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تعبير بر  تفسير بر پايه استنتاج علمی ـتفسير بر پايه استنتاج فلسفی ـ  تفسير بر پايه  کيفر دينی ـ 

    ف حسن خطام پايه شناخت  از راه تفکر ـ  تذکر ـ دو بيت از بيدل دهلوی  به هد
  921صفحات          



 4

                                                                                                    
  
  

      
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   در ادوار تاريخشناختی, خداسير انديشۀ
  
   



 5

  
 

 

 

  بجای مقدمه

  

هرچند از دير گاه به اينطرف  در آزمونگاه ذهنم اين سوال را مطرح ميساختم که 

لی دارم آن را باز گو و يا ال خواهم توانست اعتقاد و يا  ايمان و باوريکه در مورد  باری تعا

عقل بيک نحوه ايکه ملموس باشد  به زبان  يا گفتار آنرا توضيح بدهم  يادم آمد که شمس 

تبريزی مراد و مرشد خداوندگار بلخ درين مورد  يعنی برای بيان اين حقيقت تنگی لفظ و 

                                               : واژگان را  دليل می آورد که 

  !عرصۀ سخن، بس تنگ است(   

  !عرصۀ معنی فراخ است 

  !از سخن، پيش تر آ 

  تافراخی بينی  و ،

  ! )عرصه بينی 

  

اما کاش قادر می بوديم  تا ميتوانستيم عرصۀ معنی را می يافتيم  تا تنگی سخن  را   

 تا ما را  جبران ميکرد حال ضرورت است تا برای کشف حقايق از ذات صمديت چاره بجوئيم

   . در عرصۀ فراخی معنی  کمک فرمايد

انسان  ما " خود معنوی" اين حقير با تقَّيد به محدوديت های که قدسيت قلم بما اجازه ميدهد و 

قلم بدستانيکه در  را در اين تقيد قرار ميدهد با اظهار سپاس از تمام دوستان فاضل مخصوصًا

م و  فرهنگ  پارسی گويی داخل اين مهبط عرصۀ پهناور گيتی خويشتن را با دقايق فه

بيکران جهان رسانه ها و کتاب و فضيلت علم  کرده اند، و  صدا و آواز همزبانان و 

همفکران را بهم می شنوانند و با  شگرد های پی گير  مسايل را دنبال  و پی ميريزند ، 



 6

در برهۀ تفکر به آن خواستم  با تعاطی به موضوعاتی  به سگالش نيک بپردازم  که ذهنم را 

.                       وا ميداشت تا در روشنی قضيه بی اجتناب باشد

ه بايد بعرض برسانم؛ قسميکه يک خانم که ضرورت نيست  تا اسمش برده شود اعتقاد  داشت

به آن بانوی محترم  ." زندگی يعنی همين من و همين حاال و بس ديگر چيزی نيست :"اند که 

به عرض ميرسد که همانقدر که منکر شدن از يک پديده آسان است بهمان اندازه ثبوت 

. واقعيت های يک پدديده چه عينی باشد و چه نقلی،و چه علمی باشد و يا ذهنی مشکل است 

ک حقيقت کامل و قابل ديد و لمس را بايک کلمه نه نفی کرد اما ثبوت آن  بطور مثال ميشود ي

يک چيزی را که ضرو رت است به اين . کلمه  علم و دانش و بيداری يک عمر کار دارد 

بانوی گرامی حالی کنم اين است که  هر گاه قضاوتی در يک زمينه صورت ميگيرد نبايد بر 

 مسئله گذشته انسان از حال او هر گز جدا بوده مثآل. اساس دکم و خشک انديشی باشد 

نميتواند؛ ما در يک روند بدون توقف زمان در مسير زندگی مان سهم خود را می پردازيم اما  

قسمت عظيم اين سهم  مربوط به گذشته ما و نياکان ما ميشود که نبايد آنرا در يک  هالۀ مه 

 همين حال  موجود ما محصوليست از آلودی از تاريخ نا مشخص گذشتگان بدانيم ، زيرا

که ) من موجود(يک مسئله را خانم نبايد فراموش کنند که در پهلوی . کشتگاه  نياکان ما 

به اين معنی که اگر خانم العياذ باهللا . ايشان ادعا دارند مسئله بسيار قوی وراثت هم وجود دارد

 که قرنها قبل يکی از اجداد اوشان اشتباهی  بکنند از نگاه وراثت  شايد تکرار اشتباهی باشد

نيز آنرا  مرتکب شده اند،و اين به اين معنی است که در و جود انسان مخصوصًا در 

ساختمانهای تداوم نسل،  ساختمانهای کوچکی قرار دارند که به نام کروموزومها ياد ميشوند و 

و حيوان است، اين کروموزومها که  محفظه گاه وراثت در جسم زنده چه انسان و جماد 

ساختمانهای نهايت کوچک و قدرت مندی ديگری را با خود حمل ميکنند که مانند صندوقچۀ 

اسرار تمام سراير گذشتگان را باخود دارد که هر کدام آنرا در يک شرايط خاص و يک برهه 

پس نتيجه اش اين است که . زمانی نظر به شرايط  ظاهر ميسازد و در شخص نقل ميدهد 

جود، تنها يک انسان با آيده های خودش نيست  چيز های ديگری در اين موجوديت انسان مو

آمديم در مورد شخصيت . با او شريک اند که او را چه بخواهد چه نخواهد با خودش ميبرد 

و شخصيت های  معنوی جامعه ؛ عرض مطلب در اين است که در )پيامبران الهی(های دينی 

ت که باز يا عقاب در ستيغ ترين قسمت کوه  تخم های خود را بين ما مثل شده است و آن اينس

ميگذارد وقتی جوجه ها از بيضه بر آمدند  هنوز که حسابی پر در نياورده اند  مادرشان  

خانه  را بر روی شان خراب ميکند و همه را  به بيرون خانه پرتاب می کند، بعضی از اين 

 ها در بته ها گير می مانند شامگاه آنعده از جوجه ها به سنگ و کوه تصادف ميکند  وبعضی
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جوجه های که  زند ه مانده اند توسط مادر شان به  النه آورده می شود و همينکار تا زمانی 

دوام می يابد که جوجه ها درست و حسابی پر می کشند وآماده پرواز ميشوند و اما از جمله 

 باقی مانده ها که مرده اند طعمه صرف يک يا دو جوجه زنده می ماند که  عقاب ميگردند

مثال ديگری از همين دست  در مورد  تخم گذاری بلبل ها است بلبل معموًال . حيوانات ميشوند

چهار و يا کمتر و بيشتر تخم ميگذارند اما از جملۀ جوجه ها صرف يک قطعه آن بلبل ميشود 

 ما ميتوانيم ياری وراثت را در و متباقی پرنده معمولی بار می آيند که در نمايش اين دو مثال 

زنده ماندن و توانايی های معنوی ايکه بچشم نميخورند و پسانتر ها تبارز ميکند وتوسط همين 

جين ها و کرو موزومها تنظيم ميگردند که امريست مربوط به علم جنتيک و آنچه از آن درس 

دش نميباشد بلکه ميگيريم اين است که هر موجود زنده ای مقدور به قدرت بال کيف خو

و اما در .ساختار ها و سازماها و قدرتهای نهايت ثابت و حساب شده درين امر دخيل است 

مورد انسانها همينقسم  از مليارد ها مليارد انسانی ميتواند شخصيت و مقام پيغامبر واالی 

 چنانچه شيخ محمود شبستری در کتاب . را بيابد  که نمی يابد ) ص(اسالم حضرت محمد 

  : گلشن راز خود می گويد

در صد هزار سال به کــــنج    دلی رسد                                                     

  در  اســما ن  عشق بدينسان ستاره يی

  : ويا گفته اند

  
ل   گـــــــرد در  بدخشان يا گ  از تابش خورشيد وماه                لعنسالها بايد که  سـ

  عقيق اندر يمن

  

هر چند درک اين موضوع به کسانيکه الدين هستند يا هيچنوع  انديشه و تفکر 

اعتقادی را نمی  پذيرند، مشکل خواهد بود آنها را بنور و پرتو معرفت به تعاطی وا داشت و 

اصنام خود ساخته را  بخود چه بسی انسانهای  را در تاريخ سراغ  داريم  که  پرستش بتان و 

 انکار ز حقيقت  وجود واجب الوجود   ا)ع(مانند فرعون عصرموسی فرض ميداشتند و يا

اما با  پيشرفت  جامعه انسانی و انکشافات عصر حاضر  علم  نه تنها  گره بند راه . مينمودند

اروپای قرن  دگر مذهب مجبور نيست تا مانند . اعتقاد نيست بلکه  گره کشای نيز ميباشد 

هفدهم در مقابل علم  معاند باشد و يا هم سکوت اختيار کند بلکه اين علم خواهد بود که در 

دانش قرن بيست و يکم يکجا با ديالکتيک و جدل خود راه را برای  برداشت های معنوی 
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 قوانين جاذبه نيوتن وعلم جدل يا ديالکتيک امروزی نيز اين نکته را هرگز.  انسان  بکشايد

فراموش نميکنند که جهان هستی با پيروی از يک نظام نهايت قانونمند که همۀ اجزای جهان 

را با قدرت خارق العاده و با قانونمندی نهايت حساب شده به دور خود می چرخاند و همۀ 

جهان با هوشمندی خارق العاده اين مرکز هستی که ما مسلمانان به آن خدا اطالق ميکنيم و 

 ها هم  به تاثيرات اين نيروی شگفت و عظيم معتقد هستند ديالکتستاديان حتی پيروان ساير 

 آنرا  محتمًال قبول نداشته باشند کار خود شان است و   خانم  حال اگر آن.اين را می فهمند 

ه را توبه داده لچنانکه گالي. اين انکار، به خدا و نظام  هستی و سايرين صدمه ای نمی رساند

د زمين می چرخد اما او ميگفت باوجود اينکه مرا توبه داده اندکه بگويم زمين بودند که نگوي

نمی چرخد اما بازهم زمين می چرخد و اين موضوع در مورد نور خورشيد صادق است هر 

قدر بگويند خورشيد تاريک است نميشود از پرتو آن جلو گيری کرد، و انسانهای عاقل و دانا 

  . ک ميکنند و انسان های عارف آن را لمس ميکنند و می بيننداين شگرد ها را از نزديک در

حال ضرورت است تا کمی هم به مبانی اين بحث مخصوصًا نظريات فالسفه های 

کريت و  غرب واعتقادات ساير ملل و نحل با اساسات دين های توحيدی و اسالم و ،يونان 

اشته باشيم و همچنان نظريات جهان بينی دين اسالم  از نگاه توضيحات قر آنی توضيحاتی د

پيروان  ساير اديان را نيز در مورد دين اسالم در مقام مقايسه قرار دهيم  و شايد من آنرا به 

چند بخش حضور دوستان تقديم نمايم ، با اوقات مختلف و شايد هم به اين بهانه کتابی فراهم 

؛ در اول ميخواشتم  مقالۀ در آيد برای شناسايی ملل و نحل و تعقيد از کژ روی و کژ انديشی 

مورد بنويسم که خلص و مّوجز باشد اما پسانتر ها فکر کردم  که نميشوداين مورد 

موضوعات را  با ديد سطحی  در نظر داشت و بايد آنانرا با ساير ابعاد نيز سنجيد بناًا 

قرار دهم و خواستم با ارزش از اين مفهوم کلی آنرا از ابعاد گونه گون مورد  تحليل و دقت 

  :اين عنوان را به آن بر گزيدم 

                                                                                                                        

  عبدالواحد سيدی

                                                                                                                        

  خورشيدی1387جوزای 
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   اولفصل
  :تفکر يونانی
  :قسمت اول

 مردمان  باستان ، مصريان بابليان ، هتيها،فنيقيهاو تفکر يونانيان  نخستين همانند همه
 بود تا هندو ها ، بيشتر اساطيری  و نظری ، شعری و مبتنی  بر استوره های پيدايش  خدايان

اين تفکر بيشتر تخيل پردازی  را نشان ميداد ). ما بعد الطبيعی(يا ميتا فزيکی )طبيعی(فزيکی 



 10

 می کوشيدند تا بحقايق دست يابند اما تخيل شان مانند هيونانيان درين را .تا کار عقل را
.  شان کودکان آنچه ميفهميدند  دنيای ساختۀ عقايد خود شان بود نه جهان واقعی پيرامون خود

 همۀ عناصر طبيعت را  بصورت خدايان نيرو مند  و جاويدان  با همان اميال و شهوات  آنان 
 آسمان، زمين  کوه ، رود خانه ، آنهادر نظر . و روابط خود شان  تشّخص می بخشيدند

 همه خدايانی بودند که به ترتيب آنهاآزرخش  روشنی تاريکی و امثال 
Ouranos,Gaia,Caos,Erebos,Okeanos,Zeus,از .برد م و غيره را نا

  بخاطر اطناب سخن ميگذريم و صرف تعداد از  فيلسوف های آن آنها و اساطير آنهاداست
   :دوره را نام می بريم 

• Thales) 640اهل ميتوس ، مردی بود با حکمت عملی شگرف و ) قبل از ميالد
اهل مصر ياد گرفته او نجوم و ستاره شماری را از .يکی از هفت حکيم باستان بود

يک  دسترسی کامل داشت، او ارتفاع انقالبات نجومیدر هندسه نجومی و تحوالت و 
 منشاء اشيا ميدانست که او مقناطيس وآب را.آن اندازه ميگرفت رابواسطه سايه هرم

  .هيچ نوشته ای از وی بجای نمانده است. نزد او همۀ اشيا پر از خدايان اند
او چنين نظريه داشت  .  معاصر و شاگرد طاليس بودAnaximanderاناکسامنيدر •

  نخستين اصلی که از:
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مرکز -  و موجودات الهی  که زمينآنها و جهآنها آن  بوسيله حرکت ازلی ، آسم •
را احاطه کرده اند ، و در واقع همۀ اشياءديگر ناشی شده اند از -آنهااستوانه همۀ جه

. تنظيم کنندۀ همۀ چيز  و در بر گيرنده  و مادۀ است نا متناهی و غير متّعين و ازلی
 ماده نا مّعين ، اضداد خشک و تر  گرم و سرد  جدا ميشوند  و اين اضداد از اين 

و کيفيات متضادی  که در طول زمان  ) چهار اقنوم(طبيعت را با  عناصر نا مشخص
 ...در حال توازن  و تعادل  حفظ ميشود ، پديد می آورندو

  
 
 و دارای کتابی بوده که صرف يک  شاگرد اناکسيميندرAnaximenes اناکسيمنس •

جوهر اولی  و اصلی ، بنا بر نظر وی ، واحد و نا متناهی . جمله آن  باقی مانده است
ش  آتش  که در لطيف ترين  شکل معين است  و آن هواست  لکهو نه غير مّعين ب

ک، و بقيه اشيا و خدايان است، وقتی متراکم تر شد باد، سپس ابر ، بعد آب ، سپس خا
  .از اينها بوجود می آيند

در  و فلسفه را از طبيعت  جوهر به طبيعت  تّغير تحول داد Heraclitusهراکليتس •
.  قبل از ميالد می زيست و نظريات جالبی دارد که درين بحث نمی گنجد500سال 

اخی نديشه فراما همينقدر بايد گفت که او شخصيت فرزانه ای بود و دارای دانش و ا
 .سط ضد آن شناسايی کردبود  و او همۀ پديده ها را تو

  :يونان در ايتاليای جنوبی و سيسيلفلسفۀ 
   :  شکل رابطه اشيا تغير کرد  فلسفه از طبيعت جوهر به   قبل از ميالد530در حدود سال 

در  اهل ساموس از جزيره ايونی در دريای اژه بود Pythagorasفيساغورس  •
از وی بجا نمانده است  ، ليکن  بهار عمر خود بود هيچ اثر نوشتاری   در 530
آثار  گزنوفانس، هراکلتيس، افالطون و ديگران اشاراتی به او شده است  تمام تعليم از

 عرفانی را از مصر آموخته است، از عقايد –او شفاهی بود ارکان رياضی ، دينی 
 مرتاضانۀ  مبتنی بر محرمات بود نظام وی يک عنصر . عمده او تناسخ  روان بود 

و خوردن حيوانات و  قربانی کردن جانوران  را و پوشيدن البسه پشمی را در اعياد . 
او فلسفه خود را بر بنای رياضيات . و جشن ها  و مراسم دينی  ممنوع ميساخت 

ه بود ، اصل وحدت  کMonad" ُمناد"استوار ساخت  نزد او عدد اصلی  و اولی 
 مبتنی بر جفت های اضداد   يک جهان شناسی ثنوی انان .مساوی حد است معادل و 

 واحد که (Monad-Dyad)يک دو : اينها عبارت اند  از. را بسط و توسعه دادند 
فضای که تهی از هوا يا (اصل حد است  خود را بر دو اصل نا محدود  و ازلی  خالء

-  ماده، سکون- چپ،نر-،راستکثير-، تحميل ميکند ، فرد زوج، واحد)مه ساخته شده
اشيا بوسيله  .  مستطيل - بد، و مربع-تاريکی، خوب–منحنی، روشنی -حرکت، مستقيم

 واحد يا " مُند"از.   بوجود آمده اندآنهاتضاد  محدود  و نا محدود  و هم آهنگی 
 ناشی شده اند و از اعداد نقاط ، از آنها نا محدود ، اعداد و روابط " دياد"محدود ، و

، واز احجام عناصر  ) اجسام(نقاط خطوط، از خطوط سطوح، از سطوح احجام 
 که هر يک  شامل اجزاء  يا زراتی دارای شکلها محسوس ، آتش ، آب ، خاک ، هوا،

  به بيرون تمام شکلها  را نواحد با  عمل از درو. ی مختلف  است ، پديد آمده اند 
به درون ، زمين  و مقابل " نامحدود" آفريده  و به وسيله فرا گرد معکوِس کشيدن 

جسمی که روز يکبار  بين زمين  و آتش مرکزی می  ((Counter-earth)زمين 
، سيارات خورشيد ، ماه ، ستارگان، و هر چيزی را که در بر دارند  آفريده ) چرخد 
کزی يک، زمين دو ، خورشيد هفت،  والی رد ، آتش مرهر چيزی عددی دا. است 
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وهر غير مادی  مانند روان و کيفيات  انتزاعی مانند عدالت ، شجاعت ، حتی ج. آخر 
  .درستی ، حرکت و غيره اعداد  مشخصی هستند 

ود را برای انکه  هر چيز ديهومر و هروی :  قبل از ميالد530حوالی (گزنوفانس  •
ينطور نظر داشت که در او ا.شرم آور و ننگين را بخدا  نسبت ميدادند ، محکوم کرد

 خدايان  يک خدا وجود دارد که بزرگترين است  و او هيچگاه مانند موجودات انمي
حرکت و تغير  را . او دائمًا يکسان و ثابت  باقی است . فانی  در جسم و روح نيست 

متحمل نميشود ؛ و بدون رنج و زحمت  هر چيز را  بوسيله نيروی فکر  خود 
 کامل  خدايان  و آدميان  و اشياء  او معتقد است که شناخت. بحرکت در  می آورد 

هيچ انسانی  هرگز حقيقت قطعی  و يقينی را نديده است ، و نه . غير ممکن است 
، پس از جستجوی طوالنی می آنچه ما ميتوانيم بشناسيم . هيچکس آنرا خواهد ديد 

 . شناسيم 
   .ددبر ميگر ک ناشی ميشود  و سر انجام بخاکاو معتقد است که هر چيزی  از خا

ه  سال از وی کوچکتر بود  او فلسف25پارمنديس معاصر هراکليتس و در حدود  •
 اقتباس و بکمک  منطق قوی  بسط و توسعه داد در باره ثبات را  از او" گزنوفانس"
جه ميشود  که آن بوجود نمی يتاگر تنها  وجود هست ، ن:  ميگويدوی در مورد خدا. 

، اما يد از چيزی که الوجود است  بوجود آمده باشد آيد، زيرا اگر بوجود آمده بود ، با
چيزی عالوه بر  چون.از الوجود نمی توانست بوجود آيد ، زيرا الوجود وجود ندارد 

. يچ چيز نميتواند  آنرا زمانی بيشتر  از زمان ديگر بوجود اوردهآن وجود ندارد ، 
 آن ثابت و ازلی  و .آن را نه قبلی است و نه بعدی . بنا براين هميشه حاضر است 

و چون هيچ چيز عالوه بر آن نيست  که آنرا بوجود آورد ، هيچ چيز  . ابدی است 
،زيرا وجود يک ُکل تقسيم ناپذير است .عالوه بر آن نيست  که انرا از ميان ببرد 

همچنين . آن يکپارچه و مشابه است . الوجودی نيست  که بين اجزاِء آن  قرار گيرد 
 زيرا هيچ چيز عالوه بر آن وجود ندارد که انرا حرکت دهد  و بی حرکت است ،
آن محدود است  اما اينکه چرا چنين . نددر آن بتواند حرکت ک هيچ چيز نيست که

، آن نميتواند  چون هيچ الوجودی نيست  که آنرا محدود سازد .  نشده است تبييناست  
ست  که در تمام ک کرۀ مدور ابنا براين  آن ي. در هيچ جهتی  بيشتر يا کمتر باشد 

   :اًا عقيده پارمنديس  به اين محور می چرخدبن. جهان کامل است 

   :تفکر نظری پارمنديس دارای چهار قاعدۀ ُکّلی است 
 . استهائیوجود از الوجود بر نخاسته و خود اصلی و ن .1
 .خالء که نا موجود است نميتواند باشد .2
 .شده باشدکثرت نميتواند از وحدت اوليه  ناشی  .3

اين قواعد تا زمان افالطون بطور کلی  به عنوان . باشد و نه حرکت و تغيری ميتواند  
   .آخرين سخن  در فالسفه مالحظه ميشد

او .، شهری در سيسيل(Acreages) اهل اکراگاسEmpedoclesامپدکليس  •
 دننوشته  و مان) تزکيه (وی در منظومۀ بنام پااليش طبيعت . معاصر  زنون بود 

وجود نميتواند از "او اين نظريات را که . مليوس عميقًا تحت تأثير پارامنيدس بود
الوجود بوجود ايدو کثرت ، تقسيم پذيری تغير و حرکت  نمی تواند  از وحدت مطلق 

ناشی شود  و خاليی وجود ندارد ، گثرت، تقسيم پذيری، تغير و حرکت  را بوسيله 
ُکل نا متمايز اّولی ، بنا بر نظر وی  شامل .  کرد تبيينافکار وحدت مطلق اوليه 

 است  و جايی برای –چهار عنصر از ال موجود ، آتش و هوا و باد و خاک  وآب 
 حرکت دو نيروی تبيينتغير از حرکت ناشی ميشود  و برای . خال نمی گذارد 
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که از ازل همراه چهار عنصر ) ستيزه(و کين ) عشق(محرک را وضع ميکند ، مهر 
طلقی وجود ندارد، هيچ کون مطلق و فساد م. اهی دارد  داشته  و نيروی نا متنوجود

 آميختن و از هم جدا شدن  ناميده شده  واقعًا بهم) فساد(ال وزو) کون(آنچه آفرينش 
  ."افرينش کار مهر و زوال و تباهی کار کين است. عناصر است 

 

  :وی معتقد است  که هستی  سه مرحله دارد 
 بودن که درين مرحله عناصر با هم آميخته بودندو اين مرحله فعال .1

 ساخت، کلی که نه پا داشت و نه زانو و نه  فرا گير  راکل همه
آالت تناسلی  ، بلکه کرۀ را می مانست که  با همۀ جهات  و 

 .اطراف خود مساوی بود
 ين هر دو  فعال بودند ، ليکن درين مرحله  که در آن مهر و ک .2

درين مرحله عناصر از ُکل جدا شدند  اول هوا بتدريج مسلط شد 
جدا شد و بصورت دايره ای در اطراف روان شد و مکان پيرامون 

.  را گرفت  و حاشيه خارجی آن  برای فلک سفت و جامد شدجهان
س از آن آتش جدا شد  که بسوی باال   زير سطح بيرونی و جامد  پ

نيز جدا شدند بعدًا آب و خاک .گرداگرد هوا در حرکت در آمد 
درين مرحله جانداران و حيواناتی با ترکيب بندی های سالم و .

 که دارای تناسب درست و منظم ئیآنهاناسالم عرض اندام کردند 
 .بودند زنده ماندند و بقيه از بين رفتند

 دوره يی بوجود می آيد هائیرحله جدايی نم ، درين هائیمرحله ن .3
 ر و عناصرا بدست می آوردباره استيال و تسلط خود دوکه مهر 

يجتًا اشيای فردی تجدا را از نو با هم مخلوط و متحد ميکندو ن
 حکومت ميکند  و  هائیدوباره پديدار ميشوند، اما وقتی مهر به تن

کين غير فعال است ، اين اشيا دوباره ناپديد ميشوند  و مرحلۀ اوليۀ 
 ...و وحدت همه جا گير  باز مستقر ميشود

 شناسايی  بر تجربه و پذيرش و مشاهده  )پی افگندن  (افتخار ابتناءبدين سان ، 
بعضی از يافته های  . صريحًا بعنوان يک روش تحقيق  و پژوهش  به امپدکلس  متعلق است
   .او در باره  جهان شناسی ، گياه شناسی  و جنين شناسی  قابل توجه است

 که   Anaxagorasا گوراسی  اناکسادو فيلسوف ديگر را از آسيای  صغير بنامه •
 قبل 420 که در سال (Lucippus)شت و لوسيپوس قبل از ميالد در گذ428در 

از ميالد  در دوره جوانی بسر ميبر  قابل  دقت است که ما صرف به ياد کردن 
  .ای شان بسنده کرديمهنام

نظريه وی پايه گذار  .  نظريه وی  باوج خود رسيد (Democritus)ديمو کريتوس •
 يا )جمع اتم(او نظريه اتميان. اساس ماترياليزم  بعدی  تا عصر حاضر گرديد و 
 آنها  تجربه ما از کون و فساد  و حرکت اشيا ء و کثرت تبيينبرای ) اصحاب زره(

 با وضع وجود خأل ،يک بکار ميبردند  و اين کار را بر خالف فالسفه ماتقدم خود 
هم وجود و هم خال يا ال . د دارد ، ميکردند الوجود  که مع هذا  به اندازه وجود وجو

وجود يکی نيست بلکه شامل  اتمهای نا . وجودی علل مادی  تمام اشيای موجود است 
اتمها را بايد دارای اشکال نا متناهی  . مريی  خورد با تعداد و اشکال  بی نهايت است 

د  و نه شکل ناش دارای يک شکل ب هاکه اتممالحظه کرد ، زيرا دليلی وجود ندارد 
 بهم فشرده  و ُپر اند ، زيرا آنها.  تقسيم نا پذيرند  زيرا بسيار کوچک اند آنها. ديگر 
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 در خال حرکت ميکنند ، و با پيوستن بيک ديگر  آنها  نيست ، آنها نخاليی در درو
پيدايش و تکوين را نتيجه ميدهند  و با جدا شدن از يکديگر ، فساد و از ميان رفتن 

 با يکديگر مختلف اند نه در کيفيت  بلکه در شکل ، ترتيب وضع مکانی و بنا نهاآ .را
ده دار  تمام اختالفات اين اختالفات عه. و،  در وزن نيز بر استنباط  و تغير  ارسط

  .کيفی در اشيا اند 
  

 
است ، تعداد  ُپر از اتمهاست  و قسمتی خال آنهای است ؛ قسمتی از اهد نا متنُکل وجو

اشکال مختلف  در خأل نا متناهی حرکت ميکنند ، اتم های مشابه  ی از اتمها  با زياد
  .فراهم می آيند و بهمان  طريق عقل  اناکسا گوراس

درين دوره يک فيلسوف . تا پايان قرن پنجم  فالسف آتن  بر جسته و درخشان نبودند 
. رجسته و بزرگ بود برجسته از آتن پديد آمد که سقراط ناميده ميشد در بين فالسفه ب

يرا يم در آنجا  پذوفيلسوف ديگری  از اسيای صغير ، اناکسا گوراس، برای اقامت و تعل
را  عليه آنان ، طرح اتهام بی دينی  و تباه ساختن جوانان  آتنی و آتن  باشد ، ليکن مردم

د ، اولی را به مرگ محکوم  ودومی را ، علی رغم  دفاع پريکلس ، به تبعيوارد کرده
 حرکت  های شکاکانه  سوفسطائيان آغاز شد  هو درين دوره بود ک. دائيم محکوم کردند 

يی بيجا  و غير منصفانه  به بدنامی  و رسوايی  و فلسفه را تا اندازه يی  بجا و تا اندازه
   .کشانيد

در نيمه دوم  (Thrace)در قرن پنجم قبل از ميالد پروتا گوراس اهل  آبدرا  در تراس  •
او . پنجم قبل از ميالد  ظهور کرد  وی دوست پراکليس بود  و در آتن تعليم ميداد قرن 

در وجود خدايان شک کرد  و بدين جهت مانند  آنا گسا گوراس  به اتهام بی دينی  از آتن 
  .تبعيد شد و بر عالو ه کتابهای او را در مأل عام سوزاندند

او از جمله فيلسوفانی بود که . ا آمد در آتن بدني.) م .قSocratees) :  470ُ سقراط •
در تعاليم خود مکالمه را بکار ميبرد ازين سبب کتابی ننوشت و چيزی را که از او 

گزنتون و . ميدانيم مبتنی به نوشته هايست که شاگردانش از او نقل  قول کرده اند 
ريات ظافالطون هم در مورد افکار و ن و له شاگردان وی بحساب ميرودافالطون از جم

او که بزرگترين متفکر نسل خود بود  در مناعت نفس .استادش ابراز نظری نکرده است 
او در مقابل دروغ و فساد ُرگ گو و بی پرده ، در باره .و بزرگ منشی خاص بود  تقوی

سايشهای زندگی  بطور حيرت انگيزبی عالقه  و به نحو قابل توجه در کاميابی دنيوی و آ
 .  بوداوج احترام  جوانان

 
 به حيات –ی شريف  و بزرگ آنها و برای انس–سقراط به  خداوند  و خلود نفس 

وی تا حد  خارقه معتقد به خوارق دينی بود ؛ از .  بعد از مرگ  معتقد بود آنهامند سعادت
اين سبب  به معبد دلفی رفت  که بيابد که خرد مند ترين انسان در آتن کيست؟ پاسخ هاتف 

او ادعا داشت که از حد کودکی  سروش الهی را  می . ه خود او استمعبد اين بود ک
انجام   به او ميگفته  و از طرف خداوند برای بهشنيده  که همواره آنچه را  که نبايد بکند 

رساندن ماموريت فلسفی خويش  به وسيله جستجو ی در خود و ديگر آدميان  مأمور بوده 
   .است

 جوانان، وی به سبب افکار خدايان مدينه و ر عالی  بر  ل  دينی  و تأثياو برغم  تماي
پرستش خدايان جديد ،و فاسد کردن جوانان  مورد تعقيب  بود، و در پايان  به وسيله زهر  

   .به مرگ محکوم گرديد
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 ) م.ق347-427(: افالطون •
ر به ادعای پدرش  نسب به آخرين  نوادۀ سولون بود و از طرف پدر نظاز طرف مادر

آثار او بی نهايت خوب . شاگرد سقراط و استاد ارسطو بود .  ه آتن می بردپادشا
   .نگهداشته شده است او در سن چهل سالگی اکادمی علوم آتن را ايجاد کرد 

در جهان شناسی افالطون  خود را بر بنياد محکمی نمی يابد و بنا بر اين برای نظريه 
، و او معتقد است که  خدا صانع عالم . دهای جهان شناسانه خود  فقط ادعای احتمال دار

 سرشته است و برای آنکه ساخت آن تا حد امکان ا اخشيجانجسم عالم را از چهار اقنوم ي
کامل باشد ، عقل را در آن قرار داد  و در مرکز آن نفس عالم را ، که پيشتر آفريده شده 

 يک  مخلوق واقعی  زندۀ هانباشد ، بدين سان جبود ، جای داد تا  حاکم و کد بانوی آن 
 گرفت  از اصل امکان داشت ،فقط يک از آنجا که بهترين  را.  ونفس شد دارای عقل 

  .  يعنی بصورت کروی ، استاعالم  وجود دارد  و آن صورتی  بهتر  از همه صورته
به عقيده افالطون خداوند سپس  با دست زدن  به تشکيل رياضی  اجزاء عالم، مدار 

 آنجا که ممکن باشد  او در صدد بر آمد  که جهان را  تا. ان  را ساخت های هفت آسم
اری، بخشيدن اين صفت  عالم ُمثل ، يعنی جاودانگی ، در کمال آن يک ي.ابدی سازد 

بنا براين  وی زمان را به عنوان تصوير  متحرک ازلّيت و . مخلوق  غير ممکن بود 
 ، حرکت سيارات  خورشيد را آفريد و رات گيری سيانگاه برای اندازهآ. ابديت آفريد 

ستارگان و (پس از آن ، آفرينش نسل آسمانی  خدايان .بدين سان شب و روز را پديد آورد
پس .و انواع مخلوقات  در هوا و آب و حيوانات وحشی  روی زمين  بدنبال آمد ) سيارات

 عنصر در آميخت و خود خالق ، جزء الهی انسان، يعنی عقل را آفريد   و آن را با چهار
مخلوط را با نفوس که در شماره با ستارگان مساوی است  تقسيم نمود ، و هر نفس را به 

انگاه او به خدايان ، فرزندان خود ، امر کرد  که بقيه کار را .يک ستاره اختصاص داد 
، با اين فرزندان خالق . انجام رساند  تا جهان با آميختن فانی  و غير فانی  کامل شود  به

اطاعت از فرمان  پدر ، هر جسم مستقل  و جدا را  بوسيله ترکيب پاره های  از چهار 
 به حال نخست به موقع باز ا  اين پاره ها موقتًا بعاريت گرفته شد هو -عنصر  ساختند 

او .  و نفوس غير قانونی را  به ابدان فانی  که دائمًا در تغير اند  پيوند زدند–بر ميگردند 
ورسايل ديگر آن بنام رسايل اخالق و جمهوريت .مدينه فاضله  را نيز  ترتيب دادرسالۀ 

  .مشهور است
 ): ق مAristotle) 384-322ارسطَو •

ی شاگرد  افالطون ملد شد  ؛ در هفده سالگی در اکادارستو در استاگيرای مقدونيه تو
   .منطق استشد و بيست سال بعد از مرگ افالطون آنجا را ترک کرد  او بنيان گذار 

او معتقد بود که چهار اصل  بنيادی وجود دارد  که در تمام قلمرو های عالم واقعی  
  : عبارت اند ازآنها. نافذ است

ماده اصل نقص و فرديت اشيا است و : (substratum)ماده يا موضوع .1
نيست،بلکه به عنوان قوت و قابليت ) معدوم(بر خالف نظر افالطون الوجود 

(potentiality) وجود دارد. 
عبارت است از عناصری اساسی  مشترک در اشيای فردی  : صورت يا ذات .2

و نا چون صور ازلی . از نوع واحد  و به فعل در آمدن  قابليت مادی 
هر .  موضوعاِت معرف اند متّغيرند ،شناختنی ترين  و با ارزش ترين 

يز يک رای هر چ، و ب)علبالف(به فعليت) بالقوه(ّغيريست از قابليت حرکتی  ت
در اشياء زنده ، ذات و علت فاعله  و غايت يکی .علت محرکه  يا فاعله هست
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نفس صورت بدن و . ذات همان صورت ، و کمال آن غايت آن است . است 
 .نيز علت غائی آن است

اشيائی . اشيائی وجود دارند  که هم متحرک و هم نا متحرک اند : علت فاصله .3
 tritium quid)(بنا براين شی سومی. اند نيز هستند که فقط متحرک 

 ميدهد ، اما خود متحرک نيست ، اين مّحرک نا متحرک، هست که حرکت
 .  خدااست

 ازلی است  بدون هيچ آميختگی  با  ا خصاو صورت. غايت يا علت غايی  .4
خدا مّحرک نا متحرک است .او روح مطلق است. ماده ، فعليت  مطلقًا کامل 

ئن نيست که فقط يک محرک  نا متحرک  وجود داشته ، ليکن ارسطو  مطم
در جای ديگر  مالحظات نجومی  وی را به اين نتيجه  رهنمون شده . باشد 

است  که هر فلکی يک عقل متحرک  نا متحرک دارد و جمعًا چهل و هفت  
  ..يا پنجاه و دو از چنين  عقولی  وجود دارند

 
اند و در علم الحيات يا زيست شناسی و علم النفس او زمين را مرکز جهان ميد             

، تناسخ يا روان شناسی  نفس را صورت زنده و بعالوه مبداء حرکت و غايت آن ميداند 
از يک بدن به بدن ديگر  ممکن ) چنانيکه هندو ها به آن عقيده دارند( و انتقال نفس را

او کار . وت ميداند  ااست متفاو درجات نفس را مانند درجات حيات که متفاوت . نميداند 
 نباتات که نفوس ت پست تر وا حيوان را که از مخلوقات عالی است باآنهاکرد های انس

 و کار پست تری را دارا ميباشند  ميعن ميکند مانند توليد مثل ، تغذی  و نمو و توليد مثل
   .های ديگری از قبيل حرکت مکانی است 

 و الم  و از لذت ل و لذت  تخيه  واحساسهای حافظی احساسها است ؛ از قلب جا      
در عقل منفعل  مفاهيم بالقوه . عقل يا منفعل است يا فعال . ناشی ميشود  و الم  تمايالت

تمام کار کرد های پست تر و آنچه .   تحقق می يابند فعليت آنهاحاضرند ، در عقل فعال  
 حتی عقل منفعل  که . از ميان می رود ی آيد  با مرگ تنمدر نتيجه ارتباط  با بدن پديد 

 که برای  بر انگيختن مفاهيم ، قابليت می آفرينند سرو کار دارد بابدن  – جزئی با صور
فقط عقل فّعال، که کلی است ، نه فردی  و شخصی، از دسترس مرگ  در . ناپديد ميشود 

ال چگونه  با فرد و با اينکه عقل فّع. تنها او فساد ناپذير  و غير فانی است . امان است 
    يا خير يک موجود  زنده هائیغايت ن. خدا  مربوط  است ، کامًال روشن نشده است 

عاليترين مرتبه . بايد عبارت از ذات آن ، در باالترين  مرتبۀ فعليت  و تحقق ، باشد 
لت و بنا براين فضي. تحقق ذات انسان  عبارت است  از بکار بردن  ّفعاِل استعداد  تعقل 

مزيت  انسان يا خير  او  عبارت است  از ايفای  شايسته وظايفش به عنوان يک موجود 
   .عقالنی  در سراسر زندگی اش

ازين .  سعادت ناميده است  انسان را که بدين سان  تعريف شد هائیارسطو غايت ن
لذت فقط يک مالزم سعادت . سعادت نتيجه ميشود  که سعادت عين لذت نيست تعريف 

باالترين لذت همراه باالترين .  ست، چنانک زيبايی مالزم  کمال جسمی جوان استا
در تمام درجاتش  خير است ، لذت ممکن است بر در حاليکه سعادت . سعادت است 

مثًال فضيلت يکی  از . حسب آنکه مالزم  فعاليتهای خوب  يا بد است  خير يا شر باشد 
   .  و حقيقت يکی ديگر استآنها

منظور از فضيلت  هدايت خو . ی و مزيت انسان ، در فضيلت متجلی ميشود بر تر
 ، يعنی ميانه روی و موازنه  رای رعايت اعتدال  و حد وسط طاليهگرفته و عادی اراده  ب

مثًال، فضيلت شجاعت  حد وسط ميان بی باکی و جبن است  و . بين افراط و تفريط  است
  .ّست استسراف و خوسط  ميان اّحد ) رادی و بخشندگی(فضيلت سخاوت 
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ارزش افراد شهروند بسته به نوع حکومتی : در مورد افراد شهروند اينطور ميگويد
حکومت ها  بر حسب  آنکه  در جستجوی نفع  . است که تحت آن پرورش يافته اند

و هرگاه  با اين  معيار و ضابطه  . همگان يا فقط نفع خود شان باشند خوب يا بد اند 
، و سه )پادشاهی، اشرافی و دسته جمعی(شود ، سه صورت حکومت خوبداوری 

حکومت =حکومت گروه اندک ،و ديمو کراسی=ستمگری،ُاليگارشی (صورت حکومت بد
   .وجود دارد )عامه

عر مهمترين  و دارای معنی  و اهميت فلسفی بيشتر ی ش: در باره شعر ميگويد            
د ، و حاالنکه تاريخ از جزئيات  ر بارۀ کليات ميگويناز تاريخ است ، زيرا چيز های  د

لفعل عمل اکلی که شعر بآن سرو کار دارد  آن چيزيست که يک شخص  ب.  ميکند بحث
. ميکند  يا ميگويد ، و جزئی آن چيزيست  که يک شخص  بالفعل  عمل ميکند  يا ميگويد 

در مورد اول  وی . امشاعر يا يک انسان  دارای حساسيت  است  يا انسان صاحب اله
   1 .آمادۀ همدميها و همدليهااست،در مورد دوم او مجذوب است

  :افالطونيان جديد 
، گنوسيه ، "نو فيساغورسی "اساس فلسفه افالطونيان  نوين را ميتوان  در آيينهای 

، که به اصطالح جهان بينی  بيشتر " مسيحيت"و ساير  آيين ها  منجمله " يهودی"
اين گروه  به . ارای دين  زنده در فرهنگ  يونانی بودند ، جستجو کردکسانيست  که د
اعتقاد داشت ، ولی شواهد تاريخی  درين زمينه در مورد ) امونوساکس(جاودانگی نفس 
آن موجود نيست، ولی چيزی که در فلسفه  افالطونی نو  حايز اهميت است  قبولی و يا رد 

، افلوطين نام آور ترين فيلسوف اين "مثل استخدا خارج از عالم "قايل شدن به اينکه 
 ميالدی  تولد شد ، 205مکتب از مصر بود  و در زبان يونانی تکلم ميکرد  و در سال 

 غايت فلسفه او دو جنبه داشت ، يکی. . مدت پانزده سال را نزد  امنيوس به تلمذ پرداخت
ز واقعيت ارائه دهد ، رزو داشت  تا بيان کاملی ااو آ. جنبۀ جهانی  و ديگری دينی 

بطوريکه برای  هدايت يک زندگی روحانی  نيز مورد استفاده قرار گيرد ولی ميشود  
افلوطين . اين دو جنبه متالزم يکديگر  را صرفًا برای  مقاصد نظری  از هم جدا نمود 

خود را به دو حرکت صعودی و نزولی  جمع بندی نموده و حرکت  واقعيت های نظری
القيت  ذاتی  که ازپرتو آن مرتبه، مرتبۀ تحتانی  ايجاد ميشود  و حرکت صعودی را خ

اولی حرکتی .  جذب و متصل ميداند  ،ثانی را  رجعتی از ناحيه نفس به اصل الهی خود 
او . است از وحدت به کثرت  و دومی حرکتی است معکوس  يعنی از کثرت به وحدت

و افلوطين اين اصل را . عالی ميداند در مراتب نظام فلسفی خود  اصل نخستين را مت
ميخواند که آنرا غير قابل وصف  ميداند و نه  عقل  ميتواند از طريق استدالل او " احد"

را درک کند  و نه قلب ميتواند  آن را بشهود دريابد و او در مرتبۀ پائين تر از احد   دو 
عقالنی در عالم صغير  يا را که عبارت از عالم کبير  که با دو گوهر نفسانی و "اقنوم"

عقل ُکل و ديگری نفس ُکلی است  که =Nuos" انسان" که اين دو اقنوم يکی  انسان
از دو حيث متحد " احد"اين دو اقنوم با يکديگر و با . کارش نظر در عالم مادی است 

اند؛يکی از حيث صدور  که همانا متجّلی شدن  اقنوم پائين تر از اقنوم باال تر است  و 
يگر آن از حيث باز گشت و صعود مراتب پائين به باال  که از طريق نظر انجام ميگيرد د
 .  

مفصل است که تفسير های گوناگونی از آن شده است " احد "در فلسفه فلوطين مفهوم 
دانست، که همۀ لذا به عقيده افلوطين ،احد را ميتوان همان واحد مطلق فيثاغورثيان .

لذا به احد  نميتوان  وجود را نسبت داد ، زيرا  اينگونه . يد کثرتها  از آن پديد می آ
انتساب  مستلزم  دويی است ، حاالنکه ساحت قدس  احديت  منزه از هر گونه ثنويت 
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احد در مرتبۀ ذات  نه وجود است و نه علم ؛ نه جنبنده است و نه  جنباننده ، . است 
ال شیء مطلق است و مقام نفی  "فيلسوف المانی" هگل"و به تعبير . وحدت صرف است 

هيچگونه " احد"  وحدت  ،  بر اين اعتقاد دارد  که برای حفظاو." همۀ تعينات است 
 خدا د را خدا بناميم  در آنصورت خدا ،اگر ما اح. محمولی را  نبايد بر او حمل کرد 

ه چيز  ، نه به اين دليل  که او هيچ چيزی نيست ، بلکه به اين دليل که او بر هماست 
ئت گرفته است ، بدون تر است  از آنچه که خود  از او نشمحيط است ، بهر تقدير به

صور علمی همه چيز ها در علم او هست، اما همين صور  در مقام  مقايسه  با خير 
ائين تر است  ، و خود از پرتوی   پآنهااشتباهی اند که درجه کمال  مطلق  و ذات احديت  
در جايی ديگر .و از برکت نور  و جمال او  مستفيض  شده اند نور احد  منور شده  

که اين سخن با . احد اراده محض  است و عاشق خود است  و علت خود : ميگويد 
   .توضيحات قبلی او متناقض مينمايد

در  "بحت"که همان ذات " احد"لوطين چنين برخواند ميشود که او به از افکار و آثار ف
نيز تعبير "  مندک"ات بال نعت در طريقت اسالمی است که  به اسالم تصوفی است و ذ

شده است و مقصد از خدای يگانه اسالم است و ساير اديان توحيدی و ابراهيمی معتقد 
شکی نيست که به او  حاالت و تجربيات عرفانی  نظير ، منصور حالج ، . بوده است

 که در سراسر کتاب  ُنه گانه .عين القضاة همدانی  و ابايزيد بسطامی  دست داده بود 
و قابل از اين سبب است که غايت و ماهيت  تجربۀ ا. او اين معنی بچشم ميخورد های

طين را  وحدت وجودی و ضد اصالت عقل دانسته  اند؛ زيرا عدۀ فلسفه افلو. سوال است 
 او عقيده داشت  که ميشود انسان  به  فنای نفس برسد  و بعضی ها تجربه های او را 

 تشخيص کرده اند ، و عده ای گفته اند که افلوطين سعی داشت  تجربه های اصيل عرفانی 
او در .  به اثر مجاهده به وحدتی  که نفس او در ازل  با احد داشت  مجددًا متحقق ساخت

فلسفه وجودی خويش  که وارث فرهنگ های متعدد است  احد را متعالی  و منزه ميداند  
ز سوی ديگر احد را غير قابل حصول  و هم غايت مطلوب ا. و هم وحدت مطلق 

اين تناقضات  فکری که ظاهر افلوطين  و همچنين کشمکش . مجاهدت های نفس  ميداند 
در   .های معنوی  او  حاصل اين اعتقاد است  که در جهان بينی او وجود داشته است

هان چگونه از احد  نشئت  بايد پرداخته شود ؛و اما جناين جا سوالی پيش می آيد که به آ
  گرفت؟ 

 جهان را  از خالق جهان ) دو بينی ، دويی(اسالف افلوطين  قايل به ثنويت  بوده 
اگر خالق و مخلوق  ذاتًا . ليکن ثنويت نميتوانست  مسأله را حل کند . متمايز ميدانستند 

 همچنان متباين يکديگر باشند ، در آن صورت اين مسأله  که جهان از کجا آمده است 
جهان بالفعل  متمايز از : خ افلوطين  به مسأله اين بود که  پاس. ند الينحل باقی ميما

برای توشيح اين معنی  . خداست  نه بالذات، جهان خداست ليکن خدا جهان نيست 
و اين ثبوت دشوار را از راه تمثيل؛ عقل کلی  . افلوطين به نظريه صدور متوصل ميشود 

بر اثر همين  . دوری پديد آمده انذاتی و ص) درنگيدن( در نتيجۀ  دوو نفس ُکلی  هر
نسبت ميان احد و اقنومهای .  حاصل نميشود آنها  در منشاء  و اصل انتشاء نقصانی 

ديگر را افلوطين  به نسبت ميان خورشيد و اشعۀ آن  و يا با حرارت آتش  يا سرما و 
اين سوال  که آيا ميشود برای چنين او ب. برف  و يا بوی خوش  و عطر تشبيه ميکند 
درک معانی صدور  و تشعشع :  ميکند تبيينمفهومی  معنای فلسفی قايل شد ؟  را اينطور 

وانگهی، اگر اين  .انوار  در مورد موجودات  روحانی  و معنوی بسيار دشوار است 
 دانه  را به عنوان ريشه و" احد"جريان ازلی  و ابدی است ، پس چه دليلی است ، وی 

. در نظر ميگيرد ، قوه ايست که از همه چيز بيرون آمده به فعليت و کمال ميرسد 
بهمين دليل  ...  موجود نباشد هائیپس اگر ضرورت دارد که احد به تن:افلوطين ميگويد 
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 که از آن نشئت ميگيرد  هائیيز  و در غياب آن چ هائینيز ضرورت دارد  که نفس به تن
چنانکه گويی  آن چه از آن پديد می . د ميکند و خود را بسط ميدهد موجود نباشد،  ايجا

موجود . آيد از يک دانه تخم بدون اجزا توليد ميشود  و به مرحله کمال محسوس ميرسد 
نخستين  همواره در مقام  خاص خود باقی ميماند  و آنچه از او صادر  ميشود  گويی از 

 2  .دغير قابل وصف توليد ميشو) قوت(يک قدرت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

   دومفصل 
  

  تفکر هند پيش از اسالم 
    

  
 

دين هندويی  پيش از :" در کتاب رگ ودايی  بيانی ظاهرًا متناقض  گفته آمده است
 ادامۀ ديانت  )هندوئی(به اين معنی  که دين و آيين هنويی ." ورود به هند  آغاز ميشود

و واژه  .  ی که به هند آمده بودند ميباشد هاآريائی است که متعلق به آريائینژاد هند و 
به معنی درخشيدن است  که معنی خدا را افاده ميکند که در التينی ) diva(سنسگريتی 

يا " Mithra"همان ايزد ايرانی " Mitra"ميباشد و ايزد  ودايی ميترا " dues"بنام 
يتاليايی، ی، اوقتی  تحقيقات تطبيقی اقوام تئوتونی، هلنی، کلتی، اسالو. مهر است 

گی از يک نژاد هندو اروپايی بر خاسته اند  صورت گيرد اين ارمنی،و ايرانی که هم
" animistic"نکته واضح ميشود که اساس  ديانت آنان  بر باور های انوميستی 

و اعتقاد  به تعداد کثيری  از ايزدان کوچک ، که هر يک موکل به امر ) جانپرستانه(
با تاسف  بايد گفته شود که  از اين روزگار  نه تاريخ . داشتخاصی  بوده اند قرار 

رسمی  بر جای مانده  و نه آثار باستان شناسی بجای مانده تا  موطن اوليه اين نژاد کهن  
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 1را معين ، و يا خروج  آنان را  در دوره های تاريخی  از آن سر زمين معلوم گرداند
بپردازيم  معلومات ديگری درين ) Vedas(ها بجز از اين که به تاريخ فلسفه و دين ودا

که کهن ترين آن همان رگ ودا ميباشد که شامل بيش از . گستره  کهن وجود ندارد
ی از نسل های پی در پی  به آن نيکهزار سرود  است  که در طی قرنهای متوالی شاعرا

 دارد  و که اين سرود های مذهبی  به معتقدات  دينی  زمان خود بستگی. پرداخته اند
قوه و عامل طبيعی اند  ) Personification(معموًال به پرستش ايزدانی  که تشخص

 و جشن های خاص مذهبی که  طول و تفصيل آن به  از  مناسبت ها 2.اختصاص دارند 
ای  دار،م که اين قوم با قدامت و بزرگدرازا ميکشد ميگذريم و فقط همينقدر ميگويي

ده اند که ممثل يک زندگی اجتماعی و باهمی  که نشان دهنده معتقدات و رسوم و اثاری بو
 در جشن های بزرگ آنهايک کلتور عالی و عامل ميباشد ، هستند ازين سبب  سرود های 

اين سرود ها به ذات خود نمايانگر  چندگانه  . و با اشتراک تما م مردم  صورت می بست 
   .اشد ميبپرستی و اورادی که جنبه جادو گری داشته اند

  : مفهوم خدا در وادها
گر چند جذبه و لطفيکه در مجموعه خدايان  يونانی ، بدان سان که اشعار هومر مشعر 

ست، نزديکتر ا" اصل خدايان"ن بيشک به است در دين ودايی ديده نميشود ، ليکن اين دي
  .وهيت يافته اند لاين ايزدان کوچک  يا بزرگ ، عناصر و عوامل طبيعت اند  که ا

رح ايزدان  در ودا ها  يکنواخت و يکسان نيست ، چنانچه در يک ودا خورشيد و ش
آسمان  و زمين  وقتی در شمار پديده های طبيعی  و زير فرمان خدايان  معين تصوير 
ميشوند ، و در وقت ديگر  خود از جملۀ خدايانی اند  که ذاد و ولد ميکنند  و بر 

 خدايان را به سه وسه  ذکر کرده است ، اما تعداد رگودا شماره. موجودات ديگر حاکم اند
که اين خدايان  ازلی و قديم نبوده  و مرگ پذير . ايان در همه رگودا ها يکسان نيست دخ

  . تصور شده اند  ليکن ميتوانند از راه رياضت  بر مرگ چهره شوند

  .ايزدان ويدايی را ميتوان به  به سه گروه جمع بندی کرد
آسمان  است  که  " = Dyaus"کهن ترين خدايان  دياوس:  ايزدان آسمانی  .1

به عنوان پدر و مادر کيهانی  با ) زمين" (Prthivi"معموًال با  پريتهوری 
رگترين خدايان ويدايی است اين و ايندره  از بز" Varuna"هم می آيند و 
 .د که او حافظ و نگهبان نظام اخالقی  و کيهانی است نطور عقيده دار

ندره است  که از خدايان ملی  و  مهم ترين ايزد در اين گروه اي:ضايیايزد ف .2
ولی موجود قديمی و ازلی بوده هندو .  هندو محسوب است   آريائیمحبوب 

ها در مورد او چنين عقيده دارند که وی را پدر فرزندان شجاع و دالور 
،  ديو خشکسالی جنگيد و او را کشتVtraميدانند  و او کسی است که با 

  . شکست نا پذير استسازنده صاعقهزيرا  ايندره 
" سند هو"د  چنانکه ندر وتدها  رود ها الويت يافته ا: ايزدان  زمينی .3

Sindgu)ويپس ) رود سند ،"Vipas" رود بياس  و ،
، رود ستلج در پنجاب کنونی  در سرود ها مورد  ”Suturdi”سوتوردی

گروه مهمترين  ايزد سرسوتی درين  . استمداد  و استغاثه  قرار ميگيرند
“sarasvati” اهللا رود ها است که همسر برهما.”Brahma” ايزد 

 . آفريننده بشمار ميرود

                                                 
 .Putnam ,N.Y.,1908,P.16 مذهب در رگويدا 1
  همان- 2
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   :فرجام شناسی ودايی 
در ريگودا  جز در کتاب نهم  و دهم  هيچگونه اشاره روشنی  بحيات پس از مرگ  

  وی راه عالم نخستين موجود زنده ای است  که می ميرد" ”Yamaيما . نمی شود 
ديگر را کشف ميکند ، ديگران را بدانسو رهنمايی ميکند  و در آنجا آنان را  در مقام  و 

ماوای جاودانی  گرد می آورد  يما نيکو کاران را در مقام و ماوای  تابناک  و نورانی 
  .منزل  می دهد

  :  براهمه ها
:   از  ودا شناسان می گويد ساينه يکی. براهمه ها جزِء  اصلی ودا ها بشمار می رود  

.  همه ها اطالق ميشودا سرود ها و بر Mantrasودا نامی است که  بر منتره ها 
يمات دينی   و بحث های تکاليف دينی را  با اشارات و  تعلبراهمه ها سرود هايست که 

و تصانيف ديگری هم بنام اوپانيشاد نيز وجود . در مورد  علوم الهی را در بر ميگيرد
  .ارد  که بخش اصلی گاتها را تشکيل ميدهد د

و " اتمن"غالبًا اينطور معلوم ميشود که  بنای  سازمان  فلسفی  هند  بر موضوع  
فهوم ثابتی ندارند اما بطور کلی  در اوپانيشاد  هر دو واژه  م. ست استوار ا" برهمن"
ولی رمز .ميشود بر علت اوالی موجودات عالم  اطالق " برهمن"بر روح جزئی و " اتم"

منجر به چندگانه پرستی ميشود جايز ميشمارد  که طبعًا  اين امر   آنو نشانه  را که نتيجه
در اشکال بت پرستی تبارز ميکند  و زياده رويهای اين عقايد در دوره بعد  به اوپانيشاد 

  .ارتباطی ندارد 

   : تاــــــــــــگود گيــــــــــبه
در حقيقت سخنان منظومی است  که " سرود الهی"د هنديها نام کتابيست  مقدس در نز
وآنچه درين سرود آورده شده ، نظريات و معتقداتی است  در . کريشنه به ارجونه  می گويد

باره زندگی و جهان ، که بيش از هر جهان بينی  ديگری  در ميان هندوان  قبول عام يافته 
اين ا در خود  گرد آورده است  و آگاهی بر اين سرود تمام خاصيت های  مهم ودايی ر. است 

   3.مل اغراض و غايات  منجر ميشودتعليمات  به تحصيل و تحقيق  ع

  : ويیــــــــــمذاهب هن
ماسه ها از آن اشارت رفته است اين مذهب در سال چارواکه  در رگودا در ح .1

آن  پيش از ميالد  رايج بوده ولی امروز بجز از تذکراتی در رگودا از 600
ولی تا بحاال از انديشه های چارواکه در آئين ملک داری و  . باقی نمانده است

زيرا چارواکه  اعتراض و عکس العملی است  در . کاميابی استفاده ميکنند
تفکر چارواکه به . برابر روح گرايی  افراطی  و مبالغه آميز  تفکر برهمنی

وی  عقيده مند نمی باشد هيچ چيز معتقد نبوده به وجدان اخالقی و حيات اخر
 .و صرف هدف آن خوشی و شادمانی  اين جهانی است و بس

 : مذهب جاينی .2
 معتقدات آن غير قابل قبول و باور نکردنی اين مذهب از ساير مذاهب هندو پيچيده تر است 

ذهب خود کشی را امری  پسنديده و مقدس ظ عملی نيز نا ممکن ميباشد  اين ماست و از لحا
بنيان گذار اين مذهب .  سال قدامت دارد2000ذهب بيش از مميداند  و اعتقاد اين ترين کار 
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نا گفته نماند که اصل بی آزاری نيز از معتقدات  مذهب جاينی ميباشد . مهاويره ناميده ميشود
.  

  :مذهب  بودايی -3
  

بود ، و خاندان او را   (Siddhartha)موسس اين مذهب شهزاده هندی بنام  سيدهارتهه 
 که مربوط به قبيلۀ   ميگفتند  نام پدرش سود هودنه  و نا مادرش  مايا بودGotama وتمهگ

يعنی Sakiya Mouni ساکيامونی" است و بهمين مناسبت اورا Sakiyasساکياس  
مرتاض ساکياس ميگويند که اين قبيله  در شمال بنارس  جاه و زندگی داشته اند که بودا  در "

  4. قبل از ميالد پس از هشتاد سال زندگی  مرده استهشت سال چهار صد و هفتاد و 
تاريخ دانان در  مورد  تاريخی بودن شخصيت بودا توافق کلی دارند ، و او را کسی ميدانند 

قسميکه مالحظه ميشود در بين اين دو  (5که در ششصد سال پيش از ميالد مسيح ميزيسته
ج های زندگی  خاکی  و گذرا بودن ن از راو) تاريخ تقريبًا دو صد سال مغالطه وجود دارد

عمر  چنان آشفته خاطر بوده است  که قدرت و ثروت دنيوی را رها کرده ، و به تجرد و 
ود  احساس منان حالتی در خاو که از تعليمات بره. انزوا  و مراقبه و تفکر پرداخته است

 چون نتيجتًا .رداخت   به گوشه گيری و رياضت پس از شش سال تعليم را ترک گفتهنکرد  پ
رياضتهای دشوار باعث ضعف قوای ذهنی او شد ازين کار نيز صرف نظر کرده  و روشی 

سر انجام پرتوی معرفت بر او تافت و غايت و مقصود  کوشش های . اعتدالی را پيش گرفت
   6.خويش را حاصل کرد، و از آن پس به تعليم  و تبليغ ديگران  پرداخت

تاب و ساير منابع روايات  متفرقی از حيات  او نگاشته اند ، بودا  بنا بر روايت  اين ک
ميدانست  که زندگی دنيايی و وجود خاکی  پر از درد و رنج و محنت  است، و عالوه بر 

ت ، و  هر گونه کاميابی آلوده به درد اس.اين ، درد ها و رنجهای زندگی را  پايانی نيست 
 و اجتماعی نميداند ، بلکه ريشه اين علل را  در علل درد را علل  اقتصادی و سياسی 

او . گذر است طبيعت حيات  آدمی  ميداند، زيرا آن نيز چون هر چيز ديگر فانی و زود 
، واذعان داشته است که جهل  و غفلت ما  ل پايدار تلقی ميکند حتی روح را فانی و ب

حول و دگرگونی است ، همه چيز در ت. نسبت به اين حقايق  علت اصلی درد های ماست 
و ما با تصور اينکه  دگر گونيها  بر  اساس ثابت  و تغير نا پذير استوار اند، خود را می 

قانون عّليت تنها عاملی است  که جنبش مداوم   و رشد بی پايانی را  که غايت  . فريبيم 
زير ظاهر بودا بهيچ گونه  حقيقت  وجودی دائم  که در .اين  جهان است  بهم می پيوندد

" ادیاوپانيش"متحول و متّغير عالم محسوس ثابت و پا بر جا ميباشد  قايل نبود و نظريۀ 
 نيز مردود ميدانست و متيقن بود که جستجو برای يافتن يک روح ابدی  و تغير نا پذير را

يعنی وابسته " (کرمه"وی معتقد بود  که قانون . يد  و باقی در تن کار عبث استوجا
قانونی است که در نهاد طبيعت  ما ) هر موجود به اعمال گذشته اشيت وجودی بودن  کيف

. عمل ميکند ، و از آن به هيچ روی  گريز ممکن نيست، حال و آينده  معلول گذشته است
دانسته است که معنی Nirvana" نيروانه"را رسيدن به "  کرمه" از هائیاو تنها راه ر

ت که از اين طريق ميشود  بر زايشها  و مرگهای آن خاموشی است ، او معتقد بوده اس
پی در پی  غلبه يافت، و نيروانه را  مفهوم صرفًا خاموش شدن نميدانند  بلکه آن را 
متضمن  کمال  و فرخندگی و نوعی وجود خالی از عنانيت  و سر شار از آرامش و 

    7.سرور  ميدانند
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يکند که به رياضت نفس مبتنی است  بودا برای رسيدن به نيروانه ، روشنی را توصيه م
  کردار - گفتار درست –اراده درست –ايمان درست :"و هشت وجه يا شرط دارد

اما .  انديشه درست  و تمرکز درست همۀ قوا - کوشش درست – معاش درست -درست
او چهار شرط اول را برای  مردم . تأکيد بسيار داشته استاو بر موضوع معاش درست 

  . شرط دوم را برای رهبانان و خواص توصيه ميکندعادی و چهار
 و –  کذب -  زنا -  دزدی-از قتل:"بودا پيروان خود را از اين چيز ها نهی ميکند

ور و خواص راهبان را  بر عالوه امور مذکور  از صرف غذا در غير  مشروبات سکر آ
ت، و استعمال و بازی، از پوشيدن ملبوسات گران قيم اوقات  مقرر ، از تماشای رقص

. و بزرگ و از پذيرفتن زر و سيم منع ميکند عطريات ، از خفتن بر بستر های نرم
دستگيری از ضعيفان، رعايت نظافت و طهارت ، داشتن صبر و شهامت ، پرداختن به 

 که ؛ واما برای راهبانیتفکر و حفظ سکوت، را بر همه پيروان خود واجب دانسته است 
بدين  طريق  . عليمات سخت تری را  توصيه کرده استه اند تترک و تجرد اختيار کرد

پيروان بودا در دو شق مختلف از همدگر قرار دارند گروه اول زندگی کامًال انسانی دارند 
که اين برای جلو گيری از  زايشها و .و گروه دوم  خالی از احساس و غير طبيعی است 

رات گروه اول بخاطر  تنظيم و مرگهای پی در پی ضروری پنداشته ميشود  و دستو
  .روابط  ومناسبات انسانی سود مند است

  :از لحاظ وضع دينی ، آئين بودايی بدو مذهب يا مکتب تقسيم ميشود:  مذاهب بودايی 
و کتب مترقی معروف به Hinayanaمذهب سنتی کهن  

، که اين اعتقاد دارد" کرمه"که اولی به قوانين Mahayanaمهايانه
 و نيز   زندگیمسائل سرد و خشک  و تجريدی  با مکتب بر خورد

ب انکار  از وجود خداوند ، با خواسته و نياز های تودۀ مردم  بسب
اخالقيات پيروان  مکتب هينانه  بوی خود پرستی . ساز گاری نداشت

ميداد ، زيرا در اين مکتب هرکس در بند خالص خود بود و با نياز 
 . نداشتهای اخالقی  و روحی ديگران  کاری

 که اين ا برآيد دد رفع کمبوديهميخواست تا در ص: مکتب مهيانه 
 کمبوديها را جبران کند 

با آنکه بودا خود با الفاظ متافزيکی  ميانه يی :  مکتب فلسفی بودايی 
نداشت  و دين او در اصل يک نظام اخالقی ،بدون اعتقاد در امور  

 دشوار  مسائلد را از ولی پيروان او نتوانستند  خو. فوق طبيعی بود
که بر  .  و پيچيده عالم وجود  و علم معرفت بر کار نگاه دارند 

 دو مذهب بودايی ، چهار حسب تمايالت و معتقدات ميتا فزيکی 
مکتب فلسفی  در ميان آن بوجود آمد ، دو مکتب در مذهب هينانه و 

 از که اين مکتبها عبارت اند . دو مکتب در مذهب مهايانه بوجود آمد
 YogaacaraيوگاچارهMaadhyamika ماديميکه 
و مکتب  Sautranikaساوترانيکه
 8ميباشد Vaibhasikaوايبهاشيکه
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در چهار Vedanta – Sutraمطابق به افکار مربوط به برهمن که در کتاب ودانته سوتره 
  ماهيت ذات برهمن و نسبت او با جهان : فصل مورد بحث قرار  گرفته است

اسباب و فصل دوم  شامل مجادالت  و مناقشات ؛ فصل سوم .   هستی و روح جزئ
های تحصيل  معرفت کامل؛ فصل چهارم نتايج اين معرفت و چگونگی هستی  بعد  طريقه

  .از مرگ  مورد نظر واقع ميگردد
و  حلول نمود  آنهاپس از خلق اجزاِء عالم ، خود در : در تعريف برهمن آورده اند که

ما  آفرينش ا.  را تعين نمودآنهاديگر  از يز های  و پيدايش چ آنهاچگونگی تکوين  
برهمن چنان است  که گويی خود بصورت  هر چيزی که  معلول عمل اوست  در می آيد 

  .زيراعلت و  معلول بايد دارای طبيعت واحد باشند. 
برهمن است، و اين کنايه از آن است  که ) Lila" (بازی"و اما در مورد آفرينش جهان

 از  معنا و اهميت است ، زيرا از یرهمن را در اينکار  قصدی نبوده ، و جهان خالب
برهمن حقيقی است ، جهان موهوم، روح برهمن، و ديگر " نقطه نظر فلسفۀ  ودانته  

زيرا  هر . برهمن هيچ چيز شايستۀ يافتن و بهره گرفتن  و شناختن نيست"  و نيز "هيچ
   9." رهمن ميشودکه برهمن را بشناسد ، خود او ب

بر عالوه اين ديانت دارای تکاليف شرعی ميباشد که  ما بطور خالصه نامهای طريق 
نيايه . 5_ ميمامسايا اوتره ميمامسا.4 –پوروه .3-يوگه.2 -سانکهيه. 1:های آنرا ميگيريم

 آگاهی کافی در اين حقيقی برای تعريف و تشريح حقايق وولی مدارک و دانش تاريخی و 
هات نخواهد بود، از اين رو   از شبیجود ندارد و يا اگر وجود هم داشته باشد خالزمينه و

وايشيکه که اين کلمه .6اکثرًا بقسم افسانه   ها  در بين اين ملل فراوان قرار گرفته است ،
  .يعنی اختالف و چند گانگی استvisesaمشتق از 

ازپنجصد  مليون از مردم چين و خالصه اينکه به عقيده  بودا که امروز قريب به اضافه تر 
جاپان ، انام ، سيام  و کوريا  و تبت  و بيرمانی و هند و ترکستان  و غيره  پيرو  مذهب او 

  . هستند 
از همان  اوايل اسالم  در " بلوهر"و " بوزاسف"سر گذشت بودا  در کتب اسالمی  بعنوان  

ابو جعفر محمد بن علی  بن (وق توسط شيخ صد" اتمام الدين و اتمام النعمة" اواخر کتاب
   10.در اواسط قرن چهارم  تاليف شده است ) الحسين بن موسی بن بابويه القمی

همچنان مولف شهير اسالم عبدالکريم شهرستانی  در کتاب توضيح الملل خود در مورد 
م ُمتّکثرو بسيار ، و ملت عظي هند امتی است ":آراء و افکار  و عقايد  هندوان آورده است 

  .اند،وآرای ايشان گوناگون ميباشد
 .که مطلقًا انکار نبوت کنند) برهمن(براهه  .1
 دهريه .2
 متوصل شوند) ع(و قومی به ملت  ابراهيم (متشبث شوند "ثنويه" .3
 اند " صابئه"اکثر ايشان  بر  مذهب  .4
 قائل اند "روحانيات"انانيکه به  .5
 "هياکل"صاحبان  .6
 "اصنام"صاحبان  .7
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قائل اند و طايفه يی از اهل هند که قائالن به نور و ظلمت هستند به برهمنان را به نفی نبوت 
قائل هستند ولی طايفۀ  برهمنان مطلقًا به اين عقيده هستند که نبوت اصلی ) ع(نبوت  ابراهيم 

  11 " معاندان  داليل مقرر داشته اند ندارد، و بر استحاله ثبوت نبوت  با
نزد ايشان شخصی " َبد" معنی  ”Buddha“ )بودا. (اند" َبدَدَه "و از آن جمله اصحاب  

است  که در اين عالم متولد نشود ، و نکاه نکند ، و نخورد ، و نه آشامد ، و پير نشود، و 
  .نميرد
بودی و تفسيرش سيد و ) Sakya-muni(که در عالم  ظاهر شد  سکمين" دیبَ"اول و 

ست و او اولين بودايی بوده هزار سال او از وقت ظهورش تا به هجرت  پنج. شريف است 
است و معنی آن لفظ انسان  ) بوديسعيه" (بودسته"يا " َبد"است که مرتبه آن فرو تر از مرتبه 

و به اين مرتبه به صبر ، و عطيه توان رسيد ؛ و رغبت کردن در چيزی که . طالب حق است
ها  و ميل ها  و لذتها واجب باشد  رغبت در آن ، و امتناع و تخّلی  از دنيا ، و شکستن آرزو 

قتل ذی : (  ده گانه، و پارسايی از محارم ، و رحمت به جميع خلق ؛ و پرهيز از گناهان 
  از اين جهان نا پايدار  هائیروح، حالل داشتن مال مردم، زنا، کذب، سخن چينی،  انديشه ر

 اين ده و به استعمال. ، شناعت القاب، سفه، انکار به اجزای آخرت بسوی جهان جاويد
  .....جود و کرم و: خصلت تمام شود

 بسيار خواص آن اقاليمبه زمين هند  از آن مخصوص است  که در" َبدَدَه "ظهور : و گويند
 قابل ياد آوری است که در کتاب توضيح الملل 12.، و اهل رياضت و اجتهاد بسيارند هست

است  تصنيف و تشريح شده نيز تمام   فرقه های مذهبی هند که اصل کتاب به  زبان  عربی 
  .است که از شرح دوباره آن صرف نظر کرديم

علمای اين طايفه به فلک و نجوم و احکامی که مربوط به آن ميشود : اصحاب  فکرت و وهم
قايل اند؛ اين گروه از علمای  پيروان بودا ميباشند که بعلم نجوم  و احکاميکه در باره ستاره 

سعد اکبر گويند بخاطر رفعت "را " زحل"اينها  . بت ميدهند نسآنهاشناسی و افالک را به 
مکان ، و بزرگی جرم او، زحل را سعد و عطا کننده سعادت تلقی ميکنند، که ضرر های 

اين .  ساير کواکب را  دارای طبايع و خواصی ميشناسند آنها. جزوی از نحوست  رساند
اين گروه به تفکر . ست قوی دشته اند گروه خواص ادويه  معتبر را دانسته و در علم طبابت د

 اعتقاد آنهاو نيز 13.احترام و تقديس خاصی دارند  و آنرا  علم محسوس  و علم معقول ميدانند
دارند که صور محسوسات  بر فکر وارد شود، و نيز  حقايق  معقوالت بر فکر وارد گردد؛ 

اگر بليه ای رخ دهد  چهل عادت اهل هند آن بوده است که . پس فکر مورد  هردو علم  است 
بيم کننده و (يب به تجريد  و تهدآنهاکس از زمره اهل تفکر که از مخلصان اند جمع شوند ؛ 

گردانيده باشند که در دفع  ) رام کننده و دست آموز فرهنگ لغت ( رايض وهم ) ترساننده 
گشاده (ک  مفضیشّدتی و اندفاع بلّيتی که متوجه ايشان گردد سعی کنند، و آن بال که بهال

  14.شده باشد مندفع  گردد) شونده
تناسخ در بين ملل  باطله رسوخيت دارد  و به  طريقه های مختلفه  آنرا معتقد  : اصحاب تناسخ

ده و در تناسخ  هنديان وو اما تناسخ در بين اهل هند نظر به ساير اقوام و ملل  قديمی ب. هستند
مرغی هست که " نين عقيدتی و جود داشته است کهدر بين هنديها چ. از سايرين ممتاز ترند

) جوجه(قرارگاهش  درختی معين است و بر آن درخت بيضه  می نهد ، و چون به  جوزه
کشيدن نزديک شود به منقار بيضه را بشگافد و از آن بيضه آتشی زبانه می زند  و مرغ 

                                                 
تحشيه، مصطفی ) 548وفات ( توضيح الملل ، ترجمه کتاب ملل و نحل  ، تاليف ابوالفتوح محمد بن عبدالکريم  شهرستانی -   11

 .228 – 219،ص1362تهران ،چاپ شرکت سهاميافست(خلقداد هاشمی  به اهتمام جالل نائينی 
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 است ، در آن غار ميسوزد ، و از آن مرغ روغنی روان ميشود ، و در بيخ آن درخت غاری
جمع ميشود ، و چون سالی بر آن بگذرد  و از اين روغن مانند  آن مرغی  پديد  می آيد و 

  . می پرد و بر آن درخت می نشيند  و دائم بر همين حال باشد
عقيدۀ .مثل اين مرغ است) فراز و نشيب(، در ادوار و اکوار} دنيا و اهل آن{َمَثِل : و گويند 

دوريست سر بسته  که دايره وار  از يک نقطه حرکت ) افالک(ت که جهان اينها بر اين اس
 نظام هستی را در  يک آنهاخود را آغاز کرده سر انجام  به همان نقطه عود ميکند يعنی 

دايره سر بسته در  حرکت می بينند و اختالفی را ميان دور های فلکی قبول ندارند  و معتقدند 
دا يافته بود عود  کرده ، و نجوم و افالک  بر مرکز اول دوران  ابتکه  موثرات  به آن نسخ 

ه ؛ پس متاثرات که يافته  و ابعاد  و اتصاالت  و مناظرات بهيچوجه  از وجوه اختالف  نيافت
و اين  تناسب  ادوار و . وجهه  مختلف نباشدظاهر شود  بيهچ) فعل و انفعال(ات از آن  موثر
  .اکوار است

  اختالف است که چند سال است ؟ "  کبری "و ايشان را در دور
وبعضی گويند به سه صد هزار شصت هزار . اکثر ايشان بر آن اند که سی هزار سال شود

و . اعتبار کنند ، نه سير سيارات " ثوابت"و در اين دوره سير   . 360,000.600,00سال
از نارّيت و   و کواکب.آب و آتش و باد : مرکب است  از" فلک"اکثر اهل هند بر آن اند که  

   15سدو عنصر آتش و هوا  خاصيت پذيرند وب پس کواکب از .هوائّيت  ترکيب يافته 
روحانی کنند  که ) واسطه (و از  اهل هند  گروهی  اثبات  متوسطات : اصحاب روحانيات
 کتابی  به  پيغمبری  از نزد خدا ی عزو جل  می آيند  و مردم را به چيز بصورت آدمی  با

و معرفت  . ع کنندان بيان حدود نمايند  و تعين شراياين.   نهی ميکنندهائیی  امر و از چيز ها
او از حطام دنيا  و استغناء  از اکل و شرب  ) دور شدن ، پاک دامنی(صدق اين  شخص  بتنّزه

  .و نکاح  تواند بود
" شب"ا  است روحانی  که او ر" َملکی"زعم ايشان  آنست که  رسول  ايشان : کابليه .1

 گويند، 
فرشته يی بود  بس عظيم  که در " بهادون"هندو ها  عقيده دارند که : بهادونيه  .2

 او را بکشتند  و صورت انسان عظيم  ، نزد ما آمد و او را دو برادر بود، برادران
، و از خونش بحر  ها جريان يش کوهها آنها ساختند ، و ز استخواز پوستش زمين را

رای دستورات و قواعد مذهبی نيز ميباشند  که بطور مثال از زن  که اينها دا. يافت
زنا کاردور ميگريزند  و در کوه  جورعين يا حورعين  حج ميگذارند و در آن کوه 
خانه ای هست که  تنديس بهدون در انجا گذارده شده است  و به جهت تقرب به اين 

صنم  در مراجعت نظر به حرام  بعد از تقرب به زيارت آن  آنهاصنم  قربانيها کنند ، 
 .نکنند  و هيچ بدی از قولی يا فعلی بکسی نرسانن

است  که از " ملکی روحانی"ايشان  " رسول"زعم ايشان اين است  که : باسويه .3
آسمان بصورت بشر فرود آمده ، و ايشان را به تعظيم  آتش  و تقّرب  آن امر ميکند  

 را نهی آنها. وغن انداختن و قربانی هاو به آتش تقرب کنند  به عطر و طيب  و ر
و سنت و رسم کرد  که ايشان  متوشح .کرد  از قتل و ذبحی که نه از برای آتش باشد 

باشند  به ريسمانی  که از دوش راست  در زير ) جامه پوشيده و شمشير آويخته(
طعام  از خمر ؛ کذب و همچنان از ذبيح و آنها)زنّّار. (دوش چپ  آورده گره  ببندند

و به  . منع شده اند اما زنا را روا دانست  تا نسل قطع نشود) غير ملت خود(بيگانه 
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پيروان خود امر کرد تا صنمی بشکل او بسازند  و به آن تقرب کند و بعبادت آن 
 .مشغول باشند

 ايشان ملکی است  روحانی  بصورت  رسول" زعم ايشان آنست  که :  يه باهود .4
و بر گاوی سوار است و تاجی  از استخوان سر آدمی در " باهود"و اسمش " شيری"

استخوان باالی مغز (سر  و قالده يی بر گردن  دارد  و در دستی استخوان  قحف
، نيزۀ کوچکی که زوبين(انسانی دارد ، و در دست ديگر  از استخوان  مزراقی ) سر

که ) يکردندم بر سر آن دو شاخه بود و در جنگ های قديم آن را بسوی دشمن پرتاب
بر ايشان در آمد در حاليکه  بر گاو نری سوار :" سه شعبه دارد ؛ يا به عباره ديگر

ی سر ها ، و آنهابود  و بر سر تاجی داشت  آراسته به استخوان مردگان، استخو
گردن بندی از همان استخوان  در گردن داشت و در يک دستش  استخوان کاسه سر  

 –و ايشان را بعبادت خالق ." ۀ  کوتاهی بود سه شاخهانسان  و در دست ديگر نيز
و امر کرد  که بصورتش  صنمی  سازند  و .  با عبادت خويش امر ميکند –عزوجل 

 و از هيچ چيز پرهيز نکنند ، .به عبادت آن مشغول باشند 
 

ره   صابئه يا ستافتاب را در هند پرستش ميکنند بنام که ماه  و آااينه: آفتاب و ماه پرستان
  . پرستان  ياد ميشوند

مذاهبی را که قبًآل ذکر شد در اخير  به اصنام  پرستی انجام می يابد و اين : بت پرستان
احث قبل به آن اشارت شد و  الهه های غايبی ميدانند که در مباصنام را  قائم مقام آن 

" ، "جلهکيه"، " دهکينيه"، " برکسهيکيه"، " مها کال" از جمله اصنام مهم شان  
  .و غيره ميباشند" اگنواطريه

  
  : حکمت در هند

که يکی از شاگردان فيثاغورس بود و به شهری از شهر های " قالنوس"هنديان  توسط  
قالنوس حکمت را به  . را در هند پراگنده ساخت" فيثاغورس"هند افتاد رای 

لطيف (او مردم را به تلطيف  . که شخص فهميده و ممتازی بود آموخت" برحمنين"
ابدان و تهذيب نفس ترغيب مينمود ، و ميگفت  هرکه  نفس کند ) گردانندن چيزی را

سعی نمايد ، و بدن ) حقير و ناکس و بی غيرت(، و در بيرن آمدن از اين  عالم  دنس
رزايل اين عالم پاک  دارد  بر لوح شعورش  هر چيز ظاهر )چرکيها(را از اوساخ

و ) خوشمزه دان(،و ملتذ)ه ، پسند کرده شدهدوست داشت(شود، و مسرور و محبور
  16.نرسد) مانده شدن و رنجه شدن(عاشق باشد، و به اين شخص  لغوب

 
 و شش سيستم فلسفی هند که ياد شد  سخنی در باره نويسندگان  -تأثير اسالم بر افکار  هندويی

 آن روی بود که  قبل اين نه از. متفکرانيکه بعد  از ورود اسالم  پيدا شدند ، به ميان نياوريم 
ان سبب بود  که در افکار ايشان  هفتم  می زيسته اند  کم اهميت تر اند ، بلکه بد/از قرن اول 

أثير مستقيم يا غير مستقيم  آرای اسالمی  آشکار است که شرح جزئيات آن  بعدًا بيان خواهد ت
بوده ، و هيچيک از جنبه شد  که اثرات اسالم  در عقايد  فلسفی  هند  بسيار عميق و پايدار 

هفتم  اسالم / زيرا در قرن اول. های  مختلف  تفکر هندی  از اين کيفيت بر کنار نمانده  است
بوسيله  تاجران  عرب به شبه قاره  راه يافت ، بوسيله صوفيان و مومنان  مسلمان تبليغ شد، 

 به هند هجرت کردند  ای کههو به وسيله حکام  و فرمان روايان  سلسله های مختلف و مهاجر
تحکيم و تثبيت گرديد ، صوفيان  که متفکران توانا و با نفوذ بودند ، افکار بوميان را  تحت 

 و توانستند آرائ و عقايدی  را که  مسلمانان  تأثير  شخصيت  و تعليمات  خود قرار دادند ،
                                                 

  ببعد440 همان ، ص- 16



 28

واولين . عه دهنداز قرآن و حديث  و سنت  دريافت  و اظهار ميکردند ، به نحوی موثر اشا
 به هند قدم  نهاد ، 96/712مسلمان فاتح که به هند قدم گذاشت محمد بن قاسم بود که در سال 

 به 1274/1857و روش و رفنار  او سرمشق همۀ فرمان روايانی قرار گرفت  که تا سال 
  که به بهانه يی اين  حکومت عام پسند مسلمانان هند توسط. شبه قاره هند حکومت داشتند

بازيهای شيطانی امپراتوری انگليس از ميان  برداشته شد اما  آثرات آن تا هنوز دو دولت 
   .مقتدر مسلمانان  را در بنالديش و پاکستان باقی گذاشت

.  ليکن بايد توجه داشت  که اين وضع ، تحميل يک فرهنگ  بر فرهنگ  ديگر نبوده است 
 تبليغ کرد و گسترش  -که بلند و برنده باشد  ند  هر چ-ا هرگز نميتوان با شمشير  فرهنگ ر

آنچه در هند روی داد ه طرد يک فرهنگ و جايگزينی فرهنگ  ديگر نبوده ، بلکه . داد
آميزشی بوده  است ميان  آن دو، يعنی  جلب عناصر فرهنگی  اسالمی و قبول  آن  بعنوان  

 زمينه فلسفه کردند ، آنچه شنکره و رومانوجه در. بخش اساسی  از فرهنگ آن سرزمين 
کاری بود که گروه ديگر  در قلمرو دين  و اخالق و سياست  اجتماعی  بجای آوردند، و 

يگانه پرستی و اخوت  جهانی اسالم  و تلقی مثبت  . نتيجه آن غنای  عالم فکری هند  بود
از اصالحات اجتماعی بسوی  ايجاد جامعه فارغ  . نسبت به زندگی  مورد تأکيد واقع شد 

شودره ) sudras(محروم  و محکوم  ] تمايالت طبقاتی  معطوف و متوجه گشت  و به طبق
اينها همه حاصل  تأثير اسالم  بر شيوه های تفکر . حق داده شد  که چون ديگران زندگی کنند 

  .هندويی بود
پس از استقرار " وايششيکه"و "نيايه" حاکی از اينکه  دو مکتب داليلی در دست است 

م  در يک سيستم فلسفی تنظيم  و تدوين يافتند ، و عالوه بر اين ، بصورت يک نظام  اسال
فلسفی  توحيدی در آمدند ، و برای نخستين بار  در تاريخ فکر هندويی  آنچه را که به عنوان  

 17.دوان  می شناسيم ، در اين سيستم فلسفی  مطرح گرديدنداليل  وجود  خدا  از ديدگاه ه
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  وم سفصل
  : 18انديشه چينی قبل از اسالم

  
آخرين سالهای فرمانروايی خاندان چو با ) قبل از ميالد256الی1122(دوره سلسله چو 

وخته شده جنگ های اغتشاشات ، نا آراميها  و فروپاشی های نظامهای  چينی و افر
که در اين دوره نيرو های  . ه استهان چينی ها را متالشی ساخت توام بودخانمانسوز  که ج

قديم سياسی واژگون  و ارزشهای باستانی در معرض شک و سوال قرار گرفت  و يا به 
مکتب های بزرگ فلسفی " وين بی "بقول " دوره نا بسامانيها"در خالل اين . کناری نهاده شد 

" موهيسم"(زوموت"گ، مکتب تائوتيسن"، مکتب تائو " کنفيسيوس"ديگری را از قبيل مکتب 
چينيان مردم . را  پديد آورد" يين يانگ"مکتب قانون گذاری ، مکتب اپيکوری چينی و مکتب 

 نهصد وره  استقرار خاندان چو که حدودًاکشاورز بودند از همين سبب هيچ فيلسوفی در د
لذا در فلسفه چينی خود ماندگی و .سال حکومت کردند فراتر از  مرز های چين  نرفتند

  . بر تفکر فلسفه چينی حاکم  بود) گوشه نشينی ، جدا شدن (اعتزال
  

هنيت دهقانی بود  و دست کم با اين ذهنيت ذلسفه باستانی چين در واقع همان ف  
وابستگی بسيار داشت ، از اين سبب واکنش  متفکران چينی همان برداشت و تفکر برزيگری 

ابل هم ميدانند که در يک محور قرار در چين فلسفه کنفيسيوسی وتائويی را دو قطب مق. بود 
.  را بيان ميکندداشته و هر دو با شيوه های خاص خود انديشه ها و آرزو های دهقان چينی

  بر تعهدات خانوادگی  تکيه  دارد  و آئين تائو بر نيروی زيبايی  و رمز و آئين کانفسيوس 
ز بارز ترين خصلت های ازين سبب است که اخالق خانواده ا.راز طبيعت  پا فشاری دارد

در نظام تفکری چينی . ن مرتبط  ميشوده   خانواده و نظام اخالقی چين بآفلسفه چينی بود
: قانی  آشکار است  غلبه  ذهنيت  دهآنها که در تمام چهار خصيصه ممتاز بنظر ميخورد

، و  اخالقیمسائلفقدان ميتا فزيک، کمبود نظريه پردازی و موشگافی  منطقی، شيفتگی به 
  .نظريه واپس نگرانه  تاريخ

  

                                                 
عضو مسسه تحقيقات  وبرنامه ريزی (هوارد ديدز بری ، استاد تاريخ در دانشگاه امريکايی واشنگتن، ترجمه کامران فانی - 18

 1361گاهی ، چاپ نشر دانش) وزارت  فرهنگ و آموزش عالی
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چينائيان معموًال نظريه  رسمی و سنتی تاريخ را  نظريه واپس نگرانه ميدانند ؛ بنظر   
چينائيان  عصر  شگوفايی بشريت  آن قدر در گذشته های دور به وقوع پيوسته است که 

خرد  .د نداردتاريخ از آن جز  فساد و تالشی  درد ناک آن  عصر  آرمانی تاريخی چيزی بيا
مندان چينايی  در جستجوی همان راهی هستند تا  بشريت را  به آرامش  و صلح و عدالت  و 

 در چين هر قدر که  سر .هم آهنگی  همان عصر طاليی  که به آن معتقد هستند  باز گردانند 
   . آغاز مکتبی قديمی تر باشد آن عقيده از اعتماد  قويتری بر خوردار ميباشد

  
 – 298(وهسون تزو) م.  ق289 – 371(منسيوس) م. ق479 – 551(سيوس کانفي  

 ما بعد الطبيعه  عالقۀ نشان ندادند و حتی از آن بی خبر بودند؟  مسائلبه )  م .  ق238
 معرفت  شناسی از چه  مسائلکنفسيوس  نمی خواست بداند که حقيقت غايی کدام است  و 

اما منسيوس .  يارانش يک مکتب تربيتی است در واقع مکتب کانفسيوس و. قرار ميباشد 
وهسون تزو  هم به ميتا فزيک بی عالقه بودند ، ولی منسيوس به نيکی سرشت انسانی و 

  . تزو به بدی  آن معتقد  استهسون 
  

تفکر فلسفی چينی ، هم  در زمان باستان  و هم در قرون وسطی ، عالوه بر فقدان    
، از ظرافت منطقی نيز بی بهره ) معرفت شناسی(ستمولوژیو اپي )الهيات(مباحث متافزيکی  

  .بوده اند 
    

باری در تاريخ ملل عدم تناقض منطقی  و افراط در  تحليل های منطقی  هردو جلو انديشه 
به ستونی و انديشه راميتواند عدم تناقض .  ی تازه  را ميگيرد هاهای بکر  و درک و دريافت
مکتب مدرسی در شناخت پديده ارزش ه قرون اوستايی ن دوربکشاند چنانچه  در واپسي

تيزی و (  بی حد و حسر  بر حدتمنطقی دچار کج فهمی شد  و اصحاب مدرسه به تکيه 
و يا به سبب مشکالت  فيلسوفان چينی  يا به علت بی عالقگی. منطقی به اشتباه افتاد ند) تندی

واقعی منطق را  در کسب   وجود داشت  هر گز نقش آنهاذاتی  که در زبان مکتوب 
د هرگز  تفکر را به زنجير وزيرا اگر منطق درست  بکار ر. لومات جديد  در نيافتند عم

زيرا منطق به انسان  آزادی و دليری می بخشد  انديشه غير ) الفرد نورث وايتهد(نميکشد
  ؟  ذهنی  چه ميکند و بکجا ميرودمنطقی بجايی نمی رسد  چرا که هرگز قادر نخواهد شد بداند

 که با منطق سازنده مانوس نباشد  از نتيجه های که در نتيجه  بحث و جدل فرا روی می آيد 
  .بی خبر می ماند و نتيجتًا  بدنبال  انواع گوناگون فرضها  لزومًا بی خبر می ماند 

  
همچنان است  فلسفه  ژاپونی ها  که  در عرفان مه آلود  محو ميشد  و دو دستی به ال   
وايتد در باره عرفان مه آلود يا .تجربيات روز مره می چسپند) اگنوستی سيسم( گری ادری

تفکر نظری ناب  که : "خيره  و ناشناخته و نا باورمندانه چينايی و جاپانی چنين می گويد
تحقيق حقايق جزئی  ويا صالبت منطقی  بر آن مهار  نزند  بی فايده تر  از تحقيق محضی 

  ."کر باشداست  که خالی از تف
  

، فقدان  تفکر دينی، و نقص بديهی است   که هم گرايی نظريه واپس گرايانه  تاريخ  
عليم منطقی ، خصايص بارز  فلسفه کالسيک چين است، اما اين خصيصه ضعف بارز ت

منطقی  تفکر دينی موجود در آن را  نيز توجيه ميکند ، چنانيکه مالحظه ميشود اخالق مشغلۀ 
زندگی اخالقی  تنها مسئلۀ  فلسفی بوده :" بگفته سوزوکی . چينی بوده استاصلی فيلسوفان 

است  که جدًا عالقۀ چينيان  را بخود معطوف داشته  و ايشان آن را  شايسته جديد ترين  
 ، آرمان  فيلسوف کالسيک چين تحصيل زندگی  هائیدر واقع تحليل ن." تفکرات دانسته اند

تو که از زندگی چيزی نميدانی ، : کانفسيوس ميگفت  . نيکو در گوشۀ از کرۀ خاک بود
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؟ دنيای حّی و حاضر  نياز به تمامی  همت و شجاعت  و چگونه ميتوانی که مرگ را بشناسی
در نظر اکثر فيلسوفان چين ، راستکاری ، خانواده ، امنيت اقتصادی و .هوش انسانی دارد 

اين هدفها  در دوره .  و پژوهشی بود بحث اجتماعی ، هدف های اساسی هرنظام پا برجای 
 می افتاد ، همچنان بصورت سيمای ثابت  سنت آنهاهای بعد  نيز ، اگرچه گه گاه  وقفۀ در 

  .فلسفه چين  پا بر جا ماند
  

اسباب پيروزی مکتب کنفيسيوسی )م.ق104 -179( شو –سر انجام  تونگ چونگ   
فراهم ساخت که اين ) م.ق200-206 ("هان"را بر ديگر مکتبها ی چو  در سلسله  شاهان  

پس از فروپاشی اين امپراطوری  تحت ) م. ق589-221"(تقسيم بزرگ" مکتب در دوره
مه حيات خود  و قبول عام  حتی آئين بودا هم  برای ادایول, شعاع آئين بودايی  قرار گرفت 

صر در اينجا ا گزيرًا خود را با فلسفه چينی  که ويژه گيهای آن را بصورت مختيافتن  ن
آن مکتب های بودايی که ميخواستند  اصالت  و خلوص  فلسفی خود را  .  آورديم ، وفق دهد

آيين . حفظ کنند  در چين قبول عام نيافتند  و در حيات فکری و فرهنگی چين  داخل نشدند
بودايی  چينی  از آن روی  در چين  با اقبال عظيم  رو برو شد  که بودايی به سبک چينی  

  .بود
  

 «فۀ چينی ، در يک کالم ، از گرايش  و تمايل  آن به آنچه محدويت  اساسی  فلس  
 مسائلانديشه چينی بيش از حد  متعارف  با .  آنرا عقل عملی ناميده  ناشی شده است »وايتهد

علمی  و سازگاری اجتماعی  عجين شد به عقل  عملی تکيه کرد  و از عقل نظری  که منطق 
در اينجا  بايد متذکر شويم  که دور . نيان آن بود  غفلت کرد شيتيک  پيو بحث سيستما

فلسفۀ .  کردد  با عقل نظری  و فلسفه نظری خلطپروازی خيال و يا صرف تأمل ناب  را نباي
شد بينش فرا   خدا و انسان و جهان  است ،می کونظری  بدنبال فهم جامعی  از کنه  حقيقت

 مسائلی  و فلسفه عملی  يکسره در گير رهيافت  تجربی  به گير يابد ، حاالنکه عقل عمل
  .عينی  و جزئی  زندگی و عمل است 

  
فلسفه نظری  در اين مقام  اغلب رقيب خود را  قربانی دانشهای پراگنده  می داند  که   

با اينکه فلسفه عملی و نظری  اغلب سر نا سازگاری دارند ،اما . در هياهوی بازار گم ميشود 
متأسفانه  متفکر اهل عمل  از کار رقيب خود  بی اطالع . صف آن  نيازمند يکديگر اندبا و

است  و کند و کاو های  او را با مشغلۀ زندگی يک سره بيگانه ميداند ، حال انکه متفکر اهل 
زئيات جهان  ا مسلم می گيرد  و خود بر  فراز جنظر  منکر اهميت  عقل عملی نيست ، آنر

در واقع  فعاليتهای عملی ذهن انسان  داده ها و معلوماتی را فراهم . ميکند روز مره حرکت 
می آورد  که فيلسوف اهل نظر  از آن برای يافتن  امکانات نظری  تازه سود می جويد  و 

 را در برنامه های جديد  آنهااين امکانات بنوبه خود  فيلسوف اهل عمل را  بر می انگيزد  تا 
کنش متقابل اين دو عقل يا اين دو  کوشش فلسفی ، گونۀ . ه  بکار گيرداجتماعی و فنون تاز

اگر تمدنی يکی از اين دو عقل نظری و عملی را مورد . از همنيشينی خالق فرهنگی است 
   . به زبان خود عمل کرده است  ، غفلت قرار دهد

  
نوع خاصی   تمدن اينچرا دردر اينجا صرفًا ميخواهيم  يک نکتۀ را  روشن کنيم  که   

 فلسفه های که  بحد افراط بر سازگاری  و سودمندی اجتماعی  از انديشه شگوفا نشد؟  
خالقيت و خود جوشی های فردی  را در ديگر مسير های تعالی  انسانی،  اصرار می ورزند ،

ی  مذهبی و يا  همانگونه که  جهت گيريهای افراط. اگر يکسره نابود  نکنند ، فلج ميکنند 
، فرد را پايمال گامهای خود کرده اند ، سودمندی اجتماعی  هم اگر معيار  مطلق مادی 

 مورد تمدن چينی  ما قبل جديد  . ارزش گذاری  گردد،  جز به پايمالی  فرد نخواهد انجاميد 
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توش و . يا عملی انديشه " اجتماعی"نمونۀ  ای  است  از خطر عظيم  تکيۀ مداوم  بر ارزش 
ير  هر فرهنگی  در اين است  که  تا چه  حد آن به آن  از  بينشهای  جديد  توان وقفه نا پذ
  19.طر کندا درک  و دريافت  امکانات  تازه خسرشار شود و  ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
   چهارمفصل 

  : تفکر ايرانی
  

متونيکه در انديشه فلسفی ايران در قبل از اسالم  وجود دارد با ابهاماتی  توأم   
 و ما. يعنی به معنی دقيق کلمه  فلسفی نيستند، بلکه در واقع  کالمی و اساطيری اند.هستند

به تاويل و تفسير  فقه الغته ايرانی  يعنی از فلسفه جديد ميتوانيم در مقطۀ اين پژوهش 
مزديسنايی و مزدايی يعنی مزديسنای موجود در کتابهای پهلوی  بپردازيم که به دوره ساسانی  

 در ايران  نسبت به کثرت انديشه های که در بين  طبقات مختلف. ئيل اسالم بر ميگردد و اوا

                                                 
 .76-63، صص) 1361 رکز نشر دانشگاهی سال –تهران ( به کوشش ير محمد شريف ، جلد اول  –وتاريخ فلسفه در اسالم  19
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 انواع گوناگون ديانت های  محلی ، دين ود دارد از جمله بطور متفاوت  اعتقاد شده بود و ج
  .بر گزيدگان  و غيره  در آن است

  
  :د دارد در منابع  مزديسنايی موجود  دو نقطه بالقوه و قابل اطمينان وجو  

)  ق م600 – 700(اوستای بسيار کهن  و احتماًال بخود زردشت ) گاهان(گاثا های  .1
 ؛باز  می گردد

نهم يعنی  دو قرن  قبل از فتح /مدّون ترين و غنی ترين  متون  چهلوی  در قرن سوم  .2
 .ايران  بدست اسالم ، نوشته شده است

بی . يرانی قبل از اسالم  می گذاريم  ديانت  اما مبنای  اين فصل را  بر آخرين  وواپسين
" زمان"  سير تاريخی  و در تبيينيده نيست  که در اينجا  به عنوان  مقدمه ، به اف
تناقضات بيشماری که در متئن مزديسنايی  موجود آمده و " اصطالح" به ) دياکرونيک(

يست زيرا بسياری ات بسيار قابل تأئيد هم نتبيينمورد  قبول عام هم  يافته است ، ولی اين 
از متونی که در واقع قديمی و کهن خوانده  مبيشوند بسيار متأخراند و يا در نسج کالمی 

 ها که در مهاجرت اول که تقريبًا يازده قرن قبل از آريائی. بسيار متأخری  داشته اند
ن  به سر زمين هند  انتشار  يافته اند اينان دياميالد  بوقوع پيوسته است شاخۀ از آنه

 با ی محيط جغرافيايی  فالت ايران ميباشد ،طبيعت گرايانه ايرانی را که ناشی از خشک
 با اديان خود آوردند  که شرح آن در ودا ها کتابهای ودا های هندوان نيز  آمده است  که

در ناحيه شرقی ولی دين زردشت . تان شباهتهای را بهم ميرسانديونانيان  و روميان باس
شرقی ترين  نقطه با هند ظهور کرد  ، باوجوديکه دين شناسان هنوز ) لخب (نفالت ايرا 

هم در مورد زردشت  دستخوش  بحثهای ريشه شناسی  است و معنی  قطعی آن روشن 
زردشت احتماًال  . مناسب ترين  معنای آن  باشد "  شتران پير سال دارنده"نيست ، شايد 

، بنيان يگانه ) ورونه(يانه ، خدای آسمان با استفاده  از سابقۀ  يک خدای  طبيعت گرا
که (پرستی تازه يی را  گذارد، بنيانی آنچنان استوار که نام  تمامی  خدايان گذشته 

Deva"اينک مفهوم ديو يا اهريمن  را بخود گرفت ولی مورخان   )خوانده ميشدند" دوا
مانی پيش از زردشت  را به ز) ِدوا ها يا ديو ها(کالسيک اهريمن انگاری  خدايان قديمی 

  .ميدانند
 کانون اوستا را تشکيل که در واقع) هفده سرودی از گاثا ها، گاثه ها ، گاتها، گاهان  

 کار خود زردشت ميدانند که در گاتها  حرمت و قداست  تنها از آن  آنراعمومًاميدهد  ،
: الياروپو يا بگفته ( مزداه، سرور خرد مند اهوره:  شده استتبيينيک خدای  متعال 
نظم (، بنامهای اشه )بيمرگان مقدس: امشه شپنته(پندو شش امشاس) سرور خرد ورز
بهترين  : هخشثرهو ئيري(شهريور) منش و خرد نيک: وهومنه(، بهمن)کيهانی يا راستی

تمامی : هئورونات(، خرداد)بردباری و فرو تنی مقدس:ارمئيتیپنتهاس(، اسفند)فرمانروايی
بصورت  مجموعه  ای از نيرو ها يا صفات  ) بی مرگی: هتاتامر(و مرداد) و درستی

 بويژه قربانی گاو گاثا  ها  مناسک و شعاير ،. ی اندمجرد و شبه شخصی ، ملزم رکاب و
و نوشيدن گياه مستی آور  هوم را ممنوع کرده  و در مقابل تعاليم  عالی اخالقی  شخصی 

 درخت ی را و کشاورزی از جمله  ترويجماع اجتردمندانهخو انسانی را تأکيد و تعاليم  
کاری  و کشاورزی  را توصيه ميکند  و بيابان گردی و کوچ نشينی را مردود می شمارد 

منش  نيک را  پيش کش ميکند  که منجر به دو ) منش بد(او از  نفوذ و تأثير اهريمن 
ست  که بنام در قرن  چهارم مسيحی  سخن از پيدايش بدعتی رفته ا. گونه يی بينی ميشود

که پدر ) زمان(زروانيه  ياد ميشود بقبول يک خدای واحد  و بر تر  يعنی  زروران 
اهوره مزده و انگرهکئينو است  مشکل دوگانه باوری از ميان  بر می خاست  ولی 

  . بعضی از پژوهشگران زروانيه را يک مذهب مستقل ميدانند
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ل های بغرنج و پيچيده قوانين  بعد از ميالد  کم کم دستور العم651 – 224در   
ون و چرا يافتند  و ن و دولت يکی شد و مغان قدرت بی چحقوقی گسترش پيدا کرد  که دي

دولت جديد بی  هيچ مدارا  هر گونه رفض و بدعتی را بشدت  سرکوب ميکرد، چنانچه 
 از آن حمايت ميکرد  و يا آيين اشتراکی 272 -241آيين مانويت را  که شاپور اول 

ان تحت حمايه خويش قرار داد ؛ در مي حامی آن بود 531 -488زدک را  که قباد   م
 بر خوردار بودند و شاهان ساسانی که همواره نميخواستند مغان  که از قدرت بلنسبه يی 

 شود  رقابت های دينی و سياسی همواره موجود بود که اين آنهامغان  باعث کمزوری 
 افزون طبقه عادی مردم ، نارضايتی و فقر کلی در زير رقابت ها  منجر بر انقياد روز

ظاهر  فريبنده اين دين رسمی، کشاورزان و ساير مردمان  از رده های پائين  را که شايد 
به اين دين رسمی  تمايلی نداشتند و يا خود دارای اعتقاداتی نيز بوده اند بی توجه ساخت 

فتح اسالم  بدست اعراب و سقوط دولت که نتيجتًا  تخت و محراب نتوانست در مقابل  
ما از اثرات فلسفی  تفکر مانوی ميگذريم و صرفًا چند قطعه از . ساسانی جلو گيری کند 

  : مبين انديشه دين مزداسنايی است می آوريم  که را هاگاثا
آن گوهر پاک  . ای دون  سخن ميدارم  که از آن دو گوهر  در آغاز زندگی " 

 و نه گفتار و نه منش  ما، نه خرد ما و نه کيش ما : يدچنين گفت به گوهر پل
 20کردار ما  و نه دئنۀ ما  و نه روان ما  با هم ساز گار ند

تيرگی بلند دير پا، : آنکس که راستی را بفريبد ، تباهی از آن او خواهد بود  
 که چنين خواهد بود  روزگار تان ای پيروان  دروغ. خورش بد  و بانگ دريغ

 21.ن دئنه تان  شما را  به آن کشانده استکردار تا
و دئنه شان ، از ) روان بدکاران ( که به پل  چينوت رسند ، روانشان آنگاه 

 22...)هراس می نالند
آن راهی که  دئنه . آن راه روش نيک  را  که بمن گفتی ، باز نمای ! ای اهورا  

 23..).کردار های نيک شان  بر آن خواهد خراميد} يعنی{رهانندگان، 
 مزديسنايی حايز اهميت است گرايش و بينش  اسطوره يی زيبا شناختی  چيزيکه در تفکر 

ورد، چنانچه در  انديشه شاعرانه  مزدايی است که مجرد عقل را  بصورت فرشته در می آ
امده است  که روان نيکو کار  پس از " هادخت نسک"تأخر اويستا ، يکی از  نسکهای م

= دئنه .( بقامت دختر  پانزده سالۀ زيبايی  است ، ديدار خواهد کرد مرگ  به دئنه اش  که
  ).اعمال مذهبی  و کردار های اخالقی  و بعد ميتافزيکی 

  :ما اين مسيل را  در تقسيم بندی  بی سابقه و نا معهود است بيان ميکنيم
فلسفی  ،  –فهوم استوره  از  جنبه های بارز  انديشه  مزدايی بوده  دارای جنبه های .1

اساطيری و دينی  همزمان آن است  متون ياد شده در استوره ها هرگز  آشکارا روايت نشده 
که در .   مزدايی ، تا کنون  توجه الزم مبذول  نگرديده  است است در قسمت متون  مقدس 

و اما اسطوره ها دارای منشۀ  طبيعی و . مورد متون پهلوی و اوستايی هر دو  صدق ميکند
 محتوای غير منطقی و غير چون غالبًا داستان های اسطوره يی ای. گرايانه ميباشد طبيعت

 .قابل باور دارد از آن ميگذريم
  در انديشه مزدايی ، اين جهان بينی وجود دارد که  يک :فرشته باروری

خدای  شخصی ، سرور خرد ورز يا اهره مزداست ، خدايی که خدای تورة و 
  مفاهيم مجرد) قديم يا حادث(ولی صفت اين خداوند . قر آن را بياد می آورد 

پروفيسور هنری کربن . اند" فرشته"  و شخص"عقلی نيستند ، بلکه بيشتر 
                                                 

 2و 45يسنا - 20
 20و 31 يسنا - 21
 11 و 46 يسنا - 22
 11و 34 يسنا - 23
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زمان چيست ؟ آب : بدرستی خاطر نشان ميکند  يک مزدايی بجای آنکه بپرسد
کيست؟  از اين روست که در متون مزدايی  می بينی  که زمان جوان پانزده 

مشکل در .  و زمين مهين فرشته  اسفند  است  و آب فرشته ناهيد نامساله است 
چيست؟  اين " است" است ، بايد ديد  غرض از کلمه " است"معنی واقعی کلمه 

؟  بيگمان  اينها  " هستند"تصاوير خيال  را که مظهر چيزی ميدانيم  به چه معنی 
ور و خادم الهی فرشته بمعنی  توراتی  و قرآنی  کلمه که صرفًا  پيام آ

پروکلوس قابل Dei-angeliی " خدا–فرشته " را  با آنهاکربن ". نيستند"،باشند
 .قياس ميداند

امشاسپندان : " سخن از هفت امشاسپند ميرود که  چنين هستند" يشت  زامياد" در
شهرياران، تند ديدگان، بزرگواران، بسيار توانايان ، دليران ، اهورايی، زوال 

که هر  هفت هم انديشه اند  آنا را يک کردار ، يگ  گفتار و يک " ناپذير  مقدس
جدای متعال آيين مزداسنا  جنبه های  . پندار است ، اوست دادار اهورا مزدا 

در . جالب ديگری  هم دارد  که او را از خدای توحيدی کالسيک  متمايز ميکند 
چشمگير  انديشه آيين مزديسنايی تصور روح  يکی از جنبه های  بر جسته  و 

انديشه خلود نفس يا بيمرگی به مفهوم يونانی آن  در انديشۀ . مزدايی است 
هم اکنون  فروشی  و فرشته يی است ، ) نيکی(مزدايی  بيگانه است ،هر انسان

؛ رستاخيز تن و معاد  جسمانی  نيز که جاودان  در حضور  اهوره مزدا  است
چه رستاخيز در . الم آمده است نيستصورت  که در مسيحيت و اسنعينًا بدا  

زمانی رخ ميدهد  که زمان تاريخی ،ديگربمعنی متعارف آن وجود ندارد ؛ زمان 
است که نه در زمانمتناهی ، بلکه در زمان بی کران ) نوسازی(زمان فرشکرت 

  .قرار دارد 
  ويت دوگانه  که قبًال به آن اشاره ای داشتيمنث .1
ديشۀ مزدايی اصالت و تازگی دارد  که آن را زمان در ان: زمان و ادوار آن  .2

هندوان  فرار و " هم از انديشه هندی  و هم از تفکر  سامی  متمايز ميکند 
يدانند  و در مرا بر ترين رستگاری  و سعادت قصوی "  از زمان هائیر

. و بر گشت نا پذير دارد "  خطی"توحيد رسمی سامی نيز  زمان مفهومی 
خصلت فرشته باوری دارد  و زمان هم از اين حکم نکه آيين مزدايی  چو

انسانی است فرشته وش ، جوان پانزده " در  بندهشن، زمان . خارج نيست 
پيد گون ، بلند باال ، پر توان  که قدرت اله زيبايی با چشمانی  درخشان ، سس

مزدا ."  او از دليری سر چشمه گرفته است ، نه از راه زور و چپاول
 .اروپائيان بحث  مجرد عقلی نميکنند پرستان مانند 

ما بشيوه غير فلسفی، گوشۀ  از منطق اسطوره يی و ميتا فزيکی  : نتيجه .3
 و فرشته باور ، و اخالق رزم جويانه جبری  مسلک آيين ددوگانه بين 

حال الزم است  که اندکی نيز در باب  اهميت  . مزديسنايی را برسی کرديم 
مراحل تاريخ  فلسفۀ ايران  و اسالم  سخن اين انديشه  در سير تحول  

پروفيسور کوربن در کتابها و مقاالتش  تاثير انديشه ايرانی پيش از . بگوئيم
ليه ثابت کرده است ياسالم را  بر متفکرانی چون سهروردی  مقتول و اسماع

چرا که يافتن راه ها ی تأثير ) او در انديشه هايش راه اغراق را پيموده است(
گذشته از اين تاثير . اين انديشه در جهان اسالم  البته که مشکل است و نفوذ 

ديشۀ ان. را نيز اذعان کنيم "  همگرايی غير مستقيم "مستقيم  بايد بگونه ای 
 بی گمان از يونانی مابی  و تاخر خود دستگاهمند مزدايی  در دوره م

 جوان اسالمی  گنوسی سيستم  متاخر تاثير بوده است ، بهمان شيوه که انديشه
هشتم و نهم از يونانی مابی و گنوسيه و صابئيه  /نيز در قرن دوم  و سوم 
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از اين رو در اين دو جهان معنوی  عامل مشترک ديگر دست . تأثير گرفت 
، به ويژه که اندر کار  بوده است  که توهم تأثير مستقيم را ايجاد کرده 

. ر دو بکار رفته است و فارسی  دری ، در ه ی مشابهی، پهلویآنهازب
فراموش نکنيم که ايران قديم هم  از طريق نفوذ بابليها  و آشوريان  قديم  

فلسفه اهورا مزدايی  ارزش ژرفتر  و واقعيتر خود . شده بود" سامی"بشدت 
را زمانی باز يافت  که پا از دايره ميراث يک قوم  يا يک نژاد بودن  فراتر 

 بود ، با تاريخی خود نيز يک محصول مرکبگذاشت  و با توجه به اينکه  
 کالمی  ارزش اسالمی  در هم –نی  فلسفی بذر بی نهايت  اصيل و غ

آميخت ، و اسالم  اينهمه را در قالب  بارور و کامل خود  در سراسر جهان  
  24. متمدن گستراند

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :نجم پفصل

  
  توقفی در فلسفه  اسکندرانی و سريانی

    
همراه با جهان کشايی  اسکندر بجانب شرق افقهای جديدی از : يان جديدفيسا غور 

فه در حاليکه در فلس. انديشه های دينی  و حيات عقلی  يونانيان  وسعت زياد يافت 
ل  تفکر  ارسطو بود ريشه عميق داشت که اين حالت  صيونانيان شکاکيت که ما ح

مردم خاسته بود  که بجای نظر سقراط از . تا زمان تولد سقراط نيز ادامه داشت 
                                                 

ترجمه کامران ) ايتاليا( فارسی ، دانشگاه ناپل  تاريخ فلسفه در اسالم  به حوالت مقاله  الساندروبوزانی، استاد زبان و ادبيات - 24
 102 -  80فانی،صص
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افگندن  به طبيعت روی بخود آورند ، زيرا در  قلمرو  مسائل انسانی  کفايت عقل را 
با  سهولت بيشتر  ميتوان واضح ساخت  تا در قلمرو مسائل  طبيعی  يا ما بع 

ولی شکاکان  اعالم داشتند  که تفکرات فلسفی اسالف  ايشان سراسر غلط . الطبيعی 
 تمام راههای را اين طرز روش فکری.  نبوده استتصححو خطای ايشان قابل بوده  

در اينجا عقل يا .  مورد سوال و شک و ترديد  قرار داد ال ميشد که تا آنزمان دنب
می نويسد " ريتر"چنانچه  . جبور بود تا در پناه چتر ايمان و اعتقاد  پناه ببردمفلسفه  

 صفات ف  و شهود باطنی  بر تر ، از جملهکشاحساس از خود بيگانگی  و طلب : "
اين طلب  قبل از هر چيز  نشاندهنده  آگاهی از قول . قرنهای  آخر جهان قديم است

، و نه ملل  و فرهنگهای  ايشان  و همچنين  احساس  ظهور طاليۀ  عصر جديد بود
دايش   ، بلکه تفکر پي)که در جايش به آن مفصًال می پردازيم( تنها ظهور مسيحيت 

هودی  و شرک آميز  و شاخه های  وابسته آن  را نيز  به صحنه حيات  اسکندرانی ي
 روی اين  ملحوظ فلسفه از روم و آتن به اسکندريه رفت و در آنجا  25فرا می خواند 

با فرهنگ های  شرقی تعاطی پيدا کرد که مايه ايجاد فرهنگ های جديد تر 
Hellenismه اسکندريه به سوريه  و سراسر  آسيای معروف شد که بعدًا بر عالو

روس امتداد داشت  که  صحرای شمال سوريه  از شمال تا .(ستيال يافتغربی ا
زبان متداول سوريانی ها ) عربستان ، فلسطين  و چالمورا را نيز در بر ميگرفت

که اين زبان  تا قرن اول   . که در اصل مترادف هم هستند بود" سريانی"و " آرامی"
 .ديل شدبان آن به عربی تب ادامه داشت که با فتح سوريه بدست اسالم زهجرت

 علوی  و الهی  از يک سو  و عالم سفلی  يا دنيا از اين مذهب به دوگانگی  عالم
سوی ديگر ، داشتن مفهوم انتزاعی  از خدا يا نفی  احتمال هر گونه  معرفتی نسبت  

. بشمار ميرود  تعاليم افالطونی محسوس  بر اساسبه ذات او ، پست شمردن عالم
در اسکندريه چشم بجهان )  ع(يهودی  چندسال  پيش از حضرت  عيسی  " فيلون"

ود  او بخاطر  اثورات يا سنتهای يهود با تفکر يونانی بتفکر او وفق دادن  م. کشود
هم اهنگی ميان اين دو مکتب  به تفسير  تمثيلی  کتاب تورة  که قبًال هم در دست 

فيلون يگانه کسی نبود  که معتقد به  رمزی .ان اسکندريه بود ، مبادرت ورزيديهودي
وی ميدانست  همين که انسان  بتواند  از يک عمل شرعی  دفاع . بودن  تورة باشد

باز بسيار دشوار .  نشانه باشد کند  و دليلش هم سود مندی  آن بعنوان يک رمز  و
 او اين طور . را واجب بشمارد نيزاين عملاهد بود  که برای همه اوقات درآينده خو

غالبًا  متالزم  با يک معنی عميق تر معنی لغوی اذعان داشت که در تفسير تورة 
  . است و انسان بايد هر دو معنی را بپذيرد

  
او نميخواست در باره . فيلون بيشتر از يک واعظ دينی يک فيلسوف نيز بود   

ه استداللهای منطقی نميخواست پايش کشانيده عالم نظريه پردازی کند  زيرا در بار
شود ، او عمًال بروح عالقه مند بود و باور داشت که از طريق کشف و شهود  قلبی 

از اين سبب بود که فيلون زيادتر به تجربه های  عرفانی ارج . آنرا ممکن ميدانست 
از سطح  ؛ زيرا به نظر  فيلون اين تجربيات عرفانی است که انسان را قايل بود 

ستقيم  با حقيقت عظيم تر  قرار ميدهد ؛ زيرا س معادی حيات جدا کرده  او را با تما
او اذعان داشت که تجربه های  روانی  انسان را به بند های زمينی وحسی مقيد 

  ).مهمانی و فيدوس( او از افکار افالطون در بسا موارد  پيروی کرده است .ميسازد
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 مورد خداوند  تلفيقی است  از آراء  افالطونی و آراء  و عقايد فيلون در  
در عقايد يهود  حاکميت الهی و ساختمان عالم  توسط او تعالی قبول است ، . يهوديت

مستقيم خود او ليکن نسبتی را که  خداوند با جهان دارد  ضروری  و يا با فعل 
 و تعالی خداوند مراتب  الوهيت  بوده ، بر تنزيه يانه قايل به افالطونيان م. نيست

و مصنوع  و تحت  تدبير قوای  تأکيد داشتند  و عالم شهادت را  تحت حکومت  
  .و فيلون ناگزيرًا اين دو نوع طرز  تلقی را آشتی داد.  ی  يا واسطه ميدانستندبرزخ

  
اليتغير ، خالی از هوی خدای که فيلون به آن اعتقاد داشت خدايی بود  قديم،   

ستلزم  ن عليت مچو. دات وز عالم شهادت و علت العلل همۀ موجتعالی  او هوس، و م
بنا بر اين برای . تغير است  و لذا خداوند را  نميتوان خالق مستقيم جهان دانست 

اين قوا . آن و همه موجودات آن   وجود قوای  واسط الزم است  تدبير  عالم و قوای
ورد در بُعد انديشه خود  متلون مرا  فيلون  با ابهام توصيف کرده است ، او در اين 

  .است زيرا گاهی از قوای متعدد سخن ميگويد ، گاه از دو قوه ، و گاه  از يک قوه 
می نامد و گاهی آن " لوگوس"يا " کلمه" فيلون عالی ترين  نيروی الهی را   

را  سوفيا می نامد  ولی بيشر لوگوس را استعمال ميکند  او در عالی  ترين  جزء از 
که دارای ماهيت دوگانه ميباشد ، که در انسان  . ی  لوگوس را سوفيا می خوانداجزا

بصورتهای  جسمانی  در کل لوگوس خود  را. لوگوس همان عقل يا کلمۀ ملفوظ است 
او . و معقول  تقسيم ميکند ، و رونوشت  اين صور  مجرد  اداراک جهان را ميسازد

انسان و خدا  ميخواند و لی معموًال در يک عبارت ديگر لوگوس را  واسطه ميان 
آنرا لوگوس الهی ميخواند  بدون  ذکر نعتی  يا وجه تمايزی او در مورد  لوگوس می 
گويد عنوان و واسطۀ و وسيله است که خداوند با آن  عالم را می آفريند  و واسطۀ 

در خصوص  وجود . است که عقل انسان  پس از تزکيه به آسمان صعود ميکند
  .ل لوگوس کالم فيلون روشن نيستاستقال

از لحاظ فلسفی، لوگوس فيلونی  چيزی جز اصل وحدت  در کثرت  و اصل انفصال  و 
لوگوس از نظر فيلون  يک ضرورت ما بعد الطبيعی . اتصال  اضداد در جهان مادی نيست 

  .نبود ، بلکه معنايی بود  که برای تقرب  بخدا  از لحاظ روانشناسی  الزم  بود
و اتحاد عرفانی  يا ) pneuma" (نفخه"چنان نظريه فيلون  در بارۀ  هم  

اولی  عبارت از نفخۀ خالقی که .وصال نيز  هر دو بيک اندازه  حائز اهميت است
خدا ميدمد  و در انسان  بصورت خدا جلوه گر ميشود  و اين در واقع عالی ترين  

 اسالمی  اين مفهوم را عرفای(جزء نفس آدمی است ، چيزيست  عالی تر از روان 
   . "قايل هستند" ونفخت فيه من روحی" بنام روح  اضافی به توجه به آيه شريفه 

که يک مکتب خارج از حوزه  يهوديان ) Gnostic sects(گنوسيان   
ميباشد ؛ معتقد  به خدای يگانه  و سرمدی و التغير  به عنوان  اصل عالم  و علت  

 قدس او منزه است  از هر عيب و نقصی  که  که ساحت و معتقد بودند.بودندنخستين  
   .در دنيا وجود دارد

  :افالطونيان جديد 
 در نائين های  فيساغورسی  گنوسی  يهوديه و مسيحيت را ميتوان به شکل کاملتر آ

بين طبقات تحصيل کرده که با صورت پخته شده فرهنگ يونانی آشنايی کامل دارند 
امونياس ساکاس "موسس اين  نحله . ايانتر اجتماع يافتيافت و هم در بين  مراتب پ

او به جاودانگی نفس  اعتقاد داشت  اما در اين مورد کدام شواهد . استاد  افلوطين بود
 ميالدی 205افلوطين در سال .  تاريخی ای بر رد و قبول آن در دست رس  نيست

غايت  . بحر داشت متولد شد ، او در اصول تعليم  فلسفه ارسطويی و افالطونی  ت
ئه ااو آرزو داشت  بيان کامل را از  حقيقت ار. فلسه او هم  جهانی بود و هم دينی 
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دهد  بطوری که برای هدايت يک زندگی  روحانی نيز مورد استفاده قرار گيرد که 
 را از آنهااين دو جنبه را صرفًا متالزم  يکديگر دانسته  ولی بمنظور مقاصد  نظری 

  .ندهم مجزی ميدا
در راس سلسله مراتبی که نظام فلسفی او را تشکيل ميدهد او تعالی اصل   

ميخواند  که از نظر او احد غير قابل " احد"که متعالی  است  و او را نخستين است 
وصف است  و نه عقل ميتواند از طريق استدالل  او را درک کند و نه قلب ميتواند 

م کبير  را دردو مرتبۀ پايانتر  دو اقنومی قرار  او انسان و عال.او را با شهود دريابد
ميدهد که با هم متناظر اند  با دو گوهر نفسانی و عقالنی و در عالم صغير يعنی 

اند  يکی از حيث صدور  که او اين دو اقنوم را با احد  از دو حيث متحد ميدانسان 
 از حيث باز گشت و تجلی  شدن اقنوم پائين تر  از اقنوم باالتر است  و ديگرهمانا م

از نقطه نظر  افلوطين . جام می گيردنصعود  مراتب پائين به باال  که از طريق نظر ا
 که همه کثرات از آن پديد می احد را ميتوان همان واحد مطلق فيساغورسيان دانست 

به احد نميتوان وجود را نسبت داد  زيرا اينگونه انتساب مستلزم دويی است و . آيد 
 نه احد در مرتبه ذات   .ساحت قدس احديت  منزه از هر گونه ثنويت استحاالنکه 

 اگر ما .ت صرف است  دوجود است و نه علم ، نه جنبنده است و نه جنباننده ، وح
احد را خدا بناميم  در آن صورت خدا خداست  نه به اين دليل  که او هيچ چيزی 

و همه چيز ها در علم او  . ست نيست  بلکه به اين دليل که او بر همه چيز محيط ا
احد  ارادۀ محض است و عاشق خود است  و و در جايی ديگر گفته است . هست 

عده ای نيز فلسفه فلوطين را وحدت وجودی  و ضد اصالت عقل دانسته  . علت خود
عدۀ ديگر تصور . گفته اند که منظور افلوطين اين بوده است  که به فنای نفس برسد

فلوطين سعی داشت  به اثر مجاهده به وحدتی که نفس او  در ازل با کرده اند  که ا
 و باز عدۀ ديگر گقته اند  که تجربۀ او يک تجربه. احد داشت  مجددًا تحقق بخشد 

عرفانی  اصيل بوده است  که از نوع تجربه های معنوی  عرفای بزرگ مسيحی و 
يز بعضًا صحيح وه دوم  ن و عقيده گرعقيده گروه اول باطل است  .  ميباشدمسلمان

  . است و عقيده گروه سوم  حقيقتًا نظرگاه افلوطين را بيان ميکند
  

دو (اسالف افلوطين قايل به  ثنويت  و اما جهان چگونه از احد  نشأت گرفت؟  
ليکن ثنويت نمی توانست  . بوده جهان را متمايز از خالق جهان می دانستند ) بينی

ر آن صورت اين  و مخلوق  ذاتًا مباين يکديگر باشند ، داگر خالق. مسئله را حل کند 
افلوطی به اين  . سئله که جهان  از کجا آمده است  همچنان الينحل باقی می ماند م

که جهان بالفعل متمايز از خداست  نه بالذات، جهان :پرسش چنين  پاسخ داشت
نظريه صدور  اين معنی که افلوطين  به تصححبرای .خداست ليکن خدا جهان نيست

عقل کلی  و نفس کّلی  هر دو در نتيجۀ  يک انتشاء ذاتی و :او ميگويد . متوصل شد 
 وارد نميشود آنهابر اثر اين انتشاء  نقصانی  در منشاء و اصل .ضروری پديد آمده اند

نسبت ميان احد و اقنومای ديگر  افلوطين  ميان خورشيد و اشعۀ آن  يا به حرارت و .
و ليکن درک . و برف  و يا به بوی خوش  و عطر تشبيه  می کندآتش  يا سرما 

معانی  صدور  و تشعشع انوار  در مورد موجودات روحانی و معنوی بسيار دشوار 
ست  که يک  ازلی و ابدی است ، پس چه دليلی هوانگهی اگر اين جريان. است 

حد  ادراک  از صدور ديگر باشد ؟ اين ها  نکاتيست که فرا تر از صدور نازلتر
  . است

    
سوريه متولد Batanaea ميالدی  در باتانيا232فرفوريوس  شاگرد افلوطين و در 

شد ، او  گرچند بينش استاد خود را نداشت  اما شاگرد صادق  و مريد وفا دار  
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افلوطين  بود، او با سخنان گيرای خود مفاهيم مغلق  که به زبان مبهم استادش بيان 
د پايبند امر واو بيش از استاد خ. موم مردم  قابل فهم گردانيد شده بود را  برای ع

)  فرزانگی و حکمت(مذهبی  و مراسم آن بود او اظهار کرد که غايت  تفلسف
علت پديد آمدن ّشر از نظر او شهوت انسان  به امور پست و . رستگاری نفس است 

وی در . نيست هد و معرفت  بخداوند جز تزکيه نفس  و زهائیت  و راه ردون اس
انتقاد و از دين يونانيان )  ع(ميان شاگردان افلوطين اولين کسيست که از دين عيسی 

  .دفاع  کرده است
از اهالی کالسيس ميان  دو سلسله جبال  شرقی  ). Iamblichus(يامبليخوس  

و غربی  لبنان  که امروز  به آن  البقاع می گويند و از  تئابع  سوريه است  شاگرد 
 ميالدی در سوريه در 330در روم به تدريس پرداخت و  در سال . وريوس بودفريف

. پيروان او  کسانی بودند که  برای فعاليت روز افزون مسيحيان قيام کردند. گذشت
برای اينکه مسيحيت را  ريشه کن کنند ، سعی کردند الهيات کاملی  بر اساس 

ی قديم  يعنی استوره های  يونانی  مکالمات افالطون  و کاهنان کلدانی  و استوره ها
و سعی کردند فلسفه افلوطين را بسط داده  انرا .مصری و شرق نزديک ، بنا نهند

 سعی کردند همه خدايان  و نفوس برزخی  و قهرمانان اساطيری  را آنها. تکميل کنند
  که از  طريق ميخواستند ظهور کثرت از وحدت را آنهاوارد نظام فلسفی خود کنند ، 

يرين  وحدت   نمايند  در نتيجه  در حالی که معمای دتبيين وسايط صورت گرفته بود 
 کرده نتوانستند ، بلکه  در ميان پيچيدگيهای تخيلی  آراء و و کثرت را نه تنها حل

اين فلسفه . يعنی شکل اساطيری را بخود گرفت . افکار شان  نيز از اعتبار ساقط شد
رای  پيروان  افالطونيان جديد بود  نتوانست يک نظام  که در نوع خود آخرين تالش ب

فکری  و شيوه زندگی در مقابل  مسيحيتی  که نزد عامه مردم  و خواص و عقال 
، در جلب  بسوی  بالندگی و مقبوليت  پيش ميرفت ، منحيث  يک موفقيت  کوتاه 

 مراکز  ميالدی 529انظار عامه  مردم  با شکست مواجه شد و سر انجام در سال 
 . و آتن به دستور امپراطور تعطيل شدتدريس اين مکتب در سوريه  و اسکندريه

  
هان يونانی  مسيحی از آرای پديد آمد  که در جقسمت اعظم اعتقادات: مسيحيت اوليه 

 سيحی  سعی کردند  مقام  حضرت  عيسی  مسح هنگاميکه مبلغين. رايج بود ) هلنی(
د ، از اصطالحاتی استفاده کردند  که شبيه  به را در کل عالم  تشريح  کنن)  ع(

 مسيحيت ناگزير بود  عناصری را  از. مفاهيم رايج  در يهوديت  و تفکر يونانيان بود
کالم آن متأثر از  مذهب  گنوسيه  بود  که خود حقًا  . فرهنگ هلنستی  بعاريت بستاند 
  .بنام کالم هلنيستی خوانده شده بود

ترک  در ميان همۀ پيروان  فرقه های کالمی  هلينيستی اين بود             عقيده مش
که عالم مادی  که  توسط حواس ادراک ميشود  شر است و بالنتيجه بمراتب پست تر 

و نيز عقيده داشتند که نفس آدمی در اصل الهوتی است که . از عالم علوی است 
مراد (.خويش باز گرددميتواند از طريق ترک اميال  و هوس و تزکيه خود  به اصل 

  ).ظلم و جور از شر در اينجا عالم مادی ميباشد، نه شر بمعنی
) عالم باال(را دارای وجود الهوتی ) ع(در کالم هلنيستی  حضرت عيسی   

عالم (ميدانند که از قبل در عالم بوده  و در مورد کيفيت ظهور جسمانی و ناسوتی 
الهی و (مرکب از دو عنصر )  ع(يسی همگی اتفاق به اين دارند که حضرت ع) دنيا

  .ميدانند که البته خالی از اختالفات نيز نيست) بشری
رويهمرفته  اين آراء و اختالفات  به کليسا منتقل شد و اساس برداشت   

مسيحيان را در عهد جديد  تشکيل داد که ما در يک مبحث جداگانه مفصًال در مورد  
يد  و  مقايسه بين  آراء و افکار و عقايد شان را عقايد انجيل تورة و عهد  عتيق و جد
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ولی قسميکه ديده ميشود مسيحيت در .  تعاليم فلسفی قرآن می پردازيم با جهان بينی
بين  پاره يی از افکار و عقايد  هلنيستی  راه خود را ادامه ميدهد  که با اصل نظرات 

کلمنس اسکندرانی . فت توحيدی انجيل  کمتر مطابقت نشان ميدهد که در فوق تذکر ر
) م254 – 185(و اريکسن  Clemen of  Alexandria) م213 – 150(

Origenدم ، در اثر خود  بنام  جنگاز نوع افالطونيان  متق)Stromateis (
نشان ميدهد که چگونه صورت اوليه و کلی تعاليم  مسيحی  با نظرات فلسفه  

 در برابر  اعتراضات يک سيحی يک متکلم مولی اريگنس.افالطونی مطابقت دارد 
که در واقع وی  نخستين  . فيلسوف افالطونی جديد  از اعتقاد  مسيحی دفاع کرد

  .متکلم مسيحی بود که  اعتقادات مسيحی را  بصورت منظم و منسجم در آورد
کليمنس و اريگنس هر دو از بنيان گذاران  کالم فلسفی  در مسيحيت بودند   

 ميالدی  طی نُه 540اطور اقبال قبول نيافت و در سال ولی از طرف مردم و امپر
و در آن جا . دليل تکفير و اريگنس از اسکندريه  تبعيد شد  که به فليطين  باز گشت

 در اسکندريه موفق نبود ، مدرسه قيصريه را تاسيس کرد که مانند مدرسه قبلی 
 ديگری در ملکيون مدرسه.  معهذا تاثيراتی نيرو مندی  بر کليسيای سريانی  گذاشت

درانطاکيه  تأسيس شد و پنجاه سال بعد مدرسه ديگری  در نصيبين  درست در مرکز  
  .جامعه سريانی زبان کشايش يافت 

کليسای مذهبی  مسيحی از خود دارای  نظام فلسفی محکم نداشت لذا نا گزيرًا   
 پديد  موجب ی تلفيق داد که همين  امرخود را با مکتب افالطونی جديد و اسکندران

کليسا . نشان داده است Ariusآمدن مجادالت بی معنايی شد، چنانچه نظريه آريوس 
تجلی خداست  و )  ع(های  اسکندريه و سوريه  هر دو متفق القول بودند  که عيسی 

. همانند خداوند  ازلی است ، ليکن در مورد تفسير ازليت  با هم اختالف نظر داشتند 
)  خدا(ائل بودند  که چون خدا علت است ، پس زمانی بوده  که او قدر مدرسه انطاکيه 

و اما  اهل اسکندريه  که معتقد بودند  .وجود نداشته  است) عيسی(و پسر  وجود داشته
 خدا که پدر است  منکر رای اهل انطاکيه شده گفتند       بعد راه نداردودر ازل قبل 

  . در صادر شودپسر اال ابد  بايد از پ و از ازل پدر بوده
 جادله ديگری آغاز يافت که در بارۀ عيسی مجّسم ميباشد؛ بناًابعد قرن  پنجم م  

 ته و خواستند در باره حضور مشترکعيسی را ترکيبی از  روان و نفس ناطقه ، ياف
اين چيز ها  در شخصيت مسيح سخن گويند  اما مشکل  ميان نسبت کلمه  و روان  

د ، زيرا از نظر ايشان  ماهيت انسانی  يعنی روان عيسی  که فيض خود او بود  پيداش
مسيح  يا صرفًا امر موهوم است  و يا آنقدر جدا از خدا  که ما براستی ميتوانيم گفت  

در شق دوم  عيسی به عنوان انسان ، در اصل متمايز  از مسيح . که دو حقيقت اند
در او ) قصد کردن(تعميدآسمانی لحاظ شده  است  و مسيح آسمانی  در هنگام غسل 

مسح شده و لقب (نازل شده و  اين ترکيب بصورت عيسی  مسيح در آمده است 
ی  بهم آميختگی اين هر دو  را در زمان  سابق می  ئعده") .ع"حضرت عيسی 

  .انگاشتند
 اهل کليسای . هردوی اين آراء  مقبول کليسای مسيحی واقع شد ه بود  
در شخص مسيح جمع شده "  لوگوس" کلمه روان و  ريه اين را پذيرفتند که اسکند

بود  Nestoriusبود ، در حاليکه مدرسه انطاکيه  که در رأسش  نستوريوس 
زيرا نستوريوس مسيح را  .  جسميت دادن  به مسيح را  را صرفًا انکار کردند

موجودی ميدانست  که در او دو حقيقت جمع شده است ، يکی کلمه و ديگر انسان ، 
  .اری يکی شده اندداين دو حقيقت  بگونه يی باهم متحد شده بودند  پنگرچه 



 42

 و  تشکيلEphesus ميالدی  شورايی در افسوس  431در نتيجه در سال   
طوريان را به عنوان  بدعت گذاران محکوم  و کليسای اسکندريه نسطوريوس و نس

 26 .آنرا تعقيب و مجبور به  ترک مصر نمودند
 
 
 
  
  

  
  
  
  
  
 : ششمفصل

  تفکر اعراب در قبل از اسالم
  
  

شبهه جزيره عربستان  از نظر ساختمان جيو فزيکی دارای  صحراه های وسيع و 
خشک بدون آب بوده و متعدد واحه های که در آن ندرتًا آب و گياه يافت ميشود  با هم 

ند که رسيدن از يک واحه به واحه خوش آب و هوا پيوست نبوده و دور از هم قرار دار
اين . ستلزم طی کردن مسافت های طوالنی آنهم در ريگستان های گرم ميباشدتر م

دگی مردم نتشکيالت جيو  فزيکی هرگز به کشاورزی مساعد نبوده و از همين سبب ز
يداد که برای يافتن آب و علف  برای امرار مشبه جزيره را اعراب  کوچی  تشکيل 

اين عناصر باعث اين شده است . ند حيوانات شان از يکجا بديگر جا در حالت کوچ بود
و .تی در آن وقت امکان نداشت بنا بر عدم موجوديت زمين های زراعکه تشکل  شهر ها 

همۀ شان شبان و ) اهل صبا و حمير (از اين روی مردم شبه جزيره عربستان به استثنای 
مينمودند صحراگرد بوده با اشتران و تربيه و پرورش  گوسفندان و شتران بار بر ارزاق 

 شبانانی بودند  که در جستجوی آب و علف  از جايی مبنا بر آن بخش اعظم  اعراب قدي. 
 بی آرام  که ماين عوامل باعث شده بود که سطح فرهنگ اين قو. بجايی کوچ ميکردند 

علوميکه در ذهن ما و و از هنر ها   ههيچگاهی در جايی اقامت دايم نداشتند  نازل  بود
خواندن و نوشتن را صرفًا عده .  را تداعی ميکند ، خبری نداشتند زندگی  متمدن

معدوديکه در پاره مراکز تجاری  می زيستند ياد داشتند و بقيه که در بيابان ها زيست 
  .ميکردند بی سواد بودند 

ولی با وجود اين عوامل اعراب قديم  با وجوديکه از ادبيات مکتوبی بی نصيب بودند  
نی از واژه ها ممتاز بود ند که زبان گنجينه بسيار  غد  که با داشتن صاحب زبانی بودن

خود را بيک صنعت شفاهی  ظريف تبديل کرده بودند ، و از بابت قدرت بيان  عظيم اين 
زبان  بحق بر خويش می باليدند، در نتيجه شعرا و فصحای  که ميتوانستند  از تواناييهای 

                                                 
 دانشگاه شريف انتشارات( شيخ عنايت اهللا  استاد زبان عربی دانشگاه پنجاب، الهور،  ترجمه حسين معصومی همدانی -    نوشته - 26
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 اين گروه اشخاص  از احترام خاصی بر .نری کنند زبان استفاده  موثر هدر اينشگفت 
  .خوردار بودند 

بر اساس  شواهد موجود تاريخی  شعر شاعران  دوران جاهليت و اياتی که  از قر آن 
کريم  که بمجادله با مشرکان  اختصاص دارد  و در اثار بعدی اسالمی ، ميتوان گفت  که 

تقريبًا اهل هر . اهلی  رواج داشت بت پرستی  مبتنی برشرک  در سراسر عربستان  ج
قبيله دارای  اللهه های خاصی بودند  که محور زندگی  دينی  و معبود بال واسطۀ  ايشان 

وجود خدای متعال  که او را اهللا ين حال اعراب ، اعراب  بيابانی به در ع. بشمار ميرفت 
دان ن ايمان ايشان  به اهللا چمی ناميدند  نيز اعتقاد داشتند ، اما اين اعتقاد  چندان روشن و

در موقع خطر  بخدا متوصل ميشدند ،  اما همينکه خطر رفع  ميشد  او را از . قوی نبود 
 عقيده داشتند  که اين خدايان  فرعی  ميتواند  در نزد خدای اصلی  از آنها. ياد ميبردند 

تران  اهللا  را دخو سه اللهه مشهور بنامهای الت، منات و غزی. ايشان شفاعت  کند
ايان فرعی و باطل  در کنار اهللا  دميدانستند  و تکريم بسيار ميکردند  که اين اعتقاد بخ

اصطالحًا  شرک ناميده ميشود  و قر آن آنرا نکوهش  ميکند و آنرا گناه نا بخشودنی 
ميداند، شرک مورد نفرت  خاص قر آن  است ، زيرا  اعتقاد  به يگانگی  خداوند را 

 . يسازدخدشه دار م
و با تناوب . معابد اعراب مشرک نه تنها  عبادتگاه ، بلکه زيارتگاه  ايشان نيز بود 

معينی  در سال  در يکی ازين معابد  گرد می آمدند ، و در اين عبادت خانه ها  نه تنها به  
يز جهت خريد و فروش  کاال ها ترتيب ن را  عبادت می پرداختند ، بلکه بازار های مکاره

دند که شکل جشن واره يی را نيز داشت که مهمترين اين نوع عبادات در شهر مکه  ميدا
 در اين برگزار ميشد که در حد فاصل ميان و خط ميانگين بين  شام و يمن قرار داشت که

مزم که آب گوارا و دائمی و نسبتًا زيادی داشت حايز شهر  بخاطر موجوديت چاه ز
ان چهار گوشه يی مکعب مستطيل شکل که در يکی اهميت بود که خانه کعبه که ساختم

از ديوار های آن سنگ سياهی که بنام حجر االسود ياد ميشود نصب شده بود و در داخل 
 قرار داشتند که  بود وهبلکعبه اصنام زيادی که مشهورترين آن الت و منات و عّزی

است که مشهور سه صدو شصت بت ثبت کرده  تاريخ تعداد اصنام داخل خانه کعبه را به
نام که .  هدايا را در آن می نهادند ای آن چالۀ کوچکی  بود کهترين آن هبل بود که در پ

تح مکه اين که تا ف. ّزی در قرآن  کريم ذکر شده استهبل، الت، منات وع(اين اصنام 
  .  مواظبت می کردندآنها قرار داشت که اعراب از اصنام بداخل خانه کعبه

 قديم  معبد  کعبه  در مکه  مرکز مراسم زيارت  با شکوه بود  که ی بسيارآنهااز زم  
اما اين کار . قبايل مختلف  و متنوع عرب  از سراسر عربستان  در آن شرکت ميکردند 

از اين نظر ، اعراب . در صورتی امکان پذير بود که صلح در عربستان  بر قرار باشد
يارت  در آن انجام می گرفت  و ذی و شعاير مربوط به ز ماه ذی  الحجه که  مراسم

ماه  القعده  و محرم را  ماه مقدس و حرام می دانستند  و جنگ بين قبايل در اين سه  
 طوالنی به قبايل عرب  اين فرصت را ميداد  که از دور ممنوع بود  و اين مدت نسبتًا

. از گردند ترين گوشه های عربستان  به مکه بيايند  و در امن و امان  به وطن خود ب
 به اين ناحيه و زوار هنگام رسيدن ميدانستند ) حرم(ناحيه اطراف مکه را نيز  مقدس 

   . و دارد زيارت کعبه حج نام داشت. مقدس ، صالح های خود را کنار می نهادند 
س از مرگ روشن نبود ؛ ليت  تصور ايشان  در باره زندگی پدر تصور اعراب جاه
ده است  نمی توانستند بفهمند  که انسان، پس از مرگ  چگونه و چنانکه در قرآن کريم آم

و همچنان مکافات و مجازات  مردمان  هرگز به ذهن  . ميتواند  زندگی از سر گيرد 
  .ايشان راه نمی يافت 
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قرآن برای   روان  آدمی  واژه های روح  و َنفس  را بکار ميبرد ، و در نتيجه 
  .وح انسان  اطالق ميکرده اندر بر، بدون تمايز روح متکلمين  مسلمان  اين دو لفظ را 

اعراب جاهليت زياده تر قدری بودند و سرنوشت خود را عمومًا محصول  عوارضات 
 فکر ميکردند که سرنوشت شان از قبل بگونۀ خوب يا بد آنها. مادی و فزيکی ميدانستند 

 را آنها سير حوادث زندگی رقم زده شده است که ال تغير ميباشد و معتقد به اين بودند که
دگر گونی (هر  دُف اّلواز قبل دهر تعين ميکند لذا در عبارات شفاهی اعراب کلمۀ ُصر

عبارتی بود که نزد شعرای ايشان  برای دگرگونی های احوال ) های حاصل  از زمان
 در بسياری از اندرز ها و پند های اخالقی  ايشان نيز اين. زندگی  انسان بکار ميبردند

و شايد اين طرز تلقی ناشی از تجربه عملی ايشان در زندگی  .  پديده جلوۀ خاص دارد
در هيچ جای از جهان  زندگی انسان از برگشتن  ناگهانی بخت در امان نيست ، اما .  بود

در محيط خاص عربستان ، انسان بصورت غير عادی  قربانی  ناتوان  هوسبازيهای 
بيلۀ  متخاصم مجاور ، يا مرگ و مير رمه های شان از حملۀ ناگهانی ق.  طبيعت است 

 يک شبه شخص ثروتمندی را  به نهايت افالس دچار ميکند ، و حيث سرما و گرما 
بنا بر اين . خشکسالی طوالنی  انسان را به قحطی  و مرگ وحشتناک  رو برو ميسازد 

ان قبايل اعراب  خاص زندگی بيابانی ، باعث توسعه اعتقاد  به سرنوشت در ميشرائط
  . شده است 

خاص به عنوان فضيلت اخالقی  در ميان اعراب جاهلی ميباشد و آن  تسليم يک مفهوم
ميباشدو اين تجربه  برای ناشی از احساس  درماندگی  کامل در برابر  سرنوشت بی امان 

  . تسليم پيشه ميکنند  موثر  باشدر دشواريها  و مصايب زندگی،بقای کسانيکه  در براب
فضايلی که اعراب کهن بآن ستوده بودند  عبارت از شجاعت  در پيکار ، بردباری در 

مصايب ، وفا داری به افراد قبيله خود ، سخاوت با نيازمندان و تنگدستان، مهمان نوازی  
در سرزمينيکه  که عمومًا اراده . از مهمانان و رهگذران  و پا فشاری در انتقام ميباشد

ب ميشود  و قبايل  همواره سر گرم  حمله بيکديگر اند ، به دالوری هرکس  قانون محسو
که معموًال شاعران دوره . در پيکار  و استقامت در جنگ  نياز فراوان احساس ميشود

شفاهی اشعار اينگونه دالوری ها را  در سر بازار های مکاره و يا در مسابقات به سر 
ويا  و پا در سختيها ، بی اعتنايی به اقصبر که دالوری در پيکار ، . زبان می آورند

در آن زمان دفاع از خانواده ، قبيله  وظيفه مقدس . فشاری در انتقام را به رجز ميگرفتند
و شرف اقتضا  می کرد  که انسان در سختی و رفاه جوانمردانه در کنار قوم باشد ، بود 

ا کاری بی چشم داشت  در راه بنا ًا فداکاری و پايبندی جوانمردانه  به خويشاوندان  و فد
  .ندگی  اعراب جاهليت شمرده ميشد ی  واالی  زآنهاشان  از جمله آرماي

سخاوت و مهمان  نوازی  نيز از جمله فضايلی بود  که شاعران عرب  در شعر خود   
  می ستودند

در يک قرن قبل از اسالم بر عالوه اصنام پرستی ، دين های توحيدی از قبيل يهوديت 
در زمانيکه موجهای تازه ای از تهاجمات  جامعه . انيت وغيره نيز رواج داشت و نصر

يهوديت را در بيت المقدس اخالل ميکرد هزاران مهاجر يهودی راهی ديار عربستان 
 ميالدی  آغاز شد و از آن پس 70اهدگی از زمان حمله تيتوس در سالميشدندو اين پن

 يافت ، در شهر ديگر شمال برپا شد و توسعهمهاجر نشين های يهودی در مدينه  و چند 
ه قبيله  يهودی  بنی الَنضير،و بنی َقينقاع و بنی قريظه در حوالی زمان پيامبر اسالم س

حصيل ايمنی شهر  بايشان پيمان  و اين که پيامبر اسالم  برای  ت3.مدينه می زيستند
سياسی  آن روزگار يهوديان در زندگی  اين هتهاجمی و تدافعی بست ، نشان ميدهد ک
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ن و  مراکز تعليمات دينی ه اين مهاجر نشين ها ، معلماک.عامل موثری بشمار ميرفتند 
  .خاص خود راداشتند 

دومين عامل که با شرک عربی  سخت تعارض داشت ، مذهب مسيحی بود  اين که   
ی و توسط کدام اشخاصی دين مسح  به عربستان  راه يافت  پرسشی است که نچه زما

اما مسيحيت در قسمت های جنوبی  و شمالی . سخ  قطعی دادن بآن دشوار است پا
گفته ميشود که مسيحيت از  طريق سوريه  به . عربستان  بطور پراگنده گسترش داشت

و علی رغم کشتار قبايل مسحی  بدست .دره نجران  واقع در شمال يمن  وارد شد 
. بود ، سنگر خود را در انجا حفظ کرد ذونواس، شاه حميری ، که به دين يهودی گرويده 

 مسائلاز مسيحيان نجران را  پذيرفت  و با ايشان در ) َوفدی(در مدينه  ) ص(پيغامبر 
هنگام فتح جنوب غربی  عربستان  بدست مسيحيان  حبشی ، که به  . دينی  بحث کرد

 روزگار حکمرانی ذونواس پايان داد ، مسيحيت جان تازه يی  گرفت  و در خود مکه آن
نيز يک شماری از مسحيان که ورقه بن نوفل  پسر عموی خديجه  همسر اول پيغمبر  از 

  27 .جمله ايشان بود 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
و ُبعد 176- 108صص.1362، نشر دانشگاهی سال )دانشکده ادبيات تهران( مير محمد شريف ، ترجمه جالل الدين مجتبوی --  27

  . به بعد70های انديشه ، عبداواحد سيدی از صفحه 
 

 1348رايش احمد ذکی پاشا، قاهره ترجمه سيد محمد رضا جاللی  تهران  ابن الکلبی ، کتاب االصنام، وي- 27
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  قسمت دوم
   هفتمفصل 

  
 سه دين توحيدی

  

  اول دين يهود
 

 ، هر کدام دارای کتاب خاصی  هستند ، و يهود و مسيحيت و اسالمسه دين توحيدی   
 که ن دين ها  معتقد هستند که کتب مذکور  بيان و نقل مبادی  وحی الهی اندگروندگان بدي

و )  ع(حضرت ابراهيم . اين وحی بدو صورت  مستقيم و يا غير مستقيم بوده است 
را  مستقسمًا دريافت کرده اند ، اما مسيحيان معتقد هستند ) ج(فرامين خداوند ) ع(موسی 

 پدر سخن ميگويد که اين  عقيده از نظر قر آن معتبر ميگفته است  که بنام) ع(که  عيسی 
شناخته نميشود بلکه قرآن اذعان دارد که کتابی بنام انجيل از طرف ذات باری برای 

وحی شده است که هر مسلمان بخاطر تکميل اعتقاداتش به مبادی اسالم اين ) ع (یعيس
نازل شده )ع( به  عيسی  کتابيست که از جانب خداوند عيسیعقيده را بپذيرد که  انجيل

در ) ع(است ، چنانچه اسالم همين عقيده را در مورد  تورة نيز پی ميگيرد  که به موسی 
و حضرت پيامبر . ميقاتگاه  طور برايش جهت ارشاد و اشاعه  شريعتش وحی شده است 

) ع(اسالم محمد مصطفی صلی اهللا عليه وسلم وحی پاک خداوندی را از طريق  جبرئيل 
  .بمردم  منتقل ساخته است) قرآن (مقرب ،ملک 

مطابق به  معلومات  عينی تاريخی اديان ، تورة ، انجيل و قران  هر سه در يک   
د ، مطابق به  نرديف  قرار ميگيرند يعنی پايه گذار آيين های توحيدی ابراهيمی ميباش

فته نازل شده است در نظر گر) ع (اود اگر  زبور را که به  حضرت دصراحت قرآن
شود از نظر اسالم کتابهای آسمانی اديان توحيدی به چهارکتاب  ميرسد که هر مسلمان  

بادی عقايد اسالمی خود آن را پذيرا ميشود و يکی از اصول اساسی دين اسالم اعتقاد مدر 
و ايمان آوردن به اين چهار کتاب و پيغامبرانيکه اين کتابها برايشان نازل شده است 

 در ساحت اعتقاد اين اصول راان اين طرز تلقی را که در فوق ذکر شد مسلمان. ميباشد 
 – زير سلطه فکر يهودی کهمقصود از کسانيست ( شان می پذيرند اما غربيهاتکميلی دين

چنين برداشتی ندارند  و قرآن رابه عنوان يک کتابی مبتنی بر وحی تلقی ) مسيحی هستند
مسيحيت از تاريخ  پيدايش و نزول دين اسالم و بخاطر همين موضوع است  که (.نميکنند 

با اين دين توحيدی بزرگ در تعارض و جنگ های خونين بوده است که ما در موضع آن  
 در مجموع برداشت  هر يک از امم  در اين باب موضع .)از آن پيکار ها  ذکر ميکنيم

  .وی در برابر دو  امت ديگر است
برداشت ساخته و پرداخته کسانی است که در بايد متذکر شد که اين  طرز بيان و   

 توسط )ع(مبادی امر  به تأليف اناجيل که در برحه های زمانی نا معينی پس از عيسی 
 در تاليف در آمده اند ميباشد قسميکه در کتاب مقدس تورة نيز قبًال تحريفاتی اشخاص

 نميباشد که قبًال در بميان آمده است که مباين  پرداخت عقايد توحيدی اين اديان  آسمانی
انی و رومانی در زمينه های اين راتيکه در عهد هلنيک و اسکندتطورمورد  تحريف و 
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ی قبلی بيان کرده ايم که اين تعليقات و اديان تخليط واقع گرديده است ما در بحث ها
تحريفات  اصالت  اين کتاب ها را از متون اصلی کمرنگ ميسازد که باعث شده است در 

ريخ ملل يهودی و مسيحی به عوض اينکه دو برادر توحيدی برای اين دين باشند طول تا
در طول تاريخ  با اسالم در ستيزه و مشکل بوده اند که تاريخ شاهد جنگ های  صليبی 

 اعم از يهودی و باعث قتل مليونها انسان ايست که چندين مرتبه و چندين صد سال 
تانه اين طرز تلقی  هنوز هم در بين کشور های که بد بخ.  گرديده است مسيحی و اسالم

ما در شروع قرن نزدهم و ختم قرن هجدهم شاهد . م وجود داردمسيحی در مورد اسال
  مصر ،  دستکاريهای مسيحيت از طريق انگليسيان در بين کشور های اسالمی نظير

 سقوط خالفت  حتی ما شاهد.   ساير نقاط دنيا هستيم ، افغانستان وسوريا  ، هند وايران
ما . داده اند بوده ايمترکيه عثمانی و دست کاريهای که کشور انگليس در اين زمينه انجام 

 که چطور مزدوران استعمار در لباس مذهب هر روز هزاران مسلمان شاهد بوده و هستيم
شند که البته در موضع آن بحث های مفصلی ارائه را در کنار جاده ها بخاک و خون ميُک

  . ميگردد

  :يهوديت
قسميکه شواهد تاريخی نشان ميدهد  کتاب مقدس  يهود که تورة ناميده ميشود به   

   .عبری است که اين کتاب با عهد عتيق  مسيحی  متفاوت است

  نويسنده عهد عتيق کيست؟ 
مان مطالبی را تکرار ميکنند  که  عهد عتيق  و مقدمه نويسان بر آن هکنندگانمعرفی 
و بدين ترتيب راه هر سوالی را مسدود ميسازند و اين .داشته استمه آن وجود در مقد

ه را می افزايند که امکان دارد پس از تدوين عهد عتيق ، افراد ديگرمطالبی را بر تنک
متون  اوليه افزوده باشند، اما اختالف موجود در يک  قطعه يا يک قسمت موجب قلب 

 کتب مقدس را  الدی  کليسا فهرست در قرن چهارم مي. و کلی کتاب نميشود " حقيقت"
   29)م1546( و ترانت 28)م1441(اين سياهه را شورای فلورانس. تصويب کرده است

 اين فهرست مجموعه ايست که بنام  کتب 30.تائيد کرده اند) م1870(و واتيکان اول در 
  .مبتنی بر وحی  خوانده ميشود

لگرم کننده را  گونه اطالعات داين» تورة و انجيل«ياری از  خوانندگان  کتب مقدس بس
ات  داده شده اين کتب  در طی د  عهدين باز می يابند و به تضمينديدر مقدمه چاپهای ج

 نيز نمی و به امکان بحث و گفتگو  در  باره اصالت آنقرون مختلف  اکتفا می نمايند 
ارند  اصالت  آثار روحانيون که  عمومًا در دسترس عامه قرار ندولی قسميکه  به. انديشند

اين کتب بيش از حد پيچيده  است و در نتيجه  در می يابيم که  متون عهد  عتيق  و عهد 
ژاکوب اذعان دارد که در ابتدا . جديد ، مسائل و مشکالت فراوانی را  بر می انگيزند

يک متن  واحد  از عهد عتيق وجود نداشته  و اين مجموعه دارای متون متعدد بوده  
دود قرن سوم قبل از ميالد ، ال اقل سه  صورت از متن  عبری  عهد عتيق که در ح.است

  :وجود داشته است 
 Massorethiqueمتن مستورانی  •
 شده  انی  عهد عتيق مورد  استفاده واقعمتنی که دست کم بخشی از آن  در ترجمه يون •

 .است
                                                 

28 - Florence  
29 -Trente 
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 . Samaritainر خمسه سامریااسف •
 فراهم آوردن يک متن  واحد ، کوشش های بعمل آمده  در قرن اول قبل از ميالد  مسيح  برای

  .لکن تدوين نهائی اين متن  يک قرن بعد از مسيح  سر انجام يافته است
روايات مختلف و نقيض يکديگر از نسخه های عهد عتيق وجود دارد که مورد قبول   

هيه  يک کليسا های  مسيحی نيست ولی  کشيشان کليسا های کاتوليک و پروتستانت سرگرم ت
  .شکل يک متن ترکيبی يا تاليفی در می آيندد از عهد  عتيق اند  که قاعدتًا بترجمه واح

اين کتب تاليف شده که به عهد عتيق مسمی است عالوه بر  سرود های مختلف ، در   
پس  و ادعيه و نفرين و هم شامل قوانينی  است  که انيباء بنی اسرائيل  امثال و حکم هبر دارند
   31.ن برای مردم مقرر کرده  انداع ماموريت  الهی  به آاز ارج

مان را می پذيرند  و معتقد به ولی با وجود آن مسيحيان مومن  جوهر و مايه اصلی اي  
 داده است که جوهر و مايه اصلی آن) ع(ه موسی  هستند که خداوند ، احکام عشره را  باين

  .بما رسيده است 
ود و مسيحيان را ميسازد طی  نه قرن به اساس  سنن اين کتاب که ستون اعتقادات يه  

ی متعدد نوشته شده است و در فاصله های زياد زمانی از آنهاشفاهی  به ميان آمده و به زب
" يهوه يی "در قرن دهم قبل از ميالد  متن معروف . همديگر تکميل و تدوين گرديده است

(  و کاهنان نيز بر آن عالوه شده است  ، که بعدًا روايات الوهیر خمسه تدوين شده استااسف
در قرن هشتم قبل از . را در بر ميگيرد) که ناظر بر آغاز تکوين  عالم  تا وفات  يعقوب 

کتابهای موجود است که متن " الی و اليزه"ای هميالد  در مملکت شمال اسرائيل  همراه با کتاب
 به ابراهيم و يعقوب دوره  مربوطگفتگوی اين .آمده است  از آن بوجود فار خمسه  الوهی اس
 هشتم قبل از ميالد نقر. است کتاب يوشيع و داوران نيز از همين دست هستند) ع(و يوسف

مربوط به گقتگوی دوره  عاموس ، و هوشع؛ در اسرائيل  و اشعيا ء و ميکاء در مملکت  
و متن با هم ق م متون الوهی و يهوه ای با خاتمه  تصرف  سامره هرد721در . يهوديه است

مربوط به ، تحرير سفر  تثنيه يک کتاب را تشکيل ميدهد و به اين تر تيب تورة  تنظيم ميگردد
  .همين دوره است

 تبعيد بابل به امر کوروش پايان می پذيرد  يهوديان به فلسطين باز 538در سال   
 زکريا  و ره کتابهای  حجی ووميگردند و معبد اوريشلم دو باره ساخته ميشود، در اين د

.  به اين دوره مربوط ميشوند کهاست)به متن يونانی(اشعيای سوم ومالکی و دانيال  و باروخ
غزلهای سليان  و دو کتاب تاريخ  .   ق م تحرير شده است 480کتاب امثال و حکم در سال 

و کتاب عزرا و تحميا تحرير شده اند و کتاب امثال سليمان  و دو کتاب مکابيون  يک قرن 
چيزيکه همه به آن اذعان دارند اين است که در اين کتاب . ل از ميالد  تحرير گرديده اند قب

دست کاريهای متعددی در ادوار مختلف صورت گرفته است و دست کاريهای بعدی را هم در 
  .نظر دارند  که به يک قرن بعد از ميالد مسيح  ميرسد

کلمه يونانی . ی بوده  استتورة يا اسفار خمسه که شرح آن گذشت  يک اسم سام  
 – الويان - خروج–) يدايشپ(تکوين : گزارشگر  اثری است  از پنج بخش "فار خمسهاس"

 کننده  آغاز  ه است که اين متون پنجگانه  بازگو جلد بود39 ن و در اوا–اعداد و تثنيه 
ديکه تاريخ ا وجوب. عان تا دعوت موسی  سخن ميگويد پيدايش  عالم  تا ورود قوم يهود به کن

  يهوديت هم آنستکاری قرار گرفته است اما باشاهد است که تورة در طی قرون دراز مورد د
تلقی کرده  و برای تأکيد نظر خود  به برخی ) ع(و مسيحيت  نويسنده تورة را  شخص موسی

خروج : (ميگويد)  ع(وسیمثًال خداوند  خطاب به حضرت م: نداز آيات تورة  استناد مينماي
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را برای ياد گار  و تذکر در  ) اين مطلب يعنی شکست عمالقه ) " (14، شماره 17  باب
چنين آمده است ) 2، شماره 32باب (صر  اعداد راجع به خروج از مو يا سفر" کتاب بنويس 

موسی  اين " و يا"  موسی منازلی را که از آنجا  عزيمت کرده بودند  به نوشته در آورد:"
از قرن اول قبل از ميالد  به اينطرف  ) 4، شماره31تثنيه باب " ( نوشترا) يعنی تورة(قانون

فالوين و . نوشته ، دفاع شده است ) ع(از اين نظر  که همه اسفار  خمسه  را  شخص موسی 
  .فيلون اسکندرانی که قبًال ذکر آن رفته است  طرفدار اين نظر بوده اند

و در اين باب توافق همگانی وجود دارد؛ اما امروز اين نظررا مطلقًا کنارنهاده اند   
 ربوليس در. ولی اين توافق مانع آن نيست  که عهد  جديد  موسی را  نويسنده  تورة  بداند

:"  با نقل جملۀ  از سفر الويان  موکدًا ميگويد که5شماره 10باب (  به روميان  ایساله
 46 و 42 شماره های 5باب (و يوحنا در انجيل  خود " موسی عدالت شريعت را بيان  ميکند

اگر موسی را تصديق ميکرديد  مرا نيز : " ارداين جمالت را در دهان  عيسی  ميگذ) 47و 
اما چون نوشته های او را تصديق . تصديق ميکرديد چونکه  او در باره من  نوشته است 

  ". خواهيد کردگونه سخنهای مرا قبول  پس چنميکنيد 
در . منابع عهد عتيق  تحقيق دقيق تری  بعمل آمده است در قرن  نوزدهم  راجع به  

  : م  به چهار منبع ديگر بنامهای  بر ميخوريم1854سال 
مدارک يهوه يی در قرن  نهم قبل از ميالد که در کشور يهوديه تحرير شده  .1

 .است
 است   در اسرائيلآنها  اندکی تازه تر است  و محل تحرير تاريخ تدارک آن .2

. 
و  قرن هشتم قبل از ميالد است)  ژالکوب(ظر برخی ن به بتحرير تثنيه  .3

قرن هفتم قبل از ميالد  تحرير شده است (بنظر برخی ديگر در دوره  يوشيا 
. 

 )قرن ششم قبل از ميالد ميباشد(مجموعه کاهنان  در دوره تبعيد  .4
بهر حال  اسفار خمسه را ميتوان نمونۀ  بارزی از دستکاريهاو دخل تصرفات  بشری 

اين دخول و تصرفات  در طی ادوار مختلف تاريخ قوم يهود صورت گرفته . انست د
تاريخ روايات اسفار خمسه با شروع آفرينش شروع ميگردد که آنرا مربوط به . است 

    32. قبل از ميالد ميدانند  قرنقرن يازده و يا هم دوازده
  ازکتابهای تاريخی که ار خمسهريخی  يهوديه ميتوان بر عالوه اسفاز جمله کتابهای تا

انبياء که روايات آن به قرن هشتم قبل از ميالد بر ميگردد و کتب انبيا  و اخبار  صحف 
 گروه  نخستين  پيغمبران  نظير موسی ، سموئيل  والی و اليزه مربوط به وقايع خارج از

هشتم تا قرار ميدهد ، صحف انبيا  دورۀ  قرن ) که تعليمات شان در کتب ديگر  آمده اند(
دوم قبل از ميالد را  در بر ميگيرد که شامل کتابهای عاموس و عزياو اشعياء و ميکا 

ميباشند  که از جمله کتاب عاموس بخاطر محکوم  کردن  بيعدالتی  های اجتماعی  
در . شهرت يافته  و کتاب عزيا  بمناسبت محکوم کردن  فساد مذهبی  شهرت يافته است

 پيروان خود م تسلی بخش قيال  بعنوان چهره  بزرگ  در مقاحزقرن ششم قبل از ميالد 
در عهد عتيق کتاب خاصی برای يونس  اختصاص نيافته بلکه . عرض وجود ميکند 

کتب امثال و حکم  مجموعه . کتاب وی را  در زمره کتاب و اخبار  انيباء آورده اند 
 شعری  عبرانی  در رديف ايست  با وحدت ادبی  غير قابل بحث  که مزامير  اثار عظيم
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 داود است  بخش ديگر آن سروده آنهااول اين کتاب قرار دارد، سر آينده  قسمت اعظم  
موضوع مزامير حمد و سپاس  و راز و نياز  و تفکر و . های  روحانيان و الويان  است 

 و کتاب ايوب  کتابی حکيمانه . تدبر است  که در مراسم مذهبی از آن استفاده ميشد است
  . قبل از ميالد  است500تا 400زاهدانه  و مورخ 

 غزلها  نيز اکثرًا آواز های مشحون  از کنايه و استعاره در باره عشق  الهی ،غزل  
کتاب امثال ، مجموعۀ اقوال سليمان  و حکمای دربار اکله زياست ميباشد  و در . است 

  .آن گفتگو از  سعادت  دنيوی  و حکمت است
رات بخاطر دستکاريها و محتوی  مباين و متفاوت با يکديگر ميباشد که تلفيق کتاب تو  

قبًال نيز بآن اشاره شد  اين کتاب که بصورت يک کل غير قابل تجزيه ايست که يهوديت 
عهد (باوجوديکه مولفان  اناجيل  به اين ميراث . خود به اين دستکاريها پرداخته است 

ر ادوار بعد  وقتی که يک دسته از اناجيل را  غير وابستگی کامل داشته اند  اما د) عتيق
انديشيده اند که بايد نياصيل  و بنا بر اين مردود دانسته و تصفيه نموده اند هر گز به اين 
  .اين  تصفيه  و تفکيک را ميبايست در عهد عتيق هم مرعی ميداشتند

رون وسطی  در نتيجه همه اين کتب بطوری پذيرفته شده اند  که حتی  تا پايان ق
 ملقمه در هم آميخته و جرئت نکرده است در باره اين)  ين از پيروان اين دو د(هيچکسی 

ولی در  قرون جديد انتقاد اصيل  راجع به .پر تباين به بحث و ايراد و اعتراض  بپردازد
متون پايه  و مايه يی يافته  است و کليسای جديد نيز بعضی از اين دست مطالعات را به 

ه اند  چون که متوجه شده اند که افتصادقانه  و عميق اين کتب با  مفاهيم علمی  نينحوۀ 
پرداختن به اين متون و مفاهيم  منجر بدان ميشود  که مفهوم  حقيقت کتابهای  مقدس 

ند  در معرض بحث و ن  غير قابل بحث  و ايراد بوده ا مسيحی  که تا اين زما–يهودی 
    33.ترديد قرار گيرند

  
  

  :د عتيق و علمعه
ه دست  نتيجق  حاوی اشتباهاتی بوده است که درل قبل ديده شد که عهد عتيدر فص

کاريهای تاريخی  به آن کتاب صدمه وارد کرده است و اصليت آنرا مخدوش ساخته است 
که اکثر مباحث مندرجه در کتاب يک دسته نبوده اوامر  ضد و متناقض در متن به . 

  .مشاهده رسيده است
 از زاويه منطق به عهد عتيق بنگريم ، ديده ميشود که مسائل غير مقرون بحقيقت  اگر

و متناقض قابل توجه خواهد بود ، البته علت روايت يک واقعه  بدو صورت نتيجه  وجود 
اما مسئله مهمتر از آن اين است  که  در مطلب . منابع مختلف  در تدوين روايت ميباشد

 مطالب  تفسيری  در ی گوناگون صورت گرفته و بعدًا دست کاری و دخل  و تصرف ها
کنار مطلب اصلی  نهاده و سپس  بهنگام تهيه  يک نسخه جديد  همۀ اين اضافات  را در 

بدرستی  و تقوی نکات مذبور که متخصصان  تورت شناسی . اصل روايت درج کرده اند
ن است که  نميتوان و نبايد يجه اين مطالعه و بحث و تحقيق ايتن. را  ياد آوری کرده اند 

  34.متن عهد عتيق را  عينًا و کلمه به کلمه  پذيرفت
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ثالهای  عدم توافق  عهد  عتيق  با علم جديد  در سفر  تکوين  وجود بديهی ترين  م
  :دارد  که اين ناساز گاريها  از سه نقطه آغاز می يابد

 آفرينش عالم و مراحل آن •
 .انسان  بر روی زمينتاريخ  خلق عالم  و تاريخ ظهور - •
 .روايت طوفان  نوح •

زمين باير و . و زمين را آفريددر آغاز  خداوند آسمان  :" اول روايت .1
 بود و روح خدا بر هتهی بود و ظلمت و تاريکی  لجه ها را پوشاند

 )باب اول شماره های يک و دو."( تسلط داستآنهاسطح 
يق غوطه ور در ظلمت عم جهان قبل از مرحله آفرينش بگفته تورة

چنين نشان داده شده . بوده است، و در اين دوره از آبها ياد نشده است 
است که در وحله اول پيش از آفرينش جهان توده گازی شکلی بوده  

  .ولی آب را بجای اين تودۀ گازی شکل نشان دادن  اشتباه است
خداوند . باشد  و نور بود و خدا گفت که نور ".)5تا 3شماره های ( .1

خداوند  . نيک است  و خدا نور را از ظلمت جدا کرد  که نورديد
. دادی بودمشامی بود و با. نور را  روز و ظلمت را  شب ناميد 

نوری که سراسر جهان را در می نوردد  نتيجۀ " (نخستين روز
عکس العمل های پيچيده  در عرصۀ ستارگان است  اما مطابق به 

ستارگان تشکيل نشده اند  نوز  آنچه در متن  کتاب مقدس آمده است ه
ه  در شماره های چهاردهم به اختران  يا نيرو های فلک در حاليک

و " روز را از شب جدا کنند"آسمان  در روز چهارم اشاره ميکند  تا 
يعنی (در حاليکه  وسيله توليد  نور " زمين را روشن گردانند" 

 که از سه روز بعد  صورت ميگيرد  غير منطقی است ") اختران
. بميان آيد در روز اول سخن )  نور(نتيجه حاصل از آن  يعنی 

  قرار دادن صبح و شام  در روز اول  جنبه تمثيلی و عالوه بر آن 
به عنوان دو بخش يک روز کامل (رمزی دارد ، زيرا صبح و شام  

تنها پس از ايجاد زمين  و گردش  آن در زير  نور ستاره  )
   . تصور است ، قابل )خورشيد(مخصوص

فلکی باشد  ميان آبها  و آبها را  از : خداوند گفت  "8تا6شماره های  .2
و چنين شد  و خداوند فلک را بساخت و آبهای زير ." آبها جدا  کند

فلک را  از آبهای باال ی فلک  جدا کرد  و خداوند فلک را آسمان 
وره در اينجا است". (دومين روز. شامی بود و بامدادی بود. ناميد 
.  دنبال ميشود  و اين آبها توسط آسمان  به دو ال تقسيم  ميشوند اآبه

در روايت طوفان نيز  همين اسمان است  که روزنه هايش  گشوده 
تصوير عهد عتيق از . آبهای باال بر روی زمين می بارندميشوند  و

 .)تقسيم آبها  به دو توده  از لحاظ علمی  غير قابل قبول است
خداوند گفت آبها ی زير  آسمان  در يکجا جمع  "13تا 9شماره های  .3

 زمين "خداوند خشکی را  . شد چنين "و.شود و خشکی ظاهر گردد
. ين نيکوست خواند و خداوند ديد که ا" دريا"ناميد و اجتماع  آبها را 
 ".  سومين روزشامی بود و صبحی بود
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 باشند  نير ها در فلک آسمان: خداوند گفت " 19 تا 14شماره های  .4
تا روز را از شب جدا کنند  و برای اعياد و روز ها  و سالها بمثابت 

و نير های در فلک آسمان باشند  تا زمين را روشنايی . آيات باشند 
دهند  و به روز و شب فرمان رانند  و روشنايی را از تاريکی 

. شامی بود و صبحی بود. خدا ديد که نيکوست ... جداسازند و
 ".چهارمين روز

آبها از  انبوه موجودات زنده  : خداوند گفت )"30 تا 20 شماره های  .5
پر شوند و پرندگان  بر فراز زمين  و در فلک آسمان پرواز کنند  و 

 برکت داد  و  راآنهاخداوند . خداوند ديد که نيکوست ... چنين شد و
ها را پر سازيد  و کثير گرديد  و آبهای دريا گفت بارور شويد  و ت

پنجمين . شامی بود و صبحی.  زمين  تکثير گردند دگان در رویپرن
 ".روز

 خدا گفت زمين  جانوران را موافق اجناس :"31 تا 24ی شماره ها .6
بهائم و حشرات  و حيوانات وحشی  را موافق : آن برون بياورد 

 آنها ، و چنين شد خداوند  حيوانات وحشی را با اجناس آنهااجناس 
  و همۀ حشرات زمين را  به آنهابه اجناس بساخت  و بهائم را 

خدا گفت  آدم را بصورت  (.  و خدا ديد که نيکوست آنهااجناس 
خود و موافق و شبه خود  بسازيم  تا بر ماهيان دريا  و پرندگان 
آسمان  و بهائم  و بر تمامی حيوانات و همه حشراتی که بر زمين 

آفريد  او را  را بصورت خود خدا آدم. می خزند حکومت کند 
خداوند هر چه ... و.ايشان را نر و ماده آفريد. بصورت خدا آفريد 

     ".)ششمين روز.  بود  ديد همانا بسيار نيکوبودها ساختر
مه  مقدسه اوريشلم از ترجمه عبری  کلو در ترجمه مدير مکتب .7

که بمعنی استراحت کرد و آرام  گرفت است ، و Sabbatشابات 
 زبان فرانسوی  روز استراحت يهوديان  بهمين دليل  که در

خداوند " استراحت" بديهی است که. بصورت سابات نوشته ميشود
پس از يک کار شش روزه  افسانه است ولی نبايد  فراموش کرد  
که روايت آفرينش مورد بحث ، مربوط به سنت کاهنان  يا روحانيان 

غمبر   ، پييهودی است که اين روحانيان و کاهنان در عهد  حزقيال
  قبل از ميالد روحانيان مذکور  اين دوران جالی بابل در قرن ششم

 . روايات را به ميل خود  دخل و تصرف و دستکاری نموده اند
  

II-روايت دوم پيدايش :  
تاه  و سه  قرن قبل تر از  قبلی می آيد  اين روايت بسيار کويت بدنبال  روايتاين روا

 روايت يهوه يی  از شکل گيری  زمين به .ستين می پردازدروايت نخستين  به آفرينش نخ
معنی اخص آن  و از شکل آسمان ذکری نميکند  و تنها در لفافه ميگويد که در هنگام 
خلق  انسان نباتات زمينی موجود نبودند  ، زيرا هنوز باران نباريده بود  اما آبهای که سر 

 موّيد اين مطلب است  دنباله متن ، متن وشانيد و درچشمه شان زمين بود  سطح آنرا می پ
بنا بر اين  همزمان  . که خداوند در  همان زمان که آدم  خلق شد  باغی را غرس کرد 

اما اين مطلب از نگاه علمی . ظهور انسان  بر روی زمين طايفۀ  نباتات نيز ظاهر شدند 
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ن توسط  نباتات   زمين پس از مدتهای مديدی  از پوشيده شدآنهاصحيح نيست زيرا انس
ظهور نموده است  يعنی که فاصله بين اين واقعه چندين صد مليون سال را در بر خواهد 

اما متن متعلق به کاهنان  خلقت انسان را در همان  هفته اول  خلقت نشان ميدهد  . گرفت 
   .که به سابات می انجامد

قايع  خلقت عالم را همچنان تقويم  يهودی با توجه با معلومات عهد عتيق  تاريخ و
 سال پيش تعين ميکند  که بنا بر اين تقويويم خلقت انسان را نيز چند  روز پيش تر 5767

  .از اين تاريخ ميداند

  : از عهد آدم  تا زمان ابراهيم
)  ع(راجع به  اسالف ابراهيم 4،5،11،12شجرتة النسب  های عهد عتيق در ابواب 

 خط مستقيم ارائه ميدهد  که مدت تولد  و حيات هر اطالعات دقيقی را در يک) ع(تا آدم 
 سال  بعد از پيدايشش  نشان داده 930کدام را تعين نموده است مثًال تاريخ وفات  آدم را  

ئيل و مهال  لسا1235 سال و قينان 1140 سال از خلقت آدم و انوش 1042و شيس 
سال ، لمک  1656 سال متو شالخ 987 سال ، خنوخ 1422 سال  ، يارد 1290
 سال  از تارخ خلقت آدم در 2132 سال  و باالخره ابراهيم 2006 سال  ، نوح 1651

وين  متن کاهنان بدست آمده است  و اين معلومات ذکر شده از دفتر سفر تک . گذشته است
 سال پس 1948) ع (ين دقت  تنظيم شده است يعنی که ابراهيميگانه اطالعاتيست  که با ا

  .آمده استاز آدم  بدنيا 

   : از عهد  آبراهيم تا  عصر مسيح
 به اين دوره  هيچ اطالعی که مبتنی بر رقم  و عدد باشد  بدست اجعکتاب مقدس ر

نند و اين دوره ايست ا  هجده قرن قبل از ميالد مسح ميدا و صرف دوره  ابراهيم رنميدهد
 نظر علمی ناسازگاريهای که يهوديان  برای تنظيم تقويم  خود بدان استنباط ميکنند که از 

  .با علم  جديد دارد ) متن کاهنان(عميقی بين اين  سنخ خيال پردازانه يهود 

   :طوفان نوح
 سفر تکوين به روايات طوفان اختصاص دارد که بتوسط دو منابع 8و 6،7بابهای 

  . کاهنان و يهوه يی که هر کدام شان متناقض ديگری هست تعين شده است
بنای ت که  از اثر فساد زيادی که بين ا طوفان نوح به اين  قسم اسدر مجموع روايات 

  را از آدم عام شده بود خدا خواست  آنانرابا ساير آفريگان ديگر محو کند  و خداوند نوح
که زن و سه  پسر و زنان آنان را  ر به ساختن کشتی ای گرفت اين تصميم آگاهانيدو دستو

روايت متن کاهنان مشعر بر اين . تی نمايد  داخل کشههمراه با ساير موجودات ديگر زند
است که  نوح از هر جنس يک جفت برداشت و در متن  يهوه يی گفته آمده است که 

 بردارد  و از هر يک خداوند  دستور داد از هر نوع حيوانات پاک هفت جفت نر و ماده 
اين قسمت " دوو"اک يک جفت از نر و ماده بردارد که متخصصان  نظير حيوانات  ناپ

  35.از  روايات را  دچار دخل و تصرف  ميدانند
در اين طوفان سراسر قله زمين  را تا  قله های کوه ها را آبی که از باران و چشمه ها 

  يهوه يی باال ابق رواياتکلی از بين ميرود  مطزير ميشود ميداند که در آن حيات بسرا
و روايت .  نجاه روز ميدانندان آنرا  صدو پ روز و روايات کاهنآمدن  آب طوفان را چهل

ه در  از عمر نوع تعين ميکنند در حاليککاهنان تاريخ وقوع طوفان را در سال  ششصدم 
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ايد اذعان داشت  در متون سنتی که از نسلی ب. روايت  يهوه يی چنين تعينی وجود ندارد 
 تصادفی کرده اند که به نسلی  شفاهًا منتقل شده است  دخل ها و تصرفات  عمدی و يا

عر هستند سفر تکوين در قسميکه تورة شناسان مش. يت ميگرددباعث کمرنگ شدن واقع
 گرفته که آگاهی طول سه قرن  دو بار در معرض دست کاريها  و تصرف و جعل قرار

زيکه ولی يک چي. د پيروان اين دين  به مشکل مواجه  ساخته است از حقايق را در ض
 طوًال و عرضًا مدتهای مديدی  انبياء بنی اسرائيل را بخود ن  قديم کهدر سرگذشت اين دي

مشغول ساخته است تا ارشادات خداوند را به نسل های بشری بر سانند هايز اهميت 
ی را که با واقعيات علمی تطابق دارند می آنهاميباشد و با وجود اين همه دستکاريها ما هم
. ا در برحۀ بزرگی از تاريخ اديان  تشکيل ميدهدپذيريم که سر گذشت اين دين توحيدی ر

چنانچه  مفسران  مسيحی نيز  در بارۀ انبوه اين اشتياهات  و مطالب غير حقيقی  و 
دوو عالم مسيحی ميگويد  زياد کسانی هستند که نسبت . متناقض عهد عتيق  پرداخته اند 

 سازی  عينی حوادث  گذشته به عهد عتيق  انتقاد های دارند  ، او معتقد است که  بر باز
 عهد عتيق  خاطره يک يا چند  :نيست  و اين مطلب  مهم نيست  کهفايده ای مترتب 

 با  بزرگ کردن  ابعاد  شان   اگوستينکه سنت(طغيان ويرانگر  درۀ دجله و فرات را 
ت يتنها چيزيکه اهم" . هانی در آورده است  را بصورت طوفان  مصيبت های جآنها

رد  اينست که  مولف مقدس اين متون ، خاطره  مذکور را  با تعليمات ازلی  و اساسی دا
ابدی  راجع به عدل  و رحمانيت خداوند ، و بد کاری آدمی زادگان  و فالح و رستگاری 

   36".)عادالن ، پر بار نموده است
 خود اشاره دارد که شايسته نيست  که يک متن مقدس 82سنت اگوستين  در نامه 

وی بطور واضح  به تحريف و تحديد  جزم عدم ضاللت می پردازد  . اشتباه باشد حاوی  
و با هنگام رو برو شدن با قطعه ای  که بنظر متناقض  با حقيقت می آيد  علت را 

کن است منشاء بشری داشته باشد  مجستجو ميکند  و اين  فرضيه را که تناقض مذکور  م
، ولی در .وه رفتار يک مومن  با روحيۀ نقاد است اين شيوه رفتار شي. منتفی نمی داند 

زمان  سنت اوگوستين  امکان مقابله متن  کتاب مقدس  با معلومات علمی وجود نداشته 
است ، و لی در اين زمان  نظری به وسعت نظر سنت اگوستن  ميتواند به رفع مشکالتی 

ولی . علمی  پيش می آيد بپردازد  که بهنگام مقابله  برخی از مطالب عهدين  با معارف 
 در برابر با وجود آن متخصصان اين عصر کوشيده اند  از متون  قديم  عهد عتيق 

  .اشتباهاتی که به اين متون وارد ميشود دفاع مينمايند 
برای آشتی دادن ، آشتی ناپذير ها ، يعنی برای آشتی دادن تئوری  حقيقت مطلق  کتاب 

خی از وقايع موجود  در عهد عتيق ، علمای کالمی  مقدس يهود با کيفيت نا صحيح  بر
از جمله . جديد  در مفاهيم سنتی  و کالسيک  مربوط بحقيقت مطلق  تجديد نظر کرده اند

است بنام  حقيقت کتاب مقدس ) 1972(کتبی که به اين مطالب پرداخته اند  کتاب لوترز 
باه و حقيقت  در کتاب مقدس شورای واتيکان  برای تميز ميان اشت:  چيست ؛ او ميگويد 

از بدست دادن  قاعده و ضابطه خود داری کرده اند ؛ زيرا کليسا قادر نيست  در باره 
حقيقت يا کذب  روش های  علمی بگونه يی تصميم بگيرد  که مسئله حقيقت  نوشته های 

  ". مقدس را  اصوًال و بطور کلی حل کند 
به عنوان وسيله يی " روش علمی"رزش يک بديهی است که کليسا نميتواند  در باره ا

  . وصول به علم  و آگاهی اظهار نظر کندبرای 
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موضع گيريهای مولفان مسيحی  راجع به اشتباهات علمی  عهد عتيق  نشان دهندۀ 
بداء  انسانی  اين اشتباهات  ازين مطالب است که ميبايست  به مناراحتی های  ناشی

  .وان  اين اشتباهات را جزئی از وحی دانستاعتراف کنيم  و بپذيريم  که نميت
  شورای در واتيکان داير شد موظف گرديدند تا پنج 1965 تا 1962در سال های 

متن از عهد عتيق را مورد   بحث و مذاکره قرار دهند که در نتيجه  پس از سه سال 
مقدمه سند در " وبر" انجاميد ه است  اين متن بقول  هائیبحث و مذاکره  به تدوين متن ن

" وضع دردناک شوری و حالت در ماندگی وی"  شوری  راجع  به وحی  به 4شماره  
  :پايان بخشيد 

ع بشر  کتب عهد  عتيق  به همگان امکان داده اند  که خدا را توجه به  وضبا "" 
حمانيتش  معرفت پيدا رفتار خداوند با آدميان  در عين عدالت و ربشناسند  و به طرز 

ه اين کتب حاوی  مطالب  ناقص و منسوخ اند ، با اينهمه گواه  بر يک ر چکنند ، اگ
  "".تعلييم و تربيت  حقيقی الهی اند

در باره اين متون  به بهترين وجه نشان ميدهد که  "  منسوخ" و " ناقص"اوصاف 
 ر معرض انتقاد  قرار داد  و حتی ترک شان نمود  در هر حال  دمتون مذکور را ميتوان

در قسمت  قبول . ن سند  اصل مطلب  بطور واضح  مورد قبول قرار گرفته استدر اي
 نينکه از شخصيت های تراز اول کليسای مسيحيت در واتيکان بوده است چ" وبر"نظر  

 ميکند  و ميگويد تصححبر می آيد  که در مورد منسوخ بودن  برخی از متون عهد عتيق 
 دنيايی و زمانی دارند  و واجد نقص لی  برداز  کتب عهد عتيق  اسرائيبيشک بعضی :"

  ".اند 
مسلمًا کلمۀ منسوخ  که توسط بيانيه اين شخصيت روحانی طراز اول جهان عيسويت 

مورد "برد دنيايی و زمانی :" دستخط گرديده است با او اظهاربيانيه رسمی  که با"وبر"
ين مفسر عالی مقام  به هم که ا" اسرائيلی"استعمال  مفسر  مرادف نبوده  و معنی صفت 

وری  تنها روايت عبری را  مورد انتقاد متن ش:  اضافه کرده است اينست که عهد عتيق
وری دقيقًا خود عهد عتيق را  موضوع قضاوت   حال آنکه چنين نيست  و شقرار ميدهد

  . منسوخ شمرده است"و " خناس"ده  و بعضی از قسمت های آنرا قرار دا
 در باال شمۀ از آن به بحث کشيده شد  زمينۀ حقيقت يابی در اين تحقيقات که صرفًا

 اصلی کتاب تورة ه تا کدام سرحد واقعيت و عين نسخمورد  کتاب مقدس يهود و نحلۀ ايک
باشد نبوده و صرف ما در اينجا نتايج جنبه های خدا شناختی اين دين توحيدی را که به 

 قرار داديم و ديديم که پيروان اين دين حضرت ابراهيم خليل اهللا  می پيوندد مورد دقت
آسمانی تا کدام سرحد عالقه به حفظ دست آورد های دينی و احکام و تفاسير  پيغمبرانيکه 
در اين راستای  طويل تاريخ  بعضی از اسمای شان مجازًا ياد شده است بما اين نتيجه را 

از تاريخ به فالح دينی ميدهد  که همۀ تالش و رستگاری خود را انسان ها در هر دورۀ 
 از طوفان شرائط را در بد ترين آنهاديده اند و  صرف دين توانسته است خط سير زندگی 

نوح  گرفته  تا جالی و طن يهوديان فقط دين حامی و رهبر ايشان بوده است  اما اينکه 
بعضی از متون  اين کتاب دستکاری شده است به آن کاری نداريم زيرا درين مقوله ما 
صرف جنبه های خدا شناختی و واقعيت اديان را در مورد هدايت امم پيرو آن مطالعه 

و چيزی را که هم مسلمانان و هم پيروان  دو دين ديگر به آن پايبندی و اذعان . ميکنيم 
 خداوند نميخواهد  چيزی را که  با واقعيت تطابق نداشته باشد  دارند اين  نکته است  که 

دميان تعليم دهد  زيرا اصل منشائ و مبداء الهی  و مشيت ابدی و تعميل آن را به  آ
 در هر دينی  تحقيق و آنهاو اينکه انس. اليتغير او تعالی خالف حقيقت  عنوان نميگردد

کندو کاو مبنمايند صرف شناخت واقعيت مشيت پروردگار در قبال مسائلی است که 
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 امروز بشر  با علمی که منشأ آن به .خداوند انسان ها را به آن مأمور و ملزم ميسازد
ليم که در يدين قدرت او قرار دارد و مقصود دانش بشر گواه  بر تع بينش و دانش کيهانی

  . بشرميباشدو تربيت حقيقی خداوندی برای 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   هشتمفصل 

  :دين مسيحيت و اناجيل
  

 متون مختلف ردد ی از  روايات  انجيل ها می انديشوقتی خواننده ای  به معنی برخ
يکی از " روگه" هر کدام شان با يکديگر  پريشان خاطر ميگردند که اناجيل  و با  مقايسۀ

ميگويند تجربيات  روگه  ساليان درازی پاسخ .دانشمندان دين مسيحيت به آن اشاره دارد
خوانندگان اناجيل  و . گوی و گزارشگر  عمق پريشان خاطری  خوانندگان اناجيل است 

 را مبهم   آنهاخواستار  توضيح در باره  متونی اند که " روگه"ندگان  از سوال کن
مسئله تدوين اناجيل را .واحتماًال متناقض بی معنی وپوچ  و يا افتضاح آور ميدانند

بصورت ساده و بی دخل و  تصرفی تلقی مينمايند که بر بنياد يک سنت شفاهی  استوار 
 به دخل و تصرفاتی که  در متون اصلی صورت در مقابل اين نظر کارشناسشان . اند 

  .گونه دست کاريها را  ثابت ميکنندنگرفته است  اشاره مينمايند  و وجود اي
ر يافته است به اين موضوعات می اشتنا 1972روگه در کتاب خود  که در سال 

 خدعه آميز  بهت آور بهر صورت  وضع  اين  نسخ  تفسير های  مزورانه  و. پردازد
  .  آگاه  نبوده اندمسائلدگانی  ميشوند  که تا کنون ازين يه شگفتی  خواننا م و مسلماًًاست 

در انجيل متی و يوحنا  هيچکدام از صعود عيسی به آسمان  حرفی نميزنند ، لوقا اين 
يه در اعمال رسوالنً  ستن  از قبر ميداند و اما همين قضجريان را  در همان روز برخا

استن از قبر  اتفاق می افتد ، ، چهل روز پس از بر خولف آن ميباشد که قاعدتًا لوقا م
در پايان قسمتی از انجيل خود  ذکر ) بدون تعين دقيق تاريخ (س نيز اين صعود را مرق

 در اناجيل  رادر نتيجه صعود حضرت عيسی  به آسمان  بنای محکم و استواری, ميکند 
  .د انبمالحظه نميرس
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فرهنگ کوچک عهد جديد  در باره صعود مطلبی ندارد االنتشار  يرکتاب  کث
.Benoit et Boismardکه :"استادان مدرسه  کتب مقدسه اوريشلم  می نويسند 

الۀ اعمال رسوالن  را ميتوان  با توصل به صنايع ادبی  تناقض ميان  انجيل لوقا  و رس
   37.!هم خبر کندالبته هرکس توانست  از اين  مطلب چيزی بفهمد  ما را .  کرد تبيين

:"  شگفت  انگيز و بی همتايی دارد تبيين) 187ص(روگه  در کتاب آشنايی  با انجيل 
 ال ينحل نيست  مگر اين که بخواهيم  موارد متعدد  ديگر ، مسئلهدر اينجا نيز مثل

مندرجات کتاب را  بطور مادی و کلمه بکلمه  گرفته و معانی مذهبی شان را از ياد  
نا استوار ) سمبوليسم(ه غرض ما انحالل  واقعيت امور  در يک رمز گرايی البت.  ببريم

نيست ، بلکه غرض ما جستجو و قصد  و غرض کالمی  کسانی است  که به کمک امور 
واقع  محسوس و نشانه های  که موافق با روح ماست ، پرده  اسرار  را بر ما گشوده 

 بود ؟  احتماًال ميتوان گفت    تفسير ها رضااو می پرسد چگونه  ميتوان به اين گونه". اند
د و ب افراديست  که هر مطلبی را  بی قيبيل  فرمولها ی  ستايش آميز  مناسکه اين ق

 است  که مسئله بطور کلی  و به ترتيب عينی  و عميق در نتيجه الزم. شرط می پذيرند
 تحرير اناجيل  شرائط به مطالعه " او اين طور اذعان دارد که . مورد برسی  قرار گيرد

وقتی  که دخل و : " او اضافه ميکند ." و محيط مذهبی حاکم  در اين دوره  پرداخته شود
 فساد  شوند  و روشن )  مبتنی بر سنت شفاهی(تصرفات  بعمل آمده  در تحريرات اوليه 

، در  راه يافته اند آنها از زمان تدوين اين متون  تا کنون در  بر مال  گردند  کههائی
آنصورت  ديگر وجود قسمت های ابهام آميز ، و غير قابل فهم  و متناقض و غير مقرون  

تحقيق و تتبع نشان خواهد  داد  که در . به حقيقت  تعجب فراوان بر نخواهد  انگيخت 
   38.  دست آدميزادگان  در کار بوده استآنهاتحرير اين کتب  و هم در تغير بعدی 

با روح تحقيقی  مورد مطالعه قرار گرفته اند ، )  انجيل(مقدس در دهه های اخير  کتب 
ايمان به  احياء مجدد ، احياء " استاد  موسسه کاتوليک  پاريس ، در کتاب 39کانن ژسه

 جماعت مومنان کمتر :گونی عميق ياد ميکند  و ميگويداز تازگی اين دگر " مجدد ايمان 
 به بعد  ، "دوازدهم پی "اب  مقدس  ازبوط  به تفسير کتمطلع اند که در روش های مر

 اين طرز تفکر  به تعليمات عمومی را نيز دگرگون کرده است  40""انقالبی پديد آمده است
روشهای انقالبی  تفسير متون ، در مطمئن ترين  مباحث سنتی  نيز " او می نويسد که در

ها را  در مورد عيسی  بنا بر اين ديگر نبايد  مطالب انجيل ". دگرگونی پديد آورده است 
" مناسب اوضاع و احوال " زيرا انجيل ها  مکتوباتی " کلمه به کلمه باز گرفت )  ع(
به نقل سنن جماعت های خويش   در باره  " آنهاميباشند و مولفان  " مبارزه و نبرد" ويا

هيچ يک از مولفان اناجيل  نميتواند  خود را " وی می نويسد که " پرداخته اندعيسی 
شاهد عينی  معرفی کند ، در واقع  مولف بطور  ضمنی  ميگويد  که راجع به مابقی  

زيرا بر .ن منوال  تلقی کرد زندگی عيسی در ميان عامه  مردم ، نيز بايد مطلب را  بهمي
قل انجيل ها  غير از يهودا هيچيک  از حواريون  عيسی ، از زمانيکه به  پيروی حسب ن

  .وضع گيری سنتی  کامًال بدور است او  برخاسته اند ، از م
و هنوز هم آثاری که برای عامه مومنان  نوشته ميشود  همان مطالبی را تکرار ميکنند 

 بدان آنهاکه محققان در قبول آن ترديد  و در اصالت و عدم دست کاری ها و دخل انس
هسته  عرض اما با وجود آن  اين اميد  قوی تر می گردد که حقيقت  آهسته آ. شک دارند 

                                                 
37 -La  Synopse Des Evangiles, Ed, du Cerf1972 I  II. P. 471 
 76تا 73عهدين ، قرآن و علم ، دکتر بوکای ، صص- 38
39 - Kannengiesser  
 . بر سازمان  کليسا فرمان می رانده است1957 تا 1939 پی دوازدهم ، - 40
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علمای عيسوی  به اين باور هستند که  به برسی . وجود کند و جای  تناقضات را پر نمايد
  .در ايجاد حقيقت  مسيحيت  کنونی تاثير گزار باشدمقتضيات به طوری بپردازند که 

 بحث ما به درازا نکشد از  يادداشتهای تاريخی  در باره  يهوديت ، هکنياما بخاطر
  :مقدس گذشته صرفًا به انجيل های چهار گانه  می پردازيمبولس . مسيحيت  

  
  

 :آنهااناجيل چهار گانه  و منابع 
 مسيحيت مدتی پس از  آثار بولس عنوان ای سال های اوليۀاين نام  در نوشته ه

 ميالدی  ببعد  در بارۀ نوشته های انجيلی  اشاراتی ديده 140در واقع  از سال  . ميگردد
 بسياری از مولفان مسيحی  از  اوائيل قرن دوم مسيحی  صريحًا به حاالنکه. " ميشود

  41.قسمت عمده  ای  از رساالت بولس  اشاره ميکند
رن دوم به  در آغاز قدهرچند تدوين  انجيل های که  بعدًا جنبۀ رسمی بخود ميگيرن

ل نق . جيل ها مدتی  پس از اين تاريخ استپايان رسيده است  ولی آشنايی به اسامی اين ان
" جيل ها  از اواسط قرن دوم  آغاز شده است  اما قول از روايات  متعلق به اين ان
 از متون نوشته است  و يا مولفان مذکور ، يک قسمت نميتوان گفت  که آيا اين نقل قولها 

  ."از سنت شفاهی را  از حافظه خود نقل کرده اند 
انجيل معروف  شده اند موجود بوده  ميالدی  نوشته های که به 140يعنی قبل از سال "

 آورده 1960تريکو در ترجمه خود از عهد  جديد با اظهار نظر باال که در سال "  است 
از آغاز قرن دوم  عادت  بر اين  جاری شد  که :" است  کامًال مغاير است  او ميگويد 

 150دود سال   را در حآنها که سن ژوستن   کلمه انجيل  را برای  تعين کتبی بکار برند
 اند که در و متأسفانه اين  قبيل  مطالب  فراوان." خوانده است " خاطرات حواريون " 

 مردم  راجع به تاريخ مجموعۀ انجيل ها ناقص و نا درست باقی نتيجه آن اطالعات عامۀ
س از پايان  رسالت مسيح  شکل نگرفته د دانست که انجيل ها  بال فاصله پباي. مانده است 

و ترجمه  جامع    پس از اوست  مربوط به بيش از يک قرن آنها و صورت مدون اند 
بنا بر اين  در .  را تاريخ تدوين  رسمی  انجيل های چهار گانه ميدانند170حدود سال  
ادعای  ژوستن به اينکه  مولفان  اين انجيل ها  حواريون بوده اند  قابل قبول حال حاضر 

  .نيست
  . لوقا و يوحنا ميباشد – مرقس -تیگانه عبارت اند از  ميل های چهار اين انج

کليسا با ثبات و استواری ميگويند  که انجيل "کليسای مسيحيت اين عقيده را دارند  که
های چهار گانه  به امانت  ناقل اموری هستند  که عيسی ، پسر خدا در دوران حيات خود  

بمنظور نجات ابدی  )  رده شده است يعنی تا روزی که به آسمان ب(ميان آدمی زادگان 
ولفان مبنا بر اين .   را تعليم نموده  است آنها عمل کرده  و آنهاآدميزادگان واقعًا  بد

مقدس ، انجيل های چهار گانه  به ترتيبی مدون ساخته اند  که در باره  عيسی يک  رشته  
  ".مطلب صحيح  و بی غل و غش  بما عرضه کنند

 ميشود  متن  باال  بوضوح  تمام مويد آن است  که انجيل های همانطور که مالحظه
هستند ولی ميان نظر شوری و نظر ات  ) ع(چهارگانه  ناقل امين اعمال و اقوال  عيسی 

  .مولفان  ديگر  ساز گازی  نيست
                                                 

 متخصص کاتوليک و اين ترجمه نتيجۀ  کار دسته جمعی  بيش از صد.  مقدمه قسمت  عهد  جديد  در ترجمه جامع عهدين - 41
 پروتستانت ميباشد
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از اين پس : "   چنين اظهار نظر می کند کهعالی مرتبهکانن ژسه  يکی از کشيشان 
نوشته های  هستند که  به " زيرا  اناجيل "يستی کلمه به کلمه  باز گرفت  نبا" انجيل ها را

بذکر و "آنها و مولفان  "نوشته های مبارزه و نبرد ند"و "اقتضای روز  تحرير شده اند 
      ".نقل کتبی  سنن جماعات خود  در بارۀ عيسی پرداخته اند

  

  :نی اشدر مورد جاه نشي) ع(انجيل يوحنا و آخرين سخنان عيسی 
 آخرين گزارشات مربوط به  شام عيسی و  ن از جمله چهارمين انجيل ميباشد کهاي
 است که در متون اناجيل ديگر  به نظر  نميرسد و واريون در آن به تفصيل  ذکرشده ح

عناصر غير مقرون بحقيقت  در اين مسائل مربوط به همين  اختالفاتيست  که در اناجيل 
در : ميگويد) ع(يوحنا  در آخرين نصايح و وصايای عيسی انجيل . وجود داشته است

. (" در مورد کلمه  پارا کله  چنين بيان ميدارد14  يوحنا باب  16 -15شماره های 
پاراکله  که پدر ، بنام من  وی را خواهد فرستاد ، همه چيز را بشما ابالغ خواهد کرد  و 

هر چند اين  پيام عيسی .  تباين شده است "آنچه را من بشما گفته ام  بياد تان خواهد آورد 
مسيح به توسط مولفين  اناجيل در عهد جديد دست کاری های زيادی شده است که ما در 

م اما با وجود آن يموارد اين دست کاريها در اين پژوهش اسنادی را در فوق ارائه داده ا
که بعد از او  رساند در اين متنی که در يوحنا از طرف مسيح  ارشاد شده است اين را می

کسی می آيد  که گفته ها و ارشادات وی را بمردم ميرساند و او همه چيز را ابالغ ميکند 
  . ميشودبه وی وحی   فرمان ربانی هور پيغامبريست که بعد عيسی  ظ تلويحًا بيانگر ،که

  يوحنا  اين مطالب را که خالی از تناقض که محصول 26 الی 14از شماره های 
وی خود بر من شهادت  "" .اريهای سليقه يی  مولفين انجيل ها  ميباشد  اذعان دارددستک

حضرت عيسی مسيح ) .""  آخری ميباشدپيامبر) ص(مراد از حضرت محمد (اد خواهد د
نزد شما ) مراد پيامبر است(بنا بر قول يوحنا اظهار ميدارد که اگر من نروم  پاراکله ) ع(

روم ، او را نزد  شما خواهم فرستاد  و او با آمدنش ، جهان را اما اگر من ب. نخواهد آمد
  16يوحنا باب .""( در مورد گناه  و عدالت  و قضاوت  شرمنده  و ملزم خواهد نمود

 هنگاميکه  روح راستی بيايد ، شما را بکِل راستی هدايت خواهد کرد )""8-7شماره های 
، بلکه وی آنچه را که خواهد شنيد خواهد .زيرا که وی از جانب خود تکلم نخواهد  کرد. 

يوحنا (""واهد داد ، شما را خبر خواهد کرد  و مرا جالل خگفت   و از آنچه بايد اتفاق افتد
  در اين متن قسميکه مالحظه ميگردد ضمايری استعمال 42"") .14 و 13شماره های  

 ها از متن های شده است که به شخص  اطالق ميشود و يک چيزی را که در اين  شماره
آنشخص که بعد از وی خواهد " ياد شده وضاحت دارد موضوعی است که عيسی ميگويد

در حاليکه پيروان اين اناجيل  به اين " آمد ،آنچه را که خواهد شنيد ، خواهد  گفت 
اظهارات مسيح  که خود تصديق پيامبری شخص ثالثی بعد از خودش را  به تر تيبی 

خدا مامور و سخنان خداوند را بمردم خواهد رسانيد، نه اميال و کرده است که از جانب 
ولی از . آرزو های شخصی  خود را پس سخن او  سخنی است از جانب  خداوند 

ای ذکر شده دور از  اذهان عامه در کنيسه آنجائيکه متون  انجيل ها با وجود  تحريف ه
 به بحث کشيده است و هر گز دسترسی نبوده آنها و مردم  عامه را بد نگهداری شدهها

نشده است تا عامه مردم از آن واقف و به رموز حقيقت  پی ببرند و اين کتمان    در 
 و مسيحی  در اين باب موضع وی در برابر  ک از امم يهودیمجموع برداشت  هر ي

  .امت اسالم  است
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بطور "" سند مفسران  تراجم عهد جديد در مورد انجيل يوحنا در مقام  توجيه آن می نوي
  .""کلی يوحنا بر سنن  و تأسيسات  اسرائيل قديم کمترين توجهی ندارد 

دکتر بوکای در مورد زنده شدن مجدد عيسی را خيال  پردازی در روايات دانسته و 
 آنرا شرح  پديده های غير عادی  در مورد مرگ عيسی ميداند و اين حوادث را که در پی

 موجب بيان  روايات متناقض و شگفت انگيز و هزيان  زنده شدن عيسی  پيش آمده اند 
  43.آميز ميداند

مطالب شگفت انگيز  و بی ربط  "" به  تخطئۀ ) جيلاآشنايی با ان(روگه در اين  کتاب 
در باره زنده شدن  عيسی  می پردازد يعنی ميان اناجيل "" بعضی از اناجيل جعلی 

وی به اين نکته . ارند نيز صادق است متی و بولس که با ساير اناجيل  تناقض درسمی 
عيسی به " که)16 باب 19شماره (نيز اذعان دارد که  در مورد صعود عيسی به آسمان 

وی اين مطلب را که در پايان انجيل " آسمان صعود کرد  و در جانب راست خدا نشست
مرقس آمده است و به نظر  روگه هم دور از اصالت است  مصنوعی و  جعلی ميداند 

پاراکله  در ميان  يهوديان  يونانی  مآب  قرن اول  به معنی ميانجی و مدافع بکار  (
پس از وفات عيسی ، " روح القدس"در متن  عهد جديد يونانی  آمده است که ) ميرفته

رهنمای اعالی آدميان  معرفی ميشود ، که اين تفسير با متن  يوحنا مطابقت دارد که در 
وی از جانب خود  تکلم نخواهد کرد  ، بلکه آنچه را . :" داشتيم فوق ما از آن  تذکراتی 

که " اهد افتاد شما را خبر خواهد کرد ،وکه خواهد شنيد ، خواهد گفت  و از آنچه اتفاق خ
 منبع ايکه  روح ر بوی ميرسد از جنس بشر بوده و به توسطخود ميرساند کسيکه خب

شود  که او مامور خواهد بود آنرا  به ساير القدس  ناميده ميشود  بوی پيغام فرستاده مي
که در مورد  پيامبر بعد از خودش ) ع(مردمان برساند و اين بشارتيست از جانب  عيسی 

به پيروان خود داده است که بعد از وی به  عدل و انصاف می نشيند و عدالت  خداوندی 
دًا  پنهان کاری نموده اما اين مسئله  را پيروان دين مسيح عم. را مرعی و رواج ميدهد 

علمای  اصول زبان های .  مورد دقت قرار می گرفتبايست از جانب کليسااند که می 
مختلف  که انجيل به آن اذعان دارد نيز اين پديده را مربوط به  فعل انسانی  ميدانند از 

 .زيرا موجودی  باشد که دارای عضو شنوايی و عضو سخن گفتن  باشد  "شنيدن "قبيل  
ات در مورد روح القدس، که از عالم علوی و نيروی آن نا بر اين  استفاده از اين کلمب

روح القدس  يا فوق نيرو های محسوس بشری است  قابل توجيه نميباشد چه زمانيکه  
 می فرمود وحی به  حالتی  وحیبه  پيامبر اسالم نزول) جبرئيل ع  (مالئکه پيام آور 

دکتر بوکای  .  بوده است عامهحدودۀ حس شنوايی مردمانتلقين ميگرديد که خارج از م
ذکور در انجيل  يوحنا  را بايد  به معنی  يک م" پاراکله : " نتيجه می گيرد که چنين  

موجودی که دارای  قوای شنوايی و گويايی  . گرفت ) ع(وجود انسانی  نظير عيسی 
بنا بر اين  عيسی خبر  . ردجيل يوحنا بر اين معنی صراحت داکه متن يونانی  ان.است 

ميدهد  که خداوند پس از وی  يک موجود انسانی ديگر را  خواهد فرستاد ، تا  به ايفای 
 بپردازد و در يک کلمه نقش پيغمبری  را ) پيامبری( به نقشی  که عيسی تعريف ميکند

اند و واجد باشد ، که صدای خداوند را می شنود  و پيام  او تعالی را به مردمان ميرس
 و اين  پيام  44.اين  تفسير منطقی  و معنای واقعی  متن  يوحنا است. تکرار ميکند 
 با تناقضاتی دارد که پيروان کليسا عيسی را آخرين پيغامبر الهی ميدانندو ،تناقض صريح

ولی در متون انجيل ها مالحظه ميشود که .  ميخواسته عيسی آخرين  پيغامبر باشدآنها
عد از خودش  بشارت  شخص ديگری را ميدهد که  از زبان خود ب) ع(حضرت عيسی 

اين  که کليسا سخن نمی گويد ، بلکه پيغام اهللا را به مردم می رساند و اين خود ميرساند 
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نهان نموده و حتی در زمان  بعثت  پيامبر اسالم  نيز آن را  مطلب را  در طول قرنها  پ
ختند بلکه با تعارض با اسالم که يک دين توحيدی نه تنها بنا بر اشارات  انجيل برمال نسا

و مکمل شه  از اديان سامی ابراهيمی دارد و مطالب انجيل را بطور واضح يبوده و ر
روشن در قرآن بيان  فرموده است ،برخاستند و جنگ های صليبی و ساير جنگ ها و 

 مغاير اساسات هر حرکت های ضد اسالمی را در تمام نقاط جهان براه انداختند که نه تنها
 در کره زمين آنهادو دين می باشد بلکه زمينه نا سالم را در ايجاد صلح و هم آهنگی انس

ما اينطور نتيجه می گيريم که . ايجاد کرده اند که مستلزم  بحث و تحقيق علحيده  ميباشد
، ما حصل جنگ ها و تفرقه های خانمان بر انداز در جوامع توحيدی که هر سه دين يهود 

ت  که کراحتًا و اقضاتی اسن زيست ميکنند همانا تحريفات و تنمسيحيت و اسالم در آ
توسط اناجيل متعدد )انجيل(و عهد جديد ) تورة(صلی   کتابهای عهد عتيقعمدًا در متون ا
  .آورده شده است

امور واقعی ايکه از تورة و انجيل نقل گرديد و اقوال مفسران بر جسته  مسيحی را  
اين . هب رسمی  را در مورد  اناجيل  رد مينمايند ل نموديم ، اظهارات موکد  مذته نقجس

 اظهارات  و تأکيدات را شوری  اخير واتيکان  هم در باره اصالت تاريخی  انجيلها 
تکرار کرده  و انجيلها را گزارشهای دانسته است ، که به امانت ، آنچه را عيسی ، بواقع 

ولی مطالعاتی که در موارد انجيل ها وجود . ه است نقل کرده اند انجام داده  و تعليم نمود
موجود بوده اناجيل تناقضات صريح  "دارد متناقض با حرف واتيکان ميباشد  زيرا در 

و يا " . ی از مطالب  غير مقرون  به حقيقت را  قبول کردنميشود برخ" و " است 
اما قسميکه اشاره . ديد  مخالفت دارندتاکيداتی را پذيرفت که با معلومات  مستقره علوم ج

شده است بسياری  از مسيحيان در مورد اين تناقضات چيزی نمی دانند  و از نا 
اين گروه زمانيکه به چنين واقعاتی  تصادف . سازگاريهای آن با علم جديد  آگاه نيستند 

  .ميکنند  به حيرت و سرگردانی شان  افزده ميشود
انقالب  در روش " ن را ميرساند که بقول  کانن ژسه  موجدمطالعات انتقادی جديد اي

الت و نتيجه اين مطالعات آن شده است  که مفسران منقو. گرديده اند " های  تفسير 
 از اوضاع و احوال زادۀ  مقتضيات  و نوشته های ناشی "   عيسی انجيلها را  در بارۀ

طابق النعل بالنعل قبول "  راآنهابدانند  و " نوشته های ملهم  از جو مبارزه  و نزاع 
در حال حاضر  ديگر اين مطلب که مولفان انجيل ها ، شاهد عينی زندگی عيسی ". نکنند
د  قابل دفاع نيست  ولی بسياری از مسيحيان اناجيل را مرتبت  به عهد عيسی نبوده ا
  بخوبی ثابت ميکند که  اناجيل چند بارBoismardوBenoitپدر مقدس . . ميدانند

 بعمل آمده است ، اين روحانيان به خوانندگان تصحح تجديد  نظر  و آنهانوشته شده  و در 
بايستی  در موارد متعدد ، از اين " اناجيل هوشدار ميدهند  که بهنگام خواندن انجيل ها 

  ".فکر که بيان مستقيم عيسی را می شنوند ، صرف نظر کنند
از حوادث و واقعيت های زمان عيسی  در اين صورت است که تغير شکل در برخی  

ی را  فرزند خدا تلقی ميکنند و از مايه تعجب و اعجاب  ميگردد مخصوصًا زمانيکه عيس
ارد زيرا خداوند شبه و ند ند( زبان عيسی  بنام پدر صحبت ميکنند نهايت مضحک است ،

  ). .ه ولد و فرزند  ومثل داردو  نه از کس زاده شد است  و ن
  با يکديگر  بيان و روايات عجيب دارد و در مجموع روايات انجيلهاانجيل متی  

د  و در کليه متن های اناجيل  امور خالف  حقيقت  و مطالب  نشآشکارا متناقض ميبا
و . ناسازگار  با علوم جديد يافت ميشود و بر عالوه اين متون متواليًا  تحريف شده اند 

 تخيل ای ابواب و عباراتی  هستند کهها  داراين موضوعات اين را می رساند که انجيل
اصل معذالک همۀ اين تناقضات موجب آن شده نميتوانند که  . ستآنهاصرف انسان  منشأ 
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در حقيقت شک و ترديد  تنها ناظر  . مورد شک و ترديد واقع گردد) ع(حقيقت  عيسی 
   45.به نحوۀ  جريان اين رسالت  است

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قسمت ســــــــوم
  خش نهم ب

  اسالم قرآن و علم
  قرآن   و علوم جديد از نگاه يک  پژو هشگر غرب

  
 بعضی از اشخاص را  به تعجب ، قران و علم ، دو کلمه  ،در  روز گار ما ، همراهی

وا ميدارد، به خصوص که بدانند که نتيجه  بحث نيز  گزارشگر هم آهنگی  اين دو باهم 
 مواجهه دادن  يک ر ذهن خود توهم نموده اند زيرا بعضی اشخاص تداعی ايکه د. اند
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 از یگروه.  غير عادی ميدانند– مخصوص علوم –کتاب دينی  را با مالحظات علمی 
ی  بی  دينمسائلاهل علم که تحت تأثير  جذبات  نظريه های مادی اند ، غالبًا  نسبت به 

 را  مبتنی  بر آنهانه  مباحث بديدۀ  تحقير می نگرند  و اعتنا می باشند ، و بدين گو
 اشارات صريح داشته و به اساطير نيز که در اين مورد  قرآن اساطير  و افسانه ميخوانند
 که اين  طرز بينش خام و نادرست نتيجتًا محقق و عالم را در .االولين بيان نموده است

 يک فضای مه آلودی از تاريکی و ابهام قرار داده ودر اينگونه فضا واقعيتهای  علمی
  .هرگز مجال  آشکارا شدن را نميتواند بيابد

ات زمانيکه در  غرب  از علم و دين سخن بميان می آيد اما صرف نظر  از اين مالحظ
دو اين دو  آنچنان سراسر  مفهوم نتوجه  يهوديت  و مسيحيت ميشو، بال فاصله اذهان م

و عالوه .قی نمی ماند اسالم باد ، که جايی برای  ها اشغال  می کنندين را  در ذهن غربی
 مخصوصًا که امروزه مطبوعات و وسايل .بر اين در باره اسالم به ناحق  داوری ميشود

ارتباط جهانی را در غرب کسانی رهبری ميکنند که شمۀ از تعليمات فلسفی و عرفانی و 
ر رخ دانه ّبننميدانند و مطالب را بصورت غير واقعی و خصومت مرااخالقی قرآن 

نمونه های بارز آن را در   ابراز ميدارند که ما روان  دين اسالم خصوصًا پيجهانيان م
 رومن مطبوعات و نشرات  دنمارک و هالند و حتی در اظهارات پاپ اعظم رهبرکليسای 

  .واتيکان شاهد بوديمکاتوليک های جهان در
جع  در جهان  غرب  را ای ، جهان اسالم يک تصوير مخدوش کنندهآنچه که مسلمًا از

به اسالم  ايجاد شده است  آنقدر سر شار از بی پايگی و بی مايگی است که بعضًا 
 اين مردمان  تأثير ناگواری در سطح آگاهی های اغراض آميز و آميخته با هزلمفکوره 

شتباهات بی پايه و داوريهای  بی به اثر اين ا. های جهانی از تصوير  اسالم ايجاد ميکند
که در غرب وجود دارد، از نا فهمی و بی اطالعی غربيان  و قسمت ايه و اشتباه آميزی م

 و غلط کاريها . ميباشدشانه وحساب شده ديگر آن از  بد گويی  و عيب جويی  نظام  يافت
نا درست گويی غربيان واقعيت امور اند ،نحوۀ ارزيابی و قضاوت راجع  به اين  

جلوه قيقت و واقعيت  و به ترتيب ديگر آينها ميخواهند امور واقع را بر خالف ح. واقعيت
در مورد  دين عيسويت وقتی  در جدی ترين  و وزين ترين  آثار ، که ريخته خامۀ .دهند 

مولفان و مصنفان واجد صالحيت  مسيحی بر ميخوريم ، دچار بهت و حيرت وصف نا 
 قرآن ، زير عنوان اناجيل  و 46بطور مثال در دايرة المعارف جهانی. پذير  ميشويم 

مولفان انجيل ها ، نظير مولف قرآن ، مدعی باز نويسی  : :"" اشارت ميکند و ميگويد 
..."" حسب حال اعجاز آميزی نيستند  که از طرف خداوند به  پيغامبر امالء شده  است

مراجعه به بد ...شگفتا قرآن بهيچوجهه  با حسب حال  پيغامبر اسالم  رابطه ای ندارد 
. قرآن  نيز ميتواند  اين مطلب را به نويسندۀ دائرةالمعارف حالی کند ترين  ترجمه های 

اناجيل حکايت  : آخر بيان مطلب باال  بهمان اندازه خالف واقعيت است  که گفته شود 
که مسئول اين ياوه سرايی ها  و غلط کاری و نا درست گويی  ! ست آنهازندگی  مولفان  
 "داکتر بوکای اظهار ميدارد که.  ميباشد  ليون استاد دانشکدۀ يسوعیدر باره قرآن  

  از  قرآن و اسالم یروشن است که بيان اين گونه  ضد حقيقت  گوييها تصوير نا درست
و تا زمانيکه مسيحيان تصوير کهنه  و قديمی خويش  را . "بما غربيان عرضه ميدارد  

 از نياکان خود به ارث از اسالم  کنار نگذارند  و از تصوير مسخ شده ای که از اسالم
برده اند و از تهمت ها  و پيش داوريهای  افترا آميز  دست  نه بر دارند و بی عدالتی ها 
و بی انصافيها ی که مسيحيان در حق مسالمانان روا داشته اند در نگذرند ، البته که در 

ت تا    زيرا ضرورت اسمورد  حقانيت دين خود و بعدًا اسالم بهره ای نخواهند داشت
ما در تاريخ اروپای هجوه (خود را از قيد و بند های مهمترين پيش داوريها  رها سازيم ، 
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عاليترين مقام کليسای رومن کاتوليک از Benoit XIV را شاهد هستيم که پاپ  ایگری
 پيغامبر اسالم  با تعصب  )ص(ولتر بخاطر نگارش يکی از  تراژديهايش را که بنام محمد

ت و يکم س اهداأ کرده بود   سپاسگزاری می نمايد و در قرن بي1741 نامربوط در سال
که پاپ اعظم واتيکان با تفانی و تبانی از الدين ترين و ال ابالی ترين قشر جامعه  می بينيم

ت و يکم  ابراز ميدارد که محمد اسالم را به زور شمشير  در کل  جهان ساروپای قرن بي
ه  داشت کدام اندازه توانايی آن را   تا)ص( محمد مشيراشاعه داد آخر  فکر کنيد اين ش

 با زره های  سر تا پا فوالد ، بر گستوان  آنها که جنگ آوران  آنوقت که در اروپايیاست
وديگ های حاوی  مستحکم با منجنيق  های آتش  افروزنيزه ، تير و کمان و قلعه ها 

ک پر از آب در اطراف آن ،  وقالع جنگی و حفاری خندقهای هولناروغن های  جوشان
 و ساير تجهيزات نظامی عصر مقاومت کند ، البد  هر تير کش ها و برج و بارو ها

که دين اسالم با ايمان بلندی که داشت در کودک مکتب  نرفته يی اين را پی ميبرد 
 سويدای قلب اروپائيان و ساير اقواميکه به اسالم روی آوردند و آنرا پذيرا شدند در خشيد

 بلکه حقانيت دين محمد و منطق علمی اين دين بود که دل اوقيانوسها ،نه شمشير محمد. 
 يک  قرن از شرق آيشيا جاوه ، سماتره و بورنيو ی ازرا شگافت و در کمتر از نيم

  و مصر  و تونس و مغرباندونيزی و ماليزی تا فليپاين و چين و هند و حبشه و افريقا
اگر کمی  انسان به تاريخ گرايش داشته باشد . ا روشن  ساخت  تا به غرب اسپانيه ر...و

فهميده می شود که هيچ کشور کشايی نتوانسته است  اينهمه فتوحات و دست آورد های را 
اينها  همه نصرت . د   حفظ و بدست داشته باشوام کرده داشته وکه بيش از يکهزار سال د

انی بود که در ميان اراده و ايمان و توسط مردمانی يک دين حقيقی درحمانی و قبول وج
  .صداقت می درخشيدند 

 و يکم ملتفت اين موضوع ميشدند که به سند صدو پنجاه تاگر عاليجناب پاپ قرن بيس
رهنمود های برای ""امور غير  مسيحيان واتيکان  تحت عنوان صفحه يی دبير خانه 

 ميشدند ،هرگز چنين  افته  است که قبًال انتشار ي""گفتگو  ميان  مسيحيان  و مسلمانان 
 و يا شخصيت محمدی  ابراز نمی )ص ( را در مورد دين محمدیابراز نظری غير واقع

 خود را:دراين رهنمود که دکتر بوکای در کتاب خود به اين اشارات می پردازد . کردند
 ما :"" خطاب به مسيحيان می گويدمهمترين  پيش داوريها  رها ساخته و بااز قيد و بند 

خود در بارۀ اسالم  بار ديگر بيانديشيم  و " ساخته و پرداختۀ"بايد به برخی از قضاوتهای
نه  که هيچ اساسًا در  سر سويدای  دل خويش نيز از اين داوريهای شتابزده  و خود سرا

ما غربيان در زبان خود  ".  نيست دست بکشيم آنها مستحق مسلمان صادق  و صميم 
ميخوانيم واما " اهللا"و سيستماتيک  خدای مسلمانان را  با همان لفظ بطور نظام يافته  

نحوه استعمال چنان است که . ، احترام به نظر مسلمانان نيست غرض ما از حفظ اين کلمه
حال آنکه خدای مسلمانان همان . باور دارند "خدای "گويی مسلمانان بخدای  غير از 

حقيقة خدا نيست "  اهللا"ربيان  که ميگويند خدای موسی  و عيسی است ؛ نظر بعضی از غ
، بی ربط و بی معنی  است، هر مسلمان که بر دين حنيف ابراهيم اند ، همان خدای واحد 

اين سند به قضاوتهای  نا درست    47"".،و رحمن و رحيم و احکم الحاکمين را می پرستند
دری بودن  نسبت ميدهند ، اسالم را به قضا و ق: ديگر در باره اسالم  نيز اشاره ميکند 

مسئوليت  افراد آدمی  نظر دارد و معتقد است  که از هر کس " حال آنکه اسالم  به 
اين مفهوم که اسالم  ظواهر خشک  و . راجع به اعمالی که ميکند ، باز خواست ميشود 

بی شفقت حقوقی را اصيل ميداند، نا درست است، به عکس اسالم  بمفهوم صدق عقيده  و 
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وما جعل عليکم فی الدين " و  48"ال اکراه فی الدين:"مان  توجه دارد  و دقت در آيات اي
   .49"من حرج

در مورد قضا و قدر دانشمندان و فيلسوفان زيادی از جهان اسالم بشمول خود قر آن 
 خود را فاعل و مختار گردانيده است و از هاشارات روشنی وجود دارد که خداوند بند

 دنيوی  کيفر در امور در قرآن در مورد عدالت در روز باز  پسين وهمين سبب است که
ن پروسه را عدالت ميگويند ورنه معين و مقرر شده است که  عدل ناميده ميشود و اي

ور امکان دارد در صورت ملزم بودن به مزوری  سرنوشت و يا انسانيکه محکوم به چط
او کيفر و مجازات تعين کرد و حد سرنوشت در يک دايره بسته باشد چگونه ميشود برای 

  .و حدود معين نمود
 در صفحه : (شمس تبريزی عارف بزرگ شرق در مورد قضا و قدر  سخنانی دارد

اين بزرگان همه  به جبر فرو رفتند  اين عارفان ، اما طريق  غير « :  مقاالت گويد 302
ود را چرا جبری  خداوند ترا قدری ميخواند ، تو خ. آنست ، لطيفۀ هست  بدون جبر 

او ترا قادر ميگويد ، ترا قدری ميگويد ، زيرا مقتضی امر و نهی و وعده و . ميخوانی 
وعيد ، وارسال رسل ، اين همه مقتضای قدر است ، آيتی چند است در جبر  ، اما اندک 

است  او سوی بنده می آيد زود ، بنده سوی حق  می رود چه معنی است  اين آيت را که  
   .)50 علی العرش استوی الرحمن

در برابر فکر شايع که اسالم دين اجبار است ، بايد اين انديشه :"" دکتر بوکای ميگويد
يکان  که در  متن ايمان بخدا  ريشه محبت به نزد:  دين محبت است را نهاد که اسالم 

سند )   داشت بحث مفصلی خواهيم نکه ما در جای آن راجع به تعاليم اخالقی قرا .(دارد 
ا که اخالق اسالمی وجود ندارد ، را بشدت رد ميکند  و نيز نظر  مذکور اين فکررايج  ر

مورد قبول يهوديان  و مسيحيان  را در اين باب  که اسالم گرفتار  تعصب نامربوط  و 
در طول تاريخ خود دنيای مسلمان بهيچ "" خشک است ، مردود ميداند  و می نويسد 

نويسندگان .""   دولت های مقدس  مسيحی نبوده  استو ها متعصب تر  از شهر وجهه
" جنگ مقدس" را به نا حق آنهااين سند ، از کلمات و تعبيراتی  ياد ميکنند  که در غرب 

کوشش و سخت کوشی در "الجهاد فی سبيل اهللا :"ترجمه مينمايند، از جمله اين تعبيرات 
فاع در برابر مهاجمان  به اسالم راه خداوند و سخت کوشی  برای گسترش  اسالم  و د

جهاد يا سخت کوشی در اسالم به هيچ وجهه :"" ؛ سند در دنباله  مطلب می نويسد " است
عهد عتيق نيست ، و هدفش قتل عام  و کشتار دسته جمعی  افراد بشر Kherem ِخِرم

 قهر و .""نميباشد ، بلکه  منظور آن گستردن  حقوق خداوند  و خلق بر اقاليم جديد است 
قوانين معمول ديده شده ، بطور کلی تابع  ) صدر اسالم( د های خشونتی که در  جها

 بوده است و در زمان جنگ های صليبی نيز  هميشه مسلمانان نبوده اند  که جنگ 
 خداوند در طليعۀ قرآن يعنی سورۀ فاتحه  "".بزرگترين کشتار ها را براه  انداخته باشند

  الزامًا يک مراتبه  خوانده ميشود  فرموده است الحمد هللا رب که در هر  رکعت نمازی
  . ستايش خدای اسالم راست،هدفرموه ن" ستايش خدای عالميان  راست"العالمين 

 نصارا  در پرتو بر ميگرديم به مبحث اصلی يعنی برسی مباحث  کتب مقدس يهود و
 که ناظر بر اصالت  اتی  معلومات علمی ، که اين تحقيق ، پژوهشی است  در بارۀ اطالع

  .مطالعه مذکور  را در باره قرآن نيز بايد به انجام رسانيد. اين متون ميباشد 
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مسلمًا هيچيک . مناسبت های  ميان  دين و علم در کل ازمنه تاريخ يکسان جلوه ندارد
از اديان توحيدی ، علم را محکوم نمی سازند ، ليکن بايد اعتراف کرد  که در عمل اهل 

در دنيای مسيحی، مقامات ."" م  با مقامات مذهبی  بعضی از اديان  در افتاده اند عل
مسئول کليسا  سر خود و بدون اتکاء بهيچ متن اصلی ، قرنها به بسط و توسعه علوم 
مخالفت کردند و بضد کسانی علم مخالفت بلند کردند که در صدد گسترش علم  بوده اند، 

اين مخالفتها علمای را که نميخواسته اند ، .عام است که اقدامات شان معروض خاص و 
 شيوه رفتار خود دست يازند و حيتصحدر آتش  بسوزند و يا جريمه بپردازند و يا به 

قصه  گاليله ، که . تقاضای بخشايش کنند ،به هجرت و جالی وطن وا داشته است
گاليله به اثر . ت اکتشافات کپرنيک را در بارۀ زمين مجددًا عنوان کرده ، مشهور اس

) عهد جديد(هيچيک از مطالب  کتاب مقدس.  محکوم شد تفسير نادرست  از عهد عتيق 
  .چنانچه تفسيری  درست  از آن  صورت  می گرفت ، عليه  وی قابل استناد نبود

اما شيوه رفتار اسالم  در قبال علم ، بطور کلی ، بگونۀ ديگر است ، مطلبی روشنتر و 
و يا اين " اطلب العلم ولو بالّصين:"حديث نبوی  نميتوان يافت که ميگويد صريحتر از اين 

قرآن همواره انسان را به " طلب العلم فريضه علی ُکِل مسلم و مسلمة: "بيان که 
دانشجويی فرا ميخواند، و مالحظات زيادی  نيز در مورد پديده های طبيعی دارد که اين 

 با معلومات امروزی علم نيز دقيقًا همخوانی وضيح و تفصيل همراهند مالحظات با تو
  . ""نميتوان سراغ  کرد اما چنين وضعی را در کتب  مقدس يهود و  مسيحيت. دارد 

ر های  مسيحی  وتاريخ شاهد است که در قرون هشتم  تا دوازدهم ميالدی زمانيکه کش
و اکتشافات سدی محکم  در مقابل بسط  و توسعه علوم  بر افراشته بودند ، تحقيقات 

اين دانشگاه ها  مجهز به  وسايل  . فراوان  در دانشگاه های اسالمی  بعمل می آمد 
چهار صد هزار Cordoueخارق العادۀ فرهنگی  بودند، و کتابخانه خليفه  در قرطبه

علوم يونانی، هندی و . جلد کتاب داشت  و ابن الرشد  در آنجا به تعليم می پرداخت 
ايی  شاگردان  برای  ول بود و از کشور های  مختلف اروپ شهر متداپارسی  نيز در اين 

سخ خطی موجود ، را روی می نهادند ، بسياری از ن) طبهقر(کسب علم  به اين شهر 
و ) الجبره(در واقع  وامی را که دنيا در مورد رياضی. دانشمندان عرب به ما رسانده اند 

دارد،  )ابن سينا(و طبابت   و گياه شناسیو زمين شناسی) مناظر و مرايا(نجوم و فزيک 
  .وامی سنگين است

برای اولين بار در تاريخ بشريت  اين مسلمانان بودند  که با ايجاد دانشگاه های اسالمی  
يعنی زمانی که اروپا تا گلو در تفتيش عقايد  غرق و طعمه زبانه  (در قرون وسطی  

وصيتی بين المللی  داده اند ، هر گز به علم وجهه و خص)های آتش انگيزاسيون ميشدند
روحيه مذهبی در جهان اسالم که بيش از عصر ما ، مذهبی  بوده اند مانع اين نشده اند 

 بودن و مسلمان بودن  مانع آمده مکه در محيط اسالمی ، مسلمانان در آن واحد از عال
گر بدون اينکه با بلکه علم و دين دو عنصری در جامعه اسالم اند که بموازات همد(باشند 

) هم متعارض باشند راه سير و انکشاف را در آسمان اسالم کشاده  و باز نگهداشته اند
و اين در .نين نباشدد دين بوده  و نمی توانسته است  چعلم در نزد مسلمانان  همزا

ايی ، رکود و قشری گری مآبی  مطلق حاليست که در کشور های  مسيحی  قرون اوسط
ه اين امور را مدعيان خدمت به دين انجام ميدادند ، در حاليکه در کتب حکومت ميکرد ک

وحی يهودی و مسيحی  در مورد منع تحقيقات  علمی بصورت اخص  ممانعتی  وجود 
پس از رنسانس ، عکس العمل طبيعی علما  بصورت انتقام جويی  از رقبا و . نداشت 

ان علم بودند  با نهايت تعصب همان  که علم بردارآنهادشمنان ديروز شان تبارز کرد ، 
کاری را کردند که از طرف  قشر مذهبی  مسيحيت در اروپای قرون وسطی  صورت 

در )  انتقام جويی(بسته بود آتش انتقام خرمن همه گونه حقايق  را می سوختاند و اين امر
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بعضی از اروپا تا روزگار ما نيز ادامه يافته است ، بطوريکه همين اکنون  اگر کسی در 
اين شيوۀ رفتار  بر .  اروپا  از خدا سخن بگويد، حقيقتًا انگشت نما ميشودمحافل علمی 

 –اذهان جوانان ، حتی جوانان مسلمان  نيز  که با تعليمات دانشگاهی  غرب آشنا هستند 
    51.""اثر ميگذارد

 ميتوانسته مادۀ زنده:""در مورد انکشافات علمی مثال  زير را منحيث نمونه  می آوريم 
است ، در اثر  صدفه و تصادف  و به اثر چند عامل سازی ابتدايی ، خودش خويش را 
بيآفريند  و از مبداء همين ماده زنده ابتدايی  و تحت تأثير اوضاع و احوال  و مقتضيات 

 که موجودات زندۀ سازمان يافته  تشکيل يابند  و کار مختلف  خارجی ،امکان آن هست 
  . دستگاه  پيچيده  و خارق العاده  ای که انسان نام دارد ، بيآنجامدبه ايجاد اين

آيا پيشرفت  اعجاز آميز  معرفت  علمی  معاصر در قلمرو حيات ، نمی بايست  
شخص انديشمند  را  به نتيجۀ مغاير به نتيجۀ باال راهبر شود؟ آيا در ديدۀ کسی که به 

جاد حيات  و حفظ آنست بيش از پيش پيچيده مطالعه ميپردازد ، سازمانی که  حاکم  بر اي
جلوه نميکند ؟ آری هر چه جزئيات اين  سازمان  بيشتر شناخته ميشود، بيشتر تحسين و 

آيا شنا سايی مذکور ، بيش از پيش  اين فکر را ، که در پديدۀ . ستايش  را بر می انگيزد
 ها بيشتر  ميشود  و و اتفاق دست دارد ، تخطئه نميکنند؟ هر قدر آگاهی حيات  صدفه

خصوصًا  هر اندازه آگاهی  راجع به بی نهايت  کوچک ها  افزون ميگردد ، استدالالت  
چنانچه در .(روشنايی و رسايی  بيشتری می يابند  يک خالق متعال، دمربوط به وجو

هفت "همين ارتباط  جامی هروی شاعر و عارف بزرگ در کتاب بزرگ و حجيم  مثنوی 
در قصۀ سالمان و ابسال چنين مشابهتی را در حدود پجصد سال قبل  خويش  اورنگ

هی يابراز داشته است که هر گز از سوی علمای مذهبی  با شکاکيت و بحث های تنب
نيانجاميده بلکه منحيث يک شهکار عظيم عرفانی در جامعه اسالم بديده قدر نگريسته شده 

قاالت خويش  در مورد باری تعالی شمس تبريز که قبًآل ذکر آن رفت در کتاب م. است 
پرسيد  از بنده «: ی را که در مورد بعد خداوندی از وی می پرسند چنين پاسخ ميدهدلسوا

بخدا  چقدر راه هست؟ گفتند چندانکه  از خدا به بنده  زيرا اگر سی هزار سال گويد  
ندازه را  و درست نباشد  زيرا آنرا نهايت نيست  و اندازه نيست  و اندازه گفتن بی ا

معذالک بجای آنکه بشر  در برابر اين امور  )  ».نهايت گفتن بی نهايت را  محال است 
، در گرد باد غرور  و نخوت می افتد و بخود  اجازه ميدهد بيشتر به فروتنی راه برود 

که فکر و انديشه  در باره خداوند را  به مسخره بگيرد  و هر آنچه را مانع  لذت جويی  
در حال .  رانی اش هستند  و بر سر راهش قرار ميگيرند  پست و حقير بشمارد و هوس

د  با چنين وضعی نحاضر   جامعۀ ماتريالستی غربی باوجود فرو تنی ايکه خود ادعا ميکن
  . شان  فرو تر می روند فرو مايۀ ندار های پزاردر لجن

دن به خوشبختی ها را به وعدۀ رسي در مقابله با اين چنين موج  ماتريالستی که ادعای(
 محتاج  جز  به جوامع ماترياليزم  و در رأس آن کمونيزمنسل بشر داده است ولی بالمقابل

 نيروی شکرف بی  اين اين مسلمانان بودند که باولیمرگ و تباهی ارمغانی نداده است ،
دند  تا های گرم در بحر هند نيز رسانيده بومونيسم که خود را تا کناره های آبخدايی و ک

 و نستان  را به بهشت ماديات تبديل نمايند که نتوانستند تبديل کنندجهان و مخصوصًا افغا
 معدوم ساختند تا در  و جبهات جنگدر مقابل  صد ها هزار نفر را  در جوخه های اعدام

ستند ولی اين مردم گرسنه و بی هيچ يا و خانه نه  برای خواستن  نان و  کاالآنهامقابل 
 بودند که با انديشه های متعالی سرشار از ايمان بخدا  اين غول  و هيوالی انستانافغچيز

  معدوم گردانيد و بحيات کمونيزم  نه تنها در افغانستان بلکه در نطفه خودشقرن را 

                                                 
 165تا156عهدين و قرآن و علم ، صص- 51



 68

 انتقام  اگر حرف و سخن بر سر اين باشد که اين  غربيان بوده اند که آتش.  خاتمه داد
م رسانيدند و اين نيرو ی ياری و کمک های مادی و معنوی  امجاهدان افغان را به قو

غرب بوده است که با تبانی با مجاهدين   کمونيزم را در منطقه و بعدًا در جهان از قدرت 
 چرا پول و اسلحه غرب  تعين کننده ميبود که اگر ؛ پاسخ چنين خواهد بودبر انداخت 

ه در  افغانستان مستقر هستند و در مقابل حاال که بيش از چند هزار نفر طالب پاکستانی ک
  را از پيش رویآنهاقوای ياری با صلح يا ناتو و امريکا مستقيمًا می جنگند نمی توانند 

 واضح ميسازد که صرف مردم  خود اين نکته . ور کنند ن دخود و مردم افغانستا
يله و نيرنگ های  اين حافغانستان بوده اند که آن  قوای اشغالگر را به نابودی کشيد و 

 در برابر کمونيزم  بعد از جنگغرب است که نخواست افغانستان منحيث يک کشور فاتح
 را بی اتفاق و فاقد آنها قهرمان باقی بماند و توسط عمال خود ويرانشده ، همچنان

، و نتيجتًا  مسلح بودند ارزش ها ارزشهای معنوی ای ساخت که در نبرد با کمونيزم با آن
ا باشد که د ها هزارنفر بودند نابود کردند تی آبديده و فاتح را که بيشتر از صنيرو ها

باالی ويرانه  های کاخهای  تخريب شده کمونيزم بازاری بسازند که در آن هر نوع 
    .)و بفروشندمتاعی که جهان  ماديات به آن نيازمند است بسازند

عدادی خود را نشان داده اند  و  هر دو  بی است قسميکه ديده ميشود يهوديت و مسيحيت
. تقليل می يابد ) بی بند و باری مادی( سال بسال قدرت مقاومت شان در برابر سيل عظيم

ماده گرايی  بی خدا  در مسيحيت کالسيک، نظامی را مشاهده  می کند  که در طول 
واهند  آدمی زادگانی که ميخ. بيست قرن ، بدست آدميزادگان ساخته  و پرداخته شده است 

 به کرسی را بر ديگران به ياری اين ساخته دست خود  قدرت  و حاکميت يک اقليت 
اين  شخص ماتريالست  در کتب مقدس يهودی  و مسيحی  زبانی را نمی يابد  . بنشانند

زيرا اين کتب مملو از  مطالب  غير . که با زبان او مشابهت  و قرابتی  داشته باشد 
بنا بر اين  وی . اقض و نا سازگار  با معلومات علمی جديد اند مقرون  به حقيقت  و متن
  .اين متون  را رد مينمايد

از اسالم هم سخن ميگويد؟ اگر در اين باب گفتگويی در ) ماترياليزم(آيا اين شخص
اما چيزی جز .  ميان آيد ، وی با آرامش خاطر بسيار و از سر استهزاء تبسم ميکند 

رين زمينه ، با چنين آرامش خاطری  کوس برابری نميتواند زد ناکافی بودن اطالعاتش د
وی نيز مانند  قسمت اعظم  روشنفکران غربی واجد يک سلسله  افکار  و اطالعات غلط 
و نا مربوط است ؛ صرف نظر از بعضی  موضع گيريهای  اخير  استعمار غربی  در 

بوده است و حرکت "مداوم هتاکی "باره اسالم ، اين دين در کشور های غربی در معرض
  .نشان داده است از همين دست ميباشد) دنمارک-هالند-واتيکان(اخيری که اروپائيان 

هر فرد غربی  که در باره اسالم  اطالعات عميق بدست آورده است  بخوبی ميداند  که 
 صرف نظر از. وارونه جلوه داده اند تا چه حد  عقايد و اهداف اسالم را  در غرب  

ی عربی ، در باره اسالم آنهاات کامًال تخصصی ، مدارک و اسناد  موجود به زبمطالع
وهش در اين رشته به اشکال مواجه تيجه کار را برای متخصصين  پژاندک اند  که ن

اما اين مشکل  را برای شناسايی اسالم، آشنايی با متن قرآن که اساسی است  از . ميسازد 
ًا قسمت های از آن  که ناظر بر اطالعات و معلومات اما قرآن ، خصوص. بين می بردارد

 ترجمه ها و تفسير ها نبطوری که به اساس اي .علمی اند ، بد ترجمه و يا تفسير شده اند 
 در ن که اصل قرآ ظاهرًا حق دارند  قرآن را در معرض انتقاداتی قرار دهند –اهل علم 
فرموده اند باالی ترجمه و تفسير وحديث پيامبر اسالم است که امر .( نيست آنهامعرض 

وغالبًا هردو (اگر غلط بودن  ترجمه ها  و يا وجود تفسير های اشتباه آميز )معتمد نباشيد
در يکی دو قرن پيش ، خواننده را به تعجب نمی افگند ، در حال حاضر وقتی  يک )باهم

زيرا متنی را که فرد اهل علم  در برابر اينگونه  ترجمه ها قرار ميگيرد ، يکه ميخرد، 
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در نتيجه ترجمه . در دست دارد  مويد مطلبی می يابد  که از لحاظ علمی معقول نيست 
به ّجد نمی گيرد که بعضی از اين اشتباهات در تراجم و تفسير  ها  آياتی  را که ميخواند

    52.""را مخصوصًا در گفتگو با خلقت  انسان  بدست ميدهيم
شی از عدم دقت مترجمان  معاصر که غالبًا  تفسير های علت و تداوم اين اشتباهات نا

قديمی  را باز ميگيرند  است ، در حاليکه عذر مفسرين قديم اين ميباشد که در برابر يک 
، کلمۀ عربی با معانی متعدد بر ميخورند که قادر نبوده اند که معنی دقيق را بر گزينند 

 های علمی ، روشن نبوده است ، بنا بر  پرتو شناسايیزيرا معنی واقعی کلمه ، هنوز در
اين در حال حاضر ، تجديد نظر در ترجمه ها  و تفسير ها ضرورت دارد تا مترجمين به 

کامًال تسلط داشته باشد و علوم ) صرف و نحو(عالوۀ اينکه در لسان  عربی و معانی
وارديکه قرآن از د تا در منطبيعی را نيز که قرآن تلويحًا در بارۀ آن اظهاراتی دارد بفهم

انسان و آفرينش و ساير حرکات سخن بميان می آورد مضمون قرآن را  بصورت درست 
و حقيقی آن  قسميکه با هر گونه علوم متداول روز پاسخ گو باشد ترجمه و تفسير کرده 

  .بتواند
امروز قسميکه مالحظه ميشود عناصر الزم در دست ماست  و ميتوانيم با بهره وری  

البته در خصوص کتب .  برد معانی حقيقی کلمه ها را بصورت دقيق تعين و بکار آنهااز 
     53ودی و مسيحی اين مسائل مطرح نيستند  و اين امر خاص قرآن استمقدس يه

به وجهه علمی قرآن توجه خاص  زمانيکه"":دکتر بوکای در مورد  قرآن می نويسد 
 متنی  که بيش از  سيزده قرن  از مبذول داشتم، هرگز گمان نميکردم  که ميتوان  در

تدوينش می گذرد ، به کشف تأکيداتی نائل آمد  که با موضوعات مختلف  و متفاوت  
من با . مربوط  و همگی هم مطلقًا با معارف علمی  جديد تطابق و سازگاری داشته  باشند
مل ، به انديشۀ آزاد  از  هرگونه پيش داوری و با اتکا به روشی مبتنی  بر عينيت کا

در اين مطالعه  تنها چيزيکه ممکن است  در ذهن من تأثير . مطالعۀ قرآن پرداختم 
گذاشته باشد ، مطالبی است که  در روزگار جوانی  آموخته ام ، در آن ايام  در تعليماتی 
که بما داده ميشد ، از مسلمانان سخن نمی گفتند ، بلکه از محمدی ها گفتگو ميکردند ، تا 

  يک بشر است  و در گزارش کنند ، مقصود از اين دين ، مذهبی است که بنيان بما حالی
ی اگر اوضاع و احوال استثنائ. اشند نتيجه واجد هيچ نوع ارزشی در برابر خداوند نمی ب

ند تا مرا به نادرست بودن  قضاوتهائی که در غرب راجع به اسالم بعمل می پيش نمی آمد
مثل بسياری از غربيها  همين افکار غلط را  که در همه آيد ، رهنمون شوند ، من نيز 

اما . راجع به اسالم رواج دارد ، حفظ ميکردم–جاه  غير از محافل  متخصصان 
هنگاميکه فاصلۀ واقعيت اسالم رااز تصويری که غرب ازآن بدست ميدهد دريافتم ، نياز 

نم به مطالعۀ دينی ، که تا شديد  به فرا گرفتن زبان عربی  در خود احساس کردم ، تا بتوا
اين اندازه در غرب  ناشناخته مانده است ، بپردازم، نخستين  هدف من آن بود  که قرآن 

که برای  يک مطالعۀ (را بخوانم  و متن آن را جمله بجمله ، بکمک تفاسير مختلف 
ی در اين مطالعه توجه خود را  معطوف به آيات. مورد توجه قرار دهم )انتقادی الزمند

نکته های دقيقی  در اين باب ، . کردم  که به توصيف پديده های متعدد  طبيعت  ميپردازند
شديدًا ) و تنها با مراجعه به متن عربی قرآن قابل ادراکند( اشاره ميکند آنهاکه قرآن  بد

زيرا  درست است که اين نکات  با مفاهيم  علمی  زمان .  نده امرا تحت  تأثير  قرار داد
پديده های مورد بحث تطابق دارند ، ليکن شخصی که در زمان  پيغامبر  اسالم  ما از 

پس از . می زيسته ، نمی توانسته است  درين زمينه کوچکترين  تصويری داشته باشد 
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مطالعۀ قرآن  کتب متعددی را که مسلمانان در بارۀ  وجوه  علمی قرآن  نوشته اند مطالعه  
  .فاده انداين کتب سخت قابل است.  کردم

ار ميدهد ، فراوانی  اول ، مراجعه کننده به متن قرآن را  تحت تأثير قرۀآنچه در وهل
ه  شرح برخی از  مطالب مربوط به  زمين،طايفنجوم،  آفرينش،: ست موضوعات آن ا

  ...، نباتات و طايفۀ حيوانات  و توليد مثل انسان وهای
، علمی وجود دارد ، حاالنکه در قرآن ديکه در متون عهد عتيق ، اشتباهات مهم  وباوج
اگر : اشتباهی بر نخوردم  و اين مطلب مرا به طرح اين سوال ناگزير ساخت کهمن بهيچ

گفته شود که يک فرد بشری  مولف قرآن بوده ، چگونه توانسته است  در قرن هفتم 
يچگونه ميالدی مطالبی بنويسد که با معارف  علمی امروزی مطابق باشند؟ درين مقام  ه

شک و ترديدی  ممکن نيست، متن قرآنيکه در حال حاضر در دست  ماست ، مربوط 
بهمان  دورۀ  پيغامبر  اسالم  است بنا بر آن راهی جز اين نيست که  در بارۀ احراز  باال 

  .  قابل قبولی  ارائه گرددتبيين
مرحلۀ  قدر مسلم اين است که سيزده قرن قبل  از  نزول قرآن ، معارف علمی  در

دن  اسالمی  و جهش علمی  همراه آن نيز  بعد از پايان رکود  قرار داشته و عصر  تم
بنا بر اين بايستی فاقد اطالعات مذهبی و هم عاری  از .وحی  آغاز گرديده است 
:  بيان داشت که– که بار ها شنيده ام تا بتوان اين مطلب را . معلومات غير مذهبی  بود

 علمی   شگفت انگيز  در قرآن آنست که  علمای عرب  نسبت به علت وجود تأکيدات "
 آنهازمان خود  از لحاظ آگاهيهای علمی  جلو تر بوده اند  و پيغامبر اسالم از کار های 

 اندکی از تاريخ  اسالم  آگاه  باشد  و  اگرهر کس".  استفاده کرده  و الهام گرفته است
ی عرب  و اسالم در قرون وسطی ، موخر بداند که عصر جهش  فرهنگی و علمی دنيا

 رانمی آنهابر زمان پيغامبر بوده است ، بخود اجازۀ پرداختن به اين خيال بافيها و نقل 
بسياری از  زيراند، ا موضوعه به  انتفاع مضافًا اينکه  مطالبی از اين قبيل سالب.دهد 

اشاره ميکند ، تنها در  آنهاقرآن  با تشريح و تفکيک  کامل  به امور علمی  ای که در 
  .رۀ ما  به کرسی تائيد علمی  نشسته استود

و از جمله (اکنون ميتوان دريافت که چرا  در طی قرون متمادی ، مفسران قرآن 
 آنهادر مقام تفسير برخی  از آيات قرآن ، معنی دقيق ) مفسران دورۀ  مهم تمدن اسالمی

و همين امر روشن مينمايد  که فقط اند  را  در نيافته  و مرتکب اشتباهات  متعدد شده 
داشتن معلومات عميق زبان شناسی  برای فهم آيات قرآن کفايت نميکنندو عالوه بر اين 

مطالعۀ از اين گونه ، در . معلومات  بايستی واجد آگاهی های علمی  گونگون نيز بود 
 ما نيز نشان پژوهش. باب قرآن ، دائرةالمعارفی و چند بعدی و چند رشته يی ميشود 

 دريافت معنای  برخی از آيات  قرآن  معارف علمی گوناگون ضرور ی ميدهد  که برای
  .ندا

، بلکه هدف دينی  اصوًال قرآن هدف  تقرير و تشريح قوانين حاکم بر جهان را نداشته 
در پيش دارد  اما در ضمن  توصيف و  تشريح  قدرت کامله خداوند ، آدميزادگان را  به 

 راه با اشاره به اموری است کهاين دعوتها هم. در بارۀ آثار خلقت  فرا ميخواند تدبر  
ميتواند مورد مالحظه و ترصد انسان  قرار گيرند، نيز قرآن به قوانينی اشارت ميکند که 

اين قوانين هم به علوم طبيعی مربوط اند  و هم . بفرمان خداوند ، حاکم بر جهان هستی اند
اما معنی . قسمتی از اين مطالب را به آسانی ميتوان فهم کرد. ردند به انسان راجع ميگ

قسمت ديگر  را تنها در صورتی ميتوان دريافت  که معارف علمی الزم  در اختيار آدمی 
ها معنی ظاهری  مقصود اينست که چون آگاهی گذشتگان  ما ناکافی بوده است  تن. باشد 
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رد  نيز به نتيجه گيريهای  نا صحيح  يافته  و در برخی موانبعض آيات  را در 
  .ميپرداخته اند

، از  توجه داشته ام که تا کنون ، آنطوری که بايد ئیآنهامن در انتخاب آيات قرآن به 
 نکته  هم اذعان دارم که قبل از لحاظ علمی مورد مطالعه قرار نگرفته  اند  ولی به اين 

 و شايد در مقابل پژوهش  –جه کرده اند ن  مولفان مسلمان نيز  به آيات علمی  قرآن توم
من نيز اين گمان را دارم  که ايات انتخابی من در مجموع . نتخابی من کم باشد  آيات اآنها

اميد وارم اگر  اشتباهی  کرده  و در .  کمتر از آيات  مورد توجه  مولفين مسلمان  است
بايد . داخته باشم ، مرا ببخشندد برخی  از آيات  مورد توجه آنان را  از قلم انوگزينش  خ

اذعان نمايم که من نيز بعضی از تفسير های علمی  را که در برخی  از کتب  ديده ام ، 
صحيح نيافته ام ، نتيجه آنکه ، من با استقالل  در رای و وجدان  آگاه  آزاد به اين مطالعه 

آن  به پديده های ديگری دست يازيده ام ، بعالوه به اين جستجو نيز پرداخته ام  که آيا قر
هم اشارت  می کند  که علی االصول برای فهم انسانی قابل ادراک اند ، ولی تا کنون  

، نظير زمين  را تأئيد کند؟ بگمان من قرآن بوجود سياراتی آنهاعلم جديد نتوانسته است ، 
قت ميدانند  بسياری از دانشمندان نيز  اين امر را مقرون به حقي. ،در جهان اشاراتی دارد 

اما معلومات کنونی قادر نيستند  درين باب مطلبی عرضه کنند بهر حال ياد آوری اين 
  .مطلب  با ذکر قيد و شرط  بيجاه نيست 

يش صورت گرفته بود ، نکتۀ ديگری و اند سالی په دًاپنجاچنانچه مطالعه حاضر حدو
د در پنجاه سال پيش را هم  در بارۀ تسخير فضا می بايست به  نکتۀ باال اضافه کر

نخستين آزمايشهای که با موشک های فضا پيما صورت گرفت ، اين فکر پيش آمد که  
روزی فرا ميرسد که  انسان بتواند  از جو زمين خارج شود  و بمطالعه فضا بپردازد ، 

و اين  . يکی از آيات قرآن  نيز پيشگوئی ميکند که روزی انسان در اين قلمرو فرا ميرسد 
زيرا بشر به ماه  ( مطلبی هست که  در حال  حاضر  به کرسی تحقق نشسته است همان

 تحقيقات و کاوش در  فضا ايجاد کرده اند و در یپياده ميشود و  ايستگاه های دائمی برا
  .)اين راه در حال پيشروی و توسعه هستند

ابل ميان نظريه های علمی  و امور قابل مالحظه و ديد فرق وجود دارد  امور ق
 مورد برسی  و باز رسی قرار ميگيرند ،  خور مشاهده ای که از هر جهت مالحظه در

هدف نظريه آنست که  يک پديده يا : در اينجا  ميان اين دو بايد قايل به تفکيک شد 
 کندو به وضوح  تبيينمجموعۀ از پديده ها را  که به آسانی قابل فهم و در يافت نيستند  

 به يک پديده يا مجموعی از پديده ها ز اين رو  نظريه های که راجع ا.   مدد نمايد آنها
همچنين هنگاميکه  در نتيجه پيشرفت . ، تفسير ميکند  و تبديل می پذيرد عنوان ميشود 

  آنها  و توضيح  معتبر تری  برای تبيينعلم ، امور واقع را بتوان بهتر تحليل کرد  و 
بعکس  . بجای نظريۀ قبلی  امکان پذير ميشود عرضه داشت ، جانشين شدن يک نظريه  

امری که مورد مالحظه  و دقت واقع شده  و بطور تجربی  در معرض تحقيق قرار 
البته ميتوان در آينده دور يا نزديک  به تعريف بهتر . گرفته  قابل تغير و تبديل نيست 

. ت ، باقی ميمانداما امر مذکور همان امر واقعی که بوده اس. خصائص اين امر پرداخت 
اين امر واقع  که زمين بدور  خورشيد  ميگردند ، ثابت شده است ، و در مقام تجديد نظر 

. حد اکثر مطالبی که در آينده ، ممکن است بر اين  آگاهی  افزوده شود . قرار ندارد 
    54.ستآنهاتعريف و تجديد  بهتر مدارات 

مربوط به زمين ، آسمان و پيدايش  اترتطوور بسا موارد که مربوط به تحوالت قرآن د
آن  اولين منبع حيات و آفرينش انسان و صد ها پديدۀ ديگر پرداخته است که اکثر اين 
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پديده ها را اگر نيک تحت مطالعه و دقت قرار دهيم مصحح متون دست کاری شده تورة 
قرآن ياد آور . و انجيل  ميباشد ، زيرا قرآن کتاب خداست و در آن  دست بشر دخلی ندارد

 به همچنان راجعو .خاستگاه حيات از آب ميباشد که در جای آن به آن پرداخته ميشود
و تحول جنين انسانی را با مراحل مختلفۀ انکشافی آن  را با تطوراموری  چون  

معلوماتی در مورد جنين شناسی جديد مواجهه داد و تطابق مطلق علم  را با آيات  قرآن 
اوًال رد قرآن به دو پديده بر ميخوريم ؛ ويقت ما از اين مطالعات در مدر حق . کشف نمود

 متون دست کاری شده کتابهای  تورة و انجيل با تصححهمخوانی قرآن با علم و دوم 
 ناشی از  و خطا هایبل ساختن موضوعات با اشارات قرآنی و مرفوع ساختن ابهاماتامق

 لذا اين قرآن است که ميتواند مصحيح متون  .  دست کاريهای بشر در امور تورة و انجيل
  .تورة و انجيل که در معرض دست کاريهای بشری قرار گرفته اند  باشد

فان نوح ، که روايات  مربوط به آفرينش  و طوما قسميکه در برسی عهد عتيق  ديديم 
د در همين مورد سازگاری  کامل و تمام عيار  اطالعات علمی جدي. با علم نا سازگارند 

بناًا  ذکر وجوه  افتراقی که سبب ميشوند  آيات قرآن  . را  با آيات قرآن باز خواهيم يافت 
در عصر ما قابل قبول باشد مطلب اساسی ما را دنبال خواهد کرد  ؛ زيرا در کشور های 

 متفق – بی آنکه دليلی داشته باشند -يهوديان  و مسحيان  و بيخدايان: غربی ، همگان 
غمبر اسالم ، قرآن را با تقليد و اقتباس  از مطالب عهدين  نوشته  ويا يي:"" :ه القول اند ک

آيات قرآنی  ناظر  به تاريخ  مذاهب، همان روايات  نويسانده است ، اينان مدعی اندکه
اين موضع گيری به اندازۀ موضع گيری که بدان اشاره  . عهد عتيق را  باز گرفته اند
ميگويند عيسی هم معاصران خود را : ف موازين عقل استميشود ، سبک مغزانه و خال

همان طور که ديديم  . فريب داده  و در ضمن مواعظ  خود از عهد عتيق ملهم بوده  است
سراسر انجيل متی ، در همام  خط عهد عتيق گام بر ميدارد، اما کدام مفسری است که به 

 گيرد ؟ ولی در غرب با پيغامبر دليل اين تداوم ، ، خصوصيت فرستادۀ خدا را از وی باز
اسالم ، غالبًا بهمين ترتيب برخورد و در حق او قضاوت ميگرددو ادعا ميشود که وی از 

اما با کمی دقت ميتوان دريافت  که همين ادعا .روی عهد عتيق  رو نويسی کرده است 
 که ند، زيرا وقتی همين مدعيان مالحظه ميکن. نيز مبتنی بر هيچ دليل و منطقی نيست

گزارشهای قرآن  و عهد عتيق راجع بيک حادثۀ  واحد ، با يکديگر اختالف دارند اين 
تباعد و اختالف را مسکوت ميگذارند  و باز هم اين دو متن را يکسان ميگيرند  تا از 

  .مداخله در معارف علمی از بحث جلو گيری کنند 
شده  اند که بنام احاديث در اسالم مجموعۀ از سخنان  پيغامبر اسالم جمع و تدوين 
. تقرير پيغامبر اسالم اند نبوی ياد ميشود ، که اين احاديث  در رابطه با قول و فعل و و 

اما قرآن کتابيست  که .  اين گفتار ها  صرفًا قول و گفتار پيغامبر اسالم می باشد که همۀ
ات عرب  بی حقايق بزرگ علمی در آن  تبلور يافته است و اين کتاب در سراسر  ادبي

، حال انکه در عهد نزول قرآن  هيچ موجود بشری قادر نبوده است  بديل و بی نظير است 
 در ما.  نکتۀ اشتباه آميزی هم نيست  بيان نمايد نچنين حقايقی را  که حاوی کوچکتري
     55."" می افزائيمسطور بعدی به وضاحت اين موضوع
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   دهمفصل
  اصالت قرآن 

  
  
  
  
  

  :تاريخ تدوين
در ميان کتب مبتنی بر وحی ، قرآن  به دليل اصالت غير قابل  بحثش جائی مخصوص 

مسلمين کتب وحی شده بر  ( قرآن همانا کتاب مقدس واصلی  و اصيل اسالم است  ." دارد
پيغامبران  سلف علی الخصوص کتب مقدس يهود و نصارا را از نظر مسلمانان  نيز 

, به آن اشاره شده است "  الکتابام"در خود قرآن بصورت.)ارندمقدس و محترم ميشم
 ، چه مشابه و مصدق  کتب انبياء پيشين تتعليماتی را که قرآن پيش می نهد بی سابقه نيس

ابراهيم  نيز . قرآن همان ايمانی را به مومنان توصيه و تشريح  ميکند که به نوح . است 
چيزی را تشريح و تائيد ميکند  که به نوح و سفارش شده بود ، و به زبان عربی همان 
صريح و تائيد ميکند  که بی همان چيزی را  تابراهيم نيز سفارش شده بود  و به زبان عر

يش از آن نيز  در صحف موسی  و انجيل عيسی  سابقه داشته  و رهنمای بشر است  و پ
ا حکمی را  ئين يرگز  آخداوند ه 56.بشارت دهنده برای نيکو کاران . بيم دهندۀ ستمکاران 
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 آن را با آيه  و حکم ،نسخ نميکند  يا وانمی نهد ، ولی به مصلحت و مقتضای زمان  آن 
    57.مشابه  يا بهتری  محو يا مبدل ميگرداند

ۀ مسائلی که بين دين  و اساسًا  دينی است ، نه فلسفی ، ولی  بهمقرآن  کتابيست عمدتًا 
به مسائلی  نظير بحث از هم دين و هم فلسفه ، طبعًا . زد ترک است  می پرداو فلسفه  مش

خدا  و عالم ، روح  مجرد  و تعلق روح و بدن  به يکديگر ، خير و شر ، اختار و حيات  
اخروی  می پردازد ؛ اين کتاب آسمانی الجرم  در زمينۀ مفاهيمی  چون بود و نمود و يا 

شت انسان ، صواب و خطا ، حقيقت و مجاز ، جواهر و اعراض ، سر آغاز و سرنو
قرآن چنان است . ، ابديت و بقای روح  بحث و بيانی داردزمان و مکان ، ثبات و تحول 

که گويی حقايق کلی را در زمينه اين مسائل  شرح و بيان ميکند  اين بيان  به زبان و 
 اصطالحاتی  است  که مخاطبانش ، يعنی عربهای صدر اسالم ، با زمينۀ فکری ايکه در

عهد نزول وحی داشتند ، به آسانی ميتوانستند دريابند و مردم های ساير اقاليم و اعصار ، 
که زبان شان ديگر بود ، با زمينه ذهنی خاص خودشان  ميتوانستند به آسانی  آنرا به 

قران با استفاده از  تشبه و استعاره ، مفاهيم  باريک و . زبان خود در آورند  و  فهم کنند 
 59 58"کتابيست سرشار از حکمت"  ، بصورتی  ملموس و مجسم بيان  ميکند وبغرنج را

"  
قرآن با عهد عتيق و عهد جديد از آن سبب قابل مقايسه نميباشد که در هر دو کتاب  
. تصرفات و دستکاريها و جعلياتی صورت گرفته است که ما قبًال به آن اشاره کرده ايم

زيرا به شرحی که می آيد تدوين  قطعی آن در آما دخل و تصرف در قرآن راهی ندارد  
چيزی که واقعًا مايۀ اعجاب .(صورت گرفته است) ص(زمان و شخص  پيغامبر اسالم 

يًا ن و ثار خاطره  پيغامبر اسالم  حفظ ميشداست اين است که قرآن در زمان وحی  اوًال د
 ميشد که اين  وحی  نوشتهتبيينهمزمان بر روی صحايفی از  پوست حيوانات توسط کا

اما تناقضاتی که . نوشته ها همزمان توسط  پيغامبراسالم دقيقًا مورد دقت  قرار ميگرفت
تاليف ) ع(در عهدين وجود دارد  مربوط به نوشته جاتيست که بعد از موسی و عيسی 
به تناقض شده و بر متون اصلی دستکاريهای صورت گرفته است که آنرا با تحريف  

هار گانه ناجيل چ و از همين سبب است که بين متون انواع تورة و امواجهه ساخته است
 که گويا ا اصالت اين کتابهاوتهای زيادی بمالحظه ميرسد که ازدر اصول و فروعات  تف

که به اين موضوع اکثر محققان يهودی و عيسوی اذعان . همۀ آن وحی الهی باشد ميکاهد
  .دارند 
حی  اسالم و احاديث قسميکه باز گو کرديم سخنان   قرآن  کتابيست  مبتنی بر واو ام

از زمان  حيات  . و سنت شامل گفتار  و رفتار آن حضرت ميباشد ) ص(پيغامبر است 
احاديث بعدًا در کتابهای مدون  بنام صحيح ين توجه به حديث زياد بود که ا) ص(پيغامبر 

دقيق  اين احاديث  هايت بخاری، مسلم ، ابن  ماجه و ديگران تدوين يافت که با اصول ن
ام حديث صحيح  ياد ميشود که اين مجموعه های ن ب آن عده از احاديث. تحقق يافته است 

تدوينی  در بوتۀ نقد های  سخت علمای مسلمان  قرار گرفته اند و همين امر عمًال باعث 
د نقد   پس از وفات  پيغامبر، هر قدر بيشتر مورشده است  که مدارک و اسناد  تدوين شده

اين مجموعه ها يکسان نبوده و  . قرار گرفته باشد ،  از اعتبار بيشتری برخوردار باشند 
) ص(د از وفات  حضرت رسول اهللا و تمام اين احاديث بع. فاوت دارندارد تودر بعضی م
  .تدوين شده اند
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الم  به تدريج  که آيات  قرآن  بر پيغامبر اس.  ديگری  دارد يتاما قرآن وضع  و موقع
و مرتبًا خواند ميشده و نيز نازل ميشده  توسط خود وی و اصحابش بحافظه سپرده 
اين از همان آغاز  بنا بر  . قسميکه گفتيم توسط کاتبان وحی  تحرير می گرديده است 

حاالنکه اناجيل فاقد  . ن دو عنصر  ضامن اصالت  را واجد بوده است وحی ، قرآن اي
و . (ادامه داشته است) ص(رير قرآن  تا پايان  حيات  پيغامبر جريان حفظ و تح. يند آنها

  )جريان بحافظه سپاريدن قرآن تا هنوز در بين جامعه مسلمين مروج است 
وحی  با  . و سه سال  ادامه  داشته است  وحی بر  پيغامبر  در طی دورۀ بيش از  بيس

 632ات  پيغامبر در سال تا زمان  وفآغاز شده  و سپس ) العلق(نخستين  آيات  سورۀ  
  . ميالدی دوام داشته است 

  :نخستين وحی چنين است 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  اقرأ باسم ربک  الذی خلق

  .بخوان ، به نام  پروردگارت ، پروردگاری که بيآفريد 
  .خلق االنسان من علق

  .انسان را از آنچه بند ميشود  و آويزان ميگردد  ايجاد کرد و بيآفريد 
  .قرأ و ربک االکرما

  .بخوان و آن پروردگار  پر کرامت و بخشنده است
  .الذی علم بالقلم
  م را بياموختکسی است که نوشتن با قل

  .علم االنسان مالم يعلم
  .ست دانا ساختادمی را به آنچه نميدان

 که يکی از نکات اساسی استاد حميد اهللا ، در ترجمه فرانسوی خود از قرآن می نويسد
همين امر "  ستايش قلم به عنوان  وسيله  معرفت و آگاهی بشری است" وحی اولين 

قبل از ترک .  باشد بر  برای حفظ قرآن از طريق کتابتمبين  هم و غم  پيغام" ميتواند 
بقصد مدينه  قسمت های نازل شده قرآن ، به کتابت در آمدند ) ص(مکه توسط  انحضرت 

و اصحاب ) ص(و چون  پيغامبرمعنی اشارت دارد قرآن خود بدين  . و تثبيت گرديدند 
ان گفت  که قران مسئله مرار داشته اند ، بنا بر اين ميتووی  به تالوت قرآن  از حفظ است

چهار  سورۀ  . کتابت  آيات را  به عنوان ياد آوری  واقعيت موجود  مطرح ميسازد 
  :مّکی به تحرير قرآن  در مکه اشاره مينمايد
   تذکرهآنهاکال 

  .باز ايست، همانا آن ياد آوری و پند است
  فمن شاء ذکره

  .ياد دارد. پس آنکس که خواهد ياد گيرد  
  فی صحف مکرمه

  .کراسه های گرامی داشته است. در نوشته ها  و نامه ها  ) آن قرآن(
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  مرفوعة مطهره
  .بلند مرتبۀ پاکيزه گشته است

  بايدی سفرة
  .بدست های نويسندگان و سفيران

  رة کرام بر
  بزرگوار نيکو کار 

که بهنگام نزول  اين آيات  ) 1934چاپ (يوسف علی در تفسير خويش می نويسد که 
در دست مسلمانان مکه بوده و ) سوره114از (چهل و دو  ويا چهل و پنج  سوره ديگر 

  .در مکه نازل شده است
  60فی لوح محفوظ. بل هو قرآن مجيد

  ، در لوح محفوظبلکه  آن  قرآنی ارجمند و گرامی است 
  61فی کتاب مکنون . انه لقرآن کريم

براستی اين  قرآنی ارجمند و گرامی است، در نامه ای و نوشته ای  که با دقت 
  .نگهداری ميشود

   62ها فهی تملی عليه بکرة و اصيال وقالو ا اساطير االولين اکتب
اد و شام  بدو امالء  را نويسانده و آن را بامدآنهای گذشتگان است  که آنهاو گويند داست

  ميکنند
به وی وارد می ) ص(هاماتی  می شود  که دشمنان  پيغامبر تدر آيۀ اخير ، اشاره به ا

آورده اند  و او را  فريبکار  می خوانده  و شايع ميکرده اند که  بر پيغامبر ، تاريخ قدما 
و اين اتهام در (ساند  را می نويسد  يا می نويآنهاو اساطير االولين را امال ميکنند و وی  

 به ضبط کتبی  بهر حال اشاره آيه ) نداشته استخط) ص(حالی وارد است که  پيغامبر 
 به  اصرار در ضبط و ثبت قرآن  از قرآن است  و بنا بر اين حتی دشمنان  پيغامبر نيز 

  . طرف وی توجه داشته اند
 آنهاه فرامين الهی  بر يکی از سوره های مدنی قرآن  نيز به اوراقی اشاره ميکند  ک

  مکتوب اند 
   63 قيمة  فيها کتبُُ*لو ا صحفا مطهرة رسول من اهللا يت

پيامبری از سوی خداوند است  که صحيفه ها و نامه های پاک داشته  از دروغ و غلط 
  .در آن نامه ها  نوشته ها راست  و استوار و پا برجای است . را ميخواند 

)  ص( قرآن  به ضبط کتبی اش  در زمان حيات پيغامبر  بدين ترتيب می بينيم که خود
 از جمله  زيد بن ثابت –چند کاتب ) ص(ميدانيم که در اطراف آنحضرت . اشاره ميکند 

  . وجود داشته اند –
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 بچاپ رسيده است  ضبط 1971 ترجمه فرانسوی خود که در سال استاد حميد اهللا در
  :رح ميدهدچنين ش) ص(قرآن را تا هنگام وفات آنحضرت

منابع مختلف درين باب  متفق القول اند  که هر وقت قسمتی از قرآن  بر پيغامبر نازل "
ميشد ، وی يکی از اصحاب با سواد خود را  فرا ميخواند و اين قسمت را به وی امالء 

 شده بود  تعين ميکرد، و فی المجلس جای دقيق آنرادر مجموعۀ که تا آنزمان  نازل
کاتب صريح دارند که پس از آنکه پيغامبر  آيات قرآنی را  امالء ت تمينمود ، روايا

ميخواست  آيات امال شده را مجددًا برای وی باز بخواند ، تا اگر اشتباهی  در کتابت آيه 
روايت ديگر ميگويد جبرئيل  هر سال  در ماه رمضان  کليه .   کندتصححرخ داده است 

  تالوت ميکرد  و   شده بود ، در برابر  پيغامبر،لقسمتهای  قرآن را  که تا آنزمان ناز
پيغامبر همواره . در ماه رمضانی که مقدم بر وفات وی بود ، دو بار قرآن را تالوت کرد

  .به امتان خود توصيه ميکرد تا قرآن را از حفظ داشته باشند 
حضرت ابو بکر صديق   از هجرت11 ميالدی سال 632اندکی پس  از وفات  پيغمبر 

، از زيد بن ثابت  ، کاتب وحی خواست  که نسخه يی از قرآن تهيه کند ) رض(ليفه اولخ
که  ، زيد  به مالحظه  مدارکی پرداخت) رض(به ابتکارحضرت عمر . و زيد چنين کرد 

گواهی حافظان قرآن و رونوشت  آياتی که در دست  اشخاص (در مدينه گرد آمده بود 
بود که  در نقل و انتقال  آيات از هر گونه  اشتباه و غرض از اينکار  آن ) مختلف بود 

بدين ترتيب يک نسخه  کامل و مکمل  و بدون  اشتباه  از قرآن . خطايی پرهيز گردد 
  .فراهم آمد

 هجرت قرآن را در يک از632/13موجود ، حضرت عمر در  سال بقول منابع 
م مرگ خود آنرا به دختر و به هنگامصحف تنظيم  کرد ، و آنرا نزد  خود نگاه داشت  

  .خود حفصه  سپرد
حضرت عثمان  خليفه سوم هيأتی را  مامور ساخت که بمقابله و مقايسه  مدارک 
مختلف بپردازند  و در باره متنی که  ابوبکر  و عمر  تنظيم کرده بودند  و در اختيار 

 برای اين کار   قرآن را نيزاناين  هيأت ، مسلمانان حافظ. حفصه قرار داشت  تحقيق کنند
کار  انتقاد  در باره اصالت متن  با دقت فراوان  به انجام رسيد و هم . د ندعوت کر

آهنگی در گواهی ها  برای کوچکترين  نکته ای که ممکن بود  در معرض بحث قرار 
بدينسان  متنی  فراهم آمد  که در آن نظم و ترتيب  . گيرد  ضرور تشخيص داده شد 

در تالوت  کامل قرآن  در آخرين ماه رمضان  ) ص(است  که پيغمبر سوره ها  بصورتی 
  .از آن پيروی کرده است 

کز اسالمی فرستاد تا احضرت  عثمان نسخی از متن کامل قرآن مجيد را به تمام  مر
  .مسلمانان از آن پيروی کنند

 و قرآن  دارای  صدو چهارده سوره  است ، که به ترتيب به دنبال هم  قرار گرفته 
بنا بر اين قرآنی . صرف نظر از بعضی استثناأت، طول سوره بطور نزولی  کم ميشود 

که در دست ماست ، گاه شماری  مربوط به  نزول آيات  رعايت نگرديده  است  اما 
غالبًا يک قسمت از قرآن  به جزئيات رواياتی . تاريخ نزول  بسياری از آيات معلوم است 

مانند بسياری ديگر از موضوعات  .  جای ديگر آمده است می پردازد  که کلياتش  در
مورد بحث  در قرآن ، آياتی  هم که باعلم امروز ميتواند  مربوط باشند، نيز در سراسر 

  64. قر آن پراگنده اند
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   يازدهمفصل
  

  
و روايت عهد عتيق در مورد  وجوه افتراق و تشابه آيات قرآن:اول 

  و زمين آنهاخلقت آسم
عهد عتيق ، حاوی يک قسمت  مجزا  در باره  آفرينش نيست ، قول قرآن  به خالف 

بلکه راجع به حوادثی که  در پی هم اتفاق  افتاده  و بر جريان آفرينش  مهر و نشان خود 
را نهاده  اند،  اطالعاتی را عرضه ميدارد که حوادث را معنی روشن ميدهد که اين 

ت تا  بايستی به گرد آوری  و مطالعۀ آياتی  پرداخت  که در اطالعات مستلزم آن اس
  .سوره های مختلف قرآن  پراگنده اند 

بسياری از مولفان اروپايی به اين باور هستند که بيان آفرينش در قرآن ، با روايات 
دو متن را به مولفان مذکور می کوشند  تا اين . آفرينش  عهد عتيق  بهم نزديک اند 

زيرا ميان اين دو متن وجوه . د ، اما اين طرز تلقی خطا است  عرضه کننموازات  هم
ه هئلی هستند که از لحاظ علمی  به هيچوجامس: افتراق بديهی و مسلمی وجود دارد 

اين گونه مسائل ، 65در قرآن  راجع به . ثانوی خواند  را مسائل فرعی وآنهانميتوان 
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در مقابل . روايات عهد عتيق وجود نداردمطالب موکدی وجود دارد  که معادل شان در 
عهد عتيق  نيز به شرح و بسط  مطالبی می پردازد  که معادلشان را در قرآن نمی توان 

  .يافت
وجوه مشابهت بين دو متن ، راجع به آفرينش ، معروف همه است ، از جملۀ اين  

در وهله اول اين قسمت در دو متن  ، . وه  شماره بندی  مراحل متوالی آفرينش است وج
بدين معنی که شش روز  آفرينش عهد عتيق با شش يوم . به نظر ها يکسان می آيد 

اما واقعيت امر  چيزی ديگری است  و مسئله . مذکور در قرآن  نظير هم دانسته ميشود 
  :رسی می پردازيم اين  ذيًال به بپيچيده تر از اينهاست  و بنا بر

  
 :شش دوره  يا نوبت آفرينش •

 در اين روايت از آفرينش عالم . در روايت  عهد عتيق ، هيچگونه ابهامی وجود ندارد 
 هفتم  در مقايسه با روز های ديکر ، به عنوان روز روز. طی شش روز  سخن ميگويد 

يان  را کاهنان  قرن ششم  ق م به ديديم که اين  طرز ب. است " سابات"استراحت  يا 
قصد تشويق يهوديان بر گزيده اند ، تا بگويند همان سان که خداوند  پس از شش روز کار  
در روز هفتم به استراحت پرداخته است، يهوديان نيز روز شنبه را به  استراحت و 

يان دو فاصله زمانی م"روز "معنی  مورد توجه عهد عتيق  از . تعطيل  اختصاص دهند 
در اين  تعريف  روز . يد  برای ساکنان زمين است و غروب متوالی خورشطلوع  يا د

اما  چون  مکانيسمی  که باعث ظهور  اين امر است .  است از حرکت وضعی زمين تابع
مطابق روايت عهد عتيق، در مرحلۀ ) وجود زمين و حرکت انتقالی اش  بدور خورشيد(

بوده ،  منطقًا نميتوان ، روز بدين معنی را از همان ابتدا ، اول  آفرينش  هنوز موجود  ن
  . مد نظر داشت  که در قسمت های گذشته در اين مورد مفصًال بحث شده است 

زمانيکه به قسمت های  اعظم قرآن  مراجعه ميکنيم ، می بينيم که بعضی از فضال به 
 زمانی  شش روزه قرار آن را  نيز در يک فاصلۀيق ، جريان آفرينش درد عقتقليد عه

 متوجه نشده اند که قرآن در جايی ديگر اين شش روز آنهاميدهند ؛ صرف نظر از اينکه 
ست  در شش روز آنها و زمين را با هر چه در آنهاآسم"  نموده است کهتبيينرا تشريح و 

از نظر امتداد زمانی ،يک يوم  ربوبی ، دوره بس ] در شش دورۀ عظيم تکامل[  66آفريد 
 يا حتی 67بر با هزار سال امديد را  در بر ميگيرد  ، که به نص قرآن ، به حساب ما  بر

به و تقرب زمانی  به تش] فی يوم کان مقداره خمسين الف سنته  [. . . 68پنجاه هزار سال
اما سنت الهی چنان است که  " (69کنار امر الهی در يک چشم بر هم زدن اجرا ميشود 

   را قبالنا  مطابق به قوانين و نظاماتی که در مشيت خود آتمام پديده های هستی ر
تعبيه  و ترتيب کرده است  نظام کار های تکوين عالم را نيز از همان آغاز به علم قديم 

خويش آنچنان سر و سامان داده است که در هيچ دورۀ از زندگی بشر خالف محسوسات  
ط قرآن مشخص و معين شده است که   لذا کلمه يوم به توس)و معلومات بشری قرار نگيرد

مربوط به يک دوره ای از تکامل جهان که بحساب پيشرفت رياضيات امروزی شايد هم 
زار سال در مليارد ها سال را  در نظر داشت و اين بخاطر اين  هزار سال و يا پنجاه ه

لويحًا  نموده  است که قرآن به مضامين بحث بر انگيز و بزرگ  تقرآن يوم ربوبی را قيد
سخن  گفته است زيرا دانش آن زمان  بقدری نبود که عدد  مليارد و يا باالتر از آن را  

                                                 
 .4؛حديد،آيه4؛سجده،آيه10؛لقمان،ايه،3؛يونس،آيه54ره های اعراف ، آيه قرآن مجيد  ، سو 66
 همان"  "   67
 .4معارج ، آيه ،"   "   68
 .60قمر ، "   "   69
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نقل شناخت  ، چنانچه در  قسمت  مقدمه از يک عارف ربانی شمس  تبريزی بتواند بشر
پرسيد  از بنده بخدا  چقدر راه «" قول شده است  که در باره  بعد بنده با خدا فرموده

دانکه  از خدا به بنده  زيرا اگر سی هزار سال گويد  درست نباشد  زيرا هست؟ گفتند چن
آنرا نهايت نيست  و اندازه نيست  و اندازه گفتن بی اندازه را  و نهايت گفتن بی نهايت را  

مترجمان و مفسيرين قرآن به ندرت  [ لذا بر خالف   نظر دکتر بوکای که» .محال است 
نظر به روايات باال صدق نميکند چه نص قرآن صريحًا اين ] به اين نکته توجه کرده اند 

 کرده و مفسرين و علمای اسالم نيز در تفاسير جديد شان  به اين تبيينموضوع را 
موضوعات عمقًا پرداخته اند  که يوم ربوبی همان دوره های بی نهايتی هست که بفرموده  

  .شمس نميشود بی نهايت را  نهايت  گفت 
 که تقسيم بندی مراحل مختلف  " بوکای بعضی از مفسران  نيز گفته اند ر دکتربه نظ

 باز گرفتن  همان اعتقادی به عمد و قصد صورت گرفته  و غرض "روز"آفرينش به 
بوده است که در فجر اسالم  ميان يهوديان و مسيحيان  رواج داشته  و قرآن نميخواسته با 

ين تذکر دکتر بوکای از آنجايی  مورد قبول نيست ا"   اعتقادی  به مقابله  بر خيزد چنين 
که دين اسالم از همان آغاز دين سازش و دو رنگ نبوده ، بلکه قضايا را با روشنی و 

يا دوره  در آيۀ ديگری که در فوق " شش روز" قاطعيت  پی گرفته است و در مورد
 هرگز ترجمه آن ذکر شد  روز های ربوبی  صراحت دارد و از  طرف ديگر قرآن

نخواسته است  آنچه را که ساخته و پرداختۀ  فکر انسان است با  آيات خود که وحی 
د در حاليکه نسی را پسر خدا ميدان مسامحه کند ، چنانچه  مسيحيان عيپروردگار است

در ) ع( و حتی عيسی قرآن يک چنين چيزی را با آوردن صوره اخالص کًال رد ميکند
پسانتر  خود دکتر بوکای با  مراجعه به قرآن . ريم ياد ميشودقرآن بنام بنده خدا و پسر م

اما به اين  . روز است " يوم"ه لراجع ترين معنی کام:"" به اصل مطلب ميرسد و ميگويد
  که اين کلمه بيشتر  ناظر به روشنی روزانه است تا مدت هنکته  دقيق هم توجه داشت

عنی ايام نيز ، نه تنها به معنی روز ها جمع کلمه ي. زمانيکه فاصل دو غروب آفتاب است 
از )  ولی همواره طوالنی( و يا دورۀ نا معين نيست ، بلکه بمعنی يک مدت طوالنی 

 5در آيه . در قرآن وجود دارد" دوره های طوالنی از زمان"اين معنی يعنی . زمان است 
  : سوره سجده  چنين ميخوانيم

رج اليه فی يوم کان مقداره الف سنة مما تعدون يدبر االمر من السماء الی االرض ثم يع«
از آسمان تا زمين تدبير همه کار ها را ميکند  و آنگاه در روزيکه  اندازه اش  هزار »

  .همه چيز بسوی  او  فرا می رود(سال  از آنگونه ايست  که شماره ميکنيد 
  درست  توجه به اين  نکته بجاست  که بحث از آفرينش  در طی شش دورۀ يا نوبت

آيه ديگر در خصوص يوم  به معنی دوره . در آيۀ قبل  از آيۀ باال  مطرح شده است 
  : سورۀ معارج است 5طوالنی  آيۀ 

  »ی يوم کان مقداره خمسين الف سنةف«
  .در روزيکه اندازه اش پنجاه هزار سال است

د، دورۀ که با باش" دوره ای از زمان"ه يوم  ميتواند تعين کنندۀ باری اين مطلب  که کلم
دورۀ مورد توجه ما ، يعنی روز کامًال متفاوتست، نظر بسياری از مفسران قديمی را  هم 

حال آنکه ايشان ، راجع  به ادوار  و مراحل تشکيل  عالم  واجد . د جلب کرده است وبخ
"  يوم" مفهوم 16/5به  نظر يکی از مفسران قرن .  اطالعات و آگاهيهای ما نبوده اند 

 را  که در مسئله خلقت بدان  اشاره شده است  نبايد بمعنی روز معمولی  گرفت  قرآن
  .های متعدد تقسيم  نمود"نوبت "بلکه دوره خلقت را  بايد به  
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 ،خود ميگويد در امر خلقت ، کلمه ايام   در تفسير 1939/1318  در سال يوسف علی
  .و يا اعصار تلقی کرد"ادوار طوالنی"را بايد  به معنی  

بنا بر اين ، ميتوان  پذيرفت  که توجه قرآن  در مراحل و ادوار مختلف  عالم ، به 
اين . ادوار  طوالنی زمان است  و اين ادوار را به شش دوره  يا نوبت تقسيم  می نمايد 

که تا کنون علم جديد  اين شش مرحله را  در ادوار گوناگون  فرآيندۀ مطلب بديهی است 
ولی اين مطلب را صريحًا ثابت کرده . م  دقيقًا مشخص نساخته است پيچيدۀ   تشکل عال

"  روز"يا  " يوم"است که مسألۀ به اين صورت  ادوار  طوالنی  زمان مطرح  است و 
چراکه يوم ربوبی . (های که مد نظر ماست ، در مقابل اين ادوار  بی معنی و بيقدر است 

عين نمايد و ال تعين را در قالب تعين آوردن زمانی نيست که بشر آنرا بتواند برايش حد ت
  ).محال است

ث ارضی و سماوی  را برای پيغامبر  قرآن  سورۀ فصلت ماجرای  حواد12 تا9آيات 
نکم لتکفرون بالذی خلق االرض فی قل َأئ«:در کنار هم قرار داده و باز گو ميکنند  )ص(

 ها رواسی من فوقها و بارک فيهاوجعل في*  و تجعلون له اندادا ذالک رب العالمين يومين
بگو چرا  بکسی که زمين را  در دو دوره »* ايام سواء للسائلينوقدرفيها اقواتها فی اربعة

يانست وی بر بيآفريد  کافر ميشويد  و برای وی همتاهانی می نهيد ،او پروردگار جهان
زيها و ون لنگر  قرار داد  و در زمين برکت  نهاد  و روزبر زمين کوهها را  چ

  .خوردنيها  را در چهار دوره مقرر ساخت  و اين روزی بخواهندگان يکسان ميرسد 
ثم استوی الی السماء وهی دخان فقال لها و لالرض ائتيا طوعا او کرها قالتا آتينا «

 و زينا السماء الدنيا او اوحی فی کل سماء امره هن سبع سموات فی يومينافقض*طائعين
  »*لعليمتقدير العزيز ا ذالک بمصابيح و حفظا

عالوه بر آن آهنگ آسمان نمود  که دود و بخاری بود  و آسمان و زمين  را گفت  که 
هردو گفتند  خوشگامه و به رغبت : به رغبت يا کراهت ، خوش کامه يا به ناکام بيآئيد 

. وحی نمود آمديم و در دو دوره  هفت آسمان را بپرداخت  و کار هر آسمانی را بوی 
آسمان را با چراغ بيآراستيم  و محفوظش خواستيم  آری اين نظم  ساخته  باز يکترين نزد

  .انداخته  آن توانای  نيرو مند  داناست
در اين چهار آيه  از حالت گازی  ابتدايی  اجرام سماوی و تعريف و تحديد  کامًال 

وند از يکسو داگفتگوی مابين خ.   به هفت  سخن در ميان است آنهارمزی  و سمبلک آسم
مقصود بيان اطاعت : تدايی از سوی ديگر  نيز جنبۀ سمبليک دارد و آسمان و زمين  اب

  .  و زمين از فرامين خداوندی استآنهاآسم
آنچه در اين مطالعه می يابيم اين نکته است که ميان مطالب اين قسمت و مفاهيم قسمت 

ه اند  تقابل و تخالفی وجود های ديگر  قرآن که  ناظر  به تشکيل عالم  در شش مرحل
  .ندارد

 . و زمين را مطرح نميکندآنها  آفرينش آسمیقرآن چگونگی توال •
 و قسمت دوم سوره  سوره اعراف54آيه ( در بخش نخست ،ن مجيد در دو بخشقرآ

در تعداد اين . سخن در ميان آورده است آنهااز خلقت زمين و آسم ) 12تا 9صلت آيات ف
وره  س4 سوره بقره،  ايه  29مله  آيه  نخستين ذکر ميشود  از جآيات زمين  در مرحلۀ

اشاره ميشود، اما بعکس  عدۀ "  را آفريده است آنهاکسيکه زمين  و آسم"  به آنهاطه، در 
 در سوره نازعات قرآن  70.  ميگردد قبل از زمين ذکر آنهابيشتری  از آيات ، آسم

                                                 
 .1؛شمس،5؛نازعات،4؛حديد50؛ق،4؛ سجده،53، سوره هود؛ فرقان ،7،يونس؛ آيه 3 ، روره  اعراف؛ آيه 54قرآن مجيد ، آسه  70
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 سوره والنازعات  اين طور می 27در ايه . صريحًا به تتابع و توالی  توجه می فرمايد
و اخرج طش ليلها و اغ* رفع  سمکها فسواها* ءانتم اشد خلقا ام السماء بناها«:فرمايد
* هاو الجبال ارسا* اخرج منها ماء ها و مرعاها* حاهاو االرض بعد ذالک د* هاضحا

  »متاعالکم و النعامکم
ست  يا خلق آسمان که خدايش ساخته  آفرينش شما سخت تر و دشوار تر ا"       :ترجمه

شبش را . گنبدش را باالبرده و آنرا راست کرده  و پرداخته است .و پرداخته است 
راگاهش  از آن پس زمين را بگسترده آب و چ وتاريک ساخته و روزش را برون  نموده 

را را از آن برون آورده است  و کوه ها را بر زمين  چون لنگر فرو گذاشته  و زمين 
  ."باالی آن بر جای داشته  است  که مايه بر خورداری  شما و چار پايان شماست

عمت های زمينی خداوند  برای تمام طبقات  از مردم بيان شده ، هرچند در اين آيات  ن
ت بنا بر اين اين نعم. بی دارد  که از آسمان جاری ميشوند که اين نعمت ها  همه نياز به آ

  .ر ميتوانيم آسمانی بنامميمها را  با اين اعتبا
ياد : ّدبر  راجع به آفرينش آسمان است اين رحمت ها ، موخر بر دعوت  به تبيان 

 که خداوند در ضمن آن  زمين را می گسترد  و قابل کشت و زرعش آوری مرحلۀ 
ی قرار دارد  که در آن مرحله ، تناوب ه اداند، از لحاظ زمانی دقيقًا پس از مرحلميگر

بنا بر اين، آيات مذکور به ياد آوری دو گروه  پديده می . شب تحقق يافته است روز و 
ر متن زمان  گروهی ازين پديده ها  سماوی و گروهی ديگر  ارضی اند  که د: پردازد 

ب مذکور حاوی اين نکته است که زمين قبل از آنکه گسترده شود مطل. با هم جمع شده اند
جه زمين ، در حاليکه اسمان ساخته ميشده قبًال خلق شده بوده ، لزومًا موجود بوده ، در نتي

از اين مطلب، مفهوم همزمانی دو تحول  سماوی و ارضی ، همراه با آميختگی و . است 
پس در تذکر قرآن  راجع به آفرينش زمين  قبل از . همبری  پديده ها استنتاج ميشود

نه معنی خاصی موجود نيست  و جای  قبل از زمين  هيچگوآنها  و يا آفرينش آسمآنهاآسم
تيبی نيست  که در کلمات ، چنانچه تصريح ديگری  در ميان نباشد ، ناظر به نظم و تر

و از جانبی قسمی که قبًال نيز بيان شد تصريحات در . ذيرفته  استآفرينش  صورت  پ
 امر تدبر  را رهنمايی ميکند تا درآنهاقرآن کريم جنبۀ تدبر و تعقل دارد به قسميکه انس
  بصورت  مستمر به  تعقل و تفکرآنهاخلقت زمين و آسمان و ساير پديده های تکوينی انس

 گونه انکشافات علمی را باز گذاشته است که نظير اين بپردازد ، يعنی راه  تحقيق و هر
  .آيه هارا ميتوان در سوره يس و ساير سوره های قرآن استنتاج نمود
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 فصل دوازدهم
  آنهاساختمان جه

  :جريان شکل پذيری  مجموع عالم  و نتيجه آن •

  
قرآن در طی دو آيه به پديده های اشاره ميکند  که در جريان شکل پذيری  عالم  از 

  :عوامل سازنده محسوب ميشوند
ن الماء مرض کانتا رتقا ففتقنا هما و جعلنا موات و االسلن ا ااولم ير الذين  کفروا«

   71»کل شیء حی افاليومنون
  :ترجمه

 و زمين  بسته و پيوسته آنهامگر آنان که  نا گرويده و کافرند نمی دانند  که آسم"
 ای را از آب ه را از هم بشگافتيم  و جدا ساختيم  و هر چيز زندآنهابودند  و ما 

  د ؟بيآفريديم ، آيا ايمان نمی آورن
 ثم استوی الی السماء و هی دخان فقال لها  ولالرض آئتيا طوعا او  کرها «

   72»قالتاآتينا طائعين
  :ترجمه

                                                 
 .30يه  قرآن مجيد سوره ، انبياء آ- 71
 .11 قرآن مجيد  ، سوره فصلت، آيه - 72
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وآنگهی آهنگ آسمان نمود ، که دود و بخاری بود  و آسمان و زمين را گفت  به " 
رغبت يا به کراهت ، خوشکامه يا ناکام بيآئيد ، هر دو گفتند که خوشکامه و رغبت 

  ."آمديم
  :در اينجا  از مطالعه اين  دو آيه شريفه به اين مسائل برميخوريم

 ، اين توده همراه با ذرات  قرآن موکدًا  از وجود تودۀ گازی  شکل ياد ميکند .1
که در آيه آمده است  همين معنی را مستفاد )  دخان (يز است  کلمۀ دود  ر

ۀ آن زرات  ريز و هنمومًا از پيکرۀ گازی است  که در پميسازد ، زيرا دود ع
اين ذرات ممکن است ، حالت جامد يا مايع داشته  و . کم و بيش  ثابت شناورند

 .ددارای حرارت بيش و کم باال باشن
عناصر اين . يک جرم ابتدايی واحد است ) فتق(آيه ذکر شده فرآيند  جدايی  .2

بی بايد تصريح  کرد  که در عر)  رتق(جرم  ابتداًء بيکديگر متصل بوده اند 
فتق  به معنی  عمل گسستن  و قطع و از هم باز کردن  و جدا نمودن است  و 

 بمنظور تهيه رتق هم  عبارت از بهم وصل کردن  و دوختن عناصر  بيکديگر 
 .ُکل همگون است

مفهوم تفکيک اجزاء يک ُکل  در بخش های ديگر قرآن  نيز تصريح گرديده  و بوجود 
بسم "نخستين آيۀ  اولين سوره قرآن  پس از . ره شده است عوالم  يا دنيا های متعدد  اشا

  . آغاز ميشود" الحمد هللا رب العالمين"با "اهللا الرحمن الرحيم
 را نيز باعدد آنهاقرآن آسم. قرآن مجيد تکرار ميگردد کلمۀ جهان ها ،دها بار  در 

ری ميشود ، بلکه ، اين تعدد نه تنها  با آوردن  کلمه آسمان  به صيغۀ جمع ياد آوميخواند
  .به کمک عدد هفت نيز ، بصورت سمبليک  شماره بندی ميگرند

غالبًا .  چهار بار ديده ميشود اگون ، در سراسر قرآن عدد هفت  به مناسبت های گون
ه روشنی  علت چنين استفادۀ کثير ، نهفته است ، آما نميتوان بدرين عدد  معنی بسيار و 

 و يونانيها نيز  عدد هفت را برای القای  معنی جمع  نا ، رومی هارا از اين عدد دانست
به ) سموات (آنهادر قرآن عدد هفت ، هفت بار راجع به آسم. معين  بکار ميبرده اند 

    73. معنی اخص است  و يک بار نيز  برای بيان هفت راه آسمان  ذکر ميگردد
  سبع هنَّاسماء فسو ثم استوی الی السماِء هوالذی خلق لکم ما فی ا الرض جميعا «
   74»وات و هو  بکل شیِء عليماسم

  :ترجمه
اوست که هر چه را در زمين  است  يکسره برای شما بيآفريد ، و عالوه برآن  " 

  ."وی بهمه چيز داناست. اهنگ آسمان کرد  و هفت آسمان را بر پا ساخت
   75»ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق و ما کنا عن الخلق غافلين«

  :ترجمه
گاه  شما هفت راه آفريديم  و از آفريدۀ خويش هرگز  بی خبر و نا آبراستی  بر باالی"

  "نبوديم
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وت فارجع البصر هل االذی خلق سبع السموات طباقا ما تری  فی خلق الرحمن من تف«
   76»تری من  فطور

  :ترجمه
کسی که  هفت آسمان را  بر روی هم آفريد ، در اين آفرينش  خدای رحمن  " 

نه اختالفی نمی بينی  چشم  خويش و نگريستن  خود بدان  باز گردان  آيا هيچ هيچگو
  " شکافی در آسمان می بينی ؟

و جعل القمر فيهن نورا و جعل الشمس * روا کيف خلق اهللا سبع سموات طباقااولم ت«
    77»* سراجا 

قرآن  اما در . در متن عهد عتيق  ماه و خورشيد ، هر دو نورانی خوانده  می شوند(
ماه را . دو را بطور  متفاوت  معرفی مينمايد ن در اين آيه و  در کليه آيات ديگر ، اي

که نور  می ) سراج(صفت  روشنائی نور  معين ميکند ، حاالنکه  خورشيد  با چراغی 
  )   می شود  خواندهپراگند

  :ترجمه
ست  آفريدن  و برابر  آيا نميدانيد  و نمی بينيد که خداوند چگونه  هفت آسمان  را ،برا"

  ." کرد  و خورشيد بسان چراغی  نمودآنهاداشتن  بيآفريد  و ماه را تابش و روشنايی 
  »*و جعلنا سراجا و هاجا* و بنينا فوقکم  سبعا شدادا«

  "ترجمه
." و باالی شما هفت آسمان  محکم ساخته ايم  و در آن  چراغی فروزان نهاده ايم " 

 غالبًا عالوه بر قرآن ،. (می دانند بيانگر  کثرتی  نا معين  مفسران قرآن عدد هفت را 
د هفت را برای  تعيين کثرت بکار عد) کتاب حديث(ه  اقوال  پيغمبر متون  مربوط ب

  .ميبرده اند
مسّلمًا خواننده .  متعدد و زمين ها نيز چنين اند آنهابنا بر  تعريف و تشريح قرآن  آسم

آيد ، زيرا می بيند  که متنی که  مربوط به  چهارده قرن قرآن  در عهد ما به شگفت می 
حاالنکه . قبل است ، مجموعۀ عالم را  در بر دارندۀ زمينهای ، نظير زمين ما ، ميداند 

 سوره  12در آيه  : در زمان ما  هنوز اين مطلب  را موکدًا نتوانسته اند  احراز کنند 
  :طالق  قرآن می فرمايد

سموات و من االرض مثلهن يتنزل االمر  بينهن لتعلموا ان اهللا  اهللا الذی خلق سبع «
  »ط بکل شیء عليما قدير و ان اهللا قد  احاعلی  کل شیِء

  :ترجمه
  آنهاو فرمان خدائی  در ميان . خدائی که هفت آسمان  و زمين های  نظير  آن بيآفريد "

است  و علم  خدای  بر همه نازل می شود  تا بدانيد  که خداوند  بهمه چيز  و کاری  توان
   ."ست آنهاچيز  احاطه دارد  و فرا گيرنده 

از اين مطلب ميتوان  نتيجه گرفت  . ديديم که  عدد هفت  ناظر بر کثرت نا معين است 
منحصر بفرد نيست ) ارض(که به تصريح قرآن  در مجموعۀ عالم ، زمين آدمی زادگان 
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ا ميدارد ، محتوای ون را در قرن ما به تعجب ، بلکه  زمين های ديگری  که خوانندۀ قرآ
  :آياتی  که در آن  اشيا ء مخلوق به سه  گروه تقسيم ميشوند 

 . هستندآنها که در آسمئیآنها .1
 . که در زمين هستندئیآنها .2
 .که ميان آسمان و زمين قرار دارندئيآنها .3

  :بعضی از آيات ناظر به اين نکات  عبارت اند  از
   78»و ما بينهما و ما تحت الثری  ما فی االرضله مافی السموات  و«

ست  و آنچه در آنها در ميان ههر آنچه  در آسمان ها و زمين است  و هر چ  ": ترجمه
  ."زير زمين است  از اوست

   79» . . .الذی خلق السموات و االرض و ما بينهما فی ستة ايام«
  :ترجمه

  ".ست  در شش دوره بيآفريدآنهاو آنچه را در ميان "
   80» . . .و ما بينهما فی ستة ايام اهللا الذی  خلق السموات و االرض«

  :ترجمه
  ."ست  در شش دوره بيآفريدآنهاو هر آنچه در ميان   و زمينآنهاخداوندی که آسم"
   81«نامن الغوبسَّقد خلقنا السموات  واالرض و ما بينهما فی ستة ايام و ما مو ل«

  :ترجمه
و  ست  در شش دوره بيآفريد يمآنها هرچه در ميان و هفت  آسمان و زمين را و"

  ."خستگی و درماندگی  به سراغ مان نيامد
 صورت  و بهيچ وجهه اين در حاليست که قرآن تاکيد ميکند  که آفرينش عالم  بهيچ(

 موجب خستگی خداوند  نشده است ، جوابی است  به عبارت مندرج  در عهد عتيق
 روز هفتم  از کار کناره گرفت  و استراحت کرد  و سبب  که بر طبق  آن  خداوند)تورة(

  .)اين استراحت  نيز کار های شش روز قبل بود
   82اشاره ميشود؛"   و زمين است آنهاآنچه در ميان آسم به"در آيات ديگر قرآن 

 و زمين  است و قر آن به آن آنها و تصور آفريدگانی که  خارج از پهنۀ آسمتطور
و قسميکه  تحقيقات وسيعی هم در ( تا هنوز ممکن  نيست آنهاد انساشاره ميکند در نز

امريکا و هم در روسيه جهت شناخت ماورای زمين و اجرام سماوی هست  اضافه تر از 
نيم  قرن دانش بشر را متوجه  ساحاتی نموده است که برای کشف آن ساالنه بطور 

مين و حقايقی که در پيرامون زبه شناخت  مستمر و ملتزم مبلغی هنگفتی در راه رسيدن 
نجمن های   ی عقيل و اآنهاآسمان و حتی کهکشان ما وجود دارد صرف مينمايند و انس

ياق دارند تا چيزی از اين معمای سر به مهر بفهمند که هنوز  علمی در سراسر جهان اشت
ناکی را در مورد  سرگذشت و سرنوشت زمين و نظام  ولی بسا حقايق هولنفهميده اند
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اما دانش فعلی بشر به آن سرحد و . شمسی ما که قرآن به آن اشاراتی دارد فهميده اند
اندازه ای نيست که موجوداتی را که در خارج از نظام زمينی ما است و قرآن به آن 

اين ايات در حقيقت ره کشای کشفيات  کزموتيک يا ماده فضايی در . ند بشناسنداشاره ميک
که بعدًا به آن پرداخته ميشود و حاال  به ذکر د  نيز ميباشد خارج از کهکشان قرار دار

  :نکات اساسی ای می پردازيم  که قرآن در  بارۀ آفرينش  بدين شرح بيان می کند
 وجود شش دوره يا نوبت  برای آفرينش  بطور کلی .1
 .  و مراحل خلق زمين آنهادر هم آميختگی  و همبری  مراحل  آفرينش آسم .2
اين جرم قبل از .   از يک جرم ابتدايی منحصر بفرد خلق مجموعۀ عالم .3

 .انفکاک تودۀ بهم فشرده و پيوسته ای را  تشکيل ميداده است
 .  و تعدد زمين هاآنهاکثرت آسم .4
  .وجود مخلوقی  که ميان آسمان و زمين واسط است .5

 :اطالعات علمی جديد  در باره شکل گيری  عالم •
 :منظومه شمسی .1
. عالم سازمان يافتۀ را تشکيل ميدهند. ر خورشيد  ميگردند زمين و سياراتی که بدو

ابعاد اين عالم در برابر مقياس بشری  ما عظيم است و ما مجبور خواهيم بود برای فهم 
بزرگی و پهنا و وسعت اين کائنات عظيم از يک سلسله اعداد و ارقامی کار بگيريم تا 

 10يعنی  عدد (ارقام کيهانی مشهور استنيم که به  را شمار و يا پيمايش کآنهابتوانيم  
است  اين  کيلو متر 150،000،000مثًال فاصله  خورشيد  به زمين)  عددبطاقت

ابل مالحظه می آيد ، بالنسبه  به فاصلۀ متوسطی  که ميان فاصله که در نظر ما ق
خورشيد و دور ترين سياره  همين منظومه شمسی وجود دارد ، نهايت اندک است ، 

 يعنی 000،000،000،6 متوسط مورد بحث  در حدود شش مليارد کيلو متر ،فاصله 
برای اينکه نور خورشيد  . ح چهل  برابر فاصله بين زمين و خورشيد است به عدد صح

به سياره پلوتون  برسد  شش ساعت وقت الزم است ، نور خورشيد اين خط سير را  با 
 پيمايد که در اين صورت فاصله کيلومتر در  ثانيه می300،000سرعت سرسام آور 

   .کيلومتر  ميشود6،480،000،000و خورشيدبين سياره پلوتون 

    :آنهاکهکش .2
ما و چند سياره ديگر اقمار خورشيد هستيم و خورشيد خود ، ذرۀ خورد  و نا چيز در 
. ميان صد ها مليارد ستاره ايست  که همه با هم سازندۀ  مجموعه ای بنام کهکشان  اند

ه راه شيری  يا را(ان را ميتوان در شب های تابستان  بصورت لکۀ شيری رنگی کهکش
اد ستارگان کهکشان  قابل مالحظه اند ، برای آنکه ابع. در آسمان مالحظه کرد) مکه 

  .وری ميشود سال ن90،000 کهکشان  تا به سر ديگر برسد نور از يک سر 
  و کوچک از مجموعۀ  عذالک اين کهکشان  با همۀ عظمتش  خود زرۀ خوردم

نظير راه (در خارج از اين کهکشان  مجموعه های غول آسا  از ستارگان. آسمان است
تم کشف شده اند  که بار اول س  حدودًا در قرن بيآنهااين کهکش. وجوددارند ) شيری 

به اين . کشف گرديد توسط تلسکوپ  عظيم مونت ويلسون در  اياالت متحده امريکا
طالعه و تحقيقاتی که صورت گرفته اکتشاف توده های بيشماری از صورت از اثر م

فاصلۀ کهکشان ها .   و نيز يک رشته کهکشان  های منفرد  وجود دارند آنهاکهکش
بسيار زياد است  و برای تعين آن واحد مخصوصی  از سال نوری بنام  



 88

نور در واحد مذکور  مقدار فاصله ايست  که .  تعبيه کرده اند Parsec"پارسک"
بر عالوۀ  اين .ی پيمايد کيلو متر در  ثانيه  م300،000عت  سال  با سر26/3

ی کهکشانی  ساختمان  های حول ناک و عظيم ديگری  در فضا وجود  دارند آنهاساختم
ذب اين حفره ها محيط دايرۀ جد و نکه بنام چاله ها و يا حفره های سياه ناميده ميشو

ند در يک لحظه به صد ها ستاره را  از يک کهکشان در  قادر هستآنهامتفاوت بوده و 
قدرت جذب و کشش اين حفره ها مربوط به طيف آن يعنی بزرگی و خود ببلعند 

بهر اندازه که اين گردايهای فضايی بزرگ  و . کوچکی طيف ووسعت آن ميباشد 
هانی علمای دانش کي. عريض باشند فعل و انفعاالت شان نيز قوی و محير العقول  است

عقيده دارند که اين  حفره ها  همين نظامات  عظيم را که طول و عرض آن به نسبت  
بزرگی  قابل پيمايش نميباشد در يک طرفتة العين به کام نيستی می کشاند و از سر 

در نقطه فعل و انفعال و کشش و  .   دقيقًا اگهی ای در دست  نمی ماندآنهانوشت  
 خويش را از است ميدهد و اجسام باالتر از سرعت  پرتاب اين غرقاب زمان ماهيت

   نور  بلعيده می شوند

 :تشکيل و تحول کهکشان.3
 ستاره ها و منظومه ها

 اشغال کرده آنهايت و سيع و گسترد ای را که فعًال  کهکشدر آغاز امر، فضای  بی نها
ع نيست ؛ نتفلوم جديد به اين  پرسش، پاسخی  م ؟ پاسخ عاند، چه چيزی پر خواهند نمود

علم تنها  از آغاز  يکی از ادوار ببعد  ميتواند راجع به  تحول عالم جوابهای عرضه کند  
و  حتی در اين جوابها نيز  فاصلۀ دوره های را که علم  پيشبينی ميکند از زمان کنونی 

  .با رقم معين بسازد
الم متشکل از ن گفت که در ايام قديم  عنظرات  علمی معلومات جديد ، ميتوامطابق 

يک تودۀ گازی  شکل مرکب از هيدروجن  و قسمتی نيز هيليوم ، توام  با يک  حرکت 
مدتی بعد اين تودۀ سحابی  شکل  به قسمت های به  ابعاد  و . دورانی کند بوده است

کارشناسان  فزيک فضايی ، مقدار اين ابعاد را  . اجرام قابل مالحظۀ  منقسم گرديده است 
 300،000جرم خورسيد  (د  برابر جرم فعلی  خورشيد  تخمين می زنندتا صد مليار

 گازی  ميت قطعاتی را نشان ميدهند که جرماين ارقام ، اه) برابر  جرم زمين است
  .  شده اندآنها کهکش تشکلابتدائی را تشکيل ميدهد  که سپس اين جرم  موجد

اين فرآيند ، فرا گرد تراکم  پس از . قطيع های بعدی ، ستارگان را بوجود آورده اند ت
ويد حرکت   و فشار و تأثيرات مقناطيسی  که مدرين فرا گرد ، قوۀ  ثقل. پيش آمده است 

 و در ستاره گان در نتيجه انقباض. د ن مداخله داشته ا اندعشعاتشدر اجسام ميشوند و ت
له عکس العمل در اثرمداخ. د نی حرارتی نورانی گرديده انتيجه  تبديل قوۀ ثقل  به انرج

 های سنگين بوجود آمده اند  و بدنبال  اتم هسته ای  و در نتيجه ادغام ؛–های حرارتی 
 از هيدروژن ، هليوم و پس از آن کاربن  و سپس اکسيجن پديد آمده  و ، پساين جريان 

ستاره گان نيز مانند ساير  .  شده است آغازبعد از اين مرحلۀ ايجاد فلزات  و متلئئيد ها
 را طبقه  بندی آنهای   حولتاريخ اند  که نجوم جديد مراحل  تيده های هستی دارای پد

نظر به تئوريهای  نجومی جديد  . را  تثبيت کرده استآنها و مرگ تطورنموده مراحل 
بدين معنی که بعضی از : ستارگان نيز مانند ساير پديده های طبيعی دارای مرگ هستند 

  .در می آيند" اجساد حقيقی" شان  بصورت    در آخرين مرحلۀ تحولآنها
زمين و ساير سيارات نيز  از همان عامل نخستين  که سحاب ابتدائی باشد  نشأت 

 ثابت شده از نيمۀ قرن بيستم بدين طرف . گرفته  و متعاقبًا فرآيند تفکيک ، پديد آمده اند 
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بی واطراف  است که خورشيد  در داخل اين سحابی و سيارات  نيز  در حلقۀ سحا
و اجرام ارضی ) نظير خورشيد(در تشکيل اجرام  سماوی .  خورشيد متراکم گرديده  اند

، تتابع و توالی  وجود نداشته  است ، بلکه در اين تحول که خاصتگاه  واحدی نيز دارند 
  .، توازی موجود است

ست ، علم الت در دست اادر بارۀ تحوالتی که در باال ذکر شد  اطالعاتی  از اين احو
. به ده مليارد سال تخمين ميزند ) کهکشان راه شيری(عمر کهکشان  نزديک به زمين را 

 کهکشانی  شکل تطورنج مليارد سال بعد از  فرضيه ميرساند که منظومه شمسی  پاين
 از مطالعه راديو اکتيو زمين بدست آمده است  کهبر اساس نتايج حاصله. گرفته است 

.  است  تخمين زده مليارد سال5/4  راکل پذيری  خورشيدوزمان شعمر زمين را 
مطابق محاسبه بر خی از دانشمندان ، در اين تخمين حد اکثر  يکصد مليون سال  اشتباه 

  . وجود دارد
در تخمينات زمين شناسی و تعين عمر احجار  اشتباه محاسبه  يکصد مليون سال همانند  

 و نا چيز ميباشد که به اين صورت ميزان  کمبه صفحۀ ديگرورق زدن يک صفحۀ جديد 
  . در صد کمتر  برسد2/2   بهاشتباه عمر زمين شايد

تاج های در زمينه های تشکل زمين و عواملی که باعث زايش آن شده است  استن
  راباض جرم  گازی  در حال حرکت دورانی ، بدور محور خوددانشمندان ؛ تراکم  و انق

به قطعات متعدد ديگر که موجب ايجاد  خورشيد و سيارات دانسته و تفکيک  اين جرم  
  .ميدانند شده است ) زمين(

تئوری سحاب های ابتدائی  و چگونگی  تقسيم بندی ابتدائی آن  به انبوه بيشماری  از 
فهوم تعدد جهان ، مفهوم ستاره های موجود در کهکشان ، مّويد اين نکته است  که م

   ميتوان آنرا مورد اشکال يا  اشيائی که کم و بيشلکن در. قبول  است صحيح  و م
  .مشابه  زمين  دانست قطعًا مطلبی وجود نداشته است

 : آنهاتعدد  جه.4
متخصصين  علوم فزيک فضايی  احتمال  موجود بودن  سياراتی شبه به زمين را تائيد 

  ظامسيارات نيعنی در ساير  . د ندارد رواما اين بحث در مورد منظومۀ شمسی م. ميکنند 
بنا بر اين جستجوی اين .  حاالتی مشابه به حيات در روی زمين وجود ندارد شمسی

ان احتمال دانشمند. حقايق را در خارج از منظومۀ شمسی علوم فزيک کيهانی رد نميکند
زيرا نيمی از ارج از منظومۀ شمسی موجود باشد ؛ ميدهند  که شايد زمين های خ

منظومۀ مرکب  بايستی  نظير خورشيد ما واجد   آنهاه مليارد  از نجاکهکشان  ما ، يعنی پ
، اين پنجاه مليارد  خورشيد  دارای حرکت دورانی بطی  و کندی هستند  دناز سيارات باش

  بايد سياراتی قمر وجود داشته باشد  آنهاو به همين دليل تصور ميشود  که در اطراف 
 قابل رويت آنهار زياد است ، سيارات مفروض اما چون فاصلۀ اين ستارگان  از ما بسيا

نميباشد؛ اما مختصات  مربوط به خط سير آها ، وجود چنين سياراتی را  بسيار محتمل  
  امواج خفيفی وجود دارد  و اين امواج نشانۀ  آنهابدين معنی  که در خط سير . مينمايد

ال ستاره بطور مث. . همراهی  يک قمر،  يا سياره  با اين ستارگان است
  .دست کم  واجد يک سياره  ويا دو سياره هست Barnardبرناری

مسلمًا تعداد منظومه  " معتقد است که P. Guerinيکی از دانشمندان  کيهان شناسی 
های مرکب  از سيارات  فراوان ميباشند ، يعنی منظومۀ شمسی  وزمين منحصر بفرد 

 شرائط عالم وجود دارد ، زيرا هر جا که ا براين  اصوًال حيات  در سراسرنو ب... نيستند
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 داشته باشد  دفزيکی  و کيميايی الزم  برای تفکيک حيات  و بسط  و توسعۀ آن وجو
  "حيات نيز خواهد بود

 . مادۀ بين کواکب و ستارگان.5
کم اين مواد سحابی  ابتدائی چون تراکم ماده سحابی فرآيند  اساسی  تشکل عالم اند ؛ ترا

 آن  به قطعاتی  که سازنده جرم های  کهکشانی اند ، نيز به نوبۀ خود    تفکيکو سپس
اين مواد متراکم بين الکواکب معمًال از . تقسيم شده  و باعث ايجاد ستارگان ميگردند

گازات هليوم  واکسيجن که نقطۀ عطف تشکل و انکشافات  مرکبات  بعدی ميباشند که 
 خاص و مستقل  گرديده شرائطيد البته تحت ها و يا سيارات جده منتج به تشکل  ستار

  .ميتوانند
  ه شده است پس ماندآنها ايکه باعث ايجاد جهnubula spiral در ميا ن مواد سحابی

 هستند که در بين فاصله های یهای  متکاثر آن  که بنام مادۀ کهکشانی ناميده ميشود مواد
ن ياد ميشوند ، که اي"  الکواکبمواد بين"بنام که  پراگنده هستند آنهاستارگان و کهکش

 در حالت مکدر آن بصورت دود سحابی ها در شکل نورانی آن  درخشش داشته و بعضًا
اين مواد بعضًا همانند پلی از يک . بار و گرد  در فضا متراکم  و پاشان  ميباشندو غ

بوجود کهکشان تا کهکشان ديگر که فاصلۀ عظيمی ميباشد  بصورت پيوست و متراکم 
 بقسم پراگنده  پخش ه و بعضًا از اثر دوری فاصله های بين الکهکشانی اين ماد آورندمی

   بزرگتر از  فاصلهمراتبکيهانی  بو اين توده های متشکل از اين  غبار های . ميباشند
و اين در .های  کهکشانی ميباشند که بشکل غير متراکم در  فضا وجود ميداشته باشد

اين   توده های متراکم و . انباشته  اندک اند های متراکم ودهحالی است که غلظت اين تو
 که نظر ما ل بعدی  و تحول جهان  ها موثر باشندبعدًا متکاثف و عظيم ميتوانند در تشک

  .سازدمي  دگرگون یرا  در باره تحول  جهان  ها  ، بحد  زياد
به برسی  برخی  از دکتر بوکای  با توجه  به اين رشته  از معلومات  جديد  ميخواهد  

   83:نکات  قرآن ،  در باره خلقت  عالم ، بپردازد

 :معلومات قرآن و همخوانی آن  در مواجهه با اطالعات علمی 
  :ّرح در قرآن  را در باره آفرينش ، مطالعه ميکنيمپنج نکته مط

  و زمين گذشته است ، آنهابقول قرآن ، شش دوره يا نوبتی  که بر آفرينش آسم.1
و بسط و گسترش زمين  تا مرحلۀ ايست که   ادوار شکل پذيری  اجرام سماویحاوی 
در بيان قرآن . برای سکونت آدمی زادگان آماده شده است ) همراه با ارزاقش(زمين 

ايا اين چها زمان را بايد  همان . حوادث زمين  در چهار زمان يا عصر اتفاق می افتد 
ت  که در عصر چهارمش  آدمی زاده ظاهر چهار عصر زمين شناسی  علم امروز دانس

اما نميتوان بآن جواب  . ، اين فرضيه را عنوان کرد شده است؟  در اينجا فقط ميتوان 
برای .   سوره فصلت  که در صفات قبل ياد شدند 12تا 9مطابق بيان آيات . صريح داد

 علم بما می :شکل گرفتن اجرام سماوی  و نيز تشکيل زمين  دو مرحله الزم بوده است 
آموزد که اگر بعنوان مثال تشکل خورشيد  و توليد دست دوم  آن زمين را بگيريم، فرا 

  .سحابی ابتدائی و تفکيک آن بوده استگرد اين امر ، دارای دو مرحلۀ تراکم 
يا دود " دخان "قرآن نيز با صراحت کامل  همين مطلب را بيا ن ميکند  و ميگويد که 

. بوده است )  فتق(گسستگی . و سپس يک انفکاک  ) رتق(ستگی سماوی  مبنای يک پيو
  .بدين  ترتيب  معلومات  قرآنی  و معلومات علم جديد  يکسان می باشند

                                                 
 .200تا194صص،...عهدين و قرآن و 83
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)  نظير خورشيد (تشکل يک سياره علم در آميختگی و همبری  دو واقعه يعنی  .3
نيز  ديديم که قرآن . را نشان ميدهد )زمين (و قمر آن  و يا يکی از اقمار آن 

  . بهمين در هم آميختگی  و همبری صراحت دارد 
ميان مفهوم  سحابی ابتدائی  که مورد نظر علم جديد است  و تأکيد قرآن بوجود  .4

اين دخان بصورت  . در مرحلۀ ابتدائی  جهان تناظر وجود دارد " دخان "
 .حالت مسلط  گازی ماده ايست  که جهان را در آغاز تشکيل داده است 

ما قبًال بمعنی  کلمه .  را بيان ميکند آنهاسمبول عدد  هفت ، تعدد آسمقرآن با  .5
 ارۀ قرآن از استعمال کلمه  هفت ماو در اينجا  استع. (هفت  اشاره  کرديم 

وجود منظومه های کهکشانی  و عدۀ قابل مالحظۀ  )ورای  بی نهايت خواهد بود
که دست کم (د زمين ها اما تعد.  را احراز کرده  و تأکيد نموده است آنهاآسم

ليکن علم کنونی (مفهومی است که قرآن  متذکر آن است ) شبه زمين  ما باشند 
 واقعيت آنرا  محرز نساخته است ،اما با وجود آن  دانشمندان رسد تا بحال

کيهانی در جستجوی زمينی مشابه به زمين  ما که مستعد به نظامات موجودۀ 
سی در تجسس و کاوش هستند و از آثار و  زمين باشد در خارج از منظومۀ شم

 برداری ن تلسکوپهای که از ماورای کيهان تصويرتصويريکه توسط بزرگتري
 از یميکند  نظير همچو چيزی را که قرآن پيش بينی آن را کرده است  خال

معذالک با در نظرداشت  کاوش های  اخيری که روی . . احتمال نميدانند
ظر متخصصان اين امر ، نکتۀ مذکور ميتواند  کيهان صورت  گرفته است  ن

 .حقيقت باشد
هستند  اشاره "   و زمين آنهاميان آسم" قرآن بوجود مخلوقاتی که  فاصل  .6

کشف  پل های مادی که در فوق به آن  پرداختيم ، در خارج از . ميکند 
 . منظومه های نجومی  سازمان يافته  به مفهوم قرآن نزديک است

مطروحۀ قرآن کامًال  مورد  هنوز کليه، مسائل که اگر در روز گار ماخالصه  آنکه ، 
 تخالفی  نيز ميان معلومات قرآنی  ولی کوچکترين. ی قرار نگرفته اند تأئيد  معلومات علم

ند حتی در بعضی موارد قرآن ميتوا. و معارف جديد  راجع به تشکيل جهان وجود ندارد 
  .اساسی هستی شود رهگشای  تقرب علوم جديد به حقايق 

اما قدر  مسلم اين  است  که در متن فعلی  عهد  عتيق که در مورد  عدم اصالت آن در  
واجد  در باره وقايع  و حوادث آفرينش  ، داشتيم یفصول گذشته بحث های مطول
و اين جای تعجب ندارد  ، , لمی  غير قابل قبول است تشريحاتی  هست که  از لحاظ ع

 نيست که موسی ِیتاورهنان و ساير متون عهد عتيق همان ت يی و متن کازيرا متون  يهوه
آنرا بصورت وحی آسمانی اخذ نموده بود ، بلکه در متن اصلی يک رشته تحريفاتی ) ع(

 و کالم داخل  ساخته  شده است که بهيچصورت قابل  قبول  معارف علمی  نميباشد
ن متن روحانی  بر روی  چند سطر همچنا. نيست ) ع(خالص  يا وحی خداوندی به موسی
روايت مذکور خود جزئی  و مبهم است  و بکار .  روايات يهوه ای  پرده کشيده  است

بايد متذکر شد که متن کاهنان متنی است که در . برسی علمی و ايمان مذهبی نميخورد
ی زمان جالی  بابل تدوين شده است ، که هدف نويسندگان آن ، يک هدف تشريحی و تقنين

و آيات قرآن  جالب توجه  در باب آفرينش  عدم تشابه ميان  معلومات عهد عتيق. ميباشد 
ت  که از به پيغمبر اسالم اساست  و خصوصًا پاسخگوی  اين اتهام بی ربط  و بی پايه 

: ونست ها و مسيحيون  تکرار ميشود ، بدين بيان که يهآغاز اسالم  تا کنون  توسط ص
 در باب مسئله .و رو نويسی  روايات عهد عتيق  پرداخته استوی به نسخه برداری  

شر  ميتوانسته است ، در چگونه يک ب.  بنا و بنيادی ندارد آفرينش اين اتهام کوچکترين 
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 يک روايت رائج  بپردازد و اشتباهات و خطا تصححچهارده قرن قبل ، تا اين حد به 
طالعات و معلوماتی  بپردازد  که های علمی آنرا  حذف کند  و سر خود  به اعالم  ا

.  را تائيد و تثبيت نمايدآنهاعلم توانسته است  صحت مدتها بعد  يعنی در عصر ما  
فرضيۀ رو نويسی از عهد عتيق فرضيۀ غير قابل دفاع است ، زيرا گزارشی که قرآن  

ل باتا پا تفاوت دارد زيرا  قرآن دناز آفرينش عرضه ميکند ، با گزارش عهد عتيق سر 
واقعيتهای را گرفته است که علم جديد را نيز بدنبال خود می کشاند اما متون عهد عتيق 

از اين سبب است که قرآن . ره داردده ايست که کمتر با واقعيت ها  گزمسائل تحريف ش
 نيز از همين سبب.  و بصورت قطعی در مقايسه  نمی آيدبا عهد عتيق  تفاوت کلی دارد

جعلياتی را  با همان  تمريناتی که نياکان شان در ونيزم يه  جهان صاست که دنباله روان
  درامه های که درعهد عتيق در متون مقدس شامل ساخته اند به جعليات و اراجيف نظير

 با  و تطابق که هيچ نوع بافتی ميباشد آيه های شيطانی و غيره پرداخته اند نظيرکتابهای
 شخص عادی ميباشد چه رسدکه اين جعليات   اخالق و دور ازحقايق اسالم شناختی نداشته

اين مقوله را از .ين  تحريفات وارد گردد اشخصی که دارای مقام پيغمبری نيز ميباشد  به
در تحريفات عهد عتيق و جهان صهيونست  فقط دنباله رو جعليات  هر دهن و زبانی برآيد

  .  و بسدانست

  :پاسخ به بعضی از ايرادات .7

  : نجوم در قرآن
در فصل گذشته ديديم که قرآن  از تعدد آسمآنها و هم زمين ها ، سخن ميگويد و نيز 
بوجود مخلوقی  واسطی ميان آسمان ها و زمين که در علم نجوم جديد بنام مواد بين 
الکهکشانی که اين مواد متراکم بين الکواکب معمًال از گازات هليوم  واکسيجن که نقطۀ 

بات  بعدی ميباشند که منتج به تشکل  ستاره ها و يا عطف تشکل و انکشافات  مرک
که علوم جديد (سيارات جديد البته تحت شرائط خاص و مستقل  گرديده ميتوانند ميباشند

صرف نظر از آيات توصيفی راجع به . اشاره ميکند) نيز واقعيت آنرا ثابت کرده  است
همۀ اجرام خارج از زمين  آفرينش  که حاوی نظر کلی  در بارۀ محتوی آسمآنها يعنی  

. آيات متعدد ديگری هم وجود دارند  که اصوًال راجع به آسمآنها سخن ميگويند . ميباشد
موضوع . آيات راجع به نجوم ، در حدود چهل آيه اند  که متضمن مطالب دقيق ميباشند 

بت و برخی از آنها تدبر راجع به عظمت خالق عالم و ناظم کليه منظومه ها اعم  از  ثوا
  .سياره ها  است

غير . البته  در مقايسه با کليه  کتب يهود و نصارا ، اشارات موجود  در قرآن  تازه اند 
از مفاهيم موجود  در روايت آفرينش عهد عتيق  که به عدم  صحت آنها قبًال  اشاره  
کرده ايم ، دو کتاب مقدس عهد عتيق  و انجيل در باره سازمان  عالم  بحث ديگری 

اما قرآن با طول و تفصيل  اين مطلب می پردازد که ما قبل از آنکه به بحث خود . ارند ند
  :ادامه بدهيم به بعضی از اين محتويات می پردازيم

بد نخواهد بود اگر به ارتباط موضوع کمی هم از طرز و ديدگاه عقيدتی اسالم را  در 
خداوند صفت خود :"" آن بپردازيمگاه قرآن برسی کنيم و به دمورد خداوند و کائنات  از دي

وجود  متعال يا حقيقت اعلی  يا حق ، خداوند است : "را در قرآ ن چنين بر شمرده است
 او به گفته قرآن ، واسع، عليم ، اسرع الحاسبين، حی و قيوم ، علی، کبير ، حق ، 84

او را ديدگان .  کمال و جالل او را نميتوانيم دريابيم85. ذوالجالل و االکرام  و صمد است 

                                                 
 .36 ؛ لقمان  آيه186 قرآن مجيد  سوره بقره  آيه - 84
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و دليل متعال بودن او  همچنين است  که  فراتر  از مرز های زمان و مکان  و . در نيابد 
پيشتر از آنکه  زمان مکان  و جهان و محسوسات  بوجود . محسوسات و ملموسات است 

  .در عين حال هم در انفس است  و هم در افاق  حضور دارد. آيد ، وجود داشته است 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فصل سيزدهم
  مشابهت های قرآن با تورة
 با کتاب هائیمشابهت   ود قرآن در مواردی که مربوط به سر گذشت  بنی اسرائيل ميش
 اسرائيل را قبول داشته و تورة دارد ؛ و اين بخاطريست که قرآن تمامی پيغامبران  بنی

 خداوند نازل شده انان امر شده است تا صحيفه های که به اين پيامبران از  جانببه مسلم
 را که قبًال به موسی و عيسی و نوحاست بپذيرند و ماداميکه يکنفر مسلمان  کتابهای 

ند ايمان شان را  ناقص   ميداند ولی فرستاده شده است اعتقاد نداشته باش) ع(وابراهيم
 و مسيحيان دست کاری صورت يان يهود آن کتابهای که از جانب    در مورد"الين"

يل های عهد عتيق و  اناجامامروز به ن که  ُمِصر نيستگرديده اند جعولگرفته و م
 واما آن قسمت از بيانات تورة و انجيل د؟ن که کامًال انشاء بشری ميباشچارگانۀ عهد جديد

که قرآن آن را تائيد  و تصريح ميکند و حتی در بعضی موارد ضرورت خواهد بود  تا  
بخاطر  بدست آوردن حقانيت وحی در کتابهای ) ايهوديان و نصار(صاحبان اين دو دين

نی است  خود شان را بمراجعه انات کتابهای  گذشته با وحی رباشان  به قرآن که مکمل بي
به  قرآن از اين جعليات سليقه  ای که در ادوار ماضی روی اين دو کتاب و صحايف 

 که اهل مسيحيت اين خرده گيريهای. ، خود را  نجات دهند گذشته صورت گرفته است 
ديد که شامل  اناجيل در مورد اسالم می گيرد  قابل  توجيه نميباشد  چرا که متون عهد ج

 ميشود  تشريح مالحظاتی است که قبل از دين عيسی در اديان   يهود و  چهارگانه نيز
ح دارد ،  بار  ها در مورد آن  اظهارات صريغيره  پيغامبران بنی اسرائيل که قرآن

وحيدی ريشه سامی داشته و بحضرت است ، بايد متذکر شد که  اديان  توده موجود ب
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آباء  پيغامبران بنی اسرائيل و اسالم توصل ميدارد ، چنانچه  تا بحال در عيد ) ع(آبراهيم 
اضحی  قربانی  رسم زمان  حضرت ابراهيم خليل  اهللا در اسالم جاری است و  قسميکه 

در يک قسمت از  انجيل  حضرت عيسی خود پيروان در  فصول گذشته تذکر رفته است 
 روح القدس پيغام خدا را می رساند و از نوع خود را به يک شخصيت بشری که  توسط

از جمله اخبار تولد  : قرآن  بکرات از عيسی  سخن ميگويد  . بشر ميباشد تذکر داده است
ت عيسی ، عيسی مريم  به پدرش ، اخبار مريم  از تولد اعجاز آميز عيسی ، ماهي

 پيغامبری در رديف پيغامبران اولواالمرو دارای شريعت ، عطای صفت  مسيح به عيسی 
مواعظ عيسی ، .   مويد و هم تغير دهندۀ  تورة استاز جانب خداوند  برای مردم آوردن

قش وی در  عروج نهائيش  به نزد خداوند  و نمعجزات او ،. شاگردان و حواريون  وی
ردمداران دين شی از دشمنی س فقط بخ ايرادات مسيحيان در دين  اسالم  اما و...آخرت 
اشد  ورنه دين اسالم خود مکمل گفتار و پيامهای  بي با اسالم می م وجهان غربمسيحی

 سورۀ    قرآن سوره های برجسته ای مانند آل عمران ، دراديان قبل از خود ميباشد که
اين سوره ها از تولد مادر عيسی ،مريم  .يسی دارندمريم ،  آيات متعددی راجع بخانواده  ع

. روزگار جوانی  وی و خبر دادن به مريم از تولد  معجزه آسای  عيسی  سخن ميگويند 
قرآن عيسی را همواره  بنام پسر مريم  ميخواند و به اسالف  عيسی از خط مادری  اش 

نتيجتًا قرآن  از . پدر  ندارد که اين مطلب کامًال منطقی است ، زيرا عيسی . اشاره ميکند 
انجيل متی  و انجيل لوقا  جدا ميشود ، زيرا اين دو انجيل ، شجرة النسب  عيسی را  از 

  . خط پدری  بدست ميدهندو در عين حال نيز اطالعات شان با يکديگر مغاير است
در قرآن ، عيسی از طريق اسالف مادری خود ، در خط نوح و ابراهيم  و عمران پدر 

  .مريم قرار ميگيرد 
ذرية بعضها  *  آل ابراهيم و آل عمران  علی العالمين ءََصطفی  آدم و نوحا وان اهللا ا[

    86] من بعض و اهللا سميع عليم 
  :ترجمه

ران  را از اهل جهان  بر گزيد ؛ خداوند  آدم و نوح  و خاندان ابراهيم  و خاندان عم
  .ت و خدا شنوا و داناست  از برخی ديگر  اسآنهاريه و نژاد  بعض ذ

 به اسامی  عيسی  ديده ميشود  و امور نا ممکنی  که اشتباهاتی که در اناجيل  راجع "
در شجرة النسب  عهد عتيق در اسالف  ابراهيم وجود دارد ، در قرآن مطرح 
نميشونداقوال بی پايه  و مايه ای که در اناجيل وجود دارد يکبار ديگر ما را ناگزير 

""  ادعا دارندآنهاه اختالفات موجود ميان عهدين و قرآن را  خاطر نشان کنيم ميسازد ک
سالف بايد پرسيد ، اگر قرآن ،در مورد ا. که قرآن از عهدين رو نويسی  کرده است 

استنساخ کرده، چگونه ) تورة و اناجيل=  و جديدعهد عتيق(عيسی از روی عهدين 
 بعمل آورد ، که متن  مذکور اتیتصححآنچنان توانسته است  در اين متن مورد انتقاد ، 

  ديگر ، در معرض انتقاد  معارف جديد نباشد؟
 نظير  آدم و نوح و ابراهيم قرآن در ساير سوره های خويش از زندگينامه ای پيغاميرانی

و اقوام بنی اسرائيل ) ع(  و صالح و يعقوب و آل يعقوب يوسف و غيره با موسی و هود
که کًال مقابل  فرعون و سائرين به  تفصيل  صحبت ورزيده است و مبارزات شان در 

در مورد  پيامبران ماضی و نا فرمانی  اقوام  و پيروان رآن قابل دقت ميباشد که دقت ق
 و اينکه از اثر اين نافرمانی ها به چه سرنوشت دهشت ناکی گرفتار ميشوند و شان را

 مفصلی دارد که در رشد  بيانران هستند آنانيکه به خدا گرويده اند و از جمله نيکوکا
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بايد  اين را اذعان .  ميدارد ی بشری تإثيری بس شگرفی را ايجاد آنهااخالقيات و  وجد
داشت که اگر  اديان يهود و مسيحيت ايراداتی در مورد اقتباس مسائل از عهد عتيق را 

بحث نموده است  که در مورد اسالم وارد ميسازند بايد گفت که قرآن همواره از مسائلی 
يا از قوانين و يا مربوط به تکوين عالم است و يا  در مورد نحوۀ زندگی گذشتگان است و

چيزيکه ما را و ساير .شرايع  سخن ميبرد که در اصل با  متون  عهدين  انتباق ندارند
 ما از اين اديان  را و کليه جوامع انسانی را بهم پيوستگی می بخشد اين مطلب است که 

 آنهامطلب  هيچوقت انکار کرده نميتوانيم که  زندگی امروزه بشر  با حيات ديروز انس
 به نوح و نا گسستنی دارد و قرآن آن حقايقی را بر مال ساخته است که قبآلگره های 

 زمان  يده شده بود و اما از آنجائيکه درابراهيم  و اسحق و يعقوب و موسی و عيسی رسان
 نخواستند پيام صاف و پر رنگ آئينی را  شانن و مردمان عصر پيروا)ع(زندگی عيسی 

نتيجتًا دعوت  عيسی برای چندين صد سال بپذيرند که بمردمش ازطريق وحی آورده بود  
 واقعيت تاريخی در ملتوی ماند  که انشاء و نگارش اناجيل چهار گانه مشعر بر  اين

وصد سال  پيروان مسيحيت  قادر ًا دتاريخ اديان باقی  مانده است که بعد از  فترت حدود
 زمانی به جمع آوری اناجيل آنها را بمردم برسانند) ع(شدند تا پيامهای عيسی مسيح ن

 تابعين  حضرت عيسی نيز کسی زنده نمانده بود که در نتيجه تبعپرداختند که حتی از
تثليث  که تحريفات چشم گيری از قبيل  ساخته شد در عصری  انجيل های که تاليف شد

  در حاليکه همچو که منشۀ شرک دارد در  عهدين داخل گرديد)  روح اقدس– پسر -پدر(
مورد در قرآن هرگز وجود نداشته وقتی پيغامبر اسالم جهان را وداع ميگفت دين اسالم 

که در شبه جزيره  عربستان و اطراف و اکناف آن پذيرفته شده بود با همان قرآنی که را 
 از مجموع وحی خداوندی جمع وجور شده بود به پيروان خود  توسط شخص پيغامبر

گذاشت که تا هنوز که يک هزار و چهار صد سال از آن تاريخ ميگذرد  قرآن با همان 
اصالت خود بدون آنکه  حتی يک حرف آن تحريف شده باشد  به مسلمانان عرضه  

بناًا . ا عبادت ميکنند گرديد و امروز مسلمانان مانند  صدر اسالم  همان آئين اسالم ر
يف شده عهد ح را در مقابل متن های تحرن وحدت ظاهری  تکميل کننده و مصحقرآ

 ميکند ، اگر مسيحيان و يهوديان عتيق و عهد جديد در سوره های مريم و آل عمران ايفا
 آنهابه اعتقادات قرآن در مورد  اشاره آن به انبياء بنی اسرائيل را نمی پذيرد در واقع 

ين خود را مورد بد اعتقادی قرار داده اند يعنی که در مورد  وقايع ايکه قرآن بآن در د
مورد  بنی اسرائيل اشارت کرده است و در متون عهد جديد و  عهد عتيق نيز به آن به 
نحوی اذعان رفته است بی خبری و بی اعتقادی شان  را در مقابل  اديان خود به ثبوت 

 درآن غير قابل ن عالم قرآن هرگز از  عهد عتيق که  تحريفدر مورد تکوي.می رسانند
 بخط مشی افکار و نظريات آن کتابها نرفته است و هيچ نوع وجه تشابه توجيه ميباشد 

اگر "  موجود نيست و نتيجتًا اين اتهامات را بی پايه و بی مايه ميدانيم ؛ زيراآنهاميان 
که در مرحلۀ  ابتدائی سازنده عالم  بوده  (صلی مفهوم قرآن رادر بارۀ تقسيم مادۀ اولی  و ا

ناشی از اسطوره های مختلف مربوط به تکوين ) و نظيرهمان  مفهوم علم جديد است 
  .عالم  بدانيم ، که به اين  يا آن شکل  به بيان مطلبی قريب به اين مفهوم می پردازند

م ، متوجه ميشويم که تحليل کني اگر  اعتقادات  و اسطوره  های مذکور را  از نزديک
فکری مقرون به حقيقت  پايه و اساس اين اعتقادات است  و حتی در برخی از اين موارد 
نيز اين فکر با واقعيت  مورد آگاهی  امروزی  مطابق است ، اما توصيف های شگفت 

آسمان  و : اين نکته که. اهيم اند فکار اضافه شده اند ، که جزو همين مفانگيزی  بر اين ا
واما . زمين در آغاز يکی بوده و سپس از يگدگر جدا شده اند ، جزو همين مفاهيم اند 

قرآن همان تودۀ منحصر به فرد  اوليه که مبداء فرآيند  تحولی جهان  و در نتيجه  تفکيک  
، قرآن آنهال پردازانه افرق بين اين اسطوره ها ی خي. مختلف است" عوالم"و سپس ايجاد 
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 خيال پردازی دارد يعنی عاری  از هر گونه  پيرايه بوده و با ين بيانی عاری از ا
 مطلب را واضح ميسازد  که و اين خود اين.  نيز هم آهنگ  استمعلومات جديد علمی

بيانات قرآن  راجع به آفرينش ، همراه  با اين خصائص، در چهارده قرن  پيش ،توسط 
     87."بشر اعالم شده باشد

  
  :ناد و جهاونخد
ند فعال مايشا است  و بر هر چيز تواناست ، بدايت و باز گشت خلقت همه از اوست  خداو

 آو افريننده ای است که سير خلقت را آغاز کرده  هر چه بخواهد در آفرينش -و بدوست  
 و زمين را بيآفريدو آن دو را بصورت  يک واحد  از ماده  آنها ابتدا آسم88-می افزايد
  و زمين را با هرچهآنها آسم–  سپس از هم بشگافت 90-يوستسحابی  بهم پ89دخانی  يا 

از نظر امتداد زمانی ، } در شش دوره عظيم تکامل{  91-فريد ست، در شش روز آآنهادر 
يک يوم  ربوبی ، دورۀ بس مديد  را در بر ميگيرد  که به نص قرآن ، به حساب ما 

، تشبه و تقرب  زمانی  به  92- يا حتی پنجاه  هزار سال –برابر  با هزار سال  است 
  چه هيچ چيز - و يا حتی سريعتر–کنار، امر الهی  در يک چشم بهم زدن  اجرا ميشود 

 حکم او –خواهد بود "  باش"به محض اينکه بگويد . در برابر ارادۀ او نا استاده است 
ای     شب را چونان پرده- و نه هيچ مبدلی –مطلق است ، يعنی کلمات او نه تبديل دارد 

همو خورشيد . بر روز می پوشاند ، و هر يک از اين دو شتابان  در پی آنديگر در آيند 
 –  و مسخر به امر او -و ماه و ستارگان  را آفريد  که همه تابع  نظم و ناموس اويند 

يع  فرمان و تابع قوانين  او  و زمين اند ، مطآنهاهمه مخلوقاتی که در زمين  و آسم
 94 - مدار منزل شان را در دورهای  معين طی ميکنندبا  و ماه مستقردخورشي93 -هستند

رويش يک دانه و تبديلش بر درخت پر شگوفه و سپس ميوه دار ، سير و مسير ستارگان 
ز  حاکی از اندازه  و مقدار و نظم   اينها و همه چي–، در پی يکديگر آمدن  شب و روز 

وردگار  و نگارنده  و نگهدارندۀ  صورت پر.   اوست که  آفريدگار  95 -و ناموس است
 که آب را از آسمان  به اندازه فرو می فرستد ، و زمين را سيراب  می –کائنات است 

گرداند و خاک مرده را نشاط حيات  می بخشد و به آسانی نيز ميتواند  سر چشمه های 
 و –ن است   خداوند رب العالمين  يعنی پروردگار جهان و جهانيا96. آب  را بخوشاند

 و جنود – و بر همه چيز توانا است 97- و زمين آگاه استآنها او بر غيب آسماتنه
 ذی معارج و –رب الفلق است .   رب العزت والعرش است- ارض اوراستسماوات و

را به اندازه از )باران ( آب – که آنرا بسان فرشی گسترانيده 98 گسترندۀ زمين است
  و نباتات - و بر آن ميوه و دانه و گياه  رويانيده- گردانيده و زمين را  زنده-  نازلآسمان

يکۀ آسمان را بس  چنان- و هر موجودی را جفت آفريده–گونه گون  از خاک دمانده است 
                                                 

 .2003و2002، صص،... عهدين- 87
 .؛ فاطر،يک27علق آيه يک؛روم، "   "  - 88
89  
 . 11سجده ، "    "  - 90
 .4؛ حديد،4؛ سجده،10؛ لقمان،3؛ يونس،54اعراف ، "   "  - 91
  .4گ معارج ،   "  - 92
 

؛ 3و2؛ اعلی،54؛ اعراف 115؛ انعام34؛انعام ،73؛انعام 73؛ انعام، 77؛نحل،60؛قمر،4؛ معارج،47حج ، "   "   - 93
 15، رعد ، 83؛ ؛ ال عمران ،12؛ نحل،54؛اعراف 

 .39و38يس ،"   "  - 94
 .19؛عبس،49،قمر،40تا37؛يس،2؛فرقان،5يونس ،"  "  - 95
 .18؛مومنون،11؛زخرف،24حشر ،"  "  - 96
 .77؛نحل،2سوره  فاتحه ، آيه   قرآن  - 97
 .3؛ رعد،3؛کعارج،1؛فلق،82؛زخرف،180؛الصافات116؛ مومنون،7و4؛فتح ،2؛حديد،77نحل،"   "  - 98
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و از –وشانيده  شکوهمندی از تاريکی  پ و بر  شب ردای–رفيع و استوار بر افراشته 
 -  و چار پايان– و در يا و کشتی –را  و چشمه و آب گوا-گسترۀ زمين ، آب مرتع  و کوه

 و چيز های 0- و شب و روز– و باد و باران –و افتاب و سايه _  و مرجان ؤلؤول
 اوست که به زمين مرده نشاط حيات می 99. ديگری که ما نمی دانيم  پديد آورده است 
 باغ ا اوست که درختان را می روياندو از آنه-بخشدو عطش آفريدگانش را فرو می نشاند

ست ، از آن آنها ملک سماوات و آنچه بين 100 -ی دلکشا و زيبا پديد ميکندآنهاو بست
بهر سو روی آوريد ، بسوی خدا روی .  او خدای مشرق و مغرب است -خداوند است

لت او  نه رخوت و کسا101.آورده ايد، چه او حاضر در همه جا و محيط بر همه جاست 
 و زمين گسترده است ، و آنها در سراسر  آسمکرسی اورا فرا می گيرد و نه خواب ،

نگهداری و نگهبانی  آفريدگان ، مايۀ خستگی  و فرسودگی  او نيست ، چه او واالترين  
اوست که زندگی ميبخشد و می  102.و بزرگترين است  و بر همه چيز دانا و تواناست

د خداونکه برای ) تورة(کتب عهد عتيق بر عکس –ميراند و بر هر کاری تواناست 
 " شابات"رخوت  وماندگی قايل است و بعد از تکميل آفرينش در روز هفتم که يهوديان

می نامند برای خدا بخاطر کار های که انجام داده اند استراحت  قايل شده است در حاليکه 
گی های که عال مايشاء و منزه و دور از  آلودجهان بينی  قرآن  عکس آن و خداوند را ف

. او مهربان ترين و بخشنده ترين  و بخشاينده ترين است. جه است ميداندبشر بآن  موا
خداوند جهان را بازيچه نيآفريده است  بلکه بحق و به هدف  آفريده است و تا وقت معين 

 و اين  آفرينش  طبق طرح و نقشه ای  است،هر چند از نظر بشر پنهان 103 -پايدار است
 در  اوست که  ناموس و نظم را104 -. پرداز استخداوند بهترين نقشبند  و نقش. باشد 

 بنمود ،و هر چيز که آفريده  به اندازه و سنجش آفريد  کار آفرينش  کرد و طريق هدايت
 و – هيچ چيز نيست مگر  اينکه  خزانه اش نزد اوست–و همه را به سلک هدايت کشيد 

   105 -معين از آن  فرو می فرستد  يا می آفرينددازه  معلوم به ان
خداوند جهان را بدون هدف و غايه نيآفريده ، جهان سراسر  غايه دار و هدف مند 

هر آفرينشی  وجهه ای و جهتی  دارد  .  و در چنين جهانی  ، بشر نيز استثنا نيست -است
   106.  و خداوند خود  مقصود  و منتهای  آفرينش است-

اوست ، خزاينی که اين غيب نزد  کليد خز107.حق است . خداوند عليم و عالم است 
، چه هر چيز در 109و شاهد بر همه چيز است  108 – آگاه نيست آنهابجز او  هيچکس از 

 و زمين  آنهادر حقيقت هيچ چيز در آسم 110–نزد او و در نظر او  مقدار و ميزانی دارد 
زرگترين و کوچکترين  ب. سنگينی يا به اندازۀ ذرۀ باشد تی اگر  به از او پنهان نيست ، ح

 چه در زمين و درخت حتی يک برگ  111 ها  به روشنی  ثبت و ضبط شده  است چيز

                                                 
، 34؛يس،28،النازعات،29؛النازعات12؛زخرف ،53؛طه،11و10؛نحل،63؛عنکبوت،11؛ زخرف،53طه،"   "  - 99

 .49؛فرقان،47؛فرقان 50تا48؛فرقان ،46و45؛فرقات ف24؛الرحمن،53؛فرقان ،14؛نحل،30ملک،
 .60نحل "   "  - 100
 .9؛مّزما،17؛الرحمن،115 بقره ،- 101
 .6؛آل عمران ،255سوره بقره ، آيه   قرآن    - 102
؛ال 257؛بقره،58؛الذاريات،60؛عنکبوت،64؛ نحل ،6؛هود،54؛اعراف،32؛يونس،164،انعام،2فاتحه،"   "  - 103

 .3؛احقاف،16ياء،؛انب62؛نحل،7؛ضحی،2؛تحربک،150عمران،
 54آل عمران "   "  - 104
 .21؛حجر،50؛طه،49؛قمر،2غفرقان،3اعلی، "   "  - 105
 42؛نجم ،148؛بقره ،21قرآن مجيد    سوره  حجر،  106
 .84؛زخرف،25،نور ،6،حج،32يونس ،"  "   107
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 .61يونس ،"  "   109
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آفريده است   آيا او که همه چيز را 112.چه در دريا ، بدون علم و  آگاهی الهی  نمی افتد
 114 به نهانی ترين اسرار آگاه است 113يست؟ او حکيم و عليم است به آفرينش خود آگاه ن

زمين بدر آيد ، و هرچه از آسمان فرود آيد  و هر  و هرچه از هر چه  درون زمين رود 
و نيز هر سخنی را که بگويند  بر راز های دل . چه به آسمان  باال رود  همه را می داند

 ، بر هر 116، دانای همه چيز  و عالم بر غيب و شهادت است115 آگاه استهمردمان هم
 آگاه  است  و همه را در چيز در دل ماست ، چه آشکار کنيم ، و چه نهان داريم ، بر همه

   117.محاسبه می آورد
يگردد ، در جهان بينی قرآن در مورد عدل خداوندی  با دوصفت خداوند ممتاز م

،  مهربانی شامل چون صفات مهربانی و عدل :د ممتاز استحاليکه همۀ صفات خداون
  .بخشندگی ،رحم و بخشايشگری است

 و هر گز  به کسی ستم روا نميدارد  118خدا بهترين حکمفرمايان است : قرآن می فرمايد
در .   ، ولی مردم  خود  در حق  خويش  ستم می کنند119، هر گز بهيچکس ظلم نمی کد 

را بر خواهد نهاد و اگر عملی برابر دانۀ )  ترازو های عدل(روز قيامت ، موازين  قسط 
افرۀ او  است ، و پاد121او سريع  الحساب . 120ی هم باشد ، در حساب خواهد آوردلخرد

 ، و داد 123 ، او مردم را بعدل و انصاف  فرا می خواند 122دشوار  و دردناک است 
  . 124گران را دوست ميدارد 

.  کيفر الهی  متناسب  با عدل الهی است و آن عمل بدی که مستوجب  مجازات است 
اين کيفر  ممکن است کمتر از  ميزان گناه باشد ،زيرا خداوند  در عين اينکه احکم 

اين کيفر  هرگز . 125اکمين است ، ارحم الراحمين و آمورزندۀ همۀ گناهان  هم  هستالح
نجا از آ. نين قرار و قاعده ای ندارد زيرا پاداش الهی  چ . 126نميتواند بيش از گناه باشد

 ، تا  127دين  برابر  پاداش ميدهدسنات چنکه بخشش و عطای او بی پايان است ، به ح
و پاداش خداوند ميتواند هم دنيوی و هم .  که صالح هستنديقی باشد برای بندگانیوتش

  128.اخروی باشد
 به اين پيمانه م دارد در هيچ دينی شأنی که  مهر و شفقت و رحم  و رأفت در اسال

به مهر و مودت و وردنيست قرآن  هر بار  که سخن از مسيحيان  نيکوکار بميان می آ
 حتی پيغامبر اکرم امر فرموده اند که  و(  اشاره ميشودآنها نسبت به   رحم  ورأفت

کسانی را که در کنيسه ها و عبادتگاه ها بهر اسم  و رسمی که  به پرستش خدا مشغول 
؛ )هستند بشمول اطفال زنان ، سالخوردگان را نکشيد و درختان و مزارع را از بين نبريد
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نش و هم در او فضل و رحمت خود را  هم در آفري. زيرا خداوند رحيم و روف است  
حفظ و حمايت ، روزی رساندن ، پناه دادن،اعانت و هدايت  آفريدگانش ، و رفع حاجات 

و نيز چون گناه از بندگان . با عنايت و رافتی که در حق آنان دارد ، در کار ميکند . آنان 
لذا سزاوار بشر است تا مهر  . سر زند  و رو بجانب او آورند او آمرزندۀ گناهان است 

  129.ری بخداوند بورزد و نعمت ها و  عنايتهای او را سپاس بگئارد سرشا

  :محتويات قرآن به ارتباط علم نجوم يا اختر شناسی
حال که در موارد جهان بينی کلی  اسالم از نگاه قرآن  مفصًال معلومات ارائه شد 

محتويات قرآن در اين باب   : موضوع بحث ما که قرآن و نجوم است را پی می گيريم
اما خالی بودن قرآن  را از مطالب نا درستی  که در عهد عتيق يافت ميشود  . مهم اند 

در واقع قرآن حاوی نظريه های نيست که در عهد نزول قرآن  . نيز نبايد دست کم گرفت
حت شان را ثابت کرده راجع به سازمان عالم  رايج بوده و مدتها  بعد  ،علم عدم  ص

    130. ارائه ميدهيمهائیاين مطالب مثالينده ما روی که در آ. است
  

  فصل چهاردهم
 
    :تفکرات عمومی  و کلی در باره آسمانقرآن و  .1

  افلم ينظرواالی السماء فوقهم [
  :ترجمه

  مگر آسمان  را باالی خود نمی نگرند ،که چگونه بر افراشته
   131]کيف بنينا ها و ّزيّنا ها و مالها من فروج[ 

 هيچگونه  عيب و شگافی نيست نه زينتش داده ايم  و آن را و بنيادش کرده ايم  و چگو
.  

   132...]خلق السموات بغير عمد ترونها[ 
  "بينيد بيآفريدآسمان را بدون ستونی که ب"
اهللا الذی رفع السماوات بغير عند ترونها ثم  استوی علی العرش و سخر الشمس و [
   133] القمر

                                                 
129   "   "

؛مريم،2،21؛اسری،57؛يونس،17،64،77؛انعام،28،45؛نساء،27؛حديد،85؛مائده،134؛نساء،160؛انعام،39؛الصافات،160انعام،
؛ 12،17،54،63،64،133،165؛انعام،77؛مائده،26،27،45؛نساء150،174رام،؛ال عم3؛علق،7؛ضحی،12؛ليل،3؛اعلی،96

-117؛توبه،151اعراف،
؛الر28؛طور،109،118؛نور،83؛انبياء،20،21؛اسری119؛تحل،49؛حجر،36،36؛ابراهيم،67،92؛يوسف،21،32،57؛يونس،118
 .3؛علق،2حمن،

اگر : بيينی  بشری  بيابند، چنانچه بعضی ها ميگويند  غالب اشخاص ميکوشند  برای هريک از مسائل مطروحه در قرآن  ت- 130
ولی کسانيکه . قرآن در باره نجوم  حاوی مطالب دقيق و شگفت انگيزی است ، علت آن دانشمندی اعراب  در اين زمينه بوده است 

 اسالمی ، در عصری پس از يک کمی با تاريخ  اسالم آگهی داشته باشند اين را در می يايند که  بسط و توسعه علوم  در کشور های
نزول قرآن  قرار دارد  و بهر حال حتی با  اصطالحات علمی  آن عصر نيز ، يک بشر قادر نبوده است  در بارۀ نجوم مطالبی ، 

 .در اين باب نيز بفقرات  بعد ، به اثبات مطلب  خواهيم پرداخت.نظير آيات قرآن  را بيان دارد 
 .6 قرآ مجيد ،سوره ق، آيه،- 131
 .10لقمان، آيه"       "   - 132
 .3، سوره ،رعد ، آيه "      - 133
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نيد  بر افراشت  و سپس به عرش  بيی م را  بدون ستون کهآنهاخدای يکتاست که آسم"
  ."پرداخت  و خورشيد و ماه را  رام و نرم کرد و بخدمت گرفت

اين دو آيۀ اخير  عقيده ای را که بر اساس آن آسمان را  ستونهای چند  نگهميدارند، 
و آيۀ ديگر در اين . ز فرود آمدنش  بر روی زمين  جلو گيرند را بکلی طرد مينمايداتا

  :خصوص
  ...] يمسک السماء ان اقع علی االرض اال باذنهو[
  ..."و آسمان را نگه ميدارد، که جز به اذن وی بر زمين  نيفتد"

 از يکديگر  است  به آنهااوی ، فاصلۀ   که اساس  حالت تعادلی  اجرام سمميدانيم
 هر قدر اجرام سماوی از يکديگر دور باشند ، بهمان اندازه: نسبت اهميت جرم شان

ی جاذبۀ شان  بر همديگر ضعيف تر ميباشد  و هر قدر اجرام بهم نزديکتر  است نيرو
ماه نيز مشمول چنين  قراری است  .  بر يکديگر  بيشتر  است آنهابهمان اندازه انعکاس  

 دريا ها ،  که به اساس قانون جاذبه درو نزديک بودن اين قمر  بزمين  سبب شده است
در صورتيکه اجرام سماوی  بيش از اندازه . را  بوجو آورد پديدۀ جزر و مد واثر گذارد 

در نتيجه برای پيش نيآمدن اين .  اجتناب نا پذير است آنهابهم نزديک شوند ، تصادم 
  .اختالل ، اطاعت از يک قاعده  و نظام معين شرط  و الزم  است

   :86در آيه  .  فرمان الهی  ياد آوری ميکند را از آنها غالبًا  اطاعت آسمبهمين دليل 
   ]قل من رب السموات السبع و رب العرش العظيم[

  :ترجمه 
  ی هفتگانه  و عرش عظيم کيست؟آنها بگو  پروردگار آسم

ی متعدد آنهاقبًال ديديم که مقصود از هفت آسمان و يا کاربرد عدد هفت در قرآن ، آسم
در اکثر ) هفت(د عدچنانچه اين . حدود  و معين نيستاست  و اين رقم  ناظر بر عدد  م

و قرآن تلويحًا آن را به کرات . متون  يونانی نيز بمعنی متعدد استعمال داشته است
  .ی زيادی بر پا و استوار استآنهااستعمال کرده است تا فهم شود که اسم

ان فی ذالَک الياِت لقوم و سخر لکم ما فی السموات و ما فی االرض جميعًا منُه [ 
  134] يتفکرون 
 و زمين است  از جانب خويش يکسره  رام ساخته  آنهاو هر آنچه  را در آسم: ترجمه

در اين کار گروهی را که  انديشه کنند  آيات و نشانه های روشن  . و زير دست  شما  کرد
  .است
   135] الشمس و القمر بحسبان [ 

  : ترجمه
 برايشان از  بقرار ناموسی کهآنهايعنی هرکدام . (خورشيد و ماه شمار و حسابی دارند

جانب خداوند  تعين شده است با  نهايت دقت عمل ميکنند و در اين دقت کًال اشتباهی رخ 
نميدهد و نظامی را که قبًال خداوند برايشان تعين کرده است قابل تبديل  نميباشد الی 

  .)روزی که خداوند خود ارادۀ تغير را در اين نظام بنمايد
   136 ]لقمر حسابا  سکنا و الشمس و او جعل الليل[ 
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  "ترجمه
  ."و شب را وقت آرامش کرد  و خورشيد و ماه را  وسيله حساب و شمار ساخت"
   137]  دائبين و سخر لکم الليل و النهار وسخرلکم الشمس و القر[ 

  :ترجمه
و خورشيد و ماه را بخدمت شما  گذاشت  که پيوسته و با نظم  و قرار روانند  و شب "

  ."هادو روز را بفرمان شما ن
قی که در سير اجرام سماوی  وجود بما  اين را می رساند که نظم و نسآيات فوق الذکر 

سقی است که با دقت  تام و تمام  و نبيانگر اين نظم و )درآيه اخير الذکر (دائب. دارد 
 تا روزيکه خداوند اراده داشته باشد که اين نظم کلی در سر جايش باقی بماند بدون تغير 
يعنی اين حرکات در مدار های خورشيد و ماه و ساير  دست انجام است پيوسته در

  تجويز کرده آنهاستارگان و اجرام فلکی به همان راهی ادامه ميدهند که خداوند قبًال به 
است که بگونۀ تغيرناپذير کطابق  عادات  قبًال معين شده   هميشه بطور پا بر جا به کار 

  .خود ادامه ميدهند
  138] ناء منازل  حتی عاد کالعرجون القديم  قدرولقمر[ 

  :ترجمه
  ."و برای ماه منزلهائی معين کرديم ، تا چون شاخۀ خشک خرما  گردد"

آيه به خم شدن شاخۀ  نخل خرما اشاره ميکند  که بهنگام خشک شدن  بصورت هالل 
  .ماه  در می آيد  در سطور بعد  تفسير اين قسمت  را کامل خواهيم کرد

 جعل لکم  النجوم لتهتدوا بها  فی ظلمات البر و البحر قد فصلنا االيات لقوم هو الذی [ 
  : ترجمه] يعقلون 

اوست که ستارگان را  برای شما مستقر ساخت  تا بدان در تاريکی ، خشکی و دريا  "
ما اين آيه ها را برای گروهی  که خرد وری ميکنند  و می انديشند  شرح و .راه يابند 

  ".تفصيل داديم
و سخر لکم الليل و نهار  والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ان فی ذالک اليات [ 

  139]لقوم يعقلون
  :ترجمه

اه  و ستارگان  ، م بخدمت شما گذاشت  ، و خورشيد و و شب و روز را رام کردو
، براستی در اين امر برای گروهی  که خرد وری کنند ، آيه ها وی اند خدمت بفرمان  و

  ."ه هاستو نشان
اين آيه  توجه به فائده  ای  است  که اين دستگاه بی عيب و  نقص  سماوی  برای 
تسهيل  جا بجا شدن انسان در پهنۀ زمين  و در عرضۀ دريا  و آسان کردن محاسبۀ زمان  

بايد توجه داشت که . و بدين گونه به جنبۀ  عملی اين دستگاه اشاره مينمايد .  دارد
 قرآن  آدمی زادگانی بوده اند  که فقط زبان ساده  و مربوط با زندگی  مخاطبان  ابتدائی
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تذکرات  آيه های بعدی نيز به همين مسئله توجه  . روز مرۀ  خود را  فهم  ميکرده اند 
  .دارند
و عالمات و  کم تهتدونًال لعل  و سبراآنهاوالقی فی االرض رواسی ان  تميد  بکم  و [ 

   140] هتدونبالنجم  هم ي
  :رجمهت

و در زمين کوههای بلند  لنگر گونه افگند  تا زمين شما را  نلرزاند  و جويها  و راهها 
ساخت ، شايد هدايت يابيد ، و در زمين عالمتها  بپرداخت و آدميان  بوسيلۀ ستارگان  راه 

  .يابند  و هدايت شوند
سنين و الحساب  لتعلموا عدد ال ضياء و القمر نورا و قدر  منازلهو الذی  جعل شمس[ 

   141] ما  خلق اهللا ذالک اال بالحق يفصل آاليات لقوم يعلمون 
اوست کسی که خورشيد و ماه  را بصورت  پرتو  و ماه را روشنائی  ساخت  و برای 

اينها را خدا جز  . تا شمار سالها  بدانيد و با حساب آشنا شويد . آن منزلها  معين نمود
بدانند  آيات و نشانه های  ) ميخواهند (برای گروهی  که خداوند . بدرستی  و حق نيآفريد

  .روشن مينمايد  و شرح ميدهد
بر خالف عهدين که خورشيد و ماه را  اختر و فروزان توصيف ميکند و يکی را اختر 
بزرگ و ديگری را اختر کوچک ميخواند ؛ اما قر آن باوجوديکه  به ابعاد آن توجه کرده 

يان  آفتاب و ماه  توجه مينمايد که شمس را نور و منبع است  به فرق های ديگری م
که معموًال چراغ خود ( روشنايی خواند و  مهتاب را به چراغ روشن تشبه کرده است 

  )روشن نميباشد بلکه توسط عوامل ديگری  درخشش می يابد
روغ و قرآن از اين هم پيشتر به توصيف  ماهيت اجرام سماوی پرداخته  خورشيد را  ف

؛ قرآن  فرق گر يا منير خوانده توصيف ميکند روشنو ماه را ) ضياء(بش فروزان  تا
  :موجود ميان  خورشيد  و ماه را  با مقايسه های ديگر  صراحت می بخشد

   142 ]جًا و جعل  فيها  سراجًا و قمرا منيراوتبارک الذی  جعل فی السماء بر[ 
  :ترجمه

 آن  چراغی ساخته  و ماه تابنده قرار بزرگ است آنکه در آسمان برجها نهاده و در
  . داده  است

   143] و بنينا فوقکم سبعًا شدادا و وجعلنا سراجا وهاجا[
  :ترجمه 

و باالی شما هفت آسمان  محکم و استوار ساخته ايم  و در آن چراغی فروزان نهاده " 
 ايجاز  بيانات قرآن که بطور اعجاز  بيان می فرمايد با نهايت بی پيرايگی  و."  ايم

 و عدم وجود هر گونه تشبيه زائد و عدم بيان نکته های است  که در آن روز مقايسه ها
  .گار وجود داشته و در روز گار ما ، شگفت انگيز  و نا مربوط جلوه ميکنند

قرآن  خورشيد را منبع و مرجع  فروزنده و فروزان توصيف ميکند که نظر نجوم 
رشيد در نتيجۀ احتراق داخلی ، حرارت شديد  و گران عصر ما نيز چنين است که  خو
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نور  توليد ميکند ، و آنقدر تشعشع و پر تو افشای  افتاب زياد است که تمام سياره های که 
بدور مدار وی در گردش هستند از او  روشن و نوررانی ميشوند در حاليکه در واقع همۀ 

قرآن  سيزده . ن از  افتاب استآاين سياره ها که زمين و ماه را در نظر بگيريم  روشنی 
 به يک نی ظهور و تجّلی است که مشخصًا   کلمۀ نجم را بيان فرموده و ريشه آن بمعبار

جرم سماوی  مرئی اطالق ميشود ولی قرآن  اجرام  مکدر و روشن را صنف بندی ميکند 
 :  

   144]النجم الثاقب *  ما الطارقوما ادريک* والسماء وطارق[ 
  :ترجمه

آن * و چه دانايت نمود  که چيست اختر شب گرد*  به آسمان و اختر شب گردسوگند" 
  ."ستارۀ فروزان و تابان است

در قرآن ستاره شب رو ، با کلمه ثاقب  وصف ميشود و ثاقب  بمعنی چيزی است  که 
می سوزد و سوخته ميشود  و از خالل چيزی  نفوذ ميکند  و اين ستارگان نيز نتيجه 

  .احتراق اند
   :اراتسي

در قرآن اشاراتی در مورد سيارات  که بخودی خود نورانی نميباشد  و در اطراف 
خورشيد در گردش هستند و زمين ما نيز يکی از همين سيارات است در يکی از ايات  
آن  کلمۀ کوکب تعريف شده است که  در ايه ای که  ذکر ميگردد جنبۀ روحانی  عميقی 

ظاهرًا  آيت  معنی سياره را افاده ميکند و در اين مورد  به نيز در آن نظر بوده است  و 
  :مقايسه نيز می پردازد 

يها  مصباح المصباح  فی زجاجه اهللا نور السموات و االرض مثل  نوره  کمشکوة  ف[ 
     145. . . ]  کوکب  دری آنهاو الزجاجه  ک

  : ترجمه
 ، چون قنديلی است  که در  و زمين  است  مثال  نور ویآنهاخداوند روشن دارنده آسم

آن چراغيست  و آن چراغ در شيشه  و آبگينه ايست  و آن آبگونه  راست گوئی ، بسان  
  . . .ستاره  ايست درخشان 

اين آيات بکمک  اطالعات و معلومات . در آيات ديگر نيز اين کلمه ذکر شده است 
سته از اجرام  سماوی  جديد ، ظاهرًا ميتوان اذعان داشت  که غرض از موجوديت  آن د

  : را سياره ميدانيم آنهااند که ما 
   146] انا زّينا السماء الدنيا بزينة الکواکب [ 

  :ترجمه
   ."ما نزديک ترين  آسمان را  به نور ستارگان  بيا راستيم"

منظومه شمسی است؟  ) ايا آسمان پائين" (نزديکترين آسمان" آيا منظور قرآن  از تفسير 
ر  جزو اجرام سماوی  ای که  نزديک ترند ، چيزی غير از  سيارات ميدانيم که  د
در قرآن خورشيد تنها ستاره ايست   از منظومۀ شمسی  که با نام خود . موجود نيست 

اگر مقصود از نزديک ترين  آسمان سيارات منظومة ما نباشد ، کدام . معنون  شده است 
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 قرآن دانست ؟ البد جواب ما مثبت است  دسته  از اجرام سماوی را ميتوان ، منظور نظر
  . ميباشد آنهاچرا که قر آن متذکر وجود سيارات مطابق  تعريف جديد 

همچنان قرآن مجيد چندين بار ، به آسمان پائين  يا نزديک ترين آسمان  و اجرام  
م ، ظاهرًا سيارات قرار دارند ، ۀ  آن صراحت دارد، در صف اول  اين  اجراتشکيل دهند

کن در برخی از آيات  عالوه بر مفاهيم مادی  ايکه برای قوۀ  فاهمۀ ما قابل درک اند يل
رآن راجع به شهاب بر عالوه   مالحظاتی را افزوده است که جنبۀ روحانی نيز دارند ، ق

هيمی انجم سوره ملک  که در آسمان دنيا واقع اند برای رجم شياطين مفسنگها  در آيه پ
يا " نورانی"ای ی ميتواند  داشته باشد؟ و آيا اشيآن چه معنی ادارد که  ذهن ما به 

ميدانيم که اين (مصابيح  مورد توجه  در همين آيه  را ميتوان  ناظر بر شهابها دانست 
کره زمين  بر خود ميکند  زره زره و پاشان می شود شهاب سنگها وقتی به  اتومسفير  

ل زمين گردد ممکن است باعث حادثات که اگر  بصورت درست اگر از  پوسته  جو داخ
(  زمين شود و قرآن  تلويحًا اين مسئله را يعنی حفاظت از زمين را  بهۀدرد ناک در کّر

چيزيکه واقعًا باعث اعجاز بشر از  آيات . اشاره نموده است که معنی دقيق دارد)  رجم
خارج از (نيای خارج از آسمان دآنهاصريح  قرآن است  اشارات تلويحی قرآن به  آسم

به ياد آوری و نظريه پردازی است ، ن در  اينجا جآنهااست که گفتگو از ) منظومه شمسی
زيرا در خال حاضر دانش جديد بشری به سرحدی نرسيده است که بتواند در حالت کنونی 
معلومات علمی را در مورد  اين نکات که خارج از محدودۀ فهم  انسانی  اند  روشن 

  .سازد 
يد در زمينه های  منظومه شمسی مطالب مشخصی را آشکارا ساخته است ، قرآن مج

و از  محدودۀ منظومۀ شمسی )  از اکتشافات اين عصرند که(اما با پديده های ديگر هم 
دار های خورشيد  و ماه  م  در باره  مقرآن  دو آيۀ بسيار مه. ه ميکند در ميگذرند  اشار

  :دارد
  147] هار و الشمس و القمر کل فی فلک يسبحونو هو الذی خلق الليل و الن[

  :ترجمه
اوست که شب و روز را  و ماه خورشيد را  بيآفريد  که هر يک از آنان  بر روی "

  .مدار  خويش ،  با جنبشی ويژۀ خويش جا بجا ميشوند
ال الشمس  ينبغی لها  ان  تدرک  القمر و ال الليل سابق  النهار  و کل فی فلک [ 

   148 ]يسبحون
  :رجمهت

نه خورشيد را می سزد  که ماه را دريابد  و بوی ملحق گردد و نه شب را  که از " 
 با جنبش ويژۀ  خود جا بجا روز پيشی گيرد ، هريک از آنان  بر روی مدار خويش 

  .ميشوند
قرآن به وضاحت  وجود مدارات  ماه و خورشيد و جا بجا شدن اين اجرام را در فضا 

بدين معنی که قرآن . اسی اشاره ميکندسد به اين واقعيت ابا حرکت مخصوص  به خو
خورشيد بر روی يک مدار جا بجا ميشود ، اما در آيه  هيچگونه  اشاره ای  در : ميگويد 

مردم در زمان نزول قرآن می پنداشتند . باره مدار  مذکور  بالنسبه به زمين وجود ندارد
ين جا بجا ميشود ، اساس اين فکر ، که خورشيد  بصورت يک نقطۀ ثابت  همراه با زم
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اين سيستم از زمان  بطليموس  در قرن دوم قبل از . قول سيستم مرکزيت زمين  است
اما مفهوم مذکور  . در قرن شانزده ميالدی ، مورد توجه بود " کپرنيک"ميالد  تا زمان 

ر اين آيه و نه ه در هيچ جای قرآن ، نه دکه طبعًا مورد توجه مردم  زمان پيغمبر نيز بود 
  .در آيه های ديگر ، ديده نميشود

مۀ مدار فلک ميگويند ، اما بسياری از مترجمان  قرآن اين کلمه در زبان عربی به کل
را در بسياری جا ها سپهر ترجمه  کرده اند، سپهر معنی ابتدائی فلک است ولی  فلک 

رگردان و حيران ساخته اين کلمه اکثر مفسران  قديمی قرآن را  س. همان مدار ميباشد 
است ، زيرا اين گروه از حرکت دورانی  ماه و خورشيد  تصويری نداشته اند  که در 

 حرکت اين دو  نتيجه در تفاسير شان ، تصوراتی بيش و کم  صحيح و يا اشتباه  از
  مفسرين و مترجمين قرآن از عربی به فرانسویازمزه بوبکر يکی ح. عرضه نموده اند 

 را نقل مينمايد که آنهاخود به تنوع  اين تفسير ها اشاره ميکند و بعضی از در  ترجمه 
يعنی نوعی محور که نظير . . . و موج  – سرعت –بنامهای سپهر آسمانی ، بروج 

آسياب که بحول خود می چرخد تفسير کرده اند که وی  به نقل قول از طبری مفسر  
وقتی بچيزی آگاهی : " می افزايد  کهمشهور قرن دهم ميالدی را نيز بر گفتار خود 

اين  خود ميرساند که در گذشته  "  نداريم  وظيفه داريم که دم فرو کشيم  و ساکت بنشينيم 
بديهی است که اگر  کلمۀ فلک  . مفسران از فهم مدار خورشيد و ماه  نا توان بوده اند 

 تفسير و تعبير آيه گزارشگر مفهومی  بود  که در نجوم عصر پيغمبر  رواج داشت ، در
در نتيجه بايد گفت که  که مفهوم مورد نظر  قرآن  در . ، اين همه اشکال پيش نمی آمد 
ماه نيز .  و چند قرن بعد از فجر اسالم روشن گرديده استاين زمينه  مفهوم تازه ای بوده 

. خد  يکبار بدور زمين می چر روز29در هر ( آن ياد شده  است ، که در قرآن کرارًا از
و اين حرکت دورانی مطلق نبوده بلکه به اساس نجوم جديد  اين مدار تغير مرکز ميدهد، 

 کيلو متر گرفته ميشود ، 384،400بطوريکه فاصله  زمين و ماه  به تخمين  برابر  با 
  . که يک فاصله متوسط است 

 ايم برای اخته سوره يونس که قبًال ما به آن پرد5قرآن از حرکات  مداری ماه در آيه 
 اشاره ميکند که اين اندازه گيری زمان باوجوديکه از تقويم های اندازه گيری زمان ،

متفاوت است تا هنوز در بين کشور های اسالمی در مناسک و مراسم )ژولين(ی سشم
علمای نجوم ميگويند تقاويم  ژولين  و تقويم قمری  با . مذهبی مورد استفاده ميباشد 

  19 ماه قمری  دقيقًا برابر به 235بدين معنی که . مطابق اند. ظر  يکديگر کامًال متنا
 365يعنی (مدت زمان سالهای ما . است ) روزو يک چهارم روز365هرسال (سال 
که بنام .  گرددتصححکامل نيست  و نياز مند اين است  که هر چهار سال يکبار  ) روز

 سال  ژولينی  يکبار پيش 19 در هر  ناميده ميشود همين پديده در تقويم  قمری " کبيسه"
،منجم يونانی نيز  در قرن پنجم قبل از ميالد Metonمی آيد که اين دوره  يا سيکل را 

  .کشف کرده است
و اما مدار و حرکت خورشيد که زمين و ساير سيارات  آن در  حول آن در چرخش 

قرآن  بايد  نخست  است درک حرکت مداری  آن بسيار دشوار است  ، که برای فهم  آيۀ 
وضع و موقعيت خورشيد را  در کهکشان  مورد توجه قرار داده و کمی هم راجع به 

     کهکشان معلوماتی  داشته باشيم
کهکشان ما  دارای  عدۀ  قابل مالحظه ای  ستاره است که نظام  شمسی ما نيز جزء 

خل جاذبه اين حرکت همين ستاره های کهکشان  نزديک بما ميباشد که با سياراتی که  دا
  مداری نظام شمسی ما است قرار داشته  و مرکز وسط اين صفحه  کهکشانی پر تر از

کهکشان ما با نظامهای از ستاره .  صفحه دور است خورشيد  از مرکز. اطراف آن است 
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ود و حول محور مرکزی  در  است  به دور خآنهاتاب هم يکی از  خود که آفهای موجود
 نظام جديد  نجومی اين چرخش ها را با آالت و اسباب اندازی گيری چرخش هستند که

فاصله خورشيد از مرکز ) 1917(در Shapley" شايله"مطابق به تخمين  .  ميکنند
 است که بحساب کيلو متر Kiloparsec 000’10کهکشان  ده هزار کيلو پارسک 

ان با خورشيد  يک برای آنکه کهکش.  با هفده صفر در مقابل آن است 3معمولی عدد 
در . دور کامل  بدور خويش  بچرخد  تقريبًا  دوصدو پنجاه مليون سال  وقت الزم است 

 کيلومتر در  ثانيه  جا بجا ميشود که اين 250 با سرعتی قريب اين حرکت خورشيد 
  .دست آورد را قرآن چهارده قرن قبل برانکشافات علوم جديد نجومی  اعالم نموده است 

وارد حرکت  زمين و ماه و  پديد آمدن روز و پس از آن شب چنين  اشاره قرآن در م
  :کرده است

   149] يغشی الليل  النهار يطلبه  حثيثا . . .  ان ربکم اهللا الذی [ 
روز را به شب  که با شتاب  از پی وی ميرود همی . . . پروردگار تان خدائيست  که 

  .پوشاند 
   150. . . ]هار و اية الهم  الليل نسلخ منه الن[ 
بر . و از برای مردمان ، اين نيز آيتی است  که روز را از شب  بدر می آوريم "

  . . ."ميکنيم 
   151] الم تر ان اهللا  يولج الليل فی النهار و يولج النهار فی الليل[
مگر نمی بينی که خداوند  شب را به روز  در می برد  و روز را به شب اندر می "
  ."آورد

   152] ر الليل علی النهار و يکور النهار علی الليلکوي[. . . 
 شب را به روز می پبچد  و روز را به شی در می خدای واحد قهار است  که ". . .  

  . . . "پيچد
در نتيجه اصوًال  آيه های . آيۀ اول تفسيری نمی خواهد و آيۀ دوم نيز بهمين ترتيب 

 از فرا گرد  نفوذ و رسوخ و خصوصًا اين دو آيه. سوم و چهارم  مورد توجه ما هستند 
و طومار نمودن  و لوله نمودن  و پيچيدن شب در روز  و روز در شب  در هم پيچيدن 
  .سخن ميگويند

در ترجمۀ عادی عربی درهم پيچيدن و طومار کردن را  ميتوان  ترجمۀ خوبی دانست 
ک عمامه  بر روی معنی ابتدائی اين کلمه  پيچيدن و طومار نمودن  حلزونی  وار  ي. 

  . در تمامی معانی ديگر ، نيز مفهوم طومار کردن  محفوظ است. سر است 
همان سان که فضا نوردان  امريکائی . اکنون ببينيم که  واقع امر در فضا چگونه است 

ماجرا را ديده  و )  مثًال از ماه(، از سفينه های فضائی خود  و از فاصلۀ زياد با زمين 
وم نيمه سپهر يا ه اند ، خورشيد به استثنای زمان کسوف بطور مداعکس برداری کرد

درين حالت نيمۀ ديگر در تاريکی  . نيمۀ  کرۀ زمين را که در برابر اوست  روشن ميکند 
زمين بدور محور خود  می چرخد ولی پرتو افگنی و روشنائی همچنان ثابت . قرار دارد 

ی ، گردش خود را در بيست و چهار در نتيجه  يک منطقه روشن نيمه سپهر. است 
                                                 

 .54 قرآن مجيد ، سورۀ  ، اعراف ، آيه - 149
 37 قرآن مجيد  ، سوره  يونس ، آيه - 150
  37، يس،"   "  - 151
 .29، سوره قمر آيه "  "  - 152
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نيمۀ ديگر که در تاريکی است  در همين مدت از زمان . ساعت  بدور زمين انجام ميدهد 
قرآن کامًال همين گشت و واگشت  الينقطع . ، سير دورانی خود را به انجام می رساند 

د و همين گشت و واگشت  هم هست  که بشر در عصر ما  نروز شب را  توصيف ميک
خورشيد و دوران زمين آگاهی يافته )نسبی (زيرا بمفهوم ثبات . توانسته است  فهمش کند

فرآيند  پيچيدن  و طومار شدن  مداوم ، در قرآن ، با تعبير نفوذ  و رسوخ  مداوم  . است
نانکه گوئی در آن عصر  به  گردش زمين  چ. در بخشی ديگر  بيان گرديده استبخشی 

که مسلمًا چنين نبوده  است و ما ديديم که در همين دوران  نزديک  حاالن. توجه داشته اند
بما گاليله را که اين نظريه را اعالم داشته بود چگونه رهبران  روحانی  مسيحيت  توبه 

  .دادند که بگويد زمين نمی چرخد
برخی آياتی آمده است  بايد به در قرآن کريم در مورد تعدد مشرق ها و مغربها 

که اين آيات . ی روز ها و شبها ، در فصول مختلفۀ سال ، مربوط گرددمالحظه توال
 ، سوره 18 با تعبير  رب المشارق و المغارب ؛آيۀ - سوره معارج41عبارت اند از آيه 

، سورۀ الزخرف با ياد آوری 38 با تعبير  رب المشرقين و رب المغربين، آيۀ –الرحمن 
  .له ميان  دو نقطه بدست ميدهدت  فاصقين ، تصويری برای بيان عظم بعد المشر–

  :تحول عالم سماوی
علمای کيهان شناسی نظريه دارند که  عالم و تمامی اجرام سماوی بشول دور ترين و "

نزديک ترين آن  در يک حادثۀ انفجار عظيم  بوجود آمده اند ؛ اما علم امروزی  با همان  
 شگرفی عمل  و و چه نيروی ما فوقفرو شکوه خود  در برابر اين نقطه که چه تأثيراتی

ز اين انفجار  تاريخ و سرنوشت و سر  انفجار عظيم  بميان بيآيد و قبل انمود است که اين
، اين سواالتيست که تا ؟ چه بوده است گذشت ماده که از آن اجرام سماوی بوجود آمده اند

فجار بزرگ  قبل از لذا نظريۀ ان. هنوز هيچ مرجع مرتبتی جواب مرتبتی به آن نداده اند
مای اسالم  که بعضی از عل. کال متعددی مواجه استاينکه مورد تأئيدی داشته باشد با اش
گونه همراه هوا  خداوند متعال نخست جرمى آب :"از قرآن استنباط داشته اند ميگويند

گونه، زمين آفريده شد، و از دود و  آفريد، از ميان آن گاز و آفى پديد آمد، از جرم آف
، ستارگان و آنهاتوان اظهار نظر آرد آه آهكش پس مى. گاز آن، سيارات پديد آمدند

در نتيجه در ." اند ى شمسى در اصل از يك توده جرم آفريده شده  اى منظومه  اخانواده
ى آوچكى به عنوان  نخست توده) ى شمسى  ااز جمله منظومه(ميان همه اجرام فضايى 

بعد از آن اجرام فضايى، آفريده شد و سرانجام پس از مايه نخستين زمين خلق گشته و 
   153."به شكل آنونى درآمده است هزاران سال، زمين به تدريج

. واما نظر بر اين است که  در مجموعۀ  جهان  حاصل شده، يک سحاب ابتدائی است 
 ، ستارگان ، يکی از مراحل اين تحول است ، خورشيد ما نيز مبدأ آنهاتشکيل کهکش

مطابق معلومات کنونی  ميتوان گفت . سيارات  در منظومۀ شمسی گرديده است ظهور  
که تحول  منظومۀ شمسی  و بطور کلی مجموعۀ عالم  همچنان ادامه دارد  در اين باب  

اين نکات در درجۀ اول .  ر قرآن عبرت انگيز نددنيز مقايسه اين امور  با نکات  موجود
خداوند  : قرآن در موارد متعدد ميگويد  که.  اند متذکر جلوه های قدرت  کامله الهی

 و ماه را  به زير فرمان در آورده است  و اين دو تا مرحلۀ وصول به اجل دخورشي
، 29وره  الرعد؛ و آيات س2جمله مذکور در آيات . در حرکتندمّسمی و معلوم خود  

ميشود  همچنين ق سوره الزمر؛  ديده 5، صوره  فاطر؛  وآيه 13سوره القمر ؛ وآيه 
  .وره يس با مفهوم مکان و مقصد همراه است  ، س38 اجل مّسمی  همچنان در آيۀ مفهوم
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  ] ها ذالک تقدير  العزيز العليموالشمس تجری لمستقر ل[ 
و خورشيد  به جانب قرار گاه خويش روان  است  و اين  خواست  راست :" ترجمه

    ."ند داناستداشته  و باز انداختۀ خدای  توانا ی  نيرو م
ۀ تحول برای فهم  نکات مذکوره در آيت فوق  ياد آوری اطالعات جديد  در بار

 به تحول خورشيد و ساير اجرام  سماوی  ديگر از ستارگان   ضرور است خصوصًا
 مليارد سال  5/4متخصصان استرونوميک سن خورشيد را .  جمله ماه  توجه نمود

ساير ستارگان ديگر دارای مراحل تحولی است، در تخمين می  زنند  اين ستاره مانند 
ر دارد  و وجه  مشخص اين حال حاضر خورشيد ، در نخستين مرحلۀ تحول خويش قرا

 مليارد 5/5ديل  اتمهای هيدروجن  به هليوم است ، بطور نظری  مرحلۀ فعلی مرحله تب
رشيد ، اين سال  ديگر به طول می انجامد ، زيرا مطابق محاسبه ، ستارۀ از نوع خو

 که با طی اين مرحله  که از اثر  مرحله را  مجموعًا  در ده مليارد سال  طی خواهد کرد
 شدن خورشيد ، می دپايان تبديل هيدروجن به هليوم و انبساط  اليه های خارجی  و سر

آيد ، در نتيجه نهايتًا تابش خورشيد تقليل می يابد  و تراکم و تکاثف  آن  بطور قابل 
 whiteکوتوله"  ای باال ميرود  که اين جريان  در تيپ ستارگانی  به نام مالحظه

Dwarfs مالحظه شده اند  
. در اينجا تذکر سالها   اهميتی ندارند و غرض از آن فقط  ارزيابی تقريبی زمان است 

ند مليارد سال ديگر  شرائط موجود در ه  علوم جديد  پيشبينی ميکند در چبطوريک
ظير شرائط امروزی نخواهد بود که ما در  جايش در مورد اين  منظومۀ شمسی  ن

  .تحوالت  به ارتياط اشارات قرآنی از قيامت  ياد خواهيم کرد
سوی مکان   متذکر اين مطلب است  که خورشيد بآيه ای که در سطور قبل  آمد  ،

ی ، روان است ، اين مکان را نجوم جديد ، بطور کامل معين کرده  و حتمخصوص خود 
حرکت منظومۀ شمسی  در فضا : شمسی نهاده است Apex" آپلکس"نام آن را که 

" ، و در همسايگی ستارۀ جاثی علی رکبتيهبطرف نقطه ای  است که  در صورت فلکی 
 که مختصاتش کامًال معلوم شده اند  قرار دارد  و سرعت حرکتش  نيز به Voga"وگا

  . کيلومتر در ثانيه است 19تخمين  در حدود  
ياد آوری اين اطالعات بجاست، زيرا نشان ميدهد  که آيات مذکور  در اين بحث  با 

  .معلومات امروزی  هم آهنگی کامل دارند

  :انبساط جهان
 از همدگر دور ميشوند و بدين ترتيب دامنه  مجموعۀ جهان  پی در پی آنهاکهکش

  وسعتش افزايش می  ما دور ميشود از منظومۀآنهاگسترده ميشود ، و هر قدر که کهکش
  .کمتر از سرعت نور و افزون تر  از نور استيابد ، اندازه اين سرعت ميان سرعتی 

  :  را با اين مفاهيم  مواجهه دادآيا ميشود سوره  الذاريات 
  ] والسمائ بنينا ها بايد و انالموسعون[ 

  : ترجمه 
  "در کار گسترش  آنيمو آسمان را  به قدرت ساختيم  و بر  افراشتيم  و ما همچنان  "

دقيقًا همان عالمی نيست  که "  سماء"رجمه کلمه سمائ است  و مگر غرض  آسمان  ت
  خارج از زمين  واقع است؟
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" موسعون"ترجمه برای کلمۀ " . در کار گسترش آنيم"  و يا " آن را می گستريم" کلمۀ 
تن، پهن کردن، جا اين فعل بمعنی وسعت دادن ، گستردن ، گشاد ساخ. از اوسع ميباشد 

بعضی از مفسرين قادر به درک اين معانی نشده اند ، بعضی . دارتر نمودن  شئی است
داهللا در ترجمه بيان آن را نيافته اند  واما حمياز مترجمين بحدس دريافته اند  اما  جرئت 
 و فضا سخن ميگويد  اما جلو کامه ، عالمت  فرانسوی از قرآن  از بسط و توسعه آسمان 

ت  ه از نظرات  دانشمندان  صاحب صالحيولی بعضی  ديگر  ک. استفهام  قرار ميدهد 
تفسير منتخب شورای . استفاده کرده اند ، همين معنی پيشنهادی ما را  عنوان کرده اند 

اين تفسير بدون . عالی  امور اسالمی  قاهره  نشر داده است  ، جزو اين دسته ميباشد 
  154.وم انبساط جهان  استکمتر ابهام  متذکر  مفه

  :نظريه تسخير فضا و قرآن
يکی از اين سه آيه با صراحت و بدون : سه آيه قرآن شايان دقت در اين زمينه ميباشد 

ابهام  به بيان امری  ميپردازد  که تحقق بخشيدنش  در قلمرو قدرت آدمی زادگان  است  
يگر خطاب به کافران  مکه  دو آيه د. و ادمی زادگان  نيز آنرا  متحقق خواهند ساخت

. اگر کافران بتوانند  بر آسمان بر شوند ، تعجب خواهند کرد :" قرآن می گويد. است 
 تحقق بخشيد آن را  برای کافران  مکه  طرز بيان  فرضيه نيز طوری است  که خداوند 

  :عملی نميداند
ت و االرض فانفذو ا ن و االنس ؛ ان استطعتم ان  تنفذوا من اقطار السموايا معشر الج[ 

   155]ال تنفذون اال بسلطان 
  : ترجمه

ای گروه  جن و انس، اگر ميتوانيد  که از اين کران آسمان  و زمين  بدرون رفته  و " 
از کران ديگر  بيرون شويد ، پس  بدرون رويد  و بيرون شويد ، ولی جز با قدرت  و 

  ."توانائی  درون و بيرون  نميتوانيد شد
  :  به چند نقطه بايد  توجه شود در اين مقام
وجه شرطی  هم ناظر به قلمرو  احتمال  و هم ناظر به قلمرو فرضيه  :  •

زبان عربی . ای  قابل  تحقق و هم ناظر بيک فرضيۀ غير قابل  تحقق است
برای : ، متوجه به اين  ريزه کاريهاست  در نتيجه، در باب وجه شرطی 

، و برای فرضيۀ غير "ان"ابل تحققو يرای  فرضيۀ ق" اذا"احتمال کلمۀ
در آيه باال  که يک فرض قابل تحقق  . را بکار می برد "  لو"قابل تحقق،

بکار رفته است  تا امکان مادی تحقق  فرض " ان"مد نظر قرآن است کلمۀ 
فسير  عرفانی   طارد تاين وجه تمييز صراحت دارد  و. را  متذکر باشد 

 .برخی از اين آيه است 
اند  نه )  انس(و موجودات انسانی ) جن(طب خداوند  ارواح مخا:"  •

 .تصوير های تخيلی  و استعاری
است  که حرف " نفذ" ترجمۀ فعل"بدرون رفتن و از طرف مقابل بدر آمدن  •

که اين کلمه به معنی نفوذ ، عبور از اين سر  تا . دنبال آنست"  من"اضافه
بنا بر اين آيه  ياد آور آن سر جسم و خارج شدن از سوی ديگر آن است، 

 . نفوذ  عميق و خروج  از حد ديگر  مناطق مورد نظر است 
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 آدميزادگان ، برای تحقق بخشيدن ) طانسل(منشاء قدرت و توانائی : چهارم •
به اين کار  قدرت کاملۀ  خداوند است  ، شگ نيست که اين آيه ، متذکر 

شايد بطور نا  (ر ، برای تحقق امريست  که در عصر ماتيشبامکانات  
قرآن نه تنها ، نفوذ از خالل  . دبدان تسخير فضا می گويند  باش) صحيح
شر مد نظر دارد ، بلکه نفوذ  از خالل مناطق زمين ،   را برای بآنهاآسم

 .يعنی اکتشافات عمقی را هم مورد توجه قرار ميدهد
  : مکه سخن يگويدخداوند از کافران :   سورۀ حجر هستند 15و 14دو آيه ديگر ، آيات 

  ]  من السماء فظلوا فيه يعرجونولو فتحنا عليهم با بًا[ 
  :ترجمه

  "کشائيم و اينان از آن بر شوند ،اگر دری از آسمان  برايشان  باز بو "
  ]لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون[

  :ترجمه 
  ." ادو شده ايمگويند که چشمهای ما  پوشيده و بسته شده اند، بلکه ما گروه ج"

نيز " لو. "در اينجا تعجبی از ديدن  يک منظره  نا منتظر  حاصل ميشود ، بيان ميگردد
  .، بيانگر عدم  تحقق فرض عنوان شده است که جمله شرطی را ميسازد 

 آنهايکی از . اًا قرآن ما را در مقابل دو پديده در مورد  تسخير فضا  قرار ميدهد بن
 که در آينده ، در نتيجه قدرت  عطا شده از جانب خداوند  که به اشاره به واقعه ايست 

مطلب ديگر ، تذکر واقعه . فت شکل هوش و خرد  و مهارت بشر ، تحقق  خواهد يا
در حقيقت  اين واقعه  که برای کافران .  که کافران  مکه  وقوع آن را نخواهد ديد ايست

خداوند  عکس العمل بشر را  در .  است مکه  تحقق نمی يابد ،  برای ديگران  قابل تحقق
نگاه وحشت زده و مضطرب و : برابر منظرۀ  که در فضا خواهد ديد  توصيف ميکند 

  . نگران  و احساس به اينکه  مسحور شده است
 ببعد ، يعنی  از تاريخ نخستين پرواز  بشر  در اطراف جو زمين ، فضا 1961از 

در حقيقت  . ت بهمين ترتيب در يافته اند نوردان  اين ماجرای شگفت آور را  درس
شکل الجوردی ن قرار ميگيرد آسمان  در نظر وی بهنگاميکه شخص در آنسوی  جو زمي

. رنگ الجوردی ، نتيجۀ جذب نور خورشيد  توسط قشر های مختلف جو است . نيست 
ه و  و از وراء جو  زمين  ناظر وضع است ، آسمان را سيابشری که در فضا قرار دارد 

ماه هم که فاقد  جو است با رنگ . زمين را پوشيده  از حاله ای آبی رنگ  مشاهده ميکند 
  های مخصوص خود  در زمينه سياه آسمان جلوه گر است 

حاصل اين مطالعه ما را قادر ميسازد تا در دقت قرآن مجيد و اشارات آيات آن  که با 
ی نميتواند تحت تاثير اينهمه دقت  نظر معلومات  علوم جديد  توجيه  پذير است هيچ انسان

پس چگونه   پيروان عهدين که خود هويت  دينی و مدنی خود . قرآن کريم قرار نگيرد 
را در ورای  تورة و اناجيل  خود تاليف کردۀ شان  گم کرده اند ، قرآن کريم را  ناشی از 

  . است انديشۀ انسانی بدانيم که  چهاده قرن قبل از امروز زندگی ميکرده

  :زمـــــــــــــــــــين 
آياتی در سراسر قرآن به شکل پراگنده موجود است که اشاره به زمين و عموميات آن 

تا ادميان را در باره  رحمت های    آيات  متضمن استدالالت  مختلف اندندارد که اي
رای اين آيات از يکطرف  مبين افکار  و معانی سادۀ  ب. خداوندی به تفکر وا دارد
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و از طرف ديگر  افکار  ابل فهم بودهدائی قرآن در شبه جزيره عربستان قمخاطبان ابت
عام و شامل را بيان ميدارند که در تمامی امکنه و  در همۀ اعصار ، اشخاص  فرهنگ 

در .  آموزش  می يابند  که خود نشانۀ جهان شمول بودن قرآن است آنهاپژوه  با توجه به 
آيات  هيچگونه طبقه بندی  صريح  وجود ندارد، از اين رو ، در زير قرآن  راجع به اين 

 :آيات مورد نظر  به ترتيب سوره ها  ذکر ميگردند
الذی جعل لکم االرض فراشا و السماء بناًء و انزل من السماء ماًء فاخرج به  من [ 

     156] الثمرات رزقًا لکم فال تجعلوا هللا اندادا و انتم  تعلمون
  : ترجمه

آن خدائی  که زمين را  برای شما بستر رام  و گسترده گردانيده و آسمان را  بنا " 
قرار داده  و از آسمان آبی  سرشار فرو فرستاده  و به سبب آن از هر گونه  ) اساس(

ثمری برای شما  روزی  بيرون  آورده ، پس  برای خدا  همانند  مگيريد، با آنکه ميدانيد  
  ." نيستبرای  خداوند  مانندی 

 النهار و الفلک التی  تجری  فی  اختالف اليل والسموات  و االرض وان فی خلق [
ماء من  ماء فاحيا به االرض  بعد موتها  و بث  ينفع الناس و ما انزل اهللا من السالبحر بما 

 و تصريف الرياح  والسحاب المسخر بين  السماء و االرض اليات لقوم فيها  من کل  دابه 
   157 ]يعقلون

  :ترجمه
  و زمين  در تقابل  و آمد و شد  شب و روز  در کشتی که بسود آنهادر آفرينش  آسم

مردم  در دريا روان است ؛ در آبی که  خداوند  از آسمان  فرود می آورد  و بدان زمين 
را پس از مردنش  زنده ميگرداند  و از هر جنبندای  در آن می پراگند  و در تغير باد ها  

  از  هر سوی  و ابر هائی که ميان آسمان و زمين  بخدمت اندر اند ، آنهااندن و گرد
  .برای گروهی که خرد ورزی ميکنند  آيات و نشانه  های  روشنی وجود ندارد

رًا ومن کل  الثمراتِ   جعل فيها  آنهادُّ االرض و جعل فيها رواسی  و و هوالذی م[ 
   158]  فی ذالک آلياٍت لقوم يتفکرونزوجين  آثنين يغشی  الليل  النهار  ان

  :ترجمه
اوست که زمين را بگسترد و کوهها را در آن لنگر کرد  و جوی ها روان ساخت  و " 

در اين .  پوشاند شب را بروز همی. فت را پديد آورد از هر ميوه ای در آن دو عنصر ج
  ."امور برای گروهی  که می انديشند  آيات و نشانه های روشنی است 

و جعلنا * موزون واالرض مددنا  ها و القينا  فيها  رواسی و انبتنا فيها  من کل شٍئ[ 
ه  و ما ُنَنّزله اال وان من شٍئ االعدنا  خزائن* لکم  فيها  معايش و من لستم له برازقين 

   159] بقدر معلوم
  : ترجمه 

ا بطور و زمين را بگسترديم و در آن کوههای بلند را لنگر ساختيم ، هر چيزی ر" 
و در اين زمين برای شما  و برای کسانيکه  شما روزی ده آنان * مناسب  در آن رويانديم 
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يست  جز آنکه خزينه های آن  نزد ماست  و  لوازم معيشت نهاديم ، هيچ چيزی ننيستيد ،
  ."ما آنرا  جز به اندازه  معين فرو نمی فرستيم 

بًال و انزل  من السماء  ماٍء  الذی جعل لکم االرض مهدًا وسلک لکم  فيها س[ 
   160] فاخرجنابه  ازواجا من نبات سّتی

  :ترجمه
اوست که زمين را گهواره و آرامگاه شما کرد  و در آن برايتان  راهها بساخت  و از "

ما از آن آب ، عناصر جفتی  رستنيهای گوناگون  را برون . آسمان آبی فرو فرستاد 
  ." آورديم

راوجعل لها  رواسی  و جعل بين  البحرين آنها و جعل خاللهاامن جعل االرض قرارًا[
   161]ه مع اهللا  بل  اکثر هم  ال يعلمون ال َأا زاحاج

  :ترجمه
يا آنکه زمين را  جای آرام و قرار ساخت  و در آن جويها پديد آورد  و برايش از "

ردگاری ، خدائی آيا  با خداوند ، در ک. کوهها  لنگر بساخت  و ميان دو دريا ، سدی نهاد 
در اين آيات  به ثبات عمومی پوسته زمين  اشاره ." نه، اما بيشترين نمی دانند. هست 
ميدانيم که در ادوار اوليه ، اليه سطحی زمين  قبل از سرد شدن  نا ثابت بوده . ميشود 

است ، حتی ثبات کنونی اين قشر  هم نسبی است ، و در بعضی مناطق متناوبًا  زمين 
ای رخ ميدهد  ، سد يا  مانع ميان دو دريا  نيز بطوريکه بعدًا خواهيم ديد  جنبۀ لرزه ه

استعاره دارد  و مقصد از آن آميزش نيافتن آب رود خانه  ها  و آب در يا در مصب رود 
  .خانه هاست
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] 

            162 . ] ء حى هما وجعلنا من الماء آل شىان السموات و االرض آانتا رتقا ففتقنا[
             

 و زمين هر دو به هم پيوسته بودند ما آن دو را از هم باز و جدا ساختيم، و هر آنهاآسم«
   . »  اى را از آب پديد آورديم چيز زنده

ان اهللا يحيى االرض بعد «آند    بنابراين آب، منشا حيات است، حتى زمين مرده را زنده مى
  163 .» فاحيا به االرض بعد موتهاواهللا انزل من السماء ماء «و همچنين » موتها

گيرد، بنابراين  زنده شدن زمين در نخستين روزهاى بهارى توسط آب و هوا صورت مى
اند و شرايط زندگى و حيات بسيارى از جنبدگان را فراهم  آب و هوا هر دو حيات بخش

  . آورند مى

فراد  بشر وقتی که  در اين روز گار ، آيات قرآن مربوط به  نقش آب را در حيات ا
دليل آن  قسميکه در باال نيز توضيح گرديد روشن .  مييابيم  را بديهیآنهاميخوانيم ، همۀ 

  سير و جريان آب در طبيعت آگاهيم عصر همۀ ما  با دقت کم يا زياداز مدرين. است 

قرآن در مورد جريان آبها و منابع آن  آشاراتی  متعدد دارد که ما بطور نمونه چند آيۀ آنرا  
  :ذکر ميکنيم

و النخل باسقات لها  طلع * و نزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات و حب الحصيد[
   164*] کذالک الخروجرزقا للعباد و احيينا  به بلده ميتا* نضيد

  :ترجمه

و از آسمان آبی پر برکت فرستاديم  و با آن باغها و تخم هر نبات درو کردنی را  "
اينها : های بلند  باروری را  که خوشۀ ميوه اش  در هم نشسته است برويانديم  و خرمابن 

. همگی   برای روزی بندگان است  و بدان آی ، شهر و ديار مرده  را نيز زنده کرديم 
  ."هم ، چنين است) گور ها(بيرون شدن  از 

شأنا لکم  فان* وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه فی االرض و انا علی  ذهاب به لقادرون[ 
  165* ] ات من نخيل  و اعناب  لکم  فيها  فواکه  کثيره  و منها  تاکلوننبه ج

  :ترجمه

با آن . و از آسمان آب فرستاديم  و آن را در زمين جای داديم و ما به نابود کردنش  توانائيم "
رای شما   که در آن ميوه های  بسيار بآب  بر ايتان  باغهای از خرما  بن  و تاک پديد کرديم 

   ." ميخوريدآنهاست و از 
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   166]  ما انتم  له بخازنين و من السماء  ماء  فاسقينا کموهناانزلف و ارسلنا الرياح  لواقح [

  : ترجمه

و باد ها را بارور کننده فرستاديم  و از آسمان آبی نازل کرديم  و از آن سيراب تان نموديم "
  " .در صورتی که شما ذخيره کنندگان آن نيستيد.

باد  زمين را بار ور ميکند ، مثًال گرده نباتی نر و ماده خرما را  بر هم می فشاند و فايدۀ 
ديگر اين باد  تورانيدن و مسير حرکت بخشيدن برای  ابر هاست که نتيجه آن  نزول  باران 

 چنانچه در آيه  زير به اين  .ميباشد  و عنايت خاص خداوند به بارور کردن  ابر ها ميباشد
  :موضوع در  قرآن صريحًا اشاره شده است

د اهللا الذی  يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه فی السماء  کيف  يشاء و يجعله  کسفًا فتری الو[
   167]ق يخرج من خالله  فاذا اصاب به من يشاء  من عباده اذا هم يستبشرون

  :ترجمه

 می انگيزاند ، سپس ابر را  ابری بر) باد(و اوست آن خدائی که باد ها را می فرستد  پس "
به کيفيتی که ميخواهد  در آسمان می گستراند  و بعد بصورت قطعات  تيره  در  می آورد ، 
پس از آن باران را می بينی  که از خالل ابر ها  خارج ميشود ؛ و چون باران بهر کدام از 

  ." بندگانش ميرسد  که وی ميخواهد  برسد، اينان شادمانی ميکنند

الذی  يرسل الرياح بشرا بين يدی رحمته حتی اذا اقلت سحابا ثقاال سقناه لبلد  ميت فانزلنا هوو[
  168] خرج الموتی لعلکم تذکروناخرجنا به  من کل الثمرات کذالک نبه الماء ف

  :ترجمه

 ميده دهنده می فرستد  تا آنکه ابر ها  دو او کسی است که باد ها را پيشاپيش رحمت خويش"
 سپس ، و به سوی سرزمين مرده  ميرانيم بلند ميکنند  و آن ابر را به سودی سنگين را 

مردگان را نيز بدينسان .  همه گونه ميوه پديد ميکنيم ه آن  آب فرو می ريزيم و با آن آببوسيل
  ."شايد شما اندرز گيريد. زنده ميکنيم

لنحی به * ء  طهورا  انزانا من السماء ما ارسل الرياح بشرا بين يدی رحمته وو هو الذی[ 
  169* ] يه  مما  خلقنا  انعاما و اناسی کثيرا ة ميتا و نسقبلد

  :ترجمه

از آسمان  آبی . و او کسی است که باد ها را پيشاپيش رحمت خود ، مژده دهنده فرستاد " 
تا سر زمين  مواتی را به آن زنده کنيم  و آفريدگان بسيار خويش را  از . پاک نازل  کرديم 

    ."ايان و مردم  از آن  آب بنوشانيم چهار پ
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   170] تيکم بماء معين ء کم  غورا فمن ياوقل ارايتم  ان  اصبح ما[

  :ترجمه

  ."بگو ببينيد  و بگوئيد  که اگر آب شما در زمين فرو شود ، چه کسی بشما آب روان ميدهد"

  الوانهبه زرعا  مختلفًااء ماء فسلکه ينابيع فی االرض ثم  يخرج   انزل من السمالم تر ان  اهللا[
. . .[ 171   

  :ترجمه

آيا نديدی  که خدای آبی از آسمان نازل  کرده و آنرا  در چشمه های زمين  راه داده است  و "
  ."آنگاه  با واسطه  اش  کشت و زرعی  برنگهای گوناگون  برون می آورد

   172] ن العيونمت من نخيل  و اعناب و فجرنا فيها و جعلنا فيها جنا[

   :رجمهت

 بن ها و تاکها  فراهم کرده ايم  و چشمه ها را  بشگافته ی از خرمائو در آن زمين باغها"
   ."ايم

در سه آيه , مه ها روانه ميشوند   که بطرف چشئیآنها از آب بارآنهااهمت چشمه ها و تغذيۀ  
ا  در قرون  تأمل  ميباشد زيرمفهوم اين آيات فوق العاده قابلکه . خير ياد آوری شده  استا

بعقيده وی  درياچه های زير زمينی  , وسطی ، نظر ارسطو در اين بحث تفوق داشته است 
آب شناسی  که در دايرة " هيدرولوژی" چشمه ها را تغذيه ميکنند ، و اين موضوع در مقالۀ

  استاد مدرسه انجنيری  روستائی و آبهای Remnierasالمعارف جهانی از طرف 
آب و خصوصًا  تغذيه چشمه ها را  توسط آب باران   ميسازد و جريان جنگالت  خاطر نشان

يه  است سخت انتقاد ميکند که اين  غذتفسير و تشريح کرده به نظريات ارسطو که مغاير اين ت
، سوره  زمر که ما  فوقًا ذکر کرديم  دقيقًا  همين مطلب را متذکر ميشود و 21مفهوم  در آيه 

که مفهوم علوم . ن  بجانب چشمه های زير زمينی  سخن ميگويداز روانه شدن آبهای بارا
  .همين مطلب را ايضاح ميدارد جديد نيز 

حابًا َثم  يولف بينه  ثم يجعله رکامًا فتری الودق يخرج من خالله و   يزجی سالم تر ان اهللا[ 
اد سنا  يک ويصرفه عن من يشاءينزل من السماء من جبال فيها  من برد  فيصيب به من  يشاء

  173]برقه يذهب باالبصار 

  :ترجمه

سپس . ا تأنی ميراند خداوند ابر ها را  قطاروار  ب) کهيا چه ميگوئی اگر بدانی (آيا نديدی 
 را يکی بر روی ديگری  آنهاپس از آن ، .  پيوستگی و اتصال بر قرار ميسازد آنهامابين  

 آن  خارج ميشود  و از ه از البالیباران را می بينی  ک) درين هنگام(:انبوه مينمايد  سپس 
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پس . نازل ميکند ) باران يا برف يا تگرگ (در آنست ) يا تگرگ( کوههای که يخ آسمان ، در
  و نزديک است  که خيرگی  آنرا بهر کس بخواهد ميريزد  و از هر کس که بخواهد  ميگرداند

  ).يا بربايد(شمها را ببرد برقش  چ

لو نشاء جعلناه * انتم انزلتموه من المزن ام  نحن المنزلون* بون افرايتم  الماء  الذی تشر[ 
  174*]اجاجا فلوال تشکرون 

  :ترجمه

آيا شمائيد که آنرا از ابر  فرو می آوريد  و يا ما . آيا آبی را که مينوشيد ، مالحظه کرده ايد "
  .]چرا سپاس نمی گزاريد. اگر اين آب را شور ميکرديم . فرود آورندۀ آنيم 

، شور و تلخ گرداند ،  مطلب که خداوند  ميتواند ، آبی را که طبيعتًا شور  و تلخ نيست اين
و اين مطلب هم که آدمی را به مبارزه  می طلبد ، تا اگر . بيانی از قدرت کامله خداوند است 

ميتواند ، باران را از ابر نازل سازد ، نوعی ديگر از ياد آوری قدرت  همه جانبۀ خداوندی 
اين سوال را ميتوان مطرح کرد  که ، با توجه به اينکه  درين عصر بکمک تکنيک  . است 

ميتوان مصنوعًا باران فرود آورد، آيا مطلب دوم را در حال حاضر  باز هم بايد بصورت 
سابق فهم  و تفسير کرد  و نيز آيا توانا شدن  بشر به ايجاد  رطوبت ، با اين تائی قرآنی 

  مقابله نميکند؟

ايد محدوديت امکانات  انسانی را  بحساب آورد ئيم  که در اين قلمرو ، قاعدتًا بجواب ميگودر 
 .Facy مهندس هواشناسی ملی در مقالۀ خود که در دايرة المعارف  جهانی  راجع به 

هيچگاه از ابری که واجد خصائص ابر رطوبت زا  نيست  : " رطوبت نشر شده است ميگويد
الزم نرسيده  است ، نميتوان باران  نازل کرد ) يا بلوغ(ه درجه  تحول و يا ابری که هنوز  ب

  مخصوص، فر آيند رطوبت زائی ه  فقط  ميتواند بکمک  وسائل فنینتيجه آنکه آدمی زاد"
اگر وضع به ترتيب .  طبيعی آن تحقق يافته باشد شرائطرا، در صورتی شتاب بخشد  که قبًال 
اما چنين نيست مسلط بودن  و فرمان راندن  .جود نميداشتديگری بود ، عمًال خشک سالی و

  .بر باران  و هوای خوب ، همواره بقسم يک رويا باقی خواهد  ماند

 اوقيانوس و کليه سطوح زمينهائی عات حرارتی خورشيد ، سبب تبخير آبتشعش  
شوند، در بخاراتی که بدين  ترتيب  حاصل مي. ميشود که پوشيده از آب يا آغشته بدان هستند 

  .جو باال ميروند

ن که ره ای  که نشانگر اعتقاد  های خرافی عصر نزول قرآو قرآن به هيچيک است  
برخی از آيات مربوط  به اوقيانوسها  و کشتی . وجه ندارد در مورد دريا ها وجود داشت ت

 ميتوانند نشانه های که اهل توجه . رانی بيان کنندۀ نشانه های  کامله و قاهرۀ خداوندی  است 
  . را مالحظه و ترصد کنندآنها

اهللا الذی خلق السماوات  واالرض و انزل  من السماء ماِء فاخرج به من ثمرات رزقالکم  «
   175» رنهاالفلک  لتجری  فی البحر  بامرِه و سّخر لکم اآل
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  : ترجمه

يرون است پس ازآن رزق شما را بخداوند خالق زمين و آسمان و نازل کننده آب از آسمان 
 او خدای يکتا است  که کشتی را بخدمت تان گذاشت  تا به اذن خدا  بدريا آورد از ميوه ها 

  .روان شود

سخر البحر لتاکلوا  منه لحما طرّيا و تستخرجوا منه  حليتة تلبسونها  و تری و هو الذی «
  176»الفلک مواخر فيه و لتبتغو  من فضله ولعلکم تشکرون

  :ترجمه

 را بخدمت گرفت  تا از آن گوشت  تازه  بخوريد و از آن زيوری برون و اوست که دريا ها
رم وی فزونی  جوئيد و آريد  که بدان  پيرايه کنيد و کشتی را آب شگاف می بينی  تا از ک

  .گزاريدشايد سپاس ب

الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اهللا ليريکم من آياته ان فی ذالک اليات لکل صبار «
  177»شکور

  :رجمهت

مگر نمی بينی که کشتی به نعمت خدا  در دريا روان است ، تا آن آيه های خويش را  بشما 
برت  و نشانه های  برای هر صبوری  پيشه سپاس  گزار عراستی  در اين امر  . بنماياند

  .روشن است

  178» و له الجوار المنشئات فی البحر کاالعالم«

  .اع دار بلندی بسان کوه استو او را به دريا ، رهنوردان  شر: ترجمه

و ان  *و خلقنا لهم  من مثله  ما يرکبون* واية الهم انا جعلنا ا ذريتهم فی الفلک المشحون«
  179»* منا  و متاعا الی حيناال رحمة*ريخ لهم و ال هم  ينقذوننشاء  نغرقهم فال س

  :ترجمه

 و نژاد  آنان  را در يکی از آيات و نشانه های روشن  برای آدميزادگان  اينست  که ذريه
اگر بخواهيم  . کشتی  نهاديم و نظير آن نيز  چيز های که سوار شوند ، برای شان آفريديم 

مگر با رحمت ما  که . در اين حال فرياد رس  که نجات شان دهد  نيابند : غرقشان  می کنيم 
  .تا مدتی  برخوردار ميشوند

 از روی دريا عبور ميدهند، همانسان که در در اينجا  غرض سفينه ايست که آدمی ذادگان را
قديم نوح و سر نشينان  ديگر بر کشتی سوار شده  و بدين وسيله  توانسته اند  پس از چندی  

  .بار ديگر  پای بر زمين نهند 
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آيات قرآن  ناظر بخصوصيت رود خانه های بزرگ ، بهنگام ريختن  بدريا هاست ، اين پديده  
يرين  رود خانه های بزرگ  بال فاصله در هم نمی آميزند ، که آب شور دريا و آب ش

  :معروف است که عبارت از اين آيات ميباشند

  و حجرًاحرين  هذا  عذب فرات  و هذا ملح اجاج و جعل بينهما برزخًابو هو الذی  مرج ال« 
  180»محجورًا

ديگر شور و اين يک شيرين و گواراست  و آن . ترجمه اوست که دو دريا را با هم پيوست 
  .تند و ميان شان  حائلی  و مانعی  نفوذ نا پذير  برقرار ساخت

و ما يستوی البحران هذا  عذب فرات سائغ شوابه و هذا ملح اجاج و من کل تاکلون لحما «
  181 ». . . طريا و تستخرجون حليه تلبسونها

  :ترجمه

  و آن ديگر شور  و اين گوارا و شيرين  و نوشيدنش خوش است.  و در دريا يکسان نيست 
از هر د و گوشت تازه ميخوريد  و زيوريکه پيرايۀ خويش ميکنيد  از آن  . زننده است 

  .بيرون می آوريد 

  182»*يخرج منهما اللولؤو مرجان*........ال يبغيان برزخبينهما* مرج البحرين يلتقيان«

  :ترجمه

و ............که بهم تجاوز نکنندئلی است  اميان شان ح. که دو دريا بهم رسند   خداوند گذاشت
  .. . .از آن لؤلؤ و مرجان بيرون می آيد

يايد متذکر شد  که مصب کليه دريا های کالن که در بحر ها می ريزند عين تابع  قوانينی 
است که قرآن از آن بصراحت ياد کرده است واقعًا اين آبها تا مدتها و بفاصله های زيادی با 

  . شان ديوارۀ متينی وجود داشته باشدنئی مياهم اختالط نميکنند گو

   :زمين شناسی و قرآن

زمين . زمين دارای  تشکل پيچيده ميباشد که بطور کلی  چگونگی آن قابل تصور ميباشد 
متشکل از اليه های عمقی با داشتن درجۀ حرارت نهايت  باالاست که در قسمت  مرکزی از 

 ميباشد  ایو زمين دارای اليۀ سطحی.  ميباشنداثر درجه بلند  حرارت سنگ ها بشکل مذاب
که  قطر آن  از چند ده کيلو متر  تجاوز نميکند  که اين  اليه نازک سرد ميباشد و شعاع 

ته ده های زمين شناسی بر روی اين پوسپدي.زمين اندکی بيش از  ششهزار کيلومتر ميباشد 
سلسله  های ميباشد که مبنایخارجی  ظهور کرده است که دارای چين خوردگيها و شکستگي

می نامند » Orogeneseاوروژنژ «کوهها اند که اين چين خوردگيها را در زمين شناسی  
در که دارای اهميت فرا گرد زياد ميباشد  زيرا متناسب بهر برجستگی ای  در روی زمين 
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ی عمق قشر زمين  يک فرو رفتگی ای ايجاد ميگردد که اين  فرو رفتگی ها در اليه ها
  .زيرين زمين  به صورت تکيه گاه  کوه ها در می آيند

علوم امروزی تاريخ توزيع  دريا و  زمين را  در سطح کرۀ ارض از دست آورد   
های خود ميداند ولی با وجود آن اين  تاريخ هنوز  قابل قبول نيست و هر سخنی که در اين 

ت و روی همين تخمين عمر زمين مورد علم ارائه ميدهد بر بنياد  تخمين و نظريه استواراس
حاال امکان آن وجود دارد تا با در نظر داشت تناسب دو ( را به نيم مليارد سال تخمين ميکنند

و همچنان از ايزوتوپهای کاربن چهارده  عمر زمين را تخمين نمايندو سرب يورانيمعنصر 
ريه های دارند که نظريه پردازان چنين  نظ. )برای تخمين عمر عتيقه نيز استفاده ميشود

همزمان با  پيدايش زمين و در پايان دوره  تکوينی آن  ابتدا زمين يک قاره بود که پسانتر ها 
  .تجزيه و تفکيک شده اند 

زمين شناسان ظهور  کوه ها را در تحوالت دوره اول الی چهارم  زمين شناسی   
ل بحر و بر اثر و انعکاس ميدانند که هر کدام از اين برجستگيها در سطح زمين  ميان تعاد

 و حاالت خاصی  عرض شرائطداشته است که اين قطعات در دوره های کامًال متفاوتی تحت 
ات تطوروجود  کرده قسمتی از  قاره ها زير آب شده و قسمتی هم تازه از آب بر آمده که اين 

دهم که در حال حاضر قسمت بری ، سه شايد در  ظرف مليونها سال صورت گرفته باشد 
  .سطح کره زمين را اشغال کرده است 

. نکات باال ، خالصۀ ناقص  از تغيرات  حاصله  در طی صد ها مليون سال  است   
  :هها  ، سخن ميگويدوقرآن در باره برجستگی  های زمين ، از تشکيل ک

   183»*جاجالتسلکوا منها سبال ف*ل لکم االرض بساطاواهللا جع«

  :ترجمه

  .*تا در راه های آن راهسپر شويد* ساط شما کرد  و بو خداوند  زمين را فرش 

   184»*واالرض فرشنا ها فنعم الماهدون«

  :ترجمه

  .و ما زمين را بگسترديم  و چه  نيکو گسترانده ای هستيم

  محکمیفرش باز شده و گسترده  پوسته خارجی يا قشر زمين است که معموًال صدف  
 اليه های زيرين کره زمين دارای حرارت بلند است و بر  روی آن ميتوان زندگی کرد ، زيرا

  .اند  که از نسبت حرارت زياد شکل مذاب يا مايع را دارا است

 زمين که یقرآن در مورد کوهها مطالب با اهميتی را ارائه داده است و به چين خوردگی ها
  .ست اشارات مهم ميشودآنهانتيجه ثبات 

    185»*تاالرض کيف سطح والی*الجبال کيف نصبت والی«
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  :ترجمه

) نمی نگرند(وبه زمين *صب  استوار گشته اند که چسان در زمين ن) نمی نگرند(ها وبه کوه 
  *؟.که چگونه گستره شده است

  .کفار را دعوت ميکند  که به اين دسته از پديده ها ی طبيعی  توجه کنند

 متن  استنباط در اينجا  مفهوم  ريشه  و پايه ای  که در داخل زمين است ، به روشنی از
  :آيات ديگر  زير  در اين باب صراحت دارند. ميشود 

  186»*و الجبال اوتادا * رض مهادا االالم نجعل«

  :ترجمه

  *نگردانيديم) نگهبان آن (آيا ما زمين را مهد  آسايش و کوهها را ميخهائی 

که برای    اشارت شده ، تيرکهای هستند  آنهاتيرک ها يا ميخ های بزرگی  که در اينجا  بد
  .ثابت کردن  چادر زمين  بکار ميروند

زمين شناسان  کنونی ، در توصيف چين خوردگی های زمين ، ميگويند  که فرو   
رفتگی های عميقی که  بمنزله تکيه گاه برجستگيها هستند و عمق اين فرو رفتگی ها از يک 

آن با  کوهها  باعث ثبات تا ده کيلو متر ميشود  که نتيجه اين  فرورفتگی ها و پيوستگی های 
  . پوسته های زمين گرديده است

، اعجاب بر ز آيات قرآن  که در بارۀ کوهها ، حاوی همين  نکات هستند آيا  برخی ا  
  انگيز وعبرت آفرين نمی باشد؟

   187»والجبال  ارسيها«

  :ترجمه

  .و کوه ها را لنگر زمين داشت

   188»والقی فی االرض رواسی  ان تميد بکم«

و همين . لنگر های در زمين افگند  تا زمين ، شما را نلرزاند) کوههارا بسان(ند  و خداو
  سوره 31 سوره نحل  تکرار شده است  و با کمی اختالف  در ايه 15مضمون در  در آيه  

  :انبياء  بيان گرديده است 

  »و جعلنا  فی االرض رواسی  ان تميد بهم«
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  :ترجمه

  .را نلرزاند) آدميان( قرار داديم  که آنان یهائلنگر )از کوه ها(و در زمين 

آيات فوق بيان کننده  اين مطلب است  که نحوۀ استقرار کوهها  به ثبات زمين  مساعدت 
  .امًال وفق داردمين شناسی  امروز کو اين نکته بمعلومات  ز. ميکند 

  :قرآن و جو زمين

 با علوم جديد هيچ گونه آنهاقرآن حاوی مطالبی در مورد  پديده های جوی است  و مواجهه 
  .تناقضاتی  وجود ندارد 

 سوره انعام  راجع به  ناراحتی  حاصل در ارتفاعات  126قرآن در مورد ارتفاعات در آيه 
  .نکته ای را بيان ميکند  که هر قدر باال برويم ، نا راحتی بيشتر ميشود

له يجعل صدره  ضيقا حرجا  و من يرد ان يض لالسالمفمن يرد اهللا  ان يهديه  يشرح صدره«
  ». . . کانما يصعد فی السماء

  :ترجمه

هر که را خدا بخواهد  هدايت کند ، سينه اش را برای اسالم  آوردن می کشايد و هر که را "
خواهد گمراه نمايد، سينه اش را تنگ سخت  ميگرداند ، چنانکه گوئی  به آسمان  بر 

  " ....ميشود

  :قرآن و صاعقه جوی

  : نيروی برقی که در جو هوا صورت می بندد مورد توجه اين آيات اندصاعقه  و

و يسبح الرعد بحمده والمالئکه * هوالذی يريکم البرق خوفا و طمعا و ينشی  السحاب الثقال«
من خيفته و يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء و هم يجادلون فی اهللا و هو شديد 

  189»المحال

  :ترجمه

ما می نماياند  در حاليکه می ترسيد  يا طمع و اميد می ورزيد ، و او کسيست که برق را بش
. ، رعد بحمد او  تسبيح ميکند و فرشتگان از ترس  او ابر های سنگين را  پديد می آورد 

در )  ادميان(ومعذالک  آنان  * صاعقه ها را می فرستد  و بهر کس که بخواهد  آنرا می ريزد
  *ی سختگير است و. باره خداوند مجادله ميکنند 

الم تر  ان اهللا  يزجی  سحابا ثم يولف  بينه ثم يجعله رکاما فتری الودق يخرج من خالله  و «
ينزل  من السماء  من جبال فيها  من برد  فيصيب  به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يکاد 

  190»سنا  برقه  يذهب باالبصار
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  :ترجمه

اوند ابر ها را  قطاروار با تانی می راند ، سپس  که خد) يا چه ميگويی اگر بدانی(آيا نديدی 
 را يکی بر روی ديگر ی آنهاپس از آن ، .  پيوستگی  و اتصال بر قرار ميسازد آنهابين 

باران را می بينی  که از البالی آن خارج ميشود  و از ) درين هنگام(:انبوه مينمايد  سپس 
نازل ميکند  و پس آنرا  بهر ) يا تگرگباران (ست ، از کوهای که يخ با تگرگ در آنآسمان

نزديک است که خير گی . ند کس  که خواهد  ميرساند  و از هر کس که خواهد می گردا
  )* يا بربايد(شمها را ببردبرقش  چ

درقرآن اين دو آيه  از ارتباط  و پيوستگی آشکار بين ابرهای تشکليل دهنده باران  و 
 شده آنها ميگويد که اولی باعث ميل و اشتياق در انسيا تگرگ  و توليد برق  و صاعقه سخن

 حشت  ايجاد ميکند که فرود آمدنش تابع  اراده و تصميم  قدرت کامله   وب وعو دومی ر
خداوندی است ، قرآن  رابطه اين دو پديده را که  در حال حاضر با اطالعات از جريان برق 

  .ستدر جو  ميباشد  مطابق بنظريات علمی مطرح  کرده ا

  :از تاب گياهان و جانوران در قرآنب

قرآن در ضمن  آيۀ  که ناظر بر تشکيل  مجموعۀ عالم است ، با دقت  زائد الوصف 
  .از خاستگاه حيات  سخن ميگويد

اولم ير الّذين کفروا ان السماوات  و االرض کانتا رتقا ففتقنا هما و جعلنا من کلَّ «
   191»نونِم افال يؤالماِء کَّل شیِء حٍی

  :ترجمه

 و زمين  پيوسته و بسته بودند  و آنهامگر آنان که نگرويده و کافرند  نميدانند  که آسم
ای را  از آب آفريديم  آيا ايمان  ه  را از هم بکشاديم  و جدايشان کرديم  و هر چيز زندآنهاما 

  .نمی آورند و نمی گروند

هان  ذکر و تفصيل گرديده قسميکه قبًال نيز اين آيه در بحث فصل آفرينش و تکوين ج
 می ضوع علمی اشارات  صريح دارد به آناست  با انهم  از نقطه نظر اينکه قرآن به يک مو

  :پردازيم

شعر است که ن مجملۀ قرآن به اي.اء  حيات  ياد  ميشود در آيه فوق بصراحت از منش
حيوانات را ساختمان مادۀ اصلی وخاصتگاه اساسی در موجودات زنده که کليه  نباتات و 
زيرا آب .  احتوا ميکند آب است  که اين معانی قرآنی با  معلومات علمی  مطابقت  دارند

اولين  عنصر سازای  هر ياخته يا  انساج زنده  است که مجموع حجرات را در يک جسم 
وقتی از امکان حيات . می باشد ه حياتی امکان پذير ن هيچگونو بدون آن.  تشکيل ميدهد زنده
يارات ديگر بحث ميشود ، بال فاصله اين  سؤال مطرح ميگردد  که آيا  در اين سيارات  در س

  به اندازه کافی آب وجود دارد ؟ 
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يا در طايفۀ د نقديمی ترين موجودات زنده  در روی زمين را نباتات تشکيل ميده
  .نباتات ميتوان جستجو کرد 

 شیٍء فاخرجنا منه  خضرا هو الذی انزل من السماء ماء  فاخرجنا به نبات  کل«
نخرج منه حبا متراکبا و من النخل من طلعها قنوان  دانية و جنات من  اعناب و الزيتون 
والرمان مشتبها و غير  متشابه  انظرو ا الی  ثمره اذا اثمرو ينعه ان  فی ذالکم اليات لقوم 

  192 »يومنون

  :ترجمه

روئيدنی هر چيزی را  پديد ببآن آ. و اوست که از آسمان  آبی  نازل کرده  است 
دانۀ برهم نشسته  و در هم پيوسته  ) نيز(آورده ايم  و سبزه ای بيرون آورده ايم  که از آن  

پديد ميکنيم  واز شگوفه خرما بن ، خوشه های آوريختۀ  در دسترس و باغهای انگور  و 
شان در هنگام به ميوه به ميوه های . زيتون  و انار ، مانند و نا مانند  هم پديد می آوريم 

نشستن  و رسيدن آن  در نگريد ، براستی اينها همه  برای گروه گروندگان  نشانه ها و آيات 
  .روشنی  را در بر دارد 

ينبت * هو  الذی  انزل من السماء  ماء لکم  منه  شراب و منه شجر فيه تسيمون« 
ت ان  فی ذالک  الية لقوم يتون  و النخيل واالعناب من کل الثمراکم به الزرع و الزل

  193» يتفکرون

  :ترجمه

 درختان از آن اوست که از آسمان آبی فرو فرستاد که نوشيدنی شما از آن است  و
با آنکه کشت زرع و زيتون  و خرما  بن  . در آن چراگاه ترتيب ميدهيد و ) سيراب ميشوند(

نها همه ، برای گروه انديشه براستی در اي. و انگور  و همه گونه ميوه  برايتان می روياند 
  .کننده  آيات و نشانه  های  روشن وجود دارد 

والنخل  باسقات لها  * و نزلنا من السماء  ماء  مبارکا فانبتنا به جنات و حب الحصيد« 
  194»*رزقا للعباد  و احيينا  به  بلده  ميتا کذالک الخروج* طلع نضيد

  :ترجمه

 و با آن باغها  و تخم هر نبات درو کردنی  را  و از آسمان آبی پر برکت  فرستاديم
: برويانديم  و خرما بن های بلند  و بار وری را  که خوشۀ ميوه اش  در هم نشسته است 

بيرون . يز زنده کرديم نروزی بندگان  است  و بدان آب ،  شهر و ديار مرده  و موات را
گر  به وجوه  مشخص از  ديقرآن عالوه بر آن در آيات.هم چنين است ) از گورها(شدن 

 ، سوره  رعد 20سوره حجر آيه .( به تعادل  حاکم  بر طايفه نباتات   ميپردازدجمله ، راجع
  :فرموده است )4، آيه 

  » موزونو آتينا فيها  من کل شیء. . . . . . . . . . . . . . . واالرض مددناها «
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 و نخيل صنوان  و و فی االرض قطع متجاورات  و جنات  من اعناب  و زرع «
غير صنوان  يسقی  بماء واحد و نفضل  بعضها علی بعض فی االکل ان فی ذالک اليات لقوم 

  »*يعقلون

  :ترجمه 

در زمين  *  و زمين  را بگسترديم  و همه چيز را بگونه مناسب  در آن برويانديم 
پشت و تنک  که پاره های پهلوی هم  هست  و باغهای از تاکها  و کشتزار و خرما بن ، پر 

در .   را به بعضی ديگر  مزيت داده ايم آنهااز يک آب سيراب ميشوند ، اما ميوه بعضی از 
 .اين همه ، برای گروه خرد  ور  آيات و نشانه های روشن وجود دارد 

  :نباتات در قرآن

  : قرآن در توليد مثل جنسی  سخن ميگويد

بال و انزل من السماًء  ماء ها سالذی جعل لکم  االرض مهدا و سلک لکم  في«
  195» ای  شتَّاٍتنَبمن َّا ِّخرجنا به ازواًجفَأ

  :ترجمه

اوست که زمين را گهواره و آرامگاه کرد  و در آن راه  ها بساخت  و از آسمان آبی 
  . عناصر  جفت  گونه رستنی  های گوناگون  را برون آورديمآن آبما از . فرو فرستاد 

 و تری االرض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «
  196»اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهيج

و تو زمين را فسرده و مرده بينی  و چون آب بر آن فرو فرستيم ، به جنبش ". . . 
  .آيد ،و همه عناصر  جفت را ، که بهجت انگيزند بروياند

  197» فانبتنافيها من کل زوج کريم . . . . . . . . . . . . . . .« 

  .برويانديم را از زمين  جفتو همه عناصر  خوب. . . . . . . .  . .  . . . . 

  198». . . . . . ومن کل الثمرات جعل فيها  زوجين  اثنين . . . . . . . . . . .  « 

  .و از هر قسم ميوه  دو صنف قرار داد: ترجمه

 رستنيها است  که اين گونه نباتات دارای پيچيده ميوه پايان توليد مثل در نباتات و
ل است ، گل دارای اندامهای  نر مرحله قبل از ميوه گ.  هستند آنهاترين  و منظم ترين  ساختم

ت  غبار يا گرده گل  ميوه را بوجود می آورند  و ميوه  لو ماده ميباشد  ماده گی ها پس از دخا
 نر و از رسيدن دارای اندامهای  بناًا هر ميوه ای  پس  .پس  ازرسيدن دانه ها را آزاد ميکند 
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اء هر ميوه ای  همان  نباتاتی اند که دارای پس منش. قرآن  نيز همين را ميگويدماده  است که
  .جهاز تناسلی هستند 

اين دانه ها پس از اين که در زمين جا ميگيرند و رطوبت  مورد  ضرورت  برايش 
ود که پوسته خارجی دانه   قبيل  برودت و بارندگی باعث ميشميسر ميشود و ساير عوامل از

ه و از هم باز گردند که در درون آن هسته قرار دارد که باعث  خروج ريشه ميشود ها شگافت
، ريشه  های اولی رطوبت و مواد الزم را برای نموی اولی خود در خود هسته آماده ميداشته 

 محکم کرده بعدًا از  مواد غذايی و رطوبتی که باشد و پس از رستن ريشه خود را در خاک
  :در خاک موجود است تغذيه مينمايد که قرآن در آيه زير به آن اشاره دارد

   199»...ان اهللا فالق الحب و النوی  . . . . . «

  ....ه استخداوند شگافنده دانه و هست. . .  : . . . ترجمه

، و ضمنًا مفهوم  زوج را  در  ميکند قرآن غالبًا  بوجود زوج در طايفۀ نباتی  اشاره
  . هار چوب کلی تری  با حدود غير مشخص  جای ميدهدچ

سبحان الذی خلق االزواج کاها  مما تنبت االرض و من انفسهم  و مما ال «
  200»يعلمون

  :ترجمه

  

از گياهانی : را بيآفريد ) يا عناصر جفت(پاکی و بی عيبی  آن خدايراکه همه زوجها 
  .و از تن های مردم  و ديگر همۀ جانوران  و از آنچه ندانند. می روياند که  از زمين 

در حاليکه در .  و  آالت توليد مثل در اکثر  اشياء مختلف شناخته شده است اساختمانه
 ی پيچيدۀ توليد مثل قسميکه قرآن نيز مشعر است آنهااين ساختمبا عصر  پيغمبر  مردم 

که بعد ها (طرز العمل  زوجی  هم در بی نهايت کوچک هاساخت ها  و . آشنائی نداشنه اند
از جوره ها ) بنام جين ها و کروموزوم  ها مسمی گرديد و ما در مقدمه بآن اشارۀ داشته ايم

ساخته شده اند و يا اينکه بقسم جوره يی عمل ميکنند که اين عمل در نهايت  بزرگتر ها هم 
ايست که قرآن در مورد  اين بحث مهم  و اساسی چيزيکه قابل اهميت است  نکته . وجوددارند

  .ح دارد که با علوم  پيشرفته زيست شناسی هم آهنگی کلی دارديياد آوريهای بطور واض

  :قرآن و جانوران

ل متعددی عنوان شده است که بامعلومات علوم ائدر قرآن در مورد جانوران  م
ا در اين مورد در آيات چند جمع بندی و ما ميتوانيم نظرات قرآن  ر. جديدقابل تطبيق ميباشد

کنيم، در اين آيات  به آفرينش برخی  از اصناف جانوران  اشاره شده است  که مرام از اين 
آيات  مذکور نمونه . ۀ  آالء و نعمات الهی است واداشتن انسان  به انديشه در بارياد آوری  
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طابق و توافق  خلقت  با نياز های اشارت قرآن به ت. ای از طرز بيان قرآن  را بدست ميدهد 
  :انسان است

 ولکم فيها جمال حين تريحون* فيها دف و منافع و منها  تاکلون  واالنعام خلقها لکم«
رؤف  لو تحمل اثقالکم الی بلد لم تکونو ا بالغيه االبشق االنفس ان ربکم*و حين  تسرحون

   201» ما ال تعلمون  و يخلق والبغال والحمير لترکبوها و زينةوالخيل*رحيم 

  :ترجمه

ت  و منفعت  در اين  چارپايان  وسيله حرار. ت برای شما چارپايان  را هم آفريده اس
هنگاميکه از چراگاه باز شان .  ميخوريد  و شما را در آن آرايشی  هست آنهامی يابيد  و از 

 جز به مشقت  و بار های گران شما را بديار ی که خود تان . می آوريد و بدان باز می بريد 
اسبان و استران  و . خداوند شما بخشنده مهربان است . رنج تن نمی توانستيد  رسيد ، ميبرد

  .خران بيآفريد ، برای سواری  و زينت  و آرايش  و چيز های خلق ميکند  که شما نميدانيد

  :قرآن  در کنار اين مالحظات  به ذکر نکات مشخص می پردازد

 توليد مثل جانوران •
 ود اجتماعات حيوانیوج •
 انديشه های در بارۀ  زنبور عسل، عنکبوت و پرندگان •
 أ شير حيوانیمنش •

 : توليد مثل جانوران .1

  202»من نطفة اذا تمنی*وانه  خلق الزوجين الذکر و االنثی«

  :ترجمه

نر و ماده را از مقدار اندکی   مايع  به )دو لنگۀ جفت( واو دو زوج يا
  .ريدهنگامی که  ريخته ميشود بياف

قرآن در تعبير خود دو جنس نر و ماده را مشخص ميسازد  که در توليد 
 نسل نباتات نيز بدان اشارت شده است و تصريح بر اين است که توليد

ۀ که در اينجا  اسپرم را  معين ميسازد مثل  نيازمند  کمی مايع است  کلم
  . رودص توليد نسل انسان  نيز  بکار میدر خصو

و ما من دابة فی «: رآن در اين باب ميگويدق:جامعه حيوانات .2
مثالکم  ما فرطنافی ُأمم َأاالرض وال طائر يطير بجناحيه  اال

 203» ثم الی  ربهم  يحشرونٍءالکتاب من شی
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  در زمين  نيست و هم نه پرندای که با دو بال  بنده ایهيچ جن: ترجمه
چون خويش پرواز  می کند ، جز اين گروه  گروه ها و امت هائی هم

س پ. هيچ چيز فرو گذار نکرده ايم )از توضيح(درين  کتاب . شمايند 
  )ميميرند(همه  بسوی خدا باز ميگردند 

 :زنبوران عنکبوتان و پرندگان .3

ی شگفت آور  آنهامتخصصان  سلسلۀ اعصاب  مثالهای زنده ای از  سازم
   زنبوران بهحاکم بر رفتار حيوانات  را عرضه داشته اند ، بيش از همه

سه . اشاره مينمايند)  مخصوصًا پرندگان مهاجر( و عنکبوتها  و پرندگان 
  .  سازماندهی عالی اند گروه  مذکور ، بهترين نمونۀ 

قرآن از اين سه نمونه ياد ميکند و کامًال به خاصه های جالب  توجه  
  :واستثنائی آنان بصورت دقيق از لحاظ علمی می پردازد

 : زنبوران  •

  :  موضوع توصيف و تشريح طوالنی استزنبوردر قرآن

واوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بيوتا و من الشجر و «
من  ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک ذلال يخرج*مما يعرشون

بطونها شراب مختلف الوانه  فيه شفاء للناس ان فی ذالک الية لقوم 
  204»*يتفکرون

وحی کرد  که در کوهها  و و پروردگارت به زنبور عسل : ترجمه
از همه . کندو های که برايت ميسازند  خانه کن . . . درختان و

ثمرات بخور  و به اطاعت و پيروی فروتنانه  در طريق پروردگارت  
از درون اين زنبوران  مايعی برنگهای  مختلف  برون . راهبر باش 

گروهی  در اينها  همه  برای . ميشود  که شفای مردمان در آن است 
  .که می انديشند  آيه و نشانۀ روشن وجود دارد

پيروی فروتنانه از راههای پروردگار را در اين آيه ميتوان به 
دشواری و تفکر  فهميد چرا که خداوند به زنبور عسل آن سرنوشت 
يا سرشتی را در ساختمان مغزی اش يعنی سيستم های عصبی اش 

يش مقدور نيست  تا از آن تعبيه کرده است که فطرتًا جواز آن برا
فطرت خارج گردد ، چه زنبوران همچنانکه در قرآن به آن اشاره 

 خارق العاده عصبی ميباشند که تکيه ی آنهاشده است دارای ساختم
زنبوران اين  درک و توانائی را دارند تا از .  ميباشد آنهاگاه سلوک 

و فاصله بيست و پنج کيلو متری محالتی را که در آن گلها 
اشجاردارای عصاره    يی که برای تغذی زنبوران عسل مفيد باشند 
شناسايی نموده و بدان سو نه تنها خود می شتابند بلکه بارقص 
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شان با ساير  زنبوران ارتباط ميگيرند و به اين وسيله  مخصوص 
نبوران عسل قادر اند  که محل  گلهای  مورد استفاده  و جهت و ز

غرض از اين حرکات . ان خود  اطالع دهند فاصله  آن را به همجنس
ام عات ميان زنبوران کارگر است که بنزنبور عسل ، انتقال اطال

  . ياد ميشود"فون فرش"

 : عنکبوت •

قرآن ميخواهد ، توجه ادميان را  به . ام عنکبوت در قرآن آمده است ن
نازکی  و سستی  خانه عنکبوت  که شکننده تر از هر خانه ای هست 

  :  قرآن ميگويدجلب کند

 بيت عنکبوت پناهگاهی  سخت نا پايدار است ، و کسی هم که غير 
از خداوند ، اربابی برای خود بر گزيند  به پناهگاهی از اين گونه 

  .روی ميکند

مثل الذين اتخذوا من دون اهللا اولياء کمثل العنکبوت اتخذت بيتاوان «
  205»*اوهن البيوت لبيت العنکبوت لو کانو يعلمون

حکايت کسانی که غير از خدا وند دوستانی گرفته اند  مانند : رجمهت
. بگرفت )  از بافته خود(حکايت  عنکبوت  است  که خانه ای 

اگر . راستی آنست که سست ترين  خانه ها ، خانۀ عنکبوت است 
  .ميدانستند) ناگرويدگان(

  : گانپرند •

با  ماجرای زندگی ياد آوری قرآن . قرآن مرتبًا از پرندگان ياد ميکند 
مربوط )ع(پيغمبرانی  چون ابراهيم و يوسف داؤد و سليمان و عيسی 

قبًال به آياتی اشاره کرديم که در مورد  ، وجود  اجتماعات  . ميشوند
جانوران  بر روی زمين  و نيز پرندگان بر روی زمين سخن 

  :ميگفت

امثالکم ما و ما من دابتة فی االرض وال طائر يطير بجناحيه اال امم « 
  »فرطنا فی الکتاب من شی ثم الی  ربهم  يحشرون

هيچ  چمند ای نيست  و نه هم پرندای  که با دو بال  خويش  : ترجمه
  .همچون شما گروه گروه و امت هايند پرواز می کند  اال اينکه

طير مسخرات فی  جو السماء ما يمسکهن اال اهللا  ان ی الالم يرو ا ال«
  206»م يؤمنونفی ذالک اليات لقو
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ان اند  نمی  مطيع و سر بفرمآنهامگر پرندگان را که در آسم: ترجمه
براسی در اين امر برای .ان را  نگه نميدارد جز خدا کسی آن. بينند

  .گروهی  که گرويده اند  آيات و نشانه های روشن وجود دارد

اولم يرو الی الطير فوقهم صافات و يقبضن ما يمسکهن اال الرحمن «
   207»کل  شیِء بصير انه ب

 را بر باالی مگر پرندگان بال  گسترده  و پر فراهم آورده : ترجمه 
.  را نگه نميدارد آنهاسر خويش  نمی بينند جز خداوند رحمن  کسی 

  . براستی که وی بر همه چيز بيناست

اين کلمه . ه کرد بايد به  کلمۀ يمسکهن  در اين دو آيه دقيقًا توج
ه است  که خداوند پرندگان را  در حيطه قدرت ديشگزارشگر اين  ان

و معنی ابتدائی فعل امسک، دست گذاشتن بر روی شی . خود  دارد 
  . و يا گرفتن و نگهداشتن چيزی است

اين آيات وابستگی شديد  پرندگان را  بفرمان الهی تأکيد  ميکند  که 
فت مطالعات جديد ، پيشر. بخوبی با معلومات  جديد قابل مقايسه اند

شگفت انگيز برخی  از اصناف پرندگان را  در زمينه برنامه گذاری  
در واقع بايد از وجود برنامۀ مهاجرتی . نقل و انتقاالت نشان ميدهند

. مضبوط است) جين ها(جانور » کدژنتيک«ای سخن گفت  که در 
از همين رو است که برخی از  پرندگان قادر اند  که مسير های 

نی را در دستگاههای راهداری که در وجود شان پيچيدۀ  بسيار طوال
پرندگان بسيار جوان ، بدون تجربه قبلی  و بی . بپيمايند تعبيه است 

پيمودن  اينگونه مسير ها هيچ راهنمائی نشان ميدهند که  قادر به 
  .ستند  و در تاريخ معين  به محل عزيمت اوليه  خود  باز ميگردند ه

Hamburger پرندگان رافت ، يکی از  و ظکتاب قدرتدر
مسير اين  .  آرام را منباب مثال بحيث نمونه ذکر ميکند اوقيانوس

 25000 که بالغ بر ميباشدعدد هشت التينی يا الفا پرنده  بصورت
اين پرنده مسير مذکور را در ظرف ( دارد )طی طريق(کيلومتر طول

  شش ماه  می پيمايد و حد  اکثر  با يک  هفته تاخير  به نقطه
معهذا اين  نکته  مورد قبول  قرار  )عزيمت ابتدايی خود باز ميگردد

گرفته است که  در سلول های عصبی  پرنده لزومًا رهنمود  بسيار 
در حقيقت  اين مسافرت  طوالنی . پيچيده  ای مضبوط  است 

مقتضی آنست  که در سلولهای عصبی اين پرنده  برنامۀ نوشته شده 
  )خداوند (208ويس کيست؟، اما بر نامه نباشد 

 : عوامل تشکيل دهنده شير حيوانی •
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ائ  تشکيل دهنده شير حيوانی ، مانند ساير بيان قرآن  در مورد  منش
  :مسائل با  معلومات  علمی  جديد مطالقت کامل دارد

و ان لکم  فی االنعام لعبرة نسقيکم  مما فی بطونه من بين  فرث و «
  209»دم لبنا خالصا سائغا للشاربين

، ما از براستی چارپايان شما برای شما عبرت انگيز اند : ترجمه
آنچه  در درون بدن شان  وجود دارد  و از اقتران و يا ارتباط ميان  

، شيری خالص  که برای .محتوای احشاء  و خون حاصل ميشود 
تفسير توسط شورای .(نوشندگان  گواراست، به شما  می نوشانيم

گر در اين مسئله  که قرآن آن را ا) 1973اسالمی قاهره چاپ 
گزارش داده است از رهگذر علم فزيولوژی در دستگاه گوارشی 

حاصل تغير و تبديلهای دقت نمائيم در می يابيم که مفهوم قرآن  
هايت مغلق کيمياوی  در طول دستگاه گوارشی باعث ميگردد تا ن

تبديل مواد  اخذ شده در اجزای بدن حيوان  به خون ، شير و انرجی  
  .شود 

اين مواد که در  محتويات  امعا ء و احشاء وجود دارند ، هنگاميکه 
 از تبديل شيميائی رسيدند ، از خالل جدارۀ روده  به درجه معينی 

اين گذار به دو . عبور ميکنند  و متوجه گردش خون ميشوند 
صورت انجام می يابد  يکی بصورت مستقيم يعنی از  طريق مجاری  

درين موارد  نخست به . ی لنفاوی، و ديگری غير مستقيم و شبکه ها
کبد ميرسند  و در آنجا  تغيرات ديگر پيدا ميکنند و سپس به گردش 

ولی سر انجام  کليه مواد ، از طريق . عمومی خون  واصل ميشوند 
  .گردش خون مبادله ميگردند

از تغذيه  اين غدد  . غدد پستانی  ترشح کننده  عوامل سازنده شيرند
 آنهامواديست  که پس از گوارش اغذيه  از طريق گردش خون  بد

ميرسد ، بنا بر اين خون است که  نقش انتقال  دهندۀ مواد حاصل از 
بازی ) و نيز اندامهای ديگر(اغذيه را  به غدد پستانی  ، مؤلد شير 

  .ميکند

 در سطح جدار  روده ها ، در  و خون هادر ابتدا محتوای  روده
اين نقطه دقيق  که نتيجه دست آورد های .  قرار ميگيرند برابر هم

کيمياوی  و فزيولوژی دستگاه  گوارش است ، در زمان  پيامبر 
اسالم  کامًال نا شناخته بوده  و حتی کشف ميکانيزم  گردش خون  

  تقريبًا ده قرن  پس از  نزول قرآن  صورت گرفته " هاروی"توسط
  . است 

جه به دوره ای  که قر آن نازل شده است ، به بظر محققين ، با تو
آياتی که به اين مفاهيم  اشاره ميکنند ، نميتوانندمبدأ و منشاء  بيان 

  .بشری داشته باشند
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                                       فصل پانزدهم

   و توليد مثلقرآن و انسان

سان مضامين و مطالب فراوانی در در موضوع ساختمان  و منظومۀ فکری وشخصيتی ان
 در طول اعصار و زمانه ها آنهامتون و ادبيات دينی و غير دينی بمالحظه رسيده است ، وانس

  . کوشيده اند تا اين شهکار خلقت را بشناسند

" تمدن امروز مبنای  مذهب خود را بر.    است مهمیمسئلۀ انسان  ، مسئلۀ بی نهايت
 به انسان است که ريشه های  آن از آتن گذاشته است که هدفش اصالت دادن" اصالت انسان

 جهانی تمدن  امروز در غرب ذهبان زير بنای  مکه به عنوه است شدپايتخت يونان قديم 
  . يحيت قرون  وسطی  حقيقتی است  در مقابل مذهب  مس منحيثرفته  است و اينقرار گ

آيا انسان را بعنوان يک  ولی اسالم در  بارۀ انسان  بعنوان چگونه  پديدۀ انديشيده است ؟ 
موجود  عاجز که هدف، غايه و آيديالش اين است  که در برابر خدا عاجز باشد دانسته 

الزمه اش   آيا اعتقاد به اسالم ؟آيا اسالم انسانيت را بعنوان  يک اصالت نمی گيرد ؟ واست
جز انسان است ؟ و يا بر عکس ، اعتقاد به اسالم  و اعتقاد بحقيقت  اسالم ، خود يک نوع ع

  اصالت بخشيدن  به انسان است  و ارزش قائل شدن  به فضائل او ؟

برای  فهميدن اين مطلب  بهترين راه اين خواهد بود که فلسفه خلقت را در اين مذهب 
چون مسئلۀ خلقت انسان از روی افکار و آراء سائر مذاهب مورد دقت قرار دهيم ) اسالم(

بحث را به درازا ميکشد و خود  پايۀ تحقيق عليحده ای ميباشد  ما  منحصرًا روی پايه های 
مثل مذهب موسی  و عيسی و ابراهيم  (خلقت  انسان  در اسالم و مذاهب قبل از آن ميپردازيم

  )و عليهذا

نرا چگونه  ، که اسالم مکمل آن نهضت است ، آتب  ابراهيمخلقت انسان  در اسالم  و يا ک
شناخته است ؟ آيا ميشود  مقام  انسان را  از کيفيت خلقت  انسان در قرآن ، سخنان خداوند و 

  يا سخنان  پيغامبر اسالم  در اين باره دريافت؟

ديان  و در ان در نظر خدا ، در نظر ادم در قرآن  ميتوان فهميد  که انساز داستان خلقت آ
بايد تذکر داد که زبان  مذاهب سامی  که ما اعتقاد به . نظر دين ما  چگونه موجودی است 
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اين بهترين و عالی ترين  .پيغامبران آن داريم زبانی است که به رمز معانی را  بيان ميکند 
 معنی  بدان دسترسی پيدا کرده است و از زبان اخباری  که مستقيمًازبانيست  که امروز  بشر

چنانيکه عبدالرحمن بدوی  فيلسوف معروف . را ادا ميکند  ارزش عميق تر و جاويد تر دارد 
از آنجائيکه مخاطب مذهب  تيپ های  مختلفی هستند  از عوام و : معاصر  گفته است 

تحصيل کرده و از طبقات مختلف ، و همچنان  مخاطب يک مذهب از يک نسل در يک زمان 
وت و متناوبی  هستند که در طول تاريخ  پشت سر هم  می آيند ، ا متفنيست ، بلکه نسلهای

ناچار . ندر ا دتفاوت بينش  با هم اينها  از لحاظ تفکر ، از لحاظ عمق تفکر و از لحاظ  ديد و 
زبانی که مذهب بايد برای بيان معانی مکتبش انتخاب  نمايد ، بايد زبان چند پهلو  و چند اليه  

اگر يک . اليه اش در يک نسل و هر پهلويش برای يک گروه روشن بشودای باشد  که هر 
پهلو باشد ، برای يک گروه روشن است و برای  گروههای ديگر  ارزشی ندارد ، يا در يک 
نسل اين مسئله روشن است  ولی در نسل دوم و سوم  ديگر حرف تازه ای نميتوان  از آن 

   210.ار ادبی که سمبليک است  جاويداندبرای همين است که تمام آث. استخراج کرد 

 نموده ايم که زبان مذهب يک زبان سمبليک  است  برای تبيينقسميکه در مباحث قبلی  
بسياری از  معانی  در مذهب هست  که در . مختلف برای  نسلهای مختلف بوده اند تبيين

 انسان بگويد  ی بايست معانی  ای را به روشن نبوده  از طرفی چون مذهب  مزمان ظهورش 
 ميگفت که اگر آنرا به زبان معمولی نمی گفت  برای مردم آن زمان روشن نمی بود  و اگر

 معنی تازه ای نداشت، ناچار  بايد به رمز ميگفته  تا در آينده اين رمز ها  در آينده ، مذهب 
مز  ر لذا قرآن معانی عميق را در زير. علمی و فکری انسان ، روشن شود به تناسب رشد 

ها  که ظاهرًا  معنی ديگری دارند  ولی در باطن به ميزانی که  انسان عميق است ، ميتواند 
  .آن باطن را کشف نمايد

  انسان از لحاظ اسالم چگونه خلق ميشود؟

ينی برای خودم  در زمين طاب  می کند  که من ميخواهم  جانشاول خدا به فرشتگان  خ
ست که در دين اسالم برای قداست انسان  بيان شده است که و اين واالترين تعالی اي(خلق کنم 

خداوند  )در هيچ  مذهب و يا مکتب های  اومانيستی اروپا و سائرين   نظير آن وجود ندارد
که از نظر اسالم  و از نظر کسی که مؤمن است  بزرگترين و متعالی ترين  است  و خالق 

را در خطابی به فرشتگان جانشين خود  در آدم  و مسلط و اشرف  بر همۀ کائنات ، انسان 
، يعنی رسالت انسان از  نظر اسالم، با همين  اولين خطاب خداوند  زمين  معرفی  می نمايد 

يعنی رسالتی را که  خداوند  در کائنات  دارد ، انسان بايد  در روی زمين .روشن می شود 
ان ، نمايندگی خداوند در روی زمين بنا بر اين اولين فضيلت انس. بنمايندگی خدا انجام دهد 

   211.است

ور اند ی و از آن جمله نيچه فيلسوف مشهور غربی به اين بااکثر اديان و مکتب های فکر
شبه شده  و ) مرد ها(فريده شده  است که بعد ها اينها با هم زن از يک موجود ديگری آ"که

و . دو از دو نژاد تلقی شده اند يعنی که اين هر . " در طول تاريخ  با هم آميزش  کرده اند 
  که  را از يک نژاد دانسته اند  هميشه خواسته اندآنها  هم اگر تقريبًا همۀ دانشمندان  و حکما 

 را از "واح" يلت دهند ، اما قرآن ميگويد  کهشت مرد رافضسرشت زن را  تحقير کنند  و سر
در اين .ره اند  و از يک سرشتآفريديم، يعنی که زن و مرد  از يک  خمي) آدم(سرشت مرد 

 قرآن  هر دو جفت انسان  يعنی زن و مرد را متقارن همديگر ميداند و جا متوجه ميشويم که

                                                 
 5تا2،ناشر بنياد دکتر علی شريعتی تهران صص،1381 ، دکتر علی شريعتی ، پاپ نهم 24ـ انسان ، مجموعۀ آثار شماره  210
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شده است از زن و مردپيوست هم  ياد آنهاحتی در هر امری که از طرق قرآن خطاب  به انس
لسوفانی که جهان بينی اسالم ورا و غير قابل مقايسه از جهان بينی غرب و في.شده است

و در . ادعای حقوق و تساوی زنان را بر عهده دارند ميباشد که ايجاب بحث مستقلی را دارد
اين جا بقسم  خالصه ياد آور ميشويم که قرآن از هر دين وآئينی بيشتر به تقارن بين زن و 

  . مرد اهميت قايل است

و جمادات از   و حيوانات و همۀ پديده ها ی طبيعی  و نباتات، آفرينشهاليکه همانسان درح
ندای ه پذيرفتن دعوت خداوندی در امر پذيرائی جانشينی اش ابا ميورزند اين انسان است که ب

بنا بر اين معلوم ميشود که . رب لبيک می گويد و خالفت او را در روی زمين می پذيرد
ه بر همۀ  انسان دارای  ارزش  و فضيلت  ديگری هم  هست و آن اينکه خداوند امانتی را ک

يعنی که انسان . ان بود که برداشت و قبول کرد رضه کرد  و قبول نکردند ، فقط انسهستی ع
حال اين امانت ) . به تصريح قرآن(در اين عالم ، هم نمايندۀ خداست و هم  امانت دار او 

چيست ؟ هر کسی چيزی ميگويد و قبل از اينکه به اين موضوعات بپردازيم  به اصل منشه  
  :ت انسان در قرآن می پردازيمخلق

 از قديم آنهابحث در باره توليد مثل انسان  نيز همواره از موضوعاتی بود است  که انس
ت يازند  بال ولی پيش از آنکه به تفصيل و توضيحی درستی دس. االيام به آن  پرداخته اند
  . يه های نا درستی  گرفتار آمده اندفاصله  در دامن  توج

 و   دانست ه ترين دوره تاريخ برای شانان در قرون وسطی که ميشود سيااروپائيبرای 
در اطراف مسئله توليد مثل   حتی در ازمنه جديد ، افسانه های مختلف  و خرافات متنوعی

يسم  پيچيدۀ توليد  مثل آگاهی از تشريح  و نزيرا برای فهم ميکا. ان کرده اند انسان عنو
ضرورت داشته  و کمک علوم پايه ، به جنين ) مکرسکوپ(ی استفاده از آالت دقيق  آزمايش

  .ر و بافت شناسی و فزيولوژی وعلم قابلگی  الزم بوده استی شناس

اما قرآن وضع ديگری دارد ، در جا های مختلف قرآن ، مکانيسم دقيق اين مسئله، ياد 
بل مطلب نا مراحل مختلف آن ، کامًال مشخص و معين  ميگردند و در مقا. آوری  می شود 

رد، تا بيان  مطالب با کلمات  و تعبيرات  ساده صورت ميگي. صحيحی  نيز عنوان نميشود
اما  .  امر می پردازد قرآن در دها آيه  به بيان اين. د  باشآنها در يافت  فهم انسان  قادر به

وليد  همۀ آيات  در يک جا جمع نيستند ، و در هر کدام يک يا چند نکتۀ مشخص از فرآيند ت
د  همۀ آيات  را در بنا بر اين برای دريافت  مجموعۀ  مطلب باي. مثل انسانی  تقرير ميشوند

   .  آسان گرددآنها کرد  تا تفسير   يکجا جمع 

اين فرآيند ها ، در ميان پستان داران . توليد مثل انسانی ، نتيجۀ فرآيند های متعدد است
ت  که در لولۀ زهدان  صورت اس" وولا"رحلۀ اول مرحلۀ بار وری م. مشترک است 

. اوول از تخمدان  در وسط دوره ايکه  مابين دو عادت ماهانه است ، جدا ميشود . ميگيرد 
، و يا دقيق تر بگوئيم ، يک اسپرماتوزوئيداست  زيرا يک .عامل بارور کنند ، اسپرم مرد

روری ، مقداراندکی از در نتيجه برای صورت پذيرفتن با. سلول برای اين امر کفايت ميکند
مايع مذکور را که بيضه ها ميسازند  موقتًا در . مايع منوی ، حاوی اسپرماتوزوئيد کافی است

 به مجاری نوعی مخزن و يک رشته از مجاری  ذخيره ميشود  و مخزن مذکور سر انجام 
ه در طول مجاری  مذکور نيز يک رشته  غدۀ فرعی وجود دارد  ک. ادرار سر باز ميکند 

اما اين ترشحات  که به اسپرم افزوده ميشوند دارای عناصر بارور .دارای ترشحاتی هستند 
تخمی که توسط اسپرم بارور ميشود ، در نقطۀ مشخص از دستگاه تناسلی زن . کننده نيستند 

بدين معنی که تخم از خالل  لوله ها  بدرون رحم وارد : ، استقرار می يابد  يا خانه ميکند 
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بری  رحم در ستو در بدنۀ آن خانه و النه ميکند  و پس از تشکيل جفت  و کمک آن ميشود  
اگر تخم بارور شده  . و عضالت آن وارد ميشود و به معنی  کامل کلمه  بدان آويزان ميگردد 

بجای آنکه در رحم جای گيرد ، در خارج از آن ، يعنی در لوله ها  ثابت شود ، آبستنی 
  .منقطع ميگردد

از زمانيکه  با چشم  غير مسلح  قابل رويت است ، بصورت  يک تودۀ گوشتی  جنين 
و در آغاز نمای موجود انسانی  را در درون اين توده  نميتوان  تشخيص . مالحظه ميشود 

اين  موجود  در طی مراحل چند ، در درون تودۀ گوشتی  شکل مذکور  نمو وباش می . کرد 
درين مراحل قوائم بدن  انسان  .  شناخته شده اند کور  کامال در حال حاضر ، مراحل مذ.يابد 

استخوان بندی در اطراف آن ، عضالت و سلسلۀ اعصاب ، و : سر و صورت می يابد 
با توجه به اين مفاهيم ، به برسی  ). امعا و احشاء(دستگاه گردش خون  و اندامهای درونی 

  .ی  امروز می پردازيم  با معارف علمآنهااطالعات  قرآنی  و مقايسه  

     :توليد مثل در قرآن

اشکال اول ، ناشی از پراگندگی  . دريافت محتوای قرآن  درين باب  اندکی دشوار است 
  .آيات مربوط به اين بحث  در سراسر قرآن است  ولی مهمتر از آن  اشکاالت لغوی است

به .تفسير های موجودکسانيکه بعلوم دقيقه  سروکار دارند ، با مالحظۀ ترجمه ها  و 
قسمت اعظم ترجمه ها در جريان ايجاد انسان  : برای مثال . معانی صحيح دست نمی يابند 

سخن ميگويند  حال انکه اين بيان ، " تعلقو " وابستگی" ويا" خون بسته " و " دلمۀ خون"از 
سان زيرا ان.  نا معقول است در اين زمينه  تخصص دارد ، کامالدر نظر دانشمندی که 

هيچگاه دارای چنين وضعی در آغاز نيست ، در قسمتی که  مربوط بخانه کردن و النه نمودن 
تخم در رحم  است  خواهيم ديد که متخصصان  مشهور زبان عربی  بعلت فقد فرهنگ علمی 

همين امر نشان ميدهد  که برای فهم  کلمات و آيات قرآن ، همکاری . ، دچار اشتباه شده اند 
 کسانيکه   وکسانيکه با زبان عربی آشنائی کامل  دارند،  : روه ضرورت  است ميان دو گ

و همچنان مفسرين ميبايد از اعجاز و استعاره های که . رف علمی است اسرو کار شان با مع
 ميباشد بهره داشته  نيز الزامیا در گذشته از آن بحثی داشتيم کهدر قرآن بکار رفته است و م

  .  واقعی خويش را پيدا کندتبيينلمی قرآن  باشند  تا يک متن ع

مرحلۀ نهائی اش در رحم مادری   قرآن نخست به  تبديل پی در پی  جنين تا رسيدن  به
  :اشاره ميکند

ة ما فی ای صور*ک فعدلکفسوالالذی خلقک * يا ايهااالنسان ما غرک بربک الکريم «
   212»*شاء رکبک

دگار  کريمت  فريفته ؟ همانک  تو را بيآفريد ، چه تو را به پرور! هان ای انسان : ترجمه
  .واست ترکيبت  داددر هر صورتی که خ. س بياراستد پس راست آوردت ، پ

  213» وقد  خلقکم اطوارا«

  .خداوند شما را مرحله بمرحله  آفريد: ترجمه
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وريهای عمومی  به چند نقطه  مربوط به توليد مثل  انسان  متن قرآن را  در کنار ياد آ
  :ره ميکند ، نکات مذکور را  به ترتيب زير  ميتوان طبقه بندی کردشاا

  .که در نتيجه دخالت  مقداراندک  از يک مايع ، صورت می گيرد: باروری  .1
 ارور کنندهماهيت  مابع ب .2
 ا استقرار تخم بارور شده خانه گرفتن  ي .3
  تحول يا تطور جنين .4

:                                    ايع  صورت  می گيردکه در نتيجه مداخله  مقداراندک  از يک م: باروری.1

 اين باب بکار ميبرد  ، در قرآن يازده مراتبه ، به اين  نکته اشاره ميکند  و کلمۀ را که در
  :ير ديده  ميشودآيات ز

  214»خلق االنسان من نطفه «

که نطفه همان  اسپرموتوزوئيد است .يدبيافر) نطفه( از قطره منی  راخداوند  انسان: ترجمه
ی است که از مردها به هنگام قرابت جنسی  مايع در بيولوژی استفاده ميشود و اين کلمهکه

انزال ميگردد و کوچکترين واحد  اين  ماده را که باعث بارور شدن تخمه ماده گرديده ميتواند 
 کلمۀ نطفه  با کلمۀ  اسپرم  همراه و در آيۀ ديگر . منی يا نطفه و يا اسپرموتوزوئيد ميگويند

  :است

  215» الم يک نطفة من منی يمنی «

  .مگرنه  انسان مقدار کمی از منی بود  که ريخته ميشد: ترجمه

   نيز مشخص  به اسپرم است که از اندامهای تناسلی مرد در حين تقارب  ترشح منیکلمۀ 
جا داده شده ) قرار( و مقر ثابت  ميگويد  که قطره منی ، در يک محلآيه ديگر قرآن. ميشود

  .است زن است  که مکان مذکور ، همان دستگاه تناسلی 

  216» ثم جعلناه نطفة فی قرار مکين«

که مقصود از قرار (  اديم  دآنگاه وی را بصورت نطفه  در آرامگاهی استوار جای: ترجمه 
ه واقعًا از بيانات واما  چيزی ک)  قرار گرفتن  نطفه برای رشد در اندام مادر استمکين 

زيرا  زيست . قرآن مهم است قرار گرفتن مقدار قليلی از  ماده نطفه در اندام  زنانه است 
فقط يک   تجربگاه به اثبات رسانيده اند کهشناسی امروز هم با پيروی از  اشاره قرآن در

  .در ميشود واحد  ماده باروری است باعث رشد نطفه در اندام مااسپرماتوروئيد که کوچکترين

  :  ماهيت مايع  بارور کننده.2

 جالب توجه است آنهاقرآن در باره  اين مايع  بارور کننده  صفاتی را بکار ميبرد  که مطالعه 
.  
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  )  سوره قيامه38آيه (ـــ اسپرم يا منی  با شرحی که در فوق  بدان اشاره کرديم 

  " مايع تراونده ، افشان و جهان"ـــ 

   217»خلق من ماء دافق«

  .انسان از آبی افگنده  و ريخته شده  آفريده شده است : ترجمه

  ":مايع خوار و بی مقدار "ــــ

  218» الم نخلقکم  من ماء مهين«

  مگر ما شما را از آبی خوار و بی مقدار نيافريديم : ترجمه

بلکه  اين صفت .اظر به کيفيت مايع  دانست را نبايد ن) مهين(خوار و بيمقدار ظاهرًا صفت 
ا در رابطه  با اين واقعيت بايد تفسير نمود  که مايع مذکور  از مخرج  دستگاه ادرار  ر

  . وبه هنگام خروج ، راهی را که ادرار طی ميکند ، می پيمايد . بخارج ريخته ميشود 

  ) امشاج" (آنچه آميخته و مخلوط  است"با "مخلوط ها و آميخته ها " ـــ

  219». . . اجانا خلقنا االنسان  من نطفة امش«

  ما انسان را از نطفه  مخلوط  و آميخته  بيافريديم: ترجمه

   مايع مرکب  از ترشحات گوناگونی است  که از غدد زير تراوش ميکننداين

  :بيضه ها •

اسپرماتوزوئيد سلولی است  با دمی .ترشحات غدد تناسلی مرد ، حاوی اسپرماتوزوئيد است   
  .تدراز  که در يک مايع آبکی شناور اس

 : کيسه نطفه •

ترشحات . اين اندام ها ، مخزن  اسپرماتوزوئيد  اند  و در نزديکی پروستات  قرار دارند 
  . ، دارای عنصر بارور کننده نيستآنهامخصوص 

 :غدد  ضميمه مجاری ادرار •

 نيز ماده littreو غدد ليتره. دن مايع سيال ترشح ميکنMeryيا مری Cooperغدد کئوپر
  دزج ترشح مينماينل
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مهمتر  . اين مخلوط همان  امشاجی است  که قرآن بروشنی  از آن سخن ميگويد   
آنکه نه فقط قرآن از اين مايع  بارور کننده ياد ميکند ، مايع که مخلوط از عناصر مختلف  

يزی تأمين ميکند که از اين مايع  ته هم ميشود  که ذريۀ انسان  را چاست ، بلکه متذکر اين نک
  :معنی آيه زير چنين است . دداستخراج ميگر

    220»ثم جعل نسله من ساللة من ماء مهين«

  سپس ما نسل او را  از جوهر و بيرون کشيدۀ  آبی خوار  و بيمقدار  ساختيم : ترجمه 

کلمۀ سالله   که ما به جوهر و نقاوه  ، ترجمه ميکنيم ، بمعنی عصاره ايست  که از 
 بهر گونه که  بهر حال اين کلمه . شی است چيزی کشيده ميشود  و بهترين قسمت يک 

  .وشن است ، و معنی آن بخشی از يک چيز است  رترجمه شود ، مقصود

بارور کنندهاوول  نيز سلولی است  بشکل دراز و دنباله دار  به اندازه يک بر ده هزارم  
 در و( عادی شرائطحصه  يک ملی متر است  از ميان دها مليون واحد  اين سلول  که در 

 25انزالی که چند سانتی متر مکعب  منی است ، هر سانتی متر مکعب آن  تقريبًا حاوی  
وذ  از مرد بخارج فرستاده ميشود ، که يک واحد آن موفق به  نف.)مليون اسپرماتوزوئيد است 

 زن ميشود ، و بقيه در راه باقی می مانند  و موفق نمی شوند که مسيری را در اوول يا تخمه
ا بر اين فعاليت بن. ل لوله ها  به اوول ميرساند ند  که نطفه را از مهبل و از خالطی کن

اساسی  از آن  يک بی نهايت  کوچک است  که مستخرج از يک مايع  با ترکيبات پيچيده 
  .ميباشد 

اکنون چطور  ميتوان ، به قرآن توجه کرد  و از هم آهنگی ميان  متن آن  و اطالعات 
  مد راجع به اين پديده ها  به شگفت  نياعلمی  اين عصر ،

  النه کردن تخم در اندام تناسلی زن .4

.  تخم پس از آنکه  در لوله رحم بارور شد ، بجوف رحم می آيد  و در آن جای ميگيرد 
قرآن از رحم که بارور شده  در آنجا . اين امر را خانه گرفتن و النه  کردن تخم می  نامند 

  .ردمستقر  ميشود  نام می ب

  221»ونقر فی االرحام ما نشاء الی  اجل مسمی. . . «

  .آنچه را ميخواهيم  تا مدت معين  در رحم ها قرار ميدهيم :. . . ترجمه 

پس از استقرار تخم در رحم ، تخم در جريان نمو  و بالش خود ، نظير ريشه های درخت  
ه رحم آويزان می شود در  خاک  پيش ميرود  و در ضمن رشد خود  به معنی واقعی کلمه  ب

نج  بار در قرآن  اين آويزان شدن ، پ. آشنائی به اين مطلب  از کشفيات عصر جديد است .  
  :ذکر شده است  نخست در دو آيه سورۀ علق

  222»خلق االنسان من علق* اقرأ باسم ربک الذی خلق«
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  .  بيافريد انسان را از آنچه  بند و آويزان ميشود . بخوان بنام پروردگارت که آفريد 

معنی مذکور ،معنی ابتدائی  .  است  علق چيزی که بند و آويزان ميشود ، ترجمه  کلمه 
که  يک . آمده است " خون بسته"غالبًا در ترجمه های قرآن ، در معنی اين کلمه . کلمه است 

زيرا انسان هيچگاه  . چنين بنظر ميرسد  که اين ترجمه صحيح نباشد . معنی اشتقاقی است 
ترجمه ديگر اين کلمه هم  که عالقه و . از مرحلۀ خون بسته  و دلمه شده  گذر نمی کند 

معنی اولی و ابتدائی کلمه ، يعنی چيزی که  بند و . اتصال  و وابستگی است  نا صحيح است 
  .دآويزان ميشود ، کامًال با واقعيتی که در حال حاضر  بکرسی نشسته است ميخوان

، به تغير و تبديلهائی  متوالی در اين آيات . آيه ديگر نيز آمده  است  اين مفهوم در چهار 
  .از مرحلۀ قطره  منی  گرفته  تا پايان کار اشاره ميشود

ثم ثم من علقة  م من نُّطفٍة ثٍُِمن تراٍب فِإ نَّاخلقناکم  ياايهالناس ان کنتم فی ريٍب من البعث «
  223» . . . م خلَّقِة و غير مخلقة لنبين لکٍة ّمغتمن  مض

  »از آنچه بند و آويزان  ميشود  خلق کرديم. . .  پس ما  شما را : . . . ترجمه قسمتی آيه

  224»ثم خلقنا النطفتة علقة«

  .پس ما نطفه را ، چيزی که بند و آويزان  ميشود  در ساختيم: ترجمه

  225»من نطفة ثم من علقه. . . هو الذی خلقکم «

  . و سپس  از آنچه بند و آويزان ميشود ، بيافريداوست که شما را از نطفه : ترجمه

  226»ثم کان  علقة فخلق فسوی*الم يک نطفة من منی  يمنی « 

يزی که بند و پس چ. از منی بود  که ريخته ميشد مقدار کمی ) انسان( مگر   نه: ترجمه
  . گرديد  و خداوند وی را هم آهنگ و راست کردآويزان  ميشود 

 فوق مالحظه کرديم ، در قرآن ، اندامی که آبستنی  در آن طی همان طوری  که در آيات
 وصف ميگردد  که در زبان عربی  همواره برای زهدان  استعمال ميشود ، لمهميشود ، با ک

  :ميخواند " قرار مکين"در برخی از سوره ها  نيز اين اندام را  بنام 

  227»ثم جعلناه نطفة فی قرار مکين«
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  . نطفه در آرامگاه و قرارگاهی  استوار جای داديمآنگاه وی را بصورت:ترجمه

  : جنين  در درون رحمتحول و تطور .5

قرآن به تطور و تحول جنين به داخل رحم  شرح داده و ياد آوريهايش  کامًال  منطبق با 
مطالبی است  که در حال حاضر  از بعضی  مراحل نمو  و بالش جنين ميدانيم  که اين  

  .ن  نکته ای نيست  که بتواند مورد  ايراد علم جديد قرار گيردتشريح  دارای کوچکتري

قرآن پس از اوردن  تعبير مناسب ، آنچه بند يا آويزان ميشود ، ميگويد که جنين  مرحله 
ميگذرد  و سپس  بافت استخوانی  که با گوشت پوشيده ) نظير گوشت جويده شده (گوشتی 

  :شده است ، ظاهر ميگردد 

 فکسونا  العظام  لحما فة علقتة فخلقنا العلقتة  مضغة فخلقنا المضغة  عظامانا  النطقلثم خ«
  228»ثم انشأ ناه خلقا آخرفتبارک اهللا احسن الخالقين 

 مينمايد که بهترين مخلوق را به اين  ترتيب  خلق کرده تبيينخداوند در اين آيه : ( ترجمه 
م و آنگاه آنچه را که آويزان ميشود  پس نطفه را چيزيکه بند و آويزان ميشود ، کردي) : است

  آنهاپاره گوشتی جويده شده  نموديم  و گوشت پاره را استخوان کرديم  و بر  آن استخو
مه ان گوشت جويده ترج( . و آنگاه وی  را خلقتی ديگر پديد ساختيم گوشت تازه پوشانديم

گرفته است  شايان حم است  اين تمايز  که در قرآن صورت مضغه و گوشت  تازه  بمعنی ل
  .دقت است  

يا نطفه ايکه بار ور شده است در ابتدا يک شی کوچک است که حتی با چشمان " رويان "
وی آن ميباشد و زمانيکه اين موجود کوچک به قابل رويت نميباشد که اولين مرحله منعادی 

 ديده بچشموشت  کوبيده ميباشد که در اين صورت رشد و نموی خود شروع ميکند بشکل گ
ندی و رويش گوشت در اطراف آن  بصورت منظم   جا سيستم استخوان بميشود که از همين

های عضالتی  پوشيده   با توده ی شکل گرفته آنهاو متناظر شروع ميگردد  اين استخو
  . يا گوشت تازه به همين  توده های عضالتی اطالق ميگرددميشوند  که عنوان  لحم

خی از  قسمت ها  متناسب اند  و بر خی در مقايسه  با وضع در جريان  نمو  جنين ، بر
اشکال " که بمعنی تشکيل يافته  بهمخلق  بعدی  فرد کامل نامتناسب  جلوه ميکند ، آيا معنی 

  است  و در آيه زير آمده  همين نيست ؟" متناسب 

    229» . . . ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة و غير مخلقة . . . فانا خلقناکم «

                                                                                                                                            
 صورتی و ،مشا را در درون بدن مادرا�تان در دل سه تاریکی: ترمجه» ...یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثالث«
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سپس  از چيزيکه  آويزان ميشود  و آنگاه از پاره گوشتی  . . .  شکا را آ:ترجمه قسمتی آيه
  .خلق کرديم . . . تصوير گرفته  تمام آفريده  و يا تصوير نا گرفته ، نا تمام  

  :قرآن به ظهور حواس و اندامهای  درونی  نيز اشاره ميکند

  230» ما تشکرونل لکم  السمع و االبصار و االفئدة قليالو جع« 

   بساخت) با اندامهای درونی(و خداوند برای شما گوش و چشم  و دلها : ترجمه قسمتی

  :قرآن از تشکيل جنس  مرد و زن  سخن ميگويد

  231»من نطفة اذا تمنی*و انه  خلق الزوجين  الذکر و االنثی«

اين . بيافريدو براستی خداوند جفت نر و ماده را از نطفه  بهنگاميکه ريخته ميشود :ترجمه
آيت  هم آهنگی  اشارات قرآنی را در مورد وفق آن با علوم جديد جنتيک و علوم والدی 

 موقع نزول قرآن  علم بطور واضح و مسلم از اعجاز قرآنی را نشان ميدهد ، چرا که در
آشنا ئل علمی قطعًا نا ا وجود نداشت و مردمان عصر نزوال قرآن با ابنگونه مسجنتيک اصًال

  . ميباشدیيت  عبرت انگيز اند که اين  موضوع دارای  اهمبوده

ی  اروپای قرون وسطی  در سيتم های تفکرکس در نظامهای ساير اديان مخصوصًابرع
از افسانه ها و نظرات بی  پر و پايه بوده ميخته با خرافات و ابهامات  ناشی اين مسانل  آ

همينقدر ميگويد که منش  هر هاروی صرف 1651است حتی چند قرن بعد يعنی در  سال 
چيز زنده يک تخم است و جنين هم قسمتی بعد از قسمتی  تشکيل ميشود و حتی در عصر علم  

  هنوز اين سوال مطرح بود که نقش سپرموتوزوئيد چيست؟

 نيز در همين گروه جای " بونه"زرگ  در جزو دستۀ  اولی بوده ون  ب داطبيعی" بوفن"
حاوی جرثومۀ کليه ) مادر  نوع انسان(است  که تخمدان  حوا ع اين نظريه فدارد  و مدا

اين فرضيه  در قرن هجدهم  . اخالف وی بوده  و تخم هر يک در ديگری  تعبيه شده است 
بيش از هزار و اند سال  قبل  از اين عهد ، و در دوره  رواج  . هم نيز مورد توجه بوده است 

 قرآن آشنا شده اند ، و اين قرآن در بارۀ توليد مثل دکتورين های خيال پردازانه ، آدميان با
  آنها که آدميزادگان  برای کشف انسان  با بيانی ساده  به عرضه حقايق  اوليه پرداخته است 

  . اند رانيدهاز طريق علمی  قرنها وقت گذ

  : قرآن و آموزش جنسی .6

ئله  ان کرده ، و در مسمعاصران ما گمان ميکنند  که در کليۀ قلمرو ها ، اکتشافات فراوا
آموزش جنسی نيز  ابداع و ابتکار نموده اند  و هم گمان ميکنند که آشنائی جوانان  با مسائل 

ن گذشته ، جهل و نادانی عمدی  د های عصر جديد است، زيرا در قروحيات  از دست آور
  . حکمفرما بوده و از اين جهت اديان نيز مسئول بوده اند

 ، نشان داد که مسائل نظری  مربوط به توليد  مثل انسان ، چهارده آنچه در اين بخش آمد
بايد توجه داشت که با . قرن قبل ، تا آنجا که ممکن بوده ، در اختيار بشر قرار داده شده است 
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نبودن اطالعات  تشريحی و آگاهيهای مربوط  به وظايف االعضا ء  طرح بحث  تنها به 
  . است  ساده ممکن بوده توصل بيک زبان 

در عين حال  وجوه  عملی قضيه  نيز به سکوت  برگزار نشده است ، در قرآن مطالب 
فراوانی راجع به زندگی علمی و طرز سلوک و رفتار  آدميزادگان ، در اوضاع و احوال  

  . مختلف  زتدگی  وجود دارد ، و زندگی جنسی نيز  از اين توجه بر کنار نمانده است 

ماتی  کلاين آيات با. جه  رابطه جنسی  به معنی اخص مربوط ميشود دو آيه قرآن به  نتي
متأسفانه  . به بيان مطلب می پردازند که ترکيبی از تمايل  به دقت نظر  و رعايت ادب  اند

 متعجب می شويم آنهاوقتی به ترجمه ها  و تفسير های اين آيات  رجوع ميکنيم ، از اختالف 
 بودم  ، ترجمه ايکه در اينجا  بدست ميدهم ، ددرتت مديد ماين آيات مددر باره ترجمه .  

   232.استاد سابق دانشگاه بيروت  است" ژيرو" مرهون 

  233»يخرج من بين الصلب و الترائب* خلق من ماء دافق«

) در نتيجه( خداوند انسان را از آب تراوندۀ  ريخته شده  ای  خلق کرد ، که : ترجمه
 .مرد  و نواحی جنسی  زن  خارج ميشودالحاق و اقتران  ناحيۀ  جنسی 

  ترائب  و منطقه جنسی زن را به کلمه جمع صلبقرآن ، منطقه جنسی مرد را  با کلمه 
 تراجمی از اين آيات است که صحيح تراين مراحل  اين و ترجمه باال از جملۀ.ذکر ميکند 

 که آيات فوق را البته در بعضی از تراجم. پروسه را به درست ترين اصلوب ذکر کرده است
ن  َاَهانسان از مايع تراونده  و ِج: که بيشتربه يک نوع  تفسير شباهت دارد چنين آمده است

ی سينه  بيرون می آيد که اين ترجمه آنهاخلق شده  است  که از ميان تيرۀ پشت و استخو
  . مفهوم نميباشد  کامًالتفسير مانند نيز

. نيز، در موقعيت های مختلف  اشاره شده  استبه سلوک مردان  در  روابط با زنانشان  
در .   از سوره بقره راجع بدورۀ قاعدگی  زنان دستوری  وجود دارد 224و  223در آيات 

آغاز کالم  به منع بر قراری  رابطه جنسی  در ايامی که زن  دورۀ عادت ماهانه  را 
توجه را به اين نکته  جلب اشاره ميشود ، در پايان کالم ، بطور غير مستقيم  . ميگذراند 

و باالخره  پايان  آيه  ظاهرًا اشاره . ميکند  که هدف نهائی از رابطه جنسی ، توليد مثل است 
در مورد اين آيات ، . اين دستورات جنبه عمومی دارند . ايست  به مقدمات رابطه  جنسی 

ا  و هم جا های ديگر مسئله جلو گيری از حاملگی  را مطرح کرده اند، اما بنظر ما در اينج
اما آيات  متعدد . به سقط جنين نيز اشاره نشده است . قرآن  بدين معنی اشاره ای نميشود 

زۀ کافی صراحت دارند  جنين  سخن ميگويندبه اندایمذکور در فوق که از تغيير و تبديل متوال
" د ميشود نان و بچيزيکه آويز" خاصۀ ل لقی ميشود  که بال مرحلۀ  شکل يافته  تآدمی از: که 

و با عنايت  به احترام مطلق  شخص انسان با توجه به اين شرائط . مخصوص ميگردد) علق(
ريح  سقط  جين، مستفاد محکوميت اصولی  و ص)  اشاره ميشودکه غالبًا در قرآن بدان (

  .ميشود

روابط جنسی در شبهای  ماه رمضان مجاز است ، اما برای حجاج  در دورۀ حج  
  .ه استثنائی وجود ندارد و اين رابطه ممنوع استهيچگون
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  :قرآن در مورد  عادت ماهانه  در مورد طالق  اشاره ميکند

و الاليی يسن من المحيض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثالثه اشهر والالتی لم يحضن «
     234». . . واوالت االحمال اجلهن ان يضعن حملهن

) پس بانيد که(  که از حيض نا اميد اند  در گمانيد اگر در بارۀ عدۀ آن زنان تان:ترجمه
ئی که حيض نشده اند  سه ماه است  و عدۀ بارداران  نيز آنست  که آنها و نيز عدۀ آنهاعدۀ 

  .بار خود  بگذارند

مدت انتظار  با عدۀ  مورد بحث ، مدتيست  که ميان ايقاع کامل طالق و هنگام جواز  عقد 
  .بعدی فاصله ميشود 

 از زنانی که از  قاعده شدن نوميد اند ، زنانی اند که به دوران  يائسگی رسيدن مقصود
 سه ماهه بايد صبر کنند  و پس از اين شان مشکوک است ، و اين گروه يک مدت احتاطی 

  .مدت  ميتوانند مجددًا ازدواج نمايند 

ماه عده دارند  ، سه )ولی در سنی هستند که بايد خون ببينند(و زنانی که حيض نمی بينند 
  .و عده زنان حامله  وقتی بپايان ميرسد  که وضع حمل نمايند 

که البته کليه اين  مقررات  با اطالعات فزيولوژيک  هم آهنگی کامل  دارند ، عالوه بر 
  .اين  راجع به بيوگان  نيز ، فرآن  دارای مقررات دقيقی است 

ه توليد مثل  انسان  و هم راجع  به خالصه آنکه ، هم در مورد مطالب  نظری و مربوط ب
مسائل عملی  مربوط به زندگی زنا شوئی  و روابط جنسی زن و شوهر ، قرآن هيچ مطلبی 
ندارد  که با اطالعات  و معلومات علمی  جديد  و نيز با اموری  که منطقًا نتيجۀ اين  

       235.اطالعاتند، مغايرت و مخالفت داشته باشد

                                                                          
  
  
  
  
  

  همده شانزفصل 
  انسان و آزادی

از و پر خم  از نقطه  نظر تاريخی در چگونگی زندگی بشر عطف توجه شود راه دراگر
ی نسل بشر گذشته است به که شمارش همۀ اين ماجرا ها که باالو پيچی را پيموده است 
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صرف همينقدر ميتوانيم در اين مختصر بگنجانيم که  . از مند استيده ای نيتحقيق علح
کاروان  تاريخ بشر  از سر زمين های بدويت  و مراحل وحشی گری و صيد و شکار و 

 ظام نحيد و  تجربه و دانش و اجتماعاتعصر  حجر گذشته باآل خره به  عصر  تفکر و تو
ولی باوجود اين همه . ه به تمدن ميرسنديافته و قانون و حکومت  و اجتماع و ملت و باالخر

 که در هر زمانی بر هستی طی طريق انسان قادر شده نتوانست تا از بند عالئق طبيعت مادی
ر نمايد و هنوز هم انسان   اکثرًا آزمندانه و ظلم ستيزانه بوده گذاش مقدر بوده   و اين  تقدير

در درون افکار و آالم ، از اين دست  همه چيز باز هم در مقابل پديده  های ناشیدر باختۀ
که ميشود فهرست  طوالنی .خود گاه فرياد بلند ميکند و زمانی را هم به سکوت توام  ميسازد

رد و در اين فهرست ها نام  حق ای از يورش و غارت ، دزدی و هتاکی ناموسش راارائه دا
 بيسواد کردن و صد و بيسوادی وردگی ، انسان فروشی کشی ، قانون شکنی ، خالف شرع، ب

  .  ديگر را افزود هاعوارض
وقاتش احسن التقويم خطاب آن انسان که خداوند او  را در بهترين موقعيت در ميان مخل

بينائی و کمال  و زيبائی و پاکی و آزادی  را کرد و آن ، انسان که خدای مظهر        
و ميدانست و ارزش های او را پرستش ميکرد و خود را آفريدۀ او و جلوه  و آيه و جانشين ا

در خود می پرورانيد که توسط پيامبران الهی برايش رهنود بود و ارزش های آوردۀ او به 
از جوهر ناموسش ارج ، به روحش جهان و به جهانش رنگ و سرور می بخشيد يکباره 

 عقل فاصله گرفت و خود را در بند سرکشی های پيشتاز تمدن  جديد که جهنم جديد را در
ش حفر کرده است ساقط ساخته به عوض  انگيز خوييش پايش به گودی  سياه چالهای هولپ

خدايان عصر  شرک و بت پرستی  و  بندگی خدا بندگی خدايان  پنهان و آشکاری راکه
  .ش در خوان خود نشانده استز آنهااو را به مذلت  و بندگی خواساطير پست تر ا

بشری و خويش آوند ی انسان و طبيعت را  توجيه انسان آن خدای توحيد که وحدت وجود 
ميکرد و ارزشهای متعالی  انسانی  رابا پرستش خويش در انسان  همواره زنده ميداشت  و با 

کره هستی شعور و هستی و رابطه  با جهان و نظام طبيعت و پيبودن و زيستن  انسان و با 
 عشق ورزيدن  و پرستيدن و  انسان در شناخت و که ، و يافت های فضيلتیمعنی ميداد

افت و به تمام نامهای پيروی کردن و حتی سر سپردن بدانها  تکامل وجودی و معنوی می ي
عان برتری خويش را از سائر امم پست و در ضاللت افتاده ابراز ميکرد سخت در پاک اهللا اذ

ی کمونيزم حيطۀ امواج تبليغاتی  روشنفکران  بورژواری  نو خاسته و منطق ديالکتيسن ها
 که)بيست و يکم(اروپای قرن نزدهم و بيستم «شکست خورده  که بقول داکتر علی شريعتی 

» مست شان کرده بود " پول"بودندو بوی " ماشين "و " استعمار"  نا مشروع زنای فرزندان
و جهان از ذهن  و زندگی جامعه  جديد رفت و بجای آن  فرهنگ و اخالق و  روانشناسی 

 نژاد ،ادی و بازاری را که خاصتگاه شان ،پول، مصرف ، رفاه، سکس ، خونبينی پست  م
و ارزشهاو فضائل مذهب و اخالق و فلسفه " صفات معبود"، رقابت ، قدرت ، اينهاست 

همين روشنفکران  که اخالف شان هنوز خط مشی .زندگی که ما در باال  ذکر آنرا کرديم
که در فلسفه  زندگی و معانی جديد  در فرهنگ اسالف شان را رعايت دارند  اذعان دارند 

آواز بلند کرده اند که  "  علم"بورژوازی  مدرنی که روشنفکرانش از سه قرن قبل  پيش ـ بنام 
 و .رابجای وی بنشانيم" انسان"رابر ميگيريم  تا "خدا "از محراب ايمان  توده های  مردم ، 

 ايثار ، فداکاری ، ،ت ، بزرگواری،جوداز همين جاست که بجای زيبائی،خير، حقيقت، رحم
با پيش کردن اين شعار    ... کمال  ، آزادی هدايت  نجات،آگاهی، عدل ، عشق و برادری و

القی  و فضائل معنوی  نيازی بخدا ندارد ، و از پرورش نسل ما  بر اساس ارزشهای اخ"که 
القی   آسمان ارزشهای اخمی بينيم که" د اين پس عقل را در پرورش اخالقی جانشين خدا کر

  .ختندانی را در پای پول و بازار فرو ريرا سياه وپايه همۀ ارزشهای انس
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اط نقش ها ی جای پای خوبان از بسوهش موجوده هدف مندی سياسی ندارد آما  وقتپژهرچند   
 باشد و ما  نقوش کشيده خواهد شد که امکان  يافتن آن گردد ال محال نفس ها به انجانبزائل
   : نيز بگذريم سياست ده های  نگردد ناگزير هستيم از پيچ و خم جااطريکه حق پامالبخ

 کمتر از نظام يکی ديگر از مکتب های  هوچی گری که در بی بند و باری و الابالی گری
د فلسفۀ توجيه در فساد و تباهی بشر حد و مرزی  را نمی شناختنبازار نخواهد بودو آنها نيز

 هست  زيرادر نزد اين گروه  خير و شر عقاب و ثواب  چوکان کمونيسم درکننده ال دينی
رزالت و جوانمردی همه چيز يکسان بلکه بی تفاوت است ، زيرا اين گروه از اشخاص وقتی 
در مقابل ايمان قرار بگيرند و اعتقاد به بودن خدا در جهان سلسلۀ از شايست و نا شايست ، 

 بسته و مقيد شان  و ثواب  را بر همه اعمال شانحساب و کتاب ، خير و شر  و عقاب 
در عمل مترادف  بوده است و طبيعی است که " اباحه"با " انديشه"در " المذهبی "ميساخته و 

شيوه ای از فکر است که با ال ابالی  گری  وبی تعهدی و خوش " نهليسم "و"نيست انگاری"
 هر نوع ايدئولوژی اقتضای نوع باشی  به عنوان شيوه ای از زندگی ساز گار است ، چه

  .خاصی از زندگی و کار را اقتضا  ميکند
خود را آراسته ميديد ماترياليسم که با نيروی مسحورکننده فلسفه و ادبيات و هوشياری سياسی 

 عقده های  اقتصادی و رسوائی ، با بهره گيری از ضعف و انحطاط روحانيت اروپائی و
  بينی سازگار  با ارزشهای انسانی  و خود را تنها جهانۀ سرمايه داری ؛ سم و فاجعفاشي

ک و  خيلی ُرو شهادت معرفی نمايدو از همين سببتوجيه کننده فداکاری ، مسئوليت و ايثار  
الی و راست  اعالم ميکرد  که گريز گاه طبيعی  و پناهگاه امن و راحت و آزاد رندان الاب

ون آشامی ی است که در تجاوز و حق کشی  و خندان فرعونی ئقدرتمندان قارونی و قداره ب
  و غارت خلق و پامال  کردن همۀ حقوق و آلودن همه مقدسات و قانون شکنی و رسوا گری
 هوسرانی شان را  محدود يد و بندی و سد و مرزی جوالن مرکبو هتک همه حرمتها  هيچ ق

سانيت را  در هم   که انبی خدائی برای  اينان جواز عبور از هر خطی است. نميکرد 
انکار از خدا و رفع  معاد " اگر خدا نباشد هر کار مجاز است" ميشکندزيرا به عقيده  آنان 

زيرا نزد اين گروه " حساب و کتابهای زندگی" وسيله ايست برای رهائی  از قيد و بند 
  .اشخاص پاکی نا پاکی  ، زشتی وزيبائی ، نيکی و پلشتی تميزی ندارد

   ؟ميشودو اما نتيجه چه 
 مذهب بورژوازی ،پيغامبران  مذهب بورژوازی که تازه قاره آمريکا را غارت کرده بودند

 يافتند و پرستش را با  خدا را با علم مغائررا پيغمبر آن ميدانستند ،" ادم اسميت"جديد که 
 تا انسان را آزادی ، بنام آزادی و علم ، خدا را از محراب  ايمان تمدن جديد  برداشتند 

حضور خدا ، انسان را بی معنی يافتند و آزادی را بی هدف و در    بیبجايش بگذارند ، اما
نتيجه، محراب خالی از خدا را پر از خدايان  زشت و معبودان پليدچون سرمايه ، مصرف ، 

 که در گيرو دار اين بازار انسان خانواده خود را نيافت و  .رفاه و سکس و امثالهم  نمودند
يکسره از دستش رفته بود ، او فاقد  خانواده و خلوص و عشق و محبت گرديده ارزشهايش 

بود ، انسان قرن بيست ويکم خود را کسی يافته بود که يکجا باآرامش و آرمانهايش در پای 
و خانواده اش در بازار های سکس بخاطربدست .بی عدالتی و بی خدائی، حلق آويز ميگرديد

  .ود هروئين و گندفراموش شده بودآوردن لقمه نانی در سياهی د
هيوالی کمونيزم و غول سرمايه (سر انجام کوس رسوائی هر دو  گروه خدا ناشناس 

با ديده شک و ترديد اوضاع رار داری از بام افتاد و دنيا و جهان آزاد که تا اين وقت 
 آن يکی بکلی و حال می بينيم که. يکردند نيک فهميدند که بشر بی خدا نا گزير بايد بميردسدم

از صحنه دنيا بر چيده شد و اين دومی هم در ميان آتش وخون قريب است همه گونه معبودان 
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خود را از دست بدهد، زيرا دنيا در زير پای اين گروه دومی هر لحظه آتش ميگيرد اين است 
  .انحطاط يک معراج زوال پذير

را انسان با چنين  صحنه م ميکند اين است که چنسان را فراه ا بهه تعجبچيزيکه ماي
  آرائی های دست بسر شد ؟

جواب اين پرسش را ما قبًال در صفحاتی که قرآن و  عهد عتيق و جديد در معرض علم قرار 
  : ميتوانيم بيابيمگرفته بود

از همان آغازيکه  اناجيل و تورات را تحريف کردند و آنها را در کنيسه ها دور از انظار 
 دينپذيرفتن در بين جامعه اروپا کشمکش بخاطر نهمان آغازی که عامه قرار دادند و از 
، انسانهای که در اروپا خدا را جستجو ای صليبی در تاريخ بروز کرداسالم به شکل جنگ ه

  عال در اروپای قرون وسطیفعل و انفميکردند راه خود را گم کردند ، زيرا کوچکترين 
 که بد بختانه تاريخ اروپا مشحون از چنين  منجر به تفتيش عقايد و سوزاندن در آتش بود

  و خونهای ناحق بوده است عواقب ناگوار
من هميشه نسبت به : "برنارد شاو نويسنده معروف و آزاد انديش انگليسی گفته است

بنظر من اسالم . دين محمد  بواسطه خاصيت زنده بودن عجيبش  نهايت احترام را داشته ام
 توافق  و تسلط بر حاالت  گوناگون و صور متغير زندگی و تنها مذهبی است که استعداد

چنين پيشبينی ميکنم و از همين اکنون  آثار آن پايدار شده .مواجهه با قرون مختلف را دارد
در حاليکه روحانيون قرون . است  که ايمان محمد  مورد قبول  اروپای فردا خواهد بود

تی از آئين محمد را رسم ميکردند، او وسطی  در نتيجه جهالت  يا تعصب تصوير نادرس
 من در باره اين مرد  فوق بچشم  آنها  از روی کينه و عصبيت  ضد مسيح جلوه کرده بود

 هالعاده  مطالعه کردم و به اين نتيجه رسيدم که نه تنها ضد مسيح نبوده بلکه بايد نجات دهند
  دنيای جديد شود طوری اربعقيده من اگر مردی  چون او صاحب اختي. بشريت  ناميده شود

ل و مشکالت دنياتوفيق خواهد يافت که صلح و سعادت  و آرزوی بشر تامين در حل مسائ
 236.خواهد شد

   
   
  
   
  
     
  
            
  

   : فی قرآن سحقايق فل
ئلی که اسی  ، ولی بهمه گونه مفس اساسًا عمدتًا دينی است ، نه فلقرآ ن کتاب است که

سمت های گذشته به آن لم  اشتراک دارد  قسمی که در فصول و قفلسفه و عبين  دين و 
ئل الجرم  در زمينه های  مفاهيمی چون  خدا و عالم ، ين مساپرداخته ايم می پردازد که ا

                                                 
 ـ اين بخش مختصًا از کتاب انسان  دکتر علی شريعتی با ساير منابع  تلفيق شده  است، چاپخانه نراقی ،شکاره چاپ، دهم 236
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، حقيقت يا مجاز  ، جواهر و اعراض  سر آغاز روح و بدن ، خير و شر  ، بود و نمود 
ن ، ثبات و تحول  ، ابديت و بقای روح   ، صواب و خطا، زمان و مکاآنهاو سرنوشت انس

  .بحث ها و بياناتی دارد
قرآن با استفادۀ شايان  از تشبه و استعاره ، مفاهيم ذاتًا پيچيده را  بصورت ملموس  و 
مجسم را در حالی تازگی  و طراوت ميبخشد که در هر عصر و  زمانی فهم آن با مسئائل 

ای خود را که سر شار از حکمت و پند است گاه قرآن پيامه. پيچيده علمی ره گشا ميباشد
مز  و راز برگزار  به کنايات  و ربه تفصيل و روشنی بيان شده  و بخشی ديگر را

ناديده گرفتن  آياتی که مربوط به محکمات ميشود و کندو کاو در مورد  .ميسازد 
ه بجز خدا کس يارای آنرا  نخواهد داشت کچ، چه هيمتشابهات  خيره گی پنداشته ميشود 

  .وند به تاويل آن  دانا باشد 
   :حق خداوند و صفات او از نگاه قرآن

ذالک بان اهللا  هوالحق وان ما « خداوند  وجود متعال يا حقيقت  اعلی  يا حق است
 سوره بقره ، 115 قرآن در آيه 237»دونه الباطل و ان اهللا هو العلی  الکبير يدعون  من

 و 27؛ الرحمن، آيه 2؛ سجده آيه 30؛ لقمان، آيه11آيه ، سوره طه 62سوره انعام ، آيه
بين ، حی ،قيوم، علی، کبير، حق، ذوالجالل  و س، خداوند را اسرع الحا2اخالص ، ايه 

 در يابيم و دليل متعال بودن  وانيم کمال و جمال او را ما نميت. صمد و متعال  ميخواند 
 مکان  وجهان و محسوسات بوجود خداوند همچنين است که فراتر از مرز های زمان و

او . آيد وجود داشته است که ما در قسمت های گذشته  به آن اشاراتی صريح داشته ايم 
  .ذاتی است که در انفس و هم در افاق وجود دارد

 :عقل گرايی در اسالم.1

   ـدهمففصل ه

   عقل گرائی دينی

  

نی دارد ؛ کالم و نيز فلسفه  ای بس طوال گرايی دينی در تاريخ انديشه، پيشينه مبحث عقل
انديشمندان اسالمی در اين باب از ديگران گوی . اسالمی دو نمونه بارز اين گرايش است

دفاع عقالنی از دين امروزه از . سبقت ربودند و در اين راه بسی انديشه سوختند و قلم زدند 
ز ديدگاه وحی، ساحتی نگاه به عقالنيت دين ا. آيد مباحث خرد سوز فيلسوفان دين به شمار می

  . ای خاص است که در اين اثر محور بحث قرار گرفته است ديگر و نگره 

  :ـ فراخوان قرآن به تعقل2

تعبير  در قرآن کريم الفاظی که ناظر به انواع ادراکات است فراوان بوده، از مرز بيست
هادت، ظن، عقل ، فکر، يقين، لب، حکمت، تدبر، خبره، ش: گذرد؛ تعبيراتی از قبيل می

هر . رأی، زعم، حفظ، علم وبصيرت  نظر ، ذکر، عرفان، فهم، فقه، درايه، حسبان، شعور،
سبحانه به  برخی از آنها در مورد ذات حق. ها معنا و استعمال خاصی دارد  يک در اين واژه

 های علم  ولی بعضی ديگر نظير واژه. روند؛ زيرا به نحوی با ماده سر و کار دارند  کار نمی

                                                 
 30قرآن مجيد آ سوره ، لقمان ، آيه - 237
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« :  اند؛ زيرا در ذات معانی آنها نقصی وجود ندارد يا خبره، بر ذات واجب نيز اطالق شده
  ].234بقره [»واهللا بما تعملون خبير«  ،]75نساء [»واهللا بکل شیٍء عليم

ها و اساليب متعدد و متنوعی انسان را به تعقل، تدبر و  عالوه بر اين، قرآن به گونه           
قرآن ] . 9زمر [» هل يستوی الذين يعلمون و الذين اليعلمون« : است تفکر دعوت کرده 

هايی را که با تأمل و تفکر به نظريات و آرای مختلف گوش فرا داده ، بهترين آنها را  انسان
فبشر عبادالذين « : داند کنند، هدايت يافته و صاحب عقل ناب و خالص می انتخاب می

] . 18زمر [»ک الذين هداهم اهللا و اولئک هم اولوااللبابيستمعون القول فيتبعون احسنه اولئ
کند ؛ فی المثل  گاه قرآن شريف خود برای اثبات امری، استدالل و برهانی منطقی اقامه می

نقل ] . 22انبياء [لوکان فيهما الهة اال اهللا لفسدتا« : کند وحدانيت خدا را اين گونه مبرهن می
در .  موارد عنايت اين کتاب سترگ بر امرتفکر است احتجاج از انبياء پيشين، از ديگر

اهللا قل هاتوا برهانک ان کنتم  أ اله مع« :کند  مواردی نيز از مخاطبان خود مطالبه دليل می
و در برخی موارد تنبه و توجه به امور دقيق و فراحس را رهين تفکر و ].64نمل [ »صادقين
افال « ،] 73بقره [ »يکم آياته لعلکم تعقلوناهللا الموتی و ير کذلک يحيی« . داند تعقل می

 تشويق به تأمل و نظر در امور همچنين] . 24محمد [ »قلوب اقفالهابتدبرون القرآن ام علی 
افلم ينظروا الی السماء فوقهم « : تکوينی از ديگر موارد اهتمام قرآن به امر انديشيدن است

  ].6ق ...[کيف بنيناها و زيناها
دهنده تأکيد و اهتمام فراوان و  همه و همه نشان] 1[صدها مورد مشابه ديگر ها و  اينها و ده

پس قرآن فراخوانی است به جهان پر . تعقل و تفکر است  قابل مالحظه اين کتاب الهی به علم،
  .نور عقالنيت و فرار از تاريک خانه جهل

لذا هر اندازه . حيات انسان از آن جهت که حياتی انسانی است، مبتنی بر عنصر فکر است 
و هر چه حظ . تر خواهد بود حيات آنها انسانی تر باشد، که اين عنصر در فرد يا اجتماع قوی

فرد يا جمع از اين رکن رکين و سنگ بنای بشری کاسته گردد، به حيوان و دون 
ای  از سوی ديگر ، چون قرآن آنان را بدين امر فرا خواند و شيوه. تر خواهد بود نزديک آن،
ان هذا «  اقوم است ، لذا طريق تفکر طريق استوارتر خواهد بود که هدهد  قرآن ارائهکه

و اين طريق نيز مبين و مستقيم و روشن است که ] . 9اسراء [ » القرآن يهدی للتی هی اقوم 
مائده [»يهدی به اهللا من التبع رضوانه سبل السالم قل جاءکم من اهللا نوُر و کتاُب مبين« :فرمود

  .  البته مشروط به آنکه انسان در صدد رضوان حق و سبيل سالم باشد] .16

  :ـ منابع تعقل 3

  
اموری » تفکر و تعقل« آيد که موضوع و متعلق  با اندک تأملی در اين گونه آيات به دست می

فيحيی به االرض بعد موتها ان فی ذلک أليات لقوم « : نظير معاد متنوع و گوناگون است؛
« : ؛ توحيد]2يوسف [ »انا انزلناه قرانًا عربيًا لعلکم تعقلون « : قرآن  ؛] 24روم [»يعقلون

فاقصص القصص « : ؛ تاريخ ] 68انبياء [»اف لکم و لما تعبدون من دون اهللا افال تعقلون 
هو الذی مداالرض و « : ها و زمين ؛ امور تکوينی و اسمان]172اعراف [ »لعلکم يتفکرون

اولم « :؛ ملکوت ]3رعد [ » ان فی ذلک أليات لقوم يتفکرون  ... جعل فيها رواسی وانهارًا
ان   قل انما اعظکم بواحدة« :؛ نبوت]185اعراف [»ينظروا فی ملکوت السموات و االرض

يسئلونک « : ؛ احکام] 46سبأ [ » تقوموا هللا مثنی و فرادی ثم تنفکروا ما بصاحبکم من جنه
؛ تسخير ]24/ بقرة[»لعلکم تتفکرون... و منافع للناسعن الخمر و الميسر قل فيهما اثم کبير 

سخر لکم الليل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره ان « : امور برای انسان 
  ]12نحل [»فی ذلک آليات لقوم يعقلون 



 148

  : امور اقتصادی 

ر ؛ و امو]266بقره [»لعلکم تتفکرون ... من نخيل  ايوداحدکم ان تکون له جنة « 
ان فی ذلک اليات لقوم يتفکرون .... و من اياته ان خلق لکم من انفسکم ازواجًا « : اجتماعی 

  ].21روم [»

  :منابع تعقل از ديگاه قرآن
امور اعتقادی يا مدعيات :  از   که اهم آنها عبارتساحاتيست  ع تعقل از ديدگاه قرآن،مناب  

 و  شناسیجامعه تاريخ، که  لی دينکه مربوط به امور تشريعی يا مدعيات عمنظری دين،
  . را در بر ميگيردطبيعت

ت، مسائل و مباحثی است که در   در قرآن شريف مطرح شده اسآنچه که در قلمرو عقالنيت
؛ يعنی سه اصل اصيل و بنيادين دين و سه رکن رکين حياتی وحی و نبوت ميباشد مورد خدا،

لذا قرآن آنطور . راستای خاصی قرار دارد  در تعقل: ديگر . و مشترک ميان اديان آسمانی
ن حيات به تفکر و تدبر فرا آن صراحت دارد انسان را در کليه شؤکه در جهان بينی قر

کمت و پند در تکوين و التزامی که در  طبيعت  ند تا از آن طريق به آيه های از حميخوا
 نگرش آيه بنابراين . مخلوق خداوند است به نيکی پی بريم و راه صواب در پيش گيريم  

   .   و پرداختن به آن ما را در کشف حقايق و امور قادر ميسازد قرآنهای 

  :ـ عقالنيت دعاوی دينی 4

 امور معرفت اولی از دسته. يکی عقل و ديگری دين دو عنصر وجود دارد؛   عنوان فوقدر 
شناسی  باحث دينآن شناسايی ذات استکمال می يابد و دومی به متوسط  ميباشد که به شناختی

 پيرو ی از دين  چه مسئله را ميتواند برای شخص مؤمن گره کشای باشد اين  کهارتباط دارد 
که پرداختن به آن راه . بيآورد به وجود ی را فلسفه ديندو  عنوان با تقارن همديگر ميتواند  

  .طوالنی ای در پيش دارد
  دين چيست؟ 

حساب، قهر،   عبادت ، طاعت، ن، عادت و شأ دين در لغت به معنای جزاء ،
   238.توحيد و اکراه آمده است  ملت ، ذلت ، معصيت، ورع، قضا، تدبر، سيره، حکم،

اما دين در اصطالح، گاه به معنای مجموعه قوانين و آداب و احکام و شرايع به کار رفته 
 دين هم شامل ،به عباره ديگر . 239شود است و گاهی امور اعتقادی به آن افزوده می

  .های ارزشی است های توصيفی و هم گزاره گزاره
کند و نيز  هايی استفاده می فرض افزون بر اين، اين گونه امور از يک سلسله مبانی و پيش

توان آنها را نيز در محدوده دين گنجاند  شود که می لوازمی بر آنها به طور منطقی مترتب می
.  
   عقل چيست؟ 

 به  بستن پای شتر، و در   اصطالح  عقل:ت است از معنای لغوی عقل عبار            
ايست که توسط ساختمانهای حسی ای که در بدن  صور و معانی   ای معنای نيروی مدرکه

ارت از روشی است که اما به معنای متعارف آن عب. پااليش می يابد قابل فهم و درک ميگردد
  .باشدمي يا اينکه خود بديهی ردد  استدالل ، نقل تاريخی و تجربه حاصل ميگبا استمداد از

سازد که در قرآن  بررسی استقرايی آيات قرآن شريف ما را به اين نکته سودمند متوجه می
کوکان فيهما آلة اال اهللا « های عقلی يا فلسفی نظير  گزاره. کريم چهار نوع گزاره وجود دارد 
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سل الرياح فتثير سحابًا فسقناه الی اهللا الذی ار«های تجربی مانند  ، گزاره] 22انبياء [»لفسدتا
لقد کان فی يوسف و اخوته آيات « های نقلی و تاريخی چون  ، گزاره] 9فاطر [» بلد ميت 

کتب عليکم الصيام کما کتب علی الذين من « های ارزشی مانند   و گزاره] 7يوسف [»لسائلينل
اند؛  وصيفی و بعضی ارزشها برخی ت پيداست که اين گزاره]. 183بقره [»قبلکم لعلکم تتقون

از . طلبد روشی خاص می ها ، بر اين اساس، دفاع عقالنی دين به تناسب نوع و سنخ گزاره
 با  دفاعيهشناسی علوم عقلی ، نقلی و تجربی بهره گيرد؛ پس کالم همين روی بايد از روش

ورت گيرد های ارزشی ص النه از گزارهشناسی مناسب به تبيين و دفاع معقو استفاده از روش
دار استنباط احکام از منابع شرعی است؛ به    فقيه عهدهکه ما در فوق به اين کار دست يازيديم

تعبير ديگر فقه بايد استناد حکمی از احکام الهی را بر اساس اصول و ضوابط استنباط به 
 حکم از بعد از آنکه ثابت گرديد اين. شود منابع فقهی نشان دهد، ولی کار به همين جا ختم نمی

اين جاست که کالم و . ، بايد نشان داد که اين احکام صوابند ]ثبوتًا يا اثباتًا [احکام الهی است 
  .گشا باشد تواند راه فلسفه فقه می

آنگاه دفاع در برابر شبهات، نقدها و  های دينی است، وظيفه متکلم اوًال نخست بازشناسی گزاره
لذا نبايد هميشه به دفاع بسنده کرد و . های رقيب گاهايرداهای خصم و در نهايت، حمله به ديد

ای باشد که هر يک ما را گامی به  ثانيًا حمله يا دفاع بايد به گونه. حالت انفعالی به خود گرفت
يعنی با هر عملياتی خود را در موقعيت و وضعيتی بهتر و پيشتر از مرحله قبل . جلو برد

های تلخ و شيرين گذشته  ثالثًا بايد از تجربه.  گرد کنيمنه اينکه در جا زده يا عقب قرار دهيم،
خود جهت اصالح جريان فکری استفاده کنيم، تا ضمن تقويت نقاط مثبت، جهات منفی را 

های بديل و رقيب کامًال باز کرده، اگر پيام مثبتی  رابعًا ، چشم خود را بر نظريه. جبران کنيم
  . از آن سود بريمدر آن بود با شهامت آن را اتخاذ کرده و

اند  شود که گفته تنها اشاره می. بررسی جريان تاريخی عقالنيت دين، مبحثی مستقل است 
گرايی در جهان اسالم از آن معتزله است ؛ استداللی کردن ايمان در اوائل قرن دوم به  عقل

  240موجب پيدايش مذهب اعتزال شد  عنوان يک حرکت فکری،
گرايی به زمانی قبل از معتزله باز   بر آن است که دامنه عقل انديشمندان را عقيده ازبرخی
   241می گويند کتاب و سنت خود برخوردی عقالنی با اصول دين دارند . گردد  می

خليفه سوم اسالم )رض ( عثمانو صحابه که ازحضرتاصحاب حديث  در قرن اول،         
رقه در اسالم ميشدجلو گيری های عقلی ايکه   منجر به ايجاد تف پيروی ميکردند از بحث

کردار و گفتار پيغامبر ( و سنت)قرآن ( به ظواهر کتابودند آنها اصوًال معتقد ب. ميکردند
چنانچه زمانيکه فلسفه کالمی در  جهان اسالم ظاهر ميگردد ايجاد تشتت و . ،ص، استناد کرد

سالم را از وحدت يره جهان اپرا گندگی و فرقه  گرايی نظير معتزله ،قرمطيه ،روافض و غ
کلمه بيون کشيد و جنجال  های شيعه و سائر انديشه های که بعد از صدر اسالم ، جهان را به 

 دشمنان اسالم و ايادی شان دست های پشت پردهپارچه ها تقسيم نمود که در همان وقت نيز 
اشعريه که نتيجتًا به مکتب های کبلمی فلسفی  چون معتزله ، ...به اين مسائل ميپرداختند

  .طحاويه،ماتريديه،ظاهريه، اخوان الصفا،و غيره منتهی شد
ی در تاريخ انديشه اسالمی پديد آمد و به گرائی و نص گرائ دو جريان عقل به اين ترتيب ،

 معرفت دينی بر در غرب نيز به سه رهبرد اساسی نسبت به. های مختلف ادامه يافت گونه
دکارت و اسپينوزا از . ی انتقادی عقل گرائن گرائی و ی، ايماگررائ خوريم؛ عقل می

گارد ويتگنشتاين از پيشگامان نحله دوم و کانت منادی ه رکی يک سردمداران جريان نخست،
  .نظريه سوم است

                                                 
مرکز نشر  تهران، شريف، تاريخ فلسفه در اسالم،.م.؛ م46ترجمه اسداهللا آزاد، دانشگاه فردوس، ص  عرفان و عارفان مسلمان، ،نيکلسون .ا.ر ـ 240

  .1/315دانشگاهی، 
 

 .322اميرکبير ، ص  منطق و معرفت در نظر غزالی ، ـ 241
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   آيا تعقل در قرآن بديل دارد؟
  :در کتاب الهی به جز معرفت عقلی با سه نوع معرفت ديگر مواجهيم

  :ـ معرفت حسی1
نظير اين بيان در قرآن ]. 78نحل [»االبصار و الفافئده لعلکم تشکرون جعل لکم السمع و « 

 به دو مسألة شکر و مسؤوليت اشاره شده  شريف در چهار مورد ديگر تکرار و در پايان
های مهم الهی است که بايد بر آن شاکر بود و از  بنابراين شناخت حسی از جمله نعمت. است

طريقی است برای کشف خواص اشيای  احساس،.  جست آن در جهت انجام تکاليف الهی بهره
 انسان را به کمک بلکه حس معبر است که ميتواند . ه نيستجزئی، ولی توقف بر آن شايست

الم تر،  افرءيتم ، افاليرون ،« : چنانکه فرمود.  و موهبت به امور فراحسی رهنمون شودعقل
  .و به دنبال آن معارف عقلی را بيان داشت» افالتبصرون

  :ـ معرفت الهامی2
نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها « خدای سبحان فجور و تقوا را به نفس الهام کرد و 

فجور و تقوا از سنخ علوم عملی و ] . 7ـ10الشمس [»قد افلح من زکيها و قد خاب من دسيها 
ر اساس آيه ب. ارزشی بوده که مربوط به بايدها و نبايدها، خير و شر و حسن و قبح است 

انسته، سينه و قلبش ها را د ها و نبايسته  بايسته)مواهب (انسان از طريق الهام الهی شريفه فوق،
مهبط لطف اوميشود و راه عرفان  پر پيچ و خم را که همه اش  شور  و اشتياق سر چشمه از 

است  همين عرفان متعارف  مراد از نظری بودن دينمواهب ربانی است  به پيش  ميرود و 
تصور نمی آيد و همه اش نتيجه  مواهب . که انسان را بجا های آشنا ميسازد که در حد بيان 

  ].20روم [»اهللا التی فطر الناس عليها فاقم وجهک للدين حنيفًا فطرت« ؛ ميباشد
  :ـ معرفت شهودی3

و کذلک نری « : گويد قرآن مجيد در مواردی از اين نوع شناخت با صراحت سخن می
نشان دادن و ارايه عالم ملکوت به انسان، ]. 75انعام [» ملکوت السموات و االرض ابراهيم

آدم من ظهورهم  و اذا اخذ ربک من بنی« تنها از راه علم شهودی و نه حصولی ميسر است؛ 
  ] .172اعراف [» ذريتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم فالوا بلی 

 نفس خودشان شاهد گرفت و نفسشان را مشهود آنها ها را بر خدای متعالی در عالم ذر انسان
آری ؛ جالب : آيا من رب شما نيستم ؟ همه گفتند : آن گاه بالفاصله از آنها پرسيد . قرار داد

بنابراين شهود نفس، عين شهود . ؛ بلکه به من اشاره کرد »اليس لکم ربُّ« : آنکه نفرمود
؛ يعنی معرفت نفس عين »قد عرف ربه من عرف نفسه ف« : باشد؛ چنانکه فرمود ذات می

به بيان فلسفی ، يافتن . معرفت رب است نه اينکه بين آن دو ارتباط لزومی برقرار باشد 
عين يافتن ربط و مربوط است و به تعبير قرآنی يافتن  معلوم از آن جهت که عين الربط است،

الی اهللا و  الناس انتم الفقراء يا ايها« عين يافتن غنای غنی است  فقر از آن جهت که فقر است،
  ].15فاطر [» اهللا هو الغنی الحميد 

اما ميان  نتيجه آنکه معرفت شهودی هر چند معرفتی شخصی و غير قابل انتقال است،
بنابراين انسان شناخت حسی دارد تا برای گذران امر دنيا . برترين و اشرف آنهاست  معارف،

مند است تا به امور کلی  عرفت عقلی نيز بهرهبه خصايص اشيای محسوس نايل شود واز م
مادی و غير مادی دسترسی يابد ؛ همچنين ملهم به ادراکات عملی است تا با تشخيص مصالح 

معرفت شهودی است که پروردگار عالم آن را به  برتر و واالتر از همه،. و مفاسد متذکر شود
بنابراين خدای سبحان . ود قرار دادخليفه خود عطا کرد و آن را بهترين وسيله برای عرفان خ

نساء [»لئال يکون للناس علی اهللا حجة« انسان را به انواع معارف و مشاعر تجهيز کرد؛ 
165[  

   روش تعقل کدام است؟.4
  .مندند، ولی در باب نوع روش، نظريه واحدی وجود ندارد تعقل و تفکر اموری روش

فارق اساسی . شود تصور و تصديق تقسيم میدانيم که در منطق کالسيک ، علم به دو قسم  می
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يابيم  در می اگر ميان معارف تصوری و معارف تصديقی کندوکاو کنيم،. اين دو حکم است
شی منطقی بين  ارتباطی طولی، ترتبی ، زايشی و جههمه در عرض يکديگر نيستند؛ بلکه

  .آنها وجود دارد
 يابد و سرانجام بر بالين معارف اوليه و بديهی نهايت ادامه تواند تا بی اين سلسله باال رونده نمی

بنابراين ادراکات چه تصوری و يا تصديقی، به دو قسم بديهی و نظری . آرام خواهد گرفت
نيل به . در اين شکی نيست که واقعيتی برای ذهن موجود است شوند چه شک کنيم، تقسيم می

ضايای بديهی اولی که آنها غير آن واقعيت از طريق استدالل ممکن نيست مگر با توسل به ق
فکر از راه چيدن آنها و با استفاده از قواعد منطقی چه از نظر ماده و يا صورت . قابل شکلند

  . با  عقل ترکيز دارد نظریرسد و اين اموراز وجه  هول میبه نتايج نظری مج
انتقاد از با ] 10[ن شناسا معرفت. نهند ای ديگر پيش رو می شناسی معاصر شيوه در معرفت

اينان . دهند ها را پيشنهاد می فرض ی و بازگشت به پيشمشرب انسجام گرائ مسلک مبناگرائی،
مالک صدق و صحت قضايا را انسجام و هماهنگی درون آنها و تکيه بر اصول مفروض 

نه ابتنای بر بديهيات را ؛ نظير هندسه اقليدسی که تمام ادله و مسايل  اند ، مشترک تلقی کرده
هندسه اقليدسی متکی و مبتنی بر پذيرش آن پنج . متکی بر اصول پنجگانه اقليدسی است آن 

فرض بديل و دستگاهی  اصل است که صحت آنها مفروض گرفته شده است و مادامی که پيش
  .هندسه اقليدسی تلقی به قبول خواهد شد رقيب که مرجع باشد،پيشنهاد نشود،

توان از   تنها در صدد پاسخ به اين سؤاليم که آيا میاين مقال را مجال نقد و گزينش نيست؛
  آيات قرآنی، مؤيدی به سود يکی از اين دو نظريه يافت ؟

ولو شئنا لرفعنا بها و لکنه اخلد الی االرض و اتبع هويه فمثله کمثل « :به آيه ذيل توجه کنيد
قصص لعلهم يتفکرون الکلب ان تحمل عليه يلهث ذلک مثل القوم الذين کذبوا باياتنا فاقصص ال

  ].177اعراف [»

او را . بر اساس روايات و کلمات مفسران، اين آيه در باب مردی است به نام بعلم باعورا
دهد که خدای سبحان، آيات  نشان می» فانسلخ«تعبير . نخست مورد عنايت خاص الهی بود

منحرف کرد و از جمله خود را در او نفوذ داد و در جان او نشاند؛ اما او ناگهان سير خود را 
جويی  پی» االرض و اتبع هويه اخلد الی« ريشه اصلی انحراف را قرآن در . گمراهان شد 

پرستی چنان او را  چنان به لذات دنيا چسبيد و عطش نامحدود دنيا آن او که عالم بود،. کند می
 حالت عطش کند که بر اثر بيمار هاری، به فرا گرفت که قرآن او را به سگ هار تشبيه می
لذا چنين انسانی با آن مقامی که داشت . گردد کاذب مبتال شده است و با هيچ چيز سيراب نمی

  در پايان. به علت تکذيب آيات الهی و اتباع هوای نفسانی از گمراهان شد و جهنم او را بلعيد
شابه اين آيه شريفه، تشويق به تفکر در اين قصه شده است تا برای ديگرانی که شرايطی م

  .دارند، عبرت باشد و از آن پند گيرند
  
  ـ عقالنيت دعاوی دينی 5

مواجه » من آياته« خوريم که در آنها با تعبير  در قرآن شريف به آيات فراوانی برمی
بسيار متنوع و گسترده است؛ از  از ديدگاه قرآن،» آيه بودن« موضوع و متعلق . شويم می

در قرآن بيش از . گردد اهللا را شامل می  تمام ماسویطبيعت گرفته تا امور انفسی و خالصه
کذلک يبين اهللا آياته للناس لعلهم :  آيه وجود دارد که چنين مفادی را در بردارد ؛ نظير 350
؛ ]22 روم،[»و من آياته خلق السموات و االرض و اختالف السنتکم «  ،] 187بقره [»يتقون

و من آياته خلق « ]29شوری، [»بتغاءکم من فضله و من آياته منامکم بالليل و النهار و ا« 
  .»السموات و االرض و ما بث فيهما من دابة
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بنابراين دعوت قرآن و نيز روايات به تدبر، تفکر و مطالعه آيات الهی از جهت آيه بودن 
  .آنهاست؛ گر چه انديشه در باب طبيعت و غير آن خود مفيد و ارزشمند است

. مت است و همواره به امری بيرون و فراتر از خود اشاره داردآيه به معنای نشانه و عال
  .باشد شناختی از نشانه به صاحب نشانه می معرفت آيه ئی به معنای عبور معرفت

شناخت امور حسی و غير . ای سهم مهم و بسزايی در معارف بشری دارد  شناخت آيه
از علوم تجربی گرفته . ای عادی و روزمره است  حسی از طريق عالئم محسوس آن مسأله 

برند، در جامعه شناسی از  می های روانی پی شناسی از عالئم رفتاری به ويژگی در روان
چنين در علوم پايه از قبيل فيزيک، شيمی و  هم آيد ، های رفتار جمعی، علل آن به دست می داده

ره زندگی توان يافت ـ تا رفتارهای روزم شناسی کاربرد فراوانی از اين مدل می زيست
از کشيشان 242ويليام اکام . ر اين اصل يافت ها و صدها مصداق و نمونه و مؤيد ب توان ده می

امری موجود است که يا محسوس « اصلی پيش رو نهاد که  قرون وسطی ، و فالسفه معروف
بر اين اساس به . »من باشد يا الزمه محسوس من ؛ واال بايد آن را از صفحه وجود محو کرد

وی تيغ برکشيد و امور فراوانی را از صفحه هستی خارج کرد؛ . معروف شد» اکام  ه استر« 
  .خوان نبود زيرا با اصل فوق هم
استدالل از راه آثار و عالئم حسی بر امور : اول :خود به دو نحو است استدالل از راه آيه،

  .های حسی بر امر غير حسی استدالل از طريق نشانه: محسوس ؛ دوم 

ها قرار  ای است و مورد پذيرش همگان از جمله غربی ستدالل از سنخ معرفت آيههر دو ا
 به اين نکته بايد توجه داشت که اعراب جاهلی ميان خلق و تدبير تفاوتی قائل بودند؛  البته.دارد

ها را پرستش  تدادند؛ از اين رو ب میآنها خلق را به خدا و تدبير را به ارباب اصنام نسبت 
آيات فراوانی در اين باب نازل شد تا بيان دارد که . شان شوند تا نزد خد شفيعکردند،  می

از اين رو آيات از خلقت اشيا و تکوين انسان آغاز . آفرينش و تربيت هر دو خاص خداست 
و من آياته خلق السموات و االرض و اختالف السنتکم « :و در ادامه به تدبير امور اشاره کرد

  ].22 روم،[»ک اليات للعالمين و ألوانکم ان فی ذل

چنانکه در جای ] . 20 روم،[» و من آياته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون « 
توان مشاهده  را می» يذکرون« و » يعقلون«، »يتفکرون« چون  جای سخن وحی تعابيری هم

پس خلق و تدبير . آيد  یلذا انتقال از آيه به صاحب آيه تنها به مدد تعقل و تفکر فراهم م. نمود
  .نه مفروق و فاعل هر دو يکی است دو امر ممزوج بوده،

  
.  بر بطالن ربوبيت کواکب و ماه و خورشيد از راه آثار حسی آن استدالل کرد)ع(ابراهيم 

کذلک نری ابراهيم ملکوت السموات « : افول و غيبت آنها از انسان، خود دليل بر مدعاست 
لموقنين ، فلما جن عليه الليل رأی کوکبًا قال هذا ربی، فلما افل قال و االرض و ليکون من ا

  ].57ـ79  انعام،[»الاحب االفلين

  
شود که در اين مقال به همه آنها اشاراتی  ای، تفاسيری چند مشاهده می در باب شناخت آيه

  .خواهد شد

                                                 
 .16ای، ص  مترجم فريدون برده بزرگان فلسفه ،  توماس، ، هنری1/250 مترجم دکتر علی اصغر حلبی،  سير فلسفه در اروپا، آلبرت آوی،ـ  242
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  :تفسير بر پايه استنتاج علمیـ 6
در تاريخ دراز آهنگ خود،دچار تحوالت  مند،  روشعلوم به عنوان مجموعه مسائل هدفدار و

فرضيه : وسيعی شده است، و لکن ارکان و مراحل آن هميشه بر اين سبک و سياق بوده است
  .243، آزمون و قانون

) گمانه(ای  دانشمند علوم طبيعی بر اساس مشاهدات علمی و انس ذهنی حاصله، به فرضيه
گذارد تا توان  های رقيب را به آزمون می يهوی فريضه خود و ديگر فرض. يازد  دست می

گام مهم در اين زمينه ارزيابی ميزان احتماالت است تا بر اساس . تبيين علمی آنها را بيازمايد
به  نظريه، تأثير تام و تمام دارد، ميزان احتمال در ارائه. رد يا تعديل گردد ای قبول، آن فرضيه

توجهی وجود دارد که مشاهدات آن مؤيد فرضيه دومی ای که اگر معلوم شد احتمال قابل  گونه
گردد يا الاقل از تبديل شدن به نظريه  در اين صورت ، فرضيه اول رد يا تعديل می باشد، می

ولی اگر ميزان احتمال به حدی کم باشد که در عمل ناديده گرفته . ماند  محروم می
  .شود نظريه علمی محسوب می فرضيه نخست از آزمون سربلند و پيروز بيرون آمده، شود،

جب، قابل ای ، در مورد ذات وا مدل روش استقرائی مبتنی بر احتماالت يا روش شناخت آيه
 ، می توان با مشاهده کوه و در و دشت آسمان و زمين به نظری بس 244باشد  تطبيق می

البته . تعميق پی برد و آن را گواه بر مدبری بس نکته دان و نکته سنج و خبير و توانا گرف
بدون دخالت  های خلقت ، توان ابراز داشت و آن اينکه نظم مشهود در پاره ای ديگر می فرضيه

مثًال نظم منظومه شمسی که  قادری تواناو صرفًا بر اساس تصادف و صدفه تحقق يافته است؛
حاصل صدها و هزاران اجزا و ارتباطات است با احتمالی که برای نشان دادن آن، نياز به 

ولی تنها توجه به مثال ذيل امر را تا حد زيادی . اتفاق باشد  ری با مخرج بسيار زياد است،کس
   :کند واضح و روشن می

ب و ـبـ  ـب، ب ،(به چهار صورت ) مانند ب (دانيد حروف فارسی از نظر نوشتن بعضی  می
صد شکل پيدا بيش از يک و مجموعًا)  ـو و ،(به دو صورت ) مانند و(شود و بعضی  نوشته می)

فرض کنيد ماشين تحرير ما نيز همين يک . کنيم کند و ما عجالتًا يکصد شکل حساب می می
به طور مشخص ،  احتمال تصادفی تايپ شدن يکی از حروف،. صد صورت را داشته باشد

. هزارم است يک ده يک صدم و احتمام تصادفی تايپ شدن دو حرف مشخص پشت سر هم ،
 باشيم که هر صفحه آن بيست سطر و در هر سطر پنجاه حرف وجود حال اگر کتابی داشته

هر صفحه مجموعًا يک هزار حرف در خود جای خواهد داد؛ بنابراين احتمال  داشته باشد،
احتمال تصادفی  در خود جای خواهد داد؛ بنابراين تصادفی تايپ شدن يک صفحه از مطالب
 و منظم، مساوی کسری است با به طور صحيح تايپ شدن يک صفحه از مطالب کتاب،

صورت يک و مخرج يک در کنار دو هزار صفر اين عدد به قدری عظيم و نجومی است که 
ها و کرات آسمانی  اگر تمام اتمهای منظومه. تواند آن را به درستی تصور کند هيچ کس نمی

مال از اين به همين دليل يک احت. را حساب کنيم، در برابر آن مسلمًا عدد کوچکی خواهد بود
حال اگر اين کتاب يک . عدد بزرگ بقدری کوچک است که عمًال هيچ فرقی با صفر ندارد

برای نشان دادن احتمال تصادفی تايپ شدن آن به وسيله يک نفر  هزار صفحه داشته باشد،
سواد، کسری الزم است که مخرج آن دو ميليون صفر داشته باشد و اگر کتابخانه ما فقط  بی

  .دو ميليارد صفر در مخرج کسر خواهيم داشت تاب دارا باشد ،يک هزار ک
ماند جز اينکه فرضيه دخالت طرح و تدبير در  با اين حساب راهی برای پژوهشگر باقی نمی

ای کشف  و هر چه دقت و توجه و مطالعه خود را افزون کند، نظم ناشناخته. خلقت را بپذيرد
شود و اين امر حاصلی جز  ، ناچيز و ناچيزتر میخواهد شد و در نتيجه احتمال قريب به صفر

  .ايمانی صد چندان به خدا نخواهد داشت

                                                 
 18/27الدين خرمشاهی،  مترجم بهاء علم و دين ، ايان بار بور،ـ  243
 .53جان الری،درآمدی تاريخی به فلسفه علم، مترجم علی پايا، ـ  244
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. 245شود اين تفسير درسخنان انديشمندان و فرزانگان معاصر با اندک اختالفی مشاهده می
  . 246توان يافت  ردپايی از آن را میچنين در برخی آثار فالسفه مسيحی  هم

  ـ تفسير بر پايه استنتاج فلسفی 7
مراد استنتاج فلسفی آن است که کبرای استدالل ، اصلی عقلی و فلسفی بوده و صدق آن 

ای تجربی و حسی باشد  پس ممکن است صغرای استدالل مقدمه. وامدار و مشاهده حسی نباشد
برخی بزرگان . ولی از آنجا که کبری فلسفی است ، استدالل ماهيتًا فلسفی خواهد بود. 

يکی از فيلسوفان اسالمی اذعان . اند  را دارای ماهيتی فلسفی تلقی کردهای در قرآن شناخت آيه
اما با پذيرش  اند، دارد که در عين حال که وجود خدا را در قرآن امری بديهی تلقی فرموده

توان جهاتی يافت که با  با تدبر و تأمل در آيات تکوينی الهی، می: فرمايند ای می شناخت آيه
. لت بر ذات پاک خدای سبحان و صفات عليای او خواهد داشتدال انضمام اصول عقلی،

، داللتی آشکار »احتياج وجود فقير به ذات غنی«مشاهده فقر و نياز با توجه به اصل عقلی 
برخی فالسفه ديگر استدالل بر ذات پاک . 247بر وجود خدای صمد و صفات حسنای او دارد 

  248.دارند واجب را در قرآن روا می
 به براهين جهان شناختی در فلسفه دين مسيحی، اغلب با اخذ يک مقدمه براهين موسوم

احتياج حادث به « و ضميمه يک اصل فلسفی نظير » حدوث« ،»حرکت « تجربی از قبيل 
به هر حال . پردازند  ، به اثبات وجود خداوند می»محدث يا احتياج متحرک به محرک

استدالل  شاهد ـــ جريان ـــ«ابع الگوی معرفتی ای در اين دو تفسير، ت توان گفت شناخت آيه می
از طريق مقدمات به نتيجه  و ما با رعايت اصول استدالل علمی و فلسفی ،. باشد می» ــ باور 

  . شويم مطلوب منتهی می

  ـ تفسير بر پايه تعبير دينی 8
که رغم اين  برخی فيلسوفان معاصر دين، که نگاهی مثبت به دين و مبانی آن دارند علی

ايمان به خدا را امری معقول و  معتقدند ادله اثبات واجب از اثبات قطعی وجود او ناتوان است،
آيا شناختن : پرسد  جان هيک می. دانند از مقوله باورهای غير مبتنی بر دليل و استنباط می

. تالاقل از ديدگاه نويسندگان کتاب مقدس چنين نيس: گويد يعنی اثبات کردن؟ خود در پاسخ می
  .249وجود خداوند نزد آنها امری ملموس است نه موضوعی برای استدالل و استنباط 

مفهوم استدالل يا آوردن شاهد و دليل، متضمن نوعی شکاف و فاصله ميان واقعيت مشهود و 
شناسی  که از اصول معرفت» کليفورد« هيک با استفاده از اصل . باشد مسألة مطلوب می

   :معتقد است  نويناست،
باشد ، اما دليل و  جا و برای همه کس نادرست است که به چيزی باور داشته واره و همههم

  .ندهد  مدرک کافی برای آن ارائه
تنها معرفتهای استداللی است که محتاج شاهد . داند  او اين اصل را نيازمند تعديل و تغيير می

های حسی خود اعتقاد   ادهاما معارف تجربی نيازی به استدالل ندارد؛ ما به د. و مدرک است
توان گفت  بنابراين می. شود داريم؛ ولی اعتقاد مزبور براساس داليل و شواهد تلقی نمی

های ما به دو قسم معرفت مبتنی بر شهواهد باور ؛ ولی الگوی معرفتی  مجموعه معرفت
 وی معرفتهای غير. معارف غير مبتنی بر شواهد،نيازمند شاهد و فرآيند استنباط نيست

چنين با تمايز ميان  داند و هم استداللی را شامل اصول بديهی عقلی و ادراکات حسی می

                                                 
 58 ـ 98شهيد مرتضی مطهری، توحيد، ص  ـ 245
 .Philosophy of Religion. Louis. Pojman p.39ـ  246
 9/154 و 1/395 عالمه طباطبايی، الميزان،ـ  247
 6/14االسفار االربعه ،  ،3/66 االشارات و التنبيهات، ـ  248
 philosophy of Religion ABERNETHY فلسفه دين، مترجم بهرام راد، فصل ششم جان هيک،ـ  249
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شود که ادراکات دينی از قبيل باورهای بنيادی  ای و باورهای بنيادی، مدعی می باورهای پايه
  .250باشد تداللی و نيز ارزشمند میاست که ضمنًا باوری غير اس

  :ـ تفسير بر پايه شناخت از راه تذکر 9
در علوم اسالمی با تقسيم اولی به دو قسم علم حضوری و علم حصولی تقسيم » علم« 
هاست و دامنش از خطا، تزلزل ، ترديد و  قسم اول علمی پيشين و از مقوله يافته. شود می

در قرآن به طور وفور تذکر به ميثاق ازلی و مالقات حضوری و . تيرگی مصون است
فطرة اهللا التی فطرالناس عليها ال تبديل « :ظير آيه فطرتن. شود مراجعه شهودی يافت می

آدم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم  واذ اخذ ربک من بنی« يا آيه ذر؛ ] 30 روم ،[ »لخلق اهللا
  ].172اعراف ، [» علی انفسهم الست بربکم قالو بلی شهدنا

» الست بربکم« :، بلکه فرمود»اليس لکم رب«در روايتی آمده است که خدای سبحان نفرمود 
اين امر داللت بر معرفت شهودی پيشين از . ؛ به عبارتی ديگر از ضمير متکلم استفاده کرد

آنان نيز بدون تأمل شهادت . ای دارد ؛ زيرا آنها را بر نفسهاشان شاهد گرفت نوع معرفت آيه
يگر سخن يافتن به د. ربوبيت او را يافتند  تر، بر رب بودن خدای سبحان دادند و به تعبير دقيق

گاه انسان با مشاهده . خود، عين يافتن اوست؛ نه مقدمه آن تا ميان آن دو شکاف و فاصله افتد 
فهمد عابری از ان مسير گذشته است؛ اين فهم غايبانه مشخصات دقيقی از عابر به  ردپايی می
 بر خالف شناخت شهودی که مشهود بر شاهد، واضح و آشکار خود را. دهد انسان نمی

ای از خدايی است که در عمق جان جا  ای در اين مورد، نشانه بنابراين شناخت آيه. نماياند می
نشين اوست و تنها تصفيه درون کافی است تا پرده  دارد و هر انسان در زوايای وجود خود هم

. نمايد نتيجه آن که به جز تفسير دوم ديگر تفاسير معقول و مستدل می. از رخساره آن برگيرد
ها گام  تواند به فراسوی نشانه  های فراتر از حس دارد و با عقل يا شهود می ان آدمی ساحتج

البته طعن عارف بر عقل فيلسوف نه به جهت تحقير آن است، بلکه از آن روست که . بردارد
  .وی را تا سرای معشوق برکشد

  چشــم اگــــر داری تــو کورانه ميا
   آور عصا       ور نـــداری چشــم ، دست

         آن عصــــای حــــزم و استـدالل را
  کن پيشوا         چـــون نــــداری ديــد می

         ور عصای حزم و استـدالل نيست
  عصا کش بـر سر هر ره مايست        بی

  ســان نه که نابينا نهد         گــــام ز آن
  251  تـــا کـــه پـــا از چاه و از سگ وارهد        

ان فی « : هايی چند تجلی کرد؛ گاه فرمود از اين روست که خداوند در وحی خود به گونه
نحل، [»ان ذلک الية لقوم يذکرون« و گاه به اشارت ] 67 نحل ،[»ذلک الية لقوم يعقلون

13.[«252  

 که رد يک پديده را می شود يکه در مقدمه اين کتاب با کمال عجز  اظهار نموده بودمقسم
 ساخت ، اما اظهارو ثبوت آن دلها را خون ميکند و نور چشم منتفیلمه نه از خود به گفتن ک

می تصديق ميکند دفاع کرد و يا  از يک پديده حقيقی چنانيکه دل آدرا زائل ميگرداند تا بشود
بهر صورت قرآن و کالم اسالم اين را واضح ساخته است که برای  پرستش و اعتقاد . غير 

                                                 
 .Dancy, Gonathan. An Introduction to comtemparary Epistemology) Basil Blackwell), Part.aـ  250
 . به بعد276، يت 3مثنوی مولوی با تصحيح دکتر استعالمی، ج ـ  251
  ، با تغيرات و اضافات،ی قرآن پژوهی به زبان فارسی ـ مباحث تفسير مبين ـ نخستين فصلنامه: منبعـ  252
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ان  حاجت نيست دلی ميخواهد به پهنای فلک تادر شرابخانه  ملکوت همه بخدا به دليل و بره
 با تمام توش و توان در محراب اعتقاد خداوند بنده ایزمانيکه . را جای و مکان و مقامی باشد

  را به پرستش ميگيرد شبه و نفاق و وساوس را در آن چه جای دخول باشد؟

، فيلسوف دين ، بنيان گذار  نظريۀ زياضی دان،فزيکدان)م1662ــ1622(بلط پاسکال 
جديد  اختماالت ، واضح قانون فشار ، از کودکی  آثار تيز هوشی و درک عميقی داشت که 

او يک سلسله آزمايشات را در مورد  اثبات حقانيت کشف . ميداننداو را هم سنگ ارشميدس 
 کالمی دينی بود  سال عمر کوتاهش را در نباحث39تجربی توريچلی  از خالء انجام داد و 

گذاشت " فرما"که بنياد  حساب بی نهايتها ، حساب انتيگرال  و حساب احتماالت را همراه  با 
 ، در شب بيست و سيوم  نوامبر ، تجربه روحانی و حال عرفانی ژرفی  به 1654در سال . 

از خالصۀ  پاسکال ، ياد گار .  پاسکال تعبير ميکنند  ايمان او دست داد  که از آن به تجديد
احوال اين شب قدر و تجلی نوشته بودو همچون حرزی بلباس خود دوخته بود تا  فراموشش 

 شب ، آتش خدای ابراهيم ، 30/12 تا 30/10از ساعت « :نکند و در آن چنين آمده بود
يقين ، يقين ، شور ، شادی ،  صفا . خدای اسحق ، خدای يعقوب، نه خدای فالسفه و اهل علم 

  ».باشد که هر گز از او جدا نشوم . ، عيسی مسيح...سی مسيح ، خدای عي

از آن پس زندگی پاسکال  رنگ  دينی  عميق تری يافت  و با آنکه هستی خود را  در 
برابر احساس حضور  و هستی خداوند فراموش کرد، ولی فعاليتهای علميش را به  عنوان 

ه استاد ولی طبعًا گرايشش به از نی نکرد  و از پی گيری آنها  بتلق» کار وبار دنيوی«
او پس از هبوط  و گناه جبّلی و عجز بشر  که بدون دستگيری  .مباحث کالمی  بيشتر شده بود

و در . عنايت الهی  و کمند جاذبۀ او نمی تواند  از چاه سار طبيعت بيرون آيد ، سخن ميگفت 
را نوشت که در سال ) provincial letters(يتی همين زمينه و گرايش بود که نامه های وال

 فهرست کتابهای ممنوعه کليسا در آمد ، اين نامه های هجده گانه ، اثری بود که   جزء1656
عضی از پيروان  پيشتاز  و در معرض  تهديد  آيين  ب) پيروزی يافتن(با مشورت  و به انتصار

  .است  که از بزرگترين شهکار های نظم فرانسه محسوب نوشته شده بود" يانين"

" اين نامه ها بخاطری کسب شهرت کرده بود که به الهيات اخالقی و اخالق آسان گيرانۀ
حرف . حمله کرده بود )هسته اصلی نهضت  ضد اصالح دينی يا اختيار گرايان "(يسوعيان

اصلی يسوعيان اين بود  که در جهان معاصر ، بايد بر جنبه های اصالت انسانی  يا انسان 
ح   در کار باشد  و با اين تسامت نبايد التزام  و تعهد  شداد و غالظیدوستانه  مسيحي

پاسکال اين اومانيزم را برابر با شرک . ميخواستند  به شماره مؤمنان مسيحی بيافزايند 
ميدانست  و هر نوع  کوتاه آمدن  و وا دادن در برابر  آرمانهای  اصلی  و اصيل مسيحيت را  

کال يسوعيان را  به ريا  می شمردو از همين سبب پاسيحیمعارض با خلوص و اخالص مس
 شيوا و پر ، زيرا او نويسندۀدر اين مباحثات دست باال از آن پاسکال بود. و نفاق متهم ميکرد 

ولی در دراز مدت .  پاسخی که هم ارز  آنها باشد  داده نشد نامه های واليتیشور بود ، و به 
انکار حسيات و (با آن اخالق سفسطه » اخالقی«، پاسکال شکست خورد ، چه الهيات 

پاسکال پس از آن شب . تاريخ و پشتوانه مديدی داشت) مکار و محيل(و سالوس ) بديهيات
قدر  و تجّلی که در زندگی خويش آزموده بود ، در  صدد  تهيه  و تدوين  دفاعنامه 

های پراگنديی  که حاوی جانانۀ از مسيحيت بود ، ولی از اين طرح ، فقط ياداشت) آپولوژی(
که اين ياد داشتها بعدًا . کلمات قصار  و نکته های نغزی است  باقی ماند  و عمرش وفا نکرد

  .به انديشه ها معروف شد
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همان شأنی که  تجربه در علوم طبيعی دارد ، مرجعيت :پاسکال در مورد خداوند ميگويد
ما ، نه وجود  و نه ماهيت  خداوند را  : او ميگويد.  برای دين و ايمان  دارد) اوتيريته(موثق

ما با ايمان  بوجود خدا پی می بريم . چه او نه امتداد دارد ، نه حد و محدوديت. می شناسيم 
  .او) ذات(=به ماهيت) عنايت(=و با نور هدايت 

پاسکال آشکارا بر آنست  که عقل طبيعی  از اثبات وجود خداوند  ناتوان است  و فقط 
 هايش ه و در يکی از انديش.که ما را از وجود حقيقت خداوند  مطمئن ميسازدايمان است  

داليل حکمی و فلسفی وجود خدا ، چندان دور از ذهن  و پيچيده اند  که بسيار کم اثر :ميگويد
اند  و اگر بعضی کسان را بکار  آيند ، فقط در طی لحظاتی  است  که آن برهان را  در مّد 

انديشه شماره (هم يکساعت بعد ، نگرانند  که مبادااشتياه  کرده باشندهمين ها . نظر دارند
پاسخ داده  (به نظر پاسکال  داليل  فلسفی وجود خداوند ، برای مجاب)190 يا 543
 گردنکش را کافی نميداند  بلکه حتی بی فايده و عقيم  ميداند چه معرفتی کردن ملحدان )شده

پيغامبرانه است ، يعنی سر انجام خدا شناسی طبيعی هم  که به بار بياورد  معرفت  غير 
خدا پرستی بدون اعتقاد به پيغامبران و مسائل ديگر مذهبی ،خدا Deism(خواهد بود 

را رد ميکند او در اين زمينه با فلسف هم بد » توحيد فلسفی«و » دين طبيعی«پاسکال )گرايی
نمی ) برای فهميدن آنها(ت تالش  به يک ساعتمام  فلسفه ها «بين بوده و اذعان دارد که 

  ). 81انديشه شماره (» ارزد

تمسک می جويد ، از نظر او دل  فقط کانون  » دل«پاسکال در مقابل عقل  و فلسفه  به 
دل «: او در يکی از انديشه هايش که بسيار مشهور است ميگويد. احساسات و عواطف نيست 

و شناخت خداوند را کار دل ميداند نه )277يشه اند(» داليلی دارد  که عقل از آنها خبر ندارد
آری دل ، از نظر پاسکال  فقط کانون احساسات  و عواطف نيست ، کانون اراده و . عقل 

ت  نيز که بات ناپذير  هندسه يا رياضياهمان شهودی که بصدق  اصول  اث. ستشهود هم ه
زيرا . ال واسطه ميدانداو دل را وسيله کسب  معرفت ب. ی برد برهان نا پذيرند ، پی م

  )581انديشه شماره .(به انگيزش  اراده ها  بيشتر از انگيزش عقول  رغبت دارد خداوند

دل پاسکال همان دلی است که عرفا از آن سخن ميگويند و با عقل و علم و غرور و 
 تعصب فيلسوفانه و عالمانه و گاه ، با زهد و قشری گری  عابدانه در تعارض است ، و مراد 

. »يک نوع غريزه عقالنی است  که در کنه سرشت روح  يا نفس آشيان دارد«پاسکال از دل 
چيزی که . ولی با تأکيد بردل نبايد  چنين تصور کرد  که پاسکال عقل را طرد کرده باشد

مسلم است اين است پاسکال رياضی دان  عقل ورز نابغه ای بود  و باريکنا های عقل را 
در آثار خويش حتی در آنجا که با عقل و تاريکناهای آن  در می افتد ، يا نيک آزموده بود، و 

چيزی که مسلم است پاسکال .  هوشمندانه عقل می ورزد –از مبانی مسيحيت دفاع  می کند 
افته  و تکرو است ، عقلی که از با آن مخالف است ، عقل محجوب و طبيعتزده  واصالت ي

، عقلی که ُکل نگر و خدابين نيست ،  با دل  سوی ديگرازسو با وحی ، مخالف است و از کي
  .جزء نگر  و جدا بين است 

پاسکال در مورد وحدانيت خداوندی آنجا که پای دل و ايمان و يقين در ميان است چنين 
و . روح ما تخته بند  تن است . نا متناهی در يک سو ، نا چيز در سوی ديگر «: تبين ميکند

در باره اين چيز ها  عقل ورزی ميکند  )روح( او –و ابعاد را می يابد در آنجا  عدد، زمان  
اگر . و آنها را طبيعی و ضروری می نامدو بهيچ چيز ديگر نميتواند  باور داشته باشد 

افزوده شود ، چيزی بر آن نمی افزايد ، همچنانکه  ) نامتناهی(=به بی نهايت ) يک(=واحد
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متناهی در برابر  . وده شود  چيزی بر آن اضافه نميکند اگر  وجبی  بر طول بی نهايت  افز
   .نامتناهی  نابود ميشود  و به هيچ بدل ميشود

 بفرموده بيدل شاعر و عارف نامی ادبيات فارسيقصر اجابت راه  دشواری دارد اما اگر 
  :کمی از احتياط کار گرفته شود  کمند عشق خود  ما را بسوی خويش ميکشد

  

  ر قصر اجابت يافتننيست آسان راه ب

   کمند نالۀ شبگير رااحتياطی کن

  سجودی ميبرم چون سايه  در هر دشت و در بيدل

  253جبين برداشت از دوشم  غم بی دست و پائی را
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