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مقّدمه:

ميخوانيم؟ كتابچه اين در

جويگمشدهها جستو در

پايعقل ١ـ

<معلومات باتكاء و <مركبانديشه> با و <پايعقل> با ميتواند انسان آيا
دشوار راه اين خم و پيچ از و كند طي را سعادت راه خويش> محدود

بگذرد؟ بس'مت
بشر اجتماعي زندگي آشفته بوضع بخشيدن سامان و سر براي آيا
كافي دانشمندان و متفكران اص'حي طرحهاي و نقشهها همان

است؟
دادگاهها, همين بشري, قدرتهاي همين طرحها اين اجراء براي آيا
كفايت دندانها و سرنيزهها همين با?خره و انتظامي, مأمورين همين

ميكند؟
و خرافات انواع با است قادر بتنهائي انساني فكر نيروي اين آيا
انسان دامنگير زندگي مسير در اخ'قيكه و وانحرافاتفكري نادانيها

كند؟ مبارزه ميشود
نهالهاي پرورش و بشر, جان و تكاملروح و افراد تربيت براي آيا
كافي معمولي مربيان همين ما وجود سرزمين در تقوي و فضيلت

هستند؟
شناسائي و آفرينش, جهان مبدء با بيشتر آشنائي براي آيا و
نيستيم؟ ديگري معلم و بمربي محتاج صحيح بطور جهان آفريدگار
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بسعادت رسيدن و فراز, و پرنشيب راه اين پيمودن براي اينكه يا
فكري, آرامش تأمين براي راهها, نزديكترين از اجتماعي و فردي
انواع با مبارزه براي اجتماعي, صحيح نظام ساختن برقرار براي
و استعدادها رساندن بثمر براي گمراهيها, و كجرويها و خرافات
رشد و نمو براي است, نهفته بشر نوع وجود در كه شايستگيهائي
چه هر آشنائي براي با?خره و كامل, انسان تربيت و اخ'قي و عقلي
نيازمند مقدس عقيده اين پرتو در انساني وظايف انجام و خدا با بيشتر
از و دارند, ارتباط مستقيما هستي جهان مبدء با كه هستيم بمربياني
اويدان شعلههاي از و شده آب سير او دانش و علم بيپايان درياي
بر ع'وه مردانيكه برافروختهاند, را عقلخود دانشويچراغ و علم

فضيلتند/ و تقوي و كي پا مظهر عقل و علم قدرت
مرداني چنين رهبري و براهنمائي هدفها بآن رسيدن براي آيا

نه؟ يا نيازمنديم
يك ميتوانيم آسماني صحيح مذهب يك بدون آيا خ1صه
اضطرابو و مرج و هرج از خالي منظم, آرام, صحيح, زندگي

نه؟ يا باشيم داشته نگراني
را آنها منطقي پاسخ دارند ميل همه كه است سؤا?تي اينها
بحث آن از كتاب اين در كه است موضوعي نخستين و بدانند///

ميشود/
تعليم نظر از پيامبران بعثت <لزوم درباره كتاب> اين اول بنابراين<بخش

ميكند/ گفتگو اجتماع> اداره و تربيت و
###

وجدانبجايمذهب ٢ـ

و است نهفته <وجدان> بنام انسان نهاد در مرموزيكه نيروي اين آيا
و دارد, مستقيم نظارت او افكار حتي و وگفتار اعمال بر حال همه در
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نميتواند است, درستي و صداقت و كي پا براي الهامبخشي منبع
بنشيند؟ خدا پيامبران وراهنمائي مذهب بجاي

دليل؟ چه به و چرا؟ نميتواند گر ا
رشد سايه در كه ميشناسيم را ملتهائي بلكه افراد, وانگهي
بدون را, پيامبران اخ'قي تعليمات اصول همان توانستهاند وجدان
نيستكه اين بر دليل اينها آيا بندند, بكار باشند, بمذهب معتقد اينكه

بنشيند؟ مذهب بجاي ميتواند وجدان
در دقيقي و مشروح و جامع بحث كتاب اين بخش دومين در
نظر از آن> اجرائي <قدرت و ارزش<وجدان> يعني پرسشها اين پيرامون

ميگذرد/ گرامي خوانندگان
###

خدا مردان شناسائي راه ٣ـ

و آفرينش جهان مبدء با مستقيمي رابطه ما از هيچيك اينكه با
مدعيان گفتار صدق ميتوان چگونه نداريم, طبعيت ماوراء عالم

داد؟ تشخيص نبوترا
از عدهاي بشر انق'ب پر تاريخ طول در كه نيست ترديد جاي
پيامبران ميتوان وسيله چه با كردهاند, نبوت دعوي بدروغ جاهطلبان

شناخت؟ ق'بي پيغمبران اين از را واقعي
است؟ كدام اعجاز حقيقت چيست؟ معجزه

ماده عالم معلول و علل ثابت نظم و عليت قانون زدن برهم آيا
است؟ ممكن

دارد؟ سازش چگونه <علم> با اعجاز مسأله قبول
ميشود؟ نبوت مدعيان گفتار صدق بر دليل معجزه چگونه

روح با موضوع اين دارند گر ا و دارند؟ طبيعي علل معجزات آيا
است؟ سازگار چگونه معجزه
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كارهاي كه شده مسلم است دست در كه زيادي مدارك با
و مغناطيسي خواب طريقة با كسانيكه و مرتاضان از خارقالعادهاي
چه از نيستند/ پيامبر كه حالي در ميزند, سر هستند آشنا آن امثال
و گذاشت؟ فرق پيامبران معجزات و كارها اين ميان ميتوان راهي
كه است راست دار!> خوش دل نزند پهلو معجزه با <سحر گفتهاند: اينكه
داشته خوش دل ميتوانيم منطقي چه وبا نميزنند؟ پهلو باهم دو اين

باشيم؟
داده قرار بررسي مورد مسائل اين كليه كتاب بخشاين سومين در

است/ شده
###

طبيعت ماوراء جهان با مرموز رابطه ٤ـ

تعليمات اصول دريافت براي خدا پيامبران كه نيست ترديدي
طبيعت اوراء جهان با مرموز رابطه يكنوع هستي جهان مبدء از خود

داشتهاند/
است؟ بوده چگونه ميناميم <وحي> كه را رابطه اين

يكنوع اينكه يا كنيم؟ تصور را وحي حقيقت ميتوانيم ما آيا
است؟ محال ما براي هم آن تصور حتي استكه فوقالعاده احساس
فكر چگونه مرموز> <رابطه اين درباره قديم و جديد ف'سفه
است؟ بحقيقتنزديكتر كداميك دادهاند؟ نظراتي چه ميكنند؟

�ضمير گاه> ناخودآ <وجدان از كه الهاماتي و فكري> <نبوغ يا <وحي>
دارد؟ فرقي چه ميگيرد سرچشمه مخفي�

و تجزيه مورد كتاب اين بخش چهارمين در پيچيده مسائل اين
ميگيرد/ قرار تحليل

###
شرائطسنگينتر و وظائفسنگين ٥ـ
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سنگين وظائف و مأموريتها آنهمه انجام مأمور كه خدا پيامبران آيا
باشند؟ داشته خاصي جسمي و روحي امتيازات است ?زم هستند

است؟ كدام اتيازات اين
سر در گناه فكر حتي نميكند, گناه هرگز پيامبر ميگويند: اينكه
خطاها و وگمراهيها اخ'قي مفاسد تمام از كلي بطور و نميپرواند,
اين حقيقت چه؟ يعني هستند و<معصوم> دارند مصونيت اشتباهها و

چيست؟ <مصونيت>
مصعوم است ممكن گناهان از بعضي برابر در ?اقل هم ما ايا

باشم؟
بودن معصوم زمينه در كه ايرادهائي و اشكا?ت براي فكري آيا

كردهايد؟ شده پيامبران
چه خطا و گناه از ومصونيت عصمت مقام بر ع'وه پيامبران

باشند؟ داشته بايد آن غير و معلومات نظر از ديگري امتيازات
ميدهد/ پاسخ سئوا?ت باين كتاب بخشاين پنجمين

###
<نبوت به آن از گاهي پيشينيان كتب در كه فوق بحثهاي مجموعه
است مطالبي اساسيترين از سلسله يك بر مشتمل شده تعبير عامه>
آنها دانستن و دارد مستقيم انسانيرابطه سعادتهر سرنوشتو با كه

است/ ?زم كس همه بر
و واقعبيني با جمود, و تعصب هرگونه از دور اينستكه ما سعي
راه اين در كنيم, گفتگو فوق عميق و بغرنج مسائل درباره بينظري
استمداد ساحتمقدسش از و است خدا ما تكيهگاه تنها دشوار

ميطلبيم/
و وروان, ساده بيانيكام' با اينكتاب مندرجات اينست ما سعي
از اينكه عين در باشد, علمي پيچيده اصط'حات گونه هر از دور
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نشود/ كاسته چيزي آن علمي ارزش
قبلها و شده, فراوان دقت بسيار كتاب اين مطالب تهيه در گرچه
براي پنجشنبه, شبهاي در منظم, درسهاي سلسله يك بصورت هم
و بحث مورد و تشريح قم علميه حوزه جوان فض'ء از كثيري جمع
در كه ندارد مانعي هيچ اينحال با ولي است, گرديده واقع انتقاد
احيانا اينكه �بخصوص باشد داده رخ اشتباهاتي مسائل از پارهاي

دارد�/ تازگي �كام كه شده عنوان كتاب اين در بحثهائي

ايراد هرگونه ميشود تقاضا وصاحبنظران دانشمندان از بنابراين
براي مستقيما ميرسد بنظرشان مسائل اين در تكميلي و توضيح و
و ننگرند١ ما بحثهاي اغماضدر و عفو بديده و دارند, ارسال نگارنده

نهند/ منت ما بر راه اين از
شيرازي مكارم ناصر ـ قم

١٣٧٣ رجب مطابق ١٣٤٢ آبانماه



S G

اول بخش
بعثتانبياء لزوم

تعليم نظر از ١ـ

اخ<ق تربيتو نظر از ٢ـ

اجتماع و قانون نظر از ٣ـ

s g



اء
نبي
تا

اخ
شن
وم
لز
ل:
اّو
ش
بخ

�

٩

مخالفانسرسخت

بعثت جهان, زندة و مذاهببزرگ طرفداران سويي از حاليكه در

حتمي و ?زم انسان, نوع تربيت و تعليم براي را خدا پيامبران

ميدانند ناقص را اجتماعي� نظام �حتي چيز همه آن بدون و ميشمرند

ميآورند/ اّدعا اين براي گوني گونا د?يل و

و بيهوده را پيامبران بعثت كلي طور به برهماييها, ديگر سوي از

عقل كه را وظايفي همان انجام و دانسته معقول غير و محال بلكه

در بشر براي آن از بيش و ميشمرند كافي ميكند تعيين انسان براي

و منطق با است ?زم اينجا در نيستند! قائل وظيفهاي خداوند, پيشگاه

براي مناسبي فكري زمينة تا شويم آشنا برهماييها١ تفكر طرز

شود/ پيدا ما براي انبياء� بعثت �لزوم آينده بحثهاي

ميگويند: برهماييها

حالت دو از بياورند ما براي است ممكن كه را آنچه پيامبران ١ـ

نيست: خارج

ميكند/ درك را آن ما عقل �الف

نميكند/ درك را آن ما عقل �ب

نيست پيامبران بهزحمت احتياجي ميكند, درك آنرا ما عقل گر ا
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زيرا نيست, قبول قابل xاص است�!, نامعقول �يعني نميكند درك گر ا و

نميرود/ معقول غير چيزهاي بار انسانيزير هيچ

وچرا چون بدون را خود انساني نيستكه اينبزرگتر از گناهي ٢ـ

يك مانند و بگذارد ـ اوست خود مثل كه ـ ديگري انسان اختيار در

باشد/ نداشته خود از ارادهاي هيچ و باشد او ميل و اراده مطيع جماد,

اين دليل, كدام به و دارند؟ ما به نسبت فضيلتي چه پيامبران zاصو

انجام خارقالعادهاي كارهاي گر ا قايلند؟ خود براي را مقام همه

هم ادعايي و ميكنند چنين كه هستند هم اشخاصديگري ميدهند,

ندارند!

ميسازند, آشنا خدا با را ما آشكارا عقلي, استد?لهاي ٣ـ

شكر و خضوع به را ما ميكنند, معرفي ما به را او فراوان نعمتهاي

به گر ا ميدارند/ حذر بر ناسپاسي و كفران از و ميدارند وا او برابر در

مجازات مستحّق نه گر و خير جزاي نهيم گردن عقل, فرمان اين

كاري باشد, عقلي حكم اين مطابق پيامبران سخن گر ا بود/ خواهيم

خ'ف دليل بزرگترين كنند, مخالفت آن با گر ا و ندادهاند انجام

است/ همين آنها گويي,

بود/ سرسخت> <مخالفين د?يل از نمونههايي اين
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اشتباهاتروشن

اين ميخورد چشم به آنها اول استد?ل در كه مطلبي نخستين

تصور و نشدهاند قايل تفاوتي مجهول> و <نامعقول ميان در كه است

را آن بد و خوب و كند درك را چيز همه ميتواند ما عقل كه كردهاند

مورد در يككارشناسمطّلع, مانند ميتواند عقل يعني نمايد/ معرفي

سازد/ باطلروشن از را صحيح و كند قضاوت مسئلهاي هر

اول جواباستدCل

اين حقايق بيشتر كه ميدانيم همه است/ همين آنها اشتباه اولين

در ما معلومات و است پنهان جهان دانشمندان تيزبين ديد از عالم

٢٥١ ٢٥٢ـ ٢,ص ج نحل, و ملل ١-شهرستاني,

�١� است/ بيكران دريايي برابر در قطرهاي مانند مجهو?ت, برابر

بشر متفكران و دانشمندان معلومات تمام ميتوانگفت: جرأت به

راه در فرسا طاقت آزمايشهاي و مطالعات سال هزاران طي در كه

كتابهاي صورت به و آمده دست به جهان حقايق شناخت

قطوري فوقالعاده كتاب از يكصفحه از كمتر شده نوشته بيشماري
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عالم انتهاي و ابتدا معادل آن, انتهاي و ابتدا شايد كه است
٢ باشد/ هستي

منطقة همان منحصرا ما عقل درك و قضاوت قلمرو بنابراين
از كلي به و ساخته روشن را آن دانش, و علم شعاع استكه كوچكي
مربوط انبيا تعليمات عمدة قسمت كه حالي در خبريم, بي آن ماوراء
ميسازند آشنا تازهاي حقايق با را ما آنها يعني است, قسمت همين به

است/ بوده مخفي ما بر كلي به كه
معروف داستان آن مانند درست قسمت اين در برهماييها منطق
كه ميدانيد آيا پرسيد: خود مستمعين از ناطقي ميگويند: كه است
گر ا و بگويم؟ پسچه ميدانيد گر ا بگويم؟ شما براي ميخواهم چه
مستمعين ولي كار؟//// چه نميداند كه آدمي با مرا نميدانيد
بگيريم/ ياد تو از ميخواهيم و نميدانيم باشند: ميبايستگفته

دچار خود معلومات در ما كه افتاده اتفاق بسيار اين از گذشته
حقيقت متوجه منطقي و صحيح تذكرات با و ميشويم اشتباه
اشتباهات اص'ح انبيا, تعليمات از ديگر قسمت يك ميگرديم/

ميدارند/ باز انحرافاتفكري از را ما كه هستند آنها ماست,
عقل ميكنيم فكر قسمتهاييكه همان در بگذريم كه اينها همة از
وسوسه و خاطر اضطراب دچار گاه دريافته, صحيح طور به ما
است بديهي ميكنيم؟ اشتباه يا فهميدهايم درست آيا كه ميشويم
در را ما فهميدهايم, درست آنچه به نسبت پيامبران, تصديق و تأييد
قسمت اين در و ميسازد مصممتر و راسختر خود صحيح معلومات
ديگري قسمت هم اين نيستيم/ نياز بي آنها وتذكرات تعليمات از نيز

آنهاست/ تعليمات از
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دوم جواباستدCل

موضوع از كلي به سخن اين گفت: بايد دوم استد?ل مورد در

اختيار در بست در را خود ما نيستكه اين در بحث زيرا است, خارج

استكه اين در بحث بلكه ماست, مثل چيزش همه بگذاريمكه كسي

xاص ما با او دانش و علم مقام كه بگذاريم كسي اختيار در را خود ما

از و دارد اتصال جهان آفريدگار به مستقيما او نيست, قياس قابل

و تقوا كي, پا جز ع'وه به ميگيرد/ اوبهره دانش و علم بيكران درياي

كسي چنين دربارة تنها ما سخن ندارد/ ديگري رسم و راه فضيلت

كه دارد گانهاي جدا بحث خود اين است؟ كدام او شناختن راه است/

آمد/ خواهد كتاب اين در مشروح طور به

بي و شرط و قيد بدون پيروي يك انبيا, از پيروي اينكه: ديگر

همصدا و هماهنگ ما عقلي احكام با پيامبران نيست/ چرا و چون

و آنهاست تأييد مورد دريافته, روشني به ما عقل كه را آنچه و هستند

عقلي مسّلم احكام گونه اين خ'ف بر قدمي نبوت, مدعي چنانچه

است/ نبوت دعوي در او گفتار صدق عدم نشانة خود بردارد,

الشرع/� به حكم العقل به حكم كلما �

و علمي مزاياي همه آن وي در كه كسي برابر در شدن تسليم

است, همصدا دريافته روشني به عقل و علم آنچه با و است اخ'قي

اينكه اما است/ منطق و عقل بر منطبق دقيقا بلكه نيست گناه تنها نه

انجام خارقالعادهاي كارهاي پيامبران گر ا ميگويند: برهماييان

و دهند انجام را كارها گونه اين كه هستند نيز ديگري كسان ميدهند
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ساير و معجزه ميان تفاوت به مربوط قسمت اين ندارند, هم ادعايي

بخش در و ميزند سر بعضي از كه است خارقالعادهاي كارهاي

شد/ خواهد بحث آن از مشروح طور به چهارم

جواباستدCلسوم

اول مطلب همان تكرار حقيقت در هم برهماييها سوم استد?ل

و ميكند صدق نيز مورد اين در عينا گفتيم آن پاسخ در آنچه و است

نيست/ تكرار به احتياجي

###
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تعليم نظر از بعثتانبيا لزوم ١ـ

در حركت و سير براي كه كند باور نميتواند شعوري با آدم هيچ
و �cdefg � نوح عمر برابر هزاران به پهناور و وسيع جهان اين از گوشهاي
ثانيه در كيلومتر هزار ٣٠٠ كه نور آور سرسام مواج �ا خيال مركب تندروترين
همه آن سحابيها, و كهكشانها همه آن و نيست احتياجي است�/

و مختلفحيات اشكال همه آن وبا حيرتانگيز ساختمان آن با اتمها
حكمت و علم با موضوع اين است/ شده آفريده هدف بي زندگي,
سازگار باشد كمتر آن از مرتبه ميليونها دانشيكه و علم با حتي خدا,
ساختمان در بزرگي هدف حتما كه كنيم اعتراف بايد بنابراين نيست/

است/ داشته وجود پهناور جهان اين

شود/ مراجعه جهان آفريدگار كتاب به ١ـ

خوبي به را نكته اين خداشناسي��١ بحثهاي در طرفي از
خدا مقدس ذات به كه نيست چيزي آفرينش هدف كه آموختهايم
بينهايت�بينهايتدر است وجودي جهت هر از او كند,زيرا بازگشت
بخواهد كه نيست فاقد را كمالي و ندارد كم چيزي بنابراين بينهايت!�

او كند٣ تكميل را خود و سازد فراهم خود براي جهان آفرينشاين با
نيست او وجود از خارج در كمالي و است كمال هر منبع و سرچشمه

كند/ تحصيل را آن خود غير از كه
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چيزي آفرينش هدف حتما كه ميگيريم نتيجه چنين بيان اين از

از منظور سادهتر عبارت به و ميكند بازگشت مخلوقات ما به كه بوده

ماست/ وجود تكامل همان آفرينش,

ساده يكايراد

داشتكه مانعي چه كه بگيرند ايراد بعضي است ممكن اينجا در

كه ـ تكامل قانون بساط تا ميشد آفريده كامل طور به چيز همه اول از

خ'صه شود؟ برچيده كلي به ـ است جهان موجودات نسبي نقصان نشانة

تكميل به محتاج حا? كه شديم آفريده ناقص اول از ما چرا اينكه:

باشيم؟!

يك كه غافلاند نكته اين از zاصو ميگيرند ايراد چنين كه اينان

اعمال با بايد ما و دارد كتسابي ا جنبة افتخارات, و كما?ت از سلسله

را آنها خود اختيار و اراده روي از گر ا يعني دستآوريم/ به را آن خود

نميرسيم/ كمال آن به ندهيم انجام

به ما اختيار و اراده دخالت بدون كه ـ فطري و كما?تذاتي هرگز

بگيرد/ را كتسابي كما?تا جاي نميتواند ـ آمده وجود

روح انسان, ممتاز و عالي صفات از يكي فرماييد: توجه مثالي به

از ما گر ا است/ اجتماع دردمند و ناتوان افراد به كمك و همدردي

انجام كار دو واقع در كنيم, كمك آنها به كامل آزادي با و اختيار روي

دادهايم:

دادهايم/ نجات پريشاني از را آنها �الف

اين تكرار با و داده پرورش خود وجود در را دوستي نوع روح �ب
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ما براي بزرگي فضيلت و افتخار كه اخ'قي بزرگ امتياز يك عمل,

آوردهايم/ دست به خود براي ميشود محسوب

كمك افراد اين به كه كند مجبور را ما ديگري قدرت هر گر ا اما

از ما ولي ميشوند, اداره صورت هر در آنها كه است درست كنيم,

اين يعني شد/ خواهيم محروم اخ'قي بزرگ امتياز آن به رسيدن

نمونة يك اين بود/ نخواهد ما براي فضيلتي اجباري, كردن كمك

به ما ارادي افعال راه از جز كه است كتسابي ا كما?ت از كوچكي

نميآيد/ دست

سئوال اين شديم, گاه آ مختصر طور به آفرينش هدف از كه كنون ا

در ما وجود پرورش و هدف�تكامل اين به رسيدن راه آيا كه ميآيد پيش

احتياجي استكه واضح و قدرروشن آن عملي� و علمي جنبههاي تمام

هدف, اين به رسيدن براي اينكه يا نباشد؟ دانشي و علم گونه هيچ به

سنگ'خها و بيراههها در آن پرتو در كه هستيم زيادي علوم به محتاج

در را ما آنچه بمانيم, مصون انحرافات و خرافات از نشويم, سرگردان

خوبي به ميكند تضعيف يا و تقويت خم و پيچ پر و طو?ني راه اين

نيكبختي و سعادت عوامل از معني تمام به اينكه: وخ'صه بشناسيم

باشيم؟ خبر با

و ت'ش همه آن از پس كه بشري محدود دانش و علم اين با آيا

همچنان ما, خود وجود بلكه و جهان اين اسرار دانشمندان, كوشش

هزاران علوم, از فصلي هر كنار در و مانده باقي معمايي صورت به

پيدا ميتوان را كسي ميخورد چشم به استفهام ع'مت و ابهام نقطة

عوامل و رموز و اسرار تمام از معلومات همين به توسل با كه كرد
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مشخصات تمام با آنرا وصول صحيح وراه باشد خبر با سعادتبشر

و علم به تنها اينراه, پيمودن در ميتوانيم چگونه ما دهد؟ اونشان به

پيشرفتهاي همه آن از بعد هنوز كه حالي در كنيم, تكيه دانشبشر,

است؟/ مجهول ما بر ابتدايي مسائل از بسياري علمي, شگرف

ميتوانيد آيا ولي ميدهيم, تشخيص خود عقل با را چيز همه ما

عقل اين حقيقت بداند راستي به كه كنيد پيدا جهان در را دانشمندي

آيا ولي هستيم, جاندار و زنده موجود يك چيز هر از قبل ما چيست؟!
٤
حقيقتزندگي كه بگويند ميتوانند دنيا زيستشناسان بزرگترين

چيست؟! جان و

ميكند؟ حكومت آن بر قوانيني چه و شده پيدا عواملي تحتچه

خود/ جسم و شناساييروح نظر از اين

و سياسي وبلكه اجتماعي نظر از امروز دنياي اجتماعي: نظر از اما

براي دسته چند اين شده, تقسيم متضاد xقطبكام چند به اقتصادي

مرام و عقيده درستي اثبات براي و دارند متفكراني و دانشمندان خود

و رساله كتاب, هزاران مقابل, طرف مرام و عقيده نادرستي و خود

تنها را خود روش كدام هر كردهاند/ سخنراني ميليونها و نوشته مقاله

عقب و بدبختي, ماية را ديگري راه و ميداند سعادت و ترقي راه

صورت به كشمكش اين بار, يك چند هر و مرج! و هرج و افتادگي

در امروز دنياي حقيقت در ميكند/ پيدا ظهور سرد و گرم جنگ

اين تا خود اقتصادي و سياسي اجتماعي, زندگي الفباي تشخيص

عقيده اخت'ف حل براي مرجعي و است حيران و سرگردان اندازه

دانش و عقل پاي با تنها بشر گفت: ميتوان باز حال اين با و ندارند/
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برسد؟ سعادت منزل سر به و كند طي را راه اين ميتواند خود

به مجهو?ت انبوه برابر در ما معلومات زيرا است؟ چنين چرا

نميآيد/ حساب به xاص استكه ناچيز قدري

ميشويم/ اشتباهاتي دچار خود معلومات در مسلما ما طرفي از

از غير به ـ بشر بزرگ متفكران همواره كه: است اين دليل واضحترين

نظر اخت'ف هم با زيادي مسائل در ـ٥ بديهي و كامxروشن مسائل

و دانشمندان طرف از كه كرد پيدا ميتوان را مسئلهاي كمتر و دارند

باشد/ نشده اظهار آنها دربارة متناقضي نظرهاي بزرگ, متفكران

باشد درست نميتواند نقيض و ضد نظرات اين همة استكه بديهي

اشتباهاند/ در بزرگ دانشمندان اين از گروهي حتما و

اشتباهات به آميخته قدر اين است ممكن كه معلوماتي بنابراين

آن به رسيدن راه در و بود؟ خواهد اطمينان قابل اندازه چه تا باشد

كرد؟ خواهد كمك اندازه چه عالي هدف

تشخيصراه در را ما اشتباهات كه نيستيم كسي به نيازمند ما آيا

نشود؟ خطا و اشتباه دچار خود و كند؟ درستسعادتاص'ح

و صحيح واقعيات ما معلومات ميان در كه كرد انكار نميتوان البته

به نسبت چه گر معلومات, از دسته اين دارد, وجود درستي

اما نيست, كم خود حّد در ولي است, ناچيز و كم بسيار ما مجهو?ت

بديهي, مسائل غير در كه اشتباهاتي اثر بر كه اينجاست كار عيب

ميشود, دانشمندان و متفكران بزرگترين بلكه و ما دامنگير

وتزلزل وسوسه از و كنيم تكيه اينها كاملروي اطمينان با نميتوانيم

باشيم/ امان در خاطر
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هر از خالي و صحيح تشخيص داراي كه كسي ندارد ضرورت آيا

معلومات بر و كند تأييد قسمت اين در نيز را ما است, اشتباه گونه

از مقدس هدف آن راه در خاطر اطمينان با تا بگذارد صّحه ما صحيح

كنيم؟ استفاده آن

آفرينش هدف به رسيدن براي بگوييم: صريحا بايد كه اينجاست

سلسله يك چيز هر از قبل مختلف� جهات در ما وجود تكامل و �پرورش

به متكي و اشتباه گونه هر از خالي كه صحيح و جامع تعليمات

تعليم و وحي طريق از جز اين و دارد ضرورت است زندگي واقعيات

ممكن ـ دارند ارتباط آفرينش جهان مبدأ با مستقيما كه ـ الهي پيامبران

از ميتوانيم كه خداست پيامبران تعليمات ساية در تنها آري نيست/

ديگر, طرف از و سازيم طرف بر را خود معلومات يكطرفنقايص

تأييد با خود صحيح معلومات به و نماييم, اص'ح را خود اشتباهات

كنيم/ پيدا خاطر اطمينان آنها

اخ�ق تربيتو نظر از لزومبعثتانبيا ٢ـ
است؟ علم نتيجة اخ<ق آيا

دررأسآنها كه ـ يونان قديم ف'سفة از گروهي استكه سئوالي اين

يعني دادهاند/ مثبت پاسخ آن به ـ داشتند قرار ٦ ارسطو سقراطو

به علم اثر بر كه است چيزي اخ1ق حسن و فضيلت كه بودند معتقد

بدي به هرگز بداند را بد و نيك انسان گر ا ٧ ميشود/ پيدا بدي و خوبي

اشتباهاند در حتما بدند كه آنها نميگرداند/ خوبيروي از و نميگرايد

ميكند, دزدي كسي گر ا ميشوند/ خوب آيند بيرون اشتباه از گر ا و

نتايج از ميشود جنايت مرتكب جاني گر ا نميداند, دزديرا مفاسد
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اجتماع در آنرا شوم وآثار دروغ مردمزيانهاي گر ا نيست, گاه آ آن بد

ترك ترس, ك دردنا عواقب گر ا و نميگويند دروغ هرگز بدانند,

جهت بي بدانند, را خواريها و ذلتها و اجتماعي مجاهدات

نميدهند! خواري به وتن نميترسند

جز چيزي تربيت zاصو و ميداند تعليم را تربيت راه مكتب اين

نيست/ فساد و وص'ح بد و خوب تعليم

تفسير چنين مكتب اين مطابق را اخ'ق گانة چهار اصول سقراط

چيزي هم مطلق وفضيلت دانش; از: است عبارت حكمت ١ـ ميكند/

نيست/ دانش و علم جز

و ترسيد بايد چيز چه از اينكه به علم از: عبارتاست شجاعت ٢ـ

ترسيد/ نبايد چيز چه از

مقتضيات رعايت چگونگي به علم از: است عبارت عفت ٣ـ

نفساني/

مردم برروابط كم حا قواعديكه به علم از: عبارتاست عدالت ٤ـ
٨ است/ يكديگر به نسبت

غرايز و علم نيمة دو از انسان تشكيلشخصّيت

در اخ1ق و علم رابطة مورد در او پيروان و سقراط عقيدة شايد

اصول به توجه با مخصوصا امروزه ولي بوده, توجه مورد خود زمان
٩ نيست/ قبول قابل وجه هيچ به نوين, روانشناسي

عمل به كه ـ فراواني آزمايشهاي را عقيده اين بودن اساس بي

ـ هستيم روزانه زندگي در آن از مواردي شامل هم ما خود و آمده

عمد, و علم روي از كه شده ديده بسياري افراد زيرا ميسازد, روشن
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و شوم عواقب از اينكه با و زدهاند خ'ف و ننگين كارهاي به دست

شهوات, طغيان اثر بر بودهاند, خبر با خود اعمال بار نكبت نتايج

حتي شدهاند; آن مرتكب غلط, عادات يا و سركش غرايز هيجان

جلوگيري آن تكرار از نتوانستهاند هم بعدي اندرزهاي و پند و تذكرات

مسائل از زيادي اط'ع كه ميشناسيم را افرادي مقابل در كنند/

نفس, س'مت خاطر به اما ندارند, آن عواقب و نتايج و اخ'قي

و دارند نيكيهاگرايش به ذاتي ور به عاداتخوب, ويا غرايز اعتدال

است/ انكار قابل غير حقيقتي اين بديگريزانند/ از

ناديده اخ'ق بهبود در را علم تأثير نميتوان زيرا نشود, اشتباه

تربيت ماية صحيح, تعليمات كه كساني هستند كه چرا ١٠ گرفت,

را بد و خوب كس هر كه نيست هم چنان آن ولي شده, آنها اخ'قي

باشد! بد ناداني خاطر به بدي آدم هر و شود خوبي آدم دانست

نيمي تنها ميدانند, علم نتيجة مطلق, طور به اخ'قرا كه كساني

انسان شخصيّت كه كردهاند تصور و شناختهاند را انسان شخصيّت از

ما وجود حكومتكشور وزمام است شخصيّتعق1ني يك منحصرا

شخصيّت از مهمي قسمت كه حالي در است; عقل دست در تنها

كمال, به ميل ذات, �حّب غرايز همان را اعظم!� قسمت بعضي در �و انسان

به گون گونا عQقههاي و ميال ا و غضب ترس, انتقام, حس ديگران, استخدام
١١ ميدهد تشكيل و///� جمال مقام, مال,

وجود مجلسكشور قانونگزار قوة عنوان به را عقل گر ا حقيقت در

يكقوة نه اما است, مجريه حكمقوة در اميال, و غرايز كنيم, تصور خود

بسيار مجريه قوة اين خود! اختيارات حدود به وراضي مطيع مجريّة
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خود اختيارات حدود از چنان كه ميشود گاه و است قلدر و سركش

به را ما وجود سرنوشت و ميافكند زندان به عقلرا كه ميكند تجاوز

به ما زندگي مشي خط كه اينجاست و ميگيرد خود اختيار در كلي

گونه هيچ آموزش, و تعليم كه اينجاست و ميشود تعيين او دست

سركشچنان غرايز وجنجال جار داشت/ نخواهد ما وجود در نقشي

عقل صداي هرگز كه مياندازد راه به ما وجود سرزمين در غوغايي

دست به ما مقدرات و نميرسد گوش به وراهنما مدبّر انديش, خير

ميافتد/ غرايز همين

تربيت راهصحيح

زندگي دوران در آنرا زندة شواهد غالبا كه ـ حقايق اين به توجه با

وتهذيب تربيت مشكل ميفرمايدكه تصديق ـ آزمودهايم و ديده خود

مشكل بلكه نيست, بد و خوب ندانستن و جهل مسئلة تنها اخ'ق,

راههاي در آنها از صحيح برداري بهره و غرايز تعديل همان اساسي

است/ سودمند و مفيد

راهنمايي بر ع'وه كه است آن صحيح تربيت ديگر: عبارت به

آن را غرايز و اميال فضيلت, و سعادت عوامل صحيح درك و عقل

اين از و شود هماهنگ وجدان و عقل نداي با كه دهيم پرورش چنان

به عق'ني عالي هدفهاي راه در غرايز� و ميال �ا وجودمان بزرگ منابع
١٢ كنيم/ برداري بهره صحيحي صورت

با مطيع, صد در صد اجرايي, قوة اين بايد سادهتر: عبارت به

قانونگزاري قوة با همصدا و هماهنگ تشكي'ت, نظر از و انضباط

دقيق اصول بستن كار به طريق از مگر نيست مسير اين و باشد عقل
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رواني/

كيست؟ كامل مربي

يك با مربي بايد علمي/ جنبة تا دارد, عملي جنبة بيشتر تربيت,

كه كند افرادينفوذ درروح دارد رواني جنبة بيشتر كارهاييكه سلسله

به و بيندازد دست آنها جان و دل اعماق به هستند, او تربيت تحت

بپردازد/ آنها غرايز پرورش و تعديل

به دقيق آشنايي بر ع'وه استكه كسي كامل مربي ديگر: بيان به

شخصا انسان, وجود ورموز اسرار از دقيق اط'ع و بديها خوبيها,

ذات از تربيت انتظار مسلما باشد/ عمل و اخ1ق نظر از كامل رد يك

و صفات كه آنقدر زيرا است, نابجايي بسيار انتظار نايافته, تربيت

هيچ است, مؤثر تربيت مورد افراد تربيت و تكميل در مربي اخ'ق

نيست/ مؤثر او دانش و علم حتي چيز

شدن� ديگران �همرنگ كات محا اصل رواني, مسّلم اصول از يكي
١٣ است/

هماهنگي سوي به خود وجود در كششي انسان اصل, اين مطابق

و اعمال طرف به آن اثر در و ميكند احساس دگران با همرنگي و

كه افرادي برابر در جذب احساس اين ميشود/ جذب آنها صفات

است/ نيرومندتر خيلي دارد ايمان آنها به انسان

وع'قه اطمينان مورد بودن, كامل بر ع'وه مربي بايد پسبنابراين

اساس بر شوند تربيت او ساية در ميخواهند كه افرادي تا باشد نيز

نيست ممكن اين و گيرند قرار او تأثير سرعتتحت كاتبه محا اصل

بودن كامل ترديدي, قابل غير و مطمئن مبدأ يك ناحية از اينكه مگر
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باشد/ شده تضمين جهات, تمام از مربي آن

به جهان آفريدگار طرف از كه ـ معصوم پيامبر جز كسي چنين آيا

گونه هر از سرشار, علم بر ع'وه و شده تعيين راهنما و مربي عنوان

باشد؟ ميتواند ـ دارد مصونيت خطا و انحراف و گناه

جنبههاي در انسان تكامل و آفرينش هدف به رسيدن بنابراين

براي را ما كه خدايي مسلما و نيست ممكن انبيا بعثت بدون اخ'قي

است فرستاده ما براي نيز را مربياني چنين آفريده مقدس هدف اين

!١٤

حتما بايد كه ميشود روشن خوبي به نيز موضوع اين ضمن در

اصرار واين ديگري� موجود يا فرشته �نه باشند ما جنسخود از پيامبران

فرستادگان جنسيت نبودن يكسان بر مبني پيشين, افتادة عقب اقوام

دانستيم كه طور همان زيرا ١٥ است, بوده مورد بي بشر, با خدا

و ميكنند نفوذ دگران كاتدرروح اصلمحا راه از بيشتر اخ'ق مربيان

داراي شونده تربيت و كننده تربيت كه است ممكن صورتي در اين

صورت, اين غير در باشند/ زندگي در مساوي شرايط و مشابه خلقت

تربيت اصلي پاية و كند نفوذ دگران در نميتواند تعليم راه از جز مربي

ميرود/ بين از غرايز� تعديل و پرورش و

و بدهد تذكراتي انسان به ميتواند تنها فرشته ديگر: عبارت به

نميتواند هرگز اما سازد, اوروشن عقل براي نميداند كه را مسائلي

به آنها ورهبري كنترل از او زيرا كند, نفوذ او اميال و غرايز قلمرو در

است/ عاجز كلي

اجتماع و قانون نظر از لزومبعثتانبيا ٣ـ
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جنبة بيشترروي پيامبران بعثت بحثلزوم در دانشمندان از بسياري

يك ساختن نظر از را بعثت لزوم مسئلة و كردهاند تكيه آن اجتماعي

افراد روابط كه عدالتـ و اساسحق بر انساني منظم و صحيح اجتماع

سرچشمه جان و دل اعماق از خانواده يك افراد روابط مانند آن

دادهاند/ قرار مطالعه مورد ـ بگيرد

از انساني� صحيح اجتماع يك �بنيانگزاري عالي هدف اين چه گر

گذشته بحثهاي از كه طور همان ولي بوده, انبيا مهم هدفهاي

كه كامل انسان �تربيت فرد مسئلة بلكه نيست, آن به منحصر شد روشن

جزء نيز باشد� فضيلت عالي نمونة , اخQق و عملي علمي, جنبههاي در

ريشههاي آنها دوي هر اينكه گو آنهاست, اساس و اصلي هدفهاي

دارند/ فراواني مشترك

پي براي پيامبران به �احتياج بحث اين شدن برايروشن حال هر در

موضوعات تحليل و تجزيه به بايد ناچار به صحيح� اجتماع يك ريزي

بپردازيم/ زير

زندگياجتماعي به انسان تمايل سرچشمة ١ـ
اساس بر و است اجتماعي موجود يك انسان چرا اينكه: بارة در

بسيار سخن دارد؟ جمعي دسته زندگي به تمايل دروني الهام يك

كه: معتقدند بسياري الف� ميكنيم/ نقل آنرا از نمونه ماسه و گفتهاند

در را آن ميتوان و است انسان فطرت و سرشت جزء تمايل اين

انسان كلمة اشتقاق دليل همين به و گذاشت ديگر غرايز و اميال رديف

ميدانند/ انس مادة از را

مكتب همين معرف بالطبع مدني اhنسان معروف جملة واقع در
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است/

استخدام غريزة را تمايل اين دليل دانشمندان, از ديگر گروهي ب�

هميشه استخدام, غريزة داشتن اثر بر انسان ميگويند: و ميدانند

:xمث كند, برداري بهره خود نفع به ديگر موجودات از ميكند سعي

گوشت, از يا درخت يك ريشة و ميوه برگ, ساق, از كه طور همان

نيروي تا آبشارها و بادها نيروي از يا و حيوانات پشم و شير پوست,

در هم را كار همين ميكند; استفاده خود نفع و///به ليزر اتم, برق,

آنها چون ولي بدهد, انجام ميخواهد بشر� �افراد خود همنوعان مورد

نيستند شرط و قيد بدون تسليم او برابر در حيوانات و گياهان مانند

آنها از برداري بهره و نيستند تسليم معني تمام به حيواناتهم و گياهان چه گر �

در ميشود ناچار است/� آن مانند و دادن آب قبيل از پذيراييهايي به نيازمند

برساند/ آنها به هم بهرهاي ميبرد آنها از كه استفادهاي مقابل

صورت به خود همنوع افراد از انسان برداري بهره ديگر: عبارت به

كه است اينگونه و است تعاون اصل اساس بر و متقابل برداري بهره

ميدهد/ در تن اجتماعي زندگي به استخدام غريزة دنبال به انسان

است/ مكتب اين معرف نيز بالطبع مستخدم اhنسان جملة

طرحريزيكرد ميتوان سوميرا مكتب مكتب, دو اين برابر ج�در

زندگي به انسان <تمايل اينكه: آن و باشد حقيقتنزديكتر به شايد كه

است/> عقلي روشن استدhل يك همراه به تكامل به ميل نتيجة اجتماعي

است, تكامل و كمال به مايل طبعا انسان اينكه: توضيح

بهره كثر حدا و كند استفاده حيات مواهب از بيشتر چه هر ميخواهد

بنمايد/ خود نفع به شده ذخيره طبيعت در كه نيروهايي از را برداري
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بدانيد ذات حّب غريزة شئون از را تكامل به ميل شما كه است ممكن �البته

قسمت اين به كاري �فع ولي كنيم, محسوب مستقلي غريزة را آن �اص يا و

ندارم/�

بخواهد گر ا كه ميبيند حسابروشن يك روي انسان, طرفي از

احتمال برود, حيات مشك'ت جنگ به تنها و كند زندگي تنها

به بود/ خواهد اوكمتر بهرة موّفقيّت, بهفرض و كم ـ بسيار او موفقيت

بر كرد, مهار طبيعترا سركش نيروهاي ميتوان بهتر صورتگروهي

ميكند تهديد را بشر موجوديت كه موانعي با و شد پيروز مشك'ت

جنگيد/

كاري هر آمادة يكفرد, فكري و جسمي نيروهاي گذشته اين از

محدودي و معين كارهاي انجام استعداد تنهايي به كس هر و نيست

گوني گونا آمادگيهاي و استعدادها اجتماع, در كه صورتي در دارد,

دارد/ وجود متفاوت كارهاي براي

عين نيز انساني معنوي سرمايههاي در بلكه زندگيمادي در تنها نه

از باشد نيرومند كه هم قدر هر فكر, يك دارد, وجود حساب اين

كم ترا كم ترا اما بردارد, پرده محدودي طور به ميتواند علمي حقايق

زيرا كند, كشف بسياريرا حقايق ميتواند دانشمندان افكار و عقلها

پس ميكنند/ تكميل را يكديگر علمي, تّجسسات و تحقيقات

نيز انساني عالي واخ'ق ملكاتفاضله دستآوردن به براي بنابراين

نيست/ افراد همة از استفاده جز راهي

ميل �١ـ يكديگر با مقدمه دو اين كردن ضميمه از اينكه: نتيجه

يكحساب با اجتماع در تكامل و ترقي يافتنراه بهتر ٢ـ تكامل به انسان طبيعي
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ميشود/ اجتماعيروشن زندگي به انسان نوع تمايل علت روشن�

دل در فشردهتري اجتماعات واقع در كه ـ دنيا كنوني احزاب

بنا تفكر طرز و منطق همين اساس بر ـ هستند انساني بزرگ اجتماع

غرايز جزء نيست معلوم استعمار, و استثمار ديگر عبارت به و استخدام ١-اصو6
باشد! انسان

بزرگ اجتماع آن/ امثال و �١� استخدام غريزة اساس بر نه شدهاند,

نيست شكي البته است/ بوده پايه همين بر نخست روز از هم انساني

ميكردند درك مبهمي صورت به حقايقرا اين كه ـ اوليه انسانهاي كه

تجاوز قبيلگي اجتماعات حّد از كه داشتند ناقصي خيلي اجتماع ـ

ارتباطات شد, درك بيشتر حياتي همكاري اين لزوم قدر وهر نميكرد

آمد/ در وسيعتري و كاملتر صورت به اجتماع و محكمتر اجتماعي

اثر بر آينده در كه ميشود بيني پيش كنون ا هم از جهت همين به

و المللي بين تعاون و ملتها همكاري لزوم انسانها فكري رشد

بلكه و كشور يك صورت به دنيا همه كه شود روشن قدر آن جهاني

شده, ساخته بشر دست به كه مرزهايي تمام و آيد در خانواده يك

كند/ حكومت جهان سراسر بر قانون يك و شود برداشته

قانون به احتياج علل و بناياجتماع زير ٢ـ
و تعاون اساس بر عمومي قرارداد يك ميتوان را اجتماع ماهيت

دانست/ همزيستي

مكاني و زمان چه در را قرارداد اين ما كه كنيد سئوال است ممكن
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نبستهايم! كسي با قراردادي چنين ما كردهايم؟ امضا

اجتماع دل در افراد كه همين زيرا است, سئوالروشن اين پاسخ

مقابل در خودرا كردند, پيدا عقلي كافيرشد اندازة به يافتند, پرورش

گيري كناره بر را بودن اجتماعي حال اين با و يافتند مقرراتي و اصول

ديگر و نمودهاند امضا را عمومي قرارداد اين xعم دادند, ترجيح

ندارد/ خاصي تشريفات به احتياج

خ'صه قرارداد نوع يك در اجتماع ماهيت دانستيم كه حال

قراردادي هر زيرا ميآيد, ميان به وظيفه از صحبت ب'فاصله ميشود,

او برابر در نبستهايم, قرارداد كسي با تا ما ميكند/ وظيفه ايجاد

كه نوع هر از و صورت هر به ـ قراردادي همينكه اما نداريم, وظيفهاي

ناچار كه ميآيد وجود به ما براي وظايفي فورا ساختيم, منعقد ـ باشد

هستيم/ آن انجام از

برابر در جامعه افراد گرفت, شكل اجتماع كه همين بنابراين

سر بيايد, ميان به پايوظيفه كه وهمين ميكنند پيدا وظايفي يكديگر

زيرا: ميشود, پيدا نيز قانون كلة و

شود/ ديگرانروشن برابر در فرد وظايفهر و حدود بايد الف�

شود/ وظايفنظارت اين انجام بر وسايلي با بايد ب�

عمل به متخلفين كيفر و جلوگيري براي مقتضي اقدامات ج�بايد

آيد/

مقرراتي قانون, زيرا بس, و است قانون عهدة بر موضوع سه اين و

ضرورت كه اينجاست ميكند/ تأمين را گانه سه جهات اين كه است

نباشد, قانون گر ا ميشود/ احساس xبرايحفظيكاجتماعكام قانون
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وظايف انجام بر نظارتي نميشود, معلوم افراد وظايف و حدود

از آزادانه ميتواند كس هر سرانجام و داشت نخواهد وجود اجتماعي

نگراني و ناراحتي احساس اينكه بدون زند سرباز خود وظايف انجام

كند/

از سخن هنگاميكه دانشمندان, از بسياري كه نماند گفته نا هم اين

تكيه قسمت اين روي بيشتر آورند, بم ميان به اجتماعي قانون لزوم

طغيان خاطر به اجتماع افراد نباشد, بين در قانوني گر ا كه ميكنند

هرج نتيجه در و ميكنند تجاوز يكديگر حقوق به خودخواهي, حس

ميآيد/ وجود به عجيبي مرج و

جزايي و كيفري جنبهاي از تنها را قانون تأثير آقايان اين گويا ولي

در ـ اجتماعي تكامل و نظم در را آن تأثير و دادهاند قرار مطالعه مورد

گرفتهاند! ناديده ـ نباشد كار در هم طغياني گونه هيچ كه صورتي

اف'طون خيالي فاضلة مدينة آن كنيم فرض ما گر ا اينكه: واضحتر

كسي مطلقا كه شود پيدا اجتماعي رويزمين در يعني آيد, وجود به

به تجاوزي كوچكترين و نگيرد قرار خودخواهي حّس تأثير تحت

هم موضوع اين خيال و تصور ما براي مروزه ا چه گر � نكنند يكديگر حقوق

حتمي ضرورت اجتماعي چنين براي قانون هم باز است!� مشكلي كار

دارد/

را افراد همة فاضله� �مدينة اجتماعي چنين در كه است درست

كه است ?زم مرجعي سرانجام ولي كردهايم فرض شناس وظيفه

اجتماع, هر در چه گر ا مشخصكند/ را افراد وحقوق وظايف حدود,

تزاحم ولي باشند, درستي و وراست راه به سر آدمهاي آن افراد همة
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بنابراين است, امريقهري منافع, اشخاصوتصادم حقوق وبرخورد

را افراد تكليف منافع, قهري برخورد موارد در كه باشد مرجعي بايد

حفظ و اشتباهي تكليفتصادمهاي تعيين براي همچنين كند/ روشن

از و ناقص افراد و ديوانگان ضعيف�اطفال, و ناتوان طبقات نگهداري و

است/ ?زم قانون وجود قبيل, اين از ديگري موارد و افتاده� كار

كامل يكاجتماع ٣ـ
اجتماع اساسي پايههاي تشكيل براي كه معتقدند شناسان جامعه

است/ نياز اصلي عنصر سه به

كار تقسيم Tالف

تأمين براي كه مختلفي كارهاي كه است اين كار تقسيم از منظور

ميان در صحيحي صورت به دارد ضرورت يكجامعه نيازمنديهاي

شود/ گرفته نظر در مسئوليتي قسمت هر براي و گردد تقسيم افراد

طور به اجتماعات در مشكل اين اعظم قسمت خوشبختانه

و استعدادها اخت'ف اثر بر طرف يك از زيرا شده, حل خودكار

طرف از و ـ ميكند آماده كار نوع يك براي را فردي هر كه ـ ذوقها

بيشتر اجتماع براي كاري هر كه ـ تقاضا و عرضه اصل واسطة به ديگر

درآمد واسطة به و كرد خواهد پيدا زيادتري طالبان كند پيدا ضرورت

سوي به را افراد خواه نا و خواه ميآيد, دست به آن از كه بيشتري

قابل مقدار به و خود خودي به كار تقسيم ـ نمود خواهد جلب خود

ميگيرد/ صورت اجتماعات در توجهي

بحرانهاي از جلوگيري براي مترقي اجتماعات در حال عين در ول

براي هم و ـ ميآيد وجود به كار صحيح تقسيم عدم از كه ـ اقتصادي
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تحت را كار تقسيم مسئلة نرود, هدر به شايسته استعدادهاي اينكه

سعي استعداديابي مؤسسات ميدهند/ قرار دقيق نظارت و كنترل

كارهايي به را آنها و آزموده را افراد نهاني استعدادهاي تا ميكنند

با و دارند آنرا انجام آمادگي جسمي و روحي نظر از نمايندكه تشويق

توليد ميزان با آن تطبيق و اجتماع نيازمنديهاي ميزان گرفتن نظر در

خوردن هم به از نتيجه در و مصرف بي و اضافي توليدهاي از كا?, هر

آورند/ عمل به جلوگيري اقتصادي تعادل و موازنه

تشكي<ت و سازمان Tب

است دستگاههايي كلية اجتماعي, تشكي'ت و سازمان از منظور

انجام ـ ندارد معيني مسئول كه ـ را اجتماعي عمومي كارهاي كه

مانند: ميدهد,

امنيت/ حفظ ١ـ

عمومي/ هدايت و تربيت و تعليم ٢ـ

مجرمين/ كيفر و منازعات اخت'فات, حل ٣ـ

ناتوان/ و ضعيف طبقات نگهداري و حفظ ٤ـ

عمومي/ اموال حظ ٥ـ

امثال و دستگاهها اين حفظ براي ?زم سرمايههاي آوري جمع ٦ـ

آن/

اين تمام نباشد كار در تشكي'تي و سازمان گر ا كه است بديهي

زمين ـ نيست آن مسئول معيني فرد كه ـ بزرگ و سنگين كارهاي

تمام كه بود خواهد بدني مانند حالي چنين در جامعه و ميماند

پيداست/ گفته نا بدني چنين وضع باشند/ كرده قطع را آن اعصاب
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نكتهايمهم

را خود اساسي نقش ميتواند صورتي در تشكي'ت و سازمان اين

در باشد/ يافته تشكيل مطيع و ?يق ك, پا درست, افراد از كه كند ايفا

به اجتماع سقوط به بلكه نميكند دوا درديرا تنها نه صورت اين غير

دست در با افرادي چنين زيرا ميبخشد, سرعت كي وحشتنا طرز

افكار به ميتوانند سريعتر و بهتر اجتماع, تشكي'ت نام داشتن

بپوشانند/ عمل جامة خود شيطاني

باز باشد عالي هم قدر هر مقررات و قوانين اجتماعي چنين در

و صفرا فزوني موجب سركنگبين و داشت خواهد معكوس نتيجة

حفظ براي سپري كه ـ قانون زيرا ميشود!, خشكي باعث بادام روغن

صاحبان ميل به استـ زورمندان تعديّات و مظالم از ضعيف طبقات

تفسير محروم و ناتوان طبقات كردن خفه و تضعيف براي و زر و زور

را شنبه روز, را شب آنها, دان قانون و دست زبر وكي'ن ميشود/

از زر, زور نداشتن حكم به ضعيفان اما ميكنند!, ماده را نر و جمعه

زر و زور صاحبان اجتماعي, چنين در محروماند! قانوني مزاياي اين

و فرمايند رنجه قدم ضعيف, طبقات با جنگ براي نيستند مجبور

كه قانون متوليان و قانون بلكه ببلعند, را آنها و رفته ميدان به شخصا

جنگ به وزر كمكهمينزور به هستند, جانبي به وحق محترم افراد

كار مقاومتي, وكوچكترين صدا و سر بدون تا ميشوند فرستاده آنها

اين زيرا طلبكارند, آنها از هم چيزي يك تازه دهند/ صورت را خود

سركشي ديگران و نهادهاند سر قانون و محكمه حكم به زورمندان

حال است شكن!!اين قانون دگران و هستند قانوني اينها كردهاند,
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نااهل و نا?يق افراد دست به او تشكي'ت و سا/مان كه اجتماعي

آسماني ب'هاي از استكه اجتماعي بزرگ يكب'ي اين آري بيفتد/

است/ اسفانگيزتر و كتر خطرنا هم

براي شرط اساسيترين و اولين كه: شد اين نتيجه بنابراين پس

كز مرا اين كه است اين اجتماعي, تشكي'ت و سازمانها از استفاده

و ?يق دلسوز, فّعال, جّدي, درستكار, ك, پا افراد دست به حساس

ايمان بدون اساسي اينشرط پيداستكه گفته ونا شود سپرده كاردان

جا هر در و حال هر در انسان عمل ناظر و شاهد و است خدا به

كنيد�/ �دقت نيست/ ممكن ميباشد,

مقررات و قوانين Tج

از اينكه با اجتماعي تشكي'ت و سازمانها و كار تقسيم مسئلة

كه نيستند قادر تنهايي به ميشوند محسوب اجتماع هر اوليه عناصر

صحيح مقررات قوانينو از اينكه مگر كنند, حل مشكليرا كوچكترين

بگيرند/ الهام

كه هستند قدرتي پر و نيرومند مانندلكوموتيو واقع در اصل دو اين

قطار اين چه گر شده/ بسته آن به اجتماع طبقات عظيم واگنهاي

يكراه تا اما دارد, پيشروي براي فراواني آمادگي قدرت, پر و عظيم

اصول مطابق كه انداز دست بدون و صاف محكم, خوب, آهن

اختيار در ـ است نظر مورد كه نقطهاي سوي به هم آن ـ فني صحيح

در هميشه براي بايد و داشت نخواهد وجودي اثر هيچ باشد, نداشته

بماند/// خود جاي

مسير كه هستند اجتماع خطآهنهاي اجتماعي, مقررات و قوانين
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زندگي مشك'ت تونلهاي درهها, كوهها, خمها, و پيچ ميان از را آن

دارد روابط تحكيم امنيت, حفظ براي را راه و نموده مشخص

و///هموار تجاوزها از جلوگيري افكار, هدايت و راهنمايي اجتماع,

ميسازد/

تونلها, پلها, از يكي در يكنقصفني وجود پيداستكه گفته نا

وصل هم به را ريل قطعة دو كه ـ اتصال پيچ يك در حتي يا و آبراهها

قعر به سرنشينانش همة با را عظيم قطار تاريك است كافي ـ ميكند

هم اجتماعي وتشكي'ت سازمانها هرگاه سازد/ سرنگون نيستي درة

اجتماعي مقررات و قوانين از خود مهم وظايف انجام در بايد كه ـ

است ممكن شوند, رو به رو كوچكي نقص يك با ـ بگيرند الهام

چندين مدت به يا و بكشانند سقوط به را داري وريشه كهن جامعة

و مشك'ت همة با آهن راه كه تفاوت اين با برگردانند عقب به سال

يك بر كه مقرراتي و قوانين برابر در ـ دارد كه فني كاريهاي ريزه

افتادهاي پا پيش و ساده بسيار موضوع ميكند حكومت اجتماع

است/

وجود ساختمان مانند ـ انسانها زندگي به مقرراتمربوط و قوانين

را دانشمندان كه است اسرارآميز و پيچيده قدري به ـ آنها خود

سرگرداني, و حيرت اين دليل وآشكارترين ساخته حيران و سرگردان

قوانين در هميشه كه است تحو?تي و تغيير و انفعا?ت و فعل همان

در را تازهاي مشكل روز هر و ميگيرد صورت جهان كشورهاي تمام

ميدهد/ قرار حقوقدانها مقابل

انبوه براي حلي راه بتوانند آنها كه باشيم داشته انتظار نبايد هرگز
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منافع با صد در صد نمايندكه تنظيم قوانيني و كنند پيدا مشك'ت اين

كند/ تطبيق انسان نوع

دريافتهاند؟! اورا وجود اسرار و شناختهاند را انسان آنان مگر

وجود اسرار كامل شناخت عدم به توجه با قانوني چنين تنظيم آيا

نيست؟! بيجايي انتظار انسان,

كيست؟ بهترينقانونگزار ٤ـ
بحثهاي به توجه با را سئوال اين پاسخ مختصر, طور به شايد

همان بيشتر, توضيح براي است خوب ولي باشيد, دانسته گذشته

و اجتماعي تشكي1ت و سازمانها اجتماع, طبقات براي كه سادهايرا مثال

دستگاه به را دومي قطار, اتاقهاي به را لي اّو ترتيب: به كه � كرديم ذكر قانون

نموده, تحليل و كميتجزيه نموديم� تشبيه آهن راه به سوميرا و لكوموتيو

گرديم/ باز مطلب اصل به سپس

يا و زيبا و ظريف آن گذاري ريل كه نيست آن خوب آهن يكراه

و خوشقيافه ومأمورين صفا وبا شده درختكاري ايستگاههاي داراي

نكتة دهها كه است آن خوب آهن راه يك بلكه باشد, لباس خوش

آن از كه قطارهايي وضع با آن خطوط وضع دادن �تطبيق مانند: مو از باريكتر

:xمث باشد/ شده رعايت آن در ميكنند� عبور

مساوي xكام قطار, چرخهاي فاصلة با خط دو فاصلة بايد الف�

باشد/

وزن با راه وسط پلها و ريلها سازي زير و مقاومت بايد ب�

فشاريكه كثر حدا و ميكنند عبور خط آن از قطارهاييكه سنگينترين

باشد/ داشته تناسب ميآيد وجود به آنها حركت ناحية از
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باشد/ داشته تناسب قطار با تونلها ارتفاع و ديواره دهانه, بايد ج�

ضعيفترين كشش قدرت با تنها با?ييها سر بايد د�

كند/ تطبيق ميكند, عبور خط آن از كه لكوموتيوهايي

باشد/ مناسب قدرتترمزها حداقل با سراشيبيها بايد هـ

كه باشد قدري به اتصال پيچهاي و خطوط استحكام بايد و�

و/// ندهد تكان جا از را آن قطار, سرعت كثر حدا

كمال با را جزئيات اين تمام xقب مهندسين بايد كه است بديهي

در مراقبترا نهايت وراههاي خطوط ساختن در و كنند دقتحساب

اين از سوانحي و خطرات تا آورند عمل به قطارهاي وضع با آن تطبيق

نيايد/ پيش ناحيه

آهن راه ?يق مهندس يك كه ميشود خوبيروشن به مثال اين از

ساختن و كوهها بريدن طرز جاده, زمينها, وضع از تنها نيستكه آن

از يعني باشد, شناس قطار چيز هر از قبل بايد بلكه باشد, گاه آ پلها

با را آنها بتواند تا باشد مطلع xكام واگنها و لكوموتيوها جزئيات تمام

دهد/ تطبيق خطوط وضع

وضع از كلياتي دانستن تنها خوب, يكقانون تنظيم براي همچنين

وقتي قانون نيست/ كافي اجتماعات در آنها عكسالعمل و قوانين

اجتماع تكامل و پيشرفت و ترقي ماية و سودمند و مفيد اجتماع براي

افراد جسمي و روحي مقتضيات تمام با كامل طور به كه بود خواهد

ناشي آن از كه پديدههايي و يكديگر با آنها روابط چگونگي اجتماع,

كند/ تطبيق ميشود,

كامل يكقانونگزار شرايط
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و اسرار تمام از استثنا بدون و باشد كامل شناس انسان يك ١ـ

اميال, غرايز, عواطف, انسان, جان و جسم كاريهاي ريزه رموز,

وجود اين برون و درون جزئيات همه از وخ'صه هوسها شهوات,

باشد/ خبر با مرموز

در و يكديگر با افراد روابط از كه تأثيراتي و كيفيات تمام از بايد ٢ـ

باشد/ گاه آ ميشود, پيدا اجتماع دل در جمعي دسته زندگي هنگام

كما?ت و شايستگيها استعدادها, تمام از كلي طور به بايد ٣ـ

باشد/ مطلع نهفته, اجتماع در و افراد در كه بالقّوهاي

است ممكن كه عكسالعملهاييرا و حوادث تمام بتواند بايد ٤ـ

كند/ بيني پيش آيد, پيش اجتماع براي دور يا نزديك آيندة در

و دهد سوق تكامل سوي به انسانرا ميتواند اصوليكه كلية از ٥ـ

باشد داشته انتخابي چنانحسن وآن باشد مطلع آن وشرايط موانع از

كند/ انتخاب مختلف راههاي ميان از را راهها بتواندنزديكترين كه

در افكارش محور تا باشد نداشته اجتماع در منافعي گونه هيچ ٦ـ

منافع حفظ كه ـ جهتي متوجه ـ ندانسته يا دانسته ـ قانون تنظيم هنگام

خود نفع به و اجتماع مصالح خ'ف بر و نشود ـ ميكند اورا شخصي

نكند/ وضع قانوني

همچنين و نزند سر او از اشتباهي و خطا گناه, لغزش, هرگز ٧ـ

و ارادهايقوي داراي حال عين در و مهربان دلسوز, خواه, خير فردي

بتوانيم گر ا مسلما نهراسد اجتماع در قدرتي هيچ از و باشد باشهامت

بهترين لقب باشد, شرايط اين تمام داراي كه كنيم پيدا را انساني

و اجتماعي طراحهاي ساية در ميتوانيم و اوست شايستة قانونگزار,
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به و كنيم زندگي آسوده خاطري با عمري ميكند, تنظيم او قوانينيكه

به را فاضله مدينة نقشة دهيم/ خاتمه كنوني نابسامانيهاي اين تمام

كنيم/ طرح ـ خيال عالم در نه و - ذهن از خارج در او كمك

ميتوانيد آيا بيابيم؟ انسانيرا چنين ميتوانيم كجا در و چگونه اما

وجود ساختمان اسرار تمام از <من بگويد: جرأت با كه بيابيد را كسي

خبرم/>؟ با انسان

به مربوط علوم كه ميكنند اعتراف بزرگ دانشمندان امروزه

از گوشهاي تنها كرده, پيدا دامنهايكه و وسعت همه آن انسانشناسيبا

ابهام تاريكي در همچنان بقيه و ساخته روشن را مرموز سرزمين اين

اين شناس انسان دانشمندان از بعضي كه آنجا تا است! مانده باقي

و مجهول قسمتهاي برابر در را انسان وجود شدة روشن گوشة

يك عنوان به را انسان رسما كه ميدانند ناچيز قدر آن ناشناخته,

ناشناخته موجود انسان كارل; ١-الكسيس

�١� ميكنند معرفي ناشناخته موجود

كنيد پيدا را كسي شناس, جامعه دانشمندان ميان در ميتوانيد آيا

روابط نتيجة كه ـ اجتماعي پيچيدة كيفيات تمامي از <من كند: ادعا بتواند كه

<تمام بگويد: يا و باخبرم/>؟ ـ آنهاست جسمي و خاصروحي طرز و افراد

كردهام/>؟ كشف را انسانها وجود نهفتة استعدادهاي

را پيشآمدهايي حوادثو تمام ميتوانم <من بگويد: ميتواند كسي آيا

كنشها همچنينوا و رخدهد حياتآن طول در و اجتماع براي است ممكن كه

كنم/>؟ بيني پيش را آن اجتماعي عكسالعملهاي و
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نداشته شخصي منافع بشري, جوامع از هيچيك در كه كيست

به متمايل ـ ندانسته حتي اوـ فكر محور كه كند ادعا بتواند يا و باشد؟

هرگز كه بدهد قول ميتواند كسي آيا نيست؟ خود شخصي منافع

دارد؟ مصونيت لغزشي و گناه هر از كه كند اّدعا يا و نكند؟ اشتباه

را فردي نميتوانيم تنها نه بگذاريم پا زير را دنيا تمام گر ا بنابراين

از يكي حتي كه كسي بلكه كنيم, پيدا باشد شرايط اين تمام داراي كه

م'حظه اينكه نميكنيم/ پيدا باشد, داشته كامل طور به را آنها

تنها است, وتحول تغيير دستخوش همواره بشري قوانين ميفرماييد

نقص اثر بر آن عمدة قسمت بلكه نيست, محيط شرايط تغيير اثر بر

ميباشد/ فوق قسمتهاي در فاحشقانونگزاران

بحث به محتاج مطلب اين نميكنم گمان حقايق اين به توجه با

ص1حيتدار قانونگزار بهترين عنوان به ميتوان كه مبدئيرا تنها كه باشد

/ است هستي جهان مبدأ و بشر آفريدگار كرد, معرفي

داراست/ وجه عاليترين به را شرايط اين تمام اوستكه

است/ گاه آ او وجود اسرار همة از و آفريده را انسان اوستكه

يكسان او دانش و علم برابر در آينده و گذشته كه اوست

مفهوم است مكان و زمان مافوق كه نامحدودي ذات براي گذشته و آينده ١-اساسا
كرده/ ترسيم خود براي آيندهاي و گذشته كا ماست نسبي و محدود وجود اين و ندارد

صفحة بشناسيم, چگونه را خدا كتاب در را مطلب اين بيشتر توضيح

�١� ميباشد/
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بي همگان از و ندارد ما اجتماعات در منافعي هيچگونه اوستكه

است/ مشفق همه بر و نياز

الهام وي از دارد, ارتباط او با مستقيما كه كسي يا و مبدأ اين تنها

را مقامي چنين ص'حيت يافته, مأموريت كار اين براي و ميگيرد

دارد/

مكتب از بايد تنها را اجتماعي صحيح قوانين اصول اينكه: نتيجه

آموخت/ وحي مجراي از و انبيا

اثباتلزومبعثتپيامبران/ ديگر راه ٤ـ
انسان آفرينشبا گفتنجهان سخن

ـ آفرينش جهان شگفتانگيز اسرار پيرامون در برسي و مطالعه

استد??ت گاه وتكيه بحثخداشناسيبهترينراهنما در كه طور همان

خوبي راهنماي ميتواند نيز پيامبران بعثت لزوم بحث در ـ بود ما

و وسعت با �مخصوصا هستي جهان اسرار مطالعة هنگام واقع در باشد/

ميكنيم برخورد موضوعاتي به كرده� پيدا طبيعي علوم مروزه ا كه منهاي دا

اين <سازندة كه: ميآموزد ما به صراحت و وضوح با را نكته اين كه

را hزم وسايل گونه همه خود, ممكن كمال به موجودي هر رساندن براي جهان

است> نكرده مضايقهاي كوچكترين راه, اين در و گذارده آنها اختيار در

داده, حيات ادامة براي ضروري وسايل موجودي هر به تنها نه

كمكهاي ميتواند راه اين در كه ـ ضروري غير وسايل دادن از بلكه

تكاملي سير به بتواند راحتي به تا ننموده خودداري بكندـ او به جزئي

مناظر از برداري تصوير مأمور را چشم گر ا :xدهد///مث ادامه خود

او به را وسايل و ابزار گونه همه آن, كار تكميل براي كرده, مختلف
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جمله: از است/ بخشيده

مختلف مناظر از لحظه يك در بتواند دستگاه اين اينكه براي ١ـ

آفريده گونهاي به را چشم عدسي كند, برداري نزديكتصوير و دور

فواصل از برداري تصوير براي را عدسي هزاران كار ميتواند كه

عض'ت با را خارقالعاده و عجيب كار اين و دهد انجام مختلف

روي بر آوردن فشار با يعني ميدهد/ انجام خودكار طور به كوچكي

و كرده وزياد سرعتكم به را آن برجستگي و تحّدب چشم, عدسي

ميدهد/ تطبيق اجسام فاصلههاي با

به ضعيف و شديد نورهاي برابر در بتواند چشم اينكه براي ٢ـ

كه شده داده حساسقرار چنان آن, مردمك كند, وظيفه انجام خوبي

برابر در و تنگ خود به خود شديد, نورهاي مقابل در ما توجه بدون

وارد متناسبي مقدار به نوراني اشعة تا ميشود وسيع ضعيف, نورهاي

عكاسي فيلم هر از كه ـ چشم حساس شبكيه به و شود دستگاه اين

نرساند/ آسيبي ـ است حساستر

نباشد مجبور طوفان, و غبار و گرد مقابل در انسان اينكه براي ٣ـ

مژگانها سازد; متوقف كلي به را فعاليتآن و ببندد را خود چشم تمام

كركره پردة مانند شبكهاي مواقعي, چنين در كه شده داده قرار چنان

چشم به غبار ذرات شدن داخل از اينكه عين در و ميدهد تشكيل

ميفرستد/ آن درون به آساني به را نور شعاع ميكند, جلوگيري

شده داده چربيقرار غدة يكسلسله چشم, پلكهاي لبة روي ٤ـ

و باشد نرم ـ ميكنند پيدا ك اصطكا هم با هميشه كه ـ پلكها لبة تا

نكند/ ناراحتي ايجاد يكديگر با آنها برخورد
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در حتي كه شده داده قرار حساس چنان آن چشم پلكهاي ٥ـ

چون و ميگيرند قرار هم روي بر احتمالي آسيبهاي و حوادث برابر

غير طور به عمل اين نيست, كردن فكر براي فرصتي مواقع, اين در

ديگر/ امور بسياري و ميگيرد/// انجام سريع خيلي و ارادي

برود, ميان از امور اين از يك هر گر ا كه ميفرماييد تصديق البته

كه ميشود معلوم بنابراين ميشود/ متوقف چشم فعاليت از قسمتي

بي بوده ?زم آن كار تكميل براي كه را وسايلي تمام چشم, سازندة

است/ گذارده انسان اختيار در مضايقه

كه ميشود ديده برجستهاي خطوط انگشتان, سر و دست كف در

خوردن ليز از و ميكند كمك ما به گون گونا اشياء گرفتن هنگام در

خطوط اين نقشة چون ضمن در مينمايد/ جلوگيري صيقلي اجسام

شود معّرفصاحبآن ميتواند دارد, كلي تفاوت يكديگر با افراد در

هنگام و استفاده آن از نگاري انگشت در كه هاست نقش همين و

ميكند/ معرفي را گناهكار دستهاي جنايتها وقوع

اموري جمله از ضخامت� و طول نظر �از يكديگر با انگشتان تفاوت

گر ا و ميكند آسان انسان براي را گون گونا كارهاي انجام كه است

صنايع پيشرفت به كه است ساده موضوع همين كنيم دقت درست

انگشت�از پنج هر گر ا صورتيكه در است, كمكشايانكرده ظريف,

از مصرفتر كم بسيار بودند, مساوي موارد� ساير و ضخامت طول, نظر

بودند/ حا?

نمونة هزاران قبيل, اين از و هستند سادهاي نمونههاي اينها

در بلكه و گياهان عالم جانداران, وجودمان, پاي تا سر در پيچيدهتر
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جهان/ آفريدگار شيرازي; مكارم آيةا/// -١

/�١� ميشود ديده جهان اين موجودات تمام

اندازه اين تا كه آفريدگاري است ممكن آيا حسابكرد بايد كنون ا

ساير و ما بدن اعضاء از عضوي هر اختيار در را تكامل وسايل

مطابق كه ـ را پيامبران بعثت موضوع داده, قرار گياهان و جانداران

مادي نظر از بشر نوع تكامل در مؤثري بسيار نقش توضيحاتگذشته

موهبتبزرگ اين از انسانيترا وجامعة بگيرد ناديده ـ دارد معنوي و

كند؟! محروم

به حتي پيامبران بعثت بگويد: كه ميشود پيدا عاقلي هيچ آيا

زندگي در سرانگشتان, خطوط يا پلكچشمها چربي غدههاي اندازة

نيست؟! مؤثر بشر

جهان, اين سازندة كه كرد باور ميتوان چگونه حال اين با

گذارده انسان نوع اختيار در تكوين نظر از را تكامل وسايل سادهترين

فرستاده كه ـ را آن ركن اساسيترين تشريع, عالم در ولي باشد,

باشد/؟! فراموشكرده ـ است بشر برايرهبري پيامبران

و كوتاه عبارت شفاضمن كتاب در سنيا علي ابو الرئيس شيخ

ميگويد: و كرده اشاره معني اين به جالبي

يتحصل و ا�نسان نوع يبقي ان في الرسل� �بعث هذا الي الحاجة <و

علي و الأشفار علي الشعر انبات الي الحاجة من اشد وجوده

ـ المنافع من اخر اشياء و القدمين من ا�خمص تقعير و الحاجبين

ا�زلية العناية يكون ان يجوز ـ///ف9 البقاء في فيها ضرورة � التي
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بعثت به احتياج مسلما يعني هذه! تقتضي � و المنافع تلك تقتضي

از او وجودي كماhت تحصيل و انسان نوع بقاع در پيامبران

منافع اين امثال و پاها فرورفتگيكف ابرو, مژگان, موهاي روييدن

است/// بيشتر ـ نيست ضروري انسان حيات ادامة براي كه ـ

كرده ايجاب را منافع آن ازلي, عنايت كه ندارد امكان بنابراين
١٦

نكند!> ابجاب را اين و باشد

سر خطوط چشم, مژگانهاي وسيلة به آفرينش جهان آري

?لة نرمي موها, بين چربي غدههاي پاها, كف رفتگي فرو انگشتان,

آفريدگار ميكنند تصور كه آنهايي به و/// پا عض'ت فشردگي گوش,

پرتگاه و زندگي مشك'ت انبوه برابر در اورا و آفريده را انسان جهان,

ميگويند: صراحت با گذارده, تنها اوست سعادت مسير در كه هايي

ضروري غير وسايل كوچكترين از حتي انسان آفرينش هنگام كه <كسي
١٧

بگذارد!> تنها چنين را او است محال نكرد, غفلت

توضيحات
شرق در كه است مذاهبي قديمترين از يكي برهمايي كيش /١

علت مورد در است/ مذاهب� هند�سرزمين آن اصلي ومركز شده ظاهر

است/ نظر اخت'ف دانشمندان ميان در نام, اين به آن گذاري نام

براهام نام از نام <اين ميگويد: خود النحل و ملل كتاب در شهرستاني

خليل ابراهيم به آنها انتساب كلي طور به و شده گرفته مذهب� اين �مؤسس

در مصري دانشمند وجدي فريد است/> حقيقت از عاري الس1م, عليه

آنها بزرگ خدايان از يكي نام از نام <اين ميگويد: خود المعارف دائرة

انكار بر ع'وه مسلك, اين پيروان حال, هر در است/> مشتقشده �برهما�
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معتقد گانه� سه وخدايان تثليت نوع يك به پيامبران نبوت مطلق

ديگري جسم در مرگ از پس انسان روح حلول و تناسخ به و هستند

ص٢٥٠/� ,٢ جلد النحل, و �ملل دارند/ عقيده نيز

٨٧ صفحة انسان آفرينش راز خود كتاب در موريس كرمي ٢ـ

مينويسد:

و بيشمار منظرمههاي كه نامحدود عوالم به يا شده ذخيره اتم دربارة <وقتي

به يا سيارات تشعشع قدرت به يا شناوند آن در حساب بي ثوابت و سيارات

دارد بستگي آن وجود به عالم نظام كه ديگري قوانين يا و زمين جاذبة قوة

پي خويش دانش نقصان و خود وجود حقارت به وقت آن ميانديشيم,

ميبريم!///>

درياي يك ما جهل ولي است قطرهاي همچون ما <علم جمس: ويليام

عظيم!>

هيچ شما ولي كنم سئوال مجهوhت از سال ده ميتوانم <من ف'ماريون:

�١٣٨ ص المادي, امذهب اطQل �علي داد!> جواب نميتوانيد را آنها از يك

كه علومي تمام كمك و ياري كه است واضح خوبي <به آلكسيسكارل:

از ما شناسايي هنوز استو نرسيده جايي به دادهاند قرار مطالعه مورد را انسان

اين ٣ـ �٥ ص ناشناخته, موجود دارد!>�انسان بر در زيادي نقائص خود,

روي از را جهان و نياز بي و است كامل خداوند كه ـ نيز حقيقت

امير ميشود/ ديده اس'م يزرگ پيشوايان سخنان در ـ نيافريده احتياج

جنگ بر هنگامتحريصمردم ـ خطبهاي در الس'م عليه علي مومنان

ميفرمايد: چنين فرمودـ ايراد معاويه با

� و نقصان � و زوال من خوف � و سلطان لتشديد يكونها <///لم
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خ9ئق لكن مكابر, شريك � و ندمكاثر � و و ضدمنا علي استعانة

سلطنت تا نياورده وجود به را جهان / داخرون عباد و مربوبون

در يا و باشد داشته نقصان و نيستي او ترس يا و كند محكم را خود

آن از لجوج شريك طلبو رقيبتوسعه و جو ستيزه حريف برابر

سر و هستند او محتاج بندگان و همگيآفريدهها بلكه بگيرد! كمك

ص سعيدي, محمد ترجمة كافي, �اصول ميسايند/> او آستان بر

٦٣ـ�٦٢/

قرار ترديد مورد هم را بديهي مسائل سوفيستها نام به عدهاي ٥ـ

يونان آخرينف'سفة هستند, سيسم مكتبسيتي پيرو كه اينان دادهاند!

دست به نفوذ و شهرت بيش, و كم خود زمان در كه بودند باستان

آوردند/

شخصي مكتب, اين گذار پايه حال عين در و فيلسوف بزرگترين

كه بودند معتقد سرفيسها و كان شكا بود/ pyrrhonپيرهون نام به
ندارد/ دسترسي حقايق به انسان و نيست شناختني وجود, حقيقت

و ميدانستند ممكن غير امري را عيني حقيقت بر حصول امكان آنان

را حقايق غهم و امور ك ادرا توانايي انسان كه بودند عقيده اين بر

كه وحواسبشريـ است نسبي امري هر در انسان معرفت زيرا ندارد,

دچار ـ است خارجي اط'عات كسب و امور سيجش وسيلة يگانه

ما است/ محدود بشر معلومات وسعت همچنين و ميشود اشتباه

محاورهاي و مباحثه قبول به مجبور خود, عقيدة صحت اثبات براي

داد! ادامه نامحدود زمان تا را آن ميتوان كه هستيم

د?يل و حواس راهنماييهاي از كدام هيچ كه: بود معتقد پيرهون
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مادي جهان با تماس براي كه طريقي تنها و نيستند معتبر ما عقلي

اشياء دربارة منفي يا مثبت نظر اظهار از استكه اين ميباشد موجود

كنيم! خودداري پديدهها و

ـ ميدانند ترديد قابل را بديهيان حتي كه ـ را آقايان اين نبايد ولي

رواني بيماران به آنها بلكه گذارد, دانشمندان و ف'سفه حساب به

آتش به بايد را اينها اسفار در المتألهين صدر قول به و ترند شبيه

گفته آنها به شد بلند آتش سوزش از آنها نالة وقتي و ساخت نزديك

ميسوزاند!!! آتش كه ميكنيد خيال كه: شود

علم نتيجة را اخ'ق ارسطو و سقراط مانند هم اف'طون البته ٦ـ

مردمان گر ا و است نيكي به علم hزمة نيك <عمل ميگفت: و ميدانست

�فضيلت� اخ1ق حسن پس نميگرايند/ بدي به البته دادند نيكي تشخيص

�/٤٣ ص ,١ ج اروپا در حكمت سير است/> علم نتيجة

اين وجز است> سعادت و خوشي جوياي <انسان ميگويد: سقراط ٧ـ

به شهوات و لذات كامل دستآوردن به با خوشي اما ندارد, تكليفي

بهتر نفساني خواهشهاي از جلوگيري وسيلة به بلكه نميآيد, دست

و است جماعت سعادت ضمن در افراد سعادت و ميگردد ميسر

به نسبت را خود وظايف كه است اين در كس هر سعادت بنابراين

بد و نيك تشخيص به بسته نيكوكاري چون و دهد انجام ديگران

طور به فضيلت, سرانجام و است دانايي معادل پسنيكوكاري است,

سقراط اروپا در حكمت �سير نيست/ حكمت و دانش جز چيزي مطلق

در مذكور اصل چهار تشريح از پس فروغي علي محمد مرحوم است/

به نسبت انسان وظايف گر ا <و مينويسد: چنين پنجم اصل بيان مقام
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پنجگانه فضايل اين و است خداپرستي و دينداري شود گرفته نظر در خالق

سقراطي اخ1ق اولية اصول خداپرستي� و عدالت غفت, شجاعت, �حكمت,

است/> بوده

و نظري معناي به را علم صرفا سقراط كه صورتي در البته ٩ـ

حقيقي دانش او مراد گر ا ولي نمايد; جدا عمل از و كند حمل انتزاعي

بود/ نخواهد وارد او به ايراد اين باشد, زندگي� تجارب و عمل �نتيجة

است تربيت و دانش موضوع به وابسته اخ'قي تربيت يعني ١٠ـ

اين شناختن مستلزم مناسب, اخ'قي انگيزههاي و عادات ايجاد و

وابستگي اين كه بكند ادعا كسي گر ا ولي ميباشد, انگيزهها و عادات

شواهد كه است ادعايي دارد, وجود خارج در تامه علت شكل به

وسيلة به كه آموزي دانش :xمث ميدانند, اساس بي را آن خارجي

در zاجما ميكند, درك'سبازگو و ميآموزد نكاتي درسي كتابهاي

بي و سطحي بسيار تأثير, اين ولي داشت, خواهد تأخير او رفتار

آيد فراهم معلم ساختن خوشنود براي كه دانشي زيرا است, اهميت

در شايستهاي دگرگوني مدرسه از خارج در نميتواند وجه هيچ به

آورد/ وجود به شاگرد كردار

اين اينكه براي و بسيارند ميسازند شخصيّترا عناصريكه ١١ـ

موزون, طور به بايد كنند, وظيفه انجام مؤثر و صحيح بطور عناصر

نمايند/ همكاري هم با متحد, و آرام

مهم عوامل كه موضوع اين در روانشناسان و شناسان زيست

و كتسابي ا صفات بشر, اصلي طبايع انسان, شخصيّت دهندة تشكيل

دارند/ كامل نظر توافق ميباشند, محيط تأثير
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/�٤٦٧ ص پرورشي, �روانشناسي

روانشناس و حكيم john deiuey روسكين جون ١٢ـ
پرورش و آموزش در تقليد و كات محا اصل اهيّت دربارة آمريكايي

مينويسد/ چنين

و وحشي ترتيب به متمدن و وحشي انسانهاي فرزندان معمو} <چرا

است اين ميدهند اينپرسش الناسبه عوام پاسخيكه هستند؟ متمدن

دارند, محدود استعدادهايي و ذاتيهوشپست طور به وحشيان كه:

براي كنون ا است/ ثابتكرده را نظر اين بط'ن علمي برسيهاي ولي

و هوش به نميتوان را اقوام فرهنگي اخت'ف كه است روشن ما

علتشئون تنها نه مردم, ذهن بيگمان داد/ ذاتينسبت استعدادهاي

است/// آن معلول بلكه نيست, اجتماعي

برابر در فرد ندارد, وجود فراواني محركات كه ابتدايي جوامع در

اندكي رشد او ذهن جهت اين به و ميگيرد قرار معدودي تحريكات

ميكند تحريك را فرد ذهن طريق هزاران از متمدن جامعة اما ميكند;

انسان مشاهدة نيروي كه اينجاست از ميانگيزد/ بر فعاليت به و

است//// دارتر دامنه وحشي انسان از متمدن

در چه بربري, جامعة در چه و متمدن جامعة در چه حال هر در

مهم آنچه آن, غير در چه و باشد طبيعت مقهور انسان كه محيطي

قرار انسان استفادة و عمل مورد وسايليكه و اشياء استكه استاين

و مؤثرند سخت افراد, شخصيّت پرداختن و ساختن در ميگيرند,

ميدهند/// تشكيل را آنان تربيت زمينة

و عمل از كتابي يا زباني پرورش و آموزش هميشه, براي گر ا
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را شاگرد ماشينيسخنگويمحضو به را معلم شود, غافل واقعيت

ميتوان تنها زباني تعاليم با ميكند/ تبديل اثرپذير و مرده وجودي به

كه شد مطمئن نميتوان ولي داد, تغيير كودكرا خارجي فعاليتهاي

ميدهد/ تغيير درست اورا ذهن و است معنا با او براي فعاليتها اين

رشتههاي و زبان هندسه, جبر, از را كودك ميتوان زباني تعاليم با

هوشي او در وسائل اين با نميتوان گاه هيچ ولي ساخت, گاه آ ديگر

كند/ رهبري مفيدي هدفهاي سوي به xعم را او كه آورد پديد

فعاليت و زندگي وابستة كه دارد بازدهي پرورش و آموزش هنگامي

و علم روي از كه ميآيد بار اجتماعي كودك, وقتي باشد, اجتماعي

دست شيوه, همان به خود و باشد ديگران عمل و تجربه ناظر هدف,

دكتر ترجمة پرورش, و آموزش فلسفة بر �مقدمهاي زند/ عمل و تجربه به

تا�٤٣/ ٤٥ آريانپورص ا/ح/

الب'غه, نهج خطبة نخستين در الس'م عليه علي مومنان امير ١٤ـ

شرح بشريت كمال و هدايت براي را پيامبران بعثت اينكه از بعد

ميفرمايد: چنين ميدهد,

حجة او منزل, كتاب او مرسل, نبي من خلقه سبحانه يخل لم <و

كثرة � و عددهم قلة بهم تقصر � رسل قائمهة/ محجة او �زمة,

از را انساني جامعة متعال خداوند گاه هيچ لهم/ المكذبين

خالي استوار و متين راهي يا و محكم برهاني يا كتابآسماني يا پيامبر

تبليغ از را آنها مخالفان, فراواني و ياران كمي كه پيامبراني نگذارده,

/�١٥٣ ص ,٢ ج البراعة منهاج �خويي, نداشت/> باز رسالت

شخصي جواب در مشروحي حديث ضمن در �cdefg � صادق امام
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فرمود/ چنين بود انبيا رسالت منكر كه

راهنمايي عواملي و مصالح سوي به را مردم اينكه تا شدند مبعوث <آنها

,٢ ج البQغه نهج شرح �خويي, ميشود/> آنها سعادت و بقاء سبب كه كنند

كافي اصول از نقل ص١٥٦/

دارند: اشاره مطلب اين به مجيد قرآن در آيات از دسته دو ١٥ـ

ميگفتند: پيامبران به كفار كه ميكنند اين از حكايت آياتيكه الف�

آسمان از فرشتهاي كه ميكنيم تصديق را شما ادعاي صورتي در ما

آياتزير: مانند كند/ تأييد را شما و آيد فرود

�١٢ . ملك////�هور معه جاء او كنز عليه انزل ? لو ١ـ

�٧ . �فرقان نذيرا معه فيكون ملك اليه انزل ? لو ٢ـ

�٨ . ملك///�انعام عليه انزل ? لو قالوا و ٣ـ

از پيامبر اينكه از كافران كه: ميكنند آن از حكايت كه آياتي ب�

ميخورد غذا آنها مانند و ميرود راه بازارها در آنهاست, جنسخود

چرا ميگويند: بلكه كنند, تصديق را او گفتار نميخواهند و ناراحتند

هم اين از و نشد, مبعوث پيامبري به و نگرديد نازل فرشتهاي ما براي

از يك هر با پروردگار و ببينند را خدا ميخواستند و نهاده فراتر قدم

آية مانند بفهمند/ پيغمبران ارسال از اورا هدف و نمايد وگو گفت آنها

زير:

نري او الم'ئكة علينا انزل ? لو نا لقاء يرجون ? الذين قال و ١ـ

بايد كه اساسي نكته همين روي متعال خداوند �٢١ . ربّنا///�فرقان

شدن گرفته بدون بتواند اينكه تا باشد مردم خود جنس از پيامبر

اين قرآن جاي چند در بپردازند; آنها هدايت به آنها از اختيار
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ميكند/ ود اشكا?ترا

�٩ . �انعام ///xرج لجعلناه ملكا جعلناه لو و ١ـ

من عليهم لنزلناه مطمئنين يمشون ا?رضم'ئكة في كان لو قل ٢ـ

�٩٥ . �اسراء zرسو ملكا السماء

و جوان شاگر ـ حكم بن هشام سينا, ابوعلي از پيش حتي ١٦ـ

صورت به را استد?ل اين ـ �cdefg � صادق امام مكتب دانشمند
كرد/ تشريح ـ تسنن اهل دانشمند ـ عبيد بن عمر براي جالبتري

از جمعي حضور در و �cdefg � صادق امام مجلس در هشام خود
كه: ميكند نقل اصحاب بزرگان

از پس و شركتكردم عبيد بن عمر مجلس در و شدم بصره وارد

جواب و نمودم سئوال آنها وظايف و او بدن ظاهري حواس از آنكه

نياز بي عقل از را تاو اعضاء, اين مگر گفتم: چنين او به شنيدم,

بي و سالم آنها همة آنكه حال و چطور گفتم: نه/ گفت: نميكنند؟

ميكنند, حس چيزيرا اعضاء اين كه وقتي جان! پسر گفت: عيبند؟

به آن تشخيص در ميچشند, يا و ميبينند شنوند, مس ميبويند,

عقلرا خداوند پس گفتم: حاصلگردد/ يقين تا ميشود مراجعه عقل

و باشد عقل بايد گفتم: بلي/ گفت: داده؟ قرار حواس شك رفع براي

آري/ گفت: نميشود/ حاصل يقين اعضاء براي صورت اين غير در

پيشوايي تن كوچك برايكشور خداوند استكه كردني باور آيا گفتم:

و بگيرند الهام آن از خود كارهاي در بدن گون گونا اعضاء تا دهد قرار

جهان مجموعها براي اما كنند, اص'ح او وسيلة به را خود اشتباهات

وي از زندگي خمهاي و پنچ در مردم تا نفرستد را پيشوايي انسانيت
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نكنند؟! استفاده

حيرت از برايگريز تو, اعضاي استكه كردني باور آيا راستي به

براي راهنمايي ولي باشند, داشته عقل چون راهنمايي سرگرداني, و

اyضطرار باب كافي, اصول كليني; � نباشد؟! انساني جامعة ترديد و شك

�/٣١٥ ص ,١ ج الحّجة, الي

محقق و نويسنده ـ emile dermenghem درمنگام اميل ١٧ـ
la vie de mahomet محمد زندگاني ـ كتابخود در فرانسويـ
سود نيروهاي كه هستند ضروري قدر همان دنيا براي <پيغمبران مينويسد: ـ

كه زمستان طوفانهاي و باران خورشيد, �مثل طبيعت> شگرف و بخش

پوشيده مي خّر و سبزي از تا ميدهند شكاف را حاصل بي و خشك زمينهاي

شود!�

قضاوت آنها نتايج ازروي حوادثرا حقانيتچنين و عظمت بايد

آرامش كه دلهايي شدهاند, نحكم و مطمئن كه استعدادهايي كرد/

فرو كه اضطرابهايي گرفتهاند, قوت كه ارادههايي يافتهاند,

نيايش سرانجام و يافتهاند شفا كه اخ'قي بيماريهاي نشستهاند,

وحي, مسئلة بازرگان, مهدي �مهندس برخاستهاند!> آسمان به كه هايي

/�٣١ ص





بخشدوم
حكومتوجدان قلمرو

روشنفكران/ ايراد ١ـ

يكديگر/ با مذهب و نظارتوجدان مقايسة ٢ـ

توجه/ قابل ايراد دو ٣ـ
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وجدان قلمروحكومت

روشنفكران ايراد

در مذهب تأثير و پيامبران بعثت بحثلزوم در كه ايرادهايي جمله از

ميگويند: استكه اين شده اجتماع نظم و فرد تربيت

تنها نه كه وجدان نام به است مرموزي نيروي انسان نهاد در

است دروني پيامبري بلكه بگيرد, را مذهبي تعليمات جاي ميتواند

به را ما دارد, دقيق نظارت ما اعمال بر حال همه در مرموز نيروي اين

و احجاف تعدي, ستم, ظفم, از ميكند, انسانيتشويق وظايف انجام

از و دعوت نيكيها به ميدارد, باز اخ'ق خ'ف كارهاي ساير

اخ'قي غير مناظر برابر در شدت به و مينمايد جلوگيري بديها

دردادگاه اورا شود خ'في اعمال مرتكب انسان گاه هر ميشود/ متأثر

كي دردنا مجازاتروحي او مجازات ميكند/ مجازات و كمه محا خود

و كرده ناراحت خود وجود درون از شدت به را انسان كه است

را وجدان م'مت تلخي كارهايخ'ف, هنگام در ما كثر ا ميسوزاند/

بزرگي يا و وجدان قدرت اثر �بر مجازات اين شدت گاهي چشيدهايم/

اين گر ا ميآورد/ در پاي از كلي به را انسان كه است اندازهاي با گناه�

مباني به ايمان اثر همان تنها نه شود, داده پرورش افراد همة در نيرو
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اين ميدهد/ انجام نيز را پيامبران كار بلكه داشت, خواهد را مذهبي

باشد: دوگروه ناحية از استكه ممكن ايراد

ماديها Tالف

براي خداپرستان كه آثاري فوايد برابر در است ممكن ماديها

ميكنند, ذكر اجتماعي و فردي زندگي شئون تمام در خدا به ايمان

پرورش از را آثار همان <ما بگويند: و كنند مطرح را وجدان بأثير مسئلة

دهيم!> در تن پرستي خدا به ندارد لزومي بنابراين ميآوريم/ دست به وجدان

و پرستي خدا فوايد هرگز ما زيرا است, روشن بسيار اينان پاسخ

خدا وجود براثبات دليل بشر, زندگي در را خدا به ايمان آثار

آفريدگار به ايمان دليل/ استنه فايده اينها اينكه خاطر به نميگيريم,

خاطر به نيستكه مصلحتي امر اويك پايان بي قدرت و علم و جهان

باشيم/ پايبند آن به آثارش و فوايد

هستي جهان براي توانا و دانا مبدأ يك به ايمان سادهتر: عبارت به

انكاري قابل غير د?يل با استكه فلسفي و علمي مسّلم حفيقت يك

مسائل ا يك هيچ كه: گفت ميتوان جرأت به و شده ثابت ما براي

به اعتقاد بنابراين ندارد, برهان و دليل موضوع, اين اندازة به علمي

و مفيد خيال يك نه است واقعي و علمي عقيدة يك خدا وجود

و اخ'ق افكار, در فراواني آثار عقيده اين كه است درست سودمند!

بحثهاي از همچنين است/ ديگري مطلب آن اما دارد, انسان كردار

جاي به نميتواند وجدان هرگز كه شد خواهد معلوم خوبي به آينده

سازد/ ظاهر خود از آثاري آن و بنشيند خدا به ايمان

نرفتهاند پيامبران تعليمات بار زير كه پرستاني خدا ب�
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مباني و انبيا تعليمات بار زير نميخواهند كه پرستاني خدا گر ا

بعثت لزوم نفي بر دليلي عنوان به را وجدان تأثير مسئلة بروند, مذهبي

ايراد اين روح زيرا است, بحثي قابل موضوع بكشند, پيش پيامبران

ذكر پيامبران بعثت لزوم براي شما كه را مصالحي چون استكه: اين

لزوم بر دليلي خاطر همين به هست, هم پرورشوجدان در ميكنيد

نميبينيم/ بعثت

به كاملي تحليل و تجزيه عناوينزير, روي بر بايد ما اينجاستكه

در را آن تأثير ميزان و وجدان حكومت قدرت سپس آورديم, عمل

حكومت منطقة و مذهب تأثير ميزان با وآنرا كنيم برسي انسان افعال

ميتواند وجدان آيا كه ببينيم آنگاه نماييم/ مقايسه پيامبران تعليمات

يا بنشيند مذعب جاي به افراد, از بعضي در حداقل يا جا همه در

خير؟

چيست؟ وجدان ١ـ

و فعاليت چگونگي و وجدان حيقت دربارة بايد چيز هر از قبل

نيستكه ترديدي كنيم/ صحبت انسان ورفتار اعمال در آن تأثير نحوة

تمام بر كه ميكند احساس خود درون در را مرموزي نيروي كس هر

مردم چه گر دارد/ نظارت او افكار و انديشهها بر حتي و گفتار اعمال,

ميتوان را كسي كمتر ولي دارند, بسيار تفاوت هم با احساس اين در

احيانا و استثنايي افراد �مگر
كند١ انكار را آن وجود اصل كه كرد پيدا

بيمار!�

احساس هميشه و نمينشيند راحت مرموز نيروي اين هرگز

تشويق خوب كارهاي به را ما خود پي در پي تذكرات با كه ميكنيم
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شكني پيمان ميگويد: ما به xمث ميدارد/ باز بد كارهاي از و ميكند

باشيد, مهربان يكديگر به نسبت مداريد, روا ستم و ظلم مكنيد,

حق شما بر كه كساني برابر در كنيد, حمايت و دستگيري را ناتوانان

راستگو و كدامن پا شناس, حق نماييد, خضوع دارند تربيت و تعليم

و/// باشيد

ما با جنگ به ما وجدان بگيرم, خ'في عمل انجام بر تصميم گر ا

اين آار سازد/ پامي بر انق'بي و طوفان ما وجود درون در و خيزد برمي

كندگيحواسو عصبانيتپرا پريدگي, صورترنگ به دروني انق'ب

هنگام در حالتي چنين هرگز آيا ميكند, ظهور ما وحود در خوابي بي

خير, كه البته ميكنيم؟ مشاهده خود در مثبت يككار انجام بر تصميم

ما روح محيط در و است هماهنگ آن با ما وجدان حال, آن در زيرا

حكمفرماست/ كامل آرامش

گرفت انجام خ'ف عمل و نيفتاد سودمند وجدان تذكرات گر ا

را خود اعتراض سيل ميكند, م'مت و سرزنش به شروع وجدان

در را او مينمايد, متأثر و ناراحت را او و كرده انسان فك متوجه

اورا و ميزند او برروح ش'ق ميكند, مجازات و محكوم خود دادگاه

ميسازد/ توبه به وادار

عمل انجام از پس جنايتكار, افراد كهخ است افتاده اتفاق بسيار

خود وجود در بلكه ميشوند, پشيمان شدت به تنها نه خود

را آنها و افتاده آنها جان به كه ميكنند احساس را سوزاني شعلههاي

از مخصوصي دستگاه كه است اين مانند درست ٢ ميدهد/ شكنجه

مقابل در نمايشآن تكرار به و كرده فيلمبرداري آنها ك هولنا جنايت
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در كه گناهي بي مظلوم جانخراش نالههاي �مانند: ميپردازد/ آمها چشم

باعث حالت اين ميكرد� التماس آنها به تضرعآميزي لحن با آخر لحظات

بگيرد! سختيقرار شكنجة مورد وجدان, تازيانة با او كهروح ميشود

ك دردنا شكنجة از رهايي براي كه شده ديده بسيار دليل همين به

را خود گدن و ميكنند معرفي بشري دادگاههاي به را خود وجدان,

شوند/ آسوده شايد تا ميگذارند, قانون شمشير زير

هيروشيما٣ي جهانيبررويشهر جنگدوم در افسريكه داستان

تل به را آبادي شهر لحظه, چند در و انداخت اتمي بمب ژاپن

شيرخوار, كودكان � گناه بي افراد از نفر هزار دهها و نمود تبديل كستر خا

و فشار اثر بر كنون ا و كرد نابود را زبان� بي حيوانات و بيمارستانها, بيماران

وجدان مجازات از نمونهاي ,٤ است شده ديوانه وجدان, شكنجة

بود ديگري جنايتكاران فرمان مجري كه ـ را جنايتكار افسر اين است/

اما ٥ وجدان! شكنجة و فشار وتنها تنها آري, كرد؟ ديوانه چيزي چه ـ

تشويق را او وجدان ميگيرد, نيكي كار به تصميم انسان كه هنگامي

آخر تا و مينمايد وتحسين تقدير وري از عمل, انجام از پس ميكند,

قرار وجدان نوازش مورد ميآورد, ياد به عملرا آن خاطرة هرگاه عمر

غرور انبساط, خوشحالي, احساسيكنوع جهت همين به ميگيرد:

ميكند/ خود در سربلندي و

بد يا نيك عمل يك انجام مشغول انسان كه لحظاتي همان در

صورت در تا ميكوشد قدرت كمال با و نشيند نيم آرام وجدان است,

را شجاعتي نمايد, تضعيف دوم, صورت در و تقويت را انسان اول,

لكنت سرافكندگي, وتزلزل, خوب كارهاي انجام هنگام در انسان كه
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در بد كارهاي انجام هنگام در كه دستيرا ولرزش پريدگي رنگ زبان,

است/ وجدان فعاليت اثر بر ميكند, احساس خود

ـ آثار همين راه از جز ـ وجدانتعريفجامعي براي نتوانيم ما شايد

روح �مانند: ما دروني نيروهاي ساير مانند هم وجدان زيرا كنيم, پيدا

شناخت/� ميتوان آثارش راه از را آن تنها كه دارد مرموزي حقيقت

ـ است آدمي سرشت جزء كه ـ وجدان حقيقت كه است ممكن

است مسّلم كه آنچه اما باشد/ نقصان از فرار و كمال به عشق از جلوهاي

وجود آدمي نهاد در درخشاني آثار چنان با نيرويي چنين استكه اين

دارد/

درجاتوجدان اخت<ف ٢ـ

نيستند/ يكسان وجدان, قدرت نظر از انسانها كه نيست شكي

پرورش مساوي شرايط در ظاهر به كه ديدهشدهاند بسياري افراد

و قدرت نظر از اما معلومات� مقدار و سن زندگي, محيط �مانند: يافتهاند

با كه گوني گونا آمدهاي پيش برابر در يعني متفاوتند/ وجدان ضعف
٦ ميدهند/ نشان مختلفي عكسالعملهاي دارد, ارتباط وجدان

حكومتهاي همانند وجدان حكومت كه است اين حقيقت

از دارد, بيكفايت و كفايت با و ضعيفوقوي نا?يق, و ?يق خودمان

چشمهايگريانيككودك مشاهدة از هستندكه اشخاصي يكطرف

گر ا و ميشوند ناراحت شدت به مظلوم يك خوردن سيلي يا يتيم

و هستند فكر در مدتها شوند كوچكي ستم يك مرتكب خودشان

از كه ميشناسيم را افرادي ديگر طرف از نميكنند/ فراموش هرگز

دستجنايتكارينقشبرزمين به گناهيكه بي خونين جسد مشاهدة
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كنند كي ناراحتي احساس كوتاهي لحظات فقط شده,

وجدان نداي ـ شد خواهد اشاره بعدا د?يليكه به اوقاتـ پارهاي

احساس كمتر كه ميشود ضعيف قدري به بعضي وجود درون در

و ميزنند جنايتي هر به دست ندارند/ وجداني xاص گويا و ميشود

كنند! نيم هم ناراحتي احساس هرگز

نيروهاي از بسياري مانند نيز وجدان كه نيست انكار قابل هم اين

و راهنماييعلمي و عمل تكرار تلقيت, با و است نمو و رشد قابل دروني

ضعيف مخالف, عمل تكرار يا مراقبت عدم اثر بر و قويتر عملي

ميشود/

تشخيصدارد به بستگي وجدان ٣ـ

كه كردهاند تشبيه عادلي قاضي يك به را وجدان بعضي اينكه

بعضي از چه گر شده, گذارده انسان قلب روي او قضاوت كرسي

قاضي اينكه: آن و دارد بزرگ عيب بك ولي است صحيح جهات

خود از علمي اط'عات گونه هيچ قاضيها, ساير خ'ف بر وجدان
٧ كند مراجعه عقل به بد و نيك تشخيص در بايد حتما و ندارد

به كاتتنها ادرا نيست/ كي ادرا يكنيروي وجدان عبارتديگر: به

به انسان اينكه محض به ولي ميگيرد, صورت فكر و عقل وسيلة

نيروي داد, تشخيص را چيزي بدي و خوبي خود فكر و عقل كمك

عقل كه خوبيهايي به را انسان ميخيزد بر جا از وجدان مرموز

تشخيص در عقل گر ا بنابراين ميكند/ منع بديها از و تشويق شناخته

شد! خواهد اوگمراه دنبال به هم وجدان شود, اشتباه دچار بد و نيك

فرماييد: توجه زير مثال به موضوع اين شدن برايروشن
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دانشمندان, از �اعم مسلك دو طرفداران كه افتاده اتفاق بسيار

صف يكديگر برابر در و///� ارتش سياستمداران, نويسندگان, مخترعان,

است ممكن ميشود/ شروع گرم و سرد جنگهاي ميكنند/ آرايي

مسلك دو اين از يك هيچ به واقعي ايمان طرفين از زيادي عدة

همايت به را آنها شخصي, منافع و زندگي شرايط وتنها باشند نداشته

صفوف ميان در مسلم طور به ولي باشد, داشته وا طرف دو از يكي

و دارند ايمان مسلكخود به كه ميشوند يافت افرادي طرف, دو هر

ميكنند/ دفاع آن از و برخاسته آن حمايت به دليل همين به

ونابود بهكشتن ميافتند, هم جان به طرفين وقتي استكه بديهي

تنها نه كه ميرسد نظر به چنين و ميكنند افتخار يكديگر كردن

خود به بلكه است, راضي عمل اين از هم طرف دو هر وجدان

بشريت جهان به خدمت راه در قدمي را اعمال اين و ميبالند

سير متناقض راه دو در گروه دو اين وجدان حقيقت در ميدانند!

دليل همين به و مينمايد صادر يكديگر مخالف حكم دو و ميكند

است/ آسوده دو هر وجدان

تابع يك هر وجدان اينكه براي آمده؟ پيش جرياني چنين چرا

هر طرفين�يا از يكي وفكر عقل مسلم طور وبه اوست عقل تشخيص

يك كه ـ هم را وجدان فكري, اشتباه همين اما شده, اشتباه دچار دو�

است! كشانيده گمراهي به ـ است اجرايي قدرت

رسوم آدابو با وجدان رابطة ٤ـ

وجدان قضاوت در مهمي نقش نيز ورسوم آداب و محيط وضع

دارد/
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رايج محيط يك در خ'في و غلط كارهاي كه شده ديده بسيار

پيدا كسي كمتر محيطي چنين در ميرود/ بين از آن قبح و ميگردد

بسيار افراد �مگر شود/ ناراحت كار آن انجام از وجدانش كه ميشود

به قادر و گشوده خود عقل پاي و دست از را رسوم و عادات زنجير كه نادري

ميباشند/� آزاد و منطقي صد در صد قضاوت

و رسم صورت به و نشده رايج عمل اين كه ديگري محيط در اما

خود اين ميگردد/ متأثر آن انجام از كس هر وجدان و نيامده در عادت

چگونگي و محيطها وضع به وجدان قضاوت كه است اين بر دليل

دارد/ بستگي آن ورسوم عادات

گوشت خوردن و حيوانات كشتن كه ـ هندي اقوام ميان در :xمث

يك بريدن سر منظرة مشاهدة از افراد وجدان ـ است ممنوع آنها

در ميشود, ناراحت شدت به گوشت, تكه يك جويدن يا حيوان

تقريبا استـ كامxرايج موضوع اين كه ـ ما محيطهاي در كه صورتي

نميشود/ احساس ناراحتي گونه هيچ

حقيقت در زيرا است, نادرست و غلط هندوها فكر طرز اين البته

موجود بدن نيستكهجزء متصور اينبراييكحيوان از با?تر كمالي

هستي از با?تر سطح يك در ترتيب اين به و ميگردد عاليتري

نوبة به گياه و گياه جزء ك خا كه طور همان گيرد/ قرار خود معمولي

ناموس و تكامل قانون همان اين و ميشود حيوانات بدن جزء خود

فرزندانآدمو ميان در اينكه از 3بگذريم آفرينشاست/ جهان

بر امتيازي تنها نه كه ميشوند پيدا كساني حوا

كم مراتب به وجودشان بلكه ندارند, چهارپايان
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براي تكاملي حيواناتشوند طعمة گر ا استو مصرفتر

هندوها فكر طرز اينكه فرض بر حال است!@ داده روي آنها

انجام از ما وجدان ناراحتي عدم براي دليلي هيچ آيا باشد, صحيح

ميگويند: اينكه دارد؟ وجود ما محيط در آن بودن رايج جز عمل, اين

تقريبا ميكند, كم را آن �زشتي� قبح محيط, يك در زشتي عمل رواج

چنين در كه ماست وجدان اين است/ معني همين به اشاره

زنگ آن قضاوت برندة شمشير و ميشود عادت بد محيطهايي

قضاوت كه نميماند باقي موضوع اين در ترديدي بنابراين ميزند/

همين بر دارد/ محيط ورسوم عادات وضع به بستگيزيادي وجدان,

يك در كه غلطي رسوم و عادات با مبارزه براي نميتوانيم اساس

پشتكوه در :xمث كنيم/ استفاده وجدان حربة از دارد وجود محيط

حق باطلنمودن در عجيبي مهارت آن مردم كه دارد وجود قافكشوري

معامله عمل, اين روي رسمي طور به و درند باطل دادن نشان حق و

هم وجدان بي شايد ميگذارند! حساب حق هم را آن نام و ميكنند

ـ عمل اين اما باشند, داشته وجدان از سهمي خود اندازة به و نباشند

وجدان با كه شده رايج آنها ميان در قدري اززشتترينكارهايتبه كه

كار اين براي د??ني حتي ميدهند, انجام را آن آسوده خاطري و

براي تجارتي اجناس فروش و خريد مانند درست كه دارد وجود

عمل اين هم شايد ميكنند, فعاليت معام'ت, گونه اين دادن جوش

اينكه با جهت همين به ميدانند! خلق به خدمت گشاييو يكنوعكار را

مردمي است, نظير كم دنيا در آنها زميني زير منابع و ك خا آب,

به وجدان محيطي چنين در ترحماند! قابل و دست تهي بيچاره,
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كند/ مبارزه رايج عمل اين با ميتواند ندرت

عمل تكرار با وجدان رابطة ٥ـ

تأثير در نيز محيط� عادات مقابل �در شخصي عادات يا عمل تكرار

پي در پي جنايات مرتكب كه افرادي دارد/ فراوان دخالت وجدان

و متأثر شدت به اول دفعة در وجدانشان است ممكن ميشوند

ميشود بعدكمتر دفعات در اينناراحتي قدري به ولي ناراحتگردد,

كه ميكند پيدا رسوخ قدري به آنها روح در عادت اين كه جايي تا

مانند نميكنند/ احساس ناراحتي گونه هيچ جنايت ارتكاب هنگام

دستبه موقعيتخود حفظ براي كه كار كهنه سياستمداران از بعضي

ميشود, راست بدن بر مو آن شنيدن از كه ميزنند كي هولنا جنايات

كامxخونسرد ميكنند مشاهده را منظره آن خودشان كه هنگامي ولي

و ندارند وجداني عذاب هيچگونه پيداستكه ظاهرشان از و وآرامند

عمل تكرار اثر بر الهي نيروي اين تدريج به استكه: آن امر اين علت

است/ افتاده كار از و رفته تحليل وجدان, قضاوت به اعتنايي بي و

نيفتد, كار به وروحي جسمي نيروهاي ساير مانند هم وجدان گر ا

طبيعي علوم دانشمندان ميافتد, كار از و ميرود تحليل تدريج به

عموما كه ميكنند زندگي تاريك غارهاي در حيواناتي ميگويند:

نبودهاند, چنين نخست روز از آنها دارند, نابينايي چشمهاي

ولي ميكردند, زندگي غار بيرون در و داشتند بينايي چشمهاي

تاريكراند, غارهاي آن درون به را آنها زندگي, ضرورت كه هنگامي

شد/ نابينا و تحليلرفت تدريج به و ماند باز فعاليت از هايشان چشم

زندانهاي به محكوم طو?ني مدتي براي كه افرادي همچنين و
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كار از كوچك محيط آن در پاهايشان اعصاب ميشوند, انفرادي

ندارند/ حركت قدرت مدتي تا ميگردند آزاد كه هنگامي و ميافتد

بي مورد كه هنگامي يعني است/ درستهمينگونه نيز نيرويوجدان

ميرود/ بين از تدريج به شد واقع اعتنايي

به اثرتكرار, بر كه نيكيرا بخواهدكارهاي انسان گر ا ديگر طرف از

وجدان, زيرا ميشود, ناراحت فوقالعاده كند, ترك ـ كرده عادت آن

است/ كرده پيدا فوقالعادهاي حساسيت

داد؟ فريب را وجدان ميتوان آيا ٦ـ

بسيار يعني است/ مثبت حتما پاسخآن استكه مهمي سئوال اين

او و ميگذارد ك'ه خود وجدان سر اصط'ح به انسان, استكه شده

در را عملي بدي و زشتي اينكه با ما كه: ترتيب اين به ميزند/ گول را

ولي داريم, ايمان آن به حقيقتا و دريافتهايم خود فكر و عقل اعماق

آن براي تفسيري و توجيه وجدان, فشار و سرزنش از فرار براي

و ميدهيم نشان وارونه خود وجدان برابر در را مطلب و تراشيده

ـ ترومن از است! پسنديده و صحيح عملي كه ميكنيم وانمود چنين

خود عمل توجيه براي كه ميكنند نقل ـ آمريكا اسبق جمهور رئيس

كي, كازا نا و هيروشيما پناه بي شهر دو روي بر اتمي بمبهاي انداختن �فرمان

كار اين گر <ا است: گفته گناه� بي نفر هزاران كشتن و جهاني دوم جنگ در ژاپن

ميشدند! كشته بيشتري افراد وقت آن و بوديم جنگ مة ادا به ناچار نميكردم را
١٠

نيستم!!> ناراحت فرمان, اين صدور از من بنابراين

پرسيد! خودشان از بايد دهند, ادامه جنگرا بودند مجبور چرا اما

يا خود وجدان فريب براي جمهور رئيس آقاي كه است بديهي
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از ميتوانست چگونه نه وگر شده عذري چنين به متوسل ديگران,

در كند؟! زندگي عمري و بماند آسوده خود وجدان ك دردنا مجازات

وجدان ناراحتي شدت از بوده كار اين مأمور كه افسري كه حالي

براي عذري چنين بتواند كه نبوده سياستمدار آنقدر زيرا شده, ديوانه

گونه اين با كه بوده اين از بيدارتر وجدانش يا و بتراشد خود وجدان

در زيرا نرويم, دور خيليراه اغفالگردد! پايه بي و ضعيف منطقهاي

براي آن مرتكبين كه ميشود غلط كار هزاران خودمان, محيطهاي

داري خنده عذرهاي به وجدان مجازات و سرزنش توبيخ, از رهايي

چرا كه: ميگوييم افراد از بسياري به وقتي :xمث ميشوند/ متوسل

دزد مملكت اين در كي ميگويند: ميكنيد؟ دزدي

گرفتي؟ رشوه كسي ف'ن از تومان هزار چرا نيست؟!///ميگوييم:

رشوه ميليون ميليون بعضي نخواندهاي؟ را روزنامهها مگر ميگويد:

ندارد؟! اهميت كه ما مال ميگيرند/

كه را نفري چند داشتم كه حالي در ميگفت: دوستان از يكي

حذر بر زشت عمل اين از و ميكردم سرزنش بودند, قمار مسئول

خداوند ندارد/ اشكالي اينكه آقا گفت: آنها از يكي گهان نا ميداشتم,

فرموده: قرآن در

مكن!!!> آزاري مردم بسوزان, منبر بخور, <مِي

از بسياري و ١١
معذور المأمور ساختگي جملة بارها همچنين

خودمان گوش با كارها از خيلي توجيه براي را ديگر مثالهاي

شنيدهايم/

اساس بي عذرهاي و سفسطهها گونه اين هميشه نيستكه چنين
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براي اوقات, از بسياري در نيز انسان بلكه باشد, ديگران فريب براي

از بسياري در نيز انسان بلكه باشد, ديگران وجدان دادن فريب

او ميكند/ استفاده آن از خود وجدان دادن فريب براي اوقات,

و گمراه وسيله, اين به را خود وجدان وسيله اين به ميخواهد

كمة محا شر از تا سازد خاموش را آن كنندة ناراحت فعاليتهاي

را عذرها اين بودن باطل هم خودش البته شود/ راحت وجدان

در را تشخيص اين وجدان, سر بر گذاردن ك'ه براي اما ميداند,

چنين مسلما نرسد/ وجدان گوش به تا ميسازد مخفي قلب اعماق

آنها وجدان نيستند/ بيدار و نيرومند xكام وجداني داراي افرادي

خيلي ميتوان كه است هالويي و ساده ويج, و گيج آدمهاي مانند

زد! گول را آن سريع

غرايز با وجدان مبارزة ٧ـ

و است معنوي مؤثر عامل يك ما وجود در بيدار وجدان چه گر

باشد بايد كه چنان وليآن كند, حدوديكنترل تا را ما اعمال ميتواند

نيست/

غرايز و اميال وساير وجدان كش كشا در كه افتاده اتفاق بسيار بلكه

شكست وجدان و////� پرستي, مال جنسي, شهوت جاهطلبي, �خودخواهي,
١٢ است/ شده نشيني عقب به مجبور و خورده

ديگري ناموس به جنسي غريزة طغيان اثر بر كه جواني وجدان

دارد, هم بيداري و زنده وجدان بسا چه نيست/ مرده ميكند, تجاوز

است/ بوده وجدان نيروي از بيش او جنسي غريزة نيروي اما

و تقّلب به دست حساب, بي ثروتهاي اندوختن براي افراديكه
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و///� تقلبي بهادر اوراق دارو, �انواع مردم نيازمنديهاي تمام در تزوير

است ممكن مياندازند, خطر به را عدهاي جان راه اين از و ميزنند

كه خورده شكست وجدان يك مسلما ولي باشند, داشته هم وجدان

ميكند/ نشيني عقب ثروت, به مفرط ع'قة برابر در

موارد از بسياري در كه ـ دنيا سراسر سياسي رجال از بعضي شايد

عادي, مواقع در ـ ميگذارند پا زير را انساني و اخ'قي اصول تمام

زياد ع'قة و مفرط جاهطلبي اما باشند, داشته بيداري نسبتا وجدان

را وجدانها استكهقويترين نيرومند چنان آنها در موقعيت حفظ به

در دائمي كشمكش يك همواره اينكه: خ'صه ميآورد! در زانو به

گاهي دارد, وجود غرايز و اميال و احساسات ساير و وجدان ميان

مخالف/ نيروهاي با اوقات از بسياري در و است وجدان با پيروزي

تربيت از كافي بهرة كه افرادي در وجدان شكست موارد است بديهي

كمتر/ يافته تربيت افراد در و است زياد بسيار ندارند,

# # #

به و شد گفته وجدان شناسايي براي مختلفي مطالب اينجا تا

آشنا مرموز نيروي اين تأثير چگونگي و موقعيتوجدان به كافي مقدار

نيروي آيا كه ببينيم و ميگرديم باز مطلب اصل به كنون ا شديم/

كند پر را پيامبران نيرويمذهبوتعليمات خالي جاي ميتواند وجدان

خير؟ يا
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جايمذهب! به وجدان

مذهب جاي به وجدان جانشيني مدعي كه كساني حقيقت در

نه ديگر: عبارت به نشناختهاند! كامل طور به را كدام هيچ هستند,

تأثير حدود ونه كردهاند ارزيابي مذهبرا اجتماعي و موقعيتفردي

را/ وجدان

آن حكومت قلمرو و وجدان ماهيت دربارة كه نكاتي به توجه با

موضوع اين اثبات براي ديگري دليل به چنداني احتياج شد, گفته

استكه خوب است, توجهي قابل و مهم موضوع چون ولي نداريم,

هدف كتاب, اّول بخش در شود/ بيشتري دقت و بحث باره, اين در

اجتماعي� قوانين اصQح و تربيت قسمت�تعليم, سه در را پيامبران بعثت

قسمت سه اين از يك هر دربارة مشروح طور به و كرديم خ'صه

شد/ بحث

مذهب جانشين ميتواند وجدان ميگويند: كه كساني از بايد حال

است؟ پرسشزير سه از يك كدام شما منظور كه: كرد سئوال شود,

گيرد قرار آسماني بزرگ معلم نقشيك در ميتواند وجدان آيا ١ـ

از و است ?زم ما اجتماعي و فردي سعادت براي كه ـ را علومي و

بياموزد؟ ما به ـ دريافت را آن نميتواند عادي مطالعات طريق

گونه از خالي كامل, مربي يك عنوان به ميتواند وجدان آيا ٢ـ

خطا, و گناه لغزش,

باشد؟ ما راهنماي اخ'قي, اصول در و كند تربيت را ما

تعليم ما به را اجتماع ادارة قوانين اصول ميتواند وجدان آيا ٣ـ

اول, سئوال پاسخ مسلم, طور به كند؟ اص'ح را موجود وقوانين دهد
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تعليمي جنبة وجدان شد, گفته xقب كه طور همان زيرا است, منفي

كند, استفاده عقل تشخيص از خود قضاوتهاي در بايد بلكه ندارد,

اشتباه و گمراهي دچار مطالب, تشخيص در عقل گر ا جهت همين به

چگونه حال اين با شد, خواهد گمراه آن تبع به نيز وجدان شود,

را ما است عاجز دركآن از عقل حقايقيكه مورد در ميتواند وجدان

زيرا است, منفي نيز سوم و دوم سئوالهاي پاسخ كند؟! راهنمايي

داشته ما به نسبت كاملتري وجود گذاري, تأثير جهت مربي, بايد

كند/ نفوذ ما وجود اعماق در خود ممتاز اخ'ق و روحيات با و باشد

نيز وجدان همچنين نيست/ ساخته وجدان از كار اين استكه روشن

عقل تشخيص به متكي بد, و نيك تشخيصاخ'ق در استكه ناچار

اينحال با ميرود/ او دربارة همهگونهگمراهي امكان اينرو از و باشد

شود؟ اخ'ق رهبر ميتواند چگونه

يك تنها بلكه نيست, قانونگزار وجدان, كه است مسّلم هم اين

شناخته رسميت به قوانين دنبال به هميشه كه است اجرايي قدرت

قاضي يك شبيه اينكه يا و ميدارد بر قدم انسان, فكر و عقل شدة

شدة تدوين مقررات و قوانين طبق قضاوت, هنگام بايد كه است

نقش و بعثت لزوم بحث در كه آنچه به توجه با كند/ حكم قبلي,

مقايسة و گفتيم قانونگزاري و تربيت تعليم, موضوعات در پيامبران

به شد, گفته وجدان تأثير و فعاليت حدود بارة در آنچه با آن دقيق

سه اين از يك هيچ در تواند, نيم وجدان كه ميشود روشن خوبي

وجدان كه شد متذكر بايد ولي باشد/ پيامبران بعثت جانشين قسمت,

رفتار> و اعمال در <نظارت موضوع وآن دارد مشترك وجه يك مذهب با
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ثابت ما اما است/ مؤثر انسان عمل اص'ح و تربيت در كه ماست

و تأثير از ضعيفتر بسيار قسمت, اين در فعاليتوجدان كه ميكنيم

مذهباست/ نفوذ

يكديگر مقايسةنظارتوجدانومذهببا
دروني مراقبت نيروي يك بشر, براي وجدان كه نيست انكار جاي

باطنيگذارد! پيامبر را آن نام ميتوان جهت اين از ميشود/ محسوب

وجود به مذهبي, تعليمات و خدا به ايمان مهم آثار از يكي و

است/ حالتي چنين آوردن

نباشد, متكي مذهبي تعليمات و ايمان اساس به وجدان گر ا ولي

كه حالي در ميدهد, انجام نارسا و ناقص طور به را وظيفه اين

داد/ خواهند انجام كاملتري صورت به را آن مذهبي اعتقادات

و نظارت موارد از پارهاي در استكه ممكن چه گر ا اينكه: توضيح

به تجاوز و خ'ف كارهاي انجام از را انسان وجدان دائمي مراقبت

نظارت و مراقبت با را آن كه هنگامي ولي دارد, باز دگران حقوق

شد خواهيم متوجه كنيم, مقايسه پيامبران تعليمات و مذهبي اعتقادات

است: ناچيز بسيار د?يلزير به كه

ندارد كافي اجرايي وجدانضمانت ١ـ

جز كاري ميكنند, سرپيچي او فرمان از كه كساني برابر در وجدان

اين گاهي كه است درست نيست/ ساخته او از م'مت و سرزنش

جنايت و دارند قوي فوقالعاده وجدان كه افرادي در سرزنشها

است ممكن كه است شديد اندازهاي به شدهاند, مرتكب كي هولنا

فشار و شكنجه از رهايي براي كه آنجا تا كند بيمار يا ديوانه را آنها
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و ميشود واقع ندرت به امور اين امّا بزنند, انتحار به دست وجدان

هم را نفر يك ما گناهكار صدها ميان از شايد دارد/ استثنايي جنبة

شديد اندازه اين تا آنها در وجدان شكنجه فشار كه كرد پيدا نتوان

كم بسيار موضوع اين كوچكتر خ'فهاي مورد در خصوص به باشد,

كثر ا براي كه است م1يم قدري به وجدان مجازات اينكه: خ'صه است/

ميباشد! تحمل قابل مردم

قابل پاداشهاي نميتواند و نيك كارهاي برابر در وجدان همچنين

انجام هنگام كه ـ روحي آرامش احساس همان جز و بده! توجهي

است زودگذر مردم كثر ا براي و ميشود ايجاد نيك وكارهاي وظايف

داشت/ انتظار او از ديگري پاداش نميتوان ـ

قوي و حساس فوقالعاده وجدان كه افرادي اينجا در بايد باز

بر را وجدان آسودگي و آرامشخاطر اين است ممكن احيانا و دارند

در زيرا نميدهيم, قرار خود بحث مورد دارند, مقدم پاداشها تمام

اجتماع افراد كثريت ا روي بر حكم اجتماعي, بحثهاي اينگونه

كمياباند/ و نادر بسيار چناني, آن افرادي و است

كيفرهاي و جاوداني سعادت جزا, روز و خدا به �ايمان مذهبي عقايد اما

ضمانت بزرگترين ـ است انبيا تعليمات آثار از كه ـ ك� دردنا و سخت

ميشوند/ محسوب مذهبي قوانين و دستورها براي اجرايي

و درون اسرار از جهان پروردگار كه: باشد اين به معتقد كه كسي

كوچكترين است, خبر با جا همه و چيز همه از و كس هر برون
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�٣ . �سبأ اWرض/// في W و السموات في ذرة مثقال عنه يعزب W///-١

تواناست, چيز همه بر نميماند��١, مخفي وي بر جهان اين حوادث

�٤٤ �فاطر. اWرض/// في W و السموات في شييء من ليعجزه الله كان ما و ///-٢

فوقالعاده او پاداش ,�٢� نيست, مشكل او قدرت برابر در چيز هيچ

مقام خواستنيهاست, تمام مركز و جاوداني برينش بهشت و زياد

و است معنوي لذت عاليترين او ك پا ذات به نزديكي و قرب

و بين باريك اعمال, حساب در و جانفرسا ك, دردنا او مجازات

�٨ و ٧ . �زلزال # يره شرا ذرة مثقال يعمل من و # يره خيرا ذرة مثقال يعمل ٣-فمن

از بيشتر بسيار انسان وجود در اعتقاد اين تأثير ,�٣� است سختگير

انكار قابل غير حقيقت يك اين و اوست كيفر و پاداش و وجدان تأثير

است/

شهوات قدرت برابر در وجدان استكه شده بارها دليل همين به

ايمان كه حالي در ميكند, نشيني عقب و ميخورد شكست غرايز و

پيروز و مقاومتكرده آن برابر در كه ميشود باعث جزا وروز خدا به

با زنان و مردان زندگي تاريخ در زيادي نمونههاي موضوع اين گردد/

نيز خود روزانه زندگي در و نيست آن شرح فرصت كه دارد ايمان

ديدهايم/ را آن از نمونههايي

قدرت كه: ميشود گرفته نتيجه چنين بيانات اين مجموع از

مذهبي عقايد و ايمان اجرايي قدرت با مقايسه قابل وجدان اجرايي

نيست/

وجدان شدن گمراه امكان ٢ـ
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ممكن وجدان شد, بحثاشاره مقدماتاين درضمن كه همانطور

تضمين مبدأ يك به زيرا شود, گمارده فكري اشتباهات اثر بر است

و عادات و محيطها اخت'ف با دليل همين به و نيست متكي شده

است/ تغييرپذير رسوم

از آنها مصونيت كه ـ پيامبران تعاليم و خدا به ايمان كه حالي در

اين از هيچيك ـ شده تضمين خداوند ناحيه از گمراهي و اشتباه

واقع آلوده محيطهاي تأثير تحت تنها نه آنها ندارد/ را عيوب

ـ تاريخ شهادت به ـ محيطها سازندگي باعث بلكه نميشوند

ميشدند/

وجدان فريبخوردن امكان ٣ـ

نيست/ مشكلي كار وجدان چنگال از فرار شد بيان كه همانطور

آن روي به و ميدهند فريب را خود وجدان كه آنهايي بسيارند

هم را اين خيال حتي ايماني با آدم هيچ اما ميگذارند, سرپوش

و غلط استد??ت و سفسطهها با ميتوان را خدا كه نميكند

راه از غير به اينكه خ'صه كرد/ مجازاتشفرار از و داد فريب ساختگي

چنگال از و شد نزديك او به نميتوان صداقت درستكاري حقيقت,

فريب را خدا ميتواند كه كند تصور كسي هر يافت/ مجازاتشرهايي

با نيز نظر اين از وجدان است/ داده فريب خودشرا حقيقت در دهد

نيست/ مقايسه قابل مذهبي عقايد

ندارد عمومي جنبة نظارتوجدان ٤ـ

كثريت ا با همه اجتماعي بحثهاي در بايد كه شد اشاره با? در

مفيد معدودي افراد براي كه را موضوعاتي و گرفت نظر در را اجتماع
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مورد اجتماعي اساسي اصل يك عنوان به نميتواند است مؤثر و

شود واقع قبول

يك از اجتماعات بيشتر در مردم كثر ا كه است روشن طرفي از

توجهي�به قاب اثر آنها ورفتار اعمال در بتواند كه ـ مؤثر و قوي وجدان

مذهبي عقايد گر ا و نيستند برخوردار بگذردـ مذهبي� عقايد تأثير مقدار

وجدان نيروي اولي طريق به كند, وظيفه انجام به وادار را آنها نتواند

هم مؤثري وجدان چنان پرورشآن و دهد انجام را كار اين نميتواند

رشيد, نظر هر از مردمش كه اجتماعي درباره بحث جنبة آنها در

خيالي يكبحث باشند برخوردار محكم وجدان يك از و تربيتيافته

از كه ممالكي در مخصوصا جنايات, ك وحشتنا توسعه نيست/ بيش

شاهد آنها مفاسد آور حيرت آمار و دارند بيشتري سهم كنوني تمدن

است/ مطلب اين گوياي

عامل يك صورت به ميتواند مذهبي عقايد و خدا به ايمان ولي

از را خود پيروان است ممكن كه آنجا تا و باشد جهاني و عمومي

�وجدان موضوعوجدان حاليكه در نمايد, حفظ وتبهكاريها آلودگيها

دارد/ خصوصي جنبة بيشتر مؤثر� و قوي

فساد چنگال از ميخواستآنقومرا �mnopq � اس'م پيغمبر گر ا :xمث

وجدان پرورش و تربيت جنايت,///بوسيلة قتل, كندگي, پرا اخ'قي,

توجه راه از تاريخ شهادت به ولي نبود, ممكن مسلما دهد, نجات

وحي طريق از كه ـ آسماني تعليمات و خدا سوي به مردم دادن

تاريخ تمام كه آورد بوجود عظيمي تحول چنان آن ـ بود دريافته

آن از بشري تاريخ برجستة و بزرگ فصل يك عنوان به جهان نويسان
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ميكنند/ ياد

نتيجة وجدان از استفاده كه نيست معلوم كنوني جامعههاي در

زمينة امروز علمي پيشرفتهاي كه است درست باشد داشته بهتري

در ولي است, ساخته فراهم واقعيات قبول براي مناسبتري فكري

سادة زندگي به نسبت كنوني زندگي فريبندگي و برق و زرق مقابل

گردانيده آمادهتر وجدان تضعيف و انحراف براي را زمينه گذشته,

است!

وجدان تأثير كمشدن و گناه تكرار ٥ـ

اعتنايي بي كه شد ثابت مطلب اين مقدماتيوجدان بحثهاي در

ضعيف را وجدان تدريج به خ'ف اعمال ارتكاب و وجدان نداي به

صورت به را آن xعم كه ميرسد جايي به كار و ميسازد ضعيفتر و

تصرفيرا و دخل قدرتكوچكترين كه ميآورد! در مغرولي كم يكحا

ندارد/ خود قلمرو در

مرتكبكار استكهكمتر افرادي در وجدان تأثير بيشترين اين بنابر

نوع يك وجدان حكومت قلمرو در هم اين شدهاند/ خ'في

و مذهبي اعتقادات كه حالي در ميشود, محسوب محدوديت

بگيرد جاي دلها در صحيحي صورت به گر ا پيامبران تعليمات

موضوع اين فراوان نمونههاي كند, اص'ح را افراد آلودهترين ميتواند

است/ فراوان اس'م, تاريخ ?به?ي در مخصوصا تاريخ, در

حكومت منطقه طرفي از ميگيريمكه نتيجه چنين شد گفته آنچه از

محدودتر مذهب منطقة حكومت به نسبت جهاتزيادي از وجدان

تأثير به نسبت نفوذ منطقه همان در تأثيرش ديگر, طرف از و است
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ميباشد/ ضعيفتر و كمتر مذهببسيار و ايمان

تشبيه كدامني پا و صميمي رفيق يك به ميتوان را قوي وجدان

مضايقه اندرزي و پند هرگونه از و است انسانهمراه با هميشه كه كرد

هم آنها نصيبهمهكسنميشود/ رفيقي استچنين بديهي نميكند/

يكسان دلسوز و صميمي دوست اندرزهاياين قبول در همه دارند كه

فريب را صميمي رفيق اين احيانا است ممكن گذشته اين از نيستند/

قابل اجرايي ضامن او اندرزهاي ع'وه به گذاشت/ ك'ه و داده

ايمان تأثير با نميتوان آنرا وتأثير نفوذ هرگز وسرانجام ندارد توجهي

خدا بدون <وجدان مينويسد: ـ فرانسوي معروف فيلسوف و شاعر ـ ١-Wمارتين
است!> قاضي بدون دادگاهي مانند

�١� كرد مقايسه مذهبي و صحيح عقايد و خدا به

قابلتوجه ايراد دو
صد در صد نميتواند وجدان گر ا بگويد: كسي است ممكن ١ـ

يك به را انسانها و سازد كن ريشه را اجتماعي و اخ'قي مفاسد

هم مذاهب دهد, سوق خ'فكاري گونه هر از خالي و صحيح زندگي

اصط'حيكمدينة به و دهند انجام كاريرا چنين نتوانستهاند كنون تا

نيست, وجدان متوجة تنها ايراد پساين آورند/ وجود انسانيبه فاضلة

ميباشد/ هم مذاهب گريبانگير بلكه

نظر �از وجدان نارساييهاي دربارة كه بحثهايي ما منظور پاسخ:

هر در مذاهب بگوييم: كه نبود اين كرديم اجتماع� كنترل و نظارت
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ساختهاند, كن ريشه كلي به را مفاسد گذاردهاند قدم كه اجتماعي

فرد اص'ح در تأثير مقدار نظر مذهباز و وجدان مقايسة ما منظور بلكه

اثباتكنيمكه: ميخواهيم ما بود/ گون مفاسدگونا با مبارزه و اجتماع و

به انسان گفتار و اعمال كنترل در صحيح مذهبي عقايد و ايمان اثر

هم با مقايسة قابل چندان حتي است, وجدان تأثير از بيش مراتب

ديگري تأثيرات خدا, بزرگ پيامبران تعليمات اين بر ع'وه نيستند/

كه دارد ـ اعمال بر نظارت مسئلة از غير ـ اجتماع و فرد تكامل در نيز

در مشروح طور به ��قب است/ صفر آن برابر در نظر اين از وجدان تأثير

شد/� بحث باره اين

حكومت در آنها هيچيكاز كه دارد نارساييهايي وجدان, نظارت

مذهبي عقايد تأثير دليل همين به نميشود/ ديده مذهبي عقايد

است/ ضعيف وجدان, تأثير و دار وريشه عميق

بزرگ, پيامبران تعليمات ساية در كه بودهاند بزرگي جامعههاي

مختلف شئون در جانبهاي همه و اساسي اص'حات به موفق

نداي به تنها ميخواستند گر ا كه صورتي در شدهاند, اجتماعي

نميشد/ آنها نصيب موّفقّيتي چنين هرگز دهند, گوش وجدان

همه آن با ـ مذهبي اعتقادات هم امروزه گر ا نرويم/ دور راه

گونه هيچ جهان مردم و شود برداشته بشري جوامع از تحريفها!

طور به نكنند, احساس خود در وجداني مسئوليت جز مسئوليتي

آدم به مردم از عدهاي حتي و ميشود برابر چندين كنوني مفاسد يقين

پرداخت! خواهند خواري

صحيح تبليغات سري يك جهان, رسانههاي وسيلة به دائما گر ا
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اجرا بهگونهاي روانشناسي واصول زبانروز با مطابق و متنوع مذهبي

ايمان و تقويتگردد و زنده دنيا مردم تمام در مذهبي عقايد كه شود

جايگير دلها كانون در اعمال, كيفر و پاداش و رستاخيز روز خدا, به

شود,

مفاسد و شد خواهد عوض كنوني دنياي چهرة شك بدون

يافت/ خواهد كاهش اقل حد به اجتماعي و اخ'قي

اين ـــــ مسلما صورتگيرد, وجدان دربارة تبليغات همين گر ا ١ولي
١٠

نارساييهاي و نواقص همان آن, علت و داشت نخواهد را تأثير

ميگوييم: ما گر ا بنابراين دارد/ خود كار در وجدان كه است مختلفي

ـ اعمال كنترل و نظارت قسمت در حتي قسمت هيچ در وجدان

است/ دليل اين به بگيرد, مذهبرا جاي نميتواند

چگونه شما ميگويند: بعضي كه است اين ايراد دومين ٢ـ

انكار اجتماعاتبشري ورهبري هدايت در وجدانرا نقش ميتوانيد

ميتواند تربيتوجدان كه شده داده نشان تجربه كه حالي در كنيد,

آثاريرا همان و كند زنده بزرگ اجتماع يك در اخ'قيرا اصول تمام

از كامل طور به ميرود انتظار پيامبران تعليمات و مذهبي عقايد از كه

ميان در و اروپا دل در سويس كشور وجود :xمث ميآيد/ دست به آن

است/ موضوع اين زندة گواه امروز, متمدن جهان

غالبا و ندارد! مفهومي آن در دادگاه و پليس تقريبا كه كشوري

و ايمان اينكشور, در اينكه با ميخورد!! ك خا آن دادگستري ميزهاي

بر اما ندارد, اروپايي آشورهاي ساير بر خاصي امتياز مذهبي عقايد

از بسياري اجتماعي, او اخ'قي رشد و وجدان حكومت اثر
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اخ'قي, مفاسد شده, حل خود خودي به اجتماعي مشك'ت

شناس وظيفه درستكار, مردمي آن اهالي و كرده پيدا تقليل فوقالعاده

هستند وراستگو

است/ بحث قابل مختلفي جهات از ايراد اين پاسخ:

مبالغه و اغراق ١ـ

كه كساني همچنين و كردهاند مسافرت سويس به كه مطلعي افراد

و داشته كار و سر آنجا كارخانجات نمايندگان يا سويسي تجار با

مردم اخ'قي وضع از كه داستانهايي اين كه: ميكنند كيد تأ دارند,

نبودن علت به دادگستري بودن تعطيل �مانند: ميكنند نقل سويس

دادگستري ادارات زيرا است, اغراقآميز بسيار جنايت� پروندههاي

ميكنند/ طي را خود عادي جريان سال مدت تمام در سويس

ثابت اظهاراترا اين بودن مبالغهآميز ميتواند مداركيكه جمله از

از انتحار و خصوصخودكشي در ١٣٣٥ سال در استكه آماري كند,

يافت/ انتشار جرايد در جهان پزشكي سازمان طرف

بالغ جهان سراسر سالة خودكشيهاييك مجموع آمار اين مطابق

كه بود شده تصريح گزارش اين در است/ بوده نفر ٧٢٠٠٠ بر

نسبت به سويس استراليا, دانمارك, ژاپن, ممالك در خودكشي

است! بوده كشورها ساير از بيش جمعيت,

مفاسد و اجتماعي طوفانهاي كه ميدهد نشان گزارش اين

اين در ـ هاست خودكشي و انتحارها اصلي سرچشمة كه اخ'قي

و تبليغات عليرغم و است/ فراوان خود جمعيت به نسبت كشور

آرام آنجا اجتماع وضع هم آنقدرها باور, خوش عدهاي تصورات
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اخ'قي اصول كه ـ آرام و سالم اجتماع يك در خودكشي زيرا نيست,

شهر در كه آنجا از اما ندارد/ معني ـ ميكند حكومت آن در قدرت با

مرز هم ممالك در كه فجايعي برابر در است, پادشاه چشم, يك كوران,

زيرا دانست؟ فاضله مدينة يك را سويس بايد ميدهد, سويسرخ

شناس وظيفه و آرام سالم, مردمي ملتها, ديگر به نسبت آن مردم

به را را آنجا مردم اخ'قي وضع كه شده سبب مقايسه وهمين هستند!

دهند/ نشان هست آنچه از بيش مراتب

استثنايي شرايط ٢ـ

ويكسلسله موقعيتخاصجغرافيايي داراييك سويس كشور

قابل دنيا ممالك از يك هيچ با كلي طور به كه است استثنايي شرايط

كشور اين سياسي و موقعيتجغرافيايي طرفي از زيرا نيست, مقايسه

در را خود كامل و واقعي بيطرفي است توانسته استكه گونهاي به

اين جهت همين به و كند حفظ سياستجهان متضاد قطبهاي ميان

نه وگر نشد فاتحينزورمند طعمة جهانيگذشته, جنگهاي در كشور

بود/ ديگر گونهاي به وضعش

بهترين با اروپا كشور كوهستانيترين كشور اين ديگر, طرف از

محسوب غني كشور يك طبيعي منابع نظر از و است طبيعي مناظر

كي پا و س'متروح در مسائل اين مجموع استكه بديهي ميشود/

ساير در شرايط اين مجموع آيا ولي دارد, مملكتتأثير اين مردم نسبي

كشورها همة آيا ميدهند؟ هم دست به دست جهان, كشورهاي

تضادهاي آيا تمانند؟ طرف بي كنوني اوضاع و شرايط در ميتوانند

هم به را طرفي بي قهري, تصادمهاي و مرزي اخت'فات سياسي
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اولية شرايط از سويس ملت اندازة به ملتها تمام آيا و نميزند؟

ميباشند؟! بهرهمند زندگي

يك از زيرا است, منفي سئوا?ت اين كثر ا يا تمام پاسخ مسلما

از و ميبرند سر به محروميتها انواع در جهان مردم كثريت ا طرف

كشمكشهاي دامة ديگر طرف

به آن دود و كرده پيدا كثركشورهاگسترش ا به زورمند دول سياسي

هم در براي را زمينه استكه مسائل همين آري ميرود! همهخ چشم

از گذشته ميسازد/ فراهم آن نداي وخاموشساختن وجدان كوبيدن

نميگذرد/ رم مقدس امپراطوري از شدن مجزا و آن استقiل از سال ٣٥٠ از ١-بيش
است/ مربع متر كيلو ٤١.٢٩٥ سويس ٢-مساحت

كمي �٢� بودن كوچك �١� جواني د?يل به سويس مسائل, اين تمام

است/ نفر ٦.٣٥٠.٠٠٠ سويس ٣-جمعيت

نكرد/ پيدا مستعمراتي استعمار, دوران در و/// �٣� جمعيت

و سياسي سوابق جمعيت, وسعت, ازنظر كشور اين گر ا

به دامانش مسلما بود ديگر گونهاي به وضعش اقتصادي احتياجات

بود مجبور مستعمراتخود حفظ براي طبعا و بود شده آلوده استعمار

مسائل وهمين شود وارد آن مشابه پيمانهاي و دفاعي اتحاديههاي در

و هزار و اقتصادي ناسالم رقابتهاي سياسي, مبارزات به كه بود كافي

كشيده ـ است اخ'قي انحرافات سرچشمة كه ـ ديگر بدبختي يك

شود/

به كامل, طرفي بي مقررات رعايت اثر بر سويس كشور همچنين
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و بازيها دسيسه ما, بيگانگان تحريكات شّر از توجهي قابل مقدار

و انحرافات مهم عامل كه ـ آنها جاسوسان خرابكاريهاي

تصديق بايد بنابراين است/ امان در ـ هستند اجتماعي آلودگيهاي

خاص شرايط سلسله يك مرهون سويس كنوني وضع كه كنيم

استثنايي جنبة xكام كه است سياسي و طبيعي جغرافيايي, تاريخي,

دارد/

تبليغاتمذهبي تأثير ٣ـ

و ميباشند �cdefg � مسيح مذهب پيرو كشور اين مردم از %٩٨.٥
بند پاي مذهبي و آيين هيچ نيست/ كم آنها ميان در مذهبي تبليغات

بود/ امروز مثل آنها اخ'قي وضع نبودند

از سويس مردم روحية در مذهبي تعليمن و مذهب تأثير موضوع

دربارة دسامبر ٢ مورخ ابتدايي تعليمات قانون كه ميشود روشن اينجا

سال ٦ سن به طفل كه <هنگامي كه: ميدارد مقرر ابتدايي مدارس وظايف

كند سعي بايد و ميشود خانواده جانشين وي تربيت براي دبستان رسيد تمام

را مطالبي و پرورشدهد را او استعدادهاي و جسمي ذهنيو نيروهاي اخ1ق,

بياموزد/> وي به اوست سن با متناسب كه

و دهد طفلرسوخ درروح خداوندرا به ايمان بايد ابتدايي تربيت

مذهبي دستورات طبق بر خود نوعان هم به نسبت كه بياموزد او به

١٣٣٨ تيرماه ,٩ شمارة فرهنگ, وزارت ١-نشرية

ابتدايي مدارس در درسي مواد دربارة نيز و �١� و////؟ نمايد رفتار

شناختن حساب, مادري زبان ديني, تعليمات ميخوانيم: چنني
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١٣٣٨ تيرماه ,٩ شمارة فرهنگ, وزارت ١-نشرية

اضافة به مواد عينهمين متوسطه� �تحصيQت دوم دورة در �١� كشور,///

به توجه با همچنين ميدهد/ تشكيل را آنها درس برنامة ديگري مواد

صفر تقريبا آن اشخاصبيسواد تعداد استكه سويسكشوري <كشور اينكه:

بخش رضايت و خوب بيسار نيز آنجا در تحصيل كيفيت ع1وه به است/

١٣٣٨ تيرماه ,٩ شمارة فرهنگ, وزارت ٢-نشرية

در ديني, وروح مذهبي تعليمات نسبتا كه ميشود روشن ميباشد>��٢

اخ'قي وضع در موضوع اين مسلما و دارد نفوذ سرزمين اين مردم

نيست/ اثر بي آنها

برنامههاي اساسي برنامههاي اساسي مواد از يكي ديني تعليمات

فرا را آن بايد استثناء بدون افراد عموم و آنهاست متوسطة و ابتدايي

روش به ديني� تعليمات جمله از درسي�و مواد تمام تعليم طرز و گيرند

آمادگي آنها اطفال كه سالهايي در بنابراين ميگيرد/ انجام صحيحي

ديني تعليمات توجهي قابل مقدار به دارند حقايق برايپذيرفتن كامل

ميبيند/

كه ـ آنها اخ'قي وضع كه كرد ادعا ميتوان چگونه وضع اين با

و پرورش معلول ـ است بهتر نسبتا جوار هم كشورهاي به نسبت

اطمينان بايد آري مذهبي؟ تربيت معلول نه و است تربيتوجدان

چنين بودند بهره بي مذهبي تعليمات از كلي به آنها گر ا كه داشت

تفاوت ميشود ديده xفع آنچه با آنها اخ'ق وطرز نداشتند وضعيرا

داشت/ بيسار
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اجتماعي آزمايشنظرية ٤ـ

در مقياسبحث بايد شد اشاره نيز سابق بحثهاي در كه همانطور

نميتوانند نادر افراد وهرگز باشد افراد كثر ا يا عموم اجتماعي مسائل

باشد/ اجتماعي يكنظرية باطل يا صحيح سنجش مقياس

آزمايش را اجتماعي نظرية يك بخواهيم گر ا ما ديگر: عبارت به

يا كوچك جامعة يا نفر چند يا يك روي را آن نبايد هرگز كنيم

يا اجتماعات و افراد عموم روي بايد بلكه بيازماييم, محدودي

آن نتايج مورد در بتوان تا شود آزنايش م'حظهاي قبل كثريت ا

موارد در نميتواند مسألهاي هيچ اين بنابر نمود; صحيح قضاوت

شود/ پذيرفته اساسي اصل يك عنوان به محدود و خاص

گر ا و نيست ـ ايران ـ ما كشور ـــــ خاكسويسبيشاز ١وسعتتمام
٤٠

فاصلة بدانيد است كافي كنيم مجسم نظر در وسعترا اين بخواهيد

ميباشد/ تهران تا قم فاصلة از بيش كمي كشور مرز آن تا مرز اين

به نسبت ولي نيست كم مساحتش به نسبت چه گر آن جمعيت

است/ ناچيز بسيار جمعيترويزمين مجموع

و نماييم صرفنظر اشكا?تگذشته تمام از اينكه فرض به بنابراين

وجدان خود, به مخصوص شرائط آن با كشور اين در كه كنيم قبول

را موضوع اين نميتوان باز بنشيند, مذهب جاي به است توانسته

زيرا دانس, مذهب جاي به كليوجدان اثباتصحتنظرية براي دليلي

آزنايشي چنين و صورتگرفته معدودي تعداد روي آزمايشتنها اين

ندارد/ ارزش ابدا اجتماعي بحثهاي اينگونه در

ميان از بگويد: كسي xمث كه است اين مانند درست استد?ل اين
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ارزش او رسمي سند اندازة به تعهدش و قول نفر يك نفر ١٠٠٠ هر

برچيد رسميرا اسناد به مربوط دفاتر و ادارات ميوان بنابراين دارد,

نشانيد! آن جاي به را لفظي تعهدات و قول و

تن پيامبر
گفته حكومتوجدان قلمرو بودن محدود دربارة آنچه اميدوارم

اين تأثير و ارزش ميخواهيم ما كه نشود تفسير معني اين به شد

كنيم/ انكار كلي به بشر سعادت و تربيت كه را دروني مرموز نيروي

و شود پيدا بعضي براي كه بود اشتباهي طرفكردن بر تنها ما منظور

ثابت و كرد جايمذهباستفاده به وجدان از ميتوان كه كردهاند تصور

نيست, ساخته وجدان از مختلفي د?يل به اينكار مطلبكه اين كردن

او گردن به ميتوانيم ما نه و دارد ادعايي چنين وجدان خود زيرا

بگذاريم/

عنوان به ميتواند مرموز نيروي يان كه شويم متذكر بايد همچنين

كنترل براي بشر بزرگ مربيان و پيامبران دست در مؤثر وسيلة يك

نظر اين از گيرد/ قرار انسان نوع اجتماعي و اخ'قي تربيت و اعمال

بهتر همه از و طرف بي قاضي خوب, بازرس نام وجدان, براي ميتوان

تربيتآنها و تعليم ساية در و بگيرد الهام برون پيامبر از گر ا باطن پيامبر

درون در را اخ'ق نقشيكرهبر ميتواند كند پيدا كافي نمو و رشد

باشد/ داشته انسان وجود

طبيعت ماوراء جهان با مستقيما درون پيامبر اين پيداست گفته نا

در نيست, او اختيار در قدرتوحي پر گيرندة دستگاه ندارد, تماس

به نيست/ هم معصوم و ندارد مصونيتي اشتباه و لغزش خطا, برابر
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باشد, داشته اساسي نقش يك مستقل طور به نميتواند دليل همين

برون پيامبران از خود تربيتي و اص'حي نقشههاي تنظيم در بايد بلكه

خواهد بشر تربيت براي خوبي عامل صورت اين در كه بگيرد الهام

اين اهميت به نيز دين بزرگ پيشوايان سخنان و آسماني كتب در بود/

است/ شده اشاره موضوع

اين به دروني مرموز نيروي اين گذاري نام و اص'حوجدان چه گر

نميشود, ديده دين بزرگ پيشوايان بيانات در و است تازهاي چيز نام

xذي را آن نمونة چند و شده ياد آن از ديگري زندهتر تعبيرهاي با ولي

ميگذرانيم: نظر از

روز به سوگند ـ الّوامّه بالنفس اقسم � و # القيامه بيوم اقسم �>

م'متگر و بيدار وجدان و مه� لّوا �نفس به سوگند و قيامت

٢ و ١ . ١-قيامت

�١� است!�> حق رستاخيز كه �

انجام هنگام كه ـ است وجدان همان دقيقا م1متگر روح يا نفس

حقيقت بحث در كه همانطور زيرا ميكندـ م'مت انسانرا بد كارهاي

سرزنش و م'مت دروني, نيروي اين اثر دانستيمروشنترين وجدان

روح يا لّوامه نفس به تعبير بنابراين نارواست/ و غلط كارهاي مقابل در

كار به مرود اين در است ممكن استكه تعبيراتي زندهترين از م1متگر

دادن توجه مجيد قرآن اسرار از يكي كه ميدانيم هم اينرا شود/ برده

به مردم شده,زيرا ياد آن به قسم ساتكه موضوعاتي اهميت به مردم

اين و است فوقالعاده اهميت داراي كه ميخورند سوگند چيزي
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برايروح اندازه چه تا آسماني اينكتاببزرگ كه ميدهد نشان مسئله

است/ شده قايل اهميت وجدان يا م1متگر

قيامتقرار بهروز سوگند رديف در مزبور سوگند اينكه توجه قابل

اشاره شايد است, معني پر تقارن اين و القيامة� بيوم اقسم �� شده داده

اثرند داراييك وجدان� جزا روز به �ايمان موضوع دو هر باشدكه اين به

و انسان اعمال به نسبت دائمي كنترل و مراقبت نوع يك ايجاد آن و

هاست/ بدي از جلوگيري و نيكيها به بشر هدايت براي وسيلهاي

و فرد در عميق اص'ح و تحول يك مبدأ ميتواند چيز دو تنها

هماهنگي و وجدان دّوم, و رستاخيز روز به ايمان اول شود, اجتماع

دو/ اين ميان

گفت: �ابراهيم� الظالمون> انتم انكم فقالوا انفسهم الي ٢ـ<فرجعوا

و دارد شما براي سودي نهكمترين كه ميپرستيد چيزيرا خدا جز آيا

از ترسي نه و داريد سودشان به ميدي ا �نه ميرساند؟! شما به زياني نه

/٦٤ . ١-انبيا

و شكن بت ابراهيم سرگذشت شرح ضمن مجيد قرآن زيانشان!؟���١

اين آيه اين در بتپرستان, اوبا هيجان وپر پيگير مبارزاتقهرمانانه,

ابراهيم كه هنگامي ميكند: اشاره مرموز نيروي اين تأثير ب چنين

دادگاه به را او و شكست هم در بزرگ بت جز را معبد بتهاي تمام

همين از را معبد ماجراي شرح گفت: قضات برابر در كردند, حاضر

كنيد! سئوال بود صحنه اين شاهد كه بزرگ بت
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بستيكه بن شدند, عجيبيگرفتار بنبست در بتپرستان اينجا در

بود/ قطعي محكوميت و سرشكستگي ماية طرفش هر

تشخيص قدرت نميگويد, سخن نميفهمد, بت بگويند: گر ا

اينقدر كه خدايي چگونه رسوايي! زهي است, ?ل و گنگ ندارد,

است! كمك و ترحم گونه هر خور در و بيچاره ناتوان, ضعيف,

بندگانش از كه حالي در برسد, بيچارهاش بندگان داد به ميتواند

است/ بيچارهتر

بدبختي اول تازه ميگويد; هم سخن و ميفهمد بگويند: گر ا

شهادت ادء براي كس همه از بهتر كه دارد اصرار ابراهيم زيرا است,

نميكنيد؟! سئوال او از پسچرا بوده ماجرا اين ناظر استكه كسي

ساخته فراهم بدستخود كه بستي بن اين تنگناي در بتپرستان

و كرد جستن آنها وجدان از برقي كه بود اينجا شدند/ گرفتار بودند

اي كه: زد كنار آنها چشم مقابل از را خرافات و اوهام پردههاي

كساني عليه شهادت اداي از حتي كه ـ عرضه بي بتهاي اين ديوانهها!

با اينها نيستند, پرستش ?يق عاجزندـ كوبيدهاند هم در را آنها كه

فايدهاي آنها بلكه ندارند, تفاوتي كمترين ديگر چوبهاي و سنگها

اينها معّطل/ هستند موجودي معني تمام به اينها كه حالي در دارند

نيستند/ انسانها شما چون شريفي موجود پرستش ?يق

دادند وسرزنشقرار م'مت مورد خودرا بتپرستان كه بود اينجا

گفتند: و
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٦٤ . ١/١٥٩-انبيا ٨٨,ص خطبة عبده, البiغه ٢-نهج

ستمگريد/>��١ و ظالم شما, آري الظالمون;///شما انتم <///انكم

شكن� �ابراهيمبت برون پيامبر با وعقل �وجدان� باطن پيامبر اينجا در

اما كشيدند, بط'ن خط پرستي بت آئين بر متفقا و شد صدا هم

آنها خوابآلودة وجدان رود/ كوتاه بسيار بيداري اين عمر افسوسكه

بار و رفت فرو عميقي و سنگين خواب به دوباره لحظه چند از پس

پوشانيد را آن درخشان وخرافاتچهرة اوهام ضخيم پردههاي ديگر

شد/ صادر ابراهيم شدن� �سوزانده اعدام حكم آن دنبال به و

ميفرمايد: �cdefg � علي اس'م بزرگ پيشواي ٣ـ
تكن زاجركم و واعظ منها له يكون حتي نفسه علي يعن لم من <انه

درون از تا كوششنكند كسيكه �٢� واعظ; � و زاجر غيرها تدومن

�مQمتگري� واجري و دهد اندرز و پند را او كه واعظي خود وجود

در دگران منع و اندرز و پند كند, پيدا دارد, باز بد كار از را او كه

عليه كان واعظ نفسه من له كان من <و ميفرمود: كه است �cdefg � علي كiم از نيز ٣-و
او از پروردگار طرف از باشد داشته واعظي خود درون از كسيكه يعني حافظ الله من

شد/ خواهد نگهداري

كرد!>��٣ نخواهد اثر او وجود

در را وجدان اهميت اس'م بزرگ پيشواي كوتاه عبارت اين در

هر نفوذ پاية اولين عنوان به را آن و نمود تشريح هدايتبشر و تربيت

نام و كرده معرفي انسان جان و روح در خارجي تربيت و تعليم گونه

است/ گذارده آن بر درون واعظ
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خود الب'غه نهج شرح در عبده محمد مصري معروف دانشمند

او شامل الهي لطف كه كسي است: كرده تفسير چنين را جمله اين

نخواهد تأثيري او در دگران تنبيه باشد, كننده بيار وجدانش تا نشود

١٦١ . البiغه نهج محمد; ١-عبده,

�١� داشت/

توضيحات
و اصل خود طبيعت وسيلة به نتوانيم هم فرض <بر مينويسد: دوسو ١ـ

حتما كهآن شهادتميدهد ما درون در چيز يك اما بفهميم, را ماهيتوجدان

�٢٠٧ ص ميل, �ا دارد!> وجود ما در

وجدان ارضاي عدم <بايد ميگويد: روانشناس دانشمند يك ٢ـ

در هيجان خشم, پشيماني, گرفت نظر در را آن از ناشي شكنجههاي و اخ1قي

شكنجة اين هستند/ اخ1قي وجدان شكنجههاي از همه كينه, و خود تبرئة

روحي �بيماريهاي آورد/> بهوجود را بيماريهايروحي است ممكن وجدان

ص�٧٠ عصبي, و

در اتمي بمب آزمايش نخستين از بعد ١٩٤٥ سال در بمب اين ٣ـ

آمد/ فرود هيروشيما شهر در نيومكزيكو علف و آب بي صحرايي

به و شد عوض كلي به شهر منظرة بمب سقوط از بعد دقيقه چند

نالههاي آن ك وحشتنا آوارهاي زير از كه آمد/ در ويرانهاي صورت

و زنان و مردان شدة مت'شي قطعات ميرسيد/ گوش به جانخراش

به كه عدهاي ميخورد, چشم به طرف هر در گناه بي كودكان حتي

صورت و بدنها بودند برده در به واقعه اين از سالمي جان اصط'ح
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به شبيه حالتي هم جمعي و برداشت كي هولنا زخمهاي هايشان

از اعم شدگان كشته مجموع شهرداري, آمار طبق كردند/ پيدا جنون

رسيد! ٢٧٠.٠٠٠ به نظامي غير و نظامي

هيروشيما شهر بر وارده تلفاتوضايعات جنگكه پايان از پس ٤ـ

هميشه او گرديد/ وارد سرگردكلود بر شديدي روحي ضربة شد, فاش

به معالجاتپزشكان ميدانست/ شهر اين مردم كشتار مسئول را خود

روحي امراض بيمارستان در ناچار و نكرد تأثيري او حال بهبود

گرديد! بستري

كي, كازا نا و هيروشيما شهرهاي بمباران از پس آمريكايي خلبان

به روزي كه او ولي شد! آمريكا نظامي نشان بزرگترين اخذ به موفق

پرتاب و انتخاب فو?دين اعصابي داشتن و خلباني در مهارت خاطر

شده ديوانه xاينككام بود, شده سپرده وي به اتمي بمبهاي اولين

جمله اين مّدتها وي �١٠٣٨٢ ـ ١٠٣٧٧ شمارة اطQعات, است�روزنامة

گناه اين براي را خود هرگز و هستم نفر هزار ١٥٠ قاتل <من ميكرد: تكرار را

پنجاه و صد حداقل ژاپن شهرهاي اتمي بمباران در بخشم!> نيم بزرگ

جمعي دسته كشتار اين مسئول را خود كلود و شدهاند كشته نفر هزار

�١٠٣٩٣ شمارة اطQعات, �روزنامة ميداند/

اعصاب جواني, نيروي وجود با وجدان شكنجة و فشار آري ٥ـ

خودرا تأثير دولتآمريكا, وتشويق نظامي وبزرگتريننشان پو?دين

كه كرد پا بر او وجود در كي خطرنا و سهمگين طوفان چنان و گذارد

اظهار و شده مأيوس او درمان از رواني بيماريهاي متخصصين تمام

كردند! عجز
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سخن قلبها همة با �وجدان� او گر ا ميگويد: روسو ك ژا ژان ٦ـ

گوش اورا وسخن ميشنود اورا صداي دلي كمتر پسچرا ميگويد,

هر ولي ميزند, طبيعتحرف زبان به او استكه اين علت ميكند؟!

كنيم! فراموش را طبيعت كه ميدارد وا را ما است, ما اطراف در چه

مجامع از ميدارد/ دوست آرامشرا و انزوا و است محجوب وجدان

خفه اورا صداي بلند آوازهاي دارد/ وحشت وقال, قيل از و محافل و

شديد تعصب گاهي برسد, ما گوش به كه ميشود آن مانع و ميكند

جنايات مرتكب وجدان, اسم به و ميدهد, صورت تغيير مردم

ميشود/ دلسرد سرانجام ميكنيم طرد را وجدان كه بس از ميشود

همه اين واسطة به و نميدهد پاسخ ما به نميگويد/ سخن ما با ديگر

دارد اشكال اندازه همان به او احضار ميشود, و شده او به توهينيكه

داشت!> او طرد كه

�٢٠٧ ص ميل, �ا ميگويد: چنين باره اين در كروسو ژا ژان ٧ـ

نتيجة بلكه نميشود, محسوب عقل قضاوتهاي از نوعي وجدان <اعمال

تشخيص به قادر ما عقل كه وقتي اما ميباشد, دروني و فطري حس نوع يك

بداريم/> دوست را آن تا ميسازد وادار را ما فطري حس اين ميشود, تقوي

�٢٠٧ ٢٠٦ـ ص زاده; زيرك حسين غQم ميلترجمة �ا

در تذكر نوع يك به است مختصر وجدان, عمل حقيقت در ٨ـ

رسوم و آداب حسب بر شخص خود كه اعمالي رشته يك مورد

قادر وجدان چون بنابراين ميداند/ بد يا خوب اجتماعي محيط

حقيقت در است ممكن كند, قضاوت اعمال بد و خوب بين نيست

تصور خود ذهن در شخص كه باشد آن عكس اعمال اين خود
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محيط, حسبزمان, بر وجدان نصايح كه است همين براي ميكند/

كه ايست وحشيانه اعمال شاهد تاريخ ميكند/ تغيير ورسوم عادت

ميشوند/ مرتكب وجدان زيباي سرپوش زير در مختلف اشخاص

گور به زنده را خود دختران اس'م از قبل اعراب كه ميدانند همه

جنايت اين از اشخاص گونه اين وجدان زمان آن در ولي ميكردند,

تازه كه پدريرا كه بود كسي آنزمانكمتر در ممانعتنميكرد/ ننگين

با پدري زيرا كند, م'مت كرده ك خا زير زنده را معصومش دختر

به را خود وجداني وظيفة كه ميكرد حس ننگيني عمل چنين انجام

داشت!! آرامي و شاد وجدان بنابراين و است داده انجام كمل ا نحو

ـ گذاشته يادگار به را آوري حزن يادگار كه ـ رم امپراطور مزون ٩ـ

نشان خود وجدان به مادرش كشتن از پس را خون به آلوده چاقوي

باشد! داشته كنندهاي قانع دليل خود دروني آرامش براي تا داد

پايتخت ـ رم شهر كرد امر آشام خون امپراطور همين كه زماني

خرمي, و شادي با تا رفت تپهاي روي بزنند, آتش را ـ امپراطوري

روي كه خانههايي و ميكشيد زبانه آسمان به كه را شعلههايي

كند! تماشا دقت با ميريخت, فرو همديگر

شدن خراب صداي آتش, زبانههاي مزون, وجدان دهندة تسكين

بود! شهر ويراني و خانهها

وحشي و جنايات دارند سعي كه افرادي گونه اين از امروزه

ديده دنيا كنار و گوشه در گردانند وجدان با منطبق را خود گريهاي

ميشودند!

از كه ميگويد كه مياندازد داستاني ياد به را انسان عذر, اين ١٠ـ
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رويگوششان را دستها اذان, موقع در مؤذنها چرا پرسيدند: كسي

صدايشان بگذارند دهانشان روي گر ا اينكه براي گفت: ميگذارند؟

نميشود! شنيده

الجوشن ذي بن شمر ابتكارات از جمله اين كه: ميكنند نقل ١١ـ

آن ارتكاب از بعد كه است �cdefg � حسين مام ا �قاتل عليه الله لعنت

هم امروزه و نمود جعل را آن خود عمل توجيه براي فجيع, جنايت

است! شده گروهي ك'م تكيه

خود مجلل منزل از خواه خود ثروتمند مرد يك كنيد فرض ١٢ـ

فقير رعيت يك محقر كلبة يك به گردش, ضمن در ميشود, خارج

مشقت و زحمت با كه ميافتد رعيت زيباي زن به او چشم ميرسد/

مواظب و بيدار وجدانش البته است/ منزل كارهاي انجام مشغول

نمينشيند آرام اوهم جنسي شهوت اما نزند سر او از خ'في استكه

خورد, و زد كمي مدت از پس ميپردازد/ مشاجره به وجدان با و

به را خود حق و ميشود تسليم ـ ندارد كافي قدرت كه ـ وجدان

كه ميكند فكر خود شخصبا آن موقع اين در ميكند! گذار وا شهوت

كه نيست انصاف و است بهتري زندگي شايستة زيبايي اين به زن

به و داد نجات اورا بايد پس باشد, داشته باري مشقت زندگي چنين

اين با كه نميآيد شما خاطر به هيچ اما برد! خود اختصاصي قصر

دردهاي ساير به درد يك و ميريزد هم در مقدسي اتحاد يك عمل

صد در صد خودرا اواينكار ولي ميشود! افزوده خانواده آن موجود

ميداند/ وجدان با موافق

كار خود عمر مدت در هرگز كه كنيد فرض را ديگري شخص يا و
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زندگي مشاهدة با آنگاه شده, فقير نتيجه در و نكشيده زحمت نكرده,

پيدا ترقي و نموده فعاليت و صرفت'ش را خود عمر تمام كه كسي

اين شخصي استكه انصاف و عدالت اين آيا ميگويد: خود با كرده,

وجدان باشم؟ بينوايي و فقر نهايت در من و باشد داشته ثروت قدر

شخصرا آن مال كه ميدهد اجازه او به شخصي چنين فريبخوردة

شود!� دزدي �مرتكب كند/ تصاحب نامشروع طريق از





بخشسوم
پيامبران چگونگيشناخت

اعجاز ١ـ

نبوت حاhتمدعي در مطالعات ٢ـ
او آيين محتويات برسي و

پيشين پيامبران گواهي ٣ـ
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چگونگيشناختپيامبران

طلببراي عدهايجاه كه دارد خاطر به بشر غوغاي از تاريخ هنوز

و كردند پيامبري دعوي دروغ به خود نامشروع خواستههاي تأمين

ما خود پليد مقاصد به رسيدن و لوح ساده مردم اغفال براي

دادند/ قرار ملعبه را خداوند� ناحية از موضوعات�رسالت مقدسترين

در خود نفوذ زير را وسيعي منطقة ق1بي پيامبران اين گاهي

طبيعي ميانداختند/ دام به را فراواني لوح ساده افراد و ميآوردند

است! كتر خطرنا آن در تقلب باشد مهمتر موضوعي قدر استهر

كه آنها دارند؟ گناهي چه مردم ميآيدكه: پيش سئوال اين اينجا در

يكي اين كه بدانند كجا از ندارند, ارتباط هستي جهان مبدأ به مسقيما

دروغ؟! يكي آن و ميگويد راست

و اجتماع نظم تربيت, و تعليم براي پيامبران بعثت لزوم استكه درست

و شد اثبات اول بخش در اساسي اصل يك عنوان به انسان نوع تكامل

هيچ بلكه وجدان تنها نه كه شد موضوعروشن اين نيز دوم بخش در

راهي چه از اما گردد, مذهب و انبيا مكتب جانشين نميتواند ديگر چيز

خداوند طرف از پيامبري مدعي اين راستي به كه كرد يقين ميتوان
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هوي اوروي دريافته, وحي طريق از را خود آيين است, شده مبعوث

عنوان اين جعل از استفاده سوء او منظور و نميگويد هوسسخن و

فرا گوش مدّعي هر گفتار به كه ميدهد اجازه عقلي هيچ آيا نيست؟

سئوالي اين بپذيريم؟ آسماني وحي عنوان به را او سخنان و دهيم

بدهيم/ پاسخ آن به بخش اين در بايد استكه

هر كه داريم اختيار در راه سه حقيقت كشفاين براي كلي طور به

باشند/ كنندهاي قانع مدرك ميتوانند ـ گانه جدا طور به ـ كدام

اعجاز ١ـ

مورد مو به مو بايد استكه اسرارآميزي و مبهم نقاط داراي اعجاز

اين با كه افرادي از بعضي كه است اين آور تعجب گيرد/ قرار بحث

مطالعات در نتوانستهاند چون ندارند, زيادي كار و سر مسائل گونه

حل در و كنند ترسيم خود ذهن در معجزه از صحيحي تصور ابتدايي,

به ماندهاند, عاجز ـ شده معجزات مورد در كه ـ ايرادات از پارهاي

خرافات جزء را آنها و كشيده بط'ن خط پيامبران معجزات كليروي

محال! است امري اعجاز ميگويند و شمردهاند افسانهها و

است: كمككرده تفكر طرز اين به نيز ديگر موضوع دو البته

اوهام, رشته يك با خدا بزرگ پيامبران معجزاتواقعي شدن الف�آميخته

دشمنان يا اط1ع بي و نادان دوستان وسيلة به مجعول, داستانهاي و اباطيل

مطلع! و دانا

و عجيب كارهاي بيشتر, چه هر اينكه گمان به نادان دوستان

�خواب آنها زندگي شئون وتمام شود, داده نسبت انبيا به خارقالعاده

عجيب افعال انواع از مملو و///� راهرفتن مركبسواري, ك, پوشا ك, خورا و
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دور راسختر, انبيا به نسبت را مردم ايمان معرفيگردد, حيرتانگيز و

همين به ميسازد, سرشكستهتر را مخالفين و نزديكتر را افتادگان

خود ناقص فكر با نقيض و صد گاهي و اساس بي مطالب جهت

راه اين از خود تصور به و دادهاند نسبت بزرگواران آن به و ساخته

نادان/ دوستان از اين كردهاند! مذهب مباني به توجهي شايان خدمت

است/ معلوم حالشان كه هم دانا دشمنان

ساز/ دين دروغين پيامبران ادعاي ب�

درخواست آنها از كه مردمي چنگ از را خود يقة اينكه براي

با و كرده انكار را اعجاز مسألة كلي به دهند, نجات داشتند, معجزه

سخنان ضمنا ساختند! آسوده را ديدينديديخود شتر منطق از پيروي

كر ذ معجزه بودن محال اثبات و خود كار توحيد براي سفسطهآميزي

خود ديگر كتابهاي و ضوفيگري كتاب در كه است كسروي موضوع اين ١-قهرمان
شد/ خواهد شاره آن به آينده بحثهاي در كه دارد زمينه اين در جالبي مطالب

باعث مسائل اين مجموع شد��١ خواهد اشاره آن به بعدا كه نمودهاند

جلوه ينحلي ? ـ مشكل صورت به بعضي نظر در اعجاز مسألة كه شده

هم مشكل بلكه نيست ينحل ? تنها نه مسأله اين كه حالي در كند,

شود/ توضيحاتيروشن با بايد كه دارد مبهمي نقاط تنها نيست

ـ معجزهاي هر از كه نيست اين بحثها اين در ما هدف ضمن در

دفاع ـ شده داده نسبت پيامبران به ضعيفي حديث يا كتاب هر در كه

كه دارد وجود مشكوكي يا مجعول معجزات آنها ميان در زيرا كنيم,
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است/ معلوم كس همه بر آن حال

امكان اعجاز, مسألة پيرامون در اصولي و كلي بحث يك ما منظور

وارد وجه هيچ به اينجا در و ميباشد, مشك'ت تمام حل آن وجود

مثال/ عنوان به هم آن موارد از پارهاي در مگر شد نخواهيم جزئيات

فرماييد: دقتتوجه به ميشود مطرح اينجا در كه مسائلي به كنون ا

استكه خارقالعادهاي كار از عبارت معجزه چيست؟ معجزه الف�

حدود از خارج كلي به بايد ـ باشد: جمع آن در زير نكتة سه بايد

نيروي با نتوانند جهان نوابغ حتي كس هيچ و باشد بشر نوع توانايي

بياورند/ را آن همانند انساني

يك عنوان به آن آورندة يعني باشد, پيامبري دعوي با توأم بايد ٢ـ

آنرا خدا طرف از دعويرسالت در خود گفتار صدق براي زنده سند

دهد/ انجام

تمام از يعني باشد, مقابله� و مبارزه به �دعوت تحدي با توأم بايد ٣ـ

بياورند/ را آن مانند ميتوانند گر ا كه كند دعوت انسانها

ناميده معجزه نباشد آن در فوق گانة سه شرايط از يكي گر ا بنابراين

نميشود/

كتشافات ا و جهان نوابغ كارهاي با معجزه تفاوت اينجا از

كارهاي چه در ميشود,زيرا مختصرروشن طور به علمي حيرتانگيز

ولي است نظير وكم نادر خود نوع در علمي عجيب كتشافات ا و نوابغ

نابغة كه دارد وجود امكان اين زيرا نيست, بيرون انسان نوع توانايي از

دهد/ انجام را آن نظير ديگري

بي بشر يك حتي كه باشد شرايطي و وضع در معجزات بايد امّا
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ـ باشد نابغه و فوقالعاده هم قدر هر ـ طبيعت ماوراء جهان با ارتباط

دهد/ انجام را آن مانند نتواند

كه: ساخت روشن گونه اين مثالي ضمن در ميتوان مطلبرا اين

عبارات با ماهر و ورزيده يكسخنران مانند سالهاي ٨ يا ٦ كودك گر ا

اما است فوقالعاده اينيكنبوغ كند دلنشينصحبت و سليسوروان

كودك است ممكن زيرا نيست, بيرون بشر نوع توانايي حدود از

همين به بگويد, مهارتسخن و زيبايي همين به كه شود پيدا ديگري

گذاشت/ معجزه را آن نام نميتوان دليل

يك او قطعا بگويد سخن چنين اين روزه دو نوزاد يك گر ا ولي

چنين مسلما و است خارج هم حدنبوغ از عمل اين زيرا نيست, نابغه

آن عادي معلول و علل طبيعت جهان اين از غير جهاني به مسي

شرايط با كه صورتي در عملي چنين است, كرده پيدا خاصي ارتباط

ما منظور و ميشود ناميده معجزه باشد همراه ـ شده گفته كه ديگري,

بيرون هم جهان نوابغ بزرگترين قدرت از كه كاري يعني معجزه از

باشد/

درخت علمي وسائل با بتواند دانشمندي است ممكن ديگر: مثال

سال مدتيك در برسد, ثمر به سال ٧ مدت در بايد كه ـ را خرمايي

يككشفبزرگ به گياهشناسي دانشمند چنين مسلما برساند, ثمر به

دانشمند است ممكن را عمل اين ولي شده, نايل علمي نظير كم و

گر ا حال دهد/ انجام آن مشابه مورد يا مورد همين در ديگري نابغة

در يا برساند ثمر به خرماييرا هستة دقيقه يك در كه شود پيدا كسي

عملي چنين نمود, باردار خشكيدهايرا درخت همزدن بر يكچشم
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ميباشد/ بيرون عادي بشر ونبوغ عقل علم, قدرت از و است معجزه

يك انجام ندارد مانعي هيچ كه شد معلوم بيان اين از ضمن در

و شرايط در اما باشد, معجزه خاصي شرايط در يا معين زمان در عمل

نباشد/ معجزه ديگر ازمنة

را زاد مادر كور يا ع'ج قابل غير بيماران �cdefg � مسيح مثxحضرت
كه طريقهاي يا و زمان آن در عمل اين و ميداد شفا خدا فرمان به

قدرت حدود از زيرا است, بوده معجزه ميداد انجام مسيح حضرت

اثر بر كه ندارد مانعي امروزه امّا بوده/ بيرون كلي به انسانها توانايي و

ع'ج قابل بيماريها آن خاصي آوري فن با و پزشكي علم پيشرفت

نيست, معجزه وسائل, اين با و عمل اين انجام امروزه البته باشند/

آن در ولي دهند, انجام را آن مشابه ديگري كسان است ممكن زيرا

كنيد� �دقت است/ بوده خاصمعجزه ترتيب آن با و روز

عليت؟ قانون زدن هم بر يعني اعجاز ب�آيا

هر زيرا نيست, سازگار علم با معجزه <قبول ميگويند: گروهي الف�

برداشته پرده تازهاي اسرار از و كرده پيشرفت خود تكامل مسير در علم اندازه

نيست/ علت بدون جهان در حادثهاي هيچ كه است شده محققتر مسأله اين

خورشان, امواج مادران, دل در جنينها حركت درختان, برگهاي جنبش

علل سلسله يك داراي و///همه لرزهها, زمين گردبادها, صاعقهها, درياها,

ميكند/> حكومت آنها بر مسلم و ثابت نظم يك و هستند, طبيعي

خشكيدهاي درخت گهان نا كه كرد باور ميتوان چگونه حال اين با

با ساعتهاي چند نوزاد يا و شود بارور و سبز طبيعي, عامل هيچ بدون

بگويد؟! سخن طبيعي آمادگي گونه هيچ نداشتن



ان
بر
يام
تپ

اخ
شن
ي
نگ
گو
چ

( ١١١)

ريه, جمله: از است ?زم علل سلسله يك گفتن سخن براي

براي هوش و عقل زبان, كلمات, مخارج صوتي, تارهاي حنجره,

گفتن سخن چگونه وضع اين با و/// جملهها تركيب و تنظيم

است؟! قبول قابل ندارد را امور اين از يك هيچ كه سنگريزهاي

به اصلعليّترا بايد دارد, امكان اموري چنين كه كنيم قبول ما گر ا

گونه هيچ بدون معلولي است ممكن كه بپذيريم ـ و بزنيم هم به كل

دانشمندي و عالم هيچ استكه موضوعي واين كند پيدا وجود عّلتي

كند/ قبول را آن نميتواند

در بلكه است, طبيعي علوم مسلم اصول جزء تنها عليّتنه اصل

فلسفه در زيرا است, مسائل مسلمترين و ابتداييترين جزء نيز فلسفه

نيست/> ممكن علّت بدون حادثهاي <هيچ ميخوانيم:

انكار زمينة در مادي عالم يك است ممكن كه است سخني اين

بگويد/ معجزات

يكي بلكه نيست, مادي دانشمندان منطق تنها معجزات انكار اما

ميگويد: خداپرستنيز دانشمندان از

آفرينش جهان مسلم و ثابت نظام روي از را خدا ما zاصو

گردد, متزلزل معجزات وسيلة به نظام اين شود بنا گر ا شناختهايم/

شما شد, خواهد متزلزل خداشناسي و توحيد مسألة اساس

ولي كنيد محكم را نبوت پايههاي معجزات, اثبات با ميخواهيد

ميسازيد! لرزان را توحيد پاية عمل, اين با كه نداريد توجه

ماديهاي منطق تأثير تحت ـ اس'مي نويسندگان از بعضي ب�

معجزات انكار موضوع در ماديها با كه نيستند ميل بي ـ گرفتهاند قرار
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خود مقصور براي شاهدي نيز مجيد قرآن آيات از و شوند همصدا

ميگويند: آنها بياورند!

آله و عليه الله صلي اس'م پيامبر از عرب مشركان كه هنگامي

عجز به سريعا حضرت آن كردند, گوني معجزاتگونا تقاضاي وسلم

اين مجيد قرآن گذارد, آنها سينة به رد دست و نمود اعتراف خود

ميفرمايد: نقل چنين را داستان

تكون او يندوعا ا�رض من لنا تفحر حتّي لك نؤمن لن قالوا <و

تسقط او تفجيرا خ9لها ا�نهار فتفجر عنب و نخيل من جنة لك

او قبي` الم9ئكة و بالله تأتي او كسفا عليما زعمت كما السماء

لرقيّك نومن لن و السماء في ترقي او زخرف من بيت لك يكون

بشرا ا� كنت هل ربي سبحان قل نقرؤه كتابا علينا تنّزل حتّي

٩٠ تا ٩٣ . اسراييل ١-بني

مگراينكه نميآوريم ايمان تو به هرگز ما گفتند: ��١و cرسو

انگور و خرما از باغستاني يا بياوري بيرون ما براي زمين از چشمهاي

قطعات يا بجوشد آن ميان از جاري آب نهرهاي كه باشي داشته

و خدا يا آوري فرود ما سر بر ـ پنداشتهاي كه آنچنان ـ را آسمان

آسمان به يا باشي, داشته ط' از خانهاي يا گرداني! حاضر فرشتگانرا

نامهاي تا نميآوريم ايمان تو كردن صعود به حتي كني, صعود

است منزه بگو: بخوانيم, آنرا شخصا كنيكه نازل ما بر خدا!� طرف �از

به كه هستم بشري جز من مگر معني!� بي سخنان اين �از پروردگارم,
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شدهام؟!> فرستاده شما سوي

صاف معجزات, انكار براي ـ خود سخنان از يكي در ـ كسروي

بي و وقت كه مردمي دست از شدن وراحت خود نبوت جاده كردن

و زده ديگري منطق به دست ميكردند, معجزه تقاضاي او از وقت

ميگويد:

خود نماييهاي هنر براي كسي هر كه نيست بازيچه خدا <دستگاه

و موسي دربارة آنچه گرداند/ ديگر را آن و برد, دستي آن در

و عيسي از بزرگتر است! دروغ گفتهاند پيغمبران ديگر و عيسي

او از �معجزه� نتوانستني زمان هر كه بوده اس9م پيغمبر موسي

صريحا قرآن, همين چرا پس است ما دست در قرآن گر �ا ٨١ صفحة ١-صوفيگري
نسبت �cdefg � مسيح حضرت به را اعجاز راه از دادن شفا زاد مادر كور و كردن زنده مرده

ميداند؟!� دروغ هم را اين كسروي آيا ميدهد؟

�١� است/> ما دست در او قرآن اين داده, نشان ناتواني خواستهاند,

معجزه/ انكار زمينة در سخناني خ'صة بود اين

پاسخ:
ساخت, روشن را نكته يك تنها ماديها ايراد پاسخ در بايد الف�

مسأله اين در بزرگي اشتباه موجب آن به توجه عدم كه نكتهاي همان

عموميتقانون و صحت اصالت, در هيچكس اينكه: آن و است شده

نيست علت بدون جهان در حادثهاي هيچ مسلما و ندارد عليتترديد

هر براي عدم و <وجود ميگويند: فلسفه در استكه چيزي همان اين و

از را آن خارجيميتواند يكعلت تنها استو تفاوت بي و يكسان ممكن امر
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موضوعي صورت هر در و گرداند> باز عدم به وجود از يا وجود به عدم
٢ انكار/ قابل غير و مسلم است

بدون معلول يعني <معجزه نميگويند: معجزه اثبات طرفداران گز هر

هستي خود از كه چيزي ندارد/> هستي خود از كه چيزي معلول علت,

بود بنا گر ا ميآيد؟ وجود به دهندهاي هستي بدون چگونه ندارد

تفسير نميآيد؟ وجود به هميشه پسچرا بيايد, وجود به علت بدون

است! بخشش قابل غير اشتباه يك علّت بدون معلول به معجزه

عادي غير وگاهي معمولي و عادي علتگاهي استكه اين در بحث

است, عادي علل سلسله يك گرفتهايم خو آن به ما كه عللي است/

فصل كه ديدهايم اين به درخت شدن دار بار و شدن سبز ما :xمث

پيدا گل و برگ شكوفه, خشكيده شاخههاي تدريج به برسد, بهاري

رسيده ميوههاي مدتي از پس و بروند پيش هوا گرمي پاي به پا كنند,

كه ديدهايم صورت به را طفل سخنگفتن ما شوند/ ظاهر شاخهها بر

به را ساده و مفرد الفاظ كم كم او عمر از ماه چندين گذشتن از پس

روز به روز سپس و كند شروع لكنت با توأم و بريده بريده صورت

در كاملتري صورت به او بنديهاي جمله طرز و حرف اداء لهجه,

از غير اول ازروز گر ا البته شود/ مسلط كاملبرحرفزدن طور به تا آيد

اول روز از كه همانطور بچهها بوديم ديده :xمث بوديم, ديده اين

به ميگويند, هم سخن ميشنوند, و ميبينند ميآشامند, ميخورند,

داشت مانعي چه نبود/ جايتعجبهم هيچ و ميكرديم عادت همان

هيچ و ميكرديم عادت همان از كه ميشد آفريده گونهاي به زبان كه

آفريده گونهاي به زبان كه داشت مانعي چه نبود/ هم تعجب جاي
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?اقل يا ميگفت سخن بزرگترهاي خوبي به ابتدا همان از كه ميشد

داشتكه مانعي چه عكس, بر يا و ميكرد؟ تقليد را ما گفتههاي تمام

تدريج به بلكه نميكرد پيدا بينايي قدرت مرتبه يك نوزاد چشمهاي

ميافتاد؟ كار به سال سه دو از بعد

آن خ'ف بر عقلي دليل هيچ و نيست محال اينها از يك هيچ

اين عادي معلول و علل سلسله هست كه چيزي تنها ندارد, وجود

ماهها طي در وليزبان ببيند نخست ازروز چشم كه: شده تنظيم چنين

كند/ پيدا را قدرتسخنگفتن

خيال نبايد ما شود واقع عادي علل خ'ف بر حادثهاي گر ا حال

علتي هم آن بايدگفت: بلكه آمده, وجود علّتبه بدون معلولي كنيم

كنون تا كه است بسياري چيزهاي و نشناختهايم كنون تا ما كه دارد

يا باشد طبيعي ماوراء مبدأ يك استكه علتممكن اين نشناختهايم!

نظم آن توانسته كه كسي صورت هر در و ناشناخته طبيعي عامل يك

آورد پديد را حادثه آن و بزند هم بر را طبيعي معلول و علت عادي

كار اين كه است اين بر فرض زيرا نيست, معمولي و عادي فرد يك

كسي چنين و نيست ساخته جهان, نوابغ حتي بشري, هيچ از �معجزه�

دارد/ طبيعترابطه جهان مافوق مبدئي با حتما

معلو?ت و علل ميان در را فعلي نظم اين كه مبدئي است بديهي

ميكند اداره وجهي عاليترين به وآنرا آورده وجود طبيعتبه جهان

و است آنها بر مسلط و كم حا بلكه نيست, علل اين وگرفتار محكوم

كه همانطور ندارد/ اشكالي هيچ او براي آن استثنايي و موقتي تغيير

�دقت نداشت/ مانعي ميداد قرار ديگري طور را نخستآن روز از گر ا
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معمولي و عادي نظام در استثنايي تغيير يك معجزه اينكه: خ'صه كنيد�

علوم كه مرموزي و ناشناخته علل از استفاده با است/ طبيعي علل

عليت/ اصلقانون از استثناء نه دارد, بر ازرويآن پرده طبيعينتوانسته

و توحيد پاية <معجزه گفتهاند: الهي دانشمندان از بعضي اينكه اما

طبيعت يتغير h ثابتو نظام از را خدا ما زيرا ميسازد, متزلزل را خداشناسي

بزرگ مبدأ اين وجود بر روشني دليل بريزد, هم بر نظام اين گر ا و ميشناسيم

نميكنيم/> پيدا آفرينش جهان

است صحيح صورتي در سخن اين زيرا نيست, بيش سفسطهاي

همبريزد به كلي به طبيعترا عادي نظام معجزه, چند يكيا وقوع كه

چنين كه حالي در سازد, برقرار نظمي بي و مرج و هرج آن جاي به و

به جهان عمومي نظام اين باز پيامبران, معجزات وجود با زيرا نيست,

بسيار عادي علل در جزئي بسيار استثناء اين و است باقي خود حال

بكشاند/ مرج و هرج به را جهان نظام استكه آن از كمتر

شب تا صبح از پيامبري كه نيست آن معجزه ديگر: عبارت به

و كب كوا گردش از ـ را جهان اوضاع تمام مردم دلخواه به و بنشيند

حيات و مرگ نظام سال, فصول حركتزمين, تا آسمانيگرفته اجرام

انسان بدن داخلي دستگاههاي كار طرز جانداران, و گياهان عالم در

آورد! در گمي در سر صورتك'ف به را جهان و بريزد هم به ـ و///

محدودند و محدود بسيار استثناهاي سلسله يك معجزات بلكه

و دارند را صفر حكم طبيعت, حوادثجهان برابر در تعداد, نظر از كه

رسالت مقام به مردم دادن توجه راه تنها كه ـ خاصي موارد در تنها

ميشدند/ داده انجام ـ باشد پيامبران
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عادي نظام در استثنايي تغييرات اين اينكه توجه قابل نكتة

اع'م xقب و ميگيرد صورت قبلي برنامة يك مطابق چون طبيعت

بلكه نميكند سست توحيد مسألة در را ما ايمان پايه تنها نه ميشود

نظام ميكندكه ثابت خوبي به اينجريان زيرا ميسازد, محكمتر آنرا

نظم اين و نگرفته سرچشمه شعور و علم فاقد مبدأ يك از فعلي ثابت

بلكه نيست, گاه آ ناخود و جبري علل سلسله يك معلول عجيبتنها

به ميشود/ هدايت و كنترل عالم, و عاقل مبدأ يك ناحية از نظام اين

و قبلي نقشة يك طبق خاصي موارد در را آن نخواهد گر ا اينكه دليل

خداشناسي/ دWيل بحث جهان, آفريدگار شيرازي; مكارم العضمي الله ١-آية

ميتواند��١/ بدهد تغيير شده بيني پيش

از زيرا ميشود, روشن خوبي به اينجا از كسروي گفتههاي پاسخ

كه ـ فالگيران مانند هم پيامبران گمانكرده كه ميآيد بر عباراتشچنين

و عاقل و جوان و پير هر و مينشينند خود دكّة بر و ميآيند صبح

باطل , جادويي فالي, سركتابي, خواهش آنها از واماندهاي و ديوانه

در را خود وروز شب ميكندـ را كسي كردن باز و بستن يا و السحري

هوس و ميرسيد راه گرد از كس هر كه بودند گذارده مردم اختيار

دهند/ نمايش او براي جالبي پردة ميكرد, غريبي و عجيب معجزه

اختيار پيامبران خود حتي نبوده, چيزي چنين هرگز كه صورتي در

الهي فرمان منتظر معجزه يك انجام براي و نداشتند را معجزات

صدق براي و ميگذاشتند فشار در را آنها مردم اوقات بعضي بودند/
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پيش از <ما ميفرمودند: آنها ميكردند/ اعجاز تقاضاي آنها از دعويشان

هستيم!> خدا فرمان انتظار در دهيم, انجام كاري نميتوانيم خود

معجزهاي يا قرآن از �آيهاي آيتي كه هنگامي ميفرمايد: قرآن چنانكه

انتخاب را آن چرا ميگويند: نياوري آنها دلخواه به معجزات� از

. �اعراف رّبي///> من الّي يوحي ما اّتبع انّما قل احتبيتها W لو قالوا بآية تأتهم لم اذا ١-و
�٢٠٣

خ'صه �١� شده///> وحي من به كه آنم پيرو فقط من بگو: نكردي؟

و ضرورت حد در كه است رسالت اثبات براي سندي معجزه اينكه

هوس و تفريح سرگرمي, وسيلة نه ميشود, انجام خاصي شرايط در

توجه واضحي نكتة چنين به استكسروي بعيد امت! جاه'ن راني

نبوتخود دعوي براي را همراه ميخواسته او ولي باشد, نكرده پيدا

به برهاند, مردم معجزه تقاضاي چنگال از را خود هم و كند هموار

گمان به ـ نارسا منطق اين با كه نيافته اين از بهتر راهي جهت همين

بزند/ كلي طور به معجزاترا ريشه ـ خود

قرار خود دستاويز اس'مي نويسندگان از بعضي كه آياتيرا گر ا ب�

دقت به كردهاند معجزات انكار دربارة عجو?نهاي قضاوت و داده

استزيرا: نهفته آيات آن خود در آنها گفتههاي پاسخ كنيم, بررسي

آيات, همين مطابق پيامبر, مخالفان خواستههاي از بسياري ١ـ

گفته خود خواستههاي از يكي در xمث نبوده, معجزه شرائط با منطبق

. �الفرقان ربّنا> نري او المiئكة علينا انزل W كو لقائن يرجون W الّذين قال <و ٢-الف�

�٢� بياوري؟> اينجا را فرشتگان و خدا <بايد بودند:



ان
بر
يام
تپ

اخ
شن
ي
نگ
گو
چ

( ١١٩)

�٢١

�٩٢ . �اسراء قبي�> المiئكة و بالله تأتي أو ب�

چند درخواست به اورا كه دارد مكاني ونه است جسم نه خداوند

�قابل كنند! احضار عربستان جزيره شبه برهنه پا بتپرست عرب نفر

در ببر!� او نزد را ما نميگويند: و بياور ما نزد را او ميگويند كه است اين توجه

آور!> فرود ما سر بر را آسماني� سنگهاي �يا <آسمان بودند: گفته ديگر جاي

�١٨٧ . �شعراء الصادقين> من كنت ان الّسماء من كيسفا علينا فأسقط ١-الف�
�٩٢ . �اسراء كسفا///> علينا زعمت كما الّسماء تسقط و ب�

�١�

گر ا بگويد: پيامبر به كسي كه است اين مثل درست تقاضا اين

تا بخواه خدا از شدهاي برانگيخته خدا طرف از و ميگويي راست

و راهنمايي معجزه از منظور است بديهي بگيرد! مرا جان كنون

چه معجزه اين شود آنها سببنابودي معجزه گر ا است, افراد هدايت

دارد؟! فايدهاي

<بايد ميگفتند: پيامبر به كه بود اين آنها خواستههاي از ديگر يكي

�٩١ . �اسراء رعنب///> و بخيل من جنة لك تكون ٢-<أو

�٩٣ . �اسراء زخرف///> من تبت لك تكون ٣-<أو

پيداست گفته نا باشي!>��٣ داشته ط1 از خانهاي يا انگور��٢ و خرما از باغي

چنين گر ا نيست/ ط'معجزه از خانهاي يا انگور, و خرما داشتنباغ كه

عربآن شيوخ از بيساري يا امروز بزرگ سرمايهداران ميبايست بود

را خانهاي چنين و باغ چنان كه يمن پادشاهان از بعضي و روز
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داشتن تنها آنها تقاضاي كه باشيد داشته �توجه باشند/ خدا پيامبر داشتهاند

عادي/� غير طريق از آن ايجاد بودند خانهاي چنان و باغ چنين

و معجزه از استفاده كنندگان, تقاضا هدف كه ميدهد نشان اينها

داشتهاند/ سر در ديگري وهوسهاي هوي بلكه نبوده, هدايتيافتن

و معاند لجوج, مردمي آنها كه ميآيد بر خوبي به آيات اين از ٢ـ

حاضر هم باز آشكار معجزات ديدن با حتي و بودهاند منطق بي

بهآسمان <تا بودند: مثxگفته شوند/ تسليم حقيقت برابر در كه نبودهاند

بايد بلكه نيست, كافي هم آسمان به صعود و نميآوريم ايمان تو به نروي

ايمان تو به تا بياوري ما براي شوم!� فدايت نامه �حتما خدا طرف از نامهاي

�٩٣ �اسراء. نقروه///> كتابّا علينا تنّزل حّتي لرقبك نؤمن ولن السماء في ترقي ١-<///او

�١� بياوريم///>

پسچرا بوده حقيقتي كشف اينگروه منظور گر ا بيانديشيد خوب

هم آسمان به صعود مانند روشني معجزه گر ا ميگويند: صراحت با

كني؟/// چنان و چنين بايد و نميآوريم فرود تسليم سر دهي انجام

xاص و بياورند ايمان نميخواستهاند هم باز پيداستكه قرائن از تازه

بودند/ نيامده منظوري چنين به

سواد, بي افراد عده يك برابر در خودتان شما كنيد فرض كنون ا

بگوييد: اينكه جز ميگرفتيد/ قرار گروه اين مانند منطق بي و لجوج

هوي و تسليم و دهد انجام بخواهدميتوانم خدا آنچه و نيستم بيش بشري <من

بزرگ پيامبر داشتيد؟ چارهاي چه باشم> نميتوانم آن و اين هوسهاي و

نفرمود: چيزي اين جز آنها برابر در هم اس'م
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-١
/٩٣ . ٤١/اسراء . ٢-نساء

پروردگار است منزه �١� !cرسو بشرا الّا كنت هل ربّي <///سبحان

خدا فرستادة انساني جز من مگر معني!� بي سخنان اين <از من

هستم؟!>

است/ گذشته پيامبران معجزات شرح از مملو مجيد آياتقرآن ٣ـ

عليهم عيسي و موسي و ابراهيم معجزات �مانند: معجزان اين از بعضي

به شده تكرار سوره چندين در تمامتر چه هر صراحت با السQم�

درك براي نيست/ آن در تأويل و توجيه جاي وجه هيچ به كه طوري

مريم, سوره آيات در اجمالي مطالعه يك است كافي مطلب اين

بشود/ مائده و انبيا, قصص,

داستان همه اين خود آسماني كتاب در كه پيامبري كنيد فكر حا?

از و آورده صراحت با مختلفي عبارت به را پيشي پيامبران معجزات

برترم آنها تمام از من ميگويد: طرفي
�٢� شهيدا> هؤ�ء علي جئنابك <///و

دارند؟ طبيعي معجزاتعلل آيا Tج

داشته طبيعي غير علت يك معجزه بايد كه ميكنند تصور zمعمو

داراي معجزه كه ندارد مانعي هيچ نيست/ چنين كه حالي در باشد,

علل آن به دسترسي كه شرط اين با اما باشد, طبيعي علل يكسلسله

برون نيست طبيعت ماوراء جهان به مرتبط كه بشري عهدة از طبيعي

تمام كه همانطور هم طبيعي علل آن سرانجام استكه درست باشد/
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طبيعت ماوراء به ميگردد باز بزرگ مبدأ آن به هستي جهان حوادث

است/ طبيعي عامل عاملنزديكهمان اينجا در ولي ميشود, منتهي

كنيد�/ �دقت

سازيم: سادهروشنتر مثال يك با را موضوع اين نيست بد

كه ساعتي هر در كه باشد اين پيامبري معجزة است ممكن

تابشآفتاببر معلول باران, نزول البته بيايد/ باران و كند دعا بخواهد,

و///است/ بادها وزش ابرها, حركات اقيانوسها, سطح

مسلما ولي است, عادي و طبيعي علل سلسله يك همه اينها

شرائطريزشبارانرا و جنبشابرها كه ـ ناشناخته عوامل به دسترسي

ماوراء يكرابطة از و ندارد عادي جنبة ـ آورد در كسي ارادة اختيار در

ميكند/ حكايت طبيعي

بورزيم اصرار ندارد لزومي كه: است اين ساده مثال اين از منظور

روي كه همانطور باشند, داشته طبيعي علل نميتوانند معجزات كه

معجزات تمام براي يعني ورزيد/ اصرار نميتوان هم آن مقابل طرف

اين چه گر ا زيرا شد, قايل ناشناخته مادي و طبيعي علل سلسله يك

البته نميبينيم/ آن لزوم بر هم دليلي ولي است ممكني امر موضوع

شرايط داراييكرشته دوصورت هر در معجزه داشتكه توجه بايد

واقع آن روي معجزه كه مادهاي و زمان مكان, است�مانند طبيعي و مادي

اين در بايد, بگذاريم طبيعي علل را شرايط اين نام گر ا و ميشود�

نيست/ طبيعي علل از خالي معجزهاي هيچ كه كنيم تصديق صورت

است؟ نبوت دليل اعجاز چگونه

كار يك انجام چگونه بگويند: و كنند ايراد بعضي است ممكن
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( ١٢٣)

د?لت او تعليمات درستي و نبوت مدعي راستگويي بر خارقالعاده

نبوت� مقام و خارقالعاده كار دو�انجام اين ميان ارتباطي چه اساسا دارد؟

ولي دهد, انجام معجزهاي كسي كه دارد اشكالي چه است؟ موجود

يكديگر با موضوع دو اين كه ميرسد نظر به وخ'صه نباشد؟ پيامبر

ديگري بر دليل را يكي ميتوان چگونه حال اين با ندارند, ارتباطي

استكه اين بر دليل آيا باشد, ماهري خطاط فرضا كسي گر ا گرفت؟

هست؟! هم سنجي نكته و دانشمند مرد

دادهاند: جواب نوع دو ايراد اين پاسخ در دانشمندان

از مردم و كند دعويرسالت خداوند طرف از كسي هنگاميكه ١ـ

جهان مبدأ با را خود ارتباط تا بخواهند گفتارش صدق بر سندي وي

قدرت از آن انجام كه بزند كاري به دست هم او و نمايد اثبات هستي

از و ميگويد راست او كه است اين نشانة باشد, بيرون عادي بشر

تفسيري كسي, چنين به قدرتي چنين دادن زيرا است, خداوند طرف

او و كرده تصديق اورا گفتة خداوند كه باشد داشته نميتواند اين جز

چه باشد دروغگو او گر ا است/ شناخته خود پيامبر و نماينده سفير, را

چنين دادن اين بنابر شود؟ داده او به قدرتي چنان كه دارد معني

�٢١٧ ١,ص ج المنار ١-�تفسير

�١� اوست نبوت دعوي امضاء حقيقت در قدرتي

او ميكند/ ادعا عادتي خارق مطلب, رسالت ادعاي با پيامبر ٢ـ

و ظاهري كات ادرا مغاير كه خاصي ك ادرا و وحي طريق از ميگويد
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( ١٢٤)

مأموريت و ميشود تعليم او به است,حقايقي بشر افراد ساير باطني

كند/ هدايت و راهنمايي تعليمات: اين ساية در را مردم كه دارد

با روحي و جسمي قواي نظر از كه كسي از ظاهر به ادعا اين

همين به است, خارقالعاده و عجيب البته ندارد, تفاوتي ديگران

شديد اعتراض با كار ابتداي در پيامبران كه ميبينيم هميشه جهت

آنها بار زير سادگي اين به نبودند حاضر مردم و شدند روبروي مردم

بروند/

قابل برايهمه محسوسيكه خارقالعاده امر اين ميان كه آنجا از و

ثابت وحي ادعاي در گفتارش صدق تا دهد انجام باشد مشاهده

/١ ج الميزان, ١-تفسير

گردد��١

راه اول بيان ولي است صحيح پاسخ دو هر نگارنده نظر به

ميباشد/ مطلب حل براي نزديكتري

بزنند, روشنفكري به را خود دارند ميل خيلي كه آنهايي چه گر

احضار عنوانرياضت, به كه خارقالعادهايرا امور تمام ميكنند سعي

استثناء بدون را وهمه كننده انكار شده, نقل مغناطيسي خوابهاي ارواح,

نيروي فعاليت از ناشي گاهي يا و بشمارند موهومات و خرافات جزء

ولي بدانند, دل ساده افراد در قوي تلقينهاي اثر بر خيال و هم تو

هيچ براي فكر طرز اين ديگر آنها خواستههاي خ'ف بر امروزه

محسوب گوينده اط'عات كمي نشانة و نيست قبول قابل محققي
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( ١٢٥)

انكار قابل غير و قطعي آنها از قسمتي بگوييم نميخواهيم ميشود/

است/

در مرتاضان از كه خارقالعادهاي و حيرتانگيز كارهاي :xمث

جاي استكه زياد قدري به ميكنند نقل دانشمندان كتب و نشريات

است/ نگذاشته باقي انكار

مادي علل از غير كه ـ باور دير طبيعي علوم دانشمندان از عدهاي

صحنههاي نزديكناظر از شخصا ـ نداشته ايمان چيز هيچ به معمولي

مشاهدة پساز و بوده هندي مرتاضان كارهاي نكردني باور و عجيب

افراد, گونه اين وجود در كه كردند اعتراف و دادهاند رأي تغيير آنها

خارقالعادهاي كارهاي ميتوانند كمكآن به استكه مرموزي نيروي

مرموز, نيروي اين تأثير چگونگي تفسير از امروز علم دهند/ انجام

است/ عاجز

هندي مرتاضان از بعضي كه شده آزمايش موضوع اين بارها

تابوت در را آنها حتي كرده, داري خود آشاميدن و خوردن از هفتهها

با و آورده بيرون هفته چند از پس و كردهاند دفن و گذارده هايي

باز عادي حال به مصنوعي تنفس و آنها روي بر گرم آب ريختن

بسياري در كه ميكنند نقل آنها از ديگري آور حيرت اعمال گشتهاند!

خوابهاي امروزه است/ شده تصريح آن به كتابها و مج'ت از

مصنوعي� و مغناطيسي ١-�hypnotismeخواب

در شخصرا آن وسيلة به كه ـ مانيتيزم���٢ و �هيپنوتيزم��١
٣
مغناطيسي
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مغناطيس� �نيروي magnetisme-٢

ميدهد انجام كارهايي و ميبرند گاهيفرو آ نيمه مصنوعي خواب يم

آمده در علمي رشتههاي جز نيستـ ساخته وي از عادي حال در كه

جمعيتهايي همچنين شده/ نوشته زمينه اين در مختلفي كتابهاي و

در گاهي است/ يافته تشكيل متعددي كشورهاي در نام همين به نيز

خوابهاي از رواني بيماريهاي علل كشف براي امروز پزشكي

خواب به را بيمار كه: صورت اين به ميشود استفاده مغناطيسي

ترتيب اين به و ميكنند او از سئوا?تفراواني ميبرند, مصنوعيفرو

ميآوردند دست به نبود آن افشاء به عاديحاضر حال در اسراريكه

بيماران از بعضي ـ ميشود حال آن در كه ـ قوي تلقينهاي راه از وگاه

عالي راههاي از يكي نيز جراحي مورد در ميكنند/ درمان را روحي

اين قبول با ٤حال است/ مصنوعي خوابهاي از استفاده بيهوشي

چگونه اينكه: آن و ميآيد پيش اعجاز بحث در بزرگي مشكل مطلب

كدام به و بگذاريم, فرق معجزات و خارقالعاده امور گونه اين ميان

عادي علل با آنها از يك هيچ دهيم, تشخيص يكديگر از را آنها وسيله

اسرارآميز يكشان, طور به آنها همة علل و نيست تعطيل قابل طبيعي

پسامبر راستي به نبوت مدعي آيا كه بدانيم كجا از ما است/ مرموز و

آن؟! مانند و ساحر و مرتاض يكنفر يا است

نيستكه روشن است, فراوان اهميت شايان اينكه با موضوع اين

كمتر عقايد كتبدانشمندان در چرا و شده؟ بحث آن روي كمتر چرا

ميشود؟ ديده كارها اينگونه از معجزه امتياز درباره توجهي قابل بحث
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ميگويند: و بحثراحتكرده اين سر درود از را خود بعضي

دار/ خوش دل نزند, پهلو معجزه با سحر

بزند؟! بيضا يد از دم كه كيست سامري

معلوم بداريم؟ خوش دل چگونه و نميزند پهلو دليل چند به اما

نيست!

از استكه: يقينگفتاين و قطع طور به ميتوان آنچه حال هر در

گذاشت: فرق دو اين ميان ميتوان راه دور

ندارد/ وشرطخاصي قيد معجزه ١ـ

از ميزند سر آنها مانند و مرتاضان از كه خارقالعادهاي كارهاي

حالي در است, خاصي شروط و قيد داراي و محدود مختلفي جهات

كه آنجا از اينكه: توضيح ندارند/ خاصي شرط و قيد معجزات كه

به متكي همكه اموري است, محدود ـ باشد كه چه هر ـ انساني نيروي

كارهاي تنها بنابراين: بود, خواهد محدود طبعا است كآن

محدود جهت هر از است انساني نيروي به متكي كه خارقالعادهاي

همين به بود, نخواهند كاري انجام براي مرتاضان :xمث ميباشند,

نميكنيد/ پيدا مادرزاد مرتاض جهتهرگز

نيستند, كاري نوع هر انجام به قادر افراد گونه اين طرف, يك از

خاطر همين به ميباشد, معيني امور به محدود يك هر توانايي بلكه

ديگر, طرف از و ميكنند تكرار را معين كارهاي همان همه براي

قادر ابزاري هر با و مكاني و زماني شرايط هر در آنها مانند و مرتاضان

وشرايط معين ابزار به محتاج كثرا ا بلكه نيستند, كارهايخود انجام به

ميباشند/ جهات ساير يا و زمان مكان, نظر از خاصي
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متكي زيرا ندارد, را شروط اين از يك هيچ پيامبران معجزات ولي

تربيت, تعليم, به نيازمند پيامبر خداست/ نامحدود و ?يزال نيروي به

ممكن حتي نيست, معجزات انجام براي خاصي آزمايش و تمرين

گفتن سخن با گهواره همان در �cdefg � مسيح حضرت مانند است
كند/ اعجاز خود, جالت و شيرين

نميزند/ دور خاصي موضوعات محور بر پيامبران معجزات

و محدود بوده, كه چه هر هم معجزات با?خره بگوييد: است ممكن

داشته توجه بايد ولي نميكند, تجاوز معيني تعداد از و بوده محدود

مردم خواست در احيانا و محيطها اقتضاي اثر بر هم اين كه باشيد

گر ا و نخواستند آنها از چيزي اين از پيش عبارتروشنتر: به و بوده

نبودند/ عاجز آن انجام از خدا� فرمان �به ميخواستند

و لجوج �نه جو حقيقت افراد كه افتاده اتفاق بارها جهت همين به

از هم آنها ميخواستند, خاصي معجزة خود عصر پيامبرانن از معاند�

و نيستند چنين پيامبران از غير ولي نميزدند, سرباز آن انجام

سر كه نكنيد فراموش كنند/ موافقت پيشنهادي هر با نميتوانند

معجزات اينكه آن و است موضوع يك امتيازات اين تمام چشمة

كه حالي در است, الهي نامحدود و ?يزال نيروي به متكي پيامبران

انساني محدود نيروي ميزند سر ديگران از كارهايخارقالعادهايكه

دو پيامبران معجزات كه ميشود موجب موضوع همين ميگيرد, مايه

كند/ پيدا بشري عادت خوارق بر بزرگ مزيت

است معارضه قابل عاداتبشري خوارق Tالف

دليل همين به و دهد انجام آنها مانند كسي است ممكن يعني
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بگويد: و كند معارضه� به �دعوت تحدي ندارد جرأت آن دهندة انجام

اويكقدرت قدرت تنها دهد,زيرا انجام چنينكاري بتواند كيستكه

ميشود/ پيدا بسيار او مانند و است انساني

از يكي جهت همين به نيست/ معارضه قابل انبيا معجزات ولي

كار چون پيامبر شمردهاند/ تحدي با بودن همراه را معجزه ويژگيهاي

كمال با ميتواند ميدهد انجام الهي نيروي يك كمك به را خود

كار اين مانند نميتوانند شوند جمع جهانيان گر <ا بگويد: خاطر اطمينان

گاه تكيه كه است اين نشانة خود جرأت و اطمينان اين و دهند> انجام

است/ طبيعي ماوراء مطمئن گاه تكيه يك آنها

معجزات برابر در مقاومت تاب بشري عادات خوارق Tب

ندارد

زودي به شوند وارد ميدان يمك در آنها با كه هنگامي يعني

نيروي به متكي كه موسي حضرت معجزة برابر در فرعون ساحران ١-چنانچه
ايمان موسي به و كرده اقرار خود عجز به و خوردند شكست بود, الهي شكستناپذير

آوردند/

متكي معجزه زيرا است, همروشن آن دليل و ميخورند��١ شكست

خوارق حاليكه در است, شكست قابل غير و پايان بي يكنيروي به

مقابل در كه ميگيرد سرچشمه كوچكي قدرتهاي از بشري عادات

ندارد/ مقاومتي كمترين خداوند پايان بي قدرت

آنهاست صدق گواه كنندگان اعجاز وضع ٢ـ
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كارهاي از را پيامبران معجزات ميتوان آن وسيلة به كه ديگري راه

صفات و كردار وضع در مطالعه و شناخت باز بشري خارقالعاده

آنهاست/ آورندگان

مرتاضان, اعمال �مانند: عادتي خارق كارهاي به دست كه كسي

صفات و روحيه و عالي يكهدف داراي مسلما ميزند كاهنان� و ساحران

منظور چند از يكي براي zمعمو را كارها گونه اين زيرا نيست, ممتاز

ميدهند: انحام

آمد/ در كسب و سرگرمي الف�

لوح/ ساده مردم اغفال ب�

آن/ مانند و شهرت كسب ج�

مقاصد از يكي براي كارها گونه اين انجام حتما ميگوييم: اينكه

مفيد كارهاي مانند كارها گونه اين كه است دليل اين به با?ست

كه نيست مثبت كارهاي خ'صه و صنعتي توليدي, تربيتي, علمي,

برود/ آن دنبال اجتماع� به خدمت عالي�مانند: هدف يك خاطر به كسي

كارهايي چنين وتمرين گرفتن صرففرا را خود كه, مرتاضي بنابراين

ندارد, ممتاز و برجسته صفات و عالي يكروح مسلم طور به ميكند

و سواد بي مايه, كم افراد همواره كه ميشود ديده جهت همين به

كه شنيدهايد هرگز آيا ميگردند/ كارها گونه اين گرد ضعيف

باشد؟ كارها گونه اين دنبال متفكر فيلسوفي يا بزرگ دانشمندي

و افكار پوشي پرده در قدر هر انسان كه پيداست گفته نا هم اين

اعمال پس از آن واقعي چهرة باز باشد داشته مهارت خود هدفهاي

ميكند, بروز او
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چگونگي اشخاص, گونه اين زندگي سوابق در مطالعه بنابراين

نظر در با و ميدهند انجام كه خارقالعادهاي كارهاي از برداري بهره

خوبي راهنماي ميتواند اجتماع, در آنها رفتار و اخ'ق طرز گرفتن

روشن را آنها نهايي و اصلي هدف و باشد آنها وضع به بردن پي براي

سازد/

و اشخاص گونه اين با معجزاتشان و خدا پيامبران تفاوت

بودند تربيتي علي هدف دارداي انبيا است, واضح خيلي كارهايشان

هدايت و راهمايي براي و منظور همين به ميآوردند كه معجزاتي و

اغفال, هيچگونه قصد و بوده اص'حي� برنامههاي اجراي و بشر نوع

نداشتهاند/ را آن امثال و شهرت كسب استفاده, سوء

مردم, با رفتار چگونگي اعمال, ?ي ?به از مقدس هدف اين

انجام كه معجزاتي از برداري بهره نوع در خصوص به و زندگي سوابق
٥ ميشود/ مشخص xكام ميدادهاند,

يادآوريKزم
?زم را يكنكته ذكر دهيم پايان را اعجاز بحث ميخواهيم كنون آ

تعلق عقلي محال به باشد كه چه هر معجزه كه: اين آن و ميدانيم

نميگيرد/

عادي جريان خ'ف بر اينكه عين در معجزات ديگر: عبارت به

مسير تغيير كه گرديد ثابت عليت؟> قانون زدن هم بر يعني اعجاز <آيا بحث ١-در
نيست/ عقلي محال طبيعي علل عادي

امر بايد ميناميم� نيز عادت خرق را آن جهت همين به �و است��١ طبيعت
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بپذير/� را آن بتواند �عقل باشد ممكني

به را خدا كه باشد اين پيامبري معجزه نيست ممكن هرگز :xمث

و نيست جسم خدا زيرا ببينند, آنرا خود چشم با تا دهد, نشان مردم

اين پيامبري معجزة نيست ممكن همچنين و شود ديده است محال

و باشد مرده هم واحد آن در كه كند زنده گونهاي به مردهايرا باشدكه

است, محال چون و ميگويند نقيضين اجتماع كار اين به زيرا زنده, هم

پيامبران از كه معجزاتي در گاه هر بنابراين نميگيرد/ تعلق آن به اعجاز

بايد باشد عقلي محا?ت جزء كه كنيم برخورد امري به ميشود نقل

نسبت پيامبران به و جعل غرض, يا ناداني روي از كه بدانيم حتما

/ است شده داده

بررسيمحتويات نبوتو حاGتمدعي در مطالعه ٢ـ

قرائن: آوري جمع آييناو

را آن ميتوان استكه انتخابراهي پيامبران, شناسايي ديگر راه

گذارد/ نام قرائن آوري جمع راه

شمرده قضايي برايكشفموضوعات بهترينراهها از اينراه امروزه

است/ فرد به منحصر دليل موارد از بسياري در حتي و ميشود

كسي حادثه وقوع هنگام و شود واقع محل در قتلي گاه هر ا مث'ا

به آن پروندة موقعيكه نباشند, حاضر آنجا در مرتكبين مرتكبيا جز

و امر حقيقت برايكشف ميافتد وزبردست مطلع قاضي دستيك

اين ميكند/ قرائن آوري جمع به شروع واقعي, مجرمين تشخيص

دست به كرده شخصا كه تحقيقاتي و پرونده ?به?ي از را قرائن

:xمث ميآورد
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متهمين/ گفتگوهاي ميان از ـ

مقتول/ با متهمين وروابط مناسبات چگونگي ـ

قتل/ رقوع چگونگي ـ

حادثه/ وزمان مكان ـ

مكان به شده انجام آمدهاي و ازرفت محل اط'عاتهمسايگان ـ

قتل/

ضارت/ ص'ح نوع ـ

شدن/ كشته از بعد جسد وضع ـ

او�/ نزديك دوستان بيانات از استفاده �با مقتول روحيها ـ

و/// مقتول خونين لباسهاي دادن نشان هنگام در متهمين روحية ـ

آنها به

و/// متهمين سوابق ـ

نوع يك قرائن, اين مجموع مطالعها از قاضي كه ميشود گاهي

ناحية از را قتل ارتكاب و ميكند كشف آنها ميان در را خاصي رابطة

نهايي رأي طوريكه به ميدهد, ويقينتشخيص قطع طور به متهمين

اين مجموع مطالعة از هم گاهي البته ميكند/ صادر آنها دربارة را خود

قرائن استكه ممكن گاهي ميدهد, آنها قطعي برائت به حكم قرائن,

ديگر علل به يا قرائن كردن پنهان در مرتكبين مهارت جهت به مزبور,

دليل نبودن دليل به صورت اين در نباشد, كافي حقيقت كشف براي

ميكند/ پرونده ختم و متهم برائت به حكم كافي,

در بلكه نيست, قضاييحصر موضوعات به تنها استد?ل طرز اين

فراوان استفادة اينروش از نيز تاريخي و اجتماعي مسائل از بيساري
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شناخته هنوز مؤلفش كه كتابي مؤلف كشف براي مث'ا: ميشود,

موافقتنامهاي مفاد يا تاريخي, اصلييكبناي بانيان كشف يا نشده,

در آن مفاد و شده منعقد دنيا دولتبزگر دو بين قبل سال صدها در كه

استفاده قرائن� جمع �راه همينروش, از نگرديده, ضبط صفحاتتاريخ

روي از ميتوان استكه زياد اندازهاي به مزبور قرائن گاهي ميشود,

ظني دليل يك از بيش اوقات از پارهاي در ولي داد, قاطع يكنظر آن

�دقت است/ آوريآن جمع وطرز وضعقرائن به بسته اين ندارد/ ارزش

كنيد�

مسائل عقائد, به مربوط بحثهاي به را روش اين ميخواهيم ما

آن از و دهيم تعمم پيامبران شناسايي بحث به مخصوصا و مذهبي

كنيم/ استفاده

راه, همين از معجزات از نظر قطع با ميتوان اوقات از بسياري

دريافت! نبوترا مدعي وكذبگفتار صدق

ميگذرانيم: گرامي خوانندگان نظر از

دعوت محيط وضع ١ـ

كنيم بررسي دقيقا برخاسته آنجا از نبوت مدعي كه محيطيرا بايد

و تمدن نظر از جمعيت آن سوابق برخاسته؟ مردمي چه ميان از كه

آن جمعيت و بوده؟ اندازه چه تا اخ'قي اصول به آشنايي و توحش

دادهاند؟ نشان العملي عكس چه مدعينبوت, دعوت برابر در محيط

دعوت زمان ٢ـ

در دنيا وضع كرده؟ قيام زماني چه از نبوت مدعي كه ببينيم بايد

مهارت علومي چه در زمان آن در بشر و است؟ بوده چگونه زمان آن



ان
بر
يام
تپ

اخ
شن
ي
نگ
گو
چ

( ١٣٥)

است؟ شده او نصيب اخ'ق و تمدن در پيشرفتهايي چه و داشته

نبوت مدعي اخ<قي روحي, خصوصيات ٣ـ

امور ساير و شهرت مقام, مال, به نبوت مدعي ع'قة كه ديد بايد

تقوي, نظر از مردم ميان در او زندگي سوابق بوده؟ اندازه چه تا مادي

عمومي افكار در آيا و بوده چگونه كدامني پا و درستكاري امانت,

سابقه؟! سوء يا داشته سابقه حسن

معارف نظر از او آئين محتويات ٤ـ

مربوط امور ساير و او صفات خدا, شناسايي باب در معارفيكه آيا

به را خدا نه؟ يا ميكند تطبيق عقلي د?ئل با آورده, مذهبي عقائد به

نوع ميدهد؟ خبر رستاخيز روز از چگونه مينمايد؟ معرفي مردم

ضعيف؟ يا است قوي بحثها اين در او منطق

اخ<ق و احكام قوانين, نظر از او آئين ٥ـ

مؤثر اجتماع پيشرفت و نظم براي آورده كه قوانينيرا اندازه چه تا

ملكات پرورش در آورده كه عباداتي و اخ'قي تعليمات ميباشد؟

و كي پا هدايتبه و خداوند به دادن توجه وجان, تصفيهروح فاضله,

دارد؟ تأثيري چه فضيلت

پيشرفت وسائل ٦ـ

دروغ, آيا ميكرده؟ استفاده وسائلي چه از خود پيشرفت براي

آنكه يا ميدانسته؟ روا خود مقصد پيشبرد رابراي ستم و ظلم تهمت,

است؟ ميكرده استفاده صحيح وسائل از پيشرفتخود براي هميشه

بودهاند؟ كساني چه او به آورندگان ايمان ٧ـ

و شناخت> زوارش از بايد را <امامزاده ميگويد: استكه معروفي مثل
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يكشخص, شناسايي براي قرائن از يكي يعني است; چنين حقيقتا

حال و وضع ترتيب اين به هستند, او نزديگان و دوستان اطرافيان,

كي, وناپا كي پا بدي, و خوبي نظر از نبوت, مدعي به آورندگان ايمان

دادن نشان براي خوبي آئينة حماقت, و بيعقلي يا درايت و عقل

مطالعه آنها دربارة دقت به جهت همين به است/ نبوت مدعي وضع

هستند, اشخاصي چگونه ديد و كرد

گفتههايخودش به او ايمان ٨ـ

دارد؟ ايمان گفتههايخود به اندازهاي چه تا مدعي خود ديد بايد

از و آورده كه دستورهايي درمقابل او عمل طرف از هم مطلبرا اين

ميتوان مشك'ت برابر در او گذشتگي خود از و كاري فدا ميزان

داد! تشخسث

ميكند؟ مبارزه هوسبازيهايمحيط خرافاتو با آيا ٩ـ

و خرافات انحرافات, برابر در را نبوت مدعي موقعيت بايد

با مردم تودة افكار جلب اوبراي آيا ديدكه و سنجيد محيط آلودگيهاي

آن با را خود آئين دارد سعي و ميكند سازش موضوعات گونه اين

پرچم افكار, هدايت و محيط اص'ح براي اينكه يا دهد؟ تطبيق

ميافرازد؟ بر مخالفترا

يا است سازشكار مدعي, شخص كه ديد بايد ديگر: عبارت به

انق'ب يك ايجاد و محيط ساختن دگرگون فكر به آيا سازنده؟

موجود؟ وضع از برداري بهره و سازشكاري فكر به يا است اص'حي

يكنواخت و منظم دعوت ١٠ـ

يا است؟ ثابت و منظم خود دعوت اصول در آيا كه ديد بايد
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و مقامي مدعي امروز ميدهد؟ نشان عقيده تغيير و ترديد نوسان,

اظهار و توبه يكروز با?تر! مقام مدعي شدـ گرمتر او تنور كه ـ فردا

در بايد خ'صه ميگيرد/ سر از سابقرا گفتههاي وفردا ميكند ندامت

مدافع خود دعوت طول در آيا كه كرد كافي بررسي هم قسمت اين

طرفداري آنها از روشني برنامة وطبق منظم طرز وبه بوده ثابتي اصول

قبيل/ اين از ديگر قرائني و ديگر؟! رنگي به روز هر يا ميكرده,

يا دو همراه به يا تنهايي به قرائن, اين از يك اتسهر ممكن البته

نبوت, مدعي وكذبگفتار صدق قطعي اثبات براي ديگر, قرينة سه

و كامل صورت به قرائن اين همة گر ا مسلما ولي نباشد, كافي

خواهد مطلب اثبات براي قاطعي دليل شود آوري جمع صحيحي

بزرگ پيشواي پيامبري ابات خاصه نبوت بحث در الله شاء ان بود!

كنيم/ برداري اينروشبهره از مؤثري طرز به ميتوانيم اس'م

پيامبرانپيشين گواهي ٣ـ

دروغينن مدعيان از را واقعي پيامبران آن با ميتوان ديگريكه راه

پيامبران به نسبت پيشين, پيامبران صريح و قطعي اخبار شناخت,

خدا پيامبر نخستين شناختن براي اينراه از است بديهي است/ آينده

�اعجاز, گذشته راه ده از يكي با را او بايد بلكه كرد, استفاده نميتوان

اين چه گر شناخت/ او� دعوت محتويات و نبوت مدعي وضع در مطالعه

كه ساده قدر آن نه ولي است, سادهاي راه گذشته دوراه به نسبت راه

پنداشتهاند/ كنندگان استفاده سوء از بعضي

بايد شود انكارگرفته قابل غير و قطعي نتيجة اينراه از اينكه براي

رعايتكرد: آن در xكام را زير چهارگانة شرائط
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ميگويد: و ميدهد خود از بعد پيامبر از كه كسي ثبوتنبوت ١ـ

كرد/ خواهد ظهور مشخصات و صفات اين با پيامبر ف'ن من از بعد

دو از يكي وسيلة �به انكار قابل غير و قطعي دليل با خبر اين بايد البته

گر ا پيداستكه گفته نا باشد/ او� پيشاز ديگري پيامبر اخبار يا سابق, طريق

هيچ او گواهي نباشد مسلم و محرز xكام دهنده خبر شخص نبوت

داشت/ نخواهد ارزشي گونه

شده صادر پيشين پيامبر از نقين و قطع طور به مزبور خبر بايد ٢ـ

حتي ـ كتابي هر در كه مشكوكي و ضعيف خبر هر به بنابراين باشد/

كرد/ تكيه نميتوان باشد معتبرـ كتابهاي

نه باشد, ترديد قابل غير و قاطع صريح, بايد خبر اين د?لت ٣ـ

تفسير, با و برداريم را پهلو� �دو داد ايهان سخنان جمله يك اينكه

نبوت بر آنرا هاست!� بهايي سنت چنانكه و تحريف احيانا و توحيد

خبري چنين از پيشين پيامبر منظور زيرا كنيم! منطبق جديد مدعي

روي بر نميخواسته او مسلما نبوده, خواني لغز و گويي معما هرگز

حقيقت يك از ميخواسته او بلكه بگذارد, ابهام سرپوش مگو يكراز

و دارد بر پرده ـ داشته بستگي آن به آيندگان سرنوشت كه ـ مهم

سرگرداني و ترديد و شك از آينده پيامبر به نسبت را خود پيروان

آورد/ بيرون

پرده بي و تمام صراحت با مقامي چنين در بايد كه است روشن

دستاويزي مسلما كه ـ پوشي پرده و ابهام گونه هر از و بگويد سخن

بپرهيزد/ شدت به شدـ خواهد ماجراجويان و دروغين مدعيان براي

حرفها اين تمام به بعضي كه نيست آور تعجب آيا حال اين با
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دستبه حرفهاي! سازان دين از بعضي اثباتنبوت وبراي زده پا پشت

به را وكار آسمانيزده كتب در غريبي و عجيب توجيهات و تأوي'ت

مدرك يك عنوان به حروفجمل! و ابجد حساب از كه رساندهاند جايي

طالع و گيران فال آنچه نظير حسابهايي به و كرده استفاده محكم

جستهاند! توسل ميكنند بينان

بايد كه ـ نبوت ميكنند؟ فكر چگونه اينها كه نيست معلوم

كه نيست مرموز و قاچاق مطلب يك باشدـ بشريت جهان راهنماي

به را آن نيافتد دستنااه1ن به اينكه براي قديم كيمياگران اسرار مانند

اين از بيش باره اين در xفع كنند/ ادا كبير و صغير ابجد حساب

ديگري زمان براي را آن مشروحتر بحث و نميكنيم صحبت

ميگذاريم/

ذكر پيشين پيامبر گفتار در كه مشخصاتي و ع'ئم xكام بايد ٤ـ

به را آن باشيم مجبور اينكه نه كند, تطبيق جديد مدعي وضع بر شده

خودرا مسلما كنيم چنين گر ا سازيم/ منطبق دستكاريكردن, وسيلة

نه اس ما شيطنتآميز افكار مبعوث پيامبري چنين و دادهايم فريب

خدا! طرف از مبعوث

به ميتوان باشد جمع پيشيين پيامبران اخبار در نكته چهار گراين ا

از يكي حتي گر ا و شناخت را جديد مدعي نبوت مقام آن, وسيلة

نميآيد/ دست به آن از صحيحي نتيجة باشد, ناقص هم اينها

ما! دينسازانعصر مدارك از جالب يكنمونة

بهاييان كه موارديرا از يكي نمونه عنوان به اينجا در است خوب

شاهكارهاي جزو كردهاند استفاده قرآن از خود مذهب اثبات براي
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( ١٤٠)

وباروشنساختننقاطضعفو شويم آور ياد ميشود, محسوب آنها

با? گانة چهار شرائط بستن كار به طرز شدهاند, مرتكب كه اشتباهاتي

سوء چه فوق شرائط گذاردن پا زير با ببينيم ضمنا سازيم, مشخص را

بشود/ راه اين از است ممكن استفادههايي

خوانيم: مس چنين سجده سورة در

مقدارن كان يوم في اليه يعرج ثم ا�رض الي الّسماء من الأمر <يدتّر

�٥ . ١-�سجده

�١� تعّدون مّما سنة الف

در سپس ميكند; تدبير زمين سوي به آسمان از را جهان اين امور

و ميشمريد شما استكه سالهايي از سال هزار آن مقدار كه روزي

مييابد�>/ پايان دنيا �و ميرويد hبا او سوي به

از يكي را آيه اين به استد?ل بهائيان شد گفته كه همانطور

متوسل آيه همين به آنها مبلغين كثر ا يا و ميدانند خود شاهكارهاي

ميشدند/

تدبير و است مذهب و دين امر از منظور آيه اين در ميگويند: آنها

روي است, اين سنخ و معنيبرداشتن به وعروج دين معنيفرستان به

بايد و كند عمر سال هزار از بيش نميتواند مذهبي هيچ حساب اين

قبول را قرآن ما ميگويند: آنها بسپارد/ ديگر مذهب به را خود جاي

مذهب سال هزار گذشتن از پس ميگويد: قرآن همين اما داريم,

آمد! خواهد ديگري

طور به را مزبور آية طرف, بي يكفرد عنوان به ميخواهيم كنون ا
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( ١٤١)

اندازه چه تا بهائيان كه ببينيم و كنيم تحليل و تجزيه و بررسي دقيق

به آيه اين از اينان معني كه پيداست گفته نا البته ميگويند, درست

الذهني خالي خوانندة هيچ فكر به كه است دور آيه مفهوم از قدري

آنها آنچه بر آيه تطبيق كه ديد خواهيم دقت از پس نميآيد/ هم

بسياري جهات از بلكه ندارد, سازگاري آيه مفهوم با تنها نه ميگويند

زيرا: دارد واضحي اشكا?ت

قرآن ديگر آيات بلكه نيست, مذهب و دين معني به امر تنها نه ١ـ

آفرينش فرمان معني به امر ديگر, آيات در زيرا ميكنند, نفي را آن

مانند: است, شده استعمال

�/٨٢ ١-�يس.

چنين او امر فيكون��١ كن و له يقول ان شيئا أراد اذا امروه <انّما

موجود ميگويد: آن به تنها كند, اراده را چيزي هرگاه كه است

ميشود/> درنگموجود بي نيز آن باشد/

�٥٠ �قمر. بالبصر/> گلميح واحده الّا أمرونا ما <و الف� -٢
. �مؤمنون التنّور///> فار و أمرونا جاء فاذا وحينا و بأعيننا الفلك اصنع أن الله <فأوحينا ب�

�٢٧

�٥٤ �اعراف. العالمين/> رب/ اللّه تبارك الأمر و الخلق له Wأ//> ج�

ما و فاخلفتكم وعدتكم و الحّق عد و وعدكم اللّه اّن اWمر قضي لّما الّشيطان قال <و د�

�٢٢ �ابراهيم. سلطان///> من عليكم لي كان

ذالك في اّن بأمره مسخّرات النجوم و القمر و الّشمس و الّزار و الّليل لكم سّخر <و ه�

�١٢ �نحل. بعقلون/> لقوم Wيات

تكويني امر معني به امر �٢� ديگري بسيار آيات و آيه اين در
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( ١٤٢)

�٢٥ . �روم بأمره///> اWرض و السماء تقوم أن آياته من <و و�

�١٢ �جاثيه. بأمره///> فيه الفكل لتجري البحر لكم سّخر الّذي <اللّه ز�

مذهب/ و دين تشريع معني به نه شده استعمال

امر است, خلقت و آفرينش زمين, آسمان, از سخن جا هر اساسا

است/ معني همين به

به بخشيدن سامان و آفرينش خلقت, مورد در نيز تدبير كلمة ٢ـ

مذهب, گردانيدن نازل معني به نه ميرود, كار به هستي جهان وضع

در تدبير كلمة قرآن ديگر آيات در هرگز كه ميبينيم جهت همين به

كار به انزال يا و تنزيل تشريع, كلمة بلكه نرفته, كار مذهببه و دين مورد

جمله: از ميكنند/� تفسير را يكديگر �آيات است/ رفته

�١٣ ١�٤٤-�شوري. . ٢-�مائده

نوحا///>��١ به وّصي ما الّدين من لكم <شرع
الكافرون>��٢ هم فأولئك اللّه انزل بما يحكم لم من <///و

�٣ عمران. ٣-�آل

�٣� يديه///> بين لما مصّدقا الحّق الكتاب عليك <نّزل

آفرينش و خلقت به مربوط بحث مورد آية بعد و قبل آيات ٣ـ

از سخن قبل آيها در زيرا اديان, تشريع به مربوط نه است جهان

بعد آيات در و است �ياششدوران!� ششروز در وزمين آفريشآسمان

في بينهما ما و اWرض و السمواوات خلق الّذي <اللّه ميفرمايد: چنين قبل آية ٤-در
�٤ . �سجده العرش///> علي استوي ثّم ايّام ستّة

بدأ و خلقه شييء كّل احسن <الّذي ميفرمايد: بيان را انسان خلقت مراحل بعد آيات در و

�٤� انسان آفرينش از سخن از
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( ١٤٣)

من فيه نفخ و سّويه ثّم مرس# ماء من سiلة من و نسله ثمجعل # طين من اWنسان خلق

�٩ تا ٧ . �سجده تشكرون/> ما قلي� الأفئدة و الأبصار و الّسمع لكم جعل و روحه

در همكه آيه اين ميكندكه تناسبآياتايجاب پيداستكه گفته نا

امر تدبير و خلقت مسألة به مربوط شده, واقع خلقت آيات وسط

است/� همين جهتـ اين از نظر قطع ـ آنهم ظاهر كه �چنان باشد/ آفرينش

شده نوشته قبل سال صدها هم را تفاسيري گر ا جهت همين به

احتما?ت آيه اين تفسير در اينكه وجود با ميبينيم كنيم, مطالعه

تشريع به مربوط آية كه نداده احتمال هيچكس امّا دادهاند, گوني گونا

بوده/ اديان

٨٠٠ حدود يعني ميزيسته, ق� ه ٦� قرن در وي است/ طبرسي شيخ آن ١-مؤلف
نبوده/ بها و باب از اثري كه قبل سال

اس'مي تفاسير معتبرترين از كه ـ �١� البيان مجمع تفسير در :xمث

هيـ از اما شده, ذكر فوق, آية تفسير در مختلفي اقوال اينكه با ـ است

اديان تشريع با آيه اين ارتباط بر مبني قولي اس'مي دانشمندان از يك

نشده/ نقل

معني به نه است رفتن با? و كردن صعود معني به عروج كلمة ٤ـ

ديده نسخ معني به عروج قرآن جاي هيچ در و شد وزائل اديان نسخ

شده: كر ذ قرآن از آيه پنج در كلمه ٢-اين
�٤ �معارج. اليه///> الّروح و المiئكة <تعرج الف�

بحث/ مورد آية ب�

ره آن امثال و تبديل يا نسخ كلمة همان مورد اين در بلكه �٢� نميشود
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( ١٤٤)

هو و فيها يعرج ما و الّسماء من ينزل ما و منها يخرج ما و الأرض في مايلج <يعلم ج�

�٢ . الغفور/>�سبأ ارحم

هو و فيها يعرج ما و الّسماء من ينزل ما و منها فاليخرج و الأرض في يلج ما <///يعلم د�

كنتم///>�حديد.�٤ ما أين معكم

�١٤ �حجر. يعرجون/> فيه فظلّوا الّسماء من بابا عليهم فتحنا لو <و ه�

ميرود/ كار

از پس كه نيستند بشر ارواح مانند آسماني كتب و اديان اساسا

نسخ آئينهاي بلكه كنند, پرواز آسمانها به فرشتگان با عمر, پايان

كلمة اينكه: خ'صه ندارند, اعتباري ولي هستند زمين همين در شده

نرفته, كار به اديان معنينسخ به مجيد قرآن جاي هيچ در تنها عروجنه

منسوخه, دايان زيرا ندارد, هم سازش اديان, نسخ با zاصو بلكه

ندارند/ آسمان به عروجي

فاصلة زيرا نميكند, تطبيق خارجي مصاديق با معني اين هرگز ٥ـ

نميآيد/ در جور حساب اين با گذشته اديان از يك هيچ

حضرت با �cdefg � نوح حضرت ظهور ميان فاصلة :xمث
با �cdefg � ابراهيم حضرت فاصلة و سال ١٦٠٠ از بيش را �cdefg ابراهيم�

نوشتهاند/ سال ٥٠٠ از كمتر را �cdefg � موسي حضرت
حضرت و �cdefg � موسي حضرت پيدايش ميان فاصلة همچنين
و �cdefg � مسيح ميانحضرت وفاصلة سال ١٥٠٠ بيشاز �cdefg � مسيح

است! سال ٦٠٠ از كمتر ,�mnopq � اس'م بزرگ پيامبر ظهور

هزار با دو اين از يك هيچ تنها نه ميفرماييد م'حظه كه همانطور

دارد/ هم زيادي فاصلة بلكه ندارد, مطابقت ميگويند آنها كه سالي
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( ١٤٥)

مذاهب از هيچيك فاصلة ميگيريمكه: نتيجه چنين اينزوضوع از

است! نبوده سال هزار خود, از بعد آئين با گذشته اديان و

همه اين بابكه محمد علي سيد دعوي بگذريم كه اينها همة از ٦ـ

حساب اين با هرگز ـ شدهاند متحمل او خاطر به را ناروا توجيهات

شروع و ١٣٢٥ سال در تولش آنها خود اعتراف به زيرا ندارد, تناسب

پيامبر دوت شروع اينكه به توجه با و بود هق� ١٢٦٠� سال در دعويش

سال ١٢٧٣ دو اين ميان فاصلة بوده هجرت از پيش سال ١٣ اس'م

سر نقشهاي چه با ما حا? دارد/ اضافه سال ٢٧٣ فقط يعني ميشود,

درز را درشت عدد اين چگونه و كنيم آب زير را سال ٢٧٣ اين

اين براي آنها نكنيم تعجب گر ا ولي پرسيد! خودشان از بايد بگيريم؟

گناه از بدتر مصداقروشنعذر كه آوردهاند دليلي و بكريكرده فكر كار

زمان امام غيبتصغراي آغاز كه ٢٦٠ـ سال تا چون ميگويند: است!

نبايد ميشده, كامل تدريج به و نبوده كامل اس'م دين ـ است �cdefg �
ميشود! تمام سال يكهزار كه هم مانده باقي و بيايد حساب جزء

�mnopq � پيامبر شخص زمان در كه كردهاند فراموش گويا اينها اما

زير آية در را حقيقت اين كامل صراحت با قرآن و شد تكميل اس'م

فرموده: بيان

لكم رضيت و نعمتي عليكم أتممت و دينكم لكم كملت ا <///اليوم

�٣ . ١-�مائده

دينا///>��١ الأس9م

گردانيدم كامل را شما دين هجرت� دهم سال آيه, نزول �روز امروز
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( ١٤٦)

آئين عنوان به را اس1م و كردم تمام شما بر را خود نعمت و

پذيرفتم///> شما �جاودان�

باقي حرفها اينگونه براي جايي ديگر آيه تصريح اين با آيا

آن/ تكميل نه است دين حفظ و تبليغ امام وظيفه اساسا ميماند؟

كنيد/� �دقت

با مردم رابطه صغري, غيبت زمان در عموم, اتفاق به ع'وه به

با مردم� �نمايندگان اربعه نواب وسيلة به و نبوده قطع �cdefg � زمان امام
فرا حضرتش از را دين احكام و مسائل و داشتند ارتباط حضرتش

و بيان دوران كه السQم� �عليهم امامان دوران باشد بنا گر ا ميگرفتند

هم باز شود محسوب دين نزول دوران جزء بوده, احكام توضيح

طرف كنيم, رفو كه طرف هر از آري ميآوردند, كسر سال هفتاد

ميگذاريم كنار را ششايراد اين تمام ما وانگهي ميشود/ ديگرشپاره

ك'ه و مينماييم نظر صرف ما روشن تحليلهاي و تجزيه اين از و

اس'م پيغمبر جاي به ميكنيم فرض ميكنيم, قاضي را خودمان

تازه مدعيان برابر در را آيندگان تكليف ميخواستيم و بوديم �mnopq �

پيامبر انتظار در سال ازگذشتنهزار بعد بگوييم: و سازيم نبوتروشن

كر ذ مزبور آية در كه صورتي اين به كه بود راهشاين آيا باشيد تازهاي

و دانشمند هيچ قرن, سيزده دوازده, مدت تا بگوييم مطلبرا شده,

ازگذشتن بعد ولي پيدا, آيه معني از اط'عي دانشمنديكمترين غير

است/ شده پيدا باب پيدايش زمان از بعد توجيهات, اين ١-تمام

آن كه ـ جديد يككشف عنوان به عدهاي بيشتر��١ بلكه و سال ١٢٧٣
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( ١٤٧)

بردارند؟! پرده آن از ـ است خودشان قبول مورد فقط هم

بشارت شما <به ميشد: گفته جمله اين جاي به كه نبود عاق'نهتر آيا

چنانكه كرد/> خواهد ظهور نام اين به پيامبري سال هزار از بعد كه ميدهم

بود: گفته �mnopq � اس'م پيامبر دربارة �cdefg � عيسي حضرت

كه است كسي برابر در آيه اين به ما استدWل كه باشيد داشته �توجه �٦ ١-�صف.
دارم/� قبول را قرآن ميگويد:

�cdefg ���١عيسي� أحمد/// اسمه بعدي من يأتي برسول مبّشرا <///و

از بعد كه هستن رسولي به دهند من�///بشارت گفت: اسرائيل بني به

است///> احمد او نام و ميآيد من

و شده سوم طريق اين از كه استفادههايي سوء از نمونهاي بود اين

است/ گذشته چهارگانة شرايط رعايتنكردن همان آن اصلي علت

اين با آينده پيامبر درباره گذشته پيامبران گواهي گر ا حال هر به

اوست/ شناسايي راههاي از يكي باشد, همراه شرايط

توضيحات
دربارة ـ فرانسه اخير قرن معروف دان رياصي ـ آنكاره پو شايد ١ـ

علم ارزش خود كتاب در زيرا دارد عقيدهاي چنين نيز اعجاز

وسيلة به را خود وجود ميخواهند خويش خداي از مردم مينويسد:

در معجزهاي استكه اين در ازلي اعجاز اتفاقز نمايد/ ثابت معجزات

زيرا است, خدا مصنوع دنيا, كه است دليل همين به و نباشد كار
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( ١٤٨)

هوس و هوي روي دنيا گر ا ميباشد, موزون و است نظام داراي

نيست/ تصادف و اتفاق روي كه كند ثابت ميتوانس كي ميگشت

شده� طي راه مهدي, �بازرگان,

طبيعي علوم دانشمندان اخير نوشتههاي از پارهاي در چه گر ٢ـ

دقت كمي با ولي ميشود ديهد عليت اصل تزلزل دربارة عباراتي

حسابمعدوم به را معلوم غير و ناشناخته علل آنها كه ميشود معلوم

گذاشتهاند/

اثر در كه است مصنوعي خواب از عبارت مغناطيسي خواب ٣ـ

خاص توجه اثر در ويا ونوراني يكنقطةروشن به طو?ني نگاه تمركز

ميشود/ حاصل انسان براي موضوع يك به نسبت

و نميشد ديده اروپا در علم اين از اثري هجدهم قرن اواسط تا

حدود در مسمر انتوان فرانسواـ اتريشي پزشكمشهور باز براينخستين

وجود مغناطيسي سيال نيروي آدمي <در كه: كرد اظهار ١٧٧٥ سالهاي

داد/> نفوذ ديگران به را آن اراده راه از ميشود كه دارد

كاخ در پويسگور نام به پيروانش و شاگردان از يكي مسمر از پس

نمود/ بيماران درمان به شروع استاد وروش اسبلوب وسيلة به خود

سعي و بود لوحي ساده دهقان درمان و معالجه مشغول كه روزي

بيمار به بيشتر چه هر را مانيتيزم نيروي مسمر روش مطابق تا ميكرد

به دهقان كه ميكند مشاهده تعجب و حيرت كمال با كند, منتقل

را او تا ميكوشد هراس و ترس با پويسگور است, خوابرفته آرامي

حركتي و بود خواب در همچنان دهقان ولي كند بيدار خواب از

آنگاه برخيز; گفت: ميداده حركت را او كه حالي در ولي نميكرد/
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ميكند/ رفتن راه و حركت به شروع و شده بلند آرامي به دهقان

اين تمام در و ايستد مب او و بايست, ميگويد: ديگر بار پويسگور

انجام را اعمال اين خواب, حالت همان به مزبور, دهقان احوال

در و برد پي مصنوعي خواب به حادثه اين بروز از پويسگور ميداد/

عامل مصنوعي, كحالتخواب در دريافتكه متعدد آزمايشهاي اثر

اجرا را آن بدهد, شده خواب به كه دستوري هر كننده, خواب و

مينمايد/

علم و گرفت را او تحقيقات دنبال كه كسي پويسگور از بعد

آن به مخصوصي شكل و علميريخت قالبخاص در را هيپنوتيسم

بود/ ـ انگليسي معروف دانشمند جيمزبريد داد

مغناطيسي تنويم اصول دربارة كتابي مشهور, جراح و پزشك اين

را هيپنوتيسم تحققيافتن علل همچنين و حدود اصول كتاب آن در و

نمود/ روشن

با وهمزمان دانشمندشبرنهايم شاگرد او از وپس ليبو وي پساز

دانشمندان از بسياري و كوئه اميل نونر, رشيه, و پاريس در شاركو او

اين توسعه و گسترش به شروع آمريكا و اروپا كنار و گوشه در ديگر,

در علم اين از غرايبي و عجايب روز هر و نمودند ظهور نو دانش

عالم مغناطيس, علم كتابهاي ساختند�به منتشر ومج'تخود كتابها

شود/� مراجعه ابدي جهان سوي به و مرگ از پس

و وجدي فريد المعارف دائرة از باشند آشنا عربي به كه كساني

كنند/ استفاده ميتواند نيز المغناطيسي> كتاب<التنويم

سارك بيمارستان هوشي بي متخصص ـ كارت فيپ دكتر ٤ـ
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ظرف كه: نمود اع'م انگلستان, عمومي بهداشت مجلة در ـ انگلستان

به بودهاند, جراحي عمل تحت كه را بيماراني بارها گذشته سال دو

عمل موفقيت با و كرده هيپنوتيزم را آنها بيهوشي, داروي تزريق جاي

هيپنوتيسم استاد ميكند ادعا كارتكه دكتر است/ رسيده پايان به آنها

عمل موقع در بيماران براي هيپنوتيسم انجام است: نوشته ميباشد

خوردن يا و بيهوشي تزريق از خطرتر كم بسيار و سادهتر جراحي,

ميباشد/ قرص

مأمورين از يكي گذشته سال در كه: اسن ناشنكرده خاطر برده نام

كه حالي در ـ بود شده مجروح زيا جنگهايرود در كه ـ را انگلستان

به بودند, اوزده سينة به نيز دار ويكتيرزهر اوشكسته پاهاي از يكي

حال در وي نمودند/ حمل سارك بيمارستان به هواپيما با سرعت

درد آمدن هوش به از پس و گرفت قرار جراحي عمل مورد بيهوشي

فرا را بيمارستان او فريادهاي كه طوري به نمود, احساس شديدي

يك ساعت سه هر تزريق دستور معالج, پزشك طرف از بود/ گرفته

مدتي اوتا و نمودم هيپنوتيسم اورا منب'فاصله ولي شد, داده مرفين

رفع از پس بود/ كشيده دراز تختخود روي آرام ساعت� ٢٢ حدود �در

التماس فرياد با كه طوري به شد, شروع او درد دوباره هيپنوتيسم

�١٣٤٣.٦.٢٣ مورخة �اطQعات, نمايم/ هيپنوتيز مجددا اورا تا ميكرد

كه ـ عق'ني مسائل به كه است اين مجيد قرآن مزاياي از يكي ٥ـ

بلكه نميدهد, تعبدي جنبة ـ است عقلي استد??ت به نيازمند

عباراتكوتاه با ـ عق'ني د?ئلروشن سلسله يك سوي به را عقلها

ميكند/ رهبري ـ فشردهاي و
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تشخيصمعجزات و بحث مورد مسأله همين در مجيد قرآن :xمث

چنين اين مذكور طريق دو اين به كوتاهي عبارت با عادت� خوارق از

نموده: اشاره

يصلح � اللّه اّن و سيبطله اللّه الّسحران به جئتم ما موسي ـ<///قال ١

كه عادتي� �خرق كارهاي اين گفت: المفسدين///موسي عمل و

خداوند ميكند, ابطال را آن زودي به خداوند است سحر آورديد

�٨١ �يونس. نميكند!> اص1ح را مفسدان كار

خاصيتسحر به آيه اول قسمت در ميكنيد م'حظه كه همانطور

ميفهماند و كرده اشاره ـ است ابطال قابل و محدود كه ـ رياضت و

سرعت به ميگيرد مايه بشري محدود نيروي از كه كارهاي اين

برابر در مقاومت تاب و ميخورند شكست و ميشوند مغلوب

الهي پايان بي و ?يزال قدرت از كه ـ را پيامبران عادات خوارق

ندارند/ ـ گرفته سرچشمه

مردم <ساحران ميگويد: و كرده دوم طريق به اشاره آيه ذيل در

و نميكند> اص'ح را آنها عمل هرگز خدا و هستند كاري تبه و مفسد

و است كاري تبه و فساد يكنوغ آنها كار كه ميفهماند ترتيب اين به

فرق بسيار ـ دارد اص'حي جنبة كه ـ انبيا معجزات چهرة با آن چهرة

است: شده موضوع همين به اشاره نيز زير آية در دارد/>

و �يفلح و هذا أسحر جائكم لّما يلحّق أتقولون موسي <قال

رستگاري مردم <ساحران ميگويد: نيز اينجا در الّساحرون>

�يونس.�٧٧ نيستند/>
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بخشچهارم
مرموز@ گيرندة وحي3دستگاه

وحي فهم ميزان ١ـ

وحي دربارة قديم ف1سفة تفكر ٢ـ

وحي دربارة جديد ف1سفة نظر ٣ـ

است؟ فكري نبوغ همان وحي, آيا ٤ـ
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Mگيرندةمرموز وحيOدستگاه

چيست؟ وحي

و نبوت فرمان دريافت براي پيامبران ميبايست كه نيست شكي

آفرينش /هان مبدأ با رابطه نوغ يك خود, آئين گرفتن فرا همچنين

دارند/ دريافت بزرگ مبدأ آن از حقايقرا وسيله اين به و باشند داشته

صوتي/ امواج ايجاد ظريق از وحي, فرشتة وسيلة به پيامبر, دل با رابطه طريق ١-از

�١� / است پيامبران زندگي اسرارآميز نقاط از دارد وحينام كه اينرابطه

چگونه و گرفته صورت چگونه رابطه اين بدانند دارند دوست همه

مجرد ماده هرگونه از مبدئيكه با ماده جهان در موجودي است ممكن

ميان خاصي ارتباط وحي هنگام به آيا كند؟ پيدا رابطه است منزه و

حقايقرا و ميگرفته صورت هستي جهان بزرگ مبدأ آن و پيامبر روح

ميداشته دريافت ميشده القا او قلب به كه الهاماتي طريق از مسقيما

است؟

آيا كيفيتبوده؟ چه به اينرابطه كه كنيم تصور ميتوانيم هم ما آيا

و داشته تماس پيامبر با فرشته, نام به عالي وجود يك هنگام اين در

عالم دو اين ميان رابطة حقيقت در و ميگفته او به را ?زم مطالب
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فرشته كه: آيد يم پيش سئوال اين تازه است؟ بوده فرشته ,همين

در آيا ميداشته؟ درياقت مطالبرا چگونه فرشته آن وخود چيست؟

اطراف فضاي در مخصوصي صوتي امواج خداوند وحي, موقع

پيامبرانش به را ?زم تعلميات راه اين از و ميكرده ايجاد پيامبر

بوده؟ امواج اين درك به قادر هم ديگران گوشهاي آيا ميداده؟

انبيا سرگذشت از وآنچه است بحثفراوان در پرسشها اين امثال

صوتي/ امواج ايجاد طريق از وحي, فرشتة وسيلة به پيامبر, دل با رابطه طريق ١-از

ولي �١� ميشده واقع صورت سه هر به وحي استكه: اين ميآيد بر

گيرد قرار برسي مورد بايد و دارد فراوان اهميت ما براي xفع آنچه

است/ مسائلزير

يافت؟ راه <وحي> اسرارآميز جهان به ميتوان اندازه چه تا ١ـ

ميكنند؟ فكر چگونه <وحي> دربارة قديم ف'سفة ٢ـ

<وحي> حقيقت دربارة جديد ف'سفة نظرية ٣ـ

نيست؟! فكري نبوغ همان <وحي> آيا ٤ـ

وحي فهم ميزان ١ـ

آيا كه: اينست ميشود مطرح بحثوحي در كه سئوالي نخستين

كيفيت هر با و هستي جهان مبدأ با تعليمي مسقيم ارتباط يعني وحي

ممكن؟

تا دارند ميل از گروهي ميشود, مطرح سوال اين كه هنگامي

طرفداران همان اينها نه, بگويند: و داده آن به عجو?نهاي پاسخ

هستند/ طبيعي علوم افراطي و مغرور
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نه؟ چرا بپرسيد: گر ا

بر موضوعي چنين زيرا ميگويند: غرورآميز و قاطع لحن يك با

است/ خ'فعلم

يكاز كدام وسيلة به و مبحث كدام علم, كدام در كنيد: سئوال گر ا

و هستي جهان مبدأ با ارتباطي چنين كه شده ثابت دانشمندان

نيست؟ ممكن بزرگ مبدأ آن از علومي چنين دريافت

مروز� ا طبيعي �علوم علم كه اندازه <همين گفت: خواهند جواب در

كلي طور به كنيم! انكار آنرا نيز ما استكه كافي ثابتنكرد, چيزيرا

از و باشد كرده تأييد را آن علم اتسكه پذيرش قابل ما براي مطالبي

طريق از استثناء بدون موضوعي هر بايد برسد اثبات به علمي طريق

شود/ حل مروز� ا طبيعي �علوم علمي

تمام و برداشته انسان وجود اسرار روي از پرده امروز علم

داده قرار دقيق بررسي مورد را بشر رواني و جسمي خصوصيات

با آن كمك به بتوان كه را حسي پژوهشها, اين در متأسفانه است,

عقل كه را فوقالعادهاي حقايق و شد مربوط دگري اسرارآميز جهان

نيافته درياف, راه اين از است, عاجز آن درك از عادي طريق از بشر

و بين تيز نظر از هرگز بود امكانپذير موضوعي چنين گر ا است/

نميماند! مخفي موشكافعلم

زيرا نيست, تصور قابل ما براي رابطهاي چنين xاص گذشته اين از

آيا كنيم تصديق نيست تصور قابل كه را چيزي ميتوانيم چاونه ما

است؟! ممكن تصور بدون تصديق

در و ميكنيم جو و جست خود وجود در چه هر ما اينها بر ع'زه
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اين با بينيم! نيم قدذرتيرا چنين مينگريم, خود وباطن حواسظاهر

ـ بودهاند ما جنس از كه ـ پيامبران كه كرد باور ميتوان چگونه حال

داشتهاند؟> ما ماواء كي ادرا يا احساس

بيشتر حتي و وحي مورد در گروهي عجو?نهايكه قضاوت بود اين

ميكنند/ الطبيعه ماوراء مسائل

ديگر! رنگزدة حربة

را كاريها اشتباه و سفسطهها اين پاسخ خود بحثهاي در بارها ما

اين كه: كنيم اضافه را جمله چند اين بايد نيز اينجا در اما گفتهايم,

حقيقت در ميكنند, معرفي علم وفاي با طرفدار را خود كه آقاياني

نيست: خارج حال دو از و نيشتند بيش كنندگاني استفاده سوء

است/ سطحي بسيار علوم دربارة آنها اط'عات الف�

خود حالت گرفتار گونهاي به علوم تكاملي سير برابر در ب�

ديدگاه وسعت و علوم قلمروحكومت نميتوانند شدهاندكه باختگي

هستند فيلسوف حقيقتنه در اينها دريابند/ هست, كه آنچنان را علم

به تجربي, و حسي علوم ماوراء در زيرا نيستند, فيلسوف عالم/ نه و

طبيعي علوم دربارة زيرا نيستند, عالم انديشند, نيم ديگري چيز

ندارد/ قبول را آن هم علم خود كه ميكنند ادعا را چيزي

يك در ميتوان قبيل اين از مسائلي در را افراد اين گفتگوهاي تمام

اثبات تجربي علوم طريف از چيزي <تا اينكه: وآن خ'صهكرد جمله

نيست,> قبول قابل وجه هيچ به نشود

شرط: دو به اما ميكنيم, موافقت گفتار اين با هم ما

زيرا باشد, طبيعت جهان و ماده به مربوط بحث مورد موضوع ١ـ
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اين از آن ديد قدرت باشد, ومجهز بين تيز هم قدر هر علم چشمهاي

نميكند/ تجاوز اندازه

و شده بنا مشاهده و آزمايش حس, پايههاي بر طبيعي علوم

سالنهاي آزمايشگاهها, ميكروسكوپها, و تلسكوپها ابزارش

كه مسائلي دربارة جز ـ ميتواند چگونه حال اين با و///است, تشريح

ماوراء مسائل اثباتبپردازد؟ و نفي به طبيعتاست, و ماده به مربوط

روي نه و است مشاهده قابل ميكروسكوپ و تلسكوپ با نه طبيعت

ميگيرد/ سالنتشريحقرار و آزمايشگاه ميز

يعني شود! متوقف و برسد خود تكاملي سير آخرين به علوم ٢ـ

علوم برابر در نشدهاي فتح سنگر و گشوده نا گرة پوشيده, راز هيچ

دانشمندان و دارد ادامه تكاملي سير اين تا اما باشد, نداشته وجود

آزمايش و مطالعه به مشغول كتابخانهها و آزمايشگاهها در دنيا بزرگ

است/ معنا بي سخن اين هشتند,

اثباتنكرده علوم را <آنچه بگويد: كسي كنون ا گر ا اينكه: روشنتر

مكتشفين و دانشمندان تمام كه: است اين مفهومش ميكنم> انكار

هرگز كه ميگردند چيزي دنبال به آنها همة زيرا ميكنند, ت'ش بيهوده

ثابتنكرده! را آن علم

به را ما خود تكاملي سير در علوم كه زمان هر اينكه, توجه جالب

تازهاي فراوان مجهو?ت آن موازات به ميكنند, آشنا تازهاي حقيقت

ذره جانداران جهان كشف از قبل ما :xمث ميگذارند/ ما پاي پيش هم

پس ولي داشتيم, زمينه اين در يكمجهول تنها پاستور, وسيلة بينيبه

ميكربها, اقسام و انواع با رابطه از مجهول صدها آن, كشف از
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تولي شيوة تغذيه, طرز آنها, ساختمان چگونگي ويروسها كتريها, با

ما دراطراف آنها بردن بين از راه و پرورش شرايط سرانجام و مثل

كرد/ خودنمايي

علوم, پيشرفت با حاضر حال در گفت: بايد ترتيب اين به

نيست معلوم ولي ميپيمايند, را خود تصاعدي سير ما مجهو?ت

معلومات دربارة و كنند درك را حقايق اين نميخواهند عدهاي چرا

طبيعي علوم براي مسائليكه برابر در موفقيتآن ارزيابي و بشر فعلي

پيش شايد ميكنند, گويي وگزافه اغراق مبالغه, مقدار اين نشده, حل

اين با كه حالي در ميكنند, خدمت علم به كه: ميپندارند چنين خود

ميآورند/ پايين را علوم ارزش عمل

علوم دانشمندان از بعضي افكار كه ـ مي'دي ١٨ و ١٧ قرن در گر ا

براي علم حربة از استفاده ـ بود علوم صحيح ارزيابي مانع طبيعي

ديگر امروز ولي داشت, فايدهاي طبيعي ماوراء مسائل تمام كوبيدن

سخنان اينراه از ميخواهند كه افرادي بهاينگنه بايد و است بيهوده

به آنرا وگناه بنشانند كرسي به ـ باشد منطق از خالي چه گر ا ـ را خود

استكهزنگزده مدتي اينحربه, <متأسفانه بياندازدگفت: گردنعلم

از ورنگ آب آن ديگر امروز اما داشته, رنگي و آب گذشته در گر ا و

است! افتاده مد از اصط'ح به رفته بين

نمايان روحاني و كليسا حاميان روز يك اينكه: توجه قابل نكته

و ميكوبيدند! مقدسه كتب حربة با را علمي جنبش گونه هر مسيحي,

و زجر كتب, اين آيات با مخالف نام به را طبيعي علوم دانشمندان

علماي از گروهي هم امروز و ميكردند نابود يا و ميدادند شكنجه
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( ١٦١)

بكوبند س'حعلم با ماديرا غير تفكر گونه هر تا نيستند ميل بي طبيعي

از ميخواهند شايد كنند! علمي تكفير مثبته علوم مخالفبا عنوان وبه

بگيرند! انتقام كليسا

مبارزه سرنوشتآن از بهتر مبارزه اين پايان و سرنوشت مسلما اما

حقيقتند! خ'ف بر دو هر زيرا بشكستند, محكوم دو هر بود/ نخواهد

روشن سايه تصاوير

ارتباط يعني وحي �آيا شد مطرح بحث آغاز در كه سؤالي پاسخ در

آري, ميگوييم: ممكن؟� كيفيت هر با و آفرينش جهان مبدأ با تعليمي مستقيم

بر دليلي طبيعي,كوچكترين علوم در نه و فلسفه در نه زيرا است, ممكن

اثبات نميتوان منطقي هيچ با نمييابيم/ رابطهاي چنين بودن محال

بزرگ مبدأ ازآن حقايقي دريافت و خداوند با انسان ارتباط كه كرد

نيست/ ممكن

از حيواناتيكه در حتي كه خواهيمكرد ثابت آينده بحثهاي در ما

نه كه ميشود ديده مرموزي كات ادرا و احساسات هستند, پستتر ما

تمام بلكه هستيم, عاجز تفضيل به آن چگونگي درك از ما تنها

درك عدم اين ولي ماندهاند, عاجز آن تفسير در جهان دانشمندان

نخواهد مرموز كات ادرا و احساسات آن وجود آن از مانع تفصيلي,

بود/

يقين آنها وجود به مختصر طور به كه دارد وجود زيادي چيزهاي

روان, مانند: ـ خبريم بي تفصيل طور به آنها ماهيت از ولي داريم

حقايق و برق نيرور جاذبه, نيروي هوش, و عقل زندگي, و حيات

داريم/ كار و سر آنها با وروز شب كه ديگري بسيار
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آن به هم گذشته در و بگويند بعضي است ممكن كه چيزي تنها

وباطن ظاهر حواس و خود وجود در چه هر ما اينستكه: شد اشاره

چنين تصور xاص نميبينيم/ رابطهاي چنين ميكنيم, مطالعه خويش

اينرابطه كردـ باور ميتوان چطور تازه نيست! ممكن ما براي رابطهاي

باشيم؟! نداشته ما و باشد داشته ديگري را

چنينرابطهايرا ما گر ا آيا ميرسد/ نظر عجيببه خيلي اينسخن

برفرض گر ا و ندارد؟ هم ديگري كه ميشود اين بر دليل باشيم نداشته

آن اجمالي استتصور ممكن چگونه شويم عاجز آن تفصيلي تصور از

كنيم؟ انكار نيز را

سازيم/ روشنتر را موضوع اين مثال چند ذكر با بدهيد اجازه

بينايي آدم زاد� مادر كوران �البته كوران شهر ميان در كنيد فرض ١ـ

اين البته ببيند/ را چيز همه خود چشم كمك به ميتواند كه باشد

شخص آن كه وسيعي اط'عات از تا دارند حق حسي چهار نابينايان

و كنند ياد تحسين و اعجاب با دارد, اختيار در حسي پنج بيناي

نمايند/ اط'عي بي اظهار پنجم مرموز حس اين جزئيات

از يا و كنند؟ انكار را حسي چنين وجود دارند حق آنها آيا ولي

ناتواني و عجز اظهار ـ آن آثار مشاهدة وجود با آن اجمالي تصور

يكنوع كمكآن به استكه حسي بينايي, حس از آنها آري بنمايند؟

بسياري از آن دارنده و ميشود برقرار آنها� نظر از �البته مرموز رابطه

شد/ خواهد گاه آ چيزها

معني دقيق طور به نميتواند است, زاد مادر كر كه آدمي همچنين

چكشي, استخوانهاي روي را آن تأثير چگونگي و صوتي امواج
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( ١٦٣)

طور به اما كند, تصور شنوايي اعصاب و صماخ پردة سنداني,

آدمهاي ميان خودش� نظر مرموزي�از چنينرابطه كه ميداند مختصر

يكتصور او فكر در وسيله اين به و دارد وجود خارج جهان و شنوا

ميشود/ منعكس حس اين از تاريك نيمه و مبهم

را آنها خودخواهي, حس روي zمعمو كه ـ حيوانات عالم در ٢ـ

گر ا كه ميشود ديده عجيبي و حواسمرموز ميدانيم! خود از پستتر

و نابينا تصور همان آن دربارة ما قصد نباشد, جسارت و نكنيد تعجب
٢ است/ شنوايي و بينايي از زاد مادر كر

سرعتزيادي شببا هنگام در �خّفاش�
٣
پره شب ه ديدهايد حتما

نزديك مانعي به اينكه محض به اما ميكند, پرواز پرواز تاريكي در

كه كردهايد فكر هيچ آيا ميدهد/ تغيير را خود راه سريع خيلي شود

خيلي معمولي, ديد نداشتن وجود با گرد, شب پرنده اين چگونه

هر به نظيري كم سرعت با و احساس تاريكي در را مانع وجود سريع

مينمايد؟! پرواز سو

ميگويند: و برداشته اينراز روي از پرده طبيعي علوم دانشمندان

خود از رادار٤ امواج مانند مرموزي امواج پره, شب كه ميرسد نظر به

و ميگردند بر موانع, به برخورد از پس امواج اين ميفرستد/ بيرون

ميسازد! مطلع مسير چگونگي از را پره شب

تلويزيون از و انجام شبپره عجيبيكهروي آزمايشهاي جمله از

طرف هر از نازكيكه سيمهاي با اتاقيرا كه: بود اين شده داده نمايش

اثر در يهگونهايكه كردند, آماده بود, شده كشيده نامنظم صورت به و

روشن مخصوصي ?مپ سيم, نازك تارهاي از يك هر با تماس
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به مجهز فيلمرداري دوربين و كردند تاريك را نظر مورد اباق ميشد,

نمودند/ آماده را قرمز مادون سيستم

با پرهها شب كردند, رها اتاق داخل در را پره شب چندين آنگاه

بر را تعجبهمگان كه ميكرند عبور سيمها ?ي ?به از مهارتي چنان

نشد! مخصوصروشن ?مپ وهرگز انگيخت

با مرموزي حس وسيلة به زلزله وقوع از قبل مدتي حيوانات ٣ـ

صداهاي و فرار و بندها كردن �پاره فوقالعادهاي لولة و ميشوند خبر

ميدهند! سر است, گواري نا حادثه تكوين از حكايت كه ـ دلخراش�

بيني پيش به قادر ما دقيق سنجهاي آنزلزله ونه ما نه كه حالي در

اين در كه است مرموزي حس چه اين نيستند! اي حادثه چنين

شعور و عقل همه آن با ما و دارد وجود اصط'حبيشعور به حيوانات

بهرهايم؟! بي آن از

مخلوقات� �اشرف ما كه است احساسي چه داراي پره شب آن يا

ديگر تا بوديم بهرهمند حسي چنين از هم ما كاش اي ميكنيم: آرزو

نميآمد/ پيش برايمان مشكلي شبها

را مرموز احساسات اين چگونگي نميتوانيم ما كه است درست

تصور كه ـ بهانه اين به را آنها وجود ميتوانيم هرگز آيا ولي دريابيم,

كنيم؟ انكار ـ است! محال ما براي تفصيل طور به آنها

زيرا كنيم؟ انكار را احساسات گونه اين وجود نميتوانيم ما چرا

اجمالي تصوير استتا كافي همين و ميبينيم خود چشم با را آن آثار

شود/ ترسيم ما ذهن در آنها از

ذهن به مطلب ساختن نزديك مثالها, اين كر ذ از منظور البته
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از و دارد روشني تفاوتهاي آنها با وحي موضوع نه وگر است,

نيست/ مقايسه قابل xاص جهاتي,

رابطة چنين وجود به اينكه جز نداريم چارهاي ما حال هر در

همان آن شاهد و كنيم اعتراف عالم مبدأ و پيامبران ميان اسرارآميزي,

حال ميشود, ديده آنها تعاليم و پيامبران وجود در كه است آثاري

يا مرموز يكاحساس بگذاريد, ميخواهيد چه هر را اينرابطه نام شما

ديگر/ نام هر يا و ششم حس

وحي گيرندة دستگاه ١ـ

ذهن, مطلببه شدن براينزديك ميتوانيد باشيد داشته ميل گر ا

نهفته پيامبران وجود در كه بناميد مرموز گيرندة دستگاه يك را وحي

كنند! دريافت طبيعترا مارواء جهان امواج ميتوانند آن با و است

همراه: �تلفن را معمولي گيرنده دستگاههاي همين كسي كنيد فرض

كسيكه به برخورد نخستين در مسلما باشد, نديده و///� اينترنت كس, فا

زيرا ميشود, بسياري تعجب و حيرت است�دچار دستگاهي چنين داراي

ميدهد, خبر دست دور كشورهاي از لحظه همان در نشسته, اينجا در كه ميبيند

ميبيند/� خود چشم با را كشورها آن حوادث و است حاضر آنجا در گويا

نيست اختيارمان در وحي گيرنده دستگاه كه هم ما براي البته

شگفتانگيز طبيعت, ماوراء جهان از پيامبران اخبار است ممكن

نيست! آور شگفت كدام هيچ اينستكه حق ولي باشد,

###

جهان مبدأ با ارتباط كه ميگيريم نتيجه چنين گفتار اين مجموع از

بلكه نيست, بعيد تنها نه وحي طريق از ماده, ماوراء عالم و آفرينش
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وروشهاي قرائن يا اعجاز وسيلة به بايد ولي است, قبول قابل xكام

در ارتباطي چنين وجود شدـ پيامبرانگفته شناسايي براي كه ـ ديگري

عنوان به را آنها گفتار بتوان تا گردد محرز اشخاصي يا شخص مورد

بررسي هنگام در هم باز آينده, بحثهاي در پذيرفت/ آسماني وحي

كرد/ خواهيم صحبت باره اين در وحي مورد در جديد ف1سفه نظريه

وحي درباره قديم ف<سفه تفكر ٢ـ

رابطة و قوي اتصال از: است عبارت وحي قديم, ف'سفه نظر از

و مشترك �حس عالم بر آن ساية كه فّعال عقل با پيامبر نفس العادة فوق

/٢٥٧ مرادص گوهر مiعبدالرزاق; ١-Wهيجي,

ميشود��١ گسترده نيز خيال�

ميشويم: آور ياد را موضوع سه ناچار به مطلب اين توضيح براي

قوه سه داراي انسان روح يا نفس كه: بودند معتقد پيش ف'سفه ١ـ

است/

حسمشترك Tالف

در جسمي گاه هر xمث ميكند, درك محسوساترا صور آن با كه

ميشود, منعكس حسم آن از كه نوري شعاع گيرد, قرار ما چشم برابر

ميگيرد, قرار شبكيه نام به پردهاي وروي شده وارد ما چشم دريچة از

و ميشود منتقل مغز به بينايي اعصاب وسيلة به تصوير اين سپس

آن ـ است روح گانه سه قواي از يكي كه ـ مشترك كمكحس به بعد

ميكنيم/ درك صورترا

خيال٥ بTقوة
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را چيزي گر ا :xمث ميكنيم, درك ذهنرا جزئي صورتهاي آن با كه

شئي همان ميتوانيم هم باز بردارند, ما مقابل از ماست برابر در كه

صورت ميتوانيم همچنين سازيم/ مجسم خود ذهن در را خاص

دنيا از هاست سال كه شخصرا ف'ن ويا فرزند كتاب, خانه, دوست,

و كجاست در عكسها اين سازيم, مجسم خود ذهن در را همه رفته,

عكسكه صاحب آوريم؟ وجود به را آن توانستهايم وسيلهاي چه با

را آن مشترك حس وسيلة به و چشم راه از تا نيست نا چشم برابر در

ما فكر برابر در وسيلهاي چه با اشكال اين پس باشيم, كرده درك

ميشوند؟! مجسم

كه را صورتهايي ميتوانيم كه است خيال قوة با تنها گفت: بايد

كنيم ايجاد دوباره دريافتهايم, وحسمشترك چشم وسيلة بو گذشته

نماييم/ تكرار را آن نظير باشيم مايل وقت هر و

زيرا نيستند, مادي تمامي, به خيالي صور اين كه است روشن

ندارد/ راه آنها در تباهي و فساد

ميكنيم مجسم خود ذهن در كه صورترفيقمانرا گذشتزمان با

حال عين در اما نميگردد, بيمار و نميآورد در ريش نميشود, پير

دو :��مث اندازهاي و مقدار صورت, اين زيرا نيست, خالصهم مجرد

كيفيات از بسياري و دارد مخصوصي وضع دارد/ متر� سانتي ٦٠ در متر

ميشود/ ديده آن در شكل� و رنگ �مانند:

ميتوانيم استكه خيال قوة همين وسيلة به ما پيداستكه گفته نا

بسازيم گوهاي به صورت, چند مجموع از صورتهايي خود ذهن در

هست سر دو آدم يك :xمث باشند, نداشته خارجي وجود xاص كه
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درجه ٣٦٠ گردنش كه حالي در كنيم مجسم خود ذهن در چشم

ميچرخد!///

وقت هر و كرده نام بد را خيال قوة كه است مسائل همين شايد

غير صورتهاي مردم, نظر در ميشود, برده خيال قوة از اسمي

نيرويي همان خيال قوها كه ميپندارند وچنين شود يم مجسم واقعي

ميباشد/ اساس بي و باطل تصّورات منشاء استكه

عقليه قوة Tج

ميگوييم: وقتي :xمث ميكنيم, درك را كليه صور آن وسيلة به كه

بزرگ, انسان بر كه ميآيد ما نظر در كلي و جامع مفهوم يك انسان,

كه است مسلم ميكند/ تطبيق سفيدو/// سياه, ?غر, چاق, كوچك,

درك آنها كار زيرا نكردهايم, درك خيال قوة مشتركيا حس با را مفهوم اين

با جامعرا و كلي مفهوم پساين است, جزيي صورتهايمشخصو

ميكنيم/ درك ـ ميگذاريم عقليه قوة نامشرا ما كه ـ ديگري نيروي

حركت به اعتقاد و گانه نه اف1ك به اعتقاد از پس پيشين ف'سفه ٢ـ

اثبا اف'ك براي مفصلي مقدمات با و دوراني اينحركات ازروي آنها,

د?يلي وسيلة سپسبه ما!� بدن براي روح �مانند: ميكردند/ نفسمجرد

نام به ديگري مجرد موجودات از فلكي نفوس اين كه: بوند معتقد

هر براي ترتيب اين به و ميكنند فيض كسب و ميگيرند الهام عقول

عقلاف'كنهگانه, وجود به كه بود واينگونه بودند قايل عقلي فلكي,

الدين; صدر شيرازي, . /١٢١ ص ,٨ فصل مراد, گوهر عبدالرزاق; iم ١-Wهيجي,

كردند��١ پيدا عقيده



ز(
مو
مر
دة
يرن
هگ
گا
ست
1د
ي
وح

( ١٦٩)

المنظومه شرح هادي, iم سبزواري, . اسفار

فعليت براي بايد ما� انساني�ارواح نفوس كه: بودند معتقد طرفي از

فّعال� �عقل مجردي موجود از حقايق درك و استعدادهايشان يافتن

آن كه ـ دهميرا عقل تا شدند ترتيبناچار اين به و كسبفيضكنند

قائل ـ انساني� نفوس رساندن فعليت به دليل �به ميناميدند فّعال عقل را

است/ معلومات و حقايق تمام منبع عقل اين آنها عقيده به شوند/

همان ما معلومات تمام چشمة سر پيشين ف'سفه نظر از بنابراين

ميتوانيم ما كه است راه اين از و است فّعال عقل با اتصال و ارتباط

كنيم/ درك را حقايقي

ـ فّعال عقل با او اتصال و ارتباط باشد قويتر انسان روح قدر هر ٣ـ

بيشتر و بهتر و بود خواهد بيشتر ـ است معلومات خزانة و منبع كه

بنابراينيك دريابد/ عالمرا حقايق ميتواند بيشتر و وبهتر بود خواهد

معلومات وسيعترين مدت, كوتاهترين در ميتواند كامل و نفسقوي

علوم اضافة خداوند فرمان به كه ـ فّعال عقل از وجه عاليترين به را

نمايد/ كسب ـ ميكند

و مفاهيم ميتواند بهتر باشد, قويتر خيال قوة اندازه هر همچنين

حسي صورتهاي لباس در دريافته, عقليه قوة با كه را كليّهاي صور

گردد, قويتر خيال قوة اندازه هر و سازد/ مجسم جزئي� �صورتهاي

درك كاملتر و بهتر خارجيرا محسوسة صور انسان كه ميشود سبب

كنيد� �دقت كند/

###
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از ميگرفتند: نتيجه چنين مقدمات اين مجموع از پيشين ف'سفة

و رابطه نتيجه در است, قوي فوقالعاده او� �روح پيامبر نفس كه آنجا

خيلي ميتواند او دليل همين به است, بسيارزياد فّعال عقل با او اتصال

بگيرد/ فّعال عقل از كلي صورت به معلوماترا عالترين سريع,

تابعقوة حال عين در و قوي فوقالعاده نيز او خياليه قوة كه آنجا از و

ـ محسوسي صورتهاي كلي صور آن مناسب ميتواند است, عقليه

معاني آن ترتيبپيامبر اين به و بسازد ـ داشته دريافت فّعال عقل از كه

آن گر ا :xمث ميبيند/ محسوس صورت به خود ذهن در عقليرا كلي

الفاظي صورت به را آنها باشد, احكام و معاني مانند: كلي حقايق

در شخصي زبان از كه ـ ب'غت و فصاحت نهايت در و موزون بسيار

ميكند/ درك ـ ميشود شنيده نهايتكمال

حس و دارد مشترك حس بر كامل تسلط او خياليه قوة كه آنجا از و

آستانه در را خيالي صور اين است, قوي فوقالعاده نيز او مشترك

چشم با شخصرا آن پيامبر نتيجه در و ميگرداند منعكس او حس

اين به و ميشنود! خود گوش با را كلمات و الفاظ آن و ميبيند خود

كنيد�/ �دقت ميگيرد! صورت ترتيبوحي

نظر از حقيقتوحي دربارة پيشين, ف'سفة كه آنچه خ'صة بود اين

بنابراين: پس گفتهاند, قديم فلسفة اصول

پيامبر به خدا فرمان به كه است فّعال عقل همان خدا وحي پيك ١ـ

ميشود/ علم افاضة

حقايق سپستجسم و فّعال عقل با قوي ارتباط جز چيزي وحي ٢ـ

نيست!/ خيال حسو آستانة در عقلي
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در صدايي و ندارد وجود حسي صورت به فرشتهاي واقع در ٣ـ

و صورت چنين استكه پيامبر خياليه قدرتقوة اين بلكه نيست, كار

را آن مشترك حس قدرت سپس و كرده ايجاد ذهن افق در را صدايي

است! ساخته منعكس پيامبر حواس در محسوس امر يك صورت به

ما زيرا ماست, عكس بر دقيقا پيامبر ك ادرا طرز وحي هنگام ٤ـ

در آن ذهني سپسصورت ميكنيم, درك چيزيرا طريقحس از اول

عقلي كلي مفهوم صورتيك به آنرا بعد و ميگردد ايجاد خياليه قوه

حقايق فّعال, عقل به ارتباط و اتصال با نخست پيامبر اما مييابيم, در

منعكس او حس و خيال افق بر آن ساير سپس ميكند, درك را كليه

ميگردد!

پيشين ف<سفة تفكر ايرادات

ساير دركقوي�مانند: ازوحييكنوغ پيشين ف'سفة كه تفسيريرا

تفاوتي علوم ساير دريافت طرز با آن دريافت طرز و است كات� ادرا

,همان ما كليه كات ادرا و علوم تمام منبع پيشين, فQسفة عقيده �به ندارد,

نوع و انسان افراد ميان تفاوتي قسمت اين در و است فّعال عقل با ارتباط

نيست/� معلومات

و قدرت همان مردم ساير و پيامبران ميان تفاوت تنها بنابراين

ماست, همانند آنها كات ادرا نوغ گرنه و آنهاست, عقلية قوة تكامل

براي بايد قديم ف'سفة عقيده به هم ما شد اشاره كه همانطور زيرا

آن از خود استعداد قدر وبه كنيم پيدا ارتباط فّعال عقل با علوم كسب

و خيال نيروي در حقايق اين گر ا و نماييم علم كسب فيض پر منبع

عقل با كه را آنچه مناسب صورتهاي و نميشود منعكس ما حس
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و خيال قدرت ناتواني و ضعف دليل به نميبينيم, حس با دريافتهايم

و باشند بوده تجسماتب چنين شاهد افرادي شايد و ماست حس

ميشود! مجسم آنها چشم برابر در ميآيد آنها خيال در آنچه

ما بر ميشده نازل پيامبران بر كه فّعال� �عقل جبرئيل همان خ'صه

يك اما اوست, الهام و وحي ما, كات ادرا تمام و ميشود! نازل هم

رنگ! كم و ضعيف وحي

وحي دربارة اديان, پيروان آنچه با تفسير اين كه پيداست گفته نا

وحي زمينة در آسماني كتابهاي در آنچه و ندارد سازش معتقدند,

پيامبران تفسير, اين مطابق نميسازد/ تفسيري چنين با ميشود, ديده

حقايق به خود عقل توانايي و فكر قدرت اثر بر كه بودند نوابغي

و يافتند دست ـ نبودند آنها درك به موفق ديگران كه ـ تازهاي

ما درك طرز مانند دقيقا حقايق اين به نسبت آنها درك چگونگي

است/ بوده زندگي مسائل ساير به نسبت

آسماني, كتب و اديان پيروان منطق با تفسير, اين كه است روشن

كتب و اديان زيرا است, زيادي فاصلة دو اين ميان و نميكند تطبيق

طبيعت, جهان ماوراء به ارتباط خاص نوغ يك را وحي آسماني,

فرق جهان, نوابغ حتي و ما معمولي كات ادرا نوغ با ميكنندكه معرفي

دارد/ اساسي و اصولي

جهات از متأسفانه رفته كار به استد?ل اين در كه مقدماتي ٢ـ

نمونه: عنوان به است, مخدوش مختلفي

گانه ده عقول و اثباتنفوسفلكي پاية كه ـ بطليموسي گانة نه اف'ك

از فروغي كم شبح تنها و گرديده ويران هاست مدت ـ شده داده قرار
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اف'ك اين جديد, هيئت ميشود/ ديده ?يكتبتاريخعلوم ?به در آن

استق'ل نظرية هم نجومي مشاهدات و نميشناسد رسميت به را

ميكند/ تأييد فضا در را آنها بودن معلق و آسماني كرات

پيما كيهان موشكهاي زيرا كرده, پيدا حسي جنبة فلكقمر, البته

البته صد و نمودهاند گردش آن اطراف در و نشسته ماه روي

وكروي شفاف عظيم, قشر و بلورين باجسم برخوردي كوچكترين

جاي خود دل در وآنرا باشد گرفته فرا را ماه كرة دور تا دور كه ـ شكل

نكردهاند! ـ باشد داده

مقدار اين بايد حداقل باشيم, باور دير و بدبين كه هم اندازه هر ما

بطليموسي اف'ك اثبات بر علمي دليل گونه هيچ كه بپذيريم را

نداريم/

پياز مانندپوست طبقاتاف'ك بودندكه: معتقد قديم شناسان اختر

تأييد را آن علم كه كرد ميتوان چه اما گرفتهاند! قرار يكديگر روي

وسط در سنگيني آن به كراتي و اجرام داشتن نگه براي نميكند,

اينكه براي و بسازند را محكيم اف'ك چنان تا بودند مجبور آسمان

جلوگيري ما به كب كوا نور رسيدن از محكمي و ضخيم طاق چنين

استعفايزمين با اما دهند, صيقل بلور مانند را آن بودند ناچار نكند,

اين به احتياجي ديگر عمومي جاذبه قانون كشف و جهان مركزيت از

قائل نفوسيرا و اف'ك چنان ما اينكه فرض به تازه نيست/ دردسرها

زيرا است, مشكلي بسيار كار مجرده گانة ده اثباتعقول هم باز شويم,

قابل آوردهاند, عالي فلسفه در عقول اثبات براي كه را د?يلي تمام

در پيشين, ف'سفة محققان از عدهاي جهت همين به است/ ايراد
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كردهاند/ ترديد عقول اين وجود

هق� �٦٧٢ـ٥٩٨ است/ هفتم قرن در اسiم علماي بزرگترين از ١-يكي

عقول وجود ادلة طوسي��١ الدين نصير خواجه معروف فيلسوف

خود وفشرده عبارتكوتاه در و دانسته مردود كلي به را گانه� �ده عشره

ميگويد:

/٩١ ص العقائد, تجريد الدين; نصير خواجه ٢-طوسي,

همگي عقول, وجود دhئل يعني مدخولة��٢ وجوده ادلة <و

است/> مخدوش

است/ حّلي عiمة از آن شرح و قزويني كاتب دبيران از كتاب اين ٣-متن

نيز القواعد��٣ عين حكمة عن المقاصد كتابايضاح ١٥٣ صفحة در

ديده عقول اثبات در پيشين ف'سفه ادلة ابطال در مشرحي بيانان

ميشود/

است, ايراد قابل و رفته كار به استد?ل اين در ديگريكه مقدمة ٣ـ

كه را آنچه استكه اين به خياليه قوة <تكامل ميگويند: استكه اين

خيال افق در مناسبي صورت به ميشود, منعكس عاقله قوة در

آنچه استكه اين به قدرتحسمشترك همچنينكمال سازد/ مجسم

نمايد/> مجسم حس برابر در ميشود, منعكس خيال افق در

است اين در مشترك س'متحواس و كمال استكه: اين جواب

خيال افق در فقط آنچه نه كند, احساس دارد خارجي وجود آنچه كه

وس'متقوة همچنينكمال نيست/ خارج در آن از اثري و نقشبسته
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به دريافته, خارج از xقب كه را آنچه صورت كه سات اين در خياليه

يكديگر با را صورتهايي يا نمايد ايجاد ذهن افق در لزوم هنگام

لباس است عقل در كه صورتي به اختيار, بدون اينكه نه كند, تركيب

اخت'فات از پارهاي كه هنگامي جهت همين به بپوشاند/ خيالي

تصور خيال عالم در را آنچه ميدهد, دست انسان به روحي

مجسم او چشم برابر در خارجي شبحهاي صورت ميكند,به

بلكه نيست, آن قدرت بر دليل خياليه, قوة فعاليت نوع اين ميگردد,

ميباشد/ تعادل و س'مت از آن انحجراف و بيماري بر دليل

وحي دربارة جديد ف<سفه نظر ٣ـ

شعور مظاهر از يكي عنوان به وحيرا جديد, ف'سفة كلي طور به

ميكنند/ معرفي گاه آ نا وجدان يا و باطن

دانشمند گفتار از قسمتي سخن, اين توضيح براي است خوب

المعارفرا دائرة معروف نويسندة وجدي فريد محمد ـ مصري بزرگ

آن پيرامون در بررسي به سپس و كنيم نقل نظريه اين تاريخچة بارة در

بپردازيم/ نظر

تا <غربيها مينويسد: وحي مادة ذيل خود المعارف دائرة در او

ميرا بودند, وحي به قائل ملتها, ساير مانند مي'دي, ١٦ قرن

روي قلم و آمد جديد علم بود/ انبيا اخبار از پر آنها مذهبي كتابهاي

جزء هم مسئلةوحي و كشيد طبيعي ماوراء و روحي مباحث كليه

مدعيان استفادة سوء معلول را آن و شد شمرده قديمي خرافات

دانستند!/ روحي بيماريهاي مولود يا نبوت

دانشمندان وسيلة به جهانروح رسيد فرا مي'دي��١٨٦٤ ١٩ قرن
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زنده دوباره نيز وحي مسألة گرديد/ اثبات حسي, د?ئل كمك به و

به و كردند دنبال علمي و تجربي شيوههاي روي مباحثرا اين شد/

اما داشت, تفاوت اس'مي علماي نظرية با چه گر كه رسيدند نتايجي

از روزي كه مهمي موضوع اثبات جهت در بود جستهاي بر قدم

ميشد/ شمرده خرافات

به روحي بحثهاي جمعيت نام به جمعي مي'دي ١٨٨٢ سال در

متفكران بزرگترين از كه ـ كمبريج دانشگاه جويكاستاد استاد رياست

شد/ تشكيل ـ بود انگلستان

علوم �داروين اوليفرداوچ استاد از: عبارتند جمعيت اين اعضاء

بود طبيعي تاريخ استاد كه معروف داروين برابر ١-در

استاد انگليسي�, بزرگ دان شمي و كروكس ويليام طبيعي���١,

استاد آمريكا, هاروارد دانشگاه اساتيد هورسن, استاد ميرسو فردريك

عارمي, مانند ديگري بزرگ دانشمندان و كلمبيا دانشگاه هيزلوپاستاد

بزرگ دان رياصي و طب دانشكده استاد ريشيه, شارل و بورمور باربت,

و/// فرانسه فلكي دانشمندان همچنين و كاميلف1ماريون

تأليف سال تا و كردند مطالعه روحي مباحث روي جمعيت اين

جمعيت طرف از بزرگ, كتاب جلد پنجاه سال� ٤٥� المعارف دائرة

مشك'ت از بسياري و شد نگاشته فوق مطالب پيرامون در مزبور,

شد/ حل آنها كمك به وحي مسئلة جمله از روحي, مسائل

انساني هر كه كردند ثابت خود تحقيقات طي دانشمندان اين

است/ شخصيّت دو داراي
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( ١٧٧)

انديشه, تفكر, شعور, دستگاه همان كه ظاهر: شخصيّت الف�

ماست/ ظاهر حواس و اراده

ماوراء در مهمتر و عاليتر دستگاهي كه باطن: شخصيّت ب�

حال در ما و ميباشد دانشها و علوم خزانة و است اول دستگاه

بيخبريم/ آن از عادي

است: انسان باطن شخصيّت به مربوط زير امور معتقدند آنها

و///� معده بدن�قلب, دستگ؟اههاي از برخي ارادي غير حركات ١ـ

صادق رؤياهاي ٢ـ

كه كتشفين و ف'سفه شعرا, دانشمندان, گهاني نا الهامات ٣ـ

ميكند/ جديدي وكشف تازه حقيقت متوجه را آنها بياختيار

مغناطيسي خوابهاي همان باطن, شخصيّت اثبات تجربي راه

خواب حال در ظاهر شعور دستگاه است/ مانيتيسم� و �هيپنوتيسم

با ميكند, فعاليت به شروع پنهان شعور و ميافتد كار از مغناطيسي

كه ـ بسياري علوم از حال اين در انسان كه ميشود ديده تعجب كمال

عادي حال در كه را مسائلي و است مطلع بودـ بيخبر عادي حال در

ميكند/ حل نيست آن حل به قادر

مسئلة يك حل به قادر عادي, حال در كه كسي شده ديده xمث

نموده حل را رقمي ٣٦ ضربي مسائل نبوده معمولي و ساده ضرب

است!>

T!گاه ناآ وحيsتجليشعور

و دانشمندان عقيدة فرموديد, م'حظه با? گفتار در كه همانطور

تجلي وحييكنوع استكه: اين وحي حقيقت دربارة جديد ف'سفة
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( ١٧٨)

براي بايد است/ ميگرفته صورت پيامبران براي استكه باطن شعور

موضوع جديد, ف'سفة و شناسان كه:روان بدانيم سخن اين توضيح

گاه, ناآ شعور نامرئي, شخصيّت به آن از گاهي كه ـ را باطن شخصيّت

از بسياري حل كليد ـ ميشود تعبير نيز باطن ضمير و مخفي وجدان

معتقدند آنها ميدانند/ پزشكي حتي و روانشناسي مشك'تروحي,

از بيش مراتب به گاه, ناآ شعور فعاليت و نفوذ منطقة و وسعت كه

است/ گاه آ شعور

وسعت و قدرت دربارة ـ آمريكايي شناس روان جر منين ويليام

ميگويد: چنين گاه ناآ شعور

سطح در كه كنيم تشبيه يخي قطعة ـــ به را گاه آ شعور ميتوانيم ١<ما
٩

شخصيّت از قسمتي همان آب از بيرون قسمت است/ شناور آب

واقفم/ وجودش بر ماستكه

فعاليت از تنها نه ديگريهستكه قسمت گاه, آ نا شعور مقابل در

و نيست ما دست در نيز اختيارش بلكه نداريم, گاهي آ وجودش و

باقي ـــ منزله به و ميدهد تشكيل را انساني شخصيّت بزرگ ٨قسمت
٩

قرار آب زير و ديد را آن نميشود كه است شناوري يخ قطعه مانده

قدرت اين است! شاهي تخت و تاج قدرت شبيه گاه آ نا شعور داد/

گاه, آ نا شعور باشيد/ داشته نفرت يا محبت كه ميكند وادار را شما

كوفته سر اميال ميسازد/ فراهم وتفكر احساس براي را ?زم انرژي

خود و يافته خروج براي را راهي تا ميكنند سعي گاه آ نا شعور در نيز
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خودشناسي, ويليام; جر, ١-منين

<�١� سازد/// شخصظاهر رفتار در را

شناس روان ـ فرويد نظريه, اين متفكران كه نميكند تفاوتي

قدما و پيشينيان سخنان در ويا است بوده شخصديگري يا معروفـ

آنچه ميشود, ديده ـ باشد گاه آ نا شعور از كي حا كه ـ اشاراتي هم

شمار در نظريه اين گرفتن قرار كه است اين نيست, ترديد جاي

آن, كمك به علمي مشك'ت از بسياري حل و علوم بزرگ كشفيات

است/ صورتگرفته مي'دي ٢٠ و ١٩ قرن در و دارد تازگي

باشد, قويتر انسان نامرئي شخصيّت كه است روشن طرفي از

مردان كه ـ پيامبران ترتيب اين به و بود خواهد بيشتر آن تجلي'ت

نيرومندي و قوي فوقالعاده گاه آ نا شعور داراي ـ بودند فوقالعادهاي

و مهم بسيار گاهي آ نا شعور چنين تراوشات است بديهي بودهاند,

است/ م'حظه قابل

همان وحي است ممكن ميگويند: عقيده اين پيروان حال هر به

صورتجهشهاي به كه باشد بوده پيامبران مخفي وجدان تراوشات

است/ ميشده ظاهر آنها بر گهاني نا فكري

وحي دربارة نظراتف<سفه ك اشترا وجود

روابط با مغاير و طبيعت ماوراء جهان خاصبا يكرابطة وحي ١ـ

نيست/ انسان افراد ساير عقلي و فكري

عظمت و فكري نبوغ روحي, برتري همان وحي, سرچشمة ٢ـ

است/ پيامبران شخصيّت
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نام �به ما وجود از مستقل روحاني موجود يك وسيلة به وحي ٣ـ

عقيدة به و گاه آ نا شعور آن بلكه نميگيرد, صورت فرشته� يا پيكوحي

است/ فّعال عقل با تماس از ناشي قديم, ف'سفة

نظراتف<سفه اختراق وجود

علوم تمام منبع و خزانه كه ـ فّعال عقل ميگويند: قديم ف'سفة ١ـ

نزديك آنرابطه با پيامبران وتمام نيست يكي از بيشتر استـ انساني

شخصيّت جديد, ف'سفه حاليكه در ميگرفتهاند, الهام آن از و داشته

ميدانند/ ديگري از جدا كسرا هر مخفي

موجود يك وحي� �سرچشمة فّعال عقل ميگويند: قديم ف'سفة ٢ـ

ف'سفة نظر از كه ـ گاه آ نا شعور ولي ماست وجود از مستقل روحاني

از قسمتي بلكه نيست, ما وجود از مستقل ـ است وحي منبع جديد

ميدهد/ تشكيل را ما شخصيّت

جديد ف<سفة نظريه ايرادات

دليل فقدان ١ـ

دوم شخصيّت يك وحجود به عقيده كه كرد انكار نميتوان ١ـ

كودكي دوران علمي نظر از هنوز چه گر گاه, آ نا شعور نام به انسان براي

ولي دارد, فراواني شناختة نا و مبهم نقاط و ميكند سپري را خود

شمرده علمي مسلمات جزا شخصيتي چنين وجود اصل امروزه

اصل در ما بنابراين ميكند/ تأييد را آن نيز مختلفي قرائن و ميشود

هيچ استكه اين در ما بحث نداريم/ بحثي نامرئي اينشخصيّت وجود

وجود گاه, ناآ شعور موضوع بر وحي مسئلة تطبيق بر مبني دليلي گونه

و كرد تفسير نظريه, كمكاين به وحيرا مسئلة كه كساني شايد ندارد/
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گاه آ نا شعور ظهور و نامرئي شخصيّت تجلي همان <وحي گفت:

است/> پيامبران

تمام دارند سعي طبيعي علوم دانشمندان ديگر: عبارت به

همه و دهند تطبيق طبيعي علوم كشفيات با را انساني فكر محتويات

مبدأ با پيامبرانرا حتيرابطه كنند, توجيه علمي كتشافات ا طريق از را

علمي كشفيات با كه نمايند تفسير طوري ميخواهند هستي جهان

مانع وب' امريممكن علميروز, مسلمات تظر از يعني بسازد, امروز

باشد/

هم طبيعي عالم يك گر ا بگويند: ميخواهند آنها حقيقت در

علوم دريچة از تنها و بگريد ناديده را خود معلومات غير بخواهد

بپذيرد, را آن ميتواند هم باز بنگرد, وحي مسئلة به تجربي و طبيعي

ممكن كه ميشود ديده گاه آ نا شعور نام به موضوعي امروز علم در زيرا

تجلي همان وحي, حتما آيا ولي كند, تطبيق وحي مسئلة با است

دليلي گونه هيچ ـ موضوع اين نيست؟ آن از غير و است گاه آ نا شعور

نيست/ بيش احتمالي و ندارد

هيچ وحي دربارة جديد دانشمندان نظرية اينكه فرض به بنابراين

احتمال و امكان فقط كه دارد را ايراد اين باشد; نداشته ديگري اشكال

ميكند/ ثابت مطلبرا

بيمورد! اصرار ٢ـ

محتوياتفكر و جهان حقايق تمام بايد استكه اصراري چه اين

ما كنيم؟وقتي تفسير فعلي تجربي معلومات همين با تنها را انساني

علمي كشفيات همين به منحصر جهان, اين اسرار حقايق كه ميدانيم
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به نميدانيم, كه را آنچه برابر در ميدانيم كه را آنچه و ٧ نست امروز

از يكبرگ همچون يا عظيم اقيانوس يك برابر در كوچكي قطرة منزلة

بيمورد بسيار پافشاري, و اصرار اين است; قطوري فوقالعاده كتاب

است/

همان با بخواهد عسل زنبور كه ميماند آن به درست عمل اين

و توجيه پيمايبشررا كيهان حركتموشكهاي خود, محدود معلومات

ميدهد؟ او به حقي چنين آيا كند! تفسير

خود, روزانة سادة مطالعات همين در ما كه گفتيم هم گذشته در

راستي به كه ميكنيم مشاهده حيوانات جهان در احساساتي و دركها

ما گفتكه: بايد صراحت با و نيست فهم قابل امروز, علمي اصول با

چگونه و چرا الف� نمونه: عنوان به هستيم/ عاجز آن تفسير از

متوسطزلزله ع'ئم ثبت از پيش و زلزله وقوع از قبل مدتي حيوانات

از عجيبي العملهاي عكس و ميشوند خبر با ما دقيق سهجهاي

ميدهند؟! نشان خود

شايد كه ـ خود ساليانة مسافرتهاي در مهاجر پرندگان چرا ب�

مهاجرت ديگر قارة به قارهاي از و ميانجامد طول به ماهها و هفتهها

اشتباه دچار خود واقعي سير خط و جهات كردن پيدا در ـ ميكنند

ما كه حالي در ميكنند, طي درست xكام را راه و نميشوند

يابيراه جهات وسايل يا و قطبنما راهنما, بدون هوش, با انسانهاي

ميكنيم؟! گم را

دور نقطة به را بسته چشم حيوانات از بسياري كه هنگامي چرا ج�

منزل به ميكنيم, رها و ميبريم ـ نرفتهاند آنجا به هرگز كه ـ دستي
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ميگردند؟ باز خود اصلي

و صريح پاسخ علم هنوز كه است سؤا?تي اينها, مانند و اينها

گونه اين علمي تفسير يافتن براي وقتي است, نيافته آن براي روشني

نبايد شويم, اشكال دچار ٨ حيوانات جهان در احساسات, و دركها

با مرموز رابطة يك كه ـ وحي پيچيدة مسئلة كه باشيم داشته اصرار

تجربي علوم در امروز تا كه كشفياتي با ـ است طبيعت ماوراء جهان

كند/ تطبيق است شده

پيامبران سخنان با نبودن سازگار ٣ـ

اظهارات با گاه آ نا شعور طريق از وحي توجيه اينها, مة بر ع'وه

را اديان پيروان هرگز و نيست سازگار آسماني كتابهاي و پيامبران

وحيرابطة استكه: اين توجيه اين نتيجة نخستين زيرا نميكند; قانع

مسائلي به نسبت پيامبران درك و نيست, هستي جهان مبأ با خاصي

مسائليكه نسبتبه ـ ما درك طرز با مغايرتي ميشده, وحي آنها به كه

اينكه جز ندارد, ـ ميگيرد سرچشمه ما گاه آ نا وشعور مخفي ضمير از

بودهاند/ ما از نيرومندتر و جهتقويتر اين در آنها

كتب و پيامبران تعليمات سخنان, با آشنايي كمترين كه كسي هر

يكنوغ صورت به را وحي آنها كه ميداند باشد, داشته آنها آسماني

عقلي و روابطفكري با مغاير و هستي جهان مبدأ با مخصوص رابطه

جديد ف'سفة و آنها اظهارات ميان بنابراين نمودهاند/ معرفي ديگر

ندارد/ وجود مناسبتي

القاء انسان به گاه آ نا شعور طريق از كه مسائلي در اينكه: ديگر

مانند گاه آ نا شعور زيرا دارد, وجود اشتباهي گونه هر امكان ميشود,
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دو, اين ميان تفاوت تنها ندارد/ خطا و اشتباه از مصونيت ظاهر شعور

كه حالي در آنهاست, فعاليت و نفوذ منطقه توسعه محدوديت, در

منطقه توسعه محدوديت, در دو, اين ميان تفاوت تنها ندارد, خطا

از كه مسائلي در اشتباه و خطا كه حالي در آنهاست, فعاليت و نفوذ

آمد/ خواهد پيامبران بودن معصوم بحث در سخن اين بيشتر ١-توضيح

اينكه: نتيجه ندارد��١ وجود ميشده القاء پيامبران به وحي طريق

خود گفته با بلكه ندارد دليل تنها نه وحي حقيقت براي مزبور توجيه

رديف در نيز را مسئله اين كه بهتر چه پس نيست�/ سازگار نيز �انبيا

آن روي از پرده نتوانسته هنوز علم كه دهيم قرار بيشماري مسائل

كنيم/ ياد مرموز يكرابطة عنوان به وحي از تنها و بردارد

فكرياست؟ نبوغ وحيهمان آيا ٤ـ

پيرامون در قديم و جديد ف'سفة از كه گوهايي و گفت بين در

كه ميكرد نمايي خود مطلب اين كرديم, نقل وحي پيچيده مسئلة

يكنوغ بازگشتبه كردهاندكه گونهايتفسير به وحيرا آنها از بسياري

ميكند/ فكري نبوغ

يك در و نكرده بيان صراحت با را موضوع اين آنها بيشتر چه گر

تعقيب حقيقتهمانراهيرا در ولي پيچيدهاند, لباسخاصفلسفي

آن و ميشود ادا صراحت با بعضي گفتگوهاي در امروز كه كردهاند

بشريت جهان اص'ح براي كه بودن نوابغي بزرگ, <پيامبران اينكه:

تشريح دستورهايي و احكام و ريختند طرحهايي كردند, قيام

نمودند!>
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( ١٨٥)

از خارج فوقالعادة وفكر هوش چيزيجز نبوغ, از آنها منظور البته

در آنها نظر در پيامبران گفت: بايد رو اين از و نيست معمولي حدود

آنها تفاوتكه اين با بودهاند, جهان بزرگ وف'سفة دانشمندان رديف

ديگر كه كردند انتخاب را خاصي روش انساني, اجتماع اص'ح براي

داده تشخسص مؤثرتر اينروشرا زيرا ننمودند, انتخاب دانشمندان

بودند!

ف1سفة تفكر طرز به بيشتر ـ صراحت اين با هم آن ـ تفكر طرز اين

گري مادي اصول طبق را چيز همه دارند اصرار كه است شبيه مادي

از آنهاييكه باشد/ نداشته آن با هم تناسبي چهكمترين گر ا كنند, تفسر

كه ندارند اين جز چارهاي ميكنند نگاه چيز همه ماترياليسبه دريچة

كنند/ فكر چنين

نيستند, آنها بحثوحي, از ما صحبت طرف استكه بديهي ولي

و محكم دليئل با و خداشناسيگذاشتهايم و بحثتوحيد اين در ما زيرا

آشنا هستي جهان بزرگ مبدأ آن با علمي, نظرات آخرين به متكي

ماديها با خداست پيامبران به مربوط آنچه و بحث اين در ما شدهايم/

اصل قبول در همه متفكرانيكه و دانشمندان با بلكه نيستيم, رو روره

ميكنيم/ وگو گفت هستند شريك ما با توحيد

همه به ماترياليسم تنگ چشم دريچة از تا نيستيم مجبور ديگر ما

مقياس را جامه و خشك اصول اين كه نداريم الزامي و كنيم نگاه چيز

دهيم/ قرار پيدهها تمام براي سنجش,

چنين وحي, براي ماديها گر ا كه اينحاست توجه قابل نكتة

را چيز همه مجبورند آنها نيست, تعجب جاي كنند, انتخاب تفسيري
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( ١٨٦)

يك ووحيرا گروهينوابغ را پيامبران و بسنجند خود عقيدة مقياس با

است ممكن كه است اين آور تعجب ولي بدانند, فكري نبوغ نوغ

گيرند منطقيقرار چنين تأثير تحت جهان, خداپرستان و الهي ف'سفة

مادهها فكر طرز مطابق آن روح كه نمايند تفسير گونهاي به وحيرا و

جديد و قديم ف'سفة نظرات ميان در را آن نمونة كه همانطور باشد,

درك نوع وحي, تنها نه كه شد روشن سابق بحثهاي از اما ديديم/

كات ادرا با كه است آفرينش جهان مبدأ با مخصوصي ورابطة خاص

ورابطهاي ك ادرا يكچنين وجود بلكه دارد بسيار تفاوت ما معمولي

به كه جانداراني ميان در زيرا نيست, تعجب جاي عالي, بشر يم در

كه ميشود ديده اداركاتي هستند, انسانيت جهان از پايينتر مراتب

نيست/ فرم قابل وجه هيچ به ما براي

گروهي را انبيا و فكري نبوغ نوع يك وحيرا كه كساني حال هر در

دستهاند: دو ميكنند معرفي نوابغ

ماديها الف�

دارند ميل و شدهاند واقع ماديها منطق تحتتأثير كه كساني ب�

اصول با ـ الطبيعه ماوراء متافيزيكو به مربوط مسائل حتي را چيز همه

كنند/ توجيه امروز وروانشناس طبيعي علوم در موجود

است: ايراد قابل جهت چند از نيز گفتار اين صورت, هر در

عبارت �وحي تفسير اين صّحت اثبات براي ذليلي گونه هيچ ١ـ

ندارد/ وجود فكري� نبوغ از: است

در كه صورتي آن به ـ وحي بودن محال اثبات براي دليلي هيچ ٢ـ

نيست/ موجود شدـ داده توضيح كذشته سخنان در و با?
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( ١٨٧)

پيامبران اعجاز برابر در كردهاند, تفسير چنين وحيرا كه كساني ٣ـ

ماوراء عالم و جهان آفريدگار با را مرموزي رابطة چنين وجود كه ـ

ساير و اعجاز زيرا ندارند, جوابي گونه هيچ ـ ميكنند اثبات طبيعت

كي همگيحا شد, پيامبرانگفته صدقگفتار شناسايي براي د?ئليكه

ـ مرموز رابطة يكنوغ جهان, آفريدگار و پيامبران ميان استكه اين از

وجود ـ است انسان نبوغ و دانش علم, معمولي, تفكرات از غير كه

است/ داشته

توضيحات
كسي به آهسته را چيزي يا و آهسته صداي مهني به لغت در وحي ١ـ

�cdefg � علي مؤمنان امير ميآيد/ اشاره معني به نيز گاهي و است گفتن

قسم هفت به را آن نمود, سؤال وحي لفظ از كه مشخصي پاسخ در

نمود: تفسيم

نبوت و وحيرسالت الف�

أوحينا و بعده من النّبييّن و نوح الي أوحينا كما اليك أوحينا <انّا

و عيسي و الأسباط و يعقوب و اسحق و اسمعيل و ابراهيم الي

�١٦٣ �نساء. زبورا> داود آتينا و سليمان و هرون و يونس و أيّوب

الهام معني به وحي ب�

الشجر من و بيوتا الجبال من اتّخذي أن الّنحل الي ربّك أوحي <و

�٦٨ �نحل. يعرشون> مما و

اشاره معني به وحي ج�

و بكرة سبّحوا أن اليهم فأوحي المحراب من قومه علي <فخرج

�مريم.�١١ عيسيا>
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( ١٨٨)

تقدير معني به وحي د�

�١٢ �فصلت. أمرها///> سماء كّل في أوحي <///و

امر معني به وحي ه�

و آمنّا قالوا برسولي و بي آمنوا أن الحوارييّن الي أوحيت اذا <و

�مائده.�١١١ مسلمون> بأننّا اشهد

معنيكذب به وحي و�

يوحي الجّن و الأنس شياطين عدّوا نبيّي لكّل جعلنا كذالك <و

�١١٢ �انعام. غرورا///> القول زخرف بعض الي بعضهم

اقام و الخيثرات فعل اليهم أوحينا و بأمرنا يهدون أئمّة هم <جعلنا ز�

ج اyنوار; �انبيا.��٧٣بحار عابدين> لنا كانوا و كواة الّز ايتاء و الّصلواة

�/٩٨ ص ,١٢٨ باب ,١٩

وحي گفت, ميتوان وحي, كلمة استعمال موارد مجموع از

ميگيرد: انجام صورت دو به پروردگار

تكويني وحي الف�

استعدادهاي و غرايز صفات, همان حقيقت در تكويني وحي

فرستادن وحي داده/ قرار موجودات نهاد در خداوند استكه دروني

بردن كار به البته است/ او دروني غرايز تكوين همان عسل, زنبور به

خلقت زيرا است, مجاز و تشبيه نوغ يك موارد, اين در وحي كلمة

است/ شده تشبيه آرام صداي به موجودات دروني اسرار و مرموز

تشريعي وحي ب�

و ميشده فرستاده پيغمبران بر كه است همان تشريعي وحي

را حقايق آن وسيلة به و بوده آفرينش مبدأ با پيغمبران خاصي رابطة
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( ١٨٩)

ميداشتند/ دريافت

براي ـ ميباشد ما بحث مورد كه ـ وحي نوع اين حصول امكان

ك ادرا نيستكه چيزي داده قرار عنايت مورد اورا خداوند كه كسي

خيال كه جديد علوم دانشمندان از بعضي باشد/ مشكل عقل براي آن

نزد, تفسير تجربي معلومات با ميتوان را جهان حقايق تمام ميكنند

ولي پنداشتهاند! گاه آ نا وجدان ويا باطن شعور تجلي يكنوغ وحيرا

امروز كشفيات به منحصر جهان اسرار كه است اين حقيقت

به است نتوانسته علم هنوز كه دارد وجود مسائل از نيست/بسياري

است/ آنها از يكي نيز وحي مسئلة و بدهد وروشن صريح پاسخ آنها

كتابهاي و پيامبران اظهارات با گاه آ نا شعور راه از وحي توجيه

درك كه: ميشود اين توجيه آن نتيجة زيرا نيست, سازگار آسماني

نسبت ما درك با ميشده وحي آنان به كه مسائلي به نيست پيغمبران

مغايرتي ميگيرد, سرچشمه باطن شعور تجلي طريق از كه مسائلي به

آنكه حال بودهاند! نيرومندتر اينجهت در آنان آنكه از غير به ندارد,

و هستي مبدأ با مخصوص رابطة يك صورت به را وحي پيغمبران,

متن داخل �در كردهاند/ معرفي ديگر, علمي و فكري روابط با مغاير

است/� آمده مطلب اين مفصل شرح اصلي

و شعور عجائب از نمونه چند به بيشتر اط'ع براي اينجا در ٢ـ

ميكنيم: اشاره حيوانات حواس

از توپ شبيه كروي ?نة آبي, عنكبوتهاي از نوع يك الف�

آب زير در و بسته جسمي به را آن و ميسازند خود تارهاي

پر خودرا شكم موهايزير آمده, سطحآب بر سپسخود مياندازند;
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واقع �در ميدمند آن در را هوا رفته, ?نه زير به دوباره و ميكنند هوا از

توپ مثل او ?نها تا ميشود تكرار عمل اين آنقدر و ميكنند� باد را آن

خود وبچههاي ميگذارند تخم ?نه اين در وقت آن ميشود, كرده باد

محفوظ هوايي خطرات از را آنها وسيله اين به ميكنند بزرگ را

علمي دقيق اقدامات يكسلسله عنكبوت, عمل اين ?زمة ميدارند,

ـ دريايي عمليات و ساختمان تا گرفته مهندسي و نساجي از ـ

ميباشد!

رود به سپس و ميكند زيست دريا در سالها آزاد ماهي ب�

حاشية از آنكه عجيبتر ميگردد, بر آمده دريا به آنجا از كه خانهاي

ماهي است, شده متولد آن در كه ميرود نهري به و با?رفته رودخانه

خود نماي نشو محل به خود باطني شعور از تبعيت به فقط آزاد

طور حيواناتاين اين كه ميشود سبب حسي چه شما نظر به ميرود/

برگردند؟! خود وطن به قطعي و دقيق

عجيب حيوانات اين است/ ماهي مار قضية آزاد ماهي از عجيبتر

طرف به باشند, عالمكه هرگوشة در رسيدند, رشد مرحلة به همينكه

تخم اقيانوس, ژرفاي در و ميكنند حركت برمودا جزاير جنوب

ميآيند اروپا از كه ماهيها مار ميميرند/ همانجا در و ميگذارند

برسند/ نقطه اين به تا بپيمايند دريا در را كيلومتر هزاران ميبايد

ندارند خبري عالم, كجاي هيچ از تولد هنگام كه ماهيها مار بچه

اصلي وطن به مراجعن ديدهاند, بيكران اقيانوس در را خود فقط و

بر غلبه گون, گونا درياهاي از عبور از پس و ميكنند آغاز را خود

كه بركهاي يا رودخانه همان به دوباره مدها و جزر و امواج طوفانها,
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( ١٩١)

از پس جوان راهيهاي ما ميگردند/ بر آمدهاند آنجا از آنها والدين

كامل رشد به چون و ميكنند رشد آنجا در اصلي, وطن به رسيدن

جزاير نزديكي به ?ينحل و مرموز قوانين همان طبق بر رسيدند,

جهت حس اين ميگيرند/ سر از را گردش اين و ميگردند بر برمودا

هيچ كنون تا است؟ گرفته سرچشمه كجا از وطن به بازگشت و يابي

هر بلكه است, نشده شكار آمريكا سواحل در هم اروپايي ماهي مار

كنار در را مادهاي پروانة گر ا ج� است! بازگشته خود وطن به نژادي

نر پروانة ميكند; پخش خود از خفيفي ع'يم بگذاريد, اتاقتان پنجرة

ع'يم اين ـ كند باور ميتواند مشكل انسان كه ـ دور بسيار مسافتي از

كنيد سعي بيشتر چه هر هم شما و فرستد يم وجوابآنرا ميگيرد را

آيا شويد! موفق است محال كنيد, ايجاد خبرگزاري اين در اخت'في تا

كنار در نر پروانه يا دارد خود با فرستنده دستگاه ضعيف موجود اين

دارد؟ گيرنده دستگاه خود شاخكهاي

را خود بچه است, پستا داراي اينكه لحاظ از خفاش يا شبپره ٣ـ

طبقة جزء ميدهد, شير پستانش از و ميكند حمل شكم در

پرواز خود مخصوص بالهاي با اينكه جهت از و است پستانداران

است/ شبيه پرندگان به ميكند,

خورشيد, نور برابر در آنستكه حيوان عجايبخلقتاين از يكي

تحصيل و فعاليت به شبها جهت همين به و ميباشد ناتوان سخت

فرا انتظار در و خزيده خود ?نة گوشه در روزها و ميپردازد روزي

ميماند/ شب رسيدن

به خفاش ديدن كه بردهاند پي دقيقي تجربههاي با دانشمندان
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( ١٩٢)

به كه است دستگاهي حيوان اين گوش در بلكه نيست چشم وسيلة

چشم شناسان, جانور از يكي ميدهد/ تشخيص را اشياء آن وسيلة

ديوارهايزيادي داراي كه محلهايي در آنها و آورد در خفاشرا چند

مانند گهان نا ميرسند كه مانعي هر نزديك آنها ديد كرد, رها بود

ميكنند! خودداري مانع به برخورد از و ميگردند بر سالم خفاش

حشرات شكار به كه شبها و ميزايد بچه دو يكيا بار خفاشهر

بچه ترتيبكه اين به ميبرد/ خود همراه نيز را خود بچههاي ميرود,

به داشته نگاه را آن كه حال عين در خفاش و ميچسبد او شكم زير

ميآيد/ در پرواز

ماوراء امواج نام به ميآيد ميان به امواجي از سخن فيزيك در ٤ـ

قدري به آنها طول و تناوب كه هستند امواجي همان امواج اين صوت/

جهتآن همين به و نيست آن درك به قادر انسان گوش استكه زياد

مينامند/ صوت ماوراء را

فضا در قوي, فرستندة يك وسيلة به را امواجي چنين كه هنگامي

برخورد مانعي به تا ميرود پيش به همچنان امواج اين ميكنند, ايجاد

اين به ميگردد, باز خود مبدأ سوي به و ميشود سپسمنعكس كند,

محل ميتوان كيفيتآن, و امواج بازگشتاين زمان محاسبة با ترتيب

حسابكرد/ نيز را مانع آن فاصلة و

هدايت رادار دستگاه وسيلة به نيز خلبان بدون هواپيماهاي

كردن پيدا در نيز و بفرستند بخواهند كه مقصدي هر به تا ميشوند

هنگام در نيز كشتيها ميكنند/ استفاده آنها از دشمن هواپيماهاي

از ديگر كشتي يا ساحل شدن نزديك از گاهي آ براي شبانه حركت
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( ١٩٣)

ميكنند/ استفاده رادار

از يكي تخيل قوه عنوان تحت خود كتاب در موريس كرسي ٥ـ

قوه اين با انسان است/ شده اعطا انسان به استكه مواهبي مهمترين

خطيبي كند/ سفر باشد داشته دوست كه كجا هر به فوري ميتواند

خود همراه تخيل, عالم در را خود مستمعين ميتواند زبردست

ومسرات خوشيها از بسياري منشاء سر اطفال, در تخيل قوه ببرد////

كار به آزادانه را خود تخيل بازي, مواقع در كودكان و است آنها

مياندازند////

روح گر ا و دارد مشابهتكامل و نزديكي روحاني قوه با تخيل قوه

ابدي و ازلي همچنان نيز ما تخيل قوه است, سرمدي و جاوداني ما

بود///> خواهد

�١٣٨ ص سعيدي, محمد ترجمه انسان, آفرينش �راز

عطارد, فلك فلكقمر, است: ترتيبچنين به گانه اف'كنه نام ٦ـ

فلك فلكزحد, مشتري, فلك مريخ, فلك آفتاب, فلك فلكزهره,

ا?ف'ك! فلك يا اطلس فلك و ثوابت

اصرار اين اساسي علت معاصر, دانشمندان از يمي قول به ٧ـ

طريقگ از وحيرا مسئلة ميخواهند اروپاييها استكه: اين بيمورد

عمد, طور به آنها كنند/ حل بشري عادي زندگي عمومي مسائل

ميبينند كه حالي در ميكنند, انكار را وحي بودن الهي خصزصيات

و تأثير مشمول و تفرقه و تنازع مظهر بشري, آيينهاي و افكار كه

منادي و وحدت مظهر انبيا, اما است, مكان و حسبزمان بر تحولي

از وناشي مرتبط را آنها بايد بنابراين و هستند رسله من احد بين نفرق h
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( ١٩٤)

است/ مكان و زمان قيد از مستقل دانستكه واحدي مشترك مبدأ

مثالهايي ذكر از پس حيواني شعور عنوان موريستحت كرسي ٨ـ

و حواس عجايب به <راجع مينويسد: مختفل حيوانات مورد در

بسياري صفحات ماستـ كنوني اط'عات ماوراء كه ـ حيواني شعور

كه, ميشود آشكار خوبي به مثال چند همين از اما نگاشت, ميتوان

در بايد هستكه نداشته مسائل بسياري و يككوچهايم خم اندر هنوز ما

بياموزيم//// را آنها آينده

است وسيلهاي هستيم, آن فاقد ما و دارند حيوانات كه قدرتي هر

براي قدرتي چنان كه زماني تا و انگيزد بر را ما خ'ّقة قّوة و نبوغ كه

دربارة ما اط'عات هنوز كه است معلوم و نكردهايم تحصيل خويش

تا و نميدانيم را حيواني شعور كيفيت هنوز ما ميباشد, ناقص آن

جامعي نظر اظهار نميتوانيم داريم دست در كه ناقصي اط'عات

زمين مخلوقات تمام حواس از كه زماني تا و بكنيم آن دربارة

قوانين حقيقي مناسبات خصوص در توانست نخواهيم بيبهرهايم

باشيم///> داشته كاملي و جامع عقيدة ازلي, حيات دربارة يا طبيعت

دربارة <وقتي ميدهد: خاتمه جم'تزير با را خود بحث سپس

هستة درون در كه شگرفي نيروي ته, و سر بي زمان نامتناهي, فضاي

و بيشمار منظومههاي كه محدودي نا عوالم شده, ذخيره اتم

سيارات, تشعشع قدرت شناوند, آن در بيحساب ثوابت و سيارات

آنست وجود به بسته عالم نظام كه ديگري قوانين و زمين جاذبة قوة

دانشخويش نقصان و خود وجود حقارت در وقت آن ميانديشيم,

به تا بپيمايد را ديگري طو?ني راههاي چه بشريت بايد ميبريم/ پي



و قواعد عاليترين طريق در و ببرد پي بالغه حمت و كل عقل وجود

�٨٨ ص انسان, آفرينش �راز شود/ سالك معنوي قوانين

پنجم بخش
پيامبران امتيازات

خطا� و گناه از �مصونيت بودن معصوم ١ـ

دانشكافي و علم ٢ـ

جسمي تنفرآميز عيوب از بودن منزه ٣ـ





ان
بر
يام
تپ

ازا
متي
ا

( ١٩٧)

امتيازاتپيامبران

پر و مهم سنگين, فوقالعاده وظيفة يك پيامبران, وظيفة كه آنجا از

اهميت پر و سنگين نسبت, همان به هم آن شرايط است, مسئوليت

و روح بخواهدرهبر كسي كه سنگينتر اين از وظيفهاي چه ميباشد/

مقام چنين آيااحراز باشد؟ انساني اجتاع مدبّر و مدير و جسم

ممكن جسمي و روحي امتيازات سلسله يك داشتن بدون حساسي,

مقام, اين احراز جهت ?زم, امتيازات و شرايط همه آه ميان از است؟

بزرگ منصب اين اساسي ركن سه حقيقت در كه ـ موضوع سه

دارند/ اهميت همه از بيش ـ ميشوند محسوب

خط/� و گناه از �مصونيت بودن/ معصوم الف�

كافي/ دانش و علم ب�

جسمي/ تنفرآميز عيوب از بودن منزه ج�

بحث مورد كافي, د?ئل وبا گانه جدا طور به اينها بايدهريكاز كه

گيرد/ قرار

بودن ١ـمعصوم

خطا و گناه از مصونيت

چيست؟ عصمت



گ
زر
نب
برا
ره

( ١٩٨)

پيامبران, صفات مورد در كه است بحثي نخستين موضوع, اين

كه دروني نيروي يك از: است عبارت عصمت ميكند/ توجه جلب

عصمت ترتيب, اين به ميدارد/ باز وخطا گناه گونه هر از را آن دارندة

است: نوع دو بر

گناه/ از مصونيت ١ـ

اشتباه/ و خطا از مصونيت ٢ـ

و عقايد بحث �دانشمندان علمايك'م از بسياري مورد, اين در چه گر

هم به را نوع دو اين استد??ت ف'سفه, از بعضي و مذاهب�

هر بايد و نيست صحيح اينكار ديد, خواهيم چنانكه ولي آميختهاند,

دهيم/ بحثقرار مورد گانه جدا يكرا

انبيا عصمت در اخت<فعقايد

اخت'ف پيامبران, عصمت ازوم مورد در اديان, پيروان ميان در

نقاط به توجه كه آنجا از و داردج وجود انكاري قابل غير نظرهاي

است خوب ميكند, كمك آينده, استد??ت درك به اخت'ف, مورد

ديگران كه ـ را جهان مسلمانان مختلف فرق نظرات نمونه, عنوان به

شويم/ يادآور اختصار طور به ـ كردهاند بحث مسئله اين پيرامون در

باشد؟ معصوم گناهان تمام از پيامبر بايد آيا ١ـ

كفر هم را گناهي هر و ميكنند تجويز انبياء بر گناه كه خوارج از بعضي از جز ١-به
گذارد/ آنان فرق و مسلمانان حساب به را گروه اين نبايد البته ميدانند!

باشد��١ معصوم كفر از بايدپيامبر كه متّفقند مسلمانان فرق تمام

كبيرة گناهان حتي ـ گناهان ساير تسنن, اهل اخباريين جمعياز ولي



ان
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ازا
متي
ا

( ١٩٩)

نميدانند! نبوت مقام منافي را ـ عمدي

مقام مّضر كبيره, گناهان ارتكاب معتقدند كه نيز ديگر گروهي

باشد, مصون و گناهانمعصوم نوع اين از پيامبر بايد و است نبوت

ميباشند/ معزله فرقة گروه, ١-اين

پستي نشانة اينكه شرط به �١� صغيره, ارتكابگناهان كه دارند عقيده

اشياء سرقت ميدانند, خفت موجب و پستي نشانة كه را گناهي مثال: عنوان ٢-به
ميباشد/ نان� لقمة �يك كوچك و ناچيز بسيار

نيست/ نبوت مقام منافي نباشد, آن دهندة انجام �٢� وخفتوخواري

يا باشد؟ معصوم وسهوي, عمدي گناهان تمام از پيامبر بايد آيا ٢ـ

است؟ كافي عمدي گناهان از مصونيت تنها

نبوت مقام احراز مانع سهوي, ارلتكابگناهان كه: معتقدند بعضي

سهوا/ را صغيره كنند تجويز و را كبائر و صغائر تعّمد نكنند تجويز اشاعره ٣-///و
�٤٠٣ الحكم,ص �اسرار

�٣� نيست/

از بعد يا باشد؟ عمر پايان تا آغاز از گناه, از مصونيت بايد آيا ٣ـ

ميدانند/ بعت از بعد مخصوص را عصمت سنت, اهل از ٤-بسياري

نبوت؟��٤ مقام به شدن مبعوث

دارد/ وجود اخت'فاتي گناه, صدور زمان نظر از نيز قسمت اين در

كيفيت, نوع, نظر از ـ پيامبران عصمت لزوم به معتقد كه گروهي تنها

اماميّه شيعة است, ـ كبيره يا و صغيره سهوي, عمدي, زمان,
ميباشد١

دGئلعصمت



گ
زر
نب
برا
ره

( ٢٠٠)

اثباتكرد/ ميتوان طريق چند به را پيامبران عصمت

پيامبران وجود در گناه محكوميتعوامل Tالف

خود وجود در سرچشمهاش ميزند, سر انسان از كه گناهي هر

اوست/

است: نوع دو بر سرچشمه اين

عمل/ تشخيصزشتي عدم ١ـ

ك/ ادرا و عقل نيروي بر هوسها و شهوتها غلبة ٢ـ

يا ميزند, قمار يا و خواري شراب قتل, دزدي, به دست كه كسي

درك و عقل اما ميداند, ويا ندارد كامل آشنايي اعمال, اين مفاسد به

است/ مغلوب او سركش هوسهاي چنگال در او

كافي زشت پسند, نا عمل يك ترك براي تنهايي به علم بنابراين

وهوي اعصاب نفس, بر مسلط انسان بايد اين, بر ع'وه بلكه نيست,

باشد/ نيز خود هوسهاي و

از كسي گر ا اينكه: وآن ميشود نتيجةروشنگرفته يك بيان اين از

عادي طور به باشد, داشته كامل اط'ع گناهان تمام زشتي و مفاسد

بزند/ سر او از گناهي استكه محال

گناهي هيچ تنها نه انسان كه است ممكن چطور بپرسيد: شايد

بارة در ارتكابگناه و ندهد راه خود مغز در هم را گناه فكر بلكه نكند,

آيا باشد� صفر او مورد در عملي چنين انجام �احتمال باشد؟ عادي محال او

دارد؟ امكان چيزي چنين

از پارهاي برابر در هم شما خود خواهيمگفتكه, نكنيد تعجب گر ا

مورد در آن ارتكاب احتمال يعني هستيد, معصوم ناپسند, كارهاي



ان
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يام
تپ

ازا
متي
ا

( ٢٠١)

است/ صفر شما

تنها نه محدود! خاصو موارد در اما هستيد, معصوم هم شما آري

گر ا شريكند, شما با قسمت اين در نيز ديگري بسيار مردم بلكه شما,

فرماييد/ دقتتوجه با زير مثال چند به نداريد, باور

را كثافات و كروبه خا ميشود حاضر عاقلي آدم هيچ آيا ١ـ

دهان ميان در و بردارد خود دست با را آتش قطعات يا و بخورد؟!

ظاهر بازار و كوچه در زاد مادر درروزروشنلخت اينكه ويا بگذارد؟!

گردد؟

سر انسان از كارها گونه اين گر ا مسلما و نه گفت: خواهيد البته

و است شده مغزي اخت'ل و روحي بيماري يك به مبت' حتما بزند,

نميزند/ اعمالي چنين به دست عاقل, آدم هرگز نه گر

فكر به حتي عاقلي انسان كا كرد باور ميتوان آيا گذشته اين از

بيفتد؟ آن مانند و كثافات كروبه, خا آتش, خوردن

انسان از اعمال اين تنها نه زيرا است, منفي نيز اينسËوال پاسخ

خود مغز در هم را آن فكر حتي بلكه نميزند, سر شعوري با

خداي ـ ما دوستان از يكي كه ببينيم مثال عنوان به گر ا و نميپروراند

گو و گفت آن دربارة يا و افتاده كارهايي چنين انجام فكر به ـ نكرده

بيچاره ميگوييم: ـ است نداده انجام عملي هنوز چه گر ا ـ ميكند

برد/ پزشك روان نزد اورا بايد حتما و است حالشخراب

تمام بگوييم: و كرده مجسم حقيقترا اين ميتوانيم اينجاستكه

�عصمت� مصونيت يكنوغ كارها بگونه اين برابر در سالم و عاقل افراد

دروني حالت يك داراي انسان نيستكه چيزي <عصمت> زيرا دارند!



گ
زر
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برا
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( ٢٠٢)

صورت آن, ارتكاب كه دارد باز عملي آنچنان انجام از را او كه باشد

بگيرد/ خود به عادي محال

سالم و شعور با يكآدم براي وكثافات كروبه خا آتش, خوردن آيا

نيست؟ عادي محال

در مصونيت, و عصمت مثالها, اين تمام در كه نكنيد فراموش اما

عادي/� افراد مورد در �اين است, كوچكي بسيار دايرة يك

خود زندگي به مربوط امور در كه هم قدر هر پزشك يك ٢ـ

لباسهاي تمام كه بنوشد آبي از است محال عادتا باشد, بياعتنا

ميكروب انواع كانون و شستهاند آن در را بيمارستان گون گونا بيماران

آن از بيخبر, جا همه او انسان استيك ممكن كه حالي در هاست,

بر تاجرو///� وكيل, �وزير, اجتماع, شخصيّتمعروف يك بياشامد/ آب

سرقتيك خاطر استبه محال عادتا باشد, هم منحرف فرضاينكه

باشند, كي ناپا افراد آنها گر ا برود! با? مردم خانة ديوار از شبانه آفتابه,

ميزنند/ ديگري كارهاي به دست

انحرافي برجسته, يكواعظ ويا معروف يكروحاني گر برفرضا

شراب منبر با?ي يا محراب وسط كه است محال عادتا كند, پيدا

كند/ مستي بد يا و خواري

در دارند, مصونيت اينكارها برابر اشخاصدر اين ساده: عبارت به

به تن كه هستند هم افرادي زيرا نيستند, چنين مردم همة كه حالي

ميدهند! مستي بد يا و علني خواري شراب دزدي, آفتابه

صفر كسي مورد در كاري انجام احتمال گاه هر كه دانستيم xقب

بگيرد خود به عادي محال صورت او از عمل آن صدور و باشد
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( ٢٠٣)

عصمتبگذاريم/ يكنوع را آن نام ميتوانيم

شوند؟ آلوده آن به ديگران دارد امكان كه حالي در ميكند, جلوه

سبب عالمل سه كه: ميرسيم نتيجه اين به دقيق مطالعة يك از پس

آن ونسبتبه بپوشد چشم عملي ارتكاب از كلي به انسان كه ميشود

ندهد/ راه خود مغز در نيز را آن فكر حتي و كند پيدا مصونيت يكنوع

از: عبارتند عامل سه آن

عمل/ يك مفاسد و زشتي به توجه ١ـ

آن/ ضررهاي برابر در عمل آن نتيجة بودن بيارزش ٢ـ

هوسها/ و شهوتها بر عقل نيروي غلبة ٣ـ

جانبه مصونيتهمه

گر ا حال بود/ محدودي بسيار دايرة در مصونيت با?, مثالهاي در

قدري به يعني كند, پيدا را حالتي چنين گناهان, تمام برابر در كسي

تمام زشتي به كه باشد بين واقع او عقل چشم و وسيع او اط'عات

روز به او ايمان باشد, داشته كامل توجه آنها مفاسد و ناپسند اعمال

عالي قدري به او هّمت و قوي قدري به اعمال پاداش و رستاخيز

و نفروشد چيز هيچ به كدامنيرا پا و كي پا و خدا خوشنودي كه باشد

و دوام كم و سطحي بسيار كارها گونه اين منفعت و لذت كه بداند

و فرساست طاقت و طو?ني بسيار آنها شوم و ك دردنا عواقب

كهخ ميباشد قدري به خود نفس بر او تسلط همچنين

عقلش دست از را او اعصاب زمان نتواند صحنهها هيجانانگيزترين

و درك بر بيخبري و غفلت پردة نتواند عاملي هيچ و برد بيرون

و گناهان تمام برابر در چنينكسي مسلما بيندازد, او تشخيصصحيح
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( ٢٠٤)

دارد/ جانبه مصونيتهمه مفاسد,

گر ا حال بود/ محدودي بسيار دايرة در مصونيت با?, مثالهاي در

قدري به يعني كند, پيدا را حالتي چنين گناهان, تمام برابر در كسي

تمام زشتي به كه باشد بين واقع او عقل چشم و وسيع او اط'عات

روز به او ايمان باشد, داشته كامل توجه آنها مفاسد و ناپسند اعمال

عالي قدري به او همت و قوي قدري به اعمال پاداش و رستاخيز

و نفروشد چيز هيچ به كدامنيرا وپا كي پا و؟ خدا خوشنودي باشدكه

و دوام كم و سطحي بسيار كارها گونه اين منفعت و لذت كه بداند

و فرساست طاقت و طو?ني بسيار آنها شوم و ك دردنا عواقب

كهخ ميباشد قدري به خود نفس بر او تسلط همچنين

عقلش دست از را او اعصاب زمان نتواند صحنهها هيجانانگيزترين

و درك بر بيخبري و غفلت پردة نتواند عاملي هيچ و برد بيرون

و گناهان تمام برابر در چنينكسي مسلما بيندازد, او تشخيصصحيح

دارد/ جانبه مصونيتهمه مفاسد,

گر ا حال بود/ محدودي بسيار دايرة در مصونيت با?, مثالهاي در

قدري به يعني كند, پيدا را حالتي چنين گناهان, تمام برابر در كسي

و داشتند را حالتب چنين گناهان, تمامي برابر در پيامبران

آنهاستكه فكر و عقل قدرت و ايمان تقوي, علم, نيز, آن سرچشمة

است/ كرده رام آنها برابر در سركشرا هوسهاي

آلوده, آب آشاميدن برابر در پزشك آقاي آن كه طور همان

خقوق به تجاوز ستم, ظلم, مقابل در هم پيامبران دارد, مصونيت

گناهان تمام و خيانت دزدي, تهمت, دروغ, قمار, شراب, مردم,
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( ٢٠٥)

دارند/ حالتبرا چنين

پيچيده, موضوع يك گناهان, تام از پيامبران بودن معصوم بنابراين

قابل و روشن بسيار مطلبي بلكه نيست, تصور قابل غير و مفهوم نا

مقدماتي به نيازمند حالتب, چنين آمدن وجود به ولي است, درك

خدا از را موهبتي چنين كه آنهايي جز ـ كس همه براي كه است

نيست/ ميسر ـ دريافتهاند

استكهعوامل اين براي معصومند, پيامبران ميگوييم: گر ا بنابراين

از: عبارتند گناه ١-عوامل
بد/ كارهاي مفاسد به نسبت جهل و اطiعي بي الف�

انسان/ نظر در آني منافع و لذات ارزش ب�

زشت/ اعمال شوم عواقب به توجه عدم ج�

شهوات,/// نيروي برابر در عقل قدرت بودن محكوم و نفس بر تسلط عدم د�

٢ است/ شكست به محكوم آنها وجود در گناه��١

جلباعتمادعمومي Mب
در عصمت لزوم اثبات براي عقايد, بحث دانشمندان از بسياري

معصوم آنها گر ا كه: شدهاند وارد راه اين از امام, و پيامبران وجود

�محقق الغرض فيحصل الوثوق ليحصل العصمة �mnopq � النبي في يجب و -٢
١�/٩٥ ص تجريد, شرح طوسي,

�٢� كنند جلب خود به را مردم اعتماد نميتوانند نباشند,

به حاضرند صورتي در فطري طور به مردم اينكه: توضيح

درستي صحتو به كه كنند عمل ميشود, داده آنها به دستورهاييكه

انسان, اعتماد و ايمان اندازه هر يعني باشند, داشته اطمينان xكام آن
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( ٢٠٦)

او ع'قة ميزان از مقدار همان به شود, برنامهايكم يا دستور نسبتبه

اعتماد و ايمان اندازه مقابلهر در ميگردد/ آنكاسته به عملكردن در

شد/ خواهد بيشتر كردن عمل به انسان ع'قة گردد, بيشتر

آن عمومي, يكپزشك دستور كه ميكنيم م'حظه دليل همين به

چندين هيئت يك دستور كه نميشود واقع ما عمل و توجه مورد قدر

چنين به ميگيريم تصميم جهت همين به ماهر بسيار پزشكان از نفري

پيش ديگري موانع اينكه مگر كنيم, عمل جدي طور به دستوري

بيايد/

تربيت و هدايت پيامبران, بعثت از منظور كه ميدانيم نيز را اين

است/ آسماني دستورهاي و تعليمات سري يك ساية در بشر, نوغ

خواهند كار به را دستورها اين صورتي در مردم فوق, بيان مطابق

و درستي به صد در صد كه نمود خواهند اطاعت دل و جان از و بست

است, شده صادر آفرينش جهان مبدأ ناحية از اينكه و آنها صحت

كنند/ پيدا ايمان

احتال آنها دربارة نباشند, معصوم پيامبران گر ا كه است بديهي

اغراض خاطر به واقعيات انداختنروي پرده حقايق, تحريف دروغ,

گفتار به هرگز احتما?تي, چنين وجود با مسلما و ميرود و/// شخصي

خوبي آدمهاي كه هم قدر هر و نميشود پيدا اطمينان آنها كردار و

مظاهر برابر در است ممكن نبودند, عصمت مقام داراي وقتي باشند

خاطر هميشه احتمال عمل اين و بلغزد آنها پاي مادي, دنياي فريبندة

مردد عمل براي قاطع تصميم گرفتن در و نگران را آنها پيروان

ميسازد/
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( ٢٠٧)

برابر در اهلي تأييد نوع يك با خدا پيامبران بدانند كه هنگامي اما

شود, گناهان آلودة دامانشان است محال و دارند مصونيت گناهان تمام

بهانهاي و عذر هيچ و ميكنند پيدا كامل ايمان آنها سخنان درستي به

نميماند/ باقي آنان ازدستورهاي سرپيچي براي

اشكال
كه چيزي تنها كه: بگيرند ايراد دليل اين به كساني است ممكن

است, دروغ برابر در مصونيت همانا كرد, استفاده دليل اين از ميتوان

بهگفتههاي ميتوانند مردم باشد, معصوم دروغ برابر در پيامبر گر ا زيرا

دليل اين از گناهان ساير برابر در اما كنند, پيدا ايمان صد در صد او

كرد/ استفاده نميتوان

پاسخ
يم دعوت يكديگر به و يكديگرند ملزوم و ?زم گناهان بيشتر ١ـ

عللي حتما ميكند, دروغ به آلوده را خود زبان كه كسي :xمث كنند,

هزار آن به رسيدن براي كه است مقام و جاه حّب واسطة به يا دارد,

دست به براي شهوتراناستكه و پرست پول يا ميگويد دروغ گونه

دروغ خود شهوات ارضاي و مشروع نا طريق از سرشار ثروت آوردن

جا بي ترس زماني و ميشود دروغ سرچشمة حسد, گاهي ميگويد/

و ميشود جنايتي مرتكب انسان كه ميشود بسيار همچنين مردم/ از

ميگويد/ ديگر دروغ دهها آن, پوشاندن براي

اين طريق از و دارد مختلفي علل ديگر, گناه هر يا دروغ بنابراين

تفكيك ما ساتكه اين ميكند/ پيدا نزديك رابطة ديگر گناهان با علل

است/ مشكلي بسيار كار گناهان ساير و دروغ ميان
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( ٢٠٨)

باشد, معصوم دروغ, گناه برابر در بخواهد كسي گر ا اينكه: نتيجه

و مفاسد زيرا باشد, داشته مصونيت گناهان, تمام بلكه و بيشتر از بايد

دارند/ گسستني نا پيوند و نزديك رابطة يكديگر با گناهان

باشد, ممكن گناهان ساير از دروغ تفكيك xعق اينكه فرض به ٢ـ

چگونه است/ مشكل بسيار مطلب اين هضم عمومي, افكار براي

و احجاف ظلم, گونه هزار به كسي كه كنند باور ميتوانند مردم تودة

بگويد, يكدروغ كه بدهند او به را دنيا گر ا اما باشد, خ'فكاريآلوده

است/ دشوار بسيار مطلبي چنين قبول نشود؟! حاضر

تشخيص را كسي روحية ميخواهند كه هنگامي دليل, همين به

اوقرار عموميروحيه وضع معرف اورا بد و خوب عمل چند دهند,

پيدا افرادي فاسد, و گناهكار آلوده, افراد ميان در گاهي گر ا و ميدهند

و اعجاب باشند, داشته امتيازاتي اخ'قي, جهات بعضي از كه شوند

نه, يا است درست قضاوت طرز اين حال ميشود/ ياد آنها از شگفتي

به ـ تفكيكيرا چنين استكه اين ما منظور ولي است, ديگري مظلب

و نميپذيرد آنرا مردم تودة افكار ـ باشد امكانپذير xعق فرضاينكه

يك زيرا نيست, ميسر اينراه آنهااز اعتماد و اطمينان جلب نتيجه, در

ـ معنوي و روحاني يكرهبر هم آن ـ يكرهبر از زننده و عملخ'ف

است/ كافي آنها ساختن بين بد براي

به نسبت صد در صد عمومي اعتماد جلب براي اينكه: نتيجه

و نيست گناهان تمام برابر در آنها بودن معصوم جز راهي پيامبران,

به نيز موهبترا اين برگزيده, منصببزرگ اين براي را آنها كه خدايي

است/ داده آنها
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( ٢٠٩)

صورت در پيامبر بعثت اهداف ماندن نتيجه بي Mج
نبودن معصوم

قدر يعنيآن دارد, جنبةعملي دارد, جنبةعلمي آنچه بيشاز تربيت

او تربيت تحت كه افرادي در مربي صفات و حا?ت و عمل طرز كه

ندارد/ اثر او بيانات و تذكرات است, مؤثر دارند قرار

و نفوذ افراد قلب درون در احساسات و عواطف راه از مربي بايد

با عقل قانعكردن تنها نه كند/ پا بر انق'بي و تحول آنها وجود داخل در

تنها آنها زيرا نيست, كافي علمي استد??ت و اخ'قي بيانات

تنها و سازند فراهم روحي انق'ب براي مساعدي زمينة ميتوانند

و عواطف طريق از افراد وحود درون در نفوذ انق'ب, اصيل عوامل

آنهاست/ احساسات

را تربيت اصلي پاية كه است مربي رفتار و صفات اخ'ق, اين

چه گر او! وتاب آب پر سخنرانيهاي و گفتههاي نه ميدهد, تشكيل

است/ مؤثر خود نوبة به هم آن

خود ملت و قوم ميان از را پيامبران خداوند, كه د?يلي از يكي

ميكرده, انتخاب

وحان دل اعماق در عمل, راه از ميتوانند بهتر آنها استكه همين

در را خود مردم, كه وقتي مردم كه وقتي زيرا كنند, خويشنفوذ ملت

طبق كه ميشود سبب ديدند, پيامبران زندگي شرايط مشابه شرايطي

شود/ مراجعه اول بخض ١٣ شمارة توضيحات به كمات محا اصل ١-دربارة

به را خود ـ است رواني اصولمسّلم از يكي كه ـ كمات��١ محا اصل
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( ٢١٠)

دهند/ تطبيق پيامبران عملي و اخ'قي وضع با سرعت

نفوذ مردم در استد?ل و منطق گفتار, راه از تنها پيامبران بود بنا گر ا

انتخاب خويش ملت و قوم ميان كهاز داشت ازومي چه ديگر كنند,

انحام خوبي به را مأموريتي چنين ميتوانستند هم بيگانگان شوند؟

دهند/

مناصب عاليترين كه ـ بزرگ منصب اين گر ا كه: بينديشيد حال

او كه شود فرديگذارده عهدة يه استـ اجتماعي و معنوي روحاني,

هايش قدم اخ'قي پرتگاههاي در است, گناه به آلودة نيز خود

و هوي چنگال اسر هنوز و ندارد تسلط خويش نفس بر ميلرزد,

و اخ'قي رهبري نقش ميتواند كسي چنين هرگز آيا ; است هوس

باشند؟! داشته را انسانها نفوس مربي

آسماني و حكيمانه هم قدر هر ـ كسي چنين سخنان و گفتار آيا

خير/ كه البته بگذارد؟ دلها در داري وريشه عميق اثر ميتواند ـ باشد

دعوت عدالت به را مردم ستمگر, فرد يك است ممكن چگونه

كند؟ ك پا گناه از را آلوده مردم گناه, قه آلودة ميتواند چگونه و نمايد؟

فرستادة كه ميگويد شخصراست اين گر ا گفت: نخواهند مردم آيا

و ميبيند را وحي فرشتة است, نزديكتر خدا بهخ ما از خداست,

سخنان, اين و است آشكار او بر است پوشيده ما بر كه اسراي

اين با آيا نميكند؟ عمل خودش چرا پس ; است الهي دستورهاي

باشد؟ خدا طرف از او استكه كردني باور حال

و تربيت كه ـ را بعثت مهم هدف تنها نه گناه, يك انحام خ'صه

در را مردم بلكه ميگذارد, نتيجه بي ـ هاست انسان نفوس تكامل
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ميسازد/ مردد پيامبران دعوت اصل

كه نيست اين جز راهي اشكا?ت, اين شدن طرف بر براي

به قدري به يعني كند, بيمه گناهان تمام برابر در فرستادگانش خداوند,

در كه ببخشد دانش و علم و نفس بر تسلط و عقل ايمان, قدرت آنها

كنند/ پيدا مصونيت گناهان همة برابر

و بريزيم فلسفي استدhل يك قالب در ميتوانيم را مطلب اين

همين به و است فاعل هستي و وجود از شعاعي فعلي, <هر بگوييم:

كسي حساب, اين روي باشد, قويتر فاعل از نميتواند جهتهرگز

محال نيست, كامل عملي و روحي اخ'قي, جهات خودشازتمام كه

كنيد� �دقت كند/> تربيت كامل استانسان

ارزيابيد�ئلعصمت

عصمت تنها پيامبران� وجود در گناه مل عوا �محكوميت اول دليل ١ـ

زيرا ميكند, اثبات عمدي گناهان به نسبت و عصمت از بعد را آنها

و نفس بر تسلط ايمان, �علم, ميشكنند هم در را گناه عوامل كه اموري

مطالعة با ميرسند/ خود نهايي كمال حد به بعثت هنگام آن� مانند

كه همچنان ميگردد/ روشن xكام حقيقت اين اول, دليل شرح

ميشود/ معلوم آن از نيز عمدي گناهان به دليل اختصاصاين

را عصمت لزوم ميتواند عمومي� اطمينان �جلب دوم دليل ٢ـ

اثبات بعثت زمان از بعد و قبل در سهوي و عمدي گناهان به نسبت

يك هم آن ـ بزرگ رهبر يك براي سابقه سوء يك وجود زيرا كند,

سازد/ متزلزل دلها در اورا موقعيت ه است كافي ـ روحاني

توبه سپس و كند گناهي جواني آغاز در كسي است ممكن البته
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( ٢١٢)

مردم و شود واقع توجه مورد مهم يكپست در سالها وپساز نمايد

صد اعتماد يك اعتماد اين كه كرد تصديق بايد اما كنند, اعماد او به

چند تا آقا اين ميگويند: مردم زيرا نيست, دغدغه بدون و صد در

شده! جمعيت رهبر آمده حا? بوده, كاره پيشف'ن وقت

يك خواه نا خواه ميآيد, خاطر به او بد پيشينة كه لحظه بنابراينهر

هيچ گر ا اما كرد, خواهد ايجاد افراد دل در ظن سوء و گماني بد نوع

در صد و كامل اعتماد از ميتواند باشد, نزده سر او از گناهي و افزش

تمام در پيامبران بايد دليل اين به و گردد برخوردار مردم قطعي صد

باشند/ معصوم زندگي دوران

سلب كلي طور به را اعتماد و اطمينان نيز سهوي گناهان چه گر

شما است/ مؤثر آن عامل به نسبت افراد عقيدة تزلزل در اما نميكند,

از روحاني يا و علمي سياسي, برجستة شخصيّت يك كه كنيد فرض

كوتاهي مدت در مسلم طور به شود, نفس قتل مرتكب اشتباه روي

ميدهد/ دست از توجهي قابل مقدار به را خود اجتماعي وجاهت

نيست, مقصر xعق شده, سهوي مرتكبگناه كه كسي چه گر خ'صه

و دارد مردم تودة افكار در رواني اثر يك او عمل ناخواه خواه اما
٣ نمود/ خواهد تنفّر ايجاد

معصوم صورت در پيامبر بعثت هدف ماندن نتيجه �بي سوم دليل ٣ـ

را گناهان از عصمت موضوع يعني است, اول دليل مانند نيز نبودن�

گناهان از عصمت موضوع بر آن د?لت و ميكند اثبات بعثت از بعد

است/ بحث قابل نيز سهوي

از كلي طور به ولي عصمت, د?ئل ارزيابي خ'صة بود اين
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ميگردد/ اثبات نيز عصمت مسئلة دليل سه اين مجموع

خطا مصونيتاز
از بايد بلكه باشند, داشته مصونيت گناهان از بايد تنها نه پيامبران

كه دليلي باشند/ مصون تشخيصمطالب, در اشتباهي و خطا گونه هر

اطمينان �جلب دوم دليل همان اقامهكرد, قسمت اين براي ميتوان

عصمت� عدم صورت در بعثت هدف ماندن نتيجه �بي سوم و عمومي�

است/

و گفتهها از سرزند خطايي و اشتباه پيامبر از گر ا اينكه: توضيح

حالت سخ از خطا اين زيرا شد, خواهد اطمينان سلب او تعليمات

نيست/ خارج

تعليماتمذهبي/ تبليغحقايقو تشخيصو در خطا ١ـ
و كند تصور خوب را بدي كار و بد را خوبي كار مثال: عنوان به

نمايد/ تبليغ را مردم طور همان

را مردم اطمينان و اعتاد تنها نه قسمت, اين در اشتباه است بديهي

بعثترا هدف بلكه ميبرد, بين از او تعليمات و پيامبر گفتة به نسبت

هدف نميتواند اشتباه تعليمات هرگز زيرا ميگذارد, نتيجه بي نيز

كند/ تأمين را اجتماع اص1ح تربيتو

وظايف انجام در خطا ٢ـ
به را گناهي بي شود, اشتباهي مرتكب عمل, هنگام اينكه: مثل

گفته تبليغدرست هنگام چه گر �ا دهد/ انجام غلط عبادتيرا يا برساند قتل

باشد/�

يك شمارة در اشتباه اهميت به قسمت, اين در اشتباه چه گر
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( ٢١٤)

به نسبت مردم, اعتماد سلب در را خود تأثير ناخواه خواه ,اما نيست

كه: ميكنند فكر گونه اين زيرا داشت, خواهد پيامبر كارهاي ساير

ساير در تا دارد مانعي چه ميكند, اشتباه مورد اين در پيامبر وقتي

بزرگي مشق سر پيامبر, كردار و رفتار ع'وه به كند؟ شاتباه نيز موارد

اين شود, اشتباه دچار خود عمل در پيامبر گر ا اوست, پيروان براي

حداقل, يا و گردد مردم براي غلطي مشق سر است ممكن غلط عمل

شود/ مغرض و وگناهكار آلوده افراد براي دستاويزي و بهانه

عاديروزانه/ امور در خطا ٣ـ
اهميتتر كم گذشته قسمت دو از قسمت اين در اشتباه چه گر

خاص�تبليغ موارد در اشتباه از مصونيت تفكيك كه آنجا از ولي است,

تودة نظر در عادي� مور �ا ديگر موارد از مردم� تربيت و تعليم و رسالت

نسبتبه آنها كه ميشود سبب امر وهمين است, مشكل و بعيد مردم

شودند/ بين بد پيامبر وكردار گفتار تمام

از قسمتي در كسي كه ندارد مانعي xعق چه گر ا ديگر: عبارت به

اشتباهي و لغزش گونه هر از ـ خداوند ارادة و خواست به كارهاـ

ايم اما باشد, نداشته مصونيترا اين ديگر, قسمت در و باشد مصون

تحت بايد كه مردمي همان ـ مردم تودة فكر طرز نظر از تفكيك

است/ مشكلي كار ـ شودن تربيت و گيرند قرار پيامبران تعليمات

و عادي كارهاي در شخص اين گر ا كه: ميكنند فكر چنين مردم

تشخيص در كه كرد باور ميتوان چطور شود, اشتباه دچار خود روزانة

مقررات هستي, جهان اسرار معاد, و مبدأ به مربوط پيچيدة مطالب

دچار ـ است بشر سعادت ضامن كه ـ اخ'قي اصول و اجتماعي
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( ٢١٥)

نشود؟ اشتباه

دليل ساده, موضوعات گونه اين در پيامبر از اشتباه سرزدن بنابراين

تلقي حساس و پيچيده موضوعات آن در او اشتباه امكان بر روشني

تعليمات و درستيگفتههاي به كاملي اطمينان وضع, اين با و ميشود

شد/ نخواهد پيدا او

اشكاGتبحثعصمت

نيست! افتخار بوذن معصوم Mالف
بسياري نظر به پيامبران عصمت بحث در كه اشكالي نخستيم

يم تفسير عصمترا شما كه طور اين ميگويند: استكه اين ميرسد

در شود, داده كس هر به استكه دادي خدا مرموز نيروي يك كنيد,

كه حالي در ميكند, پيدا مصونيت خطا و انحراف و گناه نوع هر برابر

بدهد, را مرموز نيروي اين كسكه هر به خدا زيرا نيست, افتخار اين

ديگري شخص هر و شما ما, مسلما كرد/ خواهد پيدا را حالي چنين

به گر ا شد/ خواهيم معصوم الهي, نيروي چنين داشتن با هم

و گونهگناه هر از بدهند, نيرويي چنين هم انسانرويزمين جانيترين

كرد/ خواهد پيدا مصونيت خطا

به آنها نيست, فصيلتي امامان و پيامبران براي گناه ترك بنابراين

هم ثوابي و مزد دليل همين به و شدهاند بيمه گناه برابر در خدا ارادة

تركگناه تا كنند گناه نميتوانند آنها زيرا شود! داده آنها به نيست ?زم

در را سارقي كه است آن مانند درست اين و باشد افتخاري آنها براي

كه اين كند, سرقت نتواند سارق آن و دهند قرار انفرادي سلول يك

نيست! افتخاري
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( ٢١٦)

پاسخ
نيست, پيامبران عصمت لزوم مسئلة اصل متوجه ايراد اين تنها نه

ايرادي چنين كسانيكه فضيلتبودنعصمتاست/ مسئلة متوجه بلكه

خطا, از را پيامبران مصونيت و عصمت معني درستي به كردهاند, را

و گناه از پيامبران مصونيت كه: پنداشتهاند چنين آنها ننمودهاند/ درك

استكه آن مانند و وبا حصبه, ما?ريا, برابر در مصونيت مانند و خطا

و ميشود پيدا آنها در حالي چنين مخصوص, واكسنهاي تزريق با

هست/ آنها وجود در حالت اين نخواهند چه و بخواهند چه

مصونيت يكنوع عصمترا آنها استكه نكته همين در آنها اشتباه

به مطلب دقيقا كه حالي در پنداشتهاند, اختياري غير و ارادي غير

عصمت چگوهنگي دربارة كه بحثهايي از زيرا است, آن عكس

ميگردد/ حقيقتروشن اين شد,

كردهاند, تصور كنندگاه ايراد آنچه خ'ف بر اينكه: توضيح

و ارادي xكام حالت يك دين, بزرگ پيشوايان و پيامبران عصمت

آنهاست/ ايمان و علم عقل, آن چشمة سر استكه اختياري

ياد را گذشته مثالهاي است ?زم حقيقت اين شدن برايروشن

شويم/ آور

انواع از مملو كه را آبي نيست حاضر پزشك يك هرگز گفتيم:

كاريتتن چنين به است محال عادتا زيرا بنوشد, ميباشد, ميكربها

از جرعههايي است ممكن اط'ع بي انسان يك كه حالي در دهد; در

بنوشد! را آن

به اجتماع, محترم و برجسته معروف, شخصيّت يك ندارد امكان
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( ٢١٧)

بر گر ا و رود با? مردم خانة ديوار از شبانه يكآفتابه دزديدن خاطر

ميكند/ او روحي بيماري از حكايت زند, سر او از كاري فرضچنين

و اجبار حكم به برجسته, شخصيّت اين و پزشك آقاي آن آيا

نوع يك آنها آيا و ميكنند؟ ترك را كارها اين اختيار, و اراده بدون

دارند؟ اعمال اين برابر در اراده از خالي مصونيت

آقاي براي آفتابه, اين دزديدن و ميكر از مملو آب آن نوشيدن آيا

xاص آنها يعني است؟ ذاتي محال معروف, شخصيّت كن و پزشك

ندارند؟! كار اين انحام بر قدرت

خوبي به آنها است/ منفي سئوالها اين پاسختمام استكه بديهي

موقعيت آنها, دانش و علم ولي دهند, انجام را كارها اين ميتوانند

محكمي سد دارند, آن ارزشبودن بي و پستي و خطر به ايمانيكه آنها,

در اعمالث چنين احتمال آن, به توجه با كه ميكند ايجاد آنها برابر در

اين كه فراموشكرد نبايد ولي بود, خواهد عادي� �محال صفر آنها مورد

آنها نيست! شخصيّتآنها و ايمان دانش, علم, چيزيجز محكم, سد

طور به مصونيت اين و دارند مصونيت آن مانند و عمل اين برابر در

دانش, �عم, روني فضايل زاييدة زيرا است, فضيلت آنها براي مسلم

از بسياري برابر در است ممكن اينكه گو آنهاست, شخصيّت� و ايمان

باشند/ نداشته را مصونيتي چنين ديگر, ناپسند اعمال

دانشو و علم و قدريقوي اوبه ايمان كه شود پيدا كسي گر ا حال

بختي بد و خوشبختي عوامل و جهان اسرار حقايق, به او احاطة

قدري به خود هوسهاي و هوي بر او تسلط و وسيع قدري به انسان

از مملو آب آن نوشيدن حال و براي گناهان تمام انجام كه باشد زياد
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( ٢١٨)

فضيلت اين آيا باشد; داشته پزشك آقاي آن براي را ميكربها انواع

نميشود؟! محسوب

پيامبران استكه ازگناه مصونيت و عصمت عظيم مقام همان اين

و علم ايمان, آن, اصلي سرچشمة و ميباشند دارا را آن امامان و

اين آيا آنهاست/ بلند فكر و وا? همت نفس, بر تسلط دانش,

نميتوانند اختياري امر اين در آنها آيا و نيست؟! فضيلت مصونيت,

شوند؟!/ مرتكبگناه

استفاده خود قدرت اين از هرگز اما دارند, قدرت و ميتوانند آنها
٤ است, فضيلت عاليترين و افتخار اينبزرگترين و نميكنند

نيست! سازگار <تقيه> با بودن معصوم Mب
يا امام معتقديد كه شما بگويند: و كنند ايراد بعضي است ممكن

بگويد, واقع خ'ف بر را چيزي ميتواند تقيه, هنگام در پيامبر

دروغ مگر هستند! معصوم گناهان تمام از آنها كه كنيد ادعا نميتوانيد

نيست؟ گناهان جزء واقعگفتن, وخ'ف

حال هيچ در نبايد دارند, مصونيت گناهان همة برابر در آنها گر ا

بگويند/ واقع خ'ف بر چيزي

با خاصـ موارد در چند هر ـ پيامبر يا امام براي تقيه تجويز خ'صه

شرح در قوشجي فاضل سّني, معروف دانشمند كلمات �ي �به از ميتوان را ايراد اين -١
العقايد, تجريد

�١� ندارد سازش حال هر در و گناه هر از آنها عصمت اصل
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( ٢١٩)

پاسخ
معنيتقيه بزرگدر يكاشتباه

معني شيعه, نظر از را تقيه چيز, هر از قبل ايراد, اين پاسخ در بايد

شده, اشتباهاتفراواني سرچشمة آن, معني از اط'ع عدم زيرا كنيم,

اين در و است همگاني و عادي ساده, موضوع يك تقيه, كه حالي در

باره اين در شيعه واقع در ندارد/ تفاوتي هيچ ديران با شيعه قسمت,

دنيا تمام و فرق ساير كه ميگويد را همان و نگفته تازهاي چيز

داشته تازگي گذاشته, آن بر كه را اسمي است ممكن ولي ميگويند,

باشد/

اينجا در ما را آنچه كه شويم آور ياد را نكته اين ميدانيم ?زم xقب

بزرگان و دانشمندان كه است مطلبي ميگوييم, تقيه معني دربارة

افراد نظر يا خودمان از نيستكه چيزي و دارند اتفاقنظر آن در شيعه

باشد/ معدودي

ضرر از استقبال و بزرگتر ضرر يك از فرار مگر چيست؟, تقيه
شود/ داير دو, ميان امر كه هنگامي در كوچكتر

از ميدهد, انجام انسان كه را كارهايي كلي طور به اينكه: توضيح

نيست/ خارج حالت سه

است/ محض� خوب�خير صد در صد الف�

است/ محض� �شر بد صد در صد ب�

دارد/ شر� به آميخته �خير بدي هم و خوبي هم ج�

كه ميكند قضاوت كس هر عقل است بروشن و الف تكليف

بايدكرد؟ چه ج مورد در اما دوريكرد, ب از و الفرفت سراغ به بايد
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( ٢٢٠)

را فسادكار و ص'ح بايد گويد: يم كس هر عقل نيز اينجا در

�ضرر داد انجام را آن بايد باشد, بيشتر آن فايدة و ص'ح اگر سنجيد,

آنصرف از بايد است, وفسادشبيشتر گرضرر ا و نمود/� تحمل را كمتر

هم بودند, مساوي دو هر گر ا و پوشيد/� چشم كمتر منافع از �بايد كرد نظر

تقسيمروشن اينيك ميتوانترككرد/ هم و داد انحام آننرا ميتوان

نميتواند باشد, عقيدهاي پيروهر كس هر استكه ترديد قابل غير و

كند/ انكار را موضوع اين

يعنيهر ميكند, پيروي اصل اين از خود زندگيروزانة در كس هر

كسب براي يعني دارد, بيشتري اهميت او نظر از او زيان و سود گاه

خاطر به كه طور همان ميكند, استقبال را ضررهايكمتر بيشتر, منافع

ميپوشد/ چشم كمتر منافع از مهمتر ضررهاي دفع

نـام آپـانديسيت و دارد قـرار كـور رودة انـتهاي در كـه است كوتاهي دنبالة نام ١-آپانديس
ميآيد/ وجود به آن التهاب اثر بر كه است مرضي

در را خود جان و بشود��١ آپانديست بيماري به مبت' كسي گر ا

بر را خود جوانبكار, و اطراف در مطالعه از پس ببيند, معرضخطر

ميبيند/ دوراهي سر

فرو جهان از چشم سپس و فرسا طاقت رنج و درد تحمل الف�

بستن/

انجام سر و جراحي عمل موقت ناراحتيهاي و درد تحمل ب�

يافتن/ بهبودي

است عاق'نهاي راه كه ـ را دوم راه شعوري, با آدم استهر بديهي
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ميكند/ انتخاب ـ

طور همان و است فراوان ما روزانة زندگي در آمد پيش اين امثال

مثبت و منفي جنبههاي اجتماعي, فعاليتهاي بيشتر شد, گفته كه

هميشه بايد ما و ميشود يافت آن در وزيان وسود دارد هم به آميخته

كنيم/ انتخاب را كمتر ضرر و بيشتر سود

راه به آن اطراف در خبر, بي افراد كه هياهويي همه آن با هم تقيه

كه طور همان و نيست كمتر ضرر انتخاب جز چيزي انداختهاند,

ميباشد/ عمومي و كلي قانون يك اين گفتيم:

پيروان از لجوج و متعصب گروهي ميان در كسي گاه هر بنابراين

يا خود واقهي عقيدة اظهار كه ببيند و شود گرفتار ديگر مذاهب

و كامل طور به و شرايط و آداب تمام با مذهبي مراسم سرانجام

يا و ممكن بلكه ندارد, آنها وراهنمايي ارشاد در اثري تنها نه آشكار,

او براي فراوان دردسرهاي متعصب, افراد آن كه است قطعي

اظهار از نظر صرف آيا اندازند; خطر به را او جان يا و توليدمايند

جان حفظ و كامل طور به مذهبي دستورهاي و خود صريح عقيدها

خير/ كه مسلما است؟ خ'في عمل ديگران و خود

گونه اين در جهت, بدون كسي نيستكه ورشادت شجاعت اين

خطر به را خود جان يا حيثيت و بزند آب به حساب بي موارد,

است! حماقت اين بيندازد;

متعصب, گروهي برابر در عقيده اظهار در صراحت گر ا آري

صحيح تقيه مسلما باشد, مهمتر و بيشتر ضررهايش از فوايدش

نيست/



گ
زر
نب
برا
ره

( ٢٢٢)

قدري به است ممكن صريح, عقيدة اظهار تأثير گاهي حتي

عيب تنها نه آن, راه در كاري فدا گونه هر كه باشد داشته اهميت

و احوال و اوضاع به واين شد وفضيلتمحسوب افتخار بلكه نباشد,

دارد/ بستگي افراد امكانات و شرايط

رأيگيري, هنگام در ديگر جوامع و ملل سازمان در نيز امروزه

رأيهاي اين هميشه كه نيست چنان و ميدهند ممتنع رأي گروهي

باشد, موضوع به نسبت دهنده, بودنرأي تفاوت بي از ناشي ممتنع,

اطراف در كافي مطالعة از پس دهنده, رأي كه ميشود بسيرا بلكه

هستند, ذينفع مسئله آن در كه ديگري كشورهاي با خود مناسبات

خود صريح نظر اظهار از كه ميبينند اين در را خويش كشور ص'ح

است؟! تقيه جز چيزي عمل اين آيا كند, داري

اثري هيچگونه واقع, اظهار موارديكه در امام يا پيامبر گر ا بنابراين

گروهي استجان ممكن بلكه و ـ ندارد شنوندگان هدايت و ارشاد در

�با باشد, واقع خ'ف آن ظاهر كه بگويد سخني ـ بيندازد خطر به را

محسوب گناه اين آيا نيست/� خQف كه كرده قصد گونهاي به اينكه

عين بلكه و خير مسلما ندارد؟ منافات عصمت مقام با و نميشود

است! عصمت منافي و گناه آن وترك وظيفه انجام

شواهدخ�ف Mج
تمام از پيامبران ميگوييد چگونه شما كه: است اين ايراد سومين

و شما آسماني كتاب در اينكه با دارند, مصونيت و معصومند گناهان

از حكايت ه دارد وجود شواهدزيادي اس'م, بزرگ پيشوايان كلمات

جمله: از ميكند/ پيامبران از بعضي ارتكابگناه
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( ٢٢٣)

ميخوانيم: مجيد قرآن در �cdefg � آدم حضرت دربارة
از و كرد نافرماني پروردگارشرا آدم ربّهفغوي//// آدم عصي و ///>

/١٢١ . ١/١٦-طه ٢-قصص.

شد/>��١ محروم او پاداش

است/ شده داده �cdefg آدم� حضرت به نسبتعصيان اينحا در

نسبت ديگر, پيامبران از بعضي و الس'م عليهما ويونس موسي به

مانند: و است شده داده ظلم

من له////پروردگارا! فغفر فأغفرلي نفسي ظلمت انّي <///رّب
بخشيد///>��٢ را او خدا ببخش/ مرا كردم, ستم خود به �موسي�

من كنت اني سبحانك انت الّا اله � ان الظّلمات في <///فنادي

زد: صدا كم� �مترا ظلمتهايي آن در الظّالمين////�يونس�

ستمكاران از من تو/ منزهي نيست, معبودي تو جز خداوندا!

/٨٧ ٣-انبيا.

بودم/>��٣

و شده داده آنها به گناه� � ذهب نسبت ديگر موارد بعضي در

ـ است گناه آن وجود آن ?زمة كه ـ غفران و آمرزش به تعبير همچنين

كه فراواني مناجاهاي و دعاها در ميشود٥ ديده بسيار آنان مورد در

تقصير, گناه, به زيادي اعترافات شده, نقل الس'م عليهم أئمه از

طلب خداوند از مناجات هنگام كه ميشود ديده آن امثال و عصيان
٦ كردهاند آن از وگذشت عفو

پاسخ
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( ٢٢٤)

عصمت بحطث در كه است ايردادهايي قديميترين از ايراد اين

آن به گوني گونا پاسخهاي عقايد, دانشمندان و شده عنوان پيامبران

ظلم گناه, اينكه: آن و باشد چيز يك آنها همة شايدروح كه ٧ گفتهاند

قبيل از اينها يعني دارد, نسبي جنبة موارد اين همة در معصيت و

موقعيت و شامخ مقام به نسبت كه نيست معمولي و مطلق گناهان

است/ شده اط'ق دين, بزرگ پيشوايان برجستة

و تربيتي علمي اخ'قي, اجتماعي, امور تام در اينكه: توضيح

به نيست/ يكسان همه ميرود, مختفل افراد از كه انتظاراتي ديني

احتماعي, خدمت يك انام براي گروهي كه هنگامي مثال: عنوان

مستمندان براي بيمارستان يك ميگيرند تصميم و ميشوند پيشقدم

آمدشبرايمخارجخودش در كه معموليـ گريكفردكارگر ا بسازند,

تقدير شايان بسيار كند كمك كار اين به مختصري مبلغ نيستـ كافي

است,

شايان تنها نه بدهد, ثروتمند بسيار فرد يك را مبلغ همين گر ا اما

ميكند, نيز انزجار و ناراحتي يكنوعنفرت, ايجاد بلكه نيست, تقدير

تحسيني قابل خدمت فرد, يك به نسبت كه چيزي همان يعني

ميشود! شمرده ناپسندي كار ديگر, يكفرد از ميشد, محسوب

با سادهاي بسيار نامة دبستان, اول شاگرد يك گر ا امورعلمينيز در

دوستش براي ام'يي غلط چند با حتي معمولي و عاميانه الفاظ

نويسندة براييك حاليكه در است, وتشويق جايتحسين ينويسد,

است/ بخشودني نا وگناه بزرگ عيب اشتباهات, اين ـــــ ١معروف,
١٠

در كه ـ سواد بي xوكام عامي يكفرد گر ا مذهبي امور در همچنين
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( ٢٢٥)

?يق مبلّغ يك به چشمش هرگز و ميكند زندگي دستي دور نقطة

تمام از خالي و معمولي سادة نماز يك ـ است نيفتاده مذهبي

تقدير و تحسين شايستة بسيار آورد, جا به وقت آخر در مستحبات,

مربي ميخواهد خود كه بزرگـ يكروحاني از عمل همين اما است,

است/ م'مت و اعتراض قابل و ناپسند ـ باشد اجتماعي

كس هر از كه انتظاراتي اينكه: آن و است چيز يك اينها همة دليل

بستگي توانايي� و قدرت و ايمان دانش, �عقل, او امكانات به ميرود

ميشود/ محسوب خدا نزديگان گناه خوبان, نيك ١-اعمال

به اشاره نيز �١� المقّربين سيّئات ا?برار عبارتمعروفحسنات دارد,

دارد/ حقيقت اين

خدمت, ادب, عين يكنفر, از آن شدن صادر كه كارهايي بسا اي

ادبي, بي عين ديگري, فرد از اما ميشود, شمرده عبادت و محبت

محسوب اطاعت و بندگي در كوتاهي و صميميت خ'ف خيانت,

ميگردد!

و بگيريم نظر در پيامبرانرا موقعيت حقيقت, اين به توجه با كنون ا

كنيم/ مقايسه عظيم فوقالعاده موقعيت آن با را آنها اعمال

بي دانش و علم شعاع كه هستند ارتباط در مبدئي با مستقيما آنها

استكه آشكار آنها بر بسياري حقايق ميتابد, آنها دلهاي پايانشبر

درجه عاليترين در آنها تفوي و ايمان علم, است, مخفي ديگران از

يكلحظه حتي كه اند نزديك خدا به اندازهاي به آنها خ'صه است/

ميشود/ محسوب لغزشي آنها براي خداوند از سلبتوجه
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( ٢٢٦)

يا مباح ديگران براي كه افعالي كه نيست تعجب جاي بنابراين

شود! ناميده گناه آنها براي ميشود, شمرده مستحب

است/ قسم دو بر گناه سادهتر: عبارت به

مطلق گناه ١ـ
خور در و است سركشي و عصيان گناه, زند سر كس هر ز كه

ممكن چه گر �ا جهان/ آن يا و جهان اين مجازاتهاي از اعم ; مجازات

دربارة يعني باشد, متفاوت آن, مرتكبين اختQف به مجازات اين درجة است

مجازات اشّد ديگر, گروهي مورد در و شديدتر برخي دربارة و خفيفتر بعضي

شود/� تعيين

اين تمام از مامان� ا و �پيامبران دين بزرگ پيشوايان كلي طور به بايد

باشند/ داشته مصونيت گناهان

گناهاننسبن ٢ـ
حال, عين در اما است, مجاز الهي قانون نظر از كه كارهايي يعني

آن بر گناه نام رو ازاين ز نيست بعضي مقام اب متناسب آنها انجام

و نشود حساب گناه ديگري از است ممكن چه گر ا ; ميشود گذارده

بيان گذشته در كه مثالهايي �مانند, گردد/ محسوب هم حسنهاي بلكه

شد�

واقعي گناه زيرا نيست, گناه حقيقت در گناه, نوع اين است بديهي

شد: گفته كه طور همان و است قانون از تخلف و تمّرد سرپيچي, همان

فرمان از تخلف و سرپيچي گونه هيچ مستلزم كارها, از نوع اين انجام

قانوني ازنظر آن انجام كه آن انجام استكه اموري بلكه نيست, خدا

تناسب وبرجسته ممتاز شخصيّتافراد موقعيتو با ولي است, جايز
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ندارد/

هيچ قانوني, نظر كسيز هيچ اجتماعي خدامات مثال همان در :xمث

مايل هم گر وا شركتكند بيمارستان ساختنف'ن در نداردكه اجباري

از كه ـ ثروتمند و كمكي مقدار درباره تعهدي بود, شركت به

ـ است بيمارستان آن همسايگان

يك وبه زيبا ونا يككمكناچيز,زشت يا احتاعي خدمت اين در

او از خ'في و جرم قانون, نظر ز اينكه عين در ; است گناه معني

است/ سرنزده

نسبت آنها به اين بزرگ پيشوايان سخنان و آيات در كه گناهاني

و علم موقعيتمعنوي, مقام, يعني است, قبيل اين از همه شده, داده

يك در غفلتجزئي يك استكه قدريبرجسته به آنها ايمان دانشو

خداوند به بايد كه هميشگي خاصو توجه در يا و معمولي ساده كار

ميشود/ ناميده گناه باشند, داشته

اشكال
بردن كار به كه: ميكنيد اعتراف شما بگويد: كسي است ممكن

و دارد مجازي جنبة نسبي, گناهان در آن مانند و وگناه معصيت نكتة

كدام با و دليل چه به پس است, اول نوع همان ابتدا, در آن ظاهر

ميكنيد؟! حمل مجازي معني بر تعبيراترا همه اين قرينه,

پاسخ
در هم و عبارات اين خود در هم گوني گونا قرائن اينكه دليل به

دارد/ وحود معني اين براي خارج

امكان گويد: يم ما به قطع طور به عصمت, د?ئل طرف يك از
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شوند/ گناهي مرتكب مامان� ا و �پيامبران دين بزرگ پيشوايان كه ندارد

است/ قطعيعقلي يكقرينة خود اين

كه دارد وجود شواهدي تعبيرات, اين خود در ديگر طرف از

تأليف ا�نبياء تنزيه كتاب به ميتواند گرامي خوانندگان ميكشد/ درازا به قرائن اين كر ١-ذ
كنند/ مراجعه مرتضي سيد شيعه, بزرگ دانشمند

نيز آنان موقعيت و �١� است بوده گناه از دوم نوع منظور, ميرساند

ميشود/ محسوب مطلب اين بر ديگري قرينة

دانشكافي علمو ٢ـ

امتيازات اشتباه, و گناه گونه هر از مصونيت بر ع'وه پيامبران بايد

از بيش و كم كه باشند داشته جسمي و روحي نظر از نيز ديگري

شد/ گذشتهروشن سخنان

و تعليم راه در آن از بتوانند كه سرشاري دانش و علم جمله, از

فضايل اخ'في, ديني, معارف به آنها ساختن آشنا انسانها, تربيت

با مبازره و پيشگيري طرز و آسماني قوانين اجراي و حفظ انساني,

كنند/ استفاده اجتاعي, و اخ'في مفاسد

تنفرآميزجسمي عيوب از بودن منزه ٣ـ

نامي �بد اخ'قي و بدني نواقص و عيوب تمام از پيامبران بايد

و نشانههايدنائت خويي, تند و خشونت مدار, يا پدر كي ناپا فاميل, و خانواده

و نفرت موجب كه ميز� تنفرآ بيماريهايي و مراض ا همچنين و روح پستي

و تعليم برنامههاي ماندن نتيجه بي نهايت, در و مردم كندگي پرا
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صورت, اين غير در زيرا باشند, ك پا و منزه ميگردد, آنها تربيتي

شد/ نخواهد تأمين آنها بعثت اصلي هدف

توضيحات
شيعه دانشمندان و علماء كثريت ا نظرية شد, اشاره كا آنچه ١ـ

ديده مسئله خصوصيات دربارة مخالفيني ندرت به نه گر و است

كتاب در مفيد شيخ مرحوم شيعه, معروف دانشمند xمث ميشود,

نشانة كه ـ سهوي گناهان ارتكاب كه: ميكند تصريح المقا?ت اوائل

نبوت, مقام به شدن مبعوث از قبل ـ نباشد مرتكب شخص پستي

/ نيست مقام اين احراز به مصر

عباراتي اس'م بزرگ پيشوايان سخنان و مجيد قرآن آيات در ٢ـ

جريان در :xمث است/ معني همين بر تطبيق قابل كه ميشود ديده

براي عجيبيكه خلوتگاه و �cdefg يوسف� به نسبت زليخا آتشين عشق
ميفرمايد: قرآن بود, ساخته فراهم �cdefg � يوسف انحراففكر

كرد او قصد زن ربّه///آن برهان را ان � لو بها هّم و به هّمت لقد <و

T٢٤ ١-Vيوسف.

ويمينمود///>��١ قصد ـ نميديد را پروردگار برهان گر ا ـ نيز او و

ميفرمايد: �cdefg � علي عقيل, خطبة در الب'غه نهج در
اف'ك زير در را آنچه و اقليمرويزمين هفت گر ا سوگند خدا <به

پوستجوي و كنم ستم مورچهاي دربارة تا دهند من به شده واقع آن

برگ از نظرم در شما دنياي كرد/ نخواهم كشم, بيرون وي دهان از را

است! پستتر است, ملخي دهان همان در كه جويدهاي نيم درخت



گ
زر
نب
برا
ره

( ٢٣٠)

كار؟!> چه چهار اين ناپايدار لذات و گذر نعمتهايزود به مرا

بسيار تعّدي يك برابر در را خود مصونيّت سرچشمة �cdefg � علي
بودن كوچك ـ نهاد آن بر نميتوان گناه نام حتي كه عملي ـ كوچك

ميفرمايد: معرفي آن برق و وزرق ناپايدار دنياي

نقل هشام از جالبي حديث ,٣٧٦ ص صدوق, امالي كتاب در

ماست/ بيان بر منطبق xكام كه شده

دوران طول در سختيكه عاليترين ميگويد: عمير ابي بن <محمد

آيا پرسيدم: او از كهروزي بود اين شنيدم وي از هشام با٢ همنشينيام

است؟ معصوم امام

آري/ داد: جواب هشام

است؟ معصوم امام چگونه و چيست؟ عصمت گفتم:

حرص, است: چيز چند گناهان تمام سرچشمة اينكه براي گفت:

راه امام وجود در عوامل اين از يك هيچ و عضب و شهوت, حسد,

ندارد/

بيت حتي و دارد قدرت چيز همه بر اينمكه با باشد؟ حريص چرا

اوست/ اختيار در مسلمين المال

كسي براي حسد كه حالي در باشد؟ حسود است ممكن چگونه

با?تر؟ امام مقام از مقامي چه ببيند/ خود از با?تر استكه

خداوند زيرا شود, خشمگين دنيا امور در امام كه نيست ممكن

آن, و نيست سازگار غضبي چنان با هرگز كه سپرده او دست به كاري

خدا و آخرت امور به مربوط عضب گر ا و است الهي حدود اجراي

ممكن چطور است/ خوب بسيار بلكه نيست, عيب تنها نه باشد,
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به او اينكه با گردد, اسير هوسها و شهوتها چنگال در امام است

در خداوند آنچه برابر در گذر زود جهان اين لذات كه ميداند خوبي

نيست///> مقايسه قابل فرموده, معين پرهيزكاران براي ديگر سراي

امام عصمت سرچشمة كه شود يم خوبيروشن به حديث اين از

در حقيقت در كه نظيري كم دانشمند مرد آن ـ هشام نظر در �cdefg �
عوامل بودن محكوم همان ـ يافته پرورش �cdefg � صادق امام دامان
امام يا پيامبر نهاد در ديگر, عبارت به است, امام وجود در معصيت

و نميكنند طغيان غرايز اين هرگز اما دارد, وجود انساني غرايز ,تمام

و پيامبر وجود در آنها طغيان براي زمينهاي زيرا نميشوند, گناه عامل

نيست/ امام

كتابمعروفخود در مرتضي سيد تشيع جهان بزرگ دانشمند ٣ـ

به ونسبت عمر دوران تمام در عصمت اثباتلزوم براي ا?نبياء تنزيه

است/ شده وارد راه همين از گناهان تمام

عثمان براي مشروحيكه نامة صمن در �cdefg � علي مؤمنان امير ٤ـ
مينويسد: چنين ميفرستد, بصره در خود فرماندار ـ حنيف بن

و كبير, ا� الخوف يوم آمنّة لتأتي بالتّقوي أروضها نفسي هي انّما <و

مصفّي الي الطّريق �هتديت شئت لو و الخرلق/ جوانب علي تثبت

أن هيهات ولكن القّز, هذا نسارئج و المقمح هذا لباب و العسل هذا

زأو بالحجا لّعل و طعمة ا� تخيّه الي جشعي يقودني و هواي يغلبني

مبطانا أبيت أو بالشبع, له عهد � و القرص في لد طمع � من اليمامة

پرهيز و تقوي كمك به من حّري; كباد أ و عرثي بطون حولي و

رام را سركش شهوات و ميدهم رياضت را خود نفس كاري,



گ
زر
نب
برا
ره

( ٢٣٢)

آن لغزشهاي از و باشد امان و امن در پسين, باز روز تا ميكنم

مغز و خالص عسل از بخواهم گر ا من بگذرد/ س1مت به جهان

اما ميتوانم, كنم, تهيه خود براي لباس ابريشم, از و غذا گندم,

لذيذ غذاهاي خوردن به و شود چيره من بر نفس هوي كه هيهات

باشند/> گرسنگاني اس1م كشور كنار و گوشه در ولي بپردازم,

�٤٥ خطبة البQغه, �نهج

آياتزير مانند ٥ـ

�٢٩ . لذنبك///�يوسف استغفري و هذا أعرضعن يوسف

�٢ . تأّخر///�فتح ما و ذنبك من تقّدم ما اللّه لك ليغفر

بحمدربّك///�غافر سّبح و لذنبك استغفر و حق اللّه وعد أّن فأصبر

�٥٥ .

�cdefg � علي المؤمنين امير به منسوب كميلكه معروف دعاي در ٦ـ
دارد: است,

علي سوء دعايي عنك يحجب � أن بعّزتك فأسئلك سيدي يا ///>

تعاجلني � و سّري من عليه اطّلعت ما بخفّي تفصحني � و فعالي و

دوام و اسائتي و فعلي سوء من خلواتي في و عملته ما علي بالعقوبه

غفلتي//>/ و شهواتي كثرة و جهالتي و تفريطي

مينويسد: باره اين در سبزواري حكيم معروف, فيلسوف

ذكر و انبيا به معصيت نسبت از است آمده مجيد قرآن در آنچه

در xمجم دارد///و مختلف� �معاني محامل مغفرت, و واستغفار توبه

ذنب صدور بر يا و سهوا صغيره صدور بر است محمول اشاعره, نزد

در و اولي ترك بر است محمول اماميه نزد در بعثت///و از قبل گناه� �



ان
بر
يام
تپ

ازا
متي
ا

( ٢٣٣)

آن از حق ماسواي به توجهي شايد آنكه بر است محمول انبيا سير

�٤٠٥ ص ا ج الحكم, �اسرار باشد شده صادر جناب

پايان



١٨٢ ,٣٩ ,

٢٤٧ آدم,

٤٥ جهان/, آفريدگار

١٢٧ جهان, آفريدگار ;

٤٧ آلكسيسكارل:,

٢١٠ ,١٩٣ ,٧٤ آمريكا,

١٢٧ شيرازي, مكارم العضمي الله -آية

٤٥ شيرازي;, مكارم آيةا///

١٠٢ ,١٠١ ,١٠٠ ابراهيم,

٤٦ خليل, ابراهيم

٤٥ سنيا, علي ابو

٥٥ سينا, ابوعلي

٤٩ ,١٦ ارسطو,

٩١ استراليا,

٢٥٨ الحكم, اسرار

١٨٥ ,٤٩ اسفار,

٥٦ ,٥٤ ,٤٨ كافي, اصول

١٦٤ اط'عات,

٤٩ ,٢٩ اف'طون,

١٦٣ المغناطيسي, التنويم

١٥٥ طين, من ا?نسان خلق بدأ و خلقه شييء كّل احسن الّذي

ثّم ايّام ستّة في بينهما ما و ا?رض و السمواوات خلق الّذي اللّه



١٥٥ العرش///, علي استوي

١٥٤ بأمره///, فيه الفكل لتجري البحر لكم سّخر الّذي اللّه

٤٩ المتألهين,

لكم رضيت و نعمتي عليكم أتممت و دينكم لكم كملت ا ///اليوم

١٥٩ دينا///, الأس'م

٢٥٥ امالي,

١٠٧ حسين, امام

٢٥٦ ,٥٥ ,٥٣ صادق, امام

٢٥٧ علي, المؤمنين امير

٢٥٦ ,٢٠٦ علي, مؤمنان امير

١٠٦ ,١٠٣ اميل,

٥٦ ,emile dermenghem درمنگام اميل
١٦٣ كوئه, اميل

٤٨ ناشناخته, موجود انسان

١٠٢ الظالمون, انتم <///انكم

١٩٣ ,١٦٤ ,١٦٣ انگلستان,

٢٥٤ المقا?ت, اوائل

كتابّا علينا تنّزل حّتي لرقبك نؤمن ولن السماء في ترقي ///او

١٣٠ نقروه///,

الم'ئكة و بالله تأتي او كسفا عليما زعمت كما السماء تسقط او

١٢١ ,xقبي

تفجيرا, خ'لها ا?نهار فتفجر عنب و نخيل من جنة لك تكون او



١٢١

١٩٣ اوليفرداوچ,

١٢١ السماء, في ترقي او منزخرف بيت لك يكون او

١٥٤ العالمين/, رب/ اللّه تبارك الأمر و الخلق له //أ?

١٢٩ منزخرف///, لكتبت تكون أو

١٩٣ باربت,

٤٦ براهام,

٢١٠ ,٢٠٩ برمودا,

١٦٣ برنهايم,

٤٧ برهما,

٤٦ ,١٠ ,٨ ,٥ برهمايي,

١٠ برهماييان,

٢٥٦ بصره,

١٩٣ بورمور,

١٦٣ ابدي, جهان سوي به

١٦٤ ,١٦٣ سارك, بيمارستان

١٠٣ عصبي, و روحي بيماريهاي

١٧٤ پاستور,

١٦١ آنكاره, پو

١٦٣ ,١٦٢ پويسگور,

٤٩ پيرهون,

٤٨ ,pyrrhonپيرهون



١٩١ العقائد, تجريد

٢٤٢ العقايد, تجريد

٧٤ ترومن,

١٥٧ اليه///, الّروح و الم'ئكة تعرج

١٣٤ المنار, تفسير

٢٥٦ ,٢٥٢ ا?نبياء, تنزيه

١٥٥ مرس, ماء من س'لة من و نسله جعل ثم

الأفئدة و الأبصار و الّسمع لكم جعل و منروحه فيه ونفخ سّويه ثّم

١٥٥ تشكرون/, ما xقلي

اقام و الخيثرات فعل اليهم أوحينا و بأمرنا يهدون أئّمة هم جعلنا

٢٠٧ عابدين, لنا كانوا و كواة الّز ايتاء و الّصلواة

٥١ ,john deiueyروسكين جون
١٩٣ جويك,

١٦٣ جيمزبريد,

٢٤٧ آدم, حضرت

١٥٨ ,١٥٧ ابراهيم, حضرت

١٦٠ عيسي, حضرت

١٥٨ ,١٣٩ ,١١٩ مسيح, حضرت

١٥٨ موسي, حضرت

١٥٧ نوح, حضرت

٤١ بشناسيم, چگونه را خدا

١٩٠ طوسي, الدين نصير خواجه



١٩٦ خودشناسي,,

٥٤ ,٥٣ خويي,

١٩٢ ,٤٧ المعارف, دائرة

١٦٣ وجدي, فريد المعارف دائرة

١٩٣ داروين,

٩١ دانمارك,

١٩١ كاتب, دبيران

٥٣ آريانپور, ا/ح/ دكتر

١٠٣ دوسو,

٢١٤ ,٤٧ انسان, آفرينش راز

٢١٣ انسان, آفرينش �راز

١٦٣ رشيه,

٥١ پرورشي, روانشناسي

١٩٣ ريشيه,

٢٥٤ زليخا,

٥٦ ,la vie de mahomet محمد زندگاني
٩١ ,٧٤ ,٦٦ ژاپن,

١٠٦ ,١٠٥ كروسو, ژا ژان

١٣١ ,!zرسو بشرا الّا كنت هل رّبي ///سبحان

٢٥٨ سبزواري,

١٨٥ هادي,, م' سبزواري,

١٠٤ سرگردكلود,



سوء من خلواتي في و عملته ما علي بالعقوبه تعاجلني ? و سّري

غفلتي///, و شهواتي وكثرة جهالتي و تفريطي دوام و اسائتي و فعلي

٢٥٨

٥٠ ,٤٩ ,١٨ ,١٧ ,١٦ سقراط,

٩٥ ,٩٤ ,٩٣ ,٩٢ ,٩١ ,٩٠ سويس,

٤٨ سيسم, سيتي

١٥٨ باب, محمد علي سيد

٢٥٦ ,٢٥٢ مرتضي, سيد

٥٠ اروپا, در حكمت سير

١٦٣ شاركو,

علي استعانة ? و نقصان ? و زوال من خوف ? و سلطان شديد

عباد و مربوبون خ'ئق لكن مكابر, شريك ? و ندمكاثر ? و و ضدمنا

٤٨ داخرون,

١٨٥ المنظومه, شرح

٢٢٧ تجريد, شرح

٥٤ الب'غه, نهج شرح

١٥٥ نوحا///, به وّصي ما الّدين من لكم شرع

٤٥ شفا,

٤٦ ,٧ شهرستاني,

٢٥٤ مفيد, شيخ

١٨٥ الدين;, صدر شيرازي,

٢٥٥ صدوق,



١٢٢ صوفيگري,

١١٦ ضوفيگري,

١٩١ الدين;, نصير خواجه طوسي,

١٩٣ عارمي,

١٦٣ مرگ, از پس عالم

١٠٢ عبده,

١٠٣ محمد, عبده,

٢٥٦ حنيف, بن عثمان

٢٥٤ عقيل,

١٩١ حّلي, ع'مة

١٦١ علم,

٢٥٥ ,٢٥٤ ,١٠٢ علي,

٤٧ المادي, امذهب اط'ل علي

٥٣ ,٤٨ الس'م, عليه علي

٥٥ عبيد, بن عمر

١٦٠ عيسي,

١٠٦ حسينزيركزاده, غ'م

٢٤٢ قوشجي, فاضل

١٢٩ الصادقين, من كنت ان الّسماء من كيسفا علينا فأسقط

ربّك///, بحمد سّبح و لذنبك استغفر و حق اللّه وعد أّن فأصبر

٢٥٧

فار و أمرونا جاء فاذا وحينا و بأعيننا الفلك اصنع أن الله فأوحينا



١٥٤ التنّور///,

و بكرة سبّحوا أن اليهم فأوحي المحراب من قومه علي فخرج

٢٠٦ عيسيا,

١٦٢ مسمر, انتوان فرانسواـ

١٩٣ فرانسه,

١٠٠ الظالمون>, انتم انكم فقالوا انفسهم الي <فرجعوا

١٩٣ ميرس, فردريك

١٤٠ فرعون,

١٩٦ فرويد,

٤٧ وجدي, فريد

٤٧ ف'ماريون:,

١٦٣ فيپكارت,

و يصلح ? اللّه اّن و سيبطله اللّه الّسحران به جئتم ما موسي ///قال

١٦٥ المفسدين///, عمل

٢٥٨ ,٢٥٤ قرآن,

٢٤٧ مجيد, قرآن

١٩١ قزويني,

١٦٤ كارت,

١٩٣ ف'ماريون, كاميل

م'ئكة ا?رض في كان لو قل ٢ـ �٩ . �انعام ///xرج لجعلناه كا

,�٩٥ . �اسراء zرسو ملكا السماء من عليهم لنزلناه مطمئنين يمشون

٥٥



٢١٢ موريس, كرسي ٥ـ

٢١٣ موريس, كرسي

٤٧ موريس, كرمي

١٢٨ ,١٢٧ ,١٢٢ ,١١٦ كسروي,

٩ ااشرع/�, به حكم العقل به حكم كلما �

١٩٣ كلمبيا,

١٠٥ كلود,

٥٦ كليني,

١٩٣ كمبريج,

٢١٣ كوچهايم,

١٨٢ مراد, گوهر

١٨٥ مراد,, گوهر

٩٩ الّوامّه, بالنفس اقسم ? و # القيامه بيوم اقسم ?>

١٠٠ القيامة�, بيوم اقسم ?�

٨٨ ?مارتين,

١٨٥ عبدالرزاق;, م' ?هيجي,

١٦٣ ليبو,

٢٥٧ تأّخر///, ما و ذنبك من تقّدم ما اللّه لك ليغفر

٢٢٧ طوسي,, محقق

٢٥٥ عمير, ابي بن محمد

٢١٣ سعيدي, محمد

١٠٣ عبده, محمد



٥٠ فروغي, علي محمد

١٩٢ وجدي, فريد محمد

١٠٧ مزون,

٥٧ وحي, مسئلة

١٦٢ مسمر,

٩٤ مسيح,

١٦٣ مغناطيس,

٥٣ پرورش, و آموزش فلسفة بر مقدمهاي

١٨٢ م'عبدالرزاق,

٤٧ ,٤٦ النحل, و ملل

و يعقوب و اسحق و اسمعيل و ابراهيم الي أوحينا و بعده من

داود آتينا و سليمان و هرون و يونس و أيّوب و عيسي و الأسباط

٢٠٦ زبورا,

٥٣ البراعة, منهاج

١٩٦ ويليام;, جر, منين

٢٤٧ ,١٤٠ موسي,

١٦١ مهدي,

٥٧ بازرگان, مهدي مهندس

٣٩ ناشناخته,

٧٤ كي, كازا نا

٧ نحل,

١٠ نوع,



١٦٣ نونر,

٢٥٤ ,١٠٣ ,١٠٢ الب'غه, نهج

١٠٣ نيومكزيكو,

و آمنّا قالوا برسولي و بي آمنوا أن الحوارييّن الي أوحيت اذا و

٢٠٦ مسلمون, بأننّا اشهد

من الّي يوحي ما اتّبع انّما قل احتبيتها ? لو قالوا بآية تأتهم لم اذا و

١٢٨ رّبي///,

و الشجر من و بيوتا الجبال من اتّخذي أن الّنحل الي أوحيربّك و

٢٠٦ يعرشون, مما

٢٠٦ أمرها///, سماء كّل في أوحي ///و

١٢٩ كسفا///, علينا زعمت كما الّسماء تسقط و

١٣١ شهيدا, هؤ?ء علي جئنابك ///و

مسخّرات النجوم و القمر و الّشمس و الّزار و اّلليل لكم سّخر و

١٥٤ بعقلون/, لقوم ?يات ذالك في اّن بأمره

ربّنا> نري او الم'ئكة علينا انزل ? كو لقائن يرجون ? الّذين قال و

١٢٨ ,xقبي الم'ئكة و بالله تأتي أو ب� �٢١ . �الفرقان

نري او الم'ئكة علينا انزل ? لو نا لقاء يرجون ? الذين قال و ١ـ

٥٥ ,�٢١ . ربّنا///�فرقان

وعدتكم و الحّق عد و وعدكم اللّه اّن ا?مر قضي لّما الّشيطان وقال

١٥٤ سلطان///, من عليكم لي كان ما و فاخلفتكم

١٢١ يندوعا, ا?رض من لنا تفحر حّتي لك نؤمن لن قالوا و

يوحي الجّن و الأنس شياطين عدّوا نبّيي لكّل جعلنا كذالك و



٢٠٧ غرورا///, القول بعضزخرف الي بعضهم

هل ربي سبحان قل نقرؤه كتابا علينا تنّزل حّتي لرقيّك نومن لن و

١٢١ ,zرسو بشرا ا? كنت

١٥٧ يعرجون/, فيه فظلّوا الّسماء من بابا عليهم فتحنا لو و

١٥٤ بالبصر/, گلميح واحده الّا أمرونا ما و

١٦٠ أحمد///, اسمه بعدي من يأتي برسول مبّشرا ///و

١٥٤ ا?رضبأمره///, و السماء تقوم أن آياته من و

١٠٢ حافظ, الله من عليه كان واعظ نفسه من له كان من و

٤٧ جمس:, ويليام

١٩٣ كروكس, ويليام

١٩٥ جر, منين ويليام

١٩٣ هاروارد,

٢٥٦ ,٢٥٥ هشام,

٥٥ حكم, بن هشام

٤٦ هند,

١٩٣ هورسن,

١٠٤ ,١٠٣ ,٧٤ ,٦٥ هيروشيما,

١٠٤ كي, كازا نا و هيروشيما

١٩٣ هيزلوپ,

?زمة, حجة او منزل, كتاب او مرسل, نبي من خلقه سبحانه يخل

المكذبين كثرة ? و عددهم قلة بهم تقصر ? رسل قائمهة/ محجة او

٥٣ لهم/,



ما و الّسماء من ينزل ما و منها فاليخرج و الأرض في يلج ما ///يعلم

١٥٧ كنتم///, ما أين معكم هو و فيها يعرج

ما و الّسماء من ينزل ما و منها يخرج ما و الأرض في مايلج يعلم

١٥٧ الغفور/, ارحم هو و فيها يعرج

٢٥٤ يوسف,

٢٥٧ لذنبك///, استغفري و هذا أعرضعن يوسف

٢٤٧ يونس,


