَرِبًيا َغْيَر ِذي ِعَوٍج
 688  8(/65فصلت) ،ُقْرآًنا َعَرِبًيا ّلَّقْوٍم َيْعَّلُموَن

 772  57/(97)فرقان ،ُقْل َأَذّلَك َخْيٌر َأْم
 759 94/(45)ملك ،ُقْل ِإَنَما اّْلِعّْلُم ِعّنَد اّلَّلِه
   ،َكْيَف َكاَن َفانُظُرواُقْل ِسرُيوا ِفي اّلَأْرِض 

 849  42/(95)نمل 
   ،اّلَخّْلَقَكْيَف َبَدَأ  اّلَأْرِض َفانُظُروا ُقْل ِسرُيوا ِفي

 797  92/(92)عنكبوت 
 755  62/(98)قصص ُقْل َفْأُتوا ِبِكَتاٍب ِمْن،

 88  88/(55)اسراء ،ُقل ّلِئِن اْجَتَمَعِت
   522(/58)کهف ،ُقل ّلْو َكاَن اّلَبْحُر ِمَداًدا

555 ،722 
 625  89/(5)اعراف ،ِهُقْل َمْن َحَرَم ِزيَّنَة اّلّّل

 52، 56  5(/559اخالص) ،ُقْل ُهَو اّلَّلُه َأَحٌد
  ،525 52(/84يس) ،ُيْحِييَها اّلِذي َأنَشَأَها ُقْل

524 ،658 
 566  88(/9بقره) ،ُقّْلَّنا اْهِبُطوْا ِمّْنَها َجِميعًا

 ک

 888  947(/9)بقره ،اّلُهَكاّلِذي ُيّنِفُق َم
 952  72(/56مدثر) ،ُهْم ُحُمٌر ُمّْسَتّنِفَرٌةَكَأَن

 686  588/(9)بقره ،ُكِتَب َعَّلْيُكُم اّلِّصَياُم
 756  87/(62)مؤمن ،َكَذّلَك َيْطَبُع اّلَّلُه

 742، 697  28/(95)انبیاء ،ُكٌل ِإّلْيَّنا َراِجُعوَن
   95/(79)طور ُكُل اْمِرٍئ ِبَما َكَّسَب َرِهنٌي،

896 ،657 
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  88(/56مدثر) ،ُكُل َنْفٍس ِبَما َكَّسَبْت َرِهيَّنٌة
599 ،528 ،948 ،755 

  9/(58)رعد ،ُيَدِبُر  ُكٌل َيْجِري أَلَجٍل ُمَّسًمى
697 ،765 

 949  95/(82فجر) ،َكَّلا ِإَذا ُدَكِت اّلَأْرُض َدًكا
 882  4/(24)علق ،َن اّلِإنَّساَن ّلَيْطَغىَكَّلا ِإ

 775  92/(57)قیامت ،َكَّلا َبْل ُتِحُبوَن اّْلَعاِجَّلَة
  92/(55)اسراء ،ُكاًل ُنِمُد َهُؤالء َوَهُؤالء ِمْن

565 ،624 
 52  57/(9)بقره ،َكاَلَم اّلّّلِه

 695  99/(99)حج ،َّلَما َأَراُدوا َأن َيْخُرُجواُك
 555/(6)نساء ،َوُروٌح َكِّلَمُتُه َأّلَّقاَها ِإّلى َمْرَيَم

 52، 724 ،795 
 882  542/(5)اعراف ،ُكُّلوْا ِمن َطِيَباِت

 768  68(/55مرسالت) ،ا َواّْشَرُبوا َهِّنيًئاُكُّلو
 698  56(/95انبیا) ،َكَما َبَدْأَنا َأَوَل َخّْلٍق

 48  552/(8)عمران آل ،ُكّنُتْم َخْيَر ُأَمٍة

 ل

 568  98/(7)مائده ،ّلِئن َبَّسطَت ِإّلَي َيَدَك
، 588، 48  974/(9)بقره ،اَل ِإْكَراَه ِفي اّلِديِن

682 
 52 528/(4)انعام ،َواَل ُتْدِرُكُه اأَلْبَّصاُر َوُه

 694  525(/92طه) ،ّلا َتَرى ِفيَها ِعَوًجا
 725  85/(59)يوسف ،اَل َتْيَأُسوْا ِمن َرْوِح
 656  548(/4)انعام ،اَل َّشِريَك ّلُه َوِبَذّلَك

 554 82(/58کهف) ّلا ُقَوَة ِإّلا ِباّلَّلِه،
 626 88(/74)واقعه ،ّلا َمّْقُطوَعٍة َوّلا َمْمُّنوَعٍة

 64  987/(9) بقره ، ُنَفِرُق َبْيَن َأَحٍد ِمناَل

 82  584(/9بقره) ،اَل ُنَفِرُق َبْيَن َأَحٍد ِمّْنُهْم
 946  946(/9بقره) ،اَل َيّْقِدُروَن َعَّلى َّشْيٍء
، 852 58/(56)ابراهیم ،اَل َيّْقِدُروَن ِمَما َكَّسُبوْا

695 
 552  984(/9بقره) ،اَل ُيَكِّلُف اّلّّلُه َنْفًّسا

 762  58(/85اعلي) ،ّلا َيُموُت ِفيَها َوّلا َيْحَيى
 657  57/(92)طه ،ّلُتْجَزى ُكُل َنْفٍس ِبَما

 946  52(/86انشقاق) ،ّلَتْرَكُبَن َطَبًّقا َعن َطَبٍق
 764  4/(529)تكاثر ،ِحيَمّلَتَرُوَن اّْلَج

 792  526/(94)شعراء ،ّلَتُكوَن ِمَن اّلُمّنِذِريَن
 784، 686  588/(9)بقره َّلَعَّلُكْم َتَتُّقوَن،

و  588و 552و 48و 95/(9)بقرهتَّتَقُونَ،َّلَعَّلُكْم 
  555( / 5)يا اعراف 578/  (4)يا انعام

784 
 686  585/(9)بقره ،َّلَعَّلُهْم َيَتُّقوَن

 625 6/(27)تین ،َأْحَّسِن َخَّلّْقَّنا اّلِإنَّساَن ِفيّلَّقْد
 742  6/(22)بلد ،ّلَّقْد َخَّلّْقَّنا اّلِإنَّساَن ِفي َكَبٍد

 652  99(/72)ق ،ّلَّقْد ُكّنَت ِفي َغْفَّلٍة
 768  58(/68زخرف) ،َّلُكْم ِفيَها َفاِكَهٌة َكِثرَيٌة

 824  52/(54)نحل ،ِّلَكْي اَل َيْعَّلَم َبْعَد
 854  566/(85)صافات ،ّلَّلِبَث ِفي َبْطِّنِه ِإّلى

 896  89/(6)نساء ِمَما، ّلّلِرَجاِل َنِّصيٌب
 626  9(/52)معارج ّلّْلَكاِفريَن ّلْيَس ّلُه،
 845  78/(8)انفال ،ّلْم َيُك ُمَغِيًرا ِنْعَمًة
 56  8(/559اخالص) ،ّلْم َيِّلْد َوّلْم ُيوّلْد

، 652 54( / 62()مؤمن)غافر ،ّلَمِن اّلُمّْلُك
767، 782 

  29(/8عمران) آل ،وْا اّلِبَر َحَتى ُتّنِفُّقوْاّلن َتَّناّل
928 ،785 
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 787  85/(99)حج ،ّلن َيَّناَل اّلَّلَه ّلُحوُمَها
 742  76(/5)اعراف ،ّلُه اّلَخّْلُق َواأَلْمُر

 852  56/(58)رعد ،ّلُه َدْعَوُة اّلَحِق َواّلِذيَن
 682  554(/9بقره) ،ّلُه َما ِفي اّلَّسَماَواِت

 556  977(/9بقره) ،ّلُه َما ِفي اّلَّسَماَواِت َوَما
 882  59/(69)شورا ،ّلُه َمَّقاّليُد اّلَّسَماَواِت
 755 ،984896/(9)بقره ،ّلَها َما َكَّسَبْت َوَعَّلْيَها

 762  52(/75)حديد ،ُهْم َأْجُرُهْم َوُنوُرُهْمّل
 772  75/(84)يس ،ّلُهْم ِفيَها َفاِكَهٌة َوّلُهم َما

  54/(97)فرقان ،ّلُهْم ِفيَها َما َيَشاُؤوَن َخاّلِديَن
629 ،772 

 775  86/(82)زمر ،ّلُهم َما َيَشاءوَن ِعّنَد
  99/(69)شورى ،ّلُهم َما َيَشاُؤوَن ِعّنَد َرِبِهْم

652 
 725، 629  87/(72)ق ،ّلُهم َما َيَشاُؤوَن ِفيَها

  82/(78)نجم ،ّلْيَس ّلّْلِإنَّساِن ِإّلا َما َسَعى
897 ،664 ،752 

 726  58/(88)احزاب ،َب اهلل اّلُمّناِفّقنَيّلُيَعِذ
 652  8(/25قدر) ،ّلْيَّلُة اّلَّقْدِر َخْيٌر ِمْن َأّلِف

 792  57/(62)غافر ،ّلُيّنِذَر َيْوَم اّلَتَّلاِق

 م

 949  9(/525قارعه) ،مَا اّلّقاِرَعُة
 557  8(/45ملك) ،ا َتَرى ِفي َخّْلِقَم

 552  87(/57حجر) ،َما َتّْسِبُق ِمْن ُأَمٍة َأَجَّلَها
 729  55(/68)زخرف ،َما َتْشَتِهيِه اّلَأنُفُس

 965  98(/85لقمان) ،ا َخّْلُّقُكْم َوّلا َبْعُثُكْمَم
 42  5(/88ص) ،َما َسِمْعَّنا ِبَهَذا ِفي اّلِمَّلِة

  24/(54)نحل ،ّنَدُكْم َيّنَفُد َوَما ِعّنَد اّلّّلِهَما ِع
885 ،688 

 792  24/(54)نحل ،َما ُكّنَت َتْدِري
 782  8/(57)حجر ،َما ُنَّنِزُل اّلَمالِئَكَة ِإاَل

 654  9(/95انبیاء) ،َما َيْأِتيِهم ِمن ِذْكٍر َمن
 88  68(/65فصلت) ،َما ُيَّقاُل ّلَك ِإّلا َما

  ،َتْجِري َمَثُل اّلَجَّنِة اّلِتي ُوِعَد اّلُمَتُّقوَن
 692  87/  (58)رعد

  ،ٌِفيَها َأْنَهار َمَثُل اّلَجَّنِة اّلِتي ُوِعَد اّلُمَتُّقوَن
 768  56/ ( 65)محمد

 885 945/(9)بقره ،َمَثُل اّلِذيَن ُيّنِفُّقوَن َأْمَواّلُهْم
  555/(8)عمران آل ،َمَثُل َما ُيّنِفُّقوَن ِفي ِهِذِه

852 
 665  55/(9)بقره ،ْم َكَمَثِل اّلِذي اْسَتْوَقَدَمَثُّلُه

 87  64/(7) مائده ،ُمَّصِدًقا ّلَما َبْيَن َيَدْيِه
 88  95/(85)تكوير ،ُمَطاٍع َثَم َأِمنٍي

 626  8(/52)معارج ،ِمَن اّلَّلِه ِذي اّلَمَعاِرِج
 828  542/(4)انعام ،َمن َجاء ِباّلَحَّسَّنِة َفَّلُه

 755  977/(9)بقره ،ن َذا اَّلِذي َيْشَفُع ِعّْنَدُهَم
  967/(9)بقره ،اَّلِذي ُيّْقِرُض اّلّّلَه َقْرًضاَمن َذا 

647 ،685 
 625  7(/92عنكبوت) ،ن َكاَن َيْرُجو ّلَّقاءَم

 624  58/(55)اسراء ،َمن َكاَن ُيِريُد اّْلَعاِجَّلَة
 787  52/(87)فاطر ،َمن َكاَن ُيِريُد اّْلِعَزَة

 565  92(/69شوری) ،َمن َكاَن ُيِريُد َحْرَث
 588  66/(82)روم ،ْيِه ُكْفُرُهَمن َكَفَر َفَعَّل

 742  9/(54)انسان ،ِمن ُنْطَفٍة َأْمَشاٍج
  77(/92طه) ،ِمّْنَها َخَّلّْقَّناُكْم َوِفيَها ُنِعيُدُكْم

586 ،947 ،658 
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 526  5/(48)قلم يَسْطُرُونَ،ن َواّلَّقَّلِم َوَما 
 742  45/(74)واقعه ،ْمُنَبِدَل َأْمَثاَّلُك

 742  8(/22)بلد ،َنْجَعل ّلُه َعْيَّنْيِن
 775  85/(65)فصلت ،َنْحُن َأْوّلَياُؤُكْم ِفي

، 66 528(/94شعراء) ،َنَزَل ِبِه اّلُروُح اّلَأِمنُي
585 ،724 ،756 

 775  89/(65)فصلت ،ُنُزّلا ِمْن َغُفوٍر َرِحيٍم
 729  528(/8)انعمر آل ،اّلّّلِهِعّنِدُنُزاًل ِمْن

  و 92/(57)حجر ،َنَفْخُت ِفيِه ِمن ُروِحي
 727  59/(88)ص

  ه

 527  92(/67جاثیه) َهَذا ِكَتاُبَّنا َيّنِطُق َعَّلْيُكم،
 748  74(/74)واقعه ،َهَذا ُنُزّلُهْم َيْوَم اّلِديِن

 949  88( / 55مرسالت) ،ُم اّلَفّْصِلَهَذا َيْو
 984  5/(54)دهر ،َهْل َأَتى َعَّلى اّلِإنَّساِن

 759، 66  995(/94شعراء) ،َهْل ُأَنِبُئُكْم َعَّلى
 589  2(/82زمر) ،َهْل َيّْسَتِوي اّلِذيَن

 765  578/(4)انعام ،َهْل َيّنُظُروَن ِإاَل َأن
 555  58(/99حج) ،َوَما َجَعَل ُهَو اْجَتَباُكْم

 ،557 ،54  8/(75)حديد ،ُهَو اّلَأَوُل َواّلآِخُر
682 

، 44  9(/49جمعه) ،ُهَو اّلِذي َبَعَث ِفي اّلُأِمِينَي
755 

 728  48/(62)مؤمن ،ُهَو اّلِذي ُيْحِيي
 555  96(/72حشر) ،اّلَّلُه اّلَخاّلُق اّلَباِرُئ ُهَو

 555  58(/99حج) ،ُهَو َسَماُكُم اّلُمّْسِّلمنَي
 625، 62 84(/98مؤمنون) ،َهْيَهاَت َهْيَهاَت ّلَما

 و

 724  85/(9)بقره ،آَتْيَّنا ِعيَّسى اْبَن َو
 755  59/(52)مريم ،آَتْيّناُه اّلُحْكَم َصِبًيا َو
 788 5/(47)طالق، ُكْماَتُّقوا اّلَّلَه َرَب َو
 755  985/(9)بقره ،ُّقوْا َيْوًما ُتْرَجُعوَناَت َو
 628  88(/52)نازعات ،آَثَر اّلَحَياَة اّلُدْنَيا َو
 622  9(/22)زلزال ،َأْخَرَجِت اّلَأْرُض َو

 655  82(/82)فجر ،َواْدُخِّلي َجَّنِتي
596/(9)بقره، َّلى ِإْبَراِهيَم َرُبُه ِبَكِّلَماٍتَوِإِذ اْبَت

 79، 52، 722 ،795 
 849  54/(55)اسراء ،َوِإَذا َأَرْدَنا َأن ُنْهِّلَك
 695، 949  8(/86انشقاق) ،َوِإَذا اّلَأْرُض ُمَدْت

 945  4(/85)تكوير ،َوِإَذا اّلِبَحاُر ُسِجَرْت
 789 ،658 8(/89)انفطار ،َو ِاَذااّلِبحاُر ُفِجَرت
 789، 945  8(/85)تكوير ،َوِإَذا اّلِجَباُل ُسِيَرْت

 695  59(/85تكوير) ،ا اّلَجِحيُم ُسِعَرْتَوِإَذ
 695  58(/85تكوير) ،َوِإَذا اّلَجَّنُة ُأْزّلَفْت

 945  6(/85)تكوير ،َوِإَذا اّْلِعَشاُر ُعِطَّلْت
 658  6(/89)انفطار ،َوِإَذا اّلُّقُبوُر ُبْعِثَرْت

، 957  9(/89)انفطار ،ِإَذا اّْلَكَواِكُب انَتَثَرْتَو
658 ،695 ،789 

، 957  9(/85)تكوير ،َوِإَذا اّلُّنُجوُم انَكَدَرْت
945 ،694 ،789 

 945  7(/85)تكوير َوِإَذا اّلُوُحوُش ُحِشَرْت،
 859  927/(9)بقره ،َوِإَذا َتَوَّلى َسَعى ِفي

 626  22/(94ء)شعرا ،َوُأْزّلَفِت اّلَجَّنُة
 762  42/(82)زمر ،َوَأّْشَرَقِت اّلَأْرُض ِبُّنوِر

 668  ،َواّْشَغْل ُقّلوَبّنا ِبِذْكِرَك َعْن ُكِل ِذْكٍر
 672  528(/8عمران) آل ،َواْعَتِّصُموْا ِبَحْبِل
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   78(/5اعراف) ،َباُتُهَواّلَبَّلُد اّلَطِيُب َيْخُرُج َن
584 ،654 

 598  6(/85اعلي) ،َواّلِذي َأْخَرَج اّلَمْرَعى
 598، 554  8(/85اعلي) ،َواّلِذي َقَدَر َفَهَدى

   55(/68زخرف) ،َواّلِذي َنَزَل ِمَن اّلَّسَماء َماء
585 ،654 

 758  547/(9بقره) َواّلِذيَن آَمُّنوْا َأَّشُد ُحًبا،
  ،َواّلِذيَن آَمُّنوا َوَعِمُّلوا اّلَّصاّلَحاِت

 692  78/(92)عنكبوت
  َوآَمُّنوا ِبَما َواّلِذيَن آَمُّنوا َوَعِمُّلوا اّلَّصاّلَحاِت

 787  9(/65)محمد، ُنِزَل
  42/(92)عنكبوت ،يَّناَهُدوا ِفَواّلِذيَن َجا

677 ،786 
 786  6/(65)محمد ،اّلِذيَن ُقِتُّلوا ِفي َسِبيِلَو
 762 589/(5)اعراف ،ّلِذيَن َكَذُبوْا ِبآَياِتَّناَوا

 852  82/(96)نور ،َواّلِذيَن َكَفُروا َأْعَماّلُهْم
 885  86/(2)توبه ،ّلَذَهَبَواّلِذيَن َيْكِّنُزوَن ا

 758  5/(8)عمران آل ،َواّلَراِسُخوَن ِفي اّْلِعّْلِم
 554  5(/77رحمان) َ،َواّلَّسَماء َرَفَعَها َوَوَضع

   996(/94شعراء) ،َواّلُشَعَراء َيَتِبُعُهُم اّْلَغاُووَن
67 ،854 

 799  88(/84يس) ،َواّلَشْمُس َتْجِري ّلُمّْسَتَّقٍر
 682  8(/75حديد) ،َواّلَظاِهُر َواّلَباِطُن
 784  589(/92)طه ،َواّْلَعاِقَبُة ّلّلَتّْقَوى
( 55)يا هود 598/(5)اعراف ،َواّْلَعاِقَبُة ّلّْلُمَتِّقنَي

 784، 655، 559   88(/98)يا قصص 62/
 88  5/(528)عصر ،َواّْلَعّْصِر

 ، 949  6(/86انشقاق) ،َوَأّلَّقْت َما ِفيَها َوَتَخَّلْت
695 

 654  2/(87)فاطر ،َواّلَّلُه اّلِذي َأْرَسَل

 925  55(/55نوح) ،َواّلَّلُه َأنَبَتُكم ِمَن
 786  24 (/85)صافات ،َواّلَّلُه َخَّلَّقُكْم َوَما

 52  987/(9)بقره ،ُكٌل آَمَنَواّلُمْؤِمُّنوَن 
 54  952/(9)بقره ،َوِإّلى اّلّّلِه ُتْرَجُع األُموُر

 697 ،524 68 /( 99)حج ،َوِإّلَي اّلَمِّصرُي
 75  45(/55هود ) ،َوِإّلى َثُموَد َأَخاُهْم

 72  72(/55هود ) ،َوِإّلى َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا
 77  86(/55هود) ،ى َمْدَيَن َأَخاُهْم ُّشَعْيًباَوِإّل

  يا 87/(95)انبیاء ،َوِإّلْيَّنا ُتْرَجُعوَن
 625، 697  75(/92)عنكبوت

 626  528/(55)هود ،َوَأَما اّلِذيَن ُسِعُدوْا
 788  57(/59)جن ،اُنواَوَأَما اّلَّقاِسُطوَن َفَك

 789  8(/29)لیل ،َوَأَما َمن َبِخَل َواْسَتْغَّنى
 946  99(/79طور) ،َوَأْمَدْدَناُهم ِبَفاِكَهٍة

 762  588(/5)اعراف ،ي ّلُهْم ِإَن َكْيِديَوُأْمِّل
 584، 88  5/(99)حج ،َوَأَن اّلَّساَعَة آِتَيٌة ّلا

 946  69(/78م)نج ،َوَأَن ِإّلى َرِبَك اّلُمّنَتَهى
 559  558(/85)صافات َوِإَن ُجّنَدَنا ّلُهُم،

  557/(94)شعراء ،َرَبَك ّلُهَو اّْلَعِزيُز اّلَرِحيُم َوِإَن
 559  525و 

 697، 928  82(/78نجم) ،َوَأَن َسْعَيُه َسْوَف
 775  87/(68)زخرف ،َوِإن ُكُل َذّلَك ّلَما

 742  58(/29)لیل ،َوِإَن ّلَّنا ّلّْلآِخَرَة َواّلُأوّلى
 748  97/(88)ص ،َوِإَن ّلُه ِعّنَدَنا ّلُزّلَفى

  82(/78نجم) ،َوَأن ّلْيَس ّلّْلِإنَّساِن ِإّلا َما َسَعى
529 ،928 ،697 

 765  95/(57)حجر ،ِعّنَدَنا َوِإن ِمن َّشْيٍء ِإاَل
   88/(85)صافات ،َوِإَن ِمن ِّشيَعِتِه ّلِإْبَراِهيَم

756 
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، 897  8(/58)کهف ،ِإَنا ّلَجاِعُّلوَن َما َعَّلْيَها َو
786 

 788  56(/59)جن ،َوَأَنا ِمَّنا اّلُمّْسِّلُموَن َوِمَّنا
 552  4(/4)انعام ،َوَأْنَشْأَنا ِمن َبْعِدِهْم

  54(/42حاقه) ،ِت اّلَّسَماء َفِهَي َيْوَمِئٍذَوانَشَّق
695 ،788 

 678  527/(9)بقره ،َوَأنِفُّقوْا ِفي َسِبيِل اّلّّلِه
 652  552(/92)طه ،َوَأَنَك ّلا َتْظَمُأ ِفيَها

 682  4(/99حج) ،َقِديٌرُكِل َّشْيٍءَوَأَنُه َعَّلى
 66  529(/94شعراء) ،زِنيُل َرِبَوِإَنُه ّلَت

 788  45/(68)زخرف ،َوِإَنُه َّلِعّْلٌم ّلّلَّساَعِة
 66  524(/94شعراء) ،َوِإَنُه ّلِفي ُزُبِر اّلَأَوّلنَي

 854، 67  994(/94)شعراء ،َوَأَنُهْم َيُّقوّلوَن
 78  599 يا 65/(9) بقره،ي َفَّضّْلُتُكْم َعَّلىَوَأِن
 898  89(/92طه) ،ِإِني َّلَغَفاٌر ّلَمن َتاَبَو

 798، 728  48/(54)نحل ،َوَأْوَحى َرُبَك ِإّلى
 799، 728  59/(65)فصلت ،َوَأْوَحى ِفي ُكِل

 725  5/(98)قصص ،َوَأْوَحْيَّنا ِإّلى ُأِم ُموَسى
 45  85/(52)مريم ،ِباّلَّصالِة  َو َأْوصاين

  5/(89)سجده ،َوَبَدَأ َخّْلَق اّلِإنَّساِن ِمن ِطنٍي
82 ،965 ،892 ،797 

 698  68(/56ابراهیم) ،َوَبَرُزوْا ّلّّلِه اّلَواِحِد
 554  95(/8عمران) آل ،َوُتْخِرُج اّلَحَي ِمَن

 775  95(/57)قیامت ،َوَتَذُروَن اّلآِخَرَة
 764  57/(82)زمر ،َوَتَرى اّلَمَّلاِئَكَة َحاِفنَي
 657  544(/9)بقره ،َوَتَّقَطَعْت ِبِهُم اأَلْسَباُب

 695، 949  7/(525)قارعه ،َوَتُكوُن اّلِجَباُل
 528  59(/68زخرف) ،َك اّلَجَّنُة اّلِتيَوِتّْل
 849  72/(58)کهف ،ِتّْلَك اّلُّقَرى َأْهَّلْكَّناُهْمَو

 555  58(/99حج) ،َوَجاِهُدوا ِفي اّلَّلِه َحَق
 678  958/(9)بقره اللّهِ، سَبِیلِ فِيَوَجاَهُدوْا 

 554، 82  82/(95)انبیاء ،َوَجَعّْلَّنا ِمَن اّلَماء
 695  2(/57قیامت) ،اّلَّقَمُرَوُجِمَع اّلَشْمُس َو

  588/(8)عمران آل ،َجَّنٍة َعْرُضَها اّلَّسَماَواُتَو
629 

 655  88/(82)عبس ،ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ُمّْسِفَرٌة
  56(/42حاقه) ،َوُحِمَّلِت اّلَأْرُض َواّلِجَباُل

695 ،788 
 755  58(/52)مريم ،َو َحّنانًا ِمْن ّلُدَنا َو َزكاًة
 785  57/(77)رحمن ،َوَخَّلَق اّلَجاَن ِمن َماِرٍج

، 599  99(/67جاثیه) ،َّلَق اّلَّلُه اّلَّسَماَواِتَوَخ
896 ،752 

 626  56(/54دهر) ،َداِنَيًة َعَّلْيِهْم ِظَّلاّلَهاَو
 785  89/(97)انفرق ،َوَرَتّْلَّناُه َتْرِتيًّلا

 795  546(/6)نساء ،َوُرُساًل َقْد َقَّصّْصَّناُهْم
  588/(8)عمران آل ،َوَساِرُعوْا ِإّلى َمْغِفَرٍة

652 ،729 
 682  82(/4انعام) ،َوِسَع َرِبي ُكَل َّشْيٍء

 622  977(/9بقره) ،ِسَع ُكْرِسُيُه اّلَّسَماَواِتَو
 556  585(/85صافات) ،اّلُمْرَسِّلنَي َوَسَّلاٌم َعَّلى

 789  4(/29)لیل ،َوَصَدَق ِباّلُحّْسَّنى
 78  45(/9بقره) ،ُضِرَبْت َعَّلْيِهُم اّلِذَّلُةَو

 42  6(/88ص) ،َوَعِجُبوا َأن َجاءُهم ُمّنِذٌر
 722  85/(9)بقره ،َوَعَّلَم آَدَم اأَلْسَماء ُكَّلَها

 755  82/(58)رعد ،َوِعّنَدُه ُأُم اّْلِكَتاِب
 626  89/(74)واقعه ،َوَفاِكَهٍة َكِثرَيٍة

 78  62(/9بقره) ،َوِفي َذِّلُكم َبالء ِمن
 685  966/(9)بقره ،َوَقاِتُّلوْا ِفي َسِبيِل اّلّّلِه
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 622  8(/22)زلزال ،ِإنَّساُن َما ّلَهاَوَقاَل اّل
 42  5(/86سباء) ،َوَقاَل اّلِذيَن َكَفُروا

 62  88(/98مؤمنون) ،َوَقاَل اّلَمَّلُأ ِمن َقْوِمِه
 729  558/(6)نساء ،َوَقاَل ّلَأَتِخَذَن ِمْن
 752  85/(98)قصص ،َوَقاَل ُموَسى َرِبي

 552  52(/89سجده) ،َّلّْلَّناَوَقاّلوا َأِئَذا َض
 52  7/ (65فصلت) ،َوَقاّلوا ُقُّلوُبَّنا ِفي

 68  98(/55نوح ) ،َوَقاّلوا ّلا َتَذُرَن آّلَهَتُكْم
  95(/65فصلت) ،َوَقاّلوا ّلُجُّلوِدِهْم ّلَم َّشِهدُتْم

526 ،652 ،764 
 765  8/(4)انعام ،اّلوْا ّلْوال ُأنِزَل َعَّلْيِهَوَق

 785  524(/55)اسراء ،َوُقْرآنًا َفَرْقَّناُه ّلَتّْقَرَأُه
 75  44(/57حجر) ،َوَقَّضْيَّنا ِإّلْيِه َذّلَك اأَلْمَر

 64  64/(92)عنكبوت ،َوُقوّلوا آَمَّنا ِباّلِذي
 954 76(/58کهف)، َرَكاَن اّلِإنَّساُن َأْكَثَو

 755  7/(52)مريم ،عاِقرًا  َو كاَنِت اْمَرَأيت
 762، 849  68/(99)حج ،َوَكَأِين ِمن َقْرَيٍة
 789  2(/29)لیل ،َوَكَذَب ِباّلُحّْسَّنى

، 585  79/(69)شورى ،َوَكَذّلَك َأْوَحْيَّنا ِإّلْيَك
725 ،752 ،798 

 78  88/(95) انبیاء ،ّلُمْؤِمِّننَيَوَكَذّلَك ُنّنِجي ا
 558  52(/6نساء)،َوَكَفى ِباّلّّلِه َّشِهيًدا

 652  58/(55اء)اسر ،اٍن َأّلَزْمَّناُهَوُكَل ِإنَّس
 966  92(/58نباء) ،َوُكَل َّشْيٍء َأْحَّصْيَّناُه

 845  78/(98)قصص ،َوَكْم َأْهَّلْكَّنا ِمن َقْرَيٍة
 62  86(/98)مؤمنون ،َوّلِئْن َأَطْعُتم َبَشًرا

 88  69(/42)حاقه ،َوّلا ِبَّقْوِل َكاِهٍن
 74  87(/55هود) ،َواَل َتْبَخُّسوْا اّلَّناَس

 755  89/(6)نساء ،َواَل َتَتَمَّنْوْا َما َفَّضَل اّلّّلُه

 897  76/(84)يس ،َوّلا ُتْجَزْوَن ِإّلا َما ُكّنُتْم
  542(/8عمران) آل ،ُّلوْااّلِذيَن ُقِتَواَل َتْحَّسَبَن 

952 ،978 ،644 ،688 ،687 ،772 ،778 ،
782 

 752  58/(87)فاطر ،َوّلا َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر
 882  565/(4)انعام ،ُتّْسِرُفوْا ِإَنُه اَلَواَل 
 678  85(/7)مائده ،ّلّّلَه اَل َتْعَتُدوْا ِإَن اَواَل

 688  98(/58کهف) ،ّلا َتُّقوَّلَن ّلَشْيٍء ِإِنيَو
، 588  985/(9)بقره ،َواَل َتّنَّسُوْا اّلَفّْضَل َبْيَّنُكْم

678 
 77  86(/55هود) ،َواَل َتّنُّقُّصوْا اّلِمْكَياَل

 668  8(/8عمران) آل،الُتِزْغ ُقُّلوَبّنا َبْعَد ِاْذَو
 729  552(/6)نساء ،أُلَمِّنَيَّنُهْمَوأُلِضَّلَّنُهْم َو

 588  8/(7)مائده ،َواَل َيْجِرَمَّنُكْم َّشَّنآُن َقْوٍم
  99(/67جاثیه) ،َوّلُتْجَزى ُكُل َنْفٍس ِبَما َكَّسَبْت

528 ،896 ،759 
 742  2(/22)بلد ،َوّلَّساًنا َوَّشَفَتْيِن

 72  68/(98)قصص ،َوّلَّقْد آَتْيَّنا ُموَسى
 98  98(/98مؤمنون) ،َوّلَّقْد َأْرَسّْلَّنا ُنوًحا
 598  55/(5)اعراف ،َوّلَّقْد َخَّلّْقَّناُكْم ُثَم
 756  552/(5)اعراف ،َوّلَّقْد َذَرْأَنا ّلَجَهَّنَم

 88  98(/85)تكوير ،َوّلَّقْد َرآُه ِباّلُأُفِق اّلُمِبنِي
 745  557/(92)طه ،َمَوّلَّقْد َعِهْدَنا ِإّلى آَد

 927  527(/95انبیاء) ،َوّلَّقْد َكَتْبَّنا ِفي اّلَزُبوِر
 798  86/(4)انعام ،َوّلَّقْد ُكِذَبْت ُرُسٌل ِمن

 588  55/(76)قمر ،َوّلَّقْد َيَّسْرَنا اّلُّقْرآَن
  52(/64احقاف) ،اٌت ِمَما َعِمُّلواَوِّلُكٍل َدَرَج

528 
 948 589(/4انعام) ،َوِّلُكٍل َدَرَجاٌت ِمَما َعِمُّلوا
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 785  598(/55هود) ،َوّلّّلِه َغْيُب اّلَّسَماَواِت
 45  89/(52)مريم ،َجَبارًا َّشِّقًيا  َو ّلْم َيْجَعّْلين

 56  6(/559اخالص) ،َوّلْم َيُكن ّلُه ُكُفًوا َأَحٌد
  26/(55)هود ،ُّشَعْيًبا َما َجاء َأْمُرَنا َنَجْيَّناَوّل

782 
  78/(55)هود ،َوّلَما َجاء َأْمُرَنا َنَجْيَّنا ُهوًدا

782 
 826  88/(4)انعام ،َوّلْو َأّْشَرُكوْا ّلَحِبَط

 849، 872  24/(5)اعراف،اّلُّقَرى َأَن َأْهَل َوّلْو
 622  95(/85لقمان) ،ّلْو َأَنَما ِفي اّلَأْرِضَو

 882  95/(69)شورى ،َوّلْو َبَّسَط اّلَّلُه اّلِرْزَق
 762  67/(87)فاطر ،َوّلْو ُيَؤاِخُذ اّلَّلُه اّلَّناَس

 657  547/(9)بقره ،ّلْو َيَرى اّلِذيَن َظَّلُموْاَو
 765  55/(52)يونس ،َعِجُل اّلّّلُه ّلّلَّناِسَوّلْو ُي

 75  25(/55هود) ،ّلْواَل َرْهُطَك ّلَرَجْمَّناَكَو
 688، 865  82/(82)روم ،ًباَوَما آَتْيُتم ِمن ِر

 742  59(/22)بلد ،َوَما َأْدَراَك َما اّْلَعَّقَبُة
 766  55/(89)انفطار ،ْوُم اّلِديِنَوَما َأْدَراَك َما َي

 849  26/(5)اعراف ،َوَما َأْرَسّْلَّنا ِفي َقْرَيٍة
 74  88(/55هود) ،َوَما ُأِريُد َأْن ُأَخاّلَفُكْم

 558   546/(94)شعراء ،َما َأْسَأُّلُكْم َعَّلْيِهَو
 948  95(/79)طور ،اُهم ِمْن َعَمِّلِهمَوَما َأّلْتَّن

 794  72/(76)قمر ،َوَما َأْمُرَنا ِإّلا َواِحَدٌة
 788  85/(86ا)سب ،َوَما َأْمَواُّلُكْم َوّلا َأْوّلاُدُكم

 45  52/ (4)انعام ،َوَما َأَنْا ِمَن اّلُمْشِرِكنَي
 792  928/(94)شعراء ،َّنا ِمن َقْرَيٍةَوَما َأْهَّلْك

 752  87/(55)اسراء ،َوَما ُأوِتيُتم ِمن اّْلِعّْلِم
 728  82(/ 54)انسان ،ا َتَشاُؤوَن ِإّلاَوَم

 66  952(/94شعراء) ،َوَما َتَّنَزّلْت ِبِه اّلَشَياِطنُي

 648  74/(75)ذاريات ،َوَما َخَّلّْقُت اّلِجَن
 786  55(/8انفال) رَمَیْتَ،َوَما َرَمْيَت ِإْذ 

 88  99(/85)تكوير ،َوَما َصاِحُبُكم ِبَمْجُّنوٍن
 782  525/(55)هود ،َوَما َظَّلْمَّناُهْم َوَّلِكن

 68  42(/84يس) ،َوَما َعَّلْمَّناُه اّلِشْعَر
 558 25(/4انعام)، َقَدُروْا اّلّّلَه َحَق َوَما

 792  72/(98)قصص ،َوَما َكاَن َرُبَك ُمْهِّلَك
 795  75/(69)شوری ،َوَما َكاَن ّلَبَشٍر َأن

 845  72/(98)قصص ،َوَما ُكَّنا ُمْهِّلِكي
 795  66/(98)قصص ،َوَما ُكّنَت ِبَجاِنِب

 526  99(/65فصلت) ،َوَما ُكّنُتْم َتّْسَتِتُروَن
 88  82(/42)حاقه ،َوَما ّلا ُتْبِّصُروَن

 95  26(/55اسراء ) ،َوَما َمَّنَع اّلَّناَس َأن
 88  65(/42)حاقه ،َوَما ُهَو ِبَّقْوِل َّشاِعٍر َقِّليًّلا

 66  955(/94شعراء) ،َوَما َيّنَبِغي ّلُهْم َوَما
 88  8/(78)نجم ،ّنِطُق َعِن اّلَهَوىَوَما َي

 888  946/(9)بقره ،َوَمَثُل اَّلِذيَن ُيّنِفُّقوَن
 68  99(/55نوح ) ،َوَمَكُروا َمْكًرا ُكَباًرا

 752  597(/6نساء) ،َوَمْن َأْحَّسُن ِديًّنا
  52(/55)اسراء ،َوَمْن َأَراَد اآلِخَرَة َوَسَعى

624 ،788 
 589  92(/85)لقمان ،اّلَّناِس َمن ُيَجاِدُلَوِمَن 

 859  98/(82)روم ،َوِمْن آَياِتِه َمَّناُمُكم
 859  58/(98)قصص ،َوِمن َرْحَمِتِه َجَعَل

 589  25(/8)عمران آل ،َمن َكَفَر َفِإَن اهللَو
 927  48/(84)يس،ْرُه ُنَّنِكّْسُهَوَمْن ُنَعِم

 652  57/(92)طه ،ْن َيْأِتِه ُمْؤِمًّناَوَم
   6(/47)طالق ،ِمْن َأْمِرِه اّلَّلَه َيْجَعل ّلُه َوَمن َيَتِق

829 ،788 
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  9/(47)القط ،َوَمن َيَتِق اّلَّلَه َيْجَعل ّلُه َمْخَرًجا
829 ،788 

 725  99/(85)لقمان ،َوَمن ُيّْسِّلْم َوْجَهُه ِإّلى
 728  587(/8)عمران آل ،َوَمن َيْغِفُر اّلُذُنوَب
 556  54(/72ق) ،َوَنْحُن َأْقَرُب ِإّلْيِه

 755  79/(2)توبه ،َوَنْحُن َنَتَرَبُّص ِبُكْم
 626، 694  5(/52معارج) ،َوَنَراُه َقِريًبا

 78  7/(98)قصص ،َوُنِريُد َأن َنُمَن
 789، 728  48/(82)زمر ،َوُنِفَخ ِفي اّلُّصوِر

 722  5/(25)شمس ،َوَنْفٍس َوَما َسَواَها
 742  52(/22)بلد ،َوَهَدْيَّناُه اّلَّنْجَدْيِن

 584  75(/5اعراف) ،اّلِذي ُيْرِسُلَوُهَو 
 767  62/(58)کهف، َوَوَجُدوا َما َعِمُّلوا

 655  88/(82)عبس ،َيْوَمِئٍذ َعَّلْيَها َوُوُجوٌه
97/(8)عمران آل ،َوُوِفَيْت ُكُل َنْفٍس َما َكَّسَبْت

  896 ،657 
 74  87(/55هود) ،اّلِمْكَياَل ا َقْوِم َأْوُفوْاَوَي

 786  4(/65)محمد ،َوُيْدِخُّلُهُم اّلَجَّنَة َعَرَفَها
  8/(47)طالق َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ّلا َيْحَتِّسُب،

829 ،786 
، 98  4(/86سباء) ،َوَيَرى اّلِذيَن ُأوُتوا اّْلِعّْلَم

758 
 694  527(/92طه) ،َوَيّْسَأّلوَنَك َعِن اّلِجَباِل

، 69 87/(55)اسراء ،ّْسَأّلوَنَك َعِن اّلُروِح ُقِلَوَي
585 ،725 

  78/(92)عنكبوت ،َوَيّْسَتْعِجُّلوَنَك ِباّلَعَذاِب
762 

 825  8/(54)دهر ،َوُيْطِعُموَن اّلَطَعاَم
 652  62/  (58)کهف ،اَوَيُّقوّلوَن َيا َوْيَّلَتَن

 786  58(/69شوری) ،َوَيْهِدي ِإّلْيِه َمن ُيِّنيُب
 764  97/(97)فرقان ،َوَيْوَم َتَشَّقُق اّلَّسَماء

 ی

 782  54/(55)هود ،َيا ِإْبَراِهيُم َأْعِرْض َعْن
 655  95/(82)فجر ،َها اّلَّنْفُس اّلُمْطَمِئَّنُةَيا َأَيُت

  4(/86انشقاق) ،َيا َأُيَها اّلِإنَّساُن ِإَنَك َكاِدٌح
542 ،672 ،742 

 788  87(/7)مائده ،ا اّلِذيَن آَمُّنوْا اَتُّقوْاَيا َأُيَه
 96(/8انفال) ،َيا َأُيَها اّلِذيَن آَمُّنوْا اْسَتِجيُبوْا ّلّّلِه

955 
 685  588/(9)رهبق ،َيا َأُيَها اّلِذيَن آَمُّنوْا ُكِتَب

 867  92/(6)نساء ،َيا َأُيَها اّلِذيَن آَمُّنوْا اَل
  ،َزّلَزَّلَة ِإَن َيا َأُيَها اّلَّناُس اَتُّقوا َرَبُكْم

 956  5(/99حج)
  ،َواْخَشْوا اُس اَتُّقوا َرَبُكْمَيا َأُيَها اّلَّن
 755  88/(85)لقمان

 587  99/7)حج ،ُتْمَيا َأُيَها اّلَّناُس ِإن ُكّن
  58/(62)حجرات ،ا اّلَّناُس ِإَنا َخَّلّْقَّناُكمَيا َأُيَه

585 ،784 
 682  57(/87فاطر) ،َيا َأُيَها اّلَّناُس َأنُتُم اّلُفَّقَراء

 926  62(/9بقره) ،َبِّني ِإْسَراِئيَل اْذُكُروْا َيا
 76  82/(59)يوسف ،ِي اّلِّسْجِنَيا َصاِحَب

 85  9/(49)جمعه ،َيْتُّلو َعَّلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزِكيِهْم
 725  76(/7)مائده ،اّلّّلِهَسِبيِلُيَجاِهُدوَن ِفي

 758  76(/7مائده) ،ِحُبوَنُهُيِحُبُهْم َوُي
( 8عمران) و آل 978( / 9بقره) ،ُيْحِيي َوُيِميُت

 786  و ... ،578( / 5، اعراف)574/ 
 522  2(/9بقره) ُيَخاِدُعوَن اّلّّلَه َواّلِذيَن،
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 585  52(/82روم) ،ِرُج اّلَحَي ِمَن اّلَمِيِتُيْخ
  7(/89)سجده ،ُيَدِبُر اّلَأْمَر ِمَن اّلَّسَماء ِإّلى

782 
، 48(/95، نمل) 75(/5اعراف) ،ُيْرِسُل اّلِرَياَح

 786  68و  64( / 82روم)
 729  88/ (82)روم ،َوْجَه اّلَّلِهُيِريُدوَن 

  ،َواّلَأْرِض ُكَل َيّْسَأّلُه َمن ِفي اّلَّسَماَواِت
 776 ،782 92/(77)رحمن

 685  69/(52)نازعات ،اّلَّساَعِة َيّْسَأّلوَنَك َعِن
 729 592(/6)نساء ،ُيَمِّنيِهْم َوَماَيِعُدُهْم َو

( 8عمران) ، آل986(/9بقره) ،ُيَعِذُب َمن َيَشاء
( 92، عنكبوت) 62و 58(/7، مائده) 592/

 786  56(/68و فّتح) 95/ 
 586  9(/58)رعد ،ُيَفِّصُل اآلَياِت َّلَعَّلُكم

 665  92(/9)بقره ،َيَكاُد اّلَبْرُق َيْخَطُف
  998(/94شعراء) ،َكاِذُبوَن َوَأْكَثُرُهْم اّلَّسْمَع ُيّْلُّقوَن

66 ،759 
 786 ،724، 585 9(/54نحل) ،ُيَّنِزُل اّلَمآلِئَكَة

 786  96(/82روم) ،َّنِزُل ِمَن اّلَّسَماء َماءُي
 786  942(/9بقره) ،ُيؤِتي اّلِحْكَمَة

  ، 45/  (99حج) ،ُيوّلُج اّلَّلْيَل ِفي اّلَّنَهاِر
  و 58/   (7، فاطر) 92/  ( 85لقمان)
 786  4/  (75حديد)

، 945  68(/56ابراهیم) ،ْوَم ُتَبَدُل اأَلْرُضَي
698 

 
 
 
 

 967  2(/84)طارق ،َيْوَم ُتْبَّلى اّلَّسَراِئُر
 897  82/(8)عمران آل ،َيْوَم َتِجُد ُكُل َنْفٍس

 956  9(/99حج) ،َيْوَم َتَرْوَنَها َتْذَهُل ُكُل
 695  8(/52معارج) ،َيْوَم َتُكوُن اّلَّسَماء

 949  2(/79طور) ،َيْوَم َتُموُر اّلَّسَماء َمْوًرا
  52/(89)انفطار ،ّلا َتْمِّلُك َنْفٌس ّلَّنْفٍس َيْوَم

652 ،766 
 756  88/(94)شعراء ،ّلا َيّنَفُع َماٌل َوّلا َيْوَم

 762  8/(44)تحريم ،َيْوَم ّلا ُيْخِزي اّلَّلُه
  526(/95انبیاء) ،ْوَم َنْطِوي اّلَّسَماء َكَطِيَي

945 ،695 ،789 
 725، 629  82/(72)ق ،وُل ّلَجَهَّنَمَيْوَم َنُّق

 767 54/(62)مؤمن ،ْوَم ُهم َباِرُزوَن ّلاَي
 767  99/(97)فرقان ،َيْوَم َيَرْوَن اّلَمَّلاِئَكَة

، 585  88/(58)نبأ ،َيْوَم َيُّقوُم اّلُروُح َواّلَمَّلاِئَكُة
788 ،767 

، 529  62(/58باء)ن ،َيْوَم َيّنُظُر اّلَمْرُء َما َقَدَمْت
655 

 628  59( / 57)قیامت ،َيْوَمِئٍذ اّلُمّْسَتَّقُر
، 967  6/(22)زلزال ،َيْوَمِئٍذ ُتَحِدُث َأْخَباَرَها

622 ،722 ،798 
  58/(42)الحاقه ،َيْوَمِئٍذ ُتْعَرُضوَن ّلا َتْخَفى

764 
 945 85(/96نور) ،ِفيِه اّلُّقُّلوُب َيْوًما َتَتَّقَّلُب
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 مايه احاديث، دعاها و رواياتن
 575  ،اهلل ِابِتغاِء ِمْن َفّْضُل

 955  ،اهلل ِاْبِتغاِء َوجِه
 769  حديث نبوی ،اهلُل َاْن َيْجِرَی اّلُاُموَر َاَبی

 622  از علي)ع( ،َاَتْزَعْم ِاَنَك ِجْرُم َصغري
هکبیر  از زيارت جامعه ،ُد ... َاَن َاْرَواَحُكْمَاّْشَه

  722 
 589  از پیغمبر ،اّلَمْهِد ُاْطِّلُبوا اّْلِعّْلَم ِمَن

 586  نمازعصر درتعقیبدعايي ،َاُعوُذ ِبَك ِمْن
 622، 984  کمیل از دعای ،ِاغفر ّلَمن الَيمِّلُك

  در دعاهاى ،َقْبَل اّلَاْنشاِء َوَاّلَحْمُدّلَّلِه اّلَاَوِل 
 976  ايام هفّته حضرت سجاد

 528)ع(صادق ازحضرت ،َفَاَحُبُهْم ِعياىل َاخَلُّلُق
 522  حديث نبوی ،َاّلُدْنيا َمْزَرَعُة اآلِخَرِة

 758، 848، 565   نبوى حديث ،َمَع َاّلُدْنيا َيبّقی
 587  حديث نبوى ،ٌر َيّْقِذُفُه اهلل فیَاّْلِعّْلُم ُنو

 867  حديث نبوى ،اّلَّله َاّْلكاِسُب َحبيِب
 752  ،َاّلَّصّلوة ِمْعراُج اّلُمؤِمن

در  دعايى ،َاّلّّلُهَم ِاْن َعُظَمْت ُذُنوىب َفَاْنَت َاْعَظُم
 826 تعقیب نماز ظهر

  )ع( حضرت سجاد ،اّلّلهَم ِاّنی َاسَئُّلَك َان َتمَّلَأ
 958  در دعای ابوحمزه ثمالي

 779  دعا ،َاّلّلُهَم الُتَكِّلّنا َعّلى َاْنُفِّسّنا
 682  دعا ،اّلّلهَم ماِبّنا ِمْن ِنْعَمٍة

 645 ،979 )ع(ازعلى ،ُموُت ىف َحيوِتكمَاّل
 649  از امام حسین)ع( ،ِاَنَما احَليوَة َعّقيَدٌة

 552  از علي)ع( ،يٍئ الِبُمّقاَرَنٍةِاَنُه َمَع ُكِل َّش
 594  از رسول اکرم ،ُبِعْثُت ّلُاَتِمَم َمكاِرَم

 59  از رسول اکرم ،ُبِعْثُت َعّلی َّشريَعٍة َسْهَّلِه

 556  کمیل دعاىاز  ،َحَتی َتُكوَن َاْعماّلی
 688  ذکر سجده ،االَْْعّلی ُسْبحاَن َرّبی

 685  ادع ،اهلل ُكَّلما َسَبَح اهلل ُسْبحاَن
 589  دسّتور نبوی ،َطَّلُب اّْلِعّْلِم َفريَّضٌة َعّلی

 958  کمیل دردعاى ،َجواِرحى ِخدَمِتَك َقِوَعّلى
 678  ،ِاالاّلَّلُه ُتْفِّلُحوا ُقُوّلوا الِاّله

 882  حديث نبوى ،كاْد َاّلَفّْقر َاْن َيُكوَن ُكفرا
 522  البالغه از نهج ،َمْعِرَفِتِه اّلَتّْصديُق َكماُل
 588  اصطالح فقهي ،َر َو الِضراَرالَضَر

 566 )ع(حضرت صادق از،الَجْبَرَوالَتْفويَض
 984  سجاديه صحیفه ،َوَانَت َاهُل اّلِغىن َعّنُهم

  ، درَو ِاَنما َعُموُداّلّديِن َو مجاُع اّلُمّسِّلمنَي
 565  رمعروف مالك اشّت ی عهدنامه

 652  از دعای ماه رمضان ،َو َجَعّْلَت فيِه ّلْيَّلَة
 از دعای عید قربان ،َأَنُه ّلْيَس ِفي  َو َقْد َعِّلْمُت

 775  هی سجادي ی صحیفه در روز جمعه
 728  ،َو الَحْوَل َو ال ُقَوَة ِااَلِباهلل

  ، ازَمْن َيْشُكُر َعَّلى اّلَّقِّليِل َو ُيَجاِزيَو َيا 
 769  حضرت سجاد دعاى روز عیدفطر

 962  ، از حضرت رسولَوّلَتُموُتَن َكماَتّناُموَن
 769  ، دعايا ُمَّسِبُب ااَلْسباب

 688  دعا ،اّلُدْنيا َو ااْلِخَرُة يا َمْن ّلُه
 574  از حضرت رسول ،َجماَعِةَيُداهلل َمَع اّل

  در دعاى ،ُيوّلُج ُكَل َواِحٍد ِمّْنُهَما ِفي َصاِحِبِه
 858  )ع(صبح و شب حضرت سجاد

 



 
 
 

 نمايه فارسي
 

 آ

 925 ،524 آئین زرتشت
 925  آئین يهود

 785  آتشكده
 84، 87  هاآتالنت ،آتالنت
 722  آتیالها

 992، 956، 558، 562 آخرالزمان
 ،96، 99  آخرت

 85 ،65 ،68 ،62 ،72 ،76 ،72 ،49 ،42 ،
24 ،594 ،588 ،586 ،567 ،564 ،565 ،
547 ،556 ،552 ،589 ،522 ،529 ،524 ،
525 ،925 ،928 ،927 ،925 ،922 ،956 ،
957 ،954 ،955 ،958 ،952 ،992 ،999 ،
998 ،978 ،976 ،975 ،972، 942 ،946 ،
896 ،859 ،888 ،656 ،698 ،697 ،698 ،
692 ،682 ،688 ،687 ،684 ،678 ،657 ،
688 ،686 ،688 ،624 ،625 ،722 ،789 ،
788 ،782 ،768 ،766 ،765 ،775 ،779 ،

775 ،778 ،759 ،755 ،789 ،788 ،722 
 24  آخوندها

 882، 885  آدام اسمیت
 56  آدم

 797 ،992 ،566، 65 آدم ابوالبشر
 858، 926  آدم و حوا
 ،928، 929  آدياباتیك

 852 ،885 ،864 ،862 
 925، 548 آذربايجان

 565  آرام، احمد
 747، 566 ،569، 585 ،72  آزادی

 747  آزادی اقّتصادی
 72  آزادی مذهب

 ،567، 566  آزادی و اخّتیار

 865 ،625 ،642 ،659 ،755 ،749 
 ،22، 44  ها و زمینآسمان

 556 ،599 ،524 ،896 ،882 ،626 ،652 ،
656 ،652 ،682 ،622 ،629 ،726 ،799 ،

796 ،785 ،782 ،776 ،752 ،755 ،728 
 587، 84 آشور

 784، 797 ،698 ،892، 965  آفرينش انسان
 82  آکاشا

 758  5( / 8عمران) آل
 958، 528، 527، 584  57( / 8عمران)آل

 88  52( / 8آل عمران)
 657 ،896 97( / 8عمران)آل
 859، 554  95( / 8عمران) آل
 897  82( / 8عمران) آل
 798  86و  88( / 8عمران) آل
 625  85( / 8عمران) آل
 728  62( / 8عمران) آل
 44  79تا  62 /( 8عمران) آل
 722  72( / 8عمران)  آل
 85  46( / 8عمران)آل
 954  45( / 8عمران)آل
 785، 928  29( / 8عمران) آل
 589  25( / 8عمران)آل
 672  528( / 8عمران) آل
 48  552( / 8عمران)آل
 852  555( / 8عمران)آل
 786  592( / 8عمران) آل
 729، 629، 652  588( / 8عمران)آل
 728  587( / 8عمران)آل
 786  574( / 8عمران) آل
 44  572( / 8عمران)آل
 978  549( / 8عمران) آل
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 ،644، 952  542( / 8عمران)آل
 688، 687 ،772 ،778 ،748 ،782 

 728  529تا  522( / 8عمران) آل
 726  527تا  528( / 8عمران) آل
 729  528( / 8عمران)آل
 728  527تا  522 /( 8عمران)آل

 855  آلكسیس کارل
 666، 994، 995، 585، 72  آلمان

 664  آلماني
 ،548، 549، 585، 586، 72  آمريكا

 972 ،975 ،825 ،845 ،687 ،666 ،667 
 662  آمريكائیان

 529  آمريكای شمالي
 966، 968، 549، 542 آمريكايي
 662، 568  هاآمريكايي

 ،925، 924، 927، 926، 82  آنّتروپي
 928 ،922 ،822 ،825 ،829 ،828 ،826 ،

828 ،822 ،852 ،855 ،857 ،854 ،855 ،
858 ،852 ،885 ،885 ،865 ،868 ،866 ،
867 ،864 ،868 ،862 ،879، 878 ،874 ،
878 ،872 ،842 ،845 ،846 ،854 ،852 ،
885 ،889 ،885 ،882 ،827 ،824 ،822 ،
622 ،626 ،624 ،625 ،628 ،694 ،687 ،
669 ،647 ،757 ،754 ،798 ،762 ،779 ،

778 ،776 ،777 ،774 ،778 ،772 ،742 

 ا
 745 ،952 ،26 ،47 ،78 ،87 ،89 )ع(ابراهیم

 656 ،954  ابراهیم خلیل
 695 ،852  58( / 56م)ابراهی

 626  97و  96( / 56ابراهیم)
 764  69( / 56ابراهیم)
 698 ،945  68( / 56ابراهیم)

 562  )کنیه حضرت علي( ابوالحسن
 526  ابوجهل

 958  ابوحمزه ثمالي

 526  لهب ابي
 82  «اثیر»يا « اتر»

 86، 88  اتالنت
 528  52( / 64احقاف)
 745  87( / 64احقاف)
 726، 652  59/ ( 88احزاب)
 726  58( / 88احزاب)

 755، 729، 688، 566، 555  اخّتیار
 ،567، 566  اخّتیار و آزادی

 549 ،552 ،648 ،729 ،766 
 56  6تا  5( / 559اخالص)
 598  اخالقیون

 ،85، 97، 99  اديان
 78 ،76 ،42 ،85 ،584 ،689 

 542  اديان آسماني
، 954 ،922 ،579، 527، 529  اديان توحیدی

674 ،624 ،625 ،785 ،757 ،754 ،755 
 597، 55  اديان قديم

 84  اديان مصری
 52  «ارديبهشت»يا  «ارت و هشت»

 25 ،84  ارزش علم
 26 ،28 ،87  ارسطو

 746  ارض موعود کمونیسم
 696 ،659 ،888 ،852 ،928 ،927  ارگانیسم

 ،585 ،586 ،585 ،524 ،526 ،26  اروپا
582، 564، 562، 575، 542، 549، 548، 

958، 689، 687، 666، 677، 675، 747 
 662 ،46 ،49  یانياروپا

 668 ،662، 545 ،568، 57  هااروپايي
 ،572، 587، 87  اروپايي

 575، 542 ،549 ،548، 688، 794 
 667  اروپای غربي و مرکزی

، 572  ، کّتاب«از خداپرسّتى تا خودپرسّتى»
556، 685 

 559  اِسپیريّتوالیست
 759، 675 ،569  اسّتبدادی، داسّتبدا
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 675 ،88  اسّتعمار

 682  اسّتعمار انگلسّتان
 ،527 ،28  اسّتقالل

 555، 585، 562، 578، 576، 577، 574، 
546، 995، 952، 852، 875، 856، 644، 

652، 682، 685، 754، 772، 745، 785 
 952 ،78  اسحق
 95  (55اسراء)
 788، 897  2( / 55اسراء)
 652  56و  58( / 55اسراء)
 849 54( / 55اسراء)
 624  95تا  58( / 55اسراء)
 788  52( / 55اسراء)
 565  92( / 55اسراء)
 752، 725، 585، 69  87( / 55اسراء)
 88، 52  88( / 55اسراء)
 52  22تا  88( / 55اسراء)

 95  26( / 55اسراء )
 52  525تا  527( / 55اسراء)
 785  524( / 55اسراء)

 528 ،587 ،58 ،78  اسرائیل
 924  اسفار انجیل پطرس

 928  اسفار تورات
 26  ها اِسكوالسّتیك

 ،52 ،59 ،55 ،48 ،45 ،85  اسالم
 526، 525، 589، 565، 577، 585، 685 

 757 ،686 ،682 ،658  ، کّتاب«اسالم جوان»
 689  ، کّتاب «اسالم مكّتب مبارز و مولد»

 47 )ع(اسمعیل
 972 اصحاب کهف

 56  «سِالرَاَصْحابُ»
 828 اصفهان

 662  «هدف طبیعي»اصل 
 779  ها اصل انحطاط کیفیت

 756 ،895 ،996  اصل اول ترمودينامیك

 756، 987  اصل بقا يا ثبات ماده
 756، 987 ،994 ،996 انرژی ثبات يا بقا اصل

 757 ،926  اصل دوم ترمودينامیك
 755 اصل علیت

 ،985 اصل کهولت يا آنّتروپي
 757 ،754 ،789 ،768 ،779 

 92  ، کّتاب«اصول فلسفه»
 92  اصول فلسفه

 555  ، کّتاب«اصول فلسفه و روش رئالیسم»
 985، 525  ، کّتاب«اصول کافي»

 785، 955، 544، 59، 47  اعراب
 598  55( / 5اعراف)
 785  59( / 5اعراف)
 782  57و 56( / 5اعراف)
 625  89( / 5اعراف)
 955  62( / 5اعراف)
 742، 784  76/   (5اعراف)
 786، 654، 584  75( / 5اعراف)
 654، 584  78( / 5اعراف)
 849  26( / 5اعراف)
 849  27( / 5اعراف)
 849، 872، 896  24( / 5اعراف)
 784، 655، 559  598( / 5اعراف)
 786  578( / 5اعراف)
 882  542( / 5اعراف)
 784  555( / 5اعراف)
 756، 652  552( / 5اعراف)
 762  588و 589( / 5اعراف)

 585  اعالمیه جهاني حقوق بشر
 598  (85اعلي)
 554  8تا  5( / 85اعلي)
 598  7تا  5( / 85اعلي)
 762، 695  58( / 85اعلى)
 692  54(/ 85اعلي)

 87  52و  58( / 85اعلي )
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 957  «اعمال اصلي»
 667  افكار سوسیالیسّتي

 566  اغوای شیطان
 748، 954، 26، 28، 85، 87  افالطون

 647  اقبال
 528، 42  اقوام مشرك

 985  امام جعفر صادق
 692 ،955 ،992  امامان

 48، 46، 45  امپراتوری روم
 582 ،597 ،48  معروف امر به
 577  ازمنكر معروف و نهى امربه

 52  «امرداد»يا  «امرتات»
 52  امشاسپندان

 979، 552  امیرالمؤمنین
 666  امیل بابوف

 ،88، 99، 95، 52 انبیاء
 55 ،88 ،594 ،598 ،589 ،584 ،794 

 954، 927  اسرائیل انبیاء بنى
 654  9و  5( / 95انبیاء)
 698  56( / 95انبیا)

 796، 799، 554، 82  82( / 95انبیاء)
 625، 697  87( / 95انبیاء)
 762، 628  85( / 95انبیاء)
 78  88( / 95انبیاء)
 742، 697  28( / 95انبیاء)
 789 ،695 ،945  526( / 95انبیاء)
 927، 557، 559، 568  527( / 95انبیاء)

 775  انّتشارات قلم
 976  انّتظام، عبداهلل

 ،54 انجمن اسالمى دانشجويان
 92، 95 ،97 ،55، 556 ،529 ،976 ،959 ،

658 ،682 ،689 ،685 ،725 ،785 
 685  انجمن اسالمي مهندسین

 ،586، 568، 46، 48، 87، 85 انجیل
 524 ،528 ،922 ،925 ،928 ،922 ،952 ،

956 ،957 ،952 ،979 ،668 ،625 ،789 

 957، 922  انجیل لوقا
 956، 958، 922، 928  انجیل مّتى

 956، 528  انجیل مرقس
 956، 958، 952  انجیل يوحنا

 628، 925  انرژی اتصال
 647، 624، 826، 925  انرژی پّتانسیل
 ،925، 984  انرژی دروني

 825 ،828 ،852 ،884 ،628 
 ،825، 822  انرژی مؤثر

 829، 828 ،826 ،827 ،825 ،828، 859، 
888 ،886 ،882 ،864 ،875 ،879 ،878 ،
874 ،845 ،882 ،889 ،882 ،827 ،822 ،

622 ،625 ،629 ،624 ،657 ،652 
 825، 822، 948  انرژی مفید

 ،822، 925  انرژی مكّتوم
 887 ،628 ،624 ،657 ،695 

 925  انرژی وصال
 88  انس

 796، 755، 599، 88، 86، 97  انسان
 755، 625، 685  ، کّتاب«انسان و خدا»

 742 ،45 9( / 54انسان)
 728  82/  (54انسان)
 65  شناسي انسان

 695، 949  6و  8و  5( / 86انشقاق)
 742، 672، 542  4( / 86انشقاق)
 946  52( / 86انشقاق)

 552  4( / 4انعام)
 765  8( / 4انعام)
 798  86( / 4انعام)
 75  67( / 4انعام )
 29  58تا  54( / 4انعام)
 755، 656، 22، 44 ،45 ،79  52( / 4انعام)
 682  82( / 4انعام)
 826  88( / 4انعام)
 558  25( / 4انعام)
 52  528( / 4انعام)
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 55  527/  (4انعام)
 759  595( / 4انعام)
 749  596( / 4انعام)
 948  589( / 4انعام)
 882  565( / 4انعام)
 784  578( / 4انعام)
 786 574( / 4انعام)
 765  578( / 4انعام)
 828  542( / 4انعام)
 656  548و  549( / 4انعام)
 784، 772، 592  انفاق

 782، 686، 685  انفاق مال
 787  55( / 8انفال)
 584، 45  99( / 8انفال)
 722، 728، 955  96( / 8انفال)
 829  92( / 8انفال)
 845  78( / 8انفال)

 695، 957  9و  5( / 89انفطار)
 789  8تا  5( / 89انفطار)
 658  7تا  5( / 89انفطار)
 766  52تا  55( / 89انفطار)
 652  52( / 89انفطار)

 545، 585  انقالب فرانسه
 548 ،582 (مشروطیت) انقالب مشروطه

 674، 664  انگلس
 682، 667، 994، 72 انگلسّتان

 666  گلیسان
 992، 529 انگلیسى

 929 اَنگهو وَهِشت
 72  یزيسیونكان

 46  انوشیروان
 928، 82، 99  هريمنا

 588، 55  کّتاباهل
 758، 628  اهل کالم

 929  اهورا
 928، 548، 82، 52، 55  اهورامزدا

 956، 925  اورشلیم
 925  اورنگ، سرگرد

 58، 55  اوزيريس
 ،566، 55  اوسّتا

 548، 524، 922 ،925 ،929 ،957 
 56  اوالد ابراهیم

 677  ايّتالیا
 559  ايدآلیست

 ،54، 57، 46  ايران
 84 ،582 ،565 ،569 ،572 ،542 ،545 ،

549 ،548 ،546 ،925 ،942 ،627 
 925  ايرانیان
 58  ايسینیان، ايزيس
 666  ايكاريا

 ب
 688 بابا طاهر

 72  بارون
 28  پرست بت
 ،529 ،28 ،54 ،58 ،48 ،42 ،68  پرسّتي بت

528، 524، 589، 565، 692، 688، 748 
 72  النصر بخت

 522، 24 برتلو شیمیست
 46  برزويه طبیب

 976 ،52  برهما
 28 ،88 ،42 ،75 ،62  بشر

 25  پرست بشر بت
 792 ،524 ،95  بعثت

 775 ،685  ی آثار ، مجموعه«5بعثت »
 794 ،552 ،542  بعثت انبیاء

 584  بعثت پیغمبر
 985  زلیتبقا و ا

 987  بقای ماده
 757، 756، 685، 524  (9بقره)
 757  5( / 9بقره)
 522  2( / 9بقره)



 

 
 

 

 

 «مباحث بنیادين»،  (5) مجموعه آثارـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 458

 757  52( / 9بقره)
 665  92و  55( / 9بقره)
 784  95( / 9بقره)
 958، 944  97( / 9بقره)
 787  82( / 9بقره)
 722  85( / 9بقره)
 795، 722، 724  85( / 9بقره)
 566  88( / 9بقره)
 926  62( / 9بقره)
 628  64( / 9بقره)
 78  65( / 9)بقره

 78  62( / 9بقره)
 78  45( / 9بقره)
 52  57( / 9بقره)
 45  88تا  88( / 9بقره)
 724  85( / 9بقره)
 45  528تا  29( / 9بقره)
 682  554( / 9بقره)

 78  599( / 9بقره )
 787 ،795 ،722 ،52 ،79  596( / 9بقره)
 594 ،47 592( / 9بقره)
 896  586( / 9بقره)
 82  584( / 9بقره)
 44  565( / 9بقره)
 559  578( / 9بقره)
 742 ،648  574( / 9بقره)
 766  549( / 9بقره)
 758  547( / 9بقره)
 657  547( / 9بقره)
 766 ،657 544( / 9بقره)
 588  555( / 9بقره)
 686 ،685  588( / 9بقره)
 652  587( / 9بقره)
 686  585( / 9بقره)
 678  522( / 9بقره)
 678  527( / 9بقره)

 742  928( / 9بقره)
 859  927( / 9بقره)
 758  925( / 9بقره)
 742 ،54  952( / 9بقره)
 852  955( / 9بقره)
 678  958( / 9بقره)
 678 ،588  985( / 9بقره)
 685  968( / 9بقره)
 685 ،678 966( / 9بقره)
 685، 647  967( / 9بقره)

 755 ،622 ،598 ،556  977( / 9ره)بق
 682 ،588 ،48  974( / 9بقره)
 758  975( / 9بقره)
 786  978( / 9بقره)
 885  945( / 9بقره)
 784 ،888 ،946  946( / 9بقره)
 888  947( / 9بقره)
 786  942( / 9بقره)
 867  957( / 9بقره)
 755  985( / 9بقره)
 786  986( / 9بقره)
 52 ،64 987( / 9بقره)
 755 ،896 ،555  984( / 9بقره)
 794  بالشر

 742  6( / 22بلد)
 742  59تا  8( / 22بلد)

 57  بلژيكي
 47  کعبهبنای
 562  عباس بنى
 ،75 ،77 ،78 ،86  اسرائیل بني

 78، 42، 45، 58، 587، 925 ،928، 685 
 82  بهاگاواتاپورانا

 ،958 ،929 ،529 ،567  بهشت
 926، 856، 667، 664، 752، 748، 785 

 788 ،785 ،748  ببهشت قرآن
 746  بهشت کمونیسم
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 ،575، 64  بهشت و جهنم

 588، 529، 528، 525، 922، 958، 948، 
946، 656، 658، 688، 688، 624، 628، 

725، 729، 768، 768، 779، 788 
 922 ،89  بهشت و دوزخ

 572 ،58 ،57 بودايي ،بودا
 925 ،72  المقدس بیت

 995  بیسمارك
 778 ،689  بیشو

 26 ،84  بیكن

 پ
 587 ،525 ،75  پادشاه

 47  پادشاه ايران
 926  پادشاهان

 795 ،969 ،598  پاريس
 757 ،979 ،985  پاسّتور

 625 ،685  پاسكال
 647  پاکسّتانى

 622  پالئونّتولوژی
 859 ،84  پراگماتیسم

 667  پرودون
 ،978 ،977  پسیكولوژيك

 972، 942، 982، 922، 922، 852، 895، 
899، 845، 842، 825، 627، 669 

 824 ،559  پسیكولوژی
 959  پطرس

 929  پل چینوات
 788 ،747 ،929  پل صراط

  «پندار نیك، گفّتار نیك، کردار نیك»
929، 786 

 28، 25  دان پوآنكاره رياضي
 666  پیرنیا، دکّتر

 56  نام مجوس( پیروان زرتشت )به
 765، 586 ،52 ،45 ،98  پیغمبر

 922 ،562 ،528 ،85  پیغمبر اسالم

 698  پیغمبر اکرم
 925  پیغمبر ايرانیان

 795 ،696  پیغمبر خاتم
 922  پیغمبر يهود

 ،95 ،97 ،98 ،52  پیغمبران
 98، 92، 85، 89، 88، 86، 88، 82، 65، 

69، 66، 67، 64، 65، 75، 48، 59، 58، 
56، 57، 84، 88، 25، 525، 528، 526، 
522، 556، 555، 592، 568، 566، 567، 
564، 575، 572، 542، 558، 922، 956، 
954، 992، 999، 696، 698، 692، 682، 
689، 685، 688، 625، 625، 724، 758، 

798، 792، 784، 785، 745 

 ت
 825 «تابع کار»
 842 «تأخیر تعادل»

 56 ،72 ،75  تاريخ انبیاء
 689، 579  کّتاب ،«تاريخ تمدن قديم»

 548  وطه ايرانتاريخ مشر
 78  تاريخ يهود

 58  تبريـزی، حاج عباسقلي آقا
 58 ،46 ثتثلی

 762  8( / 44تحريم)
 929  «های آدياباتیكتحويل»

 ،592 ،558  ترمودينامیك
 994، 946، 952، 955، 959، 985، 985، 

988، 929، 926، 927، 925، 922، 825، 
828، 892، 882، 885، 868، 865، 868، 
862، 879، 878، 847، 852، 889، 885، 
888، 822، 622، 625، 629، 622، 656، 
695، 698، 685، 665، 669، 668، 758، 

754، 779، 777، 772 
 ،825 ،942  کّتاب ،«ترمودينامیك صنعّتي»

862 
 ،922 ،982  ترمودينامیكي
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 925، 922، 892، 868، 864، 877 
 988  تشريح )آناتومي(

 ،542  تصاعد هندسي
 986، 878، 872، 885، 626 

 842  تعادل کاذب
 824 تك عنصری

 764  5و  4( / 529تكاثر)
 694، 957  9و  5( / 85تكوير)
 789  8تا  5( / 85تكوير)
 945  4تا  5( / 85تكوير)
 695  58و  59( / 85تكوير)
 88  98تا  52( / 85تكوير)
 588  95( / 85تكوير)

 85  تلمود
 569  کّتاب ،«اّلِمَّلِة َتّْنبيُه اّلُاَمُة و َتّْنزيِه»

 ،925 ،548 ،52  تهران
 998، 968، 689، 685، 627، 744 

 58  «تهوت»
 885  86( / 2توبه)
 755  79( / 2توبه)
 742  26( / 2توبه)
 896  89( / 2توبه)
 926  528( / 2توبه)
 785، 942  555( / 2توبه)

 42  توحید
 525  (559توحید)
 ،72 ،78 ،87 ،86 ،85  تورات

 48، 58، 56، 57، 58، 587، 568، 566، 
586، 524، 922، 925، 928، 927، 956، 

957، 952، 992، 858، 625، 789 
 58  «توم»

 625  6( / 27تین)
 72  تیّتوس امپراطور روم

 ث
 997  ثبات حرارت

 997  ثبات کار
 ،528 ،525 ،565 ،89 ثواب
 958، 975، 978، 885، 726، 775، 726 

 958  ثواب بهشت
 958  اب و عذابثو

 975 ،89  ثواب و عقاب

 ج
 989  6( / 67جاثیه)
 89  4( / 67جاثیه)
 88  95( / 67جاثیه)
 759 ،752 ،896 ،528 ،599  99(/67جاثیه)
 527  92( / 67جاثیه)

 588  جاز
 954  ینوسجال

 927  کّتاب ،«جامعه سلیمان»
 574، 578، 575  کّتاب ،«شناسى جامعه»

 ،575 ،27 ،84  شناسي جامعه
 579، 574، 542، 549، 548، 882 

 988  جانورشناسي )زئولوژی(
 755 جبر تاريخ

 66 ،68  جبرئیل
 666  جرج سائول

 985  جرجانى، فّتح بن زيد
 667  جرمي بنّتهام
 775، 685  جشن مبعث

 658 ،685  جم
 755 ،44 ،85  9( / 49جمعه)
 629  6( / 49جمعه)

 759 ،585  جمهوری
 88  جن

 694 ،696  جن و پری
 785  (59جن)
 788  57و  56( / 59جن)

 ،559، 528 ،2 جنگ
 582 ،565 ،579 ،922 ،998 ،825 ،684 ، 
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675 ،678 ،642 ،685 ،747 ،757 ،787 ، 

 585  وم(د) الملل اخیر جنگ بین
 757  جنگ جمل

 675 جنگ جهاني اول
 675  جنگ جهاني دوم

  هاى اسّتقالل اياالت مّتحده آمريكاجنگ
675 

 675  هاى اسّتقالل يونانگجن
 ،646 ،648 ،649 ،585 ،582 ،597  جهاد

685، 684، 786، 788، 729 
 788 ،628 ،958 ،929 ،522 ،565  جهنم

 664  جهنم ديكّتاتوری
 978  جهنم و بهشت

 665 جیمز وات
 529  جیمس جینز

 84  جیمس، سرويلیام

 چ
 722  چنگیزها

 929  چِنونَت پِرتِو

 ح
 ،555 ،522 ،52 ،57  حافظ
 965، 977، 985، 629، 685، 675، 644 

 948  58( / 42حاقه)
 788  54تا  58( / 42حاقه)
 695  54تا  56( / 42حاقه)
 764  58( / 42حاقه)
 88  68تا  88( / 42حاقه)
 956  9و  5( / 99حج)
 587  7( / 99حج)
 682، 587  4( / 99حج)
 584 ،587 ،88  5( / 99حج)
 695  99( / 99حج)

 758  85( / 99ج)ح
 787  85( / 99حج)

 845  67( / 99حج)
 762 ،697 ،849  68( / 99حج)
 729  79( / 99حج)
 786  45/  (99حج)
 555  58( / 99حج)

 782  8( / 57حجر)
 765  95( / 57حجر)
 797 ،724 ،727 ،728 ،598  92( / 57حجر)
 75 44( / 57حجر)
 552  87( / 57حجر)

 857  59( / 62حجرات)
 784 ،678 ،565 ،585  58( / 62جرات)ح

 758 ،544  56( / 62حجرات)
 788 ،942 ،925 حدوث قیامت

 682، 557، 54 8( / 75حديد)
 786  4/   (75حديد)
 785  5( / 75حديد)
 762  52و  58( / 75حديد)
 69  95( / 75حديد)
 49  98( / 75حديد)

  545 حزب ايران

 ح
 649  )ع(علي بن حسین
 555  96( / 72حشر)

 ،79 ،85 ،89  حضرت ابراهیم
 78، 45، 59، 56، 82، 29، 594، 584، 

555، 925، 972، 954، 688، 795 
 ،524 ،522  )ع(حضرت امیر

 585، 588، 562، 565، 574، 757 
 528  حضرت خاتم انبیاء

 ،87 ،95  حضرت خّتمي مرتبت
 66، 529، 594، 685، 785 

 924 ،927 ،584  حضرت داوود
 ،588 ،44 ،49  )ص(حضرت رسول

 574، 555، 952، 962، 975، 754 
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 925  حضرت زرتشت
 752  العابدين حضرت زين

 ،976 ،528 حضرت سجاد
 958، 984، 858، 655، 769 
 926 ،584 ،587  حضرت سلیمان
 985 ،528 ،566 ،525  حضرت صادق
 525  حضرت عباس
 ،44 ،49 ،45 ،85 ،86  حضرت عیسي

 525، 585 ،922 ،928 ،678، 724، 798 
 525 ،58  حضرت مريم

 ،594 ،48 ،45  حضرت مسیح
 585، 924، 928، 956، 954، 942، 954 

 ،75 ،85  حضرت موسي
 78، 72، 42، 44، 58، 586 ،922 ،925 ،

928 ،925 ،857 ،678 
 952 ،925 ،65  حضرت نوح

 798 ،45  حضرت يحیي
 78  حضرت يعقوب
 922  حضرت يوسف

 922  حقوق تطبیقى
 527، 26  كمای يونانح

 ،69 ،85 ،85  حكمت
 76، 72، 47، 44، 58، 27، 525، 559، 

594، 586، 587، 584، 566، 586، 587، 
924، 956، 685، 686، 622 

 525  حكمت يونان
 744 ،659  حكومت پارلماني

 585  حكومت دموکراسي
 562  حكومت ملّي

 675 ،525  های اسّتبدادیحكومت
 747  های لیبرالحكومت

 925  حمله اسكندر
 928 ،49 حواريّون

 خ
 954 ،58 ،44، 85 خاتم انبیاء، االنبیاء خاتم

 682  )پارچه کرباسي( خاتي
 687  خاندان رسالت

 775  ، کّتاب«خدا در اجّتماع»
 ،96 ،98  خداپرسّتان
 525، 528، 528، 522، 592، 772 
 ،42 ،65 ،62 ،85  خداپرسّتي

 588، 564، 574، 972، 692، 688، 755 
 755 ،975 ،65  خداشناسي

 52 خشّتريور
 799  خطبه اشباح

 562  خالفت
 574  خلفا

 586 ،527 خلفای عباسي ،عباس خلفاى بنى
 585  خلقت آدم

 ،88 ،45  خلقت انسان
 555، 599، 587، 898، 728، 774 

 562  خلیفه )عمر(
 52  خوردات يا خورداد

 د
 754 ،986 ،599 ،85  داروين
 992  دالّتون

 575  دانشكده ادبیات
 586  دانشگاه بیرمنگام

 785 ،658 ،959 ،575 ،92  دانشگاه تهران
 795  دانشگاه سوربون

 586 دانشگاه فنى معروف ماساچوست
 ،27 ،84 ،88 ،82 ،92  دانشمندان

 24، 522، 588، 994، 995، 998، 984، 
968، 972، 895، 625، 687، 646، 628، 

754، 795، 797، 794 
 575 یورتداون

 785  (66دخان)
 752 ، رساله«دعا»

 622 ،984 ،958 ،556  دعاى کمیل
 92  دعوی پیغمبری
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 46  دعوی مزدك

 26 ،84  دکارت
 728 ،725 ،88 ، کّتاب«دل و دماغ»

 759 ،747  دموکراتیك
 674 ،567 ،568 ،562 ،582 ،72 دموکراسي

 984  (54دهر يا انسان)
 984  8تا  5( / 54دهر)
 742، 45  9 ( /54دهر)

 825  8( / 54دهر)انسان()
 626  56( / 54دهر)انسان()

 628  95( / 54دهر)
 524  دهريون

 588 ،524  دوران جاهلیت
 72  دورتچلید

 695 ،856 ،958 ،928 ،929 ،526  دوزخ
 929  دوزخ يا دُژانْگه

 668  ديالكّتیك
 49  ديانت مسیح

 969  شناسيديرين
 72  ديزرائلي

 84  صریدين باسّتاني م
 678، 84  دين حضرت عیسي

 678  دين خاتم انبیاء
 84، 48  دين زردشّتي ،دين زردشت

 542، 48 ،45  دين مسیحیت ،دين مسیح
 678 ،84 دين موسى

 ذ
 599  98( / 75ذاريات)
 648  74( / 75ذاريات)

 652 ،54 ، کّتاب«انّتها ذره بي»

 ر
 579 جمهور رئیس

 58  ، از خدايان مصری«را»
 667  نرابرت آو

 725  «ی کار با انسان رابطه»
 976، 562، 57  کّتاب ،«راز بزرگ»

 972  راکفلر
 929  رام يشت
 ،97 ،99  ،راه انبیاء

 67، 25، 529، 558، 557، 555 
 955 ،957 ،544 ،67  راه بشر

 788 ،758 کّتاب ،«راه طى شده»
 ،82 ،46 ،54  راه طي شده

 25، 555، 555، 597، 567، 575، 572، 
542، 555، 975، 675 

 772  رباخواری
 696 ،29 ،76 ،68  ربةاّلّنوع ،النوع رب

 554  8و  5( / 77رحمان)
 785  56( / 77رحمن)
 785  57( / 77رحمن)
 776، 782  92( / 77رحمن)
 776  85( / 77رحمن)

 928  رسائل تورات
 594 ،52 ،44  رسالت

 792  رسالت انبیاء
 ،544 ،552 ،72  رسّتاخیز

 555، 589، 588، 526، 524، 925، 922، 
952، 956، 958، 975، 974، 946، 859، 

656، 658، 698، 695، 788، 722، 729 
 787، 794 رسول اکرم ،رسول
 765، 697، 586  9( / 58رعد)
 845 ،568  55( / 58رعد)
 852  56( / 58رعد)
 858  55( / 58رعد)
 742  92( / 58رعد)
 692  87( / 58رعد)
 755  82( / 58رعد)
 72  رمس

 628 ،674 ،668 ،84  اروپا رنسانس ،رنسانس
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 54  کّتاب ،«ريگ ودا»
 782 ،628 ،555 ،27 ،84 ،92  يشناسروان
 ،54 ،49 ،68 ،82  روح
 58، 82، 85، 86، 524، 528، 522، 552، 

555، 559، 558، 557، 554، 598، 594، 
585، 566، 567، 577، 582، 585، 589، 
586، 529، 925، 929، 922، 992، 989، 
988، 987، 982، 972، 976، 974، 858، 
854، 659، 656، 662، 655، 682، 684، 
626، 628، 728، 727، 724، 725، 728، 
752، 755، 759، 752، 797، 794، 795، 
798، 785، 789، 784، 788، 767، 772، 

774، 742، 749، 758، 756، 722 
 756 ،724 ،66  االمین روح
 959  سالقد روح
 585 ،49  اهلل روح

 588  روحانیت
 ،47 ،49 ،88  روحانیون

 57، 58، 27، 24، 528، 526، 585، 569، 
577، 548، 692، 798 

 47  روحانیون زردشّتي
 49  روحانیون مسیحي

 57  روحانیون هندی
 29  رود نیل

 674 ،562 ژاك روسو، ژان
 569  روسوها

 972 ،72  روسیه
 529 ،29 ،99 روشنفكری، روشنفكر

 546 ،45  روم
 46  روم شرقي
 46  روم غربي

 859  (82روم)
 89  92تا  8( / 82روم)
 627  2( / 82روم)
 585  52( / 82روم)
 584  97تا  52( آيات 82روم)

 787  95( / 82روم)
 859  98( / 82روم)
 786  96( / 82روم)
 586  97( / 82روم)
 52  92/  (82روم)
 858  82( / 82روم)
 729  88( / 82روم)
 752 ،688 ،865  82( / 82روم)
 588  66( / 82روم)
 786  68و  64( / 82روم)

 677  رومي ودن

 ز
 57 زبان سانسكريت

 66  زبان عربي
 927  زبور

 689  8( / 68زخرف)
 654 ،585  55( / 68زخرف)
 775  87( / 68زخرف)
 788  45( / 68زخرف)
 729 ،652 ،948  55( / 68زخرف)
 528  59( / 68زخرف)
 768  58( / 68زخرف)
 925 ،548 ،57 ،56 ،46 ،48  زرتشت

 925 ،558 ،555 زردتشّتیان ،زرتشّتیان
 526 ،27 ،84 ،47 ،95  زردشّتي ،زردشت

 ،592 ،597  زکات
 582، 555، 865، 686، 772 

 755  زکريا
 949  5/  ( 22زلزال)
 622  7تا  5( / 22زلزال)
 798 ،722 ،967  7و  6( / 22زلزال)

 742، 887  4( / 82زمر)
 589  2( / 82زمر)
 45  58( / 82زمر)
 82  98( / 82زمر)
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 775  86( / 82زمر)
 688 ،856  42( / 82زمر)
 789 ،728  48( / 82زمر)
 762  42( / 82زمر)
 897  56( / 82زمر)
 764  57( / 82زمر)

 22  هازمین و آسمان
 777 ،687 ،27 ،85  شناسيزمین

 942 ،76  زندان
 775  زندان برازجان

 752 ،652 ،54  زندان قصر
 54  زرهي9زندان لشگر 

 752  زندانیان سیاسي
 795  ، کّتاب«زندگي محمد»
 824  «زيراتمي»

 988  شناسي )بیولوژی( زيست
 722  ی کبیره زيارت جامعه

 ژ
 982  ژنّتیسین

 768  ورن ژول

 س
 55 «ساماودا»

 86 ،57 ،56  سامي
 758، 98  4( / 86سبا)
 42  8و  5( / 86سبا)
 786  54( / 86سبا)
 775  85( / 86سبا)
 788  85( / 86سبا)

 52  سپندارمت يا اسفندارمز
 89  9( / 89سجده)
 782  7و  6( / 89سجده)
 ،599، 82 5( / 89سجده)

 585 ،965 ،892 ،797 ،784 
 784، 585  8( / 89سجده)

 585  2( / 89سجده)
 552  52( / 89سجده)
 896  58( / 89سجده)
 775  52( / 89سجده)

 586 يداهلل سحابى، دکّتر
 959  سدوم

 665  دی کارنوس
 759 ،747 ،89  داری سرمايه

 858 ،976 کّتاب ،«سرنوشت بشر»
 686، 856 ،528  سعدی شیرازی ،سعدى

 575  سعیدى، سید غالمرضا
 28 ،85 ،87  سقراط

 798 ،675 ،875 ،956 ،569 ،525  سالطین
 ،72 ،78 ،62  سلطنت

 52، 526، 525، 568، 525، 926، 922 
 46  سلطنت ساسانیان

 47  سلمان فارسي
 88  حكیم يوناني ،«سلون»

 587  سلیمان
 587  دوداو سلیمان بن

 825  سن فیزيولوژيك
 562  سنت رسول

 82  طوماس قديس سن
 922  سنى

 564  سوئد
 759 ،667  ، سوسیالیسّتيسوسیالیست
 747 ،885  هاسوسیالیست
 ،582 ،72 سوسیالیسم

 665، 668، 674، 748، 747 
 28 ،85 هاسوفسطايي، سوفسطائیان
 87  سوفسطايي

 564  سويس
 649  سیدالشهداء
 577  سیره امامان

 868 ،885  سیسّتم اقّتصادی
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 875 ،982  سیسّتم شیمیك
 52  سیوا

 ش
 666  شارل فوريه

 85  شام
 57  شامپولیون فرانسوی

 585  شاه
 828  شاه عباس
 785 ،682 ،652  شب قدر

 626، 587 جزيره عربسّتانشبه
 ،42 ،68  شرك

 45، 46، 48، 58، 54، 28، 25، 28، 525، 
528، 527، 555، 558، 588، 577، 959، 

948، 955، 828، 826، 726، 758 
 685  قلم شرکت انّتشارات

 ،652 ،922 ،572 ،52 شرکت سهامي انّتشار
682، 689، 685، 725، 752، 785، 725 

 559، 66  (94شعراء)
 42  87تا  98( / 94شعراء )
 756  88( / 94شعراء)
 756، 655  82( / 94شعراء)

 626  22( / 94)ءشعرا
 558  546( / 94شعراء)
 559  522و  556( / 94شعراء)
 559  525و  557( / 94شعراء)
 66 524تا  529( / 94شعراء)
 756، 724 ،585 528( / 94شعراء)
 756، 792 ،724، 585 526( / 94شعراء)
 766  928و  929( / 94شعراء)
 792  922و  928( / 94شعراء)
 66  959تا  952( / 94شعراء)
 67  994تا  995( / 94شعراء)
 854  995تا  996( / 94شعراء)
 67  995( / 94شعراء)

 759  998تا  995( / 94)ءشعرا

 782 ،75 ،74 ،77 ،85  شعیب
 722  8و  5( / 25شمس)
 925 ،927  شموئیل
 582  5892شهريور 

 677  ها شوالیه
 84  شوپنهاور

 882  59( / 69شورا)
 792 ،752  79( / 69شورا)

 562  شوروی
 786  58( / 69شوری)
 565  92( / 69شوری)
 652  99( / 69شورى)
 882  95( / 69شورى)
  989  92( / 69شورى)
 795  75( / 69شورى)
 795، 725، 585  79( / 69شورى)
 785 ،759 ،67 ،66 شیاطین

 555  الرئیس ابوعلي سینا شیخ
 ،566 ،555 ،76 ،68  شیطان )ابلیس(

 567، 546، 655، 729، 759، 785، 782 
 756، 922 ،558 شیعیان، شیعه

 624 ،827  شیمي بیولوژيك

 ص
 42  6( / 88ص)
 42  7( / 88ص)
 42  5( / 88ص)
 42  8( / 88ص)
 748  97( / 88ص)
 722  98/  (88ص)
 797، 727، 728  59( / 88ص)

 756  86و  88( / 85صافات)
 786  24( /  85صافات)
 854  566( / 85صافات)
 559  558( / 85صافات)
 556  582( / 85صافات)
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 556  585( / 85صافات)

 28 ،59 ،85  صالح
 928  صبايوت

 ،858 ،528  صحیفه سجاديه
 984 ،769، 768 ،775، 752 

 559 ،555  شیرازی نصدرالمّتالهی
 952  صدوقیان

 956، 925  کّتاب، «صفنیاى نبى»
 27  ها صومعه

 ط
 967 ،527  2( / 84طارق)

 785  های مداينطاق
 569  عاليي سید محموداهلل  آيتطالقانى، 

 562  محمدطباطبائى، دکّتر علي
 555  سیدمحمد حسینعالمه طباطبائي، 

 727  طبرسى
 755 ،988 ،562 ،87  طبیعیون

 788  5( / 47طالق)
 788، 829  9( / 47طالق)
 ،829 ،98  8( / 47طالق)

 786، 784، 765 ،788 
 788  6( / 47طالق)
 788  7( / 47طالق)
 788  59( / 47طالق)

 925  (92طه)
 657  57( / 92طه)
 658، 947، 586  77( / 92طه)
 652  57( / 92طه)
 898  89( / 92طه)
 694  525تا  527( / 92طه)
 745  557( / 92طه)
 652  552و  558( / 92طه)
 858  595( / 92طه)
 784  589( / 92طه)

 565 طه حسین، دکّتر

 562  طهران
 949  2( / 79طور)
 657 ،896 ،948  95( / 79طور)
 946  99( / 79طور)

 ع
 655  82و  88( / 82عبس)
 655  69تا  62( / 82عبس)
 562  عثمان

 588  عدالت
 ،582 ،598  عدالت اجّتماعي
 568، 866، 868، 848، 859 

 588  پروری عدالت
 569 عدالّتخانه

 575 «عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن»
 975 ،527 ،562  عرب

 27 ،55 ،47  عربسّتان
 955 ،989 ،952 ،562 ،527  عربي
 ،954 ،942 ،84  عرفا
 982، 822، 684، 682، 765، 748، 754 

 956 ،549، 88 عرفاني، عرفان
 76  شقع
  ،«عشق و پرسّتش يا ترمودينامیك انسان»

 946 ،556، 54 کّتاب
 858 ،985  «عشق و پرسّتش»
 88  9و  5( / 528صر)ع
  کّتاب ،«ترين علماى اقّتصادعقايد بزرگ»

666 
 44  5( / 24علق)
 44  9( / 24علق)
 45  7تا  8 ( /24علق)
 788  7( / 24علق)
 882  5و  4( / 24علق)
 575   االجّتماع علم

 27  لمای يهود و نصاری و مسلمانع
   کّتاب ،«على )ع( و دو فرزند بزرگوارش»
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565 
 645 ،979، 562، 528 )ع(بن ابیطالب على

 722 ،622 ،979 ،556 ،565، 562 علي)ع(
 562  عمر

 625  7( / 92عنكبوت)
 797  92( / 92عنكبوت)
 786  95( / 92عنكبوت)
 752 ،528 67( / 92عنكبوت)
 922، 64 64 / (92عنكبوت)
 762  78( / 92عنكبوت)
 625  75/  (92عنكبوت)
 692  78( / 92عنكبوت)
 786 ،677  42( / 92عنكبوت)

 86  «عهد جديد»
 925، 927، 928 ،86 کّتاب، «عهد عّتیق»

 565  ی معروف مالك اشّتر عهدنامه
 769 ،652 عید فطر
 928 ،575 ،58 ،42  عیسويان، عیسوى

 48 ،48  عیسويت
 ،528 ،544 ،568 ،556 ،85 ،95 ، عیسي

689، 752 ،745 
 956، 49  ، عیسي مسیحعیسي بن مريم

 752، 689 ،682 ،658، 959، 92  عیدفطر
 775  عید قربان

 غ
 742، 628 ،625 97( / 88غاشیه)
 742  94( / 88غاشیه)

 792  57( / 62غافر)
 787  45( / 62غافر)
 848  88و  89( / 62غافر)

 959  «غموره»

 ف
 957  «ابرف»

 685  (5فاتحةالكّتاب)

 975  فراعنه مصر
 867، 955 ،976 ،952، 545، 582 فارسي
 75  فاسقین

 585  فاضل، جواد
 89  98تا  8( / 87فاطر)
 654  2( / 87فاطر)
 787  52( / 87فاطر)
 786  58/   (87فاطر)
 729، 682  57( / 87فاطر)
 752  58( / 87فاطر)
 758، 589  98( / 87فاطر)

 775  82( / 87اطر)ف
 762  67( / 87فاطر)

 58  «فّتاه»
 525 زيد جرجاني فّتح بن

 786  56( / 68فّتح)
 949  95/   (82فجر)
 655  ،82تا  95( / 82فجر)

 545 ، مقاله«فحش و تعارف در ايران»
 ،585 ،598 ،25 ،72  فرانسه

 585، 582، 542، 994، 989، 985، 666 
 ،598 ،522  فرانسوی

 556، 955، 996، 689، 685 ،627 
 ،626 ،682 ،957 ،958 ،52 ،98  فرشّتگان
728، 724، 725، 789، 786، 784، 785، 

788، 782، 767، 764، 765، 778، 772 
 ،577 ،89 ،58  فرشّته
 585، 675، 727، 785، 785، 788، 765 

 52  فرشّته وحي يا جبرئیل
 752 ،759 ،755 ،585 ی وحي فرشّته

 559  فرضیه کوانّتا
 ،72 ،78  عونفر

 922، 925، 925، 678، 798، 782 
  و 89و  85و  95و  92و  2تا  6( / 97فرقان)
 52  74تا  67
 772 57( / 97فرقان)
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 772، 629  54( / 97فرقان)
 767  99( / 97فرقان)
 764  94و  97( / 97فرقان)
 785  89( / 97فرقان)
 787  45( / 97فرقان)

 942  فرمانداری نظامي
 867 رنوکافرمول
 888 ،875  های ماسیوفرمول

 725، 88 ، مجله«فروغ علم»
 548  خان فروغى، میرزا ابوالحسن

 958  فريسیان
 688  8( / 65فصلت)
 52  7/   (65فصلت)
 788  8( / 65فصلت)
 799 ،728  59( / 65فصلت)
 764، 526،652 95و  92( / 65فصلت)
 526  99( / 65فصلت)
 775  89و  85( / 65فصلت)
 88  68( / 65فصلت)
 758 ،588 ،592 ،556  78( / 65فصلت)

 588  فقه اسالمى
 628، 524  فقهای اسالمي، فقهای اسالم

 ،89 ،82 ،92  فالسفه
 88، 86، 87، 84، 85، 88، 84، 88، 26، 

529، 562، 588، 689، 758، 765 
 588 ،585 ،525 ،524  فالسفه يونان

 ،82 ،85 ،84 ،87 ،85 ،52  فلسفه
 65، 28، 26، 27، 525، 559، 587، 562، 

576، 586، 892، 855، 665، 674 
 26  هافلسفه اسپیريّتوالیست

 664 فلسفه مادی
 85 فلسفه و منطق

 586 ،524 ،24 ،27 ،26  فلسفه يونان
 ،26 ،88 ،82 ،92  فلسفي

 27، 526، 527، 555، 584، 549، 892، 
855، 687، 686، 759، 768، 748 

 689 ،579 فلسفي، نصراهلل
 689  فوسّتل دو کوالنژ

 ،978 ،977  فیزيولوژيك
 972، 942، 982، 922، 852، 895، 847، 

845، 842، 825، 669 
 92  فیلسوف

 ق
 556  54( / 72ق)
 767 ،652 ،967  99( / 72ق)
 725، 629  82( / 72ق)
 768  86( / 72ق)
 725 ،629  87( / 72ق)
 756  85( / 72ق)

 568  قابیل
 949  9و  5( / 525قارعه)
 695 ،949  7( / 525قارعه)
 655  5و  4( / 525قارعه)
 997  «ثبات کار»قانون 

 987  قانون تكامل
 585  وظیفهقانون نظام

 46 قبائلِ ژرمن
 658  قـباد

 75، 77  قبطیان
 785 ،585  (25قدر)
 682  7تا  8( / 25قدر)
 788 ،725 ،585  6( / 25قدر)
 ابدر اکثر صفحات کّت قرآن

 46  قرون وسطای مغرب زمین
 ،72 ،78  قرون وسطي

 55، 58، 26، 677، 675 
 798  قريش
 25  قزوين

 58 ،65  قصص قرآن
 44  62تا  8 /( 98قصص)
 78  6( / 98قصص)
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 78  7( / 98قصص)
 725  5( / 98قصص)
 752  85( / 98قصص)
 72  68( / 98قصص)
 795  66( / 98قصص)
 755  62( / 98قصص)
 845  78/ ( 98قصص)
 792 ،845 72( / 98قصص)
 859  58( / 98قصص)
 784 ،688 ،859  88( / 98قصص)

 785  قصه سطیح کاهن
 526  5( / 48قلم)
 588  55( / 76قمر)
 765  62( / 76قمر)
 794  72( / 76قمر)
 775  77و  76( / 76قمر)

 928 ،42 اسرائیل قوم بنى
 56  قوم سامي
 56  قوم عرب
 782 ،76 ،79  قوم لوط
 76  قوم مصر

 525  قوم موسي
 78  قوم يهود

 ،44 ،67 ،96  قیامت
 594، 556، 555، 558، 552، 585، 589، 

588، 586، 587، 584، 585، 588، 582، 
522، 525، 529، 528، 526، 527، 524، 
525، 528، 922، 928، 952، 959، 956، 
955، 958، 992، 994، 985، 989، 986، 
987، 985، 969، 966، 967، 964، 965، 
972، 975، 977، 942، 945، 949، 946، 
652، 656، 695، 698، 694، 698، 689، 
688، 678، 684، 624، 625، 628، 752، 

792، 788، 768، 762، 782، 726 
 775  (57قیامت)
 628  7( / 57قیامت)

 695  2و  5( / 57قیامت)
 789 ،628  59( / 57قیامت)
 775  95و  92( / 57قیامت)
 789 ،628  82( / 57قیامت)
 522  84( / 57قیامت)

 ک
 958  کاتبان

 722 ،785 ،529، 55 ، کّتاب«کار در اسالم»
 664 ،72  کارل مارکس

 825  کارل، دکّتر آلكسیس
 669 ،665 ،865 ،864 ،867 ،985  کارنو
 ،588 ،564 ،62 ،68 ،98  کافر
 984، 655، 628، 748، 787، 784، 782 

 784 ،787 ،756 ،775 ،768 ،626  کافرها
 75  کافرين

 992  کاکرافت
 84  کانت

 57 کانون معرفت
 528  کاهنان

 744  کاوياني، دکّتر
 57  کّتب بودايي

 82  کّتب چهارگانه ودا
 649  کربال

 965 ،962 ،982  کروموزوم
 572 ،89 کريشنا

 548  کسروى
 24 ،48  هاکشیش

 58  کعبل
 582 ،55 ،89  کفار

 587 ،29 ،84  دهکل، هاکلداني
 54، 59 ،48 «اِالَاهلل الاِلهَ»کلمه 
 522 ،58  کلیسا

 47، 46 ، کّتاب«کلیله و دمنه»
 985 ،525 کلینى، محمدبن يعقوب
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 747  ها کمونیست
 747، 748، 664، 567، 582  کمونیسم

 666  سیمون کنت هانری سن
 958  کنشت
 525 ،78  کنعان

 786، 897 ،528 8و  5( / 58کهف)
 688  96و  98( / 58)کهف

 554  82( / 58کهف)
 885  64( / 58کهف)
 767، 652  62( / 58کهف)
 954  76( / 58کهف)
 849  72( / 58کهف)
 769  87و  86( / 58کهف)
 695  527( / 58کهف)
 722، 555  522( / 58کهف)
 955 ،947، 528 552( /58کهف)

 گ
 72  گابريل رايسر

 682  گاندی
 929  گرونمان

 57  ن سعدىگلسّتا
 525  پرسّتي گوساله
 889 ،878 ،879 ،875  گیبس

 666  گیوتین

 ل
 54 ،59، 48 اِالَاهلل الاِلهَ

 997  الپالس
 986  المارك
 996، 955  الوازيه

 966  لرد کلوين
 577  لقمان حكیم

 688  58( / 85لقمان)
 629 ،589 92( / 85لقمان)
 725 ،742  99( / 85لقمان)

 622  95( / 85لقمان)
 965  98( / 85لقمان)
 786  92/  ( 85لقمان)
 755  88( / 85لقمان)
 788 ،588 ،558  86( / 85لقمان)

 664  لنین
 78 ،85  لوط
 956  لوقا

 858 ،987 لوکنت دونويي
 666  لويي بالن
 72  لوی يورن

 747 ،674 ،582  لیبرالیسم
 598  لیسه الئیك

 789  52تا  7( / 29لیل)
 742، 568  59( / 29لیل)
 742  58( / 29لیل)

 م
 724  57( / 62مؤمن)
 782، 767 ،652  54( / 62مؤمن)
 756  87( / 62مؤمن)
 782  64( / 62مؤمن)
 728  48( / 62مؤمن)

 782  54( / 62مؤمن)غافر()
 98  (98مؤمنون)
 88  5( / 98مؤمنون)
 98  98( / 98مؤمنون)
 98  96( / 98مؤمنون)
 98  97( / 98مؤمنون)

 62  85( / 98ون)مؤمن
 62  89( / 98مؤمنون)
 62  88( / 98مؤمنون)
 62  86( / 98مؤمنون)
 62  87( / 98مؤمنون)
 625 ،62  84( / 98مؤمنون)
 62  85( / 98مؤمنون)
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 72  88( / 98مؤمنون)
 75  65( / 98مؤمنون)
 744  78( / 98مؤمنون)
 52  52تا  48( / 98مؤمنون)
 629، 892  557( / 98مؤمنون)

 ،78 ،64 ،88 ؤمنینم
 527، 524، 525، 554، 562، 574، 544، 

542، 555، 588، 522، 525، 522، 954، 
992، 897، 692، 678، 684، 625، 726، 

768، 762، 775، 748، 747، 789، 728 
 85، 82  کّتاب ،«مانو»

 678، 588  8( / 7مائده)
 742 ،786 58( / 7مائده)
 568 98( / 7مائده)
 788  87/  (7مائده)
 786  62( / 7مائده)
 588  67( / 7مائده)
 87  64( / 7)مائده

 752  79( / 7مائده)
 725 ،758  76( / 7مائده)
 65  42/  (7مائده)
 678  85( / 7مائده)

 747 ،982 ،559  ماتريالیست
 755  هاماتريالیست

 674 ،668 ماتريالیسم ديالكّتیك
 698  مادر حضرت موسي

 ،85 ،87 ،99  ماديون
 55، 28، 26، 552، 555، 559، 592، 589، 

989، 988، 987، 972، 892، 885، 889، 
669، 649، 727، 757، 755، 775، 759 

 658 ماديون اتفاقیون
 674 مارکس

 57  مارکس مولر آلماني
 556  ماسه، پروفسور هانری

 824 ،888 ،875  ماسیو
 864  ماشین کارنو

 622  ماکروسكوپیك
 652  ماه رمضان

 752 ،725  ، کّتاب«باحث ايدئولوژيكم»
  ، کّتاب«مباحث علمي، اجّتماعي، اسالمي»

572، 689، 685، 785، 725 
 682 ،922  ، کّتاب«مباحث علمي، اسالمي»

 49  مباحث فلسفي
 72  مبارزه با برده فروشي

  کّتاب ،«مبانى اقّتصادى، مسائل اجّتماعى»
562 

 775 ،768 ،858 مبشری، دکّتر اسداله
 26  مّتكلمین
 ،85، 55، 57 موريس ،مّترلینگ

 89 ،88 ،86 ،87 ،84، 562، 976 
 725  99( / 78مجادله)

 787، 727  ، تفاسیر«البیان مجمع»
 585  مجمع عمومي سازمان ملل مّتحد

 544 ،568، 556 ،85  )ص(محمد
 787  8تا  5( / 65محمد)
 786  4تا  6( / 65محمد)
 768 ،88  56( / 65محمد)
 776  57( / 65محمد)
 756 ،688  96( / 65محمد)

 585  محمدبن ابوبكر
 678 ،557 ،562 ،48  )ص(عبداهلل محمدبن

 978 ،975 ،977  محیط پسیكولوژيك
 978 ،975 ،974 ،977  محیط فیزيولوژيك

 755 ،948 ،528 ،599  88( / 56مدثر)
 952  75و  72( / 56مدثر)

 984    مدرسه سانّترال پاريس
 677  مدنیت
 77  مدين

 666  مدينه فاضله افالطون
 585  مذاهب آريايي
 87 ،82 ،58 ،57  مذاهب باسّتاني

 922  مذاهب توحیدى
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 87 ،86  مذاهب هندی و مصری

 689  مذاهب وحي
 976، 52 ،58، 57 «ودا»مذهب 

 57  مذهب ايرانیان باسّتان
 58  مذهب برهمايي

 57  مذهب بودا
 ،57 ،48  مذهب زرتشت
 55، 52، 82، 922، 785 ،786 

 955 ،586  مذهب شیعه
 46  مذهب ماني

 49  مذهب مسیح
 82  مذهب هرمیّتیان

 952  مرتابوى
 949  88( / 55مرسالت)
 768  68( / 55مرسالت)

 755  )س(مريم
 755  58و  59و  2و  7( / 52مريم)
 755  95و  55( / 52مريم)
 45  89و  85( /52مريم)

 924، 587  مزامیر داوود
 762، 788  مسئله آخرت
 ،585 ،582  مسئله قیامت

 987، 962، 975، 656، 694، 689، 688 
 ،56 ،86 ،92، 98  وحي  مسئله

 88 ،84، 85، 698، 727 ،758 ،794 
 785  ی نبوت مسئله

 958، 27 ،59  مسجد، مساجد
 95 ،54  مسجد سپهساالر

 989 ،528 ،526 ،48  مسلمان
 562 ،585  مسلمانان

 562  رمسلمانان مهاجر و انصا
 788 ،685 ،562 ،588 ،588  هامسلمان
 528 ،574 ،588 ،27 ،87  مسلمین

 572 ،45  مسیح
 954 ،526  مسیحیان

 666  کّتاب ،«مسیحیت نوين»
 ،84 ،87 ،55 ،47 ،46 ،48 ،49  مسیحیت
527، 524، 565، 575، 579، 674، 646 
 628 ،625 ،688 ،689 ،922  هامسیحي

 ،525 ،49 ،86  مسیحیون
 529، 574، 558، 956 

 765 ،994 ،89 ،82 ،49 ،85  مسیحي
 548 ،549 ،588 ،28  مشرق زمین

 798 ،954  هامشرك ،مشرك
 ،22 ،59 ،66  مشرکین

 556، 559، 525، 524 
 548  مشروطه

 744 ،569 ،565 ،582 ،525  مشروطیت
 968 ،928 ،87 ،88 ،85 ،57 ،78 ،77  مصر

 58  مصر قديم
 55 ،57  مصريان قديم

 87 ،54  های اولیهمصری، هامصری
 966 ،52  مصری

 922، 545  کّتاب ،«مطهرات در اسالم»
 959، 555 ،92، 54 مطهری، آقاشیخ مرتضي

 ،959 ،555 ،27 ،48 ،68 ،88 ،99  معاد
 954، 999، 972، 945، 656، 692، 628 

 552  معاد جسماني
 878 ،879 ،875  «هلمهولّتز -گیبس»معادله 
 626  5تا  5( / 52معارج)
 585  6( / 52معارج)
 694  5و  4( / 52معارج)
 695  8( / 52معارج)

 795 ، کّتاب«معمای محمد»
 49  مغرب زمین

 27 ها مغ
 48 ،74  مفسدين

 586  مكّتب جعفرى
 649 ،565 ،587 ،79  مكه

  ،589 ،585 ،566 ،598 ،525 ،52  مالئكه
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952، 959، 694، 785، 785، 788، 767 
 925  کّتاب ،«ى نبىمالک»

 84 ،88  ملت آتالنت
 526  ملت روم

 897 ،528 9( / 45ملك)
 557  8( / 45ملك)

 787  52( / 45ملك) 
 759  94( / 45ملك)

 572 ،565 ،49  ملل اروپايي، ملل اروپا
 575  ملل اسالمى

 526  ملل ايران
 575 ،72 ملل مسیحى

 677  ملوك الطوايفي
 787 ،757 ،859، 48 منافقین، ها منافق

 72  مندلسون
 565 ،585  منشور ملل مّتحد

 562  ، خلیفه عباسيمنصور
 976 ،57 اهلل منصورى، ذبیح

 567  منطق ديالكّتیك
 976  کّتاب ،«منو»

 575  مهدوى، دکّتر يحیى
 26  موحدين يهود

 ،87 ،95  )ع(موسي
 72، 85، 28، 568، 544 ،928 ،745 

 984  موالى مّتقیان
 757 ،748 ،954 ،522  رومي مولوی

 569  مونّتسكیوها
 659 ،622  میكروسكوپیك

 677  یالد مسیحم

 ن
 569  نائینى، آقا میرزا محمد حسین

 52 ناری،  نارا
 582  55( / 58نباء)
 966  92( / 58نباء)

 628  82تا  85( / 52نازعات)

 685  66تا  69( / 52نازعات)
 555  68( / 52نازعات)
 697 ،555 66( / 52نازعات)

 582  (58بأ)ن
 767، 788 ،585  88( / 58نبأ)
 767  82( / 58نبأ)

 655 ،529  62( / 58نباء)
 ، 755، 752، 624، 76، 65، 95، 52  نبوت
 548  نجف
 88  6و  8( / 78نجم)
 752  57و  4تا  6( / 78نجم)
 628  92( / 78نجم)
 754  82( / 78نجم)
 697، 928  62تا  88( / 78نجم)
 752 ،664 ،897 ،529  82( / 78نجم)
 697  65( / 78نجم)
 946  69( / 78نجم)
 762  5( / 54نحل)
 786 ،792 ،724  9( / 54نحل)
 798 ،728 48( / 54نحل)
 824  52( / 54نحل)
 787  59( / 54نحل)
 857  22( / 54نحل)
 688 ،885  24( / 54نحل)
 564  نروژ

 772 ،785  نزول وحي
 548  نژاد ايراني

 524  (6نساء)
 867  92( / 6نساء)
 755، 896  89( / 6نساء)
 955  68( / 6نساء)
 787  54( / 6نساء)
 588  89( / 6نساء)
 828 ،959  554( / 6نساء)
 729  592تا  558( / 6نساء)
 752  597( / 6نساء)
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 55 549( / 6نساء)
 795  546و  548( / 6نساء)
 795 ،724 ،928 ،52  555( / 6نساء)

 775 ،768 ،858  نشر ني
 585 ،525 ،526 )نصاری( نصارا
 585  عمومي وظیفه نظام

 522  نظريه ويّتالیسم
 757 ،726 ،652  نفاق
 786  48( / 95نمل)
 849  42( / 95نمل)
 922  54( / 95نمل)
 88  52( / 95نمل)
 787  84( / 95نمل)
 799 ،522  البالغه نهج
 757  55البالغه، خطبه نهج

 682  کّتاب، «نهضت آزادی هندوسّتان»
 ،75 ،68 ،98  نوح

 59، 56، 28، 26، 568، 544 
 925  (55نوح)
 68  59و  55( / 55نوح)
 925  58و  55( / 55نوح)

 68  98و  99( / 55نوح )
 945 85( / 96نور)
 852  82( / 96نور)

 622  نوکلئونیك
 58 ،54  نون

 ،878 ،855  نیروی حیات
 846، 889، 622، 672 

 972  نیويورك

  ه
 568  بیلها

 72  هايرش هاينه
 566 هبوط آدم

 82  هراکلیت فیلسوف يوناني
 52  هرمزد

 58  هرمیّتیان
 878 ،879 ،875  هلمهولّتز

 88 ،54 ،57 هند قديم ،هند
 ،58 ،57 ،47  هندوسّتان

 85، 88، 87، 922، 682 
 525 ،87  هندوها
 748 ،84 ،85 ،82 ،57  هاهندی
 82 ،54  يهای باسّتانهندی ،های اولیههندی

 75  )ع(هود
 89  5( / 55هود)
 752  98( / 55هود)
 782  62( / 55هود)
 784  62( / 55هود)
 72  72( / 55هود)
 72  78( / 55هود)
 72  76( / 55هود)
 782  78( / 55هود)
 75  45( / 55هود)
 75  49( / 55هود)
 782  44( / 55هود)
 782  54( / 55هود)
 782  89( / 55هود)
 77  86/ ( 55هود)
 74  87( / 55هود)
 74  85( / 55هود)
 74 88( / 55هود)
 75 ،74  25( / 55هود)
 782  26( / 55هود)
 782  525( / 55هود)
 626  528( / 55هود)
 785  598( / 55هود)

 922  ها هودی
 58  هوروس

 52 هومن يا بهمن
 525  هیئت يوناني
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 795  هیپنوتیسم
 826  هیسّترزيس

 و

 626  88و  89( / 74واقعه)
 748  74( / 74واقعه)
 742  45( / 74واقعه)
 585  82 /( 74واقعه)

 572  (528والعصر)
 929  وايو

 929 وحشى بافقى
 ،585 ،69، 92  وحي

 588 ،698 ،687 ،798 ،795 ،792 
 548، 25، 52  وحي الهي

 54   ودا
 84  هاودای هندی

 589  وزارت فرهنگ
 565  واليت مصر

 562 ،569 ، ولّترهاولّتر
 58  وهوروس

 52  ويراج
 52  ويشنو

 ی

 55  ياجورودا
 52  89( / 84ياسین)
 85  يحیي
 962، 526  (84يس)
 897  76( / 84يس)
 772  75( / 84يس)
 652  47( / 84يس)
 927  48( / 84يس)
 68  42( / 84يس)

 
 

 658، 524  52( / 84يس)
 524  85( / 84يس)
 728  89( / 84يس)

 952  يعقوب
 925  کّتاب ،«پرسّتى در ايران باسّتانيكّتا»

 ،72، 78، 85 يهود
 45 ،526 ،525 ،585 ،928 ،798 

 594، 529، 55، 72  يهوديان
 527  يهوديت
 628، 625 ،58 هايهودی ،يهودی

 928، 926، 928، 587  يهوه
 76  يوسف

 76  82( / 59يوسف)
 725  85( / 59يوسف)

 57  يوسفى، غالمحسین
 ،526 ،26 ،28 ،84 ،87  يونان
 579، 546، 586، 662، 677، 727، 765 

 29 ،58  يونان قديم
 748 ،587 ،524  هايوناني

 684 2تا  5( / 52يونس)
 765  55( / 52يونس)
 657  89( / 52يونس)
 55  82( / 52يونس)
 787  45( / 52يونس)

 964 ،526  59( / 84يس)
 799  88( / 84يس)
 529  76( / 84يس)
 526  47( / 84يس)
 525  88تا  52( / 84يس)
 758 ،622 ،985  89( / 84يس)
 54  88/  (84يس)

 926  يعقوب



 
 
 
 
 
 

 انگلیسي و فرانسهنمايه 
 

A 

A  University for the  586  
á priori  788  
Abbé Th .Moreau  552  
Affleurement  687  
Age physiologique  825  
Amorce  749  
Amorphe  757  
Anonymat  984  
Anticipation  674  
Arbitraire  529  
Arnold Tustin  586  
Auguste comte  576  
Auto – régulateur  725  
Auto regulation  858  

B 

Bartoli  885  
Béclard  858  
Bichat  958 ،689  
Blachère  794  
Boltzmann  885  

C 

Caractères acquis  982  
Caracteres acquises  898  
Carde  725  
Champs élysés  748  
Charles Fourier  666  
Choc  728  
Chromosums  982  
Citoyen  677  
Coffre-fort  782  
Complexe  45 ،962 ،922  
Complexe hétérogéne  45 ،962  
Concentration  826  
Conception  672  
Constance et perpetuité  985  
Constituant  885  
Constitution  888  
Conte Henri de Saint- simon  666  
Continu  825  
Corollaire  755  
Correlate Jus et obligatio sunt  567  
Cycle elementaire de la vie  989  
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