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  بنام خداى رهنما

  

  

  فارسى الدین جالل ى مقدمه

ها گفتگوئى است قدیمى چه در سـطح تـوده مـردم و چـه در سـطح درس       گفتگوى خداپرستان با مادى

نمایند که ایـن گفتگـو و برخـورد دو مکتـب،      یسندگان و فالسفه مادى اعتراف مىها و فالسفه. نو خوانده
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بسیار قدیمى است. گرچه نظریه درباره خدا و خالق، همچنین نظریه مادى و نظر درباره ماده و ماهیت آن 

اى به خود گرفته است باز اصول اساسى این دو فلسـفه و دو مکتـب همـواره     انواعى داشته و اشکال تازه

  اند. خالف یکدیگر و پیروان آنها روبروى هم بودهم

ى مختلف  کند که فرضیه کانت دائر بر گذار تفکر آدمى از سه مرحله این واقعیت تاریخى و عینى ثابت مى

پنداشت فلسفه با نوعى توجه افراطى  اساس است. او مى تفکر الهوتى، تفکر متافیزیکى، و تفکر تحققى بى

گاه عقیده به خدا رفته رفته کاهش یافته تا سرانجام موقعیت حیاتى خود را در الهوتى شروع شده است آن

  صحنه اندیشه از دست داده و ناپدید گشته است.

سنج پیوسته از تسـلیم بـه    اى باشد که در آن عقل نقاد و نکته به موجب نظریه وى، دوره معاصر باید دوره

سائل اساسى فلسـفه روبرتافتـه اسـت. حـال آنکـه      موجودیت خدا و از بحث درباره آن بعنوان یکى از م

ى معاصر است. و در میان توده  ترین مسائل فلسفه واقعیت غیر از این است. و این مسأله همچنان از اساسى

کردگان بقوت خود بـاقى اسـت و بـاالتر از ایـن      مردم و در میان توده پژوهندگان و دانشمندان و تحصیل

آزادیخواه دل به این عقیده بسته دارد و تفکر مادى رو به قهقهرا و کساد بشریت انقالبى و کرامت جوى و 

  نهاده است.

ها و واقعیت برخورد این دو مکتب از دیرزمان تاکنون  واقعیت تاریخى و عینى گفتگوى خداپرستان و مادى

جمله  رى منهاى دیگ بطوریکه هیچیک نتوانسته است دیگرى را از میدان عقیده و باور مردم بزداید فرضیه

  فرضیه مارکسیستى پیدایش و زوال عقاید و باورها و افکار و نظریات را ابطال کرده است.

گفت هر عقیده و مکتبى خاص یک طبقه و یک دوره تاریخى است و عقیده ماتریالیسم نقـیض   مارکس مى

ز دیربـاز  گویـد ایـن دو مکتـب ا    مکتب خداشناسى است. واقعیت تاریخى و واقعیت مشهور عصر ما مى

  اند. اند و پیروان آندو همیشه در برابر هم بوده تاکنون وجود داشته

درست است که ماتریالیسم در طول تاریخ انواع و اشکالى یافته است اما اساس آن در تمام ایـن انـواع و   

اى از اصـول ایـن دو    اشکال هست، چنانکه مکاتب خداشناسى هم وجه و مایه مشترکى دارند حتى پـاره 

ب از هزاران سال پیش تا به امروز مورد اعتقاد میلیونها انسان بوده است. اگر حرف مـارکس درسـت   مکت

اى روى کار بیاید که مکتب خداشناسى دارد و  اى که مذهب ماتریالیسم دارد طبقه بود باید با زوال طبقه مى

اى از نوع سوم دارد.  و عقیده اى بوجود بیاید و به قدرت برسد که مکتبى رود باید طبقه چون این از بین مى

اند که با انسان مالزمه دارنـد چنـان    ولى چنین نشده است. در حقیقت خداشناسى و ماتریالیسم دو فلسفه

اى که خیر و شر با آدمى دارد و نوع دوستى و خودخواهى، راسـت و دروغ، امانتـدارى و دزدى،    مالزمه

  .عدل و ظلم، خدمت و خیانت، آزادى و استبداد و..

ها انعکاس اندیشه آنها است. این نه گفتگو که اندیشیدن است و با هم به تفکر  گفتگوى خداپرستان و مادى
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نشستن پس باید مثل هر کار خردمندانه آدمى از قواعد و قوانین و آدابى معقول پیروى کند، زیـرا نـوعى   

ید از قواعد منطق پیروى گونه که در حرکت دسته جمعى با حرکت است براى رسیدن به مقصدى، و همان

رسند. هرگاه این قواعد را بپذیرند خواهند  نمایند که به حقیقت نمى ها این قواعد را رعایت نمى کرد. مادى

رسند. اندیشیدن را اگر حرکت به سمت حقیقـت بداننـد و    شوند و به آن مى دید که به حقیقت نزدیک مى

را منکر نخواهند شـد و  » عقل کل«تى، دیگر وجود کار عقل، تصدیق خواهند کرد که عقلى هست و حقیق

نه وجود یک نظام معقول و حساب شده و منطقى در جهان را از نظر خواهند انداخت. چون بـه حرکـت   

ماده بیندیشند و آن را اعتراف کنند بى درنگ تصدیق خواهند کرد که حرکت ماده باید تابع قوانینى باشد 

شد. و اگر  ود خود در تغییر بود یعنى باطل و به قانونى دیگر تبدیل مىب که مادى نیست زیرا اگر مادى مى

هـا و   چنین فرضى متصور باشد دیگر آن متغیر قانون نخواهد بود قانونى که ثابت و حاکم بر ماده و پدیده

ى متحرکنـد و   اینها قوانین حتمى تحول مـاده «گوید:  حرکات آن باشد. استالین تفکر منطقى ندارد که مى

پذیرد و در این تغییرپذیرى احتیـاج بـه هـیچ عقـل کلـى       ان به تبعیت از قوانین حرکت ماده تغییر مىجه

پذیرد مادى است  گویى جهان به تبعیت از آن تغییر مى که مى» قوانین حرکت ماده«پرسیم  از او مى 1»ندارد

یا غیر مادى؟ اگر مادى باشد که خود جزو جهان مادى است و تغییر خواهد کرد و تغییرش باید به تبعیت 

. وانگهى جهـان مـادى در تغییـراتش از آن قـوانین     از قانون دیگرى باشد که آن نباید مادى و متغیر باشد

کند، پس تابع غیر از متبوع است و متبوع جزئى از تابع نیست. بنابراین قوانین حرکت ماده طبعا  تبعیت مى

گوئى بر تغییـرات جهـان    غیر مادى است و ثابت و ازلى و ابدى است، و این وجود غیر مادى چنانکه مى

شود و عقـل   پس وجود غیر مادى را که با حواس ظاهرى تشخیص داده نمى مادى حاکم و فرمانروا است.

  یابد اقرار نمودى چنین است منطقى اندیشیدن. وجودش را در مى

دکتر محمد صادقى تهرانى در این   اللّه استاد عالیقدر فلسفه و مفسر و دانشمند قرآن و مجتهد عالیمقام آیت

خواهـد در مسـائل فلسـفى     ها و به هر کس کـه مـى   را به مادىکتاب گرانمایه اندیشه منطقى و قواعدش 

در لبنان خواندم آنروزها در کنـار   49آموزد. من این کتاب را در نیمه دوم سال  بیندیشد و سخن گوید مى

هم براى آزادى و برقرارى جمهورى اسالمى [مشروط به عمل به قرآن و سنت معصومان و عدالت انسانى] 

بایست که چنین کتـاب ارجمنـدى را بـه زیـور      کوشیدیم، و امروز مى و لبنان مى و براى آزادى فلسطین

پارسى بیارائیم و در دسترس مردمان قرار دهیم. از مترجم عزیز و از ناشر محترم سپاسـگزارم کـه همتـى    

نمودند و با سرعت و دقت منتشرش کردند. بجاست که از ایـن کتـاب عـالوه بـر انجمنهـاى اسـالمى و       

                                                        
١

، و استالینیسم نام مسلك ١/٣٦ى تاریخ، استالین ـ درسھایى درباره ماركسیسم  ى مادى درباره ـ فلسفھ مادى دیالكتیكى و نظریھ
 باشد. گرایان مى ز مادىاستالین است كھ وى رھبر فكرى و سیاسى گروھى ا
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ها در رشته علوم انسانى و فلسفى استفاده شود. دبیران و استادان  سى در دانشسراها و دانشکدهجلسات سیا

آموزان و دانشـجویان   توانند به یک شیوه متقن استداللى مجهز شوند و عقیده دانش گرامى با مطالعه آن مى

د تا از طریق درسـت  را تصحیح و تحکیم کنند و کسانى را که از حقایق عالیه فلسفى محرومند یارى دهن

  اندیشى به آن حقایق راه یابند. خدا توفیق دهنده است و بهترین یاور.

  جالل الدین فارسى

  1358مهرماه  8تهران 

  

  

  

  الرّحمن الرّحیم   بسم اللّه

  

  

  مترجم گفتار پیش

تالیف استاد عالیقدر و محقق آیۀ » ادیینحوار بینَ االلهیین و الم«آنچه فراروى شماست ترجمه کتاب نفیس 

دکتر محمد صادقى تهرانى است که با سبکى دلپذیر و شیرین، بر اساس برهان و منطق قوى، پیرامـون    اللّه

خداشناسى، و نقد مبانى ما دیگرى به رشته تحریر درآمده؛ و به راستى که در نوع خود کـم نظیـر اسـت.    

صورت مصاحبه بین خداپرستان و مادى گرایان به طور منظم و مرتب امتیاز کتاب آن است که مطلب آن ب

با رعایت ساده نویسى و پرهیز از الفاظ مبهم و اصطالحات پیچیده تحریر شده تا براى همگان قابل درك 

  و تحلیل باشد.

از آنجا که در شرائط فعلى که صحبت از کالم جدید و مکاتب مادى گرایانه در میان است، ترجمـه ایـن   

رسد. از این رو به آن  کتاب که راهنماى روشنى نسبت به پوچى مبانى ما دیگرى است، ضرورى به نظر مى

  اقدام گردید.

پرسیدند، خوب بود در مقدمه این نام  منتشر شد بعضى مى» متافیزیک و ماتریالیسم«وقتى که این کتاب بنام 

ب بپردازند، ما این کمبود را در اینجـا جبـران   بررسى گردد، تا خوانندگان با بصیرتى بیشتر به مطالعه کتا

کنیم و اکنون به شرح فشرده معانى متافیزیک و ماتریالیسم پرداخته و بعد اصول دیالکتیک و پاسخ بـه   مى

  کنیم. آن را به طور اختصار بیان مى
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ه مع » فیزیـک «و » مابعد«به معنى » متا«اى یونانى است که از لفظ  واژه» متافیزیک«ى  واژه » طبیعـت «نـى  ـب

ترکیب یافته است، نهایت اینکه این واژه در طول تاریخ و در میان فالسفه، معانى مختلفى داشته اسـت، و  

» مابعدالطبیعـه «ى  منظور ما از این واژه، بحث و بررسى پیرامـون مـاوراء طبیعـت اسـت، هرچنـد کلمـه      

  شناسى به طور مطلق و عموم) به معنى ماوراء طبیعت نیست. (هستى

گوئیم یعنى فیلسوف الهى که طرفدار وجود خـدا اسـت، و منظـور مـا از      مى» متافیزیسین«براین وقتى بنا

  متافیزیک یعنى خدایابى و خداشناسى.

معنـى  » طرز تفکر الهى«با کمال تأسف مارکسیستها دانسته یا ندانسته، به جاى اینکه متافیزیک را به معنى 

که جهان و انسان و جامعه در حال سکون و سکوت است، بـه   کنند، گویند منظور از متافیزیک این است

باشد، در صورتى که فالسفه اسـالمى   که به معنى حرکت و تغییر در جهان و جامعه مى» دیالکتیک«عکس 

حرکت بودن جهان به آنها جز تهمـت و   همیشه معتقد بودند که جهان متحرك است، و نسبت عقیده به بى

  افتراء نام دیگرى ندارد.

واژه  1به معنى ماده گرفته شده، یعنى مکتبى که منکر ماوراء مـاده اسـت  » ماتریال«اژه ماتریالیسم از لفظ و

که در زبان یونانى به معنى فن مباحثه و جدل و مناظره کردن است گرفته شده » دیالکو«از لفظ » دیالکتیک«

  است.

ق داشته، در دوره پیش از سقراط به معنى باطل هاى مختلف فر ولى معنى آن نیز همچون متافیزیک در دوره

شده و ارسطو آن را  استعمال مى» شیوه فکرى«کردن برهان طرف بوده، و در دوران سقراط و بعد به معنى 

  خواند. مى» جدل«به معنى 

  رود. در خصوص اصل اجتماع ضدین و نقیضین به کار مى» هگل«در مکتب » دیالکتیک«ولى اکنون واژه 

رود، با اینکه حرکت و تغییـر یکـى از    واژه در مکتب مارکس به معنى حرکت و تغییر به کار مى اما همین

، اما به خاطر اهمیت این اصل و متهم کردن آنان که طرز تفکر الهى دارنـد، لفـظ   2اصول مارکسیسم است

  برند. ها به کار مى دیالکتیک را در مورد این اصل در مقابل متافیزیسین

                                                        
١

 ـ بھ طور كلّى ماتریالیسم سھ اصل كلى دارد: 
اى چون: حیات، شعور، فكر نیز از خواص  منحصر در ماّده است و حتى پدیده» ھستى«چیزى وجود ندارد. » ماّده«) بھ جز ١

توان  با ھمھ مظاھرش قابل شناخت حقیقى است یعنى: ماّده و ھمھ نمودھاى مادّى آن را مى» ماّده) «٢اند.  مادّىماّده بوده و 
باشد. ھمچنان كھ ھیچ حركتى بدون ماّده وجود  اى بدون حركت نمى است و ھیچ ماّده» حركت«توأم با » ماّده) «٣شناخت. 

 ندارد. 
تجربھ نشود قابل » خدا«پندارند كھ تا چیزى مانند  گونھ مى است و این» گرایى تجربھ«شان  و باالخره مبناى ماتریالیستھا در فلسفھ

 شناخت نیست.

 
٢

آلمانى است. این فلسفھ، در واقع تفسیر و توجیھ سوسیالیسم است. و سوسیالیسم تفكرى » كارل ماركس«ـ ماركسیسم: نام فلسفھ  
 ى وسایل تولیدى را كنترل نماید. یھخواھد بوسیلھ مالكیت دولت، كل است كھ مى
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تاریخى است که آن بکار برده و مبناى آن نیز اعتقاد به جبر » مارکس«اصوال واژه ماتریالیسم دیالکتیک را 

  گوید: نیروى اقتصادى پایه و اساس حوادث تاریخ است. نامد و مى را تکامل مى

کنند (و گاهى بـا   به طور کلى و به شکل وسیع، مارکسیستها اصول دیالکتیک را در چهار مرحله دنبال مى

  نمایند). اى مطرح مى اى و سه مرحله ادغام بعضى در بعض دیگر به صورت دو مرحله

  ین چهار اصل عبارتند از:ا

ها اعم از طبیعى و اجتماعى و...در حال دگرگـونى هسـتند، و    ـ اصل حرکت و تغییر، یعنى همه پدیده   1

  ء ساکن وجود ندارد. اصال در جهان شى

ـ اصل تضاد درونى یعنى همه موجودات از جمع شدن دو ضد، یکى بوجود آورنده (تز) و دیگرى نفى  2

  ) تشکیل شده، و اجتماع ضدین از امور واجب و همیشگى و عمومى جهان است.کننده است (آنتى تز

ها هیچکدام مستقل نیستند بلکه به  ها و تاثیر پیشرفتها در همدیگر یعنى پدیده ـ اصل بهم پیوستگى پدیده 3

  اند، و نسبت به هم اثر دارند. هم پیوسته

ى درونى آنها بـود، ناگهـان    تضاد بر اثر مبارزهها  ـ اصل انقالب و جهش یعنى وقتى که در میان پدیده  4

ى عامل منفى (آنتى تز) با عامل  گردد. به عبارت دیگر مبارزه جهش و تبدیل آن به صورت سوم محقق مى

گیـرد مـثال    اثبات (تز) موجب تبدیل کمیت به کیفیت شده (سنتز) و چیز دیگرى جاى آن دو ضد را مـى 

دهد و در این دگرگونى و کشمکش و تضاد وقتى که درجـه بـه    مى درجه حرارت، آب را آن به آن تغییر

  آید. صد رسید تبدیل آب به بخار (سنتز) بوجود مى

گوید  اى از اصول دیالکتیک در مقابل متافیزیک، اکنون ببینیم آیا اسالم در این باره چه مى این بود خالصه

پیـدا کـرده، دیالکتیـک اسـالمى شـنیده      (با توجه به اینکه از حلقوم بعضى که متاسفانه طرفـدارى هـم   

  هاى دیالکتیک از نظر اسالم مخدوش است) شود،در صورتى که همه پایه مى

ولى تعمیم آن به همه  1هاى مادى قبول داریم اشکال به اصل اول اینکه ما اصل حرکت و تغییر را در پدیده

  چیز و همه علوم و اصول فلسفى و اجتماعى و ریاضى و فورمولها و... صحیح نیست.

وانگهى اگر بنا باشد همه موجودات دستخوش تغییر باشند، خود این اصل هم که زائیده فکر بشر اسـت،  

ها، متاثر از محـیط و   قول مارکسیستها) نیز مانند سایر پدیدهدستخوش تغییر خواهد بود، زیرا فکر بشر (به 

  باشد. روابط تولید و غیره است، پس مشمول تغییر مى

توان یک اصل کلى عمومى درست کرد، ما در جهان، بسیارى از  اشکال به اصل دوم اینکه با چند مثال نمى

                                                        
١

ه حركت و تغییر بررسى شده ـ پس ما را متھم بھ طرفداران سكون در ھمھ جا نكنند، و در ھمین كتاب بطور مشروح دربار 
 است.

 



 25

ها بر اثر عوامل بیرونى بوده نـه بـر اثـر    بینیم که دگرگونى آن هاى مادى و اجتماعى و سیاسى را مى پدیده

  عامل تضاد درونى و در بسیارى از موارد عامل بیرونى نقش زیربنائى دارد.

وانگهى بین عامل اثبات و عامل نفى نه تنها تضاد نیست، بلکه عامل اثبات زمینه را مهیا کرده و به عامـل  

کننـد نـه    زمینه را براى مرحله سنتز ایجاد مـى  با هماهنگى خود،» تزوآنتى تز"کند، بنابراین  نفى کمک مى

  اینکه علت آن باشند.

ها و اثر متقابل آنها (تا حدود زیادى) نیستیم، ولى ایـن کـه    اشکال اصل سوم اینکه: ما منکر رابطه پدیده

دنبال این رابطه و تاثیر تکامل هست کلیت ندارد، زیرا موجودات بسیارى در جهان اسـت کـه بـه سـوى     

رسد که خورشید تابان خاموش خواهد شد، و بعضـى تکاملهـا    روند، مثال روزى فرا مى ش نمىتکامل پی

  اند. آن را بررسى کرده» آنتروپى«شوند، چنانکه در بحث  گردد. و بعضى منقرض و نابود مى متوقف مى

ـ    اشکال اصل چهارم اینکه: این اصل عمومیت ندارد، بعضى از پدیده دیل ها به طور ناگهـانى و جهـش تب

  گردند. شوند بلکه به تدریج تبدیل مى نمى

است، ماتریالیسـتها  » تضاد«کنیم که آنچه در میان این اصول اهمیت فراوان دارد مساله  در اینجا اضافه مى

  خواهند بگویند که تضاد نقش آفرینشگرى دارد. مى

برد، و آن را  از بین مىپاسخ آنکه: اگر تضاد را قبول کنیم، نقش تضاد تخریب است، یعنى صورت قبل را 

تر  خواهد، به عبارت روشن نماید، بنابراین این صورت جدید، عاملى دیگر مى آماده براى صورت جدید مى

دانـیم،   مـى » خـدا «تضاد خالق صورت جدید نیست، بلکه خالق آن بیرون از وجود او است که مـا آن را  

ورتهاى قبل تناسب ندارد، دلیل بر وجود قـادر  اى که اصال با ص هاى تازه وجود نظم بسیار دقیق و تکامل

دیگرى است، بنابراین چنانکه گفتیم اصل تضاد که عبارت از جنگ و درگیرى درونى است آمـاده کننـده   

  ماده براى صورت جدید است نه اینکه علت واقعى آن باشد.

که به تناسـب ذکـرى از    ناگفته نماند که این بحث فهرستى براى بررسى واژه متافیزیک و ماتریالیسم بود،

اصول دیالکتیک و نظر اسالم در این باره نیز به میان آمد، براى شرح بیشتر به کتابهائى که در این باره بـه  

  طور مشروح نوشته شده مراجعه شود.

  جویان تقدیم کنم. خوشوقتم که توفیق حاصل شد، این کتاب گرانمایه را ترجمه کرده، و به عموم حق

تر از بحث درباره اثبات اصل وجـود خـدا    تر و پیچیده تار درباره خداشناسى، بسیار عمیقالبته بحث و گف

است، از این رو که شرط و پایه اول خداشناسى آنست که خدا را به هیچ چیزى تشبیه نکنیم، در صورتى 

  گرفتیم. که در اثبات اصل وجود خدا از مثال و مقایسه، کمک بسیار مى

ترین راه صحیح شناخت خدا، آنست که از قران  م، بهترین روش و عالیترین و عمیقدر این راه پر پیچ و خ

که پاسداران وحى و توحید هستند، الهام بگریم،  السالم علیهمکتاب آسمانى مسلمانان و از گفتار پیامبر و امامان 
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ننـد در ایـن بـاره    توا چه آنکه با رهنمونها و ارشادهاى عقلى و منطقى خود از همه کس بهتر و باالتر مـى 

  سخن بگویند.

ایم قرآن سخن خداسـت، و گفتـار چهـارده معصـوم      به عبارت دیگر ما که از راههاى دیگر بدست آورده

ایم که قرآن و چهارده معصـوم، حقـایق را بـا     شود، در حقیقت دریافته نیز به سخن خدا منتهى مى السـالم  علیهم

ند و همچون راهنمایى چراغ بدست، عقل و درك ما را به راه ا دیدى عمیقتر و وسیعتر و کاملتر بازگو کرده

گیرى از معارف اسالمى، منافات با تجزیه و تحلیلهاى عقلى نـدارد،   نمایند، بنابراین الهام راست ارشاد مى

گیرى عقلـى را   نمایند و طرق صحیح نتیجه چرا که معارف اسالم، تجزیه و تحلیلهاى عقلى ما را ارشاد مى

  دهند. مى به ما نشان

موضوع دیگر اینکه امامان ما در این بحثها با مادیون آنچنان با کمال متانت و خونسردى بر اساس منطق و 

دارد، براى این منظور کافى اسـت کـه صـفحات     اند که هر انسان منصف را به تحیر وامى عقل بحث کرده

  این کتاب را مالحظه کنید. 307تا  296

  و منطقى خوبى براى تقویت فکرى و عقیدتى جوانان در مسیر خداشناسى باشد.امید آنکه راهنماى سازنده 

شود که آنان با کمال آزادى در بحث و انتقاد،  زیرا از روش زندگى پیامبر اسالم و امامان چنین استفاده مى

به بحث  نشستند و با مخالفین اسالم حتى با ماتریالیستهاى زمان خود در محیطى آرام و دوستانه و علمى مى

پرداختند، مثال افرادى منکر خدا همچون ابن ابـى العوجـاء،    و مذاکره و مناظره پیرامون اصول و فروع مى

 السـالم  علیـه بن مقفع، و یا دانشمندان دوگانه پرست و مشرك، به حضور امام صـادق    ابوشاکر دیصانى، عبداللّه

کردنـد و امـام بـا کمـال      ه و از آن دفاع مـى آمده با کمال صراحت بیان عقائد خود را آزادانه مطرح کرد

  بردبارى به پاسخ آنهامى پرداخت.

به ابن ابى العوجاء کـه در کنـار قبـر پیـامبر بـراى       السالم علیهحتى روزى مفضل یکى از شاگردان امام صادق 

  گفت، پرخاش و تندى کرد و او را با تعبیر دشمن خدا و کافر خواند! افرادى از مردم خود سخن مى

بن ابى العوجا به او گفت: اگر از یاران جعفربن محمد (امام صـادق) بـودى بامـا ایـن چنـین برخـورد       ا

کردى او حرفهاى ما را بیشتر از تو شنیده ولى هرگز در صحبت با ما بدزبانى نکرده، بلکـه بـا کمـال     نمى

  متانت به پاسخ حرفهاى ما پرداخته است...

ه را محترم شمرده است و این خود حاکى از غنى بودن و قـدرت و  بنابراین اسالم این چنین فکر و اندیش

ى مخالفان را به میدان بحث و بررسى دعوت کرده  استقالل محتواى اسالم است که عجز نشان نداده و همه

شـود ـ در چهـار     است. ترجمه و چاپ این کتاب شریف ـ که اکنون به صورت یک جلد کامل منتشر مى 

   به پایان رسید. والحمدللّه 61آغاز شد و اواخر سال  1358بخش از اردیبهشت 

  محمد محمدى اشتهاردى
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1361  

  

  

  

  

  

  مؤلف مقدمه

  

  1به نام خداى رحمتگر بر آفریدگان، رحمتگر بر ویژگان

علیـه و علـى آلـه      الحمدهللا رب العالمین و السالم على سید رسله محمد المبعوث على العالمین صلى اللّه

  الصالحین.  اللّهالمطهرین و السالم علینا و على عباد 

پیمائیم که بر اساس علم و دوشادوش دانش و ترقیات علمى آن باشد؛ دانشى که  در این کتاب راهى را مى

در پرتو آن بشر به اسرار اتم پى برده و فضا را جوالنگاه خود قرار داده و بر کره مـا گـام گذاشـته و بـه     

  تى و اعجاب واداشته دست یافته است.کشف بسیارى از اسرار و رموز جهان که فکرها را به شگف

همچنین مطالب این کتاب بر اساس قواعد عقلى و فلسفى متافزیکى (فلسفه ماوراء طبیعـت) و بـر مبنـاى    

ها و علوم تجربى، پایه ریزى شده است. اینگونه که بـا بـراهین و روشـى روشـن و      مقایسه با سایر فلسفه

ه شایسـته) و        هاى جهان و ناپذیر از راه بررسى پدیده خلل شناخت آفریـدگار جهـان (بـر اسـاس مجادـل

  ایم. بررسیهاى علمى به گفتگو پرداخته

اند، و یا در میان چاه تاریک ما  طرف بحث ما افرادى هستند که در ظلمات هولناك شک و تردید فرو رفته

هاى مـبهم و   ژهبرند. ما با کمال صداقت در بحث، به دور از اصطالحات و به کار بردن وا دیگرى بسر مى

پیچیده نظرات بحث کنندگان هر دو طرف ـ خداشناس و ماده گرا ـ را بر اساس دانش روز تشریح کـرده    

  کنیم. و سپس قضاوت نهائى را به محکمه انصاف خوانندگان واگذار مى

  "آیا در جهان، خدائى وجود دارد"هدف از این کتاب: پاسخ کافى و قانع کننده به این سئوال است که 

این سئوالى است که از زمانهاى بسیار دور تا کنون، افکار را به خود جلـب کـرده، و انسـانها را جهـت     

                                                        
١

را نی�ز درب�ر دارد و در نتیج�ھ » هللا«غیر » خداوند«سازیم كھ لفظ  را با این توضیح ھمراه مى» بسم هللا«ـ  ترجمھ آیھ شریفھ  
 رحمت عام الھى است و رحیم رحمت خاص كھ ویژه مؤمنان است.» رحمن«و » است  ّهللا «ترجمھ درست » خدا«
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دریافت پاسخ آن به تالش و تکاپو واداشته است؛ و در آینده نیز به حکم گسترش علـم و دانـش، همـین    

ى گوناگون جهان بـراى  کند؛ و انسانها در همه مذاهب و مرامها ترى جلوه نمایى مى سئوال با دامنه گسترده

  ناپذیر خواهند داشت. شناخت پاسخ آن کوششى خستگى

گیرى و پرس و جو از پاسخ این سئوال در همه طبقات خواهد بود. خواه از روشنفکران قرن بیسـت و   پى

ى صـد در صـد    پیمایند، و با شـیوه  یکم باشند، یا افرادى که روش پیشینیان از دانشمندان متافزیک را مى

  هاى اجتماعى. اند، و یا از سایر طبقات و الیه نها انس و خو گرفتهعقلى آ

ما در این بحث و گفتگو به همه جوانب توجه داریم، با آنانکه با مباحث پیچیـده فلسـفى و علمـى انـس     

پردازیم و با آشنایان به مباحث فلسفى از  ندارند، بر اساس فطرت، حس و فکر روش به بحث و گفتگو مى

و با دانشمندانى که شناخت و جهان بینى آنها بر اساس حس و تجربه است بر اساس فلسفه  همین مباحث،

مادى و علوم تجربى (که موجب کشف اتم و تسخیر فضا و فتح کره ماه شده) مناظره خواهیم کرد و آنهـا  

هسـتى و   ى جهان کنیم، تا بر هنگان ثابت و روشن گردد که پهنه را براى شناخت خدا، تجزیه و تحلیل مى

اند، به  هاى آن بسان محراب وسیعى است که همه کائنات در آن محراب در برابر خدا به سجده افتاده پدیده

  یابیم که ما را در شناخت خدا تقویت و کمک نکند. طورى که هیچ پدیده، قانون و علمى را نمى

طبیعت است و با این فکر، علم و دانش با آن همه گسترش در خدمت فکر خداشناسى و اعتقاد به ماوراء 

  کند. پیوند ناگسستنى دارد و هر گونه تفکرات ما دیگرى و الحاد را طرد مى

هاى خود را در تمامى افقها و دیدگاهها  بزودى نشانه«فرماید:  خوانیم که خداى متعال مى در قرآن کریم مى

او تمامى حـق اسـت، آیـا کـافى     نمایانیم، تا برایشان براستى روشن گردد که  و در خودشان به ایشان مى

  1نیست که پروردگارت خود همواره بر هر چیزى بسى گواه است؟

  2»ها و زمین ـ شکى است؟ مگر درباره خدا ـ پدید آورنده آسمان«خوانیم:  و باز مى

انـد کـه یقـین     ها آسمانها و زمین را آفریدهاند و یا آنها خود آفریدگارند، یا آن یا آنها از هیچ آفریده شده«

  3»آورند نمى

به راستى » آسمان و زمین را چه کسى آفرید؟«و بى گمان اگر از آنان بپرسى: «و در جاى دیگر قرآن آمده: 

  4».خداى عزیز بس دانا آفریدشان«همواره گویند: 

                                                        
١

 .٥٣ـ  فصلت ـ  

 
 .١٠ـ  ابراھیم ـ  ٢

 
٣

 ـ آیھ قرآن. 

 
٤

 .٩ـ  زخرف ـ  
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گویند: این فکر با علـم و دانـش کـه بـر      خدایابى را طرد کرده و مىهاى مادى فکر  مدتها است که فلسفه

ى  اساس تجربه و حس و آزمایش است، سازگار نیست؛ زیرا پیشرفتهاى چشمگیر علـوم تجربـى، مرحلـه   

شود، پشت سر گذاشته و با فرا رسیدن عصر علـم و   فلسفه را که در آن عقیده به ماوراء طبیعت، عنوان مى

دیگر بحثهاى فلسفى در مورد ماوراء طبیعت کهنه گشته و به دست فراموشى سـپرده  دانش و گسترش آن، 

  شده است.

ناپذیر  هاى جهان و نظم و اسرار آنها دلیل خلل ولى به نظر ما این نظریه کامال غیر علمى است. زیرا پدیده

ده و بـه دسـت   توانیم این دلیـل روشـن را انکـار کـر     وجود آفریدگار بزرگ بوده و به هیچ وجه ما نمى

  کنیم، توجه ننمائیم. فراموشى سپرده و به نداى آن که همه جا را پر کرده و ما با تمام وجود آن را درك مى

ه سـوى خـدا     «خـوانیم:   مىآله و علیه اهللا صلىبه همین مطلب در قرآن نیز اشاره شده آنجا که از زبان پیامبر  پـس ـب

  1»اى روشنگرم ار دهندهبگریزید؛ براستى من از جانب او براى شما هشد

پردازیم، به روشنى  هاى جهان و اسرار آن مى ى دقیق پدیده ما وقتى که در بررسیهاى فلسفى خود به مطالعه

اى که رگ زندگى هر  یابیم؛ به گونه اى مى خدا را، به عنوان یک حاکم قادر و آگاه مطلق در کنار هر پدیده

  ست.اى در دست او ا پدیده

  شتابیم شتابى از هیچ چیز به همه چیز و از نیاز به بى نیاز. ى جهان به سوى آفریدگار مى آرى از پهنه

ها فریادى پى در پى و جاوید کـه بـه روشـنى     انگیز اتم و سایر پدیده ما با بررسى درون و بیرون شگفت

  شنویم.  کند، مى حکایت از اندیشه خداگرایى مى

  ى انسانها نیز آن را بشنوند. این ندا و صدا همه جا را فراگرفته، همه به امید آنکه همچنانکه

  آستان باب مدینۀ العلم -نجف اشرف 

  محمد صادقى تهرانى 

  هش 1348

  

  

  گویند؟ مى چه سوفسطائیها

  

                                                                                                                                                         
 
 .٥٠ـ  زاریات ـ  ١
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آنچـه کـه در    کنیم این است که آیا حقیقت هستى و وجود در میان هست، یا نخستین بحثى که مطرح مى

بیش نیست؛ و اصوالً وجودى نه در خارج و نه در ذهن در کـار  » وهم و خیال و عکسى«جهان است جز 

  به آن معتقدند.» سوفیسم«نیست، چنانکه، طرفداران 

  گوید: مى (James Jeans)جیمز جینز 

جهان را به صـورت  توانیم  هاى ما، ما نمى این جهان وجود فعلى ندارد و تنها مجرّد عکسى است در ذهن«

ماده از راه مفاهیم طبیعى جدید، تصور کنیم؛ زیرا راه شناخت جهان براى مـا تنهـا از راه مفهـوم ذهنـى     

  »پذیر است که آن نیز عبارت است از صورت ذهنى که بدون ماده باشد. امکان

  سوفیسم به پاسخ

کنیم؛ و ایـن ایـده    وهم و خیال، دور از هر گونه حقیقتى زندگى مىالهى: بر اساس این ایده، ما در جهانِ 

باشد، ولى ما طبـق میزانـى کـه در     هرچند یک پندار پوچ خیالى است که اصالً قابل بحث و بررسى نمى

و گفتگوى علم پسند مبتنى است، با این دسته نیز آمـاده منـاظره   » مجادله نیک«بحث داریم که بر پایه ى 

  هستیم. 

  ى ما شامل چند پرسش است:گفتگو

  ـ اگر آنچه در جهان است، خیال و وهم است، آیا خود این عقیده، خیال است یا حقیقت؟1سؤال 

اش این است که براى جهان حقیقتى هست که این عقیده خیالى  اگر خود این عقیده هم خیال است، نتیجه

  حاکى از آن است.

ایـد؛   اش این است که شما حرف خود را پس گرفتـه  نتیجهو اگر خود این عقیده، حقیقت است، نه خیال، 

  باشد. گفتید همه ى هستى بدون استثناء وهم و خیال است که این عقیده، جزئى از آن مى زیرا شما مى

کوتاه سخن اینکه حکم به اینکه همه ى جهان، خیال است، خواه آن را بپذیریم یا نپذیریم، معنایش ایـن  

  »وجود دارد. در جهان» حقیقتى«است که 

ـ فرضاً اگر ممکن نباشد که از راه ماده و طبیعت به جهان دست یابیم، ولى این نیافتن هستى ثابت 2سؤال 

  کند که نه هستى هست و نه هستى بخش! به عبارت روشنتر: نیافتن هستى، دلیل بر نیستى نیست. نمى

» مشـکل شـعور و احسـاس   «کنـد   مىـ این شبهه ى سوفسطائى، تنها مشکلى که سر راه ما ایجاد 3سؤال 

اى  هاى جهان، در شمار وهم و خیالى که هیچ گونه سایه است، ولى احساس و درك ما از حوادث و پدیده

  از حقیقت در آن نباشد نیست.

  توضیح اینکه:
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پرسیم: اگر فرضاً حقیقتى در جهان باشد، به نظر شما ذات و صفات و آثار آن (که اکنون آن  ما از شما مى

  توانیم آن را بشناسیم؟ اید) چگونه است؟ و ما چگونه مى نیافته را

  اى که براى آن حقیقتى جز در خودمان نیست؟ یابیم، به گونه آیا ذات ماده هستى را در خود مى

یابیم که جدا از همه ى آثارى است که اکنـون آن را حـس و درك    یا آنکه حقیقتى خارج از خودمان مى

  کنیم...؟ مى

و صورت وضع حقیقت، از وضع مجاز (وهم و خیال) نیز خرابتر شـد؛ زیـرا مجـاز داراى آثـار     در این د

وجودى مانند رنگ، طعم، گرمى، سردى، حرکت، سکون، سنگینى، طول، عرض، عمق و...است ولى ایـن  

  فرض فاقد این آثار است.

ـ    ارش اسـت کـه مـا    و اگر آن حقیقت را همراه آثارش بیابیم، در این صورت آن حقیقت عـین همـان آث

ایم. بنابراین: به چه مجوز این حقیقت را  ایم. در نتیجه، در جهان به همه ى آثار حقیقت دست یافته دریافته

  مجاز خالى از حقیقت (به طور مطلق) یا خیالى که داراى اصالت خارجى نیست بنامیم؟

عتراف دارند کـه حـس و   ـ جهان بینى سوفسطائیها، بر خالف وجدان و حس است؛ زیرا همگان ا4سؤال 

کند و یا به ذات حقیقى جهان نرسیده، ولى به طور قطع هستى جهان  اى از موارد خطا مى درك ما در پاره

کند و  را کشف کرده و انسان جز عقل کاوشگر و حس قوى نیست؛ آنچه را که قابل حس است، حس مى

المسه) قابل حس نیست، با عقل خود آن را آنچه که با حواس پنجگانه (چشائى، بینائى، بویائى، شنوائى و 

هاى آشـکار و پنهـان جهـان     نماید. و همین دو (عقل و حس) براى دستیابى به بسیارى از پدیده درك مى

  فراخور امکانات علمى کافى است.

توانید درك کنید، از این  ـ تا وقتى که نتوانستید حقیقت جهان را درك کنید، وجود خود را نیز نمى5سؤال 

و جا دارد درباره ى وجود خود نیز شک و خیال کرده و بگوئید: هستى ما نیز جز وهم و خیـال نیسـت،   ر

کند که هستى و وجودى درکار است! و این همان چیزى است که ما در صدد  ولى همین مطلب اثبات مى

  اثبات آنیم.

وجود، ازلیـت دارد یـا از   است که آیا این » وجود و هستى«زیرا محور بحث ما در فلسفه ى تطبیقى خود 

  عدم به وجود آمده است، هرچند آن وجود، مطابق با قرائت و اعتقاد سوفسطائیها باشد.

باشند. اگـر همـه ى جهـان،     گیرى نمى ها از جهت نیستى، قابل هیچ گونه سنجش و اندازه ـ نیستى6سؤال 

و اشیاء و صورتها و خواص آنها نیستى باشد، یعنى هیچ گونه حقیقتى در جهان نباشد، پس تفاوت مفاهیم 

  از کجا بدست آمده است؟ حال آنکه من با تو و هر چیزى با چیز دیگر تفاوت محسوس دارد.

پرسیم این تفاوت از کجا آمده؟ اگر همه ى موجودات، محکوم به نیستى بودند، یعنى حقیقتى نداشتند  مى

که تفاوت تنهـا در موجـودات صـد در صـد     بایست تفاوت داشته باشند! حال آن (بلکه خیال بودند)، نمى
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موجود، و یا در عدمهاى مخلوط با وجود قابل تصور است؛ بنابراین: اگر تفاوت بعضى از عدمها را درك 

میکنیم مانند عدم حرارت، عدم سیاهى، عدم سفیدى و...به خاطر مخلوط بـودن و نسـبت آن بـه وجـود     

  باشند. مى

کنیم به خاطر تفاوت موجود است، و همـین   ها درك مى که در پدیده کوتاه سخن اینکه: این تفاوتهائى را

  باشد. دلیل بر حقیقت هستى در جهان مى

کشد؛ زیرا چنین عقیده و فکرى بـا هـیچ    این دالئل یاد شده بر روى عقیده ى سوفسطائیها، خط بطالن مى

  کند. ید نمىها قابل توجیه نیست، و هیچ منطقى آن را تصدیق و تأی اصلى از اصول فلسفه

  

  خدا وجود درباره مادى و الهى گفتگوى

  !هست؟ شکى خدا وجود در آیا

مادى: آرى بلکه ما اطمینان داریم که خدائى وجود ندارد، تا چه رسد به اینکه درباره ى وجـود او شـک   

کند یک اندیشه ى خرافـى و ارتجـاعى    از ماده را تصدیق مى کنیم! اندیشه ى متافیزیکى که خداى بیرون

است که علوم تجربى با آن همه گستردگى و پیشرفتش با آن سازگار نیست و به طور کلى این عقیده با هر 

  گونه دستاورد علمى ـ تجربى رابطه ندارد. 

ن مطلب را بررسیهاى پى گیر و اصوالً در اینجا جدائى ذاتى بین علم و بین فکرِ اعتقاد به خدا هست که ای

اند کـه در مـاوراى جهـان مـاده،      کند. آنها هرگز به این مطلب نرسیده روشن متفکّران قرن بیستم تأیید مى

  وجودى باشد. 

شک و تردید درباره ى وجـود خـدا را نفـى و انکـار      - 10در سوره ابراهیم آیه  -بنابراین چگونه قرآن 

سان نفى و انکار بدیهیات و امور محسوسى اسـت کـه در شـب و روز در    گوید انکار خدا ب کند. و مى مى

  طول تاریخ همواره حاضر بوده؟

  است.» عقل، حس، تجربه و فطرت«الهى: تنها دلیل محکمه پسند ما 

  کنیم مگر بر اساس برهان و دلیلى که متناسب با افکار طرف بحث باشد. و در هیچ موضوعى ادعا نمى

ه شما در این گفتگوها با ما طورى راه بیائید که شایسته ى مناظره ى صادقانه ى علمى بنابراین امید است ک

  کنیم. باشد، اکنون بر همین اساس بحث را شروع مى

کنید که در وجود خدا شک است، تا آنچه را کـه قـرآن    شما در طول گفتگوى خود بر این سخن تکیه مى
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کنید، و شما پـا را فراتـر نهـاده و بـه طـور قطـع        نقض و طرد» آیا در وجود خدا شک است؟«گوید  مى

گوئید خدائى نیست. به این دلیل که فکر خداپرستى با علوم تجربى سازگار نیست و در ایـن مـورد از    مى

  آورید. هاى دینى تأیید مى فاصله گرفتن بسیارى از دانشمندان از اندیشه

زنـد کـه او و    خود، با صداى بلند فریاد مـى پاسخ ما این است که جهان با همه ى قوانین علمى حاکم بر 

اى که از جنس جهان و پدیده هایش نیست و  پدیده هایش نیاز دائم به پدید آورنده دارند، آن پدید آورنده

  باشد. شبیه آنها هم نمى

قرآن سخنى دارد که بر اساس عقل و علم و نظام آفرینش است؛ این گفته از قول رسوالن الهى بوده و نقل 

انگیز آسمانها و زمین و  ند که شک درباره ى وجود خدا روا نیست، به استناد خلقت و حدوث شگفتک مى

  اى هست. اى، پدید آورنده اینکه به حکم عقل براى هر پدیده

دارند منظورشان نفى شک کننده و نفى شـک   پس پیامبرانى که شک درباره ى آفریدگار جهان را روا نمى

گرچه » به استناد عقل، شک درباره ى خدا روا نیست.«منظورشان این است که: درباره ى خدا نیست، بلکه 

زنند و درباره ى وجود خدا  بسیارى از افراد خیانت کرده و به آنچه که مطابق قواعد عقل است پشت پا مى

  کنند. شک مى

ـ    شخص نابینا و آنکس که جلوى چشمش گرفته شده، نمى انى بیند که خورشید در وسـط آسـمان نورافش

کند، چنانچه چنین شخصى در طلوع و وجود خورشید شک کند، آیا این شک به قاطعیت نورافشـانى   مى

  زند؟ خورشید، لطمه مى

پس نفى جواز شک درباره ى خدا، تنها از این رو است که شک کننده هیچ گونه دلیل قابل قبـول بـراى   

  شک خود ندارد.

ذلـک  «خـوانیم:   است، چنانکه در اول سوره ى بقره مـى  مانند نفى شک درباره ى قرآن که از ناحیه وحى

این عبارت اصل وجود شک از شـک کننـدگان را   » در این کتاب شکى مستند نیست.« »الکتاب الریب فیه

شود نفى نموده و منظورش این است که در قرآن چیزى که  کند بلکه آنچه را که موجب شک مى نفى نمى

 82ود ندارد، مثالً در آن اختالفـى نیسـت. در سـوره نسـاء آیـه      دلیل شک درباره ى صحت آن بشود وج

کنند و اگر (بر فرض محال، قرآن) از نزد غیر خدا بود همواره در آن  پس آیا در قرآن تدبر نمى«خوانیم:  مى

  1»یافتند. اختالف بسیارى مى

کنـد؛ زیـرا    فقدان اختالف در الفاظ و معانى قرآن، هرگونه شک را درباره صحت آن از طرف خدا نفى مى

  غیر خدا قدرت آن را ندارد که کتابى بیاورد که هیچگونه اختالفى در آن نباشد.

                                                        
 ٨٢نساء/  »رالوجدوا فیھ اختالفاً كثی  افال یتدبرون القرآن و لو كان من عند غیرّهللا «ـ  ١
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  هست؟ تضادى خدا به ایمان و علم بین آیا

جهان و همچنین دانشمندان و آنان که با علوم تجربى و آزمایشـگاهى سـروکار دارنـد، همـه     عقل، علم، 

  »پیوندى ناگسستنى بین علم و اندیشه ى خداجویى هست.«کنند که  تصدیق مى

  »اى نیاز دائم به پدید آورنده دارد؟ هر پدیده«گوید:  آیا علم نمى

  »آید؟ محال است چیزى بدون علّت پدید«گوید:  آیا عقل نمى

  آیا دانش همواره در جستجوى علل اصلى حوادث نیست؟

آیا جهان حادث و پدیدار شده، نیاز به حادث کننده و پدید آورنده ندارد؟ (به ویـژه آنکـه ذات و آثـار    

  جهان بر پدیده بودنش داللت دارد؟)

  آیا این مطلب، از خرافات متافزیکى است و با علم منافات دارد؟

  ى که آفریدگار آسمانها و زمین است شک هست؟آیا درباره ى خدائ

گوید: آسمانها و زمین با آن همه وسعت و اسـرار، داراى   آیا درباره ى خدا شک است، با اینکه فطرت مى

آفریدگارى است که آنها را با آن ویژگیها آفریده است، ولى آن آفریدگار در درون آنها نیست بلکه محیط 

  دشان نزدیکتر است.بر آنها است و به آنها از خو

  گوید:» انکار وجود خدا متّکى بر دلیل نیست«تحت عنوان  1دانشمند فیزیولوژى» اندرو کانواى آیوى«

خطـا اسـت، چنانکـه    » خدا وجود دارد«گوید  هیچ کس قدرت آن را ندارد تا ثابت کند که فکرى که مى

ثابت کنـد، منکـر خـدا،    » خدا وجود ندارد«گوید:  اى که مى درت آن را ندارد که صحت فرضیهاحدى ق

شود  کند ولى قدرت آن را ندارد که انکار خود را بر اساس دلیل تأیید کند، و گاه مى وجود او را انکار مى

  .کند، ولى باید شک خود را بر اساس فکرى، مستند سازد که انسان در وجود چیزى شک مى

باشـد، ولـى در    ام حتّى یک دلیل بر عدم وجود خدا، وجود داشته ام و نشنیده من در طول زندگیم نخوانده

که در وجود خدا، بعضى از  ام دلیلهاى بسیار بر وجود خدا، وجود دارد. چنان ام و شنیده همین وقت خوانده

گـذارد   نکار خدا در قلوب منکران مىهائى که ا هائى که ایمان در قلوب مؤمنان و آنچه از تلخى آن شیرینى

  کنم. را احساس و لمس مى

                                                        
١

رئیس رشتھ فیزیولوژى و داروشناسى  ١٩٤٦تا  ١٩٢٠ـ  دكتر آیوى از دانشمندان مشھور علوم طبیعى، است. وى از سال  
نشگاه ایلینویز استاد دانشكده پزشكى و نایب رئیس دا ١٩٥٣تا  ١٩٤٦دانشكده پزشكى دانشگاه نورث وسترن بود، و از سال 

 بود، و بعد از آن استاد قسمت فیزیولوژى و رئیس علوم كلینیكى دانشكده پزشكى دانشگاه شیكاگو گردید.
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جویند، عین همان برهانى است که اگر خداشبیه به  برهانى که منکرین خدا آن را براى اثبات وجود خدا مى

  .»شد...  انسان یا چیز مادى، یا حتّى مجسمه و بت بود طلب مى

  وید: گ این گفتار، شعاعى از نورافشانى قرآن است که مى

شـویم و مـا را جـز دهـر      میریم و زنـده مـى   و گفتند: غیر از زندگى دنیاى ما زندگى دیگرى نیست؛ مى«

  1»بافند. کند. حال آنکه به این گزافه هیچ علمى ندارند (و) اینان به جز گمان نمى (طبیعت) هالك نمى

  

  

  دانش و دین ى رابطه مورد در دانشمندان نظرات

ه خـدا        اکنون به ذکر پاره اى از نظرات جمعى از دانشمندان بزرگ و مشـهور جهـان دربـاره ى اعتقـاد ـب

  ایابى با دانش و دانشمند، جدائى و ستیزى نیست.پردازیم، تا روشن گردد که بین اندیشه ى خد مى

  گوید: مى 2  (Edward Luther Kessel)ـ ادوارد لوترکسل1

اى براى اثبات وجود خدا به اضافه ى دالئل فلسفى سابق،  در سالهاى اخیر با بررسیهاى علمى، دالئل تازه«

است، البته دالئل فلسفى سابق در مورد ایمان به خدا براى هر کسى که از تعصب و عناد دور  بدست آمده

از افزوده شدن دالئل جدید بر دالئل قـدیم   است، کافى است، ولى من به عنوان مؤمن به خدا به دو سبب

  خوشوقتم:

ها را  شناسانند، دیگر آنکه پرده هاى خدا را به ما مى ترى نشانه نخست اینکه این دالئل تازه، به طور روشن

ه خـدا       از جلوى چشم بسیارى از دانشمندان بدبین بر مى دارند، به طورى که آنها را نـاگزیر بـه ایمـان ـب

  کنند. مى

ن سالهاى اخیر، در آمریکا، گرایشى به مذهب بوجود آمده است، و به نظر ما این گرایش به هیچ وجه در ای

در جهت خالف علم و دانش نیست، و بدون تردید پیشرفتهاى علمى جدید اثر بسـزائى در مـورد اثبـات    

  کند. آفریدگار این جهان دارد و نقش بزرگى در این گرایش ایفا مى

هدف از این برّرسیهاى علمى اثبات وجود آفریدگار نبوده، بلکه هدف از این برّرسى  ناگفته پیدا است که

و تفحص، کشف اسرار و ریزه کاریهاى طبیعت و استخدام نیروهاى آن است، و این ربطى به بحث درباره 

                                                        
١

 .٢٤ھر و مالھم بذلك من علم ان ھم اال یظنون جاثیھ ـ ـ  و قالوا ما ھى االحیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یھلكنا اال الد 

 
٢

شناسى در دانش�گاه  شناسى، داراى دكترا از دانشگاه كالیفرنیا استاد و رئیس زیست شناسى و حشره ـ  وى متخّصص در حیوان 
 .باشد شناسى حشرات گوناگون مى سان فرانسیسكو، متخّصص در جنین
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ـ  وم ى مشکل سازنده ى اولى این جهان ندارد، بلکه بحث درباره ى سازنده از بحثهاى فلسفى است نه عل

ها و طرز عمل ماشینى آنها است، اما چه کسى این طرز عمل  طبیعى؛ هدف از علوم طبیعى شناختن پدیده

  را به آنها عطا کرده است؟ علوم طبیعى در صدد شناسایى آن نیست.

ولى در هر انسانى حتّى در دانشمندان علوم طبیعى میل و گرایش بـه فلسـفه وجـود دارد، امـا متأسـفانه      

کنند.  ى مبدأ جهان فکر مى ى کمى از آنها درباره ن عالیقدر همیشه فیلسوف ممتاز نیستند، تنها عدهدانشمندا

ى علوم طبیعى در مورد اثبات وجـود   اى که از ناحیه ى دانشمندان علوم طبیعى به ادلّه و به راستى اگر همه

و عقل و وجـدان خـود را   کردند،  آید، از روى انصاف و بدون هرگونه تعصب توجه مى صانع بدست مى

دادند، حتماً بدون تردید به وجود آفریدگار جهان ایمان  تحت تأثیر عواطف و شرائط محیط خود قرار نمى

  باشد. آوردند که تنها راه حل در مورد تفسیر حقایق جهان، همین راه مى مى

ریدگار جهان کـه  مطالعات و بررسیهاى علمى، بدون شک ما و هر صاحب عقل سلیم را به درك وجود آف

  کشاند. باشد مى» خدا«همان 

خدا بر نسل کنونى ما منّت گذاشته و کوشش علمى را در کشف بسیارى از امور طبیعـى بـه مـا موهبـت     

فرموده است، بنابراین بر همه انسانها از دانشمندان علوم طبیعى و دیگران الزم است کـه در پرتـوىِ ایـن    

  »خدا، قویتر نمایند. کشفیات مهم علمى، ایمان خود را به

  دهد: ى علوم تجربى در مورد حدود ماده سخن خود را چنین ادامه مى وى سپس بعد از بررسى ادله

ى دالئل دیگر را در مورد تشریح حکمـت و تـدبیر و عجائـب جهـان،      توان همه در این بحث کوتاه نمى«

و تحول و تکامل حشـرات، بـه   شناسى  هاى محدود خودم درباره ى جنین بررسى کرد ولى من در بررسى

کنم، ایمان من بـه   ام، هرقدر در مورد طبیعت و جهان بیشتر مطالعه و بررسى مى دالئل بسیارى دست یافته

  شود. وجود خدا در پرتو این ادله و شواهد بیشتر مى

مظـاهر و  دهـد، غیـر از همـان     ها که علوم طبیعى به مطالعه و بررسى آنها اهمیت فراوان مى فرآیند پدیده

  اى از مراحل فرآیند خلقت است. تواند باشد، و تکامل نیز مرحله هاى وجود آفریدگار و مدبر نمى نشانه

کنند) که حتّى بسیارى از  و على رغم نظریات مادى گراها (که به بهانه نظریه تکامل وجود خدا را انکار مى

یده به تکامل خداپرستى، هیچگونه منافـات  دانشمندان با وجدان آنها را از مرز حقیقت دور کرده است عق

ندارد، بلکه به عکس از حماقت و تناقض در اندیشه است که انسان قانون تکامل را بپذیرد، ولـى وجـود   

  خالقى را که این تکامل را به وجود آورده انکار کند.

یمان به خدا داشتند، زیست تا کنون بسیارى از افرادى که ا که در قرن چهارم مى» اوگوستى نکبیر«از زمان 

کردند در حالى که خلقت به معنى صنعت صنعتگران را قبول نداشتند، بلکه معتقد بودنـد کـه    زندگى مى

  شود. خلقت بر اساس تکامل انجام مى
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اهمیـت فـوق   » تکامل«حقیقت این است که به نظر طرفداران این عقیده ـ که من نیز از آنها هستم ـ براى   

بى وجود دارد، که هر فرد با وجدان و بى تعصب را به سوى عقیده به خـدا دعـوت   اى از نظر مذه العاده

  کند. مى

کنم که مطالعه و بررسى علوم، با فکرى روشن، حتماً انسان را ناگزیر ایمان به وجـود خـدا    باز تکرار مى

  »(آفریدگار جهان) خواهد کرد.

  یکى از دانشمندان گوید: (Carl Hiem)ـ 2

کند که به وجود آفریدگار حکیم که در ماوراء ماده و  بدیع جهان خلقت، ما را ناگزیر مى شگفتیها و اسرار«

  »دارد. محاسبات مادى است، ایمان بیاوریم، نه اینکه تنها این عقیده را براى ما روا مى

  گوید:1 (Walter Oscar Lundberg)ـ والتر اسکار الندبرگ 3

تواند بـه حقیقـت    دانشمندى که همواره با مطالعه و بررسى هاى علمى سروکار دارد، بهتر از دیگران مى«

  ى وجود خدا برسد. درباره

کند، (اصـل آن کـه هـر معلـولى      ینى که از طریق علم در بحثهاى خود بر مقتضاى آن تکیه مىاصل نخست

نیازمند به علّت است) ذاتاً به وجود خدا داللت دارد، بسیارى از دانشمندان ـ کـه بـه ایـن نکتـه توجـه       

تى بدانیم که اند، ولى شایسته نیست که ما این موفقیت را ضد حقیق اند ـ در تحصیل علوم موفق شده نکرده

  به آن اشاره شد.

اکنون رمز موفقیت در تحصیل و تحقیق علوم بستگى کامل به استفاده از اسـلوب معـین دارد، دیگـر بـه     

شود (در صورتى که موفقیت در شناخت آفریدگار  اصول اولیه که این اسلوب بر آن مبتنى است توجه نمى

  »آید. ش آنها بدست مىى استفاده از اصول اولیه و علّت پیدای در نتیجه

  

  خدا وجود درك به دانشمندان توجه عدم علّت

کنـد، چـرا توجـه بعضـى از      اى که علوم بر آن استوار است، داللت بر وجود خدا مى با اینکه اصول اولیه

  شود؟ دانشمندان در مطالعات خود به این جهت و مسیر متمایل نمى

  کنیم: ع این توجه است که ما در اینجا به ذکر دو علت از آن اکتفا مىپاسخ آنکه: مان

ـ نخست اینکه: گاهى شرایط و جو سیاسى، و فعالیتهاى ضد خدایى ملحدین و توجه خاص دولتهـا در  1

                                                        
١

داراى درجھ دكترا از دانش�گاه ج�ان ھ�اپكینز ك�ھ اس�تاد فیزیول�وژى در دانش�گاه شناسى،  ـ  دانشمند فیزیولوژى و شیمى زیست 
 مینسوتا و استاد بیوشیمى كشاورزى در دانشگاه مذكور بود.

 



 38

شـود کـه    اشاعه مادى گرایى و مبارزه با خداپرستى بخاطر هدفهاى مخصوصى که دارند، باعـث آن مـى  

  ارى رونق گیرد.اندیشه ى خدا انک

تواند فکرى را از ترس عذاب روحى و جسـمى   گیرد، با اینکه حتى مى ـ انسان دستخوش اوهام قرار مى2

آزاد کند، ولى برایش آسان نیست که از زیر سایه شوم تعصب و اوهام رهائى یابد و از این گرفتـارى در  

  امان باشد.

شود که انسانها در همان دوران طفولیـت، بـه    ن مىمثالً: در تمام تشکیالت مذهبى مسیحیان کوشش فراوا

نه خود 1وجود خدائى شبیه انسان ایمان بیاورند، به جاى اعتقاد به اینکه انسان خلیفه ى خدا بر زمین است؛

  خدا.

یابند که  ردند، در مىگ شوند و کم کم وارد محیطهاى علمى مى وقتى که این اطفال با این عقیده بزرگ مى

آن تعلیمات غلط دوران کودکى درباره ى آفریدگار جهان که به صورت یک انسان است، با مفاهیم علمى 

شود که آنها پشت پا بـه اعتقـادات دینـى     بلکه با هر گونه دالئل منطقى سازگار نیست، و همین باعث مى

اى که آنها را به عقیده ى مـذهبى   بلکه در برابر هر عقیده ى تازه2بزنند، و براى همیشه از آن فاصله بگیرند

  پیوند دهد و درباره ى وجود خدا بحث کند، جبهه بگیرند و آن را طرد نمایند.

  گوید: مى 3ـ آلبرت انیشتین4

در این جهان پر اسرار و مجهول، نیروئى عاقل و با شعور و قدرتمند وجـود دارد کـه همـه ى جهـان و     «

  »پدیده هایش بر آن داللت دارند.

  گوید: مى 4 (Paul clarence Aebersold)ـ پاول کالرنس ایبرسولد 5

  فرانسیس بیکن فیلسوف انگلیسى، حدود بیش از سیصد سال قبل گفته:«

                                                        
ـ  منظور ما از اینكھ انسان خلیفھ خدا در زمین است، این نیست كھ انسان خداى زمین است در مقابل خداى آسمان، بلكھ  ١

است كھ خدا این انسان را بھ جاى انسانھاى پیشین خلق كرد، و نسل آن را خلیفھ نسل قبل قرار داد شرح این مطلب منظور این 
 ایم. داده» ٣٦٩، ص١البشارات و المقارنات ج«را در دائرة المعارف خود 

 
٢

روشنتر، تربیتھاى غلط، و برداشتھاى ناصحیح از مذھب بلكھ بجاى آن اوھام و خرافات را تزریق كردن، این ـ  بھ عبارت  
نتیجھ را در پى دارد كھ وقتى چنین شخصى كھ با این اوھام بارآمده، با علم و تحقیق سروكار پیدا كرد، از نارسائى این اوھام 

 كنیم . ت كھ خطر تحریف حقایق را بھ خوبى احساس مىبیمناك گردد و از خداشناسى دورى كند، اینجا اس

 
٣
آلمان بھ دنیا آمد و » ورتمبرگ«در ایالت » اولم«در شھر  ١٨٧٩ـ  انیشتاین متفّكر بزرگ و فیزیكدان معروف جھان بھ سال  

بیت را نوش�ت ك�ھ ش�ھرتى عظ�یم دارد و  ١٩٠٥سالگى در آمریكا در گذشت وى بھ س�ال  ٧٦در سن  ١٩٥٥بھ سال  تئ�ورى نس�
انى ش�روع اى ب�ھ روزول�ت رئ�یس جمھ�ور آمریك�ا نوش�ت و ب� كمند كسانى كھ ب�ھ فھ�م آن ق�ادر باش�ند، از كارھ�اى او اینك�ھ: نام�ھ

 تحقیقات اتمى گردید دائرة المعارف فرھنگ و ھنر ـ مترجم.

 
٤

د علوم طبیعى زیستى، داراى رتبھ دكترا از دانشگاه كالیفرنیا، و رئ�یس ش�عبھ ایزوت�وپ در كمیس�یون نی�روى اتم�ى ـ وى استا 
 اى و نیروى اتم بود. عضو جمعیت علوم ھستھ» اوك ریج«
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کند، اما اطّالع عمیق و وسیع در فلسفه او  انکار وجود خدا نزدیک مى اطالع اندك از فلسفه، انسان را به«

  »کشاند. را به تدین و خداشناسى مى

  »صحیح است...» فرانس بیکن«مسلّماً این سخن 

  گوید: مى 1ـ کرسى موریسن6

یابیم و بـر نـور شـناخت مـا      ایم، ولى هر قدر که بر علوم جدید دست مى ما در ابتداى علوم قرار گرفته«

  گوید: شویم، که به ما مى اى روبرو مى شود، با برهان تازه افزوده مى

ه خـدا ایـن چنـین بـه      «  به راستى که این جهان مصنوع و آفریده ى عقل خالق و فعالى است ـ ایمان ـب

کند، احساس تقرب به  شناخت بستگى دارد ـ و دانشمند هر مرحله ى جدیدى که از علم و دانش طى مى 

نماید؛ من خودم شخصاً در مطالعات و بررسى هاى علمى، هفت دلیل بزرگ بر وجود خدا یافتم و  خدا مى

  » ام... هاى ایمان خود را بر آن استوار کرده پایه

  دازد، که بعداً به تناسب، آن هفت دلیل را ذکر خواهیم کرد.پر سپس به شرح آن هفت دلیل مى

  گوید: مى 2ـ مارلین بوکس کریدر7

من به عنوان شخصى که دائماً به تحقیقات علمى اشتغال دارم، در وجود خداى خالق بزرگ هرگز شـک  «

نگـریم و آن را دلیـل    کنیم آن را بر اساس نظام دقیق و ظریف مى ندارم، وقتى که ما جهان را مشاهده مى

توانیم حرکات  دقیق به قدرى گویا و حساب شده است که ما مىدانیم، این نظم و ترتیب  آفریدگار آگاه مى

هاى طبیعى را بـر طبـق معـادالت     توانیم پدیده سیارات و حتّى قمرهاى مصنوعى را پیش بینى کنیم، و مى

  ریاضى بیان و تشریح کنیم.

  »یق نمائیم.توانیم وجود خداى آگاه را تصد و همچنین از راه فیزیولوژى (علم وظائف اعضاء) به خوبى مى

  گوید: مى 3  (George Earl Davis)ـ جرج ایرل داویس8

گردد، و در نتیجه اشتیاق و  نائل شود، موهومات و خرافات نابود مى هر قدر که انسان به پیشرفتهاى علمى«

  شود. استقبال انسان به عقائد مذهبى و مطالعات دینى افزوده مى

منظور ما از این مطلب این نیست که وجود منکران خدا را در میان آنان که با علم و تحقیق سروکار دارند، 

                                                        
١

 كند. از او نقل مى» ٨٢محبھ صفحھ   ّهللا «ـ وى قبال رئیس مجمع علمى در نیویورك بود، مطلب فوق را كتاب  

 
٢

شناس�ى در  و اس�تاد زیس�ت» مریلن�د«دكترا در فلس�فھ از دانش�گاه  M.S.Cـ مارلین بوكس، دانشمند علوم طبیعى، داراى رتبھ  
 ولیسم و جریان خون بود.شرقى و عضو جمعیت علم الحیاة در آمریكا و متخّصص در متاب» نازارن«كالج 

 
٣
ـ  وى فیزیك دان داراى رتبھ دكترا در فلسفھ از دانشگاه مینوستا رئیس قسمت اتمى كارخانھ كشتى سازى آمریكا، و متخّصص  

 در تشعشع آفتاب و مسائل ھندسى و فیزیكى نور بود.
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ه خدانشناسان دانشمند بیش از خدانشناسان عامى هستند، دلیلى انکار کنیم، ولى براى صحت این شایعه ک

بینیم  نداریم، بلکه این شایعه با آنچه که ما اکنون در مورد شیوع و رواج خداشناسى در میان دانشمندان مى

  منافات دارد.

اسـتفاده  ایـم   دانـیم و دیـده   توانیم براى اثبات وجود خدا، از فکر و استنباط در هوود آنچه که مـى  ما مى

نمائیم...و به هر اندازه که علم و تکامل در سطح جهان به پیش برود، به همان اندازه محکمترین دلیـل بـر   

  »ها خواهد بود. وجود خالق مدبر در وراى این پدیده

  گوید: مى 1  (Russel Charles Artist)ـ راسل چارلز آرتیست9

ها، ناتوانم  و یا غیر آن از پدیده 2خواهم بگویم که من به این علت که از درك علت عمل پروتوپالسم نمى«

کنند که چون، علم از کشف علت و  بینم بسیارى از این منطق استفاده مى ایمان به خدا دارم هر چند که مى

تفسیر اسرار خلقت عاجز است، پس ناگزیر باید تسلیم عقیده ى به وجود خدا شد، من هرگز از این منطق 

گویم: حتى اگر روزى همه مشکالت علمى حل شود و ما تمام اسرار پروتوپالسم و  کنم، و مى نمى پیروى

غیره را به خوبى درك و کشف کنیم، چیزى را بیشتر از نظم و اسرار آن چه آفریدگارى مدبر و حکـیم و  

ارت روشن تر: اگر (به عب» ایم. بزرگتر از همه چیز آن را خلق کرده و به کار انداخته، درك و کشف نکرده

اى آن را آفریـده و بـه کـار     همه ى اسرار جهان را کشف کنیم، باز باید بگوئیم که وجود حکمت عالیـه 

  انداخته است.)

  گوید: مى 3 (Oliver Wendell Holmes)ـ اُلیور وندل هولمز 10

شود، وقتى که  هاى بین علم و مذهب به تدریج کم مى رود، فاصله هر اندازه که علوم بشرى به پیش مىبه «

  »گردد. تکامل علمى پیدا شد، در پرتوى آن ایمان به وجود خداى بزرگ کامل مى

  گوید: ـ جمیز جینز مى11

اشین بزرگ تعبیر نمائیم؛ زیرا اگر ما از این جهان به فکر بزرگ تعبیر کنیم، سزاوارتر از آنست که به یک م«

  »اى است که نظیرى براى آن نیست. جهان پدیده ى فکرى پدیدآورنده

  گوید: مى 1ـ آلبرت مک کامپ وینچستر12

                                                        
١

دانش��گاه مینس��وتا، اس��تاد ك��الج فرانكف��ورت آلم��ان، عض��و شناس��ى، داراى رتب��ھ دكت��را از  شناس��ى و گی��اه ـ  متخّص��ص زیس��ت 
 شناسى. آكادمیھاى علوم ایاالت ایندیانا، مؤلف چندین كتاب در زیست

 
٢

 دھد. ھ جسم سلول را تشكیل مىاى ك اى شبیھ سفیده تخم مرغ، جزء عمده سلول، ماده ـ  پروتوپالسم: ماّده 

 
 كند. از او نقل مى» ایرویك ویلیام«ـ  دانشمندان بزرگ طبیعى، این مطلب را  ٣
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آیا ممکن است که اعتقاد و پرستش دانشمندى که با مطالعه و تحقیق سـروکار دارد بـا شـخص عـامى     «

یکسان باشد، آیا در محیط کشفیات علمى چیزى که پرستش و گرایش انسان را به خداى قادر و بزرگ کم 

  کند وجود دارد؟

کنند دانشمندان در میدان اکتشافات  یابد که گمان مى اى راه مى ى هستند که احیاناً در مغز عدهاینها سئواالت

کنند که بر خالف دین و مذهب (طبق گفته ى بعضى از تفسیر کنندگان)  دامنه دار خود، حقایقى کشف مى

  است.

که در دانشگاه وارد شـدم، و  مثالى در این باب که در مورد خودم اتفاق افتاده برایتان بگویم من هنگامى 

هاى من مرا به کنـارى کشـید، و از مـن     آماده تحصیل گشتم، به خوبى به یاد دارم که روزى یکى از عمه

خواهش کرد که از ادامه ى تحصیل منصرف شوم؛ زیرا علوم ـ به عقیده آنها ـ به زودى ایمان و دیـنم را    

علوم و دین دو نیروى مخالف هم هستند، و امکـان  «رد: گیرد، او همچون بسیارى این تعبیر را ک از من مى

  2»ندارد هر دو در دل یک شخص جمع شوند.

کنم که قلبم پر شده از  ولى خوشبختانه امروز پس از سالها تحصیل و مطالعه ى علوم مختلف احساس مى

ام، بلکه در پرتو  فتهایمان به خدا است، و در طول این تحصیل، چیزى که موجب تزلزل ایمان من شود نیا

  3اشتغال به علوم، ایمانم به خدا نسبت به قبل، خیلى بیشتر و نیرومندتر شده است.

اى که انسان در  افزاید، و هر کشف تازه ست که علوم بر بصیرت انسان به قدرت و بزرگى خدا مىشکى نی

شود، و رسوبات شرك و خرافات را که از دیر زمانى  یابد، ایمانش به خدا بیشتر مى محیط تحقیق خود مى

را که متّکى بر حس و  ها حقایق عالى و استوار برد و به جاى آن است با اعتقادات دینى آمیخته، از بین مى

  بخشد... تجربه است مى

گردد، بلکه در پرتو معرفت، شناخت  ایمان ما به خدا به سبب معرفت ما به این حقایق، نه تنها متزلزل نمى

  »شود. ما به خدا و جهانى که خداى بزرگ آن را آفریده افزوده مى

                                                                                                                                                         
شناسى در دانشگاه بایلور، رئیس سابق آكادمى  شناسى، داراى رتبھ دكترا از دانشگاه تگزاس استاد زیست ـ  متخّصص زیست ١

 ثت و تأثیر اشعھ مجھول در مگس در وزوفیال.علوم فلوریدا متخّصص در علم ورا

 
٢

ان�د،  آمیز از این ناشى شده كھ نوعاً در مقایسھ بین علم و دین، دین خراف�ى مس�یحیان را در نظ�ر گرفت�ھ ـ  این تصّورات فاجعھ 
دان�د، ك�ھ ب�راى آم�رزش گناھ�ان  كھ بشر متولد شده از زن را، خدا مىعلوم با دین راستین مخالفتى ندارد، ولى با خرافات كلیسا 

 بندگان بھ دار آویختھ شد و...

 
٣

ـ  این موفقیت بخاطر ترك مذھب خرافى كلیسا در مورد عقیده تثلیث در نتیجھ گرایش بھ خداى واحد است كھ انسان در پرتو  
 یابد. علوم مختلف امكان دین راستین را مى
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  گوید: مى» اصل علیت«انشمند زیست شناس، تحت عنوان د 1ـ اندرو کانواى آیوى13

چند سال قبل با گروهى از بازرگانان در ضیافتى کنار هم نشسته بودیم، یکى از دانشمندان مشـهور نیـز   «

ام عده ى زیادى کـه بـا    شنیده«حضور داشت، در وسط گفتگویى که ما با هم داشتیم یکى از تجار گفت: 

  »وجود خدا هستند، آیا این گفته درست است؟ علوم سروکار دارند، منکر

او پس از این سؤال به من نگاه کرد، در پاسخ گفتم: من صحت این قول را قبول ندارم، بلکه بر خالف آن، 

ام که بسیارى از دانشمندان بزرگ، به وجـود خـدا    من در مطالعات و برّرسیهاى خود چنین بدست آورده

  اند. اند، یا درست نفهمیده ار آنها را درست نقل نکردهاعتقاد دارند، ولى مردم یا گفت

» اصلى«سپس افزودم که انکار خدا و ماتریالیسم در طرز تفکر با دانشمندان مغایرت دارد؛ زیرا دانشمند از 

ممکن نیست هیچ ابزارى بدون سازنده باشد؛ دانشمند، بر اساس حقایق مسلّم «گوید:  کند که مى پیروى مى

شود، با امید فـراوان و قلبـى آکنـده از     کند و وقتى که وارد آزمایشگاه مى عقل استمداد مىو معروف، از 

  »کند. ایمان کار مى

  

  مادیگرى به گرایش علل

مطالب قبل نظرات دانشمندان و کسانى بود که با مطالعـات و تحقیقـات علـوم تجربـى سـروکار دارنـد،       

یده ى خداپرستى مخالفتى ندارد، آنچه که علت گرایش به مادیگرى و مانع اعتقـاد بـه   بنابراین علوم با عق

  خدا است عبارتست از:

ـ شرایط سیاسى استبدادى که انسانها را به سوى الحاد و انکار خدا، و مبارزه با ایمـان بـه خـدا سـوق     1

  2دهد. مى

شود تا انسـانها در همـان دوران    ـ در تشکیالت و تبلیغات تبشیرى کلیسا و مسیحیان کوشش فراوان مى2

کودکى، با اعتقاد به خدا اما شبیه انسان سه ضلعى (تثلیث) تربیت شوند، خدایى که بدست بندگان خود به 

در مفهوم چنین خدایى باعث شد که گروهى  دار آویخته شد تا قربانى گناهان آنان گردد، و همین نارسایى

  3از دین و خداپرستى فاصله بگیرند.

                                                        
 ـ  قبالً بیوگرافى او بیان شد. ١

 
٢

 وجود داشت.ـ  ھمانند آنچھ در ھفتاد سال حكومت كمونیستى در شوروى سابق  

 
٣
این دو علت را موجب جدایى بعض از دانشمندان از دین و عقیده بھ خدا » والتر اُسكار الندبرگ«ـ  قبالً گفتیم دانشمند بزرگ  

 دانستھ بود .
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الى کردن از تکلیف قوانین الهى اسـت؛ از  ـ یکى از عوامل فاصله گرفتن از عقیده ى خداپرستى شانه خ3

گیرد، این طبیعت زشت، فطـرت   این نظر که این قوانین جلوى بى بندوبارى، و آزادى هوى و هوس را مى

افکند، در نتیجه بر قضاوت عقل و فطـرت خـط بطـالن     و عقل انسان را بیمار کرده و پرده بر سر آنها مى

  کشد. مى

ش به مادیگرى و انکار خدا شده به حدى که انکـار خـدا را یـک مطلـب     اینگونه علل و امور باعث گرای

  نماید. برهانى و روشن، وانمود مى

یابیم منکران خدا، در میان مسیحیان بیشتر از پیـروان مـذاهب دیگـر     با توجه به علّت دوم است که در مى

ا عقیـده بـه    کند، ولى ع است؛ زیرا علم و دانش گرچه عقیده به خدا را در اصل تصدیق مى لم، مخالف ـب

خدایى است که شبیه انسان عاجز باشد (که زائیده شده و به دار آویزان شده است.) بخاطر همین نارسایى 

کنند. تنها به خاطر آنکه آن خداى معرّفى شده کلیساها  بینیم آنان عقیده ى به خدا را ترك مى است که مى

  اند، ممکن نیست خالق و آفریدگار جهان با عظمت باشد. دهکه آنها از زمان طفولیت با عقیده به آن بارآم

ولى دانشمندانى که از خداى درست شده ى کلیسا به دورند، آنها قدرت علمى آن را دارند که در عقیده 

ى به خدا، همگام با پیشرفتهاى علمى بـه پـیش رونـد، بـه خصـوص آنانکـه از سیاسـتهاى اسـتبدادى         

کنـد بـه دورنـد، و نیـز تحـت تـأثیر        ه با عقیده ى خداپرستى پیکار مىمارکسیستى و الحاد که سرسختان

  گیرند. هوسهاى نفسانى که آنها را از این عقیده ى پاك عقل پسند و متعادل باز دارد، قرار نمى

شود تا علوم را در راه عقیـده ى   این آزادگان هستند که برایشان فرصت و مجال دامنه دار علمى فراهم مى

ام نمایند، على رغم اینکه هدف از بررسیها و تحقیقات علمى اثبات وجود آفریدگار نیست، به خدا استخد

  بلکه هدف از آنها برّرسى اسرار طبیعت و کشف نیروهاى آن است.

  

  

  است آن از شکلى بلکه نیست وجود همه ماده

  چرا؟ روى دنباله

اند، ما هم گروهى از انسانها  : ...آرى آنها گروهى از انسانها هستند، که عقیده ى به خدا را قبول کردهمادى

هستیم، روا نیست که ما بدون برهان و دلیل، به راه آنها گام نهیم، چنانکه آنها به راه مـا مـادى گراهـا در    
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کنند، ما درباره خدا  رباره خدا، شک نمىنهند، بر خالف آنها که د مورد عقیده به اصل بودن ماده، گام نمى

  در شکیم و شک ما مستند به دلیل است، یا اصالً در ماوراء ماده خدائى نیست مطابق این فرمول که:

  وجود = ماده، و ماده = وجود است.

  و دیگر غیر ماده چیز دیگرى نیست.

غیر از ماده، چیز دیگـرى   توضیح اینکه: جهان یک حقیقتى است که در آن شکى نیست، ولى این حقیقت

  ایم، همان گونه که غلط است مانند سوفسطائیها بگوئیم: نیست؛ زیرا ما غیر از ماده را نیافته

  کل ما فى الکون وهم او خیال او عکوس فى المرایا او ظالل

  »هائى است. هرآنچه که در جهان است، پندار و خیال و یا عکسهائى در آینه و سایه«یعنى: 

است که بگوئیم اصل در حقیقت، مجرد ازلى (خداى بى آغاز) در خـارج از مـاده اسـت؛ بـه      و نیز غلط

کند؛ زیرا ما هرقدر که در پرتو علوم بـه   اضافه اینکه حس و علوم تجربى چنین وجود را نیز تصدیق نمى

همـه درازاى  پردازیم، غیر از ماده، آثار، فعل و انفعاالت ماده در  هاى جهان مى بررسى و موشکافى پدیده

یابیم، و هر چیزى که علم آن را تأیید نکند، مساوى بـا جهـل و    بحثهاى علمى تجربى چیزى دیگرى نمى

  خرافات است.

  

  است نبودن از غیر نیافتن

کنیم که شما در وجود خدا شک دارید، ولى شک شما مستند نیست! زیـرا شـک مسـتند     الهى: فرض مى

که در ظاهر بر مبناى دلیلى باشد که آن دلیل انسان را در افکار خود فریب دهد؛ اما در جهان شکى است 

چنین دلیلى نیست که انسان را در عقیده ى به خدا، بدگمان سازد. بلکه جهان با همه ى پدیده هـایش دژ  

  خلل ناپذیرى در راه اثبات وجود خدا است و نیافتن دلیل نبودن نیست.

کنیم که شما یقین دارید که در ماوراى طبیعت، خدائى نیسـت،   گذریم. فرض دیگرى مى از این فرض مى

  به چه دلیل؟

اید؟! هیچ دانشمندى تا امروز چنین ادعائى  اید؟ و خدا را نیافته هاى جهان را شناخته آیا شما همه ى پدیده

نـوز بشـر بـه کشـف آنهـا      نکرده است. تنها در این زمین مسکونى ما آنقدر موجودات زنده هستند، که ه

اند که مراحل کشف موجودات زنـده   شوند! هیچ یک از دانشمندان نگفته نرسیده، و روز به روز کشف مى

  رسد. زمینى به آخر رسیده یا روزى به آخر مى

توانیم قضاوت کنیم درباره وجودى که، زمین و آسمان او را دربرنگرفته و قابل  در این صورت، چگونه مى
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 1»اوست کسى که در آسمان خداست و در زمین خداست«مان وجودى که به فرموده قرآن حس نیست، ه

  ادعاى جستجوى کامل و نیافتن کنیم!

نکرده اید؟ احدى چنین ادعائى  اید، و در بین آنها خدا را نیافته ى نیروهاى این جهان را شناخته آیا شما همه

شوند در حالیکه دیروز جزء مجهـوالت   ى جهان نیروهاى پنهانى است که هر روز کشف مى است. در پهنه

بودند. دانشمندان با کوشش پیگیر براى شناخت این نیروها در تالشند آنها با آن همه پیشـرفت علمـى بـا    

اند، و تاکنون در آغاز  ر گرفتهکنند که در برابر انبوهى از مجهوالت در جهان قرا کمال شرمندگى اعالن مى

  کارند!

وجود خدا از نیروهائى نیست که بشر در کشفیات علمى خود آن را تحت تسخیر درآورد. وانگهـى همـه   

شوند! مثالً: دانشمندان از نیروى الکتریسته ـ به عنوان یک حقیقت علمى ـ    نیروها که دیده و احساس نمى

کنند، ولى احدى هرگز خود آن نیرو را در دل اتم ندیده است و  مى اند، گفتگو از زمانى که اتم را شکافته

کنند باشد،  ى چنین نیروئى که درباره آن گفتگو مى در آزمایشگاههاى خود، دستگاه مجهزى که نشان دهنده

  وجود ندارد.

کنند؛  و مىى علوم تجربى با آن پیوند دارد، گفتگ اى که همه و یا دانشمندان درباره ى نیروى جاذبه عمومى

با اینکه هیچ کس آن را با حس مادى، درك نکرده، بلکه آثـار قطعـى آن، پژوهشـگران را بـه وجـود آن      

  کند. راهنمایى مى

ى روح، عقل، جنون، حب، بغض و امثال آنها است کـه قابـل حـس و در     و یا همانند بحثهایى که درباره

  شود سخنانى دارند. به وجودشان پى برده مىقلمرو علوم تجربى نیز نیستند، و تنها از آثار آنها 

خدایى نیست، و عقیده ى خداپرستى یک نوع از خرافـات  «گوئید:  روى این اساس از کجا بطور قطع مى

معلومات بشر درباره ى جهـان و نیروهـا و سـاکنین آن آنچنـان     » است و با هیچ حقیقتى سازگار نیست؟!

عقل روا نیست که قطع پیدا کند به اینکه فالن چیز غیر قابـل  محدود و ناچیز است که براى انسان سلیم ال

اش آن را صد در صد محال بداند که آنوقـت   توجه در عالم است، مگر اینکه عقل و فطرت دست نخورده

  تواند قطع به عدم آن پیدا کند. مى

شویم و  و زنده مىمیریم  و گفتند: غیر از زندگى دنیاى ما (زندگى دیگرى) نیست؛ مى«به فرموده ى قرآن: 

حال آنکه به این (گزافه) هیچ علمى ندارند (و) اینان به جز گمان » کند. ]هالك نمى ما را جز دهر:[طبیعت

  2»بافند. نمى

                                                        
١

 ٨٤ـ  ھوالذى فى السماء الھ و فى االرض الھ زخرف /  

 
٢

 ٢٤ـ  و قالوا ما ھى اال حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یھلكنا اال الدھر و مالھم بذلك من علم ان ھم اال یظنون جاثیھ /  
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  براى آنها علم به چنین چیزى پیدا شده که حتّى احاطه ى علمى به آن ندارند؟ آرى از کجا

یابید، و هرگز خدا قابل حس نیست، هر چیزى کـه قابـل حـس اسـت،      ...شما خدا را از روى حس نمى

محدود، مرکّب، متغیر و مخلوق است، بنابراین چگونه در جستجوى آن هستید که خداى نامحـدود را بـا   

ى  هاى او کامالً آشکار است، پهنـه  برد، اما آثار و نشانه ریابید؟ او ذاتاً در نهایت خفا بسر مىحس مادى د

  کنند. جهان و آنچه در آنست نشانه ى روشنى است که بدون شک داللت بر وجود او مى

کنید  شما مادى گراها در سایه ى علوم تجربى و فکرهاى محدود براى درك وجود غیر محدود کوشش مى

ه عبارت از ذات پاك خدا باشد که شناخت ذات او از قلمرو حس و فکر بیرون اسـت؛ در ایـن مسـیر    ک

اى که قلّه ى آن بسیار باال رفتـه صـعود    خواهند از کوه سر به فلک کشیده همچون کودکانى هستید که مى

ادى که عبارت خواهید معماى هستى را حل کنید، در صورتى که هنوز به شناخت الفباى جهان م کنند مى

  اید! دهند نرسیده از ذرات نخستین عالم که شکلهاى مختلف ماده را تشکیل مى

کوتاه سخن اینکه دانشمندان معتقد نیستند که علوم، قدرت دسـتیابى بـه هـر چیـزى را دارنـد، و حتّـى       

لیل کنند، چنانکه اند که حق و جمال و سعادت را تح توانند، براى هر چیزى تفسیرى بیابد. علما نتوانسته مى

اى براى درك نهایت زنـدگى فـراهم سـازند عاجزنـد.      از آنکه تفسیرى براى پدیده زندگى یافته یا وسیله

  بنابراین علوم عاجزتر از آنند که عدم وجود خدا را ثابت نمایند.

چه به آن علوم اهتمام دارند که نظریات خود را بروز دهند، و از کنه و ذات حقیقت پرده بردارند. ولى هر

شوند؛ در عین حال، انسانها نـاگزیر از اعتقـاد بـه وجـود      گردند، به همان مقدار از آن دور مى نزدیک مى

باشند، خدائى که از مخلوقاتش جدا اسـت و   آفریدگار ازلى (بى آغاز) که حقیقت ذاتش مجهول است مى

  یش در او.مخلوقاتش از او جدایند نه او در میان پدیده هایش است و نه پدیده ها

  

  شده داده ما به که ادراکاتى

کنیم در اینجا خدایى در وراى ماده و حس باشد؟ اما مشکل اینجاست که به مـا ادراکـى    مادى: فرض مى

کنـیم و نـه    غیر از ادراك مادى داده نشده، از این رو بر ما ایرادى نیست چه اینکه نه خدا را تکذیب مـى 

بلکه در وجود او شک میکنیم، چه آنکه وسائل ادراك ما تنها در حدود قلمرو ماده است نه غیـر   تصدیق،

  آن.

الهى:... اوالً وسائل ادراك به ادراك در احساس مادى منحصر نیست؛ زیرا عقل ما مسائل پیچیده و مشکل 

                                                                                                                                                         
 



 47

ه احکـام و     غیر مادى، امورى همانند: حساب، جبر، لگاریتم به چه معنى اسـت؟ آنچـه را کـه    مربـوط ـب

کند. آیا استدالل و نتیجه ى حاصل از این  تصدیقات کلى بیرون از شرائط و حدود ماده است را درك مى

مسائل مشکل به وسیله ى یکى از حواس پنجگانه ى مادى قابل حس است؟ اگر قابل حس است پس چرا 

و یا بخاطر این است که این مسـائل از   توانند آنها را درك کنند، آیا آنها حس ندارند؟ عوام بى سواد نمى

  قلمرو حس بیرون است؟

گوئیم عقل ذاتـاً بـا حـواس     گوئیم که: عقل و فکر، در همه جا از حس و ماده جدا است. بلکه مى ما نمى

  کند، قابل حس نیست. پنجگانه، قابل حس نیست، و همچنین قضاوتهاى عقل و براهینى که اقامه مى

زى منحصر به این نیست که ذات آن را از راه حس یا عقل درك کنیم. مـثالً: مـا   ثانیاً ـ تصدیق وجود چی 

کنیم. همانند: پـى   یابیم وحس مى کنیم از این رو که آثار آنها را مى بطور قطع حکم به وجود چیزهایى مى

راى کنیم به اینکه فـالن شـخص دا   بردن به نیروى جاذبه و مغناطیس و امثال آنها. و همچنین: ما حکم مى

عقل، جنون، یا علم و جهل، یا حب و بغض و... (که قابل حس نیستند) هست؛ این حکـم مـا از ایـن رو    

  بینیم. است که آثار آن صفات را به طور آشکار در آن شخص مى

کنیم که در جهان آفریدگارى مجرد از ماده وجود دارد؛ زیرا حدوث و نظام دقیق  روى این اساس حکم مى

هـا در آن محـراب    اى است کـه پدیـده   لت بر او دارد؛ و پهنه جهان محراب گستردهو چشمگیر جهان دال

  نمایند. ها از جهت ذات و صفات و آثار، داللت بر وجود خدا مى کنند و آن پدیده خداى خود را سجده مى

شود، و محال ذاتى است که او به وسـیله حـس    کوتاه سخن اینکه: وجود خدا با احساس مادى درك نمى

ایم چیزى را با ابزارى که نامناسـب بـا    شود؛ زیرا اگر ما بخواهیم با حس او را درك کنیم، خواسته درك

اوست درك کنیم. مانند این که: کسى بخواهد به وسیله ى چشم، بشنود؛ و به وسیله ى گوش ببیند؛ و بـه  

مثالها دورتـر و   وسیله ى حس چشایى لمس کند بلکه باید اذعان داشت که موضوع بحث ما خیلى از این

اى متناسب با خودش دارد. خواه آن  پر اسرارتر است؛ زیرا هر چیز قابل درکى، وسیله یا وسایل درك ویژه

چیز ماده باشد یا مجرد از ماده. خداى مجرد محال است که با احساس مادى درك شود، و محال است به 

تـوان   د و نامحدود است. بنابراین چگونه مىوسیله ى عقلها به ذات او آگاه گردیم؛ زیرا ذات پاك او مجر

ذات او را با وسایل مادى و یا عقل محدود، درك کرد، تنها راه براى یقین به وجودش از جهـت آثـارى   

کنند، جهان و آنچه در آنست از نظر کمیت و کیفیت و نظم و...اثر و نشانه  است که داللت بر وجود او مى

  ى قاطع وجود او است.

  باشد هست. اى حاکى از اینکه خدا خالق، عالم، قادر، زنده، مختار و...مى نشانهدر هر چیزى 

مطلب دیگر اینکه: احساس مادى نیز با آن دامنه ى وسیعى که دارد، نیاز ضرورى به عقل و نیـروى درك  

  پنهان دارد، و اگر آن نباشد احساس و تصدیقش باطل و بیهوده خواهد بود.
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ر میان ماده فرو رفته، از راه ماده و در بین ماده وجود خـدا را بیابـد؛ زیـرا    به هر حال محال است کسى د

  کند. ذات پاك او در سطح اعال است و تنها عقل به وجود او اطمینان پیدا مى

توانیم وجودى را در وراى ماده درك کنیم، و  گویید باورکردنى نیست؛ زیرا هرگز نمى مادى: آنچه شما مى

  وراى وجود بدانیم. وراى ماده را غیر از

  در نتیجه:

  وجود = ماده، ماده = وجود

ه عنـوان یـک     الهى: این ادعایى است که شما آن را شب و روز در طول گفتگو تکرار مى کنید، و به آن ـب

  پرسیم: ناپذیر معتقدید، ولى ما در برابر این ادعا از شما مى حقیقت و یا برهان خلل

دانید، واژه لغوى است و یا فلسفى؟ ما نه در کتابهاى لغـت و   مى» ماده«که آن را مساوى » وجود«آیا واژه 

ایم که وجود و ماده در همه جا به یک معنى است! این تفسیر و معنى جز  نه در فلسفه چنین معنى اى نیافته

نتیجه ى بافندگیهاى مادى و فلسفه ى الحادى ـ که منکر ماوراى ماده است ـ نیست. بنـابراین ایـن طـور      

نى کردن، یک ادعاى بدون دلیل است. باید دانست که سرمایه ى اول و آخر ما در طول این گفتگوهـا،  مع

  اى اعتبارى ندارد. ناپذیر باشد نه ادعاى مکررى که در هیچ فلسفه دالیل قاطع خلل

ـ  کنید که وجودى غیر از ماده نیست، ما ادعا مى شما ادعا مى دون کنیم که محال است ماده به وجود آید ب

اینکه خدایى در وراى این ماده باشد. ذات پاك او اصل و خالق در حدوث و پدیدار شدن جهان اسـت.  

  کرد! اگر او نبود وجود جهان محال بود؛ بلکه این عدم محض بود که حکومت مى

  

  

  مادى و الهى گفتگوى محور

ه به اصل بودن و ازلیت ماده همچون عقیده سوفسـطائیها  در بحثهاى آینده خاطرنشان خواهد شد که عقید

هاى گوناگون حاکى از آن است که ماده حادث و پدیده اسـت نـه    است؛ و همه ى دالیل قطعى در فلسفه

داند. به این ترتیب  ازلى و بى آغاز؛ و این دالیل هرگونه وجود ماده را بدون خدا در ماوراى ماده محال مى

  که:

  1ى ازلى + ماده، عدم = خداى ازلى ـ ماده وجود حادث = خدا

                                                        
 باشد. ـ  منظور از این فرمول این است كھ: ماده بدون خدا، عدم است و ماده ى حادث و پدیدار شده حاكى از وجود خدا مى ١
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چه آنکه معناى نبودن خدا در وراى ماده همان نبودن هرگونه ماده است. على رغم اینکه شما مادى گراها 

کنید که گویا همه ى ابعاد جهان را گرفته است، بى آنکه وجود غیر از ماده را روا  ورى تصور مىماده را ط

  بدانید، در اینجا اصل چیست؟

مادى: در این صورت بین ما و شما فاصله و مانع بزرگ و وسیع و دامنه دارى است؛ زیرا در تصدیق یک 

  نیستیم، پس چگونه با هم گفتگو کنیم؟اصلى که آن را زیربناى گفتگوى خود قرار دهیم متّفق 

  

   هست وجودى اینجا در

الهى: نقطه ى اشتراك ما خداباوران با شما مادى گرایان (ماتریالیستها) آن است که هر دو وجود یک اصل 

وجود «گویید:  مىو حقیقت در همان را قبول داریم. و مرز بین عقیده ى ما و پندار شما این است که شما 

وجود، اعم از ماده و ماوراى ماده است. و آنچـه  «گوییم:  ولى ما مى» و اصل بودن، منحصر به ماده است؛

  »باشد. اصالت دارد، خدایى است که فراتر از ماده مى

در نتیجه: اگر حقیقت آن باشد که ماده حادث است، بى تردید سخن ما صحیح خواهد بود و اگر واقعیت 

  گردد. که ماده همان وجود است و او نیز آغازى ندارد، عقیده ى شما اثبات مى آن باشد

  

  بحث اصلى خط

مادى: روش بحث و بررسى خود را مشخص کنید، و بگویید آن عقیده و خطى که جهان را به آفریدگارش 

  سازد چیست؟ منتهى مى

با استفاده از همه ى دالیل عقلى و علوم تجربى و فطرت گام بـر  ناپذیر  الهى: ما در راههایى صاف و خلل

  گوییم: داریم و مى مى

  ـ دراینجا وجودى هست1

  1ـ در وجود یک ازلیتى قرار دارد2

  عد لباس هستى پوشیده.)ـ ماده، هرگونه باشد، حادث و پدیده است (یعنى قبالً نبوده و ب3

با پیمودن این خطوط است که براى اعتقاد به وجود مجرد ماوراى ماده گام برمى داریم و عقیده ى اصـل  

                                                        
 ـ  ھرجا در این كتاب واژه ى ازلى گفتھ شد، یعنى بى آغاز بودن. ١
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نماییم، و معتقدیم ماده در پیدایش و بقایش نیاز همیشگى به آفریدگار ازلى بیرون از  بودن ماده را طرد مى

  قلمرو ماده دارد.

  باشد؟! چیست؟ و منظور از حدوث چه مى» ازلیت«ده، بگوئید که منظور از مادى: دور از اصطالحات پیچی

  

  حدوث و ازلى معنى

  اند دارند. ها معانى مخصوصى که براى آنها وضع شده الهى: این دو واژه همانند سایر واژه

شد. هرقدر که به عقـب برگـردیم،   با ازلى یعنى: براى آن آغازى نیست؛ و به هیچ وجه مسبوق به عدم نمى

یابیم (آغاز و انجامى ندارد) نه از جهت مکان و  یابیم، و در آینده نیز بى پایان مى آنرا مانند حال حاضر مى

  نه زمان، نه از جهت ذات و نه عرض، هیچ گونه آغاز و پایانى ندارد.

پایان نیز هسـت، ولـى عکـس آن     چنانکه خاطرنشان خواهد شد که هر ازلى و بى آغاز، حتماً ابدى و بى

  درست نیست؛ زیرا ابدیت (بى پایان بودن) موجودى عرضى، بى آنکه ازلى باشد، قابل تصور است.

نامند، اما حدوث (پدیدار شدن) کامالً از ازلـى بـودن    مى» سرمدى«موجودى که ازلى و ابدى است، آنرا 

  ر هم که عمر طوالنى داشته باشد.جدا است؛ زیرا حادث چیزى است که آغازى دارد، به هر قد

نتیجه اینکه: فاصله ى بین ازلیت و حدوث، مانند فاصله بین دو وجود متناقض است؛ زیـرا عقـل محـال    

داند که این دو در یک شخص جمع بشوند؛ زیرا مدار بین ازلیت و حدوث، مدار بـین نفـى و اثبـات     مى

  است (نفى آغاز و اثبات آن.)

  

  حدوث و زلیتا تجرد،

یابیم، و همین مطلب  هاى خود غیر از ماده نمى مادى: ما از این رو که از جهان ماده هستیم، در قلمرو حس

اینهـا مفـاهیمى   » ازلیت«و » حدوث«، »مجرد بودن«محور گفتگوى ما و شما در طول بحثهاى ما است. اما 

د فهـم و درك مـا بیروننـد؛ زیـرا آنهـا را در علـوم       هستند که هرچند حامل حقایقى باشند امـا از حـدو  

ى و در محافـل علمـى فیزیکـى و شـیمیائى نیافتـه       ایـم و بـه وسـیله تلسـکوپها و      آزمایشگاهى و تجرـب

  ایم و... میکروسکوپهاى مجهز به عدسى قوى، به آنهادست پیدا نکرده

ماده را پیش از بررسى خود ماده الهى: ما اکنون در آغاز گفتگو هستیم، قصد بحث از وجود مجرد ماوراى 

نداریم. در بحثهاى آینده خود ماده را تحت بررسى قرار داده و از آن صحت عقیده به وجود خداى مجرّد 
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زنـد   بریم. تا در پرتو براهین روشن بدانید که ماده نیز با نداهاى پى در پى خود فریاد مى از ماده را پى مى

  از ماده وجود دارد.که در اینجا خدایى بیرون و مجرد 

تواند دو طرف نقیض (اثبات ازلیت و نفى آن که حادث بودن باشد) را در خود جمع کند، و یا  آیا ماده مى

  هر دو را از خود براند؟!

باشند. آیـا بـراى شخصـى     این دو لفظ (ازلى و حادث) دو حقیقت نقیض هم و دایر بین اثبات و نفى مى

لحظه هم موجود است و هم معدوم، یا نـه وجـود دارد و نـه وجـود     ممکن است که بگوید ماده در یک 

  ندارد؟!

  کنید که همین جا مبدأ تناقض بین این دو است. مالحظه مى

  

  تناقض ى درباره بررسى و بحث

  محال؟ یا است ممکن نقیض دو ارتفاع یا اجتماع آیا

هاى چشمگیر علم و دانش بسیارى از مجهوالت را براى ما روشن و کشف کرده، و به ما این مادى: پیشرفت

دانستند، حکم کنیم و شـاید   امکان را داده که به ممکن بودن بعضى امور که سالها و قرنها آن را محال مى

یشـتر آنهـا را   دامنه ى این علم به آن اندازه از پیشرفت برسد که گره ى محال بودن همه ى محاالت یـا ب 

  بگشاید که از جمله ى آنها اجتماع و ارتفاع دو نقیض است.

درست است که عقل ما تاکنون حکم بـه محـال بـودن اجتمـاع یـا ارتفـاع دو نقـیض کـرده و آن را از         

داند؛ ولى در اینجا اجتماعى وجود دارد که ممکن اسـت بـه وسـیله ى آن     آشکارترین امور و واضح مى

از هم بگسلد ؛ و آن احتمال این است که عقلها در آینده ى کاملتر از عقلهاى کنونى  تاروپود چنین حکمى

دانیم بکنند، مثالً: حکـم بـه    باشد و شاید در آن وقت حکم به ممکن بودن آنچه که اکنون آن را محال مى

  امکان اجتماع یا ارتفاع دو نقیض نمایند.

رد، تا تنها در قلمرو حکمهاى ما باشد. بلکه این حقیقت بنابراین حقیقت و امور واقعى، اختصاص به ما ندا

باشد؛ روى این اساس، قضاوتهاى ما که از فکر و عقـل کنـونى مـا سرچشـمه      براى هر موجود عاقلى مى

 -باشد، پس شایسته است که ما بجـاى آنکـه قضـاوت     گرفته، عین آن قضاوتهاى حق و کامالً درست مى

ى اجتمـاع و   نمائیم درباره ى محال بودن همه ى محالها حتى دربـاره  به محال بودن محالها -صد در صد 

  ارتفاع دو نقیض شک کنیم.
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شود این است که عقل با تمام ذات و وجود خود بطور جزم  الهى: اوالً: ایراد نخستینى که به شما وارد مى

دادید هرگز قدرت آن  کند. این فرضها و احتماالتى که حکم به محال بودن اجتماع یا ارتفاع دو نقیض مى

  را ندارد خللى به قاطعیت عقل درباره ى این حکم وارد کند.

فرضاً اگر عقول و افکارى و یا عقَال و متفکرینى باشند و اقامه دلیل بر ممکن بودن آنچه را که مـا محـال   

و رد  دانیم کنند، عقول ما در این صورت دالیل و قضاوتهاى آنها را ـ همچـون زمـان حاضـر ـ طـرد       مى

  کند. مى

کنیم و بـا حکـم و برهـان شـما،      همانطورى که ما شما مادى گراها را در ادعاى ازلیت ماده تصدیق نمى

تاروپود حکم قاطع عقلى ما به محال بودن ازلیت ماده و ضرورت وجود مجرّد وراى ماده کـه آفریـدگار   

  گسلد. ماده است از هم نمى

دهیم؛ زیرا ما  شما در مورد امکان اجتماع یا ارتفاع دو نقیض را نمىو همچنین حتّى احتمال صدق ادعاى 

ناپذیر بر محال بودن آن داریم، و حکم ما در این باره آنچنان محکم است که احتمال  قطع ضرورى و خلل

  دهیم. خالف آن را نمى

فاع دو نقیض باشد ى امکان اجتماع یا ارت گویید احتماالً چنین عقل و چنین حکمى درباره وانگهى شما مى

  و یا در آینده بوجود آید، چرا احتمال؟! بلکه هم اکنون چنین ادعایى وجود دارد.

  ثانیاً ـ براى ما روا نیست که حکم به عقلى غیر از همین عقل فعلى و موجود کنیم.

ت طرد داند، و هر حکمى را که با آن مخالف اس و این عقول فعلى اجتماع یا ارتفاع دو نقیض را محال مى

ه آنچـه کـه عقـول      بیند مى کند پس عقلهاى ما در هر حال حکم به آنچه که خودش مى و رد مى کند و ـن

  نگرند. دیگران، و یا عقول فرضى بدان مى

  شود. بنابراین احتمال امکان اجتماع یا ارتفاع دو نقیض، با این فرضها درست نمى

دو حال بیرون نیست؛ یا معنى تناقض دو نقـیض را   ثالثاً ـ حکم این عقول فرضى یا عقول غیر ما، از این 

کنند، حکمشان  کند. اگر درك نمى دانند، و یا درك نمى کنند و اجتماع و ارتفاع آن دو را جایز مى درك مى

توان حکم بدون درك  شود. آیا مى به امکان اجتماع و ارتفاع دو نقیض، بى اساس است و به آن اعتنا نمى

  تمال صدق آن را داد؟ مسلَّماً جواب منفى است!را تصدیق کرد و یا اح

کنیم پس باید همچون حکم ما حکم کننـد،   کنند، همانگونه که ما درك مى و اگر معنى تناقض را درك مى

  کنیم. وگرنه آنها را در این ادعا تکذیب مى

اى ما هستند و رابعاً ـ حکم این عقلهاى فرضى از دو حال خارج نیست؛ یا در نوع اندیشیدن همچون عقله

کنند و چنانچه مثل  باشند. اگر مثل آن باشند، در این صورت مثل ما حکم به محال بودن مى یا ضد آن مى

  ما حکم نکردند، حکمشان ناقص و بى اساس است.
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ى عنوان عقل نیستند، گرچه به آن نامیده  و اگر ضد آن باشند، در این صورت آن عقول، از دید ما شایسته

  اند. شده

مساً ـ به فرض اینکه آن عقول مثل عقول ما در جهت ادراك و قلمرو آن هستند که در این صـورت از   خا

  سه حال بیرون نیستند:

  کنند. ـ یا با عقلهاى ما مساویند، در این صورت همچون حکم ما، حکم به محال بودن مى1

م. به ویژه اگر بر ضد حکـم  کنی ترند، در این صورت حکم آن عقول را درك مى ـ یا از عقلهاى ما ناقص2

عقول ما باشد، که از روشنترین و محکمترین حکم عقول ما محال بودن اجتماع و ارتفاع دو نقیض است! 

  دهند.) ترین حشرات حکم به امکان و یا احتمال آن را نمى (با توجه به اینکه دیوانگان و حتّى پست

کنند به چیزى که حکم به آن، ویران کـردن   کم مىـ یا از عقلهاى ما کاملترند، در این صورت چگونه ح3

ه قضـیه   اساس همه ى  ى احکام و علوم و ادراکات تصدیقى، سلبى و ایجابى است؛ زیرا حکم در هر گوـن

نظرى یا بدیهى بر محال بودن این دو قضیه یعنى اجتماع و ارتفاع دو نقیض بنا شده، و ایـن دو قضـیه از   

  ند.آشکارترین و روشنترین قضایا هست

نتیجه اینکه: چنین عقلها و نظریات فرضى، اصالً عقول و نظریه نیستند، نه عقول کامل و نـه نـاقص و نـه    

ى نـاچیز دانسـت؛ زیـرا تنظـیم      ترین مراتب ادراك از هر گونه حشره توان آن را جزء پست جنون و نه مى

شود  ظام، مرتّب و درست نمىشود و این ن حیات هر حیوان داراى زیست، در پرتو نظام ادراکات تنظیم مى

  ناپذیر. ى ضرورى و خلل مگر بر طبق این دو قضیه

توان سقوط ادراك و حکم عقل را کمال عقلى خواند، به رغم این که آن بااصل عقل و حکم مسلم  آیا مى

  عقل مخالف است؟!

جربـى و عقلـى   ى علـوم ت  سادساً ـ آیا از احدى از رفقاى مادى شما دیده شده که حکم خود را در همه 

نقض کند و همه را تارو مار نماید آن هم تنها به این جهت که شاید در اینجا عقـول و حـس هـایى بـر     

خالف آنچه تا حال از نظر عقل و حس یافته است، باشد؟ در این صورت پس همان حکم به احتمال جواز 

این حکم اشتباه کرده باشند و شاید امکان اجتماع یا ارتفاع دو نقیض را نیز نقض کنند؛ زیرا شاید آنها در 

  در اینجا دالیلى بر ضد حکمشان باشد.
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  دگرگونیها میان در تناقضات

  1مادى: عامل سلب و نفى که در برابر عامل ایجاب و اثبات قرار گرفته، در سراسر جهان ماده جریان دارد.

در مکتب دیالیکتیک بر خالف متافیزیک، نقطه آغاز (و مهمترین اصل) این است کـه در  «ستالین گوید: ا 

ها جانب سلبى و  ى اشیاء و پدیده اى داراى تضاد درونى است؛ زیرا در همه تمام طبیعت، هر شیئى و پدیده

درگیـرى هسـت (کـه     جانب ایجابى ـ نسبت به گذشته و حال ـ قرار دارد و همواره بین سلب و ایجـاب   

  2»موجب اضمحالل ایجاب و پیروزى سلب) و تحول و تکامل خواهد شد.

  گوید:3مائوتسه تونگ 

مان اتّحاد و اجتماع دو ضد است که مهمترین اصل اساسى دیالکتیک مـادى  ها ه قانون تناقض در پدیده«

  »باشد. مى

  5»ها است. قض در درون ذات پدیدهدیالکتیک به معنى دقیق عبارت از بررسى تنا«گوید: 4لنین 

فهمیم که فقط بر قوانین فکرى چهارگانه قرار دارد  در منطق وضعى و شکلى منطقى را مى«کیدروف گوید: 

  »کند. که عبارتست از هویت، تناقض، عکس و برهان، و آنچه که در این حد توقف مى

دانیم که بر سیستم مارکسیسمى مشخص به ایـن چهـار    لم فکرى مىو اما در منطق دیالکتیکى، ما آن را ع

ـ انقـالب در چرخهـاى   3ـ تغییر و دگرگونى 2ـ بهم پیوستگى عمومى 1خط قرار گرفته که عبارتست از: 

  6» ـ و تضاد و تناقض عامل تغییرها4دگرگونى 

  و نفى) و امکان آن در سراسر جهان ماده برقرار است.بنابراین: اجتماع دو نقیض (اثبات 

                                                        
اى از اجتماع از دو ضد تركیب یافتھ یكى عامل اثبات تز ـ  گوید: ھر پدیده سم است مىى ماتریالی ـ  این اصل كھ مھمترین پایھ ١

تولد و دیگر عامل نفى (آنتى تز ـ رشد) و از برخورد این دو و تأثیر آن مرحلھ سوم (سنتز ـ نفى در نفى) كھ مرحلھ تكامل است 
رغ، در مرحلھ دوم جنین جوجھ در درون تخم مرغ، و در ى حیوانى در تخم م گیرد. مثالً: در مرحلھ اول سلول زنده صورت مى

آید. كمونیستھا و ماركسیس�تھا در پی�اده ك�ردن ای�ن اص�ل ب�ر م�رام خ�ود،  مرحلھ سوم جوجھ و مرغ بیرون تخم مرغ بھ وجود مى
 دانند . ى تز، كارگر را آنتى تز و كمونیسم یا ماركسیسم را در حكم سنتز مى كاپیتالیسم را بھ منزلھ

 
٢

 ١٢ـ  ماتریالیسم دیالیك تیك و ماتریالیسم تاریخى، ص  

 
 رئیس جمھور چین ملى بود. ١٩٥٤ـ  مائوتسھ تونك رھبر حزب كمونیست چین كھ بھ سال  ٣

 
٤

با ھمكارى استالین در تنظیم و رشد حزب، در  ١٩١٧ـ  لنین: پیشواى بالشویكى روسیھ و از بنیانگزاران كمونیسم كھ بھ سال  
 رأس حزب بود.

 
٥

 ٤ـ  حول التناقض، ص  

 
 ٩ـ  المنطق الشكلى الدیالیكتیكى، ص ٦
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گوییـد، فـرق بسـیار     الهى: بین آن تناقضى که اجتماع و ارتفاع آن محال است با این تناقض که شما مـى 

اید نه تناقض است و نه محال؛ بلکه آن یک اصل از اصول ماده  است؛ این تناقضى که شما نامگذارى کرده

گوییم با تناقضى که شما ادعا  ات و نفى مبتنى است. فرق بین تناقضى که ما مىاست که در درونش بر اثب

هـاى   ى پدیـده  کنید، همچون فرق بین محال و وجود ضرورى است. آن تناقضى که در درون ذات همه مى

مادى است، حتماً در ساختمان و جوهر ماده باید باشد؛ زیـرا هرگونـه مـاده از دو دژ اثبـات و نفـى در      

  قترین اجزاء آن ترکیب یافته، این را ما قبول داریم ولى این نه تناقض است و نه محال.دقی

بلکه تناقض محال آن است که مورد اثبات و نفى، یک چیز باشد و محال است که دژ نفى در همان لحظه 

  ى اثبات نیز باشد و همچنین عکس آن. ى نفى است، در بر گیرنده که در برگیرنده

پرسیم آیا درست است گفته شود:  دانند مى ها را حتمى مى ادى گراها که تناقض درونى پدیدهما وقتى از م

» ها جارى است به همان معنى که خود تناقض جارى بـود  ى پدیده و همچنین عدم تناقض در درون همه«

قض را کنند و یا اینکـه وجـود تنـا    آیا آنها جمع بین این دو قضیه (تناقض و عدم تناقض) را تصدیق مى

  کنند؟! دانند و عدم آن را انکار مى مسلّم مى

ى  در دیالکتیک بر خالف متافیزیک، نقطه آغاز (اصل اساسى) این است کـه همـه  «چنانکه استالین گوید: 

بـر خـالف   «استالین در این عبارت، نخست تنـاقض را بـا تعبیـر    .» ها داراى تضاد درونى است...  پدیده

نماید آن هم به گمان خود که عقیده متافیزیک با ایـن قـول    آن را اثبات مىکند، سپس  نفى مى» متافیزیک

  کند. منافات دارد و به این ترتیب تناقض گویى مى

نامند. (این که ایـن تقـارن، ضـرورى و     ها، تقارن بین دژ نفى و اثبات در اجزاء ماده را، تناقض مى مادى

دهند. با  اثبات محال نبودن تناقض محال، تعمیم مى حتمى است)، سپس آنرا به خیال تناقض بودنش، براى

  اینکه تناقض محال داراى شروطى است.

  

  گراها مادى دیدگاه از تناقض

یابیم، مثالً شب و  مادى: آرى، ولى چه کنیم با آنچه که در جهان احیاناً از اجتماع و یا ارتفاع دو نقیض مى

ى ساعتهاى  یابیم، بلکه در همه متناقض هستند ولى آنها را در یک وقت در دو اُفق مىروز با هم متباین و 

ى توضیحات علم و دانـش در مـورد    بینیم، و این نتیجه زمینى ـ مطابق اختالف افقها ـ این اجتماع را مى  

  کُرَویت و حرکت وضعى و انتقالى زمین است.

  یم، و معدوم فاقد هر دو وصف ازلیت و حدوث است.یاب مى» معدوم«و همچنین ارتفاع دو نقیض را در 
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بنابراین بر ما ایرادى نیست که احتمال بدهیم که جهان، ازلیت و حدوث را در برگرفته و یـا فاقـد آن دو   

  است.

  

  محال تناقض شرایط

. بلکـه تنـاقض در صـورتى    الهى: شب و روز در دو اُفق، و ازلیت و حدوث در معدوم، دو نقیض نیستند

است که شب و روز در یک افق و در یک وقت صورت گیرد؛ و همچنین ازلیت و حدوث در یک وجـود  

ى آن شـروط در   شخصى یا کلى باشد. و به عبارت روشنتر تحقّق تناقض به نه شرط بستگى دارد، که همه

  زند. م، دور مىدانی محور یک پدیده که اجتماع و ارتفاع دو نقیض را در آن محال مى

  آن شروط نه گانه عبارتند از:

ــ وحـدت   6ـ وحدت شرط 5ـ وحدت زمان 4ـ وحدت مکان 3ـ وحدت محمول 2ـ وحدت موضوع 1

  ـ وحدت حمل.9ـ وحدت قوه و فعلیت 8ـ وحدت جزء و کل 7اضافه 

آن محل،  نخستین شرط این است که محل جمع یا رفع دو نقیض تنها موضوع یکى از آن دو باشد، تا براى

  قبول نقیض دیگر و یا نفى هر دو محال باشد.

موضوع هیچ یک از دو وصف، ازلیت و حدوث نیست تا بگوییم اجتماع یا ارتفاع آن دو در »: معدوم«اما 

باشند. پس معدوم، موضوع ازلیـت   معدوم محال است؛ زیرا ازلیت و حدوث هر دو از اوصاف موجود مى

د و همچنین موضوع حدوث نیست تا مانع جمع با ازلیـت شـود. بلکـه    نیست تا مانع جمع با حدوث باش

به چیزى از ازلیت و حدوث، بخاطر محال بـودن اجتمـاع دو نقـیض متّصـف     » معدوم مطلق«محال است 

  گردد.

زیرا عدم و وجود، و معدوم و موجود متناقض هستند، پس چگونه اجتماع بین عدم و چیـزى از اوصـاف   

حدوث است ممکن باشد. پس همانگونه که عدم و وجود دو نقیض هم هسـتند،   وجود که از آن ازلیت و

  باشند. همچنین یکى از آنها با اوصاف دیگرى و اوصاف هر یک با اوصاف دیگرى متناقض مى

نتیجه اینکه: معدوم مطلق، نه ازلى است و نه حادث؛ زیرا معدوم است، پس به هـیچ یـک از دو وصـف    

شود، تا چه رسد به اینکه متّصف به هر دو شود. با اینکه بین آنها دو  نمى وجودى ازلیت و حدوث متّصف

ـ تناقض در اجتماع دو صفت ازلیت و حدوث در هر کجا که 2ـ تناقض موجود و معدوم 1تناقض است: 

  باشد.

اما مثال شب و روز در فرض اختالف افق! در این مثال شرط وحدت مکان و اُفق نیست، ولى اجتماع شب 
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  ز در یک افق و در یک زمان بدون شک محال است.و رو

  ازلیت و حدوث از اوصاف موجود است؛ زیرا چیز موجود از این دو حال بیرون نیست: 

  یا آغازى دارد، پس حادث است (نبوده و سپس وجود یافته) 

جاب یا از هر جهت بى آغاز است، پس ازلى است و بنابراین بین ازلیت و حدوث دو چیز موجود فرق ای

ى  و سلب (آغاز دار و بى آغاز) است؛ و هر چیزى که دایر مدار بین ایجاب و سلب با سایر شروط نه گانه

تناقض باشد، اجتماع و ارتفاع آن دو با هم در یک موضوع محال است؛ و یک موضوع جز یکى از آنها را 

  تواند دربرگیرد. نمى

  صف ازلیت و حدوث و یا خالى از این دو باشد.بنابراین محال است موجودى پیدا شود که داراى دو و

تو در «یا » تو در یک حالت هم موجودى و هم معدوم«پرسم هرگاه به تو گفته شود  دوست عزیز! از تو مى

  کنى؟ آیا این چنین حکم را قبول مى» یک وقت هم تویى و هم غیر تو

  مادى: هرگز، این چنین حکم محال است.

؛ در هر کجا که باشد. و این محال بودن در اینجا و آنجا تنها از این جهـت  الهى: آرى، محال، محال است

  ى دیگر، محال است جمع بشود. ى شرایط نه گانه است که سلب و ایجاب در یک موضوع به ضمیمه

ى جهان به دو وصف نقیض هم و یا خالى از آن دو، متصف شود. آیـا آن   خالصه اینکه: محال است همه

باشد. یا بعضى از آن ازلى اسـت و بعضـى    ى آغاز) است و یا حادث (داراى آغاز) مىبطور کلى ازلى (ب

  دیگرش حادث است که از آن بعض ازلى، بوجود آمده است؟

  

  حدوث و ازلیت بین برزخ

آن دو نیز جـدا  مادى: شاید بتوانیم بگوییم وجود، نه کامالً ازلى است و نه کامالً حدوث و بطور کامل از 

نیست. بلکه از جهتى ازلى است و از جهت دیگر حادث است و نیاز به آفریدگار تنها در وجود است کـه  

  بطور کامل، حادث باشد؟

و اگر چنین جمع بین ازلیت و حدوث در یک وجود، محال باشد و آنرا جمع بین دو نقـیض و در نتیجـه   

کنید که در اصـل فلسـفى خـود،     لهى را چگونه توجیه مىى بسیارى از فالسفه ا محال بدانیم؛ پس عقیده

الکون اَزلّى الزَمانِ حادثَ الـذات؛ وجـود از نظـر    «گویند:  اند و مى برزخى بین ازلیت و حدوث قائل شده

  »باشد. زمان ازلى و بى آغاز است و ذاتاً حادث مى

غاز، نه اینکه قبالً نبوده بعد وجود یافته، دانند، یعنى بى آ آنها با این عبارت، وجود را از نظر زمان، ازلى مى
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دانند. یعنى: آن وجود ذاتاً متعلق به ذات پاك خدا است، و خودش اسـتقالل   و اما از نظر ذات حادث مى

  ذاتى ندارد، و همین معنى امکان فقرى وجود حادث است.

ا طبق نظر بعضى از فالسـفه  نتیجه اینکه: هرگاه تقسیمى به این مبنا بکنید که برزخ بین ازلیت و حدوث ر

ى ملحدان بدانید، یک تقسیم بر خالف انصـاف   الهى جایز بدانید، اما برزخ ما را باطل و متناقض و خرافه

  اید! کرده

  

  

  ذاتى حدوث و زمانى ازلیت بین تناقض

  بى انصافى را به ما بدهید.ایم تا در نتیجه این نسبت  الهى: ما این تقسیم بندى را قبول نکرده

  کنیم: بعضى از فالسفه الهى را بررسى مى» قول به برزخ«توضیح اینکه: ما از دو زاویه 

ـ وجود، ذاتاً استقالل ندارد و به خدا نیاز دارد، با این عقیده که خدا، آفریدگار وجود است و این همان 1

  است که ما الهیون حقیقى به آن معتقدیم.

کنـیم و آن را همچـون جمـع بـین دو      ها از نظر زمان ازلى است، ما چنین قولى را رد مى هـ وجود پدید2

ى ازلى تنها از این رو است که آن موجود  دانیم که محال است؛ زیرا نیاز موجود به ایجاد کننده نقیض مى

یاز بـه پدیـد   اى ن ممکن الوجود و حادث است. یعنى قبالً نبوده بعد پدید شده. بدیهى است که هر پدیده

  کند. آورنده دارد، و همین مطلب ما را ناگزیر از یقین به وجود ازلى یعنى خدا مى

اما موجودى که هیچگاه مسبوق به عدم نبوده، بلکه همیشه بوده مانند وجود خدا که همیشه بوده، در ایـن  

ه خـدا     صورت این موجود، در ازلیت، با وجود خدا مساوى است، و دیگر فقر و تعلّق ذاتى و عرضـى ـب

ندارد، همانگونه که خدا، نیازى به پدیدآورنده ندارد؛ زیرا خدا، بعد از آنکه نبوده، بود نشـده. همچنـین   

چون بنابراین فـرض   -حتى ذاتاً  -وجودى که فرض کنیم از نظر زمان ازلیت دارد، نیازى به خالق ندارد 

  ذات و زمان درست نیست.)آن وجود در خلقت و ذاتش، بى نیاز است (خالصه تفکیک بین 

پس ازلیت بى آغاز یعنى بى نیاز مطلق، بى آنکه نیاز بـه غیـر را از هـر نظـر بتـوان در آن تصـور کـرد،        

  همچنانکه حدوث یعنى نیاز مطلق، بى آنکه در آن بى نیازى تصور گردد.

ت آن به غیـر خـود   کند پس از کجا ذا پس فرض ازلیت زمانى در وجود، آن را ذاتاً از دیگرى بى نیاز مى

  نیاز دارد.

نتیجه اینکه: جمع بین ازلیت وجود ـ خواه ازلیت زمانى یا غیر آن ـ و بین نیاز ذاتى آن وجود بـه خـدا،     
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جمع بین بى نیاز حاصل از ازلیت و نیاز حاصل از حدوث است که جمع بین دو متباین و نقـیض یعنـى   

  باشد و این محال است. ازلیت و حدوث مى

کند، بلکه این مطلب تناقض  ازلیت به زمان، آن وجود را از ازلیت و بى نیازى مطلق خارج نمىمقید کردن 

  در تناقض (دو تناقض) است:

  باشد. ـ تناقض بین ازلیت و زمان؛ زیرا زمان در هر جا باشد محدود است ولى ازلیت، نامحدود مى1

  ـ تناقض بین ازلیت و حدوث2

ایم؛ زیرا ما جمع بین ازلیت و حدوث را خـواه گوینـده آن    نصافى نکردهبنابراین ما در تقسیم بندى، بى ا

دانیم؛ چه آن که یک اصل مسلّم عقلى هیچگاه استثناء بـردار   فیلسوف الهى باشد یا مادى ملحد، محال مى

  »محال بودن اجتماع یا ارتفاع دو نقیض.«نیست. بخصوص اصل 

ت؛ زیرا فرق آن دو، فرق بین نفى و اثبات است، و بین اى نیس پس بین دو نقیض هیچگونه برزخى و رابطه

  اى نیست تا برزخ بین آن دو برقرار گردد. این دو رابطه

از این رو صحیح است که بگوییم: این برزخ مورد نظر شما غیر از جمع بین دو نقیض (ازلیت و حدوث) 

نقیض را بخاطر حکم به امکـان  معنى دیگرى ندارد و فقط اختالف در نامگذارى است. مثل اینکه نام دو 

  (مثل هم) بگذاریم.» متماثل«اجتماعشان 

ى    همانگونه که این حرف بى اساس است که بگوییم: وجود از نظر زمان حادث است و از نظـر ذات ازـل

ى جهات خود نماییم، پس شما یا هر  است. همچنین بى اساس است که جمع بین ازلیت و حدوث در همه

  اى ندارید جز اینکه یکى از سه فرض ذیل را بپذیرید: ین مورد، چارهاندیشمند دیگر در ا

  اند. اند و بعد وجود یافته ى موجودها، حادثند، نبوده ـ همه1

  ى موجودها ازلى و بى آغازند. ـ همه2

  ى موجودات است. ـ بعضى از وجودها حادثند و بعضى ازلى و بى آغاز که پدید آورنده3

داریـم حـال تـا شـما چـه راهـى را        شما در مسیر این فرض سوم گام بر مى ما در طول گفتگوى خود با

  برگزینید و چگونه بیندیشید!

  

  جهان حدوث پیرامون اشکاالت به پاسخ

  قانون الوازیه چگونه با حدوث جهانى سازش دارد؟

اس که با هیچ یک از اصول علـوم  مادى: ما حدوث مواد جهان را محال دانسته و آن را یک مطلب بى اس
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  گوید:  به طور مؤکّد مى 1دانیم. قانون معروف الوازیه  تجربى قابل تطبیق نیست مى

  »شود در این دنیا هیچ معدوم و هیچ موجود نمى«

جز این نیست که معتقد به ازلیت و بى آغاز بودن جهان آن هم بدون هیچگونه قید، شـویم.   بنابراین راهى

دانیم. بنابراین نیازى به خدا براى آفریـدن   بى آنکه احتمال حدوث آن از عدم بدهیم؛ زیرا آن را محال مى

  ى کسى که آفریده بیندیشیم. این جهان نداریم؛ زیرا جهان، آفریده نیست، تا درباره

ها ولى بر فـرض ازلیـت    ینک بر شما است که دلیل بیاورید بر اثبات خالق؛ آنهم از راه مخلوق و آفریدها

جهان، نه خالقى هست و نه مخلوقى. بنابراین در وجود خدا شک است، بلکه ما علم بـر عـدم وجـود او    

ساب ازلیتـى کـه دارد   داریم؛ زیرا جهان ازلى نیازى به خالق ندارد، همچنانکه خالق ـ هرچه باشد ـ به ح 

  نیاز به خالق ندارد.

  

  دانشمندان و دانش نظر از جهان حدوث

داند، و قـانون   الهى: علوم تجربى و بررسیهاى عقلى که بر علوم متکى است، ازلیت ماده را از محاالت مى

به فرض اینکـه ارتبـاط داشـته باشـد     الوازیه ارتباطى به فلسفه آفرینش از نظر ازلیت و حدوث ندارد. و 

شود بدون برهان نیست. ما تابع دلیل هستیم، و  گفتگوى ما با شما در محور آنچه که گفته شده یا گفته مى

  رویم. به هرجا که ما را راهنمایى کند، دنبالش مى

هان را طبـق  دانید آنهم بى آنکه ازلیت ج و هنگامى که شما حدوث جهان را طبق قانون الوازیه، محال مى

علوم تجربى و تحلیلهاى قطعى عقلى محال بدانید باید برهان قاطع و خلل ناپذیرى داشته باشـید ؛ آنهـم   

شود و حادث  ماده، نابود نمى«هاى فلسفى است در مورد اینکه  مبنى بر اینکه هدف از قانون الوازیه، جنبه

ا جهان و یا امکان ازلیت آن، دلیل بیاورید، سپس از راه علم و عقل بر محال بودن حدوث ماده ی» گردد نمى

و در صورتى که در طول سخن خود، دلیلى نیاوردید، تنها ادعاى محال بودن بـه اسـتناد قـانون الوازیـه     

ها و یا علوم دیگر باشد، روى این زمینه ادعـاى   کردید، بدون کمترین برهان که مورد قبول یکى از فلسفه

  دانیم: شما را از چند جهت مخدوش مى

قانون طبیعى و فیزیکى در تحوالت ماده است، » شود هیچ چیز موجود نمى«اوالً ـ منظور الوازیه از قانون  

                                                        
١
در دادگاه انقالبى فرانسھ پس از انقالب كبیر فرانسھ محكوم بھ  ١٧٩٤در پاریس زاده شد و بھ سال  ١٧٤٣ـ  الوازیھ بھ سال  

حقوق، بار دیگر بھ عل�وم گرایی�د و س�ھ س�ال بع�د ب�ھ عض�ویت  ى ى گیوتین شد. وى پس از اتمام دوره اعدام گردید و تسلیم تیغھ
اس�ت. (دائ�رة » ثروتھاى زیرزمینى فرانس�ھ«فرھنگستان سلطنتى علوم انتخاب گشت. از كتابھاى معروف او در اقتصاد، كتاب 

 المعارف) ـ .
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نه قانون فلسفى در مورد ازلیت و حدوث ماده؛ چه آن که الوازیه دانشمند فیزیک است و بحث هاى او از 

  که: دیدگاه فیزیک است نه فلسفه، و هدف او از قانون خود این است

کند که ذات ماده بعد از زوال کلّى دوباره حادث شـود. و   تغییرهاى ماده از حالى به حال دیگر ثابت نمى

شود، شـکلهاى   نماید، بلکه آنچه که در هر تغییر ماده حادث مى همچنین زوال بعد از حدوث را ثابت نمى

  کند. عرضى بر ماده است، وگرنه اصل ماده ذاتاً تغییر نمى

) ترکیب یافت، در اینجا هیدروژن و H2Oوقتى که یک مولکول آب از دو هیدروژن و یک اکسیژن ( مثالً

شـود و حـادث    ماده نابود نمى«اند، که پس از آن مولکول آب حادث شده باشد؛ زیرا  اکسیژن نابود نشده

ـ      بلکه آنچه فانى و حادث مى» گردد نمى یمیایى و شود، شکلهاى عارضى بر مـاده فقـط طبـق تحـوالت ش

  فیزیکى است.

یابد و از ترکیبى به ترکیب دیگـر منقلـب    به عبارت دیگر: عنصر ماده از طبیعتى به طبیعت دیگر تحول مى

یابـد، ولـى آن خاصـیت     شود. و با این تحول و انقالب، خواص عنصرى و صور ظاهرى آنها تغییر مى مى

ود به عدم، و سپس از این عدم به وجود منقلب دهد، و از وج اصلى را در هیچیک از احوال از دست نمى

  شود. نمى

  1» گردد. آید همچنانکه معدوم نمى ماده از عدم بوجود نمى«گوید:  قانون الوازیه در برابر این دسته مى

این قانون، جهت فلسفى است، در این صورت او مدعى ازلیت ماده اسـت و   ثانیاً ـ اگر منظور الوازیه در 

  کنیم. ى دلیل مى دارند، مطالبه ما از او همچون دیگران که در این مسیر گام بر مى

داند، على رغم آنان که ادعاى آن را دارند، بـى آنکـه بـراى     ثالثاً ـ علم و دانش، ازلیت ماده را محال مى 

  ى بیاورند.ادعاى خود دلیل

  

                                                        
١

ه ـ  دانش�مندان قب�ل از الوازی�ھ معتق�د بودن�د ك�ھ فع�ل و انفع�االت ش�یمیائى منج�ر ب�ھ ن�ابودى و ی�ا ح�دوث بعض�ى از اج�زاء م�اد 
شود، و ھمچنین آھن ی�ا جی�وه وقت�ى ك�ھ اكس�ید ش�د یعن�ى ب�ا  ى آن نابود مى سوزد، جزئى از ماده شود، مثالً زغال وقتى كھ مى مى

گردد، الوازیھ در برابر این ق�ول، ب�راى نخس�تین ب�ار ثاب�ت ك�رد ك�ھ فع�ل و  ى جدیدى حادث مى اكسیژن تركیب یافت از آن ماده
شود،  حل و باز مى» جیوه و اكسیژن«كند، بلكھ اكسید جیوه (مثال) بھ دو عنصر  ث و معدوم نمىانفعاالت شیمیایى، ماده را حاد

 و این دو را وزن كرد، و دید كھ مجموع وزن اكسید با قبل از حل شدن مساوى است (مولف)
 كند بى جا نیست و آن اینكھ: در اینجا اشاره بھ مطلب دیگر كھ دو اصل قانون الوازیھ را باطل مى

نام » تولد و مرگ اتمھا«موضوع جالبى دیده شده كھ باید آن را » رادیوم«اى از اتمھاى مشابھ آن از قبیل  در اتم اورانیوم و پاره
نھاد، توضیح اینكھ ضمن آزمایشھاى مربوط بھ اكتشاف رادیو اكتیویتھ، مشاھده گردید كھ اورانیوم بھ طور دائم از خود تشعشع 

شود تولد) كھ منبعى جز رادیو اكتیو براى آن نبود و نیز بھ این نكتھ متوجھ شدند كھ از جسم  (این مى فرستد (انرژى) بیرون مى
شود كھ نصف این گاز متولد شده از رادیوم در ظرف مدت چھار روز بھ كلى از بین  متصاعد مى» رادون«مزبور گازى بھ نام 

 رود. (مرگ) مى
آن ھمھ قداست » رود شود و ھیچ چیز از بین نمى ھیچ چیز از عدم ایجاد نمى«گفت:  و بدینوسیلھ دو اصل معروف الوازیھ كھ مى

ھاى باطل شده فرستاده شد  اى از دانشمندان داشت از دست داده و بھ بایگانى فرضیھ و اعتبارى كھ تا آن وقت در نظر عده
 آفریدگار جھان) ـ مترجم. ١٣(پاورقى صفحھ 
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   تجربى علوم دیدگاه از ماده ازلیت بودن محال

  شیمى علم و ماده ازلیت

  گوید: مى 1جان کلولند کوثرن 

اى بسیار کند است،  گوید بعضى از مواد در راه زوال و نابودى هستند. منتهى نابودى پاره شیمى به ما مى«...

اى، بسیار تند، روى این اساس وجود ماده، ابدى و همیشگى نیست، و معنى ابدى نبودن این  و نابودى پاره

  2ا آغازى دارد.است که ازلى نیز نیست، زیر

دهند که آغاز ماده، کند یا تـدریجى نبـوده، بلکـه بـه صـورت       شواهدى از شیمى و علوم دیگر نشان مى

  پیدایش این مواد را به ما نشان دهند. -تقریبى  -توانند وقت  لوم مىناگهانى بوده است، و ع

باشد، و از همان زمان پیدایش پیـرو قـوانین محـدود     بنابراین، این جهان ماده ناچار آفریده و مخلوق مى

  جهان بوده است، و هیچگونه ارتباطى با تصادف نداشته است.

قوانین حاکم بر خود را بیافریند ناچار باید این پیدایش  یا 3وقتى که جهان ماده عاجز از آن باشد که خود

  »به قدرت عاملى غیر مادى (خدا) تحقق یابد....

  

  فیزیک علم و ماده ازلیت

  گوید: مى 4ادوارد لوتر کسل 

معتقدند عقیده به ازلیت این جهان، دشوارتر از عقیده به وجود خداى ازلى نیست، ولى قانون دوم بعضى «

                                                        
١
ول و ترى نیترورامونیوم و تتراز ى ـ دكتر از دانشگاه كورنل، رئیس رشتھ علوم طبیعى در دانشگاه دولوث، متخّصص در تھیھ 

 ى تنگستن است. تصفیھ

 
ى محدودیت است، و ازلى، بى آغاز  ـ  بھ جھت اینكھ ھر چیزى كھ پایان دارد، ناچار آغاز ھم دارد چھ آنكھ پایان داشتن نشانھ ٢

 نامحدود است.

 
٣

شود، اگر منظور دانشمند نامبرده آفریدن ذات خود باشد.  ـ بلكھ آفریدن خود محال است؛ زیرا موجب تقدم چیزى بر خودش مى 
ى اصیل، خالق دگرگونیھاى خود است، این نیز از قدرت ماّده،  ولى اگر منظور او آفریدن دگرگونیھاى ماده باشد یعنى ماده

 بدون كمك از خارج ساختھ نیست.

 
 ـ  دكتر از دانشگاه كالیفرنیا كھ قبالً مراتب علمى وى را خاطرنشان ساختیم. ٤
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  1کند. ترمودینامیک (قانون حرکت و حرارت) بطالن این عقیده را ثابت مى

کند که این جهان ممکن نیست ازلى باشد. در جهان (طبق قـانون   مى توضیح اینکه: علوم به روشنى ثابت

شـود، ولـى عکـس آن خودبخـود      ترمودینامیک) همواره حرارت از اجسام گرم به اجسام سرد، منتقل مى

  ممکن نیست. یعنى ممکن نیست خود بخود گرمى از اجسام سرد به اجسام گرم منتقل شود؟

تمام اجسام جهان مساوى شود و دیگر نیروى قابل استفاده بـاقى   معنى ازلیت جهان این است که: حرارت

گرفت، و اثرى از حیات در این جهان بـاقى   ماند، در نتیجه هیچ انفعاالت شیمیایى و طبیعى انجام نمى نمى

  ماند. نمى

و همواره فعل و انفعاالت شیمیایى و طبیعى در جریـان اسـت؛    2بینیم حیات ادامه دارد ولى از آنجا که مى

توانیم نتیجه بگیریم که ممکن نیست این جهان ازلى باشد، وگرنه از زمانهاى پیش، دیگر قابل استفاده و  مى

  گشت. زیست نبود، و هرگونه رشد و حیات در جهان، متوقّف مى

هان آغازى داشته، و به این ترتیب وجود خـدا را ثابـت   رساند که ج علوم این چنین ما را به این نتیجه مى

کند؛ زیرا جهانى که آغاز دارد، ممکن نیست خودبخود به وجود آمده باشد، بلکه نیاز به پدیدآورنده و  مى

  3محرّك نخستین یعنى خالق و خدا دارد.

گوید: جهان در  این مىکند بلکه باالتر از  پیشرفتهاى علوم نه تنها حدوث و آغاز داشتن جهان را ثابت مى

بطور ناگهانى (در یک انفجار بزرگ) بوجود آمده است. و حقیقت این است  4حدود پنج بیلیون سال پیش

که جهان همواره در حال توسعه است که از ابتداى انفجار شروع شده و ادامه دارد، و امروز اگر کسى به 

نتایج علوم معتقد است، ناگزیر باید به قانون خلقت و آفرینش معتقد باشد که این قانون، مـافوق قـوانین   

ى خلقتند، بنابراین آنها باید به ناچار تسلیم عقیده  یعى است؛ زیرا خود قوانین طبیعى هم مخلوق و ثمرهطب

به خالق و آفریدگارى که قوانین این جهان را وضع کرده، شوند؛ زیرا این قوانین ذاتاً مخلوقند و معقـول  

  نیست که مخلوق بدون خالق (خدا) باشد.

                                                        
١

 آن را كشف كرد.» بولترمن«نامند كھ  مى» انتروپى«ـ این قانون را قانون  

 
 ـ  منظور ما، ازلیت حیات نیست بلكھ طول بقاى آن است. ٢

 
٣

ٍء ام ھ�م الخ�القون ام خلق�وا الس�ماوات و  فرمای�د: ام خلق�وا م�ن غی�ر ش�ى ب�ھ بع�د م�ى ٣٥ى  ى ط�ور آی�ھ ـ  چنانكھ ق�رآن در س�وره 
ان�د بلك�ھ یق�ین  ی�ا آنھ�ا از ھ�یچ آفری�ده ش�دند؟ ی�ا آنھ�ا خ�ود آفریدگارن�د ـ ی�ا آنھ�ا آس�مانھا و زم�ین را آفری�ده«االرض بل الیوقنون: 

 (مؤلف).» آورند نمى

 
٤

ـ  اگر منظور از این عدد پنج بیلیون، نسبت بھ اصل ماده است، راھى براى تعیین آن نیست، و اگر نسبت بھ دگرگونیھا و  
 توان در این مورد عدد تقریبى ذكر كرد. مؤلف شكلھاى ماّده است، باز راھى بھ آن نیست، ھرچند احیاناً مى
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  »دهد. خلق کرده و همواره آنرا به سوى توسعه و تکامل سوق مى خدا این جهان و قوانین آن را

  گوید: مى 1  (Frank Alen)فرانک آلن

ه جهـان بـى جـان نسـبت      « ما و مادى گراها در اعتقاد به اصل ازلیت، شریک هستیم، حال یا ازلیت را ـب

ى جهان است. و در هیچ یـک از ایـن دو نسـبت و احتمـال،      اى که آفریننده دهیم و یا به خداى زنده مى

  شود. اشکالى بیش از دیگرى دیده نمى

هاى این جهان، حرارت و گرمى  گوید: پدیده (قانون حرارت و حرکت) به ما مى» ترمودینامیک«ى قانون ول

ى حرارت پست مشابهى  دهند، و روزى خواهد آمد که تمام اجسام به درجه خود را به تدریج از دست مى

رسند، در این روز دیگر انرژى قابل مصرف وجود نخواهد داشت، و در آن حالـت   مى2در حد صفر مطلق 

  3دیگر زندگى ممکن نیست.

خورشید سوزان و ستارگان تابان و زمین پر از انواع مواهب حیات همگى دلیل روشن برآنند که اصـل و  

ش و ابتداى آن بود، اتفاق افتـاده، و معنـى ایـن مطلـب     ى پیدای اساس آفرینش در زمان خاصى که لحظه

آنست که ناگزیر اساس آفرینش داراى آفریدگار ازلى بى آغاز و آگاه به همه چیز و تواناى مطلق بـوده و  

  »باشد. ى او مى این جهان ساخته

  :گوید مى 4راسل چارلز آرتیست

چگونگى زنده شدن موجودات زنده را از موجودات جمـاد و  «نظرهاى زیادى وضع شده که سعى دارند: 

  تفسیر و روشن کنند. » غیر زنده

هاى بزرگ پروتوپالسـم بـوده    ها گویند: زندگى از میکروبها و ویروسها و یا از تجمع بعضى از تکّه بعضى

  است.

بین موجودات زنده و مواد غیر زنده را پـر کـرده و چگـونگى     ى اند که این نظریات، فاصله و خیال کرده

                                                        
١

، متخّص�ص در ١٩٤٤ت�ا  ١٩٠٤ـ داراى دكترا از دانشگاه كرنل، استاد فیزیك زیستى از دانش�گاه مانیتوب�ا در كان�ادا ب�ھ س�ال  
 الئى از انجمن پادشاھى كانادا.رؤیت رنگھاى مبحث فیزیولوژى نور و تھیھ ھواى مایع، دارنده نشان ط

 
اى حرارت و حركت جزیى  كھ فاقد ھرگونھ درجھـ  منظور از این صفر، صفر مشھور نیست. بلكھ منظور صفرى است  ٢

شود؛ زیرا ماده  شود، باشد. در این مرحلھ است كھ ماده بھ طور مطلق نابود مى مولكولى و اتمى و آنچھ كھ بھ آن دو مربوط مى
ماّده دست استمداد بھ كند، مگر اینكھ آن  ذاتاً توأم با حركت است، از این رو قوانین ترمودینامیك نابودى ذاتى ماّده را ثابت مى

 سوى وجود ازلى نامحدود كھ در وراى آن است، دراز كند.

 
٣

بایست ھم اكن�ون  لى بدانیم، مىرود اگر در اینجا جھان را از ـ  منظور این است كھ حیات ماّدى كھ وجود ماّده باشد از بین مى 
 بینیم ھمین دلیل بر عدم ازلیت جھان است.  جھان بھ مرگ خود رسیده باشد، حال كھ مواھب حیات در آن مى

 
 ـ  داراى دكترا از دانشگاه مینوستا كھ قبالً شرحش گذشت. ٤
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کند، ولى حقیقت و واقعیتى که سزاوار است تسلیم آن شویم  وجود موجود زنده را از غیر زنده روشن مى

ى غیـر زنـده، کـرده     ى تالشهایى که دانشمندان براى تفسیر حصول موجود زنده از ماده این است که همه

  »ایى نرسیده است.اند و بج عقیم مانده

  گوید: مى 1پترو استونر

ى  « من قبل از شروع تدریس کتاب سفْرِ پیدایش (تورات) معتقد بودم که ماده، ازلى و ابدى (بى آغاز و ـب

ى  وم باز ماده خواهد بود، چنانکه عقیدهتوانیم شکل ماده را تغییر دهیم، ولى شکل د پایان) است، گرچه مى

  بسیارى از دانشمندان همین بود.

توان  تواند تبدیل به نیرو و به عکس نیرو مى ولى پس از آنکه نیروى اتم کشف شد، روشن شد که ماده مى

  ى خلقت و حدوث جهان از ضروریات روشن علمى گردید. تبدیل به ماده شود. به این ترتیب فرضیه

خلقت و حدوث بسیارى از چیزها را حساب کرده. مثل: عمر زمین، عمر سنگهاى شهابى، عمر  علوم، عمر

  ماده، خورشید و ... و به طور تقریبى عمر آفرینش جهان را به شش بیلیون سال قبل، تعیین نموده است.

  گوید: مى 2ایرونیک ویلیام نبلوچ 

رود. عقیـده   علم نجوم حاکى است که این جهان، آغازى قدیم داشته، و به سوى پایان حتمى به پیش مى«

سازگار نیست. جهان بر اساس تحول و تغییر قرار گرفته، و  به ازلى بودن و بى آغازى جهان با مبانى علوم

  »اند. در این رأى علم و مذهب هر دو هم عقیده

  گوید: مى 3دوناله رابرت کار 

توان از طرق مختلف از طریق محاسبات دقیق به خوبى اسـتفاده   در حال حاضر براى تعیین عمر زمین مى«

شود که جهـان، در حـدود    ى آنها تا حد زیادى به هم نزدیک است، از این طرق استفاده مى کرد که نتیجه

به وجود آمده است. بنابراین ممکن نیست که ازلى و بى آغاز باشد که اگر ازلى بـود  پنج بیلیون سال قبل 

  »آید. نیز بدست مى4شد، این رأى و نتیجه از قانون دوم ترمودینامیک  هیچ عنصر رادیواکتیوى یافت نمى

دن ازلیت ماده على رغم آنانکه ادعاى بدون این مطالب، فرازهایى از گواهى دانش و دانشمندان بر محال بو

                                                        
١

 و دكترا در فلسفھ از دانشگاه كالیفرنیا. m.s.cـ  داراى رتبھ  

 
٢
ص در زیست خشكى در ایاالت متحده، استاد علوم طبیعى در ـ استاد علوم طبیعى، داراى رتبھ دكترا از دانشگاه آیوى، متخصّ  

 شناسى. ، متخّصص در چند رشتھ گیاه١٩٤٥دانشگاه میشیگان از سال 

 
٣

ـ  استاد و متخّصص ژئوش�یمى، داراى رتب�ھ دكت�را از دانش�گاه كلمبی�ا، دس�تیار بررس�یھا در ای�ن دانش�گاه، اس�تاد ی�ار دانش�كده  
 قات زمین با استفاده از روش رادیواكتیو و...شلتون، متخّصص تعیین عمر طب

 
 ـ  كھ شرح آن قبالً ذكر شد. ٤
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  دانند، بود، تا چگونه بهره گیرید و قضاوت نمایید! کنند، و حدوث جهان را محال مى برهان آن را مى

  

  نیست؟ ممکن آورنده پدید بدون اى پدیده هیچ آیا

شـود.   هستند؛ ولى شامل خداى شما نیز مى کنیم مواد هستى همه حادث و مسبوق به عدم مادى: فرض مى

اش بررسـى شـود.    او نیز اگر از جهان است حادث و مخلوق است، وگرنه اصالً وجود ندارد که در بـاره 

  بنابراین فرض حدوث جهان، غیر از حدوث خدا، یا با حدوث خدا به حال شما سودى ندارد .

همانند ازلیت جهان، محال اسـت. چنانکـه در   الهى: ادعاى حدوث همه جهان، بدون وجود حادث کننده 

ها و زمـین را (هـم)    اند یا آنکه خودشان آفریدگار خوداند؟ آیا آسمان آنها از هیچ خلق شده«قرآن آمده: 

  1»اند؟ (نه)، بلکه یقین ندارند. خلق کرده

ر جهان نباشد؛ این چنین حدوث حکم به آرى حدوث را اگر آن چنان تعمیم بدهیم که حتّى هیچ ازلیتى د

ى  محال بودن هستى بطور مطلق خواهد کرد؛ زیرا حادث و پدیده هرچه باشد نیاز دایم به حـادث کننـده  

ى  ازلى دارد و هرگاه حادث کننده نباشد، حادثى نیز نیست و هرگز نخواهد بود. این مطلب سر از عقیـده 

داننـد و   نکر جهان هستند و وجود حقیقت را در جهان محال مىآورد که آنها م پوچ سوفسطائیها بیرون مى

  کنند. به استناد نیافتن ذات حقیقت، آنرا انکار مى

ایم، پس هستى برزخ بین ازلیت و حـدوث اسـت،    هاى جهان، آغازى نیافته ى پدیده مادى: ما براى سلسله

ض و دو متباین وارد گردد، بلکه جهـان از  البته نه به آن معنایى که قبالً گفته شد، تا اشکال اجتماع دو نقی

  ى موجودات نیست و حادث است از نظر افراد. نظر آغاز ازلى است؛ زیرا آغازى براى سلسله

ى علّتها و معلولهاى جهان، ازلى و ابدى است، هرقـدر بـه عقـب برگـردیم و برگـردیم،       بنابراین، سلسله

دید آورده است؛ و به همین ترتیب در حقیقت جهان از یابیم که آن را موجودى قبل از آن پ موجودى را مى

ى موجودات، ازلیتى نیست که مشخص باشد تا بگوییم  جهت مجموع، آغازى ندارد، و در بین این سلسله

  ى او هستند نه غیر او. ها، پدید شده از ناحیه ى پدیده سلسله

ل داریم اما جهان به وجود فرد مشـخص  اى قبو و با توجه به اینکه نیاز دائم هر حادث را به حادث کننده

ى جهان در عین حـدوث   ازلى که آغاز و علت همه موجودات باشد نیاز ندارد؛ زیرا بى آغاز بودن سلسله

کند که نیازى به ماوراء جهان، یعنى به خداى ازلى ندارد؛ زیرا جهان از جهت  فردفرد مواد جهان، ثابت مى

                                                        
 ٣٥ى طور، آیھ  ـ  سوره ١
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  د حادث باشد.مجموع، ازلى است هرچند از جهت افرا

  

  حدوث و ازلیت بین برزخ عدم

الهى: همانطور که قبالً بطور مشروح بیان کردیم ؛ تقسیم وجود به ازلى و حادث همان تقسیم موجـود بـه   

ى موجودات خواهد شد مگر  نفى (بى آغاز) و اثبات (با آغاز) است، و این حصر عقلى است و شامل همه

ق که نه ازلى است و نه حادث؛ زیرا عدم از دو وصف وجود (ازلـى و حـدوث) خـالى اسـت.     عدم مطل

بخاطر آن که عدم، نوعى وجود نیست. بنابراین فرض حالت برزخیت هستى بین ازلیت و حدوث مسـاوى  

است با حکم به وجود برزخیت ولى التزام به عدم آن، به طورى که سر از بـرزخ سـلبى (نـه ازلـى و نـه      

  آورد. بیرون مى حادث)

اما برزخ ایجابى در جهان بین ازلیت و حدوث؛ عبارت است از: همان جمـع بـین ازلیـت و حـدوث در     

جهان، ازلى کامل و حادث کامل. و این همان اجتماع بین دو نقیض است که محال بود. بنابراین برزخـى  

اش  ى ایجـاب نتیجـه   و از ناحیهاش عدم جهان و وجود است،  ى سلب، نتیجه پندارید از ناحیه که شما مى

محال بودن جهان و وجود است، پس جهان و وجود از دیدگاه برزخ پندارى شما بین معدوم و محال قرار 

  گرفت.

فرد فرد موجودات، حادثند، ولى مجموع آنها ازلى است. فرد و مجموع هر دو، هستى «گوییم:  مادى: ما مى

ازلى باشد در حالى که حادث هم هست، بلکه آن موجود از هستند، نه اینکه یک موجودى را فرض کنیم 

  »جهت مجموع، ازلى است و از جهت فرد فرد، حادث است.

  

  افراد حدوث و مجموع ازلیت بودن نقیض

آورد؛ زیرا فرض کردن حدوث و محدودیت  الهى: بدون تردید این تقسیم بندى شما سر از محال بیرون مى

ى فرد فرد جهان، با فرض ازلیت و نامحدود بودن در مجموع آنها جز اجتماع بین دو نقیض نیست،  همهدر 

  توضیح اینکه:

ى مواد جهان ـ به حسب فرض ـ غیر از افراد به اعتبار جمع آنها، نیسـت. در اینجـا      اوالً ـ مجموع سلسله 

هست کـه همـان توجـه بـه جمـع       حقیقتى در خارج است که همان فرد فرد موجودات باشد. و اعتبارى

موجودات در هستى باشد. پس مجموع همان مجموع افراد است، نه کم و نه زیاد؛ زیرا مجموع غیر از آن 
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افراد نیست و تنها در اسم و اعتبار ذهنى فرق دارند، و در خارج دو چیز نیست، فقط همان افراد پشت سر 

  باشد. هم که عبارت از علتها و معلولها است، مى

ثانیاً ـ بین ازلیت و حدوث (نامحدود بودن و محدود بودن) تناقض آشکار است. در این صورت چگونـه   

توان حکم به ازلیت و نامحدود بودن براى مجموع کرد، و حکم به حدوث و محدود بودن براى افـراد   مى

  ى هستى است؟ نمود. آیا این غیر از اجتماع بین دو نقیض در ظرف همه

گیرد. یا ازلى و نامحـدود   با افراد پشت سر هم خود، جز یکى از دو نقیض را در برنمى پس مجموع جهان

ى مجموع و فرد فـرد جهـان اتحـاد ذاتـى      باشد؛ زیرا در خارج بین سلسله است و یا حادث و محدود مى

  هست اختالف فقط به اسم و اعتبار و لفظ است.

نهایت در مجموع آن چنان  ، آن را در فرض ازلیت بىکنیم وقتى که ما از علّت تناقض در اینجا جستجو مى

یابیم (نه در فرض حدوث فرد فرد)؛ زیرا ما در حدوث افراد با شما هم رأى هسـتیم،   کنید، مى که ادعا مى

  اما در فرض ازلیت مجموع با شما مخالفیم.

موع بکنیم بـه  ى موجودات از جهت مج ریشه نقض اینجا است که ما همچون شما فرض ازلیت در سلسله

  ى مجموع از افرادش جدا است. خیال اینکه سلسله

هرگاه مجموع غیر از افراد (مانند دو متباین) باشند، فرض جمع بین ازلیت و حدوث (از جهت مجمـوع و  

  فرد فرد) برزخ نیز نخواهد بود، بلکه جمع بین آن دو در دو چیز متباین و متناقض است.

شود، اشکال اجتماع بین دو نقیض است، و علّت این اشـکال تنهـا از    ىپس نخستین اشکالى که بر شما م

  گیرد. نهایت، سرچشمه مى فرض ازلیت بى

  این سلسله مجموعه و پشت سر هم هستى، از دو حال خارج نیست:

ى سایر افراد که به فرض ما و شما حادثند  ـ در آنها فرد مشخص ازلى بدون آغاز است و همان آفریننده1

  باشد. مى

ـ اصالً فرد ازلى در آن افراد هستى نباشد، بلکه طبق فرض مذکور، همه حادث باشـند. عقـل، حـدوث    2

  داند. ى بدون پدیدآورنده را محال مى بدون علّت و پدیده

ى جهان هستى، گرچه در سلسله بى آغاز باشد عالوه بر محال بودن ازلیت  بنابراین فرض حادث بودن همه

داند. بدیهى اسـت وجـود    جهان را (با فرض حدوث مطلق آن) نیز محال مى آن سلسله، وجود موجودات

ى پـوچ   معلول بدون علّتى که آن را پدید آورد محال است و در نتیجه انکار ازلیـت در جهـان از عقیـده   

دانند،  ى حقایق هستند پوچ تر خواهد شد؛ زیرا سوفسطائیها حقیقت را محال نمى سوفسطائیها که منکر همه

ى  کنند، و منکر خالق ازلى در جهان مساوى است با محال بودن کامل جهان که نتیجـه  نرا انکار مىبلکه آ

  هاى جهان است. فرض عدم علّتى براى پدیده
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تـوان آنـرا نادیـده     پس فرض حدوث در جهان، فرض ازلیتى را نیز، در کنار خود دارد، فرضى کـه نمـى  

  گرفت.

شود که آن ذات پاك خـدا   ى مرکزى منتهى مى موجودات، به نقطه ى هاى سلسله بنابراین ناگزیر این حلقه

  است.

ى نیـاز سـتوده     «چنانکه در قرآن آمده:  هان اى مردمان! شما همه به خدا نیازمندید و خداست (کـه) او ـب

  1»است.

  کند که عبارتست از اینکه: یک حکم عقلى و فطرى ضرورى را بیان مىى قرآنى،  این آیه

موجود حادث که نیاز ذاتى دارد ـ هر قدر زیاد باشد ـ از خالق غنى که آن را پدید آورد، بى نیاز نیست؛ «

  زیرا زیاد بودن نیازمندان، جز افزودن فقر و نیاز نیست.

دهـد کـه اگـر     ها را از نیاز ذاتى به بى نیازى سوق نمـى فرض بى آغاز و بى پایان بودن در نیازمندیها، آن

توانند بانک  هاى آفرینش، موجب بى نیازى و ازلیت گردد، در این صورت فقرا و نیازمندان مى کثرت پدیده

  بزرگى درست کنند تا آنها را از فقر و نیاز، بیرون آورد.

تـوانیم   نهایت از آن تصور کنیم، و باز مى یا بى توانیم میلیونها و چند برابر میلیونها پول غیر نقدى و ما مى

نهایت هیچ،  نهایت هیچ از آن کنار هم بچینیم، اما میلیونها هیچ، یابى عدد بسیار بزرگ از میلیونها صفر یا بى

ى  ى موجودات حادث، جـز حـدوث و نیـاز، نتیجـه     نهایت در سلسله کند. همچنین بى چیزى عاید ما نمى

ى بى نیاز دارند  حدوث و فقر،بدیهى است که نیاز دایم و ناگسستنى به حادث کنندهدیگرى ندارد. و این 

  ى آن حادث است. شود؛ و محال است وجود جهانى که طبق فرض مذکور همه و گرنه، حدوث محال مى

  ى افراد و ابعادش این است که: ى نهایى فرض حدوث جهان در همه نتیجه

باشد؛ و بى آغاز بودنى که شما آن را از  نیازمند به غیر خود مىى وجودى جهان، حادث و  مجموع سلسله

اید، آن را ازلى نخواهد کرد؛ زیرا مجموع، عین افراد اسـت بـدون آنکـه چیـزى بـر آن       پیش خود ساخته

توانند خود را از فقر و نیاز  بیفزاید. بنابراین، موجودات، در حدوث و پیدایش و بقاى بعد از پیدایش نمى

  یر خود مستغنى کنند. چنانکه قبالً سخن قرآن را خاطرنشان ساختیم:ذاتى به غ

  2»هوالغنى الحمید  و اللّه  یا ایها الناس انتم الفقراء الى اللّه«

ى و حـادث (بـا هـم)      پس حادث و پدیده بودن محدث و پدیدآورنده چگونه ممکن است و چگونه ازـل

                                                        
١

 ١٥ھوالغنى الحمید. فاطر/   و ّهللا   ـ  یا ایھا الناس انتم الفقراء الى ّهللا  

 
 ١٥ى  ـ  سوره فاطر، آیھ ٢
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  شود؟! تصور مى

  

  »عددى نهایت بى« اشکال

شود، ما را در عقیده بـه امکـان اجتمـاع بـین محـدودیت افـراد هسـتى و         مادى: آنچه در جهان واقع مى

کند؛ و همین فرض بى آغاز بودن در  نامحدودیت مجموع هستى به معنى بى آغاز بودن مجموع تصدیق مى

نهایـت   بـى «سـازد. ماننـد مثـال     جودى غیر از خود بى نیاز مىى مجموع هستى، سلسله را از هر و سلسله

  »عددى.

توانیم بر آن بیفزائیم  یابیم و مى توضیح اینکه: در اعداد (ما هرچه عدد تصور کنیم) حد معینى براى آن نمى

   1شود. و از دو طرف زیاده و نقصان حدى براى عدد یافت نمى

  برزخ بین محدود و نامحدود است؛ محدود در فردفرد اعداد، نامحدود در زیاد کردن اعداد.» عدد«بنابراین 

کنیم که آنچه گفتید درست است ولى واقعیت جهان منافاتى با حکم ضرورى عقلى (محال  الهى: فرض مى

) ندارد. اشتباه شما در تشخیص واقعیت خارجى است، همانطور بودن اجتماع دو نقیض در هرجا که باشد

  گوئید: اجتماع شب و روز در دو افق اجتماع بین دو نقیض است. مى -از روى اشتباه  -که شما 

  اید از چند نظر مخدوش است: را که شما پیش کشیده» نهایت عددى بى«اشکال 

ن عددى که بالفعل اسـت یعنـى اکنـون در جهـان     اوالً ـ به فرض نامحدود بودن افزودن در هر عددى، آ 

باشد؛ و نامحدود، آن عدد شأنى است. یعنى شأن عدد در تصور عقل آنست کـه   هستى هست، محدود مى

هرچه بر آن بیفزاییم در شأنیت است بنابراین در مثال عدد تناقضى نیست؛ زیرا نامحدود شأنى (بـالقوة) و  

  اقض ندارند.محدود فعلى است و این دو با هم تن

» بالفعـل «ى جهان هسـتى   ولى نامحدود و محدود، و حدوث و ازلیت در مطلب مورد بحث مربوط به همه

ى هسـتى   است. مجموع بودن و فرد فرد بودن در مواد هستى دو اعتبار تصورى است که منظور از آن همه

  است.

مجمـوع و فـرد فـرد، محـدود اسـت. و      کنیم که آن نیز از نظر  ى اجزاى هستى بحث مى ثانیاً ـ ما درباره 

فـرض و تصـور   «ى ازلیت و حدوث، و نامحدود و محدود بودن، فرض و تصور عقلى نیست تا از  مسأله

اى که فعـالً در جهـان، وجـود نـدارد)      (فرضیه» نهایت عددى بى«خارج نشود و در نتیجه آن را با » بودن

                                                        
 توان تعبیر كرد.  ت كوچكھا نیز مىنھای نھایت بزرگھا و بى ـ  كھ از آن بھ بى ١
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  نهایت عددى گردیم. ما معتقد به بى مقایسه کنیم. پس این مقایسه بى اعتبار است، هرچند

  ثالثاً ـ نامحدود بودن بر دو قسم است:

  ـ فرضى و تصورى عقلى، بى آنکه در عالم وجود، تحقّق فعلى داشته باشد مانند: اعداد.1

  ى علّت و معلول در جهان. ـ فعلى واقعى که در جهان هستى تحقق دارد. مانند: سلسله2

است؛ زیرا آنچه کـه در جهـان تحقـق دارد و آن را حکـم حتمـى عقـل       نامحدود بودن در دومى محال 

گویند: اجتماع دو نقیض محال است. ولى در اولى، (به فرض امکان فرض نامحدود بودن عدد) از مرز  مى

یابیم که بالفعل (هم اکنون) نامحدود باشد. آرى عقل  رود و عدد مشخصى نمى بیرون نمى» فرض و حدس«

طور نامحدود بر آن اضافه کند آن هم نه اینکه نامحدود را در عدد مخصوصى یا در هر تواند اعدادى ب مى

عددى بالفعل درك کند. بلکه براى عقل روا است که تصور زیاده در هر عددى بکند، بى آنکه در تصـور  

  خود به حدى برسد.

را در جهان هسـتى فعـالً   شود، معدودهایى که اجزاء جهان هستى هستند، محدودند؛ زی از این رو دیده مى

  وجود دارند، (على رغم نامحدود شأنى.)

ى عددها  نهایت عددى این نیست که در جهان عددى نامحدود وجود دارد، یا سلسله بنابراین منظور از بى

  نامحدودند، بلکه منظور این است که:

نهایـت   اد شود، باز تـا بـى  یابیم که قبول زیاده نکند، هر عددى هر قدر زی ما عددى را در تصور عقل نمى

کند، با صرف نظر از عددى که فعالً در جهان هست؛ زیرا جهان، ظرف معدودهایى اسـت   قبول زیادى مى

  باشند. که ذاتاً محدود مى

ى اعـداد   تواند سلسـله  نهایت فعلى، را تصور کند و نیز نمى عقل نیز توانایى آنرا ندارد که عدد معقول بى

اید؛ زیرا عقلى که محدود است قدرت احاطه به نامحدود را ندارد، عقل ها هر چند نامحدود را، تصور نم

  نیرومند باشند محدودند.

ى اعداد نامحدود  ى نامحدود در جهان هستى فرق دارد. به عبارت روشن تر: سلسله و این مطلب با سلسله

فـرد مـواد جهـان، حـدوث     ى فـرد   ى نامحدود معدود در جهان فرق دارد؛ زیرا حدوث در همه با سلسله

  کند. مجموع و همچنین محدودیت آن را ثابت مى

نهایت وجـود   نهایت عدد، این باشد که در جهان بالفعل (هم اکنون) عدد بى و به فرض اینکه منظور از بى

نهایـت   نهایت عدد، این نیست که معدود نیز بى دارد، به رغم اینکه این موضوع محال است، ولى معنى بى

را مالزمه و وابستگى بین این دو نیست. همانند اختالف فرض و تصور با واقعیت خارجى؛ زیـرا  است؛ زی

  اى بین آن دو نیست. که مالزمه

دانیم؛ زیرا محال است که نامحدود بـا   نهایت عددى را حتى در فرض عقلى شأنى، محال مى رابعاً ـ ما بى 
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شـود،   د؛ زیرا چیزى که با محدود ترکیـب مـى  اجزاى محدود ـ حتّى در تصور عقل و شأن ـ ترکیب شو  

  ناگزیر محدود خواهد بود.

از دالیل محدودیت عدد، خود قبول زیاده و نقصان عدد است. عدد ذاتاً به هرجـا برسـد قبـول زیـاده و     

هـا در مـورد    کند. هرچند که به نامحدود برسد (البته آن گونه که مادى گراها معتقدند) ما از آن نقصان مى

  پرسیم که: محدود مىعدد نا

کند پـس محـدود اسـت، و اگـر قبـول       کند یا نه؟ اگر قبول مى آیا عدد نامحدود قبول زیاده و نقصان مى

  کند، پس عدد نیست. نمى

نهایت عددى این است که علم ما احاطه به حد نهایى عدد ندارد، نه اینکه نهایـت و   وانگهى منظور از بى

  حدى براى عدد نیست.

ى اجزاى جهان هستى  ى آنچه خاطرنشان گردید، حدوث و نیاز ذاتى در همه صرف نظر از همهخامساًـ با 

کند که در  ى وجودى صحیح باشد و همین حدوث و نیاز ثابت مى نهایت بودن سلسله هست؛ هرچند که بى

ا بوجـود  ها، وجودى که آنها را پدید آورده واقعیت دارد؛ زیرا اجتماع عدمها، وجود ر ماوراى این پدیده

  سازد. نهایت باشد ـ عدد درست و یا شکسته، نمى آورد. و انبوه صفر را کنار هم چیدن ـ هرچند بى نمى

اى که خودش پدیده نباشد نیاز دارد. و توجه و دقت در این  اى، به پدید آورنده بنابراین: ناگزیر هر پدیده

  مطالب، حقیقت را به دست خواهد آورد.

  

   هستى نیاز هاى نمونه از دار عقل ى نمونه ای انسان

  1».هان اى مردمان! شما همه به خدا نیازمندید و خداست (که) او بى نیاز ستوده است«در قرآن آمده: 

کند که از چند جهت در پیوند خود به خدا توجه عمیق  ى رسا دعوت مىى قرآنى، انسان را با صدا این آیه

  کند:

  ـ او از همه چیز به خود نزدیکتر است.1

  ـ انسان در همین وقت، جزء عقل دار از این جهان هستى است.2

  ـ او مواظب است که خود و اطراف خود را نیازمند به خدا بداند.3

متذکّر کرد، تا از » حقیقت نیاز«اه هدایت و تالش در این راه، به الزم است که انسان را هنگام دعوت به ر

                                                        
 ١٥ھوالغنى الحمید فاطر/   و ّهللا   ـ  یا ایھا الناس انتم الفقراء الى ّهللا  ١

 



 73

میان تاریکى ها به سوى نور بیرون آید. الزم است که به او تذکّر داد که ذاتاً فقیر و نیازمند است بـه غیـر   

  خود و به غیر جهان هستى، یعنى به خداى متعال...تا از اسب غرور پایین آید.

ه در فضل و منّت و کرم خدا دهشت زده و حیران گردد، آنجا که بنگـرد ایـن   براى انسان سزاوار است ک

  انسان کوچک و ناچیز و جاهل و نارسا و ناتوان از عنایت و لطف خدا به این مقام ارجمند رسیده است.

انسان یک ساکن کوچکى از ساکنین این زمین است، و زمین پیرو کوچکى از پیـروان خورشـید اسـت و    

هاى کوچکى با آن همه عرضـه و   اى از میان ستارگان بى شمار است، و ستارگان جز نقطه هخورشید، ستار

باشند، و این فضایى که این  دانند نمى طول دامنه دار، پراکنده در فضاى جهان که انسانها حدود آن را نمى

  باشند. خدا مى هاى اى از آفریده اند، نقطه هایى ناچیز بیش نیستند، که پاره ستارگان در آن پراکنده

  گویند که نیاز ذاتى به خداى بزرگ دارند. همه و همه با زبان ذات خود این سخن را مى

  

  است؟ آفریده که را خدا

  دارد؟ امکان آفریننده بدون موجودى آیا

پرسم آن که خدا را آفریده چیست و  ین صورت مىجهان را آفریده، در ا» خدا«مادى: اگر تأکید شود که 

کیست؟ زیرا هر چیزى ذاتاً در پیدایش، نیاز به علّت دارد، براى ما امکان آن نیست که وجودى بدون علّت 

  اى، معلول علّتى است، هرچه باشد خدا باشد یا معبود خدا باشد. تصور کنیم، بنابراین هر پدیده

ى مارکسیستى است که براى علمى جلـوه دادن آن، بـه علـوم     اى از فالسفه ى پاره الهى: این مطلب، نظریه

ى ابعاد هستى داللت دارند بر اینکه وجود به هر  کند. به این بیان که؛ علوم تجربى در همه تجربى تکیه مى

شکل و رنگى باشد از نظر علوم تجربى بى نیاز از علّتى نیست، و فرض وجـود بـدون علّـت بـر خـالف      

  قوانین جهان است. ناموس و

ولى این مطلب از آنها پنهان مانده که علوم تجربى در محدوده خاص خود که قلمرو ماده باشـد بـه کـار    

گیرند، نه این  ى موجودات مادى از مبدأ علّتى سرچشمه مى رود، و آخرین کشف آن این است که همه مى

وجود مادى از این رو که مادى است نیاز بـه  که وجود، از این رو که وجود است نیاز به علّت دارد. بلکه 

  دارد.» به وجود آورنده«علّت دارد. و به عبارت دیگر: ماده از این رو که از عدم به وجود آمده، نیاز به 

شـود؛   ى ابعاد هسـتى مـى   پندارند وجود همان ماده است، و ماده شامل همه اما مادى گراها از آنجا که مى

از این رو که وجود است، نیاز ناگسستنى به علّـت دارد و منظورشـان از وجـود،    کنند که وجود  حکم مى
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ماده است در حالى که ماده نیز نیاز به علّت دارد به خاطر اینکه از عدم به وجود آمده نه به خـاطر اینکـه   

  موجود است.

ر آن، از ایـن رو  در صورتى که نیاز چیزى به علّت، به خاطر حدوث (به وجود آمدن از عدم) است نه غی

ى آن  ى پدیدآورنـده  ى اصـلى هسـتند، دربـاره    بینیم. مادیونى که معتقد به ازلیت و بى آغاز بودن ماده مى

ء حادث (از عدم به وجود آمده) نیاز  اندیشند، و این عدم اندیشه از این رو است که شى ى اصلى، نمى ماده

جسـتجوى  » چگونه یافـت شـد؟  «ال در ما است که به علّت دارد، و همین نیاز، علّت اصلى بروز این سؤ

علّت، انحصار به موجودات حادث (پدیدار شده از عدم) دارد، اما اگر چیزى وجود دایم داشته باشد و از 

ى آن، مورد ندارد، چه آن که آن، موجود نشده بلکـه از   عدم به وجود نیامده باشد، دیگر این سؤال درباره

  ازل موجود بوده است.

کند که این موجود بى آغاز، مادى باشد یا مجرّد از ماده باشد! سؤال مـذکور در مـورد آن    رقى نمىحال ف

  (موجود بى آغاز) بى مورد است.

همانطور که در موجود پدید آمده از عدم، خواه آن را محدود فرض کنى یا مجمـوع کـه بـراى افـرادش     

مطرح است. زیرا در مجموع » ى آن را آفریده؟چگونه آفریده شده و چه کس«آغازى نیست، این سؤال که 

  بى آغاز ـ با این که ذاتاً محال است ـ افراد حادث آن بى نیاز از علّت نیست.

ى اصـلى را   نتیجه این که: همان گونه که مادى گراهاى معتقد به اصالت و ازلیت ماده، این سؤال را (ماده

ها نیز نیست؛ همچنین براى آنها روا نیست ایـن سـؤال را   سازند، و متوجه آن که آفریده؟) متوجه خود نمى

داننـد و   (خدا را که آفریده؟) متوجه معتقدین به خدا کنند؛ زیرا خداپرستان نیز خدا را مجـرّد ازلـى مـى   

  ازلیت، در هرجا خواه در ماده یا در ماوراى ماده یعنى بى نیازى از علّت.

ى  به ازلیتى در جهان هستى هستند، و این ازلیت یا شامل همـه پس هر دو ـ هم مادى و هم الهى ـ معتقد   

اى (چنانکه مادى گراها گویند) یا  ابعاد جهان است، در نتیجه دیگر نه آفریدگارى متصور است و نه آفریده

باشد و بعضى حادث است که خدا آنهـا را از عـدم بـه وجـود آورده     » خدا«بعضى از آن ازلى است که 

  باشد. گویند) که اولى خالق و دومى مخلوق مى مى (چنانکه الهى ها

  

  بوده خود خالق خودش،

مادى: جهانى که از عدم به وجود آمده، خودش، خالق خودش بوده است، بى آنکه نیازى بـه غیـر خـود    
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پس همان گونـه کـه   » خدا یعنى پدید شده از خودش: «1داشته باشد، بعضى از دانشمندان مسیحى گویند

صحیح است عقیده به این که خدا بدون نیاز به دیگرى خود را آفریده باشد، همین طور جهان خودش را 

  بدون نیاز به دیگرى آفریده است و این دو با هم مساویند.

  

  محال در محال

ى خودش باشد به این معنى که خودش را از عدم (نه از چیز دیگـر) بوجـود آورده    چیزى آفریننده الهى:

  باشد، محال و تناقض است، خواه آن چیز خدا باشد و یا جهان ماده، ولى در مورد خدا دو محال است.

خـودش بـر   مقـدم شـدن   «ى آفریدن خودش، خـودش را،   اما محال در خدا و در جهان ماده: زیرا الزمه

وجود » الف«خواسته باشد خودش را خلق کند، باید خود » الف«است. توضیح این که: مثالً اگر » خودش

اى را تصور کرد که در آن لحظه، قبل از وجود خودش، وجـود   داشته باشد، و ممکن نیست که یک لحظه

باشد، در صورتى که اگر آن داشته باشد تا خودش را خلق کند، و مسلّم است که علّت باید قبل از معلول 

ى خلق کردن خودش کند، نبوده است؛ زیرا اگر فرض وجود آن کنـیم، خلـق کـردن خـودش      چیز اراده

  ى خلقت خودش، معدوم بوده، تا به خودش هستى ببخشد. تحصیل حاصل خواهد شد، پس در لحظه

ده بـه خـاطر آنکـه علّـت     شود که این خالق خود، قبل از هستى بخشیدن به خود، موجود بو نتیجه آن مى

وجودش شده، و در همین لحظه معدوم بوده، بخاطر اینکه معلول خود بوده و در نتیجه وجود و عـدم آن  

در یک لحظه اجتماع پیدا کرد، با اینکه اجتماع دو نقیض (وجود و عدم) محال است (این محال در مورد 

  کند.) خدا و جهان ماده هر دو صدق مى

گوید، 2خدا این که: اگر خدا خودش را پدید آورده، چنانکه مبشر مسیحى دکتر بست  ى محال دیگر درباره

  آورد. این مطلب، خرافه و مطلب پوچى است که عالوه بر محال مذکور سر از محال دیگرى بیرون مى

زلى و بى آغاز است، پس از عـدم بوجـود نیامـده    ى خداپرستان، ا به عقیده» خدا«توضیح این که: وجود 

است، بنابراین قول به این که خدا، خودش را آفریده، مساوى است با اجتماع ازلیـت و حـدوث در ذات   

پاك خدا با توجه به این که ازلیت و حدوث نقیض هم هستند، همان گونه که وجود ازلیت و عدم آن یـا  

  و نقیض بوده و محال است.حدوث و عدم آن براى یک چیز، اجتماع د

                                                        
١

 ى قاموس مقدس. ترجمھـ  مانند مسترھاكس آمریكائى در  

 
 »خدا«ـ  در كتاب قاموس كتاب مقدس تحت عنوان  ٢
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ما با علماى مسیحى برخورد عجیبتر و حیرت آورتر از برخوردمان با مادى گراها داریم، چه آنکه علمـاى  

» توحید تثلیث«دانند، و آن را با نام  مسیحى که معتقد به تثلیث (سه خدا) هستند، آن را توحید خالص مى

باشد یعنى خداى یکتا در حالى که  جمع بین دو نقیض مىکنند. در صورتى که این عقیده همان  عنوان مى

سه تا است یکتا است، و در حالى که مجرد است مادى است و مادى است در حالیکه مجرد است. و پدر 

در حالى که پسر و پسر در حالى که پدر است. و در حالى که محدود است غیـر محـدود اسـت و غیـر     

ى تثلیث طبق  ى عقیده ز این قبیل مطالب ضد و نقیض که نتیجهمحدود است در حالى که محدود است و ا

  باشد. تفسیر کلیسایى مى

قبالً گفتیم که امثال اینگونه خرافات پوچ است که موجب روح انکار خدا در میان بسـیارى از مسـیحیان   

همان زمان کند که انسانها را از  شده، آنجا که تشکیالت عریض و طویل کلیساها، تالش پى گیر و دایم مى

که به دار آویختـه شـد تـا قربـانى گناهـان       -طفولیت با عقیده به خدایى که شبیه انسان سه بعدى است 

  بار آورد. -بندگانش گردد 

داند، در همان لحظه که علم مخالف  این از یک سو، و از سوى دیگر علم، وجود چنین خدایى را محال مى

ى خرافى کلیسا، خود را ناگزیر  ان آزاده و دورشده از عقیدهعقیده به خداى راستین نیست. وانگهى مسیحی

قبالً » وجود خدا«ى  دانند، چنان که به بسیارى از اعترافات آنان درباره از تصدیق به وجود خداى واقعى مى

  اشاره کردیم.

  

  

  است؟ ازلى خالق انرژى، آیا

دارد؛ » به وجود آورنـده «ستى ـ یعنى ماده ـ موجود شده و نیاز به   ى جهان ه کنیم که همه مادى: قبول مى

ولى تجرّد از ماده، شرط خالق بودن نیست. بلکه ضدیت و جدایى بین ماده و غیر ماده، خالق مجرد از ماده 

  است.1» انرژى«ى ماده است  کند و آنچه پدیدآورنده را محال مى

ى ماده؛ زیرا عقل به طور مساوى خالقیت هر  ى خود است و نه مجرد از ماده آفریننده نه خود ماده آفریننده

                                                        
١

باشد. مثالً: كارگر ساختمان سازى كھ  گویند) از فعالیت و عمل قوه مى نرا قوه مىـ  انرژى (كھ بھ غلط در اصطالح عامیانھ آ 
دھد، در  دھد. یا انرژى بھ خرج مى برد كار انجام مى كند و وقتى آن را باالى بام مى اى را مى گیرد، تحمل قوه بار گل بھ دوش مى

رسد و ما را  اى كھ از خورشید بھ ما مى باشد. اشعھ اینجا انرژى صورت كار را دارد، ولى ممكن است بھ صورت حرارت نیز
كند، حامل انرژى حرارتى تشعشعى است. الكتریستھ نیز نوع دیگرى از انرژى است كھ بھ سھولت تبدیل بھ كار ی�ا ب�ھ  گرم مى

كند (راه بى انتھا  تواند ایجاد تجزیھ و تركیب شیمیایى شود و مى حرارت یا بھ صورتھاى دیگر انرژى مانند نور، صوت یا... مى
 ) ـ مترجم٣١٩ص 
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نـام  » انـرژى «یابیم که  داند، در این صورت برزخى بین ماده و غیر ماده مى دو (ماده و مجرد) را محال مى

  دارد، و همان خالق است.

مجرد «کند که آن ازلیت را  وجود دارد ما را ملزم نمى» ازلیتى«به عبارت دیگر: اعتقاد به این که در جهان 

توانیم آن را تصدیق کنیم، بلکه وجود آن را  ایم ـ و نمى  بدانیم ـ که تا کنون آن را تصدیق نکرده » از ماده

  دانیم. محال مى

گیرد در حقیقت آفریدگار  دى تحت قلمرو احساس ما قرار مىکه با وسایل ما» انرژى«نتیجه این که: همان 

  ازلى ماده است، نه غیر آن.

  

  ماده غیر و ماده بین برزخ

ء موجـود،   نیست؛ زیرا شى» مجرد از ماده«و یا » ماده«الهى: انرژى ـ هرجا و هر گونه باشد ـ غیر از خود   

ه، دیگر قسم سومى ندارد، و منحصر عقلى به این دو است؛ یا ایجاب (ماده) یا ماده است و یا مجرد از ماد

و یا سلب (مجرد از ماده) است و بین این دو عقالً برزخى وجود نـدارد؛ زیـرا ایـن ایجـاب و سـلب در      

  روند. شوند و نه با هم از بین مى دو نقیض هستند نه با هم جمع مى» موجود«

ه حساب آوریم، تا ماده و غیر ماده را که وصف موجود هستند، از آن نفى ب» معدوم«مگر این که انرژى را 

  کنیم. در نتیجه به اعتبار اینکه انرژى، معدوم است، پس نه ماده است و نه غیر ماده.

داند که ماده علت خلق کننده باشد و از آن  گوییم: عقل محال مى اگر گفتید: انرژى از جنس ماده است. مى

ى  ى مـاده  ى دیگرى بزاید، همانگونه کـه خـودش زاییـده    ر شود، مگر این که ماده، مادهى دیگر صاد ماده

کند، چنان که مشروحاً در ایـن   دیگرى است و روشن است که تولد با خالقیت و علت تامه بودن فرق مى

  باره بحث خواهیم کرد.

فرض نیروى مادى است) با گویید: انرژى مجرد از ماده است (على رغم این که انرژى به حسب  و اگر مى

کنیم که ازلى ماوراى ماده به طور  اید؛ و به زودى بیان مى این گفته به وجود ازلى ماوراى ماده، اقرار کرده

کلى از ماده جدا است هم در ذات و هم در صفات، و هیچ گونه همجنسى و تشابهى بین آن و ماده نیست. 

زایـد، و   ، که ماده از آن زاییده شده و از آن مـاده مـى  ولى انرژى مادى جز خود ماده چیز دیگرى نیست

هیچگونه اختالفى بین ماده و انرژى نیست جز اینکه ماده انرژى انباشته و تراکم یافته است. و هرگاه ماده، 

  تکاشف و تراکم خود را از دست بدهد و لطیف گردد، به شکل انرژى در مى آید.

شود و هرگاه انرژى، متـراکم و فشـرده    ا از دست داد، انرژى مىپس هرگاه ماده تراکم و انباشتگى خود ر
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اند و بین این دو اختالفى جز در تراکم و عدم تراکم بـودن،   گردد. بنابراین هر دو قسم، ماده شد، ماده مى

   1نیست.

ء  ى ذاتى والدتى، برقرار است کـه آن دو، دو صـورت مختلـف از شـى     در اینجا بین انرژى و ماده رابطه

  واحدى هستند.

بـود، و دانـش    ریاضى دان معـروف » انیشتاین«ى بین ماده و انرژى را کشف کرد  نخستین کسى که رابطه

  2جدید در مسیر آن است که بتواند انرژى را به ماده تبدیل نماید.

  هرى از ماده نیست.و ماده جز نمودى از انرژى نیست همچنان که انرژى جز مظ

  گوید: مى  (John Cleland Cothran)دانشمند شیمى جان کللند کاتران

شیمى به حکم این که کار انحصاریش بسته به بررسى ترکیبات ماده و تغییرات عارض بر مـاده و ضـمناً   «

ه ارتباطى بـه  رود و هیچ گون قابلیت تبدیل ماده به انرژى و انرژى به ماده است، از علوم مادى به شمار مى

  3»جهان روحى ندارد.

ى خالص سازد، یعنى صـفت  اى قرار گرفته که بتواند ماده را تبدیل به انرژ بنابراین دانش جدید در مرحله

که طبق آن جرم جسم  4ى معروف نسبیت انیشتین مادیت را به طور نهایى از عنصر جدا نماید، مطابق نظریه

                                                        
١

چیز بیشتر نیس�ت: ب�ھ  ـ  بھ نظر فیزیك دانان سراسر دنیا با تمام اطوار و الوان خود و با وجود حركات و اعمال گوناگون دو 
شود  كند، زیر انگشتان حس مى ھر جا دست بزنید یا ھرچھ ببینید و بشنوید یا ماده است، یا انرژى. آنچھ در بر داشتن سنگینى مى

تواند مانند باد فشارى ایجاد كرده اشیاء سبك را بھ لرزه در آورد، ماده است. آنچھ چنین نیست و مثل گرما و روش�نایى و  یا مى
 ـ مترجم. ٣٢٢باشد، انرژى است راه بى انتھا ص  یان برق و ... سوار بر ماده مىجر

 
كھ این مطلب را از جان آدلف ب�وھلر نق�ل ك�رده اس�ت » تجلى خدا در عصر دانش«ـ  نقل از جان كالور مونسما مؤلف كتاب  ٢

 .١٨٨اثبات وجود خدا ص 

 
٣

و دكت�ر در M.S.C از انستیتیوى رایس و درجھ  B.S.Gى  كھ داراى رتبھ» اولین كارول كارلیتس«ـ  چنانكھ مھندس شیمى  
 ى میشیگان بود این مطلب را گفتھ است. فلسفھ

 
قانون حركتى كھ سعى كند سرعتھاى مختلف را با تناسب «بطور خالصھ عبارتست از: » نسبیت انیشتین«ـ  قانون معروف  ٤

 »ناظرھاى مختلف بسنجد.
كند و پسرى كھ روى آن ترن قرار  مایل در ساعت از جلوى شما عبور مى ٢٠سرعت توضیح این كھ: فرض كنید ترنى با 

كند، نسبت بھ پسرى كھ روى ترن قرار دارد و خودش با  مایل در جھت حركت ترن پرتاب مى ٢٠دارد، توپى را با سرعت 
سرعت توپ و ترن بھ ھم مایل در ساعت است، اما نسبت بھ شما،  ٢٠كند، سرعت توپ  مایل در ساعت حركت مى ٢٠سرعت 

 كند. مایل در ساعت حركت مى ٤٠شوند یعنى توپ با سرعت  اضافھ مى
شود، در مورد  ى نسبیت انیشتاین بر این اصل استوار است كھ قوانینى كھ مثالً براى پرتاب توپ از ترن بھ كار برده مى نظریھ

آن فرستاد، قاعدتاً باید سرعت نور در حالت اّول  توان ھم در جھت حركت زمین و ھم مخالف نور صادق نیست. نور را مى
كند و بھ ھیچ وجھ  دھد كھ این سرعت ھیچ گاه تغییر نمى ھاى سرعت نور نشان مى گیرى زیادتر شود، ولى دقیقترین اندازه

 بستگى بھ جھت حركت و منبع نور و غیره ندارد.
ت را با این قانون وفق داد؟ گفت: براى قبول جواب باید حقایق شود قوانین طبیعى موجودا او در پاسخ بھ این سؤال كھ چطور مى

 دیگرى را نیز قبول كرد.
شود و ھرچھ سرعت زیادتر شود، طول متحرك  كنند، طولشان در جھت حركت كم مى او كشف كرد كھ اجسام وقتى حركت مى

تر در ثانیھ رسید طول آن صفر كیلوم٣٠٠٠٠٠شود تا آنجا كھ وقتى سرعت جسم بھ سرعت نور یعنى در حدود  كمتر مى
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شود تا آنجا که در سرعت نور جـرم جسـم    و آن جرم با زیاد شدن سرعت، زیاد مى 1نسبى است نه ثابت 

ى اتم، در مـورد   کند، چنانکه آزمایشات و تجربیات دانشمندان فیزیک در رشته نهایت میل مى به سمت بى

اند، مطلب فوق را تأیید و ثابت  اى تو خالى عبور داده ن برقى قوى در لولهالکترو نهایى که آنها را در جریا

  2کند. مى

شود و حرکت جز مظهرى از مظـاهر   و از آنجا که جرم جسم متحرّك به نسبت زیاد شدن سرعت، زیاد مى

  انرژى نیست، بنابراین جرم زیاد شده در جسم مساوى است با انرژى آن که زیاد شده.

ه قابل لمس و دیدن است، بدانیم ک» ماده«در جهان هستى دو عنصر جداى از هم نیست که یکى از آن را 

گفتنـد)، بلکـه طبـق     است، که ممکن نیست دیده شود (آنطور که دانشمندان قدیم مـى » انرژى«و دیگرى 

  نظریه دانشمندان جدید، جرم جز انرژى متراکم و انباشته چیز دیگرى نیست.

  ى خود گوید: چنانکه انیشتاین در معادله

  مجذور سرعت نور× انرژى = جرم ماده 

  = انرژى، تقسیم بر مجذور سرعت نور جرم

روى این اساس اتم با آنچه که در درون آن از الکترون و پروتون هست جز انرژى انباشته شده نیست کـه  

  ممکن است آنرا به حالت اول (انرژى رها) برگرداند.

ى براى جهان است که به صورت ها و شکل ها» یک اصل علمى«پس انرژى، در بررسى هاى علم جدید 

  آید. گوناگون و متعدد: (صوتى، مغناطیسى، الکتریکى، شیمیایى و میکانیکى) در مى

ها، یا بین ظهور برق بر صورت ماده احیاناً و به عکـس،   روى این زمینه، ازدواج و تلفیق بین ماده و اشعه

ـ  آید؛ بلکه تا حدودى از پیچیدگى درآمده و قابل فهم اسـت کـه همـه    عجیب به شمار نمى هـا،   دهى پدی

  اند که عبارت از انرژى باشد. هاى گوناگون یک حقیقت شکل

                                                                                                                                                         
شود تا آنجا كھ در سرعت نور، جرم جسم تبدیل بھ  شود، در ضمن جرم اجسام متحرك بھ نسبت ازدیاد سرعت زیاد مى مى

 شود... انرژى مى
بود،  ى انیشتاین درست نمى شود، و تمام آنھا بھ ثبوت رسیده است، اگر نظریھ این سرعتھا فقط در اجزاى ذّرات اتمى دیده مى
بود  پذیر نمى شدند و مطالعات نجومى ھم امكان كردند، و بمبھاى اتمى منفجر نمى ھیچكدام از دستگاھھاى اتمى ما امروز كار نمى

 ) مترجم.٤٣ص  ٣٤(شماره مسلسل  ١٣٤٥مجلھ دانشمند مرداد 
ى است و امكان تبدیل این دو را بھ اوایل قرن بیستم، انیشتاین بر اساس اصول فرضیھ نسبى نتیجھ گرفت كھ جرم نوعى از انرژ

یكدیگر پیش بینى نمود، و صّحت این ارتباط بعدھا بھ ثبوت رسید و راھنمایى براى كشفیات بى شمار در رویدادھاى اتمى گردید 
 ) ـ مترجم.٢٥(ایران آینده و دنیا ص 

 
١

 اند. ى ذّراتى كھ دور ھم جمع شده و آن جسم را ساختھ از مجموعھـ جرم یك جسم بھ طور خالصھ عبارتست  

 
٢

اى  ى فوق الع�اده ـ یكى از دانشمندان بھ نام كِرفِكس، خأل را در لولھ كاملتر كرد و در موقع عبور دادن جریان الكتریكى، اشعھ 
 ـ مترجم. ١٨٤ود خدا ص باشد اثبات وج مشاھده نمود، این اشعھ جریانى از الكترونھا مى
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علوم تجربى این نظریات را ثابت کرده؛ زیرا براى دانشمندان امکان آن وجود دارد که ماده را به انـرژى و  

  انرژى را به ماده تبدیل کنند.

این ترکیب، دو هسـته از ذرات   ى اتم لیتیوم، که از ى اتم هیدروژن و هسته ماده از طریق ترکیب بین هسته

ى هلیـوم و   شود. انرژى در حقیقت گذشته از وزن اتمى دو هسته آید، تبدیل به انرژى مى هلیوم بدست مى

  ى لیتیوم است. ى هیدروژن و هسته وزن اتمى هسته

ى     شود، اشعه تبدیل به ماده مى1»گاما«ى  و انرژى از طریق دگرگون شدن اشعه ى گاما عبـارت از انـرژى ـب

  گردد. وزن است، که به ذرات مادى از الکترونهاى منفى و مثبت تبدیل مى

ت یافته انفجارى است که بـراى بمـب اتمـى و    و از بزرگترین انفجارات ماده، که علم و دانش به آن دس

هیدروژنى، امکان تحقق دارد، و به وسیله این دو بمب، جزیى از ماده به انرژى فوق العاده عظیم و انبوهى 

  گردد. تبدیل مى

ى اتم سنگینى را بشکافد به طورى کـه   فکر بشر در بمب اتمى به اینجا رسیده که امکان آن را یافته، هسته

دو هسته یا بیشتر از اتمهاى عناصر سبکتر تقسیم کند، و این موضوع با شکافتن هسته در بعضى از آن را به 

  نامند، تحقق یافته است. مى 2ایزتوپ  235اقسام عنصر اورانیوم که اورانیوم 

ى اتمهاى سبک بـه   تواند با منضّم کردن هسته هیدروژنى بجایى رسیده که مى و همچنین فکر بشر در بمب

هاى جدیـد کمتـر از جـرم     تر به وجود آورد، به طورى که جرم هسته ى اتمهاى سنگین بعضى دیگر، هسته

  هاى اصلى باشد. هسته

  3گذارند. و این شکاف و انضمام، در کم و زیاد شدن تولید انرژى اثر مى

معنـى منظـور    شـود از آن دو  گفتـه مـى  » ماده«گیریم که وقتى  از آنچه که شرح داده شد چنین نتیجه مى

  گردد: مى

شود، به اعتبار اینکه خاصیت ماده بودن در هـر   ـ ماده واژه عمومى است، شامل ماده و انرژى هر دو مى1

  دو وجود دارد.

                                                        
تر است، كھ دائماً از رادیوم و سایر مواد رادیواكتیو  ایكس نافذتر و قوى ى اى است كھ از اشعھ ى گاما یك نوع اشعھ ـ  اشعھ ١

 آید . بیرون مى

 
٢

ـ اورانیوم، فلزى سنگین و سفید داراى سھ ایزتوپ (یعنى عنصرى كھ از حیث خواص شیمیایى و تعداد الكترونھا و پروتونھا  
اورانیوم امروز منابع فوق  ٢٣٤Uو  ٢٣٥Uو  ٢٣٨Uیگرى باشد و فقط در وزن اتمى تفاوت داشتھ باشد) است مشابھ عنصر د

 از دو ایزتوپ دیگر فوق العاده بیشتر است.U ٢٣٥العاده پراھمیت انرژى اتمى است، و قابلیت انفجار اتمى و تولید انرژى 

 
٣

ى ماده و انرژى است، براى فھم و درك روشن این  ب، فشرده و مختصرى از نظام اتمھا است كھ حاكى از رابطھـ  این مطال 
 حقایق باید بھ كتابھاى فیزیك اتم و مولكول مراجعھ كرد، اینجا جاى شرح آنھا نیست .
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فهمنـد، و منظـور مـوادى اسـت کـه       ـ ماده مقابل انرژى است، به اعتبار آنچه که عموم از واژه ماده مى2

  محسوس است.

به مخلوق بودن، و انرژى به خالق بودن ندارد؛ زیرا هر دو از همدیگر گرفته شده، بنابراین: ماده اختصاصى 

بلکه عین همدیگر هستند. اختالف آنها از جهت انباشته بودن و رها بـودن اسـت. (انباشـتگى در مـاده و     

  رهایى در انرژى)

رسد به انرژى به هر حال محال است که چیزى خالق و علّت خالقى همجنس و شریک خود باشد، تا چه 

  که از ماده گرفته شده، چنانکه ماده از آن گرفته شده است.

در نتیجه محال است که با فرض حدوث ماده، انرژى را ازلى بدانیم؛ زیرا در این صورت، بـین ازلیـت و   

ایم، بى آنکه بین ماده و انرژى فرقى جز در نام و حالـت   حدوث را در یک چیز که ماده باشد، جمع کرده

  اکم بودن و رها بودن باشد.تر

ء، در یک حالت ازلى باشد و در حالت دیگر حادث، و موجود از عدم، در یک  ناممکن است که یک شى

  حالت خالق و در حالت دیگر مخلوق.

  

  معلول و علت رابطه

و جدایى کامل بدون هیچگونه مادى: به هر حال باید توجه داشت که بین علّت و معلول محال است تباین 

  سنخیت و همجنسى و رابطه باشد.

بنـابراین  1»بخشـد  چیزى که فاقد چیزى است، آن را نمـى «ى رایج در فلسفه الهى و مادى است که  قاعده

آیـد.   ز جوهر مادى است، به وجود نمـى موجودى مادى با آن خاصیت ماده بودنش، از مبدیى که خالى ا

آیـد و هـیچ چیـزى از ضـد و      همانگونه که وجود از عدم، بى نیازى از فقر، نور از تاریکى بدست نمـى 

  هاى عقلى و تجربى مورد قبول است. ى فلسفه گیرد، و این قاعده در همه نقیضش سرچشمه نمى

ى  داننـد، و نظریـه   ك بین خـالق و مخلـوق مـى   ى الهى، حقیقت وجود را مشتر بینیم فالسفه از این رو مى

کننـد. یکـى از    را مبنى بر اینکه افراد حقیقت وجود با هم متباین و جدا هستند رد مـى  2ى مشایى فالسفه

                                                        
١

 ـ  ذات نایافتھ از ھستى بخش / كى تواند كھ شود ھستى بخش 

 
٢

ـ  پیروان مكتب مشاء كسانى ھستند كھ بھ حكمت ارسطو و اصول فلسفى او معتقد بودند، و چون ارسطو پس از وفات استاد  
گردان استفاده خود افالطون در گردشگاھى بیرون شھر آتن بھ تعلیم حكمت پرداخت، و در ضمن تفریح و راه پیمایى بھ شا

 رساند. لذا حكمت او بھ حكمت مشاء راه پیمایى شھرت یافتھ . علمى مى
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دالیل آنها در اشتراك افراد حقیقت وجود، این است که در این شعر فیلسوف معـروف سـبزوارى بـه آن    

  که در منظومه خود گوید:اشاره شده 

  الن معنى واحدا الینتزع 

  مما له توحد مالم یقع

  »توان از افرادى که وحدت و اشتراك ندارند، بدست آورد زیرا یک مفهوم و معنى را نمى«

  فهمیم دلیل بر اشتراك است) ى افراد وجود مى ى وجود در همه (و اکنون که یک معنى از کلمه

  

  توضیح این دلیل این که:

  »ماده وجود دارد.«و » خدا وجود دارد«شود:  وقتى گفته مى

  در این دو جمله چیست؟ از این چهار فرض خارج نیست: » وجود«منظور از 

  فهمیم. ى وجود در این دو جمله چیزى نمى از کلمه -1

ى حقیقى در خارج است ولـى منظـور از وجـود در     ماده» ماده وجود دارد«ى  ى وجود در جمله ـ کلمه2

  چیزى ضد و جداى از آن وجود است یعنى غیر آن حقیقت.» خدا وجود دارد«جمله 

آید و  کنیم، نه آن وجودى که از ماده به دست مى هیچ معنایى قصد نمى» خدا وجود دارد«ى  ـ یا از جمله3

  نه غیر آن وجود.

  نه عین هم باشند.ـ یا منظور ما از وجود در هر دو جمله یک معنى و حقیقتى است که همجنس هستند، 4

فرض اول، باطل است؛ زیرا روشن است که مفهوم وجود از آشکارترین مفاهیمى اسـت کـه هـر مفهـوم     

  کنند. دیگرى را با آن معنى مى

این همان حرفى است که ما (مادى گراها) در طول گفتگوى خود به » خدا موجود نیست«فرض دوم، یعنى 

  ستیم، و خدایى مجرد از ماده را قبول نداریم.آن معتقدیم، و قایل به اصل بودن ماده ه

ى  ى ما از جمله فرض سوم، باطل است، به علّت مطلب روشنى که مورد قبول همه است و آن این که همه

شـد، و معنـى    فهمیم و گرنه هرگونه شناخت در خداشناسان بیهـوده مـى   یک معنى مى» خدا وجود دارد«

اى که نه ما و  اى بدون معنى وجود دارد؟ یا واژه شت، ولى آیا واژهگ نزد غیر آنها باطل مى» وجود«ى  واژه

  نه احدى آن را درك کند وجود دارد؟

فرض چهارم، منظور از آن وحدت حقیقت وجود بین خالق و مخلوق است و ایـن کـه از جهتـى جـوهر     

  باشد. خارجى داراى وحدت سنخى مى

ى فالسفه، پس نـاگزیر یـک    مخلوق از دیدگاه همه بنابراین محال است تباین و جدایى کامل بین خالق و

  نوع رابطه و همجنسى بین خالق و مخلوق وجود دارد.
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  معلول و علت با زاییده و زاینده فرق

الهى: رابطه و همجنسى بین علّت و معلول به معنى عام، گاهى ضرورى و الزم است، و گاهى محال است. 

شود بزاید،  اینده و زاییده، الزم است؛ زیرا زاینده ممکن نیست چیزى را که در ذاتش یافت نمىمثالً: بین ز

اش داشته باشد، ولى این  و همچنین زاییده محال است چیزى باشد که ذاتاً ضدیت و تباین کامل با زاینده

  رابطه و سنخیت بین خالق و مخلوق محال است.

اى؛ زیـرا   ى دیگرى را بزاید یا زاییده شـود از هـر مـاده    ارد که هر مادهاى امکان آن را د بنابراین هر ماده

  ى ذاتى مادى در ماده هر طور باشد، برقرار است. سنخیت و رابطه

ولى محال است غیر ماده از ماده، یا ماده از غیر ماده بطور زاییده شدن از جوهر ذات، بدست آیـد؛ زیـرا   

زایـد و از همـان زاییـده     اى که فاقد ماده است، همـان را نمـى   ادهاى که فاقد غیر ماده است و غیر م ماده

  شود. نمى

ى موجودات مادى، جارى است و قوانینى همچون قـانون والدت سـنخى، و علتهـاى     این قاعده، در همه

ء  ء نیست؛ زیرا فاقد شـى  ى شى ء بخشنده ى آنها فاقد شى مادى، شامل این قاعده شده، و آن اینکه در همه

  ى دیگر است. ى والدت و زاییده شدن ماده از ماده ء نیست، بلکه منظور علیت در ماده قیقى شىعلّت ح

مانند والدت ماده از انرژى یا انرژى از ماده و والدت اتم از الکترون و پروتون، و مولکول آب از ئیدرژن 

  د.و اکسیژن و سایر والدتهایى که در فعل و انفعاالت شیمیایى و فیزیکى وجود دار

هاى مختلف از عقلى و تجربى برقرار  ى فلسفه ى سنخیت، در علل و معلولهاى مادى مطابق همه این قاعده

است، اما اختالف علّت و معلول در ماده همچون اختالف ازلیت و حدوث نیست و به فرض موجود شدن 

بى آغاز بـودن معلـول،    هاى مادى آنها نیز از عدم به وجود آمده و به فرض ازلى و معلولهاى مادى، علت

علّت آن نیز ازلى است، بى آنکه یکى را ازلى و دیگرى را حادث بدانیم؛ زیرا وقتى که ماده، حادث و از 

عدم به وجود آمده بود فقط به خاطر این است که ماده است، و علتهاى مادى با معلولهاى خـود در مـاده   

  ه بودن حادث بود، علتش نیز حادث است.بودن شریکند، به همین مالك وقتى معلول به خاطر ماد

ى بطالن ازلیت ماده باز گفتگو خواهیم داشت در این زمینه که ماده از عدم بـه   و در بحثهاى آینده درباره

  باشد. وجود آمده چون ماده است، از این رو که داراى حرکت و تغییر و ترکیب مى

نس ماده باشد به هیچ وجـه حتـى بـه مقـدار یـک      ى بى آغاز ماده، از ج بنابراین محال است که آفریننده

  میلیاردم از سنخ ماده نیست، و بین آن و ماده در ذات و صفات ذاتى تباین و جدایى کامل هست.
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  :است قسم دو بر چیز، ایجاد و بخشیدن

ا همچون معلولهایش، مـادى  ـ ایجاد از طریق والدت. مانند: علتهاى مادى؛ در این صورت حتماً آن علته1

  ى ماده که از ذاتش بیرون آید، نخواهد بود. ء (نبودن ماده) در جوهر ذاتش، بخشنده است؛ زیرا فاقد شى

ـ بخشیدن و ایجاد از طریق به وجود آوردن و صدور از عدم. (یعنى از نیستى باشد نه از ناچیزى) چنین 2

شـود   و جدا باشد، و معلول در جوهر ذات علت یافت نمـى علتى الزم است که ذاتاً با معلول خود متباین 

  بلکه قدرت و علم که در آن علت وجود دارد موجب ایجاد از نیستى شده است.

همانگونه که سنخیت و تشابه در علتهاى مادى با معلولهاى خود حتمى است، همچنـین مباینـت کلـى در    

ى آن خواهـد   معلولش، حادث، و زاینـده  علت غیر مادى با معلولش حتمى است؛ وگرنه آن علت همچون

  شد و یا معلول مانند علتش (به فرض ازلیت علت) ازلى خواهد گردید.

کوتاه سخن اینکه فرض حدوث ماده منافات کامل با فرض والدت آن از خالقش که ازلیت آن فرض شده، 

باشـد، در   ذات خود مىى مخلوق از  دارد؛ زیرا ازلیت خالق که واجد ذات مخلوق در خود است و زاینده

این صورت حکم به ازلیت مخلوقى که از آن زاییده شده، با حکم به ازلیت خالق، مساوى است. بنابراین 

فرض والدت جهان حادث از خالق ازلى، یعنى التزام به ازلیت حـادث قبـل از والدت و بعـد از آن، یـا     

آن، و ایـن موضـوع در هـر دو صـورت      ى ازلیت آن قبل از والدت و حدوث آن بعد از والدت به وسیله

  باشد. محال است؛ زیرا الزمه آن اجتماع دو متباین و دو نقیض مى

  

  وجود حقیقت کثرت یا وحدت ى قصه

ى وحدت حقیقت وجود که عبارت است از: وحدت افراد هستى در وجود که اگر صحیح و قابل  اما قصه

هـاى آن نـدارد؛ زیـرا     ه اثبات سنخیت و تشابه مادى بین خالق ازلـى و مخلـوق  قبول باشد، هیچ ربطى ب

ى آن مسایل همین مسأله  ى الهى هر چند در بعضى از مسایل فلسفى اختالف نظر دارند که از جمله فالسفه

است ولى آنها در مجرد بودن کامل خداى خالق ازلى از ماده و خواص آن، اختالفى ندارنـد و همچنـین   

  گویند خدا، هیچگونه شباهت مادى و غیر مادى با جهان ندارد. اً مىمتّفق

کند این معنى  صرف نظر از بى اساس بودن آن ـ به هیچ وجه ثابت نمى -» وحدت حقیقت وجود«ى  نظریه

گویند وجود مشترك  را که خدا با مخلوقات خود سنخیت و تشابه دارد، بلکه طرفداران این نظریه فقط مى

شود، حال این عقیده درست باشد یا باطل کـارى بـه    وجود شامل ماده و ماوراى ماده مى است و حقیقت

  سنخیت و تشابه ندارد.
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اند. حکماى پهلوى در این  ى الهى نپذیرفته ى فالسفه وانگهى این نظریه را ـ صرف نظر از بطالن آن ـ همه  

ى  ابـن کمونـه  «ى  یگانه پاسخ به شبهه اند آنهم به زعم اینکه این نظریه مورد معتقد به حقیقت وجود شده

اند  ى توحید است. بى آنکه این مطلب را با برهان، روشن سازند، تنها به این اکتفا کرده در مسأله» یهودى

  »یک نوع وحدتى در لفظ وجود، بین وجود خالق و وجود مخلوق هست!«که 

  مرحوم عالمه سبزوارى در منظومه حکمت خود گوید:

  د عندهم / حقیقه ذات تشکک تعم  مراتبا غنى و فقرا تختلفکالنور حیثما تقوى و ضعفالفهلویون الوجو

  و عند مشائیۀ حقایقتباینت و هو لدى زاهق

  الن معنى واحدا ال ینتزع مما له توحد ما لم یقع

یعنى: حکماى پهلوى براى وجود، یک حقیقت (منتها مشترك) بیشتر قایل نیسـتند و تفـاوتى کـه از نظـر     

ى      ضعف دیده مى شدت و شود، همچون تفاوت افراد نور است که بعضى شـدید و بعضـى ضـعیفند، وـل

حقیقت نور یکى است. اما حکماى مشاء این نظریه را رد کرده، و قایل به تباین بین افراد و وجود هستند. 

وحـدت و  توان از افـرادى کـه    ى من نظریه مشائیون باطل است؛ زیرا یک مفهوم و معنى را نمى به عقیده

فهمیم دلیـل   ى افراد وجود مى اشتراك ندارند به دست آورد (و اکنون که یک معنى از کلمه وجود در همه

  بر اشتراك است)

ى  کند و نظریه ى خرافى وحدت حقیقت وجود دفاع مى مرحوم سبزوارى به زعم خود، این چنین از نظریه

  کند. به کثرت حقیقت وجودند رد مىفالسفه دیگر را که از جمله آنها حکماى مشائى که قایل 

ى  ما به طور مشروح پاسخ مرحوم سبزوارى را در تدریس فلسفه (در دانشکده الهیات تهران و در مباحثـه 

  آوریم: ى آن را در اینجا مى ایم که خالصه نجف) گفته

  

  وجود وحدت ى نظریه طرفداران به پاسخ

و تشابه بین خالق و مخلوق، در حقیقت وجود و صفات ذاتى وجود ـ هر طور   هرگونه وحدت و سنخیت

  از چند جهت ذیل، منافات دارد:» ازلیت خالق«باشد ـ با موضوع 

  ـ خالق را هم ازلى و هم حادث بدانیم.1

  ـ خالق و مخلوق را به طور مساوى، ازلى (بى آغاز) بدانیم.2

  ـ مخلوق را هم ازلى بدانیم و هم حادث.3

  ـ خالق مانند مخلوق به طور مساوى حادث باشند.4
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  ـ باالخره خالق، خالق نباشد، خواه خالقیت به معنى والد و زاینده بودن یا غیر آن.5

ى حتمى آن، خارج کردن کامل یا غیر کامل  به هر حال فرض سنخیت بین خالق و مخلوق، الزمه و نتیجه

  خالق از ازلیت است.

  

  توضیح این که

شابه بین خالق و مخلوق: الف) یا به اعتبار والدت مخلوق از خالق است. بنابراین خالق، والد سنخیت و ت

و زاینده است، و در این صورت با مخلوق خود در صفت حدوث یکسان خواهند شد. ب) یا مخلوق بـه  

ه او اخت  اراده صـاص  ى او بدون والدت خلق شده. در این صورت مانند مخلوق نیست؛ زیرا علیت تامه ـب

یافت نه به معلول (با فرض اینکه بین آن دو سنخیت و همجنسى بود) و ایـن اختصـاص، تـرجیح بـدون     

ى آن چیزهایى است که علـت داراى   مالك ترجیح خواهد شد؛ زیرا فرض این است که معلول داراى همه

  آنهاست.

براى ایـن جـنس    و باالخره حدوث و معلول بودن معلول هم جنس با علت، حاکى از ذاتى بودن حدوث

است، در این صورت، علت نیز حادث خواهد بود؛ زیرا همان را که معلـول در برگرفتـه کـه عبـارت از     

  حدوث ذاتى باشد، علت هم در برگرفته است.

سپس فرض کنیم که علّت، ازلى است. در صورت فرض سنخیت، این علت با معلول خـود ذاتـاً یکنـوع    

  دو حال خارج نیست: مشارکت دارد، و این جهت مشارکت از

  ـ یا همچون جهت امتیاز است.1

  .1ـ یا همچون جهت امتیاز نیست2

در هر دو حالت، ذات علت مرکب از دو جهت (جهت وحدت و جهت امتیاز) مانند ذات معلـول حـادث   

هاى حدوث و نیاز است که  ى ترکیب، حدوث است، و ترکیب از آشکارترین نشانه خواهد بود؛ زیرا نتیجه

  کرد. اى براهین آن را خاطرنشان خواهیم بعداً در بحث جداگانه

اند که قوت و ضعف دارد، ذات خداى ازلـى مرکـب از دو    مثال زده» نور«بنابراین فرض، همچنان که به 

جهت ازلیت و حدوث خواهد شد؛ ازلیت از جهت علیت خدا که جهت امتیاز با معلول است، و حـدوث  

واحـد ذاتـى،    از جهت سنخیت با معلول. در نتیجه، ذات خدا هم ازلى شد و هم حادث! على رغم اینکه

محال است که حامل دو وصف ازلى و حدوث باشد. چه بگوییم مرکب از آن دو است، یا بگوییم، یکى از 

                                                        
١

ـ  اشیاء متعّدد خالى از دو جھت نیست كھ عبارت از جھت وحدت و جھت امتیاز، تا تع�ّدد آنھ�ا محقّ�ق گ�ردد، و ای�ن دو جھ�ت  
 تلفند مانند انسان و حیوان.گاھى ھمجنس ھستند، مانند: دو نور كھ یكى قوى و دیگرى ضعیف است و گاھى مخ
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  ء مجرد هستند. آنها صفت و دیگرى موصوف او است، یا بگوییم آن دو، یک شى

اگر سؤال شود: این جهت اشتراك ذاتى، در خالق، ازلیت آن است و در مخلـوق حـدوث آن، در نتیجـه    

  الق، ازلى کامل و مخلوق حادث کامل خواهد شد؟خ

اید بین ازلیت و حدوث در ذات واحد در دو حالت، و این  پاسخ آن این است که با این فرض، جمع کرده

  محال است.

ى این فرض،  و اگر گفته شود: این جهت اشتراك ذاتى، در هر دو (خالق و مخلوق) حادث است. در نتیجه

همچنین از جهت امتیاز نیز حادث خواهد شد؛ زیرا فرض این است کـه جهـت   خالق از جهت اشتراك و 

شود، بنابراین ذات  امتیاز، سنخیت و مجانست با جهت اشتراك دارد. مانند نور وقتى که قوى و ضعیف مى

  خالق ازلى، حادث کامل خواهد شد.

ه واجد سنخیت ذات معلـول  و اگر سؤال شود: خالق اختصاص به ازلیت و علیت دارد؛ زیرا عالوه بر اینک

  باشد؟ است، غیر متناهى مى

ى  ى ذاتهاى حادث غیر محدود و ایـن مجموعـه   گوییم: بنابراین خالق عبارت شد از مجموعه در پاسخ مى

حادث، مساوى با حادث بودن ذات است، خواه محدود باشد یا نامحدود، بلکه نیاز حادث غیر محدود به 

  ث محدود است.حادث کننده بیشتر از نیاز حاد

و هرقدر که ذات حادث زیادتر شود، نیاز آن زیادتر خواهد شد. همانگونه کـه نیازمنـدان هرقـدر بیشـتر     

  شوند، نیاز هم بیشتر خواهد شد.

است، که انباشته شدن آن » صفر«(به خصوص نیاز ذاتى که واجد هیچگونه بى نیازى نیست)؛ زیرا همچون 

  اى ندارد. ، نتیجه»عدد نداشتن«ته شدن و نامحدودى در و یا نامحدود بودن آن، جز انباش

اش هم انکار خالقیت است و هم انکار  به عبارت دیگر: هرگونه مشارکت ذاتى بین خالق و مخلوق، نتیجه

  ى جامع آن اشکاالت ذیل است: ازلیت، به علت بروز اشکاالت زیاد که نمونه

  ـ حادث، ازلى شود.1

  ـ ازلى حادث شود.2

  دا ترکیب یابد.ـ ذات خ3

  ـ ذات خدا اختصاص به خالقیت نداشته باشد.4

  ـ ازلیت مخلوق مانند ازلیت خالق به طور مساوى باشد.5

  بنابراین: وحدت حقیقت وجود بین خالق و مخلوق، با ازلیت و خالقیت خالق منافات آشکار دارد.
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  صحیح ى نظریه

ذات پاك خدا جدا از آفریده هایش است، و آفریده هایش «اینجا این است که ى صحیح در  سخن و نظریه

ناپیوسته از ذات او هستند، او جداى از مخلوقاتش و مخلوقاتش نیز جدا از اویند. و این جدایى، هـم در  

  »ى خدا باشد. ى علمى و سلطه ذات است و هم در صفات. نه این که جدایى از جهت احاطه

ا مخلوقاتش، جدایى از جهت ذات و حقیقت مخلوقات است، پس حجاب بین خـدا و  آرى مباینت خدا ب

خلقش، این است که محال است ذات خداى واحد آنچه که در خلقش امکـان دارد دارا باشـد، و محـال    

  1است ممکن الوجود بودن و نیازمندى مخلوقات را ذات خدا دارا باشد.

پس جدایى و مباینتى که بین خداى ازلى و مخلوقاتش جریان دارد، جدایى کلى و همه جانبه اسـت کـه   

برد، بى آنکه کوچکترین مشارکت و تشابه در ذات و صفات باشـد، بـى آنکـه     هرگونه تشابه را از بین مى

  بین خالق و مخلوق جمع کند.» موجود، قادر، عالم و...«ى لفظ هرگونه چیز یا حقیقتى بتواند در ورا

مادى: بنابراین وجود مسلّم جهان هستى حاکى از عدم خالق است؛ زیرا آنکه با وجـود و هسـتى مباینـت    

  چیز دیگرى نیست.» عدم«دارد، غیر از 

  

  موجودند دو هر خلق و خدا

ى  اند و منظور از آن وجودى است کـه شـامل همـه    یعنى از عدم به وجود آمده ها موجودند، الهى: پدیده

  باشد. وجودها نیست، بلکه منظور وجود خاص ضعیف و ناچیز و حادث و نیازمند مى

اسـت، یعنـى عـدم    » عدم این وجـود «بنابراین، آنچه که با این وجود ضعیف، مناقض و مباین است فقط 

  وجود حادث، نه عدم مطلق.

است؛ زیرا نیستى، هستى حادث نیست. و هم منطبق » نیستى مطلق«هم منطبق با » عدم وجود خاص« و این

است؛ زیرا وجود ازلى، هستى حادث نیست. بلکه ازلى و بـى آغـاز اسـت، کـه مباینـت      » وجود ازلى«با 

  تناقضى با موجود حادث دارد.

غیر حادث یعنى وجود ازلى نقـیض  به عبارت رساتر: عدم مطلق، نقیض وجود حادث نیست. بلکه وجود 

آن است؛ زیرا یک چیز، یک نقیض بیشتر ندارد، براى اینکه بدیهى است که مناقض بودن بین نفى و اثبات 

  است، و دیگر قسم سومى در بین نیست.

                                                        
 شود. رد شناخت خدا بھ ما رسیده استفاده مىـ  و این مطلب از روایات بسیارى كھ در مو ١
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  گوییم:  دهیم مى را پاسخ مى» اشکال حکماى پهلوى«به همین منوال 

که قبالً  -نیست، چنانکه در فرض دوم از فروض چهارگانه عدم مطلق مباین و مناقض با وجود مخلوقات 

یا منظور از وجود ماده حقیقت خارجى است، و «این نتیجه را به دست داده که:  -در سخن مادى بیان شد 

  »منظور از وجود خدا مباین آن یعنى بى حقیقت.

اسـت، و ایـن بـا    » خلقى ال حقیقت مادى و ال وجود حادث«گوییم: منظور ما از وجود خدا  در پاسخ مى

  باشد. وجود ازلى منطبق مى

ى مذکور،  آرى در اینجا فرض پنجمى هست که فرض صحیح همین است نه فرضهاى بى اساس چهارگانه

  کنیم: و ما فروض پنجگانه را به ترتیب ذیل تنظیم مى

  

  پنجگانه فروض

  باشد: یکى از پنج معنى ذیل مى» موجود است خدا موجود است، و خلق«ى  منظور از جمله

  فهمیم. ـ از وجود در مخلوق و خالق هیچ معنى نمى1

ـ منظور ما از مخلوقات موجود، حقیقت خارجى است و منظور ما از خداى موجود عدم حقیقت خارجى 2

  است.

  کنیم. هیچ معنى ایجابى و سلبى قصد نمى» خدا موجود است«ى  ـ از جمله3

  ز وجود در هر دو جمله، یک معنى همجنس است (نه یک معنى شخصى.)ـ منظور ا4

ـ منظور از وجود خلق، حقیقت خارجى و مخلوق حادث اسـت، و منظـور از وجـود خـالق، حقیقـت      5

  باشد. خارجى ازلى، ضد خلق در ذات و صفات مى

حصـر در چهـار   کنند که معانى وجود من و این فرض پنجم مورد قبول ما است و حکماى پهلوى گمان مى

  فرض اول است.

  

  آن پاسخ و» وجود دو بین معنوى وحدت عدم« اشکال

  دهید؟ چگونه پاسخ مى» عدم وحدت معنوى بین دو وجود«مادى: از اشکال 

ى اخـتالف معنـى در    کنیم، تا به مشـکل پیچیـده   نمى» الفاظ«الهى: ما در گفتگوى فلسفى خود، بحث در 

که » وحدت حقیقت وجود«ى  ى خرافه وارد شویم که این مشکل راه حلى جز گردن نهادن به مسأله وجود
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  منافات با ازلیت و خالقیت در خدا دارد نداشته باشد.

  ى آن منافات با مفاهیم لغوى داشته باشد یا موافق باشد. کنیم، خواه نتیجه ما فقط بحث عقلى مى

  

  خدا ختشنا در سلبى مفاهیم

ما وقتى که دالیل محکم بر لزوم وجود خداى ازلى مجـرد و نامحـدود (کـه حقیقـت ذات و صـفات او      

دانیم. بنـابراین   مجهول است) آوردیم در این صورت، تصور و درك عقلى و ذهنى حقیقت او را محال مى

کنیم نیست و  یر موجودات اراده مىمنظور ما از وجود خدا (که غیر از این ممکن نیست) وجودى که از سا

توانیم حقیقت ذات او را دریابیم. بهره و نصیب فکرى ما از شناخت خدا، جانب سلبى است که با این  نمى

  شود: عبارت تنظیم مى

  »وجود خدا خارج از حد ابطال و حد تشبیه است.«

  توضیح اینکه:

  و منکر شویم. حد ابطال یعنى: وجود خدا را مانند مادى گراها باطل کرده

حد تشبیه یعنى: وجود او را شبیه موجودات دیگر ثابت کنیم. مانند این که او را به پدیده هـایش تشـبیه   

  ى عقلى به دقیقترین معانى وجود باشد. نماییم، هر چند تشبیه در معنى وجود با اشاره

ـ    ا از وجـود او غیـر ایـن    بر ما الزم است که عدم، ناتوانى، جهل، مرگ را از وجود خدا نفـى کنـیم؛ و م

فهمیم که مرگ به او راه ندارد، و از قدرت  فهمیم که معدوم نیست، و از زنده بودن او غیر از این نمى نمى

  فهمیم که ناآگاه نیست. فهمیم که ناتوان نیست و از علم و آگاهى او غیر از این نمى او غیر از این نمى

ى  ى ذاتهـا و صـفات حـادث و همـه     ات پاك او همـه این آخرین شناخت ما نسبت به خداست، که از ذ

  ها را دور سازیم. ها و نقض نقص

  

  خدایند سلبى صفات مخلوقات همه

ى آن معانى و  ها واجد آنند و همه و به عبارت بهتر: کمال تنزیه و تقدیس خدا، آنست که آنچه را که پدیده

از او سلب کنیم، و وجود او را به معنى اینکـه عـدم نیسـت، اثبـات     ذات و صفاتى که در نزد ما هست، 

  نماییم.

باشد،  ى درك عدم مطلق، عدمهاى خاص و موجودات حادث آفریده شده مى سطح درك و فکر ما، درباره
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کنیم (بلکه محال است آن را درك  اما ما کنه وجودى را که در ذات و صفات، ازلى کامل است درك نمى

جودى که ذات و شبیه آن، در بین ما نیست قابل درك است، و آیا وجودى که آگاهى کامل به کنیم). آیا و

  او نداریم، ولى او آگاهى کامل به ما دارد قابل درك است؟

منظور ما از این معانى نسبت به خودمـان نیسـت؛   » خدا زنده،  دانا و توانا است.«گوییم:  پس وقتى که مى

است، و منظور ما عدم مطلق نیست؛ زیرا عدم مطلق، یعنى ابطال وجود خدا  زیرا این نسبت یک نوع تشبیه

  در صورتى که وجود خدا از دو حد ابطال و تشبیه خارج است.

باشد، پس ما  منظور ما از این معانى این است که خدا، معدوم و نادان و ناتوان نیست، و مرگ براى او نمى

  از این رو با عدم بیشتر از وجود مأنوس هستیم. در شناخت خدا به عدم نزدیکتریم تا وجود،

کنیم، تا ساحت قدس ربوبى او را از نقـایص   ى ذات و صفات غیر خدا را از خدا سلب مى به عالوه همه

  پاك کرده باشیم، باز در این مورد گفتگو خواهیم داشت.

  

  است؟ پذیر امکان آفرینش در تصادف آیا

ى این مطالب وقتى درست و بى اشکال است که فرض کنیم: جهانى حـادث و موجـود شـده     مهمادى: ه

خود بـه وجـود    است و حتماً باید براى جهان آفریدگار ازلى (بى آغاز) باشد. اما امکان تصادف و خودبه

  کشد. آمدن، بر لزوم نیاز به وجود ازلى خط بطالن مى

د، راه روشنى در پیش داریم که این راه از دو زاویـه بررسـى   ما براى نجات از عقیده به خداى ازلى مجر

  گردد:  مى

ـ آفریدگار جهان جز خود جهان نیست و یا این که تصادف، موجب آفرینش شده است. البته این نظریه 1

  بنابر فرض قبول حدوث و پدید شدن جهان از عدم است.

ازلیت ماده نزدیکتر به عقل و قابل قبول تر است  ـ اگر بنا باشد که قایل به ازلیت در جهان شویم. قول به2

ى خداى ازلى مجرد از ماده بدانیم؛ زیرا اگر ما معنـى ازلیـت را درسـت     از این که جهان را مرهون اراده

توانیم چیزى مجرد از ماده را درك کنیم، تا چه رسد به این کـه ازلیـت آن چیـز را درك     درك کنیم، نمى

  نماییم.

ها و زمین را (هم) خلـق   اند یا آن که خودشان آفریدگار (خود) اند؟ یا آسمان چ خلق شدهآیا از هی«الهى: 

  1»اند؟ (نه) بلکه یقین ندارند. کرده

                                                        
١

 ء ام ھم الخالقون. ام خلقوا السماوات و االرض بل الیوقنون. ، ام خلقوا من غیر شى٣٦و  ٣٥ـ  طور،  
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وجودى و اثباتى است یا یک امر عدمى؟ اگر امر عدمى آیا تصادف (خود به خود به وجود آمدن) یک امرِ 

پرسـیم ایـن    باشد، معنایش این است که جهان بدون علت از عدم پدید آمد و اگر امر وجودى باشد، مـى 

نامید آیا مادى است؟ که در این صورت، خـودش نیـز همچـون     علت وجودى که شما آن را تصادف مى

ه است که این همان است که ما در طول بررسى و بحث خود آن ماده، حادث و پدید شده یا مجرد از ماد

  گوییم؟ را مى

» نیستى«گویید: خدا جهان را از نیستى آفرید. بنابراین اساس آفرینش جهان  مادى: شما خداپرستان نیز مى

ى  آفریده شده (بر خـالف آیـه  » هیچ«است، خواه از روى تصادف باشد یا غیر تصادف. بنابراین جهان از 

آفریـد، و ایـن دو   » هـیچ «گویید خدا جهان را از  دانست) همانگونه که شما مى کور که آن را محال مىمذ

  مطلب مساویند.

به دلیل اینکه بعد از ایـن  » بدون علت آفریننده«ى مذکور، یعنى  (هیچ) در آیه» ء غیر شى«الهى: منظور از 

اى  اى به آفریننده آمده، به استناد اینکه هر پدیده (یا آنها خود آفریدگارند)» ام هم الخالقون«ى  جمله، جمله

  بستگى دارد.

بیافریند. به » هیچ«آفریند، بى آنکه آن را از  بنابراین گاهى آفریدگار چیزى را نه از چیزى که قبالً بوده، مى

» ء شـى  ال«(نه از چیزى که قبالً بوده) و آفریدن از » ء ال من شى«عبارت روشنتر فرق است بین آفریدن از 

  (هیچ) که اولى ممکن است و دومى محال است.

ى خـدا اگـر بـه     ى نافذ خود آفرید و اراده نتیجه این که: خدا جهان را نه از چیزى که قبالً بوده، با اراده

  چیزى تعلق گیرد، حتماً آن چیز پدیدار خواهد شد.

نطفه، و درخت از هسته، و هر فرعى  آفریند، مانند: آفریدن جنین از و گاهى خدا چیزى را از چیز دیگر مى

  یابد. از اصل خود، که اول آفریده شده و سپس از آن صورتهاى مختلف تکامل مى

(بـدون علـت آفریننـده)    » خلق از هیچ چیز«و » خلق نه از چیزى«بینى، فرق روشنى است بین  چنانکه مى

همان خلـق  » آفرینش از عدم«ما از مانند فرق بین وجود علت براى معلول و عدم علت براى آن، و منظور 

  1باشد. نه از چیزى مى

  

                                                                                                                                                         
 
١

با یكى از مادى گراھاى زمان خ�ود انج�ام داده ھم�ین مطل�ب ب�ھ ط�ور مش�روح  السالم علیھـ  در گفتگویى كھ حضرت امام صادق   
 آمده است.
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  نیست؟ تصادف معلول جهان چرا

مبنى بر اینکه امکان دارد، جهان بدون علتى به صورت تصادفى پدید آمـده  مادى: ما دالیل روشنى داریم 

  گیرد. مثالً: خود و تصادفاً صورت مى شود که در جهان حوادثى خودبه باشد؛ چنانکه بسیار مشاهده مى

روید، و آخرین تالش براى این منظور از خـود   ـ شما به قصد بیرون آوردن مروارید، به اعماق دریا مى1

دهید، ولى در این بین به چیز دیگرى که ارزانتر و یا گرانتر از مروارید است، برخورد کرده و آنرا  مىنشان 

  آورید، و بیرون آوردن آن، بدون علت و بطور تصادف انجام شده است. بیرون مى

اید، ولى تیر تفنگ بطـور تصـادف بـه غیـر آن      ـ یا اینکه با تفنگ خود، چیز مخصوصى را هدف گرفته2

  توان توجیه کرد؟ خورد، آیا این موضوع را در این دو مثال به غیر تصادف مى مى

  الهى: این مطلب از چند جهت بى اساس است:

هر «گوید:  ها رفت که مى ى فلسفه توان به جنگ این برهان و دلیل روشن و مورد قبول همه ـ با مثال نمى1

  »معلولى نیاز ذاتى به علت دارد.

ل فرو رفتن در دریا و تیراندازى، با آنچه که مورد بحث است تفاوت دارد؛ زیرا در ـ مثل تصادف در مثا2

باشـد در دو مثـال فـوق، قسـمتى از علتهـاى      » تصادف در اصل آفـرینش «آنجا بحث بر سر آن است که 

وجودى مانند اصل تیرانداختن و فرو رفتن در بین آب، تحقق یافته است.پس بحث در این گونه مثالها در 

  آفرینش نیست. اصل

ـ دو مثال مذکور، داراى علت تامه هستند. توضیح اینکه، در مثال فرو رفتن در دریا، علت نرسـیدن بـه   3

ى خاص و به شکل خاص و راه خاصى انجام شده که پایان آن  هدف (تحصیل مروارید) فرو رفتن از نقطه

که غواص به این مطلب آگاه نبوده و  شود این است رسیدن به مروارید نیست و نهایت احتمالى که داده مى

  این تصادف بر اثر جهل و ناآگاهى او بوده است.

آگاهى به راه رسیدن به هدف، علت نیست. بلکه خود آن کار (اگر صحیح انجام شود) علـت اسـت. هـر    

  د.ى علت، آگاه به آن علت باشد یا آگاه نباش اى در جهان معلول علتى است، خواه به وجود آورنده پدیده

شود ما در برابر سـنگ   خورد و قسمتى از سر به شکل خاصى شکافته مى فى المثل سنگى به سر انسان مى

انداز دو رقم قضاوت داریم، اگر از روى آگاهى انداخته باشد، عمل را به او نسبت داده و او را سـرزنش  

دهیم؛ با اینکه در حقیقت  ىکنیم. و اگر از روى آگاهى نبوده، عمل را به طور مجاز به تصادف نسبت م مى

  خود سنگ انداز بدون هیچگونه تغییر، سنگ را انداخته است.

قصـد و  «گـوییم   بنابراین، منظور از تصادف در این مثال و مثالهاى قبل، یعنى عدم قصد و نیت، اینک مى

ش پدیـده  ا ها، آن کارهایى است کـه نتیجـه   دخالتى در اصل علیت ندارد، بلکه علت تامه در پدیده» نیت
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  است، خواه کارگزار به آن نتیجه آگاه باشد یا آگاه نباشد.

بینیم معلول علت تامه است کـه از   کنیم، مى اى را که نام تصادف بر آن است بررسى مى ما وقتى هر پدیده

ى کارش باشد یا ناآگاه، و این قاعده در همه جـا بـدون    ى پدید آورنده بوده؛ خواه او آگاه به نتیجه ناحیه

  ى عقلى، استثناء بردار نیست. استثناء هست؛ زیرا قاعده

  

  علت بدون حرکت اشکال

مادى: در علم مکانیک جدید که بر اساس قوانین و قواعدى که توسط گالیله و نیوتن (دو تن از دانشمندان 

مد، آن حرکـت همچنـان بـاقى    معروف) به دست آمده، چنین ثابت شده که هرگاه حرکت به علتى پدید آ

ى خود دیگر نیازى به علت ندارد. و این مطلب علمى مخالف قانون فلسفى اسـت   است و در بقاء و ادامه

  »اى نیاز دایم و ناگسستنى به علت دارد. هر پدیده«که گوید 

ت هستى در ى این نظر ثابت شده در علم مکانیک جدید، آن است که اصالً به طور کلى نیاز به علی و نتیجه

ابتدا، نیست؛ زیرا وقتى امکان آن باشد که حرکت، بدون علت ادامه یابد، امکان آن نیز هست که حرکت از 

آوریم که پدیدار شـدن جهـان هسـتى در     آغاز بدون علت پدید آید. و بر اساس این مطلب، به دست مى

  تن علت جداگشته.آغاز، بدون علت، امکان دارد. نتیجه این که حدوث و وجود جهان از داش

  

  فوق اشکال پاسخ

تواند مخالف یک مطلـب   کنیم که آنچه در جهان به گمان شما واقع شده نمى الهى: در اینجا نیز تکرار مى

آشکار عقلى باشد؛ به ویژه اینکه سند علمى قانون حرکت مکانیکى جز تجربه نیست، و این تجربه براى ما 

ى مکانیکى (مثالً حرکت ماشین) به علّت نیروى خاصى در راه مستقیمى بـه   هرگاه وسیله«که روشن کرده 

دهد  حرکت درآید، وقتى که آن نیروى حرکت دهنده از آن گرفته شد، آن وسیله کمى به حرکت ادامه مى

راه و  قبل از آن که کامالً توقّف کند. و امکان آن هست که با روغن مالى وسایل حرکت و صـاف کـردن  

رفع موانع خارجى، حرکت (پس از قطع نیروى حرکت دهنده) با سرعت معینى، اسـتمرار و ادامـه یابـد.    

نتیجتاً اگر حرکت در جسمى به وجود آمد، و موانعى سر راه آن را نگرفت، در سـرعت مشخّصـى ادامـه    

زیاد کـردن سـرعت    یابد، هرچند نیروى حرکت دهنده دیگر نیست. بنابراین نیروهاى خارجى در کم و مى

  ى حرکت. گذارند نه در ادامه اثر مى
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  گوییم: ولى در مقابل این تجربه و سند علمى مى

ى مکانیکى در آغاز حرکت، نیاز ذاتى به حرکت دهنده دارد. خود گالیله و نیوتن هم به  اوالً ـ همان وسیله

هیچکس تـا کنـون   » !) پدید آمد....هرگاه حرکت به علّتى («گویند:  این مطلب اعتراف دارند. آنجا که مى

  نیامده که منکر نیاز به حرکت دهنده در آغاز حرکت باشد.

گوید که حرکت، در هر جا که باشد در آغاز و یا در بقاء نیاز به حرکت دهنده دارد،  این حقیقت به ما مى

دیدار شدن آن و نیازش در هر دو صورت مساوى است؛ زیرا ادامه حرکت به خاطر آن است که از آغاز پ

به صورت متوالى و پشت سر هم بوده است، و محال است که حرکت، نیاز ذاتـى بـه حرکـت دهنـده در     

  وقتى داشته باشد ولى در وقت دیگر این نیاز را نداشته باشد.

کند که علّت استمرار حرکت، حتماً وجود دارد. نهایت این که این علّت از  و این مطلب براى ما روشن مى

  ها پنهان ماده است. تکنسین

ى خـارجى اسـت، و ایـن حرکـت      اند که علّت واقعى حرکت، تنها نیروى حرکت دهنـده  آنها گمان کرده

  یابد. علیرغم قطع آن نیرو ادامه مى

گوید که نیروى دفع خارجى علّت حقیقى حرکت است، بلکه ما  ولى حقیقت این است که تجربه به ما نمى

کنیم از این رو است که بگوییم علّت واقعـى   نیروى خارجى، مشاهده مى حرکت را هنگام به کار انداختن

وجود دارد و علّتهـاى خـارجى در   » طول خط، و در خط و در حرکت کننده«حرکت، چیزى است که در 

تـر   گذارند. به طورى که اگر نیروى خارجى قوى باشد، حرکـت سـریعتر و طـوالنى    نیروى حرکت اثر مى

  اشد، حرکت کندتر و کوتاهتر خواهد گردید.خواهد شد و اگر ضعیف ب

دانیم که حرکت استمرارى جسم، حتماً همراه حرکت دهنده است آگاهى نداشتن به  به هر حال ما قطعاً مى

ى حرکت وجود نـدارد،   اى در ادامه شخص و ذات حرکت دهنده، دلیل آن نیست که هرگز حرکت دهنده

  نهایت حرکت کند. اى تا بى ون حرکت دهندهبایست هر جسمى در آغاز حرکت، بد وگرنه مى

ثانیاً ـ چرا همان نیرویى که ایجاد حرکت کرده، تا آخر همراه حرکت کننده نباشد؟ همانگونه که این نیرو  

  در خود حرکت کننده ایجاد شده، همان در طول ادامه و بقاء حرکت وجود دارد.

ست که هنوز بشر آن را کشف نکـرده و پـرده از   یا در اینجا توجیه دیگر فیزیکى (براى حرکت) در بین ا

ى مکانیکى علّت واقعى حرکت را براى ما روشن نکرده، تا قطع  اش برنداشته است. چه آن که تجربه چهره

  ى حرکت بدون علّت را بشناسیم. آن علّت و ادامه

ـ   ها خیال مى تنها تکنسین ن اسـت کـه   کنند که علّت واقعى حرکت، نیروى خارجى است. ولى حقیقـت ای

کند که حرکت بعد از قطـع ارتبـاط از    تجربه و آزمایش در اینجا ما را به چیزى غیر از این راهنمایى نمى

یابد، اما آنها باید ثابت کنند که علّت واقعى حرکت همان نیروى خـارجى بـوده    نیروى خارجى، ادامه مى
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ى براى مخالفت با قانون مسلّم فلسـفى  ى ناقصى که از حدس و گمان گرفته شده توانای است. و این تجربه

  (که هر معلولى نیاز به علّت دارد) را ندارد، که آنها همین را در مورد آغاز حرکت، قبول دارند.

ها در آغاز بدون سبب را،  ى مکانیکى امکان پدید آمدن حرکت بدون علّت و ایجاد پدیده ثالثاً ـ این تجربه

گویند بر اساس واقعیت تجربى، استمرار حرکت بـدون علّـت، امکـان     ىاند. تنها به گمانشان م ثابت نکرده

  دارد.

ما حق داریم مطلب را به استناى واقعیت محسوس، عکس کنیم و بگوییم: حرکت در آغاز، به علّت نیروى 

اى دارد (و نیاز به علّت در آغاز و استمرار ـ هـر    خارجى بود و استمرار آن نیز نیاز ذاتى به حرکت دهنده

و ـ مساوى است) خواه آن حرکت دهنده را بشناسیم یا نشناسیم. نه این که براى اثبـات حرکـت بـدون     د

  علّت در آغاز، تمسک به حرکت بدون علّت استمرارى کنیم.

ى این دلیل (حرکت بدون علّت در آغاز) هـر   خالصه اینکه: دلیل (حرکت استمرارى بدون علّت) و نتیجه

ى آن درسـت باشـد،    به و آزمایش این سند را ثابت نکرده است و اگر نتیجهشوند؛ زیرا تجر دو ساقط مى

حرکتى خود باقى نخواهد ماند، علیرغم این که امکـان حرکـت    حرکتى بر بى دیگر در جهان هیچ جسم بى

  بدون علّت آنها در آغاز وجود دارد.

ممکن اسـت، انتظـار آن   توضیح این که: یک چنین امکانى مساوى با وقوع است؛ زیرا چیزى که وقوعش 

بایست حتمـاً   رود با بروز علّتى، تحقّق و هستى پیدا کند. و بنابراین فرض که نیازى به علّت نیست، مى مى

  هستى پیدا کند، همانند هستى معلول با آمدن علتش.

ى حرکت بدون علّتى باشد، حرکتهاى استمرارى آن از نظـر سـرعت و کنـدى و مـدت      رابعاً ـ اگر ادامه  

گوید: بین حرکتها تفـاوت   شود به ما مى کند، در صورتى که آنچه در خارج مشاهده مى تالف پیدا نمىاخ

  آشکارى ـ به حسب اختالف نقش نیروهاى خارجى ـ وجود دارد.

بنابراین: اگر نیرویى که در آغاز موجب حرکت شده، اثرى در حرکت کننده و یا در خط حرکت و یـا در  

یا ایجاد نیرویى در هر دو یا یکى از آنها کرده و آن نیرو را طبق نیرویى که ایجاد هر دو نگذاشته باشد، و 

ى حرکت محال است؛ زیرا فرض نبـودن هـر گونـه     ها در ادامه ى تأثیر نماید، دیگر این تفاوت کرده آماده

  ى حرکت، توأم با فرض مساوى بودن حرکت در کندى و سرعت خواهد بود. علّتى براى ادامه

ى موانع ـ سر از محـال درآوردن اسـت؛     ى حرکت بدون علّت ـ به فرض رفع همه  ى ادامه ـ نتیجه  خامساً

برخـورد  » حرکت کننـده «است که با حرکت » فضا«شود،  زیرا از جمله موانعى که سر راه حرکت سبز مى

اننـد موانـع   کند. آیا ممکن است که مانع بودن فضـا را م  دارد و یا کم مى کرده و آن را از حرکت باز مى

  زمینى، برداشت، تا حرکت در خط و مکانى قرار نگیرد؟ مسلّماً ممکن نیست.

ى مکانیکى و بین ما فاصله بسیار است. طرفداران آن تجربه، یقین را با شک  کوتاه سخن اینکه: بین تجربه
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و نیاز بقـاى   ى علّت آغاز و بقاء کنیم. مشروح بحث درباره کنند ولى ما شک را با یقین نقض مى نقض مى

  معلول به همراه بودن علّت و تساوى آن با نیاز به علّت در آغاز را بعداً بررسى خواهیم کرد.

توانند مانع سر راه ما به سوى خدا گردند و  ى دینامیکى و غیر آن، نمى هیچ یک از این مشکالت از تجربه

  پاى ما را در این مسیر بلغزانند.

  

  »ماده از تجرّد« ى پیچیده ى مسأله بررسى

گیریم  ى دیگرى قرار مى ى حدوث هستى و حل این مشکل، در برابر مساله مادى: ما پس از بررسى مسأله

 1ها (خدا) از ماده است. است که عبارت از مشکل تجرّد علّت پدیده» حدوث هستى«تر از مسأله  که پیچیده

توانیم اصل وجود مجرّد از ماده را تصور و درك کنیم، تا چه رسد به این که ازلیـت و بـى آغـاز     ما نمى

  ى جهان هستى است را درك و تصور کنیم. ى نخستین آفرینش همه بودن او و این که او مصدر و ریشه

هستى، حادث است یعنى قبالً نبوده بعد لباس هستى پوشیده، حـال  فرضاً با شما موافقت کردیم که جهان 

این آفرینش جهان نیاز ذاتى به علّتى دارد. پس از بررسى به دست آمد که علّت، تباین و فـرق در ذات و  

گـوییم   ى این مراحل ما قاطعانـه مـى   صفات و حتّى در حقیقت وجود با معلول دارد؛ ولى بعد از طى همه

هـا   نیست، در نتیجه ما در مورد علّت پدیده» هستى«ریدگار از ماده غیر از تجرّد آفریدگار از معنى تجرّد آف

  ایم: در دو راه قرار گرفته

اى  ها نیز مادى است، ولى ماده بودن آن فرق کلى با مادیت جهـان هسـتى دارد و آن مـاده    ـ علّت پدیده1

  او چیزى است نه مانند چیزهاى دیگر.گویید  هاى دیگر، چنان که مى است نه مانند ماده

» مجرّد از هستى«ء مجرّد از ماده، جز  توانیم از شى ها تجرّد از ماده است. ولى ما نمى ـ یا آن علّت پدیده2

  را درك و تصور کنیم.

روى این اساس قبول آفریدگار مادى ـ ولى نه مانند مواد دیگر ـ از آفریدگار برهنه از ماده نزدیکتـر بـه     

  درك و قبول است.

  

                                                        
 ى برھنھ است.  خدا از ھر گونھ ماّده ـ  منظور از تجّرد خدا، یعنى ذات ١
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  کدامیک؟

و » مـاده «کنیـد   اى که سر راه شما به سوى خدا سبز شده این است کـه گمـان مـى    الهى: اشکال و شبهه

گیرید  کنید و نتیجه مى یکى هستند. و بر همین اساس این مطلب نادرست را شب و روز تکرار مى» هستى«

  م هستى است و عدم هستى مساوى با عدم ماده است.که عدم ماده مساوى با عد

نیست، و منظـور از هسـتى نیـز مـاده     » هستى«ى  در صورتى که منظور از ماده، نه در لغت و نه در فلسفه

نیست. و اگر این دو را مساوى بدانیم ـ چنانکه قبالً گفتیم ـ ماده و هستى هر دو محال خواهند شد؛ زیرا    

ده حدوث و نیاز ذاتى دارد، و ماده هر طور باشد و همچنـین، چیـزى مثـل مـاده     طبق فرض، هر گونه ما

  ى حدوث و نیاز ماده بحث خواهیم کرد. تواند علّت ازلى (بى آغاز) گردد، و باز درباره نمى

(اما نه همانند مواد دیگر) جوابش آن است که خـدا، چیـزى   » آفریدگار ماده است«ولى اعتقاد به این که 

اما نه مانند سایر چیزها، با فرض اینکه ذات آفریدگار تباین و فرق کلّى با ماده دارد؛ در این صورت است 

  اجتماع دو نقیض در ذات آفریدگار خواهد شد.

  زیرا وجود خالق از این دو حال خارج نیست:

  ـ یا مادى است، حال هرگونه ماده باشد.1

  ـ یا برهنه از ماده.2

است، یک وجود داراى دو وصف ماده و عدم ماده که نقیض هم هستند باشد، و نیز در این صورت محال 

  محال است، هیچکدام از آن دو را دارا نباشد.

کنـد، و   تعبیر لفظى به اینکه وجود آفریدگار، ماده است اما نه مانند مواد دیگر، مشکل تناقض را حل نمى

  ید است اما نه مانند سایر سفیدها.این تعبیر همانند این است که گفته شود برف سف

  زیرا منظور از ماده ازلى آفریدگارى که مانند مواد دیگر نیست، یکى از این دو نفى ذیل خواهد بود:

  ـ در شکل مانند سایر مواد نیست در عین آنکه ماده است.1

  ـ حتى در اصل ماده مانند مواد نیست، یعنى ماده نیست.2

  شد، و مانند سایر مواد، از نظر حدوث از عدم مساوى خواهد شد. بنابر قول اول، ماده خواهد

و بنابر قول دوم، برهنه از ماده است. چون فرض این است که حتّى در اصل ماده بودن بـا مـواد شـرکت    

ندارد. در این صورت نام ماده بر آن نهادن نام ضد بر آن نهادن است، نامگذارى در بحثهاى فلسفى اثـرى  

  ندارد.
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  چیزها سایر مانند نه ولى است چیزى خدا

ى اینکه خدا چیزى است نه مانند چیزهاى دیگر؛ این تعبیر یک غلط اندازى آشکارى است؛ زیرا  اما مسأله

ى  ء (چیز) بودن با ماده بودن تفاوت دارد. هرگونه ماده بدون شک حادث و پدیدار شده، و شامل همه شى

ى  اگر این نامگذارى صحیح باشـد ـ نیـز ماننـد همـه     » ى ناهمگون با سایر مواد ماده«د شد، هستى نخواه

ى آن  بر دو گونه اسـت: یـک گونـه   » ء شى«ها در حدوث و موجود شدن از عدم، مساوى است؛ ولى  ماده

  ى آن ازلى (بى آغاز) است که مجرد از ماده باشد. حادث است که همان ماده باشد، و یک گونه

راین: اعتقاد به این که ذات پاك خدا، چیزى است اما نه مانند چیزهاى دیگر: در این تعبیر یک اثبـات  بناب

ها و به عبارت دیگر ذات خدا از دو حـد کـه    است و یک نفى. اثبات هستى و نفى شباهت با سایر هستى

  1عبارت از حد ابطال و حد تشبیه (که قبالً شرح دادیم) خارج است.

کنـد، و الزمـه آن    و به عبارت روشنتر: ماده بودن خدا اما نه مانند سایر مواد، ماده بودن خدا را ثابت مـى 

این تعبیـر اصـل   » چیزى است نه مانند چیزهاى دیگر«شتن است. اما قول به اینکه خدا حدوث و آغاز دا

کند. پس خدا با جهان حتّى در  کند و حدوث و آغاز داشتن را از آن نفى مى وجود را براى خدا ثابت مى

  ء و حقیقتى است که فرق کلى با جهان دارد. ء حادث بودن شرکت ندارد وجود و خدا، شى حقیقت شى

ى دیگر فرق کلى داشته باشد و به فرض فرق داشتن، از حدوث  ولى در مورد ماده، محال است که با ماده

  که توأم با ماده است جدا نخواهد شد.

کوتاه سخن اینکه: هیچ راهى نیست جز اینکه یا معتقد شوید محال است جهان هستى در صورت حدوث، 

  جهان هستى خداى مجرد ازلى هست.آفریدگار ازلى مجرد نداشته باشد، و یا براى 

  

  

  مادى؟ سلبهاى ى مجموعه یعنى خدا آیا

  ى خداى مجرد از ماده پاسخ دهید: هاى ذیل درباره مادى: تقاضا دارم به پرسش

  ـ آیا خدا داراى مکان یا زمان است؟

  ـ نه. 

                                                        
١

ء ق�ال: نع�م  آمده: سئل عن ابوجعفر الثانى (علیھ السالم و الصلوة) یجوز ان یقال � ش�ى ٨٢، ص ١صول كافى جـ  در كتاب ا 
 یخرجھ من الحدین حد التعطیل و حد التشبیھ .
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  ـ آیا داراى حد و ابعاد یا رنگى از رنگها است؟

  ـ نه.

  ـ آیا داراى اعضاء (دست و پا و قلب و ریه و چشم و بینى و زبان و ابرو و...) است؟

  ـ نه.

  ـ آیا او داراى چیزى که در جهان هستى وجود دارد هست؟

  ـ نه.

است. پس » نه«ى نیستها و عدمها است، و در برابر هر سؤالى،  مادى: بنابراین خداى مجرد از ماده، مجموعه

ست، حال وجود او چیست و کجا است؟ وانگهى ازلیت و آفریـدگار بـودن بـراى    مجرد از اصل هستى ا

  شود؟ چیزى که وجود ندارد، چگونه تصور مى

  

  سلبیه صفات به خدا صفات ى همه برگشت

  ى ماده از شما داشته باشیم: توانیم چند سئوال درباره الهى: ما هم مى

  ست؟ـ آیا جهان مادى ازلى ا

  ـ نه.

  ـ آیا غیر متناهى و نامحدود است؟

  ـ نه.

  ى بى پایان است؟ ـ آیا جهان، زنده

  ـ نه.

  ـ آیا علم نامحدود دارد؟

  ـ نه.

  ـ آیا توانایى غیر محدود دارد؟

  ـ نه.

  ـ آیا آفریدگار خود و غیر خود است؟

  ـ نه.

است. پس ماده عبـارت  » نه«ر سئوالى، ى نیستها و عدمها شد، و در برابر ه بنابراین جهان ماده نیز مجموعه

  دیگر عدم هستى است.
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مادى: منظور از نفى صفات فوق از جهان ماده، نفى وجود ماده نیست. بلکه نفى صفات ازلى بـراى مـاده   

است. پس جهان ماده، موجود است ولى داراى صفات ازلى نیست؛ زیرا ماده حادث و مسـبوق بـه عـدم    

  است.

نفى صفات ماده از خدا، نفى وجود خدا نیست. بلکه منظور نفى صفات حدوث و الهى: همچنین منظور از 

باشد. از این رو نفى صفات ازلى از ماده یعنى، ناقص بودن ماده  ى ذات پاك خدا نمى فنا است که شایسته

ل و نیاز آن به خداى ازلى ماوراى ماده؛ چنانکه نفى صفات ماده از خدا یعنى ذات پاك خدا در نهایت کما

  و قدرت و علم و بى نیازى و داراى سایر کماالت شایسته به مقام الهى است.

  

  نفى در نفى

نسبت به جهان ماده است، زیرا آنچه را خدا دارد، جهان » صفات سلبیه«ذات و صفات ذاتى خدا هر دو از 

  ماده ندارد.

ها دارند، خـدا   است؛ زیرا آنچه پدیده» از صفات سلبى«ها نسبت به خدا  و به عکس ذات و صفات پدیده

ندارد؛ که همان چیزى است که عبارت از سلب حدوث از ساحت مقدس خدا باشد کـه ذات پـاکش بـه    

  ى امیر مؤمنان على (علیه السالم) چنین توصیف شده: فرموده

است و نه حدود نـه   نه اسم است و نه جسم. نه مثل است و نه شبه. نه صورت است و نه عکس، نه حد«

محل است و نه مکان. چگونه و کجا و اینجا و آنجا، پر و خالى، ایستادن و نشسـتن، سـکون و حرکـت،    

تاریکى و روشنى، روحانى و نفسانى نیست. جایى نیست که خدا در آنجا نباشد. و جایى گنجایش وجود 

ى این چیزها از  وى خوش است، همهاو را ندارد. نه رنگ است و نه تصور آن در ذهن ممکن است. و نه ب

  1»شود. او سلب مى

شود؛ زیـرا اینهـا    ى حدود و خواص و آثار ماده از او سلب مى این است خدا پروردگار جهانیان، که همه

  نقص در نقص و نیاز در نیاز و سلب در سلب است.

او را بیـان  » صفات سلبى«کنیم در حقیقت  از او سلب مى و ما وقتى که چگونگى ذاتى و صفاتى مادى را

  کنیم. مى

کنیم، در حقیقـت   و هرگاه ازلیت و تجرد او از ماده، و علم و زنده بودن و قدرت نامحدود او را ثابت مى

                                                        
 ٣٢٠، ص ٣ـ  بحار، طبع جدید، ج ١
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نماییم. گرچه همین صفات ثبوتى نیز در حد فهم و درك ما به صفات سلبى  او را بیان مى» صفات ثبوتى«

کنیم مگر آنکه آن را تبدیل به سلب کنیم و  د؛ زیرا ما ازلیت و علم و قدرت و....او را درك نمىگرد بر مى

  بگوییم یعنى آغاز ندارد، جاهل نیست، ناتوان نیست و...

  قرآن در آیات بى شمار این مطلب را با تعبیرات گوناگون بیان کرده است.

  اى گوید: پس از ذکر مقدمه 1رابرت موریس پیج

ى وجود خدا، بسیار محدود و کوچک است، خدایى که وجودش را  قدرت مشاهده و احساس ما درباره«

هاى محدود ما از درك او عاجز است. بنابراین بیهوده  ایم هیچ نسبتى با جهان ماده ندارد و حس قبول کرده

ى محدود و تنـگ   دایرهاست که بخواهیم وجود او را با علوم طبیعى ثابت کنیم؛ زیرا وجود او وسیعتر از 

  جهان ماده است.

ى جهـان   باشد و یا در جهانى ماوراى محدوده2وقتى که خدا داراى وجود مادى نیست؛ ناگزیر باید روح 

ان بیرون است و باید خود طبیعت باشد. به همین جهت وجود خدا از قلمروى سه بعدى بودن و قوانین زم

را حاضر به قبول این واقعیت کنیم که جهان مادى ما که در ابعاد زمان و مکان محصور است تنهـا جـزء   

  »کوچکى از حقیقت بزرگى است که وجود خدا بر آن حاکم است.

  گوید:  فیلسوف و دانشمند علوم طبیعى مى 3  (Merritt StanLey Congdon)مریت استنلى کانگدن

ها و الفاظى داریم کـه   به واژه تردیدى نیست که ما در گفتگو و بررسیهاى خود پیرامون اوصاف خدا نیاز«

رود فرق بسیار است! صفات مادى و تفسیرهاى مکانیکى در  هایى که در جهان ماده بکار مى بین آنها و واژه

کنیم  پیمودن این راه عاجزند. به ویژه پس از آن که براى ما روشن شد که این جهانى که در آن زندگى مى

تـوانیم چیزهـاى غیـر     ه و روح و یا ماده و غیر ماده است. ما نمىممکن نیست فقط ماده باشد بلکه یا ماد

  هاى ماده توصیف و بیان کنیم. مادى را تنها با اوصاف مادى و در قلمرو واژه

توانستیم آن را با تعریف مادى بشناسیم، ولى هرگز  ...اگر این جهان دو قسمت (ماده و غیر ماده) نبود، مى

  چنین نیست.

الیـب  «و همچنین نظریـات مثـالى صـرف    » روانشناسان سلوکى«و » هابر«و » ریتوسدموک«نظریات مادى 

                                                        
در جھ�ان ب�راى  ١٩٣٤ى نخس�تین رادار نوس�انى ب�ھ س�ال  دانش�گاه ھ�املین و تكمی�ل كنن�ده ـ داراى دكت�راى عل�وم افتخ�ارى از ١

ى دری�انوردى كش�ورى  ى ممت�از اداره ى ج�ایزه ھ�اى دقی�ق الكترون�ى و دریاف�ت كنن�ده اكتشافات ھواپیماھا، متخّصص در دستگاه
 ى شایستگى جمھورى.... آمریكا و شھادت نامھ

 
٢

 ـ  منظور روح اصطالحى نیست بلكھ منظور مجرد بودن از ماده است. 

 
٣

استاد سابق علوم اساسى در كالج ترینیتى فلوریدا، عضو انجمن فیزیكى آمریكا، » پرتن«ى دكترا از دانشگاه  ـ داراى درجھ 
 ى علم و بررسیھاى كتاب مقدس انجیل. متخصص و كارشناس در فیزیك و روانشناسى و فلسفھ
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کند تنها فرضیه هایى هستند که بر اساس  که جهان را تفسیر معنوى خالص مى» هگل«و » برکلى«و » نیتس

  باشند... حدس و تخمین به دست آمده و فاقد ارزش تجربى و آزمایشى مى

هاى  ى پدیده اهد قدرت و عظمت او هستند، و ما در بررسى و مطالعهى جهان گواه بر وجود خدا و ش همه

توان بـه او   بینیم. آن خدایى که با وسایل علمى مادى تنها نمى جهان جز آثار قدرت و عظمت خدا را نمى

ها جز  یابیم و علوم و دانش اى از ذرات هستى مى هاى او را در اعماق جان خود و در هر ذره رسید، نشانه

  (پایان گفتار مریت استنلى)» هاى خدا و آثار قدرت او نیستند. بررسى آفریده درس و

هـا و   هاى خود را در تمامى افـق  به زودى نشانه«فرماید:  این بیانات همان سخن خدا در قرآن است که مى

  1ست.دهیم تا برایشان به راستى روشن گردد که او تمامى حق ا ها و در خودشان به ایشان نشان مى دیدگاه

  

  کدامیک؟ خدا؟ یا ماده

تر است هر کدام که در ذات و نشـانه، آشـکارتر    مادى: در بین این دو یعنى ماده و خدا، کدام یک روشن

  است، سزاوارتر است که همان خالق ازلى باشد؟!

و آغاز داشتن جهان بـود، و بنـابراین فـرض،    الهى: تا کنون بحث و بررسى ما در صورت فرض حدوث 

  تواند خدا و خالق خود و یا بى نیاز از آفریدگار باشد؟ جهان حادث (و از عدم به وجود آمده) چگونه مى

کند، تا آفریده هایش او را انکار نکنند و در نتیجه اختالف نظر  مادى: بنابراین چرا خدا خود را آشکار نمى

یا قدرت آن را ندارد که خود را آشکار سازد؟ با این فرض ناتوان خواهد بود. یـا  از میان برداشته شود. آ

ورزد؟ در این صورت تقصیر خلق بیچاره چیست؟ که اگر  قدرت دارد ولى در آشکار کردن خود بخل مى

  او را نشناخته براى این است که او ذات خود را معرّفى نکرده است!

  

  

  گیرد نمى علّقت محال به خدا قدرت

ورزد، و مخفى بودن ذات پاکش به خاطر کوتاهى او در آشکار  الهى: خدا هم قدرت دارد و هم بخل نمى

هـاى محـدود مـا سرچشـمه      کردن خود نیست. بلکه درك نکردن او از کوتاهى و نارسایى عقول و حس

                                                        
 ٥٣ى  ـ  فّصلت، آیھ ١
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وس نیست تا قابل حس باشد، و محال گیرد. محال است که ذات خدا را حس کنیم؛ زیرا ذات او محس مى

وقتى که درك و حـس کـردن    1است که عقل و فکر ما ذات او را درك کند؛ زیرا ذات او نامحدود است.

گیرد، نه به خاطر نارسایى قدرت خدا، بلکه به خـاطر   قدرت خدا به چیز محال تعلق نمى خدا محال بود،

  محال ذاتى بودن آن.

ى   یک گفته» شود محال در کنار قدرت نامحدود، از محال بودن خارج مى«که » گفته«و این  ى خرافى و ـب

محال باشد و نسبت به افراد گوییم که نسبت به افرادى  اساس است. چه آن که ما از محال نسبى سخن نمى

است، که حتّى در برابر قدرت نامحدود، » محال ذاتى«بلکه سخن و بحث ما در مورد  2دیگر محال نباشد.

به چیزى تعلّق گرفت، دلیل روشن بر ممکـن  گیرد، و اگر  محال است؛ زیرا قدرت به چیز ممکن تعلّق مى

  ذاتى بودن آن است.

  شود: به عنوان مثال امور ذیل از محال هایى است که قدرت خدا شامل آنها نمى

  ـ جمع کردن بین دو نقیض.1

  ـ بودن چیزى قبل از خودش.2

  ـ چیزى خودش را خلق کند.3

  ـ چیزى در حالتى هم یک باشد و هم زیادتر از یک.4

  کردن غیر محسوس.ـ حس 5

  ـ چیز ازلى (بى آغاز) را معدوم کردن، یا خود ازلى خود را نابود کند.6

  ـ آفریدن شریک براى خداى متعال و...7

آورند که هر دو ذاتاً  ى  این موارد و امثال آن سر از اجتماع دو نقیض و یا نابودى هر دو نقیض در مى همه

  باشند. محال مى

آیا خدا قدرت ندارد خود را به مردم «پرسید:  السالم علیهز مادى گرایان از امام صادق از این رو وقتى که یکى ا

امام در پاسخ او در یـک جملـه   » نشان بدهد، تا مردم او را بشناسند و از روى یقین به عبادتش پردازند؟

  3»لیس للمحالِ جواب؛ محال پاسخ ندارد.«فرمود: 

  منظور امام این است که محال چیزى نیست که قابل ذکر و سؤال باشد.

                                                        
١

ى آب اقیانوس را در خود جاى  تواند ھمھ تواند نامحدود را درك كند، چنان كھ مثالً یك لیوان كوچك نمى ـ  و چیز محدود، نمى 
 دھد. 

 
٢

 ـ  مثالً بلند كردن یك كیلو وزن از زمین، براى مورچھ محال است و براى ما محال نیست.  

 
 ٣١٠، ص ٢ج ـ  مجلسى، محمد تقى، بحاراالنوار،  ٣
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توانـد   آیا پروردگار تـو مـى  «پرسید: السالم علیهنقل شده که شخصى از حضرت على  السالم علیهو نیز از امام صادق 

  »جهان را در درون تخم مرغى جا دهد، بى آنکه جهان کوچک و تخم مرغ بزرگ شود؟

تعالى ال یوصف بالعجزِ والذى سألت ال یکون؛ به راستى کـه    ان اللّه«در پاسخ فرمود:  السالم علیهلى حضرت ع

  1»شود (محال است) شود و آنچه سؤال کردى نمى خداى بلند مرتبه به عجز وصف نمى

  

  

  روایت چند

کند که محال در برابر قدرت خـدا،   در اینجا روایات دیگرى نیز هست که در ابتداى نظر، انسان خیال مى

  شود که منظور چیز دیگر است. به عنوان نمونه: یابد. ولى با دقت نظر روشن مى امکان مى

» تواند زمین را در درون تخم مرغى جاى دهد؟ آیا خداى تو مى«پرسید:  السالم علیهـ شیطان از حضرت مسیح 1

واى بر تو روا نیست خدا را به عجز وصف کرد، چه کسى قدرتمندتر از خدایى است کـه  «مسیح فرمود: 

  2زمین را لطیف سازد و تخم مرغ را بزرگ نماید.

  3کردند، و حضرت عین همین جواب را داد. السالم علیهى ـ عین این سؤال را از حضرت عل2

اى  در این مورد مبتنى بر حالت ویژهالسالم علیهپاسخ حضرت مسیح (علیه و على نبینا و آله السالم) و امام على 

یـژه  است که وجود دارد با این توضیح که: جاى دادن زمین در درون تخم مرغ امکان دارد. و آن حالت و

ها از اجـزاى آن تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت، و        عبارتست از لطیف کردن زمین و برداشتن خلل و فاصله

فشردگى کامل زمین، و سپس جاى دادن آن در درون تخم مرغ بى آن که تخم مرغ از نظر حجم و انـدازه  

ى قبـل   اندازهى تخم مرغ همان حجم و  شود، حجم و اندازه بزرگ شود، هرچند از نظر سنگینى بزرگ مى

  4است، ولى سنگینى آن به سنگینى زمین خواهد شد.

                                                        
١

 ، ط جدید١٤٣، ص ٤بھ نقل از توحید صدوق بحار، ج ٣٢، ص ١ـ  نورالثقلین، ج 

 
 ـ  و من اقدر ممن یلطف االرض و یعظم البضیھ مدرك قبل ٢

 
٣

 ـ  مدرك قبل 

 
٤

ى  رسد و آن این كھ ات�م شناس�ان گوین�د: اگ�ر فض�اى خ�الى می�ان اتمھ�اى ك�ره ـ  ذكر این نكتھ در اینجا بسیار جالب بھ نظر مى 
ى یك  م زمین با آن ھمھ عظمت بھ اندازهى اتم با الكترونھا را از بین ببریم تمام حج ى بین ھستھ زمین را از بین ببریم یعنى فاصلھ

ش��ود (ف�اعتبروا ی��ا اول��ى  م�ى» ت��ن«میلی�ارد  ٥٩٧٤ن�ارنج خواھ��د ش�د ك��ھ در ع�ین ح��ال، وزن�ش براب��ر وزن كن��ونى زم�ین یعن��ى 
 االبصار) ـ مترجم
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  تر در اینجا دو صورت است: یکى ممکن و دیگرى محال. به عبارت روشن

ین با کوچک کردن حجمش به طورى که بتواند در درون تخم صورت ممکن عبارتست از: لطیف کردن زم

ى تخم  مرغ جا بگیرد، و سنگین کردن وزن تخم مرغ با جاى دادن زمین در درون آن با بقاى حجم و اندازه

  مرغ.

ى آن در درون تخم مرغ، با اینکـه تخـم    صورت محال عبارتست از: جا دادن زمین با بقاى حجم و اندازه

ى اول و یا به همان وزن اول است، و این جمع کردن بین دو نقیض است، و پاسـخش   ازهمرغ به همان اند

خدا بـر هـر چیـزى قـادر     «و » چه که سؤال کردى، شدنى نیست آن«و » محال جواب ندارد«این است که 

  »است.

شود؛ آنجاکه  مى حملالسالم علیهو حضرت امام رضا السالم علیه، به قول امام صادق »صورت ممکن«و به همین معنى 

  تواند زمین را در درون تخم مرغ جا دهد) فرمودند: در پاسخ سئوال فوق (آیا خدا مى

آرى، بلکه خدا قادر است که زمین را در درون کوچکتر از تخم مرغ جاى دهد، چنانکه در چشم تو کـه  «

زمین و آسمان و بین  ى وسیعى از کوچکتر از تخم مرغ است جاى داده؛ زیرا وقتى چشمت را باز کنى پهنه

  1»سازد. گیرد، و اگر خدا بخواهد، چشمت را از دیدن آن پهنه، محروم مى آن دو در آن جاى مى

گیرنـد.   نگرد، در چشـم جـاى نمـى    روشن است که خود آسمان و زمین، در وقتى که انسان به آن دو مى

گیرند. بلکه صورت آن دو در عدسى  ى آن دو نیز در چشم جاى نمى صورت آن دو با بقاى حجم و اندازه

  صورت است.شود و این همان لطیف کردن حجم و اندازه است، اما صورت همان  چشم منعکس مى

و همچنین زمین ممکن است در درون تخم مرغ جا داده شود (به شرط لطیف کـردن آن) بـه طـورى کـه     

  ى آن کوچک شود، ولى صورت و سنگینى آن همان صورت و سنگینى است. (دقت کنید.) حجم و اندازه

  

  است؟ او به اعتقاد مستلزم خدا وجود آیا

دانیم و  اینکه در جهان آفریدگارى مجرد از ماده باشد، ولى ما اعتقاد به او را نه واجب مى مادى: به فرض

شود. پس چه بهتـر کـه منکـر     نه بهتر؛ زیرا چنین اعتقادى موجب قید و اسارت بندگى و سلب آزادى مى

  کند. وجود او شده و یا وجود او ما را به اعتقاد به او مجبور نمى

  

                                                        
١

(این مطلب در ضمن داس�تانى از ھش�ام -بھ نقل از توحید صدوق ٣٣، ص ١ـ  جمعة العروسى الحویزى، تفسیر نورالثقلین، ج 
 است.) نیز آمده  ٧٩، ص ١بن حكم در كتاب اصول كافى، ج
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  راستین آزادى و حقوق مدافع یگانه خداى به ایمان

سازد. بعضى افراد با اینکه اقرار به وجود  الهى: درست است! تنها اثبات وجود خدا، انسان را با ایمان نمى

  کنند. زند از ایمان به او شانه خالى مى خدا دارند اما از ترس این که قیود بندگى به آزادى آنها لطمه مى

هست اما قید گشایش است. قیدى است کـه ضـامن آزادى   » قید«باید توجه داشت که ایمان به خدا ولى 

انسان از اسارت هواپرستى است و به آن افـرادى کـه در جسـتجوى رسـتگارى هسـتند، حیـات و نـور        

بخشد. پس هر قیدى چنان نیست که رهایى از آن واجب و یا درست باشد؛ زیرا انسان به هر حـال در   مى

قید است. یا در قید عقل است و یا در قید هواپرستى. و روشن است که با هواپرستى جلوى تـابش عقـل   

  شود. گرفته مى

براى رهایى انسان از زنجیر هوسهاى آلوده، و خطاهاى پى در پى مادى و عقلى و براى پیشرفت انسان در 

این راه است که مـا را بـه راههـاى     تمام ابعاد زندگى عقلى و مادى هیچ راهى جز راه خدا وجود ندارد.

شود، بى آنکه خدا بخواهد با این کار از ما سودى ببرد. نه! هرگز. خدا از مـا بـى نیـاز     نجات رهنمون مى

  پسندد. خواهد و پیمودن راه کفر و گمراهى را از بندگانش نمى است. او تنها خیر و سعادت ما را مى

هستیم، حتماً نیاز دایم به پیمودن راه پاکى داریـم. حـوادث    آرى اگر ما خواهان زندگى ارجمند و جاوید

کند که اخالق و حق و عدالت و مهر و آزادى، معنى واقعى خود را  شوم و ناگوار تاریخ براى ما ثابت مى

از دست داده، و همین عناوین اگر با ایمان عملى در ارتباط نباشد، انسان را بـه زنـدگى پسـت و خفّـت     

  اند.انگیزى خواهد کش

هاى مادى و نازیسم ضد دینى، و در جوهاى ماتریالیسمى، مواهب و ویژگیهایى که خدا  چنانکه در محیط

  ها غوطه ور شده است. به انسان بخشیده، تباه گشته است، و انسان در لجن سقوط و زشتى

به فضایى که بر تواند آزاد به معنى صحیح و داراى یک زندگى انسانى باشد، مگر اینکه خود را  انسان نمى

اساس اخالق و احساس و قبول مسئولیتها در برابر انسانیت و انسان است تطبیق دهد. آزادى و برابرى بـه  

پذیر است؛ که در این شرایط همه مسـاویند و کسـى    ى بندگى خدا تحقق معنى واقعى کلمه، تنها در سایه

  تواند برترى بجوید. نمى

اى مردم ما شما را از زن و مرد آفریدیم، و شـما را  «خوانیم:  مى 13ى  چنانکه در قرآن سوره حجرات آیه

ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین  ها و نژادها کردیم، تا یکدیگر را بشناسید، گرامى ها و قبیله به صورت تیره

  »شما است.

» چماقـدار  حـق بـا  «ى  اگر بشر، خدا و قانون اخالقى را انکار کند، راهى براى رهایى از بردگى و نظریـه 

  است، و مبارزه با استعمار و استثمار نخواهد داشت.
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فطرت و خدایى نخواهد داشت، در این صورت ارزشهاى انسانى براى او سطحى و عارضى خواهد شد آن 

  ى زر خرید و همچون مال و منال صاحبان زور و زر و تزویر خواهد شد. گاه آلت دست و بنده

  تواند آن را از او بگیرد. جز خدا کسى نمىحقوقى که خدا به انسان بخشیده، 

شـود، سـلب و    ى بشـر بـه فـردى داده مـى     ى ساخته ى مؤسسه اما حقوقى که از طرف بشر و یا از ناحیه

ى مصدر اعظم (یعنـى خـدا)    بازگرداندن آن با دست بشر دشوار نیست، پس اگر حقوق مسلم ما از ناحیه

ى ساخته و  بشر داراى حقوق است، و هیچ انسان یا مؤسسه: «نباشد، نادانى و حماقت است که گمان کنیم

  »تواند به آن بى توجه بوده و یا آن را نادیده بگیرد. ى انسان نمى پرداخته

تواند براى خود ارزش معنوى و شرف و حقوق و یا واجبات و مسئولیتهایى قایل  روى این اساس بشر نمى

  هاى خدا است. یدهاى از آفر شود مگر به عنوان اینکه آفریده

پرسم آیا برادرى بین مردم یک اتّفاق مادى است که بر اساس نیروى واحدى که رفتار فردى و  از شما مى

کند استوار است؟ یا این برادرى بر اساس اشتراك مـا در بنـدگى    اجتماعى انسانها را تنظیم و محدود مى

  این دو منبع بیشتر است؟خدا پى ریزى شده است؟ ضمانت و اعتبار و دوام کدامیک از 

گیرد، یا یک اتفاق مادى است  آیا آزادى از آزادى روح و آزادى اتخاذ تصمیم و آزادى عقل سرچشمه مى

  آید؟ که از اجتماع بدست مى

مند شود، در صورتى که این آزادى بر اساس اطاعـت و بنـدگى    چگونه ممکن است انسان از آزادى بهره

  دولت بدون خدا باشد....؟!

تر است یا بندگى بندگان نیازمند و آزمند؟ با توجه به اینکه مـا   ا بندگى خداى بزرگ و بى نیاز، شایستهآی

تواند نیازش را از دیگـرى   ى رنگهاى بندگى، رها شویم؛ زیرا انسان هر طور باشد، نمى توانیم از همه نمى

کنـد. در ایـن    ه رفـع نیـاز مـى   قطع کند، و این نیاز به هر حال یک نوع بندگى و اطاعت از کسى است ک

صورت آیا بهتر این است که ما آفریدگار و روزى دهنده و هدایت کننده به سوى راه راست را که از مـا  

تـر از خودمـان هسـتند، و نیازمنـد      بى نیاز است، بندگى کنیم و یا افرادى را که مثل خودمان و یا پـایین 

شند ـ بندگى نماییم؟ و یا از هوسهاى خـود و هوسـهاى    باشند ـ هر چه قدر هم ثروتمند و نیرومند با  مى

  دیگران پیروى نماییم؟ مسلّماً راه اول بهتر و سزاوارتر است.

...وقتى که اعتقاد به ارزشهاى معنوى و شخصیت فرد، از بین رفت؛ فساد اخالقى ظاهر شده و بى رحمـى  

هـاى (در ظـاهر) مـافوق خـود فکـر       گردد، و انسان تنها به اجراى دستور همجنس و وحشیگرى شایع مى

  دهد. اندیشد، و براى اجراى آن به هر گونه خوارى تن در مى کند و به هدفى جز مصلحتهاى دولت نمى مى

ى نازیهـا و پیـروان هیتلـر و زمامـداران      اگر این شیوه درست باشد، تمام جنایات و تجاوزات وحشـیانه 

ى این اعمال وحشـیانه را بـه    خواست، بگویند ما همه دیکتاتور نازى، باید شستشو شود؛ و در مورد کیفر
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  ایم، پس اتّهامى بر ما وارد نیست. پیروى از دولت و سردمداران خود انجام داده

ى قانون الهى جاوید که بر اساس ارزشـهاى   بنابراین ممکن نیست آنها را به محاکمه کشاند، مگر در سایه

  اصیل انسانى) بر آن روا است. اصیل انسانى استوار است، این نام (ارزشهاى

توانیم نازیها  اى مى ى بشرى، یگانه منبع اداى حقوق انسان باشد ما بر چه پایه اگر قوانین ساخته و پرداخته

را که دست به جنایات و کشتار وحشیانه و آتش سوزى و قتل سیاستمداران و...زدند بـه پـاى محاکمـه    

  توانیم پاداش مجاهدان ملّى فداکار را بدهیم. مى اى بکشیم و به کیفر برسانیم، بر چه پایه

نازیستها حقوق دیگران را پایمال کردند، و اصالً حقوقى را براى بشر قایل نشدند، اگر بشر حقوق مسـلّم  

توانـد دم از ایجـاد عـزّت و شـرف و      دارد، ضامن اثبات آنها کیست؟ اگر بشر دنیا را نیافریده چگونه مى

  یم و آزادى خواهى بزند؟حقوق واجب و آزادى تصم

کنیم، کـه علّـت    ما در زندگى معاصر آمریکا، دالیل بسیار بر سستى و تزلزل ارکان دموکراسى مشاهده مى

آن پیمودن راه مادیت و دورى از اصول دینى و معنوى است. هرچند در جهان غرب کوشش فراوان براى 

آن حقوق (اعتقاد به خدا) این حقوقى که از  شود؛ ولى با توجه به انکار اصل مقدس حفظ حقوق بشر مى

ى درختـى   مانند وقتى ریشه گیرد، چگونه پایدار مى ى دین و توجه به مبدأ سرچشمه مى معنویات و نتیجه

  ماند تا میوه بدهد! آب ندید و از بین رفت، دیگر آن درخت باقى نمى

  

  خدا به اعتقاد همیشگى مزایاى

قاد به وجود خدا داراى مزایایى همیشگى است، و در اینجا سه دلیل وجود دارد که هرگز دین و ایمان اعت

  رود: به خدا از بین نمى

استوار باشد، نظامى است که در هر زمان و مکان و در هر جوى مناسب با » ایمان«اى که بر  ـ نظام تربیتى1

  افراد بشر است.

باشد، تناسـب و   ى طبیعى که هدف از آن تندرستى و لذّت است استوار مى فهاى که بر فلس اما نظام تربیتى

  ناپذیر و بیمارانى که از بهبودى خود ناامیدند ندارد. سازش با بیماریهاى مزمن درمان

ى پراگماتیسم (اصالت عمل نه فکر) استوار است، با کسانى که قـادر و   اى که بر اساس فلسفه نظام تربیتى

ى انسانیت و نوع دوستى است بـا   ستند، سازش ندارد. و همچنین تربیتى که بر اساس فلسفهآماده بر آن نی

  مردمى که تنها داراى استعدادهاى ماشینى نه معنوى هستند سازگار نیست...

ها،  ى افراد بشر در همه جا، در بازارها، دانشگاه اما تعلیم و تربیتى که بر اساس ایمان به خدا است، با همه
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  هاى فقیرنشین، زندانها در میدان جنگ و...مناسب است. ا، بیمارستانها، محلهه خانه

کند که این نیرو ضامن حفظ صاحبش از هر گونه ضرر است، و به  ایمان به خدا در انسان نیرویى ایجاد مى

گارى بخشد. از این رو که آن دلها به خدا توکّل کرده و از او امید فـوز و رسـت   دلها اطمینان و آرامش مى

  دارند.

آگاه باشید که فقط با یـاد خـدا   «؛ »تطمئنّ القلوب  اال بذکرِاللّه«خوانیم:  مى 28ى  ى رعد آیه در قرآن سوره

یابند، زیرا غیر خدا مساوى با نیـاز و اضـطراب    هرگز دلها به غیر خدا آرامش نمى» یابد. ها آرامش مى دل

  شود. است و راه آن به فنا و نابودى منتهى مى

دین یعنى بندگى انسان از نیروى برتر که بـراى  «توان چنین تعریف کرد:  شناسى، دین را مى نظر زیستاز 

  »آن نیرو، حدى نیست به خاطر حس نیازى که براى آرامش خود به این نیرو دارد.

ـ دانشمندان و خردمندان همواره در جستجوى معنى و هدف زندگى هستند، اعتقاد به وجود خدا بـراى  2

  مین این معنى ضرورى است.تأ

کنند. و تا وقتى  هاى افکار گمراه کننده و یا معقول، به طور فطرى رشد مى ـ کودکان صرف نظر از هجوم3

که فعل و انفعاالت مغز آنها با تجارب حسى ادامه دارد، و جهان همچون گذشته با گردش خود بـه پـیش   

یابد و رشد مغـز افـراد    فتن قوانین طبیعى ادامه مىرود، رشد فکرى کودکان بر همین اساس یعنى پذیر مى

ى  بالغ نیز در همین مسیر است. مگر اینکه در این مسیر طبیعى، مانع و حایلى به وجود آید و آن را از ادامه

  مسیر بازداشته و یا گمراه کند.

طبیعـت بـر آن    اى که قوانین و سایر وظایف افکار قسمت اعظم افراد بشر، بدون انحراف از مبادى اساسى

فرما است، سیر و کار نموده و در شناخت علل و اسباب آنچه در وراى محسوسات قرار دارد، تالش  حکم

  و کوشش کرده و سرانجام به اعتقاد به خدا رسیده است.

ى قرآنى خوشوقت شویم که در سوره  ى امیدوارى است که به این بشارت و مژده از این رو شایسته و مایه

  فرماید: مى 17رعد آیه 

رساند، در زمین هـم چنـان (بـاقى)     رود، ولى آنچه به مردم سود مى و اما کف پس به طور ناگهانى مى«...

  »ماند. مى

افکنیم؛ پس بینى اش را به خاك  بلکه ما (نیروى) حق بر باطل مى«فرماید:  مى 18ى  ى انبیاء آیه و در سوره

  »کنید. اى براى شما است از آنچه توصیف مىکشاند، پس ناگهان (هم) آن نابود است. و و مى

ى ادوار تاریخ کامالً باقى بـوده، و   ى فطرى و سود و تناسب است که افکار دینى در همه روى همین پایه

ى خدادادى هستند) همچنان باقى است؛ تا  هم زمان با دوام تولد کودکان (که داراى فطرت دست نخورده

علیه و الـه و سـلّم)     مادى، سراغ آنها نیاید. چنانکه پیامبر (صلى اللّه وقتى که انحراف و گمراهى و الحاد
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  » شود. هر مولودى بر فطرت زاییده مى«فرمود: 

دیـن و علـوم   «گوید:  دانشمندى که راه پى بردن به اسرار اتم را گشود مى» ماکس پالنک«و همانگونه که 

ى فطـرى بـه    و عامل این جنگ همواره عقیدهجنگند،  طبیعى در یک جبهه با شرك و الحاد و خرافات مى

  1»خدا بوده و خواهد بود.

  

  !است ازآغ بى و ازلى ماده، آیا

مادى: تا اینجا بررسى ما با شما خداپرستان در فرض  حدوث و آغاز داشتن ماده به طور کامل یعنـى در  

ى بنیادین پیرامون ماده این است که ماده ذاتاً، ازلى و بى آغاز است،  ذات و عوارضات آن بود. ولى نظریه

ه عارض شده و آن را حالى به حالى مىو شکلهایى که بر اثر حرکت و نیروى درون مادکند یعنى  ه، بر ماد

باشـد. و خـالق ایـن     آید، حادث مى آن شکلهاى گوناگونى که پى در پى در جهان براى ماده به وجود مى

  شکلها نیروهایى است که در ذات ماده هست.

ز نظـر تغییـرات و حـالى بـه     ى نخستین باشد) و ا از نظر ذات، خالق است (که همان ماده» ماده«بنابراین: 

آفریـدگار  «ى نخستین نیازى به خالق و آفریدگار نـدارد. چنانکـه    باشد. پس ماده حالى شدن، مخلوق مى

  ى خداپرستان ـ نیاز به خالق ندارد.  مجرد از ماده، ـ به عقیده

ز پندار و توهم الهى: ادعاى ازلى بودن ماده با هیچ برهان و دلیل عقلى و حسى تجربى سازگار نیست، و ج

  باشد. داراى هیچگونه توجیه فلسفى نمى

شـویم و   میریم و زنده مى و گفتند: غیر از زندگى دنیاى ما (زندگى دیگرى) نیست؛ مى«ى قرآن:  به فرموده

  2»کند. ما را جز دهر (:طبیعت) هالك نمى

ى ادعاها  ترین برهانى نیست و تنها مجموعهآرى گفتار مادى گرایان منکر ماوراى طبیعت، متّکى بر کوچک

  شود. به خورد ساده لوحان داده مى» اصالت ماده«ها و خرافاتى است که با عنوان  و بافته

ازل «اید؟ یعنى از  پرسیم: آیا شما ازلى بودن ماده را با حس مادى بر اساس علوم تجربى یافته ما از شما مى

اید، و یا آثار و خـواص   لیت آن را همچون ازلیت خودتان دریافت کردهاید و از همراه ماده بوده» بى آغاز

  ماده شما را به ازلیت ماده راهنمایى کرده است؟

                                                        
١

دانش�مند فیزیول�وژى عل�م وظ�ایف االعض�اء اقتب�اس ش�ده ك�ھ » آن�دروكانواى آی�وى«ـ  بس�یارى از مطال�ب ای�ن فص�ل از گفت�ار  
 نامھ این دانشمند در اوایل این كتاب ذكر شد. زندگى

 
 ٢٤ـ  جاثیھ،  ٢
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اید و آن را  پرسیم آیا شما خداپرستان هنگام حدوث ماده، بوده مادى: ما همین سؤال را به عکس کرده مى

پندارید، آن وجـود   کنید و مى مجرد از ماده مى اید، و از این رو به آن حکم کرده و تصور وجودى دریافته

  خالق ماده است؟

الهى: ما و شما در درك نکردن و نیافتن ازلیت یا حدوث ماده مساوى هستیم؛ زیرا همانگونه که شـما در  

ایم. بنابراین ماده هیچگونه داللت  اید تا ازلیت را دریابید، ما هم هنگام حدوث ماده نبوده ازل بى آغاز نبوده

ذاتى بر ازلیت یا حدوث ندارد. منظور از داللت ذاتى یعنى: ازلیت یا حدوث را از خود ازلیت و حدوث، 

  کنیم. درك و لمس نمى

کنـد؟   کند یا نمى کنیم که آیا داللت بر ازلیت یا حدوث ماده مى رویم سراغ آثار ماده، آن را بررسى مى مى

یت و حدوث) داراى آثار مخصوص به خود هسـتند و  (دیگر راه سومى نیست) و هر کدام از این دو (ازل

باشند، در این صورت  هیچ گونه اشتراکى بینشان نیست. و این دو هم ذاتاً و هم از نظر آثار، نقیض هم مى

  پرسیم: از شما مى

  بایست چگونه باشد؟ یابید مى اگر ماده حادث بود، آثار و خواص آن که اکنون آن را در نمى

  بایست باشد؟ اى که اکنون نیست چگونه مى ازلى، موجود بود، مادهو اگر خداى مجرد 

اى  پرسیم اگر ماده ازلى بود و خداى مجرد وجود نداشت، مـاده  مادى: ما سؤال را عکس کرده از شما مى

  بایست باشد؟ که اکنون نیست، چگونه مى

ى آثـار   لّت این کـه همـه  الهى: اگر ماده ازلى باشد داراى صفات ازلى خواهد شد، ولى حادث است به ع

  اند. حدوث آن را احاطه کرده

یابید؟ یا چیزى از آثار ازلى  به عبارت دیگر: آیا چیزى از آثار حدوث را که ماده فاقد آن باشد در ماده مى

  کنید که ماده متّصف به آن باشد؟ بودن را در ماده مشاهده مى

گرفته انکار کنند، در پاسخ سؤال فوق غلـط انـدازى   توانند آثار حدوث را که ماده را فرا  ها که نمى مادى

گویند ماده ذاتاً ازلى است، و عوارض آن حادث است،  کشانند و مى ى نخستین مى کرده و مطلب را به ماده

  و آثار حدوث مربوط به عوارض و شکلهاى ماده است. 

  و یا همانطور که اکنون هست بود؟اگر ماده ذاتاً حادث بود، آیا این عوارض بر آن نبود، بلکه ثابت بود؟ 

مادى: ما قبل از آن که آثار ماده را بررسى کنیم، باید به طور مشروح آثار ازلى و آثار حدوث را تجزیه و 

  تحلیل کنیم، تا پس از دریافت روشن چگونگى آثار، وارد مذاکره گردیم.
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  حدوث و ازلیت مسأله بررسى

ى ازلیـت و   ى آثار و ویژگیهـاى هـر کـدام از مسـأله     اى درباره ینجا بررسى مشروح و جداگانهالهى: در ا

آیـد   حدوث نموده، تا مفهوم این دو کلمه که در طول گفتگوى ما پیرامون خدا و ماده، زیاد به میـان مـى  

  روشن باشد.

  

  »ازلى« ویژگیهاى

  صفات و ذات در محدودنا نیازى بى ـ1

وجود ازلى از آنجا که بى آغاز است. یعنى: حادث و مسبوق به عدم نیست، از غیر خود بى نیاز است آنهم 

  تا وقتى که (به فرض امکان تعدد ازلیت) ازلى است.

مال کند، و ى آن کسب ک کند تا به وسیله ء ازلى، بى نیاز نامحدود است: از چیزى کسب سود نمى پس شى

است؛ در ذات و صفات و افعال، بى نیاز » کمال نامحدود«کند؛ زیرا خود  از ذات خود نیز کسب سود نمى

ى قدرت  باشد و هیچگونه نیازى براى تحصیل کمال ندارد، هرچند تحصیل آن کمال از ناحیه نامحدود مى

  ذاتى خودش باشد.

ت او هیچگونه بستگى به غیر خود نـدارد. چـه آنکـه    ء ازلى، این است که ذا دلیل بر بى نیازى ذاتى شى

  بستگى ذاتى به غیر، از ویژگیهاى حدوث است هرگونه حدوثى که باشد.

ء ازلى، صـفات عـین ذات    مطلب دیگر اینکه بى نیازى ذاتى، مستلزم بى نیازى در صفات ذات که در شى

ت و صفات، مبرّا و دور است چه آنکه ء ازلى، از ترکیب، حتّى از ترکیب بین ذا است، نیز هست؛ زیرا شى

  ترکیب، دلیل حدوث ـ هر گونه که باشد ـ است.

نیاز باشد؛ زیرا افعال (کارهـا) فـروع بـر ذات و     ء ازلى در افعال خود بى و همچنین سزاوار است که شى

در  نیازى در ذات ازلى نیست، ایـن جـدایى   صفات اویند، همانگونه که انفکاك و جدایى بین ازلیت و بى

  ى جهات و کیفیات است. صفات و افعال او نیز نیست: او بى نیاز نامحدود در همه

ى جهات ازلى است، بى آن که بتـوان   پس چیزى که در ذات خود ازلى است، به طور نامحدود و در همه

ى دو نقـیض اسـت کـه     ى ازلى و حادث، قضـیه  در ذات و صفات او، جهتى را حادث فرض کرد، قضیه

  محال است. اجتماعشان
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پس محال است که چیزى در ذات خود، ازلى باشد، ولى در صفات خود حادث باشد، یا در صفات ازلى 

  باشد و در ذات حادث باشد.

  

  

  ازلى ء شى کارهاى حدوث

ه است.) و این ى او به وجود آمد ء ازلى، حادث است. (یعنى آن کارها قبالً نبوده بعد به اراده کارهاى شى

گیرد، بى آنکه  ى او سرچشمه مى مطلب منافاتى با ازلى بودن ذات و صفات او ندارد؛ زیرا کارها، از اراده

ى و    بخشى از ذات و صفات او را فرا گرفته باشد. و صادر شدن حدوث، (کارها) از ازلى، جمع بـین ازـل

ى  رد، به علّت اینکه این کارها از ارادهحدوث در یک ذات و یا در یک صفات نیست، تا سر از محال درآو

  ى ذات او باشند. او به وجود آمده، نه اینکه زاییده

ء ازلى در کارهاى خود نیاز به غیر داشته باشد، آیا قابل تصور است چیزى کـه   و نیز محال  است که شى

دراز کند، با اینکه  در ذات و صفات بى نیاز نامحدود باشد؟ در فروعاتى که حادث است دست نیاز به غیر

  کارها از نیرویى به نام اراده که در ذات آن، وجود دارد سرچشمه گرفته است.

  

  »نامحدود نیاز بى« ى ویژه آثار

  ء ازلى است عبارتست از: براى شى» نیاز نامحدود بى«ى  از جمله آثارى که ویژه

  ارد، نه در مکان و نه در کمال.ء بى نیاز نامحدود، حرکت ند الف ـ شى

  اما در مکان، زیرا مکانى ندارد، تا در آن به سر برد به دلیل:

  ـ بى نیازى نامحدود از غیر خود1

  ـ نامحدود بودن او2

ى   ـ حرکت در مکان تنها به خاطر هدف است؛ که آن هدف با انتقال به آن مکان به دست مى3 آید. ولى ـب

دهد؛ زیرا او بر هـر   آنچه بخواهد بى آن که نیاز به انتقال داشته باشد انجام مىنیاز نامحدود، و قادر مطلق 

گیرد، بى آنکه نیازى به حرکـت بـه طـرف آنهـا      چیزى سلطه دارد، و علم و قدرت او همه چیز را فرا مى

ى  سـوره »(اش تعلّق گرفت به چیزى امر کند و بگوید باشد، آن چیز موجود شود هرگاه اراده«داشته باشد: 

  )82ى  یس، آیه



 115

  شود. تعبیر مى» حرکت جوهرى«اما حرکت در کمال، که از آن در فلسفه به 

از ایـن رو  » داراى همه کماالت«ء ازلى یعنى  سازش ندارد؛ زیرا شى» بى نیاز نامحدود«این حرکت نیز با 

که در ازل  که در ذات و صفات، ازلى است پس براى چه به سوى کمال میل کند، آیا براى تحصیل آنچه

ء ازلـى سـازش    شى» بى نیازى نامحدود«داشت، و یا تحصیل آنچه که در ازل نداشت، و این تحصیل، با 

  آورد. نداد، و سر از محال و تناقض در مى

  ء ازلى، تغییرپذیر نیست، به همان دلیل که در مورد محال بودن حرکت براى او بیان گردید. ب ـ شى

ت، از هر گونه ترکیب به دور است، خواه ترکیب مادى باشد یا ترکیب در ء ازلى، در ذات و صفا ج ـ شى 

ى نیاز و حدوث است (چنانکه خاطرنشان خواهد شد) و دلیل ذاتى حدوث  وراى ماده؛ زیرا ترکیب نشانه

  باشد. ماده مى

  )ویژگى دومین( بودن سرمدى ـ2

ى و ابـدى) تعبیـر بـه     چیزى که ازلى (بى آغاز) است حتماً  ابدى (بى انتها) نیز هست، و از این دو (ازـل

ه حـدى از      (نامحدود در آغاز و فرجام) مى» سرمدى« شود. سرمدى در ذات و صـفات، داراى هـیچ گوـن

  حدود مکان و زمان نیست.

  شود امور ذیل است: فرضهائى که براى وجود ازلى و ابدى، از نظر نفى و اثبات، تصور مى

  ى و ابدى (واجب)ـ ازل1

  ـ ازلى، نه ابدى (محال)2

  ـ ابدى، نه ازلى (ممکن)3

  ـ نه ازلى و نه ابدى (ممکن)4

  این چهار فرض، بعضى واجب و حتمى، بعضى محال و بعضى ممکن است.

ء، ابدى بـه   شود. و آن شى از فرضهاى ممکن اینکه: ابدى با چیزى که آغاز دارد و حادث است، جمع مى

(چنانکه در آغاز نیاز به غیر داشت) چنین وجودى، حادث است، و بى نیاز نیست، مانند: وسیله غیر است 

؛ زیرا اهل بهشت که از مواهب بهشتى برخوردارند، این مواهب براى آنها همیشـگى  »همیشگى در بهشت«

ه اند و ورودشان به بهشـت نیـز آغـاز داشـت     گردد. در صورتى که خود آنها آغازى داشته است و قطع نمى

  است.

  ولى عکس آن یعنى ازلى غیر ابدى محال است؛ زیرا:

ء ازلى، در ذات خود از غیر بى نیاز است، و قدرت نامحدود دارد. بنابراین براى چه معدوم گردد؟  ـ شى1
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آیا به علّت ضعفى که بر ذاتش عارض شده؟ در صورتى که این مطلب با بى نیـازى و قـدرت نامحـدود    

یا به علّت نیروى مافوقى است که بر او مسـلّط شـده و او را بـه فنـا و نیسـتى       ذاتى او سازگار نیست، و

ء مافوق  ء ازلى، قابل تعدد نیست چنانکه خاطرنشان خواهد شد، وانگهى شى کشانده؟ در صورتى که شى

  و قدرتمندتر از ازلى نامحدود، قابل تصور نیست!

شود؟ زیرا انتها و آخر داشتن  ، انتها و پایانى تصور مىء ازلى، زمان ندارد، بنابراین چگونه براى آن ـ شى2

  یعنى حد زمانى داشتن.

رود، آیا این یک  ء ازلى بعد از یک میلیارد سال، یا قبل از یک میلیارد سال، از بین مى کنیم: شى فرض مى

  شود؟ میلیارد سال یا کمتر موجب افزایش عمر و یا کمى عمر ازلى مى

نقشى ندارد، و وجودش » میلیارد«شود، در این صورت  زیاد شدن عمر ازلى نمى اگر بگوئیم موجب کم و

مانند عدمش است، در صورتى که این مطلب انکار مطلب بدیهى و روشن است، که وجود میلیارد ماننـد  

  عدمش نیست.

ـ   و اگر میلیارد، میزان زیادى و کمى عمر است، در این صورت شى د؛ ء ازلى که نامحدود بود، محـدود ش

ء محدود، ترکیب یابد خـودش نیـز نـاگزیر     زیرا عمر آن از اجزاء زمان ترکیب یافت، و چیزى که از شى

  محدود است، هم در ابتدا و هم در انتها و دیگر ازلى نیست.

  مادى: فرق بین ابدى ازلى و ابدى حادث چیست؟

اسـت، و ابـدى در دوم غیـرى     الهى: فرق بین این دو آن است که، ابدى در اولى ذاتى و برهنـه از مـاده  

(نیازمند به غیر) و مادى است. و همین مطلب در نامحدود بودن اولى و محدود بودن دومى کـافى اسـت.   

ابدى غیرى (مثل همیشگى در بهشت)، مادى زمانى است که از جهت آغاز محدود است، و در دوام و بقاء 

راى آن محـال    نامحدود، نیاز ذاتى به غیر دارد. ولى ابدى ذاتى مجرد از ماده، زمانى نیست؟ تصور حد ـب

  است؛ زیرا حد داشتن از آثار ماده و زمان، و بستگى به غیر بودن است.

رفت، و ایـن   ـ از بین رفتن ازلى، حاکى از ضعف و نقصان و محدود بودن نیرو است و گرنه از بین نمى3

  بودند سازش ندارد. که در وصف ازلى» قدرت نامحدود«و » بى نیاز محدود«مطلب با 

ء ابدى چنین نیست که  ء ازلى حتماً ابدى نیز هست اما عکس آن درست نیست. یعنى شى نتیجه اینکه: شى

ء  ء ازلى حتماً ذاتى است، ولى شى حتماً ازلى نیز باشد، مگر ابدى ذاتى که حتماً ازلى نیز هست. پس شى

  ابدى بر دو گونه است:

  و این دو مساوى نیستند، اولى حتماً ازلى نیز هست، ولى دومى ازلى نیست.ـ ابدى غیرى، 2ـ ابدى ذاتى 1

است، و غیر او در ذات و صفات حادث است، هرچند به اراده » سرمدى«ذات پاك خدا در ذات و صفات 

  خدا، ابدى و بى انتها گردد.
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هستند که با نابودى آتش دوزخ، از بین خواهنـد   1و از پدیده هائى که داراى آغاز و فنا است، اهل عذاب

  رفت.

  

  )ویژگى سومین( ماده از تجرد ـ3

  و غیر مرکبى است که از هر گونه ماده، برهنه است؛ زیرا: 2ء ازلى، وجود بسیط شى

  است.» سرمدى نامحدود«ـ از یک طرف 1

  است.» بى نیاز نامحدود«ـ از طرف دیگر 2

  ـ از جهات دیگر داراى حرکت و تغییر و زمان نیست.3

اً با نقصهاى ترکیب یافته کند؛ زیرا ماده ذات ء ازلى، ماده بودن آن را محال مى ناپذیر شى این صفات انفکاك

  از صفات پنجگانه ذیل قابل انفکاك نیست که عبارتند از:

ــ داراى  5ـ تغییـر داشـتن   4ـ حرکت داشتن 3ـ محدودیت ترکیبى 2شود)  ـ فقر ذاتى (چنانکه بیان مى1

  زمان بودن.

ث و نیاز ذاتى سر هاى دلیلهاى حدوث ماده است، و ماده از درون و برون فریاد حدو همه این امور از پایه

ء ازلى به این امورى که نقیض با ازلى در ذات و صفات  دهد، در این صورت چگونه ممکن است شى مى

  است متّصف گردد.

نتیجه اینکه: هر کدام از ازلى و حادث، دور از صفات و ذاتیات دیگرى است، همچون دورى دو نقیض از 

  همدیگر.

  

  حادث ء شى ویژگیهاى

ء که حادث است یعنى از نیستى به وجود آمده، هیچگونه آثار ازلى را ندارد. بخاطر اینکـه   هر حالت شى

ء ازلى هیچگونه آثار حادث را ندارد؛ زیـرا فاقـد    فاقد کمال و بى نیازى نامحدود است. همانگونه که شى

                                                        
١

ایم كھ خلود در بھشت بھ معنى ابدى بودن بھشت و  بھشت و دوزخ، پس از بررسى چنین نتیجھ گرفتھـ  ما در بحث خلود در  
ى عقلى  شوند، چنانكھ اّدلھ خلود در دوزخ بھ معنى توقف طوالنى در جھنّم است، سپس اھل دوزخ با فناى آتش، فانى و نابود مى

 بحث مقارنات المعاد مراجعھ شود مؤلّف» نات بین الكتب السماویھالمقار«و نقلى بر این داللت دارد ـ در این باره بھ كتاب 

 
 ترجمگفتھ شود یعنى ساده و خالص غیر مركب.م» بسیط«ـ در این بحث ھرجا كلمھ  ٢
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  نقص و نیاز است.

د در یک لحظه ـ در هر یک از ویژگیهاى ذاتى و وصفى،  بنابراین: حمل یکى از این دو بر دیگرى ـ هرچن 

  محال است.

ء حادث را بر چیزى حمل کنیم، آن چیز  کوتاه سخن اینکه: هرجا که ممکن بود آثار ذاتى و یا صفاتى شى

  حادث است، و اگر محال بود، آن چیز ازلى است.

بخاطر تناقض ذاتى که بین ازلیت و و به عبارت بهتر: تبدیل ازلى به حادث و حادث به ازلى محال است، 

حدوث هست. پس هیچگونه شراکتى بین این دو نیست، و هیچ چیزى از این دو بیرون نیست، و دیگر چیز 

  باشد. سومى در میان نمى

  

  ماده ازلیت بودن محال

ماده که بیان گردیـد، و علـوم   گفته شد، و همچنین ویژگیهاى ذات و صفات » ازلیت«ویژگیهائى که براى 

  گویند محال است، ماده در ذات و صفات، ازلى باشد. تجربى، همه اینها مى

هاى دیگر از علوم آزمایشى و تجربى  شناسى و علم قبالً بیان گردید که از نظر علم شیمى و فیزیک و ستاره

ـ    1محال است ماده ازلى باشد، مخصوصاً قانون ترمودینامیک  دوث عـوارض و شـکلها و   کـه نـه تنهـا ح

  کند، بلکه حدوث ذات ماده را نیز ثابت کرده است. تغییرهاى ماده را ثابت مى

  داشته باشد.» ازلیت«بنابراین جهان ماده در همه ابعاد خود، از دیدگاه همه علوم فلسفى، محال است که 

  ـ در جهان، ازلیتى وجود دارد.1مادى: تا اینجا با شما توافق داریم که: 

  شوند، حادثند. عوارض و شکلهائى که بر ماده عارض مى ـ2

آید، و ازلیت آن  اى که در ماده از ازل وجود دارد پدید مى ولى ما معتقدیم که این عوارض از نیروى ذاتى

نیرو با ازلیت ذات ماده مساوى است و حدوث عوارض دلیل بر حدوث ذات نیست. چنانکه زمان وجـود  

ا ماده مساوى نبوده است، همانگونه که بروز عوارض گوناگون و پى در پـى  آمدن هیچ یک از عوارض، ب

  در یک ماده، گواه این مطلب است.

ء  شود، دلیل آنست که ماده حادث است؛ زیرا شى الهى: امکان پدید آمدن هر شکلى که بر ماده عارض مى

                                                        
١

گوید اگر جھان ازلى بود، از مدتھا پیش حرارت تمام اجسام با ھم مساوى  گذشت این قانون مى ٧٠ن در ص ـ  كھ شرح آ 
بینیم كھ حیات در روى  شد ولى ما مى ماند و در نتیجھ حیات در روى زمین غیر ممكن مى شد، نیروى قابل استفاده باقى نمى مى

 زمین ممكن است، پس جھان ازلى نیست. 
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همانطور که عکس آن نیز چنین  گیرد، ازلى (بى آغاز) چنانکه قبالً گفتیم هرگز صفات حادث را در بر نمى

  است.

  

  »ماده حدوث« از علوم پشتیبانى

قبل از آنکه بطور مشروح درباره حدوث ماده وارد بحث شویم، شایسته است که این مطلب را از دیدگاه 

  مه دهیم.علوم و آخرین اکتشافات علمى بررسى کنیم، تا با آگاهى کامل از آن به بحث خود ادا

اى بدست داده، کـه قـبالً بـا     کرده، حقایق تازه» اتم«دانش فیزیک جدید بر اساس اکتشافاتى که از جهان 

  طرق علمى عادى وصول به چنین دست آوردهائى امکان نداشت.

باشـند،   ساده و غیر مرکب کشف کرده، که سازنده اصلى جهان مـاده مـى   1علم فیزیک بیش از صد عنصر

جهان گرچه به نظر اول مجموعه انبوهى از حقایق و انواع گوناگون جدا از هم اند، ولى سرچشمه همه آنها 

  پس از تحلیل علمى، همین عناصرند، و یا به اضافه عناصر دیگرى که هنوز علم آنها را کشف نکرده است.

ه آن قائـل بودنـد (مثـل      فیزی ک جدید، با برهان علمى خود ثابت کرده عناصرى که دانشمندان گذشـته ـب

عناصر اربعه آب و خاك و آتش و باد) هر کدام مرکب از ذرات کوچک و لطیفى است، به حدى که یـک  

ن، میلیمتر از ماده، داراى میلیونها اتم است. و منظور از اتم، جـزء کوچـک اسـت کـه بـا جـدا کـردن آ       

ویژگیهاى آن از بین خواهد رفت. به عبارت روشنتر: در صورت تجزیه اتم هر عنصر، آن عنصر خاصـیت  

  دهد. عنصرى خود را از دست مى

  

  اتمها ساختمان

ساختمان اتمها از هسته مرکزى (پروتون و نوترون) و ذرات الکترونها که در فاصله معینى در اطراف هسته 

  بار در ثانیه در گردشند، تشکیل شده است. 50000ه سرعت ب

دهنـد. اولـى داراى بـار     هسته اتم را تشکیل مى» نوترون«و » پروتون«الکترون داراى بار منفى است، ولى 

الکتریکى مثبت است که در تعداد بار الکترون مساوى است و دومى از نظر خاصـیت الکتریکـى، خنثـى    

                                                        
١

دھند كھ از  رى خود را از دست مىـ  عنصرھا واحدھاى اصلى سازنده جھان ماده ھستند كھ اگر تجزیھ شوند خاصیت عنص 
كردند ساختمان تمام اجسام از چھار عنصر آب و خاك و آتش  عنصر كشف شده است كھ سابقا گمان مى ١٠٤آنھا تا كنون تعداد 

 اند. اند ولى امروز ثابت شده كھ خود این چھار عنصر قابل تجزیھ بوده و از عناصر بسیط دیگر بھ وجود آمده و باد ساختھ شده
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  است.

آید که اختالف آنها به خاطر اختالف در کم و  سى اختالفهاى عناصر چنین بدست مىپس از مالحظه و برر

شـود؛ زیـرا اتـم داراى بـار      زیاد بودن تعداد الکترونها است، که تعداد آنها موجب تعداد پروتونها نیز مى

ـ   » پروتون«الکتریکى متعادل است. از این رو بار الکتریکى مثبت  یته منفـى  از نظر مقدار، بـا بـار الکتریس

  الکترون مساوى است و تعادل آنها کامالً رعایت شده است.

  کنند. بر همین اساس، پروتونها و الکترونها در عناصر مختلف، طبق ترتیب ذیل، ارقام تصاعدى پیدا مى

اتم  هیدروژن، یک پروتون و یک الکترون دارد؛ زیرا هسته آن فقط داراى یک بار الکتریسته مثبت اسـت  

تون آنرا در بر گرفته است، و در اطراف آن هسته، یک الکترون داراى بار الکتریسـته منفـى در   که یک پرو

  گردش است: 

  اتم هلیوم داراى دو پروتون و دو الکترون

اتم لیتیوم داراى سه پروتون و سه الکترون. و به همین ترتیب تعداد پروتون و الکترون به طور مساوى زیاد 

ترین عنصرى است که تا کنون کشف شده است. هسـته   که سنگین» اتم اورانیوم«رسیم به  شوند، تا مى مى

الکترون داراى بـار الکتریسـته منفـى در     99بار الکتریسته مثبت است، و در اطراف آن  99این اتم داراى 

  گردشند.

  

   عناصر تبدیل عمل

  کرده، امکان تبدیل بعضى از عناصر به عناصر دیگر است. از جمله موضوعاتى که علم و دانش، آنرا اثبات

نامند؛ و از آن سه نوع اشـعه از   مى» رادیواکتیو«سازد که آنرا  مثالً: عنصر اورانیوم از خود، اشعه خارج مى

  ـ اشعه گاما.3ـ اشعه بتا 2ـ اشعه آلفا 1شود. به نامهاى:  هسته خود به خارج پرتاب مى

از ذرات کوچک » اشعه آلفا«پس از آزمایش این سه نوع اشعه، چنین یافت که » دردفور«دانشمندى به نام 

» اشـعه آلفـا  «داراى بارهاى الکتریسته منفى ساخته شده است. و پس از آزمایشات علمى ثابت کردند که 

  همان ذرات هسته هلیوم است. 

رت دیگر عنصر هلیوم از عنصـر  به این معنى که ذرات هلیوم از ذرات اورانیوم بیرون آمده است. و به عبا

بـه تـدریج بـه    » گاما«و » بتا«و » آلفا«شود؛ چنانکه عنصر اورانیوم پس از پرتاب اشعه  اورانیوم زائیده مى

گردد؛ و عنصر رادیوم از نظر وزن اتمى، سبکتر از عنصـر اورانیـوم    تبدیل مى» رادیوم«عنصر دیگر به نام 

ل مىاست، و همین رادیوم، پس از ایجاد تحوشود. الت عنصرى به عنصر قلع منتهى و مبد  
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پس از این آزمایش، نخستین تالش را براى تبدیل عنصرى به عنصر دیگر بـه عمـل آورد. وى   » ردفورد«

هاى هلیوم را در هسته ذرات ازت وارد کرد و از آن پروتون بوجود آمد. یعنى: اتم هیـدروژن از   هسته اتم

  1به اکسیژن مبدل گشت.اتم ازت پدیدار شد، و اتم ازت 

کوتاه سخن اینکه: از نظر علمى ثابت شده که تبدیل بعضى از اجزاء اتم به بعضى دیگر امکان دارد. مثالً: 

امکان دارد که پروتون در اثناء عملیات تقسیم اتم به نوترون تبـدیل گـردد و همچنـین عکـس آن یعنـى      

  وترون به پروتون تبدیل شود.ن

رود. قابـل   به همین ترتیب، عمل تبدیل عنصرى به عنصر دیگر از کارهاى قابل اجرا در علم به شمار مـى 

توجه این که علم و دانش تنها به این اکتفا نکرده، بلکه شروع به تالش در مورد تبدیل ماده بـه انـرژى و   

  مشروحاً بیان شد، به آنجا مراجعه شود.» اتّحاد ماده و انرژى«ى انرژى به ماده کرده. چنانکه قبالً در بررس

  

  

  اتمى بحث این فیزیکى نتایج

  از نتایج این اکتشافات علمى که بررسى شد امور ذیل است:

ـ ماده اصلى جهان طبق آخرین اکتشافات علمى، یک حقیقت است که با همه عناصـر، اشـتراك دارد، و   1

اختالف شکلهاى ماده از اختالف و کم و زیاد بودن تعداد ذرات و ترکیبهاى اتمى و انباشته بودن و رهـا  

  گیرد. بودن آنها سرچشمه مى

ـ خواص عناصر اولیه ذاتى ماده نیست، بنابراین خواص مواد مرکب به طریق اولى، ذاتـى مـواد مرکـب    2

ه که تبدیل بعضى از عناصر بـه بعـض دیگـر و تبـدیل     باشند. و چنانکه گفتیم برهان علمى ثابت کرد نمى

بعضى از اتمهاى عناصر به ذرات دیگر به طور طبیعى یا ساختگى امکان دارد. بنابراین خصائص عنصرى، 

  شود. از صفاتى است که بر ماده مشترك بین همه عناصر اولیه عارض مى

صنعت عارضى است. چه آنکـه مـاده    ـ خود صفت مادیت بر اساس این حقایق و اکتشافات علمى، نیز3

بیش از این نیست که رنگى از رنگهاى انرژى است، و این رنگ هرگونه باشد صفت ذاتـى مـاده نیسـت،    

شود و نـه معلـول چیـزى غیـر خـود       شد؛ زیرا ذاتى نه تبدیل مى وگرنه تبدیل و معلول چیز دیگرى نمى

  گردد. مى

                                                        
 ـ مشروح این بحث در كتب فیزیكى بیان شده است. ١
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ارض ندارد، و در اصل خلقت و شکلهاى گوناگونش قطعاً پس ماده به هر حال باشد استقالل در ذات و عو

  به غیر خود نیازمند است، و ساختمان ماده در هر جو و قدرتى باشد عبارت از نیاز به دیگرى است.

  

  ماده ذاتى حدوث

  تى ماده است. مانند:عالوه بر اینکه الزمه ساختمان ماده، حدوث آن است؛ امور دیگرى نیز دلیل حدوث ذا

حرکت، تغییر، زمان، ترکیب، که چهار اصل اساسى ماده است؛ و دلیل حدوث ماده اصلى آنست که ماده 

  اش نیاز ذاتى به غیر دارد. در شکلهاى گوناگون و ترکیبهایش در حالت بسیط اولیه

ـ بحث از 1شود:  م مىمادى: در اینجا بحث و گفتگوى ما در مورد ازلیت و حدوث ماده به دو گونه تقسی

  ـ بحث از عوارض و شکلهاى ماده.2ذات ماده 

شـود. نتیجـه    گوئیم: ماده از نظر ذات، ازلى است. اما عوارض و شکلهائى که بر مـاده عـارض مـى    ما مى

  حرکات دائم ماده است. بنابراین حادث بودن این عوارض دلیل حادث بودن ذات ماده نیست.

ل است ذات ازلى، داراى صفات حادث باشد. به عالوه این حرکات و عوارض الهى: قبالً بیان شد که محا

گوناگون از ذات ماده که در اصل یک حقیقت است محال است سرچشمه بگیـرد. وانگهـى مـاده اصـلى     

  تواند، شکلها و عوارض گوناگون بوجود آورد (چنانکه روشن است.)  ناآگاه و بى اراده و اختیار نمى

شود، و در میان عوارض، یک عرض بـر   احد مادى غیر از یک نوع از افعال صادر نمىخالصه اینکه: از و

  گردد. آن عارض مى

پس چگونه ماده ازلى بى نیاز از غیر، قدرت آفریدن این همه شکلهاى گوناگون دارد شـکلها و کارهـاى   

ده آگاه و با اختیار است ها و مواد گوناگون است و یا دلیل بر یک بجا آورن گوناگون یا دلیل بر بجا آورنده

  شود. که آنچه بخواهد انجام مى

  

  واحد مگراز واحد نشدن صادر قانون

مادى: این تقسیم بندى شما، یک تقسیم بندى ظالمانه و نادرست است؛ زیرا وجود شکلهاى مختلف را از 

دانید، اگر با  جهان را از یک خدا، محال نمىدانید، ولى وجود همه موجودات گوناگون  یک ماده محال مى

وحدت بجا آورنده، صدور بیش از یک شکل از آن محال باشد، وجود موجودات گوناگون جهان از یـک  

تر است؛ زیرا وحدت خدا، وحدت حقیقى بدون هرگونه ترکیب است، ولى وحدت ماده اولیه،  خدا محال



 123

  ود وحدت دارد.)اى نسبت به عنصر خ نسبى است (یعنى هر ماده

ى آفرینش به ایـن توجیـه    و شاید به همین علّت است که این نظریه فلسفى متافیزیکى موجب شده مسأله

شود. اولین چیزى که از خدا صادر شد عقل اول بود، و از  کشانده شود که از واحد، فقط واحد صادر مى

ل، عقل دوم صادر شد و همینطور تا رسید به آفرینش ماده و شکلهاى ماده با سیر نزولى.عقل او  

شود واحد الهى مجـرد از   الهى: منظور از نظریه فلسفى فوق مبنى بر اینکه از واحد، فقط واحد، صادر مى

ماده نیست، بلکه منظور واحد مادى ناآگاه و بى اراده است، اما خداى یکتـائى کـه داراى علـم و اراده و    

شود، کوتاه سخن آنکه بـین ایـن دو    هاى بسیار صادر مى ش پدیدها اختیار نامحدود است، از او طبق اراده

  واحد (واحد الهى و واحد مادى) فرق بسیار همانند فرق بین علم و حکمت و اراده با ضد خود است.

و اگر منظور از نظریه فلسفى فوق، واحد الهى باشد ـ چنانکه بعضى از بافندگیهاى فلسفى حکایـت از آن   

  1کنیم. بول نداریم، و این نظریه را همچون مشرکان و معتقدان به تعدد خدا، طرد مىکند ـ ما آنرا ق مى

  

  است؟ جهان آفریدگار تصادف، اآی

کند  کار آفریدگارى مى» تصادف«گوییم  خواهد، ولى مى پذیریم که جهان آفریدگارى مى مادى: آرى ما مى

  تر است. و کارش با خالق آگاه و با اختیار مساوى است، بلکه باالتر و دقیق

  

  علوم همه دیدگاه از تصادف ابطال

اى  آید، تصادف نیز در هر حادثه الهى: پس از آنکه قبالً ثابت کردیم هیچ معلولى بدون علّت به وجود نمى

هر طور که باشد به معنى نبودن علّت نیست، بلکه تنها به معنى پى نبردن به علّت و جاهل بودن بـه خـود   

هاى گونه گونست، گونـاگون بـودن    یدهعلّت است، بنابراین آن ماده نخستین که بزعم شما پدیدآورنده پد

  ایم، یا اصالً علّتى در کار نیست؟ ها حاکى است که علّتى در کار است که ما به آن پى نبرده این پدیده

اگر بگوییم علّتى در کار نیست، مسلّماً نادرست است؛ زیرا همانگونه که اصل علّت آفرینش نیاز حتمى به 

هاى منظّم و بسیار نیز نیاز به علّت زیاد کننده و تنظیم دهنده دارند، و  دهآفریدگار دارد، به طریق اولى پدی

                                                        
١

ھ�ا ھمچن�ان ب�از اس�ت و امی�د آن  ھ�ا ب�ا خ�داگرایان اس�ت. پرون�ده ای�ن بح�ث ـ  آنچھ خواندید داستان واقعى گفتگوى ماتریالیس�ت 
ا رو آورند؛ بى تردید، آدمى از سرچشمھ اندیشھ سالم رود كھ نسل جوان امروز، ھمانند جوانان چند دھھ پیش، بھ این گفتگوھ مى

 توان درمان كرد. مى» اصالح عقاید«ھا را با  زند. پس كردار پریشى و پریشان اندیشى جامعھ است كھ بھ كردار سالم دست مى
 رب العالمین.  سبحان ربك رب العزة عما یصفون و سالم على المرسلین و الحمد ّهللا 
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  این علّت جز علم و اختیار نیست خواه در علّت فاعلى اصلى باشد یا در غیر آن.

هاى گوناگون بر اساس نظام دقیق و عمیق بدون دست اندرکار بودن صاحب  نتیجه اینکه: پدید آمدن پدیده

  باشد. ست چنانکه پدید آمدن یک پدیده بدون پدیدآورنده محال مىعلم و اراده محال ا

پس آفریدگار جهان هرچه باشد، خواه ماده اصلى یا ماوراء ماده بى تردید زنده و آگاه و تواناى بیحـد و  

هـاى   آمیز که همـه پدیـده   شود فاقد اراده و هدف باشد؛ زیرا نظام و استوارى حکمت وصف است و نمى

به طرز زیبا و چشمگیر و جالب دربرگرفته ما را به مبدأ آگاه و حکـیم و زنـده و توانـاى    متنوع جهان را 

  هاى آفرینش نیز راهنماى ما به این جهت است. شود، چنانکه بودن چهره نامحدود رهنمون مى

  

  آفریدگار اراده و حیات

توان در این سه چیـز خالصـه    ات توأم با ازلیت است مىنشانه زنده بودن آفریدگار را به اضافه اینکه حی

  کرد.

  ـ او آفریننده حیات و زندگى است. 1

داشت، کار او یک نوع بود، چـه آنکـه    هاى گوناگون است، اگر حیات و اراده نمى ـ او آفریدگار پدیده  2

ها از یک ماده بوجود  هها، نشانه انتخاب و اختیار است، مخصوصاً در آنجایى که پدید گوناگون بودن پدیده

  آیند.

شدند؛ زیرا  هاى او ازلى و بى آغاز مى ـ اگر آفریدگار جهان، داراى حیات و اراده نبود، خلقت و پدیده  3

جدا کردن معلول از علّت بى اراده محال است، در صورتى که ازلیت با مخلوق بودن از هر جهـت قابـل   

  جمع نیست.

ر جهان ـ از اتمها و ملکولها و عنصرها گرفتـه تـا کهکشـانها ـ نشـانه       بنابراین، این ترکیبهاى گوناگون د

آنست که اگر آفریدگارشان، اراده و اختیار نداشت، ممکن نبود این همه گوناگونى کیفى در آنهـا بوجـود   

  آید.

 نهایت است، و همه امور به او برمى گردد و او در جهان انواع قدرتها پس آفریدگار جهان، داراى حیات بى

و قوانین عمومى و علّتهاى طبیعى مختلف را استوار ساخته، بى آنکه این امور را به آنها واگذارده باشد او 

  در تمام لحظات در وراى آنها بر آنها تسلّط و نظارت و سرپرستى دارد.
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  خدا قدرت

ساسى اسـتوارى جهـان آفـرینش و تـدبیر و     گیرد، علّت ا قدرتى که از حیات و نیروى ذاتى سرچشمه مى

گیرى و نظم آنها است، که هرچند بر آن افزوده شود بر زیبایى و اسـتوارى و دقّـت جهـان افـزوده      اندازه

  شود. شود، و هر قدر از آن کاسته شود از زیبایى جهان کاسته مى مى

یابید؟ و آیا شما با  قص و عجز مىهاى گوناگون و آن همه زیبائیهاى خلقت، نشانه ن به راستى آیا در پدیده

ها را که  توانید چیزى از این همه انواع زیبا و قشنگ پدیده اید مى آن همه قدرتى که دارید و تحصیل کرده

  آفریدگار جهان پدید آورده پدید آورید؟

ى     آیا درست است که ما با آن همه عجزى که داریم بتوانیم آنچه را که بخواهیم جامه عمـل پوشـیم، وـل

کند ندارد؟  آفریدگار با آن همه قدرت نامحدودش که سراسر جهان را گرفته قدرت بر آنچه را که اراده مى

  توانیم پشه و از آن کوچکتر را خلق کنیم. ما حتّى نمى

  1»کند خدا از مثال زدن به (موجودات کوچکى چون پشه و حتى باالتر از آن شرم نمى«خوانیم  در قرآن مى

خوانید، هرگز مگسى (نتوانند) آفرید. اگرچه همه بر آن گرد آیند و اگر مگس  آن کسانى را که جز خدا مى«

  2»چیزى از آنها برباید (نتوانند) که آن را از او بازستانند، ناتوان است طالب و مطلوب

  

  خالق تدبیر و آگاهى

  :خوانیم مى قرآن در

  3»داند و حال آنکه او باریک بین آگاه است آیا آفریدگار نمى«

                                                        
١

 ٢٦یستحیى ان یضرب مثال مابعوضھ فما فوقھا بقره/  ال  ـ ان ّهللا  

 
٢
لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لھ و ان یسلبھم الزباب شیئا الیستنقدوه منھ ضعف الطالب و المطلوب   ـ ان الذین تدعون من دون ّهللا  

 ٧٣حج/ 

 
 )١٤اال یعلم من خلق و ھو اللطیف الخبیر (ملك/ ـ  ٣
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  1»و اگر از آنها بپرسى آسمانها و زمین را که آفرید، گویند آنها را (خداى) عزیز و دانا آفرید«

  2»آفریند، پس آیا پندپذیر نیستید ىآفریند همانند کسى است که نم آیا کسى که مى«

هاى بسـیار و محکـم و    چگونه ممکن است که آفریدگار جهان، آگاه نباشد، و نداند در صورتى که نشانه

این همـه   شود، به راستى آیا در هاى جهان دیده مى استوار آگاهى و تدبیر و عزّت و شناخت او در پدیده

شود؟  هاى ناآگاهى و تصادف کور و بى هدف دیده مى اى از نشانه هاى متنوع و جالب و زیبا، نشانه پدیده

  گردد. ها، نه کم بلکه زیاد مشاهده مى هاى علم و حکمت و هدف در همه ابعاد پدیده یا اینکه نشانه

اش باشد، بایـد صـنعت    هى پدید آورندههاى جهان نشانه ناآگا بنابراین اگر آن همه استوارى و نظم پدیده

اش بگیریم، آنگاه به جاى علم، اکتفا به جهل کنیم و خود را براى  محکم و استوار را دلیل بر جهل سازنده

  تحصیل علوم گوناگون به زحمت نیندازیم.

 کند که استوارى نشانه جهل اسـت، نتیجـه   در صورتى که هرگز چنین نیست، و هیچ فرد عاقلى گمان نمى

اى ناآگاه و بـى تـدبیر    ى سازنده اینکه چطور ممکن است این جهان سراسر تدبیر و نظم و زیبایى، ساخته

باشد، و چقدر مسأله تصادف در خلقت جهان با آن همه نظم و دقت و حکمتـى کـه   » ماده نخستین«یعنى 

ف مساوى با جهل و ها و عقلها را حیران کرده، بى اساس و فاقد ارزش بحث است، و مسأله تصاد اندیشه

  باشد. خرافه محال است و از هر گونه بهره علمى محروم مى

  

  بحث نتیجه

  ـ اختالف و گوناگونى در همه ابعاد ماده جریان دارد.1

  ـ نظم دقیق و پر اسرار سراسر ماده را فرا گرفته است.2

  ماده برقرار است. اى در همه بعدهاى ـ قوانین استوار و ضوابط ویژه3

ناپذیر است که آفریدگار جهان، از نظر ذات و صفات بیرون از ماده است و داراى علـم و   اینها دلیل خلل

باشد، و قول به تصادف در جهان، از جهـاتى سـر از محـال     قدرت و حیات و تدبیر عالى فوق تصور مى

  بدون هدف و تدبیر و شعور.» خود خودبه«آورد، با توجه به اینکه تصادف یعنى  بیرون مى

  

                                                        
١

 ٩ـ و لئن سئلتھم من خلق السماوات و االرض لیقولن خلقھن العزیز العلیم زخرف/  

 
 ١٧ـ افمن یخلق كمن ال یخلق افال تذكرون نحل/  ٢
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  تصادف ى مسأله و تجربى علوم

دانند، در اینجـا   دانشمندان علوم طبیعى تصادف کور و کر و بى شعور را در آفرینش جهان از محاالت مى

  پردازیم. اى از مطالب آنها مى به ذکر پاره

  جان کلولند کوثرن گوید:

ت و ترقّیات بزرگى که در صد سال اخیر نصیب همه علوم طبیعى از جمله شیمى شده، بینیم، تحوال ما مى"

همـه  » روش علمـى «بوده است، و در این » ماده و انرژى«بیشتر از راه بکار انداختن روش علمى پیرامون 

  »است از میان بردارد.» تصادف«کوشش بر آن است که هرگونه احتمالى که نتیجه آن 

  

  قانون ى سیطره در انجه

همه تحقیقات و بررسیهاى علمى به طور قطع در گذشته نشان داده و در آینـده  «گوید:  دانشمند نامبرده مى

ترین ماده ـ هرچند بسیار کوچک باشد ـ ممکن نیسـت بـر اسـاس       دهد که حتّى شیوه جزیى نیز نشان مى

و مشخص است و در بسیارى از موارد، صحت » وانین طبیعىق«اتّفاق و تصادف باشد، بلکه به عکس پیرو 

کشد که کیفیت عمل آن بدست  گردد، یا مدتها طول مى قانونى پیش از آنکه دلیلش کشف شود، کشف مى

یابد، علماى شیمى یقـین و   آید، ولى به محض شناخت اوضاع و احوالى که قانون در پرتو آنها صحت مى

دهد، و اگر رفتار ماده  ، قانون کارش را انجام داده و نتایج مطلوب به دست مىکنند اطمینان خاطر پیدا مى

توانسـتند چنـین اطمینـانى در     و انرژى بر اساس اتّفاق و تصادف بى شعور بود، این دانشمندان هرگز نمى

ر آن مورد بکار افتادن آن قانون طبیعى پیدا کنند و وقتى که دلیل و عوامل آن قانون نیز کشـف گردیـد، د  

رود، و به طـور قـاطع    هنگام حتّى دورترین احتمال تصادف و اتفاقى بودن رفتار ماده و انرژى از میان مى

  »کشد. خط بطالن روى چنین فکرى مى

  

  کند مى باطل را تصادف» دورى قانون«

ر حسب زیاد شدن وزن اتمـى  ، ترتیب عناصر شیمیایى را ب»مندلیف«حدود صد سال قبل دانشمند روسى 

مرتّب کرد و چنین یافت که دورى بودن عناصر و اینکه عناصر مشابه با یکدیگر به » ترتیب دورى«آنها به 

اى است، آیا امکـان دارد کـه سرمنشـأ اینهـا را      گیرند، یک مطلب ویژه شکل خاصى در کنار هم قرار مى
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  تصادف دانست؟

که هنوز بشر آنهـا   -صر شناخته شده پیشگویى از عناصر کشف نشده همچنین دانشمندان از رفتار این عنا

کنند، بلکه بر این اساس خواص و حد و حدود عناصر ناشناخته را به طـور دقیـق بیـان     مى -را نشناخته 

شود، و پس از کشف آن عناصر، آن  نمایند، سپس همه پیشگوییهایشان در همه حاالت مطابق با واقع مى مى

توان این امور را بـر اسـاس    یابند، آیا با این وصف مى کردند مى رت قبل که پیشگویى مىرا به همان صو

  تصادف و بى هدف بودن جهان خلقت دانست؟ مسلّماً جواب منفى است.

  خواند.» قانون دورى«ننامید بلکه آن را » تصادف دورى«این مطلب را » مندلیف«از این رو 

هـاى   توجیه کنیم آنچه را که دانشـمندان آن روز در مـورد اتـم   » تصادف«و آیا امکان دارد که بر اساس 

ى   ترکیب مى» ب«به سهولت با اتمهاى عنصر » آ«اند، که مثالً اتمهاى عنصر  عنصرها به آن رسیده شود، وـل

و اتمهاى » آ«کنند که بین اتمهاى عنصر  ها چنین تفسیر مى ابدا میل ترکیب ندارد، آن» ج«با اتمهاى عنصر 

این میـل و  » ج«با اتمهاى عنصر » آ«میل و جاذبه ترکیبى وجود دارد، ولى بین اتمهاى عنصر » ب«عنصر 

  جاذبه نیست.

اند که مثالً در فلزات قلیایى، شدت ترکیب اتمها بـا آب، هرچـه    همچنین دانشمندان به این مطلب رسیده

وجود دارد، درسـت  » کلور«انواده شود، اما خاصیتى که در شبه فلزات خ وزن اتمى زیادتر شود، بیشتر مى

دانست، در عین حال هیچ کس ایـن   به عکس فلزات قلیایى است، البتّه هیچ کس علّت این تناقض را نمى

توانست بگوید که مثالً یکى دو ماه دیگر به تبع  داد، و نمى نسبت نمى» تصادف«دو ویژگى خالف هم را به 

ه طـرز    اهد شد و یا این اتمها دیگر ترکیب نمىاختالف زمان و مکان اتمهاى عناصر یکسان خو یابند یا ـب

معکوس خواهند شد، و یا به شکل تصادفى خواهند گردید، کشف ترکیبات ساختمان اتم، ثابت کرده که 

شود بر اساس قوانین معینى است، نه اینکه به شـکل   ترکیباتى شیمیایى و خاصیتهایى که در آنها دیده مى

  د.تصادفى و اتّفاقى باش

هایى که دارند مالحظه کنیـد، بعضـى    عنصر شناخته شده شیمى را با توجه به اختالفات و تشابه 109شما 

اند و جامد کردن آنها دشوار است، و بعضى دشوار  رنگند، بعضى به صورت گاز و مایع رنگین و بعضى بى

سنگین، بعضى بـه خـوبى   اى بسیار  اى بسیار سبک و پاره نیست، بعضى نرمند و بعضى بسیار سخت، پاره

اى ویژگى آهن ربایى  گذرانند، و در بعضى این ویژگى بسیار ضعیف است، پاره برق و گرما را از خود مى

شـود،   شود و با بعضى ساخته نمـى  اى این ویژگى را ندارند، با بعضى از آنها اسید ساخته مى دارند و پاره

  کنند. نمى بعضى عمر طوالنى دارند و بعضى بیش از یک لحظه عمر

  باشد که قبالً به آن اشاره شد.» قانون دورى«برند که همان  ولى همه آنها بر اساس قانون واحد بسر مى
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  بندوبارى بى ـ ترتیب و نظم

جهان مادى، جهان نظم و دقّت است نه جهان پریشانى و نابسامانى، این جهان پیرو قوانین است، تصـادف  

  اقى بودن هیچ دخالتى در آن ندارد.و اتف

تواند تصور و باور کند که ماده بدون شعور و درك بر اساس تصادف،  آیا هیچ آدم عاقل و اندیشمندى مى

خودش را ایجاد کرد، و یا این نظام عجیب و قوانین استوار را پدید آورده سپس این نظم و قوانین بـراى  

ؤال منفى است، بلکه هنگامى که ماده به انرژى و یا انرژى به ماده آن باقى ماند؟ بدون تردید پاسخ این س

هـاى   شود بر اساس قوانین معینى است و ماده بدست آمده پیرو همان قـوانینى اسـت کـه مـاده     تبدیل مى

  کردند. شناخته شده قبل از آن پیروى مى

ـ  ناگفته نماند در شیمى این مطلب بدست آمده که تمام از ماده ابودى اسـت، نهایـت اینکـه    ها در شرف ن

نیسـت، و معنـى   » ابدى«روند، بنابراین ماده  اى به کندى رو به نابودى مى اى از آنها به سرعت و پاره پاره

ابدى نبودن این است که ازلى نیز نیست؛ زیرا داراى آغاز است و خود این مطلب که ماده ابـدى نیسـت،   

  نکه قبالً در اوایل کتاب بیان گردید.باشد چنا ناپذیر است که ازلى هم نمى دلیلى خلل

دهد که ماده در آغاز به صورت کند و تدریجى نبوده بلکـه بـه    شواهدى از شیمى و علوم دیگر نشان مى

  توانند وقت تقریبى پیدایش آن را معنى کنند. طور ناگهانى صورت گرفته است، حتّى علوم مى

و از همان زمان آفریده شدن پیرو قوانین و نظام معینى نتیجه اینکه: جهان ماده به ناچار آفریده شده است 

  بوده، و اصالً شانس و تصادف در آن نقشى نداشته است.

  

  تصادف مسأله و الکترونى مغز

  طراح مغز الکترونى گوید: 1کالودم.هزاوى 

را که بتواند در مدت کم به » مغز الکترونى«پس از سالهاى متمادى کار و فکر، تصمیم گرفتم طرح یک «...

فرضیه و معادالت مشکل دو بعدى را حل کند بریزم، براى این طرح از صـدها المـپ حبـابى و     سرعت،

اى که حجم آن سـه برابـر    ابزارهاى برق و مکانیکى و چرخهاى پیچیده استفاده کردم و آن را داخل جعبه

پیمایى ملـى  در اداره کمیته مشورتى هوا» مغز الکترونى«حجم پیانویى بزرگ بود گذاشتم، و سرانجام این 

                                                        
١

ز الكترون�ى در كمیت�ھ از دانشگاه كل�رادو، مش�اور كمپ�انى جن�رال الكتری�ك، ط�ّراح مغ�  M.SCو B.SC.EEى  ـ داراى درجھ 
 گیرى. گیرى فیزیكى و الكتریكى و ابزار اندازه و متخّصص در اندازه» لنگلى فیلد«مشورتى ھواپیمایى ملى واقع در شھر 
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  کارگذاشته شد و تا کنون کار آن ادامه دارد.» لنگلى فیلد«شهر 

و پس از تحمل رنجها و مشقّات فراوان و پس از کار و تولید و فکر زیاد در چند سـال بـاالخره ایـن را    

کند، محال است یک چنین اختراعى با آن  گویم تا آنجا که فکر و عقل من کار مى اختراع کردم، اکنون مى

ها و ریزه کاریها بدون بکار بردن عقل و فکـر و هـوش و تصـمیم، خودبخـود بـه طـور        همه پیچ و مهره

  تصادف، درست شده باشد.

اینک مالحظه کنید که جهانى که ما را احاطه کرده غیر از مجموعه بزرگ پر از طرحها و زیباییها و دقتها و 

مغز «تر و شگفت انگیزتر از  ها چندین برابر پیچیدههاى مستقل و به هم پیوسته نیست، که هر یک از آن نظم

  اختراع شده من است.» الکترونى

نتیجه اینکه: هرگاه یک ماشین الکترونى حساب، نیاز به طراح داشته باشد، آیا بدن من (مثالً) بـا آن همـه   

ع و دستگاه فیزیکى و شیمیایى و زیستى، بدون طرّاح است؟ این بدنى که جزء کـوچکى از جهـان وسـی   

  گسترده با آن همه نقش و نگارها است که مسلّماً نیاز به طرح حکیم قادر است.

خواهى بر آن بگذارى ممکن نیست مگـر بـه    پیدایش این نظم و طرح و ترتیب و دقّت یا هر اسمى که مى

  یکى از این دو راه:

  ـ از راه تصادف و اتفاق 1

  ـ از راه مشیت و اراده خدا 2

هان، پیچیدگى و دقت بیشترى داشته باشد احتمال تصادف کمتر خواهد بود، و اکنون هر اندازه که نظام ج

ایـم، و مـن راهـى را     ما در این جهان وسیع در برابر آن همه طرحهاى بزرگ و پیچیده و دقیق قرار گرفته

من معتقدم آن تواند طرّاح این جهان باشد،  توانم بیابم جز اینکه ایمان به وجود خدا پیدا کنم، ماده نمى نمى

خداى لطیف غیر مادى طرّاح این جهان است، و من به وجود این مفهوم ماوراء ماده باور دارم، زیرا مـن  

کنـد   دانم که جهان نیاز به علّت نخستین غیر ماده دارد، و علم فیزیک ثابت مى به عنوان یک فیزیکدان، مى

  »وجود آورد و بر خود تسلط یابد....که طبیعت عاجزتر از آن است که نظم و ترتیب خود را خود ب

  

  تصادف مسأله و انسان مغز

ما بر «پس از مطالبى گوید: » تعریف نیروى آفرینش انیشتاین«اى تحت عنوان  مارلین بوکس کریدر در مقاله

ماده پى برده و او را  توانیم، به آفریننده آگاه در وراى جهان اساس فیزیولوژى و علم وظایف االعضاء مى

تصدیق کنیم، ساختمان بدن انسان و حیوانات را بنگریم، به راستى در این ساختمان چقدر اعضاء پیچیده 



 131

و پر اسرار و مبهم است، که از آفریدن و ساختن یک عضو بسیار کوچک آن، باهوشترین و ماهرترین فرد 

  بشر عاجز است.

ن عضو داراى اسرار و شگفتیهاى حیرت آورى اسـت، کـه تنهـا    است، ای» مغز انسان«یکى از این اعضاء 

انـد، و بیشـتر    دانشمندان شیمى و فیزیک به چند موضوع ساده آن مانند هدایت الکتریسیته و غیره پى برده

  ویژگیهاى آن تا کنون، مجهول مانده است.

م کارهـاى اساسـى کـه    هاى مغز این است که عهده دار همه حرکات عضالنى و تما از مسؤولیتها و وظیفه

  باشد. زندگى بدن به آن بستگى دارد مى

نیروى حافظه در مغز قرار گرفته، که در آن میلیونها صورت و نقش جا گرفته است، حقّاً هیچ تفسیر مادى 

پردازد و موضوعات گوناگون را بـه هـم پیونـد     در مورد مغز بخصوص این کار مغز که به حل مسائل مى

  1فت.توان یا دهد، نمى مى

زو، عشق، صفاى بـاطن و غیـره را بـا    همچنین ممکن نیست هیچ یک از حاالت مغز مانند ذوق سلیم، آر

  فورمولهاى علمى مادى تفسیر نمود.

شود که یک سلول کوچک در رحم مادر مبدل به جنین شود و سپس حیوانى بـزرگ   چه نیروئى باعث مى

  هاى گوناگون که یکى از آنها ـ مغز این عضو پر اسرار و عجیب است ـ بوجود آید؟... با اعضاء و نسج

اى شویم، باز نیروى الکتریسته و حرارت و سایر عوامل  ل ما موفّق به ساختن جسم زندهاگر به فرض محا

فهمیم که اینها چگونه  ایم براى ما مجهول خواهد بود، و نمى شیمیایى که براى ساختن آن جسم بکار برده

  چیست!!فهمیم که طرز کار این نیروها در بدن انسان و حیوان  باعث حیات و زندگى شدند و نیز نمى

مسلّماً تا امروز کسى به کیفیت آفرینش دست نیافته و نتوانسته است آن را بر اساس علمى کـه تـا کنـون    

دهد که خلقت حیوان از ماده و نیروهاى  بدست آورده تفسیر کند، ولى مشاهدات و شواهد علمى نشان مى

اعتراف به وجود خداى قهار در  مادى تنها به هیچ وجه قابل قبول نیست، و سرانجام راهى نیست جز اینکه

                                                        
١

ـ بخش سلسلھ اعصاب ارادى ك�ھ تم�ام حرك�ات ١شود:  ـ مغز كھ مركز فرماندھى كشور تن است از دو بخش ممتاز تشكیل مى 
ـ اعصاب غیر ارادى كھ حركات قلب و ٢گیرد  اختیارى بدن ما مانند راه یافتن، نگاه كردن و حرف زدن و...از آن سرچشمھ مى

كند و از كار افتادن یك گوشھ از این بخش مغز كافى است كھ زبان یا قل�ب ی�ا  و رھبرى مىمعده و مانند این دستگاھھا را اداره 
 دستگاه دیگرى را از كار بیندازد.

ھاى  باشد و بسیارى از عكس العمل مركز ھوش و اراده، شعور و حافظھ است و یكى از حّساسترین بخشھاى مغز مى» مخ«
 ھ آن است.روحى ھمچون خشم و ترس و امثال آن مربوط ب

شود كھ آنچھ را در حافظھ است روى كاغذ  دھد، شگفتى آن وقتى آشكار مى انگیز مغز را تشكیل مى بخش شگفت» حافظھ«
 كند. ى تصویرھا و یا روى نوار ضبط كنیم كھ بدون شك آن اوراق و نوارھا، انبار بزرگى را پر مى بیاوریم و با وسیلھ

گى است چون یك مشت پیھ پیچیده كھ در درون جمجمھ قرار دارد و جمجمھ محافظ آن جالب اینكھ این مغز ماده خاكسترى رن
است، از كار افتادن بھ اندازه سر سوزنى از مغز كافى است كھ باعث بزرگترین خطر براى انسان بشود، این است فھرستى از 

 فھرست كتاب مغز.
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  اش آفریده است!. ماوراء ماده کنیم، و بگوییم او است که حیات را بر اساس علم و حکمت بالغه

  

  تصادف ى مسأله و شناسى گیاه

  گوید: اى مى در ضمن مقاله 1  (John William Clotz)جان ویلیام کالتس

ـ    کنیم به درجه این جهانى که ما در آن زندگى مى« ه اى از استوارى و پیچیدگى و رمز و اسـرار رسـیده ک

محال است آن را نسبت به شانس و تصادف بدهیم، این جهان پر از شگفتیهاى حیرت آور و بغرنج اسـت  

توان آن را به تصادف کورکورانه نسبت داد، بـدون   که به وجود خالق عاقل و مدبر نیاز دارد، و هرگز نمى

رو اثر بسزایى در تقویت  اند، از این شک علوم براى فهم و درك بیشتر شگفتیهاى جهان، به ما کمک کرده

  و ازدیاد ایمان ما به خدا خواهند داشت.

از جمله شگفتیهاى آفرینش، یک نوع رابطه و پیوند اجبارى است که احیاناً در بین بعضـى از موجـودات   

  شود. دیده مى

بـه  » یوکـا «جود دارد در نظر بگیریم سـرِگُل  و» مگس یوکا«و  2»گیاه یوکا«اى که بین  به عنوان مثال رابطه

تر از قسمت نر گل است، اما کالله یعنى قسمتى از گل کـه   طرف پائین میل دارد، و قسمت ماده گل پائین

اى است که ورود گرده به آن بخودى خود امکان ندارد، به ناچار بایـد   باید گرده به آن وارد شود، به گونه

ه (قسمت باالى مادگى گل) گردد، مگس پس از غروب خورشید و تاریک گرده نر توسط مگس وارد کالل

کند و  شدن هوا، قسمتى از گرده نر (بساك) را به دهانش گرفته و به سوى گل دیگر از همان نوع پرواز مى

اى که در آخر بدنش قرار دارد، پاره کرده و یک و یا چند دانه تخم در  تخمدان گل را بوسیله دستگاه ویژه

هـاى زیـادى    پوشاند، جالب اینکه آن گـل دانـه   اى که آورده مى گذارد و سپس روى آن را با گرده ىآن م

خورند و قسمت دیگر رشـد و   ها آن را مى هاى مگس شده، و آن بچه دهد که قسمتى از آنها غذاى بچه مى

  دهند. نمایند و به زندگى خود ادامه مى اى تولید مى هاى تازه نمو کرده و گل

ن رابطه و تلقیح بین گیاه انجیر و زنبورهاى کوچک نیز وجود دارد، و همچنین ایـن نـوع رابطـه و    مثل ای

  و مگس کوچک برقرار است.» آدمک در منبر«تلقیح بین گلهایى به نام 

گیرد،  و به طور کلى در جهان گیاهان، گلهاى بسیارى هست که عمل لقاح آنها توسط حشرات صورت مى

                                                        
١

شناس��ى و فیزیول�وژى در دانش�كده معلم��ین  ، اس�تاد زیس�ت»پیتس�بورگ« ـ اس�تاد عل��م وراث�ت، داراى درج�ھ دكت�را از دانش��گاه 
 ، عضو جمعیت مطالعات وراثت، متخصص در علم وراثت و روش زندگى.١٩٤٥كنكوردیا از سال 

 
 ـ گیاھى است در آمریكاى جنوبى. ٢
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ها وارد اندرون آنها شده، و در داخل، قسمت نر گل را به ماده رسانده و عمل  گلو آن حشرات در مدخل 

بینند، در همانجـا تخـم    دهند، و بعضى که خود را در درون گل زندانى مى لقاح را به این ترتیب انجام مى

ان زندان دهند و آنها بزرگ شده و سرانجام خود را از می میرند و آن تخمها بچه مى گذارى کرده و خود مى

  دهند. گل نجات مى

  شناسى خواند. ها فرق دارد که شرح مفصل آن را باید در کتابهاى گیاه البته نوع عملکرد مگس

  آیا به راستى اینها شواهد و دالئل بر وجود خدا نخواهد بود؟!

اسـاس   انگیز بر حقّاً بسیار مشکل است که ما مغز و فکر خود را قانع کنیم که این روابط عجیب و شگفت

اند، بلکه به ناچار باید اعتراف کرد که اینهـا نتیجـه    آفریده شده» خود خودبه«شانس و تصادف و واضحتر 

  ».گیرد رهنمودهاى استوارى است که از سرچشمه، قدرت و تدبیر و حکمت بالغه منشأ مى

  

  تصادف ى مسأله و حیوانک و گُلَک انگیز شگفت جهان

  گوید: 1هامان دانشمند زیست شناس سیسل

نظم و قانون که حکایت از آفریدگار بـزرگ  نگرم دالئل و آثار طرح و اراده و  در جهان علم به هر سو مى

  بینم. کنند، مى مى

گیرى قدم گذاشته و به سیاحت بروید و ساختمان و تشکیالت گلى را در نظر گرفته و  روزى در راه آفتاب

اش بیندیشید، و آواز دلنشین مرغان صحرائى را گوش دهید و به شگفتیهاى مرغان و گیاهان دیگر به  درباره

تواند گلِ با آن شـیره   ید، آن وقت نتیجه بگیرید که آیا دست تصادف و خود به خود بودن مىتماشا پرداز

شیرینش را که حشرات را به دور خود جمع کرده تا آن حشرات عمل تلقیح را در آن انجام دهد بیافرینـد  

  و موجب تولید و ازدیاد نسل گل بر اثر عمل لقاح براى سالهاى آینده گردد؟!

گل است بردارد، » بساك«هاى ریز گرده نر را که بر  اى هوشیار بیافریند که دانه تواند حشره ىآیا تصادف م

هـا را در   و خود را با راهیابى عجیبى به تخمدان گل رسانده، و عمل لقاح را بـه اتمـام رسـانده و تخـم    

  ى تکامل قرار دهد؟! گهواره

شود موجب این نظمها و شگفتیها بر اساس  مىآیا منطقى نیست که باور کنیم، دست قدرت خدا که دیده ن

  قوانینى شده است که ما تازه در پى کشف آن قوانین هستیم.

                                                        
١

ل�وئى و رئ�یس قس�مت عل�وم و  ى پزشكى دانشگاه سن و دانشكده» كنتاكى«ـ داراى درجھ دكترا از دانشگاه پردو استاد دانشگاه  
 ریاضیات كالج آسبورى، متخّصص طبقھ بندى انگلھاى حیوانى.

 



 134

خواند، یا آنکـه خـدا آوازش را خـوش دارد و     آیا مرغ صحرایى خوش الحان فقط براى جفتش آواز مى

  شویم. داند که ما نیز از آواز دلنشین، مسرور و خوشحال مى مى

کند: هرگاه به آزمایشگاه برویم و قطره آب حوضى را روى یـک صـفحه    ه اضافه مىسپس دانشمند نامبرد

شیشه زیر میکروسکوپ نگاه کنیم و موجودات شناور در آن را مشاهده نماییم، یکى از عجایب این جهان 

کند و در داخل آن یک  بینیم که به آرامى حرکت مى را مى 1نگریم، در آن آمیبى  را در همان یک قطره مى

کند حتّى مـا در پشـت    آن را تدریجاً در خود هضم مى» آمیب«شود، که  موجود کوچک ذره بینى پیدا مى

بینیم، اگر حوصله کنیم و مـدت بیشـترى    گردد مى میکروسکوپ فضوالتى را که از شکم آمیب خارج مى

نگـریم و هـر یـک از آن دو     نگاه نماییم چگونگى دو قسمت شدن آمیب را (که تولید نسل او است) مـى 

بینیم  کنند در این قطره آب، ما فقط یک سلولى را مى قسمت، آمیب مستقلى خواهند شد و رشد و نمو مى

پـردازد، در   مه داده و به بقاى خود با تکثیر به ترتیب مذکور مىکه با این ترتیب به فعالیت حیاتى خود ادا

  صورتى که حیوانات بزرگ دیگر براى ادامه حیات و بقاى خود به هزاران بلکه میلیونها سلول نیاز دارند.

دهـد،   مسلَّماً شناخته شدن این جانور عجیبى که فوق العاده کوچک است، و این چنین ادامه حیـات مـى  

  اییده تصادف باشد بلکه نیاز به اراده و علم و قدرت مافوق دارد.تواند ز نمى

ها مانند شیمى حیاتى، به طور آشکار دیده  در هیچ یک از علوم، جریان حیات و قوانین طبیعى روى پدیده

بیننـد و   شود، مردم در پشت عینک شیمى حیاتى، اسرار عمل هضم و تجزیه و تحلیل و بدل آن را مى نمى

  دانند. ه و دلیل وجود تدبیر بزرگ که از ناحیه خدا است مىآن را نشان

کنند که این دو عمل متقابل، واکنشهاى شیمیایى  و حاال این عملیات و تأثیرات متقابل را چنین توجیه مى

توان وجـود   ها، مى اى قرار دارد، ولى مگر با این تعریف هستند که هرگز واکنش تحت کنترل خمیره، ویژه

  شد، و دست خدا را در این فعل و انفعاالت بسته فرض کرد، و آن را به تصادف نسبت داد. خدا را منکر

ى ستارگان و نظم و ترتیب و مدارهاى ویژه آنها و شـناورى آنهـا    هرگاه ما به آسمان نگاه کنیم از مشاهده

ـ  قرنها و سالها قبل روى خطوط معین تا کنون با نظم خاص که مى اه گرفتگـى و  توان بر اساس این نظم م

تواند بگوید  آوریم که آیا به راستى کسى مى خورشیدگرفتگى را قرنها قبل پیش بینى کرد، چنین بدست مى

این همه نظم و تدبیر و سیر اجرام فلکى، خودبخود بدون هدف بر اثر گردآمدن عواملى آن هـم تصـادفى   

  اند؟ پدید آمده

نیستند ولى در عین حال این مطلب را قبول دارند، که  شود که بعضى به وجود خدا معتقد احیاناً دیده مى

                                                        
١

ست و در آبھاى شیرین و جاھاى مرطوب و در آب حوضھا پیدا ـ آمیب جاندار ذره بینى است كھ سلول آن بدون پوستھ ا 
 شود. مى
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این نظم و ترتیب بر اساس پیروى قوانین و ضوابطى است که در جهان وجود دارد و آن طور نیسـت کـه   

  آنها تصادفاً به وجود آمده و در فضا بدون هدف، سرگردان باشند.

ارگان بزرگ که در فضاى وسیع آسمان با بینیم تا این ست به راستى که از قطره آبى که زیر میکرسکوپ مى

کنیم، براى ما و هر انسانى، دیگر مجالى نیست جز اینکه این نظام دقیق و عمیق و پر  تلسکوپ مشاهده مى

  اسرار را تحسین کند و از شگفتیهاى آن مبهوت گردد.

ا قبل از حـدوثش  اى ر توان بر اساس آن حکم هر پدیده تا آنجا که به قدرى قوانین آن منظم است که مى

  بیان نمود.

  

  تصادف ى مسأله و حیوانشناسى

  گوید: مى 1فیزیکدان (Edwin Fast)» ادوین فاست«

تر و عمیقتر است،  بینیم وضع آنها خیلى پیچیده رسیم، مى هاى خود به بررسى حیوانات مى وقتى در بررسى«

  نگریم. و بر همین اساس احتمال تفسیر آن را بر اساس تصادف در حد بسیار ضعیف مى

با » کربن«و » هیدروژن«دهد یعنى سه عنصر  اى که بناى اصلى اجسام زنده را تشکیل مى مواد اصلى و اولیه

تـرین و کـوچکترین جسـم،     (گاز بى رنگ و بى بو) و عناصر دیگر، بایـد در سـاده  » نیتروژن«مقدارى از 

سـلول و اتمهـاى عناصـر     حیوانات بزرگتر را در نظر بگیریم که پیچیدگى بیشترى دارند با تصور آن همه

  رسد. به حد صفر مى 2و...احتمال تصادف به قدرى کوچک و ضعیف است که بر اساس حساب احتماالت

بینیم بعضـى از آنهـا از نظـر هـوش و      ترین حیوانات را مالحظه کنیم، مى حال اگر پا را فراتر نهاده، عالى

ذکاوت (مثل انسان) در حدى هستند که قدرت بر مداخله در قوانین طبیعى و ابتکار و نقشى در حد اعجاز 

گوییم آیا تصـادف و اتّفـاق فاقـد شـعور،      را عوض کنند، اینک مى توانند قوانین طبیعى دارند و حتّى مى

اى گرد آورد، سپس دائره آنها را توسعه دهد، و همچنان بر توسعه  تواند اتمها را نخست در جسم ساده مى

بیفزاید و بر آن عقل و فکر و ابتکار اضافه کند و آن جسم را به حد اعالى مذکور برساند؟ بـى آنکـه در   

رود، چرا نگـوییم   ، خداى مدبر و توانا و مصور باشد، هرگز عقل و فکر زیر بار این تصور نمىپشت اینها

                                                        
١

ى دكت��را از دانش��گاه اُكالھم��ا و اس��تاد س��ابق قس��مت فیزی��ك در ای��ن دانش��گاه، ك��ھ ھ��م اكن��ون متص��ّدى رآكت��ور  ـ داراى درج��ھ 
 شناسى، رسم عالئم رادیواكتیو و كلیات انرژى اتمى. ژى اتمى است و متخصص در طیفآزمایشھاى نیروى خفیف در امور انر

 
٢

دانش��مند مع��روف فرانس��ھ ب��ھ وج��ود آم��د و ام��روز در بس��یارى از » پل��ز پاس��كال«توس��ط  ١٦٥٤ـ حس��اب احتم��االت در س��ال  
 خواھد آمد.شود و بعداً شرح آن  از آن استفاده مى» فیزیك«ھاى علوم، مخصوصاً  رشتھ
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» خـدا «ى سـاده   که براى این موجودات عجیب صانع و آفریدگارى بنام خدا هست، چـرا از ایـن کلمـه   

و بارد، او خداى بـزرگ و پـاك    اى که با وجود سادگیش، شکوه و عظمت از آن مى وحشت داریم، کلمه

  حق مطلق است.

  مریت ستانلى کونگدون گوید:

هاى طبیعى را که در جهان ایجاد شده حل کرده و به رغم اینکـه   علوم و دانشها، مسأله بسیارى از پدیده«

ولى قدرت آن را ندارد که به طور قطع، ماوراء عالم  1کند علوم، وجود جهان غیر مادى را تأیید کامل نمى

  ماده و طبیعت را انکار نماید.

ما از راه قیاس و استدالل به نیرو و هوش و شعورى که در ساختمان وجود خود ما که در پرتوى عقـل و  

کنیم و پى ببریم به وجود نیروى منظم کننده و مدبر مافوقى که همه جهان  توانیم درك فکر قرار گرفته، مى

  کند. و امور آن را تدبیر و تنظیم مى

نگـریم از منحنـى بـه شـکل زنـگ توزیـع (در        کند آنچه را که در جهان مى در این مسیر به ما کمک مى

انگیـز   ، و چگونگى شگفتمدارهاى الکترونها) و دوره گردش آب، و دوره گردش اکسیدکربن در طبیعت

تولید مثل، و عمل حیاتى نور در ذخیره کردن انرژى خورشید در گیاهان که اهمیت فـراوان بـراى ادامـه    

  حیات موجودات زنده سطح زمین دارد، و نظائر اینها از شگفتیهاى بى شمار جهان.

تصادف کورکورانه و بى  چگونه ممکن است که ما این همه کیفیات و کارهاى منظّم و پیچیده را بر اساس

هاى جهان، و ارتبـاط ویـژه آنهـا بـه      شعور، تفسیر کنیم؟ و چگونه ممکن است که این نظم عجیب پدیده

ها را نظم و انضباط داده و بقاء دهنده حیات آنها  همدیگر، تکامل، هدفدارى، و توافق و تعادلى که پدیده

مدبر فرض کنیم؟ اینهـا همـه حکایـت از وجـود     از عصرى به عصر دیگر است، همه اینها را بدون خالق 

  کند که او خلق کرده و پرداخته و ادامه دهنده سیر آنها است. خدایى مى

همه جهان نشانه وجود خداى بزرگ و دلیل قدرت و عظمت او اسـت، و مـا دانشـمندان در مطالعـات و     

هاى قدرت خدا و عظمت خدا را  هاى طبیعى این جهان، جز نشانه بررسیهاى خود در تجزیه و تحلیل پدیده

هاى  توانیم به ذات او دست یابیم، ولى نشانه بینیم، آن خدائى که ما توسط وسائل علمى مادى تنها، نمى نمى

بینیم، و علوم و دانشـها   او را در اعماق جان خود و در ساختمان هر اتم و سلولى از ذرات وجود خود مى

  هاى قدرت او نیستند. جز مطالعه و بررسى خلقت خدا و نشانه

هاى خود را هرچه بیشتر در هـر سـویى از جهـان و در     هماره به ایشان نشانه«خوانیم  چنانکه در قرآن مى

                                                        
١

شد، علوم از  جھان ماوراء ماده تأیید كامل  ـ بلكھ بر خالف نظر دانشمندان مذكور چنانكھ در طول بحثھاى این كتاب مالحظھ 
 كند. مؤلف  مى
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ر همـه    وجود خودشان بنماییم تا برایشان روشن شود که او حق است، آیا کافى نیست که پروردگارت ـب

  1»چیز گواه است.

  

  تصادف مسأله و شناسى جنین

  پرده سه درون در انسان پیدایش

آفریند در میان تاریکیهاى سه  ه مىخدا شما را در رحمهاى مادرانتان مرحله به مرحل«خوانیم:  در قرآن مى

  2»گانه، او است خدا پروردگار شما فرمانروایى که جز او خدایى نیست، پس به کجا کشانده شوید؟

ـ 3ـ پرده رحم 2ـ پرده شکم 1ظلمات و تاریکیها عبارت از سه پرده است که جنین را پوشانده  منظور از

  پرده بچه دان.

سپس در دیواره رحم، سه تاریکى و پرده دیگر است که عبارتند از سه دیواره از بقایاى نطفه مخلوط (از 

و پرده هست که عبارت از تخمـک  نطفه مرد و زن) در حوالى پرتو پالسم، و در نطفه زن نیز سه تاریکى 

زن (اوول) که از جدار تخمدان خارج شده و تخمدان زن در ترائب (اطراف نخاع پشـت فقـرات سـینه)    

  و...او است. این است درون سه پرده و تاریکى در سه جو.

  

  زن) اوول( تخمک

ن استخوانهاى سینه زن انسان از آبى جهنده آفریده شده که آن آب از پشت مرد و درو«خوانیم  در قرآن مى

  3»آید بیرون مى

                                                        
ى  ى فص�لت ـ آی�ھ ء شھید س�وره حتى یتبین لھم انھ الحق اولم یكف بربك انھ على كل شى ـ سنریھم آیاتنا فى االفاق و فى انفسھم ١

٥٣( 

 
٢

ى  ربك�م ل�ھ المل�ك ال ال�ھ اال ھ�و ف�انى تص�رفون س�وره  ـ یخلقكم فى بطون امھاتكم خلق�ا م�ن بع�د خل�ق ف�ى ظلم�ات ث�الث ذلك�م ّهللا  
 .٦زمر/آیھ 

 
٣

ى  ى اولی�ھ ناگفتھ نماند كھ دان�ش مح�ل وج�ود م�اده ٧ى  ى طارق آیھ ـ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و الترائب سوره 
و دان�د،  داند ولى اسالم تخ�م را مج�را و گ�ذرگاه اس�پرم م�ى كرمك و تخمك را در خود تخم و تخمدان البتھ در جاى مخصوص مى

 ى را صلب و ترائب دانستھ است. محل اولیھ
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گردد مانند تخم مرغ است ولى بسیار کوچکتر از آن که کلفتى آن  زن خارج مى» ترائب«این تخمک که از 

مـک  و وزن آن معادل یک میلیونیم گرم است، و ایـن تخ  1بین دو دهم تا یک دهم میلیمتر در نوسان است

  همچون تخم مرغ داراى زرده و سفیده و تشکیالت خاصى است.

تخمکها مدورند و تعدادشان اول تا آخر عمر زن حدود چهارصد هزار که در دوران بارورى نزدیـک بـه   

عدد، و نطفه اصلى در آن پنهـان و کلفتـیش    13گردد، یعنى در هر ماه  چهارصد عدد آن از زن خارج مى

  یک سه هزارم قیراط است.

  

  اوول و اسپرماتوزوئید عجیب رسیدن بهم

یابد، پس از رشد کامـل از تخمـدان خـارج     اوول (تخمک زن) که در درون تاریک تخمدان زن رشد مى

رود که او  رود، او به وعده گاه وصال دوستى مى شود، و پس از خروج در میان تاریکى درون، کجا مى مى

شناسد، دوست او اسپرماتوزوئید (نطفه مرد) است، که در لوله رحم زن  و او نیز این را نمىشناسند  را نمى

رسند، سپس به محل  رود و او نیز به طرف اوول، سرانجام در راه به هم مى قرار گرفته، اوول به طرف او مى

  2روند تا در آنجا بشرى را بوجود آورند. امنى که براى ازدواجشان آماده شده مى

ولى محل برخورد این دو بسیار تاریک و تنگ است، که قطر آن محل (راه) به اندازه قطر مو است که در 

م، خاصیتى دارد که آن شود، دهانه لوله رح کنار لوله رحم قرار دارد، تخمکى که از جدار تخمدان جدا مى

  بلعد. مکد و مى را مى

اکنون در این جاى تاریک و تنگ چگونه بدون شناسائى قبلـى، دو عاشـق و معشـوق (اسـپرماتوزوئید و     

                                                        
١

 ـ ھر میلیمتر یك ھزارم متر است. 

 
٢

شود در ھر بار بھ حجم تقریبى سھ سانتیمتر مكعب اس�ت و در ھ�ر  توضیح مختصر اینكھ: نطفھ مرد كھ بھ خارج ریختھ مى ـ 
سانتیمتر مكعب آن صد تا دویست میلیون اس�پرماتوزوئید داراى س�ر و گ�ردن و دم وج�ود دارد، اس�پرماتوزوئیدھا از راه مخ�اط 

ھا مانند س�ربازانى ك�ھ  كنند، اسپرم یا لولھ ھایش با سلول ماده یا تخمك برخورد مىروند و در زھدان  مھبل و زھدان زن باال مى
شوند، دستھ دستھ، فرد فرد بھ سرعت بھ اطراف دویده ھمھ  اى را شكستھ وارد شده باشند بھ رحم وارد و منتشر مى دروازه قلعھ

 ھاى رحم بھ امید وصال با اوول در تالشند. رو بھ سوى سوراخ لولھ
 ١١ھا با سرعت عجیب  ھا از رحم بھ طرف لولھ، و اوول از لولھ بھ طرف رحم در حركت است، اسپرم ین حال اسپرمدر ا

ساعت بھ آرزوى وصال زنده  ١٤نبود » اوولى«رسند (و اگر  میلیمتر در ساعت، در چھار ساعت شده و نشده بھ وصال مى
ھا موفق نشده تا سر خود را  گذارند، و تا زمانى كھ یكى از اسپرم مى» اوول«گیرند، سرھاى خود را بر  مانند) را در بر مى مى
ھمچنان ادامھ دارد سرانجام یكى از آن اسپرھا موفق شده و تخمك را » اوول«ھا بھ  فرو كند، حملھ عاشقانھ اسپرم» اوول«در 

انقباض » اوول«پرتو پالسماى  گردد، محل ورود تورم یافتھ، شود، بھ محض ورود، دمش قطع مى سوراخ كرده و وارد آن مى
برد و  مثبت اسپرماتوزوئید را از بین مى» شیمیوتاكسى«شود كھ در زیر پوستھ جمع شده خاصیت  یافتھ مایعى از آن خارج مى

یابد (براى شرح بیشتر بھ كتابھاى  كم عمل رشد آغاز و ادامھ مى گردد، و سپس كم» اوول«تواند وارد  دیگر اسپرم دیگرى نمى
 مراجعھ شود) ـ مترجم.» ١اولین دانشگاه و آخرین پیامبر ج«و » ھا ھورمون» «ان موجود ناشناختھانس«
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  رسند؟ اوول) به هم مى

در انتظار اوسـت و  » اوول«داند و باهوش سرشارش فهمیده که در دهانه لوله رحم،  آیا اسپرماتوزوئید مى

  ن به آن جز از راه رحم نیست، تا در آنجا به وصال و مالقات نائل گردد؟هیچ راه رسید

داند که  زیرا طول آن یک هزارم میلیمتر است و مى 1بیند؛ بسیار کوچک مى» اوول«اسپرم خود را نسبت به 

کرد، و دانسـته اسـت کـه هرگـاه      اگر سر مدور خاصى نداشت قدرت شکاف دیواره تخمک را پیدا نمى

رسد،  خود ادامه دهد در وقت مناسب به وصال مىهمچون اوول با طمأنینه و راه روى بدون شتاب، به راه 

و دانسته است که اگر با حرکت طرز مخصوصى از ناحیه گردن به پیش رود، حرکتش سریعتر خواهد بود، 

  پذیر است.  و دانسته است که شناورى سریع تنها در میان آب و مایع امکان

  .و دانسته است که جوهر و محتوایش در میان سرش است نه در دمش

به راستى آیا این موجود زنده (اسپرماتوزوئید) همه اینهـا را دانسـته از ایـن رو بـراى خـود سـر مـدور        

مخصوص درست کرده و براى سر خود گردنى متمایل و مخصوص و دنبال گردن، دمى طوالنى قرار داده 

دم را بندبند کرده تا هاى سریع، بتواند در میان راه بر آب شناورى کند و به پیش رود، و این  که با حرکت

  وقتى وارد اوول شد، به راحتى آن دم قطع شود.

میلیـون   200داند که تنها است ولى اسپرماتوزوئیدها تـا حـدود تعـداد     پاك طینت مى» اوول«وانگهى آیا 

کنند به او برسند، و در راه وصال به او هستند؟ وقتى که یکى از نیرومندترین آنها سـرش را در   تالش مى

کند، و رویـش را از دیگـران برمـى گردانـد،      گیرد و به آن اکتفا مى فرو کرد، او را در آغوش مى» اوول«

  میرند. مانند تا مى میلیونها اسپرم ناامید شده و دلسوخته مى

دهند؟ و با این کوچکى، بشر موزونى را  آیا همه این امور را، اسپرماتوزوئید و اوول از روى علم انجام مى

  د ولى این بشر عاجز از آنست که پشه و یا کوچکتر از آن را خلق کند؟کنن ایجاد مى

بر اساس تصادف است؟ اینکه خیلى از طرح قبلى بى اساستر » اوول«و » اسپرم«و یا این تالشهاى پر اسرار 

  خواهد شد.

است، پاك و گیریم که در وراء اینها، آفریدگار مدبرى است که این اسرار را تقدیر و تدبیر کرده  نتیجه مى

                                                        
١

باشد  معادل با یك یا دو دھم میلیمتر است، ولى طول اسپرماتوزوئید معادل با یك ھزارم میلیمتر مى» اوول«ـ چنانكھ گفتیم قطر  
ى تصادف ھست كھ ذكر آن در اینجا بى فایده نیست و آن اینكھ ادرار  ل توجھ براى ابطال مسألھـ در این مورد نكتھ قاب

است لذا قبل از » اسپرماتوزوئیدھا«گوشتخواران كھ انسان نیز از آنھاست، اغلب اسیدى ترشى مانند است، و اسید ھم كشنده 
ھا  از ترش بودن خنثى ساختھ و بدین وسیلھ از قتل اسپرمانزال، ابتدا آب ذوق (مذى) كھ قلیایى (شورمانند) است مجرا را 

مانند و یا  ھا یا در البالى اینھا مى كند، از طرفى سطح داخل مجرا داراى چین خوردگى ھایى است و اسپرم جلوگیرى مى
ھا  عبور اسپرمعبورشان مشكل است، این اشكال ھم توسط آب اشتیاق (وذى) برطرف شده این آب مجرا را پر و لغزنده كرده و 

 )٢٤٣ص  ١گرداند. (اولین دانشگاه و آخرین پیامبر ج را آسان مى
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  منزه است آن آفریدگار بزرگ.

شود که حیوان کوچکى (اسـپرماتوزوئید و اوول) بـا هـوش و     به راستى که شگفت آور است، چگونه مى

اى بیافریند، اینجا است کـه   اى، انسانى بیافریند ولى آن انسان آنقدر عاجز باشد که نتواند پشه قدرت ویژه

ها منزه است و او  مه کارها در دست او است و از کمبودها و نقصبریم که ه پى به وجود خداى بزرگ مى

  آفریدگار بزرگ است.

  

  

  تصادف مسأله و ریاضى علوم

  گوید: مى 1کرسى موریسن رئیس سابق مجمع علمى نیویورك

دهـد   ما اکنون در آغاز علوم هستیم، ولى هر کشف تازه و هر پیشرفت علمى، دالئل جدیدى بدست ما مى

که جهان ما در حقیقت زائیده عقل خلّاق و فعال است، و این چنین ایمان بستگى به شناخت دارد، و هـر  

  .کند آید ما را به خدا نزدیک مى مرحله جدیدى که در جهان پدید مى

هاى ایمان خودم را بر اساس این هفت  من در جهان، هفت علّت و جهت بزرگ بر وجود خدا یافتم و پایه

  ام. علّت پى ریزى کرده

است، ریاضیات نخستین حجتى است که مرا مسلح به اسلحه » ریاضیات«دلیل و حجت اول من بر اساس 

این دلیل، اقامه برهان علمى کنیم، توضیح  توانیم بر صحت دلیل کرده و آن قابل خدشه نیست و همه ما مى

  اینکه:

ده عدد، یک ریالى را با شماره گذارى یک تا ده به جیب خود بریزید و در جیب خود آن را به هم بزنید و 

سپس سعى کنید که آنها را به ترتیب شماره از یک تا ده بیرون آورید، و در هر بار هر سکه را که بیـرون  

آوردن سکه دیگر آن را دوباره به جیب خود بیندازید، در این صورت احتمال بیرون  آوردید پیش از بیرون

بعد از شماره یـک، معـادل    2آمدن سکه شماره یک معادل یک در ده است و احتمال بیرون آمدن شماره 

معادل یک در هزار است، تـا اینکـه    2و  1بعد از شماره  3یک درصد است و احتمال بیرون آمدن شماره 

مال بیرون آمدن شماره ده پس از درآمدن از یک تا ده پشت سر هم، معادل یک در ده میلیارد است که احت

  یک احتمال خیالى که بسیار بسیار ضعیف در حد صفر است.

                                                        
 .و در كتاب راز آفرینش انسان نیز مطالب فوق آمده است ٨٦محبة ص   ـ بھ نقل از كتاب ّهللا  ١
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همین مثال را (که حساب احتماالت گویند) به دستگاه آفرینش در مورد بخشى از آفرینش که عبـارت از  

تنها، بر اساس » تصادف«کنیم و از همین راه خواهیم دانست که آیا  و تطبیق مىزندگى در زمین باشد پیاده 

  تواند نقشى داشته باشد یا خیر؟ ریاضیات براى پدید آوردن مجموعه جهان هستى مى

  توضیح اینکه براى حیات شروطى الزم است مثالً:

را در خط اسـتوا حسـاب   گردد (اگر سرعت  کیلومتر در ساعت به دور خود مى 1600ـ زمین با سرعت 1

شود که ساعات روز ده  اش این مى کنیم) حال اگر فرض کنیم که ده برابر از سرعت آن کاسته شود، نتیجه

برابر بیشتر گردد، در این صورت گرمى آفتاب همه گیاهان زمین را از بین خواهد برد، و اگر چیزى زنـده  

  رود. زند و از بین مى ز است، آن چیز زنده یخ مىباقى ماند، در شب طوالنى ده برابرى که دنبال این رو

ـ سطح خورشید که منبع حیات در روى کره زمین است داراى دوازده هزار درجـه فارنهایـت حـرارت    2

اى است که بتواند از این منبع فیض و حرارت به قدر کـافى   است، و دورى زمین ما از آن به همان اندازه

اگر خورشید نصف حرارت فوق را به زمین بدهد همه مـا از شـدت    گرمى براى ادامه حیات بگیرد، حال

افزود همه مـا کبـاب شـده و     رفتیم، و اگر نصف مقدار مذکور بر حرارتش مى سرما یخ بسته و از بین مى

  سوختیم. مى

درجه قرار گرفته و همین تمایل محور زمین ایجاد  23ـ فصول خورشید موجب شده که زمین در زاویه 3

کرد و بخار آنها دائماً از شمال به  کند، اگر محور زمین متمایل نبود، اقیانوسها بخار مى گانه مىفصول چهار

  نمود. شد و نتایج سهمگین آن دنیا را منقلب مى کردند، و قاره هائى از یخ ایجاد مى جنوب حرکت مى

د، اگر فرض کنـیم مـاه   کن مایل است و هر روز دو بار تولید جزر و مد مى 240000ـ فاصله ماه تا زمین 4

شد که  به جاى مسافت فعلى ما مثالً پنجاه هزار فاصله داشت، آن وقت ارتفاع جزر و مد به قدرى زیاد مى

  کرد. گرفت، و زندگى را مختل مى هاى زمین را روزى دوبار آب فرا مى همه قاره

بـود، اکسـیژن    ه که هست مـى تر) از آنچ تر (مثالً ده پا کلفت ـ اگر قشر خارجى کره زمین چند پا کلفت5

کرد و اگر به عکس عمق دریاها چند پا بیشتر از عمق فعلى بـود،   یعنى ماده اصلى حیات، وجود پیدا نمى

شد و دیگر امکان هیچ گونه زندگى نبـاتى یـا حیـوانى در     آن وقت کلیه اکسیژن و کربن زمین جذب مى

  ماند. سطح خاك باقى نمى

کند که معادل احتمال یک در  عیتهاى دیگر که در طبیعت وجود دارد ثابت مىاین واقعیتها و بسیارى از واق

برابر میلیاردها احتمال وجود ندارد که شرایط حیات در سیاره ما زمین را زائیده تصـادف بدانـد، و ایـن    

  آید. احتمال هم آنقدر کوچک است که به حساب نمى

داند، نه اینکه تصادف یک احتمال است  ا محال مىمولّف گوید: اصوالً تکرار حیات و ادامه آن، تصادف ر

  هرچند احتمال یک در برابر میلیونها میلیارد میلیارد باشد.
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  گوید:» العلوم الطبیعیۀ فى القرآن«یوسف مروه لبنانى در کتاب خود 

براى همه دانشمندان از فلک شناسان و فیزیکدانان و شیمى دانان و زیست شناسان مسلّم است که جهـان  

اش متوجـه   دارد که فکر و اندیشه ر اساس نظام و ترتیب دقیقى است، و این هر انسان عاقلى را بر آن مىب

تدبیر کننده بزرگ و نظم دهنده و عقل مطلقى که همه عملیات تنظیم و ترتیب جهان را در دسـت قـدرت   

  شود. -نظم و ترتیبى که بر سراسر جهان در همه بعدها حکمفرما است  -دارد 

  

  تصادف مسأله و عنکبوتها نخریسى

دقتها و اسراسر و نظم و ترتیبهاى خاصى که بررسیهاى علمى در میدانهاى مختلف از جهان طبیعت بدست 

دارد، بعضى از دانشمندان بزرگ حشـره   تر به شگفتى و فکر و تأمل وا مى دهند، انسان را هر چه جدى مى

  گوید: 1شناس آلمان

تنند که هر تارى از چهـار تـار نـازکتر     ك مىبعضى از عنکبوتها براى خانه سازى خود، تارهاى بسیار ناز

تشکیل شده و هر یک از این چهار تار از هزار تار بوجود آمده و هر تار از آن هزار تار از یـک سـوراخ   

بسیار ریزى که در بدن عنکبوت است بیرون آمده، بنابراین چهار تار عنکبوت از هزار سوراخ ریزى که در 

  شود. ست مىبدن عنکبوت است بدست آمده و در

) از این تارها را پهلوى هم قرار دهـیم  000،000،000،4همین دانشمند آلمانى گوید هرگاه چهار میلیارد (

دانیم قطر یک موى متوسط ریـش از یـک    ضخامت آن بیش از ضخامت یک موى ریش نیست با اینکه مى

عادل یک چهل بلیونیم میلیمتـر  کند، به این ترتیب قطر و کلفتى یک تار عنکبوت م دهم میلیمتر تجاوز نمى

  است.

چگونگى خلقت تارهاى عنکبوت که خدا در بدن عنکبوت قرار داده این است که در بدن عنکبوت هـزار  

سوراخ بسیار ریز است، از هر سوراخش یک تار و در نتیجه از هزار سوراخ هزار تـار عنکبـوت خـارج    

آید و مجدداً سه تار دیگـر بـه    و همه این هزار تار به هم منظّم شده و از آن یک تار بوجود مى 2گردد مى

آید، و به  ن سه تار با آن یک تار منظّم شده و جمعاً یک تار بزرگ بوجود مىهمین ترتیب پدید آمده و ای

                                                        
١

جل�د  ٣٥ى عنكبوتھا نوشتھ ك�ھ ب�الغ ب�ر  اند فقط كتابى در باره شناسى نامیده كھ آلمانیھا، او را پدر علم حشره» مولزان«انند ـ م 
 است، و برخى از دانشمندان مدعى ھستند كھ تا بیست ھزار نوع عنكبوت شناختھ شده است.

 
٢

آید و این مایع در مجاورت ھوا منجمد شده و بھ صورت  خھا بیرون مىـ بھ این صورت كھ مایع مخصوصى از آن سورا 
 آید مشروح این مطلب را در كتاب عنكبوت تألیف مترلینگ بخوانید. تارھاى نازكى در مى
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اش را بسازد و به راستى  آورد تا خانه این ترتیب، از این تارهاى ریز صدها و هزارها تار بزرگ بوجود مى

آن برد. این اسـت آنچـه را کـه خـدا در قـر      که با توجه به این نظام، انسان عاقل به عظمت خالق پى مى

هـا خانـه ى    ترین خانـه  و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لوکانوا یعلمون؛ و بى گمان سست«فرماید:  مى

   1»دانستند عنکبوت است، اگر مى

  اند. و بررسیها و مطالعه علمى همچنانکه نمونه آن خاطرنشان شد سستى این خانه را ثابت کرده

کند  اى دقیق با این ترتیب و نظم، حکایت از نهایت دقّت و لطافت دستگاه آفرینش مىنتیجه اینکه این تاره

هـاى بـزرگ    و برهان آشکار بر نظام بدیع و استوارى فوق العاده خلقت الهى خواهد بود، آنانکه کارخانـه 

دگار آن پى توانند با دیدن کارخانه ریسندگى عنکبوتها بر عظمت نظم و آفری اند بهتر مى ریسندگى را دیده

  2ببرند.

  

  

  

  

  تصادف مسأله و مغز اعصاب

دهـد کـه مغـز انسـان از      اى که پیرامون مغز بشر به عمل آمده چنین نشان مـى  بررسیها و مطالعات علمى

اى هسـتند، بـه    (بیست میلیون) عصب تشکیل شده که هر کدام از آنها داراى وظایف ویـژه  000،000،20

ى دستگاه  ا وظیفه دیگرى را انجام دهد، یا در حس و درك خود اشتباه کند، همهطورى که اگر یکى از آنه

  گردد. اسرارآمیز عصبى مغز مختل مى

دهد که تصور هر گونه تصادف کورکورانـه کـه ایـن     حساب احتماالت که شرح آن قبالً گذشت نشان مى

هایى کـه بـه وسـیله آنهـا     چنین به ترتیب و تنظیم دقیق بیست میلیون عصب بپردازد باطـل اسـت، عصـب   

گـردد،   ها مغز و روح به حوادث خارجى آگاه مـى  هاى انسان شروع به کار کرده و به وسیله آن حس حس

                                                        
١

 ٤١ـ سوره عنكبوت آیھ  

 
٢
توّجھ كنید: یك قسم از عنكبوتھاى آبى النھ گردى،  ٩٨ـ در اینجا بھ قسمتى از گفتار كرسى موریسن در كتاب راز آفرینش ص 

اندازد، سپس خود بر سطح آب آمده، موھاى زیر  سازد و آن را بھ جسمى بستھ در زیر آب مى شبیھ بھ توپ از تارھاى خود مى
كن�د و آن ق�در ای�ن عم�ل تك�رار  دم�د و در واق�ع آن را ب�اد م�ى كن�د و ب�ھ زی�ر الن�ھ رفت�ھ ھ�وا در آن م�ى ز ھوا مىشكم خود را پر ا

كند و بھ این وسیلھ  ھاى خود را بزرگ مى گذارد و بچھ شود، آن وقت در این النھ تخم مى شود تا النھ او مثل توپ باد كرده مى مى
 دارد. آنھا را از خطرات ھوایى محفوظ مى
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باید توجه داشت که روح و جسم در دستگاه خود استقالل دارد مانند استقالل صدایى که دستگاه رادیو از 

شود، و مانند استقالل تصویر و فیلمـى کـه از    مى کند شنیده ایستگاه پر پیچ و خم و دقیق خود مخابره مى

  1شود. صفحه تلویزیون دیده مى

احتمال اینکه بیست میلیون عصب، هر کدام این چنین دقیق و بر اساس فرمولهاى مهندسـى و مشخصـى،   

کـه در کنـار آن    10معادل است با حدود یـک از  » حساب احتماالت«خودبخود به وجود آمده بر اساس 

  بیست میلیون صفر باشد.

هاى گوناگون از جمادات و گیاهان و حیوانات بى شمار آفریده، اگر همه را به  نچه را که خدا از پدیدهو آ

حسـاب  «شـود کـه احتمـال تصـادف بـر اسـاس        حساب آوریم با اینکه قابل حساب نیست، روشنتر مى

  چقدر در حد پایین است که مساوى با هیچ و صفر خواهد شد.» احتماالت

شرى، که داراى علم ریاضى و فلسفه است، امکان ندارد کـه تصـادف بـى شـعور را     بنابراین براى عقل ب

  بپذیرد، و این همه نظم و ترتیب و دقّت را بر این اساس تفسیر نماید.

در » تشیبشیف«و » البرنویللى«با مثال ذیل که توسط دو دانشمند متخصص » دى موافر«ریاضیدان دانشمند 

ساب احتماالت طرح شده مطلب را مجسم کرده اسـت، آن مثـال ایـن    مورد احتمال تصادف بر اساس ح

  است:

هرگاه ده فلز (مثل سکه پول) از هر جهت مساوى را از یک تا ده به ترتیب شماره گذارى کرده و همه آن 

را در میان صندوقى بریزیم و مخلوط کنیم، سپس بى آنکه به آنها نگاه کنیم، یکى از آنها را بیرون آوریم، 

ال اینکه آن شماره یک باشد احتمال یک در ده است، و اگر آن را دوباره قاطى آنهـا کـرده احتمـال    احتم

اینکه در بار دوم شماره یک و دو به ترتیب بیرون آید، معادل احتمال یک در صد است، سپس این عمل را 

ل یـک در هـزارم   پشت سر هم بیرون آید، معادل احتمـا  3و  2تکرار کرده و احتمال اینکه شماره یک و 

است، به همین منوال احتمال اینکه شماره یک تا ده پشت سر هم بیرون آید، معـادل احتمـال یـک در ده    

  هزار میلیون (ده میلیارد) است.

هاى منظّم و مرتّب این جهان جداً گوناگون و بى شمارند، در حدى که نزدیـک   وقتى که ما دانستیم پدیده

گیریم که احتمـال   هاى متفاوت است چنین نتیجه مى و ترتیب آنها نیز به گونه باشند، و نظم به نامحدود مى

دست داشتن تصادف و شانس در خلقت آنها آنچنان کوچک و ضعیف است که عمالً هیچ فرقى با صـفر  

ندارد، بنابراین تصادف بى شعور هرگز دستى در آفرینش ندارد، و همه دستگاههاى مرتّب و منظّم جهان از 

                                                        
١

ى عصبى با مغز ارتباط دارد و گوشھا  ى چشایى است كھ ھر كدام آنھا بھ وسیلھ ـ بھ عنوان مثال زبان داراى سھ ھزار جوانھ 
ى  ى مستقیم و غیر مس�تقیم ب�ا سلس�لھ نھا سلسلھى ای دھد و ھمھ داراى یك میلیون سلول شنوایى است كھ حس سامعھ را تشكیل مى

 اعصاب دارند.
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  باشد. مهندس بزرگ (خداى متعال) مىناحیه 

  

  1جهان سازنده اصلى حروف یا عناصر

عنصر و حرفند، و مسـلّماً   106علم بشر به آن رسیده عناصر جهان که حروف پیدایشند، تا آنجا که امروز 

  بیشتر هستند ولى هنوز بشر قدرت کشف آن را پیدا نکرده است.

اى است که از ترکیب  ى پیوندهاى ویژه هاى جهان طبق علوم روز نتیجه از طرفى ترکیبهاى گوناگون پدیده

ها و....بدست آمده اسـت، بنـابراین، منشـاء     ناجزاء اتمها یعنى الکترونها و پروتونها و نوترونها و پوزیترو

  ها همین اجزاء چهارگانه و اتمها هستند. گوناگونى پدیده

است کـه از یـک الکتـرون و یـک     » هیدرژن«ترین عناصر (تا آنجا که علم به آن دست یافته) عنصر  بسیط

پروتون  92که داراى  است» اورانیوم«ترین عنصر از نظر ترکیب، عنصر  پروتون ترکیب یافته است، سنگین

  الکترون است، و در بین هیدرژن و اورانیوم، عنصرهاى دیگرى نیز هست مانند: 92و 

  اتم هلیوم داراى دو پروتون و دو الکترون

  اتم لیتیوم داراى سه پروتون و سه الکترون

  الکترون 26پروتون و  26اتم آهن داراى 

  الکترون 47پروتون و  47اتم نقره داراى 

  الکترون و... 88پروتون و  88یوم داراى اتم راد

اینها از جمله واحدهاى اصلى سازنده جهان (طبق نظر علوم روز) هستند، سپس سایر ترکیبها از عناصر و 

  هاى گوناگون بر اساس اختالف ترکیبهاى اتمهایشان، موجب هزارها مواد و اجسام خواهد گردید. پدیده

نگریم، نتیجه اینکه احتمال دست  و نظم اسرارآمیزى در همه آنها مى ما همه این ترکیبها را بر اساس دقّت

داشتن تصادف کور و کر نه در حد احتمال یک در برابر بلیونها بلیون که در حد صفر است، تا آنجا که به 

  طور کلّى اصالً خطایى در دستگاه آفرینش نیست.

اساس تکنیکهاى بزرگ علمى صنعتى تأسـیس  به عنوان مثال: ما در صنعتهاى پیچیده و عمیق علمى که بر 

بینیم، که همین خطاها و نقصهاى زیـاد موجـب تجدیـد نظـر در هـر       شده، احیاناً خطا بلکه خطاهایى مى

                                                        
١

دھند كھ از  ى جھان ماده ھستند كھ اگر تجزیھ شوند خاصیت عنصرى خود را از دست مى ـ عنصرھا، واحدھاى اصلى سازنده 
كردن�د  ش�ف ش�ده اس�ت ك�ھ س�ابقاً گم�ان م�ىعنص�ر ك ١٠٦عنصر و بھ گفتھ یوسف مروه در مطلب فوق  ١٠٤آنھا تا كنون تعداد 

اند ولى امروز ثابت شده كھ خود این چھار عنصر قابل  ساختمان تمام اجسام از چھار عنصر (آب، خاك، آتش و باد) ساختھ شده
 اند. تجزیھ بوده و از عناصر بسیط دیگر بوجود آمده
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کنند، باز خطاها و نقائص بسیارى در آنهـا دیـده    عصرى شده، و در عین اینکه مرتّباً خطاها را برطرف مى

  شود. مى

خود بـه   گوید خودبه شر ساز که داراى خطاها و کمبودها است، کسى نمىگوییم در این صنایع ب اینک مى

هاى دستگاه آفرینش با آن همه رمز و دقّـت و   شود قضاوت کرد که پدیده اند، پس چگونه مى وجود آمده

  اند؟ تدبیر، بدون هر گونه خطا و نقص خودبخود به وجود آمده

روف پیدایش را مجسم کنـیم در اینجـا مثـالى از    براى اینکه محال بودن تصادف در عملیات عناصر و ح

  زنیم: حروف تدوین و چاپ نوشتار مى

بینیم دو نفر، اشـتغال بـه کـار دارنـد و حروفهـاى فلـزى را در        زنیم، مى سرى به چاپخانه حروفچینى مى

د چینند، یکى از این دو نفر مهارت و آگاهى کامل در این فن دار مکانهاى مخصوصى براى چاپ کتاب مى

  دهد. شناسد و از آنجا که نابینا است، حتّى بین حروف تمیز نمى ولى دیگرى اصالً حروف را نمى

در این صورت آیا احتمال آن هست که عملکرد آن ناآشناى کور، بدون هر گونه خطا، صـحیح و درسـت   

صحیح و تجدید درآید، ولى عملکرد آن شخص آگاه و ماهر و ورزیده، داراى اشتباه زیاد بوده و نیاز به ت

  نهایت عدد ممکن است؟ نظر باشد؟ آیا چنین چیزى حتّى به عنوان یک احتمال در برابر بى

خیزد و  کنیم در اینجا مقدارى فلز آبکى وجود دارد، باد تندى بر مى مثال دیگر و نزدیکتر اینکه: فرض مى

آید، سپس  ، حروف فلزى به وجود مىکند، ناگهان تصادفاً بر اثر این جدایى اجزاء اجزاء آنرا از هم جدا مى

دهد، سـپس   وزد و آن حروف را در قالبهاى آماده براى چاپ به طور منظّم قرار مى بار دیگر باد تندى مى

باد تند دیگرى وزیده آن قالبها را روى کاغذها آورده و کتاب بزرگى از لغت ـ بدون غلط و بدون خطا ـ   

  شود. ه سرشار از دقت و ذوق و ادب است پدیدار مىآید و یا یک کتاب علمى دقیق ک پدید مى

  نهایت باشد؟ آیا چنین چیزى احتمال دارد هرچند معادل احتمال یک در عدد بى

داند که چه آفریده؟! در حالى که او از  اال یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر؛ آیا خداى خالق جهان نمى«

  1»ریزه کاریها و اسرار خلقتش آگاه است.

  ى لبنانى گوید: یوسف مروه

قوانین ریاضى و فیزیکى ـ که تا کنون توسط دانشمندان کشف شده ـ از آغاز تمـدن بشـر تـا کنـون در       

شناسى و نظرى، دلیل و نشـانه روشـن بـه     ى علوم طبیعى به طور کلّى و به ویژه در علوم طبیعى فلک همه

ین استوار در جهان است، که اصالً احتمال دخالت دست تصادف وجود نظم و ترتیب خاص و دقت و قوان

شود، بلکه در هر حرکت و نسبت حرکات، از اتمها گرفته تا کهکشـانها   و اتفاق کر و کور و الل داده نمى

                                                        
 ١٤ره ملك آیھ ـ سو ١
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  ى آشکار نظم، تدبیر، پیوند، دقّت و اراده وجود دارد. نشانه

افق، تبادل، تراکیب و اعداد خیالى ترکیب یافته و هاى ریاضیات عادى و عالى مثل تو و نیز از بررسى پایه

حسابهاى تفاصل و تکامل عادى و مطلق (که مشروح بحث آنها در کتابهاى ریاضى آمده) دالئل مـتقن و  

کند، این خود  ى جهان مى آید که حکایت از وحدانیت و یکپارچگى و نظم به هم آمیخته بسیار بدست مى

  رگ است، نه هرج و مرجى که احیاناً دلیل تصادف خواهد بود.دلیل واضح بر وجود آفریدگار بز

  

  

  تصادف ابطال در» وحى« از رهنمودهایى

ى جهـات و اندیشـه گسـترده و     ى کلى و جامع در جهان بر اساس واقع نگرى دقیق و توجه به همه نظریه

  بازگو شده است. 1 السالم علیهامام جعفر صادق عالى از طریق وحى از طرف خداى بزرگ، که توسط حضرت 

در مسجدالنّبى صلى اللّه علیه و اله و سلم » ابن ابى العوجاء«آنجا که یکى از ملحدان متعصب زمانش بنام 

 السـالم  علیـه نیز حضور داشت خطاب بـه امـام صـادق     2در حضور مردم که مفضل بن عمر این دانشمند بزرگ

  چنین گفت:

رسد،  ام درباره او حیران شده و فکرم پیرامون او به جایى نمى یاد نکن، اندیشه آلـه  و علیه اهللا صلىآنقدر از محمد «...

نـد،  هاى جهان، آغـازى ندار  ى اصل آفرینش یعنى خدا با من سخن بگو، پدیده یاد او را ترك کن، درباره

خود بدون مـدبر   ها خودبه اى ندارند، بلکه پدیده صنعت و تقدیرى در آنها نیست، آفریدگار و تدبیر کننده

  »اند، و بر این اساس همیشه دنیا بوده و هست... پدید آمده

ى     السالم علیههشام بن حکم متکلّم بزرگ، از شاگردان ممتاز امام صادق  ن اـب که در مجلس حضور داشـت، اـب

اى دشمن خدا، آیین خدا را منکر شدى و خداى بزرگى که ترا «ء را مخاطب قرار داده چنین گفت: العوجا

                                                        
١

ـ امام صادق علی�ھ الس�الم شش�مین خلیف�ھ پی�امبر عظ�یم الش�أن اس�الم اس�ت ك�ھ اس�الم را ب�ھ ط�ور شایس�تھ در ط�ول ام�امتش ب�ھ  
ى این مذھب بود بلكھ از این جھ�ت ك�ھ از  جھانیان رساند، او را رئیس مذھب جعفرى خواندند، نھ بھ خاطر اینكھ بوجود آورنده

كھ بھ دستش آمده حقایق این مذھب را نشر داد، ائمھ و علماى مذاھب چھارگانھ اھل تسنن و بسیارى از علماى آنھا ـ آن فرصتى 
طور كھ خودشان گویند ـ مّدتھا در محضر امام صادق علیھ السالم شاگردى كردند، اكنون در متن با ط�رز علم�ى و دقی�ق گفت�ار 

 شویم. یى خدا آشنا مىآن حضرت پیرامون اثبات وجود خدا و یكتا

 
٢

است، در شأن او ھمین قدر بس كھ  السالم ھعلیـ مفضل بن عمر جعفى كوفى، از بزرگترین راویان حدیث و شاگردان امام صادق  
قرار گرفتھ و بھ قول مرحوم سید صدرالدین عاملى محقق  السالم علیھدر این معانى بزرگ و شگفت مورد خطاب امام صادق 

ص  ٢معروف این سخنان طورى است كھ مخاطب آن باید مردى فھیم و عالیقدر باشد (شرح بیشتر در كتاب سفینھ البحار ج 
٣٧١( 
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در بهترین و کاملترین صورت آفریده انکار کردى؟ آن خدایى که ترا پس از تولّد به حد رشد رساند و تا 

و ظرافتهاى حس  اندیشیدى و لطایف ى ساختمان وجود خودت مى اى، اگر درباره به این سن و سال رسیده

یافتى، آثار و شواهد آفرینش خدایى در وجود تو،  هاى خدایابى را مى کردى، نشانه وجود خود را درك مى

  »بطور وضوح استوار و آشکار است.

  ابن ابى العوجاء به هشام رو کرد و گفت:

در سـخن را  گفتـى و رعایـت ادب    اگر تو از شاگردان جعفربن محمد بودى، این چنین با ما سخن نمـى «

کردى، آن حضرت از سخنان ما خیلى بیشتر از تو شنیده، ولى در پاسـخ مـا کمـال ادب و متانـت را      مى

رعایت کرده، او بردبارى با وقار و متفکّرى استوار است، سروصدا و جنجـال و انحـراف در سـخن او را    

د وقتى کامالً فهمید که حـرف مـا   کن شنود، با دقّت به دالیل ما توجه مى کند، سخنان ما را مى متزلزل نمى

دهد، حجت و عذر را بـر   تمام شده، آنگاه حجت ما را با گفتارى کوتاه تجزیه و تحلیل کرده و جواب مى

  »مانند. ما تمام کرده به طورى که یاراى پاسخ به جوابهاى او نمى

هـاى   هـا و شـبهه   ى مغالطه اکنون به قسمتى از این بیانات مستدل امام، که به اعتراف دشمن درهم کوبنده

منحرفین و ملحدین است توجه کنید: مفضل این شاگرد بزرگ امام، که عاشقانه بـه بیانـات امـام گـوش     

  دهد. خواهد و امام نیز به او اجازه مى دهد، لحظه به لحظه از امام اجازه نوشتن آن بیانات را مى مى

  

  انسان و جهان خلقت عجائب

  امام سخنان خود را چنین آغاز کرد:

خدا همیشه بوده و قبل از او چیزى نبوده (منظور این است که قبلى نداشت) و او ابـداً خواهـد بـود، و    «

پایانى ندارد، حمد و سپاس خداى را که به ما فهم و درك داد، و شکر و سپاس پروردگارى را که مـا را  

ى ما ساخت، و ما را بـا علـم خـود بـر      ارجترین دانشها را ویژهمشمول مواهبش کرد، عالیترین علوم و با 

  ى خالیق برگزید، و با فرمان خود ما را بر همه حاکم کرد. همه

کسانى که در وجود خدا شک و تردید دارند، علّتها و معانى خلقت رانادیده گرفته، و درك و فهمشـان از  

هاى گونـاگون در   خداى بزرگ، و آن همه پدیدههاى  مطالعه و بررسى استوارى و حکمت و تدبیر آفریده

دریا و صحرا، در کوه و دشت کوتاه است، و همین کوتاهى و کمبود آنها را به جمـود فکـرى کشـانده و    

ها کشـیده   چشمایشان را آنچنان کم سو کرده که کارشان به عناد و تکذیب و حتّى انکار خلق شدن پدیده

ر اساس تقدیر و تدبیر و حکمت و صنعت از ناحیه صـانع و مـدبر   کنند که جهان ب شده است، و ادعا مى
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کننـد   نیست، بلکه بدون هدف خودبخود به وجود آمده است، خدا بزرگتر از آنست که آنها توصـیف مـى  

  گویند؟ خدا آنها را بکشد، چگونه یاوه و مطالب پوچ مى

اى محکـم و مجهـز و    وارد خانـه  مثَل آنها در گمراهى و کورى و تحیر، همچون مثل چند کور است کـه 

شـوند، در آن خانـه انـواع خوراکیهـا و آشـامیدنیها و پوشـاکها و        داراى فرشهاى نیک و رنگارنگ مـى 

نیازمندیهاى دیگر آماده شده، که نیاز به همه آنها دارند که هر یک از آنها به طور دقیق و حساب شده در 

  جاى خود قرار داده شده است.

کنند، اما نه  هاى آن خانه گردش مى روند و با چشم نابینا در اطاق طرف راست و چپ مى این افراد کور به

بینند و نه آنچه که در آن خانه آماده شده، و چه بسا بعضى از اینها هنگام راه رفتن  هاى ساختمان را مى پایه

د و خشمگین شده، خانه و رون کنند و مزاحم خود دانسته از کوره در مى بینند آنها را پایمال مى چون نمى

گشایند غافل از آنکه نقص  گیرند، و زبان به اعتراض شدید مى صاحب خانه را به باد سرزنش و مذمت مى

کنند این است نمـودى از   از ناحیه خودشان است و آن اینکه آنان منافع هرچیز را در جاى خود درك نمى

  تجسم انکار و الحاد آنها در مورد خلقت و آفرینش.

اند، در ایـن   ها دور نگه داشته آنها از آنجا که افکار و اذهان خود را از شناخت علل و عوامل اصلى پدیده

هـا را   جهان به سرگردانى و حیرت بسر برده و اصالً استوارى خلقت و زیبایى صنعت، و مـوزونى چهـره  

ورده ولى بر اثر جهل و عـدم درك  ها را به نظر آ اى از این پدیده فهمند، و چه بسا بعضى از اینها پاره نمى

گذرند، گویا کفّار مانوى  علّت آن، فوراً آن را به خطا و محال و عدم تدبیر نسبت داده و بدبینانه از آن مى

اند، که  (پیروان آئین مانى) و ملحدین مارقى و امثال آنها ـ از گمراهان و منحرفین ـ، آنها را به دست گرفته

  آورد. کنند که سر از محال در مى مىوجود خود را طورى تفسیر 

به آیینش داده و توفیق تفکّر در آفرینش و دستیابى به نتایج این » شناخت و هدایت«بر آنانکه خدا نعمت 

هاى وجود خدا است بخشیده شایسته اسـت بـه    تفکّر که عبارت از درك تدبیر و حکمت جهان که نشانه

و سپاس خدا بپردازنـد و از او بخواهنـد تـا بـر ثبـات و      خاطر این نعمت بزرگ (شناخت) زیاد به حمد 

اگر شکر کنیـد البتـه بـر (نعمـت) شـما      «فرماید  استقامتشان در این راه بیفزاید، چنانکه خدا در قرآن مى

  1»افزایم و اگر کفران کنید، بى گمان عذاب من شدید است. مى

نخستین دلیل بر وجود خدا پدید آمدن جهان و نظم و ترتیب و ترکیب اجزاء جهان است، که هر چیزى در 

اى که اگر در این باره بیندیشى و تجزیه و تحلیل کنى جهان را چـون   جاى خود قرار گرفته است، به گونه

  شد.با ى نیازمندیها در آن آماده مى بینى که همه سرایى منظّم مى

                                                        
 ٧اھیم، آیھ ـ لئن شكرتم الزیدنكم و لئن كفرتم ان عذابى لشدید سوره ابر ١
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آسمان همچون سقف برافراشته شده و زمین مانند فرش گسترده شده، و ستارگان چون چراغهاى تابانى بر 

ها جواهرات گرانبها اندوخته شده، و در هر چیـزى   رسند و در دل کوهها و تپه فراز زمین آویخته بنظر مى

شته و انواع حیوانات و گیاهان را ى اینها را در اختیار بشر گذا مصلحتى خاص، آماده کرده است، گویا همه

  براى او آفریده تا آنها را براى آسایش و تأمین زندگى، به استخدام خود درآورد.

گیرى و حکمت و نظام و مناسـبتها   ى روشنى است بر اینکه جهان بر اساس اندازه این نظم و ترتیب، نشانه

اى در میان مخلوقات قـرار   ه و یکپارچهاست، و دلیل یکتایى خداست، آن خدایى که بستگى و پیوند ویژ

داده و آنها را به یکدیگر مربوط و نیازمند ساخته است، او خداى یکتایى است که بزرگتـر از توصـیف و   

  گویند. ى جهان و او مى نسبتهاى ملحدان و کافران است که درباره

ا تو کمى صحبت کنم، هنگامى ى آغاز خلقت انسان که از همه چیز به ما نزدیکتر است ب اى مفضّل! درباره

ى بچه  ـ پرده3ى رحم  ـ پرده2ى شکم  ـ پرده1که بچه در رحم مادر قرار گرفت، سه پرده او را پوشانیده 

تواند نفعى به خود برساند یا ضررى را از خود دور سازد، خدا آنچه خوراك  دان، در این حال که بچه نمى

رساند و تا آن هنگام که در  رسد به او مى ند آبى که به گیاه مىى خون حیض، مان الزم داشته باشد به وسیله

رحم است، غذایش همین است، وقتى که خلقتش کامل شد و پوست بدنش توانست تحمل سرما و گرمـا  

دهد، آنقدر حرکـت و   نماید، و چشمش تاب دیدن روشنایى پیدا کرد، هواى آزاد شدن از قفس را سر مى

گردد، در این وقت چون محتاج به غذایى است که مناسب حال او باشد، خـدا بـه   آورد تا متولّد  فشار مى

جاى خونى که در رحم غذاى او بوده، همان خون را مبدل به شیرى  گوارا کرده و در پستانهاى مادر بـه  

آورد، رنگ و طعم آن خون عوض شده و غذاى مطبوعى براى کودك خواهـد شـد، نـوزاد     جریان در مى

کنـد، آن را در پسـتان    ا حرکت داده و زبانش را بیرون آورده به زبان حال جستجوى شیر مىلبهاى خود ر

هاى پستان طورى قرار داده شده که به راحتى در دهان بچه قرار گیـرد (و   یابد، جالب اینکه دکمه مادر مى

فتن گلـوى او  در پستان سوراخهاى ریزى قرار داده تا یکباره شیر به دهان بچه داخل نگردد و باعـث گـر  

کند تـا   نشود) و بچه بتواند با مکیدن، شیر را به تدریج وارد دهانش کند، از شیر مادر همچنان استفاده مى

  وقتى که بدنش لطیف است و براى غذاى دیگر مناسب نیست.

آورد،  بعد از آنکه بدنش رشد نموده و محکم شد و کم کم توانست که غذاهاى دیگر بخورد، دندان در مى

ى آن غذاها را نرم کند و فرو بردنش را آسان گرداند، به همین ترتیب رشد کرده تا به حد  بتواند بوسیلهتا 

روید، بشاش و  روید و اگر دختر باشد در صورتش مو نمى رسد، اگر پسر باشد در صورتش مو مى بلوغ مى

  اء و دوام یابد.زیبا شده، تا مردان متمایل به ازدواج با او شده و در نتیجه نسل انسان بق

آیا ممکن است این همه ترتیب و نظم که بر اساس کمال قدرت و مصلحت، بدون کمترین نقص و خطـا  

است، خود بخود بدون خالق و مدبر باشد؟ اگر کسى چنین گوید مسلّماً گفتـارش بـى اسـاس و از روى    
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اگر هرج و مرج و تضاد در یک آمد و  نادانى است؛ زیرا اگر تدبیرى در کار نبود چنین نظمى به وجود نمى

گیرى و کار از روى حساب بایستى  چنین هماهنگى و یکپارچگى ایجاد کرده، بنابراین عمد و تقدیر، اندازه

موجب خطا و محال گردد؛ زیرا خطا و محال بر ضد اهمالند، و این خود گفتاریست مفتضـح و دلیـل بـر    

کنـد، خـدا خیلـى     ت نیست و تضاد ایجاد نظـم نمـى  اش کار درس نادانى گوینده است؛ زیرا اهمال نتیجه

  گویند. بزرگتر از آنست که ملحدان و بى خدایان مى

  

  کودکان ى گریه فلسفه

ى کودکان چیست؟ در اطراف مغز کودك رطوبتهایى است  دانى حکمت و منفعت گریه ...اى مفضل آیا مى

سازد، گریه این رطوبت را از سر آنها  اى بزرگى مانند کورى و... مىکه اگر خارج نشود او را دچار خطره

  شود. کند و موجب صحت بدن و سالمتى چشمان کودك مى خارج مى

پدر و مادر کودك از این همه منفعت گریه طفل، بى اطّالع هستند، و سعى و تالش زیاد براى آرام کـردن  

سازند، با اینکه گریه براى او منفعت دارد  رایش فراهم مىشود ب کنند، و آنچه را که موجب آرامش مى او مى

دانند، اینطور به گریه بچه اعتـراض کـرده و موجـب آرامشـش      از آنجا که پدر و مادر، علّت گریه را نمى

شوند، همینطور است که در بسیارى از چیزها منافعى هست، ولى مردم بر اثر جهل و عدم آگاهى به آن  مى

در صـورتى کـه اگـر بداننـد و بفهمنـد زبـان بـه اعتـراض          1اض و انکار برمى آیندمنافع در صدد اعتر

  ى آن منافع و حکمتها آگاهى کامل دارد. گشایند...خداى بزرگ به همه نمى

  

  آید مى بیرون کودك دهان از که آبى منفعت

شود کـه اگـر از بـدن     آید براى آنست که در بدن او رطوبتهایى جمع مى آبى که از دهان کودك بیرون مى

  خارج نشود، موجب بیماریهایى مانند لقوه و جنون و فلج و گنگى و غیره خواهد شد.

ه کودك را طورى آفریده تا این رطوبتها از دهانش بیرون آید تا وقتى که این لطف و مرحمت خدا است ک

شناسـند، تفضّـل    دانند و نمى بزرگ شد دچار بیماریهاى خطرناك نگردد، خداى دانا به آنچه که آنها نمى

  فرموده است.

                                                        
 مردم دشمن مجھوالت خود ھستند. نھج البالغھ كلمات قصار» الناس اعداء ماجھلوا«فرماید:  ـ چنانكھ على علیھ السالم مى ١
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ده گنـاه  کردند، و در این مسـیر بودنـد، خـود را آلـو     اگر مردم نعمتها و الطاف بى شمار خدا را درك مى

کردند، پاك و منزّه است آن خدایى که به راستى چقدر نعمت و لطف و مرحمت نسـبت بـه همـه از     نمى

  گویند. مؤمن و کافر دارد، و او بزرگتر از آنست که باطل گرایان مى

  

  بدن اعضاء اسرارآمیز خلقت

ى که در هر یک براى رفع نیازمندیها شـده بینـدیش،   ى هر یک از اعضاء بدن و تدبیر ...اى مفضل درباره

اند، دستها براى کارکردن، پاها براى راه رفتن، چشمها براى دیدن،  بینى هر کدام داراى حکمت و فایده مى

دهان براى غذا خوردن، معده براى هضم غذا، جگر براى جدا کردن مواد سمى از موادى کـه بـراى بـدن    

بدن براى بیرون آمدن مواد اضافى (عرق) و شکم براى نگهدارى فضوالت، و فایده دارد، سوراخهاى ریز 

اند، اگر خـوب   عورت براى ادامه و بقاى نسل، و همچنین اعضاء دیگر که هر یک براى کارى ساخته شده

  اند. اى پدید آمده ى آنها بر اساس حکمت و منفعت ویژه بینى همه درباره هر یک بیندیشى مى

  اینها همه از کار طبیعت است؟ مفضّل پرسید: آیا

پندارند، اینها همه کار طبیعت است فرمود: باید از آنها سؤال کرد کـه منظورتـان از    کسانى هستند که مى

گویید، داراى علم و قدرت و اراده و امثال این صفات است، یا  طبیعت چیست، آیا این طبیعت که شما مى

کننـد   ت هست، پس چرا از اعتراف به آفریدگار خوددارى مىخیر؟ اگر در پاسخ گفتند: داراى علم و قدر

گویند طبیعت فهم و شعور و اراده ندارد، چگونه ممکن است از یـک   که کارش آن گونه است، و اگر مى

  چیز فاقد شعور و فهم این همه کارهاى حکیمانه و پرفایده سربزند؟

» طبیعت«خداى حکیم است، و آنچه را که بنام  گیریم که این کارهاى حکیمانه از ناحیه بنابراین نتیجه مى

  شود، منظور سنّتى است که خدا آن را در دستگاه آفرینش قرار داده است. گفته مى

  

  گوارش دستگاه شگفتیهاى

ى دقیق و اسرارآمیز گوارش را به دقت بررسى کن، ببـین   ى هضم غذا بیندیش، کارخانه اى مفضل درباره

شود، معده آن را طبخ و دگرگون کرده و آن را توسط رگهاى باریکى به جگر  که چگونه غذا وارد معده مى

کننـد، تـا در آن    اى خلق کرده که غذا را صاف مـى  ى صاف کننده رساند، خدا آن رگها را مانند وسیله مى

  رسد.سنگینى و زبرى نباشد و در نتیجه به جگر که بسیار لطیف و نازك است، صدمه ن
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و پس از آنکه غذاى صاف شده به جگر رسید، جگر به قدرت خدا آن را به خون مبدل کرده و آن خون به 

رسد، رطوبتها و فضوالتى که باید دفع شود در  ى رگهاى بسیارى که آماده شده به تمام نقاط بدن مى وسیله

درار و آن فضوالت بـه صـورت   مثانه و روده که براى آن آماده شده جمع شده و آن رطوبتها به صورت ا

  گردد. مدفوع دفع مى

  رود. به سپرز مى» سودا«(کیسه صفرا) و قسمت دیگر بنام » زهره«قسمتى از مواد سمى به 

در تدبیر و حکمت خدا بیندیش و ببین چگونه هر عضوى را براى کارى در جاى مخصوصى قرار داده، و 

یمارى و تباهى بدن نگردند، نیروى دافعـه را در نظـر   همه را مرتّب کرده تا داخل خون نشوند و موجب ب

دارد و هر وقت بخواهد آن را دفـع کـرده و هـر وقـت      بگیر، ببین که چگونه فضوالت را در خود نگه مى

ها  گیرى نماید، بزرگ است آن خدایى که به راستى چقدر با زیباترین اندازه بخواهد از دفع آن جلوگیرى مى

  ان را ساخته است حمد و سپاس مخصوص و شایسته او است.و محکمترین تدبیرها، جه

  

  صدا عضوهاى شگفتیهاى

اى اسـت کـه صـدا از آن خـارج      ى صدا و سخن و مقدمه و آالت آن بیندیش حنجره مانند لوله ...درباره

د کند، عضالت شش که بـراى  دمد، تا باد در آن وار شود، شُش شبیه لبهایى است که به آن لوله نى مى مى

ى   اند تا بـاد وارد لولـه   شوند، مانند انگشتانى هستند که لب و نى را گرفته بیرون آمدن صدا قبض مى ى ـن

آیـد کلمـه و    ى آنها صدایى که از حنجره بیـرون مـى   شود، لبها و دندانها و زبان براى آنست که به وسیله

شوند تا صدا  ى نى گذاشته مى ست که به تناوب به دهانهى موزون بسازد، و آنها همچون انگشتانى ا جمله

هاى گوناگون درآورند، هرچند محل تولید صدا را به صدا در لوله نى تشبیه کردیم، (ولى ایـن   را به نغمه

  تشبیه نارسا است) بلکه حقیقت این است که آن را به خودش تشبیه کنیم، یعنى نظیرى براى آن نیست.

ى  بوط به صدا، تنها سخن گفتن نیست، بلکه فواید دیگرى نیز دارد، مثالً به وسـیله ى این اعضاى مر فایده

دهـد،   شود، و بدین وسیله دستگاه تنفّس، به کار خود ادامه مى حنجره هواى گوارا از خارج وارد شش مى

یص ى تشـخ  اى در این امر، اختاللى بوجود آید باعث خفگى و مرگ خواهد شد. زبان وسیله که اگر لحظه

  کند. ها است، به عالوه کمک شایانى براى فرو بردن غذا مى مزه

کنند، تا گوارش شده و فرو بردنشان آسان گردد، و این دندانها عالوه بر این  دندانها خوراکها را خورد مى

ه کنند، در این بار همچون پایه نگهدارنده لبها هستند، لبها را از واافتادگى و جریانات داخل دهان حفظ مى

  بینى کسى که دندانهایش ریخته شد، لبهایش متزلزل و وارفته است. اندیشه کن مى
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کنند، تا کنترل دستگاههاى آب گیر حفظ  لبها آب و آشامیدنیها را به تدریج و از روى میزان وارد دهان مى

اهد دهان خـود  ى درهاى دهانند که انسان هر وقت بخو گردد، و اختاللى پیش نیاید، به عالوه لبها به منزله

  بندد. کند و هر وقت بخواهد مى را باز مى

  

  »ادراك مرکز: «مغز شگفتیهاى

ها و دیوارهاى طبقه بندى شده پوشانده  بینى در پرده بیندیشى، مى» مغز«ى ایستگاه اسرارآمیز  هرگاه درباره

ى محکم سر مانند کاله خود بر روى مغز نهاده  شده تا از صدمه و اضطراب محفوظ بماند، جمجمه و کاسه

شده تا مغز از هر ضربه و آسیبى در امان باشد، و بر روى پوست سر، مو رویانیده، تا همچون پوستین باشد 

و سر را از سرما و گرما نگهدارى کند، چه کسى مغز را در چنین حصار محکمى قرار داد؟ و اینگونـه بـا   

ا آن کسى جز خداى بـزرگ خـالق جهـان اسـت؟ آن خـدایى کـه مغـز را        دقّت از آن نگهدارى کرد، آی

سرچشمه حس و ادراك قرار داده و براى اینکه از خطر محفوظ بماند در جاى بلندى از بدن گـذارد، بـه   

  1خاطر آن ارزش و مقام بیشترى که نسبت به سایر اعضاء دارد.

  

  کیست؟ کار شگفتیها این

در درون سینه، پنهان ساخت؟ و با زره محکم فقرات سینه که پیراهن او اسـت، آن را  ...چه کسى قلب را 

ها که با گوشت و عصب همراه است، قرار داد، تا ایـن عضـو حسـاس آسـیب      پوشاند، و در حصار دنده

  نبیند؟

                                                        
١

است. ولى امروز از مسلّمات شده كھ مركز » قلب«احساس و ادراك كردند، مركز  ـ موضوع قابل توّجھ اینكھ سابقاً تصّور مى 
» و جعل�ھ ینب�وع الح�س«ق�رن قب�ل در بیان�ات ف�وق ب�ا تعبی�ر  ١٣اس�ت، ای�ن مطل�ب را ام�ام ص�ادقحدود » مغز«احساس و ادراك 

ر در قرآن و روایات فرموده است، بھ راستى كھ با بھترین و كاملترین وجھ، نقش مغز و مركزیت آن را بیان نموده است، و اگ
 شود كھ قلب را مركز قرار داده، منظور مغز و روح است نھ قلب صنوبرى شكل. مطالبى دیده مى

 شود: براى توضیح بیانات امام علیھ السالم در مورد پرده و دیوارھاى محكم مغز در اینجا بھ نكاتى اشاره مى
ى سر چسبیده و مغز را از حركت و اضطراب  ى ضخیم كھ بھ كاسھ ـ پرده١ى سھ پرده نگھدارى فرموده:  خدا مغز را بھ وسیلھ

ى  اى است بین این دو پرده كھ ھمچون خانھ ـ پرده٣ى متّصل بھ مغز كھ داراى رگھاى خونى فراوانى است  ـ پرده٢دارد  نگھ مى
ر است كھ حركات مغز را كھ بھ گویند، در میان این تارھا مایعى پ عنكبوت داراى تارھایى است از این رو آن را عنكبوتیھ مى

كند، از آنجا كھ رگھاى خونى مغز بھ واسطھ حركات قلب داراى ضربان شدیدى  شود تحّمل مى ى رگھاى آن پیدا مى واسطھ
ى لطیف مغز بین رگھا و كاسھ سر فشرده شده و  است، اگر مایع عنكبوتیھ نباشد كھ فشار ضربان آن رگھا را تحّمل كند، ماده

 رد، این مایع براى آنست كھ از فشار رگھاى خونى مغز جلوگیرى كرده تا مغز از خطر محفوظ بماند.خو صدمھ مى
 ضمناً باید توّجھ داشت كھ مغز داراى مناطقى است مانند منطقھ شنوایى، بویایى، چشایى، منطقھ محّركھ و...

 



 155

» مـرى «چه کسى در حلق، دو راه قرار داد، یکى حلقوم متّصل به شش، براى بیرون آمدن صدا، و دیگرى 

قـرار داد، تـا هنگـام غـذا     1رساند و متّصل به معده است، و براى حلقوم سـرپوش   که غذا را به معده مى

ى محکمى روى حلقوم قرار گیرد و نگذارد چیـزى وارد راه حلقـوم شـده و باعـث      خوردن، مثل دریچه

  خفگى و مرگ گردد؟

بدون کمترین سستى هواى خارج را گرفته و به  چه کسى شش را آنچنان هواگیرنده و حیاتبخش آفرید که

رساند، که اگر اندکى این کار را تعطیل کند، حرارت درون سینه را فرا گرفته و موجب مرگ انسان  بدن مى

  خواهد شد؟

چه کسى مجراى ادرار و مدفوع را کنترل کننده آفریده، که اگر این کنترل نبود، این فضوالت دائماً زندگى 

  کرد؟ باه مىرا آلوده و ت

شود بلکـه آنچـه را شـمرده     ها اسرارآمیز است، که هرچه شمرده شود، تمام نمى چقدر از این قبیل پدیده

  نشده و بشر به آن آگاه نیست، بیشتر است؟

چه کسى معده را عصبانى بسیار تند آفریده و در آن دیوارهاى محکم و زبر قرار داده کـه بتوانـد غـذاى    

  د جا داده و زیر و رو کند؟غلیظ و سنگین را در خو

چه کسى جگر را نازك و لطیف خلق کرده تا غذاى صاف شده و نرم را بپـذیرد تـا بـه ترتیـب دیگـرى      

  تر از هضمى که قبالً بوسیله معده انجام شده، هضم کرده و به مصرف بدن برساند؟ لطیف

د بودن دسـتى در خلقـت اینهـا    آیا این امور و حکمتها را جز خداى توانا آفریده؟ آیا هیچ گونه خودبخو

  دارد؟

ى تدبیر مدبرى حکیم، توانا، آگاه بر آنها قبل از خلقتشان است، که عجز و نقص  نه هرگز! بلکه اینها زاییده

  در او راه ندارد و به همه چیز خبیر و آگاه است.

شود، آیا  رى مىهاى محکمى از استخوان نگهدا اى مفضّل فکر کن چگونه مغز نازك و لطیف در میان لوله

  کند؟ جز خدا کسى آن را این چنین حفظ مى

شـود، آیـا جـز خـدا آن را      و چگونه خون در رگهاى مخصوصى همچون آب در ظروف، نگهـدارى مـى  

  نگهدارى کرده تا به تمام جاهاى الزم بدن برساند؟

  به آنها کمک کنند؟ها در اطراف انگشتان قرار گرفته، تا در کارها انگشتان را حفظ کرده و  چگونه ناخن

ى گوش برسد، که اگر صـدا یـک دفعـه     ى گوش پیچیده شده تا صدا در آن بپیچد و به پرده چگونه میانه

                                                        
 ـ اپیگلت. ١
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  1شد ممکن بود که به پرده گوش آسیب برسد؟ وارد گوش مى

  نشستن رنجیده نشود. چگونه گوشت بر رانها و نشستگاه قرار داده شده، تا او راحت در زمین بنشیند، و از

(در این امور هدفهاى بس عالى و حکمتهاى دقیق آشکار است، نه اینکه دست تصادف و خودبخود فاقد 

  هدف در کار باشد.)

  چه کسى انسان را نر و ماده آفرید جز آنکه هم نسلش کرد و از هم بیافرید؟

  و چه کسى هم نسلش کرد مگر آنکه آرزومندش ساخت؟

  ش ساخت و آالت کارش عطا کرد مگر آنکه کاریش آفرید؟و چه کسى آرزومند

  و چه کسى کاریش آفرید جز آنکه نیازمندش ساخت؟

  و چه کسى نیازمندش ساخت جز آنکه به نیازش کشید؟

  و چه کسى به نیازش کشید جز آنکه عهده دار رفع نیازش شد؟

  و چه کسى به فهم اختصاصش داد جز آنکه برایش پاداش نهاد؟

  ى نگهدارى بخشید جز کسى که او را قدرتمند کرد؟ به او چاره و وسیلهو چه کسى 

  و چه کسى به او قدرت داد جز کسى که او را داراى حجت کرد؟

تـوان نائـل    گیرد جز کسى که به حد شکرگزاریش نمـى  اش تمام شد چه کسى دست او را مى هرگاه چاره

  شد؟

نظام و ترتیب اسرارآمیز بر اسـاس خودبخـود و پـوچ    مفضّل! فکر کن و در این اوصاف بیندیش، آیا این 

  است و یا بر اساس حکمت و تدبیر است؟

ى   ط آن به ترتیب خاصـهمین قلب را برایت تعریف کنم، در قلب منفذى به طرف شش قرار دارد، که توس

  گردد. که اگر در این عمل توقعى پیدا شود، انسان دچار خطر مى2رسد هوا (اکسیژن) به قلب مى

بت دهد که این همه اسرار و رموز را به اهمال و تصادف نس آیا هیچ عاقل و اندیشمندى به خود اجازه مى

دهد؟ و در خود دلیل و شاهدى براى دورى از این نسبت نیابد، دور و سرکوب باد کسى که خـود را بـه   

آمیز کور است، تا آنجا که تدبیر و اراده را در  دهد ولى فکرش از این همه آفرینش شگفت فلسفه پیوند مى

                                                        
ھ�ایى ك�ھ در وس�ط ـ بھ این مطلب كھ رسیدم، بھ یاد این نكتھ افت�ادم ك�ھ اكن�ون در ق�م ب�ر اث�ر فش�ار آب زی�اد رودخان�ھ، ب�ھ چاھ ١

ھا لطمھ و آسیب رسیده و در نتیجھ بى آبى و كم آبى در قم بوجود آمده است،  ھاى آن چاه ھا و دستگاه رودخانھ حفر شده و بھ لولھ
كردن�د ای�ن آس�یب ب�ھ  گویند، اگر در طول رودخانھ در ھر چند مترى، سدھاى مخصوص فشار شكن، درس�ت م�ى كارشناسان مى

كردند، ح�ال ببینی�د خ�دا ب�ا پیچی�ده ق�رار دادن  نظر تكنیكى الزم بود كھ این سدھاى مخصوص را درست مىرسید، از  چاھھا نمى
 ى ظریف گوش لطمھ نرسد. جل الخالق و عظم المخلوق. منفذ گوش، از فشار صوت كاستھ تا بھ پرده

 
٢

رسد و قلب آن را بھ تمام نقاط بدن  ى ششھا بھ قلب مى یھـ ناگفتھ نماند كھ مواد غذائى و اكسیژن توسط چھار رگ از ناح 
 رساند. مشروح این مطلب در كتب علوم طبیعى آمده است. مى
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  کند. آفرینش انکار مى

  

  ایرادتراشان به پاسخ

اگر «اند:  گروهى از به اصطالح متکلّمین و فالسفه که جهل و کمبود علم و درك آنها را فرا گرفته گفته«...

گشـود و   خواست به راحتـى آن را مـى   شد پزشک هرگاه مى شکم انسان همچون شکل قَبا، باز و بسته مى

ونى که بسته اسـت و چشـم   کرد، آیا این بهتر از وضع کن دید و دستش را وارد شکم کرده و مداوا مى مى

توان درد درون شـکم را فهمیـد مگـر از     بیند و دست به آن راه ندارد، نبود؟ که با این وضع نمى آنرا نمى

راههاى مشکل و دشوار مانند دیدن ادرار و عرق بدن و امثال آن که غالباً منجر بـه اشـتباه و انحـراف در    

  »د.شو تشخیص طبیب خواهد شد و احیاناً موجب مرگ مى

  شد.  گویند بود، موجب اشکاالتى مى دهد اگر فرضاً آنطور که آنها مى امام در پاسخ این گروه ادامه مى

شد، و او احساس بقاء و دوام کرده و به سالمتى  نخست اینکه ترس از بیمارى و مرگ از انسان برداشته مى

  کشاند. .مىشد و همین غرور او را به طغیان و استبداد و ستم و.. خود مغرور مى

دوم اینکه رطوبتهایى که در درون شکم است، به بیرون سرایت کرده، و بدن و لبـاس و محـل جلـوس و    

  کرد. باالتر از آن زندگیش را آلوده و کثیف مى

دهند که از حرارت مخصوص طبیعى که خـدا   سوم اینکه معده و جگر و قلب وقتى به کار خود ادامه مى

شد تاچشـم   یرى کرده، برخوردار باشند، هرگاه در شکم شکافى بود که باز مىگ آن را در درون بدن اندازه

درون آن را ببیند و دست بتواند براى معالجه داخل آن گردد، سردى هوا وارد درون شده و نظام حـرارت  

افتادند و دنبالش مـرگ انسـان فـرا     زد، و در نتیجه دستگاههاى درون از کار مى طبیعى درون را به هم مى

  رسید. مى

  بینى که همه این امور خیالى ـ غیر از آنکه مطابق خلقت است ـ بى اساس و پوچ است؟ آیا نمى

...درست در مورد نیروهاى اسرارآمیزى که در ساختمان بدن انسان بکار رفته مانند فکـر، تصـور، خیـال،    

  عقل، حافظه و...بیندیش.
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  فراموشى و حافظه فوائد

  دهد: امام ادامه مى

دانى که بـه چـه وضـعى     شد، مى محروم مى» حافظه«اگر انسان در این میان تنها از یک نیرو یعنى نیروى 

شد، در این حال نفع و ضرر خود  افتاد؟ و تا چه اندازه امور زندگى و معاش و تجربه هایش، مختل مى مى

گفته و برایش گفته شده، کسى که به او نیکى کرده یا بدى، سـود   و آنچه را گرفته و داده، دیده و شنیده،

رفت، و دیگر امکان نداشت، هر چنـد تمـام عمـرش را صـرف      رسانده یا ضرر، همه اینها از خاطرش مى

کرد، این همه معلومات گوناگون را فرا گیرد، راهى به جایى کـه بارهـا در آن، راه رفتـه     تحصیل علم مى

شد، قدرت آنرا نداشت که چیزى از گذشته را تصور کند، خالصه اینکه  مند نمى اش بهره برد، از تجربه نمى

شد حال توجه کن که چگونه سلب یک نعمت از سـاختمان وجـود    به طور کلّى از انسان بودن خارج مى

  ناپذیر خواهد شد؟ انسان، موجب ضایعات جبران

نیـز از نعمتهـاى   » فراموشى«رین نعمتها است، نعمت حال باز توجه کن. به همان گونه که حافظه از بزرگت

بزرگ بلکه از نعمت حافظه باالتر است؛ زیرا اگر فراموشى نبود، تمام خـاطرات حـزن آور و مصـیبتها و    

نشست، آب خوش  شد، حقد و خشمش فرو نمى ماند، حسرتش تمام نمى ناراحتیها همواره در یاد انسان مى

هاى تلخ در برابر چشـمش   برد، و خاطره متهاى لذّت بخش دنیا لذت نمىرفت، از نع از گلویش پایین نمى

  ریخت. مجسم شده، زندگى او را بهم مى

را به خاطر مصالح و منافعى » نسیان«و » حافظه«ببین! ببین خدا چگونه دو نیروى مختلف و ضد هم یعنى 

اى (به غلط) خیال  زدیک است عدهاى که ن که در هر کدام است، در وجود انسان قرار داده است، به درجه

بینى که خدا آنها را به خاطر منافع و مصالحى که   کنند که هر یک از این دو خالقى جداگانه دارند، ولى مى

  هر کدام دارند، در یکجا جمع کرده است.

  

  حیوانات هوش

ر حیوانات قرار داده تا نفع و ضرر خود درباره هوش حیوانات بیندیش، خدا زیرکى و هوش مخصوصى د

  ى آنها از نعمتهاى الهى برخوردار گردند. را تشخیص دهند، تا همه

شود از ترس اینکه مبادا سم مار در  خورد، و بر اثر زهر مار بسیار تشنه مى مثالً وقتى که گاو کوهى مار مى

ایستد و از تشنگى  کنار آب گودالى مى آشامد، چه بسا بدنش پراکنده شود و او را به کشتن دهد، آب نمى

میرد. ببین خدا این هـوش و خـوددارى    زند؛ زیرا اگر آب بخورد فوراً مى کند ولى لب به آب نمى ناله مى



 159

عجیب را به این حیوان عطا کرده تا از مرگ حتمى نجات یابد، که شـاید آدم عاقـل نتوانـد ایـن چنـین      

  خوددارى کند.

  

  ستارگان

شوند، و به طور  ى ستارگان و سیرهاى گوناگون آنها فکر کن، بعضى از آنها از مراکز خود دور نمى درباره

اى به منطقه دیگر  کنند: (ستارگان ثابت) و بعضى در سیرهاى خود با هم مختلفند و از منطقه جمعى سیر مى

قسم است، یکى حرکت عمـومى کـه آن از    شوند (ستارگان سیار) و حرکت این ستارگان بر دو منتقل مى

مشرق به مغرب است و دیگر حرکتى است که مخصوص هر کدام از آنها اسـت و از مغـرب بـه مشـرق     

  1است.

شد که  ارگان، تدبیر مدبر حکیمى نبود، چه چیز مانع مىپرسم اگر در حرکت و ترتیب این ست از منکران مى

ى آنها متحرّك باشند؟ زیرا از طبیعت مهمل و بى شعور غیر از یک کـار سـاخته    ى آنها ساکن یا همه همه

  نیست پس این دو قسم حرکت گوناگون بر میزان و تقدیر و مدار خاص از کجا آمد؟

گیرى است، نه شانس و تصادف و اتّفاق  مت و تدبیر و اندازهى اراده و حک و این سیرهاى گوناگون نشانه

  پندارند. که منکران مى

  

  آفرینش از خدا ذات جدایى

شود که وجود خدا با هر چیزى  وجود خدا از هر جهت، از آفرینش جداست، اگر بپرسند چگونه تصور مى

  از جهان خلقت، مباینت داشته باشد؟

  شود: آنها چنین است که راه شناخت خدا از این چهار راه دنبال مىپاسخ 

  ـ مالحظه شود که آیا او موجود است یا نه؟1

  ـ ذات خدا چیست؟2

  ـ او چگونه است و صفاتش چیست؟3

  ـ براى چه او وجود دارد، علّتش چیست؟4

                                                        
 اى كھ روى سنگ آسیا بھ طرف چپ حركت كند و آسیا آن را بھ جانب راست حركت دھد. ـ مانند مورچھ ١

 



 160

اسـت ـ بشناسـیم، فقـط     توانیم خداى خود را ـ آن طور که شایسـته شناسـایى     از این چهار راه، ما نمى

توانیم بفهمیم که موجود است، وقتى که بگوییم او چگونه است و چیست؟ جواب منفى اسـت؛ زیـرا    مى

  شود براى چیست؟ توان درك کرد، و وقتى گفته مى ذات او را آنطور که هست نمى

  ها است، و دیگر چیزى علّت او نیست. ى پدیده این هم درست نیست؛ زیرا خدا خالق همه

شود که بداند او چیست، چنانکه انسان  انگهى اینکه انسان درك کرده که خدا وجود دارد، موجب آن نمىو

داند که روح چیست و چگونه اسـت و همچنـین موجـودات روحـانى      علم به وجود روح دارد، ولى نمى

  دیگر.

ى آفریدگار جهـان   یهاى از نظریات عمیق و ژرف بود که در پرتو وحى از ناح این بیانات، خالصه و نمونه

ابراز شده است، مشروح آن در جاى مناسب خود  السالم علیهتوسط امام ششم حضرت جعفر بن محمد الصادق 

  باید بررسى گردد.

  

  است؟ حکیم و دانا ماده آیا

حکمت است، ولى چـه  کنیم که جهان بر اساس علم و اراده و قدرت و  مادى: تا اینجا شما را تصدیق مى

مانعى دارد که این امور در ذات وجود ماده، نهفته باشد، بى آنکه غیر ماده، این نظـم و ترتیـب را بـه آن    

ى این نیروها است که در پرتوى این نیروها آنچه بخواهـد   ى اصلى داراى همه بخشیده باشد، بنابراین ماده

  دهد؟ انجام داده و آنچه اراده کند، فرمان مى

نهایت داراى علم و  ى اصلى و نخستین، ازلى (بى آغاز) بوده و در هرجا بخواهد بى ى: بنابراین باید مادهاله

حکمت بوده و در هر جا خالق باشد، نه با کمک دیگرى بلکه صرفاً بخـاطر آنکـه مـاده اسـت، در ایـن      

ه زمـانى چیـزى   صورت اختالفى در درجات علم و آگاهیش در بعدهاى گوناگون نیست و چنین نیست ک

بداند و زمانى نداند، بلکه بر حسب تکامل و هدفهاى هر روزه، لزوماً تکامل پیدا کرده و همچنان به سوى 

  رود. کمال به پیش مى

در حالى که بین بعدهاى گوناگون مواد مختلف از نظر درجات آگاهى مواد و از جهت داشتن علم و جهل، 

ى  وجود انسان که از مواد جهان اسـت، چیزهـایى را بـه وسـیله    کنیم، مانند  اختالف شدیدى مشاهده مى

ى سایر اعضایش باالتر از احساس حیوانى ـ با درجات مختلفـى کـه      کند، ولى به وسیله مغزش درك مى

  فهمد. دارد ـ چیزى را نمى

نـد  ک وانگهى عقل انسان که در کمال مادى به اوج رسیده، بسیارى از قوانینى را که بر ماده حکومت مـى 
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درصد وجود خودش را ـ درك نکرده و نشـناخته    99درصد جهان را ـ حتّى   99توان گفت  داند، مى نمى

است، این عقل و فکر که متکاملترین ماده است به قوانین جهان آگاهى ندارد، چگونـه قـوانین جهـان را    

  بوجود آورده و نظم و ترتیب اسرارآمیز به آنهابخشیده است؟

ى نخستین و اصلى که از همـه   کاملى که در اوج کمال قرار دارد، بنابراین وضع مادهى  این است کار ماده

اى که هنوز به  ى اصلى این تحولها و ترقیاتى که بعداً بوجود آمده جدا است چگونه خواهد بود؟ این ماده

  تحوالت و ترقّیات معمولى نرسیده تا چه رسد به اوج ترقّیات.

انگیز جهان که عقـل و فکـر و    ها و قوانین محکم و شگفت هاى دقیق و اراده ظمبنابراین، این شگفتیها و ن

ى وجود ماوراء ماده کـه وجـود    ى ذات ماده نیست، بلکه از ناحیه ى بشر را مبهوت ساخته، زائیده اندیشه

  باشد که آن جز خداى یکتاى، حى و قیوم نیست. ى ماده است، مى ازلى سازنده و نگهدارنده

نکه اگر ماده، جاهل و ناتوان و فاقد شعور بود، حاال هم همینطور است، حق این است که بگوییم نتیجه ای

ى غیـر از   ناپذیر است بر اینکه هرگونه ماده دست نیافتن عقل و فکر به بسیارى از قوانین مادى، دلیل خلل

  و تدبیرها باشد.ها  ى این همه نیروها و دقّت تر از آنست که سازنده عقل انسانى، بسیار ضعیف

  

  ماده غیر یا ماده ازلیت

مادى: در این مطلب با شما موافقیم که ماده در تحوالت و ترقّیات نیاز به غیر خود دارد، ولـى ایـن نیـاز    

ى ى از عدم) خواهند بود، ول مربوط به ترقّیات و تکامل عارض بر ماده است، که طبعاً حادث (پدیدار شده

  ذات ماده ازلى (بى آغاز) است.

باشد یعنى در ذات خود غنى و بى نیاز باشد، ولى در ترقّیـات و  » ازلى«اى ذاتاً  الهى: محال است که ماده

  سایر کماالت مختلف در ابعاد گوناگون نیاز به غیر خود داشته باشد.

  قبالً خاطرنشان گردید که:

است چنانکه عکس آن نیز همینطور است یعنـى ازلیـت    ء، مستلزم ازلیت صفات ذات ـ ازلیت ذات شى1

  صفات مستلزم ازلیت ذات است.

بـر وجـود    -هاى حدوث (مسبوق به عدم بودن) است  ـ عارض شدن عوارض و تحوالت ـ که از نشانه 2

  باشد. ازلى (بى آغاز) محال عقلى است؛ زیرا اجتماع دو نقیض است و آن محال مى

  یت بودن آن بطور مطلق (نه نسبى) و تعدد چنین چیزى محال است.نها ء یعنى بى ـ ازلیت شى3

  داند. ـ علوم تجربى، ازلیت ماده را محال مى4
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رسانیم امید آنکه در این مورد همـین مقـدار    بحث پیرامون محال بودن ازلیت ماده را در اینجا به پایان مى

  کافى باشد.

  

  ماده حدوث دالئل

  ماده حدوث درباره دیگر بررسیهاى

(بى آغازى)ماده پى ببریم؛ » ازلیت«(آغاز داشتن) و یا » حدوث«توانیم به حقیقت و کنه  الهى: ما هرگز نمى

ایم، تا حـدوث آن را   ایم تا ازلى بودن ماده را بیابیم و نه در آغاز حدوث ماده بوده زیرا ما نه در ازل بوده

ى آثار و ویژگیهاى آن نیست، و  یابیم، بنابراین راهى براى دستیابى به حدوث یا ازلیت ماده جز از ناحیهدر

ى آثار و ویژگیهاى ماده همچون سپاهى نیرومند و بزرگ با سالح کوبنده خود، ازلیـت مـاده را طـرد     همه

  کنند. مى

ـ  در گذشته به طور مشروح، آثار و نشانه ى کـردیم، در اینجـا همگـى آثـار و     هاى حدوث ماده را، بررس

  یابیم که عبارتند از: هاى حدوث و فقر و نیاز و محدودیت را به طور کامل در ماده مى نشانه

گیریم که هیچ گونه نشانه و خاصیت ازلیت (بى آغازى) در ماده  تغییر، زمان، حرکت و ترکیب، و نتیجه مى

  دوث ماده از نظر ذات و عوارض است.ناپذیر بر ح نیست، و این بررسى، دلیل و شاهد خلل

گیریم، این دو بر اثر حرکت وضعى و انتقالى زمـین، و طلـوع و    به عنوان مثال: شب و روز را در نظر مى

ایم، ولى از دیدن  آید، ما هر چند حدوث شب و روز را در آغاز ندیده غروب خورشید بر آن، به وجود مى

بریم؛ زیرا شب پس از نابودى روز و به دنبال آن  آغاز پى مىحدوث کنونى آنها به حدوث مطلق آنها در 

ى    کند، و به همین ترتیب ادامه مى شود، سپس روز پس از نابودى شب آن را دنبال مى حادث مى یابـد، ـب

ى  آنکه هر دو با هم در یک افق و در یک آن بتوانند اجتماع کنند، و پدید آمـدن بعـد از نـابودى نشـانه    

  دوث است.حدوث، بلکه خود ح

اى از ازلیت، و تصور  اند بدون هیچ چهره بنابراین شب و روز در گذشته نیز مانند زمان حاضر، حادث بوده

ى شب و روز، آغازى نداشته و بیکران از ازل بوده، مردود است؛ زیرا حـادث بـودن تمـامى     اینکه سلسله

رنه موجب اجتماع محدود و نامحـدود  ى پیوسته دلیل عدم ازلیت سلسله است، وگ افراد این رشته و حلقه

  شود که اجتماع دو نقیض محال است. مى

مادى: حدوث شب و روز ـ هر طور باشند ـ دلیل حدوث زمین نخواهد بود، چنانکه عوارضى که بر ماده   
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اى از حدوث در طول عمر مـاده،   شود موجب حدوث ذات ماده نخواهد شد، نتیجه اینکه نشانه عارض مى

  ث ذات ماده، و شاهد بر ورود پى در پى حوادث گوناگون بر یک ماده نیست.مساوى با حدو

  

  ماده حدوث بر چهارگانه هاى نشانه

  ماده حدوث ى نشانه نخستین دگرگونى،»: تغییر« ـ1

اى از موارد دستخوش آنست،  در پاره الهى: عوارض و دگرگونى هایى که ماده در همه جا و هر حال و یا

  دلیل حدوث ذات ماده است.

ى نیاز و فقر ماده به آن عوارض است، وگرنه چرا  اما عوارض کوتاه مدت، بخاطر اینکه این عوارض نشانه

  شد؟ بر آن عارض مى

ى  و نه نشانهى ازلى  ى حدوث آن؟ و یا نه نشانه ى ازلى بودن آنست یا نشانه آیا عارض شدن بر ماده نشانه

  حدوث؟

ى ازلیت، ثابت بودن و استقرار فعلى و بـى نیـازى مطلـق     ى ازلیت است؛ زیرا نشانه توان گفت نشانه نمى

ى خاصى داشته باشد، جلب و دست اندازى به عارضـه و   است، بى آنکه نیازى به جلب حالت یا عارضه

  جود ازلى کامل.حالتى، تنها در چیزى که نقص و کمبود دارد، صحیح است نه در و

اى بدون تکرار بر آن عارض شد، همین نشانه روشن است کـه   اى را فرض کنیم، که عارضه هرگاه ما ماده

  اى پیدا نمود. ذات آن ماده، حادث است؛ زیرا دگرگون شده و نیاز به دست اندازى به عارضه

هاى حدوث پیوند  ث و نشانهى حواد حال اگر وضع ماده با یک عارضه چنین باشد، اکنون که ذاتش با همه

  دارد، چگونه خواهد بود؟ بى آنکه بتواند از آن حوادث و عوارض جدا گردد.

اى دستخوش تغییر و حرکت دائم و زمان و ترکیب است، هیچ ماده و انـرژى در طـول    دست کم هر ماده

هـاى   رگترین نشانهعمر خود، از این چهار عارضه، به ویژه مرکّب بودن، خالى نیست و ترکیب، خود از بز

  نیاز و حدوث است.

و از آنجا که هر جسمى، از این امور جدا نیست که عبارت است از اجتماع یا افتراق، حرکت یا سـکون،  «

گیریم که جسم، حـادث اسـت؛    و از آنجا که اجتماع و افتراق و حرکت و سکون، حادث است، نتیجه مى
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  1» زیرا توأم با چیزى است که حادث است.

گونیها توأم است یک نوع پیوند و پیوستگى بین ماده و این دگرگونیها وجود دارد، در واقع ماده با این دگر

گردد؛ زیرا ماده ـ هر کجا و هرطور که باشد ـ دسـتخوش     به طورى که یکى بر دیگرى مقدم و مؤخّر نمى

  شود. دگرگونى است، و به هیچ وجه از دگرگونى جدا نمى

کنیم که داراى حرکت است نه سکون، و یا داراى سکون است نه حرکت، یـا   بارى جسمى را مشاهده مى

ى این حاالت و عوارض دلیل جواز و تحقّق آن در غیر  اع است نه افتراق یا به عکس، مشاهدهداراى اجتم

آن ماده از مواد دیگر نیز خواهد بود، و براى اثبات حدوث ماده، همین مقدار کافى است که امکان دارد و 

ض یک حالت جایز است، حاالت حادث گوناگون بر آن ـ در مدت عمرش ـ وارد گردد، بلکه امکان عرو  

نیز کافى است؛ زیرا بدون تردید ماده دستخوش حالتهاى حادث است و محال است که صفات و عوارض 

  حادث، بر وجود ازلى عارض گردد، چنانکه به عکس عروض صفات ازلى بر وجود حادث محال است.

و امکان عروض نتیجه اینکه: جدا نشدن جسمها ـ هر طور باشند ـ از عروض حاالت گوناگون، بلکه جواز 

هاى بارز است بر اینکه:  این حاالت بر آن جسمها در طول عمرشان، همچنین در زمان مخصوصى، از نشانه

  2»گیرد حادث است. شود و بر آن پیشى نمى ماده، حادث است؛ زیرا آنچه ماده از آن جدا نمى«

بر ماده که در طول عمر ماده » عروض حوادث«نیازى به اثبات و تحقق » حدوث ماده«و ما در مسیر اثبات 

اى در  شود، نداریم هرچند این عروض، حقیقتى است که قابل انکار نیست؛ زیرا حدوث عارضـه  دیده مى

ى کلى و خلل ناپذیرى که در  قاعدهوقتى بر ماده یا امکان آن، دلیل حدوث ذات ماده خواهد بود، به دلیل 

  فلسفه است و آن اینکه:

بین ازلیت و حدوث، تباین و جدایى کامل است، همچنین بین اوصـاف ایـن دو جـدایى کامـل اسـت،      

همانگونه که تبدیل ازلى به حادث یا حادث به ازلى، محال است، اتّصاف هر یک به صـفت دیگـرى نیـز    

شود، بنابراین عروض هر  ه آنچه که ذاتاً با آن تناسب دارد متّصف مىمحال است؛ زیرا هر یک از این دو ب

شود، دلیل روشن و آسیب ناپذیرى بر  گونه صفاتى بر چیزى که ادعاى ازلیت آن ـ هر چند در زمانى ـ مى

  حدوث آن چیز است.

دثـه و  نتیجه اینکه: خواه ماده در طول عمر خود دستخوش حوادث گوناگون باشد، یا دستخوش یـک حا 

عارضه باشد، چه همیشه باشد یا موقّت، و خواه اصالً ماده دستخوش عوارض یک عارضه به هـیچ وجـه   

                                                        
١
سكون نسبى » سكون«ضمناً ناگفتھ نماند كھ منظور از  ٣١٢ن گیومھ، از سخنان على اقتباس شده است توحید صدوق ص ـ بی 

 باشد. است و گرنھ ھرچھ كھ در جھان (غیر از خدا) ھست داراى یكنوع حركت مى

 
 .السالم علیھـ ان المادة حادثة لحدوث ماالینفك منھ وال یتقدمھ از سخنان على  ٢
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راى اثبـات    اى بر ماده نشده مساوى است، همین مقدار که عروض عارضه اى، امکان دارد و میسر است، ـب

  کند. حدوث ماده ـ هر جا و هرطور باشد ـ کفایت مى

گـردد (ایـن    زلیت ماده، امکان دارد؛ زیرا عوارض آن بعد از ازل بر او عارض مـى بنابراین، قول به اینکه ا

قول) عالوه بر اینکه ذاتاً سست و باطل است (چنانکه شرح آن خواهد آمد) موجب امکان ازلیت براى ماده 

ارج نخواهد بود؛ زیرا عالوه بر دالیل قبل، این عوارضى که بعد از ازل حادث شده (فرضاً) از دو حال خ

  نیست، یا معلول ذات ماده است یا معلول ذات ماده نیست.

ى آن عروض آن عوارض از ازل است (نه بعد از ازل) زیرا بین علّت غیـر   اگر معلول ذات ماده بود، الزمه

ى اشکال وجود تناقض بین ازلیت و عروض که بنابراین قول  اختیارى و معلولش جدایى نیست، به اضافه

  آید. به وجود مى

باشد، با اینکه ذاتـاً از   ى آن نیاز وجود ازلى به اوصافى از غیر خود مى و اگر معلول ذات ماده نبوده الزمه

  نیاز بود. غیر خود بى

ى علوم مادى به خصـوص علـم    این مطالب بر اساس فرض جدایى ماده از عوارض بود، ولى از نظر همه

اى  عوارضات و حاالت پیاپى محال است، به گونهشیمى و فیزیک، جدایى و خالصى ماده از دگرگونیها و 

  که نزدیک است علم، ماده را همان تغییر و تغییر را همان ماده بداند.

  "ماده = تغییر"

است، همچنین ماده توأم با تغییر تـوأم بـا   » حدوث«عبارت دیگر از » تغییر«در این صورت، همانگونه که 

  باشد. حدوث مى

  "ماده = حدوث"

  یگر:و به عبارت د

یابیم مگر اینکه اگر مثل آن را به آنها ضمیمه کنیم، آن چیـز بزرگتـر    ما هیچ چیز بزرگ یا کوچک را نمى«

خواهد شد، و همین است نابود شدن (چیز کوچک) و انتقال از حالت اول (که کوچک بود به حالت دوم 

شد؛ زیـرا چیـزى کـه     مىکه بزرگ گشت و همین است معنى حدوث) و اگر قدیم بود، نابود و دگرگون ن

شود، روا است که پدید آید و نابود شود، پس بـا وجـود آمـدن آن بعـد از عـدمش       نابود و دگرگون مى

دستخوش حدوث شود و یا بودنش در حالت نخست (ازل) داخل در عدم گردد (اگر آن چیز کوچـک را  

رد) و هرگـز صـفت ازل و   ازلى فرض کنیم اکنون معدوم است؛ زیرا اکنون بجاى او چیز بزرگ وجـود دا 

   1»عدم و حدوث و قدم در یک چیز جمع نشود.

                                                        
١
ص  ١ـ میان گیومھ از دالئل امام صادق علیھ السالم است كھ در گفتگوى خود با ابن ابى العوجاء بیان داشت. (اصول كافى ج 

٧٧( 
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ـ   ل هـم قـرار   توضیح اینکه: ازلیت و حدوث، دو وجودى هستند که کامالً از نظر ذات و صـفات در مقاب

ضدیت دارد، و همانگونه که کـراراً بیـان گردیـد،    » تغییر«است که با » ثبات«اند، از صفات ازلیت،  گرفته

  عالمت حدوث است.» تغیر«

پس تحقّق یا امکان تغییر و تحول حاالت در ماده، دلیل حدوث ماده است، چنانکه عدم تغییر و تحول در 

. و محال است که ماده، ازلى باشد و در عین حال متّصف بـه صـفت   دلیل ازلیت آن است» مجرد از ماده«

  حادث گردد، یا این اتّصاف امکان داشته باشد.

یابیم، اگر بـه فـرض محـال ایـن      را در حال زوال و دگرگونى از حالى به حال دیگر مى» ماده«ما همواره 

اش این بود که خود ماده حادث  نتیجه دگرگونى و زوال، بعد از ازل بطور مداوم ـ یا در زمان معین ـ بود،

در صورتى که هرگز صفت ازل، با عدم در یک «است، از این رو که دستخوش صفات حادث شده است. 

  1»شود. چیز جمع نمى

وا است که موجود شود و نابود گردد زیرا تحول و حـدوث،  شود، ر بنابراین آنچه که نابود و دگرگون مى

  خورند. اند، یا دو عبارت از یک حقیقتند که از یک سرچشمه آب مى از یک ریشه

ى     مادى: حدوث ماده از راه انتقال ماده از حالى به حال دیگر و از زمانى به زمان دیگر، روشـن شـد وـل

وچکى باقى بمانند و هیچ گونه دگرگون نگردند، دلیـل بـر   هرگاه اشیاء به همان صورت اول و به همان ک

  2حدوث آن چیست؟ 

  

  

  

  السالم علیه امام مستدلّ بیان

گوییم اگر این جهـان را بـرداریم و جهـان     عالً موجود است با تو سخن مىالهى: ما بر اساس جهانى که ف

دیگرى به جاى آن بگذاریم، همین بهترین دلیل بر حدوث جهان خواهد شد (زیرا این جهان نابود شـد و  

جهان دیگر به وجود آمد، و معنى حدوث همین است)، ولى از این جواب صرف نظر کـرده، بـر اسـاس    

  دهیم که: اید به شما اینگونه پاسخ مى کردهسؤالى که خود فرض 

                                                                                                                                                         
 
١

 ء واحد از سخنان امام صادق علیھ السالم ـ ولن یجتمع صفة االزل و العدم فى شى 

 
 ـ ابن ابى العوجاء یكى از مادیگرایان زمان امام صادق علیھ السالم این ایراد را در محضر آن حضرت طرح كرد. ٢
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اگر مواد و اشیاء به همان صورت اول و به همان کوچکى باقى بمانند در عالم فرض روا و صحیح اسـت  «

که اگر چیزى به آن ضمیمه شد، آن مواد و اشـیاء، بزرگتـر خواهنـد گردیـد و همـین امکـان و صـحت        

بخشد، چنانکه ایـن   ، و خروج آن را به سوى عدم، امکان مىسازد دگرگونى، آن را از ازل بودن خارج مى

  1»سازد. دگرگونى آن را در حدوث داخل مى

امر، و در موارد امکان و تصور، بنابراین جهان ماده در تمام ابعادش، در گذشته و حال و آینده در حقیقت 

ى آشکار حدوث خود و احتیاج به غیر خود اسـت، و امکـان دگرگـونى از     به هر حال بدون تردید نشانه

  ویژگیهاى حدوث است.

  »جهان، متغیر است و هر متغیرى، حادث است پس جهان حادث است.«نتیجه اینکه 

تعبیر » شکل اول«ر علم منطق است که از آن به ترین شکلهاى قیاس د ترین و ضرورى این شکل از بدیهى

ى مـاده   شود، این شکل براى محال بودن ازلیت ماده، و لزوم ازلیت در مجرد از ماده را کـه آفریننـده   مى

بینیم اصالً با ماده  سازد به خصوص وقتى که صفات ازلیت را بر ماده عارض کردیم، مى است، مستدل مى

  ى صفات حادث در تمام ابعادش دارد. ز همهسازگار نیست و مباینت کامل ا

  

  نهایى گیرى نتیجه

همانگونه که محال است، وجود ازلى نابود شود، همچنین صفات ازلى، نیـز محـال اسـت نـابود گـردد،      

  بنابراین فرض ازلى بودن ذات ماده، و عروض عوارض بر آن بعد از ازل، از چند جهت بى اساس است:

  ـ تبدیل حالت و صفت ازلى به چیز دیگر، محال است.1

  ـ عروض عوارض حادث بر ذات ازلى محال است.2

  ـ جدایى ماده از عوارض و دگرگونى محال است.3

مطلب دیگر اینکه از آنجا که اجتماع دو چیز متباین در حد تنـاقض، محـال اسـت و آشـکارترین افـراد      

این رو اتّصاف ازلى به امور حادث همچون اتصاف حادث به اجتماع، اجتماع صفت و موصوف است، از 

  باشد. امور ازلى ـ هم در ذات و هم در صفات ـ محال مى

یابیم، بى آنکـه جـدایى مـاده از آن     هاى حدوث را در آن مى اى یافتیم، صفات و نشانه ...پس هرگاه ماده

   پذیر باشد، پس بدون شک ماده حادث است. ها، امکان صفات و نشانه

                                                        
 ٧٧ص  ١ـ این پاسخ، از پاسخ امام صادق علیھ السالم بھ ابن ابى العوجاء اقتباس شده است. اصول كافى ج ١
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  گوید: 1» جرج هربرت بلوند«بر همین اساس است که استاد فیزیک عملى 

آید که  ازلى و ابدى نیست، از این رو الزم مى است، پس» متغیر«کند که عالم  دالیل عالم وجود ثابت مى

براى هدایت این جهان متغیر حقیقت سرمدى و اعال وجود داشته باشد، تـا بـا اراده و حکمـت و تـدبیر     

  نامحدودش، جهان را بر اساس نظم و ترتیب دقیق، تغییر و دگرگونى دهد.

  گوید: 2» اوسکار لیو برایویر«و استاد فیزیک و شیمى 

  در مورد وجود اجرام و ستارگان آسمانى دو فرضیه ممکن است؛

  ـ این اجرام ازلى هستند یعنى ابتدایى ندارند.1

  اند. ـ این اجرام، حادث و آفریده شده2

یابد، وانگهى علوم طبیعى  کند و توسعه مى ى اول مردود است؛ زیرا ماده متغیر است، رشد و نمو مى فرضیه

  با دقت کامل، ابتداى وجود هر جسمى را ثابت کرده است.

علوم قدرت آن را یافته که ثابت کند جهان مخلوق یک نیرو و حکمت عـالى اسـت، ولـى قـدرت آن را     

  اى که شایسته است بیان کند. جیب و اسرارآمیز قوانین طبیعت و علل آن را به گونهنیافته تا چگونگى ع

  

  ماده حدوث ى نشانه دومین» زمان« ـ2

هاى حدوث ماده اسـت، امـا داللـت     اولین نشانه از نشانه» تغییر و دگرگونى«مادى: فرضاً قبول کردیم که 

  بر حدوث چگونه است؟» زمان«

  توانیم ازلیت و ابدیت (بى آغازى و بى پایانى) را در زمان تصور کنیم. ما مى

، تناقض دارد با این موضوع که لحظه بـه لحظـه و آن بـه آن،    »زمان«در » نهایت بى«الهى: فرض و تصور 

زمان محدود و حادث است، و قبالً مکرّر بیان کردیم که حادث و محدود بودن افراد، با حدوث روى هم 

  کمتر یا زیادتر از افراد خود از نظر حدوث و حدود نیست.» مجموع«ى آنها توأم است؛ زیرا  رفته

دانـیم   شود، و همه ما مى مادى: زمان، همان شب و روز است که بر اثر حرکت زمین، در جهان حادث مى

ـ   ت پـس  که حرکت در زمین حادث شده است، بنابراین خود زمین و آسمان و ماده جداى از حرکـت اس

                                                        
١

از مؤسسھ تكنولوژى كالیفرنیا، سر مھندس ادوات در بخش آزمایشھاى دینامیك ھوایى واقع در » ماجستیر«ـ داراى درجھ  
 مركز مھندسى دانشگاه كالیفرنیا.

 
٢

كالیفرنی�ا و » سن جوز«و دكتراى فلسفھ از دانشگاه كالیفرنیا و استاد فیزیك و شیمى در كالج حكومتى  M.SCـ داراى درجھ  
 متخصص در شیمى آلى.
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شود عارض بر آسمان و زمین است، و قبل از این حرکتهـا،   حرکتهایى که موجب حدوث شب و روز مى

شـود،   شب و روزى نبود، پس حادث بودن زمان موجب حادث بودن جهانى که زمان بر آن عـارض مـى  

  نیست.

ست، بنابراین تنهـا  هاى موجودات، و نمودى از تغییر و حرکت ماده نی الهى: زمان به جز برداشتى از فاصله

زمین داراى حرکت خاص نیست و تنها شب و روز مظهر حرکت زمین نیستند، بلکه شب و روز از افـراد  

  داند. روشن حرکت زمینند که همه کس آن را مى

پس اگر تغییر و حرکت در ماده نبود، دیگر زمانى وجود نداشت؛ زیرا بنابراین فرض آغاز و پایان و گـذر  

تواند از زمـان رهـا    تواند استقالل یابد، و ماده نیز نمى ود نداشت و زمان بدون ماده نمىدر این مسیر، وج

  شود؛ زیرا ماده داراى حرکت و تغییر دائم و همیشگى است.

شـود، او   ى خداى مجرد، عمر و زمان تصور نمـى  ى ما خداپرستان که گوییم درباره همین است راز عقیده

  را در ذات پاك او حرکت و تغییر و گذرایى وجود ندارد.سرمد (همیشه) بى زمان است؛ زی

  

  زمان ى سرچشمه

ى زمان، مناسب آن حرکت است، اگر آن حرکت، حرکت زمین باشـد، زمـان    هر حرکتى منشأ و سرچشمه

ـ   آن شب و روز است، یا حرکت ت جـوهرى  هاى مولکولها و اتمها و اجزاء داخلى آنها که از آن بـه حرک

  کند. هر چند مقدار آنها بر حسب میزانهاى گوناگون ـ هر کدام به تناسب خود ـ فرق مى 1شود تعبیر مى

تـرون (همچـون سـتاره    هاى زمین است؛ زیـرا الک  مثالً سال الکترونى معادل یک پنجاه هزارم ثانیه از ثانیه

گردد (مانند گردش زمین بـه   مى» پروتون«اى است) که در هر ثانیه پنجاه هزار بار به دور مرکز خود  سیاره

دور خورشید در یک سال همانگونه که یک دور گردش زمین به دور خورشید یک سال زمین است، یـک  

  دور الکترون به دور مرکزش پروتون، یکسال او است.)

ما قبول کردیم که زمان از لوازم ماده ـ هر جا که باشد ـ هست، اما از کجا حـدوث زمـان بـا       مادى: اگر

  حدوث ماده تالزم و پیوند دارد؟

ى اجزایش،  هاى پى در پى بدون هیچ گونه توقف است؟ پس زمان به همه ها و آن الهى: آیا زمان جز لحظه

ى سابق و همین معنى حدوث بعد  نابودى لحظه ى بعد از حادث است؛ زیرا حقیقت زمان یعنى وجود لحظه

                                                        
 ى اشیاء كھ از این لحاظ ماده مساوى با عین حركت است. ـ مانند حركت در ذات ھمھ ١
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از عدم است، نتیجه اینکه مالزم بودن ماده با زمان، و عدم جدایى ماده از زمان، خود حکم به حدوث ماده 

  خورند به این ترتیب کند، چه آنکه ماده و زمان دوقلو هستند و از یک سرچشمه آب مى مى

  ماده = زمان = حدوث

  قابل تفکیک هم نیستند. این سه با هم هستند و

کنیم زمان بعد از ازل بر ماده عارض شده با اینکه همانگونه که قبالً بیان گردید این فرض،  حال فرض مى

آورد در عـین حـال بـر     محال است؛ زیرا عارض شدن چیز حادث بر ذات ازلى، سر از تناقض بیرون مى

اى داراى عمر شده؛ زمـانى و محـدود    ه، مادهاساس این فرض، باالخره اکنون که زمان بر ماده عارض شد

  گردید. با این توضیح که:

قبل از یک میلیارد سال بر ماده عارض شد، در این صورت عمر مـاده، ازلیـت بـه    » زمان«کنیم  فرض مى

  ى یک میلیارد سال، با عمر کنونیش مساوى است یا یک میلیارد سال کمتر است؟ اضافه

ى یک میلیارد سـال از عمـر کنـونیش     قبل از یک میلیارد سال، به اندازهمادى: روشن است که عمر زمین 

  کمتر است، یک میلیارد سال بر عمر ازلیش افزوده شده و باز با گذشت زمان، در آینده زیادتر خواهد شد.

الهى: بنابراین ماده حتى قبل از یک میلیارد سال، ازلى نخواهد بـود؛ زیـرا ازلـى قبـول زیـاده و نقصـان       

کند، چگونه قبول زیاده و نقصان کند با اینکه نامحدود مطلق است که آغاز و پایان و حرکت و تغییر  نمى

  ندارد، پس زمان هم ندارد.

کند، باید آن زیاده و نقصان از سنخ و جنس خود  بدیهى است که هر چیزى وقتى قبول زیاده و نقصان مى

است که به آن افـزوده  » زمان«وث زمان، مثل همان آن چیز باشد، پس ازلى بودن پندارى ماده، قبل از حد

کند، پس عمر ماده به طور مطلق همان زمان اسـت، خـواه آن مـاده     شده، هر چند اسم آن با زمان فرق مى

  داراى ازلیت پندارى باشد یا بعد از آن ازلیت باشد.

آنها کم کنیم، بر اساس مشارکتى کـه  توانیم ثانیه هایى به سالها و قرنها بیفزاییم یا از  به عنوان مثال: ما مى

ى       در ماهیت زمان ـ صرفنظر از تعدد و اختالف اسم ـ بـین ثانیـه     هـا و سـالها و قـرون وجـود دارد، وـل

توانیم درجات حرارت و مترها و کیلومترها را بر سالها و قرون بیفزاییم و بگوییم از عمر جهـان پـنج    نمى

رد سال به استثناى یک کیلومتر گذشته است، یا پنج میلیارد سال و میلیارد سال و یک کیلومتر یا پنج میلیا

  ى سانتیگراد گذشته است. درجه 100ى سانتیگراد یا پنج میلیارد سال به استثناى  درجه 100

توانیم چون سنخیت و تناسب وجود دارد، در آنجـا کـه    علت و سرّ توانستن این است که در آنجا که مى

  است که سنخیت و تناسب وجود ندارد.توانیم، از این رو  نمى
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  است؟ عمر داراى خدا آیا

نیز چنین بگویید که وجود خدا قبل از وجود ماده و حرکت و زمان » خدا«ى وجود  مادى: بنابراین درباره

مان اشکال فوق بر  اى که آن را آفریده ـ بر او عارض شد، پس ه آن، ازلى بوده سپس زمان ـ به همراه ماده

  فرض وجود خدا نیز وارد خواهد بود.

پس اگر عمر خدا را قبل از یک میلیارد سال یا بعد از آن، حساب کنیم، ازلیت خدا به اضافه یک میلیارد 

  سال یا به استثناى یک میلیارد سال خواهد شد.

شـود   ى وجود خـدا و مـاده مـى    که در برگیرنده» زمان«نتیجه این که وجود خدا نیز مانند ماده، بر اساس 

  محدود شد، پس وجود خدا نیز همچون ماده، حادث است.

چیـزى  » مـاده «شود، پس بر  الهى: زمان هرگز به غیر از چیزى که داراى حرکت و تغییر است عارض نمى

شود؛ زیرا ماده است که قابل قسمت بوده و زمان ماننـد حرکـت و تغییـر از آن     جز زمان، کم و زیاد نمى

ها بر مترها یا  آید، اما افزودن زمان به وجود خدایى که مجرد از ماده است همچون افزودن ثانیه ست مىبد

  مترها بر قرنها است که سنخیت و مناسبتى ندارد بلکه در اینجا نامناسبتر است.

ت و از این رو هرگاه عوارض متضاد مادى را از وجود خدا که مجرد از ماده است نفى کنیم مثل نفى حرک

سکون یا گرمى و سردى یا درازى و کوتاهى یا سفیدى و سیاهى، این نفى، نفى دو نقیض نیست تا اشکال 

  ارتفاع نقیضین بوجود آید؛ زیرا اینها سنخیت و تناسبى با وجود خدا ندارند.

همچنین نفى یک میلیارد سال و اثباتش نسبت به ذات پاك خدا نفى دو نقیض نیست، زیرا اثبـات و نفـى   

یک میلیارد سال و امثال آن از ویژگیهاى ماده است نه غیر ماده، محور ایـن نفـى و اثبـات تنهـا موجـود      

دگرگون متحرك و زمانیست، همانگونه که وجود خدا داراى عمر زمانى، قبل از حدوث ماده نیسـت چـه   

ى نیست؛ زیـرا  باشد، همچنین بعد از حدوث ماده نیز داراى عمر زمان آنکه دستخوش حرکت و تغییر نمى

ماده موجب حرکت و تغییر در ذات خدا نیست، پس خدا قبل از ماده و بعد از آن و هنگام وجود ماده، در 

یابد، چنانکه با محدود بـودن اشـیاء    ذات و صفات خود مساوى است، و با تغییر پدیده هایش، تغییر نمى

  پذیر. ود کننده است و نه محدودیتگردد، او تغییر دهنده است نه تغییرپذیر، محد محدود محدود نمى

را خلـق کـرده   » کـى «و » کجا«یا از کى بوده؛ زیرا خدا، » از کجا بوده«شود  پس در مورد خدا گفته نمى

شود که در کجا است و کدام مکان است؛ زیرا او مکان را مکان کرد و همچنین جوهر و  است، و گفته نمى

ى اینها است، و محال است کـه آفریـدگار حقیقـى بـه      هى هم عرض نیست، و حدى ندارد بلکه آفریننده

مخلوقات خود تشبیه گردد، خدا جداى از مخلوقات و اینها هم جداى از اویند، و این خود جدایى خدا از 

راى خـدا اسـت ولـى سراسـر        مطلق نقص و جدایى مخلوقات از کمال مطلق است؛ زیرا کمال مطلـق ـب
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  مخلوقات دستخوش نقص و نیاز و فقرند.

» زمـانى «پیوندد، پـس مـاده    توضیح اینکه: زمان بر اساس حرکت و تغییرى که در ماده است، به ماده مى

شـود؛ زیـرا    شود، ولى زمان هرگز به ذات خدا ملحق نشده و نمى است؛ زیرا زمان بر ذات ماده عارض مى

ـ  ذات خدا داراى حرکت و تغییر نیست، پس متّصف به صفت زمان نمى ت کـه زمـان   شود، آیا درست اس

شود، و خدا آن معروض ـ ماده ـ را آفریده    صفت براى خدا گردد با اینکه بر غیر خدا ـ ماده ـ عارض مى 

است، بلکه محال است زمان بر ذات خدا عارض گردد؛ زیرا منشأ زمان که حرکت و تغییر باشـد بـر ذات   

شـود   عیت حرکتش ـ موجب مـى  خدا محال است. ولى ماده تنها بخاطر امکان حرکت ـ تا چه رسد به واق

  با ذاتش توأم باشد، و هرگز ماده از آن جدا نگردد مگر اینکه نابود شود.» زمان«مادام که ماده است، 

ولى ذات پاك خدا که مجرد از ماده است، هرگز دستخوش زمان نیست؛ زیرا حرکت در ذات خدا محـال  

ونه که ذات خدا با ذات غیر خود همچون است، تا چه رسد به زمان که منشأ آن حرکت است، پس همانگ

جدایى کامل دارد، همچنین زمان و غیر زمان نسبت به ذات خدا در برابر هم هستند، همچون » تباین کلى«

ى داراى  رو در رو قرار گرفتن نفى و اثبات، نتیجه اینکه ذات خدا که داراى زمان نیست، در مقابـلِ مـاده  

  باشد. زمان مى

شود، بخاطر آنکه ازلى بودن صفت خالق است از ایـن رو کـه بـین     خلوق عارض نمىچنانکه ازلیت بر م

خالق و مخلوق هیچگونه شباهت و تناسب در ذات و صفات نیست؛ زیرا عـارض شـدن بـا ازلـى بـودن      

  تناقض دارد.

اى،  و به فرض محال هرگاه بین خالق و مخلوق شباهتى باشد، ولى عارض شدن یک حالت بر یک پدیـده 

  عارض شدن آن بر غیر آن پدیده نخواهد شد، تا چه رسد به اینکه عارض بر آفریدگار گردد.موجب 

  

  نهایى ى نتیجه و خالصه

  آخرین نتیجه اینکه خالق جهان هرگز داراى عمر و زمان نبوده و نخواهد بود، به چند دلیل:

شـود؛   ان دار است، پس آنچه را که آفریده بر او عارض نمىى عمر و زمان و اشیاء زم ـ زیرا او آفریننده1

  زیرا عارض شدن با ازلى بودن تناقض دارد.

  شود، که ماده است پس محال است بر غیر ماده عارض گردد. ـ زمان از این رو عارض بر ماده مى2

نسبت به ذات خدا  و ازلیت الهى قبل از یک میلیارد سال و بعد از آن، و قبل از جهان خلقت و بعد از آن

کند و نسبت زمـان بـه    افزاید و کم نمى مساوى است، وجود جهان و عدم آن چیزى را بر وجود خدا نمى
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  باشد. خدا جز نسبت عارض ماده بر مجرد از ماده نیست که نسبت نقیض به نقیض خود مى

ماده و مادى نیسـت،  بنابراین عمر زمان، کم یا زیادش، از ساحت قدس خدا دور است؛ زیرا ذات پاك او 

  مانند دورى حرارت و سرما از عدد بر اساس اختالف و دورى عارض و معروض در هر دو.

شـود، از   گیرى مى گیرى ـ اندازه  پس وجود خدا با آنچه که جهان خلقت ـ با آن همه اختالف میزان اندازه 

  شود. گیرى نمى نظر ذات و صفات اندازه

مخلوقات جداى از اویند، نه او در مخلوقات داخـل اسـت و نـه     وجود خدا جداى از مخلوقات است و«

ى صفاتى که حـادث اسـت جداسـت، و بیـرون از عـروض حـاالت        مخلوقات در او داخلند، او از همه

باشد، ذات او حقیقى است، و اصل او جدایى بین او و مخلوقاتش است، داراى مکان نیست، سالها او  مى

سازد، وجودش از وقتهـا و زمانهـا و از عـدم     ار او را محدود و مقید نمىگیرد، صفات و ابز را در بر نمى

و » قـد «دهد، با عبـاراتى ماننـد    پیشى گرفته، ازلیت او از آغاز داشتن سبقت دارد. مدت به او پایانى نمى

  شود. کند خوانده نمى که هر کدام از جهتى خدا را محدود مى» مع«و » حین«و » متى«و » لعل«

در او جریان ندارد، چگونه او داراى حرکت و سکون باشد، با اینکه خـودش حرکـت و    حرکت و سکون

سکون را ایجاد کرده؟ و چگونه حرکت و سکون به او برگردد. با اینکه او آنها را آغاز نموده است، و اگر 

از گردید، و  شد و اصلش قابل تجزیه مى خدا داراى این صفات و عوارضات بود، ذات پاکش متفاوت مى

  1»گشت. شد و آن گاه آفریننده مبدل به آفریده مى ازلى بودن خارج مى

  نتیجه اینکه:

  تغییر و حدوث = زمان

  ثبات = ازلیت، بر همین اساس پروردگار ما خدا است.

  

  ماده حدوث نشانه مینسو» حرکت« ـ3

بر حدوث ماده چیست؟ با اینکه مـاده گـاهى سـاکن    » حرکت» «داللت«، »زمان«و » تغییر«مادى: ...بعد از 

  است و حرکت ندارد، هر چند همیشه داراى زمان بوده و دستخوش دگرگونى و تغییر است.

شـود،   مختلف به وسیله حرکت، حادث مـى است، و اشکال و تغییرات » زمان«الهى: حرکت در ماده منشأ 

  اند. پس حرکت با تغییر و زمان، سه چیز توأم و با هم هستند که در ذات و اصل و حقیقت ماده، ادغام شده

                                                        
 گردد. ـ میان گیومھ، از گفتار امام علیھ السالم است كھ شرح آن بعداً خاطر نشان مى ١
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  حرکتها اقسام

ترین اقسام حرکت است، بلکه هـدف   تنها حرکت طولى محسوس نیست که از ساده» حرکت«منظور ما از 

عمده حرکت جوهرى است که شامل حرکات مولکولها در عناصر مختلف و حرکتهاى اتمها در مولکولها 

و حرکات داخلى اجزاء اصلى اتمها مانند حرکت مدور الکترون دور مرکزش پروتون، کـه در هـر ثانیـه    

  گردد. بار به دور آن مى 50000

ایستد مثالً درجه حرارت جسمى که به  د، مىکن گاهى ماده از حرکات طولى مولکولى که تولید حرارت مى

کتهـاى اتمـى داخلـى    در عین حال فاقد حر 1درجه زیر صفر که به مرز سردى مطلق است برسد 270حد 

نیست، و نیز فاقد خود حرکتهاى اتمى در مولکولها و حرکت جوهرى که موجب تغییر ماده شـده و آن را  

  دهد نیست. به طرف کمال یا نقص سیر مى

تـر داراى حرکـت اتمـى در سـازمان      یا به عبارت شایسته» حرکت جوهرى«اى نیست که داراى  پس ماده

  درونى اتم نباشد.

ه: حرکت اساس و حقیقت ماده است، و ماده هرگز در هیچ حالى قادر بر رهـایى از حرکـت   توضیح اینک

ى  نیست، چنانکه دانشمندان علوم طبیعى تا امروز به اتفاق آراء گویند توقـف مـاده از حرکـت (از همـه    

  حرکتها) در حقیقت مساوى با نابودى ماده است.

  یر از آن نیست.شود ماده مالزم حرکت است، و جداپذ گاهى گفته مى

  شود ماده عین حرکت است، حقیقتى جز حرکت داخلى اتمى براى ماده نیست. و زمانى که گفته مى

  »ماده همان حرکت است و حرکت همان ماده است.«گوید:  مى 2»انیشتاین«چنان که متفکر بزرگ 

منظور از حرکت، حرکت به اصطالح مصدرى نیست بلکه منظور حقیقت حرکت و فعلیـت آن در داخـل   

  3آید. ها بدست مى اتمها است که از آن انرژى

                                                        
١

نامیم، ھرچھ جسم سردتر  مى» گرما«كنند، ھمین حركت دائمى اتمھاست كھ ما  ـ اتمھا ھیچ گاه آرام نیستند و پیوستھ حركت مى 
 گردد. شود حركت اتمھایش كندتر مى

 
٢

در آلمان متولد شد، پس از تحصیالت و مطالعات،  ١٨٧٩ـ آلبرت انیشتین بزرگترین متفكر و فیزیكدان جھانى كھ در مارس  
دانشگاھھاى زوریخ و پراك و برلین او را براى تدریس دعوت كردند، از كارھاى علمى او مطالعھ در  دانشمندى بنام شد،

باشد، او بود كھ نامھ بھ روزولت رئیس  حركت ذات حرارت است، دیگر قانون تشعشع و سنجش نور و اثرات فوتوالكتریك مى
در آمریكا درگذشت دائرة المعارف، ص  ١٩٥٥بھ سال  جمھور آمریكا نوشت و بانى شروع تحقیقات اتمى گردید، و سرانجام

١١١٠ 

 
٣

 ى است و آن ھمان لرزش و حركت اتمھا است.ـ مثالً گرما شكلى از انرژ 
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  حرکت بودن ازلى

ى    » ازلى«در ماده » حرکت«مادى: چه مانعى دارد فرض کنیم که  است همچنانکه مـاده در ذات خـود ازـل

  باشند. است، و حرکت و ماده در ازلى بودن توأم هستند چنانکه در اصل خلقت توأم مى

  زند که هر طور فرض شود و یافت گردد، حادث است. ده از درون ذات با صداى بلند فریاد مىالهى: ما

توانـد بـا سـایر گردشـهایش در      وار الکترون به دور خورشیدش (مرکزش) پروتون مى آیا حرکت گردش

هاى زمـان اسـت کـه     ها و آن گذشته و آینده در یک لحظه جمع بشود، یا اینکه حرکت آن همچون لحظه

شود مگر بعد از نابود شدن حرکت و گردش قبل، سپس حرکت جدیـد دیگـرى    راست، و حادث نمىگذ

  هاى زمان است. گیرد؟ مسلّماً حرکتش همچون حرکت لحظه جاى معدوم شده را مى

مادى: آرى قبول است که حرکت ذاتاً درگذر است، ولى در عین حال حرکـت ازلـى اسـت، چـه آنکـه      

نداشته باشد، همچنین الکترونها دائماً در حرکتند، نتیجه اینکه آنها از ازل  هیچگونه ماده نیست که حرکت

  تا حال و آینده در حرکتند.

الهى: آیا گذرا بودن غیر از عبارت دیگر حدوث است، بى آنکه هیچگونه ازلیتى در هیچکدام از حرکـات  

  جمع کرد.» حرکت«توان بین ازلیت و حدوث در  دورانى الکترونى باشد، بنابراین چگونه مى

توان؛ زیرا ماده ذاتاً حادث است، چنانکه ذاتاً داراى حرکت است و قـبالً گفتـیم ازلیـت بـراى      هرگز نمى

  کنیم. مجموعى که افراد آن خالى از ازلیت است محال است، و دیگر تکرار نمى

  نتیجه اینکه:

  دوث و نیاز است.ماده = حرکت = حدوث، پس ماده = حدوث پس حقیقت و اصل ماده توأم با ح

چنانکه ماده منهاى حرکت = عدم، و حرکت منهاى ماده = عدم اینکه حقیقت آنها با حرکت آمیخته است، 

ولى این موضوع تنها حاکى از حرکت خود الکترونهاست نه مرکز آنها یعنى پروتونها که در مرکـز هسـته   

چند جزء ماده، دلیل حـادث بـودن سـایر     اتم ثابتند، پس حادث بودن یکى از اجزاء اتم مثالً الکترون یا

  اجزاء مثالً پروتون نخواهد شد، مگر اینکه مثل خودشان باشد.

نخستین سخن ما این است که ماده هرگونه و هرجا باشد داراى حرکت است، پس عمر ماده بدون کـم و  

اتمها بـا هـم    زیاد مساوى با عمر حرکت در آن ماده است، و ماده و حرکت توأم هستند، پس عمر اجزاء

مساوى است، چه آن جزیى که داراى حرکت است مثل الکترونها و چه ساکن است مثل پروتونها، همـان  
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  پذیر نیستند. اجزاء ساکن نیز مانند متحرّك، حادث است؛ زیرا توأم هستند و از هم جدایى

، به ویـژه طبـق   باشد ى اجزائش مى گوییم: توأم بودن ماده با حرکت، موجب حرکت آن در همه سپس مى

هرچند آن ماده پروتون باشد...پس پروتون نیز حرکتى در درون » ماده جز حرکت نیست«نظریه انیشتین که: 

  ى الکترونى. دارد گرچه در برون گمان شود خورشیدى است ثابت براى سیاره

  

  قائل بدون گوناگون هاى فرضیه

پذیریم؛ زیرا احیاناً نظریـات   دانشمندان را در توأم بودن ماده با حرکت نمىمادى: ما دربست نظریات این 

دیگرى مخالف این نظریات وجود دارد، چنانکه به مرور زمان بسیارى از نظریات دانشمندان گذشـته بـر   

  اند. اساس پیشرفت علوم، تا ابد دفن شده و خط بطالن به روى آنها کشیده

اصلى یا در بعضى از اجزاء اصلى خود مثل پروتون ثابت و بـى حرکـت    کنیم ماده در اجزاء ما فرض مى

است، و این فرض را با صرف نظر از حرکت داشتن غیر آن و با صرف نظر از حرکت داشتن چیزى که با 

  کنیم. آن ترکیب یافته مى

حرکت بر آن  کنیم به طور مطلق اجزاء ماده در ازل ثابت و ساکن بوده، سپس بعد از ازل یا اینکه فرض مى

  عارض شده است.

و بنابر هر دو فرض، حرکت، موجب حدوث ماده همچون حدوث خود نخواهد شد؛ زیرا مـاده تـوأم بـا    

  حرکت نیست.

الهى: اولین سخن ما این است که بین دانشمندان تا امروز خالفى نیست که هر گونه ماده دستخوش یـک  

یت را به آنچه که از نظر علمى به آن معتقدند ملتزم ى مسائل تا کنون بشر نوع حرکت هست، و ما در همه

کنیم، و براى بشر راهى جز تصدیق حدوث ماده به خاطر حدوث حرکت که مالزم ذاتى با ماده است،  مى

ها داراى این  ى ماده باشد خواه آن حرکت، حرکت جوهرى ـ حرکت اصلى ذاتى ـ باشد، چنانکه همه   نمى

  ى اتمها و اجزاء آنها باشد.هاى داخل نوع حرکتند، یا حرکت

ى انرژیها و نیروهـاى مـادى    پس توقف مطلق از هر گونه حرکت، در ماده عبارت دیگرش توقف در همه

ى انرژیها، بلکه توأم با آنهـا   اى نیست؛ زیرا ماده حاصل و نتیجه است، وقتى انرژى و نیرو نبود، دیگر ماده

ى حرکتهاى ماده، خواه حرکت مولکولى باشد  گر از نتیجهآید م اند، و انرژى به وجود نمى در اصل خلقت
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ماده جز حرکت «گوید:  ى انیشتین که مى ى اصلى نظریه و همین است نقطه 1یا اتمى و خواه حرکات دیگر

ه دو تعبیر از یک حقیقتند که همان ماده باشد و این دو بر اساس این نظری» نیست و حرکت جز ماده نیست

  اى نیست. که اگر حرکت را از آن جدا کنیم نابود خواهد شد و دیگر ماده

  

  باره این در نهایى سخن

آخرین سخن ما این است که دالئل حدوث ماده منحصر به آنچه که علم و دانش تا امروز به آن پى برده و 

ى مجاالت و راهها در  تصدیق کرده نیست، بلکه این دالئل آنچنان گسترده و وسیع است که همه کشف و

  شود. هاى پیرامون ماده را شامل مى میدانهاى مختلف فرضیه

ى ازلى بودن ماده را جدى و  هاى دیگر است و مسأله کوتاه سخن آنکه: به مطالب ذیل که مبتنى بر فرضیه

  نیز توجه کنید:کند،  ناپذیر رد مى آسیب

شـود، پـس بـدون     ـ ازلى بودن ذات ماده موجب ازلى بودن صفات و حاالتى است که بر آن عارض مى1

  ى آشکار بر حدوث ذات ماده خواهد شد. شک حادث بودن حرکتهایى که در ماده هست نشانه

د، یا علتش غیر آی پرسیم علت حرکت ماده بعد از ازل چیست؟ آیا این حرکت از ذات ماده پدید مى ـ مى2

  ماده است، یا اصالً علّتى ندارد؟

  مادى: علّت این حرکت ذات ماده است.

الهى: پس چرا حرکت، بعد از ازل، به وجود آید ـ اگر از ذات او است باید با آن توأم باشد ـ با توجه به   

را حرکـت از ازل  اینکه ماده، شعور و درك و اراده ندارد تا آنچه را خواست پس و پیش کند، بنابراین چ

  تأخیر بیفتاد، با اینکه علّت حرکت ـ که ذات ماده است ـ از ازل وجود داشت.

  مادى: حرکت بخاطر دو جهت، بعد از ازل به وجود آمد و تأخیر افتاد.

کنـد همچـون خـدا بـه زعـم       ـ ماده داراى شعور و اراده است، آنچه را که بخواهد پـس و پـیش مـى   1

  بین این دو باشد.خداپرستان، بى آنکه فرقى 

ـ ماده دائماً در حال سیر به سوى کمال است، و حرکت از اسباب اصـلى ایـن سـیر اسـت، از ایـن رو      2

  حرکت پس از ازل به وجود آمد.

                                                        
١

شود كھ فعالیت و حركت وجود داشتھ باشد، امواج دریا، كشتیھا،  ـ انرژى، توانایى كردن كار است، كار وقتى انجام مى 
الً گرما كھ شكلى از كار و انرژى است بر اثر ى فعالیت ھستند، مث ماشینھا، ملكولھا و اتمھا ھنگامى كھ در حركتند، نمونھ

 آید و ھر قدر حركت اتمھا كم شود بھ ھمان مناسبت كار و انرژى كمتر خواھد شد. حركت اتمھا بھ وجود مى
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ها تا کنون است، به عالوه حس  ى بودن علم و شعور و اراده در ماده، بر خالف نظر همه مادى الهى: فرضیه

رترین شاهد دوم بر عدم علم و شعور ماده ـ هر گونه و هرجا باشد ـ است،   و تجربه، بهترین و خلل ناپذی

  چنانکه قبالً به طور مشروح بیان گردید.

وانگهى سیر به سوى کمال همان حرکت جوهرى ماده است، و دوام و بقاى این سیر عبـارت دیگـر دوام   

  باشد. اش حادث بودن ذات ماده مى حرکت در ماده است، که نتیجه

هاى تکامل است، و این حدوث  رفى خود سیر به سوى کمال، حدوث بعد از حدوث در پیمودن پلهو از ط

  پیاپى با ازلیت، تناقض و منافات دارد.

و از طرف دیگر ازلیت یعنى کمال و بى نیازى مطلق و نامحدود، پس در وجود ازلى، سیر به سوى کمـال  

  و کاملتر، معقول و درست نیست.

رکت با اصل ذات ماده که ازلى است با هم بدون پس و پیش بوده، بنابراین هم ذات مادى: بسیار خوب، ح

  ماده ازلى است و هم حرکات آن.

الهى: ذات حرکت، چنانکه به طور مشروح خاطر نشان ساختیم، حادث است، در این صورت توأم بـودن  

  هد.د حرکت با ماده و تساوى عمر ماده و حرکت، قطعاً حدوث ماده را نتیجه مى

  

  خداپرستان به اشکال

کنیم خدا که در ماوراء ماده است، علت حرکت ماده شده، در این صورت چرا خدا مـاده   مادى: فرض مى

  و حرکت آن را بعد از ازل آفرید؟

  همان اشکالى که به ما کردید، متوجه خود شما خواهد شد.

از ذات آن فرق دارد، بـراى خـدا رواسـت کـه هرچـه بخواهـد       الهى: حرکت ذات ماده با حرکت بیرون 

بیافریند، و هنگام آفرینش آن را حرکت دهد، بى آنکه این حرکت بر کمال خـدا بیفزایـد؛ زیـرا حرکـت     

بخشیدن موجب تکامل ذات خدا نیست، بلکه موجب تکامل مخلوقات نیازمندش که ذاتاً حرکت جوهرى 

  باشد. به سوى کمال دارند مى

ى خلقت کردن در ازل، ذاتاً محال است؛ زیرا خلقت کردن یعنى حادث کـردن، پـس مخلوقـات در    وانگه

هرجا و هر وقت خلق شده باشند حادثند، و ازلى بودن با حادث بودن مانند سلب با ایجاب، مقابل هـم و  

  باشند. متناقض مى

عنى آغاز کـردن بـى آغـاز    و به عبارت دیگر خلقت در ازلى، به معنى اجتماع بین حدوث و ازل است، ی
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  باشد. است، و این اجتماع، تناقض آشکار و محال مى

خالصه اینکه: سؤال فوق متوجه خدا که ذاتاً ازلى اسـت و داراى کمـاالت و علـم و اراده و حکمـت و     

شود و پاسـخ آن در یـک    شود، بلکه متوجه جاهل یا آگاهى که خواهان کمال است مى توانایى است نمى

  ت که:کالم این اس

حرکت در ماده از ذات ماده اخذ نشده، بلکه مثل اصل ذاتش، از مصدر ازلى خدا، که در وراى ماده است 

  ها است. ى جهان و پدیده باشد که او خالق همه مى

خدا پدیدآورنده است اما نه به اجبار، پس علّت اجبارى نیست تا همیشه از بى آغاز، معلول آن هم وجود 

ل و بى آغاز بوده و همچنان بدون مخلوق بوده است، سپس بر اساس علم و قدرت و یابد، پس خدا از از

ها را آفرید، و او داراى حقیقت خالقیت است قبل از آنکه چیزى بسازد و درست کند، نـه   حکمتش پدیده

  ى معنى خالقیت شد و یا وقتى درست کرد مستحق صفت سازنده گردد. اینکه وقتى خلق کرد شایسته

ى خود آنچه را که خواست انجام داد، بى  ها را بعد از ازل آفرید، و با اراده اده و اختیار خود، پدیدهاو با ار

آنکه به خاطر تحصیل کمال در قبل و بعد، خلق کرده باشد، بلکه تنها این لطف و رحمت الهى است کـه  

عبادتش کنند، چنانکه در  شود و نیز خواست بندگانش که او را بشناسند و با آفرینش آفریدگان عنایت مى

  حدیث قدسى آمده، خدا فرمود:

اى نهان بودم، دوست داشتم کـه   کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکى اعرف؛ من گنیجنه«

  »شناخته شوم، از این رو مخلوقات را آفریدم تا شناخته گردم.

معلول ماده بعد از ازل است، به رغم  کنیم که حرکت ماده ى این مطالب، فرض مى بارى صرف نظر از همه

دالئل قاطع بر محال بودن این فرض، ولى حرکت ماده بعد از ازل، معنیش داخل شدن مـاده در حـدوث   

است، و محال است که چیز ازلى داخل در حدوث شود، چنانکه داخل شدن حدوث بر چیز ازلى محـال  

  ر است.است؛ زیرا بین ازلیت و حدوث تباین کامل و تناقض آشکا

  

  حرکت بودن حادث و ذات، بودن ازلى بررسى

مادى: اگر قبول کردیم که حرکت ماده معلول ماوراء ماده (خدا) است این موضوع آسیبى به ازلیت ذاتـى  

  زند، بنابراین ماده ذاتاً ازلى است و حرکاتش حادث است. ماده نمى

گذشت که داخل شدن ازلى در حدوث محال است، خواه این داخل شدن الهى: عالوه بر آنچه که از پیش 

افـزاییم   ناپذیر ذیل را بر دالئل قبل مـى  در خود ذات باشد یا در عوارض و صفات، ما برهان قاطع و خلل
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  که:

ه اگر ماده ذاتاً ازلى باشد، براى چه، حرکت و صفات آن نیاز به ماوراء ماده داشته باشد، آیا خود این نیاز ب

غیر، در عوارض ذات ماده دلیل نیاز خود ذات ـ به طریق اولى ـ به این غیر نخواهد شد؟! مسلّماً خواهـد    

شود، که آن اصل است و اینها فرع،  شد، چه آنکه ذات هر چیز مهمتر از حاالتى است که بر آن عارض مى

  ود ذات به غیر خواهد گردید.بنابراین احتیاج و نیاز در فروع ذات به غیر، به طریق بهتر موجب نیاز خ

تواند آن را حرکت دهد یا نصف آن  به عنوان مثال: شخصى که قدرت دارد یک تن بار حمل کند، بهتر مى

را حمل کند؟ وقتى که فرض کردیم او قدرت به حرکت دادن یک تن بار یا حمل نصف آن را ندارد، بـه  

  تواند یک تن بار حمل کند. طریق اولى نمى

ه ذاتاً ازلى شد یعنى در ذات خود بى نیاز از ماوراء خود است، پس باید به طریـق اولـى در   وقتى که ماد

شود، بى نیاز از غیر باشد، نتیجه اینکه نیاز ماده در عوارض خود  حاالت و حرکاتى که عارض بر ذاتش مى

  ى آشکار نیاز ذات ماده به غیر است. به غیر، به طریق اولى نشانه

  

  گیرى نتیجه و بندى جمع

به هر حال خواه حرکت معلول ذات ماده باشد یا غیر آن، و خواه آن غیر مادى باشد یا مجرد از ماده، خود 

حرکت اسـت. ایـن خـود     حرکت در ماده هرچند یکى با آن باشد و یا تنها امکان حرکت داشته و فعالً بى

؛ زیرا اجتماع ازلیت و حدوث در یک چیز محال است، ماده با دلیل بر این است که ماده ذاتاً حادث است

  صفاتش، هماهنگى و یگانگى دارد.

تواند صفات ازلیت را که نقیض صفات حدوث است تحمل کند؛ زیرا هـر ذاتـى    بنابراین چنان ذاتى نمى

صفاتش نیز  شود، اگر آن ذات، ازلى باشد، تنها به آن صفاتى که مناسبت و سنخیت با آن دارد، متّصف مى

ازلى است و اگر حادث باشد صفاتش حادث است، بدون اینکه ذات ازلى به صـفات حـادث و یـا ذات    

ا آن تبـاین و تنـاقض دارد ممکـن      حادث به صفات ازلى متّصف شود، آیا اتّصاف چیزى به چیزى که ـب

  است؟ مسلّماً جواب منفى است.

بر حدوث ماده که » تغییر، زمان و حرکت«گانه یعنى ناپذیر سه  هاى محکم و آسیب این بود دالئل و نشانه

در اینجا بیان گردید و هر کدام خط بطالن بر چهره ازلیت پندارى ماده کشیدند، و ثابت کردند که ماده در 

  ذات و صفات خود حادث است و در خلقت خود نیاز به غیر خود دارد.

شود که ماده نیاز در نیـاز   در پرتو آن ثابت مى پردازیم، ى حدوث ماده مى اکنون به بررسى چهارمین نشانه
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اى که ذاتاً با نیاز آمیخته شده و  است، و احتیاج به غیر خود که مجرد از آن و مباین آن است دارد، به گونه

توان آن را در خلقت و تعلّق، از نیـاز بـه    در ذات و صفات و عوارضات، آنچنان نیاز به غیر دارد، که نمى

  و فرض جدایى ماده از نیاز به غیر مساوى با نابودى ماده است، به ترتیب فورمول زیر:غیر جدا ساخت، 

  ماده منهاى مجرد ازلى = عدم

  ى مجرد ازلى = وجود حادث است. ماده به عالوه

منظور از عالمت جمع (+) در اینجا تعلق و نیاز ماده به مجرد ازلى است، نه اینکه منظور جمع در وجود، 

  ممزوج شدن ماده با مجرد ازلى باشد. یا آمیختگى و

  

  ماده حدوث ى نشانه چهارمین» ترکیب« ـ4

  ى حدوث است. ماده هرگونه و هرکجا باشد مرکب از اجزاء خود است، و ترکیب در هرجا باشد نشانه

ى آمیختگى حدوث و  نه الزمه مادى: ما هیچکدام را قبول نداریم، نه ماده همه جا آمیخته از اجزاء است. و

آغازیدنست، چه آنکه اوالً ماده بسیط غیر مرکب ـ مثل ماده اصلى ـ وجود دارد که مانند مجـرد از مـاده     

  ى مرکب، ازلى باشد چنانکه ماده بسیط ناآمیخته ازلیست. مرکب نیست. و ثانیاً روا است که ماده

اى که آن اجزاء قابل تجزیه نیست، پس به رغم اینکـه   هرسیم به اجزاء ماد توضیح اینکه: در جهان ماده مى

ماده از آن اجزاء ترکیب یافته خود آن اجزاء بدون ترکیبند مانند اجـزاء اصـلى اتمهـا چـون الکتـرون و      

پروتون و نوترون و پوزیترون، اینها حروف بسیط اصلى کتاب آفرینش هستند، اینها با اختالف تراکیبى که 

در اجزاء اصلى و اولى خود ترکیب ندارند، هر چند ماده، از اینها تشکیل و ترکیب  در عناصر خود دارند،

  یافته است.

وانگهى ترکیبهاى اتمى و عنصرى و غیره بعد از ازل، بر ماده عارض شده و نـه از ازل، و عـارض شـدن    

مـاده بـا    ى حدوث است ولى موجب حدوث ذات ماده نیست؛ زیرا ذات ترکیب بعد از ازل با اینکه نشانه

زند، با توجه به اینکه اجزاء  ترکیب توأم نیستید، پس عارض شدن ترکیب، آسیبى به ازلیت اصل ماده نمى

  اولى و اصلى ماده ازلى است.

الهى: به فرض اینکه ترکیب بعد از ازل بر ماده عارض شده ـ صرف نظر از اینکه جدایى ماده از ترکیـب   

ده ـ هرچند این عروض بعد از ازل باشد ـ و هرچند یـک آن    محال است ـ ولى عارض شدن حادث بر ما 

کند، وگرنه متصف شدن آن به صفات حادث محال بود، چنانکـه   باشد ـ حکایت از حدوث ذات ماده مى 

  مشروحاً و کراراً بیان شد، پس:
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  ماده = ترکیب = حدوث

نباشد، مگر اینکه به طور وانگهى ماده هر قدر کوچک و بسیط و ساده باشد، محال است که داراى ترکیب 

  کلى از ماده بودن خارج شده و معدوم گردد.

ى ترکیب است. و این  توضیح اینکه: سنگینى و ابعاد طول و عرض و عمق، یا دو بعد: طول و عرض. نشانه

ى ماده قرار دارد، که اگر ترکیب را از ماده نفى کنیم در حقیقـت وجـود و خمیـره     امور در ذات و خمیره

  ایم. نفى کرده ماده را

پس ماده غیر مرکب یعنى بى اجزاء، و در نتیجه یعنى بدون ابعاد و در این صورت آن چیز ماده نیست چه 

  ى ویژگیهاى ماده از او جدا گشت. آنکه همه

ى    بنابراین ـ فرض نفى ترکیب در ماده، با مادیت آن سازگار نیست، خواه نفى ترکیب از اجزاء اصلى اوـل

  شود. ى ماده به آن اطالق مى غیر آنها که واژهاتمها بکنیم یا 

مطلب دیگر اینکه ـ اگر تا کنون بشر قدرت آن را نیافته تا اجزاء اصلى اتمها: الکترون، پروتون، نوترون و  

پوزیترون، را تجزیه کند، دلیل آن نیست که هر یک از این اجزاء، داراى اجزاء دیگر نیستند، و آن اجـزاء  

بلکه دلیل محدود بودن علم و قدرت بشر است، و بشر هر قدر پیشرفت علمى کنـد و   هم اجزائى ندارند،

نهایت فعال در همه جهان برسد، بنابراین دست نیافتن به تجزیـه   به اوج برسد محال است که به قدرت بى

  کند که آن ماده مجرد و بى اجزاء است. کردن فالن ماده حکایت از آن نمى

چهارچیز: آب، خاك، آتش و باد، است و اکنـون   1قرن معتقد بود که عناصر عالممثالً ـ بشر در طول چند  

صرها هم و... عنصر کشف شده است، بى آنکه بشر بداند که این عن 106یا  102بر اثر پیشرفت علم تعداد 

داند که اتمها غیر از اجزائى چون الکترون و پروتون، اجـزاء   داراى اجزائى هستند و تجزیه پذیرند و نمى

کشف شد، و بشر قـدرت آن را  » مزون«و » پوزیترون«دیگرى نیز دارند، چنانکه اخیراً اجزاء دیگرى چون 

و آن را تجزیه کند، و در پرتـو ایـن    یافت که با پنجه قوى علم، دل اتم را بشکافد و حصار آن را بشکند

پیروزى، قدرت آن را یافت که عناصرى را به عناصر دیگر تبدیل سازد، و از حصار اتم گذشته و اجـزاء  

هـا در پرتـو    نامند، چه آنکه عمل تبدیل در اتم مى» اى شیمى هسته«آن را تبدیل کند که آن را دانشمندان 

  گیرد. اى دیگر همچون تبدیل عناصر، صورت مىشکافتن هسته اتمى و تبدیل آن به اتمه

باشند و همچنین اجزاء  اند و قابل تجزیه نمى نتیجه اینکه: به چه دلیل الکترون و پروتون دو جزء اصلى ماده

نهایت، همچنان تجزیه پذیرند تا حدى که به اجزاء اصلى  اند و نسبت به قدرت بى دیگر، بلکه قابل تجزیه

ها مساوى با نابود کردن مرکب و اجـزائش و در نتیجـه    ه است که تجزیه کردن آناولى که مرز اصلى ماد

                                                        
 دھند. ـ عنصرھا واحدھاى اصلى سازنده جھان ماده ھستند كھ اگر تجزیھ شوند خاصیت عنصرى خود را از دست مى ١
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  نابود ساختن خود ماده خواهد شد.

  

  تجزیه قابل غیر جزء بررسى

مادى: هرگاه هر جزء مادى داراى اجزائى باشد، بى آنکه به جزء بسیطى که دیگر قابل تجزیه نیست منتهى 

نهایـت فعلـى    نهایت اجزاء، یعنى از اجزاء بـى  اش این خواهد بود که ماده مرکب است از بى تیجهگردد، ن

ى ایـن مطلـب    نهایت فرضى عقلى و تصورى باشد، و نتیجـه  خارجى ترکیب یافته است، نه اینکه مراد بى

طبـق درك مـا   نهایت خواهد شد، از این رو که ماده  تناقض و اجتماع دو نقیض: ماده محدود با اجزاء بى

  نهایت اجزاء ترکیب یافته. محدود است و به حسب فرض غیر محدود؛ زیرا از بى

منشأ این اشکال، محدودیت محسوس و ظاهر در ماده که همه ما آنرا قبول داریم نیست، بلکه منشأ اشکال، 

، پـس هـیچ   نهایت و انکار جزئى که قابل تجزیه نباشد است، یعنى انکار جزء بسیط مادى فرض اجزاء بى

  ى بسیط اولى بدون اجزاء یا بدون دو جزء را بپذیریم. ماند جز اینکه ماده گونه راهى نمى

  

  تجزیه غیرقابل جزء مشکل به پاسخ

ى     2ـ راه نقض 1الهى ـ در اشکال جزء غیر قابل تجزیه دو راه وجود دارد   ــ راه حـل، و ایـن دو راه، ـب

  1کند. بسیط: (غیر مرکب) را ثابت مىاى  اساسى ماده

گوئیم ماده هرگاه به حد نهائى رسید و جزئى بسیط: (غیر مرکب) شد در حقیقت از مـرز   اما راه نقض: مى

گردد؛ زیرا به فرض شما ماده هر طـور   د و یا نابود مىشو گردد که یا مجرد از ماده مى ماده بودن خارج مى

شود که دیگر هیچ گونه اجزاء ندارد، و چیزى که جزء نداشته باشـد، عبـارت    اى منتهى مى باشد به درجه

اش رفت، اجزاء غیر مادى  ى ماده است، وقتى که خمیره دیگر عدم ماده است؛ زیرا ابعاد و اجزاء از خمیره

شود؛ زیرا از اجزاء مجرد  گردد اما مجرد از ماده مى شود و یانابود مى جرد از ماده مىخواهد شد یعنى یا م

  شود؛ زیرا از عدمها ترکیب یافته است. بسیط ترکیب یافته است، اما نابود مى

پس هر چیز مرکبى خودش با اجزائش هیچ اختالفى بجز در انباشتگى یا جدائى ندارند، نه اینکه آن اجزاء 

رکیب غیر خود هاشان گردند، مثل اینکه اجزاء معدوم مبدل به اجزاء مادى موجود شـود، یـا   ـ در حین ت

                                                        
 ـ جواب حلى.٢ـ جواب نقضى ١دھیم  ـ منظور این است كھ ما براى رفع اشكال دو جواب مى ١
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جزء غیرقابـل  «اجزاء مجرد بسیط، مبدل به ماده گردد، هیچکدام از این دو درست نیست، بنابراین اشکال 

  شود. با فرض اجزاء اولى بسیط غیر ماده، حل نمى» تجزیه

ب داراى ابعاد (طول و عرض و عمق) از اجزائى که داراى ابعاد نیست به هر حال محال است که چیز مرک

نیسـت، بلکـه   » آرى«اش  را کنار هم بچینیم، نتیجـه » نه«نهایت  به وجود آید؛ زیرا هزارها و میلیونها و بى

  است.» ها و عدمها نه«اش افزودن  نتیجه

شـود   ماده از اجزاء مرکـب وارد نمـى   بنابراین اشکال تناقض، تنها بنابر قول ما یعنى فرض ترکیب داشتن

  بلکه این اشکال شامل فرض بسیط بودن اجزاء اصلى ماده نیز به ترتیب ذیل خواهد شد:

  ماده مرکب از اجزاء بسیط بدون ابعاد = عدم ماده

پس این مرکب، در همان هنگام که ماده است ماده نیست، ماده است که مرکبسـت ـ و مـاده نیسـت کـه      

  غیر مادیست.اجزائش بسیط و 

  نهایت اجزاء = ماده محدود چنانکه ماده مرکب از بى

  پس این ماده مرکب، محدود است در همان هنگام که نامحدود است.

ـ مرکب از اجزاء بسیط غیر قابل تجزیه، در یک آن هم ماده است و هم 1آید:  در نتیجه دو محال الزم مى

یک آن هم محدود است و هم نامحدود، و روشن اسـت   نهایت اجزاء، در ـ ماده مرکب از بى2ماده نیست 

  که هر دو محال است.

پس اگر شما اشکال دوم: محال دوم را به ما وارد کردید، جواب نقض به شما داده اشکال اولـى: محـال   

ایـد، ولـى مـا قائـل بـه       کنیم، شما براى فرار از محال دوم گرفتار محال اول شده اولى را به شما وارد مى

  ایت اجزاء نیستیم تا سر از محال درآورد پس از این جهت ما این گرفتارى را نداریم.نه بى

  

  تجزیه غیرقابل جزء مشکل به حلى جواب

  مادى ـ در این صورت حل مشکل جزء غیرقابل تجزیه چیست؟

  شود: الهى ـ تجزیه نشدن آخرین جزء مادى چند گونه تصور مى

  کند عقلى، قبول تجزیه نمىـ از نظر 1

ى نسـبت بـه قـدرت       ـ از نظر طبیعى خارجى نسبت به قدرت محدود بشر، قبول تجزیـه نمـى  2 کنـد وـل

  نامحدود، قابل تجزیه است.

کند حتى نسبت به قدرت نامحدود خلّاق، نه به خاطر اینکه عجز و نقصى در قـدرت   ـ قبول تجزیه نمى3
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رض آخرین حد و مرز تجزیه پذیرى ماده است، و دیگر بعد از آن و باشد، بلکه از این رو که جزء مورد ف

ى     تر از آن، اجزائى نیست، به همین جهت قبول تجزیه به اجزاء دیگر نمى پائین کند؛ زیـرا در واقـع اجزاـئ

اش، نابود کردن آن ماده و اجزائش اسـت، پـس    ندارد، و بکار بردن قدرت نامحدود براى تجزیه آن نتیجه

  این جزء آخرى ماده در حقیقت ساقط کردن ماده از هستى است. جدا کردن

  فوق تصور سه توضیح

شود  گوئیم هیچ جزئى در جهان یافت نمى ـ در مورد تصور اول یعنى عدم قبول تجزیه از نظر عقلى، مى1

از ابعاد (طـول و عـرض و عمـق)    که از نظر عقل قبول تجزیه نکند، چه آنکه ماده ـ هرچه باشد ـ خالى   

والاقل خالى از دو بعد فیزیکى: دو جزء طبیعى، یا دو بعـد هندسـى: طـول و عـرض، نیسـت، و فـرض       

نهایت عقلى براى تجزیه اجزاء ماده، منافات با محدودیت ماده در خارج ندارد؛ زیرا کـه محـال بـودن     بى

و امکانـات عقلـى غیـر فعلـى و عملـى،      نهایت در چیزهاى خارجى درست است ولى در امور شأنى  بى

  پذیر بوده و محال نیست. امکان

نهایت  نهایت در اجزاء ماده از نظر عقلى این نیست که براى عقل امکان دارد اجزاء ماده را تا بى و معنى بى

نهایت، تصور نماید؛ زیرا چنین تصورى محال  در یک تصور فعلى بیاورد، یا آن را در چند تصور پیاپى بى

نهایت ماده و غیر ماده یابد، اگرچـه فرضـاً    ست چه آنکه عقل محدود محال است که احاطه بر اجزاء بىا

نهایت ماده ذاتاً امکان داشته باشد. بلکه منظور این است که براى عقل امکان دارد که براى جزء  تصور بى

ر نماید، به همین ترتیب ایـن  مادى، اجزائى را تصور کند، و براى هر جزئى از آن اجزاء، نیز اجزائى تصو

تصورات را از نظر عقل ادامه دهد، در عین حال از نظر عقل، ماده داراى حدى محسوس است که مـورد  

  قبول عقل و حس است.

  نهایت عقلى در عدد طبق شرح گذشته است.  نهایت عقلى براى اجزاء مادى، مانند بى نتیجه اینکه: بى

یابد، ولى این مطلب از نظر عقل است. یعنى شـأن عـدد در    اییم، پایان نمىدر اعداد، هرچه بر اعداد بیافز

شود ولى در جهان هستى، تحقق و فعلیت چنین  تصور عقل، آن است که هرچه بر آن بیافزاییم، افزوده مى

  افزودنى محال است.

  در اوایل کتاب آمده است. » نهایت عددى اشکال بى«البته شرح بیشتر این موضوع در بحث 

گوئیم به ناچار این  ـ در مورد تصور دوم یعنى عدم قبول تجزیه طبیعى فعلى نسبت به قدرت محدود مى2

ى   رسد، و بیش از آن حد دیگر قبول تجزیه نمى تجزیه طبق قدرت محدود غیر الهى به حدى مى کند، وـل

و مرز اجزاء مـاده   این توقف در این حد، ذاتى نیست تا حکایت از آن کند که این جزء، ذاتا آخرین حد
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کند، بـه عبـارت    است، بلکه این توقف حکایت از محدود بودن قدرت و عجز و ناتوانى تجزیه کننده مى

  باشد. روشنتر این توقف تقصیر خود اجزاء ماده نیست بلکه تقصیر قدرت محدود تجزیه کننده مى

به قدرت محدود درست است، ولى بنامیم نسبت » جزء غیر قابل تجزیه«بنابراین، این جزء آخرى ماده را 

پذیر نیست، بلکه امکان تجزیه آن باقى است، یـا آن   دلیل آن نیست که در واقع، دیگر آن جزء آخر تجزیه

شود و یا با تجزیه کردن آن، از ماده بودن و از هستى ساقط شده  جزء مانند اجزاء قبل از خود، تجزیه مى

  شود. و معدوم مى

گـوئیم   نى عدم قبول تجزیه فعلى طبیعى در ماده نسبت به قدرت نامحدود، مـى ـ در مورد تصور سوم یع3

یابد تا به مرز آخر ماده برسد که عبارت اسـت از   تجزیه کردن اجزاء ماده تا آنجا که امکان دارد تحقق مى

داشتن دو جزء ـ که کمترین حد خارجى ماده است، دو جزء طبیعى یا هندسى (طول و عرض) تا بتوان به 

گفت، چه آنکه جزئى که به هیچ وجه داراى ترکیب نیست، ماده و مادى نیست؛ زیرا از حـد و  » ماده«ن آ

  مرز ماده و میزان و خمیره ماده خارج شده است.

آن جزئى که دیگر به هیچ وجه قابل تجزیه در بین اجزاء ماده نیست همین آخرین جزء است که تجزیه آن 

نابودى ماده است؛ زیرا این ماده اجزائى غیر از این دو جزء ندارد، که مساوى با نابودى دو جزء مرکب و 

اند، چنانکه نخستین مراتب پیدایش ماده، همین جزء اسـت کـه    همین دو جزء حقیقت ماده را حفظ کرده

مرکب از دو جزء است، و این دو جزء زیر بناى نخستین و حد آخر تحقق ماده است، و بین آغاز و آخر، 

  گون و ترکیبها و صورتهاى دیگر ماده قرار گرفته است.اجزاء گونا

  

  است؟ تجزیه قابل آخر جزء آیا

  مادى ـ...آخرین سخن اینکه آیا این جزء نخستین و آخرین حد مادى قابل تجزیه هست یا نه؟

شد ـ یعنى اجتماع محدودیت  نهایت است، اشکال تناقض دوم ـ که قبال بیان اگر بگوئیم قابل تجزیه تا بى

آید، و اگر بگوئیم قابل تجزیه نیست، پس این جزء ماده نیست؛ زیرا  ماده با نامحدودیت اجزائش پیش مى

  کند. هرگونه ماده ـ هرچند نسبت به قدرت نامحدود ـ قبول تجزیه مى

این جزء آخر، مساوى  کند، و تجزیه گوئیم آرى قبول تجزیه مى الهى ـ هم آرى و هم نه، توضیح اینکه مى 

با نابودى دو جزء مرکب است؛ زیرا این جزء آخر، مرز آخر ساختمان مـاده اسـت کـه بعـد از آن فنـا و      

  نابودى است.

کند؛ زیرا جزء آخر، مرکب از دو جزء است هیچ یک از آن دو جزء، ممکن نیست،  و اما قبول تجزیه نمى
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دیگرى جدا شدند از مرز ماده بـودن خـارج شـده و در    به طور مستقل باقى بمانند، و به محض اینکه از 

  شوند. نتیجه نابود مى

توانى بگوئى وقتى که ماده به طور کلى از ترکیب رها شد، به طور کلـى از   و براى روشن شدن مطلب مى

توان بـه   ماند، آیا چیزى که ماده نیست، مى شود، نه اینکه ماده مجرد غیر مرکب باقى مى هستى انداخته مى

اى که نقیض خود را در بر گیرد: ماده بى دو جرء، یعنى عدم، در این صـورت چنـین    ن ماده گفت؟ مادهآ

  چیزى چگونه ماده است با اینکه با نقیض خود یعنى عدم جمع شده است.

  

  جهان گوناگون ترکیبهاى اصلى ى ماده

ه نیست، بلکه برزخ و حائل بین ترکیبهاى عارض بر ماده و اجزاء آخرین جزء ماده، نه ماده است و نه ماد

اند، بنابراین یکى از دو جزء آخرین جزء ماده، نه ماده است و نه ماده نیست،  بین عدم ماده یا نابودى ماده

است که برزخ و واسطه بین ماده و عدم ماده است، وقتى که با جزء دیگر است رواست کـه  » مادى«بلکه 

وئیم، بلکه در این فرض نیز، برزخ بین ماده و عدم ماده است؛ زیرا فرض این است که جـزء  به آن ماده بگ

  آخر دیگر وجودى مستقل ندارد.

گـردد و   پس این دو جزء، حروف زیربنائى تراکیب مختلف جهان ماده است، ماده از این دو جزء آغاز مى

خرین مرز ساختمان مادى است که در آغاز گردد، این دو، ماهیت و حد نخستین و آ به این دو جزء باز مى

  گردند. شوند. و در پایانِ وجود مادى، معدوم مى وجود مادى، یافت مى

  پایان وجود مادى = عدم

بى آنکه بتوان جدائى بین این دو جزء را تصور کرد، و امکان ندارد که هر یک از آنها جداگانه به عنـوان  

  وجود مادى و یا غیر مادى باقى بمانند.

ى ماده کسى به آن  آرى این دو جزء اصل و حقیقت اولى و آخرى ماده است، و غیر از آفریننده و سازنده

یابد. و  کند ولى به آن دست نمى آگاهى ندارد، و این دو جزء همانست که بشر شب و روز آن را دنبال مى

  توان به آن دست یافت. هر قدر هم که علم و دانش به پیش رود نمى

  

  ماده جهان ى همه منشأ سر» آب«

کند، آنجا کـه در   همین جزء مادى مرکب از دو جزء است که خداى احسن الخالقین در قرآنش اشاره مى
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او » هوالذى خلق السماوات و االرض فى ستۀ ایام و کان عرشه على الماء«فرماید:  مى 7ى  ى هود آیه سوره

  ن را در شش زمان آفرید و عرش او بر آب بود.کسى است که آسمانها و زمی

است، و منظور از آسمانها و » هاى جهان مادر و ریشه ماده«نامد منظور  مى» آب«آنچه را که قرآن در اینجا 

زیربنـاى  » عـرش «باشـد، و منظـور از    ى ترکیبها و حاالت مى زمین در عبارت آیه فوق جهان ماده با همه

بر آب قرار گرفته، یعنى بر ماده بسیط: آخرین جزء ماده داراى دو جزء، که نخستین خلقت ماده است، که 

باشد، همه مواد مختلف جهان با  اجزائیش هم سنخ هستند و داراى ترکیبى که قابل تجزیه باشند نیستند، مى

  اند. ترکیبهاى گوناگون اتمى و ملکولى و عنصرى و... از همین جزء آخرى ماده، به وجود آمده

نجا که انسان آگاهى به این جزء اصلى ماده ندارد، براى آن در اصـطالح نامگـذارى اسـمها، نـامى     و از آ

نگذاشته است از این جهت، حقیقت و نام آن مجهول مانده است، بنابراین سزاوار است که قـرآن و ذکـر   

شناسـد،   معانیشان مىها را که انسان با توجه به  نهد آن اسم حکیم مناسبترین و نزدیکترین نام را بر آن مى

شناسند  است، که همه آن را مى» لفظ آب«این نام جالب براى رساندن مقصود و مجسم کردن مطلب همان 

و آن از اجزاء هم سنخ و هم جنس و مناسب ترکیب یافته است ولى سایر عناصر جهـان، چنـین ترکیبـى    

  ندارند.

مرکب از هیدرژن و اکسیژن است نیست، و نه در آیه فوق، آب معمولى یعنى مایعى که » آب«و منظور از 

خود هیدرژن و اکسیژنى که آب از آنها ترکیب یافته است، و نه آن اجـزاء اتمـى داخلـى هیـدروژن یـا      

اکسیژن؛ زیرا آن اجزاء ـ مثل الکترون و پروتون ـ زیادتر از دو جزء از آخرین جزء ماده هستند، و نه آنچه 

  شناسد. د مىرا که بشر تا امروز شناخته و بع

در آیه فوق، همان نخستین و آخرین حد و مرز کیـان و سـاختمان مـاده    » آب«و نه...بلکه منظور از واژه 

است که عبارتست از جزء آخر ماده که داراى دو جزء است، که جدائى آن دو جزء از همـدیگر مسـاوى   

  با نابودى هر دو جزء خواهد شد.

منسوب به چیزى نیست؛ زیرا » آب«نامید اما خود » آب«دا آن را همه مخلوقات منسوبند به آن چیزى که خ

زائیده نشده تا به آنهـا  » دو جزء یا اجزاء«ـ به معنى فوق ـ داراى نسبت نیست و از پدر و مادرش  » آب«

آفریده شده یعنى ماده نخستینى که آغاز همه ترکیبهاى مختلـف  » مرکب«نسبت داده شود، بلکه از نخست 

  است، و آخرین حد تجزیه کردن ماده است. عارض بر ماده

با اینکه بشر درباره حقیقت ماده، بررسیهاى دامنه دارى نمـوده و همچنـان بـراى کشـف مـاده اصـلى و       

نخستین، به تحقیق و مطالعه پرداخته ولى درباره ماده اصلى، جز بر حیـرت و سـرگردانى خـود نیفـزوده     

که هنوز تا امروز به غیر از اندکى از قـوانین خلقـت در میـان    است، چگونه بشر به این راز پى ببرد با این

میلیاردها قوانین حاکم بر خلقت دست نیافته است، مثالً در میان این همه قـوانین تنهـا بـه قـانون جاذبـه      



 189

  عمومى که سرچشمه علوم تجربى تا کنون است، دست یافته است.

مساوى و با قدرت بر ایجاد و نابود کردن آن است، چگونه بر ماده اولى دست یابد، با اینکه آگاهى به آن 

چه آنکه قدرت مطلق همان آگاهى است و آگاهى مطلق هم همان قدرت است، وقتى که به آخرین درجه 

  نهایت برسند. معینى به بى

رمز اینکه بسیارى از دانستنیهاى انسان از تحت قدرتش خارج است، این است که او به آن دانستنیها و به 

  هاى آن و حقیقت آن، آگاهى ندارد فقط آن را بدون احاطه کامل همه جانبه شناخته است. هزمین

: پاك اسـت آن خـدائى   "سبحان الذى خلق االزواج کلها مما تنبت االرض و من انفسهم و مما الیعلمون"

  1"رویاند و از خودهاشان واز آنچه آفریدگان ندانند که همه را جفت آفرید از آنچه زمین مى

دانند و هرگز نخواهند دانست، ماده نخستین و اصلى است کـه ریشـه هسـتى و     و از آن چیزهائى که نمى

  فرماید: آمده که خداى متعال مى 50و  49باشد در قرآن سوره ذاریات آیه  آنچه در جهان ماده است مى

: و از هـر چیـز دو   "انى لکم منه نـذیر مبـین    ء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون ففروا الى اللّه و من کل شى"

جفت آفریدیم، باشد که شما پند گیرید، پس به سوى خدا بگریزید که من از جانب او شما را بیم دهنـده  

  آشکارم.

شود همان ترکیب است، خواه این  منظور از این زوجیت و جفت بودن، که شامل همه چیز از مخلوقات مى

دو جزء ـ مثل ریشـه اصـلى مـواد جهـان ـ و شـاید منظـور از زوجیـت در         ترکیب از اجزاء باشد یا از 

ترکیبهاى فرعى ـ پس از ترکیبهاى ذاتى اولى که با خمیره ماده آمیخته شده ـ همان بار الکتریسته منفى و   

زیاد و گوناگون باشند، به هر حال همه چیز داراى زوجیت است؛ زیـرا  » بارها«مثبت باشد، هرچند که آن 

اى که یک چیز مادى حتماً جدا از اثبات و نفى و یا یکـى از   چیز اثبات و نفى وجود دارد، به گونه در هر

  آنها نیست.

ولى زوجیت و جفت بودن در آخرین جزء بسیط ماده، که ریشه مواد است، حقیقت زوجیت با تمام ابعـاد  

بعد طبیعى: دو جزء، یا دو  و معانیش هست ـ خواه عددى باشد یا ذاتى ـ و این زوجیت عبارتست از دو  

بعد هندسى: طول و عرض، بى آنکه هیچ گونه ترکیب و تعددى در هر یک از آن دو باشد، بر اساس اینکه 

  آن دو جزء آخرین حد و مرز ماده و ساختمان ماده است.

کـه  با توجه به اینکه علم و دانش قدرت نیافته یا با آن همه پیشرفتش قدرت نـدارد، چیـزى را بشناسـد    

تواند ترکیـب دو   تر از چیزى است که داراى سه بعد هندسى (طول و عرض و عمق) است، ولى نمى پائین

  بعدى و دو جزئى را انکار نماید.

                                                        
 ٣٦ـ سوره یس، آیھ  ١
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هاى مادى که داراى دو جزء بدون  ها، حتى ریشه اول پدیده در آیه فوق شامل همه پدیده» ء شى«پس واژه 

هر قدر هم کوچک و لطیف باشد از یک نوع ترکیب و زوجیت اى  شود، بنابراین هیچ ماده تجزیه است مى

  جدا نیست.

ها را به قبل و بعد تقسیم کرد، تا دانسته شـود کـه خـودش داراى قبـل و بعـد       خدا همه اشیاء و پدیده"

  1"نیست

ها به قبل و بعد و ذات و ماهیت فرق گذاشته است، اما زمانى بودن  توضیح اینکه: خدا بین اشیاء و پدیده

اشیاء به خاطر این است که هر جفتى به دلیل جفت بودنش حادث است و هر حادثى قبال نبـوده بعـد بـه    

  وجود آمده پس در آن زمان وجود دارد.

ت داشتن اشیاء از این جهت است که حد و مرز اولى و آخرى ماده داراى دو بعد (طـول و  ذاتیت و ماهی

  عرض) و دو جانب (قبل و بعد) یا دو جزء بدون جزء سوم (جزء سوم طبیعى و نه هندسى) است.

کند که خدا قبل و بعد ندارد، بلکه فوق زمان و سرمدى است یعنى قبل از  همین مطلب حکایت از آن مى

و بعد از زمان و با زمان، همیشه بوده و هست و خواهد بود، نه اینکه داراى زمان باشد؛ زیرا وجـود   زمان

  خدا تغییرپذیر نیست تا زمانى باشد، پس داراى قبل و بعد نیست بلکه قبل از قبل و بعد از بعد است.

ى است که آمیخته با ماده او داراى قبل و بعد طبیعى و هندسى نیست؛ زیرا وجود او مجرد از ماده و زوجیت

  است.

  

  اولى و اصلى ماده نیاز

زنـد کـه نیـاز بـه      ماده اصلى و اولى با اینکه ریشه اصلى جهان ماده است، ولى از اعماق ذاتش فریاد مى

مستقلّاً بایستند؛  تواند روى پاى خود ماوراء خود دارد؛ زیرا از دو جزء ترکیب یافته، که هر یک از آنها نمى

زیرا وضع آنها قبل از ترکیب، همان عدم است، و هیچ یک از آنها قدرت ندارند هستى یابند مگر بـا هـم   

  بصورت مرکب پس ترکیب و هستى آنها توأم است.

  ترکیب دو جزء = هستى؛ جدائى دو جزء از همدیگر = عدم است

نابودى است، و حقیقت آن دو با » نه«ش مساوى با نتیجه اینکه: حقیقت هر یک از آن و جزء، جدا از رفیق

آیند مگر با هم و آمیخته به هم  هم مساوى با هستى و حد اولى و آخرى کیان ماده است، پس به وجود نمى

                                                        
١

ش�ود  ك�ر م�ىـ از سخنان حضرت رضا علیھ السالم است ك�ھ ب�ا اس�تدالل ب�ھ آی�ھ ف�وق آن را در خطب�ھ توحی�دى خ�ود ك�ھ بع�داً ذ 
 فرموده است.
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شوند مگر با هم، و نابود شدنشان بر اثر جدائیشان است، و جدائیشان نتیجه نابودیشان اسـت،   و نابود نمى

  همان ترکیبشان است و ترکیبشان همان پدید آمدنشان است.چنانکه پدید آمدنشان 

  ...ففرو الى اهللا..

اى که ذاتاً نیازمند است به سوى خداى بى نیاز بزرگ پاك، پس ترکیب ذاتـى   پس بگریزید از جهان ماده

  یک نوع نیاز به غیر است.

وجـودى و صـفاتى   مادى ـ آرى ولى در ذات ترکیب ماده چـه داللتـى اسـت بـر اینکـه آن ذات، نیـاز        

  ناپذیر به ماوراء خود دارد. خلل

الهى ـ وقتى که هر یک از دو جزء ماده اولى، هستى و بقایش بستگى به ادغام و پیوند با جزء دیگر دارد،  

معنایش این است که هر یک از آنها استقالل ذاتى ندارند و ذاتاً بدون اتّصال به دیگرى، داراى هستى ذاتى 

  نیستند.

ا که این دو جزء، آخرین حد اعماق حصار مادیت در عرض و طول جهان است و در هر یـک از  و از آنج

آنها استقالل و اصالت ذاتى نیست پس حقیقت آنها جز نیاز محض و محض نیاز به غیر خود نیست، پـس  

  اهند بود.آن دو ذاتاً بدون قدرت قهار ازلى، آفریننده و بقاء دهنده در وراء آنها، عدم به اضافه عدم خو

آید، مگر اینکه  نهایت کنار هم بچینیم، از آن عددى حتى کسرى بدست نمى به عنوان مثال: صفر را اگر بى

  در کنار آن عددى بگذاریم.

  نهایت صفر، حاصلش جز صفر = عدم ـ نخواهد بود. پس صفر...به اضافه بى

بخشد، همچنین هر کـدام از   مىولى یک صفر وقتى کنارش عددى ـ کم یا زیاد ـ باشد، عددى را هستى   

نهایـت الهـى مجـرد از مـاده      دو جزء ماده اولى اصلى ماده، ذاتا صفرند، و اگر در وراى آن دو قدرت بى

  نباشد، وجود آن دو مطلق محال است.

شوند، چنانکه  مى» چیزى«هستند، و وقتى که به دیگرى پیوستند » نه«مادى ـ هر یک از این دو جزء، ذاتا  

شود بنابراین دیگر نیازى به ماوراء  کى است، دو نیست، وقتى که به یک دیگرى منضم شد. دو مىیکى تا ی

  خود ندارند.

  

  محال نتیجه در و صریح دور

درآورده و موجب محال شدن هر گونه وجود ماده خواهد شد؛ زیرا » دور صریح«الهى ـ سخن شما سر از  

جزء در استقالل ذاتى نداشتن شریکند، هر یک از آن دو ذاتاً هستى ندارنـد، پـس    فرض این است که دو
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  گیرند، پس قبل از پیوند و انضمام به طور مطلق هستى نداشتند. مى» هستى«چگونه از رفیق خود 

براى هر یک از آن دو جزء قبل از پیوند، هیچ گونه وجودى نیست پس محال است که انضمام آنها به آنها 

» نه«ببخشد، یا هر یک از آنها به رفیق خود هستى ببخشد، چه آنکه خودشان نیاز دارند و مساوى با  وجود

بخشد با اینکـه   نیست، پس چگونه این انضمام به آنها وجود مى» نه«امرى غیر از » نه«هستند و انضمام دو 

ه غیر خود هستند، مگر هر دو جداى از وجود و هر گونه حقیقت دیگر هستند، پس چگونه بخشنده وجود ب

  امکان دارد.» دور صریح«اینکه بگوئیم به اصطالح 

اسـت و  » ب«علـت وجـود   » الف«کنیم  محال است به عنوان مثال فرض مى» دور صریح«توضیح اینکه ـ  

است. در نتیجه این دو بر اساس همین علت ناقص و محـال بـه وجـود    » الف«علت وجود » ب«همچنین 

قبل از وجود خودش » الف«فرضى ممکن نیست؛ زیرا نتیجه این فرض این است که آمدند، و عقالً چنین 

  شود که با این توضیح که: مى» ء على نفسه تقدم الشى«وجود یابد که از آن تعبیر به 

هـم  » ب«مقدم اسـت و  » ب«در مقام علت بر » الف«بدیهى است که علت بر معلول خود تقدم دارد؛ زیرا 

بـر خودشـان   » ب«و » الف«شود که هر یک از  اش این مى مقدم است، نتیجه» الف«در مقام علت بودن بر 

مقدم شوند و این در ردیف آن است که گفته شود چیزى قبل از وجودش، وجود یافت نتیجۀً وجـود بـا   

  باشد. عدم در یک حالت جمع گردید که اجتماع دو نقیض است و محال مى

راى دیگرى، با آنچه که مـا تـا کنـون دربـاره آن دو جـزء      وانگهى فرض علت شدن هر یک از دو جزء ب

بود، پس » نه«ایم منافات دارد، آنچه فهمیدیم این بود که حقیقت آن دو جزء، قبل از پیوند، معادل  فهمیده

  1هر دو در نیاز ذاتى اشتراك دارند.

اس است که آخرین حد و مرز ماده، یک جزء مرکب از دو جزء است که تجزیه آنهـا  همه اینها بر این اس

  محال است؛ زیرا تجزیه آنها موجب نابودى آنها خواهد شد.

  جدائى آن دو = نابودى هر دو

اند، نیاز محض و عدم است که قابلیـت وجـود    پس در میان آنها و همه ترکیباتى که از آنها به وجود آمده

  دارد.

اى  : پس بگریزید به سوى خدا، من از جانب او شما را بیم دهنـده "انى لکم منه نذیر مبین  ا الى اللّهففرو"

  "آشکارم

کرد، مسلّماً هستى یافتن ماده  نهایت الهى، مجرد از ماده، در وراى ماده بر ماده سرپرستى نمى اگر قدرت بى

ت که طبق توضیح فـوق دور صـریح محـال    آورد و بدیهى اس بیرون مى» دور«محال بود، چه آنکه سر از 

                                                        
 ـ ذات نایافتھ از ھستى بخش/ كى تواند كھ شود ھستى بخش ١
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  است.

این ملکوت و حقیقت آسمانها و زمین است، و حقیقت ماده هرگونه باشد وابسته و نیازمند به خدا اسـت،  

  فرماید: مى 185چنانکه قرآن در سوره اعراف آیه 

تگى آسمانها و :آیا در حقیقت وابس"ء من شى  اولم ینظروا فى ملکوت السماوات و االرض و ما خلق اللّه"

  اند. زمین و آنچه خدا از هر چیز آفریده است (بدقت) ننگریسته

: بگو کیست که حقیقت وابستگى همه چیـز در  "ء و هو یجیر وال یجار علیه قل من بیده ملکوت کل شى"

  1دهد و کسى نتواند که به او پناه دهد. دست او است، او پناه مى

: پاکى او راست که وابستگى و حقیقت همه چیز در "ء و الیه ترجعون ذى بیده ملکوت کل شىفسبحان ال"

  2شوید. دست او است و (همه شما) به سوى او بازگردانده مى

هاى جهان ـ هر قدر کوچک یا بزرگ باشد ـ ما را بـه ایـن نتیجـه       آرى دقّت و فکر و تدبر درباره پدیده

هاى جهان چیزى است که به خدا نیاز  د که جهان مساوى با فقر و نیاز است، نه اینکه بگوئیم پدیدهرسان مى

  ها و معانیش نیاز و فقر و احتیاج به ماوراء خود است. دارند، بلکه حقیقت این است که جهان با همه پدیده

ـ  ر علـم و قـدرت خـداى    نتیجه اینکه: هیچ وجود و علم و قدرت و حول و نیرو و...در جهان نیست، مگ

  بزرگ.

  تواند از ترکیب و دوگانگى ذاتى رها بشود. همه اینها بر این اساس است که ماده ذاتاً مرکّب است و نمى

پس غیر خدا، سراسر وجودش فقر و نیاز است، حقیقتش این است که حقیقت ندارد مگر به وجود خداى 

  ه دور است.پندارند ب پاك که ساحت مقدسش از آنچه که مشرکان مى

  

  حال همه و جا همه در ماده نیاز

ناگفته پیدا است نیازى که ماده در عمق هستى خود دارد تنها در ماده اولـى اصـلى: مرکـب از دو جـزء،     

نیست بلکه این نیاز ـ به طریق اولى ـ در همه حاالت و مجاالت گوناگون ماده در سرتاسـر جهـان مـاده      

هاى خود نیاز حتمى به ترکیب دارد، و  گیرى دارد، چه آنکه ماده در تمام حاالت و عملیات و نتیجه وجود

  باشد که شرحش بیان شد. نیاز نشانه حدوث است چنانکه بى نیازى نشانه ازلیت مى

                                                        
١

 ٨٨ـ سوره مؤمنون، آیھ  

 
 ٨٣ـ سوره یس، آیھ  ٢
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  اشکال بست بن از رهائى

ه اصل ساختمان دو جزء از جزئى که آخرین حد و مرز مادى ـ آخرین سخن اینکه ما سؤال خود را دربار 

پرسیم  کنیم، براین اساس مى نهایت مطرح مى ماده است بر اساس تجزیه طبیعى و فعلى نسبت به قدرت بى

  آیا هر یک ار این دو جزء ماده است یا نه؟

ب اسـت، چنانچـه   اگر ماده است، پس آن نیز ترکیب است؛ زیرا هر جا که ماده تحقق یافت، توأم با ترکی

  گوئید. شما الهیین مى

  ى اولى اصلى از دو جزء غیر مادى ترکیب یافت؟ و اگر ماده نیست پس چگونه ماده

نهایت باطل است؛ زیـرا   اى مرکب نیست؛ چراکه ترکیب از اجزاء تا بى گیریم که هر ماده بنابراین نتیجه مى

  باشد. ید و آن محال و باطل مىآ اجتماع محدود و غیر محدود در کیان مادى به وجود مى

است، در این صورت این اشکال تنها متوجه ما نیسـت،  » عدم ماده«الهى ـ ماده غیر مرکب، عبارت دیگر  

  ایم. بلکه متوجه شما نیز هست، ما و شما هر دو در بن بست دو اشکال گیر کرده

شود کـه   ر صورتى تولید مىشود و آن محال است، این اشکال د ـ محدود و نامحدود در یکجا جمع مى1

بشویم و بگوئیم ماده داراى اجـزاء فعلـى خـارجى    » جزء غیر قابل تجزیه«شما و ما هر دو به اتفاق منکر 

  کند. نهایت قبول تجزیه مى است و تا بى

شود، یا مجموع ماده از اجزاء بسیط بدون جزء ـ که همان غیر ماده   ـ ماده و عدم ماده در یکجا جمع مى2

یابد، این اشکال در صورتى است که ما با شما به اتفاق بگوئیم اجزاء اولى ماده، بسیطند  هستى مىباشد ـ  

  و هیچگونه ترکیبى ندارند.

  راه رهائى از این بن بست این است که بگوئیم:

کنیم نه از ماده فرضى، و محال است که مـاده بـدون    اى که مستقل است و وجود دارد بحث مى ما از ماده

وجود و استقالل یابد. دست کم باید داراى دو جزء باشد؛ زیرا تصور جدائى این دو جزء مساوى  ترکیب،

  با نابودى هر دو است.

بحث و بررسى ما درباره هر یک از این دو جزء، جداگانه نیست؛ زیرا تحقق هر یک از دو جزء بستگى به 

ارى با یکـى از دو جـزء نـداریم، و ایـن     توأم بودن آن دارد، پس قبل از توأم بودن، ما در بررسى سروک

زوجیت بسیط و اسرارآمیز، نخستین و آخرین مرز و حد و ساختمان ماده است، و بین این دو آغاز و آخر 

  حد وسط است.
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آرى ـ قبل از ترکیب، هر یک از دو جزء، قابل بحث و بررسى نیستند، اصالً حقیقت و وجودى ندارند تـا   

  محور بحث قرار گیرند.

ال دوگانگى، آن هم با هم، ماده هستند، هر کدام هنگام انضمام با دیگرى مادى هستند، یعنى نه ماده در ح

مستقلّند و نه ماده نیستند بلکه برزخ و واسطه بین این دو هستند، ولى این حالت برزخیت، حالت فعلى آن 

هنگام انضمام باشـند بلکـه    دو جزء نیست، چه آنکه هیچ یک از آن دو جزء مستقلّاً فعلیت ندارند هرچند

  یابند. اند و دوگانه پایان مى انضمام یک تعبیر کوتاهى است، و باید گفت دوگانه آغاز شده

دانیم و آن تعبیر این است که آن دو مرکـب   خالصه اینکه ما از آن دو جزء آخر، فقط این تعبیر را روا مى

  داند. یقتش را جز خدا نمىکند ـ و حق واحد از حد آخر مادى است ـ قبول تجزیه نمى

کنیم به اینکه حقیقت اسرارآمیزى  یابیم، و خود را راحت مى به این ترتیب از هر دو اشکال فوق رهائى مى

توانیم آن را انکار نمائیم، در عین اینکه علم و آگاهى ما  براى آخرین حد کیان ماده وجود دارد که ما نمى

ماده سزاوار یک چنین پوشیدگى است، چه آنکـه آن، ملکـوت   به آن دست نیافته است، و آن آخرین حد 

  ماده و ملکوت کار خداى سازنده جهان است، پس غیر خداى بزرگ به آن آگاهى ندارد.

داند در جهان خدائى هست ولى به حقیقت ذات پاك  و اگر خواستى بگو همانگونه که خداپرست یقیناً مى

داند که چنین ماده اصلى وجود دارد ولى آن را  همچنین بشر مى او به هیچ وجه پى نبرده و او را نشناخته،

نشناخته و هرگز حقیقت آن را آنطور که هست نخواهد شناخت ولى به هر حال راهى جز اقرار به وجـود  

  آن دو جزء نیست که عبارتند از:

ات ماده است، دو جزء طبیعى داراى دو بعد هندسى، مرکب از دو جزء؛ زیرا ترکیب آن دو همان کیان و ذ

و دیگر از این دو جزء اطالعى در دست نیست جز اینکه جدائى آنها از همدیگر مساوى با جدائى آنها از 

هستى است و هر جزء هنگام وجود، نسبت به خود، برزخ بین ماده و عدم ماده اسـت، خـودش حقیقتـى    

رد، بلکه جـزء حـد آخـر مـاده     شود که در این حالت ماده نیست چون جزء ندا ندارد، از این رو گفته مى

است، و مجرد از ماده ترکیب یابد، نتیجه اینکه براى هر یک از دو جزء، تشخص فعلـى نیسـت مگـر در    

  صورت آمیختگى با جزء دیگر.

اگر خواستى بگو آن جزء ذاتاً مادى است، و هنگام پیوند با رفیقش ماده است و چون هیچ یک حتّى هنگام 

  ارند، در این صورت آنها دو مادى هستند و یک ماده.انضمام، استقالل ذاتى ند

این نظر عمیق در ملکوت کیان مادى است که هر قدر بیشتر و عمیقتر دقت شود از طرفى بـر حیـرت مـا    

دارد، و از طرف دیگر به نیاز حتمى  گردد چیزى که همواره ما را از رسیدن به حقیقت آن باز مى افزوده مى

  بریم. کز است پى مىاى که در نهاد ماده متمر
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  نتیجه آخرین و سخن آخرین

هر جزئى از دو جزء آخرین جزء ماده در برابر دیگرى، تشخص مادى ندارد تا از اجزاء آن جویا شویم، و 

ى پس از آنکه واحد مستقل بود، با دیگرى ترکیب نیافته، تا ماده مرکب تحقق یابد، و تحقق ماده در صورت

است که آن دو جزء با هم در اصل ذات ماده محقق گردند، و در ترکیب از دو جزء غیر مرکـب، قبـل از   

ترکیب اشکال وجود دارد اما چنین نیست که قبل از این ترکیب، وجود هر یک از دو جـزء قابـل تصـور    

  نباشد.

آید که هر یک از دو جـزء   بنابراین، جزء آخر مادى مرکب از دو جزء مستقل مادى ترکیب نیافته، تا الزم

یابد که آن دو جزء به هم منضم باشند، و  نیز مرکب مادى باشد، بلکه حقیقت ترکیب ذاتى وقتى تحقق مى

  پیش از آمیختگى نه دو است و نه یکى.

دو «شود، منظور همان ماده مرکب از اجزاء یا دست کـم مرکـب از    و وقتى که ماده فعل خارجى گفته مى

یک از این دو جزء چون داراى کیان مادى خارجى نیستند، موجب تحقق ماده نخواهند  است و هیچ» جزء

  اند، و مجموع آنها توأماً ماده اولى است. شد، هر یک از آنها در ضمن ترکیب مادى

ایم،  این بود آخرین مطلبى که پس از بررسى و تأمل و توجه دقیق و عمیق درباره آخرین جزء ماده دریافته

داند او است که بر هر چیزى  آن را آنطور که هست غیر از خدایى که خالق و سازنده آنست، نمىحقیقت 

  آگاه است.

  

  بحث خالصه

ى حدوث مرکب است، خواه آن ماده مرکب پس از اجزاء جداى از هم حادث شود، یا همراه  ترکیب نشانه

کند که هر جزئى از آن به تنهائى براى تحقق وجود آن  ز آن مىآن حادث گردد، چه آنکه ترکیب حکایت ا

کند که هر جزء  کافى نیست، چنانکه در یکى از دو جزء آخرین جزء ماده چنین است، یا حکایت از آن مى

کند، بنابراین ناقص است، و هر ناقصى نیازمند است و هر چیزى  آن به تنهائى منظور از مرکب را ایفا نمى

  باشد بدون شک با ازلیت سازگار نیست.که نیازمند 

پس این چهار چیز یعنى: تغییر، زمان، حرکت و ترکیب، چهار نشانه ذاتى است در نهاد ماده ـ طبق شرحى 

زنند که ازلى بودن ماده محال است، بلکـه مـاده ذاتـاً در همـه      که در طول این گفتار گذشت ـ فریاد مى  

نیـاز اسـت و بـر مـاده      راء آن، وجود ازلى است که ذاتـاً بـى  حاالت نیاز دارد، پس حادث است، و در و

  سرپرستى و حکومت دارد، یعنى خدائى که ماده را آفرید و بقا داد.
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  دانشمند یک مهم علمى اعتراف

  پول کالرنس ابرسولد استاد فیزیک زیستى گوید:

و قدرت تفکر و پیشرفتها، هیچ وقت خود را کامال  ...بدون شک بشر با آن همه اوج علمى و هوش سرشار

نشناخته است، و افراد بشر با وجود اختالف مذهب، نژاد و مسکن از قدیم و ندیم تا کنون متوجه شده که 

  درکش در شناخت اسرار خلقت محدود است.

ده که در جهان بشر به طور عموم خواه از راه فلسفه عقلى یا عرفانى: هوش و فکر و غریزه ذاتى، درك کر

نظم و ترتیب و تدبیر خاصى وجود دارد، که نسبت آن به تصادف و اتفاق و شانسى که احیاناً در بعضى از 

  شود، بسیار دور از منطق است و قابل قبول نیست. چیزهاى غیر زنده بدون هدف انجام مى

و وسیعتر از عقل و تدبیر  شکى نیست که رو آوردن انسان و توجه او به عقل و تدبیرى بزرگتر و محکمتر

خود دلیل بر وجود نیرو و تدبیرى بزرگتر است کـه آن   -تا در پرتو آن بتواند جهان را تفسیر کند  -خود 

  نیرو و تدبیر خدا است.

تواند تنها بر اساس ادلّه علمى مادى به وجود خدا پى ببرد ولى وقتى که با ادله معنوى و  گاهى انسان نمى

کند، به عبارت روشنتر وقتى کـه مـا    نگاه به آسانى به وجود خدا، ایمان کامل پیدا مىروحى درآمیخت، آ

اطّالعات خود در مورد جهان وسیع و پیچیده و اسرارآمیز را با احساسات درونى و وجدان و نداى فطرت 

  هد آمد.و حس مسئولیت که در اعماق وجود ما ریشه دارد، تلفیق کنیم، ایمان به خدا در ما به وجود خوا

هاى درونى که موجب ایمان میلیونها نفر از افراد باهوش به خـدا   هرگاه در مورد طرز استدالل و سرچشمه

آید، و در  بینیم بسیار متنوع و جالب است و به قدرى زیاد است که به شماره در نمى شده آمار بگیریم، مى

  ها را به سوى ایمان به خدا کشانده است.عین تنوع و اختالف، در حد خود قوى و قانع کننده بوده و آن

من در آغاز تحصیالتم به قدرى شیفته روشهاى علمى بودم که مطمئن بودم روزى علم و دانـش آنچنـان   

ها را کشف کند بلکه به اصل و منشأ حیات و عقل و درك انسـان و بـه    قدرت یابد که تمام اسرار پدیده

تحصیالتم باال رفت و همه چیز را از اتم گرفته تا کهکشان و  برد، ولى وقتى که معنى هر چیز دیگر پى مى

از میکروب گرفته تا انسان از نظر گذراندم، برایم روشن شد که هنوز خیلى چیزها هست که از نظر علم و 

دانش مجهول مانده و پرده و نقاب از چهره آنها برداشته نشده است، با اینکه علوم در راه کشـف اسـرار   

برداشته و بر خیلى از مجهوالت پیروز شده ولى در عین حال بسیارى از مجهوالت پیرامون  قدمهاى بزرگى

  اند. تفسیر اتم و جهان و عقل آن طور که هستند، در برابرش باقى مانده
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هـاى جهـان را تحـت     توانند با وسائل علمى خود همه پدیـده  دانشمندان به این مطلب توجه دارند که مى

ها براى علوم مقدور نیسـت، و علـوم همـواره     شرح دهند ولى بیان علت وجود پدیدهبررسى قرار داده و 

  اند عاجز مانده است. ها به وجود آمده براى حل این سؤال که چگونه پدیده

اند بگویند اتمها، ستارگان، روح و انسان با آن استعداد شگفت انگیزش از کجا  عقل و علوم انسانى نتوانسته

ت؟ با اینکه علوم قدرت آن را یافته تا در مورد آغاز جهان مطالب ارزشـمندى ارائـه   و چرا پدید شده اس

دهد و فرضیه انفجار را بیان کند که ستارگان و اتمها و...در نتیجه انفجار ماده اولیه تولید شده است، ولى 

از کجا آمده است، نتوانسته بگوید که آن ماده اولیه و نیروى منفجره و به طور کلى منشأ و زیربناى حیات 

یا چرا جهان به صورت و نظم کنونى درآمده است، حق این است که اندیشه درست و عقـل و اسـتدالل   

  کند. سلیم، فکر ما را به وجود خدا ملزم مى

...و علیرغم اینکه ما از درك خدا و صفات خدا ناتوانیم ولى در جهان دالئل مادى بسیار و بى شـمار بـر   

نهایـت و   هاى قدرت خدا که در پدیده هایش آشکار است دلیل علم بى ماید، و نشانهن وجود او داللت مى

  حکمت بى پایان و قدرت نامحدود او است...

  

  خدایابى دیگر دلیل: فطرت

ت، مادى ـ تا اینجا بر اساس مطالعات و علم به اسرار جهان ماده دریافتیم که جهان داراى خداى قادر اس 

کنند و ایمان بـه   توانند به مطالعه اسرار جهان بپردازند، استفاده مى ولى از این راه، تنها دانشمندانى که مى

  سوادند. آورند، اما عوام از پیمودن این راه ناتوانند، با توجه به اینکه اکثریت مردم جهان عوام و بى خدا مى

اینکه افراد معتقد به خدا در میان آنها بیشترند و درجه آیا این دسته باید از شناخت خدا محروم گردند، با 

ه خـدا      ایمان آنها هم قویتر است، بى آنکه با علوم سروکارى داشته باشند، تازه دانشمندانى کـه ایمـان ـب

  رسند. اند ـ در عین کمى ـ از نظر صفاى دل و عمل نیک به عوام با ایمان نمى آورده

  فرماید: مى 53ه است، آنجا که خدا در سوره فصلت آیه الهى ـ جواب این سؤال در قرآن آمد

: "ء شهید سنریهم آیاتنا فى االفاق و فى انفسهم حتى یتبین لهم انه الحق اولم یکف بربک انه على کل شى"

دهیم  هاى خود را به انسانها در هر سوئى از جهان و در ساختمان وجود خودشان، نشان مى به زودى نشانه

  دا) آشکار گردد، آیا کافى نیست که پروردگارت بر همه چیز گواه است.تا حقانیت او (خ

همانگونه که خدا، آفریدگار و خداى همه جهان است، همچنین نشانه شناخت خدا در سراسر مخلوقات و 

هاى  اى از آنها اشاره کردیم و نشانه ها و براهین آفاقى هست که به پاره ها وجود دارد، در جهان نشانه پدیده
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ها در همـه   باشد، که این نشانه نفسى هست که مربوط به وجود انسانى یعنى عقل و فطرت و وجدانش مىا

افراد بشر که عقل دارند بلکه حتّى در دیوانگان نیز وجود دارد، چه آنکه دیوانگان هرچند بى عقلنـد امـا   

  اند. فطرت و حس خود را از دست نداده

هر کتابى، در کتاب فطرت و سرشت انسان نوشته شده است، فطرت  هاى وجود خدا، قبل از بنابراین نشانه

گوید: در جهان خدائى هست که زمام امور همه چیز در دست او است، و مـا از طـرف    با صداى رسا مى

(آئین خالص) تعبیر شده و یا راهنماى دین » دین حنیف«ایم تا به این فطرت که از آن به  خدا مأمور شده

  آمده: 30و توجه کنیم، چنانکه در قرآن سوره روم آیه حنیف است روآورده 

ذلک الدین القیم ولکن اکثـر    التى فطرالناس علیها التبدیل لخلق اللّه  فاقم وجهک للدین حنیفا فطرة اللّه"

: پس روى خود را به سوى دین خالص یکتاپرسـتى دار (و پیـروى کـن) ایـن فطـرت      "الناس ال یعلمون

ا بر اساس آن آفریده شده، و در آفرینش خدا دگرگونى نیست، دین راست همـین  خدا(داد)ست که انسانه

  دانند. است ولى بیشتر مردم نمى

بنابراین راه شناخت خدا منحصر به پیمودن راههاى علمى پیچیده و دشـوارى کـه رهـروانش در اقلیتنـد     

متفکّران فهیم و برجسته، بـا   اى از نوابغ و دانشمندان و نیست، چه آنکه منحصر کردن شناخت خدا به عده

عمومیت تکلیف سازگار نیست، همه انسانها از طرف خدا، مأمور و مسئولند، و بر همین اساس، شـناختن  

خدا منحصر به یک راه نیست، بلکه راههاى آن بسیار است، نیازى به تحصیل و مطالعه کتاب نیسـت جـز   

ساس آن فطرت، سرشته است و این است آئـین  اى که خدا بشر را بر ا مطالعه کتاب فطرت دست نخورده

ناپذیر بوده و در داللتش بر وجود خدا قوى است، بر خالف راههـاى   محکم و راست و استوارى که خلل

  یابد. علمى که احیاناً شک و اضطراب به آنها راه مى

ـ   دید قـرار  قرآن، فطرت و زبان فطرت را که همیشه در نهاد انسان هست، در موردى که او در مخـاطره ش

کند، قلب انسان هنگام خطر شدید، بـه یـک نقطـه مرمـوزى کـه       یابد، مدلل مى گیرد و راه نجاتى نمى مى

شود، وقتى که عالئق و پیوندهاى مادى بر  کند و درك نخواهد کرد متوجه مى حقیقت آن نقطه را درك نمى

کنـد، آن را   طه مرموز دراز مـى اثر پیش آمد خطر شدید از وجود انسان بیرون رفت، آنگاه دست به آن نق

یابد، در حالى که دستش از همه جا بریده شده و امید آنرا دارد که آن نقطه مرموز او را نجـات دهـد،    مى

فرماید: ربکم الذى یزجـى   به این مطلب اشاره کرده آنجا که مى 66چنانکه خدا در قرآن سوره اسراء آیه 

  لکم الفلک...

کند تا از فضل او طلب (روزى) کنید،  راى شما در دریاکشتى را روان مىپروردگار شما کسى است که ب"

خوانید از شما  بى گمان او به شما مهربان است، و چون در دریا زیانى به شما رسد، هر کس که جز او مى

  ."گم شود پس چون به سوى خشکى نجات داد، روگردان شوید و انسان ناسپاس است
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اره شده براى تفسیر و توضیح این آیه شما را به سـؤالها و جوابهـاى ذیـل    در این آیه به دلیل فطرت، اش

  کنیم: جلب مى

  اى؟ ـ آیا هیچ سوار کشتى شده

  ـ آرى 

اى در وسط دریا بشکند و در خطر غرق قرار گیرد، و  ـ آیا هیچگاه شده که کشتى اى که بر آن سوار شده

  نجات دهد؟کشتى دیگر و یا شناگر و وسیله دیگر نباشد تا تو را 

  ـ آرى شده!

شناختى قطع شده، آیا قلبت متوجه نقطه  ـ در این لحظه که دستت از همه جا بریده، و از هر چیزى که مى

  شود و به این امید که فقط آن نقطه قدرت نجات تو را دارد؟ شناسى مى مرموزى که آن را نمى

  ـ آرى 

اند به داد و فریاد تو برسد، و اکنون در فطرت و تو ـ این نقطه مرموز همان خداى قادر متعال است که مى

سرشت تو تجلى کرده چه آنکه درونت از همه چیز قطع شده، و از تعلق به غیر خـدا رهـا و آزاد گشـته    

  است.

شناساند همان وجودى که انسان هنگام گم  در آیه فوق، پروردگار ما را از راه فطرت، هنگام خطر به ما مى

یابد، اگر اصل و منشأ جهان، ماده بود و همان مـاده   گم شدن خودش، او را مى شدن عوامل مادى و حتى

ملجأ و پناه واماندگان بود، پس چرا هنگام خطر انسان به آن ماده و حتى به خودش (که نزدیکترین ماده به 

  برد؟ خود است) پناه نمى

ستند که در شدت و گرفتـارى  پندارد که موجودات مادى، پناهگاهى ه انسان در سایر حاالت و موارد مى

باید به آنها پناهنده شد، ولى وقتى با خطر شدید روبرو شد، و از هر سو خطر او را محاصره کرد، و هـیچ  

شوند، تنها آنچه را که فطرت متوجه  گونه راه نجاتى نماند در این لحظه همه این پناهگاهها پندارى گم مى

  کند. ز مىآن شده که همان وجود خداى بزرگ باشد، برو

نتیجه اینکه ـ انسان در هر سطح فکرى که باشد داراى حجت آشکار و پیاپى در رنگهاى گوناگون اسـت،   

  نماید. که او را به خدا راهنمائى مى

  

  انفسى و آفاقى هاى نشانه

  کند. ا را به خدا رهنمون مىهاى آفاقى و انفسى، م سوره فصلت که قبال ذکر شد، نشانه 53گفتیم طبق آیه 
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کنند،  هاى جهان است که انسان را به خدا راهنمائى مى هاى آفاقى، تمام موجودات و پدیده منظور از نشانه

شود، سپس دعوت کنندگان به  هاى انفسى است) او را به خدا رهنمون مى سپس عقل و فطرت (که از نشانه

خوانند، که در حقیقت هدایت آنهـا، تکمیـل    به سوى خدا مى سوى خدا (پیامبران و امامان و...) انسان را

  هاى آفاقى است. کننده هدایت عقل و فطرت و نشانه

بنابراین خدا داراى حجت و برهان رسا و کامل است، که همگان از عالم و جاهل و هر کسى را که داراى 

  .شود کند شامل مى شعور است و اندکى نیروى تشخیص دارد، و خود را حس مى

کند که قبالً نبوده و بعد حادث شده، و همین دلیل و برهان آشکار و  ترین دلیل اینکه: انسان درك مى ساده

کنـد   آسیب ناپذیرى است که در جهان، آفریدگارى است که این عالم را خلق کرده است، سپس درك مى

  گرفت. بودن سبقت نمى بود، به عنوان خالق که آفریدگار، از جنس او نیست، و اگر از جنس انسان مى

به عبارت دیگر ـ (در مورد شمول حجت خدا بر همه بشر) هر فردى پیش خود راهى به سوى خدا دارد،  

  که عقل و درکش این راه را پیش او نهاده است.

ترین درجه علم و درك باشد یا باالترین درجه باشد بنابراین راه به سوى خدا به اندازه همه  ـ خواه پائین 

  ها و موجودات است. پدیده

پس انسان ـ هرجا و هر طور که باشد ـ و در هر سطحى از فکر و علم و تربیت باشد، خـود را غـرق در     

یابد، یعنى خود را در برابر براهین استوار و دالئل قوى بـر وجـود خـدا     دریاى عظمت مسلّط بر خود مى

  نگرد، که قدرت به خدائى از این براهین را نخواهد داشت. مى

آرى همانگونه که خدا، خداى همه جهان است، ناگزیر همه جهان باید راهى به سوى شناخت خدا داشته 

  نگرند: هاى محکم وجود خدا را در هر سو (آفاق) و در وجود خودشان (انفس) مى باشند، چنانکه نشانى

ـ  " ء  ه علـى کـل شـى   سنریهم آیاتنا فى االفاق و فى انفسهم حتى یتبین لهم انه الحق اولم یکف بربـک ان

هاى اعال  یابیم، مثل و نشانه :و ما در هر سوى جهان و در اعماق و ژرفناى وسیع کائنات خدا را مى1"شهید

  یابیم. و صفات عالى او را در آسمانها و زمین و در وجود خودمان مى

  خداست نماینده بلندتر و او است عزیز حکیم.: براى 2"و هللا المثل األعلى و هو العزیز الحکیم"

هاى جهان، و جان انسان) در چشم رس و دسترس همـه مکلفـین    هاى آفاقى و انفسى (نشانه و اینکه نشانه

دهـیم)   (بزودى به آنها نشان مى» سنریهم«در طول و عرض جهان از قبل و بعد قرار داد، چرا خدا با تعبیر 

                                                        
١

 ٥٣ـ فصلت، آیھ  

 
 ٦٠ـ نحل، آیھ  ٢
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ى  کرده است؟ اشاره به این است که پیشرفت و ترقى اندیشه و علم بهـره ها را مخصوص آینده  این نشانه

ها دارند و موجب روشنائى و داللت بیشتر بر حقانیـت خـدا    وافرى در پیشرفت و مجسم کردن این نشانه

  خواهند شد.

  هاى انفسى عبارت است از عقل و فکر و فطرت و شگفتیهاى اعضاء ساختمان جسم و جان انسان. نشانه

ها، شاهد  هاى آفاقى جسمى و روحى عبارتست از نشانه هائى که در کل جهان است، همه این نشانه نهنشا

  باشند. وجود خدا بزرگ مى

پس سیر عقل و شناوریش در دریاى برهانهاى عقلى و سیر فطرت و فرمان آن در قلمرو احکـام فطـرى و   

ء و اعضاء بدیع و متنوع و اسرارآمیز و پرواز فرو رفتن این دو در اعماق دریاى بدن انسان با آن همه اجزا

حس و درك در فضاى آفاق آسمانها و زمین و جوالن عقل و فطرت در قلمرو عقل و فطـرت و در همـه   

  جهان هستى.

گردنـد مگـر اینکـه همـراه دیـدنیها و       همه اینها پس از سیر و شناورى و پرواز خود به جاى خود بر نمى

قـدرت و علـم و حکمـت خـدا برگشـته و شـهادت و گـواهى بـه وجـود          هاى  مشاهدات خود از نشانه

  دهند. پروردگارشان مى

   1"ء شهید اولم یکف بربک انه على کل شى"

ها نیست، بلکه بر آنهـا   آرى خدا بر هر چیزى با آگاهى و تسلّط مطلق گواه و حاضر است، در میان پدیده

ت از حضور خدا ـ آنطور که شایسته خدائى او است ـ در کنار مخلوقات مسلّط است، و این گواهى، عبار

  است، نه اینکه در درون مخلوقاتش حلول و فرود کرده باشد، خدا از این نسبتها پاك و منزه است.

  

  کلیسا الهیین نظر

در مورد اینکه آیا عقیده به خدا فطرى است گوید بعضى از الهیـین کاتولیـک بـه     2» لودیغ اوث آلمانى«

 3جربه و آزمون نیسـت گیرى بر اساس ت استناد گفتار پدران کلیسا گویند عقیده به خدا از راه تفکر و نتیجه

                                                        
١

 فصلت ٥٣ـ ذیل آیھ  

 
٢

كھ توسط جرجس ماردینى مسیحى بھ عربى ترجمھ شده، » ٢١ص  ١قائدى ج مختصر فى علم الالھوت الع«ـ در كتاب خود  
 ».المكتبھ الشرقیھ«مطبوع در بیروت انتشارات 

 
 ـ منظور این است كھ یگانھ راه خدایابى، راه تفكر نیست، ھر چند مكّمل برھان فطرت است مؤلّف. ٣
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  بلکه سرشت انسان بر عقیده خداشناسى خلق شده است.

شناخت خدا را چنین » یوستینوس و اقلیندوس اسکندرى«کند بعضى از پدران کلیسا مانند  سپس اضافه مى

اند: خداشناسى در وجود انسان غرس و سرشته شده، نه اینکه به وسیله تعلیم و آموزش تلقین  دهتعریف کر

شده باشد بلکه در نهاد انسان شناخته شده است، و این شناخت جزء متصل وجود انسان نیست ولى همراه 

  انسان است.

  میخته کرده است.گوید: خدا شناخت خود را در طبیعت همه انسانها، غرس و آ یوحناى دمشقى مى

ها  دهند که ما از راه تفکر و توجه به طبیعت و پدیده ولى از آنجا که خود این پدران کلیسا، چنین تعلیم مى

ایم، از این رو منظورشان از فطرت خداشناسى، این نیست که ماهیت عقیـده بـه خـدا در     خدا را شناخته

خت خـدا در وجـود انسـان سـهل و آسـان و      انسان سرشته است، بلکه منظورشان این است که راه شـنا 

گوئیم شناخت خـدا در   مى«گوید:  مى» قدیس توما«بینیم  خود است، سخت و دشوار نیست، لذا مى خودبه

توانیم خدا را به  اى که در وجود ما سرشته شده مى وجود ما سرشته شده به این معنى که ما در پرتو زمینه

  »آسانى بشناسیم.

  

  هست؟ نیز بقاء علت پدیدآورنده لتع آیا

هدایت یافته: بر خالف افکار الحادى قبل که بر اساس جهل و غفلت بود، من اکنون با کمال یقین و ایمان، 

کنم که در وراى ماده قدرت سراسر آگاهى و حکمت و ازلى خلّاق وجـود دارد، و جهـان مـاده     اقرار مى

و پیدایش جهان در پرتو پدید آوردن و هـدایت او اسـت، چنانکـه در قـرآن     مفهومى جز اراده او ندارد، 

  خوانیم: مى

؛ پروردگار ما کسى است که آفرینش هر چیزى را داد و سپس 1ء خلقه ثم هدى  ربنا الذى اعطى کل شى«

  »آن را هدایت کرد.

ز) بودن، ابدى (بى انتها) هم هسـت؟ توضـیح   ولى من در شک و تردیدم که آیا خدا غیر از ازلى (بى آغا

اینکه بگوئیم نیاز معلول به علت فقط از این رو است که علت، آن را ایجاد کند، سپس بعد از ایجاد معلول 

به طبع خود بدون نیاز به علت و علیت باقى است، پس همان ایجاد و حدوث معلول در بقایش کافیسـت،  

  بقاء یعنى نیاز به علت حدوثش ندارد. در نتیجه جهان، دیگر نیاز به علت

                                                        
 ٥٠ـ سوره طھ، آیھ  ١
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به عنوان مثال ـ هر چیزى که انسان آن را ساخته و یا ساختمانى که بنا کرده، این مصنوع و ساختمان،بدون 

بقاء و استمرار عمل سازنده و بنا، بقاء و استمرار دارد، و پس از پایان ساخت، نیاز به وجود سازنده و بنا 

  دارند هرچند سازنده و بنا نابود شوند. ندارند، و اینها استمرار

الهى ـ قبالً در بحث ازلى و حدوث، بیان کردیم که ازلى بودن توأم و مستلزم ابدى بودن است، و در ذات 

اش آمیخته شده، و دیگر قدرت جدائى از آن را حتّى براى  ماده، نیاز دائم و همیشگى به علت ایجاد کننده

  مرز هستى خارج گردد. یک لحظه ندارد، مگر اینکه از

  ها مانع از تفکر در این دو حقیقت شد. گویا گفتگو پیرامون اثبات و نفى وجود خدا در طول این بحث

  ـ ازلیت با ابدیت، متالزم و توأمند.1

  اى در وراى خود، قدرت بقاء و دوام ندارد. ـ ماده، به تنهائى بدون بقاء دهنده2

و به اثبات رساندیم و باز توضیح بیشتر خواهیم داد، بر اساس ایـن  وقتى که این دو اصل را بررسى کرده 

دو اصل دیگر جاى این نیست که به مثال فوق استدالل کنیم؛ زیرا مثال براى آن است که آنچه را با برهان 

 ثابت شده به ذهن نزدیک کند، و یا محال عقلى نبودن آن را بیان نماید، بنابراین با مثال به ساختمان و بنا

  توان دو اصل ثابت عقلى را مخدوش کرد. نمى

تواند یک قاعده مسلم عقلى را نفى کند؟ آن قاعده عبارتست از اینکه معلول واقعـى ذاتـاً    آیا این مثال مى

نیاز به علت دارد، و بدون علت کیان و وجود ندارد، و بقاء و دوام آن نیز بستگى بـه بقـاء و دوام علـت    

وجودش با حال پیش از وجودش فرق ندارد؛ زیرا ماده از علت خود چیزى  دارد، پس حال معلول پس از

جز وجود توأم با نیاز ذاتى به علت، کسب نکرده است، و اصوالً کسب کردن که نیاز اسـت بـا اسـتقالل    

  منافات دارد.

این قاعده عقلى نه فقط در این مورد بخصوص است، بلکه یک قاعده عامى است که شامل همه علتهـا و  

  باشد، و آن این است که هیچ معلولى بدون استثناء از علتش جدا نیست. علولها مىم

یابیم که از علتش ـ هرچند یـک    و در همان مثال ساختمان و بنا (که در باال ذکر شد) هیچ معلولى را نمى

از آن ـ جدا شده باشد، توضیح اینکه همه معلولهاى بنا (که همان حرکتهاى خاص دست بنّا باشـد) پـس    

شوند بنابراین پس از پایان ساختمان، دیگر فعالً سـازنده علـت بوجـود     آنکه علتشان قطع شد، معدوم مى

  نگرد. آورنده ندارد، هرچند سازنده و علت بوجود آورنده در آنجا حاضر است و به ساختمان مى

و شـکلهاى   شـود و از آن ترکیبهـا   معلولهاى بنّا عبارت از حرکات مخصوصى است که از او صـادر مـى  

شود، معلولها همین  حرکاتند، نه مصالح بنّائى از آجر و آهن و چوب و سنگ و  مخصوص، بنائى متولد مى

گچ و غیره، بلکه آن معلولها عبارتند از وضع آجر روى آجر دیگر، و قرار دادن گل و گچ در البالى آنها، 

تى که ساختمان تکمیل شد همه ایـن  و گذاشتن تیرها به سقف ساختمان و از این قبیل حرکات خاص، وق
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  اند. اند و دیگر حتى براى یک لحظه هم باقى نمانده معلولها به تدریج معدوم شده

اما آنچه از معلولها (مواد ساختمانى) در ساختمان باقى مانده از این رو است کـه علـت آنهـا (خاصـیت     

ن است که علت آنها از بین رفته و یا از چسبندگى گچ و گل و...) باقى است، و آنچه از بین رفته بخاطر ای

  آنها جدا شده است.

نتیجه اینکه: حرکتهاى گوناگونى که این شکلهاى خاص مواد را تنظیم و موزون کـرده بـا دسـت از کـار     

کشیدن بنّا معدوم شد، اما شکل ساختمان تا علتهایش باقى است، همچنان بقاء دارد، که علتهایش عبارتند 

دگى و پیوند بین اجزاء ساختمان بر اثر گل و گچى که در ساختمان بـه کـار رفتـه، و    از ویژگیهاى چسبن

  همچنین سنگینى آن اجزاء در رابطه با جاذبه زمین.

به طورى که هر وقت علل این پیوندها و چسبندگیها از هم گسیخت، به همـان نسـبت سـاختمان از هـم     

ریزد، مثالً زلزلـه و بـاد تنـد، چسـبندگى و پیونـد       پاشد، تا آنجا که ساختمان ویران شده به زمین مى مى

زند، وقتى که اجزاء ساختمان پیوند خود را از دست دادند، جاذبه زمین آنها را بـه   ساختمان را به هم مى

  کشاند. طرف خود مى

آرى ـ ما پس از بررسى و مطالعه دقیق پیرامون معلولهاى ساختمانى هیچ معلولى را نیافتیم که از علـتش   

  ا شده باشد، نیز چنین به دست آمد که معلولهاى مختلف داراى علتهاى مختلف هستند.جد

وقتى در علتهاى غیر حقیقى، وضع به این منوال باشد، مسلّماً در علتهاى واقعى ـ به طریق اولى ـ چنـین    

سبت به یابیم، نه علیتهاى طبیعى ن است، و ما در جهان چیزى را جز خود جهان نسبت به آفریدگارش نمى

معلولهاى طبیعى را؛ زیرا که همین علتها در علیت خود استقالل ندارند و سازنده هستى نیستند، بلکه مقدمه 

  و زمینه و زاینده هستند.

شوند، ولى در حقیقت بـین   به عنوان مثال ـ شعاعهاى برقى (مثل نور المپ) پیاپى به طور متصل دیده مى 

رسد، چه آنکه چشم قـدرت   شود و تنها یک شعاع به نظر مى نمى این شعاعها، فاصله هائى هست که دیده

  دیدن جدائیهایى که بین این شعاعها فاصله انداخته ندارد.

گردد؛ زیرا که نور معلـول و زائیـده شـعاع     وقتى که شعاع، قطع گردید نور همان آن بدون فاصله قطع مى

  است.

لوق روح فعال انسانى است، هرگاه روح فعـال  بندد، معلول و مخ همچنین صورتهائى که در ذهن نقش مى

» آن«شوند، هرچند آن  انسانى، آنى از آنها غفلت کند، همان آن بدون تخلف آن صورتها در ذهن نابود مى

  معادل یک جزء از میلیاردها جزء یک آن زمان باشد.

معلول خودکار  همه این مطالب بر این اساس است که وجود و کیانى براى معلول جز علتش نیست، بلکه

  علت است، و سراسر آن نیاز و تعلق به علت است.
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این است وضع، در مورد علیت شعاعها براى نور و روح فعال انسانى براى صورتهاى ذهنى، با اینکه ایـن  

علیتها مجازى است، اکنون آفریدگار جهان که علت حقیقى جهان است نسبت به معلول چگونـه خواهـد   

  ان نسبت به خالق، سراسر فقر و نیازمند، نه اینکه بعد از وجود، بى نیاز گردند.بود، جز اینکه همه جه

بنابراین هیچ یک از دو جزء آن آخرین جزء حد ماده، در صورتى که قدرت مطلق مسـلّط بـر آن دو، در   

این دو  وارء آن دو نباشد، نه به تنهایى و نه به انضمام یکدیگر داراى استقالل و وجود و قیومیت نیستند، و

  جزء قبل از وجود و بعد از آن در نیاز به خالق برابرند.

باشد نیازمند به خالق بلکه حقیقت و اصـل  » چیز«علتش این است که جهان عبارت از این نیست که یک 

معنـى  «و در اصـول فقـه بـه    » امکان فقرى«نیست، که از آن در اصطالح فلسفه عقلى به » نیاز«جهان جز 

  ود.ش تعبیر مى» حرفى

  توضیح اینکه در اینجا دو موضوع هست:

  ـ چیز نیازمند1

  ـ چیزى که سراسر آن نیاز است، و در ذاتش جز نیاز چیزى نیست، و نه آنکه چیزیست نیازمند.2

جهان نسبت به آفریدگار بزرگ، به گونه دومست و نه اول، آرى قبول داریم که اجزاء جهـان نسـبت بـه    

به پـدر اسـت) از ایـن رو    » موجود نیازمند«د فرزند نسبت به پدر (که فرزند همدیگر به گونه اولند، مانن

ماند، و نیازى به پدر جز در اصل مقاربتى که پدید آورنده نطفـه اسـت    فرزند پس از مرگ پدر، باقى مى

نطفه به ندارد، و راز بقاء در اینجا از این رو است که فرزند ذاتاً نیاز به پدر ندارد، بلکه تنها در اصل بذر 

  او نیاز دارد.

  

  مجازى و حقیقى علت بررسى

  ـ والدت2ـ علیت 1به هر حال ما در جهان دو چیز داریم 

همه علتهاى طبیعى هر گونه و هرجا باشند به عنوان والدت هستند، نه اینکه علت حقیقى باشند، اما علتهاى 

گردد و ایـن معلـول تـا     هستند که ذات معلول از آنها صادر مىارادى مخصوصاً اراده خدا، علت حقیقى 

  وقتى باقى است که اراده خدا باقى است.

بنابراین بقاء جهان با فرض عدم بقاء خدا ـ یا اراده نکردن خدا براى بقاء ـ عقالً محـال اسـت، و علیـت      

  نیست.خداى متعال قابل تشبیه با سایر علتهایى که اکثراً تولیدى است نه حقیقى، 

شود گویند این حالت دیگر، معلول یا زائیده حالت اول  وقتى که علتى از حالتى به حالت دیگر تبدیل مى
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شود که آن عنصر اول علـت اسـت، بـا     شود، گفته مى است، یا وقتى که عنصرى به عنصر دیگر تبدیل مى

  اینکه تنها آن، زاینده یا سبب زایندگى است.

عدم اراده » علت«است؛ زیرا از واژه » علت«حتّى شایسته نیست که بگوییم او ولى در مورد ذات پاك خدا 

نماید در صورتى که خدا آفریدگار آگاه و قادر است و از هر گونـه نسـبتهاى نـاقص منـزه      و اختیار، مى

  باشد. مى

هایى که وجود نداشـتند، و بقـاء و    پدید آوردن پدیده مانند1خدا در هر زمان و آنى در شأن و کارى است

دوام دادن پدیده هایى که به آنها وجود داده است، و منظور از بقاء دادن، خلـق کـردن بـار دوم و سـوم     

هاى پیاپى پشت سر خلقت اول نیست، و محال است که آنچه را خداى متعـال خلـق    ها و آن و...در لحظه

به آنها، نابود گردند، و قطع فیض خدا از هر کدام از مخلوقـاتش مسـاوى   کرده، بدون قطع فیضش نسبت 

  با نابودى کامل آنست، سپس ایجاد آن بار دوم، ایجاد مثل آنست، نه اینکه بقاء بخشیدن به آن باشد.

و منظور ما از استمرار و بقاء موجودات به فالن حد، بر حسب اراده خدا است که فیضش را تـا آن حـد   

  ه است.ادامه داد

  

  بحث نتیجه و خالصه

کوتاه سخن آنکه: معدوم شدن خدا ـ با اینکه محال ذاتى است ـ یا قطع شدن فیض او از هر گونه پدیده   

مساوى با نابودى جهان و همان پدیده است، چنانکه نبودن خدا در آغاز مساوى با به وجود نیامدن جهان 

  است.

ه وجود آورنده همان علت بقاء دهنده در همه علتهاى ایجاد کننده است، و این موضوع در بنابراین علت ب

  باشد. آفریدگار آفریدگان (خدا) سزاوارتر مى

ى علل ـ ندارد، بلکه همینقدر که خدا،   پس نابودى همه جهان نیازى به اراده خدا بر نابودى آنها ـ سلسله 

ى نابودى آنها کافى است، پس وجودى نیاز به نابود کردن دارد که بقاء بخشى خود را از آنها قطع کند، برا

  استقالل، و نیروى ذاتى براى بقاء دارد.

بر خالف جهان نسبت به آفریدگارش، که فقر و نیاز، سراسر آن را گرفته، و سرتاپاى آن تعلق به خدا دارد 

د کردن نور احتیاج به نـابود کـردن   و عدم ادامه بقا بخشى او براى نابودى جهان کافى است، چنانکه نابو

                                                        
 ٢٩ـ كل یوم ھو فى شأن سوره الرحمن، آیھ  ١
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همـه  » امکان فقرى«ندارد، بلکه تنها قطع کردن شعاع براى نابودى نور کافى است، و این مثال ساده براى 

  جهان است.

هدایت یافته ـ من پس از این بررسیها و بحثها، قانع شده، و با همه وجود ایمان به خداى سرمدى آوردم،  

  ارم.و دیگر شکى در وجود او ند

  آیا در خدا که آفریدگار آسمانها و زمین است شکى هست؟ 1"شک فاطر السماوات و االرض  افى اللّه"

ناپذیر و روشنى بخش بود، که آن بـر اثـر    هاى آسیب این ایمان بر اساس نور استدالالت و براهین و نشانه

  ر قلب تاریک من بوجود آمد.تابش این نور از مشرق افق قلب تابان شما ب

کند،  الهى ـ...آرى چنین است، ولى آن خدا است که هر که را بخواهد به سوى صراط مستقیم هدایت مى 

پس هر کسى که بخواهد تا در راه هدایت گام بردارد، و با حق دشمنى نکند خدا او را تأییـد و هـدایت   

  کو یاورى است.کند، او موال و صاحب همه است، او نیکو صاحب و نی مى

اى از دریا، و ناچیزى از انبوه دالئل بود که در پرتو وحى، از کتاب خدا قرآن  و این دالیل و براهین، قطره

  بدست آمده است. آله و علیه اهللا صلىو سنت پیامبر 

ز هدایت یافته ـ از محضر استاد انتظار دارم که پایان این بحث را با ذکر و تحقیق چشم اندازهاى وحى (ا 

قرآن و سنت) زینت بخشد، همانگونه که اجماالً آن را بر همین اساس آغاز کردید تا بـا اسـتفاده از ایـن    

  آبشارهاى گوارا بر شناخت ما پس از اجمال، بیفزاید.

الهى ـ آرى، روایات اصلى دینى، دالیل روشن و درخشانى هستند که در طول بحث و بررسـى خـود از    

  پردازیم. اى از آنها مى تر به بررسى پاره م، و در بحثهاى آینده نیز به طور گستردهپرتو آنها بسیار بهره بردی

  

  قرآن درخشان رهنمودهاى

  در مواردى که به اثبات خدا و صفاتش ارتباط دارد:

نشده بلکه ـ ایجاد جهان از نیستى دلیل خلل ناپذیرى است بر لزوم وجود آفریدگارى که خودش ایجاد 1

  در ازل بوده است.

ى) خدا که آفریدگار آسمانها  رسوالنشان گفتند آیا در (باره"خوانیم:  مى 10در قرآن در سوره ابراهیم آیه 

  2"و زمین است شک است؟

                                                        
١

 ١٠ـ سوره ابراھیم، آیھ  

 
٢

 شك فاطر السماوات و االرض.  ـ  قالت رسلھم افى ّهللا  
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فریده شدند؟ یا آنها خود آفریدگار (خود)نـد،  آیا آنها از هیچ آ"خوانیم:  مى 36و  35و در سوره طور آیه 

  1."آورند اند بلکه اینان یقین نمى یا آنها آسمانها و زمین را آفریده

ین و آنچـه خـدا از هـر چیـز     آیا در حقیقت هستى آسمانها و زم"خوانیم:  مى 185و در سوره اعراف آیه 

نگرید و شاید اجل آنها نزدیک شده باشد پس بعد از آن به کدام سخن ایمـان خواهنـد    آفریده است نمى

  2"آورد؟

روید  پاك است آن خدایى که همه را جفت آفرید از آنچه از زمین مى"خوانیم:  مى 36 و در سوره یس آیه

  3."و آنچه از نفسهاى خودشان است و از آنچه (آفریدگان) ندانند

نها بپرسى آسمانها و زمین را که آفریـد، گوینـد آنهـا را    و اگر از آ"خوانیم:  مى 9و در سوره زخرف آیه 

  4خداى عزیز حکیم آفرید.

کند این  بگو بنگرید که چیست در آسمانها و زمین؟ و بى نیاز نمى"خوانیم:  مى 101و در سوره یونس آیه 

  5."آورند دگان، کسانى را که ایمان نمىها و بیم دهن آیه

هـاى (صـدق) خـود را در هـر سـوئى از       به زودى به ایشان نشانه"خوانیم:  مى 53و در سوره فصلت آیه 

شـود کـه او حـق اسـت، آیـا کـافى نیسـت کـه         جهانى و در وجود خودشان بنمائیم تا برایشان آشکار 

  6."پروردگارت بر همه چیز گواه است

 ناپذیر دیگرى است بر علم و قدرت و تدبیر ذات پـاك خـدا، در   ـ تحوالت و تکامل جهان دلیل آسیب2

  صورتى که دلیلى این چنین براى ماده نیست.

به راستى در آفرینش آسمانها و زمـین و آمـد و رفـت شـب و روز و     "خوانیم:  مى 64در سوره بقره، آیه 

رساند و آنچـه خـدا از آب از آسـمان فـرود      شوند با آنچه به مردم سود مى ها که در دریا روان مى کشتى

کند، و در آن همه گونه جنبنـده را پراکنـد، و در گـردش     آن زنده مى آورد که زمین را که مرده بود با مى

                                                                                                                                                         
 
١

 ء ام ھم الخالقون ام خلقوا السماوات و االرض بل ال یوقنون. ـ  ام خلقوا من غیر شى 

 
٢
 ء و ان عسى ان یكون قد اقترب اجلھم حدیث بعده یوقنون. من شى  ـ  اولم ینظروا فى ملكوت السماوات و االرض و ما خلق ّهللا  

 
 ـ  سبحان الذى خلق االزواج كلھا مما تنب االرض و من انفسھم و مما ال یعلمون. ٣

 
٤

 ـ  ولئن سئلتھم من خلق السماوات و االرض لیقولن خلقھن العزیز الحكیم. 

 
٥

 ـ  قل انظروا ماذا فى السماوات و االرض و ما تغنى اآلیات و النذر عن قوم الیؤمنون. 

 
 ء شھید. ـ  سنریھم آیاتنا فى اآلفاق و فى انفسھم حتى یتبین لھم انھ الحق اولم یكف بربك انھ على كل شى ٦
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هاى خدا اسـت بـراى گروهـى کـه      بادها و در ابرهاى مسخّر میان آسمان و زمین (در همه) آیات و نشانه

  1."اندیشند مى

هاى خدا است آفریدن آسمانها و زمـین اخـتالف    و از نشانه"خوانیم:  مى 25تا  22و در سوره روم از آیه 

زبانهاى شما و رنگهاى شما، بیگمان در آن آیاتى است براى دانایان و از آیات او است خفتن شما به شب 

شنوند و  و روز و طلب روزى کردن شما از فضل او، بى گمان در آن نشانه هائى است براى گروهى که مى

آورد و بـه   نمایاند، براى بیم و امید و از آسمان آبى فـرود مـى   هاى او است که برق را به شما مى هاز نشان

فهمند و  کند، بى گمان در آن نشانى هائى است براى آنان که مى وسیله آن زمین را پس از مرگش زنده مى

ه شـما را از زمـین بخوانـد،    ایستد و آنگاه ک هاى او است که آسمان و زمین به فرمان او برپا مى از نشانى

  2."خواندنى شما بیرون بیائید

هاى او است که شما را از خاك آفرید پـس از آن ناگهـان    و از نشانه"خوانیم:  مى 20و در سوره روم آیه 

  3شوید. بشرى هستید که پراکنده مى

فرستد تا شما را از  هاى او است که بادها را مژده دهنده مى از نشانه"خوانیم:  مى 45نیز در همین سوره آیه 

ها به فرمان او بروند و تا شما بجوئید از فضل او، باشد که شـما شـکر    رحمت خویش بچشاند و تا کشتى

  4."کنید

هـاى او شـب و روز اسـت و خورشـید و مـاه (ولـى)        و از نشانه"خوانیم:  مى 37و در سوره فصلت آیه 

  5."خورشید و ماه را سجده نکنید و خدا را سجده کنید که آنها را آفرید اگر پرستش خدا را خواهانید

هاى او است که زمین را پژمرده ببینى و چون آب بـر آن   و از نشانه"خوانیم:  مى 39و در همین سوره آیه 

  6."فرو فرستیم نشاط گیرد و باال آید

هاى خدا است که دلیل بر وجود و علم و تدبیر و قدرت و اراده خدا است، و به  اینها نمونه هائى از نشانه

                                                        
١

 ـ  ان فى خلق السماوات و االرض و اختالف اللیل و النھار... 

 
٢

 ـ  و من آیاتھ خلق السماوات و االرض و  اختالف السنتكم و الوانكم... 

 
 آیاتھ ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنشرون. ـ  و من ٣

 
٤

 من آیاتھ ان یرسل الریاح مبشرات و لیذیقكم من رحمتھ...ـ  و  

 
٥

 النھار و الشمس و القمر التسجدواللشمس و الللقمر....ـ  و من آیاتھ اللیل و  

 
 .ـ  و من آیاتھ انك ترى االرض خاشعھ فاذا انزلنا علیھما الماء اھتزت و ربت.. ٦
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هاى استوار و روشنى است بر وجود خداى متعال، و ما هیچ حقیقتى را همچون  طور کلى همه جهان نشانه

  یابیم که آن همه برهان و دلیل براى اثباتش باشد. وجود خدا نمى

  

  

  1ماتریالیستها با آله و علیه اهللا صلى اسالم پیامبر مناظره

پرست، مشرك، یهود و نصارى) به حضـور پیـامبر   وقتى که پیشوایان و گروههاى پنجگانه (مادى، دوگانه 

  کرد. آورد، دفاع مى شرفیاب شدند، هر کدام براى درستى عقیده خود به خیال اینکه برهان مى آله و علیه اهللا صلى

  به مادى گراها (ماتریالیستها) روکرد و چنین فرمود: آله و علیه اهللا صلىپیامبر 

ت جهان بى آغاز است و این موجودات همیشـه از ازل بـوده   موجودا"گوئید:  چه موجب شده که شمامى

  ."است و خواهد بود؟!

کنیم، و ما موجودات را حادث (قبال نبوده و بعد به وجود  بینیم، حکم نمى مادى گراها: ما به غیر آنچه مى

آنها فنا و پایان  اند، و در آینده نیز براى ایم، از این رو معتقدیم که این موجودات از ازل بوده آمده) نیافته

  ایم، از این رو معتقدیم که در آینده نیز همیشه تا ابد وجود دارند. نیافته

اید؟! اگر بگوئید آرى، معنـایش   : آیا شما قدیم بودن موجودات و بقاء ابدى آنها را دریافتهآله و علیه اهللا صلىپیامبر  

نهایت  اید و بى غاز و حد و حدودى بودهاین است که شما با همین شکل و عقلى که دارید همیشه بدون آ

کنـد و جهانیـانى کـه شـما را      خواهید بود، و اگر چنین بگوئید، دالئل روشن شما را در این قول رد مـى 

  نمایند. اند، شما را در این عقیده تکذیب مى دیده

  ایم. مادى گراها: بلکه ما قدیم بودن و ابدیت آنها را ندیده

  

                                                        
١

ـ  پیامبر اسالم آخرین پیامبر و سرور ھمھ پیامبران است كھ قبل از او پیامبران بھ آمدن او در كتابھاى آس�مانى خ�ود بش�ارت  
ای�م، از  ورد از ای�ن بش�ارتھا را ذك�ر ك�ردهدادند و ما در كتاب "رسول اسالم در كتب آسمانى و بشارات عھدین" حدود شص�ت م�

امتیازات پیامبر صلى ّهللا علیھ و آلھ و سلم اسالم اینكھ، كتاب قانونش قرآن از مھمترین معجزات تحریف نشده جاوید است، على 
عل�م از منب�ع  رغم اینكھ تفكر و علم جدید مرحلھ تفكرات و علم گذشتھ را پشت سر نھ�اده، از تفك�ر و عل�م پ�یش گرفت�ھ و تفك�ر و

برن�د و بش�ر ام�روز راھ�ى ب�راى ص�دق پی�امبرى پی�امبران گذش�تھ و معج�زات آنھ�ا ن�دارد؛ چ�را ك�ھ  فیاض قرآن فیض بسیار م�ى
در برھان خود تا ابد جاوید است و ھمین  آلھ و علیھ هللا صلىمعجزات آنھا در زمان خود آنھا بود و آن زمان سپرى شده ولى قرآن محمد 

اس�ت (در ای�ن م�ورد ب�ھ  آل�ھ و علی�ھ هللا ص�لىناپذیر و قانع كننده براى صدق پیامبرى پیامبر اسالم  و كاملترین دالیل خللترین  قرآن جامع
كتاب البشارات و المقارنات جل�د اول مراجع�ھ كنی�د ك�ھ در آن در م�ورد اعج�از ق�رآن و حف�ظ آن از تحری�ف بح�ث مش�روح ش�ده 

سخن بھ میان آمده است و در كتاب عقائدنا، درباره متن كتابھاى آسمانى مقایس�ھ  است، و نیز در آن از تحریف تورات و انجیل
 سخن بھ میان آمده است). آلھ و علیھ هللا صلىشده و در كتاب رسول االسالم، در مورد بشارتھاى كتب مقدسھ درباره پیامبر اسالم 
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  :جهان بودن حادث اثبات براى گانهچهار دالئل

: پس چرا معتقدید که جهان، قدیم و ابدى است، از این رو که شما حدوث (آغـاز) و  آلـه  و علیه اهللا صلىـ پیامبر  1

اید (و اگر عدم مشاهده آغاز و پایان اشیاء دلیل بر قدیم بودن و ابدیت اشیاء باشـد)   پایان اشیاء را ندیده

ل بهتر از آن نیست که مخالفین این عقیده (قائلین به حدوث و پایان اشیاء) گویند که ما قدیم بودن این دلی

  ایم. و ابدى بودن اشیاء را ندیده

  اید؟ ـ آیا شما شب و روز را و اینکه یکى از آنها بعد از دیگرى قرار گرفته ندیده2

  ایم. مادى گراها: دیده

  معتقدید که شب و روز همیشه در ازل بوده و تا ابد خواهد بود؟ : آیاآله و علیه اهللا صلىپیامبر  

  مادى گراها: آرى.

  : آیا اجتماع شب و روز به نظر شما جایز است؟آله و علیه اهللا صلىپیامبر  

  مادى گراها: نه.

ـ آلـه  و علیه اهللا صلىپیامبر   ر دیگـرى سـبقت   : بنابراین هر یک از اینها از دیگرى جدا است، در نتیجه یکى از اینها ب

  آید و همچنین اولى بعد از دومى. دارد، و آن دیگرى بعد از اولى به وجود مى

به این ترتیب شما حکم کردید که آنچه از شب و روز گذشته است حادث است، در صورتى که حـدوث  

  اید، پس قدرت خدا را انکار نکنید. آن دو را مشاهده نکرده

شب و روز متناهى (محدود است) یا غیر متناهى (نامحدود) اگر بگوئید  گوئید قبل از شما، ـ آیا شما مى3

غیرمتناهى است، پایان شب روزى به شما رسیده که براى آغازش حد و نهایتى نیست (و این مطلب محال 

است؛ زیرا هر چیزى که ازلى است باید ابدى نیز باشد) چرا که اجتماع دو نقیض (ازلیت و پایان داشتن) 

باشد (همانگونه که در بحث حرکت و زمان خاطر نشان کردیم) و اگر گفتید شب و  ز محال مىدر یک چی

  روز قبل از شما، متناهى و محدود است، حرف درستى است مطابق با واقع و ایرادى نخواهد داشت.

  مادى گراها: آرى شب و روز قبل از ما متناهى و محدود است!

م است و حادث نشده، در عین اینکه معنى اقرار و انکار خودتان (اقرار گوئید جهان، قدی پیامبر: آیا شما مى

اید؟! (یعنى اقرار و انکار خودتان، اگـر خـوب درك    متناهى بودن و انکار غیر متناهى بودن) را درك کرده

  کنید دلیل بطالن عقیده شما است).

  مادى گراها: آرى چنین است.

از آنها به بعض دیگر نیاز دارند، چرا که بعضى از آنهـا بـدون    نگریم، بعضى هائى را که مى ـ این پدیده4

بینى که بعضى از اجزاء آن نیـاز بـه بعـض     پیوند به بعض دیگر، قوام ندارند چنانکه در یک ساختمان مى
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شد و همچنین موجودات دیگـرى کـه مشـاهده     پاشید و اجزائش پراکنده مى دیگر دارد و گرنه از هم مى

  ل، دلیل بر حدوث جهان از راه ترکیب است).کنیم (این استدال مى

ه مـن     "قـدیم "وقتى که فالن موجود در قوام و کمالش نیاز به موجود دیگر داشته باشد. آن را  بنـامیم، ـب

  آید؟ بگوئید پس اگر حادث باشد چگونه خواهد بود؟ و به چه وضعى در مى

ء حادث عالمتى را که به وسیله آن عالمت،  یابند براى شى مادى گراها ساکت شدند و دانستند که آنها نمى

پندارند وجود دارد. محکـوم   آن را بشناسند، جز اینکه همان عالمت در موجودى که قدیم بودن آن را مى

  1."کنیم ما به زودى در عقیده خود تجدید نظر مى"شدند و گفتند: 

ـلى فرمود: سوگند به خدائى که پیـامبر    السـالم  علیهننده این مناظره، یعنى امام صادق نقل ک را بـه حـق    آلـه  و علیـه  اهللا ص

بیشتر از سه روز نزد آنها (براى مناظره) نیامد، کـه بـه حضـور آن     آله و علیه اهللا صلىمبعوث به رسالت کرد، پیامبر  

بود و از هر گروهى پنج نفر و گفتنـد: مـا رأینـا مثـل     نفر  25حضرت آمدند و مسلمان شدند، تعدادشان 

ایـم، گـواهى    اى محمد ما هرگز همچون دلیل ترا از کسى نیافته"حجتک یا محمد! تشهد انک رسول اهللا: 

  ."دهیم که تو فرستاده خدا هستى مى

  

  آله و علیه اهللا صلى اکرم رسول گفتار بررسى و توضیح

در این دالئل و احتجاجات خود با ماتریالیستها با یک روش بسیار مالیم  آله و علیه اهللا صلىعظیم الشأن اسالم پیامبر 

شدند واداشـت، در   و دوستانه وارد شد، و از همان خط مشى آنها آنان را به تصدیق آنچه را که منکر مى

  اس چهار پایه قرار داد:حالى که در دالئل خود، گام به گام پیش رفت و آن دالئل را بر اس

ـ نخست اُبهت سخن آنها را در هم شکست به اینکه نیافتن، دلیل نبودن نیست بنابراین نیافتن حـدوث و  1

شود، روى  شود. مانند نیافتن فناء و پایان که دلیل بر ابدیت نمى ها نمى ها، دلیل بر ازلى بودن آن آغاز پدیده

ها هستید از این رو کـه آغـاز و پایـان آنهـا را      ن و ابدیت پدیدهچرا شما معتقد به قدیم بود"این اساس 

اید، و این دلیل بهتر از آن نیست که مخالفین این عقیده گویند که چون مـا قـدیم بـودن و ابـدیت      ندیده

  ."ایم، پس معتقد به آغاز و پایان آنها هستیم ها را ندیده پدیده

ادثى که اکنون وجود دارد بر حادث بودن پدیده همانند آن ـ امکان دارد که ما استدالل کنیم به پدیده ح2

  که اکنون وجود ندارند.

                                                        
 ، بھ نقل از احتجاج طبرسى٢٦٢ـ  ٢٦١، ص ٩ـ  بحار، ط جدید، ج ١
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  "کنید... آیا شما شب و روز را مشاهده نمى"

ند، پایان آن به  نهایت اگر بگوئید بى"هاى حادث شده، هرچند بسیار باشند  ـ حکم به محدود بودن پدیده3

  است).(و آن محال  "چه رسیده که براى آغازش حدى نیست

ها به استناد نیاز بعضى از آنها به بعض دیگر ـ احتیاج و نیـاز نشـانه      ـ حکم به حادث بودن همه پدیده4

ء قدیم و حادث همانگونه که ذاتا تفـاوت دارنـد در صـفات نیـز متفاوتنـد،       حدوث است ـ چرا که شى 

هاى  د؛ زیرا نیاز از نشانهء قدیم، نیازمند باش همچون تفاوت دو نقیض نسبت به هم، و محال است که شیى

  هاى حدوث به طور مطلق جهان را فرا گرفته است. حادث بودن است و همه نشانه

و ما در البالى بحثهاى گذشته این کتاب به طور مشروح به ذکر دالیـل محکـم در مـورد حـدوث مـاده      

 "ترکیب"بارت از پدیده کند که ع پرداختیم، و این دلیل (چهارم) به یکى از عالئم و حدوث ماده اشاره مى

  باشند. است که این دو در میان عالئم حدوث ماده، دو عالمت استوار مى "زمان"و 

  

  جهان و خدا درباره السالم علیه على مؤمنان امیر از گفتارى

مالسـال  علیهکند از امیرالمؤمنین على  از جمله دالئلى که حادث بودن ماده را ثابت مى
از آنجا "است که فرمود:  1

م جدا است و یا حرکت دارد و یا ها از این چهار صورت خارج نیست یا مجتمع است و یا از ه که جسم

ها نیز حادث هستند؛ زیرا آنچه  دانیم که جسم حرکت و این چهار صفت حادث هستند، از همین جا مى بى

  2."گیرد، حادث است که از آن جدا نیست و از آن پیشى نمى

                                                        
١

ـ  على علیھ السالم نخستین شاگرد پیامبر اسالم صلى ّهللا علیھ و آلھ و سلم و ھمانند او و برادر و وصى و جانشین او و نفس  
پاك او و عادلترین و عالمترین امت بعد از رسول خدا صلى ّهللا علیھ و آلھ و سلم بود، در این باره بھ كتاب ما "على و 

علیھ در نھج البالغھ جمع كرده دلیل بزرگ و   آنچھ از گفتار على را شریف رضى رضوان هللاّ الحاكمون" مراجعھ شود، و 
 محكمى است بر اینكھ وجود على ادامھ شخصیت رسول عظیم اسالم صلى ّهللا علیھ و آلھ و سلم است.

 
 ل شده است.از محمد بن حنفیھ از على علیھ السالم نق ٢٣٠، ص ٣ـ  این برھان در كتاب بحار،ط جدید ج ٢

ء  امام على علیھ السالم از آثار حدوث ماده استدالل بر محال بودن ازلیت ماده و اینكھ ماده ذاتاً حادث است كرده؛ چرا كھ شى
ء جدا و نقیض ھم  ازلى قابل اتصاف با صفات حادث نیست، بلكھ اتصاف آن بھ صفات حادث محال است؛ زیرا جمع بین دو شى

ین صفت و موصوفى باشد؛ چرا كھ موصوف، بھ چیزى كھ مناسب آن نیست و یا نقیض آن است محال است، ھرچند جمع ب
 شود. متصف نمى

یابد مگر بعد از افتراق و بھ عكس، و این  اجتماع و افتراق مانند حركت و سكون از صفات جسم است؛ زیرا اجتماعى وجود نمى
ھیچ سكونى نیست مگر از حركت، و این دو حادث ھستند، پس دو حادث ھستند و ھمچنین ھیچ حركتى نیست مگر از سكون و 

 ماده نیز حادث است؛ زیرا از چیزى كھ حدوث آن الزمھ وجودش است، جدا نیست.
گیرد، بھ اینكھ از آنھا جدا شود و قدیم باشد و سپس متصف بھ آنھا گردد؛ زیرا معنى  ھا پیشى نمى وانگھى ماده از این حدوث
این حاالت یا امكان عروض این حاالت بر او نیست و ھمین امكان عارض شدن عوارض حدوث بر  جسم بودن جز اتصاف بھ

ء ازلى محل عوارض حادث گردد. و بھ فرض تقدم ماده بر  ء را حادث بدانیم؛ زیرا محال است شى ء كافى است كھ آن شى شى
ء ازلى عارض  را صفت حادث بر شىعوارض، خود عارض شدن عوارض در آینده دلیل محكمى بر حدوث ماده است؛ زی

 شود چنانكھ قبالً بھ طور مشروح سخن گفتیم. نمى
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  : "صمد"در حقیقت وجود خدا و درباره معنى واقعى  السالم علیهاز سخنان على 

  فرمود: 1آن حضرت در عبارتى

شبیه چیزى، نـه صـورت اسـت و نـه      خدا نه اسم است و نه جسم، نه مثل (عالمت دیگرى) است و نه"

تمثال، و نه داراى یک حد است و نه داراى چند حد، نه محل دارد و نه مکان، داراى کیفیت و کجا بودن 

نیست، نه اینجا است و نه آنجا، نه مأل (توپر) است و نه خأل(توخالى) نه قیام است و نه قعود، نه سـکون  

گیرد،  یچ محلى از او خالى نیست و هیچ جائى او را فرا نمىاست و نه حرکت، نه ظلمت است و نه نور، ه

  ."گنجد، نه قابل استشمام است نه رنگى دارد و نه حقیقتش در قلب مى

  توضیح این سخن که حاوى معارف مهم درباره خدا است:

نه اسم لفظى و نه اسم تکوینى و نه اسم عینى و نه اسم معنوى (کسى که اسـم بـدون    2"خدا اسم نیست"

مسمى را بپرستد کافر شده است و کسى که اسم و مسمى را با هم بپرستد مشرك شده است و کسى کـه  

  تنها مسمى را بپرستد، در راه توحید است).

لفظى جز حکایت لفظى نیست، و هیچ گونه اصالتى ندارد (پس اسمهاى خدا یک نوع تعبیر و عبارت  اسم

  است).

کند، و  اسم عین عبارتست از هر چیزى که وجود و ماهیت آن داللت بر وجود خدا و صفات عالى خدا مى

  خواهد شد. این اسم تباین کلى با ذات پاك خدا دارد، پس چگونه ذات خدا یا جزئى از ذات خدا

کند مانند علم نسبت به عـالم و قـدرت    اسم معنوى همان معنى است که اسمهاى لفظى از آن حکایت مى

باشد، بـدون هـیچ گونـه     نسبت به قادر، و حیات نسبت به حى که صفات ذاتى است و عین ذات خدا مى

صفات فعـل کـه همچـون    تعدد و ترکیب، و مانند شنیدن نسبت به شنونده و خلق نسبت به خالق و سایر 

کند، این اسمها و صفات ذاتى و فعلـى حکایـت از کیفیـات     نسبت فرع بر اصل، به ذات خدا برگشت مى

کند، وگرنه ذات خدا داراى ترکیب خواهد بود و هـر ترکیبـى    گوناگون ذاتى که از اینها ترکیب یافته نمى

ه خصـوص صـفات ذاتـى،     محتاج است و در نتیجه ممکن الوجود است، بلکه این اسـمها و صـف   ات، ـب

تعبیرهائى از ذات یکتا است، که از نظر تلفظ، گوناگون است، تا حکایت از شناخت همـه کمـاالت ذات   

پاك خدا کند، ولى بر ما الزم است که در پشت این عبارات، ذات خدا را از هرگونه زیادیها و ترکیبـات  

                                                                                                                                                         
 
١

 ٣١٢ـ  توحید صدوق، صفحھ  

 
٢

احادیث و آیات است و بقیھ از توضیحات  ـ  میان دو گیومھ""متن سخن حضرت على علیھ السالم است و میان پرانتز  از سایر 
 باشد. مؤلف مى
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و نه تکویناً: (نه در وجود) و نه در جوهر معنى ذاتش، مبرّا بدانیم، بنابراین ذات خدا، اسم نیست، نه لفظاً 

بلکه وجود خدا ذاتى است مجرد از هر گونه ترکیب و عوارض احداث و از هـر چیـزى کـه منافـات بـا      

  خدائى و ازلیت و ابدیت و بى نیازى او دارد.

جسـمها،  گوید خدا جسم است ولى نه همچون سایر  به طور مطلق، و آن کسى که مى "خدا جسم نیست"

آورد؛ چرا که ماهیـت   کند، یا این قول سر از تناقض بیرون مى این قول، خدا را از جسم بودن خارج نمى

جسم ـ هر طور باشد ـ و باالخره دست کم یک نوع ترکیب و حد داشتن است و این دو ـ ترکیب و حد    

هاى دیگر، در بسیارى از ـ با ازلیت نامحدود منافات دارند، پس اگر ذات خدا جسم باشد نه همچون جسم

لوازم جسمیت، ولى به ناچار در اصل جسمیت با آنها شریک است، تا جسم بر او صدق کند و اگر گوینده 

گویـد خـدا جسـم     این سخن منظورش از این سخن نفى جسمیت خدا به طور مطلق است پس چرا مـى 

  است....؟

د اینکه مهمل و نامفهوم است و یا معنـى  آیا منظورش لفظ جسم است، بى آنکه معنى لغوى آن منظور باش

خدا جسم اسـت نـه   "آورد؛ چرا که نتیجه این سخن  آن را نیز در نظر دارد، اینکه سر از تناقض بیرون مى

کند که تنـاقض در ذات   برگشت مى "خدا جسم است ولى جسم نیست". به این سخن "مثل سایر جسمها

  باشد. مى

آید، زیرا حقیقت  این ایراد (تناقض) الزم مى"نه همچون اشیاء دیگر  ء است ولى خدا شى"اما اگر بگوئیم: 

ء بودن در  کند اوصاف جسم بودن از ترکیب و حد داشتن و... را بلکه منظور از شى ء بودن اقتضا نمى شى

اینجا اصل وجود است ولى نه مثل سایر وجودها، که عبارت دیگر این تعبیر این است که گفته شود (خدا 

ولى در ذات ء است  بنابراین خدا، شى 1از دو حد است که عبارت از حد ابطال و حد تشبیه باشد) بیرون 

  و صفات از همه اشیاء غیر خود جدا است تا سر از تناقض در نیاورد.

اى که داللت به صاحب نشانه کند نیست، همـه جهـان مثـل او و نشـانه او      یعنى نشانه "خدا مثل نیست"

اى که باشند (چنانکه در قرآن آمده: مثل اعلـى در آسـمانها و زمـین بـراى او      است، در هر درجه و مرتبه

کند، وجود  ست) همانگونه که مثل وسط و پائین براى او است، و مثل فرعى است که حکایت از ممثل مىا

  خدا فرع جهان نیست تا مثل جهان باشد نه مثل اعلى است و نه مثل غیر اعلى است.

چیزى به او شباهت ندارد و او به هیچ چیزى شبیه نیست، چرا که مشابه بودن اقتضـاى   "خدا شبه نیست"

                                                        
١

اى بھ عكس  دانند و عده كنند و براى عدم شباھت بھ مخلوقات، خدا را از ھر صفتى مبرا مى اى خدا را آنچنان تنزیھ مى ـ  عده 
شوند، بلكھ باید درباره خدا  یھ مىكنند، عده اول گرفتار بطالن و تعطیل شده و عده دوم گرفتار تشب خدا را بھ مخلوقاتش تشبیھ مى

طورى گفت كھ نھ صفاتش را تعطیل كنیم و نھ او را بھ چیزى تشبیھ نمائیم، چنانكھ امام صادق علیھ السالم فرمود: ھمچون قرآن 
 .١٠٠، ص ١عما یصفھ الواصفون اصول كافى ج  الثابت الموجود تعالى هللاّ   بگوئید ھوّهللا 
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ء شبیه به هم دارد، و چنین شرکتى بین خالق و مخلوق اقتضـاى   وعى شرکت ذاتى یا صفاتى بین دو شىن

ممکن الوجود بودن خالق ـ یا لزوم ازلى بودن مخلوق ـ یا جمع بین دو نقیض ـ حدوث و ازلیت ـ در دو 

  شت.کند، همانگونه که شرح آن در بحث ابطال وحدت حقیقت وجود گذ ذات خالق و مخلوق مى

اى از تمثال یا غیر آن نیست چرا کـه صـورت، فـرع صـاحب صـورت و       او چهره "خدا صورت نیست"

  محدود به حدود و صاحب صورت است.

؛ زیرا تمثال نمود و مثل براى چیزى است ذات پاك خدا داراى صورت تمثال و غیـر  "خدا تمثال نیست"

؛ چرا که همه اینها در داشتن حد و ترکیـب و  باشد آن و همچنین تمثال نیست و داراى چهره و تمثال نمى

  نیاز، مشترکند.

نه داراى یک حد است همانگونه که هر یکـى از دو جـزء اولـى مـاده      "خدا داراى حد و حدود نیست"

اى دارند، و هنگـام   داراى یک حد است؛ زیرا که هر یک از این دو جزء اولیه، هنگام پیوستگى، حد ویژه

شوند و این یک حد، کمترین حدى  شوند چنانکه از هستى ساقط مى حد ساقط مىجدا شدن از هم، از این 

 "ماده و مـادى "است که الزمه ماده است، و همین یک حد را نیز خدا ندارد؛ چرا که خدا به هیچ وجهى 

  نیست.

و فـرع مـاده نیـز نیسـت، و      "حد ندارد"ذات پاك خدا، اصل ماده در یکى از دو جزء اولین ماده نیست 

باشد، همانند موجودات داراى ترکیبى که پس از حد اولى ماده بر مـاده عـارض    راى چند حد هم نمىدا

اى است که داراى حدود است: داراى دو حد اسـت در آن جزئـى کـه     شوند، که پس از این حد ماده مى

نند اتمهـا و  هاى مرکبى که ملحق به ماده اصلى است، ما پذیر نیست و بیشتر از دو حد است در ماده تجزیه

مولکولها و عنصرها و...و سلب حد براى خدا از این رو است که ذات او مادى و ماده نیسـت، و داشـتن   

  هرجا که باشد براى ماده است. "حد"

یعنى محل براى غیر خود نیست تا آن غیر در ذات او جا بگیـرد، و نیـز محلـى     "خدا محل چیزى نیست"

  مانند عرش یا کرسى، هرگز چنین نیست. ندارد، که خودش در آن جایگزین گردد

گیرد و مکانى، جـا   خدا مکان ندارد هرچند همه جهان هستى باشد؛ زیرا ذات خدا را موجودى در بر نمى

  گیرد. دهد؛ زیرا او آفریدگار محل و مکان و قبل از آنها است، بنابراین چگونه در محل و مکانى جا مى نمى

گى جسمانى؛ چرا که جسم نیست، و نه چگونگى روحانى و نه غیر نه چگون "خدا داراى چگونگى نیست"

  آن؛ زیرا چگونگى مستلزم حد و صورت است و ذات پاك خدا داراى چگونگى و رسم و حد نیست!

؛ زیرا که مکانى نیست که خدا در آن نباشد یعنى علم و قدرت خدا در آن "خدا داراى کجا بودن نیست"

جاست در مورد کسى درست است که جائى از او خالى باشد، و به کسـى  نباشد، و این سؤال که فالنى ک

گیرد، و هـر   شود کجاست که ممکن است در مکانى قرار گیرد، ولى ذات خدا در مکانى قرار نمى گفته مى
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  مکانى در حیطه علم و قدرت او است.

م و قـدرت در اینجـا و   همچون قرار جسمانى در اینجا و آنجا، ولى از نظر عل "خدا اینجا و آنجا نیست"

  آنجا و در هر مکانى هست، بلکه از هر چیزى به خود آن چیز نزدیکتر است.

ى     "خدا مأل و خأل ندارد" ؛ زیرا خأل و مأل (تو پر و توخالى) ـ مادى است ـ و از لوازم جسـم اسـت، وـل

  باشد). خدا مأل کماالت غیر مادى است و صمد است (که به معنى توپر مى

  شود. ؛ زیرا ایستادن و نشستن از حاالت و تغییراتى است که بر جسم عارض مى"قعود نداردخدا قیام و "

؛ زیرا سکونى نیست مگر بعد از حرکت، و حرکتى نیست مگر بعد از "خدا داراى سکون و حرکت نیست"

باشند در نتیجه ذات ازلى خدا به حرکـت و سـکون متصـف     سکون، بنابراین حرکت و سکون حادث مى

  د شد.نخواه

همچون جسمهاى تاریک و روشن، بلکه خدا نور آسمانها و زمـین اسـت،    "خدا ظلمانى و نورانى نیست"

آفریگار آسمانها و زمین و تدبیر کننده آن دو و راهنماى خلق به چیزى کـه بـراى خلـق شایسـته اسـت      

  باشد. مى

ست، نه ذات خدا کـه نـه   یعنى علم و قدرت خدا در همه جا ه "هیچ جائى نیست که خدا در آن نباشد"

  ذات خدا از مخلوقاتش جدا است و نه مخلوقاتش از او جدایند.

  به اینکه گنجایش آن را داشته باشد که خدا را دربر خود گیرد. "هیچ محلى وسعت براى ذات خدا ندارد"

  شود نه به مجردات. ؛ چرا که رنگ بر جسم عارض مى"خدا رنگ ندارد"

شناسند بى آنکه به کنه و حقیقت او پى ببرند، بنـابراین   دلها او را مى "کند خدا بر قلب کسى خطور نمى"

  قلب هیچ فردى قادر بر درك و احاطه و تصور و تعیین کنه خدا نیست.

؛ چرا که بو داشتن از لوازم جسم است. همه این اشیاء یعنى ماده با لـوازمش از  "شود خدا استشمام نمى"

ایم که تمام موجودات غیر خدا در ذات و صفات  مشروحاً بیان کرده ساحت مقدس خدا دور است، چنانکه

  دهند. خود، صفات سلبى خدا هستند، خدا پاك و منزه است از آنچه که مشرکان به او نسبت مى

  

  خدا وجود بر جهان موجودات از السالم علیه على دالئل از

گردند، و از دشـوارى   نعمت خدا بیندیشند به راه (راست) باز مى و اگر مردم در عظمت قدرت و بزرگى"

  ترسند، ولى دلها بیمار و چشمها معیوب است. عذاب سوزان (جهنم) مى

نگرند که چگونه خدا آفرینشش را استوار ساخته و پیوندش را محکم نمـوده و   آیا به حیوان کوچک نمى



 219

  ."ش را موزون کرده استبراى آن گوش و چشم پدید آورده و استخوان و پوست

  به مورچه بنگرید!

به مورچه بنگرید و کوچکى و نازکى اندامش را تحت توجه قرار دهید (آنقدر کوچک و لطیف است) که 

پیماید و به سوى روزیش  گردد، چگونه راه خود را مى شود و با اندیشه درك نمى با گوشه چشم دیده نمى

نماید، در تابستان براى زمستانش و  دهد و آن را در انبارش آماده مى مىاش انتقال  شتابد، دانه را به النه مى

کند، خدا ضامن روزیش بوده و  ها را جمع مى هنگام ورود روزهاى گرم براى صدور در روزهاى سرد دانه

سازد،  ماند، و جزا دهنده آنرا محروم نمى دهد، خداى بخشنده از آن غافل نمى مطابق حالش روزیش را مى

  رچه در سنگ خشک و سنگ سخت باشد.و اگ

اگر در محلهاى خوردن و در باال و پائین و آنچه در درون مورچه است از اطراف اضالع شکمش و آنچـه  

گیرى که خدا بلندتر و برتر از آنست که در فکر تو آید،  در سر آنست از چشم و گوش بیندیشى نتیجه مى

ار داشت و آن را بر روى ستونها و اعضایش بنا کرد، در خدائى که آن مورچه را بر دست و پاى خود برقر

  حالى که در خلقت آن آفریدگارى دیگر شرکت نداشته، و قدرتمندى او را در این کار کمک نکرده است.

کنـد مگـر بـه     و اگر در راه فکر و اندیشه به پیش روى و به آخرش برسى، دلیلى ترا به جائى داللت نمى

مان آفریننده درخت خرما است. بخاطر دقتى که براى امتیاز هر چیزى بکار رفته و اینکه آفریننده مورچه  ه

اهمیت و پیچیدگى گوناگون بودن هر جاندارى، بزرگ و کوچـک، سـنگین و سـبک توانـا و نـاتوان در      

مخلوقاتش نیست مگر اینکه نسبت به او یکسانند و همچنین آسمان و هوا و باد و آب در برابـر قـدرتش   

  باشند. یکسان مى

به خورشید و ماه بنگر و به گیاه و درخت و آب و سنگ و آمد و شد شب و روز و امواج در این دریاها و 

  ها و زبانها درست توجه کن. ها و گوناگون بودن واژه بسیارى کوهها و اوج قله

ـ  واى بر کسى که منکر ایجاد کننده این جهان و تدبیر کننده هستى گردد، (منکران) مـى  د همچـون  پندارن

باشد  اى نمى هاى گوناگونشان را آفریننده باشند، که برایشان کشاورزى نیست، و چهره گیاهان (خودرو) مى

باشـد، آیـا    کردند به دلیلى متکى نبود، و آنچه باور داشتند بـر اسـاس تحقیـق نمـى     چه ادعا مى و در آن

  اى نباشد؟! که در آن جنایت کنندهاى براى آن نباشد؟ و یا جنایتى هست  ساختمانى هست که بنا کننده

  

  :بنگرید "ملخ" انگیز شگفت خلقت به

که خدا براى آن دو چشـم سـرخ آفریـده و دو حدقـه همچـون مـاه تابـان         "ملخ"خواهى درباره  اگر مى
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ى حس نیرومنـد  برافروخته، و براى آن گوش پنهان قرار داده، و دهن مناسب برایش گشوده، و آن را دارا

کند، داده و دو پا همچون دو داس براى چیدن به او داده که  کرده و دو دندان به وسیله آن چیده و جدا مى

توانند از آن دفع کنند هرچند در این مورد متفق شوند، تا  ترسند و نمى کشاورزان براى زراعتشان از آن مى

کند، در حالى که همه هیکل آن به  هایش را تأمین مى اینکه در پرواز خود به کشتزار آمده و از آن خواسته

  اندازه یک انگشت باریک نیست.

کننـد، و   ها و زمین است، او را به اختیار و اجبار سجده مى بزرگ و منزه است خدایى که آنچه در آسمان

رنـد، و از  ب مالند و از او از روى بى اختیارى و ناتوانى فرمان مـى  در برابرش رخسار و چهره به خاك مى

سپرند، پرندگان در اختیار فرمان اویند، خدائى که شـماره پرهـا و    روى ترس و بیم، مهارشان را به او مى

داند، و دست و پاى آنها را در آب و خشکى استوار نموده، و روزیشان را معین کرده  هاى آنها را مى نفس

  است، و بر همه انواع آنها احاطه دارد.

خواند و ضامن  اى را به نامش مى عقاب و این کبوتر و این شتر مرغ است، هر پرندهاین کالغ است و این 

روزیش شده است، و ابر سنگین را پدید آورد و بارانش را ریزان و متفرق ساخت، و نصیب و بهـره هـر   

  1جائى را از آن تعیین کرد، زمین را بعد از خشکى آب داد و بعد از خشکسالى از آن گیاه رویانید.

  

  :حضرت آن پاسخ و السالم علیه على امیرالمؤمنین از سؤال چند

در مورد اثبات وجود خدا سؤال شد، فرمود پشگل داللت بر شتر و سرگین داللت بر  السـالم  علیهاز امیر مؤمنان 

هان باال با این عظمت و بلندى و لطافتش و زمین بـا آن  کند، پس ج االغ و اثر قدم داللت بر راه رونده مى

  2کنند؟ همه زبرى و موجوداتش چگونه داللت بر خداى لطیف و آگاه نمى

اینکه آن حضرت مثال به پشگل و سرگین و اثر قدم زد، براى این است که اولویت در مثال را، اثبات کرد 

اهمیت داللت بر مؤثر خود دارند؟ بنابراین چگونه جهان  ثار پست و بىمنظور حضرت این است که: این آ

  با آن همه ظرافت و زیبائى داللت بر آفریدگار ندارد؟!

  نیز از آن حضرت سؤال شد که دلیل بر اثبات آفریدگار چیست؟

  فرمود:

                                                        
١

 ٢٦، ص ٣بحار، ط جدید ج  ـ 

 
٢

 ٥٥ـ  مدرك قبل، ص  
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  1ـ شکستن و به هم خوردن تصمیم 3ـ ضعف ارکان بدن 2ـ دگرگونى حال 1سه چیز: 

توضیح اینکه: انسان ناگزیر از این سه حال بیرون نیست، پس حول و قوتى از خود ندارد و ایـن حـول و   

اى؟ فرمود: به  قوت از دیگرى است، چنانکه شخصى از آن بزرگوار پرسید: خدایت را به چه چیز شناخته

م گرفتم بین من و مورد تصمیمم را فاصله ها، وقتى که تصمی ها و در هم شکستن تصمیم بهم خوردن اراده

  2ام انجامید، دانستم که تدبیر کننده غیر از من است. انداخت و وقتى اراده کردم، قضا بر خالف اراده

  

  یهود دانشمندان از یکى با السالم علیه على امیرالمؤمنین حضرت مناظره

پرسید: پروردگار تو کجاسـت؟ امیرالمـؤمنین   السـالم  علیهشمندان یهود از حضرت امیرالمؤمنین على یکى از دان

فرمود: خدا در کجا نیست، تا گفته شود کجاست؟ پروردگارم قبل از قبلها بود و آغاز ندارد، و  السـالم  علیهعلى 

ه نهایتهـا اسـت و خـود نهایـت     بعد از بعدها هست و پایان ندارد، و براى او نهایتى نیست، او منتهاى هم

  3ندارد.

یعنى بى آنکه زمان و یا  "بدون قبل"یعنى خدا قبل از سابقترین زمانها بوده،  "قبل از قبل"توضیح اینکه: 

مان است، و بعد از او زمان یـا  غیر او از او سبقت گرفته باشد، و او بعد از بعد است یعنى بعد از انتهاى ز

غیر زمان متصور نیست، پس او قبل از زمان و بعد از زمان و زمان او را در بر نگرفته چرا که وجود مجرد 

  شود. گیرد و زمان بر او عارض نمى غیر محدود، در ظرف زمان قرار نمى

  

  

  خدا سرمدیت درباره حضرت آن دیگر مناظره

  ک نفر یهودى پرسید: خدا در کجا است؟ی

شود: کجاست؟ که قبالً نبود و بعد وجود پیدا کرده، امـا   فرمود: به چیزى گفته مى السالم علیهامیرالمؤمنین على 

پروردگار ما همیشه بوده، بى آنکه موجودى وجود داشته باشد، یا او را بوجود آورده باشد چگونگى ندارد 

                                                        
١

 ٥٥، ص ٣، جدید، جـ  بحار 

 
٢

 ٤٢ـ  مدرك قبل، ص  

 
 بھ نقل از امام صادق علیھ السالم ٢٨٢، ص ٣ـ  بحار، ج ٣
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یان آید، او همیشه بوده بى آنکه همیشگى زمانى و یا چگونگى داشـته باشـد،   تا از چگونگیش سخن به م

خداى متعال قبل ندارد، او قبل از قبل و بدون قبل است، و آخر و نهایت نیز ندارد و منتهـاى آخـر و در   

  ها از او دور است، او بعد از هر نهایت است. آخر نیست، آخرها و نهایت

نى خدا وجود داشته آن وقت که وجودى نبود و خدا وجود یافته نیست یع "بدون کینونت کائن"توضیح: 

  تا گفته شود وجود یافت.

ى    معنى اینکه: داراى ازل نیست، یعنى زمان ازلى (موهوم) براى او متصور نیست، و همچنین موجـود ازـل

  قبالً بیان شد.داند چنانکه  دیگر با او در ازلیت شرکت ندارد؛ زیرا که عقل تعدد در ازلیت را محال مى

ء زمانى حـادث   و داراى کیفیت نیست؛ چرا که کیفیت و چگونگى و تحول حالتى است که شامل هر شى

  شود. مى

  :نیست ماهیت و چگونگى و مکان داراى خدا

  پرسید: معبود کجاست؟ السالم علیهشخصى از امیرالمؤمنین على 

فرمود: درست نیست گفته شود خدا کجاست؟ چرا که خدا مکان را مکان کرد، و  مالسـال  علیهامیرالمؤمنین على 

درست نیست گفته شود خدا چگونه است؟ زیرا خدا چگونگى را چگونگى ساخت، و درست نیست گفته 

  ها را آفرید. شود: خدا چیست؟ زیرا او ماهیت

امواج عظمتش عاجزنـد، و فکرهـا   پاك و منزه است آن خداى بزرگى که، هوشمندان از شناورى در میان 

  1نشینند، و عقلها در فضاى بزرگ ملکوت و مقام ارجمندش حیرانند. هنگام یادآورى ازلیت او به گل مى

توضیح: منظور از گفتار فوق در نفى ماهیت از خدا این است که او داراى حد نیست، نه اینکه منظـور از  

حق مـاهیتش آنیـت   "ت باشد، (به قول مرحوم سبزوارى در منظومه) والحق ماهیته آنیته: آن حقیقت و آنی

  ."(حقیقت وجود) او است

  در بعضى از روایات ماهیت به این معنى (آنیت) را براى خدا روا و ثابت دانسته است. السالم علیهو امام 

  

                                                        
 ٢٩٨ـ  ٢٩٧، ص ٣ـ  بحار، ج  ١
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   السالم علیه رضا حضرت مناظره

  1براى بحث و گفتگو شرفیاب شد السالم علیهاز مادى گراها به حضور حضرت رضا یکى 

  حضرت ابتدا به سخن کرد و به او فرمود:

اگر عقیده شما درست باشد (در صورتى که چنین نیست ـ آیا ما و شما هر دو مساوى نیسـتیم؟ بنـابراین    

  به اسالم، ضررى براى ما نداشت (مادى خاموش شد) نماز و روزه و زکات و اقرار ما

  یابیم؟ شوید و ما نجات نمى ولى اگر عقیده ما درست باشد ـ که همین هم هست ـ آیا شما هالك نمى

  مادى: پس به من بفهمان که خدا چگونه است و کجاست؟

و هنوز مکانى نبود، او بود،  2روى اشتباه است، خدا مکان را مکان قرار داد امام: واى بر تو این راهى که مى

دن شـناخته  خدا چگونگى را چگونگى کرد، و هنوز چگونگى نبود، او بود پس او به چگونگى و کجا بـو 

  شود. گردد و به هیچ چیزى تشبیه نمى شود، و همچنین با حسها درك نمى نمى

  گردد. مادى: پس او هیچ چیز نیست؛ چرا که به هیچ یک از حسها درك نمى

امام: واى بر تو، حال که حسهاى تو از درك او عاجز شدند، او را انکـار کـردى، و مـا در عـین اینکـه      

ند، یقین داریم که او پروردگار ما است، و او چیزى اسـت بـر خـالف همـه     حسهاى ما از درك او عاجز

  3چیزها.

  مادى: به من خبر بده خدا از چه زمانى بوده؟

  امام: به من خبر بده از چه زمانى نبوده تا به تو خبر بدهم چه زمانى بوده؟

  مطلب چیست؟ مادى: دلیل بر این

شوم، برایم ممکن نیست که چیزى در عرض و طول آن بیفزایم و یا از  امام: من وقتى که به بدنم متوجه مى

آن کم کنم، و ناپسندیها را از آن دفع کنم و منافع را به او برسانم، از این راه دانستم که این ساختمان بدن 

نگـرم، و   چه را از گردش افالك بـه قـدرت خـدا مـى    سازنده دارد، اعتراف به سازنده کردم، به اضافه آن

                                                        
١

ـ  حض�رت رض�ا علی�ھ الس��الم ھش�تمین خلیف�ھ پی�امبر اس�الم ص�لى ّهللا علی��ھ و آل�ھ و س�لم اس�ت، او داراى من�اظرات كوبن��ده و  
تنھائى با آن دالئل محكمش پوزه آنھا را بھ دندانشكن بسیار با دانشمندان مختلف ادیان در اجتماعات بزرگ و جھانى است، كھ بھ 

 مالید در بحثھاى آینده بعضى از آنھا ذكر خواھد شد. خاك مى

 
٢

ـ  اگر خدا داراى مكان باشد، الزمھ آن حدوث خدا است؛ زیرا مكان، حادث است و یا الزمھ آن قدیم بودن مكان است در عین  
 اینكھ حادث است؛ چرا كھ خدا قدیم است.

 
٣

شود، آن چیز محسوس است و چیز محس�وس م�ادى و ح�ادث اس�ت، اگ�ر او محس�وس  ـ  زیرا چیزى كھ با حس انسان درك مى 
او را از ح�ادث ب�ودن  باشد، ھیچ چیز بودن پیش از محسوس بودن دلیل بر حادث ب�ودن او اس�ت، پ�س ع�دم محس�وس ب�ودن او،

 كند و خارج شدن او از حادث بودن ھمان الھیت او است و قبال در این باره در بحث مشكل تجرد سخن گفتیم. خارج مى
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کـنم،   هاى عجیب دیگر را مشـاهده مـى   پیدایش ابرها و حرکت بادها و خورشید و ماه و ستارگان و نشانه

  گیرم که اینها داراى آفریننده و اندازه گیرنده است! نتیجه مى

  

  است؟ پنهان خدا چرا

شود پنهان از شناخت است  پنهان است (منظور مادى چنانکه از جواب امام استفاده مىمادى: پس چرا خدا 

  نه پنهان از چشم).

ى     امام: علت پنهانى او از خلق، گناهان بسیار خلق است (پرده گناه جلو چشم معرفت خلـق راگرفتـه، وـل

  ى که دارد از آنها پنهان نیست). نهایت خدا با آن علم بى

  پنهانى (حتى) در دلهاى شبهاى تاریک از او پنهان نیست.اما خدا، هیچ چیز 

بیند (تا گنهکار و بى گناه در شناخت خدا مساوى شوند، و گنهکاران او را  مادى: پس چرا چشم او را نمى

  انکار نکنند).

امام: فرق است بین خدا و خلقش که قابل رؤیت با چشم هستند خدا بزرگتر از آنست که با چشـم دیـده   

یا در ذهن تصور گردد، و یا عقل او را درك کند (منظور امام این است که درك خـدا بـا حـس     شود، و

محال است؛ چرا که درك حس مستلزم این است که آن چیـز قابـل درك محسـوس و مـاده و در نتیجـه      

  حادث باشد).

  مادى: حد خدا را براى من بیان کن؟

  امام: خدا داراى حد نیست.

  مادى: چرا؟

کنـد،   شود وقتى که خدا داراى حد بود، قبول زیـادى مـى   هر محدودى به یک حدى منتهى مىامام: زیرا 

کند، ولى خدا محدود نیسـت و قابـل زیـاده و نقصـان      وقتى قبول زیادى (افزایش) کرد قبول نقصان مى

ـ     باشد، و تجزیه نمى نمى ى شود و قابل تصور نیست (اگر او قابل زیاده و نقصان باشـد محتـاج و غیـر ازل

  خواهد شد و دیگر مستقل در ذات نیست).

  1مادى قانع شد و قبول اسالم کرد.

  

                                                        
 ٣٦، ص ٣ـ  بحار، ج ١
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  گراها مادى با السالم علیه صادق امام مناظره

  1کعبه کنار در العوجاء ابى ابن با گفتگو

شوید و این  گردید و به این سنگ پناهنده مى ابن ابى العوجاء: (اشاره به کعبه) تا کى به دور این خرمن مى

پرستید، و همچون شتر در اطـرافش هرولـه و لـک لـک      را که از چوب و کلوخ برپا شده مىخانه بلندى 

گیرد که این کار، کـار حکیمانـه و    دوید کسى که در این باره فکر کند و فاکتورگیرى نماید، نتیجه مى مى

هب را اى و رهبر آن هستى و پدرت اساس و نظام این مذ عقالئى نیست، تو که در رأس مذهب قرار گرفته

  پى ریزى کرد، بگو بدانم اینها چیست؟

کند  امام: کسى که او را خدا گمراه کرده و چشم قلبش را کور نموده، حق براى او این چنین تلخ جلوه مى

انـدازد و دیگـر از آن    شود، و او را به ورطه هالکـت مـى   آید، و شیطان صاحب و ولى او مى و ناگوار مى

  کند. خارج نمى

ت که خدا انسانها را به وسیله آن به عبادت و پرستش خود خوانده تـا فرمـانبرى آنهـا را    اى اس این خانه

آزمایش کند، آنها را به احترام و گرامى داشت و به زیارتش تأکید کرده و کعبه را قبله نمازگزاران نمـوده  

خـدا   اى از رضوان و خشنودى خدا و راهى است که موجب غفـران و آمـرزش   است، و این کعبه شاخه

را دو هـزار سـال پـیش از      مى گردد، که بر میزان کمال و مجمع عظمت و جالل الهى نصب شده، خدا آـن

کشیدن زمین (بیرون آمدن زمین از آب) خلق کرده است، خدا شایسته و سزاوار است که در آنچه فرمـان  

  ها و صورتها است. حداده اطاعت شود و در آنچه نهى کرده از آن دورى گردد، خدایى که ایجاد کننده رو

  ابن ابى العوجاء: شما نام خدا را بردى و او را به ناپیدائى حواله دادى؟

امام: واى بر تو چگونه ناپیدا است کسى که نزد مخلوقش حاضر است، و از رگ گردن به ایشان نزدیکتـر  

مکـانى او را فـرا   شنود، و رازشان را آگاه است، مکانى از او خالى نیست، و هیچ  است، سخنانشان را مى

هاى او گواه بر ایـن مطلـب اسـت،     گیرد، و به هیچ مکانى نزدیکتر از مکان دیگر نیست، آثار و نشانه نمى

هـاى محکـم و    را با نشـانه  آلـه  و علیه اهللا صلى(کارهایش دلیل بر او است) سوگند به خدائى که پیامبر اسالم محمد 

را آن حضرت بـراى مـا (در مـورد خـدا) آورد، اگـر در      دالئل روشن به پیامبرى برانگیخت، این عبارت 

  موردى از این عبارت شک دارى، بپرس تا آن را براى تو شرح دهم.

                                                        
١

رف�ت و ش�ب و  امام صادق علیھ السالم بود كھ از دانشمندان آنھ�ا ب�ھ ش�مار م�ى ـ  ابن ابى العوجاء یكى از مادى گراھاى زمان 
 كرد. مترجم ھا استفاده كرده و از مرام خود دفاع مى روز از فرصت
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گوید، و از حضور امـام رفـت، و بـه پیـروانش گفـت:       ابن ابى العوجاء حیران شد و ندانست که چه مى

رایم آتش برافروزید تـا او را بـا   از شما خواستم که ب"سالتکم ان تلتمسوالى جمرة فالقیتمونى على جمرة"

  ."این آتش بسوزانم ولى مرا انداختید به آتشى که خودم بسوزم

  

  السالم علیه صادق امام دیگر مناظره

  مادى: چگونه خلق، خدا را عبادت کند با اینکه او را ندیده است؟

کننـد، و   ا او را با هوش و فراست خود به روشنى اثبات مىبیند، و عقله امام: خدا را، دلها با نور ایمان مى

بیننـد سـپس    نگرند، مى هاى استوار مى چشمها او را از راه آنچه از ترکیبها و پیوستگیهاى زیبا و هماهنگى

رسوالن و معجزات آنها و کتب آسمانى و آیات محکم و روشن آنها، نشانگر خدایند، و دانشمندان به آنچه 

اند، نه دیدن خدا را با چشم سر، (از این رو کـه دیـدن او بـا     شود اکتفا کرده خدا دیده مى که از عظمت

  چشم سر محال است، نه اینکه در عین محال نبودن، دیدن با چشم سر را نادیده گرفته باشند).

سند، و بر مادى: آیا خدا قدرت آن را ندارد که خود را براى خلق آشکار سازد، تا خلق او را بنگرند و بشنا

  اساس یقین او را پرستش کنند؟!

  گیرد). امام: چیز محال، جواب ندارد (و چنین فرضى محال است و قدرت او بر چیز محال تعلق نمى

  ها را آفرید؟ مادى: خدا از چه چیز، پدیده

  امام: از چیزى نیافرید.

  مادى: پس چگونه از هیچ چیز، چیز آفرید؟

اند، اگر از  اند یا از چیزى آفریده نشده خارج نیستند، یا از چیزى آفریده شدهها از این دو حال  امام: پدیده

قدیم است نـه حـادث و   "چیزى آفریده شده باشند آن چیز همراه خدا (ازلى) خواهد بود؛ زیرا این چیز 

تو  کند، و این چیز ناگزیر یا جوهر و ذات واحد است و یا رنگ واحد است، (از شود و تغییر نمى فانى نمى

پرسم) این رنگهاى مختلف و جوهرهاى گوناگون و بسیار که در انواع گوناگون در جهان هست از کجا  مى

ایجاد کننده چیزها به صورت زنده هست؟ یا زنده بـودن از   "چیز"از کجا آمد؟ اگر آن  "مرگ"آمدند؟ و 

، قدیم و ازلى باشند؛ زیرا از مرده است؟ و جایز نیست که آن چیز، از زنده و مرده "چیز"کجا آمد، اگر آن 

آید بلکه همیشه زنده است و نیز جایز نیست که مرده، قدیم باشد؛ زیرا مرده داراى  زنده، مرده بوجود نمى

  باشد. قدرت و بقاء نمى
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  )فوق مطالب توضیح: (خلقت آغاز چگونگى

آنجـا کـه    "ها را از چیزى نیافریـد  خدا پدیده"همد که گویا مادى این سخن امام را نفهمید یا نخواست بف

  اعتراض کرد و گفت: چگونه از هیچ چیز، چیز آفرید؟

 "نه چیزى"را تکرار کند، در برهان خود به تشریح خلقت، اما  "از چیزى نیافرید"امام به جاى اینکه جمله 

  پرداخت به این بیان که:

اند، دو فرض قابل تصور و معقول بى  یا از چیزى آفریده نشدهها یا در آغاز از چیزى آفریده شدند  پدیده

کرد  (چنانکه مادى مطرح مى "هیچ چیز"ها را از  آنکه تصور شود ـ هر چند تصور احتمالى ـ خلقت پدیده

  و هیچ چیز). "نه از چیزى"ـ چرا که فرق است بین 

  رو که: ها را از چیزى را باطل دانست از این سپس امام احتمال خلقت پدیده

اند، ناگزیر باید با خداى ازلى باشد؛ زیرا حادث بودن آن چیز ـ   ها از آن آفریده شده این چیزى که: پدیده

ى      ها از چیزى خلق نشده هر طور باشد ـ انتقال به فرض دیگر است که پدیده  انـد، وقتـى آن چیـز را ازـل

کند، و این چیز اگر فرضاً جوهر  تغییر نمىشود و  شود که چیز ازلى فانى نمى دانستیم، این اشکال وارد مى

ء  هاى شـى  و رنگ واحدى باشد، محال است به رنگهاى گوناگون مبدل گردد؛ زیرا تغییر و تبدیل از نشانه

  باشد. ء ازلى محال مى ها بر شى حادث است، و این نشانه

یـا اگـر مـرده باشـد،     آیـد؟   بوجود مى "مرگ"وانگهى اگر این جوهر اول، زنده باشد، پس چگونه از آن 

ء مرده، ممکن نیست ازلى باشد؛ زیرا ازلى بودن، بـى نیـازى    آید، با اینکه شى چگونه از آن زنده پدید مى

  مطلق منهاى هر گونه نقض و حالت انتظار است.

در این برهان در مورد حدوث عالم، به تغییر محسوس جهان تکیه شده، که بدون شک یک برهان ظاهر و 

  باشد چنانکه قبالً بطور مشروح بررسى شد. وث جهان مىآشکار بر حد

  گویند: چیزها ازلى هستند؟ مادى: پس از کجا مى

ها هستند و رسوالن و گفتـار رسـوالن و    امام: این قول، از گفتار کسانى است که منکر تدبیر کننده پدیده

هاى پیشینیان خواندند و بـراى   فسانهاند و کتابهاى آسمانى آنها را ا پیامبران و اخبار آنها را تکذیب نموده

  اند. ها و بافته هائى که خوشایندشان بوده دینى ساخته خود طبق رأى

  

  :جهان حدوث دالئل از زمان و تغییر و حرکت

کـه  کنند، آنجا که فلک با آنچه که در خـود دارد   ها داللت بر حادث بودن خود مى امام اضافه کرد: پدیده
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نماید، و وقتها  کنند، زمانها تغییر مى هفت فلک است، همه در حرکتند و زمین و آنچه در آنست حرکت مى

آید از زیاد شدن و کم شدن و مرگ و پوسیدگى و  شود، و پدیده هائى که در جهان پدید مى گوناگون مى

بینـى کـه    اى هسـت، آیـا نمـى    دهناگزیر بودن انسان به اینکه اقرار کند که براى جهان سازنده و تدبیر کنن

شود و همه چیز در حال تغییر و  شیرینى مبدل به ترشى، و گوارائى مبدل به تلخى و تازه مبدل به کهنه مى

فنا است؟ (این سخن استدالل به حدوث ماده از طریق حرکت و تغییر و زمان در ماده اسـت کـه بحـثش    

  گذشت).

  آنچه را که پدید آورده قبل از پیدایش آنها، آگاه به آنها بوده است!مادى: بنابراین سازنده جهان همیشه، به 

  امام: آرى او همیشه آگاه بوده، و همه چیز را دانسته آفریده است.

  مادى: آیا وجود او گوناگون است یا به هم پیوسته است؟

شود  گوناگون مىامام: گوناگونى و بهم پیوستگى شایسته ذات پاك او نیست، چیزى که داراى اجزاء است، 

پیوندد بنابراین به خدا (که داراى اجزاء نیست) گونـاگون و بهـم    و قسمتى از اجزائش به قسمت دیگر مى

  شود. پیوسته گفته نمى

  مادى: پس آن خداى یکتا چگونه است؟

امام: او در ذات خود یکتاست، هیچ فردى مثل فردیت او نیست؛ زیرا هر فـردى غیـر از او داراى اجـزاء    

شود و محال است  . خدا بزرگ یکتاى بدون جزء است، تعددپذیر نیست (یعنى وحدت او مبدل نمىاست

که فرمودند: خدا واحـد عـددى    السالم علیهمکه داراى تعدد و کثرت گردد و این است معنى سخن ائمه اطهار  

  1شود). نیست، از عدد دور است و تفسیر به عدد نمى

  

  کعبه کنار در السالم علیه صادق امام دیگر مناظره

اء روزى ابن مقفع و ابن ابى العوجاء (دو نفر از مادى گراهاى معروف) در کنار کعبه بودند، ابن ابى العوج

که در مسجد مسجدالحرام بود رفت، امام تا او را دید بدون پرسش السالم علیهبراى سؤال به حضور امام صادق 

  او، به او فرمود:

گویند ـ و همانطور هم هست ـ آنها رستگارند و شما  اگر حقیقت چنان باشد که اینها (طواف کنندگان) مى

  ئید ـ در صورتى که چنان نیست ـ شما با آنها برابرید .گو در هالکت هستید، و اگر چنان باشد که شما مى

                                                        
١

ن مناظره محتوى بسیارى از مسائل مھم است كھ در اینجا آنچھ مناسب این گفت�ار ب�ود ذك�ر (ای ١٦٦و  ٦٤، ص ٩ـ  بحار، ج 
 شد).
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  گویند گفته ما و شما یکى است. گوئیم و آنها چه مى ابن ابى العوجاء: خدایت رحمت کند مگر ما چه مى

امام: چگونه گفتار تو با آنها یکى است در صورتى که آنها معتقدند که معاد و پاداش و کیفرى دارنـد، و  

آسمان خدائى هست و آنجا آباد است. ولى شما معتقدید که آسمان خرابست و کسى در معتقدند که براى 

  آنجا نیست.

ابن ابى العوجاء: اگر حقیقت چنان است که خدائى هست چه مانعى دارد که خود را براى خلقش آشـکار  

ها پنهـان شـد و   سازد و آنها را به پرستش خود بخواند، تا حتى دو نفر هم با هم اختالف نکنند؛ چرا از آن

کرد، ایمان آوردن مردم بـه   فرستادگانش را به سوى آنها فرستاد و اگر خودش بدون واسطه این کار را مى

  او نزدیکتر بود.

امام: واى بر تو چگونه خدا از تو پنهان شده با اینکه قدرتش را در وجود خودت به تو نشان داده اسـت،  

از کودکیت و نیرومندیت بعد از ناتوانیـت، و شـادیت بعـد از    پیدا شدنت بعد از نبودنت، و بزرگیت بعد 

اندوهت و اندوهت بعد از شادیت و خرسندیت بعد از خشمت و خشمت بعد از خرسندیت، دوستیت بعد 

از دشمنیت و دشمنیت بعد از دوستیت، و تصـمیمت بعـد از درنگـت و درنگـت بعـد از تصـمیمت، و       

د از خواهشت، و...ابن ابى العوجاء گوید: به همین ترتیب امام خواهشت بعد از نخواستنت و نخواستنت بع

شمرد تا آنکه معتقد شدم به زودى در  توانستم آن را انکار کنم مى قدرت خدا را که در وجودم بود و نمى

   1مناظره بر من پیروز خواهد شد.

ـ  خالصه استدالل امام این است: اگر ذات خدا آشکار نمى ى        ش ود ـ و محـال اسـت آشـکار گـردد ـ وـل

هاى قدرتش در هر موجودى وجود دارد، آنجا که ما در وجود خود، خـود را   هاى او از جمله نشانه نشانه

  دانیم، که آن قدرت از ما نیست بلکه از غیر ما است و آن خداى بزرگ است. مغلوب آن قدرت مى

  

  مادى با مالسال علیه صادق امام دیگر گفتگوى

  مادى: دلیل بر حادث بودن جهان چیست؟

هاى گوناگون و منظم و مـوزون   اى دارد که پدیده کند جهان سازنده امام: وجود پدیده هائى که داللت مى

دلیل بر پدید آورنده است، و نظمهاى گوناگونش دلیل بر علم و حکمت و یکتائى او است، و داللت ایـن  

کند که پدید آورنده آنها خود ماده باشد یا غیر ماده؛  ادث بودن خود در این جهت فرقى نمىها بر ح پدیده

                                                        
 ٤٣، ص ٣ـ  بحار، ج ١
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زیرا عارض شدن فعل و تغییر براى ماده بهترین گواه بر حدوث آن است، که تغییر عالمت حادث است، و 

حتمـاً حـادث   کند که  گردد، بنابراین پدیده هر طور که باشد داللت مى ء ازلى عارض نمى هیچگاه بر شى

  است، (چنانکه قبالً بطور مشروح بحث شد).

دانى که آن ساختمان، سـازنده دارد هرچنـد تـو     بینى که تو وقتى ساختمان محکمى را دیدى، مى آیا نمى

  اى.  بینى و ندیده سازنده را نمى

ن مادى: آن سازنده چیست؟ (منظور مادى سؤال از ماهیت خدا است که حق این است که مـاهیتش همـا  

  حقیقت وجودش است).

ى من برگشتش به اثبات معانى اسـت بـراى خـدا کـه او      امام: او چیزى است بر خالف همه چیزها، گفته

چیزى است به حقیقت معنى چیز (بطور مجاز وجود او جز تعلقش به حقیقت نیست) جز اینکـه او جسـم   

شـود،   س پنجگانـه درك نمـى  گردد و با هیچ یک از حوا شود، لمس نمى نیست، صورت نیست، دیده نمى

  توهم انسان او را درك نکند، گذشت روزگار او را کاهش ندهد و سپرى شدن زمان او را دگرگون نسازد.

  1مادى: هرچه که در وهم انسان بگذرد مخلوق است!

گویى، توحید و خداشناسى از ما ساقط خواهد شد؛ زیرا ما جز به سـاختن   امام: اگر چنین باشد که تو مى

ى   گذرد مکلف نیستیم (منظور امام تصور به معنى علم است به اینکه در جهان شى آنچه در خاطر مى ء ازـل

اى که نشان دهنده او باشد) بلکه ما  آنکه ما آن را خوب درك کنیم نه تصور عقلى و اشارهوجود دارد، بى 

  گوئیم هر چیز که حقیقتش قابل حس باشد و درك شود و در حواس محدود و تمثل گردد مخلوقست. مى

  (کوتاه سخن آنکه) خالق جهان باید از دو جهت ناپسند دور باشد:

  کارش.ـ نفى است یعنى نبود خدا و ان1

  ـ تشبیه به موجودات و صفات آنها است که اجزائشان داراى ترکیب و هماهنگى آشکار است.2

ها که ناگزیرند اعتراف کنند که مصـنوعند و   اى نیست جز اثبات صانع، به جهت بودن پدیده بنابراین چاره

آنهـا در ظـاهر پیوسـتگى و     صانع آنها از آنها است و مانند آنها نیست؛ زیرا هر چیز که مانند آنها باشد با

هماهنگى پیکر و در وجود بعد از عدم وجود و انتقال از کوچکى و بزرگى و از سیاهى بـه سـفیدى و از   

                                                        
١
ذھنش تصور ـ  منظور مادى این است كھ وقتى تو پروردگارت را یافتى، یعنى تصورش كردى، و ھر چیزى را كھ انسان در  

كند، مخلوق است؛ چرا كھ آن صورت ذھنى وجود خارجى است، و صورت ذھنى ھرطور باشد مخلوق ذھن است، در نتیجھ  مى
دھ�د ك�ھ تص�ور ذھن�ى ب�ر دو قس�م  باشد، امام بھ او پاسخ مى صاحب آن صورت ھم عین تصورش در ذھن، محدود و مخلوق مى

ـ� تص�ور ب�ھ ای�ن معن�ى ك�ھ ٢مورد تصور، و این در مورد وجود خدا نیس�ت  ء ـ تصور بر حسب احاطھ و آگاھى بر شى١است: 
صرفاً در ذھن دانستھ شود كھ در جھان وجودى بھ نام خدا ھست، بى آنكھ تصور شود كھ آن وجود موضوع ایجابى است، تا از 

یست، بى آنكھ از وجود او چی�زى دانیم كھ او موجود است یعنى معدوم ن ء متصور الزم آید، بلكھ ھمین قدر مى آن احاطھ بر شى
 را غیر نفى عدم درك كنیم.
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  نیرومندى به ناتوانى و حاالت موجود و معلوم دیگرى که نیاز به توضیح آنها نیست شباهت دارد.

  مادى: چون وجود خدا را ثابت کردى او را محدود ساختى!

  1: محدودش نکردم بلکه اثباتش کردم؛ زیرا بین نفى و اثبات منزلى نیست.امام

  2پس خدا را آنیت و مائیت هست؟ مادى:

  شود. امام: آرى جز با آنیت و مائیت چیزى ثابت نمى

  کیفیت و چگونگى دارد. مادى: پس خدا

ولى ناگزیر او از جهت تعطیل و تشبیه خارج است (یعنى 3امام: نه زیرا کیفیت جهت صفت و احاطه است 

کند، او را انکار کرده و  نباید او را نفى کرد و نه چیزى را شبیه او دانست)؛ زیرا کسى که خدا را نفى مى

ربوبیتش را رد و ابطال نموده است، و کسى که او را به چیز دیگرى تشبیه کند، صفت مخلـوقش سـاخته   

اى را که سزاوار ربوبیت نیست برایش ثابت کرده است، ولى باید کیفیتى را که دیگـرى سـزاوار آن    شده

داند، برایش ثابت و اعتراف نمود (یعنى خدا نیست و شریکش نباشد و بر خدا احاطه نکند و جز او کسى ن

کیفیت به معنى سابق را ندارد، ولى اگر مقصود از کیفیت به این صفات باشد کـه او را از حـد تعطیـل و    

                                                        
١
ـ  توضیح اینكھ: وجود خدا یا ثابت است یا ثابت نیست، و بعد از عدم ثبوت كھ عبارت از انكار خالق باشد، جز اثبات او نیست  

ت مگر اینكھ اثبات خدا با تشبیھ و تحدی�د و اثبات خدا، مناسب ساحت ذات پاك او است و بھ معنى محدود كردن او بھ حدى نیس
باشد، ولى وجود خالق در جنب وجود خلق، موجب حد داشتن خالق نخواھد شد؛ زیرا این دو وجود وجود خالق و وجود مخلوق 
ھمچ�ون دو نق�یض، تب�این دارن�د، و ح�د داش�تن در ص�ورتى اس�ت ك��ھ وج�ود خ�دا در حقیق�ت ب�ا مخلوق�اتش مش�ترك باش�د در ای��ن 

ود خلق موجب حد داشتن وجود خالق خواھد شد، ولى وجود خالق با وجود غی�رش تب�این دارد، پ�س وج�ود خل�ق در صورت وج
جنب وجود خدا موجب حد داشتن وجود خالق نخواھد شد، چنانكھ وجود خدا نیز موجب حد داشتن وجود خلق نخواھد شد، بلك�ھ 

 خلق ذاتاً محدود است، بر اساس رابطھ خلق و حدوث.

 
٢

ـ� ح�د ب�ھ معن�ى ١ـ  منظور از "آنیت" اصل وجود است و منظور از "مائی�ت" "ح�د" او اس�ت، و ح�د وج�ود ب�ر دو قس�م اس�ت:  
 دھد. كیفیتى كھ آن وجود را از مشتركاتش در حقیقت وجود تمیز مى

 
٣

 ـ  حد بھ معنى مطلق تمیز از چیزھائى كھ شركت با آنھا ندارد، یعنى بھ معنى نفى مشاركت با غیر. 
بھ ھیچ چیز كند ولى حد نھ بھ معنى اول؛ زیرا وجود خدا  امام علیھ السالم مائیت حد را بھ اضافھ وجود براى خدا ثابت مى

كند بھ عدم كیفیتى  شركت ندارد تا حد ما نیز بین او و شركائش مشخص گردد، بلكھ بھ معنى دوم است، و امام آن را تفسیر مى
كھ جھت صفت و احاطھ (مانند كاغذ كھ بھ نازكى متصف شده و سفیدى بر آن احاطھ پیدا كرده و كیفیت مخصوص یافتھ است) 

سیط نامحدود است، و حد و مائیت او این است كھ بھ طور مطلق بھ چیزى شباھت ندارد، و چون است؛ زیرا وجود خدا، ذات ب
مخلوق محدود است یعنى "حد و مائیت مخلوق غیر از وجودش است" سلب ذاتى و صفاتى مخلوق از ذات و صفات خدا در 

ق جز حدوث و محدودیت نیست؛ چرا كھ حقیقت سلب حد از خدا است و ھمین سلب، ھمان حد و مائیت خدا است، ولى حد مخلو
مخلوق ھر طور كھ باشد مساویست با سلب ازلیت و الھیت و سلب نامحدود بودن و مساویست با مشاركت با امثال خود. بنابراین 

 باشد؛ زیرا وجود خدا دور از خلقش و وجود خلقش دور از وجود حد حق (خدا) و خلق (مخلوق) ھمانند عكسِ ھم و مبایِن ھم مى
شد  خدا است و حق این است كھ ماھیت (حد) خدا ھمان اصل وجود او است؛ زیرا اگر حدى غیر از این بر او عارض مى

 گشت. موجب معلول بودن او مى
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  1تشبیه خارج کند، ناچار باید برایش ثابت کرد).

به طرز دیگرى آمده اسـت کـه    198و  197صفحه  10نگارنده: این مناظره بر حسب نقل کتاب بحار جلد 

  دازیم: پر در اینجا به ذکر آن مى

  مادى: دلیل بر وجود خدا چیست؟

  اى براى آنها هست. کند که سازنده هائى که داللت مى امام: وجود پدیده

  گوئیم او شنوا و بینا است. مادى: پس مى

امام: آرى او شنوا و بینا است، ولى شنواى بدون عضو گوش، و بیناى بدون ابزار چشم است، او در ذاتش 

ورم از این سخن این نیست که او چیزى است و ذات او چیز دیگر، بلکه خواستم بیند، منظ شنود و مى مى

آنچه در دل دارم به لفظ آورم و مطلب را براى تو که از من سؤال کردى و ناگزیر از جواب سـؤال بـودم   

شنود، منظور این نیست که پس تمام ذات، داراى بعض اسـت   گویم خدا با تمام ذاتش مى روشن کنم، مى

خواهم مطلب را به تو تفهیم کنم و مقصودم را به لفـظ آورم و منظـورم از ایـن جـز      با این بیان مىبلکه 

برگشت به این معنى نیست که او شنوا و بینا و آگاه و خبیر است، بدون آنکه ذات و صفت اختالف پیـدا  

  2کند 

  مادى: پس او چیست؟

اثبات حروف الف و الم و هاء نیست،  "اهللا"است، و منظورم از کلمه   امام: او رب است، معبود است، اللّه

مصداق ایـن حـروف و   بلکه منظورم این است که به معنائى باز گردد که خالق همه چیز و سازنده آنها و 

ى بـزرگ و   شود و او است پرستیده شده معنائى که اهللا، رحمان، رحیم، عزیز و نامهاى دیگرش نامیده مى

  واال.

  مادى: هر چیزى که در ذهن وارد شود آن مخلوقست... (تا پایان آنچه در جلد سوم بحار آمده).

  توضیح:

هاى گونـاگون وجـود    جهان به آنچه در آن از آثار و نشانهاصل وجود خدا را به استناد حدود  السـالم  علیهامام 

                                                        
١
چون بھ نازكى متصف شده و سفیدى بر كند، مثالً كاغذ  ـ  چون چیزى متصف بھ چیزى یا محاط بھ چیزى باشد كیفیتى پیدا مى 

آن احاطھ دارد، كیفیت مخصوصى پیدا كرده ولى چون صفات خدا ع�ین ذات او اس�ت و مح�اط ب�ر چی�زى نیس�ت كیفی�ت ن�دارد. 
 مترجم

 
٢

ھ�م و ی�ا ب�ا ذات�ش اخ�تالف دارن�د، بلك�ھ ھم�ھ،  ـ  خالصھ این سخن اینكھ: نھ ذات خدا با صفاتش اختالف دارد و نھ صفاتش ب�ا 
حاكى از ذات یكتا و بسیط مجرد وجود خدا است كھ عروض و تجزیھ بر او روا نیست، و نامھا و صفات او الفاظى است كھ ما 

ى خاطرنشان ھاى آینده در بحث توحید صفات كنیم چنانكھ قادریم آنھا را بشناسیم، و در بحث بھ وسیلھ آنھا از ذات پاكش تلفظ مى
شود كھ محال است صفات خدا بر ذات او عارض شده باشند و یا با ذات او اختالف داشتھ باشند، بلكھ ص�فات ذات�ى او ع�ین  مى

ذات خدا است، نھ اینكھ منظور عینیت مغایر باشد، بلكھ صفات ذاتى او عین ذات خدا است، نھ اینكھ منظور عینیت مغایر باشد، 
 كنیم على رغم اینكھ در باب توحید ناگزیر از آنیم. اسرار را درك نمىھرچند این وحدت پر از 
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نماید تا دورى کند از اینکه خدا را همچون مخلوقـات   کند، وصفات جهان را از او نفى مى دارد ثابت مى

  حادث معرفى نماید: به طورى که از دو حد ابطال (انکار خدا) و تشبیه خارج گردد.

شود که عبارتند از: تغییر و ترکیب آشکار، که دو اصل محکم  هاى حدوث جسمها را متذکر مى سپس نشانه

باشند، که دو اصل دیگر یعنى حرکت و سکون بر این دو اصل مبتنى است، و قبالً در  از دالئل حدوث مى

این باره بحث مشروح کردیم که در حقیقت براهین روشنى را که از مصادر وحى بدسـت آمـده توضـیح    

  ایم. داده

  

  العوجاء ابى ابن با گفتگو

اى  مراجعت کرد در گوشهالسـالم  علیهابن ابى العوجاء براى چندمین بار شکست در بحث، به مجلس امام صادق 

اى بعضى از مطالبى را کـه   به او رو کرد و فرمود: آیا آمده السالم علیهزد، امام صادق  خاموش نشست و دم نمى

  کنى؟ در میان داشتیم دنبال

  ام اى پسر پیامبر! ابن ابى العوجاء: آرى براى همین جهت آمده

  کنى، ولى گواهى میدهى که من فرزند رسول خدا هستم. امام: عجیب است که تو خدا را انکار مى

  کند. ام، و عادت مرا به این جمله وادار مى ابن ابى العوجاء: به این جمله عادت کرده

  گوئى؟ امام: پس چرا سخن نمى

ابن ابى العوجاء: شکوه و جالل شما باعث شده که در برابرتان سخن نگویم، من بـا دانشـمندان برخـورد    

دهد هرگـز از کسـى    ام ولى همچون هیبتى که از شما به من دست مى ام و با متکلمین به بحث نشسته کرده

  به من دست نداده است.

  م، آنگاه به او رو کرد و فرمود:گشای امام: چنین است، ولى من درب سؤال را به روى تو مى

  اى یا خود رو هستى؟ آیا تو ساخته شده

  ام. ابن ابى العوجاء: ساخته نشده

  امام: براى من شرح بده که اگر ساخته شده بودى چگونه بودى؟

داد و با چوبى که در مقابلش بـود ور   ابن ابى العوجاء: مدتى غرق در فکر شد و حیران شده و پاسخ نمى

  گفت: دراز، پهن، گود، کوتاه، متحرك، ساکن، همه اینها صفت مخلوق است. و مىرفت،  مى

امام: اگر براى ساخته شده، صفتى غیر از اینها ندانى، باید خودت را نیز ساخته شده بدانى؛ زیرا در خـود  

  یابى. نیز از این امور حادث شده مى
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نپرسیده و کسى بعد از تـو هـم نخواهـد     ابن ابى العوجاء: از من چیزى پرسیدى که هیچ کس پیش از تو

  پرسید.

پرسند، به عالوه با ایـن   دانى که در آینده نمى اند، از کجا مى امام: فرضاً بدانى که در گذشته از تو نپرسیده

سخن گفتار خود را نقض کردى؛ زیرا تو معتقدى که همه چیز از روز اول مسـاوى و برابـر اسـت، پـس     

دارى (و حال آنکه موجودات ازلى (بـى آغـاز) قبـل و بعـد      را مؤخر مى چگونه چیزى را مقدم و چیزى

ندارند، که زمانى نیستند). اى ابن ابى العوجاء، بیشتر برایت شرح دهم، بگو بدانم اگر تو کیسه طال داشته 

باشى و کسى به تو بگوید در این کیسه اشرفى هست و تو بگوئى نیست، او به تو بگوید اشرفى را بـرایم  

  توانى ندانسته بگوئى در آن اشرفى نیست؟ یف کن و تو اوصاف آن را ندانى، آیا تو مىتعر

  توانم. ابن ابى العوجاء: نه نمى

امام: جهان هستى که طول و عرضش از طول و عرض کیسه طـال بزرگتـر اسـت، شـاید در ایـن جهـان،       

  1دهى. مصنوعى باشد؛ زیرا که تو صفت مصنوع را از غیر مصنوع تشخیص نمى

از طرفدارانش ایمان آوردند و بعضى با او در کفـر خـود    ابن ابى العوجاء در جواب در ماند، ولى بعضى

  باقى ماندند.

  کنم! روز سوم به مجلس امام آمد و گفت که سؤال را من مطرح مى

  خواهى بپرس! امام: هرچه مى

  

  جهان حدوث بر دلیل

  ها چیست؟ ابن ابى العوجاء: دلیل بر حدوث جسم

بینم مگر اینکه چون چیزى مانندش به آن ضمیمه شود، بزرگتـر   گ و کوچک را نمىامام: من هیچ چیز بزر

                                                        
١

 ـ  منظور امام علیھ السالم این است كھ تو از یكى از دو حالت بیرون نیستى:  
ـ یا صفت شناس نیستى  دانى، پس خود را ساختھ شده بدان ب ھاى آن را در وجود خود مى ـ یا تو صفت شناس ھستى و نشانھ الف

اى یا نھ، بنابراین بر تو روا نیست كھ  یافتھبنابراین در شك و سرگردانى فكرى ھستى كھ آیا نشانھ ساختھ شدن را در جھان 
 جھان ساختھ شده را و حدوث جھان را انكار كنى و ادعاى ازلیت نمائى.

ھا چیست؟ اگر ما در نشانھ مصنوع و غیر مصنوع در شك  ابن ابى العوجاء سؤالش را عوض كرد و گفت: دلیل بر حدوث جسم
 ھستیم.

باشند و  ب و تغییر آشكار ماده است و تركیب و تغییر دو برھان قاطع بر حدوث جھان مىامام پاسخ داد: كھ دلیل بر حدوث، تركی
كند بر اینكھ وارد شدن حاالت گوناگون بر ماده دلیل بر حدوث ماده است؛ زیرا عروض حاالت بر چیزى،  استدالل مى

گردد، سپس در آخر استدالل  مىء ازلى در معرض صفت، حادث ن بزرگترین برھان بر عدم ازلیت آن چیز است؛ زیرا شى
ء ازلى  ء ازلى محال است؛ زیرا عروض حاالت مختلف بر شى كند بھ امكان ایجاد حاالت در ماده، ایجاد حاالت بر شى مى

 باشد چنانكھ شرحش قبالً گذشت. ھمچون اتصاف دو نقیض نسبت بھ ھم است و این محال مى
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گردد، همین است نابود شدن (چیز کوچک) و انتقال از حالت دوم (که کوچک بـود بـه حالـت دوم کـه     

شد؛ زیرا آنچه نابود و متغیـر   بزرگ شد و همین است معنى حدوث) اگر آن، قدیم بود، نابود و متغیر نمى

واست که پیدا شود و از بین برود، پس با بود شدنش پس از نابودى، داخل در حدوث شـود و بـا   شود ر

  شود. یک چیز جمع نمى و صفت ازل و عدم و حدوث و قدم در1بودنش در ازل داخل در عدم گردد

ابن ابى العوجاء: فرضاً در جریان حالت کوچکى و بزرگى و زمان قبل و بعـد مطلـب همـین باشـد کـه      

فرمودى و بر حدوث اجسام استدالل کردى، ولى اگر چیزها همه در حالت کوچکى خود باقى بماننـد، از  

  کنى؟ چه راه بر حدوث آنها استدالل مى

ان موجود است، اگر این جهان موجود را برداریم و جهان دیگرى به جاى آن امام: سخن ما روى همین جه

بگذاریم، این جهان نابود شده و همین نابود شدن و به وجود آمدن دیگرى داللتش بر حـدوث بیشـتر از   

نابود ناشدن دیگرى و وجود آمدن این جهان، نیست، ولى بازهم من از همین راه که فرض کـردى پاسـخ   

  گوئیم: دهم، مى مى

اگر همه چیز همواره به حال کوچکى باقى بماند، در عالم فرض جایز است که اگر چیزى مانندش را بـه  

کند و در حدوث داخل  آن ضمیمه کنیم، بزرگتر گردد، و همین جواز تغییر، آن را از قدیم بودن خارج مى

  نماید، و دیگر تو در اینجا سخنى ندارى! مى

  2نست سخن بگوید، در ماند و رسوا شد.ابن ابى العوجاء دیگر نتوا

  :السالم علیه صادق امام مناظرات از دیگر یکى

ماتریالیست: مرا آگاه کن درباره کسى که معتقد است: مخلوقات همواره در حال توالد و تناسـل هسـتند،   

کند  آید، بیماریها و گرفتاریها و انواع آفات آنها را نابود مى آن مى شود و قرن دیگر به جاى قرنى سپرى مى

انـد،   دهند که مخلوقات همواره چنـین بـوده   آیندگان از گذشتگان و قرنهاى جدید از قرنهاى قبل خبر مى

همچون درخت و نباتات، و در هر زمانى شخصى خبیر و آگاه به مصلحت مردم، دست به تـألیف کتـابى   

کتاب را با هوش و فطانت و آگاهى مخصوصش تنظـیم کـرده بـود، و آن را در بـین مـردم       زد که آن مى

نمود و از کارهاى بـد و   کرد و آنها را به آن کارها تأکید مى آورد و مردم را به کارهاى نیک دعوت مى مى

  تند.نمود، تا زندگى آرام و امنى پیدا کنند و به جان همدیگر نیف کرد و جلوگیرى مى زشت نهى مى

                                                        
١

 ـ  چرا كھ اگر آن چیز كوچك را ازلى فرض كنیم، اكنون معدوم است؛ زیرا اكنون بھ جاى آن، چیز بزرگ وجود دارد. مترجم 

 
 ٤٧ـ  ٤٥، ص ٣ـ  بحار، ج ٢
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رود آگاهى از گذشته و آینده  امام: واى بر تو کسى که دیروز از رحم مادرش خارج شده و فردا از دنیا مى

  (به طور کامل) ندارد.

وانگهى انسان از این دو حال خارج نیست، یا خودش خودش را آفریده و یا دیگرى او را بوجود آورده، 

ء ام هم الخالقون ام خلقوا  گوید: ام خلقوا من غیر شى مى یا همیشه از ازل وجود داشته است (چنانکه قرآن

یا آنها از هیچ آفریده شدند یا آنها خود آفریدگارند یا آنها آسمانها و "السماوات و االرض بل ال یوقنون: 

تواند که چیزى بیافرینـد   نیست، نمى "چیز") پس آنکه 35(طور ـ   "آورند اند که یقین نمى زمین را آفریده

شود  تواند چیزى را به وجود آورد، از آن سؤال مى لیکه خود چیز نیست و همچنین آنچه نبوده، نمىدر حا

  شود که آغاز آن چگونه بوده؟ ولى دانسته نمى

دهند، و نـابودى بـه آن راه    اگر انسان، ازلى بود، رهگذر حوادث نبود؛ زیرا چیز ازلى را روزها تغییر نمى

  صل در بحث فرق بین ازلى و حادث گذشت).ندارد (چنانکه بحثش به طور مف

یابیم، پـس   وانگهى ما ساختمانى را بدون سازنده، و اثرى را بدون اثر بخش و تألیفى را بدون مؤلّف نمى

شود کـه پـدرت را کـه آفریـده؟ و اگـر پـدر،        برد پدرش او را آفریده. به او گفته مى کسى که گمان مى

کـرد و صـورت او را مطـابق عالقـه خـود تصـویر        خود خلق مىفرزندش را آفریده، او را طبق خواسته 

کـرد (در صـورتى    آورد و حکم خود را در او پیاده مى نمود، و زنده ماندن او را تحت اختیار خود مى مى

تواند زندگى را به او برگرداند اگـر   که) اگر او بیمار شد، قادر بر رفع بیمارى او نیست، و اگر او مرد، نمى

خلقت دارد و قدرت دارد که روحى در آن بدمد و او زنده شود و به طور موزون روى دو کسى قدرت بر 

  1پاى خود راه برود، باید قدرت این را نیز داشته باشد که فساد و مرگ را از او دفع نماید...

  

  دیصانى ابوشاکر با مناظره

  رسید و عرض کرد: مرا به معبودم راهنمائى فرما! السالم علیهابو شاکر دیصانى به حضور امام صادق 

کرد، امام فرمود: تخـم   امام: بنشین، در آنجا یکى از کودکان تخم مرغى در دست داشت و با آن بازى مى

، او آن را به امام داد، امام فرمود: نگاه کن این تخم مرغ چون دژ و حصار محکمى است مرغ را به من بده

که از تمام اطراف پوشیده شده و دیوار خارجى آن را پوستى محکم و ضخیم تشـکیل داده و در زیـر آن   

رد، نـه  اى مایع وجـود دا  پوسته نازکى قرار دارد، در داخل پوسته سفیده روانى است که در میان آن زرده

                                                        
 .، این حدیث مفصل است كھ ما در اینجا بھ مناسبت بھ ذكر چند فراز آن پرداختیم١٨٢، ص ١٠ـ  بحار، ج ١
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گردد، به همین کیفیت تکَون و پیـدایش یافتـه، نـه     شود و نه سفیده داخل زرده مى زرده داخل سفیده مى

دانى ایـن تخـم منشـأ     گردد، اکنون تو نمى شود و نه از داخل آن چیزى خارج مى چیزى در آن داخل مى

اى همانند طاووس (بـه   د جوجهحیوانى ماده خواهد بود یا نر، هنگامى که با شرائط معین شگفت و باز ش

  شود! رنگهاى مختلف) از میان آن خارج مى

اى آگـاه الزم   اى دیصانى آیا براى پیدایش این تخم مرغ با چنین خصوصیتى مـدبرى حکـیم و آفریننـده   

  دانى؟ مى

  ابوشاکر سر به زیر انداخت و مدتى در فکر فرو رفت و ناگاه سر برداشت و گفت:

على   وحده ال شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و انک امام و حجۀ من اللّه  للّهاشهد ان ال اله اال ا

دهم که  دهم بر یگانگى خدا و رسالت خاتم انبیاء و شهادت مى گواهى مى"خلقه و انا تائب مما کنت فیه: 

  1."اى که تا کنون داشتم کنم از عقیده شما امام و حجت خدا بر خلقى و توبه مى

امام در این واقعه، به برهان ناگهانى و حاضر اکتفا کرد که همان برهان تخم مرغ باشد، اشـاره بـه اینکـه    

دالئل قاطع در جهان آفرینش بر اثبات وجود خدا بسیار است، بى آنکه نیازى به زحمت زائد باشد، تمـام  

  گونگى داللتها است!موجودات جهان در داللت بر خالق برابرند، و اختالف در چ

  دیصانى ابوشاکر با دیگر مناظره

  ابوشاکر: اجازه است سؤالى مطرح کنم؟

  امام صادق علیه السالم: هرچه خواهى بپرس!

  ابوشاکر: دلیل بر اینکه تو داراى آفریدگارى هستى چیست؟

ـ یا من خودم، خودم را آفریدم، و این 1دانم  ىامام علیه السالم: من خود را از یکى از دو جهت بیرون نم

از یکى از دو معنى خالى نیست یا خودم را آفریدم در حالى که وجود داشتم، یا خودم را آفریدم در حالى 

دانـى کـه    که وجود نداشتم، اگر وجود داشتم، دیگر نیازى به آفریدنم نبود و اگر وجود نداشتم، تـو مـى  

شود که براى من آفریدگارى هست و آن  ـ پس معنى سوم ثابت مى2آورد.  ىمعدوم، چیزى را به وجود نم

  باشد. خداى عالم مى

  2ابوشاکر برخاست و دیگر جوابى نداد.

                                                        
١

 ٣١، ص ٣ار، جـ  بح 

 
 ٥٠، ص٣ـ  بحار، ج ٢
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ء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات و االرض بل  این برهان از این آیه بدست آمده: ام خلقوا من غیر شى

انـد   از هیچ چیز آفریده شدند یا آنها خود آفریدگارند یا آنها آسمانها و زمین را آفریده یا آنها"ال یوقنون: 

  1. "آورند که یقین نمى

  دیصانى ابوشاکر با سوم مناظره

یکـى از سـتارگان   حاضر شد و به امام عرض کرد: تـو   السالم علیهروزى ابوشاکر در مجلس درس امام صادق 

تابان هستى و پدران تو همه ماههاى درخشان بودند و مـادران تـو زنـان دانـا و اندیشـمند بودنـد، و از       

کننـد، اى   باشى وقتى که از دانشمندان سخن به میان آید، همه تو را اشـاره مـى   ها مى ترین خانواده گرامى

  ؟دریاى ژرف بیکران علم به ما بگو: دلیل بر حدوث جهان چیست

کنم، در این میان تخم مرغـى را   امام: از نزدیکترین دلیل بر این مطلب آنست که اکنون براى تو بازگو مى

  طلبید و آن را در وسط دستش گذاشت و فرمود:

این دژ بهم پیوسته و محکم است و در داخل آن مایع روان همچون نقره روان و طالى آبکى قرار دارد، آیا 

  در این شک دارى؟

  ر: نه شکى در این مطلب نیست.ابوشاک

جهد، آیا غیر از آنى که دانسـتى   شود و از آن مانند طاووس بیرون مى امام: سپس این تخم مرغ شکافته مى

  چیزى داخل این تخم مرغ شده بود؟

  ابوشاکر: نه!

  امام: همین دلیل بر حدوث جهان است.

  حق سخن را به نیکوئى ادا نمودى! ابوشاکر: براى من مدلل ساختى و روشن کردى، و به طور فشرده

شنویم  کنیم و با گوشهاى خود مى اى که ما قبول نداریم مگر آنچه را که با چشمهاى خود درك مى دانسته

  کنیم. کنیم یا با ظاهر بدن خود لمس مى هاى خود استشمام مى چشیم و یا با بینى و یا با زبان خود مى

گیرى بدون دلیل (دلیل عقل) فایده  این حسها در بررسى و نتیجه امام: حسهاى پنجگانه را ذکر کردى، ولى

یعنى اصل مورد اعتماد در ادراکات تنها عقل است،  2رود.) ندارند، چنانکه تاریکى بدون چراغ از بین نمى

  ال شرح دادیم.و حس از ابزار ادراك است، نه اینکه تنها حس ابزار ادراك است، نه غیر آن چنانکه قب

                                                        
١

 ٣٥ـ  طور، آیھ  

 
 ٢١١، ص ١٠ـ  بحار، ج ٢
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  جهان خالق درباره العوجاء ابى ابن با السالم علیه امام مناظره

  ابن ابى العوجاء: آیا تو معتقد نیستى که خدا آفریننده همه چیزها است!

  امام: چرا، من معتقدم.

  آفرینم. ابن ابى العوجاء: من مى

  آفرینى؟ امام: چگونه مى

شود،  کنم، پس از مدتى درنگ، آن حدث به حشرات جنبنده مبدل مى وجاء: در محلى حدث مىابن ابى الع

  ام. پس من آنها را آفریده

  داند که چه چیز آفریده؟ امام: آیا خالق چیزى نمى

  داند! ابن ابى العوجاء: چرا مى

  کنند؟ امام: پس تو نر و ماده آن حشرات را به من بشناسان و بگو چقدر عمر مى

  1ابى العوجاء در ماند و دیگر دم نزد. ابن

اى آب و خاك ریخت، و در آن کرم و حشرات  و مثل این جریان است داستان جعد بن درهم، که در کوزه

ها را آفریدم؛ زیرا سبب پیدایش آنها من بودم، این خبر بـه   تولید شد، به طرفدارانش گفت: من این جنبده

رسید، امام فرمود: به او بگوئید اگر او را آفریده بگوید: آنها چند عددند و نر و ماده آنها  السالم هعلیامام صادق 

چند عدد است، و وزن هر یک از آنها چه اندازه است؟ و او که چنین کرده فرمان دهد که آن حشرات بـه  

  2صورت دیگرى درآیند (این خبر به او رسید) دم فرو بست و گریخت. 

گوید: مثل دو داستان قبل است، گذاردن تخم مرغ در محل مخصوص ماشین جوجه کشـى و   نگارنده مى

امثال آن، چه آنکه این ابزار، وسائل خلقتند، نه اینکه خود خالق باشند، بلکه رویاننده زارعت و آفریدگار 

  اى متعال است.حیوان و انسان ذات پاك خد

  

                                                        
١

 ٥٠، ص ٣ج ٧ـ  بحار 

 
 بھ نقل از كتاب الغرر سید مرتضى ره ٢١، ص ١٠، جـ  بحار ٢
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  )مصرى ماتریالیست( عبدالملک با السالم علیه صادق امام گفتگوى

به مدینه و از آنجا به مکه آمـد و در مکـه هنگـام     السـالم  علیهیک نفر مادى از مصر براى مناظره با امام صادق 

  طواف با امام مالقات کرد و شانه به شانه امام زد.

  و کیستى؟ و نامت چیست؟امام: ت

  مصرى: من عبدالملک هستم.

  امام: کنیه تو چیست؟

  (پدر بنده خدا)  مصرى: ابو عبداللّه

امام: این ملک و سلطانى که تو بنده او هستى از سالطین زمین است یا از سالطین آسمان و نیز به من بگو 

  پسر تو بنده خداى آسمان است یا بنده خداى زمین است؟

  شد و دم نزد. مصرى ساکت

  خواهى پاسخت آماده است. امام: بگو آنچه را مى

  مصرى: خاموش ماند.

  امام: آیا قبول دارى که زمین زیر و روئى دارد؟

  مصرى: آرى.

  اى؟ امام: زیر زمین رفته

  مصرى: نه.

  دانى که زیر زمین چیست؟ امام: پس چه مى

  کنم زیر زمین چیزى نیست. دانم ولى گمان مى مصرى: نمى

کنى! حال بگو بدانم به آسمان  مام: گمان، عجز و درماندگى است نسبت به چیزى که به آن یقین پیدا نمىا

  اى؟ باال رفته

  مصرى: نه.

  دانى در آن چیست؟ امام: مى

  مصرى: نه.

امام: شگفتا از تو که نه به مغرب رسیدى و نه به مشرق، نه به زمین فرو شدى و نه به آسمان باال رفتى، و 

ز آن گذشتى تا بدانى پشت سر آسمانها چیست؟ و با این حال آنچه را در آنها وجود دارد منکر شدى، نه ا

شود؟ (آنجا که پروردگار خود را به استناد اینکه با چشم او  داند منکر مى آیا هیچ عاقلى چیزى را که نمى

  اى منکر شدى). را ندیده
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  نگفته است.مصرى: تا حال غیر شما، کسى با من این گونه سخن 

  امام: تو در وجود خدا شک دارى پس شاید (خدا) باشد و شاید نباشد!

  مصرى: شاید چنین باشد!

داند برهان ندارد پس نادان را حجتى نیست، اى برادر اهل مصر  داند بر آنکه مى امام: اى مرد، کسى که نمى

بینـى   و ماه و شب و روز را نمىاز من بشنو و دریاب که ما هرگز درباره خدا شک نداریم، مگر خورشید 

که در فضاى خود درآیند، و مسیرى جز مسیر خود ندارند، اگر آنهـا قـدرت دارنـد کـه برونـد و دیگـر       

شود و  بازگشت نکنند، پس چرا بازگشت میکنند، و اگر آنها مجبور در سیر نیستند، پس چرا شب، روز نمى

ا در ادامه وضع خود ناچارند، و آنکـه ناچارشـان   گردد، اى برادر مصرى به خدا سوگند آنه روز شب نمى

  کرده از آنها فرمانرواتر و بزرگتر است!

  مصرى: راست گفتى!

بـرد،   کنید اگر دهر (روزگار) مردم را مـى  امام: اى برادر مصرى به راستى به آنچه ایمان دارید، و گمان مى

  برد؟ چرا آنها را برنمى گرداند و اگر برمى گرداند چرا نمى

افتـد، و   برادر مصرى، همه ناچارند، آسمان برافراشته شده و زمین نهاده شده، چرا آسمان بر زمین نمىاى 

چسبد و کسانى کـه روى آن هسـتند بـه هـم      گردد و به آسمان نمى چرا زمین باالى طبقاتش سرازیر نمى

  چسبند؟ نمى

  است. مصرى: خدا که پروردگار و موالى زمین و آسمان است آنها را نگه داشته

  ایمان به اسالم آورد. السالم علیهدر همین هنگام مصرى در حضور امام صادق 

حمران بن اعین (از اصحاب امام که در مجلس حاضر بود) به امام عرض کرد: فـدایت شـوم اگـر مـادى     

آوردند، آنگاه آن تـازه مسـلمان عـرض     آورند، کفار نیز بدست پدرت ایمان مى گراها بدست تو ایمان مى

  : مرا به شاگردى بپذیر!کرد

  امام به هشام بن حکم فرمود: این تازه مسلمان را به نزد خود ببر و به او تعلیم بده.

هشام که معلم اهل مصر و شام بود او را تعلیم داد، به طورى که او کامالً از نظر عقیده پاك شد آنگونه که 

  1خرسند گردید. السالم علیهامام صادق 

  توضیح

کند که حرکات این اجـرام از روى   امام علیه السالم از نظم و دقت حرکات موجودات جهان استدالل مى

باشد، پس آنها نیاز ضـرورى و   اراده خودشان نیست، و اختالف آنها دلیل آنست که طبیعت علت آنها نمى

                                                        
 ٥٢و  ٥١ـ  بحار، ص ١
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ل باشد با توجه به اینکه آن مادى حتمى به نظم دهنده و آفریدگار مختار غیر مادى دارند که آن خداى متعا

السالم او را به تصـدیق   مصرى نخست تا چه اندازه پافشارى در انکار داشت و سرانجام چگونه امام علیه

کشانده، آنجا که به او فرمود: تو درباره وجود خدا در شک هستى، سپس او را از حالت شک و تردید به 

  وجود خداى متعال. هاى صدق سوى یقین رساند، به استناد نشانه

  

  خدا بودن سرمدى مورد در السالم علیه امام دالئل از

سـؤال شـد، امـام     "او اول و آخر است"در مورد سخن خدا که در شأن خود فرمود  السـالم  علیهاز امام صادق 

  السالم فرمود: علیه

که پیش از وى بود او اولست، و از یک آغازى آغاز در مورد خدا این نیست که پس از آن "اول"منظور از 

انتهاى نهایت چیزى نیست، چنانکه در مورد صفات مخلوقات چنین اول و آخرى  "آخر"گرفته و منظور از 

هست، بلکه منظور این است که خدا قدیم است، اول و آخر است یعنى همیشه بوده و هسـت و خواهـد   

گـردد،   کند و از حالى به حال دیگر مبدل نمـى  اشد، قبول حدوث نمىبود، بى آنکه آغاز و پایانى داشته ب

  1ها است. آفریدگار همه پدیده

توضیح اینکه: منظور از اولیت خدا، ازلیت است، که با زمان نخست همسان نیست، و منظـور از آخریـت   

ینکه براى او زمانى قبل از هر چیز و بعـد از  خدا، ابدى بدون او است که با پایان زمان همسان نیست، نه ا

هر چیز باشد، هرگز زمان او را در برنمى گیرد، چگونه او در ظرف زمان قرار گیرد، با اینکـه او آفریننـده   

  باشد. زمان و آنچه در آن است مى

  

  "حمد" زبان به خدا درباره السالم علیه صادق امام دالئل از

د و سپاس خدایى را که به حس درنیاید و قابل تجسس نباشد، و لمس نگردد، و با حواس پنجگانـه  حم"

درك نشود، و نتوان او را تصور کرد و زبانها از وصفش عاجزند، پس هر چیزى را که حواس آنرا حـس  

د بزرگـى  نمایند، او مخلوق است، خـدا آن وجـو   کنند یا قابل تجسس است و یا دستها او را لمس مى مى

  شود (به عقل و درك عقلى). است که هرجا جستجو شود یافته مى

                                                        
 ٢٩٨، ص ٣ـ  بحار، ج  ١
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کافى نیست، بلکـه او   "بود"وجود داشت، در وصف او کلمه  "بود"و حمد و سپاس خداى را که قبل از 

ها را قبـل از پیدایششـان، هسـتى     ازلى است و بودها را بود کرد و کسى او را بود نکرد، بلکه همه پدیده

نگونه که هستیشان داد هستى یافتند (بى کم و زیاد) و او به همه آنها آگاه اسـت، وقتـى کـه    بخشید، هما

  1چیزى نبود، و ناطقى سخن نگفته بود او وجود داشت، پس او بود وقتى که چیزى نبود.

کنـد،   و غروب مى هدایت شده: اى استاد متشکرم و هزار بار متشکرم، تشکر پى در پى تا خورشید طلوع

چرا که خورشید هدایت را بر ما تاباندى و پرده تاریکى و گمراهـى را از مـا زدودى، رحمـت و درود و    

  پاداش خدا بر تو باد.

  

  خداپرستان گانه نه مذاهب

ان خداپرستان را تو ناگفته نماند که خدا پرستان داراى یک مذهب نیستند، بلکه مذاهب مختلف دارند. مى

  داراى نُه مذهب دانست:

  ـ بعضى به دو خدا معتقدند: خداى نیکى و خداى بدى، خداى نور و خداى ظلمت.1

  دانند و دیگر اعتقاد به خدا یا خدایان بدیها ندارند. ـ بعضى خدایان نیکى را متعدد مى2

حال یک است و همان یک، سه ـ بعضى سه گانه پرستند و معتقدند خدا داراى سه اقنوم است، در عین 3

  است.

ـ بعضى معتقدند که حقیقت وجود یکى است، ولى موجودات بسیارند، مانند فالسفه پهلوى ـ یا معتقـد   4

به وحدت حقیقت وجود و موجود هستند مانند بعضى از صوفیان ـ یا معتقد به وحدت در کثرت و کثرت  

  در وحدتند مانند جمعى از اهل عرفان.

  دانند مانند: طایفه مجسمه وهابیان. ن اینکه معتقد به وحدانیت خدا هستند او را جسم مىـ بعضى در عی5

  ـ بعضى خدا را از همه این امور منزده دانسته ولى معتقدند صفات او زائد بر ذاتش است.6

  دانند ولى در خلقت، براى او شریک قائلند. ـ بعضى خدا را از همه این امور منزّه مى7

  عبادت، براى او شریک قائلند، با اینکه اعتقاد به وحدانیت او در سایر جهات وحدت دارند.ـ بعضى در  8

  دانند. ـ بعضى او را در ازلیت و در ذات و صفات و در خالقیت و معبود بودن، واحد و یکتا مى9

ید خالص و ما در میان این آراء گوناگون بر اساس عقل و فطرت و در پرتو براهین و دالئل سابق، به توح

                                                        
 ٢٩٨، ص ٣ـ  بحار، ج ١
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  معتقدیم.

استاد عزیز! امیدوارم جلسات مناظره با معتقدان این آراء تشکیل دهید، تا در میان دالئل آنها، آنچه را کـه  

قانع کننده و درست است، اخذ نموده و به همان بگروم، چنانکه در طول بحثهاى گذشته همـین شـیوه را   

  کنم. دنبال کردیم، باز از شما تشکر مى

ار خوب جلسات بحث آینده را به مناظره با معتقدان به این آراء گوناگون قرار داده و شما خداپرست: بسی

  نمایم. است جلب مى "توحید"را به بررسى و مطالعه دفتر بعد که در مورد 

  

  توحید درباره بعد بحثهاى خالصه

ناپذیر بر بطالن هرگونه شرك است، که خالصـه آن   کنیم، دالئل استوار و خلل بحثهایى که اینک مطرح مى

  کنید: را در سطور ذیل مالحظه مى

در رد معتقدان جسمیت خدا (مجسمه) به این نتیجه رسیدیم که ازلیت و الوهیت ماده هرچه باشـد محـال   

  دار، جز مخلوقى همانند سایر مخلوقات خدا نیست. است، بنابراین خداى جسم

و سه گانه پرستان و کسانى که معتقد به خدایان بسیار هستند ـ هر قدر بسیار باشد و در رد دوگانه پرستان 

نهایـت و نامحـدود    ء ازلى، بـى  گیریم که شى ـ نیز از محال بودن تعدد در ازلى به جهت بودنش الهام مى

  باشد. است، و تعدد، نتیجه دارا بودن حد و مرز در اشیاء قابل تعدد مى

گـوئیم: ذات   حدت حقیقت وجود (یعنى وجود و هستى تمام اشیاء یکى است) مـى و در رد معتقدین به و

پاك خدا و صفات نیک او با ذات و صفات مخلوقات در اصل وجود و ماهیت، مباینت دارد، و در اینجـا  

تباین کلى ذاتى و صفاتى بین خدا و مخلوقاتش در اصل حقیقت هستى است و حقیقت وجـود خـدا بـا    

موجودات تفاوت دارد، همچون تفاوت بى نیاز مطلق با نیاز مطلق، بنـابراین وحـدت   حقیقت وجود سایر 

بین خدا و خلقش ـ با این همه فاصله ـ از کجا بدست آمده؟ چنانکه در این باره قـبالً بحـث مشـروحى      

  کردیم.

از در ذات گوئیم: نی و در رد معتقدان به زائد بودن صفات خدا بر ذاتش، بر اساس الهام از مصادر وحى مى

  چیزى که مرکب است نهفته شده است و نیاز نشانه حدوث است، خواه این نیاز در ماده باشد یا غیر آن.

گوئیم مخلوقات در مرتبه خالق نیستند و خالق  و در رد کسانى که معتقدند خدا با خلقش شریک است، مى

  نیز در آفریدگاریش نیاز به مخلوقش ندارد.

گوئیم: مساوى قرار دادن خـدا و مخلـوقش در عبـادت و پرسـتش ـ       ت خدا مىو در رد مشرکان در عباد
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مخصوصاً وقتى که خدا از آن نهى کرده ـ ظلم و انحراف و گمراهى آشکار است، چنانکه وقتى مشـرکان   

  گویند: ) مى98و  97کنند (و به فرموده قرآن در سوره شعراء آیه  وارد جهنّم شدند به این مطلب اقرار مى

به خدا سوگند که ما در گمراهى آشـکار بـودیم،   "ان کنا لفى ضالل مبین اذ نسویکم برب العالمین:   قاللّه

  ."گرفتیم چون شما (مخلوقات) را با پروردگار جهانیان برابر مى

  پردازیم: این بود فشرده بحث ما در این بخش که اینک به تفصیل و شرح آن مى

  

  توحید دالئل

  : دلیل بر اینکه خدا یکتا است چیست؟1مشرك

بر این است که خدا یکتا است؛ زیرا معتقد بـه دو خـدا    گوئى خدا دو تا است، دلیل یکتاپرست: اینکه مى

نیستى مگر اینکه یک خدا براى تو ثابت شده باشد، پس یکتائى خدا مورد اتفاق بین من و شما است، ولى 

  2در دو تا بودن خدا، ما باهم اختالف داریم.

ا دو تا است یا بیشتر، بیش از اعتراف به اصل وجود خدائى اسـت در جهـان،   مشرك: عقیده به اینکه خد

توان دلیـل بـر یگـانگى خـدا      زیادیش این است که براى او شریک یا شریکانى نیز هست پس چگونه مى

  باشد؟

کند که در جهان خدائى وجود دارد،  یکتا پرست: از اینجا که دالئل اثبات وجود خدا، فقط این را ثابت مى

ما ادعاى زیاده بر یک خدا، نیاز به دلیل دارد، پس آنچه که مورد اتفاق بین یکتاپرست و مشـرك اسـت،   ا

  اصل یکتائى خدا است، سپس مشرکان در شک و تردیدند بى آنکه دلیلى براى ادعاى خود اقامه کنند.

نیاز به دلیل بر رد مشرك: براى دل بستن به عقیده یکتاپرستى، شک در زیادتر از یکى، کافى نیست، بلکه 

  این شک داریم؛ زیرا عدم زیادى مثل اصل اثبات وجود خدا نیاز به دلیل دارد!

تریـدون،    یکتاپرست: تا اینجا شما اقرار کردید براى ادعاى خود، دلیل و برهان ندارید ائفکا آلهۀ دون اللّه

گمان شـما دربـاره پروردگـار     خواهید؟ پس آیا به دروغ معبودانى جز خدا مى"فما ظنکم برب العالمین: 

  3 "جهانیان چیست؟

                                                        
ـ  منظور ما از مشرك، كسى است كھ معتقد بھ تعدد خدا و یا تركیب خدا است خواه دو گانھ پرست باشد و یا سھ گانھ پرست و  ١

 غیر این دو از افرادى كھ قائل بھ تعدد و تركیب خدا ھستند.

 
٢

 ـ  توحید صدوق بھ نقل از امام رضا علیھ السالم 

 
٣

 ٨٧و  ٨٦ـ  صافات،  



 246

  

  خدا تعدد بودن محال بر چهارگانه دالئل

هاى جهان،  براى ما دالئل روشن بر محال بودن تعدد خدا است، از دالئل عقل و فطرت و روایات و نشانه

  ید بر آن چهار پایه قرار گرفته است.به عنوان چهار پایه محکم که تخت توح

  مشرك: ما نیز براى عقیده خود در مورد تعدد خدا داراى دالئل قوى بدیهى یا احتمالى هستیم.

خلقت است، دلیل بر وجود خدا است، همچنین  هاى : همانگونه که نشانه هائى که در پدیده1دوگانه پرست

کنند  ها که دو لشکر، دشمن و ضد هم هستند ما را داللت مى خیر و شر در ذات و صفات و کارهاى پدیده

آید، و  به اینکه در جهان دو مبدأ و دو آفریدگار وجود دارد؛ زیرا دو ضد از یک علّت و سبب بدست نمى

دانـیم،   وانگهى نسبت بدى به کسى که آن را به عنـوان شـر (بـدى) مـى     شود، حتماً از دو علّت ایجاد مى

ایـم، و کارهـاى    معنایش این است که ساحت مقدس خداى خیر را از این نسبت ناروا، پاك نگـه داشـته  

  ایم. خداى خیر را منحصر در امور نیک نموده

کنـیم   خود کند، و شکر او مى پرستیم تا ما را غرق مواهب خیر پس ما به خداى خیر معتقدیم، و او را مى

کنم از ترس و تقیه  بخاطر آنچه از فضل و رحمتش به ما ارزانى داشته است، و خداى شر را نیز عبادت مى

  تا شر و بدى خود را از ما باز دارد.

علیـه و الـه     یکتاپرست: در اینجا نخست به ذکر محاورات و گفتگوهائى که بین پیامبر اسالم (صـلى اللّـه  

پردازیم، سپس از نظر عقلى بحث در ابطال عقیده  و امامان معصوم با دوگانه پرستان انجام شده مىوسلم) 

  شما را دنبال خواهیم کرد.

  

  پرستان دوگانه با اسالم پیامبر گفتگوى

  کنند. دوگانه پرستان: نور و تاریکى، دو مدبرند که جهان را تدبیر مى

  یز شما را بر این ادعا واداشته است؟پیامبر: چه چ

ـ شر، و دیدیم خیر ضد شر است، بر این اساس منکر 2ـ خیر 1دوگانه پرستان: ما جهان را دو نوع یافتیم 

اى دارنـد،   شدیم که یک آفریدگار دو چیز ضد یکدیگر بیافریند بلکه هر یک از این دو، آفریننده جداگانه

                                                                                                                                                         
 
 ـ معتقد بھ دو خداى خیر.٢ـ معتقد بھ خداى شر و خیر ١ـ  دوگانھ پرست بر دو قسم است:  ١
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رم کند یا آتش سرد کند در نتیجه براى این دو ضد، دو آفریدگار قدیم بینى که محال است برف، گ آیا نمى

  تحت عنوان خداى نور (روشنائى) و خداى ظلمت اثبات نمودیم.

اید که هر یـک ضـد هـم     پیامبر: آیا شما سیاهى و سفیدى، و سرخى و زردى و سبزى و کبودى را ندیده

لحظه جمع گردند، چنانکه گرمـى و سـردى دو   هستند، زیرا محال است دو تاى آنها در یک محل در یک 

  ضدند و اجتماعشان در یک محل محال است.

  دوگانه پرستان: آرى چنین است.

پیامبر: پس چرا به عدد هر رنگى یک آفریدگار قدیمى ثابت نکردید، تا آفریننده هر ضدى از این رنگهـا،  

  آفریننده ضد دیگر نباشد.

  ران شدند و از جواب در ماندند.دوگانه پرستان از این سخن پیامبر حی

پیامبر اضافه فرمود: چگونه این روشنائى و تاریکى، بهم آمیختند با اینکه طبیعت نور، صعود و باال رفـتن  

اید که مردى شرق را گرفته و به سوى آن  است، و طبیعت تاریکى، نزول و پائین آمدن است: آیا شما دیده

رود، ایـن دو تـا وقتـى کـه ایـن دو راه را ادامـه        ه سوى آن مىرود و مرد دیگرى غرب را گرفته و ب مى

  کنند؟ دهند، به هم برخورد مى مى

  دوگانه پرستان: نه.

رود،  پیامبر: پس واجب است که نور و ظلمت با هم نیامیزند؛ چرا که هر یک از این دو به راهى دیگر مـى 

اند؟ بلکه ایـن دو   ست آفریده شدهپس چگونه این جهان از آمیزش دو چیزى که مخلوط شدنشان محال ا

  خود مخلوق و تحت تدبیر غیر هستند.

  1دوگانه پرستان: باید در این باره فکر کنیم و تجدید نظر نمائیم. 

  کوتاه شرح

نند دوگانه پرستان از راه دلیل نقضى وارد شدند، و در اینجا براى رد دوگانه پرستى ما آله و علیه اهللا صلىپیامبر اسالم 

به آن اشاره نکردند، چرا که در رد آنها نیازى بـه آن   آله و علیه اهللا صلىدر اینجا مطالب دیگرى بود، که رسول اکرم 

  مطالب نبود، و آن اینکه:

غیر ارادى اسـت، و   هرگاه اجتماع دو ضد، دو کار از یک بجا آورنده باشد، این اشکال در علتهاى طبیعى

نه در علت ارادى، بخصوص در باره خداى آفریدگار که ایجاد کننده اراده و پایان دهنده آنسـت، چنـین   

                                                        
 ٢٦٣و  ٢٦٢، ص ٩ـ  بحار، ج ١
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  بینیم. هاى ضد هم مى ضدهائى ایجاد گردد، هیچ مانعى ندارد، چنانکه ما در وجود خودمان کارها و نشانه

نى هست که هر کدام داراى آثار ضد هم، مطابق نه تنها در وجود خودمان، بلکه در جهان علل طبیعى فراوا

کند و در یخچال و کلر تولید سرما  باشند، مثال نیروى برق، در بخارى تولید حرارت مى اختالف شرائط مى

کند،  نماید که بر اثر پدید آوردن موج در هوا، هوا را خنک مى کند و در پنکه حرکت مدورى ایجاد مى مى

  نماید. اى تولید مى ثار ویژهو در ظرف و شرائط خاصى، آ

بنابراین آثار متضاد در جهان با آن ارتباط و هماهنگى و تناسبى که دارند، دلیل بر خداى یکتاى با اختیار و 

آگاه است؛ چرا که وحدت نظم و تدبیر، دلیل وحدت نظم دهنده و کارهـاى گونـاگون دلیـل بـر اراده و     

  اختیار بجا آورنده است. 

مه اینها، در جهان تنها دو ضد نیست، تا فقط به دو مبدأ نیازمند شود، بلکه صدها ضـد  با صرف نظر از ه

وجود دارد، پس باید دوگانه پرستان طبق حساب خود، معتقد به صدها خدا شوند، و براى هـر رنگـى از   

ع و کوبنده که همه همین را برهان قاط آله و علیه اهللا صلىها یک خدا درست کنند، چنانکه رسول اکرم  رنگهاى پدیده

  کنند، بر ضد آنها قرار داد.  آن را درك مى

  

  

  پرستان دوگانه با السالم علیه صادق امام گفتمان

  ها دیصانى سخن

خـدا یـک طینـت     همواره همـراه "گویند  درباره عقیده کسانى که مى السالم علیهیکى از مشرکان از امام صادق 

 "اى هست، و خدا قدرت بر رهائى از آن را ندارد، مگر اینکه با آن بیـامیزد و در آن فـرو رود   اذیت کننده

  ها را آفریده چیست؟ پرسید این طینتى که پدیده

فرمود: سبحان اهللا، پاك و منزّه است خدا از این نسـبتهاى نـاروا، خـداى توانـا چقـدر       السالم علیهامام صادق 

  تواند از چنان طینتى رهائى یابد. انست که نمىناتو

اگر این طینت (که با خدا ترکیب یافته) زنده ازلى باشد، پس خدا و این طینت، دو خداى قدیم و آمیخته 

به هم است و جهان از وجود این دو، تدبیر و تنظیم شده است، اگر چنین است پس مرگ و فناء از کجـا  
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اى  توان باقى بماند، و از مرده، زنده و اگر طینت مرده است، بنابراین مرده با وجود ازلى (خدا) نمى 1آمد؟ 

  2آید. پدید نمى

ترین و لجوجترین منکران، و در مثل از غلط انـدازترین   ها است که در سخن، از سخت این سخن دیصانى

ى اساس و پوچ اسـت و از هـر   اند، پر از مطالب ب آنها هستند، به کتابهاى آنها بنگرید که سران آنها نوشته

گونه دلیلى که ادعایشان را ثابت کند تهى است، همه این مطالب را بر خالف خدا و رسـوالنش و در راه  

  اند. تکذیب آنچه از طرف خدا بر رسوالن نازل شده بافته

  

  ها مانوى سخن

دهـد، و   باشند. و نور عمل شر انجام نمـى  نور مى اما کسى که معتقد است بدنها، ظلمت هستند، و روحها

  دهد. ظلمت عمل خیر انجام نمى

بر طرفداران چنین مرامى واجب نیست که احدى را به خاطر گناهشان سرزنش کنند، و یا به جهت ارتکاب 

ترین کارها مالمت نمایند؛ زیرا این گناهان و کارهاى زشت، نسبت بـه ظلمـت، یـک چیـز      حرام و زشت

  است، چرا که کار ظلمت همین است. طبیعى

و نیز بر طرفداران چنین مرامى روا نیست که خدا را بخوانند و در درگاهش راز و نیاز نمایند؛ زیـرا نـور   

  شود. کند، و به غیر خودش پناهنده نمى خودش خدا است، و خدا به درگاه خودش راز و نیاز نمى

ست که به دیگرى بگوید خوب کردى، یا بد کـردى؛ زیـرا   و نیز براى احدى از طرفداران این مرام روا نی

ه خـودش نمـى    گویـد: خـوب کـردى اى     بدى از کارهاى ظلمت است و خوبى از کارهاى نور، و نور ـب

  نیکوکار، و در اینجا خالق سومى وجود ندارد.

ر اسـت؛ زیـرا   تر و پایـدارت  بر اساس اعتقاد آنها، کار ظلمت از کار نور ـ به خیال اینان ـ محکمتر و متقن 

بدنها محکم هستند، بنابراین کسى که این مخلوقات را به یک چهره با صفتهاى گوناگون، تصویر کرد و هر 

  شود از شکوفه و درخت و میوه و پرنده و جنبنده واجب است که خدا باشند. اى که دیده مى پدیده

نیست، بر اساس این اعتقاد سـزاوار   کنند که آینده در انحصار نور است ادعائى بیش آنچه که آنها ادعا مى

                                                        
١

ھا را از ذات خودش كھ با طینت، تركیب یافتھ آفریده است، جواب آن اینكھ: الزمھ  : خداى متعال پدیدهـ  خالصھ اشكال اینكھ 
شوند،  میرند و فانى مى بینیم كھ مى ازلیت وجود خدا، این است كھ ازلى بھ غیر ازلى و بھ فناء مبدل نشود، و ما چیزھائى را مى

 ز طینتى نیستند كھ ازلیت آن ھمچون ذات مخلوط بھ ازلیت، گمان شده است.بنابراین اینھا از ذات ازلى نیستند و ھمچنین ا

 
٢

ش�ود، در ص�ورتى ك�ھ  ن زنده تولید مىـ  و بر فرض اینكھ: "طینت" مرده باشد، ازلیت براى مرده از كجا آمد؟ و چگونھ از آ 
 ازلیت مستلزم بقاء و عدم نیاز و عدم تغییر بھ حالت دیگر است.
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است نور، داراى اثر و کارى نباشد؛ زیرا نور اسیر است (روح اسیر بدن است) و براى او تسـلّطى نیسـت   

پس اثر و تدبیر از آن او نیست، و اگر تدبیر جهان با نور است، در این صورت، اسیر ظلمت نخواهد بود، 

چنین نباشد بلکه اسیر ظلمت باشد، در این جهـان هـم نیکـى    بلکه خود صاحب اختیار آزاد است. و اگر 

دهد، چنانکه کـار   هست و هم بدى و فساد و این مطلب حاکى است که ظلمت، کار نیک را نیز انجام مى

  دهد. بد را انجام مى

شود که ظلمت و نورى نیست، بنـابراین ادعایشـان    اگر آنها بگویند که این کار محال است، نتیجه این مى

شود (این  شود، و عقیده خداپرستان مبنى بر اینکه خدا یکتاست و غیر او خدائى نیست درست مى طل مىبا

  بود سخنان مانى و طرفدارانش، و پاسخ به آن).

  

  مدقونیه

  ارد!اى وجود د که آنها گویند: بین نور و ظلمت، حکمیت و واسطه "ها مدقونى"عده دیگرى هستند بنام 

بنابراین باید، چیز سومى باشد ارجمندتر از نور و ظلمت، تا بین آنها قضاوت کند، (و بطـالن ایـن قـول    

روشن است) زیرا نیاز به قاضى و حاکم ندارد مگر چیزى که مغلوب یا ناآگاه و یا مظلوم است، خدا منزه 

  از این صفات است.

  ازى به شرح آن نیست.این بود خالصه گفتار مدقونیه و پاسخ به آن، که نی

  

  مانى داستان

  پرسید: داستان مانى چیست؟ السالم علیههشام از امام صادق 

امام فرمود: مانى یک شخص کاوشگرى بود که قسمتى از مطالب مجوسیان و مقدارى از مطالب مسیحیان 

ن مجوس سازگار بود و نه با آئین مسیحیت را گرفت و در هم آمیخت، و از آن مکتبى ساخت که نه با آئی

کند یکى خداى روشنائى و دیگرى خداى تاریکى، و روشنائى  و معتقد بود که جهان را دو خدا تدبیر مى

در حصار تاریکى است (آنطور که از او نقل شده) مسیحیان قول او را تکذیب کردند و مجوسیان قول او 

  1را پذیرفتند...

                                                        
 .٢١١و  ٢٠٩، ص ٣ـ  بحار، ج ١
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  پرستان دوگانه با نظرى و عقلى بحثهاى

  چیست؟ جهان در شر مبدأ

دوگانه پرست: آرى، ولى ما بدون شک در جهان بدیهاى بسیار در ذات بعضى از موجودات و در افعال و 

اى داشته باشد، همانگونـه کـه نیکیهـا،     و ایجاد کننده نگریم، الزم است که آن بدیها، مبدأ صفات آنها مى

ـ 2گیرند  ـ بدیها نیز از خداى خیر منشأ مى1مبدئى دارند. و موضوع از یکى از این سه حال خارج نیست: 

  ـ بدیها منشأ و مبدئى ندارند.3گیرند  بدیها از مبدأ شر منشأ مى

ه اثر بخش دارد، قول اولى نیز صحیح نیست؛ چرا قول سوم درست نیست؛ چرا که ناگزیر هرگونه اثر نیاز ب

که ساحت پاك و مقدس خداى خیر از ایجاد شر و بدى و زشتیها و فساد منـزّه اسـت، پـس راه فـرارى     

نیست جز اینکه معتقد شویم، در جهان خداى خیر، شریکى دارد که مصدر و منشأ کارهاى بد است و آن 

  باشد! شیطان مطرود مى

  بدى خداى ازلیت بودن لمحا

پرسیم که حقیقت وجود و ماهیت خداى بدیها چیست؟ آیا ذات او، همچون خداى  یکتاپرست: از شما مى

نیکیها، ازلى و بى نیاز مطلق است، و هیچ گونه نیاز و نقص و ظلم و انحراف در او نیست، چنانکه ازلیت 

  کند؟! و بى نیاز مطلق همین را اقتضا مى

  باشد. دوگانه پرست: آرى او خدائى مانند خداى خیر است، و همچون خداى خیر داراى شئون خدائى مى

گیرد؟ با توجـه بـه اینکـه تنهـا      یکتاپرست: بنابراین زشتى و بدى و گرفتارى و ظلم از کجا سرچشمه مى

، پس ضعف و شود شخص ناتوان نیاز به ظلم دارد، و شخص غیر حکیم و ناآگاه موجب زشتى و فساد مى

گردد، نه غیر آن، تا ظلم کننده در پرتـو ظلمـش آنچـه     آگاهى و قدرت و تدبیر موجب ظلم و انحراف مى

بدست آورده نگهدارد و آنچه بدست نیاورده، بدست آورد و از موانع جلوگیرى کند و از آنچه که تـرس  

بى نیاز حکیم نخواهـد بـود    آن را دارد در امان بماند، در این صورت چنین کسى خداى ازلى و همچنین

  بلکه از مخلوقات پست  و تجاوزگر خدا خواهد شد.

دوگانه پرست: خداى نیکیها و خداى بدیها در شئون و صفات خدائى برابرند، حقیقت این است که خداى 

کند بر خالف خداى خیر، تا خداى خیر در خدائیش مستقل نشود و او را کنار نزنـد،   شر، ایجاد بدیها مى
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  براین شر ـ هر طور که باشد ـ در دفع رقیب، خیر است. (نتیجه خیر است هرچند مقدمات شر باشد).بنا

یکتاپرست: اوالً: اگر خداى خیر و خداى شر، به طور مطلق یکى هستند بنابراین دو تا نیسـتند؛ چـرا کـه    

ودى دلیـل آن را  تعدد در دو چیزى که بینشان هیچگونه امتیاز و فرقى نیست محـال اسـت چنانکـه بـه ز    

  خواهیم گفت.

و ثانیاً: بدى به رغم بجا آورنده نیکى، بدى محض است، که حاکى از نیاز و پستى ذات بجا آورنده بـدى  

است؛ چرا که ترس آن دارد (از نظر مقام) از خداى خیر عقب بماند، و این هر دو (پستى و نیاز) با شئون 

  ازمندى داراى مقام الهى و ازلیت نخواهد شد.الهى، منافات دارند، و چنین موجود پست و نی

و به عبارت دیگر: هرگاه احیاناً، پایان و نتیجه کار، وسیله را توجیه و تبرئه کند، نتیجه کار خدا گسـترش  

نیکیها و توسعه عدالت است بنابراین بر خداى دوم الزم است که خداى نیکیها را کمک کنـد، و یـا اگـر    

کند، نه اینکه با او بر اساس این هدف که او را از استقالل بیرون آورد، سـتیز  کمک نکرد، با او مخالفت ن

شود، موجب توجیه و جواز نیکـى   کند، آیا تضاد و مخالفت با خداى اصیلى که موجب توسعه عدالت مى

  کارهاى شر و زشتى خواهد شد، هرگز کوبیدن خداى اصیل، جواز کارهاى زشت را امضا نخواهد کرد!

زند، ـ نه در ذات و نه در صـفات ـ خـداى      ز آنجا که هنوز کارهاى زشتى که از خداى شر سر مىثالثاً: ا

خیر را از پاى در نیاورده، پس نتیجه و هدف خداى شر که دفع استقالل رقیبش خداى خیر است از ازل تا 

در سعى خود،  حال براى خداى شر، محقق نشده است، بنابراین خداى شر به عالوه درماندگى و ناتوانیش،

  ضرر و زیان کرده و در ضرر و زیانش نادان است.

رابعاً: وجود رقیب و نیرنگ زدن در دفع رقیب، دلیل عجز و ناتوانى است که او را بـه معارضـه و پیکـار    

  براى دفع ضرر و جلب منفعت واداشته، و ساحت پاك الهى از این گونه عجزها منزّه است.

بودن خداى شر، با اینکه دلیل بر محال بودنش داریم، سؤاالت زیر مطـرح  وانگهى بر فرض الهیت و ازلى 

  شود: مى

ه خـداى     اش این مى ـ آیا خداى نیکیها و خداى بدیها، در قدرت برابرند؟ اگر برابرند، نتیجه1 شود کـه ـن

  نیکى قدرت بر غلبه بر خداى بدى دارد و نه به عکس.

  شود. ـ یا یکى از این دو بر دیگرى غالب مى2

  شود و گاهى دیگرى، بر طریق نوبت. ـ یا گاهى یکى از آنها غالب مى3

  دوگانه پرست: امید آن دارد که از این سؤالهائى که طرح شد پاسخ دهید!

ـ اگر خداى خیر و خداى شر از نظر قدرت برابر باشند، نشانه ضعف و ناتوانى هر دو است؛ 1خداپرست: 

ضدش ندارد، و این عدم قدرت، خدا بـودن هـر دو را محکـوم    چرا که هیچ یک از آن دو قدرت بر دفع 

کند، و از جهتى برابرى قدرت آن دو، دلیل بر این است که قدرت در هر یک از دو، محدود اسـت، و   مى
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  نهایت است. کند؛ زیرا الزمه ازلیت الهى، قدرت بى این براى دومین بار خدا بودن آن دو را محکوم مى

کنیم که قدرت یکـى از   گوئیم: فرض مى نهایت است. مى این دو خدا با هم بى و اگر گفته شود که قدرت

آنها بر قدرت دیگرى افزوده شد، در این صورت آیا این اضافه شدن، قدرت دیگرى را زیاد کرد یا نه اگر 

زیاد کرد، دلیل آنست که قدرت هر دو خدا محدود است؛ زیرا وجود نامحدود قابل زیاده و نقصان نیست، 

آورد، و هیچکـدام داراى   اگر زیاد نکرد، دلیل بر این است که قدرت در هر دو سر از عجز بیـرون مـى   و

  قدرت مطلق نیستند.

گوئیم: غالب شدن یکى از خدایان بر دیگرى به طور مطلق نشانه خدائى غالـب   ـ در مورد سؤال دوم مى2

  و عدم خدائى مغلوب است. 

ى غلبه این یا آن، همچون برابرى قدرت آن دو، دلیل ضعف و عجز ـ و در مورد سؤال سوم، گاه به گاه3

  است نه قدرت مطلق.

  

اگر خدایانى در آسمانها و زمین، جز خداى یکتا باشد، آسمانها و زمین "لفسدتا:   لو کان فیهما آلهۀ اال اللّه

  و (همچنین) خدایان نیز تباه خواهند بود.1"تباه خواهد شد

هى تراشیدن شریک و رقیب در ازلیت و الهیت خداى نیکى، نه تنها تقدیس ساحت پاك خدا نیست، وانگ

بلکه موجب بى احترامى و بى اعتنائى و کم محلى به ساحت پاك خدا است، آیا صحیح است که به اصل 

شـر  خدائى خدا اهانت شود، بخاطر احترام پندارى به ساحت خدا در مورد یکى از صفات او کـه مبـدأ   

  نیست؟!

پرسـیم چـرا    کنیم که خداى بدى، حادث شده و مخلوق خداى نیکیها است، مى دوگانه پرست: فرض مى

  خداى خیر، خداى شر را آفرید، با اینکه خواهان شر و بدى نبود؟

در مورد شیطان، تکرار نشود، چگونه او خداست، با اینکه مخلوق  "خدائى"یکتاپرست: به امید آن که لفظ 

  گوئیم: دهند، مى بان است، و خدا پاك و منزّه است از آنچه که مشرکان نسبت مىخداى مهر

هیچ راهى نیست که ما منکر وجود شیطان شویم، و هر دو دسته ـ یکتا پرست و دوگانه پرست ـ ناگزیر از 

تصدیق وجود شیطان به عنوان اصل و مایه شر و فساد هستیم، و او آفریده شده خـداى قهـار اسـت، در    

آید که چرا خدا شیطان و سایر مبدأ و منشأهاى بدیها را آفریده است؟ این سؤال  نجا این سؤال پیش مىای

مشکل، نیاز به پاسخ و حل دارد، که در بحث بعد همین سؤال و جوابش را مطرح کرده و به خواست خدا 

  کنیم. بطور مشروح بررسى مى

                                                        
 .٢٢ـ  انبیاء،  ١
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  شر آفرینش جنجالى بحث

  شر و خیر پنجگانه فرضهاى

  موجودات ـ هر گونه که باشند ـ از نظر خیر و شر، از یکى از پنج فرض ذیل خارج نیستند:

  ـ یا خیر محض هستند.1

  ـ یا شر محض هستند.2

  ـ یا به طور مساوى داراى خیر و شرند.3

  ـ یا خیر آنها بر شرشان غلبه دارد.4

  ها بر خیرشان غلبه دارد.ـ یا شر آن5

  این فرضهاى عقلى است که منحصر به همین پنج فرض است.

فرض دوم و پنجم، درست نیست؛ چرا که نتیجه فرض دوم و پنجم تباهى و بى نظمى و بدبختى است، بى 

آنکه هیچ گونه حکمت و دلیل مورد پسندى داشته باشد، و نتیجه آن جز زیان محض و خالص و یا زیـان  

شود، و خداى عادل و آگاه و حکیم بزرگتر از آنست که چنین  ى که به وسیله خیر اندك، جبران نمىبیشتر

  موجودى بیافریند.

فرض سوم نیز که خیر و شر در آن برابرند، مردود است؛ زیرا در آن رجحانى نیست، بلکـه وجـود چنـین    

نفع و ضررش مسـاوى اسـت، و   باشد؛ چرا که  موجودى لغو و بیهوده است، و در نزد حکیم، مرجوح مى

  آید. هیچ گونه خیر زائدى از آن بدست نمى

روى این اساس: فرض اول (خیر محض) درست است، و همچنین فرض چهارم نیز درست است، و نقطه 

  اصلى بحث و نزاع آفرینش شر، همین فرض چهارم است.

  

  شر حقیقت درباره ارسطو و افالطون نظر

ر اینجا دو ذوق فلسفى در دو مکتب افالطون و ارسـطو وجـود دارد، مکتـب افالطـون بطـور مطلـق و       د

عمومى، وجود شر را منکر است و معتقد است که شرور (بدیها) امور عدمى هستند و نیاز به علت ندارند، 

  تا بجاآورندگانش از یک خدا یا خدایان دیگر تعلیل گردد.
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داند با این بیان که شرور در اقلیت اسـت و   چون خیر، از امور وجودى مىرا هم "شر"ولى مکتب ارسطو، 

در کنار اکثریت خیر قرار دارد، که این اکثریت الزمه خیر از نظر وجود و آثار خیر است، و هرگـاه خیـر   

بسیار بخاطر نجات از شر اندك، ترك شود، همین شر بسـیار اسـت کـه بایـد از آن دورى کـرد، تـا آن       

ر (در مقابل مفسده کم) حفظ گردد. توضیح نظریه اول اینکه: افالطون و طرفدارانش معتقدند مصلحت بیشت

  که وجود و هستى، خیر محض است، اما شر امر عدمى است، نیاز به علت ایجاد ندارد.

 مثالً در حادثه قتلى که از روى ظلم به وجود آمده، علتهائى که منجر به قتل شده، ذاتاً خیر هستند، نیروى

اش نداشت، ناقص و فلج بود،  زدن در قاتل و اراده او کمال است؛ چرا که اگر او قدرت به انجام خواسته

اثر کارد و همچنین بریدن گوشت بوسیله تیزى کارد، نیز هر دو کمال براى بجاآورنده و محـل آن اسـت؛   

گوشت بریدگى نبود، گوشت نبـود،  زیرا اگر اثر کارد نبود، آن کارد کارد نبود، یا کارد تیز نبود، و اگر در 

  بلکه سنگ یا آهن بود.

همه این علتهاى وجود، کمال هستند، اما مرگى که نتیجه آن علتها است، امر عدمى اسـت کـه عبـارت از    

  جدائى روح از بدن باشد، و عدم، نیاز به علت ندارد.

، عجیب است، که گفتـه شـود   این بود نظر افالطون و طرفدارانش، ولى به راستى که این نظریه در فلسفه

نیاز به علت ندارد و علتهاى وجودى که مقدمه مرگ است، در ذات و کارهاى خود، کامل هستند  "مرگ"

  و در کانال کمال قرار دارند.

آید، امر عدمى باشد، بلکه امر اعدامى است،  این سخن هرگز درست نیست که مرگى که پس از زندگى مى

دن زندگى) و اعدام همچون ایجاد نیاز حتمى به علت دارد، و هـر دو معلـول   یعنى اعدام حیات (نابود کر

  (اعدام و ایجاد) دو امر وجودى هستند.

به عنوان مخلوق و وسیله آزمایش،  "مرگ"مرگ وقتى عدمى است که قبل از آن حیاتى نباشد، و در قرآن 

لموت و الحیاة لیبلوکم ایکم احسن خوانیم: الذى خلق ا مى 2ى  تلقى شده است آنجا که در سوره ملک آیه

  ."کنید خدائى که مرگ و زندگى را آفرید، تا شما را بیازماید که کدام بهتر عمل مى"عمال: 

و مرگ، مخلوق و وسیله آزمایش نیست، مگر بعد از حیات؛ زیرا با مرگى که قبل از آن حیات نیست تمیز 

مرگى که قبل از آن حیات نباشد جز عـدم خلـق    و درکى هم نیست تا مورد آزمایش قرار گیرد، از طرفى

  گیرد؟ زندگى نیست، بنابراین چگونه متعلق  خلق و آفرینش قرار مى

روى این اساس بدیها مانند نیکیها، امور وجودى هستند و همچون نیکیها نیاز حتمى بـه علـت یـا علتهـا     

وء اختیار افراد مختـار کـه صـاحب    دارند، ولى ذات آن علتها از نظر خلقت، شر نیستند، بلکه بدیها از س

  گیرند. علتها هستند سرچشمه مى

آید، فى المثل باران بسیارى که در  و از سوى دیگر کنار خیر بسیار، خواه و ناخواه، شر اندك به وجود مى
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بارد، نتیجه آن آبادى زمین و گیاهان و حیوان و انسان است، براى ایـن مواهـب و نتـائج     نقاط مختلف مى

مومى در شئون مختلف زندگى، حتماً نیاز به باران است، در عین اینکه کنـار ایـن همـه نتـائج     مختلف ع

شود، و یا کاروانهائى که خیمه ندارند و زیـر آسـمان    سودمند باران، احیاناً ساختمانهاى سستى ویران مى

ن کـه همـه گیـر    شوند و بدیهاى دیگر، ولى این ضررهاى اندك در کنار آن همه فوائد بارا هستند، تر مى

  شود. است، نادیده گرفته مى

رسانند مانند عقربها، و مارها و اژدهاها و...شکى نیسـت   بر همین اساس همه چیزهائى که اذیت و آزار مى

که وجود همه اینها خیر است، الاقل براى خودشان خیرند، هرچند براى کسى که مـزاحم آنهـا و از آنهـا    

دفاعى، خیر است که به وسیله این نیرو هرگونـه موجـودى، خـود را    ترسد، شر باشند، چونکه نیروى  مى

  کند. حفظ مى

  

  شر و خیر میزان و مالك

در اینجا حتماً باید توجه داشت که اشتباه بزرگ است که انسان در قضاوت خود، تنها خـود را میـزان و   

اش بـه او   مور بداند، در نتیجه هر چیزى که فایـده مالك سنجش قرار دهد، و خود را محور مرکزى همه ا

اش از نظر اجتماعى، شر باشد، سپس هـر چیـزى را کـه     رسد آنرا خیر بداند، هر چند آن چیز و فایده مى

  مناسب مزاج او نیست، شر بداند، هر چند آن چیز ذاتاً و نسبت به نظام کامل عمومى جهان، خیر باشد.

دهنـد، و هـر    اند، آنها که به هر پستى تن مـى  هدف که به روى خود افتادهاین است خواسته انسانهاى بى 

  گذارند. گونه کمال و فضیلت را زیر پا مى

فرماید: افمن یمشى مکبا على وجهه اهدى امن یمشى سـویا علـى صـراط     مى 22قرآن در سوره ملک آیه 

  ."رود آنکه راست راه مى تر است یا رود هدایت یافته آیا آنکه به روى افتاده راه مى"مستقیم: 

تصیر   الذى له ما فى السماوات و ما فى االرض اال الى اللّه  فرماید: صراط اللّه مى 53و در سوره شورى آیه 

راه خدا که هرچه در آسمانها و آنچه در زمین است براى او است آگاه باش که کارها بـه سـوى   "االمور: 

  ."گردد خدا باز مى

جهل و استبداد، هدایت نشد، به راه راست واقعى هـدایت نخواهـد شـد، در ایـن     وقتى که انسان بخاطر 

صورت قضاوت چنین فردى در مورد اینکه آنچه با مزاجش سازگار نیست، شر است، جز قضاوت زورى 

  و انحرافى نیست؛ چرا که در مالك سنجش، مرتکب خطاى بزرگ شده است.

جهت خلقت ـ داراى جهت خیرى زیادتر از شـر اسـت     بنابراین هیچ موجود شرى نیست مگر اینکه ـ از 
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  خواه خیر براى خودش باشد یا براى غیر خودش و یا هم براى خودش و هم براى غیر خودش.

  

  شیطان آفرینش معماى

 "هـا  کىنی"بدیهائى وجود دارد که نسبت به  "ها نیکى"کنیم که در جهان در کنار  دوگانه پرست: فرض مى

چه کنیم؟  "معماى آفرینش شیطان"اندك است، در عین اینکه ما به همه آنها آگاهى نداریم، ولى در مورد 

چرا که وجود شیطان به تنهائى محور همه نیروهاى شر است، و علت اصلى همه بـدبختیها و آلودگیهـا و   

باشـد؟ نـه    از بدیهایش مـى  ویرانیها است، آیا وجود شیطان نیز همچون شرى است، که نیکى هایش بیش

هرگز، بلکه شیطان ذات شرى است که هیچگونه حتى یک ذره خیر در او نیست پس چرا خدا او را آفرید 

  و او را بر بندگانش مسلّط کرد؟!

یکتاپرست: منظور خداى متعال از خلقت شیطان با فرزندان و اعوان و انصارش اراده شر و ظلم نبود، بلکه 

  یر بود.هدف خدا، خیر در خ

هـاى بـدن    خیر اول اینکه، وجود و هستى بهتر از عدم است، عقل خیر است نفسى که انسان را به خواسته

خواند، خیر است به علّت اینکه بقاى زندگى حیوانى به آن بسـتگى دارد، و اگـر نفـس، او را از حـد      مى

آفـرینش و در تکـالیف    خواهد شد، ولى خدا نفس را در "شر"مصالح اجتماعى و شخصى خارج سازد، 

  کند. شرعى، به افسار عقل بسته، که او را به خیر خودش و خیر نفس هدایت مى

همچنین اختیار داشتن، خیر است یعنى بهتر از مجبور بودن است، وگرنه به عنوان یکى از کماالت خدا به 

  گشت. راهم نمىآمد، اگر اختیار در مکلّفین نبود، شرائط شایسته براى تکامل مکلف ف شمار نمى

براى "خوانیم: و ان لیس لالنسان اال ما سعى و ان سعیه سوف یرى:  مى 39چنانکه در قرآن سوره نجم آیه 

  ."شود انسان جز نتیجه سعى و کوشش نیست، و به زودى کوشش و سعى انسان دیده مى

آورد،  د خـود در مـى  ى هارى است که بندگان غیر خالص و گمراه را به صی خیر دوم اینکه: شیطان درنده

خوانیم: ان عبادى لیس لک علیهم سلطان اال من اتبعک من الغاوین:  مى 42چنانکه در قرآن سوره حجر آیه 

  ."بى گمان تو بر بندگان من تسلط ندارى مگر گمراهانى که از تو پیروى کنند"

شیطان گفـت:   "خلصین فبعزتک الغوینهم اجمعین اال عبادى منهم الم"فرماید:  مى 83و در سوره ص آیه 

  ."سوگند به عزت تو که همه انسانها را گمراه کنم، مگر بندگان خالص ترا

درد، و آنها را به چنگال خود  شیطان آنان را که گمراهند و شایسته حضور قرب پروردگار جهان نیستند مى

یست و تنها کارش گیرد که از ساحت قرب خدا مطرودند هرچند این درنده خونخوار، داراى نیت خیر ن مى
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  رفتن به سوى فساد و شر است.

دوگانه پرست: خیر کجا است، تا چه رسد خیر در خیر، آیا این همه فساد و بدبختى و ویرانى پى در پـى  

در جهان جز از ناحیه شیطان و وساوس و افساد او است؟ و خدا این فساد و شر را از شـیطان میدانسـت   

دانست که در میان مخلوقـاتش در آینـده چـه     خدا است؛ زیرا او مىبنابراین علت اصلى ضرر و شر خود 

اهى     موجوداتى هست، در عین حال شیطان را آفرید، آیا این خلقت براى آنست که مخلوقـاتش را بـه تـب

  بکشد، و مصالح آنها را ضایع سازد؟!

  

  نیست؟ فساد علت علم،

کند، و در عین این آگـاهى،   دانست که شیطان در آینده چه کارها مى یکتاپرست: درست است که خدا مى

او را آفرید، ولى آگاهى به عملِ دیگرى، عمل کننده خود آن عمل نخواهد بود، و همچنین او را اجبار بر 

آن عمل نخواهد کرد، بلکه این علم عبارت از کشف غیبى از آینده در مورد عمل عمل کننده است، خواه 

  اشد یا عمل شر.عمل خیر ب

داند، بلکه او فقط به اختیار و اراده خـود آن   کند که خدا آنرا مى عمل کننده از این رو در آینده عمل نمى

دهد و همچنین علم خدا به آینده فقط آگاهى خدا است بر اینکه عمل کننده فالن عمل را  عمل را انجام مى

  کند، نه هرگز! مى دهد یا او را مجبور به آن با اختیار خود انجام مى

خواهد شراب بیاشامد، اراده او به شراب خوردن از این سه فرض ذیـل خـارج    دوگانه پرست: مکلف مى

  نیست:

  آشامد. داند که او به زودى شراب مى ـ خدا مى1

  آشامد. داند که او شراب نمى ـ خدا مى2

  ـ خدا به خوردن و نخوردن، آگاهى ندارد.3

ست نیست؛ زیرا بنابراین دو فرض خدا ناآگاه است، در صورتى که خدا فرض دوم و سوم، بدون شک در

خورد، درست است  داند او به زودى شراب مى منزه از جهل و ناآگاهى است و بنابر فرض اول که خدا مى

  1آورد. خورد، یا جبراً و یا اختیاراً، و اگر نیاشامد، علم خدا، سر از جهل بیرون مى و به ناچار او شراب مى

                                                        
١

 دانست/گر مى نخورم علم خدا جھل بود ـ  مى خوردن من حق ز ازل مى 
 این شعر از عمر خیام است، كھ خواجھ نصیر طوسى در جوابش گفت:

 علم ازلى علت عصیان بودن / نزد عقال ز غایت جھل بود
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ـ  دا یکتاپرست: هرگز علم به هیچ وجه علت آشامیدن شراب نیست و همچنین نیاشامیدن او سر از جهل خ

خورد و آنچـه   داند که او با اختیار و اراده خود شراب مى آورد، بلکه حقیقت این است که خدا مى در نمى

شود عبارتست از آشامیدن یا نیاشامیدن شراب بر اساس اختیار، بنابراین علم خدا فقط از  در آینده واقع مى

ورد، مکلف تابع اختیار خود است بیاشامد خ مدارد که او با اراده و اختیار خود شراب مى آینده پرده بر مى

دانست که  فهمیم که خدا مى دانست و اگر نیاشامید، مى فهمیم که خدا این را مى یا نیاشامد، اگر آشامید، مى

  آشامد، مساوى است. آشامد یا نمى آشامد، و این دو علم خدا نسبت به آینده که با اختیار خود مى او نمى

بیرون نیاورد، و همچنین هرگز علم خدا تأثیر در امور آینده ندارد، به طـورى  پس هرگز سر از جهل خدا 

که مکلّفین مختار را مجبور بر کارها کند، و یا اینکه علم خدا ایجاد سوء اختیار در مکلّفـین نمایـد و در   

  نتیجه آنها گنهکار محسوب نشوند.

ر گـردن مـا     خود مى مثالً: آنچه احیاناً ما از بدیها و زشتیها و زیانها از غیر دانیم، آیا آن بدیها و زشتیها ـب

افتد، نه بر گردن عمل کنندگان آن؟ هرگز چنین نیست، بر ما چیزى نیست جز اینکـه بـه آنهـا آگـاهى      مى

اند، اینک پس از این توضیحات قضاوت با خود  داریم، و بر گردن آنها هست چون خود آنها مرتکب شده

  1شما.

نرا دوست دارد؟ یا اراده نکرده است؟ مسلّماً اراده نکرده و محال دوگانه پرست: آیا خدا اراده شر کرده و آ

داند آن موجود  کند به اینکه نیافریند موجودى را که مى است اراده شر کند، پس چرا راه شر را مسدود نمى

  شود، بلکه تنها در حال و آینده، خیر بیافریند! در آینده مرتکب شر مى

کند که اراده تشـریعى شـر نکنـد (یعنـى      ى و بى نیازى او اقتضا مىیکتاپرست: بدیهى است که کمال اله

  بندگانش را امر به شر ننماید) و همچنین ابتداء اراده تکوینى شر نکند (یعنى شر نیافریند).

کند که خدا صفت اختیار را به آنها بدهد  و نیز بدیهى است که حکمت الهى و آزمایش مکلّفین، اقتضا مى

آنها نشان دهد، تا راه خیر را با اختیار خود بپیمایند و با اختیـار خـود راههـاى شـر را      و راه و چاه را به

مسدود نمایند، و خدا امکانات و شرائط و فرصتهاى وسیع اختیار بین دو راهى خیر و شر را براى آزمایش 

خدا است که آنها را  و امتحان ایجاد کند و آنها را بدون اجبار به خیر و شر، صاحب اختیار نماید، و نیز بر

به راههاى هدایت راهنمائى کند و درکات عذابها را نیز به آنها گوشزد نماید، و آنها را به خیـر و شـر در   

بوته آزمایش قرار دهد، که سرانجام به سوى خدا برگردند و در قیامت به حسـاب و کتابشـان رسـیدگى    

  شود.

                                                        
١

فھم�د ك�ھ بعض�ى رف�وزه خواھن�د ش�د و  كنم: در كالسى، معلم پس از چند ماه ممارست با شاگردھایش م�ى ـ  در اینجا اضافھ مى 
بعضى قبول، آیا علم معلم، باعث رفوزگى و یا قبول آنھا شده؟ یا عمل خود آنھا؟ مسلّماً جواب این است كھ عمل خود آنھا باعث 

 شده مترجم.
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  شیطان آفرینش فلسفه

اش چیست، پاسخ آن است که فلسفه آفرینش شیطان همان فلسفه نفس  در مورد آفرینش شیطان، که فلسفه

اماره (هوسهاى نفسانى) و فلسفه خلقت دنیا و زینتهاى دنیا است، که همه اینها در ذات خود خیـر اسـت   

ـ  ولى انتخاب سوء و انحرافى مکلّف، سر از شر از خود و غیر خود در مى ه شـر    آورد، و آنه ا را مبـدل ـب

  کند. مى

همه اسباب و وسائل شر، براى مکلّفین آزمایش است، آزمایش در سیر به سوى خدا، که بهترین اعمال، پر 

  1شود. اى جز سعى و کوشش، عاید نمى ترین آنها است و براى انسان نتیجه زحمت

اختیارش در برابر عقلش و هدایت خدا به  ى هار و سرکش ـ به سوء  شیطان مطرود با حزبش ـ این درنده 

سوى ایمان، این چنین سرکش و یاغى و درنده شد و سر هر راهى که به سوى خدا اسـت ایسـتاد، او در   

گویـد: نیرنـگ شـیطان ضـعیف      مى 76اش ضعیف است (چنانکه قرآن در سوره نساء آیه  عین اینکه حیله

شاند، آنان را که شایسته ساحت قرب خدا نیستند، آنها ک است) بسیارى از بندگان خدا را به سوى خود مى

نماید، بى آنکه نیرو و تسلّط بر آنها داشته باشد، چنانکه در  را به مقدار درجه جذبشان، به خود جذب مى

خوانیم: انه لیس له سلطان على الذین آمنوا و على ربهم یتوکلـون انمـا    مى 100و  99قرآن سوره نحل آیه 

اند و به  بى گمان شیطان را بر کسانى که ایمان آورده"ین یتولونه و الذین هم به مشرکون: سلطانه على الذ

کنند، تسلّطى نیست، و تسلّط او بر کسانى است که او را دوست دارند و براى خدا  پروردگارشان توکل مى

  ."شریک قائلند

کفى بربک و کیال: بى گمان ترا بر خوانیم: ان عبادى لیس لک علیهم سلطان و  مى 65و در سوره اسراء آیه 

  ."بندگان من تسلّطى نیست و نگهبانى پروردگارت کافى است

بى گمان "خوانیم: ان عبادى لیس لک علیهم سلطان اال من اتبعک من الغاوین:  مى 42و در سوره حجر آیه 

  ."تو بر بندگان من تسلّط ندارى مگر گمراهانیکه از تو پیروى کنند

کنـد: و   چنین اقرار مى 22یطان و در روز قیامت نیز به فرموده قرآن در سوره ابراهیم آیه این است اقرار ش

وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلقتکم و ما کان لى علیکم من سلطان   قال الشیطان لما قضى االمر ان اللّه

بمصرخى انى کفرت بما اال ان دعوتکم فاستجبتم لى فال تلومونى و لوموا انفسکم ما انابمصرخکم و ما انتم 

                                                        
 ٣٩ـ  نجم،  ١
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وقتى که در روز قیامت قضاوت کنند (بهشتیان به بهشت "اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب الیم: 

گوید خدابه شما وعده راست نمود و من (نیز) با شما وعده کردم، و  و دوزخیان به دوزخ روند) شیطان مى

اینکه شما را خوانـدم و شـما نیـز دعـوت مـرا       اى نبود، جز وعده من خالف بود، ولى مرا به شما سلطه

پذیرفتید، بنابراین مرا مالمت نکنید، بلکه خودتان را مالمت کنید، من فریادرس شـما نیسـتم و شـما نیـز     

فریادرس من نیستید، بى گمان من از پیش آنچه را که مرا در آن شریک گرفتید، منکر بودم، و بـى گمـان   

  ."ستمگران مشمول عذاب دردناکند

آرى براى شیطان، قوت و تسلّط نیست، بلکه آنچه مکلّفین را براى گمراهى شیطان آمـاده کـرده، ضـعف    

شود تا در تحت نفوذ شیطان قرار گیرند، و  ایمان مکلّفین و سلطه نفس اماره بر آنها است که موجب آن مى

  ر سوء اختیار خودشان است.به دره هولناك سقوط بیفتند و به آتش دوزخ گرفتار شوند که همه اینها بر اث

آید، براى  بنابراین پیمودن راه خدا، این راه دشوارى که وساوس مرموز شیطان از هر سو به سوى انسان مى

آورد،  هر کسى جز بندگان صالح و خالص خدا میسر نیست، آن بندگانى که هوسها آنها را از پاى در نمى

لرزانـد، و آنهـا بـا کمـال فـداکارى و ایثـار، در راه        مـى و مالمت مالمت کنندگان آنها را در راه خـدا ن 

  روند و در این راه کمال ایستادگى را دارند. پروردگارشان به پیش مى

و در این میدان بزرگ و وسیع، و در این صحنه پر از سپاهیان مجهز، که سپاهیان عقـل و سـپاهیان نفـس    

اند و آنچنان در ایـن غربـال زیـرو رو     قرار گرفتهاند، بندگان در غربال و بوته آزمایش  اماره صف کشیده

تا ") لیهلک من هلک عن بینۀ و یحیى من حى عن بینۀ: 42شوند تا (به فرموده قرآن در سوره انفال آیه  مى

  ."شود از روى دلیل و زنده بماند آنکس که باید زنده بماند از روى دلیل هالك شود آنکه هالکت مى

گیرد و  فع و مانع هست یکى نیروى دفع ایمان است که از عقل سرچشمه مىدر حقیقت در وجود انسان دا

گیرد، این دو، دو حزب و دو لشکر  دیگرى نیروى منع و مزاحم شیطان است که از نفس اماره سرچشمه مى

ضد هم هستند که همواره در حال جنگند، بر مؤمن الزم است که براى تحصـیل رضـوان خـدا و قـرب     

را به دل لشکر شیطان بزند، و هر قدر هم که موانع و مزاحم سـر راه زیـاد باشـد،     ساحت پروردگار خود

  فرماید:  مى 4جهاد و فداکارى نماید، تا پیروز شود، قرآن در سوره صف آیه 

خدا دوست دارد آنان را که آنچنـان در   "یحب الذین یقاتلون فى سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص  ان اللّه

و زنـدگى جـز عقیـده و جهـاد     "کنند که گوئى آنان بنیانى از سرب هستند. ار مىراهش در یک صف پیک

  نیست، عقیده حق و جهاد در راه حمایت و بزرگداشت حق.
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  امتحان براى شایسته هاى سازى زمینه یا شیطان هاى وسوسه

ـ در درون وجود و در بیرون وجود است که این فداکاریها و در نتیجه پیروزیها بر شیطان ـ از جن و انس 

آید، مگـر   رساند، و این مدارج براى بندگان صالح بدست نمى انسان را به مدارج عالى معرفت و کمال مى

هاى خود با انواع نیرنگها راه به سوى  در صورتى که شیطان، زمینه هائى براى خود ایجاد کند و با کوشش

  خدا را مسدود سازد.

رچند به خاطر سوء اختیارشان، ذاتاً نسبت به خود و دیگران شرند، ولى از جهت دیگر، زمینه و شیطانها ه

  1ساز تکامل براى بندگان صالح خدا هستند، گرچه نیت خیر و قصد این زمینه سازى را ندارند.

نیست،  بنابراین در آفرینش شیطان در کیفیت و چگونگى، خیر زیادتر است هرچند که از نظر کمیت چنین

یابنـد، گرچـه    زیادى کیفى خیر عبارتست از اینکه بندگان خدا در گرفتاریشان به بالى شیطان، تکامل مى

خوانیم: و قلیل من عبادى الشکور: و اندکى  مى 13چنین بندگانى اندکند، چنانکه در قرآن سوره سباء آیه 

  ."از بندگان من سپاسگزارند

سپرند ولى بسیارى  راه هوى و هوس به سوى درکات دوزخ ره مى به رغم اینکه بسیارى از کسانى که در

  در کمیت مهم نیست، آنچه مهم است بسیارى مرغوب در کیفیت است، گرچه افراد آن کم باشند.

شـود و بـراى    شود، از روى دلیـل هـدایت مـى    آنکس که در این میدان درگیرى حق و باطل، هدایت مى

شود (تا به  یز براى خودش با اینکه اتمام حجت شده، گمراه مىگردد، و شخص گمراه ن خودش هدایت مى

ر خـدا حجتـى      لئال یکون للناس على اللّه") 165فرموده قرآن در سوره نساء آیه  حجۀ: تا دیگر مردم را ـب

  ."نباشد

ید کنند، در نتیجه با دوگانه پرست: بنابراین شیطانها از این جهت اخیر، مؤمنان را به نیکى و تقوى کمک مى

  کنیم و خدا وعده عذاب به آنها داده است؟ پاداشى داشته باشند، پس چرا ما آنها را لعنت مى

ساالر شهیدان، از آنجا که بر اثر وساوس شیطان به قاتلش، به آن مقـام عـالى    السـالم  علیهفى المثل امام حسین 

شریک باشند؛ زیرا زمینه نیل به باید در پاداش آن حضرت  السالم علیهشهادت رسید، پس شیطان و قاتل حسین 

  آن مقام عالى شهادت را اینها فراهم کردند.

یکتاپرست: شیطان و حزبش از حیله و نیرنگهایشان جز بازداشتن از راه خدا منظورى ندارند، پس نیـت و  

عمل آنها براى تحصیل شر و ضرر مساوى است، و اعمال هم بستگى به نیتها دارد، به فرموده امام صـادق  

                                                        
١
ھاى سفید با آن بھ مبارزه كنند، تا گلبول ـ  فى المثل در آبلھ كوبى، میكرب مخصوص را كھ دشمن بدن است وارد خون بدن مى 

آید پیدا كنند، بنابراین دشمن موجب آمادگى و  پردازند، و در این مبارزه آمادگى براى دفع میكربھا كھ در آینده بھ سراغ انسان مى
 تكامل دوست گردید مترجم.
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  1."گفتار اعتبار ندارد مگر اینکه با روش و سنت اسالمى تطبیق کند"السالم لیهع

اما همه گفتار و اعمال و نیتهاى شیطانى، شر است، نه از اندیشه خیر است و نه براى رسیدن و رساندن به 

قـرب بـه سـاحت     خیر است، گرچه گهگاهى در فداکاریهاى ایمانى که نتیجه آن رستگارى و سـعادت و 

کنند، بلکه کارشان شر  شود ولى شیطانها به طور مطلق، اراده خیر نمى پروردگار متعالست منجر به خیر مى

  و ضرر است.

در نتیجه: شیطان در مورد غرض آفرینش از دو جهت (زمینه سازى و ارتقاء درجه مؤمن) خیر اسـت و از  

اى نـدارد؛ زیـرا آن را    چ یک از جهات خیر، بهرهیک جهت: به خاطر سوء اختیارش شر است، و او در هی

نیت نکرده و عمل به آن ننموده، بلکه براى او فقط بهره و کیفر شر و ضرر است بر اساس نیت و عملش و 

  2براى هر انسان و هر مکلّفى جز نتیجه سعى و کوشش او نیست.

  

  اختیار و برج مسأله

  آیا ما اختیار داریم یا مجبوریم:

  نه جبر است و نه تفویض بلکه میانه ایست بین این دو.

  زند آیا: دوگانه پرست: اطاعت یا گناه و هر کارى که از انسان سر مى

  ـ همه اینها به قوه و نیروى خود انسان است؟1

  ـ یا به قوه و نیروى خدا است؟2

  ن در این امور شریک خدا است؟ـ و یا انسا3

یکتاپرست: این مسأله نیاز به بحث وسیع و دامنه دار دارد، که در اینجا الزم است به طـور مختصـر از آن   

  گفتگو به عمل آوریم.

کارهاى تکلیفى است که به آنها از طرف خدا امر شده یـا از آنهـا    "مسأله جبر و اختیار"...مرکز بحث در 

کارهائى که داراى پاداش و کیفر است، نه کارهائى که مکلـف، اختیـارى در آنهـا    نهى شده است، همان 

ندارد، بلکه اراده خدا به آنها تعلق گرفته مانند خلقت انسان و رشدش در طول زندگیش و مانند گـردش  

  اش و مانند اینها. خون در میان رگهایش و یا هضم غذا در معده

                                                        
١

 ـ  اصول كافى 

 
 ٣٩ـ  و ان لیس لالنسان اال ما سعى نجم،  ٢
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  است باطل جبر به قول

هاى خداسـت،   جبر در کارهاى تکلیفى، نادیده گرفتن و ناچیز شمردن کرامت و عظمت و عدالت و وعده

چرا که اگر چنین باشد، پاداش و کیفر، و امر و نهى "وانگهى با حقیقت عینى خارجى حسى منافات دارد. 

و گنهکار سزاوار سرزنش و نیکوکار  و بازداشت خدا، بیهوده بوده و نوید و بیم دادن انسان معنى نداشت

شایسته ستایش نبود، بلکه گنهکار از نیکوکار سزاوارتر به احسان بـود و نیکوکـار از گنهکـار بـه کیفـر      

این عقیده، عقیده برادران بت پرست و دشمنان خداى رحمان و حزب شیطان و اهل قدر و  1سزاوارتر بود.

  2"مجوس این امت است

و کسى که به خـدا دروغ   3د خدا فرمان به بدى و زشتى داده به خدا دروغ بسته استپندار آنکس که مى"

  4."افکند بندد، خدا او را به آتش دوزخ مى

خدا به انسانها مهربانتر از آنست که آنها را به گناه مجبور سازد و سپس آنهـا را بخـاطر گناهشـان کیفـر     "

  5"کند...

  6."خدا بزرگوارتر از آنست که مردم را به آنچه توانائیش را ندارند تکلیف کند"آرى 

دانند و در  کارهاى تکلیفى انسان، معتقد به جبر هستند، اراده خدا را در مورد این کار حتمى مىآنانکه در 

  پندارند و این عقیده مساوى با کفر به خدا و انکار است. نتیجه، انسان را بى اختیار مى

سـپس بـه    تر از این وجود دارد که خدا بندگان ناتوانش را مجبور به گناه کند، تر و پست آیا ظلمى زشت

آنها وعده عذاب بدهد، و آنها را به خاطر گناه عذاب نماید، با اینکه خودش از ظلم نهى کرده است؟ آیـا  

                                                        
 كند نھ از روى اختیار، و در اجبارش بر گناه، ناراحت شده است بنابراین باید ناراحتیش ـ  زیرا گنھكار، از روى جبر گناه مى ١

بھ وسیلھ احسان بھ او جبران گردد، و نیكوكار بدون اراده خود، بلكھ بھ اجبار كار نیك كرده و اگر اجبار نبود كار نیك را ترك 
 كرد، پس او سزاوارتر بھ كیفر است تا پاداش مؤلف. كرد، بنابراین او ذاتاً نیكوكارى را ترك مى مى

 اند كھ باید بھ جاى خود ارجاع شود (مترجم). یز كردهالبتھ در تفسیر این فراز حدیث، توجیھات دیگرى ن

 
٢

 السالم با بعضى از جبرى مسلكھا). (گفتگوى حضرت على علیھ ١حدیث  ١٥٥، صفحھ ١ـ  اصول كافى، ج 

 
 كند نھ شر. اند؛ زیرا الوھیت اقتضاى خیر مى كند" و بھ مقام الھى او دروغ بستھ ـ  در سخن دیگر آمده "خدا امر بھ زشتى نمى ٣

 
٤

 ١٤و  ٩و  ٦، حدیث ١٦٠ـ  ١٥٩ـ  ١٥٨صفحھ  ـ  اصول كافى، جلد اول، 

 
٥

 ـ  ھمان 

 
 ـ  ھمان ٦
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شـود   کند آیا ظلم، باالتر از این مى خدا آنچه را که به آن راضى نیست، به اراده کردن آن، آن را نقض مى

رد، کسى به ظلم نیـاز دارد کـه ضـعیف    اى از خود ندا که متوجه کسى گردد که هیچ گونه قدرت و اراده

  است، ذات پاك خدا مرکز و خالق قدرت است.

کند، آنجا که چیزى را نپسندیده، اجباراً  به فرض اینکه خدا به کسى ظلم کند ولى چرا به خودش ظلم مى

، کم کند؟ چنین کار بدى در اعمال ستمگران پست خواهد، آیا خدا هم به خود و هم به غیر ظلم مى آنرا مى

شود، تا چه رسد به خداى بزرگ آگاه، خداى عادل و بى نیاز و مهربان، پاك و منزه است خدا از  پیدا مى

  این گفتار بى اساس.

  بنابراین نسبت جبر به خدا در کارهاى تکلیفى بندگان، موجب اشکاالت زیر خواهد شد:

  1دارد که ضعیف و ناتوان باشد. ـ ظلم روى ظلم، و این بر خدا محال است؛ چرا که کسى به ظلم نیاز1

ـ موجب تکذیب سخن خدا و خدائى خداست؛ چرا که خدا مکرّراً در قرآن فرموده: بندگان داراى اختیار 2

  دهد... باشند، و خدا به زشتى فرمان نمى هستند، و مجبور نمى

  شود. گردد؛ زیرا امر و نهى به شخص مجبور متوجه نمى ـ موجب باطل کردن امر و نهى مى3

موجب باطل شمردن پاداش و کیفر خواهد شد؛ زیرا پاداش و کیفر نتیجه کارهاى اختیارى اسـت نـه    ـ4

  اجبارى.

آیند مگر از اختیار کردن  شود؛ زیرا بدى و نیکى به وجود نمى ـ موجب ابطال بدى و نیکى در کارها مى5

  نیکى یا بدى.

یابیم که براى ما هم کارهـاى   داناً مىـ موجب تکذیب واقعیتهاى عینى حسى خواهد شد؛ چرا که ما وج6

بیند بین کسى که خود را از  اجبارى هست و هم کارهاى اختیارى و هر شخص خردمندى فرق آشکار مى

پشت بام به زمین پرت کند و کسى که بدون اختیار از پشت بام به زمین بیفتد، فرق اولى و دومى جـز از  

اجبارى و اختیارى بودن هر کارى به این است که بعضى این جهت نیست که اولى اختیارى است و دومى 

از مقدمات آن ـ هرچند یک درصد آن یا بیشتر ـ در اختیار بجا آورنده باشد، کیفر و پاداشـى نسـبت بـه      

اختالف درجات اطاعت و گناه از نظر سختى و آسانى داراى درجات مختلـف اسـت، بـر اسـاس اینکـه      

  ا کم.مقدمات غیر اختیارى زیاد باشد و ی

آورد، و همینطـور هـم هسـت، روى ایـن اسـاس بایـد        سر از ظلم در مى "جبر"دوگانه پرست: بنابراین 

یعنى واگذارى خدا همه کارها را به بنده و استقالل بنده در کارها، عین عدل باشد؛ زیـرا نفـى    "تفویض"

                                                        
١
ـ تا از سلطھ ظالم خارج گردد، در نتیجھ او در ظلم خود ١كند:  ـ  شخص ظالم بھ خاطر یكى دو جھت كھ سومى ندارد ظلم مى 

است  ھاى عجز اى از نشانھ كند كھ نعمتى را كھ ندارد از او بھ دست آورد ـ و این دو نشانھ ـ یا بھ او ظلم مى٢بر این غالب نشود 
 و خدا عاجز نیست).
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  ظلم، همان عدل است.

  

  

  است باطل تفویض به قول

نیز ناچیز گرفتن عظمت خدا و ربوبیت اوست؛ چرا که موجب شرکت بنده با خـدا   "تفویض"کتاپرست: ی

در سلطنت و خدائى خدا خواهد شد، و موجب نوسان در حاکمیت خدا، و استقالل بندگان در کنار خـدا  

و خواهد گردید، و نفى جبر تنها تفویض نیست تا عین عدل گردد، بلکـه ضـد جبـر، عـدم جبـر اسـت،       

(امر بین جبر و تفویض)  "امر بین امرین"همانگونه که عدم جبر، هم هماهنگ با تفویض است، هماهنگ با 

مطابق عدل است و تفویض منافى با مقـام وحـدت الوهیـت     "امر بین امرین "نیز هست و درین میان تنها

  باشد. مى

ـ   "تفویض" ر نیسـتند، و هرگـز از زیـر    محال است؛ زیرا که مخلوقات در کنار خدا، جز محض نیـاز و فق

باشند، بنابراین محال است که بندگان، بدون  پوشش علم و قدرت و اراده و تسلط و تدبیر خدا بیرون نمى

  دخالت و اراده خدا، استقالل در کارها داشته باشند، چنانکه در اصل آفرینش مستقل نیستند.

آنچنانى نداده که یکباره به آنها واگذار کـرده  نافرمانى از او غلبه بر او نیست، و به مردم خودسرى "آرى 

باشد، و آسمانها و زمین و بین این دو را بیهوده نیافریده: این از عقیده کافران است، واى بر آنها از آتـش  

  1."دوزخ

دهـد بـه خـدا دروغ     و کسى که اعتقاد دارد خدا خلقش را به زشتى فرمان مى2"استخدا قادرتر از این "

بسته است، و کسى که معتقد است نیکى و بدى به غیر خواست خدا است (خواست غیر حتمى و نه غالب 

رون کرده، و هرکه معتقد باشد که ارتکاب گناه با نیروى خدا نیست بر خواست عبد) خدا را از سلطنتش بی

(که آن نیرو را خدا هنگام گناه بنده به بنده داده) به خدا دروغ بسته است و کسى که به خدا دروغ ببنـدد  

   3افکند. خدا او را به آتش دوزخ مى

                                                        
١

 السالم در رد طرفداران تفویض ، سخن حضرت على علیھ١، حدیث ١٥٥، ص ١ـ  اصول كافى، جلد  

 
٢

 السالم. ، سخن حضرت رضا علیھ٣، حدیث ١٥٧، ص ١ـ  اصول كافى، جلد  

 
 آلھ و سلم. و علیھ هللا ، سخن رسول خدا صلى٦، حدیث ١٥٨، ص ١ـ  اصول كافى، جلد  ٣
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  1"داد اگر کارها را که به بندگان واگذار کرده بود، در تنگناى امر و نهیشان قرار نمى"و 

شود، و معنى تفویض جز  یابد و او مغلوب و مقهور نمى آرى در ملک خدا چیزى بدون اراده او تحقق نمى

اش  ین نیست، که خدا نافرمانى شود، در صورتى که او اراده نکرده باشد، در نتیجه کارى بر خالف ارادها

  واقع شود.

  

  تفویض و جبر تعریف

  دوگانه پرست: آیا بین جبر و تفویض، موضوع سومى وجود دارد؟

  2."در بین جبر و تفویض قرار دارد و آن موضوع لطفى است از طرف خدا که"ـ آرى 1یکتاپرست: 

  3."آن موضوع وسیعتر از بین آسمان و زمین است"ـ 2

ـ "ـ آرى 3 ه و آن نه جبر درست است و نه تفویض، بلکه حق آن موضوعى است که بین این دو قرار گرفت

  4."داند موضوع را جز عالم (امام) و یا کسى که عالم آنرا به او آموخته است نمى

  5."نه جبر درست است و نه تفویض، بلکه امر بین آن دو درست است"ـ 4

آیا معنى آن جمع بین جبر و تفویض (در کارهـا یـا در    "امر بین دو امر چیست؟"دوگانه پرست: حقیقت 

مقدمات کارها یا در هر دو است) و یا اینکه معنى آن موضوع سومى است که بین جبـر و تفـویض قـرار    

  دارد، و آن نه جبر است و نه تفویض.

سوم بین جبر و تفویض است؛ زیرا قول اول (جمع بین جبر و تفـویض)  یکتاپرست: منظور همان موضوع 

کند و هم دالئل بطالن تفویض و این دو، ضد هم نیستند، تا در اینجا منزل  را هم دالئل بطالن جبر، رد مى

اش  اى است از ناحیه خدا به بنـده  سومى بینشان نباشد، و این منزل سوم لطف است از طرف خدا و اجازه

                                                        
١

 السالم. ، سخن امام صادق علیھ١١، حدیث ١٥٩، ص ١ـ  اصول كافى، ج 

 
٢
اند، ولى  السالم ـ براى كلمھ "لطیف" معانى مختلفى ذكر كرده ، از امام صادق علیھ٨، حدیث ١٥٩، ص ١ـ  اصول كافى، جلد  

در اصطالح متكلمین، لطف یعنى چیزى كھ بنده را بھ اطاعت نزدیك كند و از گناه دور گرداند و بھ سر ح�د جب�ر و زور نرس�د 
 ھ در مذھب امامیھ و معتزلھ این معنى بر خدا واجب عقلى است مترجم.ك

 
٣

 السالم. ، از امام صادق علیھ٩، حدیث ١٥٩، ص ١ـ  اصول كافى، ج  

 
٤

 السالم. ، از امام صادق علیھ١٠، حدیث ١٥٩، ص ١ـ  اصول كافى، ج  

 
 السالم. ق علیھ، از امام صاد١٣، حدیث ١٦٠، ص ١ـ  اصول كافى، ج  ٥
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اش  گردد، مثال ساده ارها را انجام دهد یا ترك کند اجازه تکوینى اى است که به اختیار بنده بر مىکه او ک

  ) این است که:السالم علیه(به فرموده امام صادق 

هرگاه مردى را مشغول گناه ببینى و او را نهى کنى ولى او نپذیرد و تو او را رهـا کنـى و او آن گنـاه را    "

اى، نبایـد گفـت: تـو او را بـه گنـاه دسـتور        از تو نپذیرفته و تو او را رها کردهانجام دهد، پس چون او 

  1."اى داده

روند و به آنها امر و نهى کرد، هر امرى که بـه   خدا مخلوقات را آفرید و دانست که به چه راهى مى"پس 

  2."نجام ندهند و ترك نکنند مگر به اذن خداآنها کرد، راهى براى ترکش براى آنها گذاشت، و ا

گذارد؛ زیرا قدرت و  آرى: امر بین دو امر بنده را در کارهایش همچون وسعت بین زمین و آسمان آزاد مى

و ترك او هست و مشیت خدا جز ایـن   گردد، بر اساس اینکه مشیت خدا در انجام اختیار از او سلب نمى

نیست که بنده تمام آنچه را که برایش امکان دارد براى مقدمات اختیارى صرف کند، و همه این امکان را 

خدا از قدرت خود به بنده بخشیده بنابراین بنده هنگام کار، آنچه را خدا به او قدرت داده که رنگ اطاعت 

  دهد. کند، و رنگ اطاعت یا گناه به آن مى قدیر مىو معصیت نداشت، او به اختیار خود ت

سپس بعد از این مقدماتى که بر اساس اختیار بنده، تحت قدرت بنده است، انجام خود کار (ذى المقدمه) 

ـ اذنـى کـه در   1شود:  نیاز دائم به اذن خدا دارد، که همان اذن تکوینى خدا باشد که به دو اذن تقسیم مى

ـ اینکه خدا بنده را از آنچـه کـه   2ه است که همان قدرت دادن خدا به بنده باشد حقیقت وجود بنده نهفت

کند، خدا آن را در مجراى اختیـار عبـد (بـدون اجبـار)      خواهد منع نکند، بلکه آنچه را بنده اراده مى مى

  بخواهد.

است بدون اجبار یعنى نفوذ دقیق از اذن و اراده خدا  "امر بین دو امر لطفى از طرف پروردگار است"آرى: 

اش لطف  ـ لطف اول اینکه خدا به بنده1لطف در لطف در لطف است:  "امر بین دو امر"و زور، بلکه این 

خواهـد   ـ لطف دیگر اینکه مانع بنده از آنچه مى2کرده از آنجا که او را نیرو بر آنچه اراده کند داده است 

سازد، خدا به  از اجبار در ترك فعل، خارج مىـ لطف سوم این که لطف آزمایشى است که بنده را 3نشده 

کند، اراده روى اراده مختار،  کند خدا نیز اراده مى اش در اراده خود اذن داده، و آنچه را بنده اراده مى بنده

  و در نتیجه اراده خدا با اراده بنده منافات ندارد.

                                                        
١

ـ توض�یح مث�ال ام�ام اینك�ھ: اگ�ر كس�ى گنھك�ار را ببین�د و  الس�الم علی�ھ، ـ از امام صادق ١٣، حدیث ١٦٠، ص ١ـ  اصول كافى، ج 
ر اس�ت، و اگ�ر او را ببین�د و ھ�یچ نگوی�د مث�ال ب�راى تف�ویض دست و پاى او را ببندد و نگذارد او گناه كند، مثال بر م�ذھب جب�

 باشد مترجم. شود، ولى مثال امام، مثال براى امر بین امرین مى مى

 
 السالم. ـ از امام صادق علیھ ٥، حدیث ١٥٨، ص ١ـ  اصول كافى، ج ٢

 



 269

، سـپس او را در انجـام گنـاه، اذن    داد اش را هنگام فراهم کردن مقدمات گناه، قـدرت نمـى   اگر خدا بنده

شد که خدا بنده را در ترك گناه  داد نتیجه این مى (تکوینى) پس از به پایان رساندن مقدمات اختیارى، نمى

  کرد: مجبور ساخته است، آنگاه دو اشکال ذیل بروز مى

که اراده کرده گناه نکند، اى  اى را که خدا اراده کرده گناه کند و بنده ـ بین مطیع و گنهکار یعنى بین بنده1

  شد. تساوى مى

ـ امتحان و آزمایش که هدف اصلى از اختیار است، و مدار آفرینش انسان در این دنیا و زینتهـاى دنیـا   2

  گردید. باشد، ترك مى مى

خواه در اینجا اجبار بر گناه باشد یا اجبار بر ترك گناه، هر دو زور و ظلم و خروج از غرض اصلى خلقت 

  باشد. تر مى تر و غلیظ چند ظلم در اولى (اجبار بر گناه) آشکارتر و زشتاست، هر

است که در سؤال، سؤال کننـده در مـورد   السالم علیهفشرده آنچه در اینجا شایسته بیان است، سخن امام سجاد 

  تفسیر استطاعت (اختیار) فرمود: بنویس:

خواهى و به نیروى من واجباتم را  خواست من مى الرحمن الرحیم، خدا فرمود: اى پسر آدم تو به  بسم اللّه"

انجام دهى و بوسیله نعمت من بر نافرمانیم توانا گشتى، من ترا شنوا و بینا کردم، هر نیکى که به تو رسد از 

خدا است و هر بدى که به تو رسد از خود تو است؛ زیرا من به نیکى هایت از تـو سـزاوارترم و تـو بـه     

رى؛ زیرا من از آنچه کنم بازخواست نشـوم و مـردم بازخواسـت شـوند، هرچـه      بدیهایت از من سزاوارت

  1."خواستى براى تو تحریر کردم مى

  

  فوق حدیث شرح

ت که خـدا در  نیروى الهى در انجام اطاعت حاکى اس "به نیروى من...و به نعمت من..."اینکه امام فرمود: 

نیکیهاى بنده، به بنده سزاوارتر است و نعمت الهى در گناه حاکى است که گناه از آن خدا نیسـت کـه در   

اش نهاده باشد، فقط قدرت و اختیار به بنده داده، و این دو، دو نعمت مهم هستند، و این خود  وجود بنده

  کند. یجه کفران نعمت مىکشاند و در نت بنده است که این دو نعمت را به راه گناه مى

از چند جهـت:   "من به نیکى هایت از تو سزاوارترم و تو به بدى هایت از من سزاوارترى"چنانکه فرمود: 

کنـد،   ـ آنچه نفس اماره را سـرکوب مـى  2هاى نفس اماره با هم درگیرى دارند  ـ اطاعت خدا با خواسته1

                                                        
 ١٢، حدیث ١٦٠، ص ١ـ  اصول كافى، ج ١
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کشاند  انسان را به سوى هوسهاى نفسانى مى ـ زندگى دنیا و زیورهاى آن3محسوس و قابل رؤیت نیست 

  دارد. و از اطاعت خدا باز مى

به همین جهات نیاز اطاعت خدا به قوت و نیروى الهى بسیار زیادتر از نیاز معصـیت خـدا اسـت، بلکـه     

معصیت نیازى جز به نیروى انجام دادن و شرائط خارجى ندارد سپس کسى که به عرض و طول فعل آگاه 

  کند. هنده گناه را تأیید مىاست انجام د

هاى اطاعت براى تحقق اطاعت  بنابراین، اطاعت خدا نیاز حتمى به تأیید و توفیق خدا دارد، بى آنکه انگیزه

بینیم: خداى متعال اطاعت کنندگان را تکویناً و تشریعاً (هم در خلقت و هـم در   کافى باشد، از این رو مى

  نماید. دستوراتش) تأیید مى

آورد،  کند و بر آن دلیل آشکار مى ستوراتش: خدا آنها را دعوت به اطاعت کرده و تأکید بر آن مىاما در د

  بخشد. و انجام دهنده را زندگى جاوید و رضوان در خانه سالم و رحمت (بهشت) مى

دهد و سپس دسـت او   اما در خلقت خدا اراده اطاعت کننده را پس از آنکه اراده اطاعت کرد، ترجیح مى

  کشاند، تا اطاعت، انجام شود. ته و به سوى اطاعت مىگرف

ـ نسبت به بنده، با این فرق که نقش خـدا  2ـ نسبت به پروردگار 1بنابراین اطاعت داراى دو نسبت است: 

  ."خدا به نیکیهاى ما سزاوارتر از ما است"بسیار بیشتر از بنده است، 

شـود، بلکـه خـدا او را در     هکار تأیید و تأکید نمـى ها و بازداشتهایش پیچیده شده، و گن ولى گناه به نهى

کند، و امر را بـه خـودش واگـذار     گذارد، و او را در دو راهى گناه و اطاعت، مردد مى تجاوز خود وا مى

کند، و خدا نقش در گناه او ندارد، جز اینکه بـه او   کند، در این هنگام گنهکار خودش انتخاب گناه مى مى

  ."بنده به گناه خود سزاوارتر از خدا است"ام گناه داده، از این رو نیروى عمل بیرنگ، هنگ

دلیل بر این است که خـدا بـه نیکیهـاى بنـده،      "از این رو که من بازخواست نشوم..."اینکه امام فرمود: 

سزاوارتر است، و بنده به گناهانش سزاوارتر است؛ زیرا اذن خدا به گناهان بنده منافات بـا اختیـار بنـده    

رد، و خدا هم کوچکترین شرکتى در گناه وى ندارد و وقتى که حکمت و فلسفه این کار مخفـى بـود،   ندا

؛ زیرا خدا جز مطابق عدالت و حکمت رساى خود بدون خطـا، رفتـار   "شود خدا از آن بازخواست نمى"

ه گناهش چرا که خطاها در غیر خدا بسیار است، و اینکه بنده ب "بلکه مردم بازخواست شوند"نکرده است

سزاوارتر است از جهت قدرت بنده نیست تا گفته شود، قدرت بنده بر قدرت خدا چیره شـد، نـه هرگـز    

چنین نیست بلکه از این رو است که نسبت گناه به بنده بسیار زیادتر از نسبت گناه به خدا است، و نسبت 

س مقـام الهـى بـى نظیـر او و     (ضعیف) گناه به خدا منافات با عدالت و حکمت او ندارد، بلکه آن بر اسا

فلسفه امتحان بندگان و قرار دادن آنها در کانال اختیار و مجبور نساختن آنها به ترك گناه و انجام اطاعت 

  است.



 271

  

  است؟ گنهکار شریک خدا آیا

به خدا ضـعیف  دوگانه پرست: بنابراین خدا در گناه، شریک بنده هایش است ـ هرچند آن نسبت شرکت  

اش کـه بـه    باشد؛ چرا که خدا آنها را بر گناه، نیرو بخشیده، سپس اذن به آنها براى گناه در آخـرین اراده 

  دنبال اراده بنده تحقق یافته ـ داده است.

یکتاپرست: شرکت خدا در گناه بنده به این معنى است که آنها را آفریده است و قدرت گناه را بـه آنهـا   

این شرکت، شرکت آنچنانى که بنده را مجبور سازد نیست، بلکه این شرکت به این معنى داده است، ولى 

اش فراهم کرده، بى آنکه او را به اطاعت یا گناه  است که خدا شرائط گوناگون گناه و اطاعت را براى بنده

مـا را موفـق   مجبور سازد، آرى خدا در اطاعت ما سزاوارتر به ما است، چرا که ما را به آن امـر کـرده و   

ساخته و تأیید به آن نموده است، و نیروى کار را در ما ایجـاد کـرده، سـپس پـس از تکمیـل مقـدمات       

  اختیارى، به ما اذن تکوینى داده است.

کند، و از آن طرف شیشه، شعاع سرخ  به عنوان مثال: شعاع نور خورشید که از شیشه سرخ یا سبز عبور مى

ور رنگین تنها از خورشید است، یا تنها از شیشه است؟ پاسخ اینکه: نه تنها شود، آیا این ن یا سبز دیده مى

  از خورشید است و نه تنها از شیشه، بلکه اصل نور از خورشید، ولى رنگ از شیشه است.

تواند آن شیشه را به هر رنگـى کـه خواسـت درآورد،     ى مکلف همچون شیشه آفریده شده که او مى بنده

رنگ کردن و مقدمات آن به بنده داده، همان نیروى نور بدون هرگونه رنـگ اسـت،   نیروئى که خدا هنگام 

آورد، بى آنکه آن را به یکى  سپس مکلف است که آن را به رنگ سپید اطاعت و یا رنگ سیاه گناه در مى

اى را مخصوص یکى از آن دو نکرده است، بلکه بنده  از آن دو اختصاص دهد، و همچنین هیچ گونه وسیله

گزیند، و او هیچ گونه اجبارى، جز در اصل اختیار ندارد، و اجبار در اختیـار نیـز،    ت که یکى را بر مىاس

باشد، همـین اسـت کـه در او     منافاتى با اختیار ندارد؛ زیرا بنده، مختار آفریده شده و ناگزیر به اختیار مى

تیارى است، اما خود اختیار، اجبـارى  اختیار در امور را نهاده است، بنابراین هرکارى بر اساس اختیار، اخ

است و بنده مختار قدرت آن را ندارد که اختیار را از خود سلب کند، و این موضوع، اختیارى بودن کارها 

  نماید. کند و به طور کلى گفتار طرفداران جبر را محکوم مى را تأکید مى

گرداند پس خـدا بـه    براى او آسان مىکند و راه اطاعت و ترك گناه را  سپس خدا، بنده خود را تأیید مى

کند و راه گنـاه را بـراى او آسـان     اش را تأیید نمى اش سزاوارتر است، اما در راه گناه، بنده نیکیهاى بنده

گرداند، پس بنده نسبت به گناهش سزاوارتر است، و خدا در گناه بنده، دخالت ندارد، مگر اینکـه دو   نمى
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  لطف به او کرده است:

ـ او را مجبور به ترك نکرده اسـت، بلکـه پـس از تکمیـل مقـدمات      2اش توانا نموده  رخواستهـ او را ب1

  اختیار، به او اذن داده است.

بنابراین هرگز اراده خدا در مورد گناه بنده، اراده حتمى نیست، بلکه اراده اختیارى، بعد از فـراهم شـدن   

در اختیار بنده مختار، ملحق بـه اختیـار بنـده     مقدمات اختیارى براى گنهکار است، و اگر اراده آخر خدا

گردید، در صورتى که  شد، و گنهکار در ترك گناه مجبور مى شد، گناه بر خالف اراده گنهکار ترك مى نمى

اجبار با حکمت امتحان خدا منافات دارد، و ظلم است نسبت به بندگان خالص خدا که با مجاهده خـود،  

اند ظلـم و   نده مجبور به ترك گناه و بندگانى که با اختیار ترك گناه کردهکنند، تساوى بین ب ترك گناه مى

  اش ظلم کند. ستم به بندگان خالص است، و خداى بزرگ بزرگوارتر از آن است که به بنده

  

  اینکه توضیح

ن فعل منسوب به مکلف، همین ها است، بر اساس این قاعده، در اختیارى بود ترین مقدمه نتیجه تابع پائین

مقدار کافى است که او بعضى از آن مقدمات را با اختیار خود فراهم کرده است، فى المثل: کسى که خود 

شـود هرچنـد    باشد، شناخته مى افکند، به عنوان اینکه خودش به اختیار خود، قاتل خود مى را به آتش مى

امتناع به اختیـار  "شود، ولى  تش بدون اختیار سوخته مىسوزاندن آتش در اختیار او نیست؛ زیرا بوسیله آ

درست است که سوزاندن آتش در اختیار او نیست، ولى این عدم اختیار، منافات  "منافات با اختیار ندارد

با اختیار او در افکندن خود به درون آتش ندارد، در صورتى که افکندن در آتش، علـت تامـه سـوزاندن    

دمات آماده براى مقدمات غیر اختیارى سوزاندن آتش است، پس سوزاندن نتیجه نیست، بلکه بعضى از مق

  ترین مقدمات افکندن است. مقدمات اختیارى و غیر اختیارى است و نتیجه تابع پائین

اما کار اجبارى، کارى است که هیچ یک از مقدماتش، در اختیار نباشد، مانند حرکات نـبض، و گـردش   

  که هیچ گونه در اختیار انسان نیستند.خون در رگها و امثال آن 

وانگهى گناهى که انسان در آن اختیار دارد، جز نتیجه نیروئى که به وسیله آن گناه بر حسب اختیـار بنـده   

هاى خدا است، که انسان ناگزیر از چنـین نیـرو و    شود نیست، پس اصل نیرو و اختیار از آفریده انجام مى

تواند آن نیرو را به طرف گناه بکشاند، چرا که بـدون شـک، آن    ختار، مىاختیار است، نهایت اینکه بنده م

اش را هنگـام گنـاه و    نیرو، در اختیار انسان است، و خدا نسبت به گناه هیچ نقشى ندارد، جز اینکه بنـده 

هنگام فراهم کردن مقدمات گناه، قدرت داده نه اینکه قدرتى اجبارى داده که حتماً بنده را بـه خصـوص   
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وادارد، بلکه قدرتى که نه رنگ گناه دارد و نه رنگ اطاعت به او داده، سپس به او فرمان داده کـه آن   گناه

کند، و نهـى کـرده او را کـه آن     قدرت را در راه اطاعت صرف کند، و به عالوه او را در اطاعت تایید مى

ط او را در طغیان رها کند و در اى او را در گناه تأیید کند، فق قدرت را صرف در گناه نماید، بى آنکه ذره

  گمراهیش به خودش واگذارد.

و چون از اطاعت فرمان خدا سـرپیچى  "قلوبهم   : فلما زاغوا ازاغ اللّه5به فرموده قرآن در سوره صف آیه 

  ."کردند، خدا دلهاى آنها را دگرگون کرد

چرا که او با گناه خود، باطن  بنابراین اذن تکوینى و خلقتى خدا در گناه، خود کیفرى براى گنهکار است؛

  شود. هاى دیگر از امتحان و غیره که بر آن مترتب مى ناپاکش را آشکار ساخته است، به اضافه فلسفه

  

  "اختیار" درباره وحى پاسداران از دیگر گفتار دو

سؤال کـرد،   "قدر"شت و در آن درباره نوالسـالم  علیهاى براى امام حسین  ـ حسن فرزند ابوالحسن بصرى نامه1

  امام حسین در جواب او چنین نوشت:

کنم که به ما اهلبیت از طرف خدا رسیده، پیروى کن، کسى که به  براى تو بیان مى "قدر"آنچه را درباره "

را به پیماید، و کسى که گناهان  گیرى خدا) از خیر و شر، ایمان نداشته باشد، راه کفر را مى (اندازه "قدر"

شود، و از روى  خدا نسبت دهد، دروغ بزرگ به خدا نسبت داده است، خداى متعال به اجبار، پیروى نمى

گردد و بندگانش را براى هالکت وانگذارده است، ولى خدا مالک است آنچه را  مغلوب شدن نافرمانى نمى

آن قدرت داده، اگر بنـدگان راه  که بندگانش را به آن مالک کرده، و قادر است آنچه را که بندگانش را به 

دارد، و اگر راه گناه را برگزیدند، اگر خدا بخواهد بـر   اطاعت را برگزینند، خدا آنها را از اطاعت باز نمى

اندازد، و اگر چنین نکرد، معنایش این  اند، فاصله مى آنها منّت گذارده و بین آنها و گناهى که آن را برگزیده

دهد، و  کند، بلکه پس از اتمام حجت و انذار، به آنها امکان و قدرت مى گناه مى نیست که آنها را اجبار بر

گذارد، به آنها در مورد آنچـه   راه را براى انجام آنچه امر کرده و ترك آنچه نهى نموده، در اختیار آنها مى

چه امر کرده، دهد، و حمد و سپاس خداى را که بندگانش را نسبت به آن امر نموده یا نهى نموده قدرت مى

گردند، و همچنین نسبت به آنچه نهى کرده،  توانائى داد، که بر اثر این توانائى به انجام فرمان خدا نائل مى

قدرت داد، و آن کس را که راهش را فراهم کرد، حجت را بر او تمام کرده است، حمد و سپاس پذیرفته 

گـوئیم، و   ا و من و اصحاب من نیز همین را مىشده، این است روش ما و ما به همین اعتقاد داریم، و خد
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  1."حمد براى خداست

  

  کوتاه شرح

یعنى خدا آنچه را کـه   "لکن خدا مالک است آنچه را که بندگانش را به آن مالک کرده"اینکه امام فرمود: 

ه بنـدگانش داده   به بندگانش تملیک کرده آن  را به آنها تفویض نکرده است، مانند قدرت هنگام کار که ـب

چنین نیست که دربست آنرا در اختیار آنها گذارده باشد تا آنها در کنار خدا، دم از استقالل بزنند، و از زیر 

ها را بـه  پوشش حول و قدرت خدا بیرون روند، بلکه قدرت را به طور عاریه در اختیار آنها گذاشته، تا آن

  آن آزمایش کند، پس مالک قدرت آنها، خداست بى آنکه آنها را به سوى عمل خاصى اجبار نماید.

  درباره استطاعت (اختیار) پرسید، امام فرمود: السالم علیهـ على ابن اسباط از حضرت رضا 2

ـ اعضایش 3شد ـ تندرست با2ـ اینکه راهش باز باشد 1شود:  استطاعت بنده بعد از چهار خصلت پیدا مى

  ـ براى او سببى از طرف خدا برسد.4سالم باشد 

  گوید: عرض کردم قربانت گردم سبب از جانب خدا را برایم شرح ده، فرمود: ابن اسباط مى

کند،  خواهد زنا کند، زنى را پیدا نمى پس از آنکه بنده راهش باز باشد و بدنش و اعضایش سالم باشد، مى

کند، چنانکه حضرت یوسف خود را حفظ کرد،  یا خود را از زنا کردن حفظ مىکند آنگاه  و سپس پیدا مى

شود، این بنده نه (در صورت اول)  کند، و زناکار نامیده مى یا خود را تسلیم اراده و هوسش کرده و زنا مى

  2."خدا را به زور و اجبار اطاعت کرده و نه (در صورت دوم) با نافرمانى خود بر خدا چیره شده است

اش بر اراده خدا (بر عدم زنا) چیره شـده باشـد، خـدا او را منـع      او را گناه نکرده بر این اساس که اراده

تکوینى نکرده بلکه او را بین خود و گناهش آزاد گذاشته و در آن حالت او را بر کارش قادر نموده است 

  یعنى قدرتى که رنگ اطاعت و گناه ندارد.قدرتى که مناسب با اختیار باشد، 

توانى کارى انجام  از استطاعت سؤال کرد، امام به او فرمود: آیا تو مى السالم علیهو نیز، شخصى از امام صادق "

توانى از کارى که انجام یافته، باز ایستى؟ گفت نـه، امـام    دهى که نبوده است؟ گفت نه، فرمود: آیا تو مى

دانم، امام فرمود: خدا مخلوقى را آفرید و ابزار استطاعت را  ستطاعت دارى؟ گفت نمىفرمود: پس تو کى ا

در اختیار آنها قرار داد، ولى کار را به آنها تفویض نکرد، پس آنها وقتى که کار را انجام دهند، هنگام کار 

                                                        
١

 ٧١، حدیث ١٢٣، ط جدید ص ٥ـ  بحار، ج  

 
 ١، حدیث ١٦٠، ص ١ـ  اصول كافى، ج ٢
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انـد،   ت آن را نداشتهو همراه کار بر آن استطاعت دارند، و اگر کارى را در ملک خدا انجام ندادند استطاع

کار انجام نشده، استطاعتش معلوم نیست؛ زیرا خدا مقتدرتر از آن است که کسى در ملک او با او رقابـت  

  ."کند

  سؤال کننده گفت: پس مردم مجبورند؟

  شدند). امام فرمود: اگر آنها مجبور بودند، معذور بودند (و دیگر عقاب نمى

  است؟ او گفت: پس امور به مردم واگذار شده

  امام فرمود: نه، واگذار نشده.

  او گفت: پس مردم در چه حالند؟

امام فرمود: خدا کار آنها را دانست، و وسیله همان کار را در اختیارشان گذاشت، اگر کار را انجام دهند، 

  هنگام کار، استطاعت دارند .

  1او گفت: گواهى دهم که حق همین است، و شما خاندان نبوت و رسالت هستید.

دهم که نه جبر درست است و نه تفویض، بلکه امر بین ایـن دو درسـت    دوگانه پرست: من نیز گواهى مى

است، و شیطان در ملک خدا شرکت ندارد، به اعتبار اینکه شیطان خداى شر باشد، ولى از محضـر شـما   

  مشروح و ساده آیه ذیل را برایم تفسیر کنى. امید آن دارم که به طور

  

  است؟ خدا آن از گنهکار، گناه آیا

  خوانیم: مى 79و  78در قرآن در سوره نساء آیه 

  و ان تصبهم سیئۀ یقولوا هذه من عندك قل کل مـن عنداللّـه    ...و ان تصبهم حسنۀ یقولوا هذه من عنداللّه

و ما اصـابک مـن سـیئۀ فمـن       وم ال یکادون یفقهون حدیثاـ ما اصابک من حسنۀ فمن اللّهفمال هؤالء الق

  نفسک؛

اگر به ایشان (یهود) نیکى برسد، گویند این از نزد خدا است و اگر بدى برسد گویند این از جانـب تـو   "

نیسـت،   است، بگو همه از نزد خدا است پس این قوم را چه شده است که امید فهم هـیچ سـختى در آن  

  ."آنچه از نیکى به تو رسد از خدا است، و آنچه از بدى به تو رسد از خود تو است

اشکال: اگر همه نیکى و بدى (طبق آیه اول) از جانب خدا است پس چرا خدا بالفاصله در آیه بعد، نیکى 

                                                        
 السالم ، از امام صادق علیھ١٦١، ص ١ـ  اصول كافى، جلد  ١
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  داند و بدى را از آن بنده؟ و بدى را به دو بخش تقسیم کرده، نیکى را از آن خود مى

شود، توضیح اینکـه: در آیـه اول    روشن مى "عند"و  "من"اپرست: پاسخ این سؤال، با توجه به کلمه یکت

شده، منظور این است که همه آنچه به وجود آمده و خواهد آمد از نیکیها و بـدیها،   "من عنداهللا"تعبیر به 

ن این که اطاعت، هـم از  گیرد، ولى بین اطاعت و گناه فرق است و آ حتماً به اذن و اراده خدا صورت مى

گوید)؛ زیرا اطـاعتى   گوید) و هم از آن خدا است (چنانکه آیه دوم مى نزد خدا است (چنانکه آیه اول مى

گیرد، این اراده در کنار عنایت الهى ناچیز است، پس اطاعت از نـزد خـدا و از    که با اراده بنده انجام مى

توجه او به کار نیک است و ما تشائون اال ان یشاء اهللا: و  خدا است ـ هر چند اطاعت، نتیجه اختیار بنده و 

خواهید، خدا هـم آنـرا    ) شما چیزى را مى30شما چیزى نخواهید جز آنکه خدا بخواهد (سوره انسان آیه 

  خواهد، مشیت خدا بعد از اختیار بنده است. مى

، و بدون اذن او کسى گرفتـار آن  اما در مورد سیئۀ (گناه)، آن نیز (طبق آیه اول) هرچند از نزد خدا است

شود، ولى از آن خود ما است؛ زیرا علتى که موجب بروز گناه شد، جز ما و عمل ما نیست، پس همـه   نمى

  ابعاد خیر در دست خدا است، ولى شر از آن خدا نیست.

رى را رسد، عکس العمل اعمال بد ما است، بـا اینکـه خـدا بسـیا     بنابراین آنچه از مکافات بدى به ما مى

  خوانیم: مى 30بخشد، چنانکه در سوره شورى آیه  مى

و هر مصیبتى که به شما رسد، به سبب آن  "و ما اصابکم من مصیبۀ فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر:"

  گذرد. اید و خدا از بسیارى از گناهان در مى چیزى است که با دستهاى خود انجام داده

  خوانیم: مى 41و در سوره روم آیه 

فسـاد در   "ظهرالفساد فى البر و البحر بما کسبت ایدى الناس لیذیقهم بعض الذى عملوا لعلهم یرجعـون "

اى از اعمالشان را به آنهـا   خشکى و دریا پدید آمد، به سبب آنچه مردم با دست خود کردند تا جزاى پاره

  ."بچشاند، باشد که آنان از کردار خود برگردند

یها براى بندگان صالح و خالص خدا، بر اثر اعمال آنها نیست؛ زیرا آنها معصوم و اى از گرفتار وانگهى پاره

پاك از گناه هستند، بلکه این گرفتاریها آزمایشاتى از طرف خدا نسبت به بندگان طبق درجات آنها است، 

سرچشمه  تا به وسیله این بلیات به رستگارى و سعادت ابدى برسند، و این گرفتاریها از سوء اختیار بدان

گرفته و به خودمان متوجه شده، سپس براى خوبان عاقبت نیک در آن سرا اسـت، ولـى بـدان در دنیـا و     

  آخرت گرفتارند، و آخرت مسکن بدى براى آنها خواهد بود.

پس گرفتاریها و ناگواریها براى بندگان خالص و پاك، در مسیرشان به خدا، به عنوان پاداش و رسـتگارى  

  نجام دهندگان گناه، افزایش عذاب و دورى از ساحت مقدس خدا است.است، ولى براى ا

گوئیم: یا از تو بودن مصـیبت   ) مى79به عبارت دیگر: در توضیح فما اصابک من سیئۀ فمن نفسک (نساء، 
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شخص است و اختصاص به خود گنهکار دارد، بنابراین گرفتاریهاى ناگوار جز عکـس العمـل، کارهـاى    

اى  تا جزاى پاره "خواندیم 42ر موقت دنیوى براى او باشد، چنانکه در سوره روم آیه گنهکار نیست، تا کیف

  ."از اعمالشان را به آنها بچشاند، باشد که آنها از کردارشان باز گردند

یا منظور از نفسیت، نفسیت نوعى است، که شامل خود گنهکار و سایر افراد مکلف عاقـل خواهـد شـد،    

رسد، این ناگواریها نسبت به خود مظلوم نیز، نفسیت  ظلم و ظالمان به مظلومان مى مانند ناگواریهائى که از

نوعى است، و یا نفسیت شخصى است بى آنکه مظلوم، گناهى انجام داده باشد، و ناگواریهـا در اینجـا در   

و راه خدا است بر اساس آزمایش الهى که به رهروان راه خدا و آنانکه در ایـن راه درحـد عـالى کمـال     

رسد، و روحهاى پاك و آرامش گرفته به سوى پروردگارشان در رجوع خود به خـدا   رستگارى هستند مى

باید در راهش فداکارى کنند، و فشارها و سختیها را بر خود هموار سازند، هرچند که آن سختیها بزرگ و 

  شکننده باشد.

کاریها و ایثار سرچشمه گرفتـه، در  وانگهى این ناگواریهاى سخت، در کنار قرب و رضوان خدا که از فدا

حقیقت، سخت و ناگوار نیست، بلکه گوارا است و با این روحهاى پاك الفت و مناسبت دارد، به اعتبار آن 

  هدف بزرگ، هرچند در حد ذات خود ناگوار هستند.

  

  "اختیار" مسأله و قرآن

آیات بسیارى از قرآن که از آنها جبر در هـدایت و گمراهـى    هدایت یافته: اگر جبر درست نیست، پس با

گوید: هدایت و ضاللت، از ناحیه خدا است، مکلـف   شود چه کنیم؟ که قرآن در این آیات مى استفاده مى

  در آن ابتکار و اختیار ندارد، بنابراین راه حل این مشکل قرآنى چیست؟

  از جمله آیاتى که این داللت را دارد: 

پس خدا "من یشاء و یهدى من یشاء و هوالعزیز الحکیم:   خوانیم: فیضل اللّه مى 4ره ابراهیم آیه ـ در سو1

  ."نماید و او عزیز حکیم است کند و هر کس را بخواهد هدایت مى هر کس را بخواهد گمراه مى

(خـدا)  : ولى هـر کـه را   "ولکن یضل من یشاء و یهدى من یشاء "خوانیم: مى 93ـ و در سوره نحل آیه 2

  ."سازد کند و هر که را بخواهد گمراه مى بخواهد هدایت مى

: بى گمان خدا هر که را "یضل من یشاء و یهدى من یشاء  فان اللّه "خوانیم: مى 8ـ و در سوره فاطر آیه 3

  ."خواهد گمراه کند و هر که را خواهد هدایت نماید

: این چنین گمراه کند خـدا آنکـه را   "من یشاء  کذلک یضل اللّه"خوانیم:  مى 31ـ و در سوره مدثر آیه 4
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  ."بخواهد

هر  "فهو المهتد و من یضلل فاولئک هم الخاسرون  من یهد اللّه"خوانیم:  مى 178ـ و در سوره اعراف آیه 5

  ."که را خدا هدایت کند، او راه یافته است و هر که را گمراه کند آنها زیانکارانند

: هـر  "فال هادى له و یذرهم فى طغیانهم یعمهون  من یضلل اللّه"وانیم: خ مى 186ـ و در همین سوره آیه 6

  ."گذارد که سرگردان باشند که را خدا گمراه کند او را راهنمائى نیست، و آنها را در طغیانشان فرو مى

ـ  "فهو المهتد و من یضلل فلن تجد له و لیا مرشدا  من یهداللّه"فرماید:  مى 17ـ و در سوره کهف آیه 7 ر ه

کس را خدا هدایت کرد، پس او هدایت یافته است و هر که را خدا گمراه کرد، هرگـز بـراى او دوسـت    

  ."اى نیابى ارشاد کننده

و آنکه را خـدا در گمراهـى    "فما له من سبیل  و من یضلل اللّه"خوانیم:  مى 46ـ و در سوره شورى آیه 8

  ."بیفکند، او را هیچ راهى نباشد

. کسـى  "یضلله و من یشاء یجعله على صراط مستقیم  خوانیم: من یشاء اللّه مى 39آیه ـ و در سوره انعام 9

  ."دهد کند و کسى را که خدا بخواهد او را به راه راست قرار مى خواهد گمراه مى را که خدا مى

 ان یهدیه یشرح صدره لالسـالم و مـن یـردان     فمن یرد اللّه "خوانیم: مى 145ـ و در سوره اعراف آیه 10

و هر که را که خدا خواهد هدایتش کند، سینه او  "یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فى السماء

را براى اسالم بگشاید و هر که را خواهد گمراه کند، سینه او را و قلب او را سخت تنگ کند که گوئى به 

  ."رود آسمان خالى از فضاى تنفس باال مى

شـود   ا آیات دیگر مانند اینها در قرآن وجود دارد که از آنها استفاده مىاینها چند آیه از قرآن است و دهه

  که ضاللت و هدایت، جبرى است نه اختیارى!

  

  خدا ضاللت و هدایت معنى

یکتاپرست: ضاللت و هدایت از ناحیه خدا جز آنچه که مناسب با حکمت و عدالت خدا باشد چیز دیگرى 

این صورت با اختیار بندگان منافاتى ندارد ـ بى آنکه در اینجا اجبار و اضطرار مطلق باشـد،   نیست ـ در  

یابد مگر بعد از آنکه بنده یکى از آنها را اختیار کند، سپس خدا  بنابراین ضاللت و هدایت خدا، تحقق نمى

کند، کـه ایـن    گرگون مىکند کسى را که به اختیار خود گمراه شده است، و قلب آنها را تیره و د کیفر مى

خـوانیم:   مى 5باشد چنانکه در قرآن سوره صف آیه  نتیجه اعمال خودشان است، و جزاى مناسب خدا مى

  .": و چون از فرمان برگشتند، خدا دلهاى آنها را دگرگون ساخت"قلوبهم  فلما زاغو ازاغ اللّه"



 279

است از همان مهر خوردن دلهاى آنهـا   و گمراه کردن خدا در مورد آنها که شایسته گمراهى هستند عبارت

ذلک بانهم آمنوا ثم کفروا "خوانیم:  مى 3اند چنانکه در سوره منافقون آیه  که نیروى درك را از دست داده

: این به سبب آنست که آنها ایمان آوردند، سپس کافر شدند، پس از آن "فطبع على قلوبهم فهم ال یفقهون

  ."فهمند ن نمىبر دلهایشان مهر نهاده شد و آنا

یا خدا آنها را در طغیان خویش به خودشان واگذارده، که سرگردانند و در دره گمراهى در حال تردیدند، 

 15بى آنکه آنها را تأیید کند و به آنچه که مورد خوشنودیش است موفق نماید چنانکه در سوره بقره آیه 

: خدا آنان را استهزاء کنـد و بگـذارد کـه در    "نیستهزء بهم و یمدهم فى طغیانهم یعمهو  خوانیم: اللّه مى

  ."سرکشى خودشان سرگردان شوند

هر که را  "فال هادى له و یذرهم فى طغیانهم یعمهون  خوانیم: من یضلل اللّه مى 186و در سوره اعراف آیه 

  ."خدا گمراه کند براى او راهنمائى نیست و آنها را در طغیانشان فرو گذارد که سرگردان شوند

کسانى را کـه بـه    "فنذر الذین الیرجون لقائنا فى طغیانهم یعمهون"خوانیم:  مى 10در سوره یونس آیه  و

  ."کنیم که در طغیانشان سرگردان باشند مالقات ما امید ندارند، ترك مى

پس همانگونه که براى خدا رواست که اذن تکوینى در گناه گنهکار بدهد، پس از اختیار بنـده و بعـد از   

کردن مقدماتى که در اختیارش بود، و این آزادى در مقدمات براى آزمایش و امتحان بـود، و او در   فراهم

  ترك گناه مجبور نبود و اطاعت کننده و گنهکار یکسان نیست.

همچنین براى خدا است که دلها و گوش و چشم این افرادى را که منحرف شدند، و با حق دشمنى کردند 

  ورزیدند، مهر بزند، و آنها را در طغیان خود فروگذارد و سرگردان سازد. و اصرار بر گناه و طغیان

بنابراین گمراهى و ضاللتى که در دلهاى آنها نقش بسته، جز نتیجه اختیار خود آنها نیست، بر اساس اینکه 

، و آتش آنها امتناع به اختیار منافات با اختیار ندارد، چنانکه اگر آنها خود را با اختیار خود به آتش افکنند

را بسوزاند، درست است که سوزاندن آتش، اختیارى نیست، ولى این عدم اختیار منافات با اصل افکندن 

  که اختیارى است ندارد.

نه جبر است و نه تفـویض،  "کند: که  هاى مذکور و دهها آیه دیگر امثال آن بطور کامل چنین الهام مى آیه

کند و نه هدایت مگر کسى را که در راه گمراهى و  نه گمراه مى و خدا "بلکه امر بین این دو درست است

  کنـد (فلمـازاغوا ازاغ اللّـه    دارد، در نتیجه اولى به گمراهى سقوط مى تباهى و یا در راه هدایت گام بر مى

ا یابد، تا پیمودن راه هدایت ر گیرد، و در این راه تأیید و توفیق مى قلوبهم) و دومى در راه هدایت قرار مى

  شود چنین است: به کمال رسانده و به رستگارى و قرب خدا نائل گردد، آنچه از آیات استفاده مى

و مـا هـیچ   "من یشاء و یهـدى مـن یشـاء:      ـ و ما ارسلنا من رسول اال بلسان قومه لیبین لهم فیضل اللّه1

کند و هر  خواهد گمراه مىپیامبرى نفرستادیم مگر به زبان قومش تا برایشان بیان کند، پس خدا هر کس را ب
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  1"نماید کس را بخواهد هدایت مى

طبق این آیه، هدایت و ضاللت، بعد از ارسال رسل، و هدایت کردن کسى که قابل آن اسـت و گمراهـى   

شود  شوند و بر قلبشان مهر زده مى باشد، پس از این مرحله دسته دوم گمراه مى کسى که سزاوار آنست مى

  یابد. پیمایند، و قلبشان آمادگى مى و دسته اول راه هدایت را مى

ایـد، بازخواسـت    از آنچه شما انجام داده"خوانیم: لتسئلن عما کنتم تعملون:  مى 56ـ در سوره نحل آیه 2

اید، و در نتیجه آن، خدا شما را گمراه کرده اسـت   یعنى آنچه را با سوء اختیار خود انجام داده "شوید مى

  نى سنت خدا بر این جارى است که نتیجه سوء اختیار گمراهى است).(یع

آیـا آن   "یضل من یشـاء...   خوانیم: افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فان اللّه مى 8ـ در سوره فاطر آیه 3

کس که بدى عملش به نظر آراسته آید و آن را نیکو شمرد (با کسى کـه خـوب و بـد را تشـخیص داده     

  ."گمان خدا هر که را خواهد گمراه کند یکسان است) بى

نگرند، چنین کسـانى را   پیمایند، حتى آن را نیک و آراسته مى گوید: آنها که راه عمل بد را مى این آیه مى

  زند. کند و قلوبشان را مهر مى خدا گمراه مى

کنـد بـه    ایش مىگوید: کذلک یضل اهللا...یعنى این چنین خدا بندگان را آزم مى 31ـ در سوره مدثر آیه 4

خوانیم: و ما جعلنا اصـحاب النـار اال    گزینند، چنانکه در آغاز این آیه مى آنچه که خود گمراهى را بر مى

ما نگهبانان آتش را جز فرشتگان قرار نـدادیم و شـماره آنهـا را (نـوزده) نکـردیم مگـر       "مالئکه...یعنى: 

ر ایمان مؤمنان بیفزاید و براى اینکه اهل کتاب و آزمایشى باشد براى کافران، تا اهل کتاب، یقین آرند و ب

مؤمنان شک نیاورند و بیماردالن و کافران نگویند، خدا از این مثل چه خواسته است، خدا این چنین گمراه 

  ."کند آنرا که خواهد و هدایت کند آن را که خواهد...

به راستى منافقان، با خدا "هو خادعهم: خوانیم: ان المنافقین یخادعون اهللا و  مى 143ـ در سوره نساء آیه 5

گیریم  خوانیم: و من یضلل اهللا...نتیجه مى سپس مى "کنند و خدا از همین راه جزا دهنده آنها است خدعه مى

که جزاى خدا، و گمراهى از ناحیه خدا بعد از آنست که خود بندگان راه خدعه را اختیار کنند، بنـابراین  

  نها است.جزاى خدا مطابق اعمال خود آ

بد است داستان قـومى کـه   "خوانیم: ساء مثال القوم الذین کذبوا بایاتنا.... مى 177ـ در سوره اعراف آیه 6

فهو المهتد و من یضلل...هر که را خـدا هـدایت     فرماید: من یهداللّه آیات ما را تکذیب نمودند، سپس مى

گمراه کردن خدا، نتیجه تکذیب آیات خدا از سوء  نماید، او راه یافته است و هر که را گمراه کند...بنابراین

  اختیار خود بندگان است.

                                                        
 ٤ـ  ابراھیم، آیھ  ١
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آیا در فرمانروائى آسمانها و زمـین و   "فرماید: اولم ینظروا... نخست مى 185ـ قرآن در سوره اعراف آیه 7

ام نگرید؟ و شاید اجل آنها نزدیک شده باشد، پس بعد از آن به کد آنچه خدا از هر چیز آفریده است نمى

  ."سخن ایمان خواهند آورد

 "هر که را خدا گمراه کند براى او راهنمائى نیسـت  "فال هادى له  گوید: من یضلل اللّه سپس بالفاصله مى

  ضاللتى که خود آنها از قبل برگزیدند.

اند که: واگـذاردن بنـدگان در    سوره اعراف و یذرهم فى طغیانهم یعمهون را چنین تفسیر کرده 186و آیه 

ن، هم از ناحیه خود آنها است و هم از ناحیه خدا، اما از ناحیه خودشان است چرا که آنها با طغیـان  طغیا

  سازد. گذارد، و سرگردان رها مى همراه شدند، اما از ناحیه خدا است، خدا آنها را به خودشان وا مى

لذین خسروا انفسـهم و  خوانیم: و قال الذین آمنوا ان الخاسرین ا نخست مى 46ـ و در سوره شورى آیه 9

و اهل ایمان بگویند بى گمان زیانکاران آنانند که خود و گروه خود را در روز قیامت  "اهلیهم یوم القیامه...

  ."در زیان انداختند

رایش نیسـت    "فما له من سبیل  گوید: و من یضلل اللّه سپس مى  "کسى که خدا او را گمراه کند، راهـى ـب

  اختیار خود بنده است. بنابراین گمراهى پس از سوء

کسـانى کـه    "گوید: والذین کذبوا بایاتنا صم بکم فـى الظلمـات   نخست مى 39ـ و در سوره انعام آیه 10

  "ها آیات ما را تکذیب کردند، کرانند و گنگانند در تاریکى

مراه کسى را که خدا بخواهد گ "یضلله و من یشاء یجعله على صراط مستقیم  گوید: من یشاء اللّه سپس مى

یعنى مشیت خدا بعد از انتخاب خود عبد اسـت،   "کند و کسى را که خدا بخواهد به راه راست قرار دهد

  خواه انتخاب ضاللت باشد یا هدایت.

کند، به اینکه هدایت و ضاللت  اینها آیات روشنى است که هدایت و ضاللت منسوب به خدا را تفسیر مى

  ، نه اینکه اجبارى در کار باشد.خدا، نتیجه اختیار خود بنده از قبل است

  

  دارد اختیار در صراحت که آیاتى

وانگهى در قرآن مجید، آیاتى به روشنى صراحت دارند که بنده در انتخاب ضاللت و هدایت، اختیار دارد 

  چنانکه:

کسـانى کـه کـافر     "ل اعمالهماض  خوانیم: الذین کفروا صدوا عن سبیل اللّه مى 1ـ در سوره محمد آیه 1

  ."شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند، خدا اعمالشان را تباه سازد
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آیا دیدى آنکـس  "على علم:   خوانیم: افرایت من اتخذ الهه هواه و اضله اللّه مى 23ـ در سوره جاثیه آیه 2

  .") داشت گمراه کردرا که معبود خود گرفت خواسته خود را و خدا او را با عملى که (به فسادش

و به یقین گمـراه کردنـد    "خوانیم: وقد اضلوا کثیرا وال تزد الظالمین اال ضالال مى 24و در سوره نوح آیه 

  ."بسیارى را و ستمکاران را جز گمراهى میفزاى

ا بسـیارى ر  "خوانیم: یضل به کثیرا و یهدى به کثیرا و ما یضل به اال الفاسـقین  مى 26و در سوره بقره آیه 

  ."کند مگر تبهکاران را بدان گمراه و بسیارى را بدان هدایت کند، و خدا به آن گمراه نمى

و خدا ستمکاران را گمراه  "ما یشاء  الظالمین و یفعل اللّه  خوانیم: و یضل اللّه مى 24و در سوره ابراهیم آیه 

  ."کند کند و خدا آنچه بخواهد مى مى

کند  خدا این چنین گمراه مى "من هو مسرف مرتاب  کذلک یضل اللّه خوانیم: مى 34و در سوره یوسف آیه 

  ."آن را که اسرافکار و در شک هستند

  ."کند این چنین خدا، کافران را گمراه مى"الکافرین   خوانیم: کذلک یضل اللّه مى 74و در همین سوره آیه 

اختیار و امر بین االمرین دارد، مانند  اینها و دهها آیات دیگر امثال آنها، و آیات دیگر که صراحت کامل به

  آیات ذیل:

اوست خدائى که شـمارا آفریـد،    "خوانیم: هوالذى فمنکم کافرو منکم مؤمن مى 2ـ در سوره تغابن آیه 1

  ."بعضى از شما کفر ورزیدید و بعضى ایمان آوردید

بگو: حـق   "شاء فلیکفرخوانیم: و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من  مى 29ـ در سوره کهف آیه 2

  ."از جانب پروردگار شما است، پس هر کس بخواهد ایمان آورد و هر کس بخواهد کافر گردد

ما راه راست را بـه او نشـان    "انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا"خوانیم:  مى 3ـ در سوره دهر آیه 3

  ."دادیم، یا سپاسگزار باشد یا ناسپاس

بـیم دهنـده    "نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقـدم او یتـاخر  "خوانیم:  مى 37و  36ـ در سوره مدثر آیه 4

  آدمیان است، آنکس از شما که بخواهد (بر اثر اطاعت) پیش افتد یا (بر اثر گناه) پس افتد.

نه چنین است به راسـتى آن پنـدى    "کال انه تذکرة فمن شاء ذکره"خوانیم:  مى 55ـ در همین سوره آیه 5

  ."ر که خواهد آن را یاد کنداست، ه

بى گمـان ایـن پنـدى     "ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیال"خوانیم:  مى 29ـ در سوره دهر آیه 6

  ."است پس آن کس که خواهد راهى به سوى پروردگار خویش بگیرد

ز حتمـا محقـق   آن رو "ذلک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبـا "خوانیم:  مى 39ـ در سوره نبأ آیه 7

  ."خواهد راهى به سوى پروردگار خویش بگیرد شود، پس کسى که مى

نیست این مگـر   "ان هو اال ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم"خوانیم:  مى 28ـ در سوره تکویر آیه 8
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  ."پندى براى جهانیان، براى هر کس از شما که بخواهد راه راست را در پیش گیرد

هر چه خواهید انجام دهید،  "اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر"خوانیم:  مى 40یه ـ در سوره فصلت آ9

  "کنید بینا است بى گمان خدا به آنچه مى

این آیات و دهها آیات امثال آن، به طور صریح داللت بر اختیار بندگان دارد تفسیر این آیات را در محل 

  1ایم. خود نوشته

  

  خیر خدایان

دوگانه پرست: همه این بحثها ـ با آن همه طوالنى بودنش ـ فقط در صددند که عقیده به خداى بشر را در   

اسـت،  مقابل خداى خیر، باطل بدانند ولى احتمال تعدد در خدایان خیر (دو خدا یا زیادتر) همچنان باقى 

  که این خدایان شریک هم شوند و دست بدست هم بگذارند و جهان را پس از خلق، تدبیر کنند.

بنابراین مانعى ندارد که دوگانه پرستى را که یکى خداى شر است و یکى خداى خیـر، تبـدیل کنـیم بـه     

ال خداى شر، دوگانه پرستى که هر دو خدا، خداى خیر باشد، پس احتمال تعدد خدایان خیر با دالئل ابط

کند، چرا که آن  شود و نیز دالئلى که دلیل بر اثبات وجود خدا است، احتمال تعدد را باطل نمى ابطال نمى

  نماید. دالئل، یکتائى خدا را اثبات نمى

  

  نظم برهان....توحید دالئل

تفاوت و اخاللى باشد، داللت دارد که یکتاپرست: وحدت نظام و پیوند کامل موجودات جهان، بدون آنکه 

نظم دهنده جهان یکتا است؛ زیرا تعدد موجب اختالف و بى نظمى جهان از نظر خلقت و تـدبیر خواهـد   

  شد؛ زیرا در اراده و کار اختالف دارند.

  خوانیم: مى 24و  23و  22چنانکه در قرآن سوره انبیاء آیه 

اگر در زمین و آسمان، معبودانى جز خدا بودند، البته (هـر دو) تبـاه    "لفسدتا...  لوکان فیهما الهۀ اال اللّه"

دهند، از آنچه او انجـام   شدند، پس پاك و منزه است خدائى که پرودگار عرش است از آنچه نسبت مى مى

گیرند، بگو برهان  شوند، آیا جز او، معبودانى مى دهد پرسیده نشود، ولى بندگان از اعمالشان بازخواست مى

                                                        
 لقرآن بالقرآن و السنھ در سى جلد.ـ تفسیر الفرقان فى تفسیر ا ١
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را بیاورید، این است یادداشت کسى که با من است و کسى که پیش از من بود، نه بلکـه بیشترشـان   خود 

  ."دانند و آنها اعراض کنندگانند حق را نمى

خوانیم: و ما کان معه من اله اذا لذهب کل اله بما خلق و لعلى بعضهم  مى 95و  94و در سوره مؤمنون آیه 

و با او هیچ معبودى نیسـت   "الم الغیب والشهادة فتعالى عما یشرکونعما یصفون ع  على بعض سبحان اللّه

کرد، و البته بعضى از ایشان بر بعضى دیگر برترى  (و اگر بود) آنگاه هر معبودى آنچه آفریده است جدا مى

کنند، خدا آگاه به نهان و آشـکار اسـت و از آنچـه شـریک      جستند منزه است خدا از آنچه وصف مى مى

  ."رتر استگیرند ب مى

قل لو کان معه الهۀ کما یقولون اذا ال بتغـوا الـى ذى العـرش    «خوانیم:  مى 42و  41و در سوره اسراء آیه 

گویند معبودانى با خدا بودند، آنگاه  بگو اگر آنطور که مى »سبیال ـ سبحانه و تعالى عما یقولون علوا کبیرا  

  ."گویند به برترى بزرگ، از آنچه مى یافتند، او پاك و برتر است به سوى خداى عرش راهى مى

تـرى مـن    ماترى فى خلق الرحمان من تفاوت فارجع البصـر هـل  "خوانیم:  مى 5و  4و در سوره ملک آیه 

و در آفرینش خدا هیچ تفاوت نبینى،  "فطور، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب البک البصر خاسئا و هو حسیر

فى در آن ببینى، سپس باز دیده بگردان که دیده در حـالى  پس دیده به سوى آسمان بگردان، آیا هیچ شکا

(منظور این است که هرچه دیدن را تکرار کنـى و دیـدگانت    "گردد که رانده و فرمانده است به تو باز مى

  بینى). خسته شود، تفاوتى در تدبیر جهان نمى

  

  

  اشکال چند

کنـد کـه    ظام داللت بر وحدت نظام دهنده دارد، ولى فرقى نمـى دوگانه پرست: درست است که وحدت ن

وحدت به معنى یکتائى باشد و یا وحدت در نظر و کار باشد، از چند خدائى که در کمال و خدائى با هم 

کنیم که در جهان دو خدا (بنابر کمترین فرض) وجود دارد، بى آنکـه بـین ایـن دو     شریکند، ما فرض مى

، بنابراین وجود این دو باعث فساد و اختالل در نظم نخواهد شد؛ زیرا ایـن دو، دو  اختالف و نزاعى باشد

  کنند و در صفت و فعل باهم موافق و هماهنگ هستند. خداى آگاه و عادلند و جز به سوى خیر توجه نمى

بر  پندارد، این است دوگانه پرستى پاك بر اساس حکمت و عدالت، نه آنطور که دوگانه پرستى شیطانى مى

این اساس باطل که: یکى از خدایان خداى شر است که شیطان مطرود باشد، و یا هر دو خداى خیرند ولى 

  گوئیم. بین آنها تضاد و درگیرى در شئون جهان از خلقت و تدبیر هست، نه هرگز چنین نمى
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بعضى بر بعض  آید و بنابراین اگر در زمین و آسمان خدایان متفق و هماهنگ باشند، فسادى به وجود نمى

  جوید، تا به خداى صاحب عرش راه یابد. دیگر برترى نمى

آرى اگر چند خداى ضد هم باشند، هدفشان از خلقت و تدبیر جز بى نظمى و خراب کردن نسبت به کار 

شویم به خدایانى که همچون یک خدا در ذات و در صفات و در کارهـا،   رقیبان نیست، ولى ما معتقد مى

  باشند!هماهنگ و متحد 

یکتاپرست: ما دالئل قطعى عقلى و نقلى داریم که نه تنها کمتر از دالئل اصل اثبات وجود خـدا نیسـتند،   

بلکه باالتر از آن، داللت بر توحید دارند چنانکه در صفحات آینده به ذکر آن براهین روشن که از آیـات  

کنون سؤالهاى زیر را در مـورد اعتقـاد   پردازیم، ا قرآنى الهام گرفته و متضمن دلیل عقلى و نقلى است مى

  کنیم: شما به دو خدا مطرح مى

  گوئیم: این دو خداى پندارى نسبت به هم در تصور عقل، از یکى از سه حال خارج نیست: مى

  ـ یا هر دو مثل هم هستند هم در ذات خدائى و هم در افعال و هم در صفات.1

  در ذات و صفات و کارها ندارند.ـ یا این دو با هم مختلف و هیچ گونه اتفاقى 2

  ـ یا از جهتى با هم اتفاق دارند و از جهتى اختالف...3

این سه فرض، تنها فرضهاى عقلى درباره تعدد خدا است، که جز این سه فرض، فـرض دیگـرى تصـور    

  شود. نمى

  نظر شما چیست؟

  

  جهات همه در خدایان وحدت

گوئیم این دو خدا در همه جهـات، هـم در ذات و هـم در     گیریم و مى رض اول را مىدوگانه پرست: ما ف

صفات و هم افعالشان با هم اتفاق دارند، و رمز وحدت نظام و هماهنگى اجزاء جهان هـم همـین اسـت،    

گویا جهان از یک خدا سرچشمه گرفته است، آرى از یک، ولى نه در عدد، بلکه در هدف و کار، چرا که 

  باشد. ورد توجه خدایان بر اساس یک نظم استوار است، و تفاوتى در آن نمىجهان م

نهایت و نامحدود اسـت هـم در ذات و هـم در     گوئیم اوالً: شکى نیست که ذات خدا، بى یکتاپرست: مى

کند، بلکه زیاده و  صفاتش و چیز نامحدود، قابل تعدد نیست؛ زیرا چیز نامحدود قبول زیاده یا نقصان نمى

  شود. ان در چیز محدود تصور مىنقص

پرسیم آیا نامحدودى خداى دوم، در ذات و صفات خدائى چیزى بر خـداى اول   براى توضیح از شما مى
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افزاید؟ اگر چیزى بر خداى اولى اضـافه   افزاید؟ ـ اگر این دو در همه چیز یکى شوند ـ یا چیزى نمى   مى

را قبول زیادى کرد، پس نه اولى خدا است و نـه  شود، معنایش این است که خداى اولى محدود است؛ زی

  دومى، زیرا اولى قبول زیاده کرد و دومى به همراه اول، بیشتر از خودش گردید.

و اگر چیزى به خداى اول نیفزاید، و هیچکدام از دو خدا به دیگرى چیزى اضافه نکنند، در این صورت، 

د؛ زیرا بنابر این فرض هیچکدام چیزى بـر دیگـرى   آور نامحدود بودن در هر یک سر از ناچیز بودن در مى

  نیفزودند، بنابراین خودشان هیچ چیز نیستند نه از جهت محدود بودن و نه از جهت نامحدود بودن.

  

  چیست؟ وحدت و تعدد مالك

ینکـه بـین آن دو فـرق    و ثانیاً: تعدد دو محدود و یا دو نامحدود بر طبق فرض مذکور محال است، مگر ا

باشد، خواه فرق ذاتى یا فرق در صفات یا فرق در مکان و زمان، و اگر هیچ فرقى نباشـد، دیگـر متعـدد    

  ء خواهد شد. نخواهد بود بلکه یک شى

زیرا مالك تعدد، این است که فرقى بین دو چیز متعدد باشد، چنانکه مـالك وحـدت، وحـدت در تمـام     

  باشد یا عرضى. جهات است خواه جهات ذاتى

است مگر اینکه حقیقـت او در ذات و صـفات، یکـى باشـد،      "واحد"گوئیم که  بنابراین ما به چیزى نمى

گوئیم متعددند مگر اینکه از جهتى ـ خواه از جهت ذات یـا صـفات و خـواه از      چنانکه به چند چیز نمى

باشند، از این رو، تعدد بر اثر فرق جهت زمان یا مکان ـ فرقى داشته باشند، هرچند از جهات دیگر، متّحد 

  و اختالف چیزهاى متعدد است، خواه آن فرق کم باشد یا زیاد.

روى این اساس، وحدت حقیقى بین دو خدا در همه جهات ـ هم در ذات و هم در صفات ـ یا قـول بـه     

ایـن   وحدت هر دو است، بدون تعدد یا منظور جمع بین وحدت و تعدد است در حقیقـت خـارجى، بـه   

  باشند، ولى از روى فرض دو خدایند. ترتیب که در خارج دو خدائى هستند ولى در همه جهت متّحد مى

اما طبق دالئل روشن و به استناد شرائط وحدت و مالك آن در آن دو خداى مورد فرض، وحـدت ثابـت   

خرافى است، و چنین شود، در این صورت ادعاى تعدد، ادعاى زور و بى دلیل بر اثبات دوگانه پرستى  مى

داند؛ زیرا جمع بین وحدت و تعدد، همان جمـع   دهد، بلکه عقل آنرا محال مى احتمالى را هیچ عقلى نمى

بین دو نقیض است؛ زیرا مالك وحدت با مالك تعدد ضدیت و مباینت کلى دارد، و ما در اینجا جز مالك 

اخـتالف و فرقـى بـین آن دو نیسـت، پـس       یابیم چنانکه خودتان اقرار کردید که هیچ گونه وحدت نمى

هیچگونه تعددى نخواهد بود؛ زیرا قول به تعدد در یک حقیقت، همچون قول به اجتماع دو نقیض اسـت  



 287

  که مانند ارتفاع دو نقیض به ضرورت عقل، محال است.

  

  ذات بیرون در فرق بررسى

ن این دو خدا در بیرون ذات و صفات است، یعنـى در زمـان یـا    کنیم که فرق بی دوگانه پرست: فرض مى

اى که  مکان یا در هر دو فرق دارند، ولى در ذات و صفات متّحدند، چنانکه چنین وحدتى را در دو کاسه

یابیم، که فقط در زمان ساخت و یـا در مکـان    از یک کارخانه ساخته شده و از هر نظر مساوى هستند مى

  همین باعث دوگانگى آنها شده، در عین اینکه ذاتاً در تمام جهات متحدند. آنها اختالف است، و

شود، چنانکه قبالً گفتیم که زمان از لوازم ماده اسـت؛   یکتاپرست: زمان و مکان در موجود مادى فرض مى

  زیرا ماده همیشه در حرکت است همچنین مکان به خاطر محدود بودنش از مادیات خواهد بود.

د از ماده و مادیات، آفریدگار زمان و مکان است زمان و مکان او را در بر نخواهد گرفـت،  اما خداى مجر

او خدائى است که چگونگى را چگونگى کرد، پس چگونه، او داراى چگونگى خواهـد شـد، او خـدائى    

  شود؟! است که مکان و آنچه در آنست آفرید، پس چگونه براى او مکان، تصور مى

د فرض، زمان و مکان ندارد، پس فرق بین آن دو منحصر در فرق بین ذات و صفات بنابراین دو خداى مور

خواهد شد، و اگر طبق فرض هیچ فرقى بین آن دو نیست بدون شک آن دو، یکى خواهند بود، وگرنه بین 

ى یک و چند، فرقى نبوده، یا جایز بود که یکى، در عین یکى بودن متعدد باشد، و متعدد در عین تعدد، یک

  باشد. باشد و این تناقض آشکار مى

آیـد مگـر    شود و بوجود نمـى  در اینجا به این مثال محسوس توجه کنید: در مورد انسان، تصور افراد نمى

اینکه فرقى ـ گرچه مختصر ـ در بینشان باشد، که همین فرق، مالك تعدد است، به رغم اینکه همه افـراد    

در فرد از انسانند، نه به خاطر اخـتالف نامشـان؛    "عمرو"و  "زید"انسان در ماهیت انسانى، مشترکند. پس 

  زیرا گاهى یک فرد نامهاى متعدد دارد، بلکه بخاطر اختالفى که در اصل وجود و مکان...دارند.

باشند، با اختالف مکان ایـن دو چـه کنـیم؟     در روح و جسم مثل هم مى "عمرو"و  "زید"کنیم  فرض مى

دو نیز یکى باشد در این صورت آن دو نیز یکى هستند که دو نام دارند، چنانکـه  وانگهى فرضاً مکان این 

اگر در اینجا اختالف اندکى در بین آن دو باشد، ولى نامشان یکى باشد این یکى بودن نام، کـه وحـدت   

  لفظى قراردادى است، بدون شک موجب ایجاد وحدت حقیقى عینى نخواهد شد.

متّحد در همه جهات وحدت حقیقى، جز این نیست که واحـد را، متعـدد   نتیجه اینکه: فرض تعدد خداى 

ایم، و چنین فرضى باطل و بى اساس است. و جز حاکى از یک خدا با دو نام و جز ادعاى دو  فرض نموده
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بجاى یکى نیست، به عالوه تعدد مکان در مادى نیز، قابل تصور نیست مگر اینکـه صـرف نظـر از تعـدد     

  تعدد داشته باشد! مکان، خود ذات

  

  پرستى دوگانه عقیده به اشکال ده

کنیم که این دو خدا در تمام جهات ذاتى و صفاتى مشترکند ولى فرق مختصرى  دوگانه پرست: فرض مى

  که براى تحقق تعدد الزم است، بینشان وجود دارد، بنابراین اشکال تعدد بر طرف خواهد شد.

کند ولى بجاى آن اشکالهاى دیگرى وجود دارد کـه   : این فرض هر چند اشکالى را برطرف مىیکتاپرست

  کنیم: به ترتیب در ذیل ذکر مى

شود که این دو  اش مى د، نتیجهبین این دو خدا در ذات هر یک و یا در صفات هر کدام باش 1ـ اگر فارق 1

شود که این دو خدا محدودند، چرا کـه   اش مى خدا در ذات هر یک و یا در صفات هر کدام باشد، نتیجه

ء فارق ذاتى یا صفاتى است که دیگرى داراى آن است بنابراین هیچ یک از این دو،  هر کدام فاقد آن شى

  با خدائى دارد. خدا نیستند؛ زیرا محدودند و محدود بودن منافات

اگر در آسمان و زمین «لفسدتا:   خواندیم: لو کان فیهما الهۀ اال اللّه 22چنانکه در قرآن در سوره انبیاء آیه 

؛ زیرا محدود بودن نسبت به ساحت پاك »بودند، هر دو فاسد بودند هم خدا و هم خدایان  خدایانى جز اللّه

  خدائى، فساد است.

ال شایسته براى ساحت پاك الهى است و یا نقص است که منافات بـا سـاحت   ـ وانگهى آن فارق یا کم2

شود که ایـن دو خـدا، ناقصـند؛ زیـرا اگـر آن فـارق        قدس خدائى دارد، بنابر هر دو فرض نتیجه این مى

  باشد، هر کدام از این دو خدا فاقد آن کمالى است که دیگرى دارد. "کمال"

  باشد. "نقص"محتاج و ناقصند) و از این روشنتر اینکه اگر آن فارق بنابراین هر دو فاقد کمال هستند (پس 

  آورند. نتیجه اینکه هر دو فرض سر از نقص هر دو خدا در مى

نسبت به ساحت پاك خدائى فساد است، طبـق ایـن برنامـه،     "نقص"لفسدتا زیرا   لوکان فیهما الهۀ اال اللّه

  هند بود.خدا و خدایان موجودات فاسد متفاوت و مختلف خوا

  شوند و هم آسمانها و زمین . لفسدتا: هم خدا و خدایان، فاسد مى

اند، و  ـ وانگهى هر یک از آن دو خدا طبق فرض، از چیزهاى مشترك و (فارق): غیر مشترك ترکیب یافته3

                                                        
 سازد. ـ  منظور از كلمھ فارق، آن ما بیزو چیزى است كھ بین آنھا را از ھم مشخص مى ١
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ترکیب هر طور که باشد نشانه حدوث است. اگر چه آن فارق به طور کلى صـفت کمـال باشـد و مـا از     

در آن دو صرف نظر کنیم (نقص از این نظر که هر کدام فاقد چیزى است که دیگـرى داراى   اشکال نقص

لفسدتا زیرا حدوث نسبت به ساحت خدائى، فساد اسـت آن هـم فسـاد      آنست) لو کان فیهما الهۀ اال اللّه

  بزرگ!

اشـکالى وارد   کنیم که فارق در یکى از آن دو خدا باشد نه در دیگرى، بنـابراین  دوگانه پرست: فرض مى

  شود. نمى

ـ یکتاپرست: خود این فرض، اشکال است؛ زیرا با فرض دو خدا منافات دارد، چرا که آن خـدائى کـه   2

  تنها در او فارق است، مرکبى است از جهت فارق و جهت مشترك.

  پس خدائى او فاسد است و تنها آن دیگرى که ترکیب ندارد خدا است. پس دوئیت فاسد خواهد بود.

شود که  شکال دیگر اینکه اگر فارقى که در یکى از آن دو خدا وجود دارد، کمال باشد، نتیجه این مىـ ا5

خداى دیگر نیز حادث و محدود و ناقص است؛ زیرا او فاقد این کمال است، خداى اول نیز حادث است؛ 

ر مشترکاً دارنـد،  ـ ترکیبى که با خداى دیگ2ـ ترکیب با آن فارق 1زیرا از دو جهت داراى ترکیب است: 

  لفسدتا  بنابراین هر دو خدا، حادث خواهند بود...لوکان فیهما الهۀ اال اللّه

ـ اگر این فارق، صفت نقص باشد، معنایش این است که او خدا نیست بلکه دیگرى کـه صـفت کمـال    6

  لفسدتا.  دارد خدا است لوکان فیهما الهۀ اال اللّه

که خود آن دو خدا مثل هم هستند، فارق بین آن دو هم مثل هـم   کنیم همانگونه دوگانه پرست: فرض مى

باشد، نتیجه اینکه این دو خـدا در تمـام    است، پس آن چیزى که فارق است عین آن چیزهاى مشترك مى

  جهات خدائى مشترکند، و فارق نیز مثل آن دو، هیچ گونه اختالفى ندارند.

نیست، جز نام آن، چنانکه طبق ایـن فـرض دو خـدا     ـ یکتاپرست: طبق این فرض، دیگر فارقى در میان7

وجود ندارد جز نام دو خدا بى آنکه در اینجا هیچ گونه تعددى باشد؛ زیرا مـالك تعـدد وجـود نـدارد.     

بنابراین نبودن اختالف بین فارق و بین آن دو خدا، هر سه را یکى خواهد کرد، مانند دو خداى بى فارق، 

، راه فرارى از بن بست اشکال ترکیب همه یا یکى از آنها با مـورد فـارق و   و با صرف نظر از این اشکال

موارد اشتراك، نیست، بنابراین این دو خدا یا یکى از آنها خداى مخلوق حادث خواهند بود، پاك و منزه 

  لفسدتا.  است خدا از این نسبتها لوکان فیهما الهۀ اال اللّه

  شود. در بیرون ذات است، بنابراین هیچگونه اشکالى وارد نمىکنیم که آن فارق  دوگانه پرست: فرض مى

ـ یکتاپرست: نخستین اشکال این فرض این است که فارق ذاتى و صفاتى باید در خـود ذات و صـفات   8

باشد، تا آن دو را از آنچه با هم اشتراك دارند، مشخص کند، و گرنه هیچگونه تعددى نخواهند داشت (با 

  ه با هم تعدد دارند).اینکه فرض این است ک
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شود که این دو کاسه، دو عددند  فى المثل: دو کاسه از هر جهت از جهات وحدت، اتحاد دارند، ادعا مى

فقط به این علت که در اینجا کاسه سومى وجود دارد که این کاسه سوم با آن دو کاسه مختصر فرقى دارد 

رد فرض خواهد شد؟ و آن دو کاسه مفروض را آیا فرقى که کاسه سوم دارد، موجب فرق آن دو کاسه مو

  دو عدد خواهد کرد؟ (مسلَّماً نه).

پرسـیم آیـا آن فـارق     و به فرض، آن فارق خارجى، (کاسه سوم) براى تحقق تعدد آن دو کفایت کند، مى

 سوم با آن دو (کاسه) اختالف دارد تا فارق بر اثر اختالف ـ هر چند اندك ـ تحقق یابد، گرچه بیـرون از   

  ذات آن دو باشد یا مثل و مساوى آن دو است.

دوگانه پرست: بلکه آن فارق، با آن دو، اختالف دارد و چون این اختالف در ذات آن دو نیست، ضـررى  

  ندارد.

ـ یکتاپرست: بنابراین این فارق نیز همچون آن دو خدا، باید قدیم باشد، چنانکه آن دو قدیم بودند، تـا  9

از ازل متعدد بودند، در این صورت آیا این فارق که دارنده چیزى است که آن  حکم کنیم که آن دو خدا

اسـت، اگـر    "صفت نقـص "نسبت به ساحت پاك خدائى است یا  "صفت کمال"دو خدا ندارند، آن چیز 

صفت کمال است، بنابراین آن دو خدا فاقد این کمالند و در نتیجه از مقام خدائى به خاطر این نقـص بـر   

  لفسدتا.  اشند لوکان فیهما الهۀ اال اللّهب کنار مى

ایم؛ زیرا مسـلم اسـت کـه چیـز      و اگر بگوئیم آن فارق خارجى، صفت نقص است، خالف ضرورت گفته

نهایت است، وقتـى کـه نقـص     ء بى شود، چرا که ازلیت عبارت از کمال و بى نیازى شى ازلى، ناقص نمى

شود که آن دو خدا قبـل از وجـود ایـن فـارق      ن مىداشت، حادث است و وقتى که حادث بود، نتیجه ای

خارجى، یکى بودند وانگهى ممکن نیست که فارق حادث واحد ازلى را تبدیل به متعدد کند، و اگر چنین 

کند، معنایش این است که آن را پس از ازلى بودن، مبدل به دو چیز حادث کرده و این محال است از دو 

  جهت:

  ـ حادث شدن ازلى 1

  دث شدن خدا.ـ حا2

گوئیم که آن فارق نیز مثل آن دو خدا، ازلى است، در این صورت هیچ گونـه اشـکالى    دوگانه پرست: مى

  نیست.
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  خدا نهایت بى

ـ یکتاپرست: فرض همانند بودن فارق با آن دو خداى مثل هم، چیزى اضافه بر فرض دو خـداى مثـل   10

اینکه فقط عدد را بر آن افزودیم، زیرا فارق مثل آن دو، در حقیقت فارق نیست  هم بدون فارق نیست، جز

  وانگهى خود این هم نیاز به فارقى دارد تا بین او و آن دو خداى مثل هم را مشخص کند.

رمز این مطلب این است که: در هر حال فارق؛ نیاز الزم به داشتن اختالف بین فارق و چیـزى کـه از آن   

  رد، پس نبودن اختالف دلیل نبودن فرق و فارق است.مشخص شده دا

ء مثـل هـم (طبـق فـرض)      وانگهى بر اساس این فرض، دیگر حد و مرزى وجود ندارد؛ زیرا این سه شى

ء، متّحد باشند، پنج خدا خواهـد بـود و    دست کم نیاز به دو فارق دارد، و اگر این دو نیز مثل آن سه شى

 9ادامه یابد، سر از  "فرض هم مثل بودن"ق دارند، سپس اگر به همین ترتیب این پنج خدا نیاز به چهار فار

  گردد... نهایت، خدا تصور مى آورد که نیاز به هشت فارق دارد و به همین ترتیب، تا بى خدا در مى

بنابراین فرض هم مثل بودن بین فارق و خدایان در حقیقت فرض محدود کردن عدد خـدا بـه نامحـدود    

نهایت عددى فعلى به هر حال محال است چنانکه قبالً  در عدد خواهد شد، و روشن است که بىکردن آنها 

  نهایت در دو خدا باشد ـ محال است. نهایت ـ هر چند این بى ء در بى بیان کردیم، به اضافه اینکه تعدد شى

این فرض این است که و اگر طبق این فرض، در حد و مرزى، مثالً در سر عدد میلیارد توقف کنیم، الزمه 

نصف میلیارد جز یک عدد، فارق باشد و بقیه خدا باشند، و چنانکه در اشکال نهم گفتیم وجـود آن همـه   

خداى متعدد امکان ندارد،  یا به جهت اینکه فاقد کمال یا کماالت خدائى خواهند بود، و یا اینکه فـارق  

  رب العرش عما یصفون.   لفسدتا فسبحان اللّه  اللّه آورد لوکان فیهما الهۀ اال ازلى، سر از نقص بیرون مى

ناپذیر بر ابطـال فـرض دوم (خـدایان متّحـد در ذات و      اینها ده اشکال کامل بود که دلیل محکم و آسیب

  باشد که از جهتى مشترکند و از جهت دیگر فرق دارند. صفات) مى

  

  یهودى کمونه ابن معروف اشکال

  کامل جداى خداى دو فرض

کنیم که این دو خدا از تمام جهات، ذاتى و صفاتى از هم جـدا هسـتند چنانکـه     دوگانه پرست: فرض مى

این عقیده را دارد، بنابراین هر یک از این دو خدا از هر جهت با دیگرى فرق دارد بى  "ابن کمونه یهودى"
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ورد اشتراك داشته باشد، در این صورت هیچ گونه اشکال (ترکیب و غیـره) وارد  آنکه نیاز به فارق و یا م

  شود. نمى

گفت آن دو خدا از هیچ جهت ذاتـى   یکتاپرست: اوالً ـ این فرض، بیرون رفتن از فرض اول است (که مى 

هرج  یا صفاتى با هم اختالف ندارند) و برگشت به فرض تضاد دو خدا است، که نتیجه آن فساد و رنج و

شوند و هم  لفسدتا هم خدا و خدایان فاسد مى  باشد لوکان فیهما الهۀ اال اللّه و مرج در خلقت و تدبیر مى

ها و زمین، و نظر به اینکه فساد و هرج و مرج اصلى در خلقت و تدبیر جهان نیست، پـس خـدائى    آسمان

  جز خداى یکتا و بى همتا نیست و او از این نسبتها منزه است.

ء حادث الاقـل   ء ازلى یا دو شى ـ تباین کلى فقط بین وجود ازلى، با وجود حادث هست، اما دو شى  ثانیاً

  در اصل ازلیت یا حدوث اشتراك دارند.

شوند،  بنابراین این دو خدا، چرا در ازلیت و سپس در همه امورى که در ذات و صفات موجب خدائى مى

  شریک هم نباشند؟

ى    ند، در این دو خدا، آن خدائى که واحد نشانهاگر بگوئید هیچ شرکتى ندار هاى الهى است، خـداى ازـل

  است، و آنکه فاقد است، مخلوق حادث است.

و اگر بگوئید شرکت دارند، بنابراین باید بین این دو فارقى که مالك تعدد است باشـد، در ایـن صـورت    

  لفسدتا.  ان فیهما الهۀ اال اللّهکند لوک همان ده اشکال که قبال ذکر شد، خدائى هر دو را باطل مى

ثالثاًـ بدون شک ذات خدا عین صفات ذاتى او است و صفات ذاتى او عین ذات او است، صفت حیات ـ  

تباین کلى بین دو خدا وقتى که  1باشند  علم و قدرت ـ خدا که صفات ذاتى خدا هستند عین ذات خدا مى

در ذات و صفات فرض شود، معنایش این است که صفات دو خدا نیز همچون ذاتشان متباین هستند، پس 

  علم و قدرت هر یک، با علم و قدرت دیگرى تباین دارد.

و اختالف در صفات، به خصوص در صفات ذاتى که سرچشمه سایر صفات و کارهاى خدا است، ناگزیر 

در کارهاى دو خدا خواهد شد، در نتیجه، هرج و مرج و بى نظمـى در خلقـت و تـدبیر     منجر به اختالف

  شود. آید، و این دو امر، به فساد و تباهى کشیده مى جهان پدید مى

خوانیم و ما کان معه من اله اذا لذهب کل اله بما خلق و لعلى بعضهم  مى 94در قرآن در سوره مؤمنون آیه 

و با او هیچ معبودى نیست (اگر بود) آنگاه هر معبودى آنچه آفریـده  "ا یصفون: عم  على بعض سبحان اللّه

جستند، پاك و منزه است خـدا از   کرد، وانگهى بعضى از معبودها بر بعضى دیگر برترى مى است جدا مى

  ."این نسبتهاى ناروا

                                                        
 شود. ھاى آینده در بحث توحید صفات خاطرنشان مى ـ  چنانكھ در بحث ١
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: "ا الى ذى العـرش سـبیال  قل لو کان معه الهۀ کما یقولون اذا ال بتغو "خواندیم: 45و در سوره اسراء آیه 

بودند، آنگاه به سـوى خـداى عـرش راهـى      گویند، اگر با خدا معبودانى مى بگو آنطور که (مشرکان) مى

  ."یافتند مى

ترى من فطور ثم  ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل"خوانیم:  مى 67و در سوره ملک آیه 

: در آفرینش خدا، هیچ تفاوتى نبینى، پس دیده "و هو حسیرارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا 

بینى؟ سپس باز نظر کن، که دیده به سـوى تـو بـاز     به آسمان بگردان، آیا در آن هیچ سستى و شکافى مى

  ."گردد در حالى که فرومانده و خسته شده است مى

  

  خدا دو تدبیر و خلقت مورد در نهائى نتیجه

ـ اشتراك این دو در جهتى 3ـ تباین کلى بین دو خدا 2ـ هم مثل بودن مطلق دو خدا 1تا حال سه فرض (

و تباینشان در جهات دیگر) براى اعتقاد به دو خدا بیان گردید، اینک در رابطه با این سه فرض، نسبت به 

  شود: هاى زیر مطرح مى خلقت و تدبیر جهان فرض

  دو خدا است، و تدبیر به عهده دیگرى!ـ یا خلقت به عهده یکى از 1

  ـ یا هر دو به کمک هم اشتراك در خلقت و تدبیر دارند.2

  ـ یا قسمتى از خلقت و تدبیر در عهده یکى، و قسمت دیگر در عهده دیگرى است.3

  هر سه فرض، نشانه عجز و ناتوانى هر دو خدا است، بنابراین هیچکدام، مقام خدائى ندارند .

گوئیم چرا خداى خالق، مستقلّاً نتواند تدبیر کند و یا خـداى مـدبر    در مورد فرض اول، مىتوضیح اینکه: 

مستقلّاً نتواند خلق کند، و در نتیجه خلقت و تدبیر بینشان تقسیم گردد، آیا این تقسیم بخاطر عجز هر کدام 

باشد نشانه عجز و نسبت به کار دیگرى است و یا بخاطر ترس از خشم دیگرى است؟ به هر حال هر کدام 

  باشد. نقص است و ساحت پاك خدا منزه از عجز و نقص مى

دانـد   بیند یا مصلحت را نمى و یا اینکه: هیچکدام از دو خدا جز آنچه به آن اختصاص دارد، مصلحت نمى

که دخالت کند، یا اینکه در نظم کامل جهان هر دو امر (دیدن و دانستن مصلحت) الزم است، و ندیدن و 

  ستن جهل و ناتوانیست، و ساحت پاك خدا منزه از نادانى و ناتوانى است.ندان

ء ممکن الوجود  پرسیم آیا شى و در فرض دوم و سوم نیز همین اشکال وارد است، بلکه بیشتر، چرا که مى

(مخلوقات) نیاز به دو خداى کمک هم دارد و یا به یکى از آنها دارد؟ وانگهى آیـا یکـى از دو خـدا بـه     

  نیاز دارد یا نه؟ دیگرى
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ء ممکن الوجود به هر دو خدا با هم ـ هر طور که هستند ـ نیازمند است در این صورت هیچکدام    اگر شى

بدون دیگرى، خودکفا نیست، پس هر دو عاجز و نیازمندند و اگر نبودند پس چرا به کمک هم نیاز دارند 

و یا کمک به توانا بود، و چنین کمکى لغو و  آیا این کمک، کمک به ناتوان بود که دلیل عجز ناتوان است،

پرسیم این مصـلحت   آورد و یا این کمک به خاطر مصلحت بود، مى بیهوده است، و سر از نقص بیرون مى

چیست؟! آیا این مصلحت رعایت جانب شریک است تا به او فشار وارد نشود، اینکـه حـاکى از ضـعف    

یک به تنهائى به تمام مصلحت است، این هم دلیل جهل شریک خواهد شد، و یا بخاطر خودکفا نبودن شر

  و عجز شریک خواهد گردید.

خالصه اینکه: اگر یکى از دو خدا، کامالً خودکفا باشد، وجود خداى دوم بیهوده است، وگرنه هر دو خدا 

  به هیچ وجه مقام خدائى ندارند: لو کان فیها الهۀ اال اله لفسدتا...

زنـد؟ تـا از    دام از دو خدا در برابر شریکش، دم از استقالل به خدائى نمـى وانگهى به هر حال چرا هر ک

رود و یکى بر دیگـرى   شرکتى که دلیل نقص است بیرون آید، و چرا هر کدام به سوى آفریده هایش نمى

  جوید؟ برترى نمى

ه ذکـر نمونـه         از آن اى  این مطالب از براهین پاسداران وحى، الهام گرفتـه شـده اسـت، کـه در اینجـا ـب

  پردازیم. مى

  :فرمود چنین توحید درباره مشرکان، از یکى با بحثى در السالم علیه صادق امام

گوئى دو خدا وجود دارد خالى از این نیست که یا آن دو خدا ازلى و توانا هستند و یا  ...سخن تو که مى"

اگر هر دو توانا باشند پس چرا هر کدام از این دو، رفیق خود ناتوانند، یا یکى توانا است و دیگرى ناتوان، 

پندارى یکى از آنها توانا است و دیگرى ناتوان، ثابت  را طرد نکند و دم از استقالل به تدبیر نزند، و اگر مى

شود که آن دو، یکى است (یعنى خدا همان توانا است) چنانکه همین مطلب را در مورد ناتوانى دومى  مى

  ئیم (که او خدا نیست و خدا همان توانا است).گو مى

و اگر گفته شود: آنها دو خدایند، این ادعا خالى از این نیست که یا هر دو خدا از هر جهت اتفاق دارند و 

یا اختالف دارند، و نظر به اینکه ما سراسر جهان آفرینش و ستارگان و آمد و شد شب و روز و خورشید و 

بینیم، دلیل بر آن است که خداى تدبیر کننده، یکتا  نظم و تدبیر واحد و یکنواخت مى ها را در ماه و پدیده

  است.

وانگهى اگر ادعا کنى که دو خدا وجود دارد، ناگزیر باید بین این دو خدا فارقى باشد تا تعدد، صدق کند، 

ـ   ء سوم مى در این صورت خود آن فارق به اضافه آن دو، شى راه آنهـا اسـت،   شود که در ازلى بـودن هم



 295

آید و آن  بنابراین سه خدا خواهد بود و اگر ادعا کنى که سه خدا وجود دارد همین سخن در اینجا هم مى

اینکه بین هر دو خدا باید یک فارقى باشد بنابراین در سه خدا، دو فارق الزم است، نتیجتاً، این موضـوع  

  1."شوند نهایت زیاد مى بى آورد، و به همین ترتیب خدایان تا سر از پنج خدا در مى

آخرین سخن ما این است که: چرا هر خدائى پیامبرى را براى دین مخصوص خودش مبعـوث نکـرده تـا    

بینـیم همـه    بندگان را به آن هدایت کند، و فقط یکى از آن خدایان، این کار را کرده است، چرا کـه مـى  

کنند و اتفاق دارند که خدا جز خدایى که آنها را فرستاده نیست،  اى یکتا دعوت مىپیامبران مردم را به خد

  که بر اساس وحى، رسالت آنها صادر گردیده است.

خوانیم: ام اتخذوا و امن دونه آلهۀ قل هاتوا برهانکم هذا ذکر من معـى و   مى 23در قرآن سوره انبیاء آیه 

گیرند، بگو: برهان خود را  آیا جز او، معبودانى مى "فهم معرضونذکر من قبلى بل اکثر هم ال یعملون الحق 

اند (نه) بلکه بیشترشان حق را  بیاورید، این است یادداشت کسانى که با منند، و کسانى که پیش از من بوده

  ."دانند و از اعراض کنندگانند نمى

ت خداى دیگر با ایـن خـدا   روشن است که باید این خدا را به خدائى پذیرفت، و کسانى که ادعاى شرک

کنند جاهل است و  کنند، بر اساس برهانى که گفتیم نباید پذیرفت، چرا که چنین خدائى که آنها ادعا مى مى

  حکیم نیست؛ زیرا رسوالنى نفرستاده است.

جهل و عدم حکمت، به روشنى داللت تام دارند که خدائى جز خداى یکتا نیست، و سـاحت پـاك او از   

  مشرکان منزه است. این نسبتهاى

  

                                                        
 ١٩٥و  ١٩٤، ص ١٠ـ  بحار، جلد  ١
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  چهارم جلد

  اول بخش

  توحید مختلف بحثهاى

  قرآن در توحید آیات به نظرى

  پردازیم: شد مىدرخ در اینجا به بررسى آیات روشنى از قرآن که نور توحید در پرتو آنها مى

: اگر در زمین و آسمان معبـودانى  "لفسدتا  لوکان فیهما الهۀ اال اللّه"خوانیم:  مى 22ـ در سوره انبیاء آیه 1

  ."شدند بود البته هر دو فاسد مى جز خدا مى

شدند و این فساد، نتیجـه اخـتالف نظـم در     شد، یا خدایان و خدا فاسد مى یعنى زمین و آسمان فاسد مى

  گرفت. ود، که از اختالف نظم دهنده سرچشمه مىجهان ب

  :آید مى وجود به ذیل فساد سه حتماً خدا، دو فرض در

  شد. ـ فساد تعدد که در فرض همانند بودن دو خدا، تعدد آنها به یکتائى تبدیل مى1

رض اشتراك آن دو در جهتى و اخـتالف  ـ فساد هر دو خدا بنابر فرض تباین کلى بین آن دو، یا بنا به ف2

  آن دو در جهت دیگر.

  ـ فساد آسمانها و زمین بنابراین دو فرض (تباین، و اشتراك در جهتى و اختالف در جهت دیگر).3

دهـد، و   پس جهان بر یک سنخ و یک ناموس استوار است، که همان همه اجزاء جهان را به هم پیوند مـى 

سازد و این ناموس و تنظیم یـک سـنخى،    وع منظم را به هم مرتبط مىحرکتهاى این اجزاء و حرکت مجم

شد و اختالف و  ها متعدد مى نشانه آفرینش یک اراده، از خداى یکتا است، اگرچند خدا وجود داشت اراده

گردید، پس اراده  آمد و به دنبال آن قوانین خلقت، مختلف و گوناگون مى ها به وجود مى تفاوت در پدیده

باشد اگر خـدایان متعـددى در    ات اراده کننده است و قانون یک سنخى جهان مظهر اراده نافذ مىمظهر ذ

جهان وجود داشت، چنین یکنواختى و وحدتى که ارکان جهان را به هم پیوند داده، و جهت و راه آنها را 

یـژه عینـى و   رفت و هرج و مـرج و فسـاد بـه دنبـال آن پیونـد و      بر این اساس رهنمون کرده، از بین مى

  پاشید. توانند انکار کنند، از هم مى محسوسى که لجوجترین منکران، آن را به خاطر محسوس بودنش نمى
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دهد که نظام واحدى در جهـان   و فطرت دست نخورده و سالم در رابطه با این موضوع، گواهى فطرى مى

را ایجاد کـرده و اراده واحـد   کند و این نظام واحد دلیل بر اراده واحدى است که این نظام  حکومت مى

دلیل بر یکتائى آفریدگار مدبر این جهان سراسر نظم و پیوند است، که در خلقت و ادامه حیاتش، هـرج و  

: پاك و منزه است خداى عرش و هستى، " 1رب العرش عما یصفون  فسبحان اللّه"مرج و اختالفى نیست: 

: خـدائى کـه بـراى    " 2ال یسأل عما یفعل و هـم یسـالون  "دهند.  به او مىاز نسبتهاى ناروائى که مشرکان 

  شوند. شود، ولى مخلوقات براى کارهایشان بازخواست مى کارهایش بازخواست نمى

کند؟ خدا  اگر خدائى که بر تمام جهان هستى تسلط دارد، بازخواست شود، چه کسى او را بازخواست مى

لّط است و همه موجودات در تحت اختیار و اراده نامحدود و قیدناپذیر او هستند، هیچ بر همه بندگان مس

چیزى حتى نظام واحدى را که خدا در جهان به وجود آورده و پسندیده و آن را حاکم بر هستى قرار داده 

  سازد. این اراده را مقید نمى

ا میزانى که وضع گردیده است، سؤال و حساب و بازخواست بر اساس حدودى است که مشخص شده و ی

شـود، و مقیـد بـه     اما اراده مطلق خدا که حدود و میزانها را وضع کرده است، به پاى حساب کشیده نمى

خواهد، اما  آنچه از حدود و میزانها در جهان وضع شده نیست، بلکه اراده او تابع همانست که خودش مى

وضع شده است، پس مخلوقـات بازخواسـت و مـورد     مخلوقات تابع قانون و حدودى هستند که برایشان

  شوند. سؤال واقع مى

پرسند: چرا خـدا چنـین    کند، که همچون سؤال منکر، حیران مى آرى گاهى غرور، مخلوقات را مستبد مى

  یابند. خواهند بگویند در این آفرینش، حکمتى نمى آفرید؟ حکمت این آفرینش چیست؟ گویا مى

زم نسبت به معبود، تجاوز کردند، چنانکه از مرز درك محدود و کوتاه انسـان  چنین افرادى از مرز ادب ال

شناسـد و در چهـارچوب حـد و حـدود،      تجاوز نمودند، انسانى که همه علتها و سببها و هدفها را نمـى 

  محصور شده است.

اسـت کـه   داند، و همه چیز را تدبیر کـرده و بـر هـر چیـز تسـلّط دارد، او       اما خدائى که همه چیز را مى

  کند: الیسأل عما یفعل و هم یسألون. نماید و حکم مى کند و تدبیر مى گیرى مى اندازه

و ما کان معه من اله اذا لذهب کل اله بما خلـق و لعلـى بعضـهم علـى     "خوانیم:  ـ در سوره مؤمنون مى2

کرد و حتمـاً   را آفریده است، جدا مىو با او هیچ معبود نیست (اگر بود) آنگاه هر معبودى آنچه  3"بعض...

                                                        
 ٢٢ـ انبیاء،  ١

 
٢

 ٢٣ـ انبیاء،  

 
٣

 ٩٤ـ مؤمنون،  
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  ."جست بعضى از آنها بر بعضى دیگر برترى مى

  این آیه متضمن دو دلیل است: 

زد، و بـر   شد و دم از استقالل مى اول اینکه: اگر چند خدا وجود داشت، هر کدام با آنچه آفریده، جدا مى

هاى خلقت  اى از پدیده ن و یا هر پدیدهشد و بر این اساس هر جزئى از جها اساس نظام خاصى شناخته مى

گردیـد و در نتیجـه ریسـمان وحـدت در تـدبیر از هـم        داراى نظام خاصى، غیر نظام عمومى جهان مـى 

خورد، به رغم این که تدبیر جهان بر اساس نظام واحد و بهـم پیوسـته و    گسست و نظم جهان بهم مى مى

  کامل است، پس براى خدا، شریکى وجود ندارد.

جست و بر تخت خدائى خود دم  اینکه: اگر چند خدا وجود داشت، هر کدام بر رقیب خود برترى مىدوم 

بینیم نظام جهان کـامالً   زد و نتیجه این اختالف و برترى جوئى، جز بى نظمى نبود، ولى مى از استقالل مى

  باشد. واحد است، و همین دلیل عدم وجود رقیب براى خدا مى

یعنى هر کدام رقیبش  "الَفسد کلُ واحد على صاحبه"در تفسیر آیه فوق آمده:  السالم علیهچنانکه از امام صادق 

   1کرد. را فاسد مى

یا فساد در خلقت و تدبیر یا فساد بر وجود خداى دیگر یا فساد در هر دو خدا، چنانکه آخر آیه همه اینها 

که شـامل هـر    "جست البته بعضى بر بعض دیگر برترى مى "بعضهم على بعضو لعلى "شود  را شامل مى

بینیم پس بـراى خـدا شـریکى     شود، اما هیچ یک از این برتریها و آثارش را در جهان نمى گونه برترى مى

   2نیست.

: بگو اگر "قل لو کان معه الهۀ کما یقولون اذا ال یتغوا الى ذى العرش سبیال"خوانیم:  ـ در سوره اسراء مى3

  یافتند. ، آنگاه به سوى خداى عرش، راهى مىگویند، معبودانى با خدا بودند آنطور که مى

ـ راهى که به وسیله آن به خدا چیره شوند، و با او درگیر گردند و در نتیجه نظم جهان را از هم بپاشند ـ 1

  گیریم که خدائى جز خداى یکتا نیست. و از آنجا که نظم جهان بجاى خود برقرار است نتیجه مى

خواهند وادارند، ولى خدا آنها را به زبان  ب بجویند و او را به آنچه مىـ راهى که بوسیله آن به خدا تقر2

                                                                                                                                                         
 
 ٥١٩، صفحھ ٣ـ نورالثقلین، جلد  ١

 
٢
صدام جنایتكار، ـ در این موقع كھ بھ نوشتن این سطور مشغول ھستم كھ چند ماه است ھمچنان جنگ تحمیلى عراق بھ رھبرى  

بر ایران ادامھ دارد، این مطلب بھ نظرم آمد كھ نوعا كشورھا با ھم اختالف و نزاع دارند و در داخل كشورھا نیز جنگ و نزاع 
ھا و جنگھا و ستیزھا در زمان گذشتھ و حال فقط در رب�ع مس�كون زم�ین  و ستیز بین گروھھا جریان دارد، و این ھمھ بى نظمى

م از این رھگذر، بھ خداى واحد پى ببریم كھ چگونھ سراسر جھان را تحت نظ�م واح�د، ق�رار داده و میلیاردھ�ا توانی است، ما مى
شود این بى نظمى  كنند (و اگر احیانا در موردى بى نظمى دیده مى میلیارد و بیشتر موجودات ھر كدام با نظم خاصى زندگى مى

گی�ریم ك�ھ وح�دت و  آی�د، نتیج�ھ م�ى میلی�ون نظ�م اس�ت ك�ھ ب�ھ حس�اب نم�ىفرعى، عللى دارد وانگھى یك ب�ى نظم�ى در مقاب�ل ی�ك 
 ناپذیر بر یكتائى خداست. ھماھنگى تدبیر جھان دلیل خلل
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  پیامبرانش تکذیب کرد، پس معبودى جز خداى یکتا نیست.

ـ راهى به او بیابند، تا خداى صاحب عرش، آنها را به عنوان شریکان خود معرفى کند و آنها را طـرد و  3

  خوانیم: مى تکذیب ننماید، ولى خدا آنها را طرد کرد چنانکه

دهید که در آسمانها و  : بگو آیا خدا را به چیزى خبر مى"قل اتنبئون بما ال یعلم السماوات و الفى االرض"

  زمین سراغ ندارد.

کرد. در حالى که خدا نه تنها شریکى  شناخت، و معرفى مى بود، خدا آنها را مى اگر براى خدا شریکانى مى

که در هر جهت از جهات خدائى، براى شریک قائلند، با تأکید طرد و رد داند، بلکه آنها را  براى خود نمى

  کند. مى

حـاکى اسـت کـه     "قل لو کان معه الهۀ..."که براى ممنوعیت است عنوان شده  "لو"آیه فوق که با کلمه 

هـاى مشـرکان اسـت و     وجود خدایان، محال است و به طور کلى، تمام جمله به عنوان امتناع و طرد گفته

هائى از آفریدگان خدا نیستند و بر حسب قانون فطـرى جهـان بـه     انى که آنها مدعى آنند جز آفریدهخدای

باشند، و دلیل بر اینکه در راه  سوى او در حرکتند، و تحت اراده او هستند و محکوم به قوانین خلقت او مى

  .باشند خدا هستند اینکه مطیع فرمان و قوانین خدایند و فرمانبر اراده او مى

در اینجا اشـاره بـه مقـام بـزرگ      "عرش"ذکر کلمه  "اذا ال بتغوا الى ذى العرش سبیال"در آخر آیه آمده 

کننـد، بلکـه آنچـه     خداست، یعنى خدا بزرگتر از آن است که مشرکان ادعاى وجود شریک بـراى او مـى  

زیه و پاك داشتن خدا دهند، زیر عرش خداست، نه با خدا، از این رو بعد از آیه فوق به تن شریک قرار مى

  فرماید: از این نسبتهاى ناروا پرداخته مى

ء اال  سبحانه و تعالى عما یقولون علوا کبیرا تسبح له السماوات السبع و االرض و من فیهن و ان مـن شـى  

گویند برترى  او پاك و برتر است از آنچه مى"یسبح بحمده ولکن ال تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا: 

دارند (یعنى  ، آسمانهاى هفتگانه و زمین و آنچه در آنهاست، ساحت او را از نسبتهاى ناروا پاك مىبزرگ

گویـد   آسمانها و زمین دلیل بر پاکى او از نقائص است) و هیچ چیز نیست مگر آنکه به حمد او تسبیح مى

  ."یابید، بى گمان او بردبار آمرزنده است ولى شما تسبیح آنها را در نمى

ترى من فطور ثم ارجع  ماترى فى خلق الرحمان من تفاوت فارجع البصر هل"خوانیم:  ر آیه دیگر مىـ د4

: و در آفرینش خدا هیچ تفاوتى نبینـى، پـس دیـده     1"البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا و هو حسیر

از دیده بگردان، که دیده به سوى تو باز (سوى آسمان) بگردان، آیا هیچ شکافى در آن ببینى؟ پس از آن ب

                                                        
 ٤و  ٣ـ ملك، آیھ  ١
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   1."گردد در حالى که رانده و خسته و فرو مانده است مى

منظور از نفى تفاوت در این آیه (در آفرینش تفاوتى نبینى) این است که تنافى و تضاد و از هم پاشیدگى 

  هاى جهان نبینى، نه اینکه منظور نفى هرگونه تفاوت باشد. و هرج و مرج در پدیده

. (مانند بالها زنند آرى احیاناً شیطان و حزبش باعث هرج و مرجى خواهند شد و تا بتوانند به آن دامن مى

  کند). که بر اثر گناهان و...بروز مى

گردد، و از این  بینیم که به دور خود و به دور خورشید در مدار معین فضائیش مى به هر حال ما زمین را مى

کند و همچنین همـه سـتارگان سـیارات و اجـرام      لغزد، و در حرکت خود، کندى نمى مدار، به بیرون نمى

کنیم که هر کدام در مدار ویژه خود، با کمال نظم و حساب، بدون هرگونه اختالل و  ىسماوى را مشاهده م

  هاى دیگر. دهند. و همینطور پدیده برخورد به سیر و حرکت خود ادامه مى

گویند: در پشت این جهان، حرکـت دهنـده و    ناپذیر است که به ما مى هاى روشن و دلیل آسیب اینها نشان

گیرد، و داراى قـدرت اسـت و بصـیرت کامـل بـه       که خواب و چرت او را نمى تدبیر کننده یکتا هست،

هـا   اى غفلت، موجب از هم پاشیدگى ستاره حرکت دادن این سیارات در مسیرهاى خود دارد، وگرنه لحظه

  شد. و یا نزاع و درگیرى بین دو خدا مى

به این جهان پر اسرار بنگرد، به  انسان هرچه، دیدن خود را تکرار کند و با نگاههاى عمیق و فکرهاى ژرف

افزاید، آیه فوق اعـالم   علمش به نظم دقیق همه جانبه و پیوند کامل جهان بدون هرگونه تضاد و فساد، مى

کند که نظرها و نگاههاى عمیق به جهان و اسرار جهان، هر قدر تکرار شود و ادامه یابد، جز خستگى و  مى

ى   توانند، نقطه هرگز با این نگاهها نمىشود و  درماندگى و حیرت نصیبشان نمى اى از جهان را بى نظم و ـب

  تدبیر بیابند:

هرگونه دیدن باشد و از هر  "در آفرینش خدا هیچ تفاوتى نبینى"ـ ما ترى فى خلق الرحمان من تفاوت: 1

در نگرد، که کامل و همه جانبه و حکیمانه و دقیق است کـه   شخصى، رحمانیت خدا را در آفرینش او مى

هاى جهان شده است، با اینکه هر کدام از  اى بین انواع گوناگون پدیده نتیجه موجب نظم و هماهنگى ویژه

اند، و آثار آنها مختلف است، پـس در جهـان خلقـت، نقـص و خلـل و       ها براى کارى ایجاد شده پدیده

  اضطرابى نیست .

  ."بینى یا هیچ شکاف و خللى در آن مىدیده به سوى آسمان بگردان آ"ترى منفطور:  ـ فارجع البصر هل2

گیرى بیشتر و بار دیگر به آسـمان بنگـر، نگرشـى عمیقتـر از نگـرش       نگاه دیگر کن، براى تأکید و نتیجه

                                                        
١

اند و ت�و ھ�یچ  ـ مفھوم آیھ این است كھ: دوباره بھ آسمان نظر افكن، و نگاه خود را تكرار كن تا دریابى كھ دیدگانت خستھ شده 
 اى. گونھ تفاوت یعنى رخنھ و نقص و عیبى در آن نیافتھ
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بینى؟ به راستى آیـا هـرج و مـرج و بـى نظمـى و از هـم        نخست، آیا در آن خلل و شکاف و آسیب مى

  کنى؟! پاشیدگى مشاهده مى

و خوب بنگر تا به اسرار جهان و معماى خلقت آگاهى یـابى،   "بار دیگر بنگر": ـ ثم ارجع البصر کرتین3

به جاى آنکه بى نظمى و خلل ببینى، چه بسا نگاه نخستین تو، ترا به خوبى به نتیجه نرساند، دوباره بنگر، 

سته و ات را به سوى تو خ : دیده"ینقلب الیک البصر خاسئا"سپس نگاهت را تکرار کن، آن وقت است که: 

گردد، در حالى که با این همه نگاههاى تـو، تفـاوت و خللـى در جهـان مشـاهده       درمانده و ناتوان بر مى

شـود، و از   دیدگانت از اینکه به همه اسرار و نظام خلقت، آگاهى یابد، خسـته مـى   "و هو حسیر"نگردید 

  گردد. اینکه در جستجوى خود نقص و خللى ببیند درمانده مى

دهد، یکى اینکه این نگاههـا موجـب    ها به جهان خلقت دو گونه نتیجه مى نگاهها و نگرشتوضیح اینکه: 

کنند  شود، آنانکه نگاه هایشان چنین است، باور مى درك اسرار آفرینش و دستیابى به رموز عمیق جهان مى

ر امواج که خلل و شکاف و از هم پاشیدگى در جهان نیست، دوم نگاههائى است که نگاه کننده را غرق د

خواهند بر همـه چیـز آگـاهى     کند، مانند بسیارى از نگاههائى که مى سهمگین دریاى حیرت و شگفتى مى

افزایـد،   کنند، جز به حیرت و شـگفتى آنهـا نمـى    یابند، آنانکه در نگاههاى خود به جهان اینطور فکر مى

انـد و   رمانـده و خسـته شـده   کنند که در برابر آن همه عظمت آفرینش خداى مهربان، د سرانجام یقین مى

انـد راه ایـراد و    چشمهایشان به سوسو افتاده است، در این صورت چرا در چیزى که در آن حیران مانـده 

اند درست  پیمایند؟ آیا ایراد و اشکال در چیزى که برایشان مجهول است و به آن دست نیافته اشکال را مى

  است؟!

اى از جهان دست نیافت،  ى جهان هرگاه به حکمت نقطه ینندهآرى این یک قاعده عقلى منصفانه است که: ب

داند که آفریدگار جهان آگاهتر  براى او روا نیست که در ایراد و اشکال تراشى، عجله کند چرا که یقیناً مى

از اوست و حکمت او استوارتر است، پس باید به جاى عجله در اشکال تراشى، به قصود و کمبود فکرى 

  خود اقرار کند.

ایم، که هر ایراد و انتقادى در نظام جهان، نتیجه قصور  و ما در درسهاى علوم آفرینش این درس را آموخته

بینیم که دوش به دوش آن، مشـکالت علمـى حـل     و کمبود دانش است و در پرتو پیشرفتهاى علمى، مى

: و بـراى  "ن اال ما سـعى و ان لیس االنسا"گوید:  برد، چنانکه قرآن مى شود و بشر به راز خلقت پى مى مى

  ."انسان جز سعى و کوشش چیزى نیست

کند که در نظر و  ...قرآن در آیه فوق تحدى کرده و گفته این گوى و این میدان این روش قرآنى اقتضا مى"

هاى خدا، اهتمام بورزیم، و چنین توجه و نگاه عمیق و ژرف و دقیق است،  توجه به آسمانها و همه پدیده

  سته ما را بر آن برانگیزد.که قرآن خوا
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گردد، جهان درخشنده زیبا و شگفت  اما بى توجهى و کم التفاتى، موجب بى فروغى مشاهده این جهان مى

ها و اشارات رؤیائیش و عقل و  گردد و همچنین دل از الهام و دقیقى که چشم از جمال و فروغش سیر نمى

نگـرد، در   استى آنکس که با این دیده ژرف به جهان مىشود و به ر اندیشه از تدبر نظام و دقتش، سیر نمى

شود؛ زیرا همیشه براى چشم  تفریحگاه و چمن درخشان و چشمگیر الهى قرار گرفته که طراوتش کهنه نمى

  و قلب و عقل، تر و تازه است.

بردارى کسى که به مقدارى از طبیعت و نظام این جهان پى برده، چنانکه علم جدید مقدارى از آن را پرده 

رود، ولى زیبائى پرفروغ جهان آنقدر آشکار است که نیازى بـه   کرده، در حیرت و بهت و شگفتى فرو مى

این علم ندارد، از نعمتهاى خدا بر بشر این است که آنچنان قدرتى به بشر داده که اگر یک لحظه به جهان 

سطه از این جهان زیبا و پر طراوت پر برد، قلب فورى بدون وا بنگرد و تأمل کند، به شگفتیهاى آن پى مى

شود، آن وقت که گشوده شود و توجه کند، سپس همچون گفتگوى زنده با زنـده بـا    از وجد و هیجان مى

نشیند، و این موضوع قبل از آنست که قلب با فکر خود بـه جهـان آگـاه     هاى جهان به گفتگو مى این الهام

  یب و اعجاب آور باشد.گردد و در صدد دست یابى به این آفرینش عج

کنـد و آنهـا را بـه     بر همین اساس است که قرآن مردم را به نظر و توجه به این جهان دعوت مؤکّـد مـى  

نماید و خطاب و دعوت قرآن شامل همه مردم در هـر زمـان اسـت،     مشاهده شگفتیهاى خلقت ترغیب مى

شود. هـم درس   دان را نیز شامل مىخواه جنگل نشین باشد یا صحرانشین، چنانکه ساکنان شهر و دریانور

کند و هم دانشمند ستاره شـناس و دانشـمند    اى را که سواد نوشتن و خواندن ندارد را دعوت مى نخوانده

طبیعى و دانشمند فلسفى را و همه آنها در دعوت خدا مساویند و همه این قشرها مشمول دعوت قرآن بـه  

ه و نظر به جهان، سرشار از الهامات شده و قلبشان پـر از  نظر و توجه به جهان هستند و همه آنها در توج

   1."شود وجد و هیجان مى

  

  یکتاپرستى براى نقلى و فطرى دالئل

به یکتائى خدا، مخصوص  آید و آن اینکه: اعتقاد اى پیش مى دوگانه پرست:...در اینجا و آنجا مشکل پیچیده

ا افـراد    اندیشمندان بزرگ و صاحب نظران ماهرى است که در فلسفه هاى عقلى و غیره ید طوال دارند، امـ

عوام و ساده و طبقات متوسط از نظر علمى، قادر به درك دالئل توحید نیستند و در نتیجه این عقیده شامل 

                                                        
 ـ از تفسیر فى ظالل القرآن اقتباش شده است. ١
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  ها هستند. تفاق مکلّفین، همینآنها نیست، با توجه به اینکه اکثریت قریب به ا

اند،  بنابراین مشرکان در این طبقه بى سواد یا کم سواد، بر اثر درك نکردن دالئل عمیق توحید، مشرك شده

  خوانیم: به رغم اینکه در قرآن مى

و پائین از آن  بخشد : خدا هرگز شرك را نمى 1"ال یغفران یشرك به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء  ان اللّه"

  بخشد. باشد) مى را براى هر کس بخواهد (و شایستگى داشته

چرا خدا آنان را که فکر و اندیشه آنها کوتاه است، نبخشد بلکه این افراد هرچند مشرك باشند، سزاوارتر 

  باشند. از دیگران براى بخشش مى

کتائى خدا، مانند اصل وجود خـدا،  گوئید، بلکه توحید و ی یکتاپرست: نه هرگز، اینطور نیست که شما مى

داراى دالئل بسیار از جهان و از وجود خود انسان هست. هم عقلى و هم نقلى و فطرى و حتّى آنقدر کـه  

براى توحید دالئل نقلى قاطع شنیده شده، براى اصل وجود خدا شنیده نشده است، سپس سایر دالئـل در  

  او مساوى است. مورد هر دو اصل، هم اصل وجود خدا و هم یکتائى

  

  فطرى دلیل

یکى از دالئل، دلیل فطرت است، همانگونه که فطرت، وجود آفریدگار جهان را براى مـا ثابـت و مـدلّل    

  خوانیم: کند، در قرآن مى سازد، همچنین یکتائى خدا را ثابت و مدلل مى مى

: و  2"ه فلمانجاکم الى البر اعرضتم و کان االنسان کفوراو اذا مسکم الضر فى البحر ضل من تدعون اال ایا"

خوانید، در این وقت از شما گم  چون زیانى در دریا به شما رسد، هر آنکس (بتها) را که جز او (خدا) مى

  شود، ولى پس از آنکه شما را به ساحل برد و نجات داد، روگردان شوید و به راستى انسان ناسپاس است.

کند که خدا در تدبیر خود، داراى شریکانى از علل و وسائل محسوس و  انسان در حاالت عادى گمان مى

غیره است، ولى وقتى که در محاصره گرفتارى و هالکت قرار گرفت و همه وسائل از دستش رفـت، همـه   

ق فطرت او را آرامش گردد، که همین نقطه، اعما شوند و او به یک نقطه مرموز متوجه مى آنها از او گم مى

  بخشد. مى

  در قرآن اینگونه آمده:

                                                        
١

 ٤٨ـ نساء،  

 
 ٧٠ـ اسراء،  ٢
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ذلک الدین القیم ولکن اکثر   التى فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق اللّه  فاقم و جهک للدین حنیفا فطرة اللّه"

کـه  : روى خود را به سوى دین یکتاپرستى بدار (و پیروى کـن) فطـرت خـداداد را     1"الناس ال یعلمون

انسانها را بر اساس آن آفریده و در آفرینش خدا دگرگونى نیست، این است دین استوار، ولى بیشتر مـردم  

  ناآگاهند.

وقتى که انسان با چهره عقل و قلبش به فطرت متوجه شود و راه فطرت را پى گیرد، به خصوص هنگـامى  

  یابد. اى یکتا و بى همتا مىکه در فشار و بال و مصیبت افتاد، در این هنگام، خداى خود را خد

گیـرد و ایـن    این است دینى که از فطرت انسان یعنى از اعماق فطرت دست نخورده انسان، سرچشمه مى

ایستد و همین دیـن او را حتمـاً از آلـودگى     است دین استوار که انسان در هر سطحى باشد بر پایه آن مى

  د.ده شرك بیرون آورده و در کانال توحید خالص قرار مى

دین استوارى که: هیچگونه دست آوردهاى گوناگون انحرافى قدرت کنار زدن و نابود کردن آن را ندارند، 

هاى هـوى و هـوس آنـرا     شود مادام که پرده و همواره در وجود انسان حضور دارد و از انسان پنهان نمى

رانیت عقل، به سبب اطاعت از : نو"انارةُ العقلِ مسکوف بطوع هوى"گوید:  پنهان نسازند، چنانکه شاعر مى

  هواهاى نفسانى پوشیده شده است.

  خوانیم: در قرآن مى

پروردگار شما کسـى اسـت کـه     2"ربکم الذى یزجى لکم فى البحر لتبتقوا من فضله انه کان بکم رحیما"

  ه شما مهربان است.کشتى را در دریا براى شما به حرکت درآورد تا از فضل او طلب کنید، بى گمان او ب

دهد، حرکت کشتى در دریا است، که در لحظات خطـر،   ...گواه بسیار مهم که در زندگى ما احیاناً رخ مى

مثال نمونه است، آن هنگام که کشتى در وسط دریا در برابر امواج شکننده و سهمگین دریا قرار گرفت و 

اى کـه بتوانـد او را نجـات     وقع به هر نقطهاز هر سو احاطه شد، انسان که سوار آن کشتى است در این م

شوند که  اندازد و سرنشینان از کوچک و بزرگ، به هر حشیشى متوسل مى شود و دست مى دهد، متوجه مى

تا آنها را نجات دهد، حتى بزرگترین کشتیها در آن لحظات همچون پر در برابـر طوفـان، در خطـر مـوج     

  افتد. سرکش دریا مى

کند که دست خدا آن کشتى را به ساحل برساند و انسـانها را بـراى    احساس قوى مىباز انسان در قلبش 

  کسب فضل، از هالکت نجات دهد .

                                                        
١

 ٣٠ـ روم، آیھ  

 
 ٦٦ـ  اسراء،  ٢
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: بى گمان او به شما مهربان است. مهربانى خدا آشکارترین موضوعى است که قلـب  "انه کان بکم رحیما"

  شود. انسان هنگام این گونه خطرها، به آن متوجه مى

ل شده است، اینجا است که او ملبان آنگاه که خطر جدى مبدى بود و یقین کرد که راه نجات، به خطر جد

گردد و  و سرنشینان وسکّان و تیرو پارو و پایه و همه چیز را فراموش کرده و فقط به خداى یکتا متوجه مى

  خواند که نجاتش دهد. تنها او را مى

خواندید، در این هنگام گم شده  : هر چه را مى"اال ایاه ضل من تدعون"چنانکه در آیه دیگر اینگونه آمده: 

  است، جز خداى یکتا.

ولى انسان همان انسان است به محض اینکه از امواج دریا نجات یافت و به ساحل رسـید همـه چیـز را،    

برد، هوى و هوسها او را به سوى خـود کشـانده و    کند، خدا را از یاد مى حتّى لحظه خطر را فراموش مى

وقتى که شما را به ساحل بـرد و  "افکند، چنانکه در دنبال آیه فوق آمده:  هاى خود را بر فطرت او مى هپرد

مگر آن کسى که قلبش با خدا پیوند دارد، و به  1"نجات داد روگردان شوید و براستى انسان ناسپاس است

   2"نور خدا منور و روشن شده است!

بنابراین، عقیده به یکتائى خدا نیز همچون عقیده به اصل وجود خدا، فطرى است و فطرت نیـز در عمـق   

  ذات همه هست و در این جهت دانشمند و عوام برابرند.

  

  خدا یکتائى بر نقلى دالئل

طرت و دالئل آفاقى و انفسى (جهان و انسان) را با وحـى  کنیم که خدا دلیل عقل و ف ...سپس مشاهده مى

هاى هوى و هوس  کند، تا آنکس که فطرتش زیر پرده هائى که به سفَراى گرامیش؛ پیامبران کرده، تأیید مى

قرار گرفته و دالئل عقلیش درماندگى پیدا کرده، به کمک ایـن تائیـدها نجـات یابـد و در حقیقـت ایـن       

ى لطف و نور روى نور است و هر کس را که بخواهد و شایسته ببینـد بـه نـور    تاییدهاى وحى، لطف رو

  3لنوره من یشاء؛  یهدى اللّه«کند  خود هدایت مى

  »کند. خدا هر که را بخواهد سوى خویش هدایت مى

                                                        
١

 ٧٠ـ اسراء،  

 
٢

 قرآن اقتباس شده است.ـ از تفسیر فى ظالل ال 

 
 ٣٥ـ نور،  ٣
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  !سازد؟ مى مدلل را توحید اصل چگونه نقلى دلیل

کند با اینکه اصـول   دالئل نقلى براى اثبات اصول دین کافیست و یا آنها را تأیید مى هدایت شده: چگونه

  دین باید در میدان برّرسیهاى عقلى، تجزیه و تحلیل شود و در این میدانها اثبات گردد.

 گوید در جهان خدا وجود یکتاپرست: اوالً: این دالئل نقلى به دلیل عقل، مورد قبول است؛ چرا که عقل مى

هـاى   دارد، سپس به دلیل لطف و غیره براى خدا، سفیرانى هست و ما آن فرسـتادگان را همـراه آن نشـانه   

شناسیم، چه اینکه چیزهائى در اختیار آنها است که غیر خدا از آنها عاجز است، پس  روشنى که دارند مى

  کنیم: تا اینجا به رسالت و صدق آنها پى برده و اینگونه اقرار مى

ـ این افراد مخصوص، رسوالن او هسـتند؛  3ـ لزوم فرستادگان پیامبران از ناحیه خدا 2آفریدگار  ـ اثبات1

  هاى روشنى در اختیار دارند که دیگران از چنین اختیارى ناتوانند. چرا که نشانه

در این صورت بر ما الزم است که سخن آنها را بشنویم و بدون دلیـل و لجاجـت بپـذیریم؛ زیـرا آنچـه      

  گویند، پس تصدیق آنها تصدیق خداست و تکذیبشان، تکذیب خدا است. ند از طرف خدا مىگوی مى

  زند: چرا که پیامبرى که نبوتش به دلیل عقل ثابت شده به استناد وحى فریاد مى

نفرستادیم  پیش از تو هیچ پیامبرى 1"و ما ارسلنا من قبلک من رسول اال نوحى الیه انه ال اله انا فاعبدون"

  مگر اینکه به سوى او وحى کردیم که معبودى جز من نیست پس مرا عبادت کنید.

: این است یادداشت کسانى که با منند و یادداشت کسانى که پیش از  2"هذا ذکر من معى و ذکر من قبلى"

  من بودند.

را از خدا صادر شده تصدیق کنیم، پـس   کند که آنچه در این صورت، دالئل عقلى گذشته به ما دیکته مى

  ایم. اگر تکذیب کنیم و یا در آن شک نمائیم، اصل وجود خدا را تکذیب کرده و در سخنش شک کرده

آرى، اثبات اصل وجود خدا، منحصراً نیاز به دالئل عقلى دارد بى آنکه دالئل نقلى نقشى داشته باشند، جز 

زیرا کسى که در اصل وجود خدا، شک دارد به آنچه از او صـادر  دهند؛  کنند و توضیح مى اینکه تأیید مى

کند و قبول ندارد، آیا پذیرفتن فرع، قبل از اصل، درست است؟ و یا تصدیق رسـول،   شود، توجه نمى مى

  قبل از تصدیق فرستنده رسول درست است؟ مسلّماً نه.

یر او ثابت شد و نیز ثابت گردید که ولى پس از آنکه به دالئل عقلى، اصل وجود خدا، علم، عدالت و تدب

او داراى رسوالن بشیر و نذیر هست، در این وقت بر ما واجب است که سخنان آنهـا را خـواه در اصـول    

                                                        
١

 ٢٥ـ انبیاء،  

 
 ٢٤ـ انبیاء،  ٢
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گویند بلکه بـر اسـاس وحـى حـرف      دین باشد یا فروع دین، بپذیریم؛ زیرا آنها از روى هوى سخن نمى

  زنند. مى

شود و گاهى  ى است که به دالئل عقلى و نقلى فراوان ثابت مىیکتائى خدا و صحت روز رستاخیز از اصول

شود؛ زیرا عقل به اندازه قدرتش،  براى اثبات این دو به دالئلى نقلى که از وحى سرچشمه گرفته، اکتفا مى

  وحى را تصدیق کرده است.

ول دین، وانگهى براى شرح اصول دین، پس از اجمال آن، راهى جز وحى نیست؛ زیرا عقلها در شرح اص

  اختالف دارند، به رغم اینکه در اصل وجود آفریدگار و سایر اصول دین بطور اجمال اتّحاد دارند.

به عالوه، راهى براى طرد ادله نقلى نیست، بر خالف بعضى از دالئل عقلى که بوسیله دالئل عقلى دیگـر،  

ناپذیر عقلى است. مانند آیه ذیل  خللشود. اضافه بر اینها: گاهى دالئل نقلى بیانگر دالئل قاطع و  باطل مى

 1»انه ال اله اال هو و المالئکه و اولواالعلم قائما بالقسط ال اله اال هو العزیز الحکیم  شهد اللّه«خوانیم:  که مى

دهد که معبودى جز او نیست و فرشـتگان و صـاحبان    : خدا (با ایجاد نظام واحد جهان هستى) گواهى مى

دهند و گواهى آنها از روى عدالت است، گواهى بر اینکه معبـودى   اى) گواهى مى نش (هر کدام به گونهدا

  جز او نیست که هم توانا است و هم حکیم. 

  

  خود یکتائى بر خدا گواهى

به یکتائى صـفات و   ـ  2ـ به یکتائى ذاتش   1دهد:  توضیح آیه فوق اینکه: خدا گواهى بر یکتائى خود مى

ـ به آنچه بر رسـوالن خـود     5ـ به نظمى که آفریده   4ـ به آنچه که ما را بر آن سرشته است   3کارهایش 

ـ گواهى بر اساس عملش که بـر    6وحى کرده گواهى از او و از آفاق و انفس (جهان و انسان) که آفریده 

  همه چیز احاطه دارد.

داند؛ چـرا   رو است که ذات صفات خدائى، تعدد خدا را محال مىـ گواهى به ذات و صفاتش: از این   1

که ذات و صفات خدا نامحدود است و چیز نامحدود با تعدد، سازگار نیست و فقط دلیل بر یک حقیقـت  

  است چنانچه قبالً گفتیم. 

ـ   2 اى ـ گواهى به کارهایش: از این رو است که وحدت و هماهنگى و پیوند و عدم هرج و مرج در کاره

  خدا همه و همه نشانه یکتائى بجا آورنده این کارها است. 

                                                        
 ١٨ـ آل عمران/  ١
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ـ گواهى به ایجاد فطرت ما: ازاین رو است که فطرت ما گواه عمیق مسلّمى اسـت بـه یکتـائى فطـرت       3

  بخش. 

ـ گواهى به نظام جهان، از این رو که به هم پیوستگى و عدم اخالل جهان گواه صادق بر یکتـائى خـدا     4

  است. 

 آلـه  و علیـه  اهللا صـلى هى از رهگذر آنچه بر رسوالنش وحى کرده، مانند اینکه در قرآنش که به پیامبر اسـالم  ـ گوا  5

  وحى کرده: 

دو معبود مگیرید، جز این نیست که  1» ال تتخذ و االهین اثنین انما هو اله واحد فایاى فارهبون« فرماید:  مى

  من بترسید.  او معبود یگانه است، پس تنها از

  بى گمان منم خدا، معبودى جز من نیست پس مرا عبادت کن.  2»ال اله اال انا فاعبدنى  اننى انا اللّه«و: 

شود  بگو جز این نیست که بر من وحى مى 3»قل انما یوحى الى انما الهکم اله واحد فهل انتم مسلمون«و: 

  ى یگانه است، پس آیا شما تسلیم شدگان هستند.که معبود شما معبود

فرماید  ـ گواهى به علمش: از این رو که خدا، به خدائى جز ذات پاك خودش آگاه نیست و خودش مى  6

  خدائى غیر از خودم نیافتم. 

ى در آسمانها و زمـین  : بگو آیا خدا را به چیز 4»بما ال یعلم فى السماوات وال فى االرض  قل اتنبئون اللّه«

  داند.  دهید که نمى خبر مى

بنابراین وجود خدائى جز خداى یکتا، محال است، اگر وجود داشت، خود خدا قبل از هر کسى بر او آگاه 

شد، خواه شریکش ذاتى باشد و یا خودش آن را شریک خود گرفته باشد، یا آن شریک، خدا را ردیف  مى

  دهند.  زّه است از آنچه که شریک قرار مىخود، گرفته باشد، خدا پاك و من

دهند کـه خـدائى    ـ به اینکه گواهى به صدق وحى مى  1پردازد، گواهى آنها: سپس به گواهى فرشتگان مى

ـ گواهى آنها از این رو که 2رسانند  جز خداى یکتا نیست و هم چنین این وحى را به فرستادگان خدا مى

نگرند. پس فرشتگان وحى  و مرج و اخالل و از هم پاشیدگى مى جهان را بر اساس نظام واحد بدون هرج

کنند و سایر فرشتگان با سخن و علم خود به آنچه از طرف خـدا   کلمه توحید را همراه اذن خدا وحى مى

                                                        
  ٥١ـ نحل /  ١

 
٢

  ٢٠ـ طھ /  

 
٣

  ١٠٨ـ انبیاء/  

 
  ١٨ـ یونس /  ٤
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  دهند.  صادر شده است گواهى مى

از وحى و آیات دانند  اند و مى ـ مانند گواهى رسوالن به آنچه که دیده 1سپس گواهى صاحبان علم است: 

  هاى بسیار و آشکار بر یکتائى خود است.  هاى جهان هستى و وجود انسان که نشانه روشن خدا، یعنى نشانه

ـ گواهى به آنچه از طرف خدا به آنها ابالغ شده، آنجا که همه آنها اتفاق دارند که از طرف خداى یکتا   2

واهى به آنچه که از دالئل روشن بـراى توحیـد   ـ و گ  3اند، خدائى که جز او خدائى نیست  فرستاده شده

  اند.  آورده

انـد؛   و صاحبان علم از غیر پیامبران، مانند دانشمندان ربانى به آنچه که در مدارس وحى و تنزیل آموختـه 

  چرا که علم از بزرگترین برهانها در همه ابعاد هستى، بر وجود و یکتائى خدا است. 

دهند و گواهى آنها بـر اسـاس    ا و فرشتگانش، و صاحبان علم گواهى مىدر حالى که خد»: قائما بالقسط«

عدالت است نه بر اساس زور و غرور عقلى یا نقلى، بلکه گواهى آنها گواهى حـق اسـت کـه از حضـور     

دهنـد کـه    مطلق خدا القاء شده و هیچگونه برهانى از برهانهاى توحید از آنها پوشیده نیست. گواهى مـى 

  یز و حکیم نیست. خدائى جز خداى عز

هدایت شده: بسیار از استاد متشکرم و از درگاه خدا اجر و خوشوقتى شما را خواسـتارم، امیـدوارم ورق   

دیگرى از مناظراتى را که از منابع وحى و قرآن سرچشمه گرفته در اطراف توحید و صفات خـدا بـرویم   

  کردى! بگشائى، همانگونه که درباره اصل وجود خدا، این لطف را به من 

  

   مادى با السالم علیه صادق امام مناظره

   خدا یکتائى چگونگى

آمد و سؤاالتى کرد، از جمله عـرض کـرد: چگونـه     السـالم  علیهیکى از دانشمندان مادى به حضور امام صادق 

  خدا، یکى است؟ 

تائى خدا این است که همتا ندارد؛ زیرا غیر خدا هر یکتـائى را تصـور کنـى    السالم: منظور از یک امام علیه

آید (یعنى خدا واحد  داراى جزء است، ولى خدا یکتائى است که تجزیه بردار نیست و به شمارش در نمى

از تعدد، یکى نشـده و از یکـى    1گردد) عددى نیست و یکتائى او مسبوق به تعدد نیست و به تعدد بر نمى

                                                        
١

السالم است كھ فرمود: انھ واحد ال بعدد وال عن عدد وال بتأویل عدد... كھ بعداً خاطر نشان  یھـ داخل پرانتز از سخنان على عل 
 شود. مى
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  تعدد نیافته و تعدد در ذاتش محال است، نه تعدد در اجزاء و نه تعدد در افراد.

   آفرینش از هدف

ها ندارد و مجبور به آفریدن آنها نیست و  فلسفه آفرینش چیست؟ با این که او نیازى به آفریدهمادى: پس 

  شایسته نیست که ما را بیهوده آفریده باشد! 

السالم: آنها را به این جهت آفریده که حکمت دقیق خود را آشکار سازد و آگاهى خود را عینیت  امام علیه

اى  مـن گنجینـه  « ر نماید چنانچه در حدیث قدسى آمده، خدا فرمود:بخشد و تدبیر خود را در جهان ظاه

  »پنهان بودم، دوست داشتم شناخته شوم، مخلوقات را آفریدم تا شناخته گردم.

   شیطان آفرینش فلسفه

ن نداشـت و  مادى: آیا این هم از حکمت او است که براى خود دشمن خلق کرده، با اینکه او بود و دشم

سپس به پندار تو شیطان را آفرید و بر بندگانش مسلّط کرد، که آنها را به نافرمانى خدا دعوت نموده و به 

کند و آنها  یابد و وسوسه مى کند و آنچنان به او نیرو داد که با نیرنگهاى دقیق به دل آنها راه مى گناه امر مى

کشاند و شناخت خدا را  ازد و دین آنها را به انحراف مىاند را نسبت به پروردگارشان در شک و تردید مى

پرستند. چرا با اینکه حکـیم   شوند و غیر او را مى اى منکر وجود خدا مى زداید و در نتیجه عده از آنها مى

  است، چنین دشمنى را بر بندگانش مسلّط کرده و راه گمراه نمودن آنها را اختیار او گذارده است؟ 

رساند چنانچه دوسـتیش بـراى او    م: این دشمن که از آن نام بردى دشمنیش بخدا زیان نمىالسال امام علیه

افزاید، بـیم از دشـمن در    سودى ندارد، دشمنیش چیزى از ملک او نمیکاهد و دوستیش چیزى بر آن نمى

د، آن صورتى است که او بتواند زیانى برساند و یا نفعى داشته باشد، اگر تصمیم گرفت که ملکى را بگیـر 

را بگیرد و اگر خواست، قدرتى را نابود کند، همین کار را بکند اما شیطان یکى از بندگان خدا است کـه  

دانسـت کـه او    خدا او را آفرید که او را پرستش کند و به یکتائى او اقرار نماید و به هنگام آفرینش مـى 

تا اینکه خدا براى آزمایش به او  چیست و چه خواهد شد، او همواره با فرشتگان به عبادت خدا پرداخت

فرمان داد تا بخاطر آدم سجده کند، ولى او بخاطر حسد و شقاوتى که بر او چیره شده بود، نافرمانى کرد، 

در نتیجه مورد لعن خدا واقع شد و خدا او را از صف فرشتگان بیرون راند و به زمین فرود آورد، در حالى 

ود، به همین جهت کینه آدم و فرزندانش را به دل گرفت، ولى او هیچ که مطرود و ملعون درگاه خدا شده ب

گونه تسلّطى بر بنى آدم ندارد، مگر وسوسه کردن و دعوت نمودن به گمراهى، با اینکه خـودش در عـین   

  نافرمانى به ربوبیت خدا اقرار کرده است. 
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  چیست؟ براى بدها آفرینش

  توانست.  همه مردم را مطیع و یکتا پرست نیافرید با اینکه مى مادى: چرا خدا

آفرید، دیگر پاداشى وجود نداشت؛ زیرا اطاعت آنها در این صورت،  السالم: اگر آنها را مطیع مى امام علیه

ه انجـام        کار خدا بود نه کار آنها و دگر بهشت و دوزخى معنا نداشت، ولـى آنهـا را آفریـد و آنهـا را ـب

دستور داد و ترك کارهائى را از آنها خواست، و به وسیله کتابهاى آسمانى و رسوالنش، حجـت   کارهایى

را بر آنها تمام کرد و سپس آنها را در اطاعت و معصیت، آزاد گذاشت، تا بـا اختیـار خودشـان، خـدا را     

  اطاعت و یا نافرمانى نمایند و در نتیجه شایسته پاداش یا کیفر شوند.

  دهد.  ن انسان، کار خوب و بد را خودش انجام مىمادى: بنابرای

دهد  کند و کار بد را نیز او انجام مى دهد و خدا به آن امر مى السالم: کار خوب را انسان انجام مى امام علیه

  ولى خدا از آن نهى کرده است. 

  دهد؟ مادى: آیا انسان کار بد را با ابزارى که خدا در وجود انسان نهاده انجام نمى

تواند کار بـدى کـه از آن    دهد مى السالم: آرى، ولى انسان با همان ابزارى که کار نیک انجام مى امام علیه

اى  نهى شده انجام دهد یعنى خدا ابزارى که مخصوص کار بد باشد به او نداده، نه هرگز، بلکه ابزار، وسیله

خوانیم و هدیناه  نیک، چنانکه در قرآن مى تواند با آن کار بد کند یا کار است که در اختیار او است، او مى

  النجدین ما هر دو راه را به انسان نشان دادیم. 

  مادى: بنابراین انسان در انجام کارها آزاد است! 

دانسته او قدرت بر تـرك آن دارد و   السالم: خدا انسان را از هیچ کارى نهى نکرده، مگر اینکه مى امام علیه

دانست او قدرت بر انجام آن دارد؛ زیرا خـدا ظـالم نیسـت و کـار      گر اینکه مىبر هیچ کارى امر نکرده م

  نماید. نماید و بندگان را به قانونى که قدرت انجام آن را ندارند، مأمور نمى بیهوده نمى

تواند مؤمن باشد و حال آن که با ترك ایمان، خـدا   مادى: بنابراین کسى که خدا او را کافر آفریده آیا مى

  رد که او را بازخواست کند؟ حق دا

السالم: خدا همه مردم را به سرِشت اسالم ( فطرت توحید و تسلیم در برابر حق) آفریده و آنها را  امام علیه

به کارهائى فرمان داده و از کارهائى باز داشته است و کفر عنوانى است که انسان پس از انجام کـارى بـه   

شـود کـه مـدتى     آفرینش، کافر نیافرید و انسان هنگامى کافر مـى  شود. خدا کسى را هنگام آن متّصف مى

کند،  بگذرد و او به حد رشد برسد و حجت و تکلیف بر او تمام گردد، آنگاه خدا، حق را بر او عرضه مى
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  گردد. وقتى او انکار کرد، بخاطر انکارش کافر مى

او را به نیکى فرمان دهـد، بـا اینکـه او     مادى: پس جایز است که خدا براى بنده، بدى را تقدیر کند ولى

  رساند؟  تواند کار نیک انجام دهد، در اینصورت چگونه او را به کیفر مى نمى

ى عدالت و مهربانى خدا نیست که بدى را بر بنده تقدیر کند و بخواهد، سپس او  السالم: شایسته امام علیه

ن فرمان را ندارد و یا او را از چیزى باز دارد که او داند او قدرت به انجام آ را به چیزى فرمان دهد که مى

داند او قدرت بر فرمـانبرى   قدرت بر ترك آن ندارد، سپس او را به خاطر نافرمانى، کیفر دهد، با اینکه مى

  نداشته است. 

  

  

  شرور فلسفه

هاى  گان زیانبخش، جانوران خطرناك، زشتىمادى: پس این همه بدیها را در جهان که آفریده؟ مانند درند

پندارى که خدا چیزى را بیهوده نیافریده بلکه همه داراى فائده  بسیار، کرم و پشه، مارها و عقربها و تو مى

  و هدفى است؟! 

آید براى درد مثانه و از بین بردن سنگ  السالم: آیا توجه ندارى (داروئى که از) عقربها بدست مى امام علیه

کند، مفید است و بهتـرین درمـان زهرهـا آن     فایده دارد؟ و همچنین براى کسى که در بستر ادرار مى آن،

و اگر گوشت آن را بیمار جذامى بخورد، برایش نافع است،  1شود داروئى است که از گوشت افعى تهیه مى

  آید براى بیمارى خوره مفید نیست؟  سرخى که از زمین بدست مى پندارى که کرم تو مى

  فرمائى (من توجه نداشتم.)  مادى: چرا همین طور است که مى

السالم: اما پشه و کک، یکى از حکمتهاى آفرینششان این است که روزىِ پرندگانند، دیگر اینکـه   امام علیه

ترین  شوند، خدا ناتوان ورزد مى کند و تکبر مى مىموجب خوارى ستمگر سرکش که در برابر خدا قد علم 

کند، تا قدرت و عظمت خود را به او نشان دهد، همین پشه  آفریده هایش را بر آن ستمگر متکبر مسلّط مى

  بود که از بینى آن ستمگر (نمرود) وارد مغزش شد و او را کشت. 

گاه شویم، در این صورت در علـم، بـا خـدا    و بدان که اگر ما به همه مخلوقات خدا و همه اهداف آنها آ

                                                        
١

شود، بھ این ترتیب كھ مقدارى از زھر مثالً مار را بھ  ـ در علم طب امروز، پادزھرھاى ھر زھرى، از ھمان زھر گرفتھ مى 
نماید اطبّاء ھمان  كند و پادزھر ایجاد مى كنند گلبولھاى آن اسب براى جلوگیرى از آن زھر فّعالیت مى ىبدن اسبى تزریق م

 كنند. اند استعمال مى پادزھرھا را بھ صورت دارو در آورد. و براى بیمارانى كھ مار زده شده
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دانیم و دگر نیازى به او نداریم و با او در آگاهى یکسان  داند ما نیز مى مساوى خواهیم شد، و آنچه او مى

  خواهیم شد!

  توان گفت که خلقت خدا و تدبیرش در بعضى از موجودات ناقص است؟ مادى: آیا مى

  السالم: نه.  امام علیه

  دها را ختنه نکرده آفریده آیا خلق کردن آن پوست زیادى، حکمت دارد یا بیهوده است؟مادى: خدا مر

  السالم: حتماً حکمت دارد. امام علیه

دهید و ختنه کردن را که کار شما است بهتر از ختنه نکردن که کار  مادى: پس چرا آفریده خدا را تغییر مى

دانید، با اینکه کار خدا  و آن قالف زیادى را بیهوده مىشمرید  دانید، ختنه نکردن را عیب مى خدا است مى

گوئید این کـار خـالف حکمـت از     دانید، آیا مى است، اما ختنه کردن را که کار خود شما است، نیک مى

  روى اشتباه از خدا سر زده است؟

ولى خود خدا دستور داده و واجـب کـرده کـه     1السالم: همین ختنه نشده از روى حکمت است امام علیه

شود از راه بند ناف به مادر متّصل است و خداى حکیم  ختنه کنید، چنانکه کودك وقتى متولّد مىپسرها را 

او را به این صورت آفریده سپس به انسان دستور داده که آن را قطع کنند که اگر قطع نکنند هم براى مادر 

شد، آن را کوتاه کنند، در و هم براى کودك زیان دارد و همچنین ناخنهاى انسان که دستور داده وقتى بلند 

توانست از اول آن را طورى بیافریند که بلند نشود و همچنـین مـوى سـبیل و سـر، بلنـد       صورتى که مى

کنند و همچنین تخم، درگاوهاى نر، در صورتى که اخته کردن آنها بهتر اسـت،   شود و آن را کوتاه مى مى

  هیچ یک از اینها اشکال به تدبیر خدا نیست.

السالم این است که هر دو امر، داراى حکمت و مصلحت است هم آفرینش پوست اضافى  مام علیه(منظور ا

براى پسر و هم بریدن آن، هم آفرینش کودك در حالى که بند نافش به مادر متّصل است و هم بریـدن آن  

ین که پس از تولّد، هم ایجاد و رشد دادن ناخن و هم گرفتنش، همه داراى حکمت و مصلحت است، جز ا

اش دستور داده است  خدا قسمت اصلى آن را به خود اختصاص داده، سپس تدبیر قسمت دیگر را به بنده

ها است که مصالح خود را خودشان طبق دستور خدا اداره کنند، همانند  که این دستور، تعلیمى براى انسان

  همه قانونهائى که براى بندگانش وضع نموده است و او حکیم و آگاه است.)

  ها را براى رحمت آفریده یا براى عذاب؟ مادى: آیا خدا انسان

السالم: آنها را براى رحمت آفریده و آنها همواره گوناگون و پراکنده و مختلفند مگـر کسـى کـه     امام علیه

                                                        
١

ك پسر، ھنگامى كھ در رحم مادر است سپرى باشد تا چیزى مضر وارد سوراخ آلتش ـ ممكن است این قالف زائد در كود 
كند و قطرات ریز ادرار ممكن است زیر آن پوست اضافى بماند، در  نشود، ولى وقتى كھ متولّد گردید نظر بھ اینكھ ادرار مى

 اینجا بریدنش صالح است. 
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پروردگارت او را مشمول رحمت قرار دهد و براى همین رحمت آنها را آفرید و خدا قبل از آفرینش آنها 

  پیمایند. اى از آنها بر اثر انتخاب اعمال پست و انکار و الحاد، راه عذاب را مى که عدهدانست  مى

کند، شایسته عذاب الهى است، ولى کسانى که یکتا پرستند و خـدا را   مادى: آن کس که خدا را انکار مى

  شوند؟ اند، چرا گرفتار عذاب مى شناخته

کند ولى آنان که خدا را قبـول   هستند، مشمول عذاب ابدى مىالسالم: خدا آنان را که منکر خدا  امام علیه

کند و سپس آنهـا را از دوزخ   اند، خدا آنها را به طور موقّت در دوزخ عذاب مى دارند ولى نافرمانى کرده

   1کند. نماید و خدا به هیچ کس ظلم نمى خارج مى

  

  صابى عمران با السالم علیه رضا امام مناظره

ها است و آن در مجلسى واقع شد کـه دانشـمندان و اسـاتید و     این مناظره از مهمترین و عمیقترین مناظره

فیلسوفان از جمله عمران صابى ماتریالیست حضور داشت، در ایـن مجلـس پـس از سـؤال و جـواب و      

  رمود: چنین ف السالم علیهسکوت مجلسیان، حضرت رضا 

  خواهد بپرسد.  اگر در میان شما کسى که مخالف اسالم است، حضور دارد، بدون اینکه شرم کند هر چه مى

  شخصى به نام عمران صابى از جاى برخاست و گفت:

کردم، من به کوفه و بصـره و شـام و    کردى اقدام به سؤال نمى اى دانشمند مردم، اگر دعوت به سؤال نمى

ام ولى هنوز کسى نتوانسته است که خداى یکتائى را ثابت کند  متکلّمین به بحث نشستهام و با  جزیره رفته

  دهى؟  که جز او خدائى نباشد. خدائى که در یکتائى پابرجاست، اجازه سؤال مى

  السالم: اگر در میان این جمعیت عمران صابى باشد توئى!  امام علیه

  عمران: آرى من همانم. 

  کن ولى انصاف را رعایت کن و از پرگوئى بى مورد و ستم بپرهیز. السالم: سؤال امام علیه

  کنم. عمران: اى سرور من بخدا منظورى جز کشف حقیقت ندارم و از مرز آن تجاوز نمى

  خواهى بپرس.  السالم: هر چه مى امام علیه

  شدند.السالم و عمران، به هم فشار آوردند و نزدیک  مردم براى بهتر شنیدن مناظره امام علیه

                                                        
 بھ بعد ١٦٤صفحھ  ١٠ـ بحار، ج  ١
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  نخستین وجود

  عمران: مرا از وجود نخستین و آنچه آفریده خبر بده.

السالم: سؤال کردى و حال خوب توجه کن، اما خداى یکتا، همیشه یکتاست و چیزى با او نیست  امام علیه

ى    سپس پدیده 1باشد، او همیشه در ازل و ابد یکتا است و داراى حدود و اعراض نمى هاى گونـاگون را ـب

ها را در چیـزى اسـتوار و جـایگزین     آفرید، بى آنکه آن پدیده 2ها و حدود مختلف الگو و سابقه با عرض

و  4و نه در چیزى محدود سازد و نه از چیزى مقیاس گیرد و از مثل خودشان با مقایسه آفریده باشـد  3کند

پس از آفریدن، آنها را برگزیده و غیر برگزیده، مختلف و به هم پیوسته، داراى رنگها و طعمهاى گوناگون 

ها به آن برسد و نه براى سود رسانى  نیاز به آنها و نه براى افزایش مقامى که بوسیله آن قرار داد، نه بخاطر

  بخود در آنچه از زیاد و کم آفریده است، خوب دقّت کن و دریافت کن اى عمران!

  عمران: والّله که توجه کامل دارم اى آقاى من ادامه بدهید!

ها را براى نیازش آفریده جز پدیده هـائى کـه او را در    پدیدهالسالم: اى عمران بدانکه اگر خدا،  امام علیه

آفرید و سزاوار بود که چندین برابر آنچه آفریده بیافریند؛ زیرا یاران هر قدر زیاد  کنند نمى نیازش یارى مى

باشند، صاحب آنها نیرومندتر خواهد شد، ولى چیزى که خودش نیاز دارد قادر بر کمک نیست؛ چرا کـه  

گوئیم: خدا چیزى را  را نیافریده مگر اینکه در آن نیاز دیگرى ایجاد کرده است، از این رو مىخدا چیزى 

هایش که آن  براى نیازش نیافریده بلکه در آنها نیاز به همدیگر را ایجاد کرده است،بى آنکه او نیاز به پدیده

تر آفریـده، نقـص و    ه آنها را پستهائى ک را بر دیگران برترى داده، داشته باشد و بى آنکه از ناحیه پدیده

  اى به خدا وارد گردد، او بر این اساس، جهان را آفرید. رخنه

  

                                                        
١

نى خدا در ازل و ابد یكتا است، بى آنكھ ذات او حدودى داشتھ باشد و بى آنكھ اعراضى بر او عارض گردد و او را محدود ـ یع 
 كند، تا آن اعراض نیز مثل ذاتش، ازلى و ابدى گردد، پس ذات واحد بسیط خدا ھمیشگى است.

 
ھاى گوناگون، چرا  السالم این است كھ: خدا موجودات بعد از ازل را آفرید و ایجاد كرد بھ حدود و عرض ـ منظور امام علیھ ٢

 ھا حادثند و محال است كھ شیئى ازلى متّصف بھ حدود و اعراض گردد. كھ حدود و عرض

 
٣

ھاى دیگرى، اقتباس نكرد بلكھ در ھمان لحظھ خلقت آنھا در ذاتشان داراى حدود خاصى  ھا را از حدود پدیده یعنى حدود پدیدهـ  
 آفرید.

 
٤

ـ  ٢ھا از عدم بوجود آمدند  ـ ایجاد پدیده كرد و پدیده ١ھایش قرار دھد چرا كھ:  ـ قبالً الگوئى نبود، تا خدا آن را مقیاس آفریده 
 اى نبود كھ الگوى آنھا قرار گیرد. ھا، پدیده قبل از خلقت پدیده
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  خودش به خدا علم

  1عمران: آیا خدا موجود نخستین در ذات خودش و پیش خودش معلوم بود؟

گر است تا بوسیله این نفى و جدائى و السالم: معلوم کردن چیزى تنها براى جدا ساختن از چیز دی امام علیه

بر مبناى این جدائى این چیز معلوم شده موجود باشد، ولى در جنب خدا چیزى وجود نداشته تا بر خالف 

او باشد تا همین موضوع خدا را نیازمند آن کند که با محدود کردن و مشخص کـردن آنچـه از خـودش    

  همیدى اى عمران؟داند، شیئى دیگر را از خود سلب کند، آیا ف مى

داند آیا بوسیله  داند، به چه وسیله مى عمران: آرى، اکنون سؤال دیگرى دارم به من بگو خدا آنچه را که مى

   2ضمیر و ذهنش یا غیر آن؟

السالم: اگر فرضاً علم خدا بوسیله ضمیر و ذهن است، آیا این ذهن باید داراى حدى باشـد کـه    علیهامام 

  معرفت به آن منتهى گردد؟!

  عمران: آرى باید داراى چنین حدى باشد.

  السالم: حقیقت این ضمیر (صورت ذهنى) چیست؟  امام علیه

  عمران: ساکت شد و از جواب این سؤال درماند.

                                                        
١
ّخص سازد، نھ علم خود بذات خود بدون نسبت بھ غیر ـ منظور عمران، علمى است كھ خدا خود را بوسیلھ آن از غیر خود مش 

كند، بھ استناد اینكھ خدا در ازل، مخالفى  السالم در پاسخ این علم مورد سؤال عمران را از خدا نفى مى خود، از این رو امام علیھ
ییر نكرد؛ زیرا ب�ین او و ھا، علمش تغ نداشت، تا علمش ره ذات خودش، او را از مخالفش تمیز دھد، سپس پس از آفرینش پدیده

ھایش كوچكترین شركت ذاتى یا صفاتى نیست، تا علمش بھ ذات خودش براى نفى خلقش باشد، روى این اساس، علم خدا بھ  پدیده
 ذاتش براى نفى غیر نیست، نھ قبل از خلقت و نھ بعد از خلقت.

 
داند در ذھ�ن او م�نعكس  داند بوسیلھ صورت ذھنى است یعنى آنچھ مى ـ منظور عمران این است كھ آیا آگاھى خدا بھ آنچھ مى ٢

السالم پاسخ داد بھ اینكھ علم خدا اگر ھمان صورت ذھنى باشد، حتماً علم بھ معلوماتش بستگى  یا چنین نیست، امام علیھ شود مى
بھ علمش بھ صورت آن معلوم در ذھن دارد؛ چرا كھ این صورت ذھنى وسیلھ عل�م اس�ت. عم�ران گف�ت: بای�د چن�ین باش�د، ام�ام 

 وئى كھ حقیقت این صورت ذھنى چیست؟ عمران از پاسخ بھ این سؤال فروماند.السالم بھ او اعتراض كرد باید تو بگ علیھ
السالم از راه دیگر بر عمران ایراد گرفت و آن اینكھ: طبق عقیده تو باید ھر معلومى بھ وسیلھ صورتى شناختھ  سپس امام علیھ

نھایت نیاز بھ  و بھ ھمین ترتیب بىشود، پس خود صورت نیز، از معلومات است و باید بوسیلھ صورت دیگر شناختھ شود، 
 صورت است.

آنكھ نیاز بھ صورت دیگر باشد تا آن را  شناسد بى اگر گفتھ شود: صورت ذھنى اّولى، خودش، خودش را بھ علم حضورى مى
معلوم  اینكھ نیاز بھ صورت ذھنى كھ منعكس كننده گوئیم با این سخن جایز دانستى كھ علم خدا حضورى باشد بى تصّور كند، مى

آنكھ داراى ذھن یا صورت  داند یعنى ھمھ چیز نزدش حاضر است بى است داشتھ باشد و خدا ھمھ چیز را بھ علم حضورى مى
 ذھنى باشد.

السالم وقتى اصلى را كھ سؤال عمران بر آن اساس بود، باطل دانست، برھان آورد بر آنكھ اتّصاف خدا بھ ضمیر و  امام علیھ
 نھایت خدا سازگار نیست. باشد، محال است و با وحدت حقیقى و تجّرد بىصورتھاى ذھنى ھرگونھ 

ھا چیزى مانند عمل و دیدن و فكر كردن و تصویر در ذھن و خطور و  ھا را آفرید، غیر از تأثیر در پدیده پس خدا وقتى كھ پدیده
 تجربھ و استفاده روشھا و افكار مذاھب گوناگون و غیره را انجام نداد.
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السالم: مانعى ندارد که از خود این ضمیر بپرسم که باید آن را به وسیله ضمیر شناخت، در جواب  امام علیه

گوئى آرى باید همین ضمیر را با ضمیر دیگر شناخت، در نتیجـه عقیـده و ادعایـت خـراب      سؤال من مى

  شود. مى

شـود؟ و روا   ) نمـى اى عمران! آیا سزاوار نیست که بدانى، خداى یکتا، متّصف به ضمیر (صورت ذهنـى 

هـاى   نیست که به او بیش از عمل و فعل و ساخت او چیزى نسبت داد و درباره او نباید روشها و تجربـه 

مخلوقات را توهم کرد (که مثالً او هم داراى فکر و تجربه و... است) خوب در این باره بیندیش و آنچه را 

  ات قرار بده. درست یافتى، همان را مبناى عقیده

  

  است؟ تغییر قابل خدا آیا

ها را آفرید،  عمران: به من بگو خدائى که یکتا بود و چیزى غیر از او نبود و با او نبود، آیا وقتى که پدیده

  تغییر کرد؟ 

   1د.کنن ها با تغییر دادن او تغییر مى ها، تغییر نکرد، ولى پدیده السالم: نه، با آفرینش پدیده امام علیه

  عمران: پس ما خدا را به چه چیز بشناسیم؟ 

   2شناسیم. السالم: او را به غیر خودش مى امام علیه

هـاى خـدا تـأثیر     یـده کند بلکـه در پد  السالم در جواب فرمود: فعل خدا در ذات خدا تأثیر نمى امام علیه

شود سرّ  یابد، چنانکه با محدود کردن محدودها، محدود نمى کند؛ زیرا خدا با تغییر مخلوقاتش تغییر نمى مى

این موضوع این است که فعل و خلقت خدا به معنى والدت یا دگرگونى حال در ذات و صفاتش نیسـت  

قبل از خدا یا با خدا بود ونه از ذاتش، به  بلکه به معنى نسبت اشراقى است و صدور است نه از چیزى که

  تر بجا آورنده بر دو نوع است: عبارت روشن

گیرد، بخاطر آن کامـل   ـ یک نوع آن است که وقتى کارى انجام داد، خودش تحت تأثیر کارش قرار مى  1

                                                        
كن�د یعن�ى ب�ا قب�ل از ك�ارش ف�رق  ـ ھرگونھ باشدـ وقتى چیزى را انجام داد، تغیی�ر م�ى ـ منظور عمران این است كھ بجا آورنده ١

بینیم، مثالً نشستھ وقتى برخاست، حالت او از نشستن بھ ایستادن  دارد، چنانكھ این موضوع را در غیر خدا از بجا آورندگان مى
ا نیز باید چنین باشد و خدا وقتى خلق كرد، خالق شد، و بدون شك خالق با غیر خالق فرق دارد پس خدا تغییر پیدا كرد، وجود خد

 وقتى خالق شد، با وقتى كھ چیزى را خلق نكرده بود فرق دارد.

 
٢

غیر خود بھ معنى شناخت بھ صفات سلبیھ است، بھ این بیان كھ بطور كلّ�ى ذات و ص�فات مخلوق�ات از خ�دا  ـ شناخت خدا بھ 
یابیم كھ آن را درك كنیم و بھ آن اشاره كنیم، بلكھ پس از پى بردن بھ وج�ود  سلب شده است و در وجود خدا یك جھت ثابتى نمى

این ترتیب كھ: او موجود است و معدوم نیست، عالم است و جاھل نیست، شناسیم كھ غیر مخلوقاتش است بھ  خدا، او را چنین مى
 قادر است و ناتوان نیست، حّى است و مرده نیست و... نھ اینكھ جھت اثباتى، ذاتى یا صفاتى وجود او را درك كنیم. دقت كنید.
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  اى حادث است. اى بجا آورنده شود یا ناقص، چنین بجا آورنده مى

رسد و یا از  گردد و از کارش به کمال نمى ى است که تحت تأثیر کار خود نمىا ـ نوع دیگر بجا آورنده  2

شود و موجب  اى همان خدا است، که کارش از ذاتش متولّد نمى آید، چنین به جا آورنده نقص بیرون نمى

گیـرد و کامـل و    شود و از کارش ـ هر قدم هم بزرگ باشد ـ تحت تأثیر قرار نمـى    تغییر حال ذاتش نمى

شود، پس همان گونه که ذات و صفات خدا با غیر، مباینت دارد، همچنین کارهـاى او نیـز بـا     نمى ناقص

  کارهاى غیر، جدا است، نتیجه اینکه خدا از خلقش جدا است و خلقش نیز از او جدا است.

  عمران: غیر خودش چیست؟

شـود و   نش حـادث مـى  السالم: عبارت از مشیت و اسم و صفتش است (مشیتش که هنگام آفـری  امام علیه

هایش در جهان و وجود انسان است و صفت فعلى او مانند خلقـت و رزق او   منظور از اسمش همان نشانه

کند بـک عرفتـک و انـت دللتنـى      که به خدا عرض مى السـالم  علیهاست، این است معنى سخن حضرت سجاد 

ختم و تو مرا بر خود راهنمائى کردى و ادرما انت: بوسیله تو، تو را شنا لم علیک و دعوتنى الیک و لوالانت

  دانستم کیستى؟)  دعوت نمودى و اگر تو نبودى نمى

  و امثال اینها که همه حادث و مخلوق و تحت تدبیر الهى است.

  

   چیست؟ خدا

  عمران: بگو بدانم خدا چیست؟

باشد و بر تـو   خلوقاتش از اهل آسمان و زمین مىالسالم: او نور است به این معنى که راهنماى م امام علیه

روانیست بیش از همان یکتائى او که به آن معتقدم، بپرسى (چرا که سؤال درباره او صحیح نیسـت؛ زیـرا   

  قابل درك نیست، و آنچه بر ما الزم است شناختن او است به اینکه او وجود بتمام معنى یکتا است.)

ها، ساکت نبود، سپس سخن گفت؟ (منظور عمران این است که وجود  دهعمران: آیا خدا قبل از خلقت پدی

  خدا بعد از خلق کردن، از حالت سکوت به نطق تغییر یافت.)

شود کـه   یابد که قبالً نطق باشد، به عنوان مثال، به چراغ گفته نمى السالم: سکوت وقتى تحقّق مى امام علیه

کنـد؛ زیـرا روشـنى از     راغ آنچه را بخواهد، روشن مىشود که چ کند و گفته نمى ساکت است و نطق نمى

چراغ، کار خود چراغ و از وجود او نیست (یعنى روشنایى چراغ از وجود او و حقیقت او نیسـت وگرنـه   

بایست تا وقتى که چراغ هست بدون وقفه، روشن کند،پس روشنائى از کار خود چـراغ نیسـت بلکـه     مى

روشنائى چیزى است غیر چراغ، وقتى که اطراف ما را روشن کرد، امرى بیرون از کار و ذات چراغ است) 
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کند(  گوئیم اطراف ما را روشن نمود و ما از روشنى آن استفاده کردیم، این مطلب، مشکل تو را حل مى مى

همچنین نطق خدا از ذات خدا و فعل ذاتى خدا نیست، بلکه از مخلوقات خدا همانند سـایر مخلوقـاتش   

شود، مانند نفى سایر امور حادث؛ زیرا نطـق و سـکوت، حادثنـد و     از خدا نفى مى است، کالم و سکوت

  کسى که داراى نطق و سکوت است، ذاتاً حادث است.)

  کند. عمران: آنطور که من فهمیدم هر موجودى وقتى کارى کرد، از حالت قبلى تغییر پیدا مى

نه تغییر که باشد، حتّـى موجـب تغییـر ذاتـش     السالم: سخن تو مبنى بر اینکه تغییر موجود هرگو امام علیه

دهد؟ و آیا حرارت، خودش  پرسم آیا آتش، خودش، خودش را تغییر مى شود درست نیست، از تو مى مى

  اى که انسان بینا، چشم خودش را ببیند؟ سوزاند؟ یا آیا هرگز دیده را مى

  . بگو بدانم خدا در خلق است و یا خلق در خداست است؟1ام عمران: ندیده

السالم: اى عمران خدا بزرگتر از این نسبت است، نه او در خلق است و نـه خلـق در او، و هـم     امام علیه

  کنم تا خدا را بشناسى. اکنون به یارى خدا به مثال ذیل برایت روشن مى

  ن بگو در مورد فالن زن، آیا تو در او هستى یا او در تو هست؟ به م

  یابى! فهمى که آن زن وجود دارد؟ و تو آن را مى اگر هیچکدام از شما در دیگرى نیستید، پس چگونه مى

  یابیم.  عمران: با نور دیدنى که بین من و او هست همدیگر را مى

  بینى؟  بینى بیش از آن است که آن را در چشمت مى ىالسالم: آیا این روشنائى که در زن م امام علیه

  عمران: آرى. 

  السالم: آن را به من بنمایان! امام علیه

  عمران در پاسخ این سئوال فروماند و سکوت کرد.

کند، بـى آنکـه آن در    بیند، جز آنکه تو را به زن و زن را به تو راهنمائى مى السالم: پس نور نمى امام علیه

برد وهللا  دیگر باشد، و براى این مطلب مثالهاى بسیار است، که شخص جاهل به آن پى نمىداخل وجود هم

  هاى بزرگ است.) المثل االعلى (و براى خدا نمونه

  

                                                        
١

ء در خودش اثر بخش نیست بھ اینكھ خودش را تغییر دھد و نابود كند،  شى ـ منظور امام از مثال حرارت و آتش این است كھ: 
گذارد، مانند اینكھ انسان یك دستش را بھ دست دیگرش  گذارد، یا جزئش در جزء دیگرش اثر مى بلكھ غیر خودش در او اثر مى

ھاى او نیست، و آفریده،  جز آفریده بزند، ولى خدا برتر و بزرگتر از آن است كھ غیر خودش در او اثر كند؛ چرا كھ غیر او
كند؛ زیرا وجود خدا بسیط است،  عاجزتر از آن است كھ در آفریدگارش اثر كند، جزئى از آن نیز در جزء دیگرش اثر نمى

یكتاى بدون تركیب است، و اصالً جزء ندارد و افعالش نیز از ذاتش و جزء حقیقتش نیست، پس تحت تأثیر افعالش نیز قرار 
 رد، ساحت پاك او از این نسبتھا منّزه است. گی نمى
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  توحید حقیقت

  عمران: به من بگو آیا یکتائى خدا به حقیقتش است یا به وصف است.

کتا و وجود نخستین است، همیشه یکتا بوده و چیزى با او نبوده است، فرد السالم: خدا آغازگر ی امام علیه

بدون دوم، نه (براى غیر) معلوم است و نه مجهول، نه محکم است و نه متشابه (نـه آشـکار اسـت نـه نـا      

آشکار) نه یاد شده است نه فراموش شده و نه چیزى است که نام چیزى از چیزها غیر از او، بر او صـدق  

شود و نه بـه چیـزى    به زمان قبل یا بعد است و نه به چیزى پایدار است و یا در آینده پایدار مى کند، نه

برد. همه این صفات براى خدا قبل از آفرینش موجودات بوده، آنوقـت   کند و نه به چیزى پناه مى تکیه مى

صـفات حـادث اسـت و     که چیزى جز او نبود، اما آنچه از این امور بر خدا نسبت داده شود، همه اینهـا 

   1شود. عبارتى است که بوسیله آنها تفهیم مى

  فرمائى؟ آیا ابداع به معنى خلق کردن است یا نه؟ عمران: درباره ابداع (ایجاد از عدم) چه مى

و بـه آن خلـق    2شـود  اى ساکن است ولى حقیقت سکون درك نمى السالم: ابداع به معنى آفریده امام علیه

حادث است و خدا آن را حادث کرده پس خلق خدا است و از این رو کـه فقـط دو    گویند از این رو که

ء سومى نیست، پس آنچه را که خدا خلق کرده آن را جز خلق خـدا   چیز دارد خدا و خلقش و دیگر شى

آورند، و این خلق گاهى ساکن است و گاهى حرکـت دارد، گـاهى گونـاگون اسـت و گـاهى       بشمار نمى

  و هر چیزى محدود به حد است آن چیز خلق خدا است. 3م و متشابه (شبیه هم).هماهنگ، گاهى معلو

ى دال   یابد، معنائى است که به حواس درك مى بدان که آنچه حواس تو آن را در مى لـت  شود و هـر حسـ

کند بر آن چیزى که خدا براى آن حس در درکهایش قرار داده و فهم و درك از قلب، همه اینها را فرا  مى

هـا را   گیرى و حدود، قائم نیست، بلکه پدیـده  گیرد. و بدان که خداى یکتا، وجودى است که به اندازه مى

: اندازه گرفتن و اندازه گرفتـه  داراى حدود و اندازه آفریده است و آنچه را که خلق کرده، دو خلق است

                                                        
١

ـ خدا معلوم و مجھول براى غیر خود نیست، نھ براى خودش؛ زیرا او ب�ھ خ�ودش عل�م دارد، و ھمچن�ین محك�م و متش�ابھ و...  
 نیست؛ زیرا فاعل اینھا وجود ندارد؛ چرا كھ خدا ھمیشھ بوده و پیش از آفرینش وجود داشتھ است.

 
ن تحریك گویند نھ ابداع، اینكھ ء دیگر نیست كھ بھ ای ء اّول بھ شى ـ یعنى ابداع، خلق ساكن است، بھ این معنى كھ تبدیل از شى ٢

كنیم و ھستى غیر از خدا و خلقش نیست،  شود، یعنى ما حقیقت سكون در ابداع را درك نمى امام فرمود: ابداع با سكون درك نمى
 ء سومى وجود ندارد؛ چرا كھ او ایجاد كرد خلقش را نھ از چیزى كھ با او بود. دیگر شى

 
٣

ء دیگر نیست و خلق متحّرك، پدیده ھائى است كھ خدا  ـ خلق بر دو قسم است خلق ساكن كھ ھمان مبدع است و مسبوق بھ شى 
ء اّول، خلق ساكن است،  ھا را از آن آفرید، این شى آنھا را از مبدع اّول آفریده است، خدا چیزى را ایجاد كرد و سپس ھمھ پدیده

اند، ابداع نیستند بلكھ تغییر و تبدیل خلق اّول بھ شكلھاى گوناگون و ماھیتھاى مختلف  ء اّول خلق شده اشیائى كھ بعد از شىاّما 
 ھستند.
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شده، در هیچ یک از این دو، رنگ، وزن و طعم نیست، سپس یکى از آنها را طورى قرار داد که دیگرى آن 

  کند و هر دو را مورد درك خودشان ساخت. را درك مى

ین بـود  خدا چیز فردى را نیافرید که قائم بر ذات خودش باشد نه به غیر خودش، بلکه آنچه اراده کرد، ا

   1که دلیل اثبات وجود خودش باشد.

بنابراین خداى بزرگ، فرد و واحد است، دومى ندارد که بر آن قائم باشد و یا او را کمک و یارى کنـد و  

دارد، (اما در مورد خدا که نگهدارنده  اما خلق، بعضى از آن بعض دیگر را به اذن و خواست خدا، نگه مى

داشته است؛ زیرا این در اصطالح متکلّمین دور است این طور نیست که شبیه او، او را به قدرت خود نگه 

داند، به این ترتیب که الف نگهدارنده ب باشد در همان هنگام که ب  صریح است و عقل آن را محال مى

نگهدارنده الف شد ـ بطور مساوى ـ بى آنکه نیروئى در بیرون این دو، آنها را نگهدارد، بنابراین خداست   

ناپذیر است که در  دارد، و جفت بودن خلق در اصل وجود دلیل قاطع و خلل که دو چیز همسان را نگه مى

  دارد.) پشت آنها، قدرت خلّاق و نیرومند است که آنها را براساس نگهداشت جفتى، نگه مى

خواهنـد از توصیفشـان    اند و مى مردم در این مورد اختالف نظر دارند، بطورى که سرگردان و متحیر شده

شوند، اما اگر خدا  د، از ظلمتى به ظلمت دیگر نجات یابند، و هر دم، از حق دورتر مىخدا را به صفت خو

کردند و مخلوقات را به صفت خودشان، بر اساس فهـم و یقـین سـخن     را به صفات خودش توصیف مى

کردند، وقتى که خودشان این مطلب را خواسـتند از سـرگردانى و حیـرت     گفتند و دیگر اختالف نمى مى

خدا آن کس را که بخواهد و شایسته ببیند به راه  2یهدى من یشاء الى صراط مستقیم؛  واللّه«آیند،  مىبیرون 

  »کند. راست هدایت مى

  دهم که خدا همانست که تو بیان کردى ولى براى من یک سؤال دیگر باقى مانده است. عمران: گواهى مى

  خواهى.  السالم: سؤال کن هر چه مى امام علیه

عمران: سؤالم درباره سؤال حکیم است که او چیست؟ و آیا چیزى به او احاطه دارد؟ و آیا او از چیزى به 

  یابد؟ و یا نیازى به چیزى دارد؟ چیز دیگر، تحول مى

ترین  السالم: اى عمران بیان مرا خوب توجه کن و در اطرافش بیندیش، آنچه تو پرسیدى از مخفى امام علیه

شـود، و آن را کـه عقـل ثابـت و درك کامـل نـدارد        ست که بر مخلوقات در مسائلشان وارد مىچیزى ا

  فهمد، ولى صاحبان عقل و فکر که داراى انصاف هستند از فهم آن عاجز نیستند. نمى

                                                        
١
انى لكم نذیر مبین؛ و از   ٍء خلقنا زوجین لعلكم تذكرون ففرواالى ّهللا  و من كل شى«خوانیم:  مى ٤٩ـ در قرآن سوره ذاریات آیھ  

 »ه آشكارم.ھر چیز، دو جفت آفریدیم، بلكھ شما پند گیرید، پس بھ سوى خدا بگریزید كھ من از طرف او شما را بیم دھند

 
  ٢١٣ـ بقره/  ٢
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اى بگوید: خدا براى  توضیح اینکه: اگر خدا آنچه آفریده براى نیازش به آنها است، صحیح بود که گوینده

اش، بصورت آن تغییر کرد، ولى خدا چیزى را نیافریده براى نیاز خود، او همیشـه ثابـت    ه پدیدهنیازش ب

دارند و بعضـى   ء ولى خلق، بعضى بعض دیگر را نگه مى ء هست و نه بر روى شى است، نه در داخل شى

وقـات را  آید، ولى خداى متعال، با قدرت خود همه مخل شود و از آن بیرون نمى در بعض دیگر داخل مى

گردد، و حفظ مخلوقات برایش دشوار نیسـت و   شود و از آن خارج نمى دارد و داخلدر چیزى نمى نگه مى

داند جز خدا و کسانى که خدا آنهـا را   باشد، و چگونگى آن را هیچکس نمى از نگهدارى آنها ناتوان نمى

  ش که نگهبانان شریعتش هستند.آگاه کرده مانند رسوالن و اهل سرَّش، و نگهدارندگان امرش، و خازنان

گوید باش آن چیـز   امر او همچون بهم زدن چشم یا نزدیکتر از آن است، وقتى چیزى را بخواهد به آن مى

یابد، و هیچ چیز از خلقش نزدیکتر از چیز دیگر بـه او نیسـت و هـیچ     به خواست و اراده خدا تحقّق مى

  ا توجه کردى؟چیزى از خلقش دورتر از چیز دیگر به او نیست. آی

دهم که خدا همان است که تو تعریـف کـردى و محمـد     عمران در این هنگام گفت: فهمیدم و گواهى مى

بنده او است که از طرف خدا براى هدایت مردم و دین حق مبعوث شده است، سپس رو به قبلـه   آله و علیه اهللا صلى

  اسقاط بعضى از فرازها.)با  210، ص 10به سجده افتاد و قبول اسالم کرد. (بحار، ج 

  

   محدث ابوقرّه با السالم علیه رضا امام حضرت مناظره داستان

شخصى به نام ابوقرّه (مسیحى رفیق اسقف) مسائل مختلفى از حالل و حرام و فرائض و احکـام داشـت،   

زه داد، او مسائل مختلفى طرح کرده و گرفت، حضرت به او اجا السالم علیهاجازه ورود به خدمت حضرت رضا 

  جواب شنید تا رسید به مسأله توحید، نخست پرسید:

  

  خدا کالم چگونگى

  منظور از کالم خدا که با موسى تکلّم کرد چیست؟

  . داند که با چه زبانى با موسى سخن گفته، با زبان سریانى یا عبرانى السالم: خدا مى امام علیه

  ابوقرّه: زبانش را بدست گرفت که سؤال من از این زبان است، زبان خدا چگونه است؟

شـود و ماننـد    گوئى، هرگز خدا به خلقش تشـبیه نمـى   السالم: خدا پاك و منزّه است از آنچه مى امام علیه

  د نیست.گوید، او مثل و همتا ندارد و همچنین مانند او سخنگوئى که کننده کار باش دیگران سخن نمى
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  ابوقرّه: حال بگو بدانم کالم خدا چگونه بوده؟

السالم: کالم خدا با مخلوق، همچون کالم مخلوق با خدا نیست خـدا بـا دهـان و زبـان سـخن       امام علیه

شود؟ و تکلّـم بـا موسـى از امـر و نهـى       گوید باش آنگاه بخواست او صدا ایجاد مى گوید، بلکه مى نمى

  سخن از راه تنفّس بیرون آید. گیرد، بى آنکه این صورت مى

  

   آسمانى کتابهاى حدوث

  گویى؟ ابوقرّه: درباره کتب آسمانى چه مى

السالم: کتابهاى تورات، انجیل، زبور و قرآن و هر کتاب آسمانى دیگر، کالم خدا است که آنها را  امام علیه

انـد و خـود خـدا نیسـتند،      و تمام این کتابها، حادث شده به عنوان نور و هدایت مردم فرو فرستاده است

و در سوره انبیاء » او یحدث لهم ذکرا؛ یا برایشان یاداشتى پدید آورد«آمده:  113چنانکه در سوره طه آیه 

اى)  ما یایتهم من ذکر من ربهم محدث اال استمعوه و هم یلعبون؛ هیچ پند حادثى (تازه«خوانیم:  مى 4ى  آیه

خدا همه کتابهایى را که نازل » گارشان براى آنها نیامد مگر اینکه آن را شنیدند و به بازى گرفتند.از پرورد

  کرد، حادث نمود.

  شوند؟ ابوقرّه: آیا این کتابها فانى مى

شود، و غیر خدا، فعل خدا  السالم: همه مسلمانان اتفاق رأى دارند که همه چیز غیر خدا، فانى مى امام علیه

گویند: پروردگار قرآن  ات و انجیل و زبور و قرآن نیز فعل خدا است، آیا نشنیدى که مردم مىاست، و تور

شناسم کـه روزهـا روزه    گوید: اى پروردگار من! این فالن کس است، او را مى و قرآن در روز قیامت مى

  ذیر.کرد، شفاعت مرا در مورد او بپ گرفت و با تشنگى به سر برده و شب، شب زنده دارى مى مى

ها حادث شده و پرورده پروردگارند، کسى که همتا ندارد، آنها را  همچنین تورات و انجیل و زبور، همه آن

انـد، آشـکارا    حادث کرده به عنوان هدایت انسانها، پس کسى که گمان کند این کتابها همیشه از ازل بوده

یشه با او بوده، و او آغازى ندارد و گفته است که خدا وجود اول قدیم نیست و یکتا نیست و کالم خدا هم

  خدا نیست.

آینـد و تمـام مـردم در یـک      ابوقرّه: در روایات ما آمده که همه کتابهاى آسمانى روز قیامت به صحنه مى

کننـد، تـا آن کتابهـا بـه خـدا بـر        ایستند و نگاه مى کشند و در برابر پروردگار جهانیان مى زمین،صف مى

  روند. باشند و به سوى او مى خدایند و جزئى از او مىگردند؛ زیرا کتابها از  مى

گوینـد کـه او روح خـدا اسـت، جزئـى از       همینطور مى السالم علیهالسالم: مسیحیان نیز درباره مسیح  امام علیه
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گردد و همچنین مجوسیان درباره آتش و خورشید گفتند: این دو، جزئى از خدایند  خداست و به او بر مى

دند، خدا منزّه است از اینکه داراى اجزاء بوده و یا گوناگون باشد، گونـاگون و هماهنـگ   گر و به او بر مى

بودن مربوط به چیزى است که داراى اجزاء است؛ زیرا هر چیزى که جزء دارد قابل این تصورات است و 

  کنند. کمى و بسیارى، مخلوقند که داللت بر آفریدگارى که آنها را آفریده مى

روایات ما، خدا دین و کالم را بین دو پیامبر، تقسیم نمود، کالم را به موسى داد و دین را بـه  ابوقرّه: طبق 

  داد . آله و علیه اهللا صلىمحمد 

گویـد: (ال تدرکـه    السالم: پس آن ابالغ کننده از طرف خدا به جن و انس، (که در قـرآنش) مـى   امام علیه

ها با دانش خود به او احاطه  (و ال یحیطون به علما آفریده) 103کند، انعام/ االبصار چشمها او را درك نمى

) آیـا او غیـر از محمـد    11ء هیچ چیز همانند او نیسـت، شـورى/   ) و (لیس کمثله شى110یابند، طه/ نمى

  است؟! آله و علیه اهللا صلى

  است. آله و علیه اهللا صلىابوقرّه: چرا، همان محمد 

مردى در برابر همه انسانها قرار بگیرد و بـه آنهـا بگویـد: مـن از     شود که  السالم: پس چگونه مى امام علیه

کند  ام و مردم را به سوى خدا و فرمان خدا دعوت کند و بگوید: چشمها خدا را درك نمى طرف خدا آمده

توانند بر خدا احاطه یابند و خدا چیزى همتا ندارد سـپس بگویـد: مـن او را بـا      و مردم با علم خود نمى

  کنید؟ ام و او مانند صورت بشر است، آیا با این سخنانتان شرم نمى م و درك کردها چشمم دیده

توانند چنین سخنى بگویند که او از طرف خدا فرمانى آورده سپس با آن فرمان  افراد منکر خدا و خدا نمى

  کند. در جاى دیگر مخالفت مى

  کنید؟ ابوقرّه: پس شما روایت را تکذیب مى

قتى که روایت مخالف قرآن باشد تکذیب خواهم کرد و این مخالف نظر همه مسـلمین  السالم: و امام علیه

کند و هیچ چیزى مثـل او   یابد و چشمها او را درك نمى است، اینکه کسى با علم خود به خدا احاطه نمى

  نیست.

  

  کجاست؟ خدا

  ابوقرّه: پس خدا کجاست؟

و غایب نیست، کسى بر او  1ن است و این نوع سؤال، سؤال حاضر از غایب استالسالم: کجا مکا امام علیه

                                                        
١

ـ خدا غایب نیست؛ چرا كھ او در ھر مكانى ھست و با تمام انس و جن حاضر است، بھ حضور علمى و قیومیت نھ حضور بھ  
 معنى جا گرفتن در مكان.
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  گهدارنده آسمانها و زمین است.شود، او در هر مکانى حاضر است، مدبر و سازنده و ن وارد نمى

  ابوقرّه: آیا او باالى آسمان نیست؟

السالم: او خدا است در آسمانها و زمین او کسى است که در آسمانها خداست و در زمین خـدا   امام علیه

او کسى است که با  2کند مىها آن طور که خواست صورت بندى  او کسى است که شما را در رحم 1است

(منظور از کلمه با شما است، معیت علمى و قیومیت است؛ زیرا خدا از ایـن   3شما است هر جا که باشید.

نى اینکه خدا در هـر مکـانى هسـت،    جهت، نزدیکتر از هر چیز به آن چیز است، از نظر قدرت و علم؛ مع

  گیرد، نه هرگز.) باشد، نه اینکه خدا آنقدر وسعت دارد که همه مکان را که ساخته فرا مى همین مى

   4او است خدائى که وقتى به تسویه آسمان پرداخت، که دود بود.

   5و آن را به صورت هفت آسمان مرتّب نمود. او است خدائى که سپس به آسمان پرداخت

   6اوست خدائى که سپس به عرش پرداخت.

او بود، وقتى که چیزى از آفرینش نبود و او همان است که قبل از خلقت بود و با انتقال شوندگان انتقـال  

نیافت (یعنى حال خدا قبل از آفرینش با حالش بعد از آفرینش فرق ندارد، بلکه او داراى حال نیست؛ زیرا 

  حال از مقوله کیفیت است و خدا کیفیت ندارد.)

  

  دعا هنگام آسمان طرف به دست کردن بلند فلسفه

  کنید؟ ا، دستها را به سوى آسمان بلند مىابوقرّه: اگر خدا همه جا هست پس چرا شما هنگام دع

هاى خود خواسته و براى خدا انواع راز و نیازها هسـت   السالم: خدا عبادتهاى مختلفى از آفریده امام علیه

                                                                                                                                                         
 
١

 فى السماوات و فى االرض   ـ ھو هللاّ  

 
٢

 ٦ـ و ھو الذى یصوركم فى االرحام كیف یشاء آل عمران/ 

 
 ـ و ھو معكم اینما كنتم  ٣

 
٤

 ١١ـ ثم استوى الى السماء و ھى دخان فصلت/ 

 
٥

 ٢٩ـ ثم استوى الى السماء فسویھن سبع سماوات بقره/ 

 
 ٥٤ـ ثم استوى على العرش اعراف/ ٦
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کنند، بعضى از عبادات مربوط به گفتار است بعضى مربوط به علم و عمل و توجـه   که با او راز و نیاز مى

ثالً) خدا از مردم خواسته که هنگام نماز رو به کعبه بایستند و همچنـین در  نمودن به نقطه خاص است، (م

حج و عمره به کعبه متوجه شوند و در دعا هم خدا از آفریده هایش خواسته که به عنـوان فروتنـى و در   

در خواست و تواضع دستهایشان را باز کنند و به آسمان بلند کنند، به عنوان کُرنش بیشتر و اظهار کوچکى 

برابر خدا. (پس بلند کردن دستها در حال دعا براى فروتنى و اظهار کوچکى است، نه اینکه منظور از آن، 

  جو آسمان باشد.)

  ابوقرّه: آیا فرشتگان به خدا نزدیکترند یا اهل زمین؟ 

ـ  السالم: اگر منظور نزدیک بودنى است که با وجب و متر سنجیده مى امام علیه ورد شود، این نزدیکى در م

ى چیزها فعل خداست و رسیدگى خدا به بعضى از چیزها، او را از بعضى  خدا درست نیست؛ چرا که همه

تـرین   کند، در همان حال پائین کند، خدا در همان حالى که باالترین مخلوقات را اداره مى دیگر غافل نمى

هـا   نماید، به آخـرین آفریـده   گى مىنماید، و در همان حالى که به اولین آفریده رسید آنها را نیز اداره مى

کند بى آنکه در اداره کردن جهان هستى با این عظمت دچار رنج و زحمت شود، و یا اینکـه   رسیدگى مى

نیاز به مخارج و مشورت کردن داشته باشد و یا احساس خستگى کند. و اگر منظور تو از نزدیکى معنوى 

کنید: بهترین وسـیله کـه    نزدیکتر است، شما روایت مىاست، آن کس که بیشتر خدا را اطاعت کند به او 

اند که با  کنید چهار فرشته کند، این است که او در سجده باشد، و نیز روایت مى بنده را به خدا نزدیک مى

کنند، یکى از آنها از باالى خلق است، یکى در پائین خلق و یکى در ناحیه شـرق خلـق و    هم مالقات مى

پرسند. این روایت دلیل است که منظـور   ق است، بعضى از آنها از حال بعضى مىیکى در ناحیه غرب خل

  از نزدیکى، نزدیکى و قرب معنوى است نه تشبیه تمثیل مادى.

  

   است؟ درست محمول به خدا توصیف آیا

  کنى که خدا بر چیزى حمل شده است؟ ابوقرّه: آیا اعتراف مى

شود، پـس   م: هر چیزى که قابل حمل است، نیاز به حمل کننده دارد و به آن نسبت داده مىالسال امام علیه

چیز حمل شده در لفظ اسم ناقص است ولى حامل، فاعل است و در لفظ ممدوح است و همچنین اسـت  

گویند: باال، پائین، فراز و نشیب (که یکى اسم ناقص است و دیگرى اسم مدح.) ولى  سخن گوینده که مى

هاى  وهللا االسماء الحسنى فادعوه بها؛ و براى خدا نام«خوانیم):  مى 180ى اعراف آیه  رباره خدا (در سورهد

و خدا در هیچ یک از کتابهایش نگفته خدا محمول است بلکه خدا حمل » نیکى است خدا را با آن بخوانید
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ول، غیر خدا است، از احدى که کننده است در خشکى و دریا و نگهدارنده آسمانها و زمین است، اما محم

ام که در دعایش بگوید اى محمـول (اى   کند، هرگز نشنیده مؤمن به خدا است و خدا را به عظمت یاد مى

  خداى حمل شده)

گوید: وقتى خدا خشم کرد، نشانه خشمش این است  کنى که مى ابوقرّه: پس شما این روایت را تکذیب مى

افتند  کنند و به سجده مى د، سنگینى آن را بر دوش خود احساس مىکنن که فرشتگانى که عرش را حمل مى

  گردند؟ شود و آنها به جایگاه خود باز مى و پس از بر طرف شدن خشم خدا، عرش سبک مى

ه او و     امام علیه السالم: بگو بدانم از وقتى که خدا شیطان را آفرید تا حال و تا روز قیامت، آیـا نسـبت ـب

  ا خوشنود؟دوستانش خشمگین است ی

  ابوقرّه: خشمگین است.

شود، تا عرش سبک گردد، بـا اینکـه او همیشـه از شـیطان و      السالم: پس چه وقت خوشنود مى امام علیه

  پیروانش خشمگین است؟

کنى که خدا را تغییر یابنده از حالى به حال دیگـر، وصـف کنـى و او را     واى بر او تو چگونه جرأت مى

شـود و بـا دگرگـون     او از این نسبتها منزّه است، او با نابود شدگان نابود نمىهایش بدانى،  همچون آفریده

  یابد. یافتگان دگرگونى نمى

   1ابوقرّه دیگر نتوانست چیزى بگوید، برخاست و رفت.

  

  مسیحیان تثلیث در توحید بررسى

هدایت یافته: استاد! سپاس خدا را که من به نور معرفت و توحید هدایت شدم ولـى مـن رفیقـى دارم از    

اى دارد، امید آن دارم که با ایشـان   هاى پراکنده و پیچیده دانشمندان بزرگ مسیحى است، سؤاالت و بحث

  به عقیده توحید رهنمون شود.به گفتگو بنشینید، تا او نیز به راه راست هدایت گردد و همچون من کامالً 

  ـ بسیار خوب، مانعى ندارد، رفیق او اسقف (روحانى بزرگ مسیحى) سؤاالت خود را چنین آغاز کرد:

کند کـه مسـیح، از خـدا اسـت، در سـوره آل عمـران        اسقف: در قرآن و انجیل آیاتى هست تصریح مى

دهـد کـه نـامش     اى از خودش بشارت مـى  به کلمه 2بکلمۀ منه اسمه المسیح عیسى بن مریم؛«خوانیم:  مى

                                                        
١

 ١٨٤، ص ٢و احتجاج طبرسى، ج  ٣٤٧ـ  ٣٤٣، ص ١٠ـ بحار، ج  

 
  ٤٥ان / ـ آل عمر ٢
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والتى «گوید:  خوانیم آنجا که مى و در سوره انبیاء او را به عنوان روح خدا مى» مسیح، عیسى بن مریم است

ح و یاد کن مریم را که دامن خود را حفظ کـرد، پـس در او از رو   1احصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا؛

  » خود دمیدم.

  کنید؟ اگر شما کتاب انجیل را قبول ندارید، پس چرا قرآن را تکذیب مى

روح خدا است و از خدا است و با همه مخلوقات فرق دارد؛ چرا که با پروردگارش هم  السـالم  علیهآرى مسیح 

که خود او جنس است و در خدائى او شرکت دارد، مانند شرکت پسر با پدرش در درجه و مقامش ـ یا این

  شود. است یا جزیى از او است ـ همه این مطالب از قرآن و وحى انجیل، الهام و استفاده مى

یکتا پرست: ما بحث مفصل و مشروح عقلى و نقلى در زمینه بطالن تثلیث (سه گانـه پرسـتى) در کتـاب    

نـاى برّرسـیهاى عقلـى    المقارنات العقائدیه بین الکتب السماویۀ داریم و چون اساس بحث در اینجا بر مب

اى از بحـث نقلـى    کنـیم و در اینجـا بـه ذکـر نمونـه      فلسفى است، بحث نقلى را به آن کتاب موکول مى

  گوئیم: پردازیم، تا ساحت قرآن را از چنین نسبتهائى پاك سازیم، مى مى

و معنـى آمـده،   به چهار وجـه  » منْ«که در دو آیه فوق بود چیست؟ کلمه » منْ«اوالً: منظور شما از کلمه 

ـ به معنى بعضى از کل باشد که به آن مـن  1منظور شما کدامیک از این چهار معنى است که پنجم ندارد: 

ـ همچون ولد 3ـ به معنى استحاله (دگرگونى) باشد مانند خل من الخمر؛ سرکه از شراب 2تبعیضى گویند 

اش بـر   من الصانع؛ صـنعت از سـازنده  ـ یا همچون صنعۀ 4من الوالد؛ پسر از پدر بر اساس ازدواج باشد 

   2نسبت به خالق باشد، اگر معنى دیگرى نیز دارد براى ما بیان کنید... اساس مخلوق

اى از خدا است احتمال دارد که منظور یکى از این چهار معنى باشد و  کلمه السالم علیهپس قول به اینکه مسیح 

داند که منظـور   داند، فقط معنى چهارم را درست مى براهین قاطع عقلى و نقلى، سه معنى اول را باطل مى

  ها!  ههاى آفریدگار است،مانند سایر آفرید اى از آفریده آفریده السالم علیهاین است که مسیح 

زیادتر از این نیسـت  » و روح منه؛ مسیح روحى از خدا است«ى نساء آمده:  سوره 171ثانیاً: اینکه در آیه 

، ایـن دو تعبیـر، یـک معنـى دارد،     »اى از خدا بکلمه منه؛ به کلمه«ى آل عمران آمده:  سوره 45که در آیه 

ت به این بیان که روح خـدا در رحـم   منظور از تعبیر اول (و روح منه) این نیست که مسیح، روح خداس

حضرت مریم علیهاالسالم وارد شده و به صورت جسم در آمده و مسـیح شـده اسـت، نـه هرگـز بلکـه       

                                                        
١

  ٩١ـ انبیاء /  

 
٢
السالم بھ ابوقّره نصرانى، كھ موجب شد ابوقّره ساكت شد و نتوانست پاسخ دھد. بحار، ج  ـ قسمتى از گفتار حضرت رضا علیھ 

  ٣٤٩، ص ١٠
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و کلمه او است که او را بـه مـریم القـا     1کلمه القاها الى مریم و روح منه؛«فرماید:  همانگونه که قرآن مى

  »نمود و روحى از او است.

السالم هم روحـى از خـدا اسـت در قـرآن      ح، کلمه خدا و روح از اوست، چنانکه حضرت آدم علیهمسی

پس چون خلقت آدم را تمام کـردم و از   2فاذا سویته و نفخت فیه من روحى فقعواله ساجدین؛«خوانیم: مى

  »روح خویش در او دمیدم شما سجده کنان در پیش او بیفتید.

ثم جعل نسله من سـالله مـن مـاء    «خوانیم:  نها، روحشان از خدا است، چنانکه در قرآن مىبلکه همه انسا

سـپس فرزنـدان آدم را از    3مهین، ثم سواه و نفخ فیه من روحه و جعل لکم السمع و االبصـار و االفئـده؛  

دمید و براى شما گوش عصاره آبى بى قدر آفرید، سپس آن را درست اندام کرد و از روح خویش در او ب

  »و چشمها و دلها آفرید.

ان «خـوانیم:   است، چنانکه در سوره آل عمران مى السالم علیهتر از تولد عیسى  السالم عجیب بلکه تولّد آدم علیه

ثـل  مثل عیسى در نزد خدا همچـون م  4کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون؛  مثل عیسى عنداللّه

  »آدم است که او را از خاك آفرید و سپس به او فرمود موجود باش، او هم فوراً موجود شد.

روحى است که خدا آن را آفریده است مانند روح سایر انسانها که آفریده شده،  السالم علیهبنابراین روح مسیح 

اطر مقام نبوت و وحى، مانند روح از روح بسیارى از انسانها برترى دارد بخالسالم علیهنهایت اینکه روح عیسى 

  شد. سایر پیامبرانى که بر آنها وحى مى

  نه اینکه روح مسیح، جزئى از خدا است، یا مانند آن از تعبیرات کفر آلود دیگر.

السالم جدا گـردد، وگرنـه،    پس هرگز خدا داراى اجزاء نیست، تا از او یا از روح او، حضرت مسیح علیه

داراى اجزاء باشد و ترکیب نشانه نیاز و حدوث است. و همچنین خـدا از مقـام    بایست خدا، مرکّب و مى

الهوت خدائى و تجرّد به ناسوت حدوث و تجسد، حالى به حالى نشده است؛ زیرا چنین چیزى ذاتاً محال 

است که ذات خدا از ازلیت به حدوث مبدل گردد... و همچنین مسیح فرزند خدا مانند سایر کسانى که بر 

شوند نیست؛ زیرا چنین موضوعى توأم با نیاز و فنا و انتقال و ترکیب و حالى به  ساس ازدواج، متولّد مىا

  حالى شدن است، ساحت پاك خدا از این نسبتها پاك است.

                                                        
  ١٧١ـ نساء /  ١

 
٢

  ٢٩ـ حجر /  

 
٣

  ٨ـ سجده /  

 
  ٥٩ـ آل عمران /  ٤
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   چه؟ یعنى أب

  گوید خدا پدر است و مسیح پسرش؟ اسقف: پس با تصریحات انجیل چه کنیم که مى

در عربى یعنى پدر که الزمه آن فرزند داشتن است، ولى این واژه در لغت یونانى » أب«کتا پرست: واژه ی

شود مانند آب که به معنى خالق است، چنانکه کتب انجیل نیز این واژه را در همه جا به  با مد خوانده مى

  نین نیست؟مساوى با خالق است آیا چ» أب«اند. بنابراین  صورت مد (کشیده) ذکر کرده

  اند؟  اسقف: پس چگونه مفسران انجیلى آن را به اتّفاق به معنى پدر گرفته

خواهد پدر را بجاى آب قرار دهد با اینکه معنى این دو (خالق و پـدر)   یکتا پرست: کلیساهاى انجیلى مى

هد پدر بودن خوا اى که بین ازلى و حادث هست، عالوه بر این، کلیسا مى فرق کامل دارد، همان فرق کلّى

السالم را به عنوان پسر او سپس خـود او   اى که مسیح علیه خدا را براى حضرت مسیح، تثبیت کند به گونه

ى تثلیث (سه خدائى) که بر کلیساهاى  ى خرافه ى ایده که شبیه او است، تلقّى نماید و این برداشت، نتیجه

سلسله خیانتهائى است که از ترجمه غلط و از  کند، و این طرز تفکّر و عقیده خرافى از انجیلى حکومت مى

همین شخص  1اخته و کوسه مصرى سرچشمه گرفته است» اوریفین«بدعت گذاران و القائات خادم راهها 

را در کلیسا رواج داد و فکر کلیسا را این چنین آلوده نمود، حال » پدر و پسر الهى«اندیشه خرافىِ عنوان 

  کنید؟ شما چگونه قضاوت مى

به معنى پـدر نیسـت و   » اب«دهد که:  (الهى و الهکم) گواهى مى» آبى و آبکم«و همچنین ذیل بند انجیل 

واه هـر دو  شد، خ شود، نه هرگز بلکه پدر مثل و جنس فرزندش مى گرنه، چگونه پدر خداى فرزندش مى

دهد و تاریخ در طول قرنهاى متمادى شاهد است که داستان  حادث باشند یا ازلى. وانگهى قرآن گواهى مى

  اقنوم سه گانه، و پسر الهى از القائات بت پرستى قدیم ریشه گرفته است.

م بـافواههم  ذلـک قـوله    و قالت النصارى المسـیح ابـن اللّـه     و قالت الیهود عزیر ابن اللّه«در قرآن آمده: 

یهود گفتند: عزیر پسر خدا اسـت و نصـارى    2انى یؤفکون؛  یضاهئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللّه

گویند که همانند گفتار کـافران پیشـین    گفتند: مسیح پسر خدا است، این سخنى است که با زبان خود مى

  »شوند. ه مىاست، لعنت خدا بر آنها باد چگونه به دروغ کشاند

یا اهل الکتاب ال تفلوا فى دینکم غیر الحق وال تتبعوا اهواء قوم قدضلوا من «فرماید:  و در سوره مائده مى

                                                        
١

 زیست. ھا دیرنشینان مسیحى است كھ بھ لغات آشنائى بسیار داشت و در قرن دوم مى ـ وى از راھب 

 
 ٣٠ـ توبھ،  ٢
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بگو اى اهل کتاب در دین خود زیاده روى نکنید و غیر حق  1قبل و اضلوا کثیرا و ضلوا عن سواء السبیل؛

از این گمراه شدند و دیگـران را گمـراه کردنـد و از راه راسـت     نگوئید و از هوسهاى جمعیتى که پیشتر 

دهد ـ بودند   بت پرستان پیشین یا بسیارى از آنها ـ چنانکه تاریخ نشان مى » منحرف گشتند پیروى ننمائید.

که اندیشه خرافى تثلیث و سه گانه پرستى، و حلول الهوت در ناسوت پسر و بدار زدن او و ورودش بـه  

یابد که عقائد مسیحیت درباره خدا  اى که محقّق آگاه و خبیر چنین مى منتشر کردند، به گونه دوزخ و ... را

این سخنى است که با زبان خود «جز ترجمه همان عقائد بت پرستان قدیم نیست، چنانکه به فرموده قرآن: 

   2)30(توبه/» یند.گو گویند که همانند گفتار کافران پیشین است، خدا آنها را بکشد، چگونه دروغ مى مى

  »تثلیث« پیرامون عقلى بررسیهاى

ثهـاى  اسقف: اکنون شایسته است از دالئل نقلى صرف نظر کرده و به دالئل عقلى بپردازیم؛ چرا که در بح

الهى، براى دالئل عقلى میدانهاى دامنه دارى وجود دارد و در آن، دالئل نقلى ـ هرگونه که باشد ـ مـورد    

  توجه نیست.

پردازیم به دالئل عقلى، ما دالئل عقلى قاطع و آسیب ناپذیرى داریم که خرافه  یکتاپرست: بسیار خوب، مى

در اینجا درباره عقیده ثالوث و عقیده پسر بودن مسیح  3کند. (سه گانه پرستى) را محکوم و رد مى» ثالوث«

  یم:کن توان به نتیجه رسید که در ذیل به ترتیب ذکر مى فرضهائى وجود دارد که با برّرسى آنها مى السالم علیه

  ثالوث فرضهاى

  و اجزاء خداى واحدند؟ 4ـ آیا این اقنومها (اب، ابن، روح القدس جبرئیل) از مقومات1

  ـ یا سه مظهر براى ذات یکتا در سه صفتند؟2

  ـ یا سه مخلوق یکى بعد از دیگرى است؟3

  یا پشت سر همند؟هاى یک ذات به سه ذات، با هم  ـ یا تبدیل4

                                                        
 ٧٧ـ مائده،  ١

 
٢

 بخش توحید و تثلیث مراجمعھ فرمائید.» المقارنات العقائدیھ«ـ در این باره بھ دائرة المعارف ما  

 
٣

 اقنوم سھ گانھ ھستند.» اب، ابن و روح القدس«ى ثالوث ھمان عقیده تثلیث است كھ مسیحیان معتقد بھ خدائى  ـ عقیده 

 
 ـ  ارزیابھا ٤
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  ـ یا اینکه ذات خدا مثل قبل، باقى است، در عین اینکه تبدیل به این سه ذات شده است؟5

  اند: ـ یا اینکه مسیح، مرکّب است از الهوت خدا و ناسوت بشرى و این دو به ترتیب ذیل مبادله شده6

ر دو با روح القدس، یکـى  الهوت الهى به ناسوت بشرى و ناسوت بشرى به الهوت الهى تبدیل یافته و ه

  اند، یک در عین حال سه و سه در عین حال یک؟ شده

  السالم علیه مسیح بودن پسر فرضهاى

  توان پنج فرض ذیل را بیان کرد: براى خدا مى السالم علیهبراى معنى پسر بودن مسیح 

طفه مردانگى و روح از ذات پاك خدا و قرار گـرفتن آن  به معنى جدا شدن ن السالم علیهـ آیا پسر بودن مسیح 1

در رحم حضرت مریم علیهاالسالم است و سپس مسیح متولد شد؟ در این صورت مسیح پسر خدا اسـت  

  همانگونه که ما پسران پدران خود بر اساس ازدواج هستیم.

این ترتیب کـه خـداى    ـ یا خدا به همه وجودش از الهوت الهى و تجرّد، به ناسوت جسم فرود آمد، به2

است،  السالم علیهمجرّد، از حقیقت مجرّد بینهایت تهى شد و سپس در جسمى که در آن روح هست و آن مسیح 

  قرار گرفت؟

  نهایت بودن باقى ماند،در عین اینکه تبدیل به ناسوت شد؟ ـ یا خدا به همان الهوتیت تجرّد و بى3

  جسم مسیح از رحم بشر متولّد شود؟ ـ یا الهوت در ناسوت حلول و ورود کرد، تا4

و روح مسیح همان خداى الهوتى است، بنابراین مسیح به اعتبار اول پسر انسان است و به اعتبار دوم پسر 

  خدا؟

براى خدا این است کـه خـدا او را   السـالم  علیهـ یا نه این است و نه آن و ... بلکه منظور از پسر بودن مسیح   5

انستن او بر دیگران، به فرزندى خود گرفته است، بى آنکه مسیح و همچنـین روح  بخاطر شرافتش و برتر د

القدس، خدا باشند، بلکه خدا همان اولى است، سپس مسیح و روح القدس از مخلوقات برجسته و شریف 

  اند؟ اویند و در تقرّب به او از دیگران پیشى گرفته

  کنید؟ ا کدامیک را انتخاب مىاین فرضها و تصورات وجود دارد، حال بگو بدانم شم

   ثالوث فرضهاى همه بطالن

اسقف: فرض اول از فرضهاى شش گانه ثالوث به توحید و یکتائى خدا نزدیکتر است، ایـن فـرض چـه    

  ایرادى دارد؟

س) ترکیـب  یکتا پرست: الزمه این فرض این است که خدا از این اجزاء سه گانه (اب، ابن و روح القـد 
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یافته باشد و از فرض سه تا بودن (بطور جداگانه) خارج گردد، و روشن است که هرگونه ترکیـب نشـانه   

انـد و   حدوث است آیا این سه جزء هم حادثند و هم ازلى ـ یا حادث بعد از ازلى هستندـ یا فقط حادث 

  در نتیجه فقط مخلوقند، پس خدائى و ازلیتش کجا رفت؟

  ایرادى دارد؟اسقف: فرض دوم چه 

یکتا پرست: اگر این ظهورهاى سه گانه در سه صفت جداى از ذات خدا، بعد از آنکه نبودنـد بـه وجـود    

آمدند، معنایش این است که بعد از ازلیت، سه بار حادث شدند، چنانکه بِرَهمائیان و بت پرسـتان همـین   

  آنجا که گویند: 1عقیده را دارند

ها پرداخت نخست صفت کارش را گرفـت (تصـور    تجلّى یابد و به آفرینش پدیده خدا وقتى که خواست

کرد و آن را به صورت شخص نر که همان اب (پدر) باشد تصور نمود، سپس بر کارش افزود و آن را به 

صفت دوم وجودى متّصف کرد و آن ابن (پسر) گردید، سپس به پیروى از قبل به صفت سوم تغییر یافـت  

دس (جبرئیل) گردید و در نتیجه این سه چیز بنام برهما، یشنو، سیوا به وجود آمد که شما از آن و روح الق

  کنید. به اب، ابن و روح القدس تعبیر مى

ـ همه این اقنومهاى گوناگون و ساختگى بعد از نابودى اصـل ذات  1آرى الزمه فرض دوم این است که: 

  ء مجرّد به ماده تبدیل و دگرگون گردد. ـ و شى3 ـ ازلیت از بین برود2مجرد یکتا، حادث شوند 

و فرض دوم عبارت است از: ظهورات براى ذات در خود ذات، یعنى حدوت این سه چیز در ذات، بعد از 

  و این حدوث بعد از ازلیت و ترکیب بعد از تجرّد است. 2آنکه وجود نداشتند

  اسقف: فرض سوم چه ایرادى دارد؟

یکتا پرست: بنا بر فرض سوم باید گفت: اقنومهاى سه گانه مخلوق خداى یکتا هستند، نه اینکه اقنومهـا و  

  اجزاء او باشند.

گویند: از عقل ابدى، یک چیز صادر شد،سپس از این یـک   گوئیم: اگر همانگونه که بودائیها مى اکنون مى

د و از دومى، چیز سوم صادر شد، و سپس همه موجودات از ایـن سـه صـادر    چیز، چیز دوم صادر گردی

این عقیده، شرك در خالقیت است بى آنکه دلیلى بر آن وجود داشته باشد، در این صورت دیگـر   3شدند

                                                        
بینیم بزرگترین و مشھورترین عبادات  نگریم مى گوید: وقتى كھ ما بھ ھند مى در كتاب خود خرافات تورات و انجیل مى ـ دوان ١

ت�رى م�ورتى یعن�ى س�ھ ھی�أت ك�ھ عبارتن�د از: برھم�ا، یش�نو، س�یوا  الھوتى آنھا تثلیث است كھ این تعلیم را بھ زبان خودشان ب�ھ
 خوانند و مجموع این سھ، یك خدا ھستند. مى

 
٢

 شودمترجم ـ كھ از آن بھ خداى سھ ضلعى نیز تعبیر مى 

 
٣

گوید ھمانگونھ كھ در میان ھندیھا تثلیث مرّكب از برھما، یشنو، سیوا را  ٣٧٢، ص ٤ـ ِمْستِر فابر در كتاب آثار ھند قدیم ج  
 باشند. بودا خدا است و معتقد بھ اقنومھاى سھ گانھ آن مىیابیم؛ چرا كھ آنھا معتقدند كھ  یابیم، ھمچنین در میان بودائیھا ھم مى مى
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الوهیت و ازلیت براى این سه چیز نیست؛ زیرا خداى ازلى آنها را آفریده است، پـس چگونـه آنهـا (کـه     

  وقات مشترکند؟ و یا فقط آنها خالقند و نه خداى اصل.مخلوقند) با خدا در سایر مخل

  اسقف: فرض چهارم چه ایرادى دارد؟

ـ حادث شدن ازلى، با تهى شـدن از حقیقـت مجـرّد    1یکتا پرست: این فرض، حدوث در حدوث است: 

  ـ حادث شدن این سه اقنوم، با هم یا پشت سر هم .2نهایت  بى

که: نابود شدن ازلى محال است و سپس حادث شدن چیزى بعد چنین فرضى باطل و مردود است بدلیل این

از نابودیش، بدون هیچگونه علتى، محال است؛ چرا که علّت بودن نابود شده و ازلیت حادث، قابل قبـول  

  نیست.

  اسقف: فرض پنجم چه ایرادى دارد؟

د، در عین اینکـه  مان یکتا پرست: این فرض، جمع کردن بین دو نقیض است، از این رو که ذات، باقى مى

شود، معناى این مطلب این است که یک چیز در یک حالت، هم خودش باشد و هم  تبدیل به سه اقنوم مى

شود که الهوت ازلى غیر قابل تغییر را حکم به حدوث و تغییر کنیم؛ زیرا فرض  غیر خودش، نتیجه این مى

ناسوت حادث حکـم شـود کـه بـه      این است که ذات الهوت، تبدیل به غیر ذاتش گردد، سپس در مورد

الهوت ازلى تبدیل یافت، تباین و تضاد کلى که بین حادث و ازلى وجود دارد خود قاضى عادل بر ایـن  

   1باشد، خود شما نیز در این باره قضاوت کنید. محالها مى

  خدا براى السالم علیه مسیح بودن پسر فرضهاى همه بطالن

  چه ایرادى دارید؟ السالم علیهاسقف: در مورد فرضهاى پسر بودن مسیح 

یکتا پرست: فرض پسر بودن مسیح، به اینکه از نطفه مردانگى از خداى پدر جدا شد، اگر منظور آفرینش 

در سایر مخلوقات چنین است، دیگر مسیح پسر خدا نخواهد بود؟ و  نطفه در بیرون ذات خداست، چنانکه

  کند؟! دانید، همه انسانها را نیز باید پسر خدا بدانید، چه فرق مى اگر مسیح را از این جهت پسر خدا مى

و اگر منظور تولّد مسیح از ذات پاك خدا است، یعنى نطفه و روح از اجزاء ذات خدا بودند و از او جدا 

  چنین چیزى ترکیب در ترکیب است:شدند، 

ـ ترکیب هر یک از این دو از آنچه باقى مانده و آنچه جدا شده که 2ـ ترکیب ذات خدا از روح و جسم 1

  نتیجه آن حدوث در حدوث و امکان در امکان است.

                                                        
 شود، لذا دیگر جداگانھ مطرح نشده است مترجم ـ این پاسخ، شامل فرض ششم نیز مى ١
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  اسقف: فرض دوم چه ایرادى دارد؟

تش از الوهیت است، همان ایرادى که به یکتا پرست: بنا بر فرض دوم، اگر تنزّل خدا به معنى تهى شدن ذا

شود، و اگر منظـور   شد (و خاطرنشان گردید) به این فرض نیز وارد مى فرض چهارم از فرضهاى تثلیث مى

کند، همانند فرض سوم از فرضهاى  ماند در عین اینکه تنزّل به ناسوت مى این است که ذات خدا باقى مى

یابد چنان  به این است که ذات خدا در ناسوت، حلول و ورود مىپسر بودنش براى خداست و این تنزّل یا 

یابـد، چنـین    ها گویند، و یا اینکه ذات بر تجرّد خود باقى است و در عین حـال تبـدیل مـى    که بِرَهمائى

آورد که محال است چنانکه در فرض پنجم از فرضهاى تثلیـث   تصورى سر از اجتماع دو نقیض بیرون مى

  بیان شد.

نهایت مجرّد، در جسم محدود  شود که ذات بى بنا بر قول اول (حلول ذات در ناسوت) نتیجه این مىو اما 

ء نامحدود، از حقیقت مطلق بودنش یا از نامحدود  جایگزین شود و چنین چیزى محال است مگر اینکه شى

ن دو متبـاین  بودنش، تهى شود (که محال است) یا محدود و نامحدود در یک ذات جمع گردد که جمع بی

   1کلّى است و آن هم محال است.

  اسقف: فرض چهارم چه ایرادى دارد؟

نیست؛ چرا که خدا با ذاتش در جسم مسـیح  السالم علیهیکتا پرست: طبق این فرض، دیگر خدائى غیر از مسیح 

  سپس مسیح از مریم پاك، متولد گردید، پس آن دو چیز دیگر اب و ابن کجا رفتند؟ در آمد،

ء مجرّد ـ بخصوص نامحدودـ در جسم (و هر جسمى هم محدود است) محـال    بعالوه حلول و ورود شى

کند، جسم و محـدود اسـت، از ایـن رو کـه      ء محدود، حلول مى آشکار است؛ زیرا آن چیزى که در شى

گیرد، بنابراین اگر چیزى در جسـمى،   جسم است، وگرنه حلول و جایگزین صورت نمى محدود به حدود

  شود. حلول کرد، به خاصیت محلش که جسم بودن و محدودیت است، محکوم مى

  

اسقف: فرض پنجم چه ایرادى دارد؟ و ماشکى نداریم که در مسیح آن فرضهائى که در غیر او وجود دارد 

رامت پسرى برگزید، بخاطر شرافت بخشیدن به او نسبت به دیگران چنانکه نیست، خدا مسیح خود را به ک

کنیم: اى پسر من بى اینکه کوچکترین خویشاوندى بین ما و او باشد و  یکى از ماها به دیگرى خطاب مى

  این تعبیر فقط براى اظهار محبت و عالقه است.

ا بدون پدر اختصاص داده است، پس خدا کند؛ زیرا خلقت او ر همچنین خدا، مسیح را پسر خود تلقى مى

                                                        
 السالم نیز ثابت شد. ـ با این بیان، بطالن فرض سوم از فرضھاى پسر بودن مسیح علیھ ١
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گیرد سپس او را در بین مخلوقاتش امتیاز بخشید، آنجا که او را قادر  بجاى پدر او در ایجاد نطفه، قرار مى

  بر زنده کردن مردگان کرد، نه غیر او را.

انما «خوانیم:  قرآن مىنیست، در السالم علیههاى مسیح   یکتا پرست: اوالً: خلقت مسیح بدون پدر، تنها از ویژگى

مثل عیسى در نزد خدا همچـون مثـل    1کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون؛  مثل عیسى عنداللّه

  »آدم است که او را از خاك آفرید و سپس به او فرمود: موجود باش او هم فوراً موجود شد.

به اضافه اینکه مادر هم نداشت، بود، در نتیجه (اگر مثـل   پس حضرت آدم قبل از مسیح داراى این امتیاز

  سبقت گرفته است!! السالم علیهشما سخن بگوئیم باید بگوئیم) آدم برادر خداست!! زیرا در این امتیاز از مسیح 

اما زنده کردن مردگان، نشانه الهى است که بوسیله آن استدالل به صحت رسالت الهـىِ صـاحبِ رسـالت    

و در این جهت حضرت ابراهیم نیز مانند مسیح بود، آنجا که چهار پرنده را ذبح کرد، سپس آنها را شود  مى

  به اذن خدا زنده نمود و همچنین بعضى پیامبران دیگر.

ثانیاً: مجاز گوئى وقتى جایز است که حقیقت آن جایز یا ممکن باشد مثالً اگر یکى از ما به شاگردش کـه  

بگوید: پسرم! ـ یا ـ استادم!... همه این عنوانها براى همه و نسبت بـه همـه      در درسهاى خود کوشا است

ممکن و رواست (یعنى پسر بودن و پدر بودن حقیقى براى همه ممکن اسـت. حقیقـت کـه ممکـن شـد،      

مجازش نیز ممکن است) ولى ساحت پاك خدا از این گونه نسبتها و اضافات، حقیقتاً منزّه است، وقتى که 

گوید: آى عمو یا اى دائى، اى  مکن نبود، مجاز آن نیز روا نیست، همانگونه خدا به احدى نمىحقیقت آن م

  پدر، اى استاد. همچنین خطاب به دفع اشکال (در مقایسه اقنومها با صفات ذات خدا)

اسقف: هر طور که باشد، بر ما اشکالى نیست که معتقد به عقیده تثلیث گردیم چنانکه بعضـى از فالسـفه   

هستند و همه مسلمانان معتقدند که ذات خدا داراى سه صفت ذاتى  2مان معتقد به عقیده وحدت وجودمسل

ـ   ت بـه سـه   (قدرت و علم و حیات) است که عین ذاتند، پس ذات در عین اینکه یکتا است و بسـیط اس

صفت، متّصف گردید و در عین حال ذات با صفاتش، یکى است به رغم اینکه بین خود صفات اخـتالف  

است و همچنین بین صفات با ذات اختالف است، مانند همه صفات نسبت بـه ذاتـى کـه بـر آن عـارض      

  گردند. مى

حقیقى قاطع و مورد تصدیق بنابراین، این تقسیم بندى شما، ظالمانه است که توحید خودتان را یک توحید 

عقل و دین بدانید، ولى تثلیث مقدس ما را به عنوان خرافه، زشت و مورد تکذیب عقـل و دیـن قلمـداد    

                                                        
١

  ٥٩ـ آل عمران /  

 
 ھا از وجود خدا گرفتھ تا وجودھاى دیگر، یكى ھستند.مترجم گویند تمام وجودھا و ھستى ـ یعنى مى ٢
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  کنید!

یکتا پرست: ما در بحثهاى قبل ثابت کردیم که وحدت حقیقت وجود نیز خرافه و مورد تکـذیب عقـل و   

ین صفات با ذات نیز مورد قبول ما نیست ما دین است، همچنین اختالف حقیقى بین صفات ذات خدا و ب

مکرّر گفتیم: ذات پاك خدا، بسیط و یکتاى همیشگى است و محال است که داراى هرگونه ترکیب باشـد؛  

چرا که ترکیب نشانه نیاز و حدوث است و همچنین محال است تبدیل خدا به حالت دیگر غیر از الهوتیت 

ى است و منظور ما این نیست که صفات خدا اختالف با ذاتـش  تجرّدى، یا هرگونه حاالت دیگر که عرض

ر ذات خـدا     دارد و نیز این نیست که صفات خدا مانند سایر صفات که بر ذات خود عارض مى شـوند، ـب

گردد بلکه به عقیده ما ذکر این صفات تعبیرهائى از یک حقیقت مجرّد است، پس ذات خدا عین  عارض مى

ى اینها نیز عین ذات اویند، علم خدا عین قدرت او و حیات او عین  و همهحیات، قدرت و علم خدا است 

علم او و قدرت او عین حیات او است، بى آنکه در اینجا کوچکترین اختالف یا ترکیب بین ذات و صفات 

و یا اختالف و ترکیب بین خود صفات باشد! ولى شما اب، ابى و روح القدس را سه شخص حقیقـى در  

دانید و این جـز جمـع    دانید و در عین تعدد، یکى و در عین یکى، متعدد مى ود واقعى مىجهان و سه وج

  آشکار بین دو نقیض نیست که محال است.

سپس در تولّد الهى، معتقدند که خداى پدر از مقام الهوت تجرّد غیر محدود به ناسوت تنزّل کـرده و بـه   

ماند، فقط ابن است  ل به پسر اصالً آب در میان نمىصورت مسیح، مجسم شده است، بنابراین پس از تبدی

  و بس!

دانیم، یکى حقیقى، بدون هرگونه تعدد، نه یکى و متعدد، بلکه  ولى ما ذات خدا را با صفات ذات، یکى مى

ــ  2ـ خداى رحمـان و رحـیم   1یکى مطلق، هر چند تعبیرات در مورد نامها و صفات خدا مختلف است: 

  ا...خداى حى، آگاه و توان

در بحثهاى بعد در محاورات توحیدى و خطبه هائى که از مصادر وحى اسالمى سرچشـمه گرفتـه بطـور    

مشروح با شما در این باره صحبت خواهیم کرد، چنانکه قبالً در دالئل توحید مطالبى در این زمینه خـاطر  

  نشان گردید.

تولّد الهى به طور روشنتر، بـاز بـا مـا    دانشجویان مسیحى: اى استاد امیدواریم لطف کنى و درباره بطالن 

  سخن بگوئى، قبالً از الطافتان متشکّریم.

  یکتا پرست: این خرافه تولّد الهى پندارى مسیحیت از فرضهاى ذیل بیرون نیست:

ــ  1ـ جدا شدن روح و جسم مسیح از ذات خداى آب (خالق) که الزمه آن دوبار ترکیب خـدا اسـت:   1

  یب از اجزاء مادى چرا که بنابراین فرض او داراى جسم است.ـ ترک2ترکیب از روح و جسم 

ـ جدا شدن روح مسیح از روح خدا، با توجه به اینکه همه وجود خدا روح است، در این صورت بقیـه  2
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اى مرکب دانستن خدا از اجزاء روحـى و   روح خدا به عنوان خداى آب (خالق) باشد، الزمه چنین عقیده

  جزء روح است، در نتیجه باید هر دو اب یا هر دو ابن نامیده شوند. سپس فرق ندانستن بین دو

شود و نتیجه این فرض، تغییر خدا است و خدا منزّه  ـ روح الهى الهوتى به روح بشرى ناسوتى تبدیل مى3

از تغییر است و سپس الزمه این فرض، حدوث روح مسیح در ذات یا در ماهیت خواهد شد، وانگهى پدر 

شود مانند انقالب هیزم به خاکستر، در نتیجه در وجود الهى جز ابن نیست، پس ثـالوث   ب مىبه پسر منقل

  (سه خدا) به دو خدا منقلب گردید.

کوتاه کردن سخن آنکه: هیچگونه تفسیرى که عقل و دین آن را بپسندند براى این تولد الهى وجود ندارد، 

  زند! هر چند کلیسا در این باره دست و پاى زیاد مى

اى اهـل   1و ال نشرك به شیئا؛  یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم اال نعبد اال اللّه«بنابراین: 

کتاب بیائید به سوى سخنى که میان ما و شما مشترك است که جز خداى یگانـه را نپرسـتیم و چیـزى را    

  » شریک او قرار ندهیم.

آورد  هستید بیائید این اصل را بدون پیرایه و تفسیرهائى که سر از شرك بیـرون مـى   شما که مدعى توحید

  زنده نگه داریم.

  

  السالم علیه مسیح خدائى درباره مسیحیت گوناگون عقائد

حى، ى خدا در توحید و تثلیث خدا در طول قرنهـاى مسـی   دانشجویان کلیسائى: آرى اختالف زیاد درباره

دلیل قاطع بر انحراف زشتى است که در صدد این اختالف درباره شناخت خدا اسـت، در میـان آن همـه    

رأیهاى گوناگون، پیروزى و غلبه با طرفداران تثلیث بوده تا جائى که مسیحیان طرفدار توحید یا نزدیک به 

اى از این اختالف به نقل از کتاب  نامیدند، در اینجا به ذکر نمونه عقیده توحید را به عنوان بدعت گذار مى

  پردازیم: مى 2مختصر فى علم الالهوت العقائدى

  

                                                        
١

  ٦٤ـ آل عمران /  

 
٢
تحت عنوان بدعتھاى متضاد  ٧٣ص  ١ـ تألیف لودیك اوث آلمانى كھ جرجس ماردینى آن را بھ عربى ترجمھ كرده است جلد  

 تثلیث، و حدودھاى تعلیمى كلیسا.
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  :مورنارخیانى مذهب ـ1

در اواخر قرن اول میالدى بدعت گذاران یهود قیر نثوس و ابیونیون برخاستند و شدیداً دعوت به توحید و 

جلد » ضد بدعتگذاران«خداى واحد کردند و خدائى مسیح را منکر شدند (قدیس ایریناوس در کتاب خود 

گفت: در خـدا جـز یـک     وز کرد که مىگوید: و در پایان قرن دوم بدعت مورنارخیانى بر مى 26صفحه  1

  اقنوم نیست.)

گوید: و این بدعت بر اساس موقعیـت خـود از    مى 3صفحه » بر ضد برکسیاس«ترتلیانوس در کتاب خود 

  گردد: شخص مسیح به دو فرع تقسیم مى

از  گوید: مسیح انسان عادى ساده اسـت و  فرع اول: مونارخیانى دینامیکى یا مونار خیانى پسرگیرى که مى

طریق فوق طبیعى از روح القدس (جبرئیل) و از مریم عذراء متولد شده و خدا به نوع خاصى به او نیروى 

  .2بخشیده است 1الهى و مقام پسرى

میالدى  190است که تعالیم حود را در حدود سال  3بدعت تاودوتس دباغ بیزنطى ترین گویندگان اینو مهم

) پولس سمیصانى مطران انطاکیه، او را از کلیسا رانـد  198ـ  189وارد روم کرد، پاپ قدیس ویکتور اول (

منعقد شد ایـن عقیـده را رد کـرد، و     268و مجمع انطاکیه که در سال و به عنوان بدعتگذار معرفى کرد، 

  در سرمیوم منعقد شده بود، عزل گردید. 351فویتنوس اسقف سرمیوم نیز بوسیله مجمعى که در سال 

  

   مساوات عدم مذهب ـ 2

کرد که اقنوم دوم  رفته ولى انکار مىاین مذهب بر خالف مذهب مورنارخیانى سه اقنوم را درباره خدا پذی

  نمود.  و سوم مساوات ذاتى با اقنوم اب داشته باشد و سپس خدائى حق را از آن دو اقنوم انکار مى

   آریوسى مذهب ـ 3

تولد میالدى) معتقد بود که کلمه (مسیح) از ازل نبوده و از آب م 336منسوب به کاهن اسکندرى آریوس (

                                                        
١

 ـ منظور پسر بودن بھ عنوان شرافت است نھ پسر حقیقى  

 
٢

 ـ این فرع اّول بود و براى رعایت اختصار، از ذكر فرع دوم خوددارى شد. 

 
 ـ بیزنطھ قسمت شرقى امپراطورى رومانى است. ٣
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نشده، بلکه او جانشین آب است و از عدم، قبل از همه مخلوقات خارج شده و در ذات مسـاوى بـا آب   

خوانند بلکه قابل تغییر و رشد است و آن خداى حقیقى به معنى  نیست و از این جهت اینها را انومیون مى

ه خاطر شایستگیهایش خاص نیست، بلکه فقط به معنى نسبى خدا است، خدا او را بر حسب نظر پیشیش ب

  (مسیح) پسر خود خواند.

) تحریم و ممنوع شد، این مجمع، قانونى براى ایمان وضع 325این بدعت در مجمع نیقاوى مسکونى اول (

(اقنوم دوم) پسر خدا است از ذات آب متولد شده و سپس  السالم علیهکرد که یسوع المسیح  کرد که اعتراف مى

  اعالم کرد و گفت در ذات مساوى با آب است.) خدائى حقیقى مسیح را 540(

  

   نیانى و مکه مذهب ـ 4

این مذهب از مذهب آریوسى معتدل، نشات گرفت، که به عنوان بنفماتوماك یعنى دشـمنان روح القـدس   

فعلـى)  خوانده شدند، این مذهب را از اواخر قرن چهارم به مکـدونیوس اسـقف قسـطنطنیه (اسـالمبول     

وفات کرد) و چه بسـا ایـن    364عزل شد و قبل از سال  360دهند (که در سال  آریوسى معتدل نسبت مى

  نسبت از روى اشتباه باشد.

شود که به استناد به عبرانیها اعالم  به این بدعت، مذهب عدم مساوات نسبت به روح القدس نیز اطالق مى

  است ـ مانند فرشتگان ـ. کنند که روح القدس خلیفه و روح براى خدمت مى

افرادى مانند قدیس اثناسیوس و کبادوقیون سه گانه و... بر ضد طرفـداران ایـن بـدعت برخاسـتند، و از     

 362خدائى روح القدس و از اتحاد ذاتى آب و ابن دفاع نمودند و این بدعت را در مجمعى که به سـال  

حریم و ممنوع کردنـد و همچنـین در مجمـع    در اسکندریه به ریاست قدیس اثناسیوس، منعقد شده بود ت

در روم بـه ریاسـت پـاپ قـدیس      382) و در مجمعى کـه بـه سـال    381قسطنطنیه مسکونى دوم (سال 

  داماسیوس بر پا شده بود، تحریم گردید.

ه خـدائى روح القـدس      1و در مجمع قسطنطنیه به قانون ایمان نیقى ماده خطرناکى افزودند که تصـریح ـب

کرد، که در آن ماده، صفات الهى را بدون واسطه به روح القدس دادنـد بـه ایـن ترتیـب کـه: ایمـان        مى

شود  ش، گفته شده از آب و ابن است، براى او سجده مىآوریم... به روح القدس، پروردگار زندگى بخ مى

  گردد و ناطق به پیامبران است. و تمجید مى

                                                        
١

میالدى و دیگرى  ٣٢٥ھا یكى در سال  ب بھ مسكونىـ نیقیا شھر قدیمى است واقع در آسیاى صغیر كھ در آن دو مجمع منسو 
 منعقد گردیدمترجم ٧٨٧در سال 
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  :پروتسنانى مذهب ـ 5

مارتین لوثر در اصطالحات تثلیتى (سه گانه) طعن زده از آنها انتقاد کرد، ولى ایمان خود به تثلیث را حفظ 

  صى اى که ارائه داد، اخیرا منجر به انکار عقیده تثلیث گردید. نمود در عین حال حکم شخ

مذهب سوسینى منسوب به فوستوس سوسینى، در عقیده به خدا اندیشه توحید را تا آخرین حدش، بیـان  

اى که به اقنومهاى الهى، معتقد نیست و نظر این مذهب درباره مسیح این است که او انسان  دارد به گونه مى

  ربارهمحض است و د

  گوید: او نیروى الهى است نه نیروى شخصى . روح القدس مى

   :معاصر راسیونالى و الهوت علم ـ 6

کند ولى بـه عقیـده ایـن     این مذهب در بسیارى اوقات، اصطالحات و تعبیرهاى ثالوثى سنتى را حفظ مى

قدرت و حکمت و هوشیارى نیستند، و به عقیده مذهب، اقنومهاى سه گانه جز تشخیص صفات الهى مانند 

هرنک ایمان مسیحیان به تثلیث، زائیده جدال و نزاعى است کـه بـین مسـیحیان و یهودیـان رخ داد، کـه      

مسیحیان نخست در رد عبارت خدا و موسى عبارت خدا و مسیح را به کار بردند، سپس روح القدس را به 

  آن افزودند.

  

   :کلیسا تثلیث درباره مختلف اىقانونه سیر

یکتا پرست: چنانکه مشاهده کردید اختالف در مسیحیت از نظر عقلى و نقلى این چنـین بـه فضـاحت و    

رسوائى کشیده شده، در صورتى که طرفداران توحید که به بدعت گذاران متهم شدند، هم از نظـر زمـان   

نزدیکتر از  السالم علیهظر نزدیکى به وحى انجیل و تعالیم حضرت مسیح قبل از طرفداران تثلیث بودند و هم از ن

دیگران بودند، همانگونه که از گفتار مذکور این مطلب را مالحظه کردیم، سـپس در گفتـار پـوچ دیگـر     

درباره تثلیث و اقنوم سه گانه (آب ـ ابن ـ روح القدس) و اینکه هر کدام از این اقنومهاى سه گانه، ذات   

  هست، مشاهده خواهیم کرد. الهیت

  توضیح اینکه.

قدیمترین برنامه آموزشى رسمى در مورد ایمان کلیسائى پیرامون تثلیث مقدس (بر حسب آنچه در کتـاب  

مختصر فى علم الالهوت العقائدى ذکر شده) همان قانون رسوالن است که کلیسـا آن را از قـرن دوم بـه    
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س براى تعلیم و عظ شدگان و براى اعتراف ایمان در مجلـس  شکل قانون عماد رومانى قدیم همانند امسا

  عماد مسیحیان التینى برنامه خود قرار داد.

م) بوسیله، ضد مذهبى، آریوس و مقدونیوس نشات گرفت، سپس مجمع  381سپس قانون نیقیه قسطنطنیه (

ین دربـاره  به صورت اجمالى انحرافهـاى قرنهـاى نخسـت    382رومانى به ریاست پاپ قدیس داماسیوس (

قانون اثناسیوس روى کار آمد، سپس قـانون مجمـع طلیطلـه     6و  5تثلیث را تدوین کرد و سپس در قرن 

م) در قرون وسطى روى کار آمد، پس از آن  1215م) و سپس قانون مجمع الترانى چهارم ( 765یازدهم (

  د...) بروز کر1794م) سپس در عصر حاضر، تعلیم لبیوس ششم ( 1441مجمع فلورنس (

کنید این قوانین و قرار دادها و اختالفات ثالوثى از قـرن دوم آغـاز شـد و ایـن      همانطور که مالحظه مى

  اختالف بدون شک توهین به اولین دسته، از مسیح و حواریون و تابعان بود.

بود،  1و آن کسى که اندیشه پدر و پسر را در افکار کلیسا بیالود، اخته و کوسه مصرى خادم راها اوریفین

هـاى   میالدى تشکیل یافـت، آنگـاه کـه جماعـت     325تا آن وقتى که مجمع نیقیه (در شهر نیقیا) در سال 

روحانیون مسیحى از اطراف و اکناف بیش از هزار نفر آمدند و براى انتخاب انجیـل هـائى کـه الزم بـود     

بونـد  السـالم  علیـه نفر از این افراد معتقد بـه خـدائى مسـیح     318ونى آنها احراز گردد فرستاده شدند، اعتبار قان

آریوس رئیس یکتا پرستان با براهین خود مدلل ساخت که مسیح، مخلوق است و بنـده خـدا اسـت و از    

ورى که دو سوم بقیه آیات انجیل که در نزدش بود و تفاسیر بزرگان و پدران از ایقلیسیا استدالل کرد، به ط

از هزار نفر (از اعضاء مجمع) به این حقیقت (مخلوق و عبد بودن مسـیح) اعتـراف کردنـد، اینهـا یکتـا      

پرستانى بودند که اکثریت بزرگ از اینها تشکیل یافت. و از طرف دیگر روساى معتقدان بـه تثلیـث و در   

با خدا ذاتا متحد است و بـاالخره راى   راس آنها اثناسیوس برهان آورد که مسیح خداى کامل است و او

طرفداران تثلیث را ترجیح داد، نه بر اساس دلیل، بلکه بخاطر آن سلطه جبارى که در آن زمـان از ناحیـه   

پوشش اتحاد و امن بین مخالفان، به وجود آمده بود، وى رأى دوست خـود   زیر 2قسطنطین (قسطنسیوس)

پاپ کاهن اعظم رومى را که از اقلیت ثالوثى در نیقیه بود، ترجیح داد و فرمان اخراج بیش از هفتصد نفر 

رئـیس  » آریـوس «از رؤساى روحانى بقیه را که از طرفداران توحید بودند، از آن مجمع، صـادر کـرد، و   

م) و حضـرت  318ستان را کشت، تا جو مجمع بقیه حامیان تثلیث (به اصطالح) پاکسـازى شـود (  یکتاپر

جا که در سفر  مسیح براى توبیخ طرفداران تثلیث و ترحم یکتاپرستان، تصریح به این حادثه بزرگ کرده آن

                                                        
١

 كرد.  ـ وى راھب غرب و لغت شناس بود و در قرن دوم زندگى مى 

 
 ـ ظاھرا پسر قسطنطین كبیر بنام قسطنسیوس منظور است در این باره بھ المنجد فى االعالم مراجعھ شود. مترجم ٢
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آید که هر کـه   شما را از کنائس بیرون خواهند نمود، بلکه ساعتى مى«گوید:  مى 3و  2بند  16یوحنا باب 

کند و این کارها را با شما خواهند کرد به جهت آنکه آنهـا   شما را بکشد، گمان برد که خدا را خدمت مى

و 1اند و نه مرا بـه عبودیـت و رسـالت    یعنى نه خالق را به خدائى شناخته». اند و نه مرا را شناخته» آب«نه 

قسطنطین نامبرده یک فرد بت پرست و ضد خدا بود چرا که بوسیوس (بسقیوس) قیصر (کـه کلیسـا او را   

ر عـین حـال   تقدیس کرده و لقب سلطان مورخین به او عنایت کرده) دوست امپراطور (قسطنطین) بود، د

کند: امپراطور غسل تعمید بجا آورد و مسیحى شد در وقتى که در بسـتر مـرگ افتـاده بـود و      تصریح مى

  چیزى نمانده بود که بمیرد، بنابراین بر ما الزم است بشناسیم که:

» اوریفین«(مسیحیت کنونى جز از ناحیه پادشاهى بت پرستان ضد خدا قسطنطین و از ناحیه کوسه مصرى 

  نشده است. ساخته

سخن که به اینجا رسید هدایت یافته و اسقف و دانشجویان مسیحى همگى تشکر فراوان از استاد کردند و 

هاى پرجوش خوشگوارش، گرفته و بیان شود،  به عرض رساندند که امیدواریم معارف توحیدى از چشمه

  دد.تا عقیده توحید کامال آنطور که مورد قبول عقل و نقل صحیح است روشن گر

هـا و منـاظرات    اى از خطبـه  یکتاپرست: بسیار خوب، پیشنهاد خوبى است، در بررسیهاى بعد به ذکر پاره

  پردازیم. هاى وحى و الهام محمدى بدست آمده مى توحیدى که از سرچشمه

  

  تثلیث درباره اسقفها بزرگ با گفتگو

است کـه از بزرگتـرین اسـقفهاى    » بریهه«با شخصى بنام 2حکمیکى از مناظرات عجیب، مناظره هشام بن 

ود، ذکر این مناظره را به مناسبت بحث تثلیث که به میان آمد، از مناظرات و محاورات دیگر مقدم مسیحى ب

هاى وحـى و الهـام محمـدى بدسـت آمـده       داریم، سپس به ذکر گفتگوهاى توحیدى که از سرچشمه مى

  پردازیم. مى

هفتاد سال در » بریهه« هاى بزرگ مسیحى بنام کنند: یکى از جاثلیق راویان موثق از هشام بن حکم نقل مى

پرداخت و با کوشش و جـدیت، پیرامـون    همین کیش عمر کرد، ولى او همواره به تحقیق و کنجکاوى مى

                                                        
١

ا االب و ال عرفونى ـ آب بھ مد در لغت یونانى بھ معنى خالق است، ـ متن انجیل یوحنا بھ عربى چنین است: النھم لم یعرفو 
 چنانكھ قبال خاطرنشان شد.

 
٢

است، شرح زندگى این نابغھ متحرك و توانا را  السالم علیھـ ھشام بن حكم از شاگردان برجستھ و برازنده امام صادق و امام كاظم  
 نوشتھ مترجم مطالعھ كنید مترجم.» ھشام بن حكم پاسدار ایدئولوژى اسالم«در كتاب 
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کرد و در جستجوى مسلمان مطلعى بود کـه کتـب مـورد قبـول او را خوانـده باشـد و        اسالم بررسى مى

و مناظره کند و این موضوع در مورد هایش شناخته باشد، تا با ا حضرت مسیح را با صفات و دالئل و نشانه

این شخص بین مسیحیان و یهود و مسلمانان و زرتشتیان، شهرت یافت، مسیحیان به وجود ایـن روحـانى   

گفتند که اگر در دین مسیحى جز او کسى نبـود، او مـا را کـافى     کردند و مى بزرگ هفتاد ساله، افتخار مى

کـرد، او ضـعف نصـرانیت و     کرد، بانوئى او را خدمت مى بود، او در عین حال در مورد اسالم تحقیق مى

  داشت. ضعف حجت و منطق آنرا برایش بطور سرى بیان مى

داد از رهبـران   گوید: من از این جریان مطلع شدم، بریهه کـه بـه جسـتجو و تحقیـق ادامـه مـى       هشام مى

پرسید و با همـه آنهـا تمـاس     سراع گرفت و از دانشمندان و اندیشمندان و صالحان مسلمان مى1مسلمانان

گرفت و گفتگو کرد، اما قانع نشد، تا جائى که گفت اگر رهبران شما رهبر حق بودند الاقل بخشى از حق 

  یافتیم، ولى نیافتم. را در نزد شما مى

هسـت کـه از   » هشام بـن حکـم  «یعه وجود دارد و شخصى بنام به او گفتند مذهب دیگرى بنام مذهب ش

  دانشمندان و محققان این مذهب است اگر بخواهى نزد او برو و بحث کن!

  او آدرس هشام را گرفت، با گروهى از کشیشان به مغازه تجارتى هشام که در بغداد بود وارد گردید.

خواندنـد، ناگهـان    وهى نـزد مـن قـرآن مـى    گوید: در دکانم نزدیک باب کرخ نشسته بودم و گر هشام مى

جمعیتى در حدود صد نفر از مسیحیان که در بینشان کشیشها و غیـر آنهـا بودنـد، و لباسـها و کالههـاى      

ام  در میانشان بود، نزدیک شدند و در کنار مغازه» بریهه«مخصوصى داشتند و به پیش آمدند، جاثلیق بزرگ 

ند و کشیشان و رهبانان بـه عصـاى خـود تکیـه دادنـد و کـاله       توقف کردند، براى بریهه، صندلى گذاشت

  مخصوص سرشان بود، بریهه (جاثلیق اعظم) بى درنگ بحث خود را آغاز کرد و چنین گفت:

در میان مسلمانان با هر کس که مشهور به علم و بینش بود درباره مسیحیت بحث کردم، ولى گفتگوى آنان 

  ام.  مناظره آمده مرا قانع نکرد، اکنون حضور شما براى

خواهى، من قابل مقایسه با  هشام لبخندى زد و گفت: اگر از من بسان حضرت عیسى آیات و معجزات مى

مسیح و امثال او نیستم زیرا او داراى روح پاك و ارجمند و مقام شامخ نبوت بـود و معجـزات و نشـانه    

  هایش روشن و محکم بود و من چنین نیستم .

  نمودى بسیار خرسند شدم.  السالم علیهاز حضرت مسیح  بریهه: از توصیفى که

  ام. هشام: اگر منظور شما بحث و مناظره درباره اسالم و مسیحیت است، براى بحث آماده

                                                        
١

در این زمان سرپرست كارى السالم علیھتند، چرا كھ معصومین ـ منظور از این رھبران، خلفاء اسالمى غیر از ائمھ معصومین ھس 
نبودند تا با آنھا تماس گرفتھ شود، و گواه بر این مطلب، آخر داستان فوق است كھ بریھھ توسط ھشام یكى از شاگردان امام 

 رسد. مى شرفیاب شده و براى اولین بار بھ حضور آن حضرتالسالم علیھبھ حضور امام صادق  السالم علیھصادق 
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کنم، بگو بدانم پیامبر شما با حضرت مسیح چه  بریهه: منظور من همین است، اینک سوال خود را شروع مى

  نسبت جسمى دارد؟

از فرزندان اسحاق  السـالم  علیهر عموى حضرت عیسى از ناحیه جد مادرى است، زیرا عیسى هشام: پیامبر ما پس

  و پیامبر ما از فرزندان اسماعیل (برادر اسحاق) است.

  دهى؟ بریهه: چرا مسیح را به پدر نسبت نمى

ا از نظـر عقیـده   خواهى،همان بود که گفتم، و اگر نسبت او ر را از نظر ما مى السالم علیههشام: اگر نسبت مسیح 

  کنم. خواهند اکنون بیان مى خودتان مى

خواهم چرا که در این صورت ممکن است تو را محکـوم   بریهه: من نسبت مسیح را به عقیده خودمان مى

  کنم. 

پرسم اگر قدیم اسـت چگونـه    گوئید: وجود مسیح، قدیم و ازلى است، بنابراین از شما مى هشام: شما مى

   1شود، کدام پدر است و کدام پسر است براى او پدر تصور مى

  . 2باشد بریهه: آنکه به زمین آمد پسر است و او فرستاده پدر مى

  تر از پسر است، زیرا جهان را پدر آفریده است و پسر فرستاده او است. هشام: روى این حساب پدر حاکم

   3باشد. دو) مىبریهه: بلکه آفرینش از پدر و پسر (هر 

   4آمدند چنانکه در آفرینش شرکت داشتند. هشام: چه مانعى داشت پدر و پسر هر دو مشترکا به زمین مى

   5جاثلیق: چگونه مشترك شوند، در صورتى که آنها یکى هستند و فقط در اسم فرق دارند.

   6هشام: آیا آن دو به عقیده شما در اسم خدائى یکى هستند؟

                                                        
١

گویند: مسیح مولود غیر مخلوق است، با اینكھ والدت عین خلقت است و این تعریف (مولود غی�ر  ـ ھمانگونھ كھ مسیحیان مى 
 مخلوق) یعنى مخلوق غیر مخلوق!

 
٢

معتقدند: پدر از الھوت تجرد بھ ناسوت رحم حضرت مریم فرود آمده و مجسم شده و پسر شده، ی�ا  ـ در صورتى كھ مسیحیان 
 از كل وجود پدر یا از قسمتى وجود پدر.

 
٣
ـ ولى دست كم، خود پسر را تنھا پدر آفریده، زیرا بھ عقیده مسیحیان، پسر از پدر متولد شده پس در این صورت پدر حاكمتر  

است، وانگھى از آنجا كھ آفرینش موجود غیر پسر، آسانتر از آفرینش پسر بود در این صورت پدر در آفرینش سایر موجودات 
 پس پدر در ھر حال حاكمتر از پسر است.نیازى بھ پسر ندارد، 

 
٤

ھ�ا و بن�دگانش لط�ف كن�د، در ای�ن  ـ زیرا نزول پسر بھ زمین جز بھ عنوان رسالت از طرف پدر نبود، تا از نزدی�ك ب�ھ آفری�ده 
 ا كال، آفریدھاى ھر دو بودند، الزم بود كھ ھر دو بھ زمین بیایند نھ پسر تنھا.صورت اگر آفریدھ

 
٥
باشد بھ این ـ این پاسخ جاثلیق، فرار از اشكال اختصاص پسر بھ نزول در زمین است، بھ اشكال شدیدتر كھ اجتماع دو نقیض  

 بیان كھ: پسر عین پدر باشد در حالیكھ بھ اعتراف خود جاثلیق، فرستاده جدا شده از پدر است.

 
٦

 الف دارند.ـ منظور ھشام این است كھ: پدر و پسر بھ عقیده شما در اسم خدائى و قدیم بودن متفقند ولى در ذات خارجى اخت 
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  بریهه: این سخن از نادانى است.

  هشام: بلکه این سخن از روى دانش است.

  جاثلیق: پسر متصل به پسر است (و عین ذات پدر)

   1هشام: بلکه پسر از پدر جدا است

   2جاثلیق: این مطلب بر خالف آن است که مسیحیان معتقدند 

کنند شاها به نفع و یا به زیان ما باشد، من تو را محکوم کـردم، زیـرا    آنچه مسیحیان تصور مى هشام: اگر

  گوئى؟ پدر بود در حالى که پسر نبود، آیا تو چنین مى

  گویم: بریهه: نه چنین نمى

  کنى؟ هشام: پس چرا به گفته قومى استشهاد کردى در صورتى که شهادت آنها را قبول نمى

  است، پسر هم اسم است به قدرت قدیم.بریهه: پدر اسم 

  هشام: آیا آن دو اسم مثل پدر و پسر، هر دو قدیمند؟

   3بریهه: نه، اسماء حادث هستند

ها را حادث کرد نه پدر، پس پسر است و  هشام: طبق گفته تو پدر پسر است، و پسر پدر، اگر پسر این اسم

  ست.اگر پدر این اسما را حادث کرد پس او پسر و پسر پدر و دیگر در اینجا پسرى نی

  بریهه: پسر اسم روح است هنگامى که به زمین بیاید.

  هشام: قبل از آمدن به زمین، نامش چه بود؟

  بریهه: نام او پسر است حواه به زمین آید یا نیاید.

  هشام: پیش از نزول روح، دو نام دارد یا یک نام؟

  بریهه: یکى هستند و یک روح هست.

  باشد. ز یک موجود، پدر است و جزء دیگر پسر مىهشام: روى این حساب، راضى شدى که جزئى ا

  بریهه: نه زیرا نام پدر و نام پسر یکى است.

                                                                                                                                                         
 
م اس�ت ك�ھ كند كھ ح�ق ب�ا ھش�ا ـ اینكھ جاثلیق تصریح كرد: پسر از آسمان نازل شده نھ پدر، و پسر رسول پدر است داللت مى ١

 ماند؟ آمد و پدر باقى مى پسر از پدر جدا است زیرا اگر پسر متصل بھ پدر بود و عین ذات او بود، پس چگونھ پسر بھ زمین مى

 
٢

 ـ اعتقاد مسیحیان، اتحاد اب و ابن و روح القدس است نھ خدائى آنھا  

 
٣

كند كھ ذات پ�در و پس�ر  ـ این نقیض ھشام متوجھ سخنى است كھ بریھھ گفت پدر اسم است بھ قدرت قدیم، این سخن اقتضا مى 
گر پسر، این نامھا را حادث كرده، در این جھت از پدر امتیاز یافتھ در این صورت او پدر قدیم باشند و نامشان حادث باشد، پس ا

 است.
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  هشام: پس پسر، پدر پدر است و پدر، پدر پسر، پس پدر و پسر یکى هستند!

در این هنگام مقامات عالى روحانى مسیحى که در اطراف بریهه بودند به وى گفتند: تا امـروز بـا چنـین    

اى، خواستند جلسه را پایان بدهند، بریهه در حال حیرت و تعجب برخاسـت کـه    نکردهشخصى برخورد 

  برود، هشام دست از او بر نداشت و به او رو کرد و گفت:

شوى؟ اگر اشکالى در مورد اسالم دارى بگو، وگرنه یـک پرسشـى از مسـیحیت از تـو      چرا مسلمان نمى

  بح کردى تمام فکر و اندیشه ات متوه من باشد.کنم که امشب خواب را از تو برباید و وقتى ص مى

  اسقفهاى حاضر به بریهه گفتند جوابش را نده ممکن است به بن بست بیفتى. 

  خواهى سوال کن. بریهه حرف آنها را گوش نکرد و به هشام رو کرد و گفت آنچه مى

  داند؟ داند، پسر هم مى هشام: آیا هر چه پدر مى

  بریهه: آرى. 

  داند؟ ر چه پسر دارد مىهشام: پدر هم ه

  بریهه: آرى. 

  هشام: هر کدام بر تمام آنچه دیگرى توانائى دارد، توانائى دارند؟

  بریهه: آرى. 

گوئید، با اینکه هر دو مساویند/ چرا یکى بر دیگـرى   هشام: بنابراین چرا یکى را پسر و دیگرى را پدر مى

  ظلم کند.

  بریهه: ظلمى در کار نیست.

  ن است که پسر، پدر پدر بود و پدر، پسر پسر، امشب در این باره خوب بیندیش. هشام: شایسته ای

  شد. گفتند کاش چنین پیش آمدى واقع نمى هماندم همراهان بریهه، متفرق شدند و با خود مى

بریهه که بسیار محزون و غرق در فکر بود، به منزل خود مراجعت کرد، همسرش کـه خـدمتگزار او بـود    

ن و غمگین هستى؟ بریهه ماجرا را براى او شرح داد، او به بریهه گفت: واى بـر تـو آیـا    پرسید:چرا محزو

خواهى در راه حق باشى یا در راه باطل؟ بریهه گفت البته در راه حق، زن گفت هر جا که حق را یافتى  مى

  شند.به همانجا رو آور و از لجاجت بپرهیز زیرا لجاجت شک است و شک، زشتى است و اهل شک در آت

بریهه سخن زن را پسندید و تصمیم گرفت على رغم دشمنان، به حضور هشام برود، فرداى آن شب، خود 

  را به هشام رساند، هشام تنها بود، به هشام چنین گفت:

  کنى و کسى که داناتر از تو است سراغ دارى؟ اى هشام آیا در مذهب خود از کسى پیروى مى

  هشام: آرى...

راهنمائى کرد، او به محضر آن حضرت آمد و قبـول اسـالم    السالم علیهبه حضور امام صادق آنگاه هشام، او را 
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از اصحاب آن حضـرت بـود و    السالم علیهدر محضر امام صادق  السالم علیهکرد، و همچنان تا پایان عمر امام صادق 

ر زمان امامت آن حضرت از دنیـا  گردید، و د السـالم  علیهاز اصحاب امام موسى کاظم  السالم علیهپس از امام صادق 

  رفت.

جنازه او را خودش غسل داد و کفن کرد و فرمود: هذا حوارى من حوارى المسیح یعرف  السالم علیهامام کاظم 

علیه: این شخص حوارى و یار نزدیک از میان حواریون حضرت عیسى است که حق خدا را بـر    حق اللّه

  خود شناخت.

کردند که داراى چنین مقامى شوند تا امـام اینگونـه آنهـا را     آرزو مى السالم علیهبسیارى از اصحاب امام کاظم 

   1بستاید.

  

  یهودیان با آله و علیه اهللا صلى اسالم پیامبر گفتگوى

پسـر خـدا    2آمده و گفتند: ما معتقدیم عزیر آله و علیه اهللا صلىیهود نزد حضرت رسول خدا جماعتى از برگزیدهاى 

ایم در این باره با شما مناظره کنیم، اگر با ما هم عقیده باشید، پس ما بـر تـو    است و به حضور شمام آمده

  ما مخالفت کنى با تو دشمنى خواهیم کرد.حق سبقت و برترى داریم و اگر با عقیده 

  خواهید عقیده شما را بدون دلیل بپذیرم؟ پیامبر: آیا شما مى

  برگزیدگان یهود: نه. 

  گوئید عزیر، پسر خدا است؟  پیامبر: به چه دلیل مى

ـ    ر برگزیدگان یهود: زیرا او کتاب مقدس تورات را که از بین رفته بود، زنده کرد و این کـار ار نکـرد مگ

  بخاطر اینکه پسر خدا است.

پیامبر: پس چرا عزیر پسر خدا باشد، نه موسى ، با اینکه مقام موسى از او باالتر است زیرا خـود تـورات   

دانید از او دیده شد، اگر عزیر پسـر   بوسیله موسى نازل شد و همچنین معجزات و کراماتى که خودتان مى

کردن تورات از او بروز کرد، بنابراین مقام بـاالتر موسـى   خدا است، بخاطر آن کرامتى که در مورد زنده 

شود که مقامى باالتر از مقام فرزندى خدا داشته باشد. و اگر منظور شما ماز پسر خدا بودن آن  موجب مى

                                                        
١

 . ٢٨٤ـ  ٢٧٨بھ نقل از توحید صدوق صفحھ  ٢٣٩ـ  ٢٣٤ص  ١٠ـ بحار ط جدید ج  
 

 
٢

ـ عزیر از پیامبران بنى اسرائیل است، كتاب تورات را كھ بھ كلى در میان بنى اسرائیل فراموش و مو شده بود، ترویج كرد و  
از فوتش، درباره او سخنان بسیار گفتند، از جملھ قبل از میالد از دنیا رفت و پس  ٤٣٠شریعت آنھا را اصالح نمود و بھ سال 

 گفتند او پسر خدا است، البتھ این عقیده رفتھ رفتھ از بین رفت مترجم
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است که: خداى متعال مانند پدران دیگر با جفت خود نزدیک شده و بر اثر آن، پسرى چون عزیـر متولـد   

ایـد و صـفات    اید و او را به مخلوقاتش تشبیه نموده رت به خداى جهان کافر شدهشده است، در این صو

اید، روى این اساس به موجب سخن شما، مخلوق و حـادث بـوده و    موجودات مادى و حادث به او داده

  نیاز به آفریدگار و سازنده دارد.

ه گفتید این عقیده، کفـر اسـت،   برگزیدگان یهود: منظور مام از والدت، این معنى نیست، زیرا همانگونه ک

بلکه منظور ما این است که عزیر از نظر شرافت و احترام پسر خدا است، هر چند در اینجا والدتى نباشد، 

گوید اى پسر من، تو پسر من هستى و منظور استاد از این تعبیر، گرامى  چنانکه استادى به شاگرد خود مى

و خویشاوندى بین او و شاگرد نیست. همچنین از روى لطف  داشتن شاگرد است، با آنکه هیچگونه بستگى

  و محبت و شرافت، خدا، عزیر را پسر خود گرفت.

پیامبر: در این صورت، پاسخ شما همان است که گفتم، که طبق این روش، اگر عزیر پسر خدا است، باید 

سازد و دلیل را بـر   رسوا مى موسى را به این مقام سزاوارتر بدانیم، و خدا هر منحرفى را به اقرار خودش،

  گرداند. ضد خودش بر مى

شود که شما به بزرگتر از آنچه گفتم کشانده شوید، چرا که شـما   از این رو آن مثالى که زدید موجب مى

گوید: این پسر من اسـت نـه بـر     گفتید: یکى ایز شخصیتها به فرد بیگانه که اصال خویشى با او ندارد مى

رادر مـن    کنید که این شخص بزرگ به بیگانه دیگرى مى اهده مىاساس والدت، همچنین مش گوید: این ـب

گوید این سـرور و آقـاى مـن     گوید: این استاد من، و پدر من است و به دیگرى مى است و به دیگرى مى

دانید کـه   است، این تعبیرات براى آن است که عالقه و محبت خود را به آنها برساند، بنابراین آیا جایز مى

وئیم موسى برادر خدا است، یا استاد یا پدر یا موالى خدا است؟ از این رو که مقام موسى باالتر از مقام بگ

گوید: اى موالى من، اى استاد و اى عمو  عزیر است چنانکه اگر مردى خواسته باشد بیشتر احترام کند مى

  خواند. ام باالتر مىو رئیس من، به همین ترتیب هر چه بخواهد بیشتر احترام کند او را با ن

خواهد  دانید که موسى، برادر یا استاد یا عمو یا موال و رئیس و امیر خدا باشد، چرا که خدا مى آیا روا مى

گوید: اى استاد و شیخ من، اى عموى من، اى رئـیس   کثرت احترام خود را نسبت به موسى نشان دهد مى

  من، اى موالى من.

متحیر شدند و درماندند و گفتند: به ما مهلت بدهید تا در سـخن   آلـه  و علیه اهللا صلىبرگزیدگان یهود از پاسخ پیامبر 

  شما فکر کنیم.

  کند. پیامبر: ولى اگر با قلب پاك از روى انصاف فکر کنید، خدا شما را به حقیقت هدایت مى

گزید، سه روز بیشتر بر این فرماید: سوگند به خدائى که پیامبر را به حق به پیامبرى بر مى السالم علیهامام صادق 

جریان نگذشت، که آنها به حضور پیامبر رسیدند و همگى مسلمان شدند، آنها بیست و پنج نفر بودند و از 
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هر گروهى، پنج نفر انتخاب شده بودند و به پیامبر گفتند: ما هیچگاه مانند حجت و دلیل تـو را در جـائى   

   1هستى دهیم که تو رسول خدا نیافته بودیم گواهى مى

  

   :مسیحیان با پیامبر گفتگوى

گروهى از برگزیدگان مسیحى همراه برگزیدگان سایر گروهها براى مناظره به حضور پیامبر شرفیاب شدند 

  و چنین گفتند:

این باره با شما مذاکره کنیم اگر شما  ایم در ما معتقدیم که مسیح، پسر خدا است، با خدا متحد شده، آمده

شوید، ما حق سبقت و برترى بر شما داریم و اگر با ما مخالفت کنـى، بـا تـو دشـمنى      با ما هم عقیده مى

  خواهیم کرد.

گوئید پروردگار قدیم، با پسر خود مسیح، متحد شده اسـت، منظـور شـما از ایـن سـخن       پیامبر: شما مى

ه خداى ازلى و قدیم تنزل کرده و با یک موجود حادثى متحد گشته، یـا  چیست،آیا منظورتان این است ک

حضرت عیسى که محدود و حادث است ترقى کرده و با خداى قدیم و ازلى یکى شده؟ و یا منظور شما 

از اتحاد، این است که خدا نهایت احترام و شرافت و تجلیل را از عیسى نموده که احدى را ایـن چنـین   

  و از این جهت او را پسر خود خوانده است؟! گرامى نداشته است

اگر منظور شما این است که خداى ازلى قدیم تنزل کرده و حادث گردیده این نظریه باطل است زیرا ازلى 

اش جمع بین ازلیت (بى آغازى) و حدوث (آغاز داشـتن) اسـت. و اگـر     شود که الزمه هرگز حادث نمى

شود. و  ى شد، این هم محال است. زیرا حادث هرگز ازلى نمىنظرتان این است که مسیح حادث خداى ازل

این خالف آن است که شما در آغاز گفتید، خالصه این که: اجتماع و اتحاد قدیم و حـادث، اجتمـاع دو   

گوئید مسیح با خدا این گونه وحدت یافت که خدا او را ویژگـى   نقیض است و این محال است و اگر مى

  ث است و این ویژگى براى او نیز حادث است.داد بر سایر بندگانش حاد

معجـزات عجیبـى آشـکار    السـالم  علیهنظر به اینکه خدا در دست عیسى  آله و علیه اهللا صلىبرگزیدگان مسیحى: اى محمد 

  کرد، او را بخاطر شرافت و تجلیل مقامش، پسر خود گرفت.

م موجب شود خدا عیسـى را پسـر خـود    پیامبر: آنچه ب گروه یهود در این باره گفتم شنیدید (که اگر مقا

  بداند، افرادى که مقام باالتر داشتند، الزم است خدا آنها را برادر یا استاد خود بداند).

                                                        
  ٢٨٦ـ  ٢٨٥ص  ٩ـ بحار ج  ١
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گوئید ابراهیم خلیل  گروه مسیحى در پاسخ فرو ماندند و چیزى نگفتند، فقط یکى از آنها گفت: آیا شما نمى

  خدا است. 

  گوئیم.  پیامبر: چرا مى

کنید که بگوئیم عیسـى   گوئید: ابراهیم خلیل خدا است چرا ما را منع مى مسیحى: وقتى شما مىبرگزیدگان 

  پسر خدا است .

گوئیم ابراهیم، خلیل خدا است، کلمه خلیل از ماده خله و خله گرفته شـده اسـت، خلـه     پیامبر: اینکه مى

کرد و با کمال عفت نفس  ه سوى خدا مى(بفتح خاء) یعنى فقر و نیاز، ابراهیم نیازمند بود یعنى راز و نیاز ب

و استغناء طبع و انقطاع از دیگران تنها به سوى پروردگار متوجه شده بود، به خصوص در آن هنگـام کـه   

خواستند او را در آتش بیفکنند، وقتى که او را در منجنیق گذاشتند و آماده پرتاب شـدند، جبرئیـل از    مى

فضا با او مالقات کرد و گفت خدا مـرا بـراى یـارى تـو فرسـتاده،      طرف خدا آمد تا او را یارى کند، در 

کنم و نیازى به  ابراهیم گفت: حاجتى به غیر خدا ندارم، یارى خدا مرا بس است، من از غیر خدا سوال نمى

غیر او ندارم از این رو به لقب خلیل نامیده شد یعنى نیازمند و فقیر خدا و منقطع شده از دیگران. و اگـر  

از خله (به کسر خاء) گرفته شده باشد، به معنى باریک بینى و پى بردن به لطف و حقایق و رمـوز و  کلمه 

اسرار است، معنایش این است که ابراهیم به خدا و امورش آگاه بود، در هر دو صورت خـدا تشـبیه بـه    

  شود. مخلوقش نشده و هیچ اشکال عقلى وارد نمى

شد؟ و  داشت خلیل خدا نمى توجه کامل به خدا و انقطاع از خلق نمىکنید که اگر ابراهیم  آیا مالحظه نمى

  گشت؟! دانست خلیل او نمى اگر اسرار آفرینش خدا را نمى

ولى در موضوع تولد به عکس است، چرا که هر گاه پسرى از پدرى به دنیا آمد، اگر چه پدر او را احترام 

شود و او در فرزندى باقى است. وانگهى اگـر   نمىنکند و از خود دور کند، او از فرزندى این پدر خارج 

پسر بودن عیسى براى خدا به این جهت که ابراهیم خلیل خدا است، دلیل باشد، الزم اسـت کـه بگوئیـد    

موسى نیز پسر خدا است، زیرا معجزاتى که موسى داشت، کمتر از معجزات عیسى نبود، بلکه بـاالتر هـم   

گفته شد جایز است بر این اساس بگوئید: موسى، استاد یا موال یا عمو  بود همانگونه که در مذاکره با یهود

  یا رئیس و امیر خدا بوده است؟!

  روم. گوید: من به سوى پدرم مى یکى از مسیحیان: حضرت عیسى در انجیل که بر او نازل شده مى

  له ذکر شده:نمائید در آن این جم کنید و آن را تصدیق مى پیامبر: اگر شما به این کتاب عمل مى

  روم. من به سوى پدر خود و پدر شما مى

طبق این سخن باید شما اعتراف کنید که همه افرادى که مورد خطاب عیسى در این سخن بودند، پسـران  
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   1باشد ـ به همان وجهى که عیسى پسر خدا است... خدا باشند، چنانکه عیسى، پسرش مى

  

   :پرستان بت با آله و علیه اهللا صلى پیامبر مذاکره

  کنید؟! پیامبر: شما براى چه از خدا دست کشیده و این بتها را پرستش مى

  جوئیم!  بت پرستان: ما با این عمل به پیشگاه خدا تقرب مى

نمایند، تا شما بواسطه گرامـى   کنند، و او زا پرستش مى اند، و از خدا پیروى مى پیامبر: آیا این بتها شنونده

  آنها به پیشگاه خدا تقرب بجوئید؟! داشتن و احترام به

  بت پرستان: نه.

اید، پس الزم است آنها شما را که صانعشان هستید، بپرستند، به  پیامبر: شما با دست خودتان آنها را ساخته

فرض اگر عبادت غیر خدا جایز باشد سزاوار است آنها شما را عبادت کننـد، و خـدا کـه بـه مصـالح و      

  و به تکلیف شما خبیر است فرمان نداده که آنها را بپرستید.عواقب شما آگاهى دارد 

با هم اختالف کردند، بعضى گفتند خدا در هیاکل مردانى کـه بـه    آله و علیه اهللا صلىبت پرستان پس از سخن پیامبر 

کنـیم،   و ما در توجه خود به بتها در حقیقت آن هیاکل را احتـرام مـى   2صورت این بتها بودند حلول کرده

دسته دوم گفتند: این بتها شبیه افرادى از پیشینیان که مطیع خدا و عابد بودند ساخته شده و ما آنها را بـه  

  پرستیم. این عنوان بخاطر تعظیم و احترام خدا مى

ى که خدا آدم را آفرید، به فرشتگان فرمان داد تا براى آدم سـجده کننـد، مـا در    دسته سوم گفتند: هنگام

سجده کردن آدم، از فرشتگان سزاوارتریم، و چون ما در زمان آدم نبودیم، اکنون صورت آدم را بـه ایـن   

کنیم، چنانکه فرشتگان با سـجده شـدن آدم بـه     شکلها ساخته و آنها را به عنوان تقرب به خدا سجده مى

پیشگاه خدا تقرب جستند و چنانکه شما مأمور سجده به طرف کعبه هستید و در شهرها محرابهائى درست 

پردازید، به نیـت تعظـیم و    کنید که محاذى کعبه باشد، آنگاه با توجه به کعبه نه محرابها، به عبادت مى مى

  احترام به پیشگاه خداى متعال، نه به نیت تعظیم و احترام کعبه.

  اید . پیمائید و از راه راست منحرف و گمراه شده شما همگى راه خطا مىپیامبر: 

اى که شبیه  اما شما دسته اول: شما خدا را به صفات مخلوقات توصیف کردید و گفتید خدا در هیاکل عده

                                                        
١

ھا چنین نوشتھ شده، كلمھ یونانى است و بھ معنى خ�الق اس�ت، و  چنانكھ در انجیلـ قبال این وجھ بیان گردید كھ كلمھ آب بامد  
 اند. در این سخن آنھا را بھ عقیده خودشان الزام كرده كھ اب را بھ معنى پدر گرفتھ آلھ و علیھ هللا صلىشاید پیامبر 

 
 از محلى بھ محل دیگر است.ـ حلول یعنى نازل شدن و جا گرفتن در قالبى و این معنى مستلزم حركت  ٢
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صورت این بنها بودند، حلول کرده است، در این صورت بین خدا و بین سایر آن هیاکلى که خدا در آنها 

  کرده است از نظر رنگ و مزه و بو و نرمى و سفتى و سنگینى و سبکى، چه فرق است؟حلول 

شود که این هیکلها، حادث باشند ولى خدا قدیم باشد، بى آنکه خدا حادث باشـد و   از طرفى چگونه مى

هیکلها قدیم، چگونه بگوئیم قدیم در میان حادث جاى گرفت! و چگونه ممکن است خدائى که آفریننـده  

کند) باشد؟ آن خدائى که پیش از محل و پیش از  ودات است نیازمند به محل (آنچه در آن حلول مىموج

  موجودات جهان، هستى داشته و بى نیاز بوده است.

و چون شما خدا را با عقیده به حلول کردن، با صفات موجودات توصیف کردید قهرا خدا را در معـرض  

است که آنچه در معرض حدوث و تغییر و زوال قرار گرفت، سرانجام اید، و معلوم  تغییر و زوال قرار داده

شود، زیرا همه این عوارض، نتیجه و محصول حالّ و محلّ است و تمام ایـن محصـوالت،    فانى ونابود مى

کند و اگر معتقدند که حلول کردن خـدا در چیـزى، موجـب تغییـرات ذات او      حکایت از تغییر ذات مى

تغییر را روا ندانستید ولى حرکت و سکون و سیاهى و سفیدى و سرخى و زردى شود، در این صورت  نمى

اید، بطورى که خدا داراى همه صفات  و عارض شدن هرگونه عوارض و صفات را براى خدا تجویز کرده

  موجودات حادث شده و خود نیز حادث خواهد بود، ذات پاك خدا از این نسبنها ناروا به دور است. 

شما در مورد حلول خدا در چیزى باطل شد، ساختمانى را هـم کـه بـر روى ایـن پایـه       وقتى که عقیده

  شود. اید (پرستش بتها) ویران مى ساخته

  این دسته ساکت شدند و گفتند باید در این باره تحقیق و فکر کنیم.

مجسمه هائى را به عنـوان   متوجه دسته دوم شد و چنین فرمود: به من بگوئید بدانم شما که آله و علیه اهللا صلىپیامبر 

هاى گرامى خود  پرستید، و چهره اینکه مطابق صورتهاى کسانى از نیکان و عابدان زمانهاى سابق است مى

   1گذارید، پس براى خدا چه باقى گذاشتید. را روى خاك به عنوان سجده بر این صورتها مى

دانید که: خدائى که تعظیم و پرستش او واجب است، سزاوارتر نیسـت در تعظـیم و پرسـتش بـا      آیا نمى

اش مساوى باشد؟! (فى المثال) اگر شما به سلطان مقتدر یا شخص عظیمى خواستید احترام کنید، ولى  بنده

یکسان قرار دهید آیا قدر آن سلطان و شـخص عظـیم را   هاى مملوکش  در احترام و خضوع، او را با بنده

  اید؟  اید و از آن طرف کوچک را بزرگ نکرده پائین نیاورده

  دسته دوم: آرى قهرا همین طور است.

دانید که شما با این تعظیم و خضوع خود در برابر شبیه صورتهاى بندگان مطیع خدا، به مقام  پیامبر: آیا نمى

  کنید؟ مىعظمت خداى جهان اهانت 

                                                        
 دھید. خدا چھ خضوعى انجام مىـ یعنى سجده كھ نھایت خضوع است براى بتھا انجام شد، پس براى  ١
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  این دسته نیز ساکت شدند و گفتند: باید درباره این موضوع تحقیق و فکر کنیم. 

به دسته سوم متوجه شد و فرمود: شما مثالى (از شجده مقابل کعبه) براى ما زدید و ما را به  آله و علیه اهللا صلىپیامبر 

کار ما با شما مساوى نیست، به دلیل خود مقایسه کرده و گفتید در این جهت ما با شما مساوى هستیم. اما 

باشیم، وظیفه داریم که آنچه او به ما فرمان داده انجام  اینکه: ما بندگان خدا هستیم و آفریده و پرورده او مى

خواهد، عبادت نمائیم، پس وقتى که هرگونه به  چه را نهى کرد، ترك کنیم، و آن طور که او مى دهیم و آن

داریـم، چـرا کـه مـا      دهیم و از وظایف مقرره دست بر نمـى  دون پیرانه، انجام مىما فرمان داد، همان را ب

دانیم شاید آنچه را خدا از ما خواسته و مورد پسند است اگر آن را با نحوه دیگر بجا آوریم، ناپسند و  نمى

  حرام باشد و خدا ما را از اینکه خودسرانه براى خود وظایفى تعیین کنیم منع کرده است.

کنیم، سـپس   ظر به اینکه خدا به ما فرموده هنگام عبادت، متوجه کعبه شویم، فرمان او را اطاعت مىآرى ن

کنیم و در هیچ یـک از ایـن امـور از مـرز      فرمود در سایر شهرها نیز رو به کعبه عبادت کنید، اطاعت مى

سجده کنید، نه تمثالش  رویم، و در مورد سجده بر آدم، خدا فرمان داده خود آدم را اطاعت خدا بیرون نمى

را که غیر خودش است (وانگهى پرستش نیست بلکه سجده شکر است) بنابراین براى شما صحیح نیسـت  

دانید، شاید عمل شما مـورد خشـونت    که سجده آدم را به بت پرستى خودتان مقایسه کنید، زیرا شما نمى

  خدا باشد، چرا که خدا شما را به آن فرمان نداده است.

ال اگر کسى شما را در روز معینى به خانه معین خود دعوت کرد، آیا جایز اسـت کـه شـما روز    فى المث

دیگر به خانه او بروید و یا همان روز به خانه دیگر او بروید، (مثال دیگر) و ارگ کسى لباسـى یـا عبـد    

  کنید: مملوکى یا حیوانى به شما بخشید، آیا شما آن را تملک و تصرف مى

  . بت پرستان: آرى

  کنید؟  پیامبر: اگر آن را تملک نکردید، بجاى آن، مثل آن را تملک مى

  بت پرستان: نه، زیرا او اجازه دومى را نداده بلکه اجازه اولى را داده است.

اش تصرف نکند یا  پیامبر: پس به من بگوئید بدانم آیا خدا سزاوارتر است که کسى ملکش را بدون اجازه

  دایند؟بعضى از مردم که مملوك خ

  اش در ملکش تصرف نشود. بت پرستان: بلکه خدا سزاوارتر است که بدون اجازه

اى نداده؟ (بلکـه در همـه    کنید، با اینکه خدا چنین اجازه پیامبر: پس چرا شما در برابر این بتها سجده مى

  کتب و ادیان خود و از زبان هممه رسوالنش آن را نهى کرده است).

  باید در این باره تحقیق و فکر کنیم.  آنها ساکت شدند و گفتند
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  خدا یکتائى درباره آله و علیه اهللا صلى پیامبر سخنان

   1در بعضى از خطبه هایش فرمود: آله و علیه اهللا صلىرسول اکرم 

اول یکتا بود (یعنى در آغاز بى آغاز و از ازل، کسى با او شرکت نداشت)  حمد و سپاس خدایى را که از

و در ازل به عظمت الهى متصف بود (عظمت او پس از ازل حادث نشـده بلکـه در ازل، خـدا بـود) در     

ها را بدون وجود الگوئى از  ها است، و پدیده عظمت و قدرت، بزرگ و ارجمند است، آغازگر ایجاد پدیده

یز دیگر ایجاد کرد، (آفریننده آسمانها و زمین که بدون الگو و تمثال قبلى، بلکه آغاز به ایجاد قبل و نه چ

  آنها کرد و در نتیجه هستى آنها آغاز گردید).

اش  پروردگار ما که در لطف ربوبیت و پروردگاریش، قدیم و ازلى است خدائى که بـا آگـاهى و احاطـه   

موجودات را آفرید و به نور روشنائیش، جهان را از تاریکى بـه  هستى بخشید، و با استوارى قدرتش همه 

افتـد و امـرش رد    در آورد، پس تبدیل و تغییرى در آفرینش و صنعت او نیست، و فرمانش تا خیـر نمـى  

شود (چرا که آغـاز و   گردد و مدتش تمام نمى شود و راه گریزى از دعوتش نیست و ملکش زایل نمى نمى

انى محدود است، ولى مدت حدا همیشگى و ازل و ابد است و آغاز و پایان ندارد پایان مربوط به مدت زم

  که اصوال مدت ندارد).

او از اول بوده و تا ابد است (این است مدت او ـ اگر این تعبیر صحیح باشد ـ بنابراین چگونـه بـراى او     

  پایان وقت، متصور است؟).

ى    به نور ذاتش، از خلقش پوشیده است، در فراخناى ه ستى و بلنداى پر اوج جهان و فضـاى وسـیع و ـب

آید،  شود و به چشم نمى کرانه (او ره نور الهى ذاتش که نور مجرد است، پوشیده شده، از این رو دیده نمى

اى را یـاراى پـرواز در    او همچنین در فراخناى بلند هستى که افق خدائى است، پوشیده است، هیچ پرنده

  پرده ببیند).این افق نیست تا او را بى 

او برتر از فرق فرقدان هستى است (به برترى علم و قدرت) در عین حال به هر چیزى نزدیـک اسـت، در   

مخلوقاتش تجلى یافته، چرا که از اعتقاد به خدائیش، گریزى نیست با اینکه علم به او احاطه ندارد) او در 

بشود او را درك کرد، پس چیزى از او  منظر و چشم انداز اعلى است (چشم انداز عقل و فطرت، بى آنکه

ها را از وحود و حیات و قـدرت و   شود، ولى معدوم و مرده و ناتوان و نادان نیست و ما همین دانسته نمى

کنیم، این سه صفت (علم و قدرت و حیات) که عـین ذات او اسـت، پـس هـیچ چشـم       علم او درك مى

چگونگى و نتیجه نگاه کردن، بنابراین چگونگى نظر، در اندازى، بزرگتر از این چشم انداز نیست، از جهت 

                                                        
 ـ آنچھ در میان پرانتز قرار گرفتھ، شرحى است از مؤلف.  ١
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راى کسـى کـه      ترین و ظریف لطیف ترین پروازها است و نتیجه آن برتر از همه نتائج علمى است، البتـه ـب

  . 1»ان فى ذلک ذکرى لمن کان له قلب اوالقى السمع و هو شهید«گوش فرا دهد و ناظر و گواه باشد 

ژگى توحید و یکتائى خدا این است که به نـور خـودش پوشـیده باشـد و در بزرگـى و      پس نیکترین وی

عظمتش اوج گیرد و از مخلوقاتش مستور باشد (به مستور بودن ذات و صفاتش). و رسوالن را به سـوى  

مردم فرستاد، تا براى او حجت رسا بر خلقش باشند و رسوالن گواهان مردم شوند و در میان آنها پیامبرانى 

پیماید از روى حجت باشد و  به عنوان بشارت دهنده و ترساننده بر انگیخت، تا ارگ کسى راه هالکت مى

پیمایـد آن هـم از روىحجـت باشـد و مـردم آنچـه را در مـورد         کسى که راه حیات و هـدایت را مـى  

د و او را بـه  دانند، دریابند، و خدا را به ربوبیت و پروردگاریش، پس از انکار بشناسـن  پروردگارشان نمى

   2خدائى یکتا بعد از عنادشان، بپذیرند.

  

  آله و علیه اهللا صلى پیامبر زبان از خدا شناخت کمال

شرفیاب شد و عرض کرد: از شگفتیهاى علـم بـه    آله و علیه اهللا صلىشخصى از صحرا نشینان به حضور رسول اکرم 

  بیاموز! من

  پرسى؟ فرمود: در مورد سر علم چه دانستى، که از شگفتیهاى آن مى آله و علیه اهللا صلىپیامبر 

  گفت: سر علم چیست؟

  فرمود: شناختن خدا، آن طور که شایسته او است.

  گفت: شناختن خدا که شایسته او باشد چیست؟

تـوانیم او را بـه    وجودى است که ما نمىفرمود: او را چنان بشناسى که همتا و شبیه و شریک ندارد، خدا 

ه او در   غیر او بشناسیم، چرا که او (در ذات و صفات) از خلقش جدا است و خلقش نیز از او جدایند، ـن

شود، بلکه او  باشد و نه خلقش در درون او، پس او به همتا و شبیه و شریک، شناخته نمى درون خلقش مى

  شود. به مقام خدائى شناخته مى

بشناسم یا محمد  آله و علیه اهللا صلىدر پاسخ جاثلیق که پرسید خدا را به وسیله محمد  السالم علیهامیر مؤمنان على  چنانکه

  را بوسیله خدا بشناسم؟ فرمود:

                                                        
١
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ـلى شناسم، آنجا که محمـد   شناسم، بلکه محمد را بوسیله خدا مى من خدا را بوسیله محمد نمى را  آلـه  و علیـه  اهللا ص

تـدبیر شـده و    آلـه  و علیـه  اهللا صلىبه حدودى از طول و عرض، محدود کرد، پس شناختم که محمد آفریده و او را 

ساخته شده است و این شناخت بر اساس استدالل و الهام و اراده خدا، براى من حاصل گردید، چنانکـه  

ـ     ه عنـوان اینکـه همت ا و چگـونگى  خدا اطاعت فرشتگان را به آنها الهام کرد و خود را به آنها شناساند ـب

   1ندارد...

از جهت تشـبیه و مقایسـه    آله و علیه اهللا صلىدر این عبارت شناخت خدا را بوسیله حضرت محمد  السالم علیه(امام على 

شود، چرا که نظیر ندارد، بلکه بوسیه نشانه هـایش کـه در    کند، زیرا خدا بوسیله نظیر شناخته نمى نفى مى

اى بلکه شناخت بر اساس داللت خلق بـه   شود، آن هم نه شناخت مقایسه ان هست شناخته مىجهان و انس

ها آشکار است، هیچ موجودى غیر او  وجود خالق، وجود خدا از نظر ذات مجهول است ولى بوسیله نشانه

  نیست مگر اینکه دلیل بر وجود او است.

  

  :ودىیه نعثل پاسخ در پیامبر دالیل از فرازى

رسید و عرض کرد اى محمد، مـن در  آله و علیه اهللا صلىخواندند، به حضور پیامبر  شخصى یهودى که او را نعثل مى

کنـد، اگـر پاسـخ مـرا دادى، در حضـورت       ام خطور مى مورد امورى سؤال دارم که مدتى است در سینه

  شوم. مسلمان مى

  خواهى! پیامبر: بپرس هر چه مى

  اى خود را براى من وصف کن.نعثل: خد

شود مگر به آنچه خودش، خود را به آن توصیف کرده است، چگونـه توصـیف    پیامبر: خدا توصیف نمى

اند و دلها از تصور او و  ها از درك او عاجزند، و ذهنها از رسیدن به او فرو مانده شود خدائى که حس مى

نـاى فـى   «کنند  است که وصف کنندگان او را وصف مى ها از احاطه به او ناتوانند، او بزرگتر از آن دیده

از مخلوقات (از نظر ذات و صفات) دور است، با اینکه (از نظر علم و قـدرت) بـه   » قربه و قرب فى نایه

ها نزدیک است، در عـین اینکـه (در ذات و    آنها نزدیک است و به عکس او (از نظر علم و قدرت) به آن

  صفات) از آنها دور است.

شود، کجاست؟ او از چگـونگى و   ونگى را چگونگى کرد و مکان را مکان نمود،پس به او گفته نمىاو چگ
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مکان داشتن دور است، او خداى یکتاى بى نیاز است، چنانکه خودش خود را چنین وصف کـرده اسـت   

  زاید و هیچ چیزى همتاى او نیست.  رسند، نه زاده شده و نه مى وصف کنندگان به وصفش نمى

درست گفتى اى محمد، اینک بیان فرما که منظور از یکتاى بدون همتا چیست؟ اگـر خـداى یکـى    نعثل: 

  است، انسان هم یکى است، چه فرق دارد؟ پس یکى بودن خدا به یکى بودن انسان شباهت دارد.

 پیامبر: خدا یکتا است و در معنى نیز یکتا است، ولى انسان، یکى است اما در معنى چند تا است از جسم

و عرض و بدن و روح و بدان که تشبیه در معانى است و نه غیر (بنابراین خدا را به انسان، در معنى تشبیه 

  ام). نکرده

  نعثل: درست فرمودى.

  

  :سخن توضیح

شـود از ایـن رو اسـت کـه:      اینکه پیامبر فرمود: خدا آنگونه که خودش، خود را وصف کرده، وصف مى

کردن، نیاز به احاطه وصف کننده بر وصف کسى که داراى این وصف است، دراد و خدا بزرگتـر  وصف 

از آن است که کسى به ذات و صفات او احاطه پیدا کند و غیر او کوچکتر از آنند که با آگاهى خود بر او 

  خوانیم: احاطه یابند، چنانکه در قرآن مى

کننـد مگـر بنـدگان     خدا منزه است از آنچه وصف مى1»:المخلصین  عما یصفون + اال عباداللّه  سبحان اللّه«

کنند کـه خـدا خـودش را آنگونـه      خالص خدا چرا که بندگان خالص خدا، خدا را همانگونه وصف مى

  وصف کرده است.

خـاص اسـت،    ها از احاطه به او عاجزند این جمله، یک عبارت عام بعـد از  در عبارت دیگر فرمود: دیده

شود، آرى براى درك وجود  ها) شامل دیدن چشمها و ذهنها و دلها و عقلها و خیالها مى کلمه بابصار (دیده

  اند.  اند و شهبازهاى تیز پرواز عقلها در برابر وصف او به گل نشسته ها سرخودره شده خدا ژرفاى اندیشه

جدائى ذات و صفات نه جدائى به این معنـى   ناى فى قربه: از مخلوقات دور است و از آنها جدا است. به

اى به انزوا نشسته است، بلکه بر اساس دورى ازلى از حادث و حقیقت از مجاز، در حالى که  که در گوشه

از جهت علم و قدرت به آفریده هایش نزدیک است، پس خدا از نظر علم و قدرت، از خود مخلوقات به 

  باشد. ا نزدیکتر مىآنها نزدیکتر است و از رگ گردن به آنه

                                                        
  ١٦١و  ١٦٠ـ صافات /  ١
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و قرب فى نایه: در علم و قدرت به مخلوقات نزدیک است، در عین اینکه از نظر ذات و صـفات از آنهـا   

  دور است. 

از این جملـه اسـتدالل از اینجـا و     آله و علیه اهللا صلىشود... منظور پیامبر  او به کجا بودن و چگونگى توصیف نمى

کیفیت و مکان دارد، و ذات پاك خدا منزه از چگـونگى و مکـان   آنجا، براى حدوث آن چیزیى است که 

  باشند. است که هر دو حادث مى

واحدى المعنى... یعنى ذات خدا در همه جوانب یکتائى و در دقیقترین معانى و لطیفترین مقصـود، یکتـا   

ت زیرا تعدد در گردد و نتیجه آن تعدد نیس است و این یکتائى از روى تعدد گرفته نشده و به تعدد بر نمى

ذات خدا، به اینکه داراى چند معنا شود محال است و تعدد ذات الهى موجب تعدد ازلیت و الهیت خواهد 

  شد که محال است.

وحدت و یکتائى خدا را به طور مشروح بیان فرمود  آله و علیه اهللا صلىوزیر و خلیفه و همانند پیامبر  السالم علیهموال على 

  پردازیم. به ذکر آن مىکه در صفحات آینده 

  

   السالم علیه على امام توحیدى سخنان و ها خطبه

 آلـه  و علیـه  اهللا صـلى روز پس از رحلـت پیـامبر    آله و علیه اهللا صلىاى است که آن حضرت  خطبه السالم علیههاى على  یکى از خطبه

  که ترجمه آن چنین است:هنگامى که از جمع و تنظیم قرآن فارغ شد خواند، 

حمد و سپاس خدایى را که خیالها را از دریافتن جز وجود خودش، ناتوان کرده است (یعنى تنها وجود او 

یابند خـدا وجـود    کنند، البته نه دریافت و درك حقیقت وجود بلکه به این معنى که در مى را دریافت مى

و عقلها را منع کرده که حقیقت ذات او را تصور کنند، چـرا  1دارد و چیزى ایست اما نه مثل سایر چیزها)

یابد،  که او شبیه و شکلى ندارد (وقتى که چیزى داراى شبیه و شکل نبود، عقل و خیال، به آن احاطه نمى

که در ذاتش تفاوت نکرده و زیرا قلمرو درك عقل و خیال، چیزى است که شبیه دارد) بلکه او همان است 

در کمالش بوسیله تجزیه تقسیم نشده است (چرا که تفاوت نداشتن نشدن ذات، اقتضاى تمامیت کمال آن 

  کند). را مى

او از مخلوقات جدا است، اما نه بخاطر اختالف مکانها (بلکه بخاطر اختالف ذات و صفاتى کـه بـا آنهـا    

ه بر اساس آمیزش (بلکه بر اساس علم و قـدرت و سـلطه) و بـه    دارد) و در آن مخلوقات جا گرفته، اما ن
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همه آنها آگاهى دارد اما نه بوسیه ابزارى که بدون آن، آگاه نشود، چنانکه ما بوسیله ابـزار کـه از جملـه    

شویم) چرا که ابزار، گواه و دلیل اسـت بـر    شود به امور آگاه مى صورتهائى که در ذهنهاى ما منعکس مى

  شود. که بوسیله ابزار آگاه مى نیازمندى کسى

بین او و آگاهى هایش، علمى غیر از خودش نیست (به خالف مخلوقاتش که بـین معلومـات و خودشـان    

ـ صـورت    2دانـد   دانند یاد داده و مى ـ آگاهى خدا، چرا که خدا آنچه را آنها مى  1چند چیز قرار گرفته: 

لى آگاهى خدا به ابزار نیست، هر قـدر هـم آن ابـزار    ذهنى، که واسطه است بین هر عالم با معلوماتش، و

  لطیف و ظریف باشد).

اگر گفته شود که خدا بود، این بودن بر اساس ازلیت و نتیجه همیشگى وجود او است (نه به معنـى زمـان   

شود، چرا که ماضى بر دو نوع است  کند استفاده مى گذشته که از کلمه کان که حکایت از قصیه گذشته مى

  ـ غیر زمانى). 2مانى ـ ز 1

و اگر گفته شود که خدا همیشه هست، بر اساس نبودن نیستى از براى اوست، (نه اینکه در آینده، همیشـه  

نهایت است) او پاك و منزه و برتر است از گفتار و نسبتهاى نارواى کسانى که  هست بلکه منظور ابدى بى

  د. ان پرستند و خدائى غیر او را پذیرفته غیر او را مى

  

  :کوفه مسجد در السالم علیه على امام از اى خطبه

در کوفه خطبه ذیـل اسـت کـه ترجمـه آن چنـین       السـالم  علیهها و سخنان توحیدى امیر مؤمنان  از جمله خطبه

  باشد: مى

ه (یعنـى مـاده   حمد و سپاس خدایى را که وجودش نه از چیزى بوده و نه از هستى داده آنچه را که بـود 

  ها از ماده دیگر ازلى، هستى نیافته است). اصلى موجود، قبل از انواع ماده

بواسطه حدوث چیزها، به ازلیت خود گواهى آورده است (در حدوث اشیا دو گواهى هست بر اینکه خالق 

حـادث  ء حادث، قدرت  ـ شیى  2شود  ـ بدیهى است که هر حادثى به ازلى منتهى مى  1آنها، ازلى است: 

کردن مثل خودش را ندارد، بخاطر عجزى که در آن هست و هیچ برترى نسبت به حادث دیگر ندارد تا از 

  او پیشى گیرد و خالق او گردد).

و به آنچه از عجز و درماندگى، آنها را نشان کرده است گواه قدرتش گرفته (چرا که چیـزى کـه ذاتـا از    

سى دارد که امور او را تدبیر نماید، وگرنه امور او بدون تـدبیر  تدبیر امور خود عاجز است، نیاز دائم به ک

گردد، پس هستى آنها در تحـت تـدبیر    خواهد شد و در نتیجه هستى موجودات ممکن الوجود، محال مى
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  قدرت و حکمت خدا، گواه راستین بر قدرت آفریدگار ازلى است).

ل دوام و بقاء خود گرفته است (بدیهى است کـه  و به آنچه از فنا و نیستى، مخلوقات را ناگزیر ساخته دلی

ء ازلى، فانى شود، حادث خواهد بـود، چـرا کـه بـین      ء ازلى و حادث، پس اگر شیى فرق است بین شیى

حادث و ازلى هم در ذات و هم در صفات مباینت است، ولى بین حادث با حادث دیگر هماهنگى وجود 

  ا،دارد). جائى از او خالى نیست تا با کو و کح

شود که داراى مکان است، ولى خدا در همه جا است، البته از نظر  یافته شود (کسى با کو و کجا یافته مى

علم و قدرت نه از نظر ذات و حقیقت وجود). و براى او تمثالى نیست تا به چگونگى وصف گردد (چـرا  

خدا تمثالى ندارد پس، بـه   که توصیف به چگونگى، نیاز به نمود و تمثال دارد تا نمودار آن باشد و چون

  شود). چگونگى توصیف نمى

او از چیزى پنهان نشده تا بوسیله زمان و جهت شناخته شود (زیرا از نظر علم و قدرت همراه همـه چیـز   

  باشد). ها به خودشان نزدیکتر مى هست، و از آن

ـ  ادث مباینـت دارد و  و با همه آنچه حادث کرده، در صفات مباینت دارد (بدیهى است که شیى ازلى با ح

همچنین حادث با حادث کننده متاینت دارد، چرا که حادث در ذات و صفات، حادث است). و آنچـه از  

گرداندن ذاتها، ایجاد کرده، دلیل محال بودن درك ذات خدا است و مقام کبریایى و عظیمـى کـه دارد از   

ـ  1و دگرگونى حالها دو شرط دارد هرگونه تصرف و تغییر حالى به حالت دیگر بیرون است (زیرا تصرف 

ـ نیـافتن    2شـود   عدم قدرت بر حفظ خود، که در نتیجه بخاطر علل دگرگون کننده حاالت، دگرگون مـى 

یابد و این دگرگـونى از   کمال مطلق، از این رو براى پیمودن مدارج کمال از حالى به حال دیگر تغییر مى

  ى نیاز ازلى است).هاى حدوث و نیاز است، اما وجود خدا ب نشانه

گیرى خدا، محرومند و همچنین به چگونگى در آوردن خدا،  هوشمندان تیز بین از محدود ساختن و اندازه

روند ممنوع است و تصویر و تصورش بر شناگران  هاى هستى فرو مى هاى بلند پرواز که در ژرف بر اندیشه

اى داده نشده  ریعى، یعنى شرعا چنین اجازهدر پاى فکر و اندیشه، جایز نیست (هم حرمت و عدم جواز تش

است، زیرا شیى اندازه گرفته شده و داراى چگونگى و تصویر، خدا نیست و اگر چنین چیزى بـه عنـوان   

آورد، و هم حرمت و عدم جواز تکوینى یعنى در جهان  خدائى گرفته شود، سر از الحاد و شرك بیرون مى

چرا که شیى نامحدود و بدون مثال و صورت، محال است که خلقت چنین توصیفى براى خدا محال است، 

هاى بلند پرواز و تیـز بنـدى بـه     گیرى و چگونگى و تصویر گردد، هر چند که فکرها و اندیشه قابل اندازه

پیش بروند، چرا که خدا داراى اندازه و حد نیست، یا هر چند اندیشه، ژرف و تیز باشد بـراى او تمثـالى   

ى او را بیان کند، یا هر چند فکرها شناور در دریاى صورتها و تصور، باشد، ولى براى یابد تا چگونگ نمى

  خدا صورتى نیست تا تصویر گردد).
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اش ابزار اندازه گیـر، را   گیرند و به جهت جالل و بزرگى به خاطر عظمتى که دارد، مکانها او را در بر نمى

باشـد   ، قابل تقسیم بندى بوسیله وسائل سنجش نمىگیرى او نیست و به علت مقام کبریائیش یاراى اندازه

گیرى براى چیزهاى محدود و داراى اندازه و ابعاد است، ذات  (چرا که مگانها و مقیاسها و ابزارهاى اندازه

  پاك خدا از این امور منزه است و چیزى مثل او نیست).

از فرار گرفتن او و ذهنها از تصـور   ها خیالها از اینکه به حقیقت ذاتش دست یابند عاجزند و درکها و فهم

  کردن او ممنوعند.

ى بلند پرواز از دریافت احاطه بر او ناامیدند و دریاهاى علوم از اشاره به ذات پاکش، خشکیده و بى عقلها

شود به این طریق که او وجودى است نه مانند سـایر موجـودات)    اند (آرى گاهى اشاره به او مى آب شده

  اند.  یمودن و صعود به توصیف قدرتش بخوارى برگشتهدشمنان زیرك از پ

(توضیح اینکه: واحد بر دو قسم است  1او یکى است نه عددى نه به عدد و نه از عدد و نه به تاویل عدد 

ال تعدد داشت ولى اکنون یکى اسـت،  شود که قب عددى و غیر عددى، اما عددى هم شامل آن متعددى مى

گردد به عدد، این را واحدى گویند که  شود که بر مى این را یکى از عدد گویند و هم شامل آن واحدى مى

تاویل به متعدد میشود و هم شامل واحدى که معنى آن متعدد است، اگر چه قبال آن واحد، متعدد نبـود و  

معنى آن متعدد است، یعنى حقیقـتش داراى اجـزاء و ترکیـب     گردد، واحدى که شود، مى بعدا متعدد نمى

است اما وجود پاك خدا هم ذاتش یکتا است و هم معنایش، نه عددى است و نه سابقا تعدد داشته و نـه  

کند و نه در حقیقت ذاتش دوگانگى و ترکیب هست، پس خدا یکتا است نه به عدد و  برگشت به تعدد مى

با برگشت و به عدد، چرا که تعدد خدا در ازل و ابد محال است، خدا بیش از نه از عدد و نه عددى و نه 

یکى نبوده تا متعدد گردد و بیش از یکى نیست و ذات او داراى جزء و ترکیب نیست، اما واحدى غیر خدا 

چنین  یابیم مگر اینکه یا سابقه تعدد داشته و یا اکنون تعدد دارد، سابقا یکى بوده است ـ به هر حال ـ نمى

واحدى، معنیش دوگانه یا چند گانه است و هر طور باشد ممکن است متعدد گردد، ولى در مـورد خـدا،   

  تعدد به هر یک از این معانى محال است).

وجود خدا همیشگى است ولى نه به مدت و زمان. ایستاده است ولى نه با تکیه به سـتون (زیـرا او خـود    

و تمثال نیست تا تمثالها به  2جنس نیست تا جنسها با او برابرى کنند باشد) او ستون و تکیه گاه دیگران مى

  او شباهت داشته باشند و مانند چیزها نیست تا متصف به صفت و عوارض شود.

                                                        
١

 ـ این تعبیرھاى سھ گانھ نیز در خطبھ توحیدى ذكر شده است. 

 
 ـ جنس یعنى نوع از چیزى، مثل حیوان كھ جنس و نوع از ھمھ افرادش است. ٢
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ند، و خیالها از احاطه ذکر ازلیتش، حیـران  ا حقیقت این است که عقلها در امواج گرداب در کش فرومانده

انـد،   اند و ذهنها در گردابهاى ژرفاى ملکوتش غـرق شـده   ها از درك اوج قدرتش در مانده اند و فهم شده

اش دلیل اقتدار او است) و بزرگى و عظمتش آنچنان است  بسیار توانا است به نعمتها (نعمتهاى بى شماره

همه چیزها است (زیرا همه چیزها ذاتا در ملک او است، او مالـک   که درکش محال است و مالک حقیقى

روند مگر اینکه از هستى بیرون روند، زیرا هیچ ملکى  آنها و سلطان بر آنها است، آنها از ملک او بیرون نمى

  بدون مالک نیست).

یست تـا او را  روزگارى نیست که او را خلق کرده باشد (چرا که روزگار و زمان در مورد او قابل تصور ن

خلق کرده باشد و زمانى نبوده که او نباشد). و وصفى نیست که او را فرا گیرد (پاك و منزه است خدا از 

  . 1نمایند کنند مگر آنچه بندگان مخلص وصف مى آنچه وصف مى

اند  و کرنش کردهکوههاى سر برافراشته و بلند و استوار و سخت در قرارگاههاى زمین در برابرش خضوع 

ه کـه باشـند در برابـر عظمـت خـدا کـوچکى         (یعنى همه پدیده هاى بزرگ و سخت و سر افراز هر گوـن

  اند).  کرده

اند (از این رو کـه در ذات وجودشـان    و استوارى سببها در قله بلندیهاى اطرافش، در برابرش گردن نهاده

و اراده خدا است، نه اینکه در ذات خـود اسـتقالل   نیاز به خدا قرار دارد، چرا که استوارى سببها به اذن 

هاى اطرافش باشند در برابر عظمت خدا سر فـرود   داشته باشند بنابراین استوارى سببها هر چند در بلندى

ها بر پروردگاریش استشهاد فرموده است (چرا کـه پروردگـارى    اند). و به کلیت و انواع بودن جنس آورده

دارد که داراى عوائد و فوائد سرشار باشد، بنابراین کلیت و تنـوع جـامع و    اقتضاى کلیت و تنوع جنسها

تنظیم شده در جنسها و اختالف آنها بر اساس هماهنگى آنها دو گواه و شاهد بر ربوبیـت و پروردگـارى،   

سازنده این جنسها است).و عجز و درماندگى آنها را دلیل قدرتش گرفته و سستى و شکاف آنها را گـواه  

ها ناگزیرند که خدا آنها را دریابد،  بودن خود دانسته و زوال آنها داللت بر بقاى او دارد، بنابراین آن قدیم

توانند از احاطه خدا بیرون روند و آنها از شمارش خدا، پوشیده نیستند، آنها قادر بـر امتنـاع و رد    و نمى

  قدرت خدا نیستند.

انه (خدا) باشد و طبع ترکیبى آنهـا کـافى اسـت کـه     استوارى و استحکام ساخت آنها کافى است که نش

کند، و همچنـین اسـتوار و    داللت (بر خدا) باشد و حدوث آفرینش آنها حکایت از قدیم بودن (خدا) مى

کند، نه او داراى حدى است که نسبت داده شود و نه  محکم بودن صنعت آنها، براى پند گرفتن کفایت مى

ل بزنند و نه چیزى از او پوشیده است، پاك و منزه و برتر اسـت از زدن  داراى داستانى است که به آن مث

                                                        
  ٦٠ـ صافات /  ١
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   1ها و... مثلها و صفات آفریده

  

   السالم علیه على امام از دیگر توحیدى خطبه

کرد، در این هنگام مردمازدحـام   م را به جنگ با معاویه اعزام مىمرد السـالم  علیهوقتى که براى دومین بار، على 

  کردند، آن حضرت برخاست و چنین فرمود:

حمد و سپاس خدایى را که واحد و یکتا و بى نیاز و فرد است خدائى که وجودش از چیـزى نبـود و از   

است، براى او صفتى نیست  اند و همه چیزها از او ها از قدربش پدید آمده چیزى آفریده نشده، تمام پدیده

که بتوان آن را دریافت و داراى حدى نیست که آن را به عنوان مثال آورد، در برابر صفابش قلمها از اینکه 

باشـند و در اینجـا    ها نارسایند و تنها تعبیراتى لفظـى مـى   اند و واژه کمال صفاتش را بیان کنند، فرومانده

ها در ملکوت او حیران و سرگردانند، همـه   اند و ژرفاى اندیشه هگرداندن صفات از نشان دادن خدا درماند

اش پـرده هـائى از    اند و در برابر غیب پوشـیده  تفسیرها و بیانها در نیمه راه آگاهى بر او به بن بست افتاده

گ باد آن اند، بزر تر آنها، عقلهاى بلند پرواز به عجز نشسته ترین پائین اند و در برابر پائین ها، حائل شده غیب

رسند و زیرکیها و هوشهاى فرو رفته در دریاى افکار بـه اودسـت    خدائى که همتهاى بلند به درك او نمى

  یابند بزرگ و برتر است آن خدائى که براى او وقت معین و زمانى طوالنى وصفت محدود نیست.  نمى

از و ایجاد کننده اسـت) و  پاك و منزه است خدائى که براى او آغازى نیست (بلکه او خودش آغاز بى آغ

  پایان و آخر ندارد (بلکهاو بى پایان است و پایان دهنده و براى او پایان و فنا نیست).

اى که خودش را وصف کرده ـ اما وصف کننده گان بـه وصـف او     پاك و منزه است خدا به ـ همانگونه 

سمائه: و براى خـدا نامهـاى نیکـى    رسند (وهللا االسماء الحسنى فادعوه بها و ذرواالذین یلحدون فى ا نمى

نهنـد ـ رهـا     کنند ـ و بر غیـر او مـى    است خدا را با آنها بخوانید و آنها را که در اسماء خدا تحریف مى

ها را هنگام آفرینش آنها، محدود به حدى کرد، تا از شباهت بـه خـدا دور    سازید). خدائى که همه پدیده

ها جـا   ها حلول نکرد، تا گفته شود که او در میان پدیده ر پدیدهباشند و خدا دور از شباهت آنها باشد و د

هـاى   اند و در بافته گرفته است (چنانکه گروه معروف به حلولیه دردعوتها و تبلیغاتشان چنین پندارى بافته

ها  خود گویند: من خدایم، من او هستم و او منم، و در خرقه و لباس من غیر از خدا نیست...!) و از پدیده

دا نیست که گفته شود او از آنها فاطله گرفته (جدائى از نظر علم و قدرت) و از آنها تهى نشـده (کنـار   ج

                                                        
 ـ توحید صدوق باب دوم.  ٢٢٣ـ  ٢٢١ص  ٤ـ بحار ج  ١
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نرفته) تا گفته شود، کجا است؟ آگاهى او همه چیز را فرا گرفته است و ساخته هایش را محکم و اسـتوار  

هـاى در میـان    یست و پوشیدهکرده و حفاظتش آنها را تنظیم نموده، و پنهانیهاى غیبهاى هوى از او دور ن

هاى پر نشیب وجـود دارد، در پیشـگاه او    ها از او پنهان نیست آنچه در آسمانهاى سرافراز و زمین تاریکى

ها حافظ و نگهبان است، هر کدام به چیزى احاطه دارند ولى آنکه بر  آشکار است، براى هر کدام از پدیده

ست (هر چند خدا براى مخلوقـاتش، حافظـان ارجمنـد از    همه احاطه دارد خداى فرد و یکتاى بى نیاز ا

  کارگذاران گماشته، ولى در عین حال خدا در آغاز و آخر بر همه آنه احاطه و تسلط دارد).

اندازد، بلکه هر چه را  دهند، و آفرینش چیزى او را به زحمت نمى خدائى که گردش زمانها، او را تغییر نمى

یابد (پس گفتن او همان فعل او است و کلمه باش اشـاره   وجود مى که خواست وقتى که گفت باش فورا

  به انجام گرفتن سریع فرمانش است).

ها را بدون الگوئى که از قبل باشد، آفرید، بى آنکه برایش زحمت و رنج باشدـ آفریننده هر چیزى،  پدیده

فرید، هر کسى که آگاه اسـت،  اش را از چیزى نیا اش را از چیزى به وجود آورده، ولى خدا آفریده آفریده

بعد از جهل و نا آگاهى، آگاه شده، ولى خدا ناآگاه نبود و آگاهى را نیاموخت، او بر همه اشـیاء قبـل از   

وجودشان آگاه بود و بعد از آفرینش آنها (بر اثر تجربه مثال) چیزى بر آگـاهیش نیفـزود، آنهـا را بخـاطر     

ش نیافرید و به عنوان کمک کار بر ضد رقیبش و یا شریک تقویت سلطنتش و یا ترش از نابودى و کمبود

هاى خدایند و بندگان  افزون طلبش و یا همتاى نیرنگ بازش خلق نکرد، بلکه همه آنها مخلوقات و پرورده

دارند، اما آنچه در حـدیث   باشند (تا وجود دارند از بندگى به ساحت پاك خدا دست بر نمى همیشگى مى

ود: عبدى اطعنى حتى اجعلک مثلى در اینجا کلمه مثل به فتح مـیم و ثـاء اسـت    قدسى آمده که خدا فرم

(بروزن ضرر) یعنى: بنده من! مرا اطاعت کن تا تو را نشانه و دلیل بر خودم قرار دهم نه به سکون میم که 

  به معنى تشبیه است و براى خدا مثل و نظیر نیست).

فرید و تدبیر آنچه ایجاد کرد برایش سخت و دشوار نبود پاك منزه است خدائى که آفرینش آنچه در آغاز آ

کنـد، آنچـه    داند، کفایـت مـى   و او را عاجز و ناتوان نساخت همان علم او به آفرینش و آفرینش آنچه مى

دانست خلق کرد و آنچه اراده کرد دانست و درباره آفرینش فکر نکرد، (که نیازى به فکر نداشت) و آنچه 

ه و تردیدى نبود که به او عارض گردد، بلکه آفرینش او بر اساس فرمان محکم و علم نیافرید به خاطر شبه

  استوار و امر پا بر جا بود.

در ربوبیت و پروردگارى، یکتا است، و خود را به یکتائى اختصاص داد و نیازى به مدح و ستایش ندارد 

است که براى خود فرزندانى بگیرد و بـا   تا با تمجید و ستودن بزرگ گردد، او برتر و باالتر و پاکتر از آن

زنان محشور باشد و براى خود شریک بگیرد، پس براى او در میان آنچه آفریده ضدى نیست،و در آنچه در 

ملک او است همتا و شریک ندارد ،یکتا و فرد و بى نیازى که همیشه و همواره یکتا است، پیش از آنکـه  
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مور، ازلى است، خدائى که کم و کاست و نقص به او راه ندارد، و مـن  زمانها را بیافریند و بعد از پایان ا

که بر آنچه بزرگ کرده عظیم است و بـر    کنم، پس نیست خدائى جز اللّه خدایم را این چنین توصیف مى

آنچه ارجمند نموده ارجمند است و بر آنچه عزت و قدرت داده، عزیز است و برتر و بزرگتر از آن اسـت  

  گویند. مىکه ستمکاران 

  

  :کوفه مسجد در السالم علیه على امام از دیگر خطبه

حمد و سپاس خدایى را که او است آغاز و اما نه آغاز از چیزى که نخستین آن باشد و نه در چیزى پنهان 

ـ     ت و شـبح  است که در آن باشد و در همه زمانها هست و با چیزى آمیزش نـدارد و خیـال و گمـان نیس

پذیر باشد، داراى پایان نیست کـه بـه نهایـت رسـد،      (نمود) نیست که دیده شود، جسم نیست که تجزیه

حادث نیست که مشاهده گردد، پشت پرده نیست که از روى او پرده برداى شود (چرا که پوشیده بودن او 

نیسـت، بلکـه خیالهـا     ذاتى است نه عارضى که از رویش پرده بردارى گردد) هستى او مسبوق به نیسـتى 

ها را داراى چگونگى کـرد، خـدائى کـه     سرگردانند از اینکه دارارى چگونگى بدانند خدائى را که پدیده

ه حـال دیگـر منتقـل      همیشه بدون مکان است، و رفت و آمد زمانها، او را نابود نمى کنند و او از حالى ـب

الها باالتر است، خدائى که به همه پنهانیها و شود، از حدس و تخمین دلها دور است، و از تشبیه و مث نمى

  رازها آگاه است.

شود،  پس معناى خلق از او دور است و پنهانیهاى خلق، براى او آشکار است، بدون چگونگى شناخته مى

یابند و فکرها به او احاطه ندارنـد   ها او را نمى شود، دیده گردد و به انسانها تشبیه نمى ها درك نمى با حس

  آید. کنند، و او در قلمرو خیالها در نمى او را اندازه نمى عقلها

ها  ها به اندازه در آورند، یا براى آن شبیهى بیابند آن چیز، محدود است، چگونه به شبح هر چه را که عقل

ها حلول نکرده تا گفته شود که  گردد، خدائى که در پدیده گردد و یا با زبانهاى رسا تعریف مى توصیف مى

ها تهى نشده (کـه بجـائى    آنها جا گرفته، و از آنها دور نیست تا گفته شود از آنها جدا اتس و از آن او در

رفته باشد) تا گفته شود کجاست؟ به آنها با چسبیدن نزدیک شدن دور نگشته بلکه او در چیزها است امـا  

  از تشبیه است.بدون چگونگى، و او ماز رگ گردن به مانزدیکتر است و از هر چیز دور، دورتر 

هاى نخستینى که قبل از او بوده باشد، بلکـه آنچـه را    هاى ازلى نیافریده و نه از چیزى ها را از ماده پدیده

پدیدار کرده بیافرید و آفرینش خود را محکم کرد و نگاشت آنچه را که ننگاشـت و نگـارش آن را زیبـا    

از این رو چیزى مانع و مـزاحم او نخواهـد   کرد، پس پاك و منزه است خدائى که در بزرگى یگانه است، 
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کنـد و   شود، او در استجابت دعاى دعاکنندگان شتاب مى شد و اطاعت احدى موجب منفعت بردن او نمى

سـخن   السـالم  علیـه کنند، او که بدون اعضاء و زبان و لب و ابزار با موسـى   فرشتگان در آسمانها اطاعت او مى

پندارد خداى جهان، محدود  ز صفات (زائد بر ذات) پس کسى که مىگفت، پاك و منزه و برتر است خدا ا

   1است، به خالق معبود آگاهى ندارد...

  

  السالم علیه مؤمنان امیر توحیدى محتواى پر هاى خطبه از دیگر یکى

آیـد، بلکـه اسـباب خودشـان را      ماره، بحساب نمىذات پاك خدا محدود به حدى نیست، و با عدد و ش

نمایند، کلمه منذ (که از حروف حدوث و براى ابتداى  هاى خود اشاده مى کنند و ابزارها به شبیه محدود مى

و کلمه قـد (بـه معنـى گـاهى) از      2ها و ابزارها را باز قدیم بودن منع نموده است زمان وضع شده) پدیده

ها و ابزارها جلوگیرى نموده است (چرا که ازلیت عبارت از همیشگى بى آغـاز   ازلیت و همیشه بودن پدیه

باشد) و کلمه لوال (که براى ربط امتنـاع جملـه دوم بـه جملـه اول      است و کلمه قد از حروف انقطاع مى

   3ها و ابزار را از کامل لودن دور گردانیده است. یدهاست) پد

ها و  ها و وسائل، آفریدگار آنها براىعقلها شناخته شد، و همینطور به وسیه همین پدیده بوسیله همین پدیده

هـا خواهـد شـد) حرکـت و      وسائل از دیدن چشمها امتناع کرد (چرا که اگر خدا دیده شود، مانند پدیده

گیرد و آنچه را  سکون بر خدا جریان ندارد، چگونه چیزى را که در مخلوقاتش قرار داده برخودش قرار مى

پـس حرکـت و سـکون از    شود ( شود؟ و آنچه احداث کرده در او حادث مى پدید آورده، رد او پدید مى

عوارض جسم است و ذات پاك خدا برتر از این نسبتها و مجرد است، بنابراین عوارض جسم بر او عارض 

شوند) و اگر چنین باشد (یعنى خدا محل عوارض و حر کت و سکون قرار گیرد) ذات او (از ازلیـت   نمى

دومین اشکال بعد از تفاوت ذات به حدوث) تغییر و تفاوت یابد و وجودش داراى جزء خواهد شد (این 

است که عبارت از ترکیب به دو جزء متباین باشد، پس تباین و ترکیب در ذات، دو مشکل مهـم بنـا بـر    

فرض عارض شدن حرکت و سکون بر ذات خدا خواهد بود) و حقیقت وجـود او از ازلیـت و همیشـگى    

او جلو یافت شود بـرایش پشـت سـر هـم     آید (زیرا ازلیت با حدوث مباینت دارد). وقتى براى  بیرون مى

                                                        
١

 . ٢٩٥ـ  ٢٩٤ص  ٤ـ بحار جلد  
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خواهد بود (چرا که شیى مرکب محدود، داراى جلو است همانگونه که پشت دارد) و وقتى نقص به او راه 

کند (زیرا ترکیب، نقص است در این صورت براى جبران نقص خـود طالـب    یافت، در خواست کمال مى

االتر از این نسبتها و منزه از این بر چسبها است) کمال است، و این نیاز است و ذات پاك خدا بزرگتر و ب

کند و در نتیجه خودش دلیل بر خالقى خواهد شد،  و نیز بنا بر فرض فوق، نشانه مخلوق بودن او بروز مى

پس از آنکه همه چیز دلیل بر او است و پس از آنکـه بـه برهـان امتنـاع دور اسـت از اینکـه غیـر او از        

هان امتناع عبارت است از سلطه الهى که مانع اثر بخشـى هرگونـه تـاثیرى در    موجودات در تاثیر کند (بر

کنـد)   اوست و همین سلطه، او را از تغییر به رنگهاى مخلوقات و تحت تاثیر آنها قـرار گـرفتن دور مـى   

شود و افول و پنهان شدن براى او روا نیست، از چیـزى نزائیـده تـا     کند و نابود نمى خدایى که تغییر نمى

ئیده شده باشد (چرا که زاینده قهرا زائیده شده و زاینده دیگر است) ذات پاك او برتر و باالتر از داشتن زا

  فرزند است و از آمیزش با زنان، منزه است. 

آورد تا او را  رسد تا اندازه گیریش کند، و زیرکیها و فهمها او را به اندیشه در نمى وهم و خیالها به او نمى

کند، تا او را به وجود حسى موجـود گردانـد و دسـتها او را لمـس      ها او را درك نمى تصور نماید، حس

گردد و شـبها و روزهـا او را    شود و به حالهائى تبدیل نمى کند تا به او دست یابد، به حالى متغیر نمى نمى

ـ       سالخورده و کهنه نمى وده گرداند (چرا که کهنگى از عوارض ماده اسـت، پـس تنهـا مـاده کهنـه و فرس

یابد) به چیزى از  دهد (چرا که او با تغییر مخلوقات، تغییر نمى شود) روشنى و تاریکى او را تغییر نمى مى

شود، و همچنین به عرضى از عوارض و به غیر خودش و بـه بعـض    اجزاء و جوارح و اندام، وصف نمى

شود که  ائى دارد و نیز گفته نمىشود که او حد و پایان و انقطاع و انته گردد، گفته نمى داشتن، توصیف نمى

گیرند تا او را بلند کنند یا بیفکنند و نه اینکه چیزها او را با خود حمل کیده به جانبى  اشیاء او را در بر مى

  باشد. ها است و نه از آنها بیرون مى ببرد یا راست نگهدارد، نه داخل در پدیده

شنود  نماید) و مى کند یا معانى را در دلها الهام مى د صدا مىدهد اما نه به زبان و زبانکها (بلکه ایجا خبر مى

گوید اما نه به لفـظ، و   امانها شکافهاى (گوش) و ابزار (بلکه بدون عضو، آگاه و باخبر است) و سخن مى

کند اما نه به نیـت و اندیشـه (بـر خـالف اراده      همه امور را حفظ دارد اما نه به نیروى حافظه، و اراده مى

ن از غیر خدا که اراده آنها پس از نیت و اندیشه مورد اراده شان است، بلکه امرش چنین است که کنندگا

آید) دوسـتى و خشـنودیش از روى    گوید باشد آن هم فورا بوجود مى وقتى چیزى را اراده کرد به آن مى

آن هم فـورا  گوید باش  دلسوزى نیست. و خشمش از روى رنج و فشار نیست، هر چه را که اراده کرد مى

یابد و این سخن (باش) با صدائى که در گوشها فرو رود نیست و با فریـادى کـه شـنیده شـود      هستى مى

  نیست، بلکه سخن خدا، کارى است که پدید آورده است.

(نفى و اثبات در این فرازهاى زیبا بر اساس و محور منزه ساختن خـدا از عـوارض امثـال ایـن فعلهـا و      
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شود و به صـفات و فعلهـاى مـا     یزى که از فعل و صفت به خدا نسبت داده مىها است، پس هر چ صفت

شباهت دارد، در صورتى روا است که مناسب با ساحت پاك الهى باشد، در غیر این صورت بـر مـا الزم   

است که ساحت پاك خدا را از آنها دور سازیم و منظور از سخن خدا با کلمه باش اراده پیدایش چیـزى  

است و برگشت و نتیجه شنیدن و دیدن، آگاهى به شنیده شده و دیـده شـده اسـت و اثـر      است که نبوده

  باشد. خشنودى خدا احترام است و اثر خشم خدا عذاب مى

گوید که طرز سـخن گفتـنش مناسـب     پس قاعده کلى در حقیقت این است که خدا با ما طورى سخن مى

ید، تا ما منظور او را بفهمیم نه اینکـه خواسـته   گو ساحت خدائیش باشد، او بر این اساس با ما سخن مى

باشد خود را به غیر خود تشبیه سازد یا ما او را به غیر او تشبیه کنیم) و مانند خدا پیش از او نبوده، و اگر 

شد (چرا که ازلیت، بى نیازى مطلق است و آن مقام خدائى است و بسان  غیر او قدیم بود، خداى دوم مى

  د)باش خدائى خدا مى

شود که خدا بود، بعد از نبودن، تا صفات موجودات حادث بر او جارى گـردد (چـرا کـه ایـن      گفته نمى

گردد بدیهى است که باید بین صفت و موصوف در ازلیـت و حـدوث،    صفات بر اشیاء حادث جارى مى

ـ  د، مطابقت باشد، زیرا جمع دو شیى متباین و ضد هم محال است، گرچه جمع بین صفت و موصوف باش

هاى جمع است) و تا بین حادث و او فرقى نباشد و او بر حادث  ترین مصداق بلکه این نوع جمع از درست

برترى نداشته باشد (عدم فرق و برترى نتیجه جارى شدن صفات موجودات حادث بر خـدا اسـت، پـس    

  شود). حکم به حدوث او مانند مثلش مى

  و پدید آورنده و پدید آورده شده یکسان خواهند شد.بنابر فرض فوق: آفریدگار و آفریده مساوى شده 

اى که از غیرش صادر شده باشد بیافرید و در آفرینش آنها از احـدى از خلقـش    مخلوقات را بدون نمونه

یارى نخواست و زمین را آفرید بى آنکـه از آن غافـل شـود آن را نگهداشـت (کـره زمـین را در فضـا        

را از نگهدارى زمین غافل کند و بى آنکه به زحمت بیفتد) و آن را نگهداشت بى آنکه کارهاى دیگرش او 

گردد، بى آنکه در  بر جایگاه نا آرام (فضا) استوار گردانید (استوار در مدار فضائى در مسیرى که در آن مى

  این مسیر آرامش باشد، چرا که زمین به دور خود و خورشید در حرکت است).

شود حرکـت   داشت (آن را در فضا بدون ستونى که دیده شود بلکه دیده نمىها بر پا  و زمین را بدون پایه

بخشید) و بدون ستونهاى (محسوس و قابل رؤیت) بر افراشت و از کجى و انحراف حفظ کرد و از افتادن 

و شکافته شدن نگهداشت، میخهایش را استوار و سدها را بر قرار و چشمه هـایش را جـارى سـاخت و    

  ت، پس آنچه ساخته، سست نشده و آنچه را قوت بخشیده، ناتوان نگشته است.نهارهایش را شکاف

او است که به تسلط و عظمتش بر زمین غالب و مسلط است و او است که با علم و شناختش بر چگونگى 

کارهاى نامرئى آن آگاه است و به بزرگوارى و عزتش بر هر چیز آن، بلند و برتر است و هر چه از آنها را 
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کند تا بر او غلبه نماید، و شـتابنده آنهـا، قـدرت     سازد و از او سر پیچى نمى واهد او را ناتوان نمىکه بخ

  گریز از او را ندارد تا بر او پیشى گیرد و به ثروتمند نیاز ندارد تا به او بهره رساند.

را ندارند تا  ها در برابرش خاضعند و در برابر عظمتش خوارند، قدرت گریز از تحت حکومتش تمام پدیده

از عفو و کیفرش سرباز زنند براى او مثل و همتا نیست تا با او رقابت کنند و شبیهى ندارد تا با او برابرى 

  کند.

ها بعد از وجود آنها، تا اینکه وجود آنها پس از نابودى همچون نیست گردد (که  او است نابود کننده پدیده

دش عجیبتر و دشوارتر از ایجاد و پدیدار نمودنش نیست، چگونـه  اند) و زوال دنیا بعد از ایجا گویا نبوده

عجیبتر باشد در حالى که اگر همه جانداران دنیا از مرغان و چهار پایان و آنچه در جایگاههاى خود هستند 

چرند و اقسام و انواع گوناگون آنها و آنچه پست و کودنند و آنچه زیرکند از آنهـا دسـت    و در صحرا مى

شناسـند و عقلهـا و    اى را ندارند و چگونگى و راه ایجادش را نمـى  هند، قدرت آفریدن پشهبدست هم د

خردهایشان در دانستن آن حیران و سرگردان است و قوتهایشان عاجز و درمانده است و درحال زبونى باز 

بـه قـدرت    کننـد و  اند، و به ناتوانى آفرینش آن اقرار مى دانند شکست خورده گردند، در حالى که مى مى

ماند که چیزى با  نمایند و خداى پاك، پس از نابود شدن دنیا تنها باقى مى نداشتن برنابودى آن اعتراف مى

او نیست، همانطور که پیش از آفرینش آن بود و همچنین بعد از فناى آنها، بدون وقت و مکان و هنگام و 

شوند و چیـزى جـز خـداى قهـار      معدوم مىباشد، در این وقت مدتهاو وقتها و سالها و ساعتها  زمان مى

گردد و آنها در آغاز آفرینش، قدرت و اختیـارى نداشـتند و فنـا و     نخواهد ماند و همه کارها به او بر مى

  توانستند ممانعت کنند، همیشه باقى بودند. زوالشان نیز بدون ممانعت آنها خواهد بود، اگر آنها مى

م آفرینش براى خدا دشوار نبود و آفریدن آنچه پدید آورد و آفرید ها هنگا ایجاد کردن هیچ یک از آفریده

ه خـاطر تـرس     او را خسته و وامانده نکرد، مخلوقات را به خاطر تقویت سلطنتش به وجود نیاورد و نه ـب

ه بـه    ازترس زوال و کمبود خود و نه بخاطر کمک جوئى از آنها براى جلوگیرى از پیشى گرفتن همتا و ـن

دن بر دشمنى که بر او حمله کند و نه براى افزودن ملک و حکومتش و نـه بـراى فخـر و    عنوان دورى کر

  غلبه کردن بر شریک در شرکت خود و نه براى ترش و وحشتى که داشته و خواسته با آنها مأنوس شود.

لتنگى و کند نه از جهت اینکه در تغییر و تدبیر آنها، دچار د ها را پس از آفریدنشان، نابود مى سپس پدیده

رنج شده است و نه بخاطر کسب آسایش و نه از جهت سنگینى چیزى از آنها بر دوشش، طـول کشـیدن   

هستى آنها او را خسته نکرده تا در شتاب کردن به نابودى آنها ناگزیر شود، ولى خداى سبحان آنها را بـه  

نهـا را اسـتوار سـاخت،    لطف خود تدبیر کرد و به فرمان خود از پاشیدگى حفظ نمود و به قدرت خود آ

گرداند، نه بخاطر نیازى که به آنها دارد و نه بخاطر کمک گرفتن از  سپس بعد از نابود کردن، آنها را باز مى

یکى از آنها و نه به خاطر بازگشتن از حال وحشت به حال انس و نه بخاطر رجوع از نـادانى و کـورى و   
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مراجعت از فقر و نیاز به بى نیازى و دارائى و نـه بخـاطر    گمراهى به دانائى و بینائى و هدایت و نه بخاطر

  . 1تبدیل ذلت و خوارى به عزت و قدرت

آمده است توضیح بیشتر در محتواى خطبه در خطبه  228این خطبه با مختصر تفاوتى در نهج البالغه خطبه 

  شود خواهد آمد. که در چند صفحه بعد خاطر نشان مى السالم علیهحضرت امام رضا 

  

   السالم علیه حسن امام از توحیدى خطبه

شرفیاب شد و عرض کرد: پروردگـار خـود را بـراى مـن وصـف کـن        السالم علیهمردى به حضور امام حسن 

  بینم! اى که گویا او را مى بگونه

   2مام حسن اندکى سر به پائین انداخت و در فکر فرو رفت و سپس سرش را بلند کرد و فرمود:ا

ـ   2ـ از این رو که آغاز ندارد تا دانسته شود  1حمد و سپاس خدایى را که براى او آغازى معلوم نیست (

باشد (به همان جهت که در مورد  شود) و براى او پایان نمى مىیا آغاز او همان ازلیت اوست پس دانسته ن

آغازش گفتیم) و نه قبلى که درك شود (قبل از او قبلى نیست تا درك گردد) و نه آینـده محـدود (زیـرا    

  شود). نهایت است، پس درك نمى آینده او ابدیت بى

نه شخص و مشـخص اسـت تـا     و همچنین او مدتى ندارد تا با کلمه حتى (تا فالن مدت) توصیف شود،

قبول تجزیه کند (یعنى او شخص محدود داراى مکان نیست تا به اجزاء ذات و مکان تجزیه گـردد) و در  

صفات او اختالف نیست تا محدود شود (چرا که در صفات ذاتـى او اخـتالف و تفـاوتى نیسـت، چـون      

یات او و این سه عـین ذات او  صفات او عین ذات او است، علم او عین قدرت او است و این دو عین ح

  است چنانکه قبال خاطرنشان کردیم و بعدا درباره توحید صفات، توضیحى خواهیم داد).

رسند، تا گفته شود:  ها و مغزها و اذهان به درك او نمى ها و جوالن اندیشه بنابراین عقلها و خیالها و اندیشه

  چیست؟

چیزى آشکار نشده تا گفته شود بر چه؟ و به درون چیزى  و از چیزى آغاز نشده؟ ناگفته شود از چه؟ و بر

  هاى خود را ترك نکرده تا گفته شود چرا؟ نرفته است تا گفته شود در چه؟ و آفریده

(او از چیزى آغاز نشده و بر چیزى آشکار نگشته و در درون چیزى جا نگرفته و آفریده هایش را به خود 

                                                        
١

 بھ بعد. ٧٣٣صفحھ  ٢٢٨بھ نقل از نھج البالغھ خطبھ  ٢٥٦ـ  ٢٥٤ص  ٤ـ بحار ج  
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  شود). بلکه وجودش به وسیله نشانه هایش شناخته مىشود،  وا نگذاشته است، ذات او درك نمى

مخلوقات را آفرید، بنابراین آغازگر و ایجاد کننده آنها است، آغاز کرد آنچه را ایجاد نمود، و ایجاد نمود 

آنچه را آغاز کرد و آنچه را خواست، انجام داد و آنچه را افزود، اراده کرد ایـن اسـت خـدا، پروردگـار     

   1جهانیان

  

  خدا یکتائى درباره السالم علیه حسین امام بیان

نوشتند و از او درباره معنى (صمد) سوال کردند، حضرت نامـه   السالم علیهاى براى امام حسین  مردم بصره نامه

  ذیل را براى آنها فرستاد:

چنین تفسیر فرمود: فرزندى از او نزائید و او از مادرى بنام خداى بخشنده بخشایشگر... خدا لفظ صمد را 

   2زائیده نشد وبراى او همتائى نیست.

ه چیـز  شـود خـواه آن متولـد شـد     لم یلد (فرزندى از او نزائید): یعنى چیزى از پروردگـار متولـد نمـى   

آید و خواه چیز لطیف  کثیف(جسم ملموس) باشد مانند و سایر چیزهاى غلیظى که از مخلوقات بیرون مى

  باشد مثل نفس (روح) 

خدا محل عوارض مانند چرت و خواب و خاطره و اندوه و گرسنگى و سیرى نیست، او بزرگتر و واالتـر  

  ظ یا لطیف متولد شود.از آن است که از او مولودى خارج گردد و از او چیزى غلی

هاى  و لم یولد (از ماردى زائیده نشده): یعنى از چیزى متولد نشده و از چیزى بیرون نیامده چنانکه پدیده

آیند، همچون بیرون آمدن جنبنده از جنبنده دیگر و گیاه از زمین و آب  غیر لطیف از عناصر خود بیرون مى

آیند مانند بیرون  هاى لطیف از مراکز خود بیرون مى که پدیدهها و میوده از درختان و نه آن طور  از چشمه

آمدن نیروى بینائى از مخزن دیدگان و نیروى شنوائى از گوش، و نیزوى بویائى از بینى و نیروى چشائى از 

  دهان و نیروى سخن از زبان، و نیروى شناخت از قلب و نیروى آتش از دل سنگ.

ز که از چیزى متولد نشده و در چیزى جا نگرفته و بـر روى چیـزى   نه هرگز! بلکه او خدائى است بى نیا

نیاسوده، هر چه هست آفریده او است و همه چیز به قدرت او پدید آمده است و به خواست خود زندگى 

بخشید، ایـن اسـت معنـى خـداى      دهد و آنجه را به علم خود براى بقاء آفریده، دوام مى همه را پایان مى

                                                        
١
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 ـ یعنى در سوره توحید، آیات لم یلد و لم یولد ولم یكن لھ كفوا احد تفسیر كلمھ صمد است. ٢
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  زائیده نشده است.  صمد، که نزائیده و

پروردگارى که بر نهان و آشکار آگاهى دارد، خالق بزرگى که عظمتش همه چیزها را فرا گرفته و براى او 

   1مثل و مانند و همتائى نیست.

  

   :توحید درباره السالم علیه حسین امام از دیگرى سخن

کنند و گفته آنان همچون کـافران از یهـود و    ز افراد بى بند و بارى که خدا را به خود تشبیه مىاى مردم ا

  نصارى است بپرهیزید.

توان به او تشبیه کرد، او خداى بینا و شنوا است، دیدگان او را  بلکه او خدائى است که هیچ چیزى را نمى

و لطافت و آگاه است، یکتائى و عظمت ویـژه او   بیند و او خداى پر لطف بینند ولى او دیدگان را مى نمى

است (پس هیچ واحدى در یکتائى و عظمت مثل او نیست) مشیت و اراده و قدرت و علم او بر هـر چـه   

تعلق گرفت، همان خواهد شد، در هیچ یک از امور او، هم آورد نیست، بى شریک اسـت و کسـى بـا او    

ز کند نیست، همنامى که مثل او باشد و مثلى که شکل او باشد کند براى او دشمنى که با او ستی برابرى نمى

هـا بـر او وارد    گردد و حادثه کند و دگرگونى بر او عارض نمى وجود ندارد، پیش آمدها او را عوض نمى

گنجد چرا  شود، هیچ گونه فصیح و توانا قادر به توصیف حقیقت او نیست، اوج عظمتش در دلها نمى نمى

ها براى او نیست، دانش هیچ دانشمندى و اندیشه هیچ متفکرى نیروى  در میان آفریده که هیچگونه شباهتى

دانند که او در عین غیـب بـودن (ذات و    آن را ندارد که به ذات پاك خدا پى ببرند، جز اینکه به یقین مى

  گردد. صفاتش) حق ثابت است و به هیچ یک از صفات مخلوقات توصیف نمى

گنجد و آنچه در خیالها به عنوان خـدا تصـور    نیاز است و در اوهام و خیالها نمى او پروردگار یکتا و بى

شود، معبود نیست، او در همه اشیا هست (هسـتى بـه    شود، او خدا نیست و آنچه در هوا و غیر هوا مى مى

ست، معنى احاطه علم و قدرتش) ولى نه آن بودنى که شما هر چیزى را خدا بدانید و از تمام اشیاء جدا ا

  ولى نه آن جدائى که از آنها پنهان باشد.

توان به او قادر گفت (در این صورت قـدرت او   آن چیزى که ضد و همتا با او قرین و مساوى است، نمى

شود) ازلى بودن او، زمانى نیست (زیرا قدیم زمانى، در مقایسه بـا   محدود است، زیرا نامحدود متعدد نمى

و سمت بردار نیست (یعنى اگر بفرموده قرآن ما به هر سـمت رو کنـیم   ازلیت، حدوث است) و توجه به ا
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  خدا در آن سمت هست، منظور سمت مکانى نیست)

چه در آسمان هست پنهان است عـین   از عقلها پنهان است، چنانکه از چشمها پنهان است و همچنین از آن

کرامت و افتخار اسـت، دورى از  پنهان بودنش از نظر گاه آنچه در زمین است، قرب و نزدیک شدن به او 

شود (هرگز در ذات او چیزى داخل  او اهانت و خوارى است، چیزى در ذات او حلول نکرده و وارد نمى

کند (وقتى گفتـه   گردد) و کلمه اذا (که به معنى وقت و زمان است) او را محدود به وقت و زمان نمى نمى

کند) و کلمه ان (که به معنى اگـر و   او را مقید به زمان نمى ـ اذفعل ـ اذخلق، این تعبیرات   شود اذقال اللّه

سازد (چرا که در فرمان او شک و تردید راه نـدارد) بـاال بـودنش از روى     تردید است امر او را مردد نمى

صعود و پرواز (از مکانى به مکان باالتر یا از مقامى به مقام باال نیست و آمد و شد او بر اساس نقل مکان 

شد (پس بنابراین آنچه از سخن خدا در قرآن آمده مانند وجاء ربک: پروردگارت آمد، منظور صدور با نمى

  فرمان خدا در مورد مجازات مردم در روز قیامت است نه نقل مکان).

کشاند، و این دو صفت (هستى و نیستى) در غیـر   بخشد و هر هستى را به نیستى مى هر نیستى را هستى مى

گردانـد و   کند، زنده مى بخشد و معدوم مى شوند (خدا در یک وقت هستى مى ع نمىخدا در یک وقت جم

خواهـد شخصـى را معـدوم کنـد، او را      میراند، ولى احدى غیر خدا چنین نیست، بلکه کسى که مـى  مى

  تواند او را ایجاد کند و زنده نماید). کشد، ولى بعد نمى مى

رسد نه از راه صفات او (آنچه تفکر به آن دربـاره خـدا    مىفکر متفکران از راه ایمان پاك و خالص به او 

یابد وجود خدا است به این معنى که معدوم نیست، نه احاطه بر حقیقت وجود خدا بسان احاطه  دست مى

شود، ولى او  بر وجود غیر خدا، بنابراین حقیقت وجود وصف خدا هر چند مانند شبحى از دور درك نمى

  و حد ابطال و تشبیه خارج است).معدوم نیست، پس خدا از د

توان خدا را توصیف کرد و بواسـطه خـدا،    توان وصف کرد ولى با صفات نمى صفات را بواسطه خدا مى

شود، این خداى بى مانندى است که همتا و  شود، ولى بواسطه معارف خدا شناخته نمى معارف، شناخته مى

  مثل ندارد و شنوا و بینا است. 

شود، چگونه چنین باشد بـا اینکـه    ابل توصیف نیست و با معارف معلوم شناخته نمى(با صفات معروف، ق

  گردد). شود و معارف بواسطه او شناخته مى صفات، بواسطه او وصف مى

  

  السالم علیه صادق امام از توحیدى سخنانى

  رد، آن حضرت در پاسخ چنین فرمود:درباره یکتائى خدا سئوال ک السالم علیهشخصى از امام صادق 
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ها  یکتاى بى نیاز، ازلى و غنى است، سایه او پرتوى ندارد تا او را نگهدارد، بلکه او همه چیزها را با سایه

دارد آگاه به مجهوالت است، براى هر نا آگاهى شناخته شده است، یگانه اسـت نـه    و پرتوهایشان نگه مى

بینند، بـر   باشد، قابل حس و جستجو نیست، دیدگان او نمى لوقاتش مىمخلوقاتش در اویند و نه او در مخ

همه چیز برترى دارد، در عین حال نزدیک به همه است و به همه چیز نزدیک اسـت، در عـین حـال دور    

دهـد، زمـین او را در بـر     شود ولى او آمرزنده است و به فرمانبرداران پاداش مـى  است، از او نافرمانى مى

کند، همیشگى اسـت،   ها را حمل مى نمایند او به قدرت خود پدیده آسمانهایش او را بلند نمىگیرد، و  نمى

نماید، ولى آنها را  کند، انسانها را مجبور به کارها نمى فراموشکار و غافل نیست، اشتباه و بیهوده کارى نمى

زاید تـا   ا ارث ببرد و نمىشود، نزائیده است ت رساند، فرمانش حتما اجرا مى قطعا به جزاى اعمال خود مى

   1شریک گردد و براى او هیچگونه همتا نیست.

  توضیح اینکه:

ظاهرا معنى جمله پرتوى ندارد تا او را نگهدارد این است که روحى ندارد، زیرا روح است که جسم را از 

سـایه و پرتـو بـدن اسـت، زیـرا      کند، روح  دارد، و آن را در همه کارهایش حفظ مى هم پاشیدن نگه مى

همچون سایه نسبت به صاحبش، به او شباهت دارد، چرا که روح در همه اعضا بـدن جریـان دارد، روح   

داراى قلب است چنانکه بدن داراى قلب است، و منظور از قلب روح است، که مرگـز ایمـان و اطمینـان    

ایمان یا کفر نیسـت، و همچنـین روح   است، نه قلب جسمانى، زیرا قلب صنوبرى جسمانى داراى درك و 

داراى نیروى شنوائى است که ابزارش گوش است و نیروى بینائى است که ابزارش چشم است و نیـروى  

عقل که ابزارش مغز است و... و هر عضوى از عضوهاى بدن، روح مناسب و مورد نیـاز خـود را در بـر    

  گرفته است.

روح و جسم ندارد تا روحش نگهدارنده جسمش باشد، بلکه او بنابراین پرتوى ندارد تا او حفظ کند یعنى 

  کند و همه چیز در زیر پنجه قدرت او است. همه اشیاء را با روحهایشان حفظ مى

در نزد هر ناآگاهى شناخته شده است منظور شناخت فطرى است، کـه تمـام موجـوداتى کـه داراى روح     

  باشند. رت مىهستند بخصوص انسان و جن و فرشتگان، داراى این فط

هـا و چنـین برتـرى،     بر همه چیز برترى دارد یعنى برترى به علم و قدرت و احاطه قیومیت بر همه پدیده

  ترین و عمیقترین نزدیکى به آنها است. عالى

ها دور  و به همه چیز نزدیک است یهنى نزدیکى به علم و قدرت، اماماز نظر زمان و مکان و مقام از پدیده

  است.
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حتمى نیست یعنى مکلفین را مجبور در تکالیفشان نکرده بلکه اختیار به آنها داده است، چـرا کـه   اراده او 

  جبرى در میان نیست، اما اجبار او در مورد مجازات اعمال بندگان است، که حتمى است.

  

  خدا یکتایى درباره السالم علیه کاظم امام از سخنى

جز او خدایى نیست، او حى است بى آنکه داراى چگونگى و مکان باشد و داخـل در  او خدایى است که 

پـذیر   چیزى نیست و بر روى چیزى نیست و براى خود مکانى ایجاد نکرده (چرا که ذات پـاك او مکـان  

هـا شـباهت نـدارد، قبـل از آفریـدن       ها، نیرو نیافت، به هیچ یک از پدیده نیست) و بخاطر آفرینش پدیده

  ت ناتوان نبود و بعد از نابود شدن آنها نیز ناتوان نخواهد شد.موجودا

او خداى حى است نه حیات حادث (بلکه حیات ذاتى ازلى که عین ذاتش است) او پیش از آنکه چیـزى  

ها است، او داراى حد نیست و به چیزى  بیافریند حاکم و سلطان بوده و بعد از آفرینش، مالک همه آفریده

کنـد (زیـرا دوام او    شود، (مثل و مانند ندارد) زندگى دائمش، او را پیر نمى شناخته نمىکه شبیه او است 

  زمینى و مادى محدود نیست تا پیر گردد).

دهند، پس خدا حى است  ها از خوف او ناله سر مى دهد، بلکه همه پدیده از صداى هولناکى، ناله سر نمى

محدود نیست، توقفگاه و مکان آرام ندارد، بلکـه  نه به حیات حادث و وجود موصوف و داراى چگونگى 

باشد هر چه خواست به مشیت و قدرتش آفرید، او  ذاتا حى است و مالکى است که قدرتش همیشگى مى

آغاز بدون چگونگى است و آخر بدون مکان است (قبل از هر چیزى همیشه بـوده و بعـد از هـر چیـزى     

شود، خلقت و فرمان از آن او است، بـزرگ بـاد    نابود مىهمیشه خواهد بود) و همه چیز جز ذات پاك او 

   1خدائى که پروردگار جهانیان است.

  

  توحید درباره السالم علیه رضا امام حضرت جامع خطبه

د بگمارد، بنى هاشم را را براى حکومت پس از خو السالم علیهوقتى که مامون خلیفه عباسى خواست امام رضا 

ها گفت، آنها حسد بردند و از روى حسـادت اعتـراض کردنـد کـه آن      به حضور طلبید و جریان را به آن

گفتنـد بـاالى منبـر بـرو الگـو و       السالم علیهحضرت در این پایه از علم سیاست نیست... آنها به حضرت رضا 
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  م.سرمشقى به ما بنمایان تا ما بر اساس آن خدا را بپرستی

امام به منبر رفت، اندکى غرق در فکر نشست، سپس برخاست و پس از حمد و ثنـا و درود بـر پیـامبر و    

  دودمانش چنین فرمود:

  :است او ذات عین خدا صفات اینکه بر روشن دالئل

ظام توحید خـدا  نخستین عبادت خدا، شناخت او است و ریشه شناخت خدا توحید و یکتائى او است و ن

دهند که هر صفت و موصوف، مخلـوق اسـت و    بر اساس نفى صفات از او است چرا که عقلها گواهى مى

دهد که آفریدگار دارد که نه صفت است و نه موصوف و هر صفت و موصوفى بـا   هر موصوفى گواهى مى

  است. اند، و هر آمیختگى گواه حادث است و هر حادثى گواه دورى از ازلیت هم آمیخته

اى  در عبارت فوق سه برهان آورد که صفات ذاتى خدا زائد بر ذاتش نیست به گونـه  السالم علیه(حضرت رضا 

  که عارض بر ذات باشد یا مقرون و نزدیک هم باشد:

ها گواهند که هر صفت و موصوفى، مخلوقند، بخاطر اینکه موصوف به صـفت نیـاز دارد، بـراى     ـ عقل  1

نبود آن کمال را نداشت و صفت نیز نیاز به موصوف دارد، بخاطر اینکه صفت کسب کمالى که اگر صفت 

بر محل خود موصوف قرار گرفته و در آن وارد شده است و چیزى که نیاز به غیر داشـته باشـد، ممکـن    

  الوجود است، حال هرگونه نیاز باشد خواه نیاز درون ذات یا بیرون ذات.

باشد، پس  کمال است ـ بدلیل نیاز و ترکیب ـ مخلوق مى   ـ موصوف که محل براى عارض شدن صفت  2

خالق آن، نه صفت است و نه موصوف زیرا صفت و موصوف دو مخلوق حادث هستند، و شـیى مخلـوق   

  آفریند، زیرا برترى و قدرت بر آفرینش مثل خود ندارد. مثل خود را نمى

یابـد مگـر بـه     صوف نیز تحقق نمىیابد مگر به اینکه عارض بر موصوف شود و مو ـ صفت، تحقق نمى  3

باشـند و بـه    عنوان اینکه محل براى عارض شدن صفت بر او است، پس صفت و موصوف، مقرون هم مى

اند،به هم آمیختگى نشانه حدوث است: خواه حدوث بعد از تحقق دو شیى مقرون باشـد و یـا    هم آمیخته

دن شیى حادث بر چیزى نشانه حدوث آن همراه آن، بنابر اولى، خود مقرون بودن حادث است و عارض ش

شود و بنابر دومى، نیز هر دو (صفت و موصـوف)   چیز است، چرا که شیى ازلى داراى صفات حادث نمى

ء حادث دور از ازلیت است،  به دلیل ترکیبى که در ذات آن دو گنجانده شده، حادث خواهند بود، و شیى

مبانیت کلـى کـه در ذات و صـفات بـین ازلیـت و      چنانکه ازلیت دور از حدوث است، دورى بر اساس 

  حدوث وجود دارد.

  نتیجه اینکه:
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خدا داراى صفات زائد بر ذات، هرگونه باشد، نیست، زیرا صفات زائد بر ذات مستلزم ترکیب و نیاز و در 

  نتیجه حدوث او خواهد شد.

ـ   ه نفـى خـدائى او   از طرفى نفى مطلق صفات از ذات خدا موجب نفى حیات و علم و قـدرت و در نتیج

گوئیم که او نیستى اسـت   شود، و چون ذات خدا از حد ابطال (تعطیل) و حد تشبیه بیرون است، نه مى مى

  گوئیم او چیزى مانند سایر چیزها است (که موجب تشبیه شود). (تا موجب ابطال خدا گردد) و نه مى

شود اصال صفتى نـدارد تـا موجـب     به این ترتیب صفات خدا نیز خارج از این دو حد است، نه گفته مى

شود که او محل صفت است همچون سـایر مخلوقـات تـا موجـب تشـبیه       ابطال خدا گردد، و نه گفته مى

  شود،نه این و نه آن، بلکه صفات خدا امرى است بین دو امر و برزخى بین دو جهان.

ى   سخن روشن که با ساحت پاك خدا تناسب داشته باشد این است که: صفات خدا عین ذات او است، ـب

هاى مختلف کند، بلکه خدا د ریگانگى و یکتائى مطلقـش،   آنکه ذائى بر ذاتش باشد، یا او را داراى گونه

داراى همه جوانب کمال و کمال کل است، نامها و صفات مختلفش، تعبیراتى از یک ذاتند، نه اینکه ذات 

تعبیـر اسـت و کارهـاى او بـراى فهمانـدن      او مرکز ذاتها و صفاتهاى مختلف باشد، نه بکلـه نامهـاى او   

   1باشد. مى

اما در غیر خدا، حیات و علم و قدرتش غیر ذاتش است، گاهى داراى این صفات است و گاهى نیسـت و  

اش، علم و قدرت و حیات  کند. ولى در مورد خدا، ذات او همه کم مى افزید و گاهى گاهى بر صفاتش مى

است، بى اینکه بین اینها اختالف باشد و یا بین اینها و بین ذات خدا اختالف باشد، آرى تنها در نوشتن و 

عبارات براى فهماندن و توجه ذهنها به اینکه خدا در یکتائى خود داراى همه بزرگیهاست، جداگانه نوشته 

  شود، این مطلب در مورد صفات ذاتى خدا است! گفته مى و

اما در مورد کارهائى که از ذات خدا سرچشمه گیرند، این کارها به اعتبار خلقت جهـان بـه اراده خـدا و    

دهد، صفات حادثند همچون حدوث کارهائى که این صـفات از   آنچه را که خدا در مورد جهان انجام مى

د خالق نسبت به خلق، شنوا نسبت به شنیده شده بینان نسبت به اشـیاء دیـده   گیرد، مانن آنها سرچشمه مى

شده، آغازگر نسبت به چیزهائى که از عدم به وجود آمده، آفریننده نسبت به آفریده، کریم، نسبت به کـرم  

یافته، حسابگر، نسبت به حساب شده و سایر صفات فعل نسبت به فعلهاى خود، همـه همچـون افعـالش    

ها از صفات ذاتى خدا یعنى از حیات و علم و قدرت او سرچشمه گرفتـه بـر اسـاس     و همه اینحادثند، 

ء ازلى، نه آنکه از صفات ذاتى همچون سایر مخلوقات، تولد یافتـه   ء حادث از شیى سرچشمه گرفتن شیى

  مالند.باشند، و این سه صفت (حیات و علم و قدرت) سه تعبیر از یک حقیقت مجرد نامتناهى در ذات و ک

                                                        
 شود بخاطر فھماندن و تشخیص بندگان است.  ـ یعنى نامھا و افعالش یكى است، اگر جدا جدا عنوان مى ١
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 السالم علیهو در اینجا دالئل قاطع دیگر براى اتحاد ذات خدا با صفاتش در فرازهاى زیباى دیگر از سخنان ائمه 

  هست مانند این فراز:

و نظام توحید خدا بر اساس صفات از خدا است، خدا بزرگتر از آنست که صفات داخل ذات او شـوند،  «

که صفات در او حلول و ورود کند او مخلـوق و سـاخته شـده    دهند بر اینکه کسى  زیرا عقلها گواهى مى

   1».است

باشد، و از طرفى چنین  چرا که حلول و ورود، به معنى حدوث است، و آن نشانه نیاز محل ورود به آن مى

دن براى حوادث) از براهین حدوثى است که محلى، محل حوادث خواهد بود، و این دو (نیاز و محلى بو

  ء ازلى که محال است عوارضى بر او حادث گردد. پذیر است، به خالف شیى عوارض

و ما در بحث اتحاد ذات و صفات در البالى بحثهاى گذشته، از نظر عقل مشروحا بیان داشتیم و همچنین 

شرح دادیم و بیشتر محتـوا و  السالم علیهلى هاى علوى (منسوب به ع توحیدى به خصوص از خطبه هاى از خطبه

   2هاى علوى ذکر شده است. عبارتهاى این خطبه در خطبه

  جه اینکه:نتی

آید (چرا کـه   شود و یکتائى او با تصور کردن کنه و حقیقت او بدست نمى ذات خدا با تشبیه شناخته نمى

ء محـدود   ایـم و شـیى   اگر در جستجوى درك ذات او باشیم تا به آن دست یابیم قهرا او را محدود کـرده 

  مرکب از متعدد است پس یکتاى حقیقى نیست).

رسد، و کسى  آید، و اگر کسى او را به مرزى منتهى سازد، به او نمى بدست نمىحقیقت خدا از راه تمثیل 

که به او اشاره کند بى نیازى او را نیافته است و او را از شبه و همتا دور نساخته است، و کسى کـه او را  

ه نکـرده  داراى جزء بداند، در برابر او خضوع نکرده، و کسى که او را در ذهن خود تصور کند، او را اراد

  است.

ء  اى ذاتا، مصنوع است (چرا که در عقل و خیال یا چشمها محـدود شـده اسـت و شـیى     هر شناخته شده

ـ بخاطر تصـورش، هـر   2ـ بخاطر ترکیبش 1محدود هرگونه که باشد مرکب است، پس ساخته شده است 

گردد). و هر  باز مىکنید آن چیز مثل شما مخلوق است و به شما  چیزى که شما با خیالهاى خود تصور مى

باشد (خواه قیام ذاتى در ذات غیر خود باشد یا قیـام   چیزى که به غیر خود قائم است، آن چیز معلول مى

  تصورى در خیال دیگرى و معلول بودن تصور مجوز و موجب معلول بودن ذات است).

                                                        
١

 .السالم علیھ، از سخنان حضرت على ٢٥٣، ص ٤ـ بحار، ج 

 
٢

 الس�الم علی�ھتا اینجا، شرح و بیان مؤلف بود و از این بھ بعد برمى گردیم بھ دنبال�ھ س�خن حض�رت رض�ا ××× ـ از سھ ستاره قبل  
 باشد. آنچھ در میان پرانتز است شرحى از مؤلف مى
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نده حجت بر او است (این ها دلیل بر وجود اویند، عقلها شناخت او را معتقدند و فطرت. اثبات کن آفریده

کـه عبـارت از   » انفسـى «هاى خدا اسـت و   که عبارت از سایر آفریده» آفاقى«هاى  جمالت اشاره به نشانه

کند) خدا، مخلوقات را حجاب بین خود و آنها آفرید و خدا با مخلوقاتش مباینت  عقلها و فطرتها است مى

اند و خدا  لوقات از علم و مشاهده خدا پوشیدهو جدائى در حقیقت وجود دارد (منظور این نیست که مخ

بیند و به آنها آگاه نیست، چرا که او از رگ گردن به آنها نزدیکتر است، بلکه منظـور پوشـیده    آنها را نمى

عدم نور مطلـق، محجوبنـد،   » امکان«بودن ذاتى خدا به تابش خدائى است و آنها از درك خدا به حجاب 

  اند، چرا که ذات و صفات در این بین تباین دارند). از خالق خود پوشیده پس مخلوقات هرگونه که باشند

گیرنـد و حجابهـا او را    شعورها او را فرا نمى«است که  السـالم  علیه(و این عبارت از خط شریف حضرت رضا 

پوشانند، پس حجاب بین خدا و مخلوقاتش بر این اساس است که محال است ذات خدا در ذات آنها  نمى

د و ذات آنها ممکن الوجود است بنابراین محال است بتواند ذات واجب الوجود را در خود بگنجاند جاگیر

  ».و براى اینکه بین سازنده و ساخته شده و پروردگار و پرورده، فرق است

این مباینت همچون مباینت دو نقیض مانند هستى و نیستى نیست تا هستى مخلوقات دلیل بر نیستى خـدا  

گیرى و دورى علمى یا توانائى خدا نیست زیـرا خـدا بـر هـر      ین این مباینت به معنى گوشهگردد و همچن

باشد، بلکه منظور از مباینت، مباینت ذات و صفات  چیزى قائم است و از هر چیزى به آن چیز نزدیکتر مى

شـان  وجود خدا با مخلوقات در حقیقت وجود«در حقیقت وجود است، چنانکه در سخن دیگر امام آمده: 

  ».مباینت دارد و از این رو بین او و مخلوقاتش، جدائى هست

معانى مخلوقات از خدا دور است، و رازهاى مخلوقات در پیشگاه خدا پنهان «و در سخن دیگر امام آمده: 

  ».نیست

 اى است که نه مخلوقاتش داخل در ذات اوینـد و نـه او داخـل در    خدا یگانه«فرمود:  السالم علیهو امام صادق 

  ».توحید عبارتست از اینکه آنچه براى تو روا است بر خدایت روا نیست«و نیز فرمود: «مخلوقاتش 

اى از صوفیان به آن معتقدنـد)   (که عده» وحدت حقیقت وجود بین خالق و مخلوق«و اما در مورد خرافه 

   1بطالن و پوچى آن را قبال خاطرنشان ساختیم)

اى از آغـاز   ها از ناحیه خدا، دلیل است که خدا آغازى ندارد، زیرا هر آغاز شـده  آغاز به آفرینش آفریده

کردن غیر خودش عاجز است و داشتن ابزار براى مخلوقات دلیل بر این است که در خدا ابزار نیست، زیرا 

  ابزار گواه بر نیاز ابزاردار است.

ین عبارت، برهان عمومى است بر اینکه محال است خالق را در ذات و صفات مخلوقات بیـابیم، بلکـه   (ا

                                                        
 .السالم علیھلھ سخن حضرت رضا ـ از اینجا باز برمى گردیم بھ دنبا ١
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یابند، در صورتى که  خدا خود قدرت بر ایجاد مخلوقات دارد، وگرنه مخلوقات از طریق والدت وجود مى

ذات پـاك از ایـن   اى براى ظهور فرزند است و  کند، بلکه وسیله والد (تولید کننده) فرزندش را خلق نمى

نسبتها برتر و واالتر است. پس وقتى که خدا آغاز به آفرینش مخلوقات بعد از عدم کرد و براى آنها ابزار 

مورد نیازشان را قرار داد، این دلیل است که خدا داراى آغاز و ابزار نیست زیرا این دو نشانه حـدوث و  

  خود را ندارد. ء حادث نیازمند، قدرت بر ایجاد مثل نیاز است، و شیى

این تنها در مورد والدت درست است، نه » فاقد چیزى، بخشنده آن نخواهد شد«آمیز  اما این جمله مغالطه

  در مورد خلقت چنانکه بطور مشروح قبال بیان کردیم).

پس نامهاى او تعبیر است (از ذات یکتاى بدون تعدد، به رغم اینکه نامها متعدد است) و کارهایش تفهـیم  

و ذات او حقیقت است و بین حقیقت وجودش با مخلوقاتش مباینت است و این مباینـت، محـدود    1است

دانستن غیر خدا است (یعنى مباینت خدا با مخلوقاتش، محدود ساختن خدا همچون مخلوقـاتش نیسـت   

نهایت اسـت)   ائى است که در ذات و صفات بىبلکه به معنى محدود ساختن غیر او نامحدود دانستن خد

پندارد و کسى که او را فرا گیـرد و   نادان است کسى که خدا را داراى صفات زائد بر ذات و گوناگون مى

در ذهن قرار دهد، از مرز توحید بیرون رفته و کسى که در جستجوى درك حقیقـت وجـود او باشـد، در    

ه در مورد خدا بگوید: خدا چگونه است؟ او را تشبیه کرده و شناخت او دچار اشتباه شده است. و کسى ک

کسى که بگوید: چرا؟ او را تعلیل نموده و کسى که بگوید: کى؟ او را مقید به وقت کرده و کسى بگوید: 

در چیست؟ او را در ضمن چیزى قرار داده و کسى که بگوید بر چیست؟ او را متناهى نموده و کسى کـه  

را به پایان نسبت داده است و کسى که او را بـه پایـان نسـبت دهـد، او را داراى      بگوید تا چه وقت؟ او

نهایت و انتها تصور کرده، در این صورت او را داراى اجزاء دانسته و کسى که او را داراى اجزاء بدانـد،  

دانسـتن  او را داراى صفت دانسته و در این صورت راه الحاد و کفر را پیموده است (خدا را داراى اجزاء 

او را داراى صفات ممکن الوجود، دانستن است که عارض بر ذاتش شده و این الحـاد و کفربـه سـاحت    

یابد، چنانکه با محدود کردن حـدود، داراى حـد نمیشـود،     خدائى است، خدا با تغییر مخلوق، تغییر نمى

تـأثیر، تأثیرهـاى   همانگونه که ذات و صفات خدا با ذات و صفات مخلوقات مباینت دارد همچنین تحت 

شود بلکه همه مخلوقات در تحت پنجه قدرت او هستند، هر طور که خواست آنها را تغییـر   مخلوقات نمى

  سازد.) داده و از حالى به حال دیگر منتقل مى

گردد و آشکار است اما نه به مباشرت و حس (ساحت او بزرگتر از  او خدائى یکتا است و به تعدد بر نمى

هـاى آفـاقى و انفسـى ـ      شرت ذاتش براى مخلوقات آشکار گردد، بلکه براى آنها به نشانهآنست که به مبا

                                                        
 ـ معنى تفھیم در چند صفحھ قبل بیان شد. ١
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شود) او متجلى و ظاهر شونده است بى آنکه دیده شود (چشمها او را با نگـاه   هستى و انسان ـ آشکار مى 

احاطـه بـر او)   نگرند، به نگاه معرفت، نه نگـاه درك و   بینند بلکه دلها به حقایق ایمان او را مى کردن نمى

باطن و پوشیده است اما نه با لباس و پوشش، از مخلوقات جدا است اما نه به مسافت) مباینت در ذات و 

ه بـه     صفات دارد نه مباینت به معنى کناره گیرى) نزدیک است ولى نه نزدیکى حسى، لطیف است ولـى ـن

باشـد   و لطیف در آفرینشش مـى یابد  جسمیت (بلکه ذاتا لطیف است از این رو که کسى به او دست نمى

ه بـه    چرا که او داراى دقیقترین آفرینش و حکمت است) موجود است نه بعد از نبودن، آفریدگار است ـن

اجبار، تقدیر کننده است نه از روى فکر (بلکه همه اینها از روى علم و قدرت او است، وقتـى چیـزى را   

اشاره به این است که حتما فرمانش انجام » باش« آید، کلمه آنهم فورا بوجود مى» باش«گوید  خواست مى

شود، نه اینکه منظور تلفظ این کلمه باشد) هر چه خواست از روى تصمیم نیست (تا تصمیم تـدریجى   مى

  به کار بگیرد) درك کننده است نه به حواس، شنوا است نه به وسیله، بینا است نه به ابزار.

(زیرا زمان با چیزهائى که حرت دارند و قابل تغییراند، سـروکار  کند  زمانها با او مصاحبت و همراهى نمى

اى  دارد و زمان جز همان نتیجه حرکتها و تغییرها نیست، چنانکه قبال گفتیم که حرکت و تغییـر دو پدیـده  

  باشند دارند). هستند که داللت بر حدوث اشیائى که داراى حرکت و تغییر مى

که او مکانها را مکان کرد، و وجودش پیش از زمان و مکان بود) چرت گیرند (چرا  مکانها او را دربر نمى

گیرد، محدود به صفات نیست (زیرا صفات او عین ذات او است، نه زائد بر ذات او تا  و خواب او را نمى

ها نیاز به کمک گـرفتن از   رسانند (در آفرینش پدیده او را محدود به حدى نماید) ابزارها به او فایده نمى

ها و اسباب را نادیده بگیرد، آرى سنتش در جهان بر  تواند به هم پیوسته ئل و ابزار عادى ندارد، او مىوسا

کنـد   این جارى شده که پس از خلقت آنها، آنها را بر اساس علل و اسباب، بخاطر مصالحى که اقتضا مى

  قرار دهد نه اینکه نیازى به علل و اسباب داشته باشد).

یشى گرفته، و هستیش از نیستى سبقت گرفته و ازلیتش قبل از آغاز است (پس او سبقت بودنش از زمانها پ

  گرفته ازلى است بر جهان هستى با آن زمانها و گونه هائى که دارد و او بود که چیزى نبود).

شعور بخشى او به شعورها، حاکى است که شعور ندارد، صدابخشى او به صداها دلیل بر این اسـت کـه   

کند که ضد و همآور ندارد و اینکه بین  ها، حکایت از این مى د، به وجود آوردن تضاد بین پدیدهصدا ندار

  شود که او قرین و همدم ندارد. امور مقارنت و آمیختگى ایجاد کرده فهمیده مى

(در اینجا امام به برهان سابق برگشت مبنى بر اینکه حقیقت وجود و صفات خدا با حقیقت وجود و صفات 

شود به اینکه ایجاد مخلوقات از ناحیـه خـدا، نیـز     قات، مباینت دارد و بر این مطلب نقض وارد نمىمخلو

کنیم. نه هرگونـه   دلیل است که خودش وجود ندارد، زیرا ما وجود ممکنات را از ساحت پاك او نفى مى

ـ حـادث    وجودى را، پس ایجاد مخلوقات از ناحیه خدا دلیل است که وجود خدا هماننـد وجـود آنهـا   
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  نیازمند ـ نیست، و از طرفى، دلیل بر این است که وجود ازلى واجب، حادث و نیازمند نیست).

نور را با ظلمت، ضد قرار داد و همچنین زکاوت و هوش را با کودنى، و خشکى را باترى و سردى را بـا  

ذاتى آنها اسـت،   گرمى (و این اشیاء ضد هم که از ناحیه خدا خلق شده دلیل بر صدور اضداد و حدوث

پس ضدى براى خدا نیست و نیز دلیل است بر اینکه اراده خدا موجب ایجاد آن اضداد شده نه طبیعت بى 

  شعور).

هاى نزدیک به هم است که تفـرق آنهـا    هاى جدا از هم، و جدا کننده بین پدیده او پیوند دهنده بین پدیده

و «باشد، بر همین اساس است سخن خدا: ند دهنده مىدلیل بر تفرق دهنده است و پیوند آنها حاکى از پیو

  ».و از هر چیز جفت آفریدیم باشد که شما پند گیرید 1»ء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون من کل شیى

  ها را بین قبل و بعد تقسیم و جدا کرد، تا دانسته شود که او داراى قبل و بعد نیست. و پدیده

کند  ر اینجا به جدائى قبل از هر چیزى به بعدش ـ از نظر زمان وجود ذات آنها ـ استدالل مىد السالم علیه(امام 

ها را پس از آنکه نبودند آفریـد ـ و جهـان     که ذات پاك خدا قبل و بعد ندارد، توضیح اینکه: خدا پدیده

ندارد، پس او قبل از شود که او قبل و بعد  هستى پایان دارد چنانکه آغاز داشت ـ از این طریق دانسته مى 

  قبل و بعد از بعد است، ازلى بى آغاز و ابدى بى پایان است.

جا که هر چیز، مرکب است هرچند ترکیب از دو جزء یا دو بعد چنانکه قبال در بررسى پدیده  سپس از آن

چهارم یعنى ترکیب ماده بیان کردیم، پس دست کم هرچیز داراى دو طرف قبل و بعد است چه زمـانى و  

باشد ـ و همه جهان هستى جفت است ـ و این جفت بـودن     چه مکانى و همین دلیل بر حدوث جفتها مى

که در ساختمان این جهان گنجانده شده، از آشکارترین دالئل بر نیاز و حدوث جهان اسـت و از طرفـى   

  باشد. دلیل بر خالق و حادث کننده ازلى مى

ـ تفرق زمانى بین قبل از هر چیز و بعد 1ت استدالل کرد: توان از آیه فوق از دو جه روى این اساس، مى

ها در اصل وجود، هرگونه که باشند به همدیگر پیوستگى و ترکیب دارند،  ـ پدیده2از هر چیز وجود دارد.

ــ و  2ـ تفرق آنها دلیل بر تفـرق دهنـده   1به همین دو مطلب اشاره فرمود آنجا که گفت:  السـالم  علیهامام رضا 

  »..ء خلقنا زوجین و من کل شیى«دلیل بر پیوند دهنده است و همین است سخن خدا  پیوند آنها

ـ تفرق زمانى قبل از هسـتى یـا   1کند دارد  ها مى این تفرق شامل هر دو جهت که داللت بر حدوث پدیده

   2ـ تفرق اجزاء هر کدام جفتند، چرا که هیچ موجودى بطور مطلق بدون ترکیب نیست2بعدش تا آخر 

                                                        
١

 .٤٩ـ ذاریات،  

 
 گردیم. باز مى السالم علیھاینجا بھ دنبالھ سخن حضرت رضا  ـ از ٢
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ها، دلیل بر این است که غریزه دهنده، داراى غریـزه و سرشـت نیسـت،     داشتن غرائز و سرشت در پدیده

هـا دلیـل بـر     داللت دارد که خود تفاوت بخش، داراى تفاوت نیست، وقت داشتن پدیده ها تفاوت پدیده

ها نسبت به بعض دیگـر حـاکى    بخشنده است، پوشیده بودن بعضى از این پدیده نداشتن وقت براى وقت

  ها وجود ندارد. ها، جز همان پدیده است که حجابى بین خدا و پدیده

براى سومین بار به سخن سابقش برگشت مبنى بر اینکه وجـود خـدا نسـبت بـه      السـالم  علیه(در اینجا نیز امام 

نماید، نفى از این  کند و بعد اثبات مى ر آخر، نخست حجاب را نفى مىآفریده هایش مباینت دارد، سپس د

ها به خاطر حجـاب   ها، پیش خدا پوشیده نیست و اثبات از این جهت که پدیده جهت که چیزى از پدیده

هایش  ممکن الوجود بودن، حجاب و مانع درك ذات خدا واجب الوجود است، نه اینکه بین خدا و آفریده

  یندازند).پرده و حجاب ب

اى  اى نبود، و شایان پرستش بود آن زمان که پرستنده او داراى معنى پروردگارى است آن وقت که پرورده

نبود و داراى معنى دانائى است آن وقت که معلومى نبود و داراى معنـى خالقیـت اسـت، آن وقـت کـه      

  مخلوقى نبود و شنوا است آن وقت که آواز شنیدنى نبود.

شایستگى براى پرورش خلق است و ظهور آن بعد از خلقت است، نـه  » یت و پروردگارىربوب«(منظور از 

، شایسـتگى بـراى   »حقیقـت الهـى  «اینکه همانوقت که خدا بود پروردگارى او نیز حادث شد و منظور از 

دانسـت در آینـده    این است که خـدا مـى  » معنى عالم«پرستش و خدائى و محور بودن است و منظور از 

  آفریند، پس علم او پیش از خلقت آنها با بعدش تفاوت ندارد. را مىها  پدیده

  و منظور از خالق بودن خدا، علم و قدرت فعلى خدا بر آفریدن است، پیش از آنکه بیافریند.

باشد، با توجه به اینکه خدا بـه   و منظور از شنوائى، ریشه شنوائى که همان علم و درك شنیدنیها است مى

  شنود. وسیله ابزار نمى

است و این سه » حیات و علم و قدرت«هاى صفات ذاتى یعنى  کوتاه سخن اینکه خدا همیشه داراى ریشه

  باشند. صفت، اصل و مرجع صفات فعل از خلقت و تربیت و امثال آن مى

  

  :فعل صفات و ذات صفات

که صفات فعل فرع است و صفات ذات، اصل صفات فعل خدا با صفات ذات خدا، اختالفى ندارند جز این

  ء متباین. است و این اختالف همچون اختالف فرع و اصل است نه همچون اختالف دو شیى

بنابراین: خلقت و روزى دادن و مهربانى و خشم و محبت و لطف خدا و امثال اینها از افعال خدا نـاگزیر  
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  حدود خدا.برمى گردد به صفات ذاتى حیات و علم و قدرت مطلق نام

به این ترتیب که نیروى شنوائى و نیروى بینائى و امثال آن از نیروهاى ادراکى، به علم خدا برمى گردند، و 

گیرند. هرچند این سه صـفت (حیـات و    خلقت و رحمت و روزى و امثال آن از قدرت خدا سرچشمه مى

  ند چنانکه بیان کردیم).قدرت و علم خدا) در حقیقت نسبت به خود و نسبت به ذات خدا، یکى هست

ها را پدید آورد، متصف بـه معنـى    وقتى که آفرید، شایسته براى معنى آفریدگارى نشد و وقتى که پدیده

آفرینندگى نگردید (چرا که وقتى ما صفات را نسبت به ذات خدا مالحظـه کنـیم آنهـا را صـفات ذاتـى      

ن در اتصاف آنها به ذات خدا، نیاز به چیـزى  دانیم مانند صفات سه گانه حیات و علم و قدرت، بنابرای مى

غیر ذات نیست و وقتى که خدا نسبت به غیر خود، داراى صفات ذات است، داراى صـفات فعـل ماننـد    

  خلقت و رزق و امثال آن نیز خواهد بود.

گردد به اعتبار اینکه صفات ذات منشا ظهور و بـروز آنهـا اسـت،     پس صفات فعل به صفات ذات باز مى

  ذات نیز از جهتى به صفات فعل برمى گردد چرا که صفات ذات سرچشمه براى صفات فعل است.صفات 

قاعده کلى اینکه: هر صفتى که اعتبار آن از طریق نسبت خالق به مخلوقست از صفات فعل اسـت، و هـر   

  صفتى که نسبتى ندارد جز اینکه اعتبارش بر اساس ذات است، از صفات ذاتست.

مام براى ازلیت حقیقت الهى و معنى ربوبیت و علم و خالقیت و شنوائى و امثال آن از پس از این مطالب، ا

  )6کند به اینکه صفات ذات و فعل استدالل مى

کـه بـراى   » قـد «رود و  چگونه چنین باشد در صورتى واژه هائى همچون (مذ) که براى انتها به کـار مـى  

کـه بـراى   » حـین «که براى زمان است و » متى«و  که براى تردید است» لعل«شود، و  نزدیکى استعمال مى

  که براى مقورن بودن است، به خدا راه ندارد.» مع«دقت است و 

مذ و پایان و انتها، متصف «(آرى چگونه حقیقت الهى شایسته پرستش پرستندگان است، در صورتى که به 

هـایش را آفریـد، شایسـته    گردد؟ چرا که اتصاف به پایان، همان حدوث است و چگونه وقتى که پرورده 

ها و....باشد و سپس به صفات مخلوقات  معنى پروردگارى باشد یا شایسته معنى علم نسب به ایجاد دانسته

ى     ه ذات پـاکش ازـل درآید در حالى که الهیت و پروردگارى و علم و خالقیت و شنوائى، همگى نسبت ـب

  است.

کند، بلکـه حـدوث صـفات و فعلیـات ذات را نفـى       مىدر اینجا حدوث صفات فعل را نفى ن السـالم  علیهامام 

  کند، از این رو تعبیر به حقیقت و معنى و تأویل کرد. مى

راهى به ذات خدا ندارند، آرى به صفات فعل » مذ و قد و لعل و حتى و حین و مع«پس واژه هائى مانند: 

راه ندارد، زیرا خدا در فعل خود (که اگر به معنى تردید باشد) به صفات فعل نیز » لعل«خدا راه دارند جز 

کنند و ابزارى هستند که به امثال خودشان اشـاره   ها، خودشان را محدود مى کند) بلکه این واژه تردید نمى
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  یابند. ها، کارهاى خود را مى کنند و در پدیده مى

د نـه ذات و  سـازن  ها و ابزارها تنها مخلوقات را بخاطر حدوث و نیازى که دارند، محدود مـى  (آرى واژه

کند نه اینکه اشاره به خالق و آفریننده آنها  صفات خدا را و ابزار به امثال خود که نیاز دارد اشاره اشاره مى

  کند(.

(بـه معنـى   » قـد «کند و کلمـه   ها را از قدیم بودن منع مى رود) پدیده که براى ابتدا به کار مى»(منذ«کلمه 

(که براى ربط امتناع جمله دوم بـه  » لوال«نماید و کلمه  رى مىها جلوگی گاهى) از ازلیت و همیشگى پدیده

  نماید. ها را از کامل مطلق بودن دور مى جمله اول است) پدیده

شوند و  هاى ممکن الوجود، استعمال مى کنند، در پدیده که داللت بر حدوث مى» منذ و قد«(آرى دو واژه 

استعمال شوند ذات خدا را از قـدمت و ازلیـت دور    شوند چرا که اگر این دو در مورد خدا استعمال نمى

  سازند). مى

لوال (لوال کذالفعلت کذا...) که داللت بر ضعف و نقص دارد، موجودات را از تکامل ذاتى بلکه از «و واژه 

  دارد، چرا که نیاز، روسیاهى در دو جهان است. تکامل بطور مطلق، باز مى

  اعلم  نشد و اللّه جدا هرگز   سیه روئى ز ممکن در دو عالم

کنند، و با هم جدائى دارند پس داللت بـر   موجودات، با هم تفاوت دارند پس داللت بر متفاوت کننده مى

  کنند. جدا کننده مى

اش را  شد تا دور کننده کرد و دور نمى اش داللت نمى شد و در نتیجه بر جدا کننده اگر از همدیگر جدا نمى

گشت و از این رو از نظرگاه دیـدگان، پشـت پـرده پوشـش قـرار       اهر نمىآشکار کند، خدا براى عقلها ظ

نمودنـد و از آنهـا    کشیدند و غیر را در آنها ثابت مى ها) را به محاکمه مى گرفت و اندیشه، آنها (پدیده مى

ـ  دلیل بیرون آورده و بخاطر همان دلیلها، اعتراف و اقرار شناخته شده و به وجود مى ا آید و به وسیله عقله

شود، هیچ دیندارى نیست مگر بعد از شناخت  گردد و با اقرار، ایمان به خدا کامل مى تصدیق خدا باور مى

آیـد، و بـا اثبـات     و هیچ شناختى بدون اخالص نیست و هیچ اخالصى با تشبیه کردن خدا، بدست نمـى 

  گیرد. صفات (زائد بر ذات) براى تشبیه، دیگر نفى غیر خدا صورت نمى

شود و هرچه در آفریده ممکن اسـت، بـراى آفریـدگار     آفریده هست در آفریننده یافت نمى پس هرچه در

محال است، حرکت و سکون به خدا راه ندارد، براى آفریدگار محال است، حرکت و سکون بـه خـدا راه   

 ندارد، چگونه او حرکت و سکون دارد با اینکه حرکت و سکون را به وجود آورده، یا به سوى او برگردد

شود: ذات پاك خدا داراى تفاوت شد و  اش این مى آنچه را که او آغاز کرده است، اگر چنین بگوئیم نتیجه

حقیقتش داراى اجزاء گردید و معنیش از ازلیت بیرون آمد و آفریدگار به معنى آفریده گردید و اگـر او را  

لب تکامـل شـود، الزمـه آن    به داشتن جلو محدود کنیم، قهرا پشت هم خواهد داشت و اگر براى خدا ط
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  باشد. نقص وجودش مى

کند کسى که  ها را ایجاد مى چگونه شایسته ازلیت باشد کسى که از حدوث امتناع ندارد؟ و چگونه پدیده

شود  از ایجاد و موجود شدن امتناع ندارد؟ در این صورت نشانه مصنوع و ساخته شده غیر، در او پیدا مى

شود در نتیجه دیگر در میدان گفتار،  او بوده، خود دلیل بر آفریدگار دیگر مىو پس از آنکه دیگرى دلیل بر 

حجتى نیست و براى پرسش از او، جوابى وجود ندارد و تعظیم و احترامى درین پرسش براى خدا تحققى 

یابد، و در جدا کردنش از مخلوقاتش ستمى نیست و دیگر از ممنوعیت دو تا شدن ازلى و آغاز بودن  نمى

   1».باشد ها است، خبرى در میان نمى ه آغازگر پدیدهآنک

  

  کتاب پایان در جالب بندى جمع

کنم پایان این مناظرات و گفتار را با آیات توحیدى قرآن، به طور مشروح به  هدایت یافته: استاد! تقاضا مى

  پایان برسانید، خیلى متشکرم!

  

  :اخالص کلمه درباره شرحى

باشد کـه بـه آن    (نیست خدائى جز اهللا) مى» ال اله االاهللا«ترین واژه توحید قرآنى واژه  یکتاپرست: خالصه

گویند، خدا در آیات متعدد از قرآن، خود را با این واژه توصیف فرموده است. در اینجا به » کلمه اخالص«

  پردازیم: ه به ذکر چند آیه مىعنوان نمون

  ».نیست معبودى جز خداى بخشنده و مهربان« 2ال اله االهو الرحمن الرحیم

  ».هیچ معبود جز خداى زنده پایدار و قدرتمند نیست« 3ال اله اال هو الحى القیوم:  اللّه

  ».توانا و حکیم نیستمعبودى جز آن خداى «ال اله االهوالعزیز الحکیم: 

  ».معبودى جز او نیست که آفریننده همه چیز است: « 4ء ال اله اال هو خالق کل شیى

                                                        
١

 ـ توحید صدوق، باب دوم. 

 
 .١٦٣ـ بقره، ٢

 
٣

 .٢٥٥ـ بقره،  

 
٤

 .١٠٢ـ انعام،  



 388

  ».خدا، معبودى جز او نیست بهترین نامهاى نیک از آن او است« 1ال اله االهو له االسماء الحسنى:  اللّه

  ».نیست معبودى جز خدا که آگاهى او همه چیز را فرا گرفته است« 2ء علماً: ال اله اال هو وسع کل شیى

  ».خدا، معبودى جز او نیست که پروردگار عرش بزرگ است« 3ال اله اال هورب العرش العظیم:  اللّه

  ».ا اخالص در طاعت بخوانیدمعبودى جز او نیست و او راب« 4ال اله االهو فادعوه مخلصین له الدین:

  ».میراند کند و مى معبودى جز او نیست که زنده مى« 5ال اله اال هو یحیى و یمیت:

او خدائى اسـت کـه   : « 6ال اله اال هو الملک القدوس السالم المؤمن المهیمن العزیز الجبارا لمتکبر  هو اللّه

  ».واى پاك از عیبها، ایمن کننده، نگهدارنده، بى همتاى بزرگوار، با شکوهمعبودى جز او نیست، فرمانر

 7الخالق البارى المصور له األسماء الحسنى یسبح له ما فى السماوات و االرض و هوالعزیز الحکیم:  هواللّه

را آنچه در آسمان اوست خداى آفریدگار، پدید آورنده صورت بخش، که نامهاى نیک از آن او است، او «

  ».ستایند، او مقتدر و حکیم است و زمین است به پاکى مى

او است (اهللا) پروردگار شما است که آفریدگار « 8ء ال اله االهوفانى یؤفکون: ربک خالق کل شیى  ذلکم اللّه

  ».گردانند همه چیز است، معبودى جز او نیست، پس چگونه شمارا از راه او برمى

که کلمه توحید است، از دو جمله نفى و اثبات تشکیل شده، سلب و نفى خدائى » ال اله اال اهللا«این کلمه 

از جهات ذات و صفات و افعال از غیر خدا، و اثبات خدائى بطور مطلق براى ذات یکتـاى جـامع همـه    

  و الرحمان الرحیم.صفات کمال، اثبات انحصارى حقیقى در ذات یکتاى همیشگى و مقتدر ـ ال اله اال ه

  بنابراین: اثبات خدائى، که طبق آیات فوق مقارن کلمه توحید قرار گرفته این است که بگوئیم:

                                                                                                                                                         
 
 .٨ـ طھ،  ١

 
٢

 .٩٨ـ طھ،  

 
٣

 .٢٦ـ نمل،  

 
٤

 .٦٥ـ مؤمن،  

 
 .٨ـ دخان،  ٥

 
٦

 .٢٢ـ حشر،  

 
٧

 .٢٣ـ حشر،  

 
 .٦٢ـ مؤمن،  ٨
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خداى یکتاى بخشنده، مهربان، زنده، مقتدر، غالب، حکیم، خالق، دانا، زنده کننده، میراننده، فرمانروا، پاك، 

  که عرش و نامهاى نیک از آن او است.ایمن کننده، نگاهدارنده، بزرگوار، شکوهمند باکبریاء، 

  )توحید( اخالص سوره تفسیر

احـد...) را    آیند، سوره توحید (قل هو اللّـه  دانست که زمانهاى آینده، گروههاى ژرف اندیش مى خدا مى

   1نازل کرد.

شناسیم این است که به او همچون محسوس حاضر یا معقول بـا   خدا مى قل هو: نخستین چیزى که درباره

شود چرا که او (هو) از ما غایب است، آنهم در دورترین اعمـاق غیبـت از    و...اشاره نمى» آن» «این«تعبیر 

  نظر احاطه و درك نسبت به ذاتش.

و با حسـهاى پنجگانـه   شود  او از حواس، و خیالها و عقلهاى ما پنهان است، حس و لمس و جستجو نمى

  قابل درك نیست. 

ها که امید ظهور و درکشـان هسـت، بلکـه او     اشاره به غایب است، اما نه مانند سایر غایب» هو«پس واژه 

  احد:  غایب مطلق است، ذاتش در هواللّه

  :است یگانه و یکتا او خدائى و ذات و هویت

که داراى جزء و اجزاء نیست، و حد و حدود ندارد، بلکه در حقیقت معنایش، ـ یکتائى ذات، از این رو 1

  مجرد است.

ـ یکتائى صفات، از این رو که صفاتش زائد بر ذاتش نیست و جوهر بر ذات نیست و معنى اضـافى بـر   2

باشد و هیچگونه حقیقتى جز ذاتش نیست و در حقیقت بین صفاتش و بین صفات و ذاتش، تعدى  ذات نمى

  ست.نی

  ـ یکتائى ازلى، چرا که غیر او چیزى ازلى نیست.3

  ـ یکتائى ابدى، چرا که غیر او چیزى ابدى نیست...او است اول و آخر.4

  ».آیا آفریدگارى جز او هست«2خوانیم: هل من خالق غیر اهللا: ـ یکتائى در خالقیت، چنانکه در قرآن مى5

بگو خدا آفریدگار هر چیـز اسـت و او   « 1ء و هوالواحد القهار:  شیىخوانیم: قل خالق کل  و در سوره مى

                                                        
١

 .السالم علیھـ از سخنان امام باقر  

 
 .٣ـ فاطر،  ٢
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  ».یگانه غالب است

خوانیم: لیس  ـ یکتائى در ذات و صفاتش، به این معنى که مثل و نظیر ندارد چنانکه در سوره شورى مى6

  ».هیچ چیز مانند او نیست« 2ء کمثله شیى

مخلصـین لـه     خوانیم: فادعواللّه ش، چرا که معبودى جز او نیست، چنانکه در قرآن مىـ یکتائى در پرست7

خـوانیم: ال تدرکـه    شود و از هر دیده و دیدى پنهان است چنانکه مـى  هیچ مظهرى، آشکار نمى: « 3الدین

  ».یابد ها را در نمى چشم یابد و او چشمها او را در نمى« 4االبصارو هویدرك االبصار:

  ».رسد ها به او نمى و آگاهى آفریده: « 5خوانیم: وال یحیطون به علما و در سوره طه مى

  »:هو« معنى

کند، نه اشاره حسى و عقلى، بلکه بر  به اصطالح ادبى اسم است، به حقیقت مرموزى اشاره مى» هو«کلمه 

ویتى که با سایر هویتها فرق دارد ـ چیز است اما نه مانند سایر چیزها ـ و خارج از دو حد ابطال   اساس ه

  باشد.  و تشبیه مى

هویت پنهان مطلق، که هیچ گونه امید ظهور او براى غیرش نیست ظهور به این معنى که ذاتش درك شود، 

  باشد. شکار مىاو ذاتا غایب و پنهان است ولى به واسطه آیات و نشانه هایش آ

  

  :هواهللا

گرفته شده (یعنى تحیر و سرگردانى) چرا که مخلوقات از درك حقیقـت و احاطـه بـه    » اله«از » اهللا«کلمه 

  ).السالم علیهچگونگى خدا، حیرانند (امام على 

و آفریدگار حسها است (امـام   توان به حس درك کرد و نه به خیال بلکه او ایجاد کننده خیالها نه او را مى

                                                                                                                                                         
١

 .١٦ـ  رعد،  

 
 .١١ـ شورى،  ٢

 
٣

 .١٤ـ مؤمن،  

 
٤

 .١٠٣ـ انعام،  

 
 .١١٠ـ طھ،  ٥
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  ).السالم علیهصادق 

یابند و به درگاه ساحت او  چرا که مخلوقات از درك حقیقت خدا عاجزند و در پرتو او اطمینان خاطر مى

  کنند. دهند و راز و نیاز مى ناله سر مى

  به معنى معبود حق است و غیر از او معبودى نیست.  اللّه

  ».و اطاعت کنید پس خدا را خالصانه بخوانید«

حکم جز براى خدا نیست، فرمـان  1»امران ال تعبدوا اال اهللا  خوانیم: ان الحکم اال اللّه و در سوره یوسف مى

  ».داده است که جز او کسى را نپرستید

مـه  خدا یکتا است نه یکتاى عددى و نه از عدد گرفته شده و نه به عدد برمى گردد، پس یکتائى خدا با ه

  گردد، اما یکتائى خدا چنین نیست. هاى غیر خدا به تعدد بر مى هاى غیر او فرق دارد، چرا که یکى یکى

  

  :الصمد  اللّه

ادى نیست، چرا که ماده هر قدر هم حکـم و سـخت باشـد، داراى    زیرا م2یعنى خدا جوف و درون ندارد

  جوف است و همچنین خدا، روحى نیست تا خالى از کمالى که شایسته خدائى است باشد.

  

  

   :یلد لم

ت آفرینش مخلوقات بدست او، یعنى والدت آنها از او نیست، خواه والدت به معنى جدا شدن نطفه از ذا 

پاك خدا یا غیر آن، یا به معنى تبدیل وجود خدا به غیر خود، چنانکه در خرافـه تثلیـث مسـیحیان گفتـه     

  شود. مى

  آفریند، تا آنجا که بین او و مخلوقاتش، مباینت ذاتى در حد تناقض وجود دارد. زاید، بلکه مى او نمى

  

                                                        
١

 .٤٠ـ یوسف،  

 
 ـ صمد در اصل لغت بھ معنى بى جوف آمده و در بعضى روایات اسالمى نیزاین معنى آمده است. ٢
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  :یولد ولم

  گونه والدت که باشد خواه مادى یا غیر مادى!از چیزى زائیده نشده، هر

خدا نیست، زیرا او پسر زائیده و همچنین خداى ابن (مسیح) خدا نیست، زیرا که او از » پدر«پس خداى 

خداى پدر متولد شده، پاك و منزه است آن خدائى که نه میزاید تا ارث گذارنـده و در معـرض هالکـت    

  ریک داشته باشد.باشد و نه زائیده شده تا در عزتش، ش

  

  :احد کفوا له یکن ولم

نه در ازل و نه در ابد، کسى و چیزى نیست که با خدائى خدا برابرى کند یا او را کمک نماید و شـبیه او  

  به صورت متناقض ذیل بیان شده:» خداى ابن«باشد، چنانکه در خرافه ازلیت 

عنى این جمله جز این نیست که مسیح مولود غیر مولود است، در نتیجه م» مسیح، مولود غیر مخلوق است«

  سر از تناقض بیرون آورد.

  اوال و آخرا  الحمد اللّه

  (پایان)


