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 سخنی به جای مقدمه
كتاب مقدمة مشروحي نوشته بودم كه هم خوانندده را متوجده محتدواي كتداب      اینبراي 

علديهم  -بيدت  برخورد مسدلمين بدا قدرآن و اهدل    نمود و هم نگاهي نقادانه به سير تاریخي مي

یقين دارم خواننده این كتاب از خود خواهدد پرسديد: ایدن    »داشت. در آنجا آمده بود  -السّالم

هسدت، چدرا    -عليهم السّالم-بيت همه مطلب اصولي و اساسي علمي كه در قرآن و آثار اهل

آنگاه به پاسدخ ایدن   « ها پيش براي مردم بيان نشده و در دسترس عموم قرار نگرفته است؟قرن

و در خاتمه به اوضاع كنوني محافل و مراكز علمدي پرداختده و توضدي     سئوال پرداخته بودم 

هاي فكري دیگر كند اندیشمندان ما را به منابع و جریانداده بودم كه جهان استكبار سعي مي

مشغول كند تا هر چه بيشتر و بيش از گذشته از قرآن و حدیث دور بمانيم و استدالل كدرده  

ه حدود پنجاه صفحه با خواننده درد دل كرده بودم اما پس بودم، شواهد آورده بودم و خالص

 از اتمام مقدمه و تكميل آن به نظرم رسيد كه... بگذار به وقت دگر.

كردم نيز دچار همدين مشدكل شددم    را چاپ مي« جامعه شناسي شناخت»وقتي كه رساله 

را بددون هدي     آورم( و باألخره آن)مشكلي كه سر خواننده را به خاطر شرح آن به درد نمي

اي به دهان ماشين چاپ دادم. این بار نخواستم مقدمه را برگ سفيد تقدیم كدنم بدراي   مقدمه

خالي نبودن عریضه این چند جمله را نوشتم و اینك توضي  مختصري در چگونگي تكون این 

شدود و خوانندده بدر    اي به كتاب خویش ارزش واالیي قائدل مدي  دهم: گاهي نویسندهكتاب مي
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اش ایمان دارد ليكن سبك نگدارش آن را  او، و گاهي نویسنده نسبت به محتواي نوشتهعكس 

پسدندد بده حددي كده خدود      پسندد اما خواننده هم محتوا و هم سبك نگارش آن را مدي نمي

بدا ایدن عكدس    « هایمها و كتابها و جزوهمقاله»ماند. خودم در مورد نویسنده در شگفت مي

 ام.العمل مواجه شده

راین ارزش و اهميت این كتاب نيز پس از قضاوت خوانندگان روشن خواهد شدد. امدا   بناب

هاي درسي و بحث در محافدل  تدریس، جزوه»سرگذشتي كه این كتاب قبل از چاپ در قالب 

اي داشته، همراه با تجربه خوب و قرین به موفقيت و استقبال پرشوري بوده است. عدده « علمي

شدان  ها بر چاپ و نشر آن اصرار نمودند كه از لطدف و تشدویق  اهها و دانشگاز اساتيد حوزه

ام، اصول مقدمه نویسي حتي نمایم. در این مقال كه از رسم مقدمه نویسي خارج شدهتشكر مي

 پردازم.نمایم و به سرگذشت مذكور ميرانيز ترك مي« براعت استهالل»اصل 

ه در محور موضوع این كتاب داشتم، هاي پراكنده را كها و برگهیادادشت 2702در پائيز 

دوره در محافدل   4بندي كلي آن را ترسيم نمودم. سدسس  كنار هم چيدم و اولين شكل استخوان

آن  2704درسي )اعم از جلسات غير رسمي و رسمي( در آذربایجان تدریس نمودم و در سدال  

سه دوره دیگر در را در دو مدرسه از مدارس حوزه علميه قم تدریس كردم پس از آن مجدداً 

هدا و یدك   دوره در دانشدكده  6، 2761محافل حوزوي و آموزش عالي تبریز و از بهار سدال  

دوره در كانون توحيد و آخرین دوره در یكي از مدارس حوزوي تهران، تدریس شد. و اینك 

انجدام  هاي مختلف، ها و نسخهآخرین تنظيم آن توسط دو نفر از طالب حوزه از روي جزوه

 ه است.یافت

بنابراین پس از بيست و یك دوره تدریس، باید چيز كاملي از آب درآمده باشد. اما چنين 

« چگونه شدروع كدردن  »را براي « پيشنهادي»ادعایي ندارم و تنها ادعایم این است كه توانستم 

ارائه نمایم. نقد و تكميل آن با دیگران یعني طالب جوان و محقق حوزه علميه اسدت. و ایدن   

هدایي كده   از تعارفات مرسوم نيست بلكه عين احساس درونيم است. زیرا از آن تواضع سخنم

 خود زمينه سازي بر عليه تواضع است، بيزارم.
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 سبک کار: 

علديهم  -بيدت  در این كتاب تعهد بر این است كه تنها از سه منبع استفاده شود: قرآن، اهدل 

ي علمي در آن راه نيافته اسدت. در مدورد   ها، و اصول مسلم علمي. منابع دیگر وفرضيه-السّالم

را « بحداراالنوار »هایي چند از خرمن انبوه و گسدترده  منبع حدیثي باید گفت در حقيقت دانه

 ام.پيش روي خواننده قرار داده

محتواي كتاب از نظر كميت و كيفيت در حدي نيسدت كده خدودم انتظدار داشدتم زیدرا       

از بسط كالم در حد لزوم گردید شاید در اكثریت مشكالت چاپي و موانع مهمتر دیگر مانع 

ها آیه و حدیث به یكي، دو تا اكتفا شده است. و جریان بحث در قریب به اتّفاق مسائل، از ده

همه موضوعات از هسته اصدلي كليدات فراتدر نرفتده اسدت. و یدك صدرفه جدویي اجبداري          

 نامطلوب، بر كتاب تحميل شده است.

هداي  هاي افراد غير مسئول بدر تبيدين  بع مختلف اجنبي و خرافهنظر به رسوباتي كه از منا

اي نبود، به جز انتخاب سبك خاصي كه موجب شدود اصدل   اسالمي آمده و نفوذ كرده، چاره

اند، گم هاي رایجي كه از منابع مذكور سرچشمه گرفتهماجرا و ادعا در خالل اقوال و نظریه

بدون  -در باالي صفحات« جان كالم»اصطالح  نشود. به خاطر این مقصود اصول مطالب و به

ترین بيان قرار داده شده جنبه استدالل و به صورت عریان و در شكل صرفاً ادعا در قالب ساده

 و استدالل و دالیل به شكل پاورقي در ذیل متن اصلي قرار گرفته است.

خشدي از  و نيز نظر به عوامدل و مدوانعي كده در بداال اشداره شدد، محتدواي ایدن كتداب ب         

دولت و  -تبيين انسان و جامعه»اي است كه به شرح رفت و بخش دوم تحت عنوان مجموعه

در صورت توفيق بده عندوان   « امامت، جبرهاي تكویني، جبرهاي اجتماعي و جبرهاي تاریخي

 جلد دوم تقدیم خواهد شد، انشاء اهلل.

 مرتضي رضوي

 . ش -ه 2731/  6/  1تهران 

 . ق -ه 2222/  7/  0
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 خدا شناسي، توحيد
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

غير از خدا چيزي نبود، نه زميني بود، نه زماني، نه جمادي و نه  2روزی بود روزی نبود

                                                
ها از قدیم رواج داشته و دارد ظاهراً یدك سدخن متنداق     . این جمله كه استفاده از آن در آغاز داستان2 

 «.روزي نبود»گوید: و از طرف دیگر مي« روزي بود»گوید مياست. از طرفي 

احلمد هلل الذي كان  -)كان اذ مل يكن شييءمنظور گوینده این است كه غير از خدا چيزي وجود نداشت، 

هم و جود نداشت. و چون كلمه و لفظي بدراي  « زمان»( حتي خود 154 -755، ص7بحار، ج اذ مل يكن شييء:

گوید: زماني بود كه زمان هم نبود در آن وقت كه غير از خدا چيدزي نبدود   د، ناچار مياین مطلب وجود ندار

 خود وقت هم وجود نداشت.

شود كده  اي آغاز ميباشد و بحث از نقطهمي« ما قبل مادّه»زیرا زمان عين مادّه است و سخن در مقام بيان 

 اي وجود نداشته است.مادّه

 دو تعریف براي زمان گفته شده است: زمان چيست؟ در پاسخ به این سئوال
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 زمان یك برداشت كلي از تغييرات جهان است.   -2

 است كه واقعيت ندارد.« برداشت ذهني»در این تعریف زمان یك 

 باشد.مي« واقعيت»زمان عبارت است از جریان عمومي تغييرات جهان. طبق این تعریف زمان یك  -1

است. در سطرهاي بعددي   -عليهم السّالم-بيت د تأیيد مكتب اهلاز ميان این دو تعریف، تعریف دوم مور

شود كه حادث شده و پدید آمده است و درسدت  خواهيم دید كه در زبان حدیث زمان یك پدیده معرفي مي

توانسدت غيدر از زمدان چيدز     ها یك واقعيت است. و به قول اسحاق نيوتون: خداوندد مدي  مانند سایر واقعيت

 دیگري نيافریند.

 : زمان= تغییر.پس

 تغییر= حرکت.

 تغییر. -حرکت= تغییر -زیرا: تغییر

 تغییر. -حرکت= جهان -پس: جهان

 و: حرکت= ماده.

 زیرا: ماده= اتم.

 اتم. -حرکت = اتم -و: اتم

 پس: زمان= اتم= ماده.

ه است. یعني چيزي است كه وجود نداشته و بد « پدیده»هاي آینده بيان خواهد شد كه ماده در طول بحث

 وجود آمده است.

 باشد. یعني زمان را خدا آفریده است.پس زمان نيز كه عين ماده است، پدیده مي

 هم نبود غير از خدا چيزي نبود.« روز»بنابراین روزي بود كه 

 همان گونه كه:«. زمان بعد چهارم ماده است»گویند از دیدگاه دیگر مي

 ماده. -طول= ماده -ماده

 ماده. -عرض= ماده -ماده

 ماده. -عمق= ماده -ماده

 ماده. -زمان= ماده -همین طور: ماده

 در این موضوع احادیث بسياري وجود دارد. به چند نمونه از آنها توجه فرمائيد:

 :-عليه السّالم-، از امام صادق 755، ص7بحار: ج
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ها وجود داشدت و نده جهدان درشدت     ها و ویروسها و ميكروبجانداري. نه جهان ریز اتم

 اي، نه كهكشاني نه فضایي.اي نه منظومهكرات. نه كره

 بنابراین نه جاني وجود داشت و نه جانداري.

شدمار خبدري   هاي بدي ها و سياره و ماهار با این همه ستارهشمهاي بياز این همه كهكشان

 نبود.

 نياز از یار و همدم.همسر. بيهمتا و بيخداي واحد، احد، بي 2تنها خدا بود

                                                                                                               
بل هو خالق الزماان و  ان اهلل تبارك و تعايل اليوصف بزمان و المكان و الحركة و ال انتقال و ال سكون 

شود ونه به حركت و انتقدال و  خداوند نه به زمان و مكان موصوف مي املكان و احلركة و السكون و االنتقال:

 نه به سكون بل او خالق زمان و مكان و حركت و سكون و انتقال، است.

 آورده است: -عليه السّالم-از علي  75، ص03بحار: ج

هدا  زمدان  االدوات. سبق االوقات كونه و العاد  وواودهو و االبتاداء اهل اه:    التصحبه االوقات وال ترفده 

هدا سدبقت دارد، وجدودش بدر عددم      كنند بودش بر زمانشوند. آالت و اسباب او را یاري نميمصاحب او نمي

 مقدم است.« ابتداء»پيشي دارد. ازليت او بر 

ري عليه ما هو اوراهو و يعود اليه ما هو ابداهو ال جيري عليه السكون و احلركةو و كيف جيفرماید: و باز مي

شود بدر او چيدزي كده    شود و چگونه جاري ميسكون و حركت بر او جاري نمي و حيدث فيه ما هو احدثه:

گردد به او چيزي كه خودش آن را ابدداء كدرده اسدت. و    خود او را به جریان انداخته است و چگونه بر مي

 كه خودش آن را پدید آورده است. شود در او چيزيچگونه پدید مي

 نهج البالغه )ابن ابي الحدید( نيز آمده است. 171ي ها در خطبهاین تكه

نيدز آمدده اسدت: بحدار: همدان جلدد،        -عليه السّدالم -ها از امام رضا و در یك حدیث عين همين جمله

 .23، حدیث شماره 27ص

 ول بود؟ كارش چه بود؟. سئوال: خداوند قبل از آفریدن جهان به چه چيز مشغ2 

پاسخ: گفته شد كه چيزي وجود نداشت. و اساساً این سئوال از پایه غلدط اسدت و بده جدز تصدوّر ذهندي       

و... همه و همده از  « پرداختن»و « كار»و « مشغول شدن»و « بعد»و « قبل»چيزي نيست. زیرا مقوالتي از قبيل 

د هم وجود نداشت. یعني خود قبل و بعد نيز پدیدده  مقوالت این جهان هستند روزي كه روزي نبود، قبل و بع

 راهي بر خدا ندارد.« بعد»و « قبل»و مخلوق خدا هستند. و 
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 حي است و قيوم، نه به خواب محتاج است و نه به غذا.

 باشد.وحشت از تنهایي بر او راه ندارد. مستمند هي  چيز نمي

 دیده نيست.است. پ 2«ازلي»خدا 

                                                                                                               
« قبل» لُيعَلم َان ال« بعد»و « قبل»فرماید: ففرَق بين ي مشروحي ميدر ضمن خطبه -عليه السّالم-امام رضا 

شود كه نه قبلي بر او هسدت و نده بعددي. بحدار،      را، تا دانسته« بعد»و « قبل»پس شكافت ميان «: بعد»له وال 

 .23ي ، حدیث شماره21، ص03ج

هدا را  را شناخت كه حقيقت عقل چيست؟ عقل ما كه این مقوله« عقل»براي درك این موضوع باید خود 

كند، خود پدیده است و در عرصدة ایدن جهدان تدوان فعاليدت دارد. تعّقدل یعندي سدنجش قدوانين و          درك مي

تواند در خارج از این جهان فعاليتي داشته باشدد و بده   این جهان كه پدیده هستند. عقل و تعقل نميهاي فرمول

 داوري بنشيند.

كندد،  اي نداشته و تخيّل مح  است كه قوانين جهان را بر غير جهدان بدار مدي   اي كه زمينهپایهسئوال بي

قابل پاسخ دادن اسدت وگرنده، نده. عقدل      جواب ندارد. اگر یك سئوال عقلي در مورد درون دایرة جهان باشد

تواند بشناسد. حتي عقل و تعقل براي شاخت خدا راهي ندارد مگر با شناخت این جهان. فقط این جهان را مي

اي برد كه این پدیده، پدیدد آورندده  وقتي كه عقل جهان را بشناسد و پدیده بودن آن را دریابد آن وقت پي مي

 دارد.

شدود، فرسدایش بدر او راه    دیده نيست، از ازل بوده اسدت. او عمدر نددارد، پيدر نمدي     . ازلي است. یعني پ2 

 یابد. چرا؟نمي

عمر، سن، سال و سایر مقوالت از این قبيل، همه از مقدوالت زمدان و تغييدر هسدتند. و در مطالدب       پاسخ:

ه وجدود آورده  زمان مخلوق خدا است، خداوند زمان را ب«. زمان خود یك پدیده است»گذشته گفته شد كه 

 است. پس زمان شامل همه چيز است اما شامل خدا نيست.

 است.« سابق بر زمان»ازلي: یعني وجودي كه 

است. زیرا عدد و تعدد و متعدّد بودن، یعني تغييدر و  « تك»شود كه خداوند احد و از این نكته روشن مي

 متغيّر بودن.

 تغییر. -تعدّد= جهان -چون: جهان

 عدد و تعدّد. -ر= جهانتغیی -زیرا: جهان

« تغييدر »پس: كثرت و تعدّد از ذاتيات جهان است. و هر متعدّدي قهراً متغيّر است. بيان گردید كده خدود   
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یابيم كه او هست. آن قدر به وجود او یقين داریدم كده هدي  نيدازي بده      ما همگي در مي

 است.« خود دركي»درست مثل « خدا دركي»زیرا  2استدالل و اثبات ندارد

                                                                                                               
تدر:  مخلوق خداوند است. روزي بود روزي نبود غير از خدا چيزي نبود، یعني تغييري هم نبود. و به بيان سداده 

را پدید آورده است. پس خداوند متغيّدر نيسدت. و ایدن معنداي     اي است كه خدا آن پدیده« متعدّد بودن»خود 

 است.« متعدّد بودن»همان « زوج بودن»است. او جفت و همسري نيز ندارد. زیرا « قيّوم»

هداي مختلدف و   هدا و راه اي نيست. از استداللفایده. در عين حال پرداختن به اثبات وجود خدا كار بي2 

 است.« برهان محدود بودن جهان»كنيم و آن یك بحث اكتفاء مي متعدّدي كه وجود دارد تنها به

نهایت و نامحدود است. اما امروز مسلم شدده اسدت كده    كردند كه جهان بيها فكر ميبسياري از قدیمي

این جهان بس بزرگ، با ميلياردها كهكشان و كره )فضا، ستاره و ماه( باالخره محددود اسدت. پيدر روسدو در     

 نهایت بدانيم.گوید: دیگر كودكانه است كه جهان را بيمي« علمتاریخ »كتاب 

جهان از محدودها تشكيل یافته است از كرات محدود، و فضاهاي محدود فواصل آنها. و هر چيدزي كده   

از محدودها تشكيل شود باالخره محدود خواهد بود. هر چند خيلي بزرگ و بسي پهناور باشد و نيز: جهدان  

 ست. بُعد دليل انتها داشتن است.ا« محكوم به بُعد»

و این یك قانون مسلم «. جهان در حال گسترش است»و نيز همان طور كه در مباحث آینده خواهد آمد 

انتهاست گسترش گوید كه جهان محدود است. زیرا چيزي كه نامحدود و بياست. و قانون گسترش جهان مي

 ندارد.انتها معني یابد. یعني گسترش یك شيء بينمي

گدویيم: آن سدوي حددود ایدن جهدان      اینك در این بحث به همين چند جمله اكتفا و بسنده كدرده و مدي  

 چيست؟

آن سدوي حددود ایدن جهدان، عددم      »پاسخ این سئوال به طور قهري یكي از دو جمله است: یا باید گفدت  

جهان عددم اسدت. و اگدر    توان گفت آن سوي عدم است و نمي« عدم»باشد. زیرا كه این جمله غلط مي« است.

پس در حقيقت «. آن سوي این جهان عدم هست»در ذهنمان چنين تصوّري كرده باشيم معناي آن این است كه 

ایدم. و بایدد   گذاشدته « ع، د، م»باشد. كه وجود است و ما فقط اسدم آن را  مي« هست»یك « عدم»مرادمان از 

كه ایدن وجدود غيدر از وجودهدا و موجدودات      و بدیهي است «. آن سوي حدود این جهان وجود است»گفت 

 درون جهان است.

هداي آن،  ي. نه زمان است و نه مكان. و هي  سنخيّتي با ایدن جهدان و پدیدده   ژیعني نه ماده است و نه انر

ندارد. زیرا بحث در خارج از این مقوالت است. پس آن وجود نه تغيير دارد و نه بُعد، نه گسترش دارد و نده  
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ي علوم به شدناخت خصوصديات كلدي    نهایت است. بدین ترتيب عقل و تعقّل با استخدام همهمحدود است. بي

رسدد. آن هدم مسدلّم    شود و سسس با استفاده از مسلّمات علوم به مسلّم بودن وجود خداوندد مدي  جهان نائل مي

 اي در آن راه ندارد.ریاضي كه هي  شك و شبهه

ي آینده این موضوع بده طدور مشدروح خواهدد آمدد و در      هاسئوال: پس این خدا چيست؟ پاسخ: در بخش

و معنداي آن از  « چيست»، زیرا لفظ «باز هم اساس سئوال غلط است»شود كه اینجا فقط به این نكته اشاره مي

 باشد.زمينه ميمعني و بيمقوالت این جهان است و در ماسواي این جهان كاربردي نداشته، بي

باشد تا از ميان آن متعدّدها بگدوئيم آن، یدا   « چند تایي»و « تعدّد»د كه رووقتي به كار مي« چيست»لفظ 

در ذات خدا بحث نكنيد كه چيسدت. و   «ال تتكّلموا يف اهلل»اند كه این چيست؟ و به همين جهت به ما گفته

و و لكان اذا ارد   اّياكم و التفكر يف اهلل»اند: و نيز فرموده «قولوا: ال اله اال اهلل الواحد اّلذي ليس كمثله شيء»

از اندیشه در ذات خدا بسرهيزید، و اگر خواستيد عظمدت او را   «:َان تنظروا ايل عظمته فانظرو ايل ِعَظم خلقه

هدر كدس در    «من نظر يف اهلل كيف هوو هلك»اند اش. و نيز فرمودهمشاهده كنيد، نگاه كنيد به عظمت آفریده

ال تكّلموا يف اهلل فاّن الكال  يف اهلل ال يازداد  »شود. و همچنين این صدد باشد كه خدا چگونه است، هالك مي

افزاید مگدر حيدرت را. ایدن احادیدث را در     در ذات خدا بحث نكنيد زیرا بحث در ذات خدا نمي «:ااّل حتّيرًا

توانيد مطالعده فرمائيدد. در احادیدث مدا ایدن گونده       مي« 17وسائل الشيعه: ابواب امر به معروف باب »كتاب 

ها زیاد است و بجاست كه در چون و چراي آنها كمي تأمل شود. چرا باید در مورد مخلوقات خداوند توصيه

 اندیشيد اما در ذات او نباید به تفكر پرداخت؟

چرا باید از عظمت انسان، كره، منظومه، كهكشان، فضا، حيات، حيوان، گياه، ميكروب، باكتري، ویروس 

 هاي هستي به عظمت خداوند پي برد؟لو نيز از عظمت قوانين و فرمو

براي این كه عقل و اندیشه و فكر ما جزء این جهان است. و هر چه كه در مورد خدا تصوّر یدا تعقّدل و   

اي جز اینكده  درك نماید قهراً سيماي این جهان و لباس و ماهيّت این جهاني بدان خواهد داد. زیرا عقل چاره

دهد ندارد. پس در نتيجه قدوانين و خصوصديات آفریدده را بدر آفریددگار      قوانين و خواص این جهاني به آن ب

شود زیدرا  اي به جز افزایش حيرت ندارد. عقل و حيطة فعاليت آن شامل خدا نميشامل خواهد كرد كه نتيجه

شرح ایدن   «.كيف جيري عليه ما هو اوراه»اي است كه خداوند آن را به وجود آورده است و خود عقل پدیده

البتده خدودش   «. فيزیدك از متافيزیدك حدذر كدن    »قبالً گذشت. این سخن نيوتون معروف است كده  حدیث 

نتوانست حذر كند. به گمان من اگر افدرادي همانندد نيوتدون، مدوریس مترليندگ، انيشدتين و... در ایدن قبيدل         

كار به آفدت  بودند، در پایان مباحث و خصوصاً در موضوعات هستي شناسي و فضا با معارف اسالمي آشنا مي
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به هي  دليلي نياز ندارد درك خدا هم بده هدي  دليلدي نيداز     « درك خود»همان طور كه 

 ندارد.

گيري. اگدر هدزار   از هي  چيزي براي این درك كمك نمي« هستممن »گوئي وقتي كه مي

داني كه هستي. و اگر هزار دليل بياورند كه فایده است. زیرا ميدليل بياورند كه تو نيستي، بي

 داني كه هستي.فایده است زیرا ميتو هستي باز هم بي

ود خدا را انكار درك خدا هم براي ما از همين سنخ است. تاكنون هي  فردي نتوانسته وج

 كند. هي  كس.

اند كه شده،و افرادي پيدا شده« خود انكاري»انسان گاهي در اثر دیوانگي و بيماري دچار 

 2هرگز در بشر در هي  شرایطي رخ نداده است.« خدا انكاري»ولي « من نيستم»اند گفته

ا دقدت  اگر بشنوید یا در جایي بخوانيد كه فالن شخص منكر وجود خدا است و كمدي بد  

 شده است.« خود فریبي»و یا دچار بيماري  7بينيد كه یا مح  تعمّد داردمي 1بنگرید

                                                                                                               
 شدند.ي روحي و فكري نمود، دچار نميكه آنان را دچار لطمه« حيرت»

مجاهد داغستاني كده بدر عليده    « شيخ شامل»اي دربارة طي مقاله« زیتشریفت». گویند ماركس در مجلة 2 

عبدارت  البته من موفق بده دریافدت ایدن    « این مرد خدا كه براستي مرد خداست...»جنگيد، نوشته بود: تزار مي

 نگشتم.

. مثالً اگر او را با هليكوپتر به باالي اقيانوس برده و به وسط آن بياندازند در آن حال دسدت بده دامدن    1 

 امداد الهي خواهد شد.

تردید این گونه افراد بيمار رواني هستند و دست كم دچدار  گوید. بيداند كه دروغ مي. یعني خودش مي7 

 كنند.شان را باز ميوسيله عقدهباشند كه بدین ي روحي ميعقده

هاي دیگر )مانند درك لمسي، درك بصدري، شدنوایي، ذائقدي و    ترین درك است. دركخود دركي اصيل

ترین درك براي انسدان اسدت و   نزدیك« من هستم»رسند. اي به رتبة خود دركي ميشمّي( پس از طي مرحله

هاي پنجگانه خود مُدْرَك و است. درك« من هستم» رسد كه فرع برمي« من المسه دارم»پس از آن نوبت به 

شدود.  واسطه بودن خالصه نميمورد دركِ خود دركي هستند. و این تفاوت ميان این دو تنها در با واسطه و بي

گانه خود را از دست بدهد ليكن باز بتواندد  بلكه یك تفاوت ماهوي است. ممكن است كسي همه حواس پنج
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 است.« خدا انكاري»تر از آسان« خود انكاري»و این در حالي است كه براي او نيز 

 

 مکان
 جائي هم نبود. -یعني آن روزي كه روزي نبود -آن روز

است خودش نيز مكاني براي  2آورده و مكان هم چيزي است كه خداوند آنرا پدید« جا»

                                                                                                               
آیا خددا  »د. و همين طور نيز خدا دركي را. همان گونه كه شرح كامل آن در مبحث خود دركي را داشته باش

 خواهد آمد.« محسوس است؟

اي است كه انسان با چيزي غيدر از خدودش دارد، بده    ترین رابطهواسطهرابطة ادراكي انسان با خداوند بي

بحدث وجدداني اسدت كده هدر      اي كه با هستي خود، دارد مساوي است. و این یك حدّي كه درست با رابطه

 كسي به دریافت آن در خود اعتراف دارد.

باید توجه كرد كه حقيقت مكان چيست؟ در نگاه اول مكان عبارت است از چيزي كه چيز دیگر را . 2 

 دهد. و در نگاه دیگر مكان عبارت است از تفاوت و نسبت ميان دو بُعد.در خود جاي مي

 و در هر صورت: مکان= بُعد.

 مکان. -بُعد= جهان -جهان زیرا:

 جهان. -بُعد= جهان -و: جهان

 پس: جهان= بُعد= مکان.

و چون جهان پدیده است پس مكان نيز پدیده است و شمولي بر خداوندد نددارد. جهدان، زمدان، مكدان،      

ي با هم است كه بعداً شرح داده خواهد شد.( گيتدي و طبيعدت همده در حقيقدت     ژعالم، ماده )مراد ماده و انر

 برد.هایي هستند به یك معني و بسته به این است كه گوینده از چه موضعي آنها را به كار ميسما

توانيدد بگوئيدد   گيرد. هم مدي اي و در مكاني جاي نگرفته و نميخداوند در چيزي، در جایي، در محدوده

بداز رسديدیم   «. نددارد او در همه جا هست حتي جایي كه جا وجود »توانيد بگوئيد و هم مي«. او جاي ندارد»

گوئيم: در جایي كه جا هدم وجدود   به ضيق خناق یعني چون لفظي براي اداي مطلب وجود ندارد به ناچار مي

 ندارد.

: از 67، حددیث شدمارة   47، ص03احادیث بسياري در این مورد وارد شده است و از آن جمله: بحدار، ج 

ها و زمين را بيافریند در كجا بود؟ فرمود: آن كه آسمان پرسيدند: خداوند قبل از -عليه السّالم-اميرالمؤمنين 
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ها براي چيزهاي زیادي مكان هستيم و آنها در بدن ما جاي مثالً ما انسان 2چيز دیگري نيست.

هاي متعددي كه در بدن ما قرار دارند وجودمان مكاني اند به عنوان مثال عالوه بر اندامگرفته

 است براي هوش، عقل و استعدادمان.

د خداوند قرار نگرفته است. او نه ظرف است و نه مظروف. و در ليكن هي  چيز در وجو

                                                                                                               
 وجود نداشت.« مكان»است، در حالي كه خداوند بود و « مكان»و پرسش از « كجا»سئوال از 

عليده  -: امدام رضدا   3حددیث شدمارة    70از همان جلد. و نيز در ص 23، ص10و همچنين حدیث شمارة 

كرده. او بدود قبدل از اینكده مكدان وجدود      « كجا»را « كجا»او  «َايَن هو َاّين االين كان وال»فرمود:  -السّالم

 داشته باشد.

گفته شد كه جهان محددود اسدت و آن سدوي ایدن جهدان  بدس       « اثبات وجود خدا». سئوال: در مبحث 2 

توانيد بگوئيد: بس بدزرگ( عددم نبدوده و وجدود اسدت و آن وجدود       بزرگ )باز هم بس بزرگ، هر قدر مي

گيدرد؟ و خددا مكدان و    جهان در درون خدا قدرار نمدي   -العياذ باهلل-دا است. آیا در این صورت نهایت، خبي

 شود؟ظرف جهان نمي

پاسخ: گفته شد كه مكان در رابطة ميان دو چيز مادي و داراي بُعد قابل تحقّق است. یعني هر دو تاي آنها 

یك طرف كه جهان است داراي بُعد است. ولي باید داراي بُعد و محكوم به بُعد باشند. و در موضوع بحث ما 

 طرف دیگر كه خداوند است از بُعد منزّه است.

الزم است. و ميدان خدالق و مخلدوق همسدنخي وجدود      « سنخيّت»و در بيان دیگر: ميان ظرف و مظروف 

 ندارد.

از البته باز هم بده دليدل ضديق خنداق      -خداوند همه جا هست هم در درون جهان و هم در خارج از آن

 -عليده السّدالم  -نه جایي از او خالي است ونه جایي كه جا نيسدت. اميرالمدؤمنين    -شوداستفاده مي« در»لفظ 

كسي كه بگوید خدا در چيست؟ پس او خدا را مضمون و محدود كرده  و من قال فيمو فقد ضّمنه:فرماید: مي

 است.

قابل عددد كدرده اسدت. )نهدج البالغده،      و هر كس كه خدا را محدود بداند، او را  و من حّده فقد عّده:

 خطبة اول(.

و قبالً بحث شد كه متعدد بودن، و اساساً قابل عدد و شمارش بودن، از لوازم تغييدر اسدت. و خدود تغييدر     

 مخلوق خداوند است.
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 باشد.« با هم بودن»عين حال با همه چيز هست بدون اینكه به معناي 

 2غير از همه چيز است بدون اینكه از آنها بر كنار باشد.

 1نه در آسمان است و نه در زمين و نه در روي كرسي، تخت یا عرش قرار گرفته است.

ه جا هست و اگر او را در جهت بداال و آسدمان مدورد خطداب و دعدا قدرار       خدا در هم

 دهيم، صرفاً یك احترام و تعظيم است.مي

شود به ایدن معندي نيسدت كده او را در سدمت بداال       اي به سوي باال ميهمچنين اگر اشاره

 7دانيم.مي

                                                
 فرماید:. در خطبة اول نهج البالغه مي2 

 با هر چيزي هست نه به طور با هم بودن. مع كل شيء ال مبقارنة:

 و غير از هر چيز است نه به معناي كناره گرفتن. غري كل شيء ال مبزايلة:و 

و هر كس بگوید خداوند بدر روي چده چيدزي اسدت؟      و من قال علي َ و فقد اخلي منه:فرماید: . و مي1 

 جاهاي دیگر را از او خالي كرده است.

اي، در تده  در دل هدر صدخره  اي، و تزاحم مكاني: گفته شد خداوند در همه جا هست. یعندي بدا هدر ذره   

اقيانوس و در هر جایي كه بتوان در عقل آورد خداي واحد حضور دارد. زیدرا ميدان خداوندد و سدایر اشدياء      

تزاحم مكاني وجود ندارد. چيزهاي دیگر با هم تزاحم مكاني دارند. مثالً این ليوان یا باید پر از آب باشدد یدا   

رد كه هم پر از شير باشد و هم پر از هدوا. و همدين طدور اسدت همدة      پر از شير و یا پر از هوا، و امكان ندا

 ها.ها و ظرفاشياء نسبت به همه مكان

او كجدا را   هو َايِّاُن ااَلْيان:   فرمود: ؟او كجاست َاْيَن هو؟: پرسيد: -عليه السّالم-پرسشگري از امام صادق 

عليه - طبرسي، باب احتجاجات امام صادق احتجاج -كجا كرده است. یعني حقيقت مكان را او پدید آورده است.

در ذات خددا اندیشده   »یابد كه دوبداره مسدألة   شود و قلب آرامش ميدر اینجا وقتي مطلب كامل مي -السّالم

 را كه در بخش پيشين بحث شد به یاد بياوریم.« نكنيد

و هدر كدس بدر خددا      الياه: َو َمْن وهله َاشاار  فرماید: در همان خطبه مي -عليه السّالم-. اميرالمؤمنين 7 

 كند.داند و در یك جهت فرض ميكند. یعني او را قابل اشاره ميجاهل باشد، به سوي او اشاره مي

و هر كس به او اشاره كند او را محدود كرده است. و قبالً بحدث كدردیم كده     و من اشار اليه فقد حدَّه:

پدیدده و  « محدود بدودن »ت همانند بُعد. یعني محدود بودن از خصوصيات ماده است )بل عين ماده است( درس
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كداني،  بده معنداي تقسديم موضدعي و م    « متافيزیك»و « فيزیك»بنابراین تقسيم وجود به 

 صحي  نيست.

او در جهددان فيزیددك حضددور دارد همانگوندده كدده در متافيزیددك حضددور دارد بدددون   

 كوچكترین تفاوتي.

 نيز همين طور است.« ماوراء طبيعت»و « طبيعت»اصطالح 

 

 تعریف خدا در بیان قرآن
 اند كه سورة توحيد شناسنامة خداوند است.گفته

كندد بدر خدالف سدایر     معرفدي مدي  « سدلبي »یف اما این شناسنامه وجود خداوند را با تعر

 پردازند.به معرفي افراد و اشياء مي« ایجابي»ها كه با تعریف شناسنامه

 2بسم اهلل الرحمن الرحيم: به نام خداوند بخشندة مهربان.

 1بگو آن خدا تك است. قل هو اهلل احد:

 7به معناي جنسي. -بدون جفت و بدون زوج تک: -3

                                                                                                               
مخلوق خداوند است. و من حدّه فقد عدّه: و هر كس كه او را محدود كندد پدس او را معددود كدرده اسدت.      

 )شرح این جمله قبالً گذشت(.

باشدد بدا ایدن همده از     . این ترجمه براي معناي تام بسمله نارسا است و از حمل بار معني آن ناتوان مدي 2 

 شود.هاي متعدّد بهترین است و لذا به آن بسنده مين ترجمهميا

رود، بدون ایدن كده ابتدداء در    خدا مي« تك بودن»كنيم كه قرآن به طور مستقيم به بيان . مشاهده مي1 

اي قرآن اول وجود خدا را ثابت كن و سسس در تك بودن او سخن »مقام اثبات وجود خدا باشد. اگر بگوئيم 

همدان  « مگر كسي وجود خدا را انكار كرده است تا در اثبات وجود آن بحث شود.»شنویم كه پاسخ مي« بگو

 گذشت.« خود دركي و خدا دركي»طور كه در مبحث 

دانيم كه غير از خدا همه چيز جفتند، و هي  چيز تك در هستي بده غيدر از خددا    ميخداوند تك است:

 جنس نيست.همنوع و مثل، همشود. هي  چيزي بدون همیافت نمي

 . این معني از دو جهت قابل بررسي است:7 
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 نوع و بدون همجنس.و بدون هم مثلبدون هم تک: -7

 نياز است.خداوند بي -نياز استخدایي كه بي اهلل الصمد:

 اند: نياز به غذا، جنس، مكان، همدم و مونس و نياز به ابزار تعاون و...نيازها مختلف

تر از آن است كه نيازي داشته باشد به هر معنایي كه نياز را بتدوان تصدور   خداوند متعالي

 2كرد.

                                                                                                               
هستند. انسان، حيوان، نبدات، اتدم و... و بده قدول     « مثبت و منفي»همه چيز این جهان مؤنث و مذكر  -2

 است.« وَتْر»است و تنها خدا « شفْع»قرآن همه چيز 

گویيم خداوندد  اه وقتي كه ميبه معناي صرفاً جنسي به صورتي كه در انسان مطرح است. از این دیدگ -1

تك است و جفت ندارد در حقيقت نفي جفت به منزلة نفي پدر و مادر )و آنچده در ایدن معندي اسدت( نيدز      

ضدد تدك   »اراده كنيم، و به هر معنایي كه « تك بودن»باشد. پس خداوند تك است به هر معنایي كه از مي

هاي مختلفي كه دارد بياندیشيم و آن را از جنبه« تك»و « احد»را تصور كنيم. اگر تنها در همين كلمه « بودن

مثالً یك بار معني آن را از دیدگاه فيزیك و بار دیگر از دیدگاه شديمي، بدار سدوم از دیددگاه      -بررسي كنيم

حياتي و توليد مثل و بار چهارم از دیدگاه نياز به همكاري و تعاطي و تعاون ميان موجودات در عرصة جماد 

ها كتاب در یك جملده  كمال توحيد، كافي خواهد بود. و آن وقت مشاهده خواهيد نمود كه ده در -و حيات

 قرار گرفته است.

در آغداز  «. كدس »احد یعندي   -1«. تك»احد یعني  -2احد در زبان عربي به دو معني به كار رفته است: 

 ناي دوم به كار رفته است.سورة توحيد به معناي اول، و در پایان آن )همان طور كه خواهيم دید( به مع

ي توحيد كافي است. بررسي همه . لفظ صمد نيز مانند لفظ احد به تنهایي براي شرح و بيان همه جانبه2 

ي )مانندد  ژي است و نه محصول اندر ژدهد كه خداوند نه ماده است و نه مادّي، نه انرجانبة این لفظ نشان مي

یش و هم در بقایشان نيازمند دیگري و دیگران هستند. نيداز نيدز   حركت و انفعال( زیرا همة آنها در اصل پيدا

هاي آن است. به طوري كه یكي از دو فرمول زیر بایدد پذیرفتده   مانند زمان و مكان از ذاتيات جهان و پدیده

 شود:

 نياز= خدا. -جهان -3

دا محال اسدت، و  و دوگانگي و تعدّد در خ« دوئيّت»این محال است زیرا هم قبالً بحث گردید كه وجود 

 هم در آینده بحث خواهد شد.



 15فصل اول 
 

 

                                                                                                               
 جهان. -نیاز= جهان -جهان -7

و در اینجدا نيدز صدادق اسدت كده:      « جهدان  -حركت= جهان -جهان»و این درست است. قبالً گفته شد 

 حرکت. -نیاز= جهان -جهان

بزرگتدرین عامدل   یعني در عين حال كه نياز بزرگترین نقيصه و نكتة ضعف این جهان است، در عين حال 

الّصمد اّلذي ال ووف لهو و الّصمد اّلذي قد انتهي فرماید: مي -عليه السّالم-هستي جهان نيز است. امام حسين 

 سوددهو والّصمد اّلذي ال يأكل و ال يشربو و الّصمد اّلذي ال ينا و و الّصمد الادامم اّلاذي مل يازل و ال يازال:    

نهایت است، و صمد یعني آن كده نده   آنكه كمال و بزرگواریش بيصمد یعني آنكه جوف ندارد و صمد یعني 

خوابد، و صمد یعني آنكه دائم بوده و دائم بدون تغيير خواهد آشامد، و صمد یعني آنكه نميخورد و نه ميمي

 بود.

در این حدیث چندین چيز از خدا نفي شده است: جوف داشتن، محدود بودن، تغذیه كدردن، خوابيددن و   

اجع به تغيير و محدود بودن قبالً بحث كردیم و راجع به جوف نيز بحث خواهد شدد. در اینجدا تنهدا    تغيير. ر

شود: همة موجودات بدون استثناء نيازمند خوراك هسدتند. حتدي   اي ميراجع به تغذیه یعني نياز به غذا اشاره

عداطي ميدان موجدودات، هدي      ابر و باد و ماه و خورشيد و سنگ و كره و اتم. در بازار گدرم داد و سدتد و ت  

خورندد. و موضدوع خدواب نيدز     گيرند و ميموجودي غایب نيست. هر كدام به شكل و صورتي از دیگري مي

 علي الخصوص براي امتياز از انسان در تعریف آمده است.

ا نقل شده كه: اگر شاگردان و پيروان و همكاران كافي داشتم، همدة توحيدد ر   -عليه السّالم-از امام باقر 

 كردم.درآورده و منتشر مي« صمد»تنها از 

با این همه معناي وسيع و همه جانبه كه لفظ صمد دارد و به تنهدایي بدراي اكمدال توحيدد كدافي اسدت،       

عليه -توانيم با پيروي از حدیث باال كاربرد آن را در یك جهت خاص و معين بررسي كنيم: از امام صادق مي

صمد چيست؟ فرمود: آنكه مجدوف نيسدت. و نيدز در     فقال: اّلذي ليس مبجّوف:ما الّصمد؟ پرسيدند:  -السّالم

الّصمد فرمود:  -عليه السّالم- و امام كاظم اّن اهلل تبارك و تعايل احد صمد ليس له ووف.كالم دیگري فرمود: 

 صمد یعني آنكه جوف ندارد. اّلذي الووف له:

و مابعددش مطالعده فرمائيدد. و در     115، ص7ار: جتوانيد در بحد این احادیث را همراه احادیث دیگر مي

آورده اسدت كده فرمدود: خدداي      -عليه السّالم-حدیث سوم، از امام سجاد  كتاب التوحيد باب النسبةوكافي: 

را براي آنان  «قل هو اهلل احد»نگر و محقق خواهند آمد، دانست كه در آخر الزمان مردمي عميقعزوجلّ مي

كنندد، خالصدة معندي آن ایدن     این احادیث كه صمد را در جهت خاص بررسي مدي  نازل كرده است. بر اساس
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نياز از بي»اي است یعني صمد داراي معني دو جانبه -عليه السّالم-روایتي از امام باقر طبق 

اصول كدافي:   «يصمد اليه كل شيء»كه فرمود:  .«ز، كه همه چيز به او نيازمند استهمه چي

 كتاب التوحيد، باب تأویل الصمد، حدیث دوم.

 سّيد املصمود اليه.الاز آن حضرت كه فرمود:  115، ص7و نيز: بحاراالنوار، ج

چيزي را از خودش توليدد نكدرده. زایدش بده هدر       -توليد مثل نكرده -نزاده است. مل يلد:

معني: زایش انسان از انسان، حيوان از حيوان، ميوه از گل، گل از شكوفه، شدكوفه از شداخه،   

م و ي، حتي اتم از اتژشاخه از درخت، درخت از هسته، زایش عطر از گل، زایش ماده از انر

 ویروس از ویروس....

كند و هي  چيزي از عدين وجدود   خداوند هي  چيزي را از وجود خود توليد نكرده و نمي

 2او نشأت نيافته است.

                                                                                                               
زیرا ماده به هر صورت و با هر تركيبي، جوف دارد و اجوف است. یك سنگ، «. خدا ماده نيست»است كه 

اي از نيست. هر مداده « توپر»و « قرص»اي شان خالء هست و هي  مادهیك پاره آهن اجوف بوده و در درون

 ت و اتم داراي جوف است.اتم اس

دانيم ذات خداوند چيست، قبالً هم بحث كردیم كه انسان قادر به درك ذات خداوند نيست، لفظ ما نمي

 خداوند ماده نيست. اهلُل الّصمد:گوید: خداوند هر چه كه هست ماده نيست. پس: صمد به ما مي

« خدالء از وجدود  »ت كده در درون اتدم   توضي : منظور از خالء و جوف در ماده و اتم به این معني نيسد 

وجدود دارد، بده   « خدالء از مداده  »هست. بلكه مراد این است كه در ساختمان اتم كه خشت اول ماده اسدت  

طوري كه اگر یك كره را به فرض محال بتوانيد تحت فشار پرس كنيد به یك چيز خيلدي ریدز و كوچدك    

 تبدیل خواهد شد.

« انّدا هلل... »و آیده  « صدادر اول »هاي بعدي، كه موضوع در فصل« انپيدایش جه». رجوع كنيد به مبحث 2 

 مورد بحث قرار گرفته است.

ي قبلدي گفتده شدد.    اي است كه در مورد آیهو آنچه در مورد این آیه در اینجا باید گفته شود همان نكته

 توان از دو جهت بررسي كرد:یعني آیه را مي

از زایش فرزند از پدر و نيز زایش او از مدادر( خداك، هدوا، آب،    همه چيز زائيده است: انسان )اعمّ  -2



 72فصل اول 
 

 

اندد و نده از وجدود او صدادر     جهان و انسان نه از وجود خداوند نشأت یافته و جدا شده

 2اند.شده

 1از چيزي نشأت نيافته است. -از چيزي به وجود نيامده. -و زاده نشده. و مل يولد:

                                                                                                               
ابر، باد، ماه، خورشيد، كره، اتم و... و... و تنها خدا زایش ندارد. در این بررسي همين آیه براي اكمدال توحيدد   

 كافي است.

خداوندد  »فرمایدد:  گدویيم: ایدن آیده مدي    بررسي این آیه در جهت خاص )مانند آیه قبلي(: در اینجا مي -1

 آید. پس:ي زاینده است و ماده از آن به وجود ميژزیرا انر«. ي نيستژانر

 ي هم نيست.ژخدا انر مل يلد:

ي مداده بسديط اسدت.    ژي فشرده و انرژشود. در حقيقت: ماده انري تبدیل ميژي به ماده و ماده به انرژانر

ي تبددیل  ژسدوزد و بده اندر   و چدوب هدم مدي   شود. آید، )مثالً( به چوب تبدیل مياي كه از خورشيد مييژانر

 چيز دیگري نيست.« تبدیل»گردد. و هر گونه زایش در این جهان غير از مي

 «.پيدایش جهان». شرح كامل در مبحث 2 

. این آیه نيز همان جهت عامه و خاصه را دارد. در جهت عامّة آن باید گفت: همه چيز زائيده و توليد 1 

ي. و همچندين جهدان   ژیابد حتي كره، منظومه، كهكشان، ماده، و اندر زي نشأت مياند. و هر چيزي از چيشده

ریز مانند اتم و... و عطر از گل و محبت و غضب از جسم و جان انسان و... به همان معناي وسديع زایدش كده    

 بيان گردید.

را عشدق  هم نيست. زید « عشق»ها خداوند و در جهت خاصة آن باید گفت: بر خالف باور بعضي از ملت

كند حتي چرخش كدرات  گویند عشق جهان را اداره ميزائيچه است. و همين طور مهر و محبت. آنان كه مي

شان تجدیدد نظدر نمایندد. زیدرا موضدوع هسدتي شناسدي        و گردش الكترون در اثر عشق است، باید در اندیشة

كه در طول تاریخ هم بوده( بده  اش این گونه تصورات را )هاست. این آیه در جهت خاصهتر از این سخنجدّي

 كند.طور تبيين گرانه ردّ مي

 نيست.« نشأت یافته»و خداوند  و مل يولد:

 هم نيست.« حاالت»و خداوند  و مل يولد:

شودو گاهي در تعبيراتي به جهان جمداد  هایي است كه بر موجود جاندار عارض ميمراد از حاالت همان

 نين غضب، مهر، محبت و هر چه كه از این قبيل باشد.شود مثل عشق. و همچهم شمول داده مي
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 2سنخ هي  كس نيست.او هم -و نيست بر او همتا هي  كس. و مل يكن له كفوًا احد:

                                                
. این آیه در مقایسه با سه آیه قبلي، داراي دو جهت عامه و خاصه نيست. بلكه تنها یك جهت خاصده  2 

نمایدد. و كداري بدا جهدان صدرفاً فيزیكدي       شعور جدا و ممتاز ميدارد كه خداوند را از موجودات جاندار ذي

 شعورها باز هم داراي دو جهت است:ودة ذيندارد. ليكن در همين محد

 سنخ نيست.سنخ خدا نبوده و خدا با هي  كدام از اینها همهي  كسي اعم از انسان، فرشته، روح و جن هم -2

 اند. پس:نظر به اینكه به وسيلة آیات قبلي انسان از دایره خارج شده اما روح، فرشته و جن باقي مانده -1

 د: خداوند ملك، فرشته و جن هم نيست.و لم یكن له كفواً اح

شاید در آینده راجع به جن بحثي داشته باشيم. آنچه در اینجا الزم است نگاهي دیگر به خالصدة تفسدير   

باشدند:  دانيم كه موجودات هستي )غير از خدا( چهار قسم ميباشد. ميسورة توحيد، در جهت خاصه آیات مي

 ح و ملك و جن.رو -2حاالت،  -7ي، ژانر -1ماده،  -2

البته اگر ملك و جن را نوعي موجود مادي بدانيم، فقط روح را در ردیف چهارم قرار دهيم. و فعالً وارد 

 شویم.این بحث نمي

با روش سدلبي و نفيدي در تعریدف خددا همدة موجدودات        -كه نام دیگرش اخالص است -سورة توحيد

 زند:چهارگانه را كنار مي

آیه در جهدت عامده اسدت و ابتدداء در یدك بدرد كلدي همدة          -دا تك استبگو آن خ قل هو اهلل احد:

 زند.موجودات غير از خدا را یكجا از دایره تعریف كنار مي

 ماده نيست. اهلل الصمد:

 ي نيست.ژانر مل يلد:

 حاالت نيست. و مل يولد:

 یا: روح، ملك و جن، نيست. -روح نيست. و مل يكن له كفوًا احد:

عليده  -حدیث مشروحي از امام ابي عبداهلل الحسدين   117 -112، ص7در بحار، جتوجه به یك حدیث: 

را به معاني مختلف آن )همان گونه كه شرح داده شد( « زایش»آمده است كه در تفسير سورة توحيد  -السّالم

 حاالت را نيز عنوان فرموده است.« بداوات»یا « بدوات»معني فرموده است و همچنين با تعبير 

در این سوره یدك بدار در اول آمدده كده بده معنداي       « احد»بحث از آیه اول گفته شد كه لفظ در ضمن 

 باشد.  مي« كس»و یك بار در آخر آمده كه به معناي « تك»

چگونگي: شاید باز هم چنين سئوالي به ذهن انسان خطور نماید كه: بداالخره خددا چيسدت؟ و چگونده     
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 سنخي در وجود دارد و نه در صفات.نه هم

 

 آخرین بحث در توحید

 شناخت، تصدیق و اخالص

خواهيم دیدد كده اسدالم انسدان را      -اگر موفق به بحث آن بشویم -در فصل انسان شناسي

 داند: مغز و قلب.مي« مركز درّاك»اراي دو د

نایل شود. لديكن   «شناخت خدا»تواند به انسان با بكارگيري اندیشة مغزي و استدالل مي

این شناخت هر قدر هم كامل و دقيق باشد، كافي نيست. زیرا تا قلب و دل همراه نباشد بحث 

یابد دل هدم  را كه اندیشه درمي دهد. باید آنچهكالمي و استداللي مح ، ثمرة مطلوب را نمي

 تصدیق نماید.

رسيد باز نوبت به « تصدیق»وقتي انسان با كار هماهنگ و متعاون مغز و قلب به مرحلة 

تر برسد. پس از رسد كه در فروعات توحيد كار كند و به یك توحيد دقيقفعاليت مغزي مي

 2قبلي را به اخالص برساند.این مرحله نيز مجدداً نوبت كار قلب است كه محصوالت مراحل 

                                                                                                               
عقل بشر از درك ذات خدا عاجز و ناتوان اسدت. زیدرا عرصدة    » است. راجع به سئوال اول قبالً بحث شد كه

و در پاسخ به سئوال دوم باید گفت: باز هم اساس سئوال غلدط  «. هاي جهان استعمل عقل تنها جهان و پدیده

هاو كيِّاف   »در پاسدخ پرسشدگري فرمدود     -عليده السّدالم  -است. زیرا چگونگي خود پدیده است. امام صادق 

و  -عليده السّدالم  -احتجاج طبرسي، باب احتجاجات امام صدادق   -ي را چگونگي كرد.خدا چگونگ «:الكيف

 .3، حدیث شمارة 70، ص03وارد شده است: بحار، ج -عليه السّالم -عين همين سخن از امام رضا

 فرماید:ي اول نهج البالغه( مي)در خطبه)عليه السّالم( . اميرالمؤمنين 2 

و كمال توحيده اإلخاا    -و كمال التصديق به توحيده -فته التصديق بهو كمال معر -اول الّدين معرفته

و شهادِة كل موصاوف اّناه    -لشهادة كل صفة َانَّها غري املوصوف -و كمال اإلخال  له نفي الصفات عنه -له

فقاد  و من واّزاه   -و من ثّناه فقد وّزاه -و من قرنه فقد ثّناه -فمن وصف اهلل سبحانه فقد قرنه ) -غري الصفة

 و من اشار اليه فقد حّده(. -و من وهله فقد اشار اليه -وهله
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 اگر مغز قادر به خدا شناسي باشد از خدایابي عاجز است. خدایابي كار دل است.

مرحلة اخالص سخت دشوار است. اگر مغز در مرحلة شناخت بدون تصدیق بده نتدایجي   

 گردد.برسد، در مرحلة اخالص از آن هم عاجز خواهد ماند. زیرا دچار تناق  مي

شود كه صفات از خداوند نفي شود. و انسان هم به قدرت ي حاصل مياخالص توحيد وقت

خدا ایمان داشته باشد و او را قادر بنامد و هم هر گونه صفت را از او نفي نماید. تدا بدا كدل    

و يا بفهمد كه: .... اّلاذي خفاي   « باشد.صفت خدا عين وجودش مي»وجود خویش درك كند 

 2لشّدة ظهوره.

                                                                                                               
« معطّلده »كنيم، دچار اشتباهي كه گدروه  مهم این است كه در عين حالي كه صفات را از خداوند نفي مي

اگر فرض كنيم خداوند قبل از پيدایش این جهدان مخلدوقي   »ها فكر نكنيم كه اند نشویم. و یا مانند بعضيشده

شدود كده تغييدري در وجدود     و سسس تصميم گرفته است كه مخلوق را بيافریند، این اراده موجب مدي  نداشته

زیرا این گونه خياالت ناشي از این است كه خدا را داراي صفات انگاشدته و نيدز او را   «. خداوند حاصل شود

د ایدن قدانون از مخلوقدات    دانند. تغيير مذكور از قوانين این جهان است، یعني خومشمول قوانين این جهان مي

 خدا است.

اي است كه نباید قدمي فراتر از جهان بگذارد. حكم او در مورد خداي جهان، محد  فضدولي   عقل پدیده

تردید خدا را مشمول قوانين خلقت كرده است. عقل در مورد خدا فقط است. و اگر اقدام به این كار نماید بي

 تواند بگوید:دو كالم مي

 ند پدید آورنده است، پس خدایي وجود دارد.جهان نيازم -2

 ها و قوانين و خواص این جهان است.خداوند غير از جهان و غير از پدیده -1

تواند در شرح و بسط این دو كالم داد سخن دهد، ال غير. و همين است كه در احادیث آن همده  آنگاه مي

 بحث شد. اند، كه قبالًبر حذر داشته« اندیشه در ذات خدا»ما را از 

 . سئوال: چرا خداوند محسوس نيست؟2 

دانديم كده   اید. اینك مطلب دیگدري را بدر آن بيافزایيدد: مدي    پاسخ: در جواب سئوال باال مطالبي را شنيده

محدال  »خداوند محسوس نيست و محسوس بودن او محال است. ليكن سخن در این است كه آیدا ایدن محدال    

است، و با شریك باري در محال بدودن  « محال طبيعي»است؟ یا یك « شریك باري»مانند محال بودن « عقلي

تفاوت دارد؟ در اینجا فرض بر صحت مورد دوم است. یعني محسوس بودن خدا یك محال طبيعي است. زیرا 
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 كند:حس با دو شرط عمل مي

 خارج بودن محسوس از حس كننده. -2

. شخص سرماخورده از بوي دهدان و دمداغ   كند كه محسوس از دستگاه آن خارج باشدحس وقتي كار مي

بيند و پوست انگشت به جز خودش همه چيز را لمدس  خود خبر ندارد. چشم به جز خودش همه چيز را مي

 كند.مي

 تناوب: -1

هر چيزي كه هميشه شنيده شود، دیگر شنيده نخواهد شد. مثل صداي مهيبي كه از گردش كرة زمين بده  

 ش سایر كرات، جهان سرتاسر غوغا است.آید. و نيز صداي گردوجود مي

شنویم. و به همين دليل هر صدایي كه خيلي بدزرگ بدوده بده    ليكن چون این غوغا دائمي است آن را نمي

 فركانس باالیي برسد و همگام با غوغاي بزرگ، باشد دیگر براي ما قابل شنيدن نيست.

ان زیداد اسدت. كده از اطالدة كدالم      شد مثال براي هر یك از این دو مورد و همين طدور بدراي مشدترك   

 شود.خودداري مي

شدود، مسدأله   وقتي كه یك شيء طبيعي محسوس به طور یكنواخت و مداوم حس شود، دیگر حس نمدي 

نسبت به خداوند روشن است. زیرا خداوند كي از المسه كنار رفته است تا مجدداً لمس شود؟ كدي از باصدره   

 طور سایر حواس. دور بوده تا دوباره دیده شود؟ و همين

 الذي خفي لشدة ظهوره.خداوند از شدّت ظهور خفاء دارد: 

 و: سبحان ربك رّب العّزة عّما يصفون.

 

 تکلمۀ بحث توحید

حددیث  »حدیث فرجه: از جمله احادیث فراواني كه در خداشناسي و توحيد داریم، حدیثي است كه بده  

در ایدن حددیث   )عليده السّدالم(   معروف است. فرجه یعني شكاف، فاصله، تفاوت و فرق. امام صدادق  « فرجه

 گيرند، فرمود:خطاب به یكي از كساني كه به علتي قيافة منكر خدا به خود مي

ان اّدعيت اثننيو فروة ما بينهما حّتي يكونا اثنني. فصارت الفروة ثالثاًا بيناهما قاد ًا معهماا.      مّث يلزمك

فيلزمك ثالثة. فان اّدعيت ثالثة لزمك ما قلُت يف االثنني حّتي تكون بينهم فروة. فيكونوا مخسة مث يتناهي يف 

: ترجمده:  0بداب حددوث عدالم: حددیث      ، كتداب توحيدد:  2اصول كافي: ج -العدد ايل ما الهناية له يف الكثرة

دو تدا  »آید كه به فرجة ميان آنها نيز معتقد باشدي، تدا   وانگهي، اگر تو بگویي خدا دو تا است، بر تو الزم مي
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آنها درست شود. بنابراین وجود آن فرجه، چيز سومي است كه آن هم وجود قدیم است همانندد آن دو  « بودن

پس در واقع تو به سه خدداي قددیم و    -شان هم باید قدیم باشدوت و فرقدو خدایي كه قدیم هستند تفا -خدا

آید بر تو آنچه كه در اعتقداد  ازلي معتقد هستي. و اگر همين را بسذیري و به سه خدا معتقد شوي، باز الزم مي

و نيدز  یعني باید معتقد باشي به این كه ميان دو خداوند با همددیگر فرجده باشدد     -آمدخدا الزم مي« دو»به 

شوند ) دو خددا  تا بين آن سه فرقي باشد. پس پنج تا مي -اي باشدميان همان فرجه با هر كدام از آن دو، فرجه

رسد كه براي و یك فرجه ميان آنها، عالوه بر دو فرق ميان فرجه با هر یك از آنها( آنگاه عدد به حدّي مي

 آن نهایتي در كثرت نباشد.

 اند.خدا استدالل زیر را نيز ذكر كردهعلماي كالم در اثبات توحيد 

 هر دو چيز نسبت به همدیگر داراي دو جنبه هستند: ما به االشتراك و ما به اإلمتياز.

هاي آقاي یعني در یك سري خصوصيات شریك و در یك سري از هم جدا هستند. مثالً دو انسان به نام

خورند، هر استخوان تشكيل یافته، هر دو غذا مي باشند و هر دو از گوشت والف و آقاي ب، هر دو انسان مي

 اند هر دو... هر دو...زنند، هر دو بخشي از فضا را اشغال كردهدو از آب و هوا استفاده نموده و حرف مي

و از سوي دیگر یكي آقاي الف و آن دیگري آقاي ب است. یكي فرزندد فدالن و دیگدري فرزندد شدخص      

كوتاه است. استعداد یكي زیاد و دیگري كم بوده، یكي این بخش از فضدا و  دیگر است. قد یكي بلند و دیگري 

 دیگري بخش دیگر را اشغال نموده است، یكي... یكي...

همين طور است دو خط، دو شكل، دو جسم، دو گياه، دو ماده، دو اتم، دو معني، دو حالدت، دو اسدتعداد   

ي، یدك  ژو یك معني، یك ماده و یك اندر  و... و... و نيز هم چنين است یك خط و یك شكل، یك جسم

 درخت و یك شعر، یك حالت و یك كوه، یك شير جنگل و یك ليوان شير و ... و...

باشند. یعني هر كددام از آنهدا از دو جنبده    پس: هر یك از دو چيز نسبت به یكدیگر داراي دو جنبه مي

 باشد.اجزاء خود مي تواند ازلي باشد زیرا مركب مخلوقاند. و مركب نميتركيب یافته

اند. چرا؟ براي اینكه هر چند ایدن اسدتدالل   این استدالل را به كار نبرده -عليهم السّالم -اما ائمه طاهرین

تواندد چندين   تواند در مورد خداوند صحي  باشد. زیرا كسي مدي در جاي خود استدالل صحيحي است، اما نمي

 اشكال كند كه:

هرگز امكان ندارد كه خداوند مركّب نباشد. زیرا خدا و مخلوق او دو چيدز  بنابراین استدالل باید گفت 

 هستند. مركب دو هر پس باشند.مي جنبه دو داراي همدیگر به نسبت و چيزاند دو مخلوق و خالق پس هستند

كه ایدن نيدز در مكتدب    « وحدت موجود»بل « وحدت وجود»این اشكال پاسخي ندارد، مگر با اعتقاد به 
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از این استدالل اسدتفاده   -عليهم السّالم-مردود است. و به همين دليل ائمه معصومين  -عليهم السّالم-بيت اهل

 اند.نكرده

كنندد كده خددا را مشدمول قدوانين و      تفاوت اساسي دو روش در این است كه دیگران طوري استدالل مي

« همددیگر داراي دو جنبده هسدتند    هر دو چيز نسبت به»شود دهند. اینكه گفته ميهاي جهان قرار ميفرمول

شود. خداوند بدا هدر   یكي از قوانين این جهان است و تنها در درون همين جهان كاربرد دارد و شامل خدا نمي

 چيز فرق دارد )غير از هر چيزي است( با این همه داراي دو جنبه نيز نيست.

بت بده همددیگر داراي دو   هر دو چيز كه پدیدده باشدند، نسد   »پس صورت صحي  قانون فوق چنين است 

 «داراي دو جنبه است. -اعم از پدیده و ازلي -اي نسبت به چيز دیگرهر پدیده»و یا «. جنبه هستند

بدا   «ليس كمثله شايء »و قرآن فرموده است  «شيء ال كاالشياء»اند خدا فرموده -عليهم السّالم-امامان 

آیه در مقام تأكيد این نكته است كده خداوندد   است، « مثل»كه به معناي « ك»و حرف « مثل»توجه به لفظ 

هم با مخلوقدات وحددت و اشدتراك    « وجود»ندارد. یعني حتي در  «ما به االشتراك»با هي  چيز دیگر جنبه 

 هي  فرقي به جز در لفظ، ندارد.« اشتراك وجود»با « وحدت وجود»ندارد. 

به صورت دیگري حدل كدرده و    را« وحدت وجود، همان اشتراك وجود است»اي هم همين اشكال عده

هداي او هسدتند. و بدراي توجيده     اند: وجود فقط یكي است آن هم خداست، سایر اشدياء تجلّدي و جلدوه   گفته

در آخدر مجبدور اسدت بده فلسدفة      « مشدائي »اند و اینجاست كه فلسدفة  منظورشان از دریا و موج مثال آورده

 نموده و لذا ميان دو مكتب فلسفي آشتي داده است. برسد. و مرحوم مال صدرا این واقعيت را كشف« اشراقي»

بيدت  ناسازگار است. در مكتب اهدل  -عليهم السّالم-بيت رسد این توجيه نيز با مكتب اهلاما به نظر مي

اي ميان خالق و مخلوق به غير از خدالق  خدا، خدا است و مخلوق، مخلوق است. و هي  رابطه -عليهم السّالم-

 وجود ندارد. بودن و مخلوق بودن،

كه بدیهي الدبطالن  «. شمول دادن قوانين جهان بر خداوند»شود، از ها از یك چيز ناشي ميهمه این بينش

هاي هستي، چيزي در اختيار ندارد. عقل بشر هدر  است. و باید توجه نمود كه عقل بشر غير از قوانين و فرمول

ر بيرون از آن براي عقل زمينه عملكرد وجود نددارد.  خورد، و داستداللي بكند تنها در درون جهان به درد مي

 «= بررسی قوانین جهان.قوانین جهان= جهان منهای تعقل. پس تعقّل -جهان»و پيشتر روشن شد كه 

تواندد فقدط جهدان و    تواند ذات خدا را بشناسد و درباره چگونگي او بحث كند. عقل ميعقل هرگز نمي

ي كند كه این جهان خدایي دارد. و اگر بخواهد همين خدا را مشدمول  گيرخصوصيات آن را بشناسد. و نتيجه

 یكي از قوانين كند، پس او را جزء این جهان كرده است و باید دنبال خداي این جهان برود.
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 تواند داشته باشد:آورد زیر را ميعقل راجع به خداوند فقط سه ره

 جهان را بشناسد. -2

 كه جهان خدایي دارد. گيري كنداز شناخت جهان نتيجه -1

 هاي جهان( را ندارد.خداوند هي  یك از صفات این جهان )و پدیده -7

الزمة تعدّد تغيير است. و اگدر خددا متعددّد    »استدالل كردیم كه « توحيد خدا»اشكال: ما هم براي اثبات 

ن پدیدده اسدت، پدس    و تغيير، زمان، است و زمدا  -تفصيل مطلب در آینده خواهد آمد -باشد، باید متغير باشد

 نيست؟« شمول دادن قوانين جهان بر خدا»آیا چنين استداللي «. هر چيز زمانداري پدیده است

شود. و همين طور اسدت  كه یكي از قوانين این جهان است، از خدا نفي مي« تعدّد»پاسخ: در استدالل فوق 

 كند.حدیث فرجه، كه تعدد و دوئيّت را از خدا نفي مي

شدود. پدس   كه از قوانين جهان است، از خدا نفي مي« دوئيّت»يد بگویيد: در استدالل باال نيز تواناكنون مي

 دانيم كه تعدد با دوئيت فرقي ندارد.فرق ميان دو استدالل چيست؟ و مي

است، حتي شدامل خددا نيدز هسدت،     « وجود»گوئيم: در استدالل باالتر، مقدمة بحث كلي و شامل هر مي

و با همين مقدمه، قدانون را بدر خداوندد    «. ز نسبت به همدیگر داراي دو جنبه هستند،...هر دو چي»گوید: مي

هدر دو پدیدده   »ماند. یعني اگدر بگویدد   دهد. و اگر شمول ندهد به نتيجه نرسيده و استدالل عقيم ميشمول مي

اي مركدب  یدده هدر پد »تواند بگيرد این اسدت كده   اي كه مينتيجه« نسبت به هميدگر داراي دو جنبه هستند

هر پدیده نسبت به »همچنين اگر بگوید «. خداي ازلي، یك واحد است»دهد كه اي نميو چنين نتيجه«. است

پس هر »اي كه خواهد گرفت این است كه نتيجه« داراي دو جنبه است -اعم از پدیده و ازلي -هر چيز دیگر

البتده همدين   «. پس خداوند، یك و واحد است»گيري كند كه تواند چنين نتيجهو نمي«. اي مركب استپدیده

 مقدمه و نتيجة آن نيز مخدوش است.
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 پیدایش جهان
 

غير از خدا چيزي نبود. خدا نيدازي بده حضدور موجدود دیگدري       2روزي بود روزي نبود

تنها خدا بود و بدس.   1هراسيد و نه احتياجي به مونس و همدم داشت.نداشت. نه از تنهایي مي

ها( هي  نه زمين  ما و نه ميلياردها ضرب در ميلياردها ميليارد كرات )ماهها، سيّارات و ستاره

 7ي و فضایي نبود. خداوند اراده فرمود كه جهاني بيافریند.ژانركدام وجود نداشتند. مادّه، 

                                                
 . شرح و بيان این جمله در اولين صفحة كتاب گذشت.2 

 وال يستوحش لفقده. -متوّحد اذ ال سكن يستأنس به. نهج: خطبة اول: 1 

كوشند مخلوق را به نحوي از ها مي. در آخرین صفحات بخش قبلي اشاره مختصري شد به اینكه: بعضي7 

كنندد كده اگدر خددا را بددون      دمساز نمایند، و آفریده را نوعي ازليّت ببخشند. زیرا فكدر مدي  « قِدم»انحاء با 

)عليده  است. اميرالمؤمنين « وقتغيير در وجود خداوند، هنگام ارادة آفریدن مخل»اش مخلوق فرض كنند الزمه

پدس فعدل و ارادة خداوندد     «وال حركة احدثها»فرماید و باز مي «فاعل ال مبعين احلركات»فرماید ميالسّالم( 

شود. به نظر ما منشأ این اشتباه در این نكته نهفته است كه اینان قوانين جهدان  آفریدده   موجب تغيير در او نمي

هاي جهان را به خالق آن شمول داده و حدود مسئوليت عقل نمایند و فرمولمي شده را بر جهان آفرین، حاكم
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خلاق  »را به طدور ناگهداني و    1، آن2اما این را هم بدانيد: خداوند در آغاز پيدایش جهان

با  7بدین بزرگي كه اكنون هست، نيافرید، بلكه یك چيز كوچك و ریز پدید آورد. «الّساعة

 2توانست همين طور بزرگ بيافریند.اینكه مي

وجود داشته اسدت؟ یدا از    آن چيز كوچك را از چه چيزي خلق كرد؟ از چيزي كه قبالً

عدم؟ هي  كدام.نه از وجود خلق كرد و نه از عدم. زیرا عدم، عدم است و ساختن چيز دیگدر  

                                                                                                               
باشدد. بلكده   نهایدت بدودن عقدل همانندد خددا مدي      كنند. الزمة چنين تفكدري بدي  و قوانين عقلي را تعيين نمي

تكميدل  تر از خداوند، تا بتواند او را هم به زیر بررسي خود بكشد. مراجعه به مباحث گذشته بدراي  نهایتبي

 این مطلب الزم است.

. سئوال: خداوند قبل از آفریدن جهان مخلوقات به چه كاري مشغول بود؟ پاسدخ ایدن سدئوال در اوایدل     2 

 كتاب بيان گردید.

. تذكر این مطلب هر چند براي بسياري توضي  واض  خواهد بود، ليكن تجربده نشدان داده اسدت كده     1 

باشدد.  شود( ميها كل و مجموع مخلوقات )كه كائنات ناميده ميبحثدر این « جهان»الزم است: مراد از لفظ 

 اي بيش نيست.شود كه در ميان جهان ذرّهها گاهي تنها متوجه كره زمين ميذهن بعضي

 و قانون گسترش جهان. -و السماَء بنيناها بَايٍد و اّنا ملوسعون: 02سورة  23. به دليل آیة 7 

ها كيلدومتر مربدع بدر حجدم     ا ده سطر از این كتاب را بخوانيد ميليونجهان در حال گسترش است. تا شم

رسديد  شود. اگر با همين محاسبه كلي و احتمالي به عقب و اول زمان برگردید، به جدایي مدي  جهان افزوده مي

 كه جهان چيز بسيار كوچكي بوده است.

هاي دیگر مرجدوح بدوده   بك. بهترین صورت و زیباترین سبك همين بوده كه انتخاب فرموده است. س2 

عين جهان است و جهان منهاي زمان معندي نددارد. و وقدار نيدز همدين      « زمان»است. قبالً نيز بيان گردید كه 

و همدين سدبك    -، از سدورة ندوح  27آیدة   -«ما لكام ال ترواون هلل وقااراً   »كرد. گونه خلقت را ایجاب مي

 حكيمانه بود.

چيدزي   باشد. و اگدر اي از پدیده هاي این جهان ميلمان نيز پدیدهباالخره ما فرزند این جهان هستيم و عق

 غير از این را خواسته باشيم، نق  خود و عقلمان خواهد بود:

 تعقّل. -= تعقّلهای همین جهانفرمول -تعقّل

 شود.محسوب مي« غلط»و در این صورت خواستة عمل، غير عاقالنه بوده و 
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 از آن معنایي ندارد.

و اند پيدایش جهان را به نحوي به یك وجود سابق مرتبط نمایندد.  هایي خواستهاما گروه

اند. خداوندد  سخن رانده« وجود مخلوقات تجلّيئي از وجود خداوند است»و یا « صادر اول»از 

 2كرده است.« ایجاد»جهان و ماده اوليه آن را 

                                                
از وجود سدابق و نده از وجدود متعدالي خدویش صدادر كدرده اسدت.         . یعني نه از عدم خلق كرده و نه 2 

درآورد. همده چيدز مخلدوق    « وحددت وجدود  »مخلوقات تجلّيئي از وجود خداوند نيستند، تا مسدأله سدر از   

بلكده آن را ایجداد و   « از چده چيدز؟  »خداوند هستند و او مادّه كوچك اوليه را خلق نكرده است تا بگویيد 

 نموده است.« انشاء»

 ق: یعني: ساختن چيزي از چيزي دیگر.خل

هداي سدایر   ایجاد و انشاء: یعني: پدید آوردن چيزي، بدون اینكه از چيز سابقي نشأت یافته باشد. با گفتده 

مكاتب كاري نداریم، خواه از انواع مكاتب فلسفي و خواه از انواع اشراقات عرفاني باشد، و در عين حال كده  

 -علديهم السّدالم  -بيدت  خود را فقط مسئول بيان مطالب بر اساس مكتب اهدل  به همة آنها ارزش قائل هستيم،

 دانيم. و انتخاب با اهل دانش است.مي

در خطبدة  السّدالم(   ا)عليهكه در قرآن آمده است. حضرت فاطمه « كن فيكون»ایجاد )انشاء( یعني همان 

خطابده فرمدوده    -عليه و آلده و سدلّم  صلّي اهلل -معروفي كه در آغاز خالفت ابوبكر و در مسجد رسول خدا 

اشياء را ابداع كرد نده از چيدزي    ابتدع األشياء ال من شيء كان قبلها و انشأها بال احتذاء امثلة امتثلها:است، 

بينديم كده آن حضدرت    هایي كه از روي آن شكل بدرداري كندد. مدي   كه قبالً وجود داشته است و بدون شكل

 فرماید.تعبير مي« انشاء»بلكه به نامد، نمي« خلق»پيدایش جهان را 

انشأ اخللق انشاًءو ابتدأه ابتداًءو بالرؤية اواهلااو   فرماید:اميرالمؤمنين )در همان خطبة اول نهج البالغه( مي

 و ال جتربٍة استفادهاو و ال مهامة نفس اضطرب فيها...

« آفدرینش »و « خلدق »فرماید خود يفرماید كه آن پدیدة اول را انشاء كرد، بلكه مدر این كالم نه تنها مي

نيز یكدي از قدوانين اسدت كده خددا آن را      « خلق: پيدایش چيزي از چيز دیگر»را ایجاد كرد. یعني حتي خود 

فرماید آن ابتداء كردن، ابتداء كدردن  مي« تنوین تنكير»با آوردن  «ابتدأه ابتداًء»ایجاد كرده است. و در جملة 

اخته و حتي غير قابل درك و تبيين است. و تفاوت خالق عقل با عقدل در  به خصوصي است كه براي بشر ناشن

 همين چيزها است.
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شد. و همگام با بزرگ آن موجود كوچك اوليه كروي شكل بوده و به تدریج بزرگ مي

 داد.شدن در درونش نيز تحوالت و تغييراتي رخ مي

اید؟ اول ذرّة كوچكي در وسط گل ش و رشد و تكامل یك انار را مشاهده كردهآیا پيدای

شدود بده   اي به بزرگي یك نخود دیدده مدي  ها به صورت كرهاست كه پس از ریختن گلبرگ

اي كه در دروندش دههدا كدره    شود تا به شكل كرهتدریج از درخت تغذیه كرده و بزرگ مي

آید. و همين گونه است سير رشد انجير، كده خدودش   مي هاي انار هستند، دردیگر به نام دانه

                                                                                                               
جریان خلقت، یعني ساختن چيزها از همدیگر و پدید آوردن اشياء از یكدیگر، بالفاصله پس از مرحلدة  

 ایجاد شروع گردید.

هسدتي را از    من شيء  كّون ما كاان: الكند: نقل مي)عليه السّالم( از اميرالمؤمنين )عليه السّالم( امام رضا 

 .26، ص03بحار، ج -چيزي پدید نياورد.

كند كه به اصطالح در حدّ اعالي تواتر هستند بده طدوري كده    احادیث فراواني بر این موضوع داللت مي

 شود.شمرده مي -عليهم السّالم-بيت یكي از ضروریات مكتب اهل

قدانون  »نيست. زیدرا خدود    «علة العلل»یعني خداوند «. ستعلت و معلول ني»رابطة خدا با جهان رابطة 

تواند شدامل  از قوانين این جهاني است پس خود همين قانون پدیده و مخلوق است. بنابراین نمي« علت و معلول

 را دوباره به یاد بياوریم. «كيف جيري عليه ما هو اوراه»خدا شود و حدیث 

است. آنان كه ميدان خددا و جهدان بده     « و منشِيء و منشَيء« موج د و موَجد»رابطة خدا با جهان رابطة 

معتقد باشند زیرا )عدالوه بدر اشدكاالت زیداد(     « وحدت موجود»معتقدند مجبورند به « علت و معلول»رابطة 

 -هداي جهدان  و بدا همدة پدیدده   -ميان علت و معلول سنخيت الزم است و در این صورت باید خدا با جهدان  

پناه « عقول عشره»و « صادر اول»هایي از قبيل كند كه به فرضيهن بينش مجبورشان ميهمسنخ باشد. و نيز همي

رابطة علت معلولي ميان خددا  »ببرند كه با هي  دليل و برهاني قابل توجيه نيستند مگر با تكيه بر همان توهم 

 اي مصادره به مطلوب است.، و چنين تكيه«و جهان

یدك  « صددور »شود. در حالي كده اصدل   نيز از همين جا ناشي مي «حدالواحد اليصدر منه ااّل الوا»شعار 

شدود كده   ها از یك اشتباه ناشدي مدي  ها واهي است و همة اینگونه اندیشهتوهم است و اساس اینگونه فرضيه

در حالي كه هم عقل و « كنندكنند و قوانين جهان را بر خدا شامل ميهاي عقل ميخدا را نيز مشمول فرمول»

 اند.ين جهان، همه پدیده و مخلوقهم قوان
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 یك كره است در درون آن صدها كرة ریز وجود دارد كه فواصل آنها پر از شيره است.

 دانة كوچك اوليه جهان تنها در دو مورد با انار تفاوت داشت:

آید. در حالي كده داندة اوليدة جهدان از چيدزي پدیدد       الف: انار از گل و درخت پدید مي

 نيامده، بلكه ایجاد شده است.

شود اما دانة اولية جهدان از خدارج از پيكدر    ب: انار از درخت تغذیه نموده و بزرگ مي

آمدده بدود، همچندان در    كرد، بلكه ایجاد و انشائي كه به وسيلة آن به وجدود خود تغذیه نمي

كرد. و بزرگ ميدرون او به ودیعه گذاشته شده و مدام از مركزش ایجاد شده و آن را تغذیه 

 2امروزه نيز همان جوشش ایجادي و انشائي در مركز جهان ادامه دارد.

بدوده، شدكاف و فضدایي در    « تدوپر »و « قرص»آید هنگامي كه دانة ریز انار از گل در مي

                                                
ها كيلدومتر بدر حجدم جهدان     . همچنان كه بيان گردید، شما تا ده سطر از این كتاب را بخوانيد ميليون2 

هداي یدك انفجدار بده     گيرند كه گویي تكهها چنان به سرعت ازمركز فاصله ميافزوده شده است. كهكشان

 شود.اطراف پخش مي

هاي درون جهان، چنين گسترش و افزایش حجمي بدا ایدن سدرعت امكدان     يژانرآیا بدون افزایش مواد و 

دارد؟ ما سخني نداریم و پاسخ این سئوال به عهدة علوم فضایي و كيهاني است. ليكن مسلم و طبيعي اسدت كده   

هاي جهان در قبال این افزایش حجم، ثابت باقي بماند، جهان در عرض مدت كمدي پدوك و   يژاگر مواد و انر

 گردد.خالي ميتو 

محتوا نيست. پوكي و پوچي نيز با حكمدت سدازگار نيسدت.    قانون گسترش جهان صرفاً یك گسترش بي

شود، سير هماهنگ به سوي تكامدل كيفدي نيدز    البته به همان ميزاني كه به حجم و محتواي جهان افزوده مي

فاصله راه كمال را در پيش گرفته و بده  شوند، بالي كه ایجاد ميژوجود دارد. مادة اولية و همچنين مواد و انر

 افتد.افتند. اساساً برنامة خلقت، كه همان برنامة تكامل است پس از لحظة ایجاد به راه ميراه مي

باشدد. كده در   ، بحار، مي263، ص253داللت دارد، حدیث شمارة « تداوم ایجاد»از جمله احادیثي كه بر 

 التنقضي عجامبه النه كل يو  هو يف شأن من احداث بديع مل يكان: : آمده است)عليه السّالم( ضمن آن از علي 

آورد پایاني ندارد، زیرا او هر زماني در مقام پدید آوردن چيزي اسدت كده قدبالً    عجایبي كه خداوند پدید مي

 وجود نداشت.
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ها در هایي از دانههایي در داخل آن حادث شده و به تدریج تودهدرون آن نيست. سسس چاك

 ند.آیدرون آن بوجود مي

سدسس   2هایي در دروندش بوجدود آمدده،   به همين صورت چاك دانة اولية جهان نيز دقيقاَ

هاي اوليه در آن جهان اوليه ناميد. هایي از كرات پيدایش یافتند. كه باید آنها را كهكشانتوده

هدا  البته نسبت انار و آن جهان را فراموش نفرمائيدد: وقتدي در درون جهدان اوليده كهكشدان     

 مدند كه جهان خيلي بزرگ شده بود.بوجود آ

                                                
انشَأ سبحانه فتق مث  فرماید:)در همان خطبه( پس از بيان مرحلة ایجاد مي -عليه السّالم-. اميرالمؤمنين 2 

 ها.سسس شروع كرد خداوند به چاك دادن جوّها، و شكافتن گوشه االوواءو و شّق االرواء:

در آغاز این كتاب بحث گردید كه ایجاد جهان، ایجاد زمان و مكان و قوانين جهان نيز بود. اولين قدانوني  

باشدد. و  مدي « ید آمدن چيزها از یكدیگرخلق: پد»افتد، قانون كه پس از مرحلة ایجاد به فعليت و فعاليت مي

است. و بر اساس این دو قدانون، كدرات زیدادي و    « فتق: چاك خوردن درون جهان اوليه»دومين قانون، قانون 

 هایي در درون جهان اوليه كه خود یك كره بود به وجود آمدند. درست شبيه انار.ها و منظومهكهكشان

و سكامك اهلواءو فاَأوري  »فرماید: ل جمالتي كه در باال آمد ميتوضي  ضروري: در خطبة مذكور به دنبا

 رسد فاصلة زیادي ميان این دو جمله هست.به نظر مي «فيها ماًء...

در مقام تبيين جهان اوليه و تكوّن كدرات درون آن اسدت. و    «و شق االرواء» و حضرتش تا پاپان جملة

پدردازد كده ميدان ایدن دو     هاي بعدي بحث خواهد شد، ميكه در صفحه« اولين تحول»با آغاز جملة بعدي به 

تدوان گفدت دليدل ایدن     است. مي« عبور»مرحله ميلياردها سال فاصله وجود دارد. و دنبالة خطبه نيز گواه این 

«. ماندد كنندد، مدي  بعضي مطالب براي مردم آخر الزمان كه در علوم تعمّق مي»اند عبور همان است كه فرموده

سجد كوفة آن روز، تاب تحمل شرح و بيدان مداجراي جهدان از اول پيددایش تدا امدروز را       مردم حاضر در م

مدانع از آن  « سدقط »یا « عبور»نداشتند. و شاید سقطي در متن خطبه رخ داده است. و ظاهراً عدم توجه به این 

 د.هاي دیگر، موفق شوني خطبهشده است كه مفسرین نهج البالغه در تفسير این خطبه به اندازه

در هر حال ادعاي رخ دادن عبور یا افتادگي به این خاطر نيست كه روند خطبه با ایدن كتداب ناسدازگار    

است، كده در آیندده   « جمع بين اآلیات و االخبار»ایم. بلكه این ادّعا بر اساس بوده و لذا در مقام تأویل برآمده

این كتاب، از پرداختن به آنها در اینجا  آنها را مالحظه خواهيد فرمود و به دليل حساسيت موضوع و مباحث

 شود.خودداري شده و این مهم به جاي دیگر در فصول آینده موكول مي
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همان طور كه انار یك پوسته و یك محتوا دارد، جهان اوليه نيز یك پوسته داشت كده  

شدد.  یا زمين ناميده مدي « ارض»و یك محتوا داشت كه  2شد،یا آسمان گفته مي« سماء»به آن 

گفتده  « ارض»یعني به مجموع كرات و فواصل ميان آنها در درون آن، به طدور یكجدا كلمدة    

 2نه به یكي از كرات درون آن. 1شد،مي

                                                
. بله، امروز سخن از هفت آسمان است اما جهان اوليه بيش از یك آسمان نداشت. بدیهي است پدس از  2 

سيت زیاد موضوع، باید گدام بده گدام    شود، اما به دليل حسامطالعه عبارت باال سئوال مهمي در ذهن ایجاد مي

پيش رفت و بدون دفن سئوال در ذهن، آن را نگاه داشته و ببينيم بده طدور كامدل و واضد  و مسدتدل روشدن       

 شود یا نه؟مي

ها، لطفي و منّتي بر نویسنده شامل شود و انتظار آینده تحمدل  یعني اگر براي دریافت پاسخ این گونه سئوال

باشد( منّت پذیر خواهد بود. و اساساً انگيزة تدوین ایدن كتداب همدين    ز نویسنده ميگردد )كه سخت مورد نيا

 موضوعات است.

باشد. در قرآن به معناي كرة زمين مي« ارض». در نظر عمومي و همگاني چنين تلقي شده است كه لفظ 1 

ود كه این لفدظ چنددین   شروشن مي -عليهم السّالم-بيت در صورتي كه با تدبر در آیات كریم و احادیث اهل

معني دارد كه فقط یكي از آنها كرة زمين است. و با صرف نظر از جهان اوليه، امدروزه نيدز یكدي از معداني     

 شود.ها( و فواصل آنها كه فضا ناميده ميها و منظومهعبارتست از همة كرات )كهكشان« ارض»

اي تشبيه كنيدد كده درون آن پدر    ه هندوانهتوانيد جهان را بدانيم كه در جهان خالء وجود ندارد. ميمي

توانيد كرات را به تخمه و نامند. شما ميهاي دیگر را گوشته ميهایي از آن را تخمه و قسمتاست اما قسمت

ي است. و بد نيست كده  ژفضاي بين كرات را به گوشه هندوانه تشبيه كنيد. زیرا همه جاي فضا انباشته از انر

 دوباره از این دیدگاه تكرار كنيم:ي را ژتعریف ماده و انر

 ي فشرده.ژماده = انر

 ي = ماده بسيط.ژانر

توان به یك انجير نيز كه خود یك كره است، تشبيه نمود. در درون انجير صدها كدرة ریدز   جهان را مي

 هست و فاصله ميان این كرات ریز پر از شيره است.

در آیات و اخبار « ارض»این معناي بخصوص لفظ متن باال در صدد آماده سازي ذهن خواننده براي درك 

 است كه در آینده به طور مشروح بحث خواهد شد.
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 اوّلین تحول

 در درون جهان
غير از خدا یك جهاني بود، اما نه بده بزرگدي جهدان كندوني.      1روزي بود كه روزي بود،

تر از این، ليكن نه به آن كوچكي كه هنوز هم انار را در ذهن ما تدداعي كندد.   خيلي كوچك

 ها بار از انار، بزرگتر بود.جهاني بود كه تنها یكي از كرات آن ميليون

هاي آن بهم ریختندد.  شانها و كهكناگهان محتواي جهان دگرگون گردید كرات، منظومه

یك انفجار عظيم همه چيز را متالشي كرد. محتواي درون جهان به طوري تبدیل بده گداز و   

 2شد.ي و گاز و ماده مذاب، در آن چيزي یافت نميژكه غير از انر 7مادة مذاب گردید

ها و گازهدا در زیدر پوسدته جمدع شدده و      هاي آن مذابيژبخش تكامل یافتة مواد و انر

                                                                                                               
 . همان.2 

شود. قبالً و در آغاز دو فصل از مباحث كتاب بده  . در اینجا براي اولين بار سيماي این عبارت عوض مي1 

ردید. گفتده شدد زمدان عدين مداده      آمد. و بار علمي آن در آغاز كتاب بيان گ« روزي بود، روزي نبود»صورت 

اي است كه جهاني وجود دارد، پس زماني اي نبود زماني هم نبود. اینك سخن در مرحلهاست و وقتي كه ماده

 هم وجود داشته است.

در اینجدا تحقّدق    -آن روز حاكميت خدا بر آب بدود  -«و كان عرشه علي املاء». اولين بار مصداق آیة 7 

 براي چندمين بار در طول عمر جهان تحقّق یافته است. یافت. و مصداق این آیه

 كمي بكاهيم تا تصویر ماجرا مقداري آسانتر شود.« متالشي»و « انفجار». اجازه بدهيد از خشونت لفظ 2 

ایدد در جداي بریدده شددة     البد تنة بریدة درختي كه به صورت افقي بریده شده اسدت را مالحظده كدرده   

دهندد، دیدده   كه در درون همدیگر قرار گرفته و ساختمان تنده را تشدكيل مدي   وار درخت، چندین قشر حلقه

 شود.شود. سن و سال درخت نيز از تعداد این قشرها معلوم و مشخص ميمي

شدود. تحدوّل درون   دهد، قشر جدیدي از آن جدا ميها( رخ ميدر هر تحوّلي كه در مغز تنه )مركز حلقه

بيش از آن نبوده است. تفاوتي كه هست در نسدبت ميدان آن دو اسدت. بده     گونه بوده و جهان اوليه نيز همين

 تر است.تر است، تحول آن نيز عظيمنسبتي كه جهان از درخت یا هویج بزرگ
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همانند هویجي كه فقط یك مغز و یدك قشدر    2ته )یا قشر( جدیدي را به وجود آوردند.پوس

داشت و اینك داراي دو قشر شده است. یا مانند درخت جواني كه تازه دو ساله شده و داراي 

 باشد.یك مغز و دو حلقة قشر در كنار آن، مي

بلي سفت و محكم نشدده  این پوستة جدید گاز گونه و نرم است. یعني هنوز مانند پوستة ق

شده است. ولي باقيماندة  -دو آسمان -«سماء»اینك جهان مورد بحث ما نيز داراي دو  1است.

ي بدوده و بدراي اینكده از ندو نظدام      ژمحتواي دروني آن به صورت گداز، مدواد مدذاب و اندر    

 اي كهكشاني بخود بگيرد، در تالطم است.منظومه

ي در درون آسدمان و پوسدتة   ژگازها و فعاليت انرامواج سهمگين مواد مذاب و توپندگي 

 اند.تازه بوجود آمدة آن، غوغایي برپا كرده

هدا  هدا و كهكشدان  ها و به مرور زمان، ساختمان جدیدي از منظومهدر نتيجة این فعاليت

 ها از نو.آید. باز روز از نو و چرخشبوجود مي

                                                
گذاشدتيم دقيقداً   « تحول». بهتر است سخن آخر را در همينجا بگوئيم: این ماجرا كه اسمش را در اینجا 2 

یدا  « قيامدت »يش روي جهان بوده و باز هم تكرار خواهد شد. كده آن را  همانند تحولي است كه در آینده و پ

 ناميم.مي« معاد»یا « نباء عظيم»

 04فرماید: در آن قيامت یك آسمان جدید )قشر جدید( پيدایش خواهدد یافدت. در جلدد    قرآن كریم مي

آن  «:اّنها تنشّق عن اجملاّرة » نقل كرده است كه فرمود: -عليه السّالم-بحاراألنوار، از اميرالمؤمنين  41صفحة 

 شود.شود. باز هم شرح بيشتر به آیندة نزدیك موكول مي)ها( جدا ميآسمان جدید از كهكشان

البتده در ایدن قسدمت از     و انشّقت الّسماُء فهي يومئٍذ واهيٌة. ، اسدت: 65سورة )حاقه(  26. اشاره به آیة 1 

شویم. و آن یك سري سخناني اسدت كده متأسدفانه    برو ميبحث با مشكلي كه تاكنون از آن آسوده بودیم، رو

تحت عنوان مقدس تفسير در مورد بعضي آیات مشهور و رایج شده و منشاء حدیثي ندارندد. بده عندوان مثدال     

هایي است كه در آسمان پدید خواهد شد. در حالي كده ایدن سدخن بدا     شكاف« انشقّت»گفته شده كه مراد از 

سازد. البته در آینده بحث فنّي حدیثي در این مدورد  م بودن همة پيكرة آسمان، نميبودن و سُست و نر« واهيه»

 خواهيم داشت.
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 پایگاه اساسی این مباحث
 2ستة ايا :خلق الّسموات و االرض يف 

 ها و زمين را در شش روز خلق كرد.آسمان

 1برد.جهان امروزي شش روز از عمر خود را طي كرده و اینك در روز هفتم به سر مي

اما هفت آسمان )یعني هفت پوسته( دارد. همان طور كه دیددیم دومدين پوسدته در اولدين     

نجمين پوسته در چهارمين و تحول و سومين پوسته در دومين و چهارمين پوسته در سومين و پ

 ششمين پوسته در پنجمين، و نيز هفتم در ششمين تحول به وجود آمد.

« شش قيامت»یك پوسته داشت و شش پوستة دیگر در شش تحول، یا « ایجاد»در مرحله 

 7باشد.اند. و مجموعاً داراي هفت پوسته ميبه وجود آمده

                                                
 . این موضوع در هفت موضع از قرآن تكرار شده است. به شرح زیر:2 

 اّن رّبكم اهلل اّلذي خلق الّسموات و االرض يف ستة ايا .سورة اعراف:  02آیة 

 اّلذي خلق الّسموات و االرض يف ستة ايا .اّن رّبكم اهلل سورة یونس:  7آیة 

 و هو اّلذي خلق الّسموات و االرض يف ستة ايا .سورة هود:  3آیة 

 اّلذي خلق الّسموات و ما بينهما يف ستة ايا .سورة فرقان:  05آیة 

 اهلل اّلذي خلق الّسموات و االرض و ما بينهما يف ستة ايا .سورة سجده:  2آیة 

 قد خلقنا السموات و األرض و ما بينهما يف ستة ايا .و لسورة ق:  74آیة 

 هو الذي خلق الّسموات و االرض يف ستة ايا .سورة حدید:  2آیة 

 . در حدیث آمده است كه جهان، امروز در اواخر روز هفتم قرار دارد.1 

ومة شمسي ها هفت آسمان را در اطراف كرة زمين و در بعضي دیگر، در درون منظ. در بعضي از نوشته7 

جالدب   «.اّنا هّينا السماَء الّدنيا بزينة الكواكا  »كند كه كنند. در حالي كه قرآن تصری  ميترسيم و تصویر مي

ها را در ذهدنش تصدویر نمایدد( كواكدب را بده      توانست آسماناین است كه آقایي در ضمن درسش )چون نمي

 كرد.گذرد، تأویل ميي ميهاي سرگرداني كه احياناً راهشان از ميان منظومة شمسسنگ

هدا آسدمان   اند در این تصویر و فرضو بعضي نيز در اطراف هر كره و ذرّه )اتم( هفت آسمان فرض نموده
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ها را عوض كنيم. طبدق  باید نام این آسمانهاي آینده اكنون براي آمادگي بيشتر براي بحث

سبكي كه تاكنون پيش آمدیم، دورترین آسمان از هفت آسمان كه در بداالي سدر مدا هسدتند     

ترین آسمان بده مدا   ناميده شد كه در مرحلة ایجاد به وجود آمده بود و نزدیك« آسمان اول»

 شد.ناميده شد؛ یا باید مي« آسمان آخر»

و « آسدمان اول »تدرین آنهدا را   ترین آسمان بده مدا یعندي پدایين    نزدیك اما از اینجا به بعد

و باألخره آسماني كه در مرحلدة ایجداد بوجدود    « آسمان دوم»آسماني كه باالي آن قرار دارد 

  2ناميم.مي« آسمان هفتم»آمده است، را 

                                                                                                               
شود. و بدیهي اسدت كده ایدن سدخنان بدا آیدات و احادیدث        خيالي مي« فرض»وجود واقعي نيافته و تنها یك 

موضوع بده قددري روشدن اسدت كده موجدب نهایدت         بسياري، نه تنها سازگار نيست، بلكه تضاد كامل دارد.

كنند؟! و آیات و احادیث مربوط به چه مي« معراج»گردد. معلوم نيست كه حضرات با اصل مسلم شگفتي مي

  شان )و دست كم فرضية ذهني آنها( در مورد معراج چيست؟كنند؟ و تصویر ذهنيآن را چگونه معني مي
اسي و جهان شناسي اسالم لطمه زده و سيماي روشن بيان اسدالم را  اي بر هستي شنآنچه بيش از هر نظریه

در این مورد تيره و مبهم كرده است، خلطي است كه پيروان فلسفة ارسطویي و هيدأت بطلميوسدي، ميدان ن ده     
تصری  و تنصيص نموده است. « هفت»اند. قرآن در آیات متعددي به عدد اي و هفت آسمان، كردهفلك افسانه
كجا؟!؟ طرفداران بطلميوس در جهت تأیيد و توجيه فرضية او، كمتر همّدت  « نه»كجا و عدد « هفت»اما عدد 

و « خدرق »را كه در احادیث و قرآن آمدده، بده   « فتق»و « رتق»بستند كه قرآن را تأویل كنند. الفاظي از قبيل 
 و«مث انشاء سبحانه فتق األواواء » -عليه السّالم-بطلميوسي تأویل نمودند. مانند فرمایش اميرالمؤمنين « التيام»

با ثابت شدن بطالن هيئت بطلميوسدي بخدش    «.اّن السموات و األرض كانتا رتقًا ففتقنامها»و مثل آیه كریمه 
كردند اسالم همان نظریده  اي از مردم نظریه اسالم را نيز باطل دانستند. زیرا در اثر این تأویالت فكر ميعمده

 بطلميوسي را دارد.

دارد، در اذهدان بهدم خدورد و    ها، تصویر واقعي كده اسدالم بيدان مدي    بدین گونه و با این فرضيه وقتي كه

ي شمسدي جدایگزین شددند، موضدوع بسديار مهدم       هاي دوازده گانه و درون منظومده ها در فواصل برجآسمان

وانندة محترم را نيز در اذهان مخدوش، و عمالً دچار بالتكليفي گردید. و بهمين دليل خ« محدود بودن جهان»

 كنيم.به مراجعه به مبحث مذكور، دعوت مي

. اكنون بجاست كه تصویر بصري از شكل امروزي جهان داشته باشيم. اگر جهان را مانند یك هندوانه 2 

 فرض نموده و آن را به دو نيم كنيد به صورت زیر در خواهد آمد:
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در تحول هفتم كه پيش روي جهان بدوده و خواهدد آمدد، نيدز آسدمان جدیددي پيددایش        

امدروز جهدان داراي    2ها به هشدت خواهدد رسديد.   د یافت. و بدین ترتيب تعداد آسمانخواه

                                                                                                               
 

 

 
 

 توضیحات:

اند و در حال فرار از مركز جهان هستند كه همگام با بزرگ ها ترسيم شدهها شبيه گلبرگكهكشان -2

 روند.شدن و گسترش جهان پيش مي

 است.« ارض»ها و فضاهاي ميان آنها، یعني همه محتواي آسمان اول، مجموع كهكشان -1

 ها، كرة زمين خودمان حساب كنيد.هاي ریز را در یكي از كهكشانیكي از نقطه توانيدمي -7

 و حيمل عرش رّبك فوقهم يومئٍذ مثانية.فرماید: از سورة حاقه مي 23. آیة 2 
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 باشد.هفت آسمان و یك زمين )ارض( مي

 ماده، ي،ژانر از اعمّ است پایين( )آسمان اول آسمان داخل در آنچه شد گفته قبالً كه همچنان

 باشد. مي آن ميان در كوچكي ذره زمين كره كه 2شود.مي ناميده «ارض» مجموعاً فضا و كره

                                                                                                               
 َو ُحِمَلاتِ  -َفِإذا ُنِفَخ ِفي الصُّوِر َنْفَخٌة واِحَدٌةبهتر است این آیه را به همراه سه آیة ماقبلش مشاهده كنيم: 

َو اْلَمَلُك َعلى  -َو اْنَشقَِّت السَّماُء َفِهَي َيْوَمِئٍذ واِهَيٌة -َفَيْوَمِئٍذ َوَقَعِت اْلواِقَعة  -اْلَأْرُض َو اْلِجبال  َفُدكَّتا َدكًَّة واِحَدًة

هشدت گدروه    «مثانية»ه مراد از اند كاز ابن عباس نقل كرده. َأْرواِمها َو َيْحِمل  َعْرَش َربَِّك َفْوَقُهْم َيْوَمِئٍذ َثماِنَيٌة

از مالئكه است كه عرش )تخت( خدا را بر دوش خود حمل خواهند كرد. عالوه بر این كه انتساب این سخن 

اسدت. و عدرش یدك    « سدلطنت خددا  »به ابن عباس، سند ندارد، خود وي معتقد است كه عرش خدا به معني 

بدودن سدند ایدن سدخن،      جسم یا شيء مجسّمي كه بر دوش مالئكه حمل شود، نيست. وانگهي بر فرض صحي 

 عقيده و كالم ابن عباس حجيّت نداشته و یك نظریه شخصي است.

و  «سّتة اّياا  »ها است كه در كنار آیات گاه اساسي چگونگي پيدایش آسماناین آیه پایگاه اصلي و تكيه

يوا و روشدن  نامند، این مسأله را به صدورت شد  مي« یوم»و تحوّل عظيم جهاني را « قيامت»به همراه آیاتي كه 

هدا، چهدرة نامرتدب و مغشوشدي     «تفسير برأي»ها و دارند البته این شيوائي و روشني تحت تأثير تأویلبيان مي

 پيدا كرده است.

 خواهد آمد.« صور»در صفحات اول بخش « تكرار قيامت»دليل حدیثي  

در « ارض»شود: لفدظ  . به این موضوع قبالً نيز اشاره شد، اكنون وقت آن است كه مطلب كمي شكافته 2 

 قرآن به شش معني آمده است:

 به معناي خاك. مانند: -2

 ...اْدُع َلنا َربََّك ُيْخِرْج َلنا ِممَّا ُتْنِبُت اْلَأْرُض ِمْن َبْقِلها

 ...ُسْبحاَن الَِّذي َخَلَق اْلَأْهواَج ك لَّها ِممَّا ُتْنِبُت اْلَأْرُض

 ...ال َذل وٌل ُتِثرُي اْلَأْرَض... 

 ...َفَأِمَن الَِّذيَن َمَكُروا السَّيِّئاِت َأْن َيْخِسَف اللَُّه ِبِهُم اْلَأْرَضَأ 

 ...َو َتَرى اْلَأْرَض هاِمَدًة َفِإذا َأْنَزْلنا َعَلْيَها اْلماَء اْهَتزَّْت َو َرَبْت

 ...َفَخَسْفنا ِبِه َو ِبداِرِه اْلَأْرَض

 .ِمْنُهْم َمْن َأْغَرْقناَو ِمْنُهْم َمْن َخَسْفنا ِبِه اْلَأْرَض َو 
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 ...َو َأمَّا ما َيْنَفُع النَّاَس َفَيْمك ث  ِفي اْلَأْرِض

 به معناي سرهمنيو مانند: -2

 مراد فلسطني است. ...َو َنجَّْيناُه َو ل وطًا ِإَلى اْلَأْرِض الَِّتي باَرْكنا ِفيها

 .ُموسىقاَل َأ ِوْئَتنا ِلُتْخِرَونا ِمْن َأْرِضنا ِبِسْحِرَك يا 

 ...َو َأْوَرَثك ْم َأْرَضُهْم َو ِدياَرُهْم

 باز هم مراد فلسطين است. -...َتْجِري ِبَأْمِرِه ِإىل اْلَأْرِض الَِّتي باَرْكنا ِفيها
 .َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِهْم َو َأْرُول ُهْم ِمْن ِخالٍف َأْو ُيْنَفْوا ِمَن اْلَأْرِض

 به معناي جامعة روي زمين. مانند: -7

 َو ِإذا ِقيَل َلُهْم ال ُتْفِسُدوا ِفي اْلَأْرِض

 .َو ُيْفِسُدوَن ِفي اْلَأْرِض... 

 .َو اْذك ُروا ِإْذ َأْنُتْم َقِليٌل ُمْسَتْضَعف وَن ِفي اْلَأْرِض

 .قال وا ك نَّا ُمْسَتْضَعِفنَي ِفي اْلَأْرِض

 به معناي روي زمين. مانند: -2

 .ك ْم آَيًة َفَذُروها َتْأك ْل ِفي َأْرِض اللَِّهيا َقْوِ  هِذِه ناَقة  اللَِّه َل

 ...ُء اْلَأْرِض َذَهبًاِمْل... 

 ...َفِسيُحوا ِفي اْلَأْرِض

 به معناي كرة زمين. مانند: -0

 .َو ِإْذ قاَل َربَُّك ِلْلَمالِمَكِة ِإنِّي واِعٌل ِفي اْلَأْرِض َخِليَفًة

اشاره به پيدایش اولين گياه و دانه در كدرة زمدين    -َأْحَيْيناها َو َأْخَرْونا ِمْنها َحبًّاَو آَيٌة َلُهُم اْلَأْرُض اْلَمْيَتة  

 است.

 .َو َتْصِريِف الرِّياِح َو السَّحاِب اْلُمَسخَِّر َبْيَن السَّماِء َو اْلَأْرِض

 ...َو ِقيَل يا َأْرُض اْبَلِعي ماَءِك

 .ها َرواِسَيَو ُهَو الَِّذي َمدَّ اْلَأْرَض َو َوَعَل ِفي

 .َو اْلَأْرَض َمَدْدناها َو َأْلَقْينا ِفيها َرواِسَي

 .آِخَرِة ِوْئنا ِبك ْم َلِفيفًااْسك ُنوا اْلَأْرَض َفِإذا واَء َوْعُد اْل

 .الَِّذي َوَعَل َلك ُم اْلَأْرَض َمْهدًا َو َسَلَك َلك ْم ِفيها ُسُباًل
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 زمين جزء كوچكي از آن است. مانند: به معناي مجموع محتواي آسمان اول، كه كرة -6

 .ُتَسبُِّح َلُه السَّماواُت السَّْبُع َو اْلَأْرُض َو َمْن ِفيِهنَّ

 .اللَُّه الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسماواٍت َو ِمَن اْلَأْرِض ِمْثَلُهنَّ

 ِإنِّي َأْعَلُم َغْيَ  السَّماواِت َو اْلَأْرِض

 َلُه ُمْلُك السَّماواِت َو اْلَأْرِض

 َلُه ما ِفي السَّماواِت َو اْلَأْرِض

 َبِديُع السَّماواِت َو اْلَأْرِض

 َخْلِق السَّماواِت َو اْلَأْرِض

 شود.ها و زمين منحصر ميها به آسمانتوضي : مخلوقات خداوند در این قبيل آیه
مخلدوق خددا   آید كه كرات دیگدر و ایدن همده فضدا     همين كرة زمين باشد الزم مي« ارض»اگر مراد از 

 نباشند، و یا عدم انگاشته شوند. و همچنين آیات:
 َيْعَلُم ما ِفي السَّماواِت َو ما ِفي اْلَأْرِض

 َو َونٍَّة َعْرُضَها السَّماواُت َو اْلَأْرُض
 َو ِللَِّه ِمرياث  السَّماواِت َو اْلَأْرِض

 َو ِللَِّه ُمْلُك السَّماواِت َو اْلَأْرِض َو ما َبْيَنُهما
دهدد. در حدالي   ها قرار مدي را در مقابل آسمان« ارض»آیه اخير كه در چندین موضع تكرار شده،  کر:تذ

و نيدز  « بينهمدا »ها نيست. خصوصاً با توجه به لفدظ  كه كرة زمين ذرة كوچكي است كه قابل تقابل به آسمان
 فرماید:مي

 .َيْوَ  َخَلَق السَّماواِت َو اْلَأْرَض
گدذرد. و ایدن   در همين اواخر خلق شده و بيش از شش ميليارد سال از عمر آن نميدانيم كه كرة زمين مي

ها خصوصاً آسمان هفتم )كه شرحش قبالً گذشت( رقم بس ناچيزي است. در حدالي  رقم در مقابل عمر آسمان
 دهد. یعندي بده وجدود آمددن    ها در یك مرحله پيدایش قرار ميكه این آیه خلقت زمين را همزمان با آسمان

 داند كه آسماني بوجود آمد.زمين را در همان روزي مي
ناميده و به مغدز درخدت   « مغز جهان»در این آیه همان چيزي است كه ما آن را « ارض»بنابراین مراد از 

 و هویج یا محتواي انار تشبيه كردیم.
وجدود داشدت. تدا     به این معني كه قبل از به وجود آمدن كرة زمين، زميني كه در این آیه نام برده شدده، 

 فرماید:آسماني بوده، زمين مذكور نيز بوده، در حالي كه كرة زمين همين دیروز پيدایش یافته است. و نيز مي
 شود.در آن روز زمين به زمين دیگري تبدیل مي :َيْوَ  ُتَبدَّل  اْلَأْرُض َغْيَر اْلَأْرِض
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متي( محتدواي آسدمان اول تحدول یافتده و     همان طور كه پيشتر بيان گردید در هر تحولي )هدر قيدا   شرح:

یابد. اگر مراد در این آیه كرة زمين باشد باید معتقد شویم كه كدرة زمدين پدس از متالشدي     دوباره سازمان مي
 شدن در انفجار قيامت باز به صورت كرة زمين دیگري درخواهد آمد.

در آن انفجدار در ميدان گازهدا و    در حالي كه )قبالً بحث شد و در آینده نيز خواهد آمد كه( كرة زمين 
 فرماید:مواد مذاب درون آسمان اول مستهلك خواهد شد. و نيز مي

 .َأنَّ السَّماواِت َو اْلَأْرَض كاَنتا َرْتقًا َفَفَتْقناُهما
تواند با آسمان به آن بزرگي رتق شود. اگر دانة عدس را به روشن است كه كرة زمين با این كوچكي نمي

ماند. و یا باید بگویيم كه محتواي آسدمان فقدط   بچسبانيد جسم دیگ همچنان مفتوق باقي ميته دیگي بزرگ 
همين كرة زمين بوده كه جسم آسمان را پر كرده بوده است، سسس آسمان بزرگ شده و فتق و فضاي وسديعي  

هدا  هكشدان هدا و ك ها و منظومده شود كه این همه خورشيدپدیدار گردید. در این صورت این سئوال مطرح مي
 اند؟كجا بوده

 در عرصة حدیث هم این بحث را مالحظه فرمائيد:
روي العياشي باسناده عن احلسني بن خالادو  آورده اسدت:   -عليه السّالم-از امام رضا  32، ص65بحار: ج

و قال: بسط كّفيه مّث وضع الايمين عليهاا فقاال: هاذه األرض الاّدنياو       -عليه الّسال -عن ايب احلسن )الّرضا( 
السماء الدنيا عليها قبة. و االرض الثانية فوق السماء الدنياو و السماء الثانيه فوقها قبة. و االرض الثانية فاوق  
السماء الثانيهو و الّسماء الثالثة فوقها قبة. حيت ذكر الّرابعة و اخلامسة و السادسةو فقال: و األرض السابعة فوق 

ا قبة. و عرض الّرمحن فوق الّسماء السابعةو و هو قوله: سبع مساوات و  السماء الّسادسة و السماء السابعة فوقه
 من األرض مثلهّن...
هر دو دستش را باز كرد سسس دست راست را بر روي دست چپ قدرار   -عليه السّالم-ترجمه: امام رضا 

مان اول است كه داد و فرمود: این زمين پائين است كه آسمان اول در باالي آن قبّه است. و زمين دوم روي آس
سدسس   -تا اینكه همين طور زمين چهارم و پدنجم و ششدم را نيدز بيدان كدرد      -آسمان دوم روي آن قبّه است.

فرمود: و زمين هفتم روي آسمان ششم است كه آسمان هفتم عرش رحمان است. و این است فرمایش خداوند: 
 .َسْبَع َسماواٍت َو ِمَن اْلَأْرِض ِمْثَلُهنَّ

شود. اگر از پایين به طدرف بداال بشدماریم    كل جهان مخلوقات به هشت قسمت تقسيم ميدر این حدیث 
شود: زمين اول، زمين دوم، زمين سوم، زمين چهارم، زمين پنجم، زمين ششدم، زمدين هفدتم و آسدمان     چنين مي

م، آسدمان  هفتم. و اگر از باال رو به سوي پایين شمرده شود بدین صورت خواهد بود: آسمان هفتم، آسمان ششد 
 پنجم، آسمان چهارم، آسمان سوم، آسمان دوم، آسمان اول و زمين اول.

ها در عين حال كه آسمان هستند نسبت به آسمان باالتر زمين یعني به جز آسمان هفتم هر یك از آسمان
 باشند.مي
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تدر از  یينها در عين حال كه زمين هستند نسبت به زمين پدا و همچنين به جز زمين اول، هر یك از زمين

 خود، آسمان هستند.
رسد براي روشن شدن این بحث نگاهي مجدّد به تصویر نيمه شدده جهدان ضدروري باشدد. بده      به نظر مي

 شكل زیر توجه فرمایيد.
 

 

 
 

 توضیحات:

هستند كه همگام با بزرگ اند و در حال فرار از مركز جهان ها ترسيم شدهها شبيه گلبرگكهكشان -2

 روند.شدن و گسترش جهان پيش مي

 ها و فضاهاي ميان آنها.زمين اول عبارت است از مجموع كهكشان -1

 ها، كرة زمين خودمان حساب كنيد.هاي ریز را در یكي از كهكشانتوانيد یكي از نقطهمي -7
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ه مجموع محتدواي آسدمان اول بدوده و    در این آی« ارض»بنابراین روشن و پر واض  است كه مراد از لفظ 

ها( همه هفت آسمان را به دور كرة زمين كشيد و محتواي آسمان كرة زمين نيست. و گرنه باید )مانند بعضي

 شویم.اول فقط كرة زمين باشد. در این صورت با دو اشكال بزرگ مواجه مي

مه و همه را به خارج هفت آسمان ها، فضا، هها، كهكشانالف: در این صورت باید سایر كرات، منظومه

نمایدد. و ایدن   برانيم. در حالي كه این حدیث همة مخلوقات را در محتواي آسمان هفتم محدود و منحصر مدي 

 انحصار از مسلّمات است و احادیث معراج نيز گواه آن است.

در ایدن بيدنش    تواند احتماالً درك این موضوع را مشكل نماید، بينش غير علمي اسدت. زیدرا  آنچه كه مي

شود. در صورتي كه در بينش علمي كرة زمين تشخّص پيدا كرده و فضاي فواصل ميان كرات خالء انگاشته مي

 مجموع محتواي آسمان اول، یك چيز است.

زنديم:  ، انجيدر را دوبداره مثدال مدي    «محتواي هندوانه»براي ملموس شدن موضوع عالوه بر یادآوري مثال 

در درونش صدها كرة كوچك قرار دارد و فاصلة ميان این كرات ریز پر از شيره اي ست كه انجير یك كره

 گویيم از دو قسمت تشكيل یافته است: الف: پوسته، ب: محتوا.است. هنگام بررسي انجير مي

تنها تفاوتي كه اندام جهان با یك دانة انجير دارد، این است كه جهان یك محتوا و هفت پوسدتة تدو در   

 ن محتوا، دارد.تو، بر روي آ

توجه نداشدته باشدد هرگدز بده تصدویر ذهندي       « ارض»رسد: اگر كسي به این معناي مخصوص به نظر مي

 اند، نخواهد رسيد.در مورد شكل جهان ارائه فرموده -عليهم السّالم-بيت درستي از آنچه قرآن و اهل

اند. بعد از زمين آفریده شده هاتوجه به یك نكتة دیگر: بر اساس آیات و احادیث مسلم است كه آسمان

ُهَو الَِّذي َخَلَق َلك ْم ما ِفي اْلَأْرِض َوِميعًا ث مَّ اْسَتوى ِإَلى السَّاماِء َفَساوَّاُهنَّ َساْبَع    فرماید: سورة بقره مي 15آیه 

سسس آهنگ آفرینش اوست خدایي كه آنچه را در زمين است، براي شما آفرید.  :ء  َعِليٌمَسماواٍت َو ُهَو ِبك لِّ َشْي

ها را كرد پس تكميل نمود آنها را هفت آسمان، و او به هر چيزي دانا است، و از احادیث هدم بده عندوان    آسمان

 -عليه السّدالم -از اميرالمؤمنين  -عليه السّالم-، بحار، چنين است: امام باقر 03، ج40، ص63نمونه حدیث شمارة 

 ا پس از زمين آفرید.ها ركند كه فرمود: خداوند آسماننقل مي

َرَفاَع َساْمَكها    -َأْنُتْم َأَشدُّ َخْلقًا َأِ  السَّماُء َبناهاسورة نازعات چنين است:  72تا  13هاي از سوي دیگر آیه

 .َأْخَرَج ِمْنها ماَءها َو َمْرعاها -َو اْلَأْرَض َبْعَد ذِلَك َدحاها -َو َأْغَطَش َلْيَلها َو َأْخَرَج ُضحاها -َفَسوَّاها

بدانيم، دو مطلب فوق تناق  غير قابل حلي « كرة زمين»را به معناي « ارض»اگر هميشه و همه جا كلمة 

به معناي  -عليه السّالم-در فرمایش علي « ارضين»با هم خواهند داشت. اما اگر كلمة ارض در آیة اول و لفظ 
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 عمر جهان
بار دیگر نگاه كنيد. همه این جهدان پهنداور و    «خلق السموات و االرض»به سيماي آیة 

اندد. و اگدر مرحلدة    و مرحلده از زمدان خلدق شدده     2بزرگ در شش روز یعني در شش بخش

                                                                                                               
 گردد.گرفته شود، سيماي مسأله كامالً روشن و واض  مي« مجموع آسمان اول»

همدة محتدواي آسدمان اول، و    « ارض»اند زمين قبل از آسمان خلق شده مراد از یعني در جایي كه فرموده

 اند زمين بعد از آسمان آفریده شده، مراد كرة زمين باشد.آنجا كه فرموده

در حدیث باال نيز گواه دیگري بر این مطلب اسدت. زیدرا تنهدا    « ارضين»در ضمن: صيغة جمع بودن لفظ 

عليده  -ك كرة زمين وجود دارد، ولي زمين به معناي محتواي آسمان اول، یا زمين به معنایي كه امدام رضدا   ی

هر كدام از آنها قبدل   -شد كه شكل نمادین آن را ترسيم نمودیم.و شامل هفت زمين مي -بيان فرموده -السّالم

 اند.باالتر از خود، وجود داشته از پيدایش آسمان

نصف چرخش وضعي  -، روز كرة زمين«روز»رسد كه كسي در اینكه مراد از به نظر مي . ظاهراً چنين2 

 نيست، شكّي نداشته باشد. -كرة زمين

متأسفانه چنين نيست افراد و مردمان بسياري عقيده داشته و دارند كه مراد از روز همين روز كرة زمدين  

 است.

ا از صدب  روز یكشدنبه شدروع و در پایدان روز     یهودیان معتقدند كه خداوند آفرینش جهان و جهانيان ر

جمعه به انجام رسانيد و روز شنبه را بده اسدتراحت پرداخدت. و تعطيدل روز شدنبه را بدینصدورت توجيده        

 كنند. در تورات تحریف شدة كنوني نيز بدین مطلب تصری  شده است.مي

ن روز شنبه به پایدان رسدانده و   گویند: خداوند كار آفرینش را صب  دوشنبه شروع و در پایامسيحيان مي

 كنند.روز یكشنبه را به استراحت گذراند. اینان نيز تعطيلي یكشنبه را بدینگونه توجيه مي

دكان باز كرده بودند، در فرهندگ  « ع»ها توسّط كساني كه در مقابل اهلبيت كنيد كه این افسانهباور مي

د كه خداوند كار آفرینش را در صب  روز شنبه آغداز  اسالمي نيز رسوخ كرد و بعضي از مسلمانان معتقد شدن

و در پایان پنج شنبه خاتمه داده و روز جمعه را به استراحت پرداخت. و براي همين روز جمعه تعطيل شدده  

 است.

اینان توّجه ندارند كه وقتي كه هنوز نه جهاني بود و نه كرة زمين و نه خورشيدي، چگونده ممكدن بدود    

رة زمين وجود داشته باشد؟! كدام شنبه، یكشنبه، یا جمعه قبل از آفرینش جهان وجود كه همين شب و روز ك
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ه و در همان شود. زمان نيز همگام با مادة اوليرا نيز به آن بيافزایيم، هفت مرحله مي« ایجاد»

 2مرحلة ایجاد بوجود آمده است.

را داریم كه ابتدداي آنهدا    1پس دست كم در مورد آغاز روزهاي ششگانه این آگاهي كلي

همان مرحلة ایجاد بوده است. كه با رخ دادن انفجار یا تحوّل عظيم در مركز جهان پایان یكي 

 رسد.از آنها فرا مي

شوند( تا ي تبدیل ميژها به گاز، مذاب و انركشاناز لحظة آغازین تحوّل )كه كرات و كه

هدا و كدرات جدیدد، شدب آن روز محسدوب      تشكيل كامل آسمان )قشر( جدید، و كهكشدان 

 7شود.مي

                                                                                                               
 داشت، تا خداوند در صب  یكي از آنها كار را شروع و در پایان دیگري به اتمام برساند؟!

 آن طوري كه در صفحات پيش گذشت، ضرورت دارد.« ایجاد». توجه به معناي 2 

جهان و مدت زمان این پيدایش است. پدس بایدد بده مرحلدة آغدازین       . زیرا سخن در چگونگي پيدایش1 

 پيدایش متصل باشد.

شكافيم: درخت جواني را به نظدر بياوریدد   . با استمداد از مباحث گذشته این مطلب را با یك مثال مي7 

جدید  كه یك قشر و یك مغز درخت با نظم معيني فعاليّت نموده و پس از مدّتي آمادة به وجود آوردن قشر

آورد. بنابراین از این دیدگاه شود. و وقتي كه كامالً آمادگي یافت، متحوّل شده و قشر جدید را به وجود ميمي

شوند: فعاليّت بدراي آمدادگي، و فعاليّدت بدراي پدیدد آوردن قشدر       دو بخش یا دو مقطع از فعّاليّت مشخص مي

 جدید.

كند تا به آمدادگي الزم جهدت پدیدد آوردن قشدر     ميپس از تكميل قشر جدید باز هم اندام مغز فعاليّت 

 جدید، برسد.

ناميم. امّا باید اعتراف نمود كه دليدل  مي« شب»و بخش دوّم را « روز»اینك در مورد جهان، بخش اوّل را 

قرینه اینست كه البد این یوم، ليلي « یوم»صریحي از قرآن و احادیث بر این تقسيم نداریم، و تنها تناسب كلمة 

بریم، را براي یك شبانه روز بكار مي« روز»ز داشته است. و همانگونه كه ما در شمارش تقویمي، تنها لفظ ني

 شاید مراد آیه نيز همين باشد.

آیا طول مدّت این شب و روز با هم مساوي است یا خير؟ در پاسخ باید گفت اگر از نظدر مددّت مسداوي    

اوّل ميلياردها سال طول كشيده، بخش دوّم نيز ميلياردها سدال  نباشند دست كم قریب به هم هستند. اگر بخش 
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پس از رخداد ششمين تحول و سسري شدن شب آن، روز هفدتم شدروع شدده و ایندك در     

 حوالي عصر این روز هستيم.

هدا  «روز»توان رقمي براي مدت زمان یكدي از ایدن   مياكنون موضوع جالب این است: آیا 

تعيين نمود؟ آیا اسالم از این مسأله نيز سخن گفته است؟ خوشبختانه پاسخ ایدن سدئوال مثبدت    

اسددت. طددول یكددي از ایددن روزهددا هيجددده ميليددارد و دویسددت و پنجدداه ميليددون سددال       

 ( است.555/555/105/24)

( یكصدو نه ميليارد و پانصدد  555/555/055/255و اگر این رقم را در شش ضرب كنيد )

 هاي كرة زمين ما، به دست خواهد آمد.ميليون سال، با سال

اند باید رقم مذكور را در دو ضرب كنديم.  اگر بنابراین باشد كه این روزها شب نيز داشته

 آید.( به دست مي555/555/555/125كه رقم )

باید مدت صب  تا عصر روز هفدتم را نيدز   البته براي به دست آوردن عمر جهان تا امروز، 

بر رقم مذكور بيافزایيم. كه در سطرهاي بعدي به بحث آن خواهيم پرداخت. این محاسبه بر 

 2یابد.سورة معارج، انجام مي 2سورة حج و آیة  23اساس آیة 

                                                                                                               
بطول انجاميده است. شاید یكي، دو ميليارد با هم تفاوت داشته باشند. به هر صورت تعيدين هدر عددد معيندي     

 براي بيان تفاوت آنها، به دور از حدس و گمان نخواهد بود.

 وعده و اّن يوما عند رّبك كالف سنة مّما تعّدون.و يستعجلونك بالعذاب و لن خيلف اهلل . آیة اوّل: 2 

 .سئل سامل بعذاب واقع...( تعرج املالمكة و الّروح اليه يف يو  كان مقداره مخسني الف سنة)آیة دوّم: 

هر دو آیه مربوط به قيامت بوده و با موضوع مورد بحث ما كامالً در ارتباط هستند. و تصری  دارند بدر  

در محاورات ما كاربردهاي متعدّدي دارد، روز خدائي هم دو كداربرد دارد.  « روز»لفظ اینكه: همان طور كه 

بشر گاهي لفظ روز را در مورد یك شبانه روز كامل و گاهي در مدورد بخدش روشدن آن و گداهي نيدز بده       

دنيدا  »ا ید «. كردروزي كه نادر بر ایران حكومت مي»گویند و زمانه به كار برده است. مثالً مي« دوره»معناي 

و « روز خددایي »و از این قبيل كاربردها. این دو آیه نيز براي «. دو روز است، روزي بر له و روزي بر عليه تو

اسدت   «مّما  تعاّدون  »سال از سدالهاي مدا    2555كنند. یك كاربرد آن دو كاربرد مشخص مي« روز ملكوتي»

فرماید خداوند روز دیگدري  دوّم مي شود. آیةسال از سالهاي ما مي 555/760بنابراین یك سال از این روزها 
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پس باید حساب این آیه بر اساس همدان   «مّما تعّدون»گوید سال است و در اینجا نمي 555/05دارد كه طول آن 

 سال از سالهاي ما طول دارد. 555/706سال طول دارد و یك سال آن  2555روز خدایي و ملكوتي باشد كه 

 سال از سالهاي ما. 05555× 555/760= 24، 555/555/105پس: 

و قال الربسي: روي الّراهي  ، حدیث بيست و نهم چنين آمده است:774، صفحة 03در بحار األنوار جلد 

يف كتابه املسّمي مبفاتيح الغي  قال: قال رسول اهلل ) ( ليلة أسري يب ايل الّسماء رأيات يف الّساماء الساابعة    

افواوا من املالمكة يطريون ال يقف هؤالء هلؤالء و ال هؤالء هلؤالء. قال ميادين كميادين ارضكم هذه و رأيت 

فقلت جلربميل: من هؤالء؟ فقال: ال اعلم فقلت: من أين واؤوا؟ فقال: ال اعلم. فقلت و أين  ضون؟ فقاال: ال  

لات لاه: ماا    اعلم. فقلت: سلهم. فقال: ال أقدرو و لكن سلهم انت يا حبي  اهلل. قال: فاعترضت ملكا مناهم فق 

امسك؟ فقال: كيكاميل. فقلت: من أين اتيت؟ فقال: ال اعلم. فقلت: و اين متضي؟ فقال: ال اعلم. فقلت: و كم لك 

يف الّسري؟ فقال ال اعلم غري اّني يا حبي  اهلل اعلم اّن اهلل سبحانه خيلق يف كّل َاْلَف سنة كوكبا و قد رأيت سّتة 

 آالف كوك  خلقهّن و انا يف الّسري.

ترجمه: رازي در كتاب خود موسوم به مفاتي  الغيب از پيامبر )ص( روایت كرده است كه فرمدود: شدبي   

كه من به آسمان سير داده شدم در آسمان هفتم ميدانهائي دیدم همانند ميدانهاي این زمين شدما، و گروههدائي   

نه آنان بدراي ایندان )در رفدت و آمدد      ایستادند واز مالئكه را دیدم كه در پرواز بودند نه اینان براي آنان مي

داندم گفدتم:   اند؟ گفدت: نمدي  دانم گفتم: از كجا آمدهبودند.( فرمود: به جبرئيل گفتم: اینان كيستند؟ گفت: نمي

توانم امّدا شدما از آنهدا بسرسديد اي حبيدب خددا.       دانم گفتم: از آنها بسرس. گفت: نميروند؟ گفت: نميكجا مي

آنها روبرو شدم و از او پرسيدم: اسم تو چيست؟ گفت: كيكائيل پس گفتم: از كجدا   حضرت فرمود: با یكي از

دانم گفدتم: از چده وقدت در سدير و گدردش هسدتي؟       روي؟ گفت: نميدانم گفتم: به كجا ميآیي گفت: نميمي

شدش هدزار   كند و من اي خلق ميدانم خداوند سبحانه در هر هزار سال ستارهدانم، غير از اینكه ميگفت: نمي

 ام، در حالي كه در گردش و حركت بودم.ستاره را كه خدا خلق كرده است، دیده

كند. بطوري كه یدك  این حدیث خيلي ساده و با بيان روشن، مطلب را بصورت گفتگوي معمولي بيان مي

كده یدك    فرد غير محقّق و معمولي كه تنها بتواند چهار عمل اصلي حساب را انجام دهد، و توجّه داشته باشد

 تواند محاسبه زیر را بنماید:سال است، مي 05555روز در عالم ملكوت معادل 

555/760 =760 ×2555 

555/555/105/24 =555/05 ×555/760 

 ها انجام گرفت!؟اي كه در باال بر اساس آیهچه شگفت انگيز است مطابقت این حدیث با محاسبه
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باید آن را شاه سدتاره یدا شدمس الشّدموس ناميدد( در هدر       اي كه مورد نظر آن ملك بود )و پس آن ستاره

 شود.سال یكبار آفریده مي 555/555/105/24

 ساّتة »بده   «كواكا   سّتة»ليكن با كمال تأسّف در آخرین جمله این حدیث تحریفي روي داده و عبارت 

اسدت كده در    «اّياا   ساّتة » همان «سّتة»شود كه این تبدیل شده است. با كمي توجّه روشن مي «آالف كوك 

 هاي متعدّد آمده است.آیه

به نظر خودش محاسبه كرده و نتيجه گرفته « مفاتي  الغيب»یا « برسي»گویا یكي از نسخه برداران كتاب 

سال براي یك فرشته عمر كمي است، لذا دست به تحریف زده است البتّه از یك نظر باید به  6555است كه 

ص( با بيان این حدیث در مقام شرح وسعت زیداد جهدان و عمدر طدوالني آن، و     او حق داد، زیرا رسول اكرم )

 6سال باشد، مدّت اندكي است. پس به گمان او رقم  6555عمر زیاد فرشتگان است. و اگر براستي عمر جهان 

 سال برسد. 555/555/6باشد، تا حدّاقل به  6555حتماً اشتباه بوده و دست كم باید 

ایم كه یكي از مسدلّمات عقایدد یهودیدان و مسديحيان     ایم و بسيار شنيدهر خواندهیك شگفتي دیگر: بسيا

گذرد. دهها سال است كه همة قلم بدستان این اصدل و عقيددة   سال مي 6555جهان این است كه از عمر جهان 

لهاي كدرة  سال را با سدا  6555بينيم كه اگر همين ایم. اینك مياند و كردهكليسائي را نكوهش و تخطئه كرده

 شود یعني:ميمحاسبه نمائيم صحي  « روز ملكوتي»زمين حساب نكرده و بر اساس 

555/255/1 =760 ×6555 

 555/255/1× 555/05= 555/555/055/255مجموع كل عمر جهان. 

 555/555/055/255÷ 6= 555/555/105/24طول یك ششم از مجموع. 

در تعداد روزهاي سال ضدرب نمدوده و سدسس حاصدل     هزار سال را  6شود اوّل به طوري كه مالحظه مي

سالي كه قبالً ثابت نمودیم مقددار   555/05هزار سال است مجدّداً در عدد  6ضرب را كه تعداد روزهاي این 

آیدد مجمدوع   تقریبي مدّت هر روز ملكوتي از سالهاي ماست، ضرب كردیم، عددي كه بدینترتيب به دست مي

مدّت یدك روز آن حددود    6مسيحيت و یهودیان است كه پس از تقسيم بر روز  6سال یا همان  6555مدّت 

ها و حدیث به آن سال از سالهاي كرة زمين است. و این همان عددي است كه طبق آیه« 555/555/105/24»

 رسيدیم.

بریم كه اصل مسئله در دین یهودي و مسيحي نيز صحي  بوده اسدت، امّدا سدران كليسدا     و در نتيجه پي مي

سال از سالهاي كرة زمين است و رقم را  6555اند كه مراد، اند و گمان كردهصل دیگر را فراموش كردهیك ا

 اند.كوچك كرده
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هاي كندوني و سدازمان   نجوم شناسان و محققين علوم فضایي و كيهاني غربي عمر كهكشان

( 555/555/555/25( و ده ميليدارد ) 555/555/555/20هان را بين پانزده ميليدارد ) كنوني ج

رسد این یافتدة آنهدا چنددان از واقعيدت دور نباشدد. آندان       زنند كه به نظر ميسال تخمين مي

اي از گاز ها و فاصلة ميان آنها، تودهها و منظومهمعتقدند: قبل از مدت مذكور همه كهكشان

ها و كدرات از آن گازهدا و مدواد    ي بوده است. و كهكشانژهراً همراه با انرو مواد مذاب و ق

 2اند.ي بوجود آمدهژمذاب و انر

                                                                                                               
را آورده است. و بر عكدس   6555را كوچك دیده و بجاي آن رقم  6همچنانكه نسخه بردار ما نيز رقم 

موجب تقليل رقم و « سال ملكوتي»و « لكوتيروز م»توجّهي آنان به كليسا رقم را بزرگتر كرده است. یعني بي

 عدم توجّه نسخه بردار ما به آنها باعث افزایش آن گردیده است، بدون آنكه خودش بفهمد.

سال در بيان حضدرت موسدي )ع( و عيسدي )ع( )و یدا سدایر       6555روز در بيان قرآن و  6و البتّه مراد از 

م اینك ما در روز هفتم، یا هزارة هفتم هستيم. چنانكده  پيامبران كه كالمشان در تورات آمده( اینست كه ه

 قبالً شرح داده شده و نيز در آینده نزدیك توضي  داده خواهد شد.

هدا و چيزهدایي   هدا فدوراً بهانده   دانم كه مسيحيان و یهودیان به مح  شنيدن این محاسبهامّا به خوبي مي

روندد كده   و هرگز زیر بار این حقيقدت نمدي  «. ن بودهما از اوّل عقيدةمان چني»فراهم آورده و خواهند گفت 

 6555اند. در حالي كه براي دفاع از همدين  اعتراف كنند حلّ مسئله را از قرآن و یك نوشتة اسالمي آموخته

هدا راه انداختده و   كردندد، در دادگاههداي انگيزاسديون محاكمده    سال كه با سالهاي كدرة زمدين حسداب مدي    

 پذیرند.سال را نمي 6555دند كه چرا دانشمندان را به عذاب كشي

. از جمله نگاه كنيد به: علم و خدا: ژان گيتون، گریشكابو گدانف و ایگور بوگددانف، ترجمدة دكتدر    2 

: مایردگداني، ترجمدة محمّدد رضدا     200. و نيز نگاه كنيد به: نجوم به زبدان سداده: صدفحة    75آگاهي صفحة 

 كند.ه كه در معني فرقي نميآمد« بليون»در این كتاب لفظ  -خواجه پور.

گویند. امّا اشتباه اساسي آنان در اینست كه آن انفجدار را  در آن زمان سخن مي« انفجار بزرگ»غربيها از 

را كه در مباحث ما آمده، آغاز پيددایش جهدان   « روز هفتم»دانند. بعضي آغاز پيدایش آغاز پيدایش جهان مي

 رند.دانند و از شش مرحلة قبلي خبري ندامي

و مادّة ریزي پيدایش و گسدترش  « گوي كوچك»اند، جهان از یك همچنين جالب است كه آنان دریافته

گدوي  »اندد كده در فاصدلة آن    یافته است. )همانگونه كه قبالً طبق آیات و احادیث بيان گردید(. امّا در نيافته
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( 555/555/055/21اگر مجموع شش شبانه روز را به ميانگين ده و پانزده ميليارد یعني )

از آید. كه تخميناً مجموع عمر جهان ( سال به دست مي555/555/055/172اضافه كنيم رقم )

 2باشد. و قبل از آن روزي بود روزي نبود، غير از خدا چيزي نبود.تاكنون مي« ایجاد»

                                                                                                               
سدت. آندان یكبداره از مرحلدة     و این انفجار بزرگ پنج روز از روزهاي مورد بحث ما سسري شده ا« كوچك

 رسند.گوي كوچك به انفجار بزرگ مي

مطابق محاسبة تخميني كه انجام دادیم، همين ده یا پانزده ميليارد سال تنها باید از آغاز صب  روز هفتم از 

هاي كندوني از مدواد مدذاب و انرژیهدا بده      لحظة ششمين انفجار بزرگ كه آغاز هفتمين روز بود و كهكشان

 دند، تاكنون سسري شده باشد.وجود آم

اكنون كه سخن از غربيها به ميان آمد، بهتر است به یكي دیگر از نواقص اساسدي روندد تحقيقدات علدوم     

 فضایي و كيهاني غربيها اشاره شود:

را درك نكندد، هرگدز تدوان ارائدة مطلدب كامدل در كليدات پيددایش و         « ایجداد »یك محقّق تا مسئلة 

چگونگي سازمان جهان، را نخواهد داشت. و هر چه اینگونده معلومدات توسدعه    سرنوشت جهان و همچنين 

بيابد از پراكندگي )و نيز در مواردي از تناق ( و نابساماني اساسي بدر كندار نخواهدد بدود. و اینجاسدت كده       

از عددم  هایي كه این علدوم  ترین علوم روز علوم كيهاني است. عالوه بر لطمهكنيم یكي از نابسامانمشاهده مي

نيدز  « قانون گسترش جهان»ترین قوانين آن، یعني خورند، یكي از بدیهيمي« مرحلة اوّليه ایجاد»درك صحي  

و جوشش ایجادي انرژي و مواد از مركز جهان، یدك سدخن نداقص و بده     « تداوم ایجاد»در اثر عدم توجه به 

 صورت قانون تبيين نشده، باقي مانده است.

هاي جهاني بسذیرند، و ترش حجم جهان را بدون افزایش هماهنگ مواد و انرژيتوانند گسو اینك نه مي

 بسذیرند.« انبساط ماده»توانند این گسترش را )به اصطالح( گسترش بادكنكي و صرفاً بر اساس نه مي

بينند كه این انبساط در ایدن موضدوع   گویند ليكن به وضوح ميآنان از چيزي به نام انبساط مادّه سخن مي

ها سؤال اساسي. و گرچه حتّي بر فرض قبول توجيه گسترش جهان به وسديلة  ه كافي است و نه پاسخگوي دهن

اي از پرداختن به تبيين ایجاد در مرحلة پيدایش آغازین جهان نيست، آنان مسئله را در این انبساط، هي  چاره

 كنند.برگزار مي« مسامحه»موضوع بس مهمّ با 

 صفحات پيشين گذشت.در « تداوم ایجاد»شرح 

 . در مورد این جمله در آغاز كتاب توضي  الزم داده شد.2 
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 شرحی دیگر در مورد روز هفتم
آنچه تاكنون گفتيم یك سري اصول و قوانين كلي از سرگذشدت جهدان و داسدتان ایجداد     

زیدرا قدرآن و   دانديم  خلقت بود. و باید اعتراف نمود كه بيش از این، چيزي از این داستان نمي

احادیث ما در مورد این موضوع )و در مقایسه با سایر موضوعات كه بعداً با تعددادي از آنهدا   

 2اند.تري نكردهآشنا خواهيم شد(. بحث پردامنه

 1تا آخر روز ششم، ندارند.« ایجاد»اي در مورد لحظة یعني شرح و توضيحات گسترده

اي آمده است. خصوصاً در مدورد هفتمدين   ردهاما از آن لحظه به بعد توضيحات نسبتاً گست

كه در پيش روي جهان قرار دارد، دامنة شرح و بسدط كدالم    -هفتمين تحول -«انفجار عظيم»

 7اند: یك سوم كل قرآن مباحث معاد است.در حدّي گسترش دارد كه گفته

                                                
. البتّه آنچه در این جزوه آمده، همه كالم در این موضوع نبوده و خالصه و فشدردة كوتداهي اسدت از    2 

 آنچه كه در قرآن و احادیث آمده است.

اي مل بدر كتداب دو هدزار صدفحه    گردیدد، مشدت  تردید اگر همة آیات و احادیث مربوطه بررسدي مدي  بي

 گشت.مي

. یعني مسائل كلي درجة دوّم در این موضوع مطرح نشده است، آن طور كه در مدورد روز هفدتم و یدا    1 

هائي كه به تحوّل آیندة جهان مربوط بودندد،  معاد آینده نيز انجام شده است. و لذا در برخي از مطالب از آیه

 استمداد گردید.

داشتن این همه آیات قرآني، داراي منابع عظيم و غني در مسائل فضدایي و كيهداني هسدتند.    . مسلمانان با 7 

متأسّفانه نفوذ فرهنگ یهود و اسرائيليات در تفسير آیات، پيامهاي آیات قرآني را در زیر رسدوباتي قدرار داده   

ناب از قدرآن ببدریم(    خواهيم بهرة كافي وشود )اگر مياست كه كنار زدن آن سخت دشوار است. پيشنهاد مي

 سه اصل زیر در تفسير آیات رعایت شود:

هي  تفسيري را از هيچكسي غير از اهلبيت عليهم السالم نسذیریم، حتي از ابن عباس، مگر اینكده وي   -2

هاي ما مسلمانان، )عمومداً و  رسماً راوي بوده و سلسلة سند روایت تا شخص او نيز سالم باشد، یكي از مسامحه

خصوصاً( اینست كه در عرصة تحقيقات فقهي، برخوردي كامال  فنّي و دقيدق بدا حددیث داریدم، و بدا      شيعيان 
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ي شدرح »دهيم: اول در محور سخن را ادامه مي« ایجاد و خلقت»پس در دو محور داستان 

كه در این بخش كار چنداني با شش روز اول و همچندين مرحلده اوليدة    « در مورد روز هفتم

هایي كه امروز هسدتند بدا چده    خواهيم بدانيم كه این منظومهایجاد نخواهيم داشت. بلكه مي

 ها چيست؟اند. و داستان چگونگي تشكيل این كهكشانجریاني به وجود آمده

 ها چه خواهد شد؟ها و كهكشاناین منظومهدوم اینكه: سرانجام و پایان 

كنيم و محور دوم را تحت عنوان یك بخش اصلي دیگري محور اول را در اینجا بحث مي

 در آینده به بحث خواهيم نشست. -(1جهان شناسي) -«معاد»به نام 

( 555/305/664/27مطابق محاسبة تخميني كه در مبحث گذشته انجام دادیم، در حدود )

                                                                                                               
كنيم، و باید هم چنين باشد، لديكن در  روایت در چهار چوبة محكم و استواري از اصول و قواعد، برخورد مي

دهديم.  ل( بوده، ارزش مياي از هر كسي كه در صدر اسالم )یا در قرن اوّتفسير قرآن به هر سخن و هر نظریه

پذیریم. فرهنگ عمومي تفسيري ما فرهندگ قتداده، عكرمده،    و سخن آنان را به منزلة حدیث تلقّي نموده، مي

مجاهد، عدي، حسن بصري، و... و... است كه بدیهي است چندين افدرادي چنددان پرهيدزي از تكدرار القائدات       

 اند.و امثال آنها، نداشتهیهودیان نفوذي مانند كعب األحبار و وهب بن منّبه 

در محدودة استفاده از احادیث اهلبيت )ع( نيز باید همان قوانين و اصول و قواعدي كه در مدورد هدر    -1

هفتده  »كنيم، در تفسير نيز به كار ببریم. تا تفسير را از این صورت مضدطرب و آشدفتة   حدیث فقهي اعمال مي

 شود، برهانيم.ن یافت ميكه هر كاالي سخيف بلكه تقلّبي در آ« بازاري

شدود در ميدان احدادیثي كده از     بر اساس تجربة چندین ساله و به صورت پيشنهاد خاصّي توصديه مدي   -7

سخت دقّت نموده و از بعضي روایدات او  « ابان بن عثمان احمر»ناحية اهلبيت )ع( وارد شده، باید در احادیث 

زندد دانشدمندش فخدر المحقّقدين، احادیدث او را كندار       پرهيز نمود. همانگونه كه مرحوم عالّمدة حلّدي و فر  

وارد شده است، كالً بایدد كندار گذاشدته    « ابي الجارود»گذارند. همچنين هر حدیثي كه در مورد تفسير از مي

شود. تمام احادیثي كه او بر تك تك آیات آورده )به جز مواردي كه به طور اتّفاقي بدا واقعيدت مطدابق در    

 علماي رجال نيز به این مطلب تصری  كرده اند.آمده( جعلي است. و 

ماند، در حدّ نهایت ضدرورت و كفایدت اسدت. و    احادیثي كه پس از به كارگيري این پيشنهادها باقي مي

 اند.عجيب اینست كه بسياري از احادیث اهلبيت )ع( اساساً در تفسير مورد استفاده قرار نگرفته
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 ها و سازمان آنها خبري نبود.از این، از این همه كرات و كهكشان 2سال پيش

ي قبالً نيز ژي تشكيل داده بود. بخشي از انرژمحتواي آسمان اول را گاز، مواد مذاب و انر

هداي قبلدي رخ داده   ها و منظومده وجود داشته و بخشي دیگر در اثر انفجاري كه در كهكشان

 به وجود آمده بودند. بود و آنها را متالشي نموده بود،

همچنين مقداري از گازها قبالً وجود داشته و مقداري نيز در نتيجة انفجار جهاني حاصل 

 1شده بودند.

اما بيشتر مواد مذاب در اثر انفجار و تبدیل كرات بده مدذاب، حاصدل شدده بدود. و تنهدا       

يدها )و احيانداً  مقدار بسيار اندكي از مواد مذاب، قبل از انفجار به صدورت بعضدي از خورشد   

 ها( وجود داشتند.سيّاره

                                                
از روز  2/7كه ما هم اكندون در عصدر روز هفدتم هسدتيم، بایدد       . بر اساس آنچه كه در احادیث آمده2 

كه در صدفحات پديش بدسدت آورده و ثابدت      555/555/105/24هفتم سسري شده باشد و این مقدار از عدد 

 گردد.سال با سالهاي كرة زمين مي 555/055/643/27نمودیم، بالغ بر 

و كاان عرشاه   فرمایدد:  تعبير مدي « ماء»با كلمة . قرآن كریم از مجموع این گاز و انرژي و مواد مذاب 1 

 -سورة هود 3 آیة -و حكومت خداوند )در آسمان اوّل( بر آب بود. :علي املاء

در آیه نيست، و بعنوان توضي  آورده شد. زیرا گفته شد كه این انفجار و « در آسمان اوّل»عبارت تقييدي 

شد فقط یك پوسته بود فجار اوّل آنچه جهان ناميده ميتبدیل كرات به مذاب چندین بار رخ داده است. در ان

كه محتواي آن انرژي، گاز و مواد مذاب بود، پس در آن وقت حكومت خدا بر آب بود بددون قيدد مدذكور.    

بود، بر آسدمانها هدم   « ماء»امّا در انفجارهاي بعدي حكومت خدا عالوه بر درون متالشي شدة آسمان اوّل كه 

 تبدیل شوند.« ماء»ل خود بودند بدون آنكه به بود كه همچنان در حا

اند. و آسدمانها  زیرا این انفجارها تنها در درون آسمان اوّل )چيزي كه قبالً مغز جهان ناميده شد( رخ داده

 مشمول این انفجارها نيستند.

 شود.این موضوع در مباحث آینده روشنتر مي

، نيازمند آن جملدة توضديحي نيسدت. امّدا تفسدير آن      به هر صورت تفسير این آیه نسبت به اوّلين انفجار

 نسبت به انفجار ششم، بدان نيازمند است.
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كه بتدریج  2ها در آن انفجار آسمان جدیدي را تشكيل داده بودنديژبخشي از گازها و انر

ها و گازهدا و مدواد مدذاب، در كدار     يژو بقيه انر 1شد.تر ميتر و فشردهو مرور زمان سفت

 7هاي جدید، سخت در تالطم و خروشندگي بودند.ساختن كهكشان

                                                
مث استوي ايل الّسماء و هي دخان فقال هلا و لألرض ا متيا طوعاًا او كرهاا قالتاا     سورة فصّلت: 22. آیة 2 

آن و زمدين بيائيدد    پس بسرداخت )توجّه كرد( به آسمان در حالي كه دخان بود پدس گفدت بده    :اتينا طامعني

 مطيعانه، یا مجبورانه آن دو گفتند آمدیم مطيعانه.

 براي بحث دیگري مجدّداً به این آیه و چند آیه قبل و بعد از آن، رجوع خواهيم نمود.

و انشّقت الّساماء فهاي يومئاذ    » . پيشتر نيز گفته شد كه این آسمان در آغاز تكوینش سست و نرم بود1 

ناميده شود و سسس به فشردگي بيشدتر  « نرم»اي كه از مرحلة دخاني به مرحله -ة حاقه، سور26آیه  -«واهية

 گردید تا مانند آسمانهاي دیگر شود.متحول مي

رسيد. شد و بعد نوبت به سازمان یافتن كرات مي. ظاهراً پس از هر انفجار عظيم ابتدا آسمان ساخته مي7 

 كنيم:خطبة اوّل را تقدیم مي و اینك همانگونه كه قول داده بودیم ادامة

 پس به جریان انداخت در آن آب انباشته و متالطم را. :فاوري فيها ماء متالطمًا تّياره

 غلطيد.آبي كه از انبوهي و انباشتگي بر روي هم مي :متراكمًا هّخاره

 بار كرد آن آب را بر جریان شدید باد. محله علي منت الّريح العاصفة:

 بادي كه غرنّده و خروشان بود. :و الزعزع القاصفة

 آن را براي باز گرداندن آن آب مأمور كرد و بر فشردنش مسلّط نمود. :فأمرها برّده و سّلطها علي شّده

 و آن را در آویخت با آن آب.: و قرهنا ايل حّده

 هوا )فضا( در زیر آن باد شكافته. اهلواء من حتتها فتيق:

 روي آن جهنده.و آب از  :و املاء من فوقها دفيق

 آنگاه باد دیگري را به جریان انداخت كه وزش آن عقيم )منفي( بود. مث انشاء رحيًا اعتقم مهّبهًا:

 و جریان بهم زنندة آن را دائمي و حركتش را تند نمود. :و ادا  مرّبها و اعصّف جمراها

 و خيزشگاه آن در دور دستها )اعماق( بود. و ابعد منشأها:

 پس مأمور كرد آن )باد منفي( را به بر هم زدن آن آب تلنبار و غلطنده.: ملاء الّزخارفامرها بتصفيق ا

 و بر فشردن موج دریاها.: و اثارة موج البحار
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 پس بر هم زد )آن باد آن آب را( بر هم زدن مشك )ماست و شير را(. فمخضته خمض الّسقاء:

 وزیدن در فضا )ي خالي(.و چنان وزید بر آن آب مانند  و عصفت به عصفها بالفضاء:

 گرداند.اوّل آن را به آخر آن برميترّد اّوله ايل آخره: 

 كوبيد.و ساكن فشردة آن را بر متحرّك بسيط آن، مي :و ساويه ايل مامره

 هایش جدا شد و متراكمش كف كرد.حتّي جدا شونده :حّتي عّ  عبابه و رمي بالزبد ركامه

 آن كف را باال برد به هواي شكافته و جوّ وسيع. :فرفعه يف هواء منفتق و وّو منفهق

 قرار داد پایينترین آنها را موجي بازداشت شده. وعل سفالهّن مووًا مكفوفًا:

 و باالترین آنها را سقفي حفاظت شده. :و عليا هّن سقفًا حمفوظًا

 نماید.اي برافراشته بدون ستوني كه ستون دارش و قبه و مسكًا مرفوعًا بغري عمد يدعمها:

 و نه ميخي كه منظمش سازد. :و ال دسار ينظمها

 سسس بياراست آن را با آرایش ستارگان و نور نفوذگران. مث هّينة بزينة الكواك  و ضياء الثواق :

 و به جریان انداخت در آن چراغ پر نور و ماه درخشان را. :و اوري فيها سراوًا مستطريًا

 در مداري گرد. :يف فلك دامر

 و در انحنایي. :سامرو سقف 

 طال يف احنناء(. )سقف سقفًا:

 و در وادي نرم و بسيط. :و رقيم مامر

 توضيحات:

شدود كده از ظداهر آن    الف: در این خطبه، یك روند عمومي و كلّي براي آفرینش هفت آسمان بيدان مدي  

 اند.آید كه همة آسمانها در یك روز و یك مرحله و همزمان با هم آفریده شدهبرمي

مّث استوي ايل الّسماء فسّويهن سابع  » فرمایدرآن نيز چنين بيان كليّي در مورد آفرینش آسمانها دارد. ميق

اندد. در حدالي كده طبدق     آید كه همة آسمانها در یك مرحله ساخته شدده از ظاهر این آیه نيز برمي« مسوات

پدس از دیگدري و هدر كددام در      آیات دیگر )كه تعدادي از آنها بحث گردید.( مسلّم است كه آسمانها یكدي 

اندد. مطدابق جمدع بدين اآلیدات و      اي، و پس از انفجار عظيمي كه در خطبه شرح داده شده، ساخته شدهمرحله

 آیه و نيز خطبه به مفاد تفصيلي آن آیات و احادیث حمل گردد. االحادیث باید صورت كلّي این

ست، امّا براي آنكه ایدن نوشدته را بديش از ایدن     ب: در متن این خطبه موارد و نكات زیادي قابل توضي  ا
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اند فقط از مواد مدذاب، گداز و   هاي امروزي را تشكيل دادهالبته مواد خامي كه كهكشان

سدازي  اند، نبوده، بلكه پس از آن كه آن مدواد بده مصدرف كدره    ي كه در آن انفجار بودهژانر

جوشيده و بده  « دائماً جوشان ایجاد»هاي دیگري از سرچشمة رسيدند، به دنبال آنها كهكشان

تنها یك چاشدني نبدوده،   « ایجاد اوليه»افتند. آن ند. و هنوز نيز جوشيده و به راه مياراه افتاده

 2بلكه در طول شش روز )و همچنين روز هفتم نيز( جریان دارد.

                                                                                                               
تر و مملوّ از استدالل نكرده باشيم )و چون سعي بر اینست كده صدورت سدادة بحدث حفدظ شدود( از       پيچيده

 شود.پرداختن به آنها خودداري مي

و كه در دو مورد آمده بساطت گداز  « مایر»فشردگي ماده است. و مراد از « ساجيه»و « ركام»ج: مراد از 

كنندد،  فرماید خورشيد و ماه در مسيري منحني و وادیي نرمين حركدت مدي  انرژي است. و در جمله اخير مي

 باشد.كه منظور فضاي پر از انرژي مي

« ایجداد »سخن به ميان آمد، بهتر است یك مطلب مهمّ در تكميل مسدئلة  « ایجاد». اكنون كه دوباره از 2 

 آغاز شود:بررسي و به شرح زیر « ایّام سّتة»و 

فرمایند: ما آسمانها و زمين را در شدش روز آفریددیم، ولدي چندد آیدة سدورة       هاي زیادي ميدر قرآن آیه

اندد. و ایدن اخدتالف ظداهري مشدكل      آسمانها و زمين در هشت روز آفریده شدهفرمایند كه فصّلت ظاهراً مي

 بزرگي در عرصة تفسير شده است:

و وعل فيها رواسي من فوقها و باارك فيهاا و قاّدر     -األرض يف يومني...قل امّنكم لتكفرون باّلذي خلق 

 مث استوي ايل الّسماء و هي دخان فقال هلاا و لاألرض امتياا طوعااً     -فيها اقواهتا يف اربعة اّيا  سواء للّساملني

الّساماء الاّدنيا    فقضيهّن سبع مسوات يف يومني و اوحي يف كل مساء امرهاا و هّيناا   -اوكرهًا قالتا امتينا طامعني

 .مبصابيح..

روز تكميل شده و خلقت آسمانها نيز در دو روز بدوده، بددین ترتيدب هشدت روز      6مجموعاً خلقت در 

 ها است.گردد. این بيان، ظاهر این آیهمي

باشدد كده در دو مرحلده    در آیة اوّل كدرة زمدين مدي   « ارض»حلّ مشكل بدینصورت است كه: منظور از 

حلة مذاب و مرحلة پيدایش سنگ و خاك بر روي آن. یعني عمر كرة زمدين بده شدش    ساخته شده است: مر

شود. دو دوران آن به تكوین و تكوّن خودش طيّ شدده و چهدار دوران نيدز    تقسيم مي« شش دوران»مرحله یا 

 براي رسيدن بصورت آباد و داراي زیست، كه امروزه دارد.
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كندد، مرحلدة   اي كه هر آسمان طي مدي است از دو مرحلهو مراد از آفرینش آسمانها در دو روز، عبارت 

و نرم بودن. و مرحلة فشرده و سفت بودن آن. كه هر دو را در مباحث پديش دیددیم و شدنيدیم. امّدا     « واهيه»

اي كه است. و ظاهر این لفظ بيانگر اینست كه اساساً هر دو مرحله« ثمّ»آنچه در اینجا مهمّ است وجود لفظ 

 باشد.مي« سسس»به معناي « ثمّ»اند، پس از ساختمان كامل كرة زمين بوده است. زیرا هآسمانها طي كرد

فاصلة زماني ميان دو چيز و ترتيب زمداني  »هميشه و در هر جا به معناي « ثمّ»پاسخ اشكال این است كه 

 نيست.« آنها

د و معنداي آن قصدد   آید مدي « تكيه كدالم »در زبان فارسي گاهي صرفاً بعنوان « سسس»همان طور كه لفظ 

 شود.ناميده مي« زایده»شود، در عربي نيز گاهي چنين نقشي دارد كه در اصطالح ادبي نمي
در زبان عرب عدالوه بدر ایدن، بده     « ثمّ»شود. نيز لفظ به این معنا كه كاربرد زماني و ترتيبي آن قصد نمي

 «اويل لك فاويل مّث اويل لك فاويل»ماید فرسورة قيامت كه مي 72و  70آمده است مانند آیة « باز هم»معناي 
یعني: آفرین بر تو، آفرین. باز هم آفرین به تو آفرین. البتّه منظور و مراد از آیة مذكور اینسدت كده قدرآن بده     
زبان محاورة روزمرّة مردم آمده و مانند مردم هم تكيه كالم دارد و هم الفاظ را به معناي مختلفي كه مدردم  

« ترتيدب »و بدا كداربرد   « سدسس »را در همه جا به معنداي  « ثمّ»ار برده است. حتّي اگر لفظ برند، بكبكار مي
( 65ص  03را دارد. همانگونه كده مرحدوم مجلسدي در بحدار )ج:     « اخبار»بدانيم، در این آیه نقش ترتيب در 

خ وقوع، چنددین  همين لفظ را به این معني دانسته است. ترتيب اخباري این است كه گوینده بدون رعایت تاری
كند، دهد و براي مخلوط نشدن خبرها كلماتي را كه به ترتيب داللت ميخبر از چند واقعه پشت سر هم مي

 برد.به كار مي
و استفاده نمودن از الفاظ ترتيب براي این منظور، در صورتي كه دچار افراط نشود سبك طبيعي بدوده و  

 شود.افزاید. امّا اگر دچار افراط شود، نقص محسوب ميم ميبر زیبایي كال« معاني، بيان و بدیع»از نظر 
سر دبير یكي از مطبوعات در چگونگي كار برخي از خبرنگاران به شرح مفصّل شعري سدروده اسدت و   

 اینك چند بيت از آن:

 بگفتا منم سر دبيدر و تدو پيدك   
 

 یك به یك همي تو از خواهم خبر 
 

 بيددار آنچدده داري ز اخبارشددان  
 

 ز كددار و ز احوالشددان زمددردم،  
 

 بگفتا وزیري بده دي فدوت كدرد   
 

 گذاشتند جدایش وزیدري و بعدد:    
 

 پریددروز شددد نددرخ بدداال ز بددس  
 

 نبود عرضه در صحن ميدان. سسس: 
 

 چهددار روز پدديش یافتنددد مددال را
 

 گرفتندددددد دزدان پارسدددددال را. 
 

 هستند.« ترتيب اخباري»در این شعر براي « سسس»و « بعد»لفظ 
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شوند و از سوي دیگر خورشيدها هایي متولد ميها و ماهها و سيّارهامروزه نيز مرتباً ستاره

ميرند. یعني خورشيدها افول نمدوده و متالشدي   یگري ميهاي دیگري پس از دها و ماهو سياره

گردند. به عنوان مثال خورشيد منظومة شمسي ما وزن ها متالشي ميها و ماهشوند و سيارهمي

و قطر معيّن و مشخصي دارد و روزانه مقدار قابل تدوجهي از وجدود خدودش را بده صدورت      

كاسته شده و سرانجام روز مرگش فدرا   پراكند. یعني هر روز از حجم آني به اطراف ميژانر

 گردد.رسيده، به سحابي تبدیل شده یا متالشي مي

ي آن انفجدار  ژخورشيد ما )و هر خورشيد دیگري( یادگاري از مواد مذاب و گازها و انر

 هایي به وجود آمده است.عظيم است. البته در طول این مدت در ثقل ذرّات آن تفاوت

ي بدود.  ژيد، زماني توده بزرگي از گداز و مدواد مدذاب و اندر    كرة زمين نيز همانند خورش

نهج البالغه( راجع به تكوین و تكوّن كرة زمين از  55)در خطبة  -عليه السّالم- اميرالمؤمنين

 2گوید.این حالت مذابين مشروحاً سخن مي

                                                
گوید و سسس به آفرینش خورشيد و پدس از  خطبه از آفرینش آسمان )كه دخان بوده( سخن مي. در این 2 

پردازد. در این خطبه شباهت زمين قبدل از انجمداد بده جهدان در انفجدار      آن چگونگي ساخته شدن زمين مي

ة اوّل كه هاي این خطبه و الفاظ و كلمات خطبعظيم، بقدري زیاد است كه باعث شده بعضي از الفاظ و كلمه

بيان گردیده، شبيه و همانند هم باشند. اكنون به عبارتهداي ایدن خطبده توجّده     « جهان در حال انفجار»دربارة 

 هاي اوّل آن را با آنچه كه قبالً از خطبة اوّل مالحظه فرمودید، مقایسه نمائيد:فرموده و جمله

 اضطراب امواج خروشنده. پرده گونه كشيد زمين را بر كبس األرض علي مور امواج مستفحله:

گویدا  «. فدي »آمده، یعني بر عكدس معنداي   « علي»امّا در این خطبه با لفظ  -كبس رأسه يف الّثوب: ادخله)

 دهند(.اند. و جمالت بعدي این نكته را توضي  ميملكولهایي در روي آب ظاهر شده

 هاي انبوه دریاهاي انباشته.و بر توده و جلج حبار هاخرة:

 در حالي كه امواج غول پيكر آن در تالطم بود. ّي امواوها:تلتطم اواذ

كردندد از همددیگر   امواج بزرگ و انباشته در حالي كه همدیگر را دفع مي و تصطفق متقاذفات اثباوها:

 خوردند.كشيده )سيلي( مي

حيدوان  بست )در روي آبها( مانند )اطراف دهدان(  و از كف خامه مي و ترغو هبدًا كالفحول عند هياوها:
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 شوند( به هنگام هيجان آنها.ها در آن سفت شده و خامه گونه مينر )كه كف

اي بتدریج زیادتر شدند( پس به دليدل سدنگيني بداز    هاي خامه)تكه فخضع مجاح املاء املتالطم لثقل محلها:

 آنها، آب متالطم و سركش، خاضع گردید.

ها( در زیدر  هيجان فزایندة آن، وقتي كه )آن خامهو ساكن گردید  و سكن هيج ارمتامه اذ وطئته بكلكلها:

 شان، آن را فشردند.سينة

و )آن آب( رام گردیدد خوارگونده، وقتدي كده )آن خامده(       و ذّل مستخذيًا اذ متعّكات علياه بكواهلاها:   

 هایش را فرا آورد و آن را در آغوش گرفت.دوش

اند سسس پهلوهایشدان فدرو ریختده و    شدهرسد كه مواد نرمي به شكل كوههاي بزرگ انباشته )به نظر مي

اند گوي بزرگ مذاب مواج را در آغوش بگيرند. بدین ترتيب اوّلين قشر سنگي زمدين را  بهم رسيده و توانسته

 اند(.ساخته

 و بعد از آنهمه غوغا و غرش، آرميده، مغلوب گردید. :فاصبح بعد اصطناب امواوه ساويًا مقهورًا

 و در تحت سلطة آن مطيع و اسير گردید. :اسريًاو يف حكمة الّذل منقادًا 

 و ساكن شد زمين كشيده شده در فراز و نشيب آن آب. :و سكنت األرض مدحّوة يف جّلة تّياره

 )و در نتيجه ضخامت روكش سنگي در بعضي جاها كم و در بعضي جاها زیاد شد.(

 راز گرائيش.و برگشت از نخوت و بالندگي و ف و رّدت من خنوة بأوه و اعتالمه:

 و از گردنفرازي و ارتفاع گيري. )برگشت( :و مشوخ انفه و مسّو غلوامه

و در )آن خامده( محددود و جدایگزین كدرد آن آب را بدا از پداي در آوردن        و كعمته علي كّظة وريتاه: 

 جریانش.

 كرد.()امواج آن آب را از پاي در آورد و آن را در آغوش خویش محدود و جایگزین و خانه نشين 

و سرد شد بعد از آنكه از خروشندگي ماند، و ثابت گشت بعد  فهمد بعد نزقاتهو و لبد بعد هيفان و ثباته:

 از درماندگي و سستي ضرباتش.

پدس زمداني كده     فلّما سكن هيج املاء من حتت اكنافها و محل شواهق اجلبال الشمخ البذخ علاي اكنافهاا:  

اي را م گردید، و )در باالي خود( حمل كرد كوههاي بلندد برافراشدته  هيجان آب در زیر بالهاي آن )خامه( آرا

 هاي آن )خامه( بود، آنوقت:كه در شانه

هاي آن )خامده  هاي دماغهها از آویزهجاري گردید جریانهاي چشمه فجر ينابيع العيون من عرانني انوفها:

 قشر سنگي(.
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 هاي زمين پخش كرد.ها و شكافها را در نشيبو )آب( آن چشمه و فّرقها يف سهوب بيدها و اخاديدها:

هداي  هدا از آویدزه  بينيم، نيست. زیرا ایدن چشدمه  هائي كه امروز ميها، چشمهتوضي : مراد از این چشمه

 آید.دماغه سنگها نمي

هاي آب به وجود آمده است. امروزه نيز وقتدي كده كدف در    فرماید قشر زمين از تراكم كفحضرت مي

شود و آب از آنها بده  هاي آن سوراخهاي شيسوركي شكل ظاهر ميشود، در بلندترین قسمتمي سيالب متراكم

 شود.هاي آن جاري ميروي كف آمده و به نشيب

آورد، مواد مذاب از سوراخهاي شيسور گونه در اثر فشاري كه قشر سنگي به محتواي درون خود وارد مي

شده و گاز متصاعد د، بيرون خزیده، در گودیها به سنگ تبدیل ميترین نقاط قرار داشتنها كه در مرتفعدماغه

 گرفته.از آنها در اطراف زمين جاي مي

رفدت و  آید كه هنوز قشر زمين استحكام و ثبات نيافته بود، جدایي فدرو مدي   هاي بعدي ميزیرا در جمله

سديده و سدسس بكلّدي سداكن     ها به تعادل رآمد پس از سسري شدن زماني این حركتجایي حباب گونه باال مي

 شدند.

و متعادل كرد انواع مختلف حركتهداي آن را بوسديلة راسدخ و     و عّدل حركاهتا بالّراسيات من والميدها:

 ثابتهایي از سنگهایي صلب.

جلمد: سنگ صلب. راسي:  -آیدتوضي : در حقيقت قشر زمين در این مرحله بصورت سنگ كامل در مي

اضطرابهایي است كه در قشر جدید زمين بوده. نده حركدت   « حركات»ثابت و راسخ. از مادّة رسو. و مراد از 

یگدري فرمدوده   بصورت جمع بكار برده شده است. در جداي د « حركات»انتقالي یا حركت وضعي. زیرا كلمة 

ميدان یعني مضطرب شدن پيكر یك چيز، نه مضطرب شددن سدير آن،    «.و وّتد بالّصخور ميدان ارضه»است 

 شود.ناميده مي« ميالن»كه 

هدا و بلنددیها بودندد. )مدن     هداي داغ كده داراي قلّده   و از صخره :و ذوات الشناحي  الشّم من صياخيدها

 و سنگهاي داغ(. جالميدها و من صياخيدها: از سنگهاي صلب

پس آرام گرفت از اضطراب به جهت رسوب كوهها در  فسكنت من امليدان لرسوب اجلبال يف قطع اد ها:

 هاي باالیي آن.تكه

 هاي خيشومي آن.و )به جهت( فرو رفتن ریشة سنگها در حفرهو تغلغها متسربة يف ووبات خياشيمها: 

اجلوياة: حفارة   -شدوند.  ن فدرو رفتده و مسدتحكم مدي    هاي درخت كهن كه در زميتوضي : الغلغل: ریشه

اندد، در سدوراخهاي پدایين فدرو     آمدهظاهراً مواد مذابي كه از سوراخهاي باال مي -داخل سوراخ بيني. خيشو :
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 اند.كردهشده و آنها را پر ميرفته و منجمد مي

 هاي پایين و قابل رسوب.و )به جهت( سوار شدن آب بر زمين و ركوهبا اعناق سهو األرضني و وراثيمها:

بدینترتيب قشدر سدنگي مسدتحكم گردیدد و      -شودتوضي : جرثومه: خاكي كه در ریشه درخت جمع مي

 هاي باالتر بصورت آتشفشانها باقي ماندند.تنها چشمه

 و باز كرد ميان جوّ و زمين را. و فسخ بني اجلّو و بينها:

 وا را تا تنفس نماید ساكنان )آیندة( آن.و فراهم آورد ه و اعّد اهلواء متنّسمًا لساكنها:

 و خارج نمود بر آن اهلش را با تمام آنچه كه به آن نيازمندند. :و اخرج اليها اهلها علي متا  مرافقها

در اینجا انسان، حيوان و حتّي گياه هم نيست. زیرا در بخشدهاي بعددي بده    « اهل»توضي : منظور از كلمة 

دایش نبات، حيوان و انسان خواهد پرداخت. شاید مراد پيدایش اوّلدين تدك   سرد شدن بخشهایي از زمين و پي

 هاي گياهي باشد.سلّولي

آب زمدين  سسس وانگذاشت قطعات )مناطق( بي :مّث مل يدع وره األرض اّليت تقصر مياه البحار عن روابيها

 رسيد.را كه آب دریاها به آبياري آنها نمي

ها نردباني نيافتندد كده آنهدا را    و )آب دریاها( جدول رودخانهبلوغها:  و ال جيد وداول األهنار ذريعة ايل

 آب( برساند.)به آن زمينهاي بي

رفدت یدا برنامدة    ها كه امروز نيز هستند، بسدوي بداال مدي   یعني: آب دریاها باید از طریق همين رودخانه

 شد.دیگري ریخته مي

تا اینكه پدید آورد پدیدة ابرها را تا زنده كند  :هتاحّتي انشأ هلا ناشئة سحاب حتيي مواهتا و تستخرج نبا

 زمينهاي موات را و پدید آورد گياه را.

آمده اسدت. بددیهي    «مياه العيون»و «مياه البحار»هاي نهج البالغه در جملة باالتر بجاي توضي : در نسخه

هدا از بداران   كه آب چشمهدانستند است كه یك اشتباهي رخ داده است. زیرا چوپانهاي عصر علي )ع( نيز مي

هدا وجدود   خشكد. چگونه ممكن است قبل از پيدایش باران چشمهها ميباراني، آب چشمهاست و در سال بي

بدرداران در مدورد   هدا و نسدخه  داشته باشند. زمينة بروز این اشتباه، برداشت نادرستي است كه بعضدي از راوي 

 اند، كه توضي  داده شد.داشته «فجر ينابيع العيون»جملة پيشتر، یعني 

بدارش را، پدس از آنكده    هداي ابدر سدفيد بدي    سازگار كرد تكه اّلف غمامها بعد افتراق ملعه و تباين قزعه:

 بارش( آن متفرق بودند، و ناهمگني یورتمه رفتن هر كدام از آنها.هاي خشك )بيتكه

 اند(.تهرسد كه ابرها چنين دوران خشك و عقيم بودن را پشت سر گذاش)بنظر مي
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زمين كرة مذابي بود كه به تدریج از شدت حدرارت و توپنددگي و طوفنددگي آن كاسدته     

شدند. وقتدي كده گرمداي آن حددي     تر مي. امواج آتشين بلند به مرور زمان آرام و آرامشدمي

 هاي جدیدي بر روي امواج آب پدیدار شدند.كاهش یافت، ملكول

یافتندد، بدر روي   هاي جدیدي را كه به طور روز افزوني افزایش ميامواج سهمگين ملكول

                                                                                                               
اي مزن )مزن: ابر تا اینكه )از بهم خوردن، و بهم سایيدن( حاصل شد تكه حّتي اذا متّخضت جّلة املزن فيه:

 باردار: ابر بارانزا( در آن.

 هاي آن ابر غمام.و درخشيد برق آن ابر مزن، در كفّه و التمع برقه يف كففه:

 گردید.هم چاق )و انبوه( مي و رها كرد آن را كه پشت سر ارسله سحابا  متداركًا:

كه بسوي پایين آویزان گردید زلفهدایش و بده    قد اسّف هيدبه متّر به اجلنوب درراها ضيبه و دفع شئابيبه:

 هایش.كشيد آن را باد جنوب، براي ریزشهاي فراوان و جهاندن پر شدهدوشيدن گاه مي

 هایش.وش گشت پراكندهو زماني كه آن سحاب هم آغ فلّما القت السحاب برك بوانيها:

و آنگداه كده ور اندداخت سدينة      ء احملماول عليهاا:  و مّلا القت برك بوانيها و بعاع ما استقّلت به من العا  

 ستونهایش را، و آن آبي را كه در خود جمع كرده بود از بار برایش حمل شده بود.

د شددة زمدين، گيداه را. و از    خارج كرد به وسيلة آن از بخشهاي سدر  اخرج به من هوامة األرض الّنبات:

 كوههاي لخت علفها را.

 پس زمين خرّمي گرفت با آراستگي مرغزارهایش. فهي تبهج بزينه رياضها:

گرفت به وسيلة آنچه بر او پوشدانيده شدده بدود از    و بالندگي مي :و تزد هي مبا البسته من ريط اهاهريها

 پوشش گلهایش.

 از زیورهایي كه بر او آویخته بود از چشم انداز درخششهایش. و :و حلية ما مسطت به من ناظر انوارها

 و )خداوند( قرار داد این را بالغي براي مردمان. و وعل ذلك بالغًا لألنا :

 و خوراكي براي دامها. :و رهقًا لألنعا 

و شكافت )بوسيلة باد و باران( شدكاف و گدذرگاههایش در منداطق زمدين )در      و خرق الفجاج يف آفاقها:

 ير اینصورت براي بشر عبور از كوهها ممكن نبود.(.غ

هداي  و قرار داد در گذرگاهها عالمتهایي، تا بتوانندد بدر رهدواره    و اقا  املنار للسالكني علي وواّد طرقها:

 زمين، راه بروند.
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ها در جاي جاي كرة مذاب ظاهر گردیدند. این هاي عظيمي از آنانباشتند. تا اینكه تودههم مي

 هایشان به هم رسيده، روي آب را فرا گرفتند.هاي نرم و سبك فرو ریخته و دامنهتوده

امواج مذاب به تكاپوي شدیدي در زیر ادامه داده و از جاهاي نازك و خالل ناپيوسدته و  

زهدا ایدن قشدر جدیدد ندرم را      جهيدند. مواد مذاب و گاهاي این قشر نرم، به بيرون ميسوراخ

 كردند.هاي موجود به بيرون فوران ميشكافته و از سوراخ

كردندد در  اما جریان امور به نفع قشر جدید بود. زیرا بيشتر مواد مدذابي كده فدوران مدي    

شدند. بدین ترتيدب قشدر جدیدد روز بده روز ضدخيمتر      هاي این قشر سرد و منجمد مينشيب

كدرد.  كره به سرد شدن، در تكوّن و ساختمان این قشر كمك مي شد. و گرایش روز افزونمي

تا اینكه پس از خروج قسمت زیادي از گازهاي فشرده و متراكم، كدرة سدركش و مدتالطم و    

هدا فدوران   مذاب، در درون قشر سنگي مهار گردید. تنها از بعضي جاهاي آن باز هدم گددازه  

 كردند.مي

اء دریاها و سسس هوایي كه قرار بود موجدودات  گيري كامل قشر جدید، ابتدپس از شكل

هداي سدنگ،   زنده استنشاق و تنفس نمایند، پيددایش یافدت. بداد و بداران بده راه افتداد. تكده       

هاي سنگي روي قشر سنگي، در اثر سدرما، گرمدا و بداد و بداران و عوامدل فرسداینده،       دماغه

 مروزه نيز ادامه دارد.فرسایش یافت و از ریز شدن آنها خاك به وجود آمد. فرسایش ا

ها سال بود اما موجودات زنده قبل از خشكي در دریاها پدیدار شدند. هر چند كه ميليون

كه باد و باران جریان داشت، هنگامي كه موجودات زندة اوليه پدیدد آمدندد، هندوز برنامدة     

 منظمي نيافته بودند. كه مشروح این موضوع در فصل مخصوصي بحث خواهد شد.

 

 معراج و شکل جهان احادیث
، مدتي قبل از هجدرت بده معدراج رفتده اسدت.      -صلّي اهلل عليه و آله و سلّم-پيامبر اكرم 

ها و مشاهده عجایدب جهدان خلقدت، پيدامبرش را     خداوند براي نشان دادن چگونگي آسمان
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معراج یكي از عقاید مسلم و ضروري عموم مسلمانان اسدت، و بده اصدطالح     2عروج داده بود.

 است كه همة امّت به آن معتقدند.« اجتماعي»ور یك با

در « متدواتر »و آن قدر احادیث زیاد و بده اصدطالح    1مسألة معراج نص صری  قرآن است

اگر همده  »مورد اصل معراج و جزئيات آن وارد شده است كه به قول مرحوم عالمة مجلسي 

كده  « ب بدزرگ كتدا »معلدوم اسدت كده معنداي      7«.شودآنها جمع شود یك كتاب بزرگي مي

كنم در مورد هي  گمان نمي»گوید: نویسنده كتاب بحاراالنوار بيان نموده، چيست. باز همو مي

 0«به اندازة معراج حدیث وارد شده باشد. 2كدام از اصول مذهب

آورد ایدن سدفر   در اینجا نه از اصل معراج بحث خواهيم كرد و نه از اثبات یا محتوا و ره

 6گذاریم.وا مي(« 1جهان شناسي )»و « معاد»هاي آینده یعني را به فصل آسماني. این مسائل مهم

این مسافرت است. « هاي مكانيقسمت»شود آنچه كه در اینجا به موضوع سخن ما مربوط مي

نتيجة مشخص شدن مسير این سفر به وسيلة احادیث زیادي كه وارد شدده اسدت، ترسديمي از    

 هاي احادیث معراج است.از ثمرات و پيام شكل جهان است. یعني تصویر جهان یكي

 باشد:هایي كه در این سفر طي شده است به قرار زیر ميخالصه شمارش منزل

                                                
 24بحار ج  ..لرييه ملكوت السموات و ما فيها من عجام  صنعه و بدامع خلقه. فرمود:« ع». امام سجّاد 2 

 .723ص 

عناد   -و لقد رآه نزلة اخري -سبحان اّلذي اسري بعبده لياًل من املسجد احلرا  ايل املسجد األقصي.... 1 

 سورة نجم. 27و  21هاي آیة اوّل سورة اسري، و آیه -.سدرة املنتهي

 .152ص  24. بحار ج 7 

به اصول دین و مدذهب و  « اصول»است. زیرا تقسيم « اصول دین»همان « اصول مذهب». مراد عالّمه از 2 

بخدود  « اصدطالح »اصطالح اصول مذهب به معناي عدل و امامت، چيزي است كه بعدها رواج یافته و ظداهر  

 دهد كه منظورش اصول دین است.گرفته است. و نيز سياق عبارت و كالم عالّمه نشان مي

 .145ص  24. بحار: ج 0 

هاي قبل براي نشدان دادن ترسديمي   شكل نمادیني كه در صفحه. براي این بحث بهتر است كه دوباره به 6 

 از جهان، نقاشي شده است، نگاه كنيد.



 تبيين جهان و انسان  45
 

 

منزل سوم: آسدمان   -منزل دوم: آسمان اول-منزل اوّل: بيت المقدس  -مبدأ مسافرت: مكّه

مندزل   -منزل ششم: آسمان پنجم -منزل پنجم: آسمان چهارم -منزل چهارم: آسمان سوم -دوم

یعني در این سفر تا انتهداي   2المنتهي. سدرةمنزل هشتم: آسمان هفتم كنار  -هفتم: آسمان ششم

جهان رفته است و آسمان هفتم انتهاي جهان است. بنابراین آن عده از محققين ما )یا بعضي از 

اي از علماي مدا  ، و یا عدهكنندزمين ترسيم ميمفسرین ما( كه هفت آسمان را در اطراف كرة

كنند، و یا طرفداران فلسدفة ارسدطویي   كه هفت آسمان را در درون منظومة شمسي تصویر مي

كنندد،  اي از آنها ن ه فلك را معادل هفت آسمان فرض مدي زنند و عدهكه سخن از ن ه فلك مي

 شان تجدید نظر كنند.باید در نظریة

ها چيزهاي صرفاً كنند كه آسمانروحاً مشخص ميو همچنين: احادیث معراج دقيقاً و مش

فرضي نيستند، بلكه واقعيت هستند و هر كدام از آنها عالَم و جهاني با مخلوقات مخصوص به 

 باشد.خود مي

 تر این مسائل در فصل آینده خواهد آمد. ان شاء اهلل.توضي  مشروح

                                                
 شود.فعالً صرف نظر مي «سدرة املنتهي». براي پرهيز از پيچيده شدن بحث از موضوع 2 
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 معاد
ها پس از مرگ، سدئوال و  رسد، زنده شدن انسانآنچه از شنيدن كلمة معاد به ذهن ما مي

 جواب و محكمه پس دادن، و بهشت و دوزخ و... است.

، برگشدتن  «عدود »است. زیدرا معداد یعندي    همة اینها درست است و معناي معاد نيز همين 

اسدم  »و نيز « اسم زمان»، «مصدر ميمي»ها به زندگي مجدّد. به اصطالح ادبي كلمة معاد انسان

باشد. یعني سه كاربرد دارد: معاد یعني برگشتن. معاد یعني زمان برگشتن. معاد یعني مي« مكان

 .خود معاد، روز معاد و محل و محشر معاد -مكان برگشتن.

اي كده تنهدا در مدورد    اما ذهن ما با شنيدن كلمة معاد، مسأله معاد را به صدورت حادثده  

كند. قرآن معداد را در  انسان رخ خواهد نمود و به هي  چيز دیگري مربوط نيست، تصور مي

كند. نباء عظيم به معناي حادثده بزرگدي اسدت كده     بررسي و تعریف مي 2«نباء عظیم»ضمن 

                                                
ه معداد  البتد  قل هاو نباأ عظايم.   سوره ص:  63آیه  عّم يتساملون عن النباء العظيم سوره نبأ: 1و  2. آیه 2 

 خواهد بود.« نبأ عظيم»ناميده شده كه در ضمن همان « يو  عظيم»ها نيز انسان

 فويل للذين كفروا من مشهد يو  عظيم.سوره مریم:  73مانند آیه 

و در چندین آیه دیگر، روز محشر و معاد كه انسانها در آن حاضر خواهند شد، یوم عظديم ناميدده شدده    

 است.
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شد. و انسان هم كه جزیي از این جهان است مشمول این حادثة همده  شامل كل جهان خواهد 

 جایي و همگاني خواهد بود.

كندد  داند، صورتي پيدا ميها مربوط ميتصویر محدود كه معاد را تنها به سرنوشت انسان

هداي  كه براي افراد توضي ، توجيه و تحليل آن بدا مشدكالت زیدادي همدراه اسدت. و سدئوال      

ها، غير كند كه پاسخ و حل آنها در محدوده معاد انسانذهن افراد خطور مي بسياري در نظر و

 ممكن است.

، همدين طدوري بده صدورت تدك بعددي نگفتده و        «معاد هست»آن كسي كه به ما گفته 

سخنش را بدون شرح و بسط و توضي  رها نكرده است. او همة ابعاد موضدوع را شدرح داده،   

 دست ما را گرفته و قدم قدم پيش برده است. مسائل را یك به یك بررسي نموده و

 2راستي اگر چنين است پس چرا معلومات تبيين شدة ما از معاد خيلي كم و ناچيز اسدت؟ 

                                                
بشدنو و بسدذیر   »مطرح شده است. تعبّد یعني « تعبدي»ما مسلمانان به صورت  . معاد در فرهنگ عمومي2 

اند ، اكثریت افراد جامعة اسالمي معاد را )و نيز كلياتي از معاد را( از رهبران دیني شنيده«و دیگر سخني نگو

بده معداد، از بيشدتر     اند. و به آن ایمان دارند. ممكن است ایمان و اعتقاد ایندان و به آن اكتفاء كرده و پذیرفته

افرادي كه با معاد برخورد غير تعبدي دارند، محكمتر باشد و براستي همين ایمان است كده ضدامن ایدن همده     

 نيكوكاري و خودداري از ناهنجارها و تبهكاریها است.

امّا باید دانست كه معاد از اصول دین است و پذیرش تعبدي آن، كافي نيست، زیرا در اصدول دیدن تقليدد    

ها مثل نماز، تعبدي هستند. چدرا نمداز صدب     یز نيست. و تحقيق در آن واجب است. و با بيان دیگر: عبادتجا

دو ركعت و نماز ظهر دچار ركعت است؟. به تو مربوط نيست خداوند چنين قرار داده است. این یعني تعبدد.  

كعت بودن نماز ظهر، ندرود  و اگر كسي اصالً دنبال فهم علت و حكمت دو ركعت بودن نماز صب ، و چهار ر

 و كاري با آن نداشته باشد. تقصيري نكرده است. و خداوند از او باز خواست نخواهد كرد.

نرسدد،  « تبييندي »امّا اگر كسي بگوید معاد هست. و دنبال چگونگي آن نرود و بقدر كفایت به یك معاد 

ین سخن این نيست كه همدة افدراد بایدد در    مقصر است. و وظيفه واجبي را بجاي نياورده است. البته مراد از ا

ترین مسائل معاد را براي خود و دیگران تبيدين كنندد. سدخن در یدك     معاد شناسي متخصص باشند، و یا جزئي

است. همه چيز تخصصي است و در هر امري از امدور جامعده، و در هدر بعددي از ابعداد      « فرهنگ عمومي»
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هداي آندان در مدورد تخصدص     جود این افدراد متخصدص و تبيدين   شوند. وطبيعت، تعدادي از افراد متخصص مي

گدردد كده آن   شان، از طرف دیگر موجب مدي خودشان، از یك طرف، و اهميت دادن سایرین و الزم دانستن

 موضوع تخصصي در عرصه فرهنگ در حد و سط  الزم فرهنگي، شناخته شود.

نه؟؟ پاسخ منفي است. معلومات و اطالعدات  آیا معاد در فرهنگ عمومي در این حد و سط  قرار دارد یا 

 یك فرد غير متخصص را مثالً هم در تاریخ و هم در معاد مقایسه كنيد، كدام یك در سط  باالتر است؟.

اند، بلكه عامدل آن  ، انجام وظيفه نكرده«معاد شناسي»علت این نقص نه در این است كه متخصصين ما در 

« انسان شناسي»خيلي كم است. زیرا خریدار آن كم است. در بخش  در كميت این اشخاص است كه تعدادشان

گردد، اقتصاد یك عامدل بدس   شود و مرتب تكرار ميخواهد آمد كه بر خالف آنچه خيلي گفته و شنيده مي

هاي فردي و اجتماعي بشر است. درست است كه اقتصاد تنها زیر بنداي جامعده نيسدت    مهم و مؤثر در فعاليت

فرمایندد بایدد بدا ایدن     امل زیر بنائي است. و این واقعيتي است انكار ناپذیر. لديكن انبيداء مدي   ليكن یكي از عو

هدایت نمود، و گرنه سدلطه جدوئي، برتدري جدوئي و خيلدي      « حقيقت»واقعيت مبارزه كرد و آن را به بستر 

عيت را بسذیر و در گویند این واقخواهد، واقعيت هستند، افرادي مانند ماركس هم ميچيزها كه بشر دلش مي

 مقابلش تسليم شو.

در حقيقت ميان تقاضاي جامعه از خودش، و عرضدة جامعده در مقابدل تقاضداي خدودش، یدك رابطده        

 مستحكم هست.

 كند كه جامعه بخواهد.در هر رشته به همان اندازه متخصص بروز مي

اندد. البتده   هداي دیگدر شدده   سدبك ها و امّا همين تعداد متخصصين هم گاهي )بعضي از آنها( دچار فلسفه

كارشان مهم و پر ارج است. پرداختن به فلسفه ارزش كمتري از پرداختن به سایر علوم ندارد. ليكن سدخن در  

 باشد.مي« اندمعاد آنطور كه قرآن و اهل بيت تبيين كرده»

تبيدين معداد    باشد. زیرا كه مسيحيت و یهودیدت بده  معاد تعبدي، معاد مسيحيت است و معاد یهودیت مي

 اند.اند و آن را تعبدي مطرح كردهنسرداخته

اساساً اسالم در مسائل معاد، مردم را تشویق به پرسش و سئوال كرده است و این مسلم اسدت كده اسدالم    

 مسدئله  ایدن  در قرآن سبك است. كرده برخورد «علمي، تجربي»نسبت به معاد بيش از هر اصلي از اصول دین، 

 باشد. افتاده پا پيش معلوم مسائل رده در آن مسائل كه شود بحث معاد در آنقدر خواهدمي گویا كه است طوري

در قرآن همه پاسخهاي سدؤاالتي اسدت كده مدردم در اثدر       …اذا …این همه آیات، و این همه لفظ اذا

 شنيدند:كردند و پاسخ ميتشویقات خود پيامبر )ص( مي



 تبيين جهان و انسان  46
 

 

گدردد؟. بده   شان دفن ميهاي ذهنپاسخ مانده و درگوشهو چرا این همه سئوال در ذهن افراد بي

در  -عليهم السّدالم -بيت رآن و اهلترین علت این امر بسنده نكردن به بيان قرسد مهمنظر مي

 1چرا باید معاد اسالم را در چهارچوب كالم اسالم بررسي نكنيم؟. 2باشد.مبحث معاد مي

و بده عندوان بخشدي از مسدائل آن، بررسدي      « نبدأ عظديم  »بگذریم، قرآن معاد را در ضمن 

مدورد بحدث قدرار    « انفجار عظيم»هاي گذشته این كتاب با عنوان در فصل« نبأ عظيم»كند. مي

رود كده  نبأ عظيم از آغاز عمر جهان تاكنون شش بار رخ داده است. اینك جهان مي 7گرفت.

هدا  ها و منظومهها، ستارهبراي بار هفتم با آن حادثة بزرگ روبرو شود. كرات، ماهها، سيّاره

ولند، ها با این نظم كامل عمومي و سازمان همه جانبه كه به كدار و فعاليدت مشدغ   و كهكشان

 ریختگي و درهم كوبيدگي و متالشي شدن و داغون شدن، خواهند شد.روزي دچار بهم

                                                                                                               
اذا الساماء  … و اذا العشاار عطلات و   -اذا اجلبال سريتو  -و اذا النجو  انكدرت -اذا الشمس كورت

گدوئي كدي و چگونده    گفتند این قيامتي كه تو مدي مي …و اذا البحار فجرت و -اذا السماء انفطرت -انشقت

 شنيدند. و همين طور است احادیث.ها پاسخ مي«اذا»خواهد بود. آنگاه با همين 

كرد، یك سوم قرآن و این همده احادیدث توضديحي و    مي بسنده« تقليدي»یا « معاد تعبدي»اگر اسالم به 

 داد.تجربي را به مسائل معاد اختصاص نمي

هائي غيدر از  هاي مبتني بر فلسفه. از طرفي سيل اسرائيليات )خرافات فرهنگ یهودي(، و از طرفي تبيين2 

ار بيدنش دیگدران،   فلسفه اهل بيت )ع(، موجب شده كه عوام ما دچار خرافات و بعضي از متخصصين ما دچد 

 شوند.

شود این مسئله را یكبار هم بدا صدرفنظر   . یعني هر بينش، هر منطق و مكتبي بجاي خود محترم. چه مي1 

از هر مكتب دیگر بررسي كنيم و یكبار هم این موضوع را بطور خالص و ناب از دیدگاه قدرآن و اهدل بيدت    

محكوم كردن یك مكتدب و بيدنش اسدت و نده تحقيدر      گذرد نه )ع( مشاهده كنيم. آنچه در این صفحات مي

 دست اندركاران بزرگ آنها، بلكه كوچكترینشان در عهده و گردن ما حق بزرگي دارند.

فایده خواهدد  . كه اگر آنها را فراموش كرده باشيم و یا بدون مطالعة آنها این قسمت را ادامه دهيم، بي7 

 بود.
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 قرائت و قراعت
دانيم كه اگر كسي حروف و حاكم است. مي« قرائت»ها امروز بر همة كرات و كهكشان

كلمات را به صورت مرتب به طوري در كنار هم قرار دهد كه ميدان حدروف هدر كلمده و     

اي باشد كه به آنها وحددت بخشديده و مجمدوع آنهدا را بده      ر جمله رابطههمچنين كلمات ه

ها را با رعایت همداهنگي و  صورت كلمه یا جملة با معنایي دربياورد و همين طور اگر جمله

 شود.رابطه معنوي مرتب نماید، به كاري كه او انجام داده است، قرائت گفته مي

زم براي یك معنا را مراعات كند، حروفي را اما اگر وي بدون آنكه رابطه و هماهنگي ال

ردیف نموده و كلماتي بسازد و یا به همين ترتيب كلماتي را پشت سر هم قرار دهد، بده ایدن   

 شود.كار او قرائت گفته نمي

حكديم سدخن در زبدان     -به نام خداوندد جدان آفدرین   »به عنوان مثال اگر شخصي بگوید 

این شعر را قرائت كرده است زیدرا هدر كلمده آن سدازمان الزم را داشدته و مجمدوع       « آفرین

 جمالت آن نيز از هماهنگي الزم براي بيان معناي مورد نظر برخوردار است.

اكنون اگر حروف كلمات این شعر را به هم ریخته و بدون رعایت همداهنگي و سدازمان   

 نها را به زبان بياوریم، تقریباً چنين صورتي پيدا خواهد كرد:ها و كلمات، آجمله

به نام  -ها: حكيم سخن در زبان آفرینالف( بدون رعایت سازمان و هماهنگي ميان جمله

 خداوند جان آفرین.

نيدر   -ب( بدون رعایت سازمان و هماهنگي حروف در كلمات: نيز فاناج دنداواداخ مانب

 فانا بزرد نخس مكي .

باز هم یك نظامي در حروف و كلمات باال باقي مانده است. زیدرا آنهدا را دقيقداً از     البته

 خورد.ایم. اگر این نظام هم نباشد بيشتر بهم ميآخر شعر به ترتيب چيده

 است.« قراعت»این كار ما كه بهم ریختن سازمان شعر بود، قرائت نبوده، بلكه 

و همداهنگي مجموعدة مدنظم و هماهندگ.     قراعت یعني: متالشي و داغون نمودن سازمان 
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 چنانكه قرائت یعني: هماهنگ كردن و تحت سازمان درآوردن چيزهاي متعدّد و مختلف.

چيندد، قدارء اسدت و دارد قرائدت     بنایي كه به صورت هماهنگ آجرها را كنار هم مدي 

كارد، ميها را سازمان داده و كند. همچنين مهندسي كه بر اساس محاسبة دقيق و منظم نهالمي

كندد، قرائدت   ها را كنار هم و هماهنگ، تحت نظم معيندي ردیدف مدي   یا بافندة قالي كه گره

كند همين طور نقاش، حسابدار شركت، سازندة موتور و... و... اگر همان ساختماني كه بندا  مي

ساخته است، به وسيله مواد منفجره ویران و متالشي شود، كاري كه انجام شده است، قراعت 

. همچنين اگر كسي آن باغ را ویران یا قالي بافته شدده را دریدده و متالشدي نمایدد و یدا      است

 موتور منظم را داغون كند، قراعت كرده است.

كنند. این سازمان و نظم ها امروز تحت سازمان قرائت هستند و كار ميكرات و كهكشان

آن داغدون كنندده،    2قارعه:القارعه ما ال و هماهنگي و قرائت روزي دچار قراعت خواهد شد:

فهماند به تو كده چيسدت آن   و چه چيز مي 1:َو ما َأْدراَك َما اْلقاِرَعةچيست آن داغون كننده. 

یعني با كدام بيان و كدامين الفاظ این اعجوبة جهان را بيان كنم و شدرح دهدم. بشدر     -قارعه.

 7براي اداي این مسأله لفظ و كلمه و جمله ندارد.

                                                
 ها و سوره بر خواهيم گشت.ده بطور مكرر به این آیهدر آین 1و  2هاي . سوره قارعه، آیه2 

 . آیه سوم از همان سوره.1 

در قرآن، در سيزده موضع آمده است. كه ده مورد آن مربوط به قيامت و معداد   «َو ما َأْدراَك». عبارت 7 

 است.

 هاي اول سوره حاقه.آیه -احلاقه و ما ادراك ما احلاقه(: 2

 سوره مدثر. 13آیه  -ك ما سقرساصليه سقر و ما ادرا(: 1

 سوره مرسالت. 22آیه  -و ما ادراك ما يو  الفصل(: 7

 سورة انفطار. 23آیه  -و ما ادراك ما يو  الدين(: 2

 سوره انفطار. 24آیه  -مث ما ادراك ما يو  الدين(: 0

 سوره مطففين. 4آیه  -و ما ا دراك ما سجني (:6

 سوره قارعه. 7آیه  -َو ما َأْدراَك َما اْلقاِرَعة (: 3
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بده  « ارض»از قوانين هستي است، هنگامي كده محتدواي آسدمان اول، یعندي     قارعه قانوني 

هم باید از درخت بيافتد و هم پالسديده شدود، و    2حالتي رسيد كه مانند زردآلوي رسيده شد،

                                                                                                               
 سوره قارعه. 25آیه  -فاّمه هاويه و ما ادراك ماهيه(: 4

 سوره همزه. 0آیه  -و ما ادراك ما احلطمة(: 5

 سوره مطففين. 25آیه  -و ما ادراك ما علّيون: (25

 و سه مورد دیگر عبارت است از: 

 سوره طارق. 1آیه  -و ما ادراك ما الطارق(: 2

 سوره بلد. 21آیه  -العقبةو ما ادراك ما  (:1

 سوره قدر. 1آیه  -و ما ادراك ما ليلة القدر (:7

و عظيم بدودن چيدزي   « ناشناخته»انگيز و  برد كه استثنائي و شگفتقرآن هنگامي این لفظ را به كار مي

شر قابل فهدم  اي كه بشر نه آن را دیده و نه مانندش را مشاهده كرده، براي برا، برساند. حادثه، واقعه و پدیده

یعني با چه بيداني  «. و ما ادراك»فرماید نيست. و بشر براي آن، لفظي درست نكرده است. در چنين جاهائي مي

بگویم و با كدام كلماتي شرح دهم. البته ما معتقدیم كه پيامبر )ص( هم توان دریافت اینگونه مطالب را داشته 

است: یعني اي انسان بدا كددام   « انسان»امبر نيست. بلكه شخص پي« ك»و هم به آنها علم دارد. مراد از حرف 

 لفظ و بيان، این موضوع را برایت شرح دهم.

توضيحاتي آمده ليكن بصورت كلي و ميدان كلمدات. ظداهراً حكمدت     « ما ادراك»بعضي جاها پشت سر 

نخواهدد   اساسي در این عبارت توجه دادن مخاطب است كه توقعش را كم كند و بداند كه بعضدي چيزهدا را  

 فهميد.

ها و كهكشانها و فضا در یك سيستم واحد با سازمان واحد، بكار مشغولند. هدر ذره،  . كرات، منظومه2 

هاي جهان در این فعاليت شدید، شریك هستند. تك تك فرمولها هر اتم هر توده، هر بخشي از فضا و انرژي

ند. وقتي كه این فعاليت بحدد كمدال خدود    كندر كنار همدیگر، و تك تك قانونها دست به دست هم كار مي

آنوقت دگرگون خواهدد گردیدد. تعداطي و داد و    « به فوق تخصص خود رسيد»ها، رسيد، و به اصطالح بعضي

بسوي كمال نهدائي ایدن نظدم، بده     « ارض»ستد ميان قوانين مثبت و قوانين منفي كه تا آن وقت براي پيش بردن 

 ین كاخ منظم خواهد شد.رفت، اینك موجب بهم ریختگي اكار مي

از مثل زردآلو تعجب نكنيد. راستي كليات قوانين جهان در جاي جاي پيكر جهان، و نيدز در كدل پيكدر    
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تواند سيسدتمي  تواند به درخت متّصل مانده و تر و تازه باشد. همچنين نميدیگر مثل سابق نمي

 فظ كند. سازمان اندامش بهم خواهد خورد.را كه در پيكرش وجود داشت ح

اش جدا خواهد شد، همانند محتواي هندوانده  ارض بر سر مركز جهان خراب و از پوسته

بداز هدم دنيداي     1خورد.و در درون آن تلمب، تولمب مي 2شود و از پوست جدا شدهلهيده مي

                                                                                                               
جهان، یكسان هستند. تنها تفاوتي كه هست در كميت آنها، و در جزئيات كيفيات آنها، است. همان طور كده  

درون اتم، كوچك شده نظام منظومه است.  نظام یك كهكشان، بزرگ شدة نظام یك منظومه است. و نظام

پس اینگونه مثالها كه از زردآلو، یا هویج، یا قشرهاي درخت، یا محتواي انجير و انار، در ایدن مباحدث پديش    

 آید، هر كدام یك مثال واقعي است.مي

شدود )از  آسدمان جددا مدي    :كالدهان فاذا انشقت السماء فكانت وردةفرماید: سوره الرحمن مي 73. آیه 2 

و پيشدتر فرمدایش   . اذا الساماء انشاقت   شود برنگ ارغواني. و همين طور آیه اوّل سدوره انشدقاق:  ارض( و مي

 آسمان از كهكشان )ها( جدا خواهد شد.« تنشق عن اجملّرة»حضرت علي )ع( را دیدیم كه فرمود: 

درست خواهد شد كده بده   البته پس از آن باز آسمان جدیدي بصورت دخان از مواد متعالي همان مذابها 

مث اساتوي ايل  : سدوره حاقده   26سوره فصدلت و آیده    22گفته شده است. مانند: آیه « انشقاق»پيدایش آن نيز 

. يو  تشّقق السماء بالغما سوره فرقان:  10و نيز آیه : و انشقت السماءو فهي يومئذ واهية -السماء و هي دخان

 (.ة. )از مجرّروزي كه آسمان بصورت ابرها )دخان( جدا شود

هداي  آن روز )محتواي( آسدمان مانندد گددازه    يو  تكون السماء كاملهل: فرماید:معارج مي سورة 4. آیه 1 

هداي ذوب  كداني »مهل یعني مذابي كه از گداختن مس حاصل شود. و یكي دیگر از معاني مهدل   -شودمس مي

 است.« شده

خواهد گشت. مراد از ایدن آیده حاكميدت    « علي الماءو كان عرشه »این نيز یكي دیگر از مصداقهاي آیة 

خدا در ارض است. زیرا همان طور كه در خالل مباحث گذشته به شرح رفت، این فقط ارض است كه گاهي 

شدوند، و بده تكامدل    شدوند، آنهدا فقدط بزرگتدر مدي     شود و آسمانها مشمول این تحول نمدي تبدیل مي« ماء»به 

دهدد،  شود و یك قشر جدید مياي متحول ميرخت كه مغز آنها در هر مرحلهروند. مانند هویج و مانند دمي

دهند. تفاوتي كه در ایدن  شان همچنان هستند و با بزرگ شدنشان امكان فعاليت براي مغز، ميو قشرهاي قبلي

یعندي  « ارض»شدود. ولدي   بحث ميان ارض و مغز هویج است، این است كه مغز هویج در هر تحول لهيده نمدي 

شود. و به همين جهت از مثال زردآلو و هندوانه استفاده در هر تحوّل لهيده مي -وع محتواي آسمان پایينمجم
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، امدواج خشدمگين و   ي. از نو غوغاي امواج بزرگ گازژبزرگي است از گاز، مواد مذاب، انر

مدا  »اندد. طوفداني كده    ها است كه طوفاني به پا كردهيژآشفتة مواد مذاب و جریان شدید انر

 چيست آن طوفان.« ادریك

هاي لطيف مانند نواهاي موسيقي، عطر، همان طور كه خدا لطيف است و كارها و ساخته

يات، مهدر و محبدت   انگيز حگلبرگ زیبا، ریزه كاري اتم، دمسازي مولكول، آهنگ شگفت

و... و... همه كار او هستند، خداوند عظيم نيز هست و كارهاي عظيم دارد. انفجار عظيم، نبدأ  

فسابحان اهلل القاادر   عظيم، ساختن آسمان عظيم و این طوفان عظيم همه از كارهاي او هستند. 

د الّرماوفو مادبر   املبدُع امل بداء امل نشيء اخلالقو و هاو رّب العااملني الارمحن الارحيمو الاودو     

 السموات و اأَلرض و مدّبرها.

هدا، بده   هدا و منظومده  ها و ارض، به كهكشاناو به همة مخلوقاتش لطف دارد. به آسمان

خواهدد كده   هایش را دوست دارد. تنها از آنها ميخورشيد و زمين و به انسان. او همة آفریده

كنندد  ت به این خواسته او عمل ميهاي هستي عمل نكنند. و همة كایناخالف قوانين و فرمول

كنند و چون به انسان اراده داده، در مقابل آن یك سري قدوانين  و از قوانين تكوین تجاوز نمي

تشریعي هم داده است. و قانون شكني در این زمينه را نيز دوست ندارد. زیدرا قدوانين تشدریع    

هداي سيسدتم   د اخدالل در فرمدول  برگرداني از قوانين تكوین است. و اخالل در آن دقيقاً همانن

 2هماهنگ جهان است.

                                                                                                               
 شود.شد. البته این تحوالت در خود آسمانها هم، مؤثر خواهد بود كه در مباحث آینده شرح داده مي

كه پيشتر بحث گردیدد،  « ایجادتداوم »اي كه باید در اینجا تاكيداً یاد آوري شود. این است كه همان نكته

قطدع  « فياض»از « في »در همه حال، خواه در حالت قرائت و خواه در حال قراعت، ادامه دارد. و هرگز این 

نخواهد شد. تغذیة جهان و گسترش آن مدام جریان دارد، با آن سدرعت سرسدام آور كده عددد و رقدم را در      

شود. گسترشي كه چگونگي جزئيات و سرعت مي« ا ادراكو م»دهد، و یكي دیگر از مصادیق تنگنا قرار مي

 آن قابل توضي  نيست.

 . اگر خداوند توفيق دهد، مشروح این بحث در بخش نبوت خواهد آمد.2 
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 3صور و نفخه
یابد حادثه طوالني نبأ عظيم كه مسألة معاد هم در ضمن آن است، در دو مرحله انجام مي

شود. صور یعني كه در اصطالح قرآن صور اول و صور دوم یا نفخة اول و نفخة دوم ناميده مي

اصلي دميدن. در حدیث آمده است كه دهانة این شديسور  ه ژاز وا« دمش»شيسور. و نفخه یعني 

باشد یعني شيسوري كه به صدورت ابدزار خداص و جددا از ارض     همان محتواي آسمان اول مي

 گردد.دمد و نبأ عظيم حادث ميباشد، نيست. و اسرافيل در آن مي

و پس از آن كه مدت زمان الزم گذشت و در عرض آن، ارض آمادة حادثه جدید گردید، 

مواد الزم براي ساختن آسمان جدید در فاصله محتواي لهيدده و پوسدته جمدع گشدته و آن را     

شود. كه این خود یدك انفجدار بدزرگ دیگدر اسدت. كدرات و       ساختند، صور دوم دميده مي

شوند و از نو مانند ميوة نو با سازمان اندام خدویش، شدكل   ها ساخته ميها و كهكشانمنظومه

 گيرند.جدیدي مي

                                                
 . لفظ صور و نفخه در آیات زیر آمده است:2 

 سورة انعام. 37آیه  -يو  ينفخ يف الصور

 كهف. سورة 55آیه  -و نفخ يف الصور

 سوره طه. 251آیه  -الصوريو  ينفخ يف 

 سورة مومنون. 252آیه  -فاذا نفخ يف الصور

 سورة نمل. 43آیه  -و يو  ينفخ يف الصور

 سورة یس. 02آیه  -و نفخ يف الصور

 سورة زمر. 64آیه  -و نفخ يف الصور

 سورة ق. 15آیه  -و نفخ يف الصور

 سورة حاقه. 27آیه  -فاذا نفخ يف الصور

 سورة نبأ. 24ه آی -يو  ينفخ يف الصور
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یابد. مطابق بحثي كده پيشدتر   ته شد نبأ عظيم و در ضمن آن معاد در دو صور تحقّق ميگف

داشتيم. صور اول قارعه است و صور دوم قارئه، صور اول نظامي را كه به وسيله قارئده قبلدي   

ها را در سازمان جدید قرار به كار افتاده بود، درهم كوبيده و صور دوم آن درهم كوبيده شده

 دهد.مي

ابراین نبأ عظيمي كه در پيش روي جهان است، تكرار چيزي است كده قدبالً شدش بدار     بن

اتفاق افتاده است. و جالب این است همان طور كه این بار اول  این حادثه نيست، بار آخدر آن  

نيز نيست. زیرا پس از ميلياردها سال مجدداً همين صدورها و حادثده بدزرگ اتفداق خواهدد      

 2افتاد.

                                                
: صدوق، عن ابيه، عن سعد بدن عبدداهلل،   712ص:  03. توحيد صدوق، و خصال صدوق، و بحار االنوار ج 2 

)علياه  سائلت اباا وعفار    عن محمّد بن عيسي عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن شمّر عن جابر بن یزید قال: 

فقال: يا وابر تاويل ذلك « لبس من خلق وديد افعيينا باخللق االول بل هم يف»عن قول اهلل عزوول الّسال ( 

اّن اهلل عزوول اذا افين هذا اخللق و هذا العامل و اسكن اهل اجلنة اجلنة و اهل النار الناارو واّدد اهلل عزووال    

و خيلق هلم ارضاًا غاري هاذه     -عاملًا غري هذا العامل و وّدد عاملًا من غري فحولة و ال اناث يعبدونه و يوّحدونه

و حتملهم. و مساء غري هذه السماء تظلّلهم. لعلك تري اّن اهلل عزوول اّنما خلق هاذا العاامل الواحادو او    االرض

تري اّن اهلل عّزوول مل خيلق بشرًا غريكم؟! بلي و اهلل لقد خلق اهلل تبارك و تعايل الف الف عاملو و الف الف آد  

 و انت يف آخر تلك العوامل و اولئك االدميني:

افعييناا بااخللق االول بال هام يف لابس مان خلاق        »از آیه )عليه السّالم( . پرسيدم از امام باقر ترجمه:..

فرمود اي جابر تاویل این آیه چنين است كه: آنگاه كه خداوند این خلق و این عدالم را فداني كدرد و     «.وديد

 -ي را غير از این عدالم ساكن نمود اهل بهشت را در بهشت و اهل دوزخ را در دوزخ، تجدید خواهد كرد عالم

و تجدید خواهد كرد عالمي كه بدون نر و ماده خواهند بود و عبادت خواهند كدرد خددا را و بده توحيدد او     

كند آنان را. و آسدماني غيدر از   كند براي آنان ارضي غير این ارض، كه حمل ميو خلق مي -خواهند پرداخت

كني كه خداوند فقط تنها این عالم را آفریدده اسدت!   ان مياین آسمان بر آنان سایه خواهد گسترد. شاید تو گم

كني كه خداوند بشري نيز از شما نيافریده؟! بلي به خدا سوگند همانا خلدق كدرده اسدت خداوندد     یا خيال مي

 ها، هستي.ها و آن آدمهزار هزار عالم، و هزار هزار آدم، و تو )نوع تو( در آخر این عالم

 توضيحات:
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فرماید پس از قيامت و حشدر محشدر كده    دو بخش است: عالم، و آدم، در مورد عالم ميالف: حدیث در 

گيرند، باز خداوند در جاي عالم متالشي شدده و فداني شدده،    بهشتيان در بهشت و دوزخيان در دوزخ جاي مي

ل مجدداً عالمي را به راه خواهد انداخت و مردمي را خواهد آفریدد كده ارض جدیدد آنهدا را در خدود حمد      

 خواهد كرد و در باالي سرشان آسمان جدیدي خواهد بود.

ب: همان طور كه امروز هم موجوداتي در ميان این ارض امروزي و آسمان امروزي هسدتند بددون ندر و    

ماده و بدون دو جنسيت مخالف، در آن عالم جدید گروه جدیدي از آنها آفریده خواهندد شدد. مدراد از ایدن     

ه در آن آسمان جدید و ارض جدید آفریده خواهند شد. و بهمين جهت عبارت موجودات فرشتگاني هستند ك

باشد كده  « عالم انساني»( قرار دادیم. و ممكن است مراد آفرینش -مربوط به این موضوع را ميان دو عالمت )

 پيددایش »رجدوع كنيدد بده فصدل      -ها نيز سر منشأشان مانند خلقت آدم از پدر و مادر نخواهد بودآن انسان

 «.انسان

ج: پس از آنكه تصری  فرموده بر اینكه پس از قيامت و معاد باز جریان كرات از نو به راه خواهد افتاد، 

راجع به آدم یعني موجود مادي عاقل و مكلف توضي  داده است كه هزار هزار ندوع از ایدن موجدود آمدده و     

عرضي. آیا این انواع بشر همگي در این اند. در این بخش از حدیث یك جهت طولي هست و یك جهت رفته

هداي قبلدي   نها در دورهاند؟ یا تعدادي از آاست در روي كرات متعدد آفریده شده« روز هفتم»دوره كه اسمش 

اند كده بده بهشدت یدا     هاي قبلي و نبأهاي عظيم گذشته، موجودات مكلّفي بودهاند؟. آیا در قيامتآمده و رفته

 ها خالي از موجود مكلف بوده است؟ا آن دوراناند؟ یدوزخ خودشان رفته

 ترین مباحث ما خواهد بود.پاسخ این سئوال یكي از اساسي

و همچنين: آیا در روي همين كرة زمين ما تنها یك نوع بشر آمده كه نسل حضرت آدم اسدت یدا اندواع    

بطدور اختصدار   « تكامدل خلقدت آدم و بحثدي در   »؟ این مسدئله را در كتداب    -اند؟متعدد آمده و منقرض شده

 ایم، و اگر خداوند توفيق عطا فرماید در این كتاب نيز بحث خواهد شد.توضي  داده

گوید: كره زمين نه تنها دُر دانة هستي است و نه هددف نهدائي از آفدرینش كدل هسدتي،      د: این حدیث مي

 ان است.همين زمين است. و نه نسل آدم مولود یك و یكدانة این مجموعه بزرگ و عظيم جه

و احادیث دیگري كه با آن هم صددا و هدم   « حدیث كساء»در اینجا باید به این نكته اشاره شود كه پيام 

شوند. به هي  چيز و به هي  كس دیگر، مقایسه نمي -عليهم السّالم-پيام هستند، چيز دیگر است. و اهل بيت 

 هستند. «حجج اهلل علي العاملني»آنان 

امام باقر )ع( در این مبحث نقش اصلي را دارد، این است كه قيامتي كه در پديش   : آنچه از این فرمایش-ه
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هست نه اوّلين قيامت است و نه آخرین قيامت. و مهم این است كه این حدیث ندصّ اسدت در اینكده آسدمان     

را دقيقداً و  « يومئذ حيمال عارش رباك فاوقهم مثانياة     »جدیدي در همين قيامت پيدایش خواهد یافت و آیده  

ها به هشت خواهد رسيد. و آنچه در تفسير این آیه بده  كند. كه در این قيامت تعداد آسمانروحاً تعبير ميمش

 -شان حمل خواهند كردكه آن روز هشت گروه از فرشتگان عرش خدا را بر دوش -اندابن عباس نسبت داده

گردید تدا در ایدن موضدوع    اساس است. و سلسله سند روایت هم به همين جهت در اوّل یك به یك ضبط بي

 هم بحث شود:

 ارزیابي كاربرد سند این حدیث:

اندد. لديكن   است كه در متون رجالي او را ضعيف شناخته« عمر بن شمّر»در سند این حدیث یكي از افراد 

 در اینجا چند نكته هست:

 «بّك فوقهم مثانياه يومئذ حيمل عرش ر»اي ندارد، بلكه توسط آیه الف: پيام حدیث نه تنها تعارضي با آیه

 شود.تایيد مي

كنندد. و نيدز   ب: اصول اعتقادات و اصول توحيد عظمت خداوند و قدرت الینتاهي خددا را، ایجداب مدي   

دهد. و چون ایدن حددیث بدا وسدعت     كنند كه خداوند كار عبث و زودگذر و حقيري را انجام نميایجاب مي

 تایيد این اصول هم هست. دارد. موردپيامش جهان آفرینش را با عظمت بيان مي

صدوق، عن محمد بن الحسدن بدن الوليدد، عدن      -د: پيام این حدیث بوسيله حدیث دیگر كه با سلسله سند

محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب، عن محمد بن عبداهلل بن هالل، عن العدالء، عدن   

اندد، عمدل   ما در علم فقه به احادیثي كه با سند آمدده آمده است، تكرار شده است. و علماي  -محمد بن مسلم

اند. و دليل اینكه ما حدیث باالتر را ترجي  دادیم، ترتيب سياق جمالت آن حدیث بود. و گرنه محتواي كرده

اند. مرحوم ، هر دو حدیث ضبط شده712و  725بحار ص  03دو حدیث كامالً برابر و مساوي است. و در ج

 شي نيز حدیثي مثل همين حدیث را از محمد بن مسلم نقل كرده است.گوید: عيامجلسي مي

: در مقابل این سه حدیث، حدیث معارضي هم نداریم. و آنچه به ابن عباس نسبت داده شده، هدم سدند   -ه

داند كه بدر دوش  ندارد و هم با عقيدة خود ابن عباس سازگار نيست. زیرا او عرش خدا را جسمي، تختي، نمي

ز فرشتگان حمل شود. و نيز چنين سخني الزم گرفته جسم بودن خدا را، كه مجسدم شدود و در   هشت گروه ا

 روي یك تخت بنشيند.

اند، همگي پيام این سده  و: و سخن آخر اینكه: این همه آیات و احادیث كه از آغاز این كتاب عنوان شده

 مایند.نكنند، و این سه حدیث هم پيام آنها را تایيد ميحدیث را تایيد مي
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 زمین ماسرنوشت کرة 
سرنوشت حتمي هر پدیده است. جماد، جاندار، كره، منظومه، كهكشان، اتم و... و...  2فناء

كرة زمين ما هم )گرچه خوشمان نياید( روزي فاني خواهد شد. این اصلي اسدت كده امدروزه    

 رود.یك مسأله پيش پا افتاده علمي به شمار مي

 یر تحق یابد:فاني شدن یك كره ممكن است به یكي از پنج صورت ز

ي بده تددریج   ژافول: یك كره مشتعل مانند خورشيد در اثر از دست دادن روزمرّة انر -2

 شود.اي تبدیل مي«سياه چاله»تر شده، سرانجام به كوچك و كوچك

اي از مدار خارج شده و در نتيجة تصادم با اجسام دیگر یا به هدر  خروج ازمدار: كره -1

 دليل دیگري متالشي شود.

رگ منظومه: یك منظومه به دليل مرگ خورشيدش از هم پاشيده و هدر كددام از   م -7

 اعضاي خانواده دچار مرگ شوند.

هاي كهكشان پيري كه نظم موجود در آن از مرگ كهكشان: همه یا بعضي از منظومه -2

 ميان رفته، متالشي شوند.

 1شوند.نبأ عظيم: كه همة كرات و محتواي آسمان اول منفجر مي -0

را  1و  2هاي مذكور را دارد؟ ظاهراً سرنوشت ردیف كره زمين ما كدام یك از سرنوشت

                                                
ها ایدن  شود. غربيشود و هي  عدمي وجود نمينيست. هي  وجودي عدم نمي« عدم شدن». فناء به معناي 2 

اند كه این قانون ازلي بودن ها هم تصور كردهاند. بعضيناميده« قانون الوازیه»قانون مسلّم همه جائي را به نام 

كداربرد دارد. و  « جهان پس از پيدایش جهان»محدودة  جهان را نيز الزم گرفته است. ليكن این قانون فقط در

 كه در مباحث پيش بيان گردید، ندارد.« ایجاد»ربطي به مسئله 

. تاكنون در مورد كليات ردیف اخير بحثها شده است، و در بخشهاي آینده بده كليدات درجده دوم آن    1 

دیگر در كتابهداي علدوم نجدومي و     شود. ليكن جزئيات آن معلوم نيست، و در مورد چهار ردیفپرداخته مي

 هاي خيلي مشروح انجام یافته است. و از مسئوليت این كتاب خارج است.فضائي بحث
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اند، همان ردیف سدوم  اش را به نام كره زمين زدهندارد. و از سه ردیف دیگر گویا آنچه قرعه

هاي البته آیه 2فرماید: اذا الشمس كوّرت: آنگاه كه خورشيد در هم فرو پيچيده شود.باشد. مي

هاي قرآن كریم است. روند. و این از سليقهاین آیه به سراغ نبأ عظيم و آنگاه محشر ميما بعد 

ٌء يا َأيَُّها النَّاُس اتَّق وا َربَّك اْم ِإنَّ َهْلَزَلاَة السَّااَعِة َشايْ    فرماید: حج ميو نيز آیه اول و دوم سورة

ْرَضَعْت َو َتَضُع ك لُّ ذاِت َحْمٍل َحْمَلها َو َتَرى النَّااَس  َعِظيٌم َيْوَ  َتَرْوَنها َتْذَهل  ك لُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأ

این دو آیه نشانگر این هستند كه زمين ما قبدل از نبدأ عظديم بده      .ُسكارى َو ما ُهْم ِبُسكارى

هاي تدابع  هنگامي كه خورشيد منقب  و تكویر شود، سياره 1پایان عمر خویش خواهد رسيد.

اي كه نخي را بده آن بسدته   فرار خواهند كرد. درست مانند وزنه« هابند پاره كرده»آن مانند 

ها داشتند( كه اگر به دور سر خودتان بچرخانيد و ندخ  باشند )و همانند آتشگردان كه قدیمي

هدا  آن پاره شود، وزنة مزبور خواهد گریخت. نيروي گریز از مركز موجب پرت شدن سياره

هداي  شوند و یا با كرات منظومده نموده و داغون مي خواهد شد. و آنها یا با همدیگر برخورد

                                                
كندد. و  . هر خورشيد روزانه چند ميليون تن از حجم خویش را بصورت انرژي به اطدراف پخدش مدي   2 

هداي گرانشدي شدروع بده     اي خود را بمصرف رسانيد. در اثدر نيرو وقتي كه یك خورشيد همة سوخت هسته

 رجوع كنيد به كتابهاي مربوط به این رشته. -كندانقباض مي

. در این دو آیه پس از شروع زلزله زماني طول خواهد كشيد تا زمين منفجر شدود در آن فاصدله مدردم    1 

اي فرزندد شدير خدواره خدود را رهدا      روي زمين سخت دچار وحشت خواهند شد بطوري كه هر شير دهنده

 اي وضع حمل خواهد نمود.كرد و هر حاملهخواهد 

و ماا امرناا اّلاا واحادة     »واقع خواهد شدد  « چشم بهم زدن»چون حادثه نبأ عظيم خيلي سریع و در یك 

 و در آن فرصتي براي هي  چيز نيست. «و ما امر الساعة ااّل كلمح البصر او هو اقرب«. »كلمح بالبصر

حكومت منظومه، بقاء خواهد داشت. و گویدا خطرهدائي از قبيدل    بنابراین زمين ما تا سقوط خورشيد از 

دهد كه این حادثه در زمانهاي شكافته شدن اوزون و غيره بنحوي حل خواهند شد. و حجم خورشيد نشان مي

 بسيار دور اتفاق خواهد افتاد.

ي هدم بده   در بعضي از آیات به نبأ عظيم گفته شده، و در بعضي به روز محشدر، و در بعضد  « ساعة» لفظ

 مرگ منظومه و كرة زمين.
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 2گردند.دیگر تصادم كرده و متالشي مي

زمين از هنگام آغاز گریز تا متالشي شددن، وضدع مضدطرب و متزلزلدي خواهدد داشدت.       

 اي مانند انسان متناسب نيست.وضعيتي كه با شرایط زندگي موجود زنده

 

 برزخ
نام برزخ اعتقاد دارند. اما همانگونه كده در اوایدل   هاي روي زمين به چيزي به همة ملت

فصل معاد گفته شده هي  دین و آئيني مسائل معاد را تبيين نكرده است. همة آنها پيروان خود 

اندد. و تنهدا اسدالم    را به یك معاد )شامل برزخ، محشر، بهشت و دوزخ( تعبّدي دعوت كدرده 

 است كه برزخ را نيز تشری  و تبيين كرده است.

 ها.ها و برزخ روحها وبدنبرزخ را باید در دو جهت تصویر نمود: برزخ جسم

 شود.ها به آینده حواله ميپردازیم و برزخ روحها ميدر اینجا به برزخ جسم

اند و پيكرشان ها پيش از این )یعني از پيدایش انسان تا امروز( مردههایي كه سالانسان -2

 به زمين تحویل شده.

 شوند.ه از امروز تا فرا رسيدن مرگ خورشيد مرده و تحویل زمين ميآنان ك -1

                                                
. این وضعيت بر اساس قانون نيوتون است كه سيستم و نظم عمومي كرات را بر پایة جاذبه و گریدز از  2 

 كند. امّا باید دانست كه به این قانون اشكاالت اساسي وارد شده است.مركز، توجيه مي

 تكميل نماید.« انحناي فضا»و انشتين در این صدد بود كه نقص قانون مذكور را با اصل 

هاي تابع آن، یا در اثر نيروي گریز از مركدز بدا شدتاب    به هر صورت پس از مرگ هر خورشيدي سياره

اي كده  سهمگيني به اطراف خواهند گریخت، و یا در اثر خالء حاصل از مرگ خورشيد به طرف سياه چاله

د گشدت. و یدا بصدورت یدك كدرة      از مرگ خورشيد حاصل شده، جدذب شدده و در آن مسدتهلك خواهند    

ها و ذرات سرگردان در فضا دور زده و باالخره متالشي خواهند گردید. زمين پس از این حادثه بصورت تكه

پخش شده، منتظر نبأ عظيم خواهد بود، تا بياید و دو مرحلة خود را طي كند و پس از صدور دوم، چيدزي بده    

ت كه مرگ كره زمين، و حادثه مدذكور در روز جمعده بدر    نام محشر برپا گردد. در احادیث تعيين شده اس

 .-7و  1، 2حدیث  05ص  03رجوع كنيد: بحار: ج  -سركرة زمين خواهد آمد.
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 آنان كه همزمان با مرگ زمين خواهند مرد. -7

ي ژخود زمين نيز متالشي شده و ذرات آن در نبأ عظيم، در ميان مواد، مذاب، گداز و اندر  

بسديار  هدا نيدز در آن عدالم    ارض )قبالً شرح داده شد(. پخش خواهد گردید. پدس ذرّات بددن  

 2بزرگ پراكنده خواهند شد.

                                                
مان در ميان گفتند وقتي كه ما مردیم و ذرات بدنشود. كفار مكّه به پيامبر )ص( مي. مسئله بزرگتر مي2 

كنديم كده ذرات بددنها در    اهيم شد!؟! در اینجا مشاهده مدي خاكها و دریاها پخش گردید، آیا مجدداً زنده خو

عالمي كه از گاز و مذاب است و ميلياردها ضرب در ميلياردها و باز هدم ضدرب در... بزرگتدر از زمدين مدا      

 است، پخش خواهند شد. اكنون این موضوع را از بيان قرآن بشنویم:

م كوبنده و چيسدت آن در هدم كوبندده و متالشدي     آن در ه :القارعة ما القارعة -بسم اهلل الرمحن الرحيم

 كننده.

 شرح این سه آیه قبالً گذشت. -رساند به تو كه چيست آن قارعهو كدام بياني مي :و ما ادراك ما القارعة

 ها مانند فراش پراكنده ميشوند.آن روز )بدن( انسانيو  يكون الناس كالفراش املبثوت: 

وقتدي كده باغدداران    «. ات سفيدي كه در آب انگور دیدده ميشدوند  ذر»توضي : فراش در لغت عرب یعني 

 شود.كنند، ذرات سفيدي در آن آب دیده ميفشارند و آب آن را در تغاري جمع ميانگور را بوسيله چرخ مي

شود، بارد، و آب آن در گودالها جمع ميو معاني دیگر فراش عبارت است از: باران به دشت و صحرا، مي

نشدين شددن ذرات   اي صاف و زیبائي هسدت كده از تده   خشكد، آنگاه در جاي آن روي گل پردهميسسس آب 

دارند، سسس از گل جدا شدده و  ها در اثر تابش آفتاب خشكيده و ترك برميدرون آب بوجود آمده، این پرده

هائي در هوا پخش اي از روي آنها عبور كند بصورت ذرهشوند. اگر گلّهمانند پوست خشكيدة خربزه لوله مي

 شوند. زیرا مساعدترین مواد براي رفتن به هوا هستند.مي

فرماید: ذرات بدنهاي انسانها مانند فراش در آن عالم بس وسيع مذاب و گاز، پراكند خواهندد شدد. مدا    مي

د از ایدن آیده   گویند مرااي احترام قائليم. ميآیه نداریم، و به هر نظریه هاي دیگر در تفسير اینكاري با نظریه

این است كه انسانها در انفجار قارعه مانند حشرات پراكنده، به این طدرف و آن طدرف خواهندد رفدت. اوالً     

كندد. حتدي كدرات و كوههداي كدرات داغدون       آید و همه چيز را متالشي مدي بدیهي است وقتي كه قارعه مي

مراد از قارعه نبأ عظديم و انفجدار همده    گردند. دیگر فرصتي براي این طرف و آن طرف رفتن نيست. ثانياً مي

 هاست نه پایان عمر زمين چنانكه پيشتر بحث گردید.كهكشان
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هاي مختلدف كدرات متعددد،    هاي تكامل یافته )اي كه در بخشيژهنگامي كه مواد و انر

اندد(  سال مراحل زیادي از كمال را پشت سدر گدذارده   555/555/105/24اند و در طول بوده

از بقيده مدواد   تر روند، همين ذرات فراش كه تكامل یافتهبراي ساختمان آسمان جدید باال مي

جهان هستند، به سوي باال رفته و به صورت خاصي در خالل مواد و پيكر قشدر جدیدد قدرار    

                                                                                                               
 ها مانند پشم رنگين حالجي شده.گردد كوهو مي و تكون اجلبال كالعهن املنفوش:

اي به ایدن حالدت در خواهندد آمدد. چوپانهدا بعضدي از       كوه به هر معنائي و در هر كجائي و در هر كره

ها را در حد سوگلي دوست دارند، این قوچها را در بهار با رنگهاي مختلف فندان، خصوصاً بعضي از قوچگوس

سدانتيمتر، سدسس خطدوط دیگدري را      25كشند به عرض دهند، از سر قوچ تا انتهاي دمش رنگي ميآرایش مي

این خطوط به رندگ   كشند، هر یك ازبطور عمودي از خط مذكور بسوي پائين بدن حيوان تا زیر شكم، مي

چينند، پشم چنين گوسفندي را بدراي مصدرف مخصوصدي    ها را ميمخصوصي است. به هنگام تابستان كه پشم

 گویند.مي« عهن»دارند. عربها به این پشم جدا نگه مي

اي از ابدر كده رندگ ارغدواني دارد، حاصدل      اي پشم بصورت تودهكنند تودهوقتي كه عهن را حالجي مي

آورند كه نه سفيد است و نه سدياه. نده سدرخ    رهائي از هر رنگ در خالل هم رنگي را بوجود ميگردد. تامي

 است.« گلگون»كه نام دیگر آن  «وردة كالدهان»كامل است و نه زرد. بلكه رنگ ارغواني است و 

اینك كران پخش و منتشر شده بودند ذرّات بدنهاي آدميان كه با متالشي شدن كرة زمين در این فضاي بي

كه ارغدواني و گلگدون رندگ اسدت،     « مهل»پس از انفجار عظيم بصورت فراش در آن جهان گاز و مذاب و 

و مراحل بعددي تحدوالت جهدان آفدرینش هسدتند. ایدن ذّرات نده از بدين         « صور دوم»اند و منتظر منتشر شده

باید به عالم باالتر بروندد و   ترین مواد ارض هستند كهخواهند رفت و نه مفقود خواهند شد. اینها تكامل یافته

توانند در بخش مغز جهان بمانند. شبيه مواد تكامل یافتة مغز هویج كه باید بدراي  شان نميبدليل كمال تكاملي

 تواند در قسمت مغز بماند.ساختن قشر جدید به كار رود و دیگر نمي

نيز « انسان شناسي»در بخش  شرح داده شده و« جامعه شناسي شناخت»عامل اصلي این كمال و تكامل در 

هدا،  ها، فعاليتها، دهشبطور مشروح بيان خواهد شد. انسان گل سر سبد جهان ارض، است و این همه چرخش

هدا، ميكروبهدا،   ها و در درون اتم، و نيز فعاليت باكتريها و منظومهها، تعاطي، داد و ستد ميان كهكشاندمش

دید آوردن این مواد تكامل یافته، اسدت. در حقيقدت نبدأ عظديم محصدول      نباتها، حيوانات و... و... همه براي پ

 برداري است از كشتزار بزرگ جهان.
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 گيرند.مي

صور اول یا قارعه آمد و كارهداي خدویش را بده     2شود.در اینجا برنامه صور اول تمام مي

درآورد، ها را به صورت فراش انجام رساند. انفجار عظيم را به وجود آورد، ذرات بدن انسان

و مواد عالي را براي ساختن قشر جدید باال فرستاد و عالم ارض را به صورت عالمي گسترده و 

هداي عظديم در آن برپاسدت تدا مجددّداً      ي درآورد كه طوفدان ژپر از مواد مذاب و گاز و انر

 هاي جدیدي ساخته شوند.كهكشان

 دهد:رسد كه كارهاي زیر را باید انجام اینك نوبت به صور دوم مي

 هاي جدیدي راه بياندازد.ها و منظومهكهكشان -2

 ها را در پيكر آسمان جدید با هم جمع كرده و پيوند دهد.ذرّات بدن انسان -1

 زمينه و شرایط محشر را فراهم سازد. -7

 

 روح و برزخ
ها و محافل اندیشه و علم مطرح از قدیم چيزي به عنوان روح یك مسأله در ميان جامعه

دهد كمتر كسي پيدا شده كه روح را انكار كندد. ایدن قبيدل    ست. بررسي تاریخ نشان ميبوده ا

و آنگاه متوجه این حقيقت  1اند،پذیرفته« آهنگ در چنگ»كم مانند افراد نيز روح را دست

                                                
. از هنگام متالشي شدن كرة زمين تا انفجار عظيم و آغاز صور اول، ميليونها سدال فاصدله هسدت. و از    2 

 رسد.دوم ميباشد. آنگاه نوبت به صور آغاز صور اول تا پایان كار آن ميلياردها سال مي

شدود. مانندد   گفتند: روح از هماهنگي سلولها و اندامها و سيستم ارگانيدك بددن، حاصدل مدي    . اینان مي1 

هدا تدك   شود. اگر هر كدام از سيمهاي متعدد چنگ، حاصل ميآهنگ كه از همنوائي صداهاي مختلف سيم

شود.و اگر تك كدار  گي حاصل نميكار كنند و یك صداي غير قابل تركيب با صداي سایر سيمها بدهند، آهن

آید، سلولها و اندامهاي بددن نيدز   نكنند و صداي قابل تركيب با صداي سيمهاي دیگر بدهند، آهنگ بوجود مي

 ناميم.كنند كه ما آن را روح ميشان چيزي را حاصل ميهمين طوراند، با فعاليت همنوا و هماهنگ

ي كه روشن است و شعله زیبائي بدر سدر آن قدرار دارد،    گفت: بر شمعموریس مترلينگ در پاسخ اینها مي
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اند كه در این صورت نيز روح یك موجود ماندگار و از بين نرفتني است. زیرا از دیدگاه شده

ثابدت شدده اسدت كده      2«گدردد   موجودي عدم و هي  معدومي وجود نمدي هي»این اصل كه 

 ماند.آهنگ نيز همچنان جاوید باقي مي

معتقد بوده و هست. همه ادیان « هاها قبل از آفرینش بدنوجود روح»مكتب افالطوني به 

 1پذیرد.افالطون را نمي« تذكار»نيز به این اصل معتقدند ليكن اصل 

وسامانية  »هدا را  را در مسير تكامل مي دانند. و مكتب ارسطو روحزیرا ادیان همه چيز 

نيز بر « كانتيانيسم»و « دكارتيسم»هاي پيرو و نيز مكتب 7داند.مي «احلدوث و روحانية البقاء

                                                                                                               
اي شود؟ نوازندهشود. این شعله چه شد؟ كجا رفت؟ آیا عدم گشت؟ وجود عدم نميفوت كنيد. شعله ناپدید مي

دارد، دیگر آهنگي كه انگشتانش را از روي سيمها بر مي شنویم وقتينوازد و ما آهنگ آن را ميچنگ را مي

عددم  »شود. اگر كمي در همدين جملده   چه شد؟ كجا رفت؟ آیا عدم گشت؟ وجود عدم نمي نيست، آن آهنگ

 باز وجود است.« گشتن»بينيد كه نتيجه هر فكر كنيد. مي« گشت

 مشروحاً خواهد آمد.« عمل»مسئلة بقاي هر آهنگ، هر صدا و هر عمل در مبحث 

 گردد، قبالً بحث گردید.نمي« ایجاد». راجع به اینكه این قانون چيست و این قانون شامل مرحله 2 

اند. هنگدامي كده   اند و بر همه چيز عالم بودهها قبل از بدنها وجود داشته. افالطون معتقد بود كه روح1 

شان فراموش شد. یعني مانند آتش در زیر خاكستر، مدفون گردیدد. و آنچده در ایدن    وارد بدن شدند، معلومات

گفت دليل این اصل، دریافتي اسدت كده   یاد آوري معلومات گذشته است. او ميگيرند در حقيقت، عالم یاد مي

 هر انسان در خود و در معلومات و یادگيري خود، دارد.

بينيدد كده   هاي بعضي از دانشمندان و بزرگان معاصدر خودمدان مدي   . و آنچه كه در گفتارها و یا نوشته7 

شكل تكامل یافتدة سدخن ارسدطو اسدت. یعندي      « یدآروح بوسيله حركت جوهري از جسم پدید مي»معتقدند 

سسس مال صدري «. آیدیابد و بوجود ميروح پس از آفرینش بدن، از بدن نشأت مي»ارسطو فقط گفته بود كه 

را عنوان كرد و گفتة ارسطو بدین ترتيب توجيه گردید. و اینك بزرگدان مدذكور   « حركت جوهري»مسئلة 

آورند. یعني این گفتار بينش فلسفي آنها است، نه مزبور را به زبان یا قلم مينيز در مقام بحثهاي فلسفي، گفتار 

بينش اسالمي آنها در مقام تبيين مسائل از دیدگاه اسالم. وگرنه آنان نيز در مقام بحث از اسالم معتقدندد كده   

 اند.ارواح قبل از ابدان وجود داشته

باز كرده و  «خلق االرواح قبل االوساد» بحار فصل مخصوصي تحت عنوان 62مرحوم مجلسي در جلد 
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 پایة وجود روح مبتني هستند.

به هر حال وجود و بقاي روح امروز از مسلمات علمي اسدت بده طدوري كده تقریبداً در      

 گيرد.تجربي قرار مي ردیف علوم

هستند. زیرا « وسمانية احلدوث»از نظر اسالم روح و همة مخلوقات و سرتاسر كائنات 

و ایدن   2پدید آمده، آفریدده شدده اسدت.   « ایجاد»همه چيز از آن ماده كوچك كه در مرحلة 

ها پس از ساختمان بددن و جندين در رحدم، از خدود بددن نشدأت       بدان معني نيست كه روح

 1یابند.مي

                                                                                                               
بر این پایه استوار اسدت   62نصوص زیادي از اخبار و احادیث آورده است. و این در حالي است كه همه جلد 

و همه احادیث جلد مذكور در این جهت است و اگر همه احادیثي كه داللت بر این موضوع دارند، در اینجا 

الً در اینجا جاي بدهيم، عالوه بر این، احادیث زیاد و فراواندي در مجلددات   ذكر شوند، باید جلد مذكور را ك

دیگر بحار هست كه آنها نيز داللت بر این موضوع دارند. مثالً از آن جمله است حدیثهائي كه داللت دارندد  

 بر خلقت نور و روح حضرت رسول و اهل بيتش )صل اهلل عليهم اجمعين( قبل از همه چيز.

آن ماده اوّليه كوچكي كه ایجاد شدده اسدت را، گداهي    « ع»و بيانات پيامبر )ص( و آل البيت . احادیث 2 

به هر صورت منشاء همه چيز را همان مدادة   -مادة فشردة پر نور -«ماده»نامند و گاهي مي« گوهر خضراء»

لد مدذكور بدر   بحار كه تقریباً همة ج 03دانند. براي بررسي احادیث مذكور رجوع كنيد به جلد كوچك مي

 چرخد.این محور مي

 در بينش اسالم، روح ماده نيست، امّا مادي است.

 . اسالم در مورد روح به چند مرحله معتقد است:1 

 ها در حالت آزاد خود هستند.الف: عالم ارواح: در این عالم روح

ارندد. و همچندين داراي   ها در رحم مادر روح نباتي یعني قدوة رشدد را د  ها(: بدنب: عالم ابدان )عالم بدن

كند( هستند. سدسس در پایدان سده    روح حيواني )یعني روحياتي كه گوشت زنده دارد و با حيات نباتي فرق مي

شود. و آنچه مورد بحدث اسدت همدين روح    ماهگي پس از ورود به چهار ماهگي روح انساني به آنها داده مي

هدا در حدالتي كده داراي سده روح هسدتند متولدد       انخواهيم دید كه انس« پيدایش انسان»اخير است. در فصل 

 شوند.مي

 ماند.ج: روح پس از جدائي از بدن، زنده و جاوید مي



 تبيين جهان و انسان  252
 

 

ها را در این قصه به شما نخواهيم گفدت، و نقدل آن   داستان چگونگي پيدایش روح و روح

كنيم. در اینجا هنوز مشدغول مطالعده پيرامدون كليدات     واگذار مي« پيدایش انسان»را به قصة 

رود. و چدون انسدان واالتدرین    هستيم كه جهان از كجا آمده و بده كجدا مدي   « شناسي جهان»

موجود این جهان و نتيجة آفرینش آن اسدت، در ضدمن جریدان جهدان بده سدراغ انسدان نيدز         

اعدم از جسدم و روح او،   « انسان از كجا آمدده »رویم. یعني در این مباحث كاري با این كه مي

گيري خدواهيم نمدود. و بدراي بدرهم نخدوردن      را پي« رودا ميانسان كج»نداریم. اما موضوع 

 اي نداریم.ها، به جز این روش چارهترتيب بحث

هایي هستند كه چند هزار سال پيش از ایدن، از  گردیم: روحبه اصل مطلب باز مي اینک:

جددا  ها هاي دیگري نيز تا پایان عمر كرة زمين از بدناند، روحهاي مربوطةشان جدا شدهبدن

هایي در هنگام متالشي شدن كره زمين به ایدن سرنوشدت دچدار    خواهند شد و همچنين روح

گيرندد. بدرزخ یعندي:    خواهند شد. همگي مانند كاروانيان پشت سر هم در عالم برزخ قرار مي

حالتي ميان دو حالت، عالمي ميان دو عالم. و همچنان منتظر فرا رسديدن صدور دوم خواهندد    

 بود.

كار نشسته و منتظر باشند، نيستند مانند افرادي كه در یك محل جمع شده و بي البته آنان

و خود عالم برزخ یك عالم زیستي خاصي است. همچنان كه عالم جنين عالم ركود و ایستایي 

                                                                                                               
صدرفنظر شدود. در   « عدالم ارواح »تفسير بيانات اسالم بر طبق فلسفه ارسطوئي الزم گرفتده اسدت كده از    

. و نيز در اسالم عالم دیگري بده  از مسلمات اسالم و مورد اجماع سنّي و شيعه است« عالم ارواح»صورتي كه 

معرفي شده كه بحث شيرین و شنيدني دارد و به فصل انسان شناسدي و پيددایش انسدان، واگدذار     « عالم ذرّ»نام 

 گردد.گردد. و همچنين سایر مسائل مربوط به روح بدانجا حواله ميمي

لسدفه اسدالم اسدت. مكتدب     فلسفه ارسطوئي، فلسفه ارسطوئي است )و بس محترم( و فلسفه اسدالم نيدز ف  

ارسطو، مكتب ارسطو است، مكتب اسالم، مكتب اسالم است. و فلسفه اسدالم و اهدل بيدت )ع( را در كتداب     

كنند توجهي در این است كه بعضي از جوانان احساساتي گمان ميایم، و بيشرح داده« جامعه شناسي شناخت»

 لسفه.كه: اسالم منهاي فلسفه ارسطوئي، یعني اسالم منهاي ف
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اي از هسدتي،  هدا مرحلده  نيست، عالم برزخ عالم ركود و ایستایي نيست. هر كدام از این عدالم 

 برخي كوتاه و بعضي با زماني بس طوالني و مدید. بودن و شدن انسان است.

همان طور كه اگر انسان در عالم جنين آسيب دیده و دچار نقص شود، نتيجه آن در همين 

شود، همين طور اگر در ایدن عدالم   عالم حياتي و زیستي او عيان گردیده و دچار مشكالت مي

د شد. بدرزخ بدراي نيكوكداران    دچار لطمه و نقص شود، در عالم برزخ دچار مشكالتي خواه

اند یك عالم زیستي پر عالم زیستي واال و پرشكوه، و براي بدكاران كه به روح خود لطمه زده

 2ها و عذاب است.از گرفتاري

 

 سرزمین محشر

 چگونگی بازیابی حیات -طول مدت برزخ
ید تولد اكنون داستان به جایي رسيده است كه صور اول نبأ عظيم دميده شده و آسمان جد

یافته و از مواد متعالي قشر جدیدي ساخته شده. و ایندك ذرات فدراش در جداي جداي قشدر      

 1اند. در طول زمان مدیدي به روي قشر جدید كه كرة بسيار بزرگي اسدت، جدید قرار گرفته

                                                
. در هستي شناسي اسالمي، برزخ مانند بهشتي اسدت بدراي نيكوكداران، و مانندد دوزخدي اسدت بدراي        2 

 بدكاران.

هاي پيش. معلوم است كه مراد از این كره بزرگ سط  همان آسمان جدید اسدت كده   . از سلسله بحث1 

 افتند.دوم به چرخش مياي است و در درونش ميلياردها كهكشان و منظومه و كره كه با صور خود كره

و ظاهرًا نباید نيدازي بده تكدرار بحثهداي گذشدته باشدد. و در روایدات سدرزمين محشدر داراي وسدعت           

 انگيزي معرفي شده است.شگفت

ببين تفاوت ره از كجا تا  -كنند كه محشر در روي همين كره زمين خواهد بوددر تلقي عاميانه تصور مي

گدردد. اساسداً كدرة زمدين در     با هزاران اشكال علمي و اعتقادي مواجه مي این بينش بدون مبالغه -به كجاست

 كند.رود و دیگر هرگز شكل مجدد پيدا نميشود، از بين مياي كه متالشي ميهمان لحظه

: هو املفين هلا بعاد ووودهاا حّتاي يصاري مووودهاا كمفقودهاا       :فرمایدمي -عليه السّالم-امير المومنين 
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 آن قرار دارند.« ادیم»راه یافته و در 

حيدات  »دهند كه داراي مياي را تشكيل هاي زندهها ملكولدر ادیم آن كرة بزرگ فراش

آیندد و پيكدر جدیدد داراي    و جمع شده به صورت پيكر جدید انساني در مدي  2هستند.« نباتي

هدا حيدات مجددّد را در    ها به آنها پيوسته و انسدان آنگاه با صور دوم روح 1روح گياهي است

د( یابند. به این ترتيب مشخص شدكه جایگاه محشر روي كره بدزرگ آسدمان اول )جدید   مي

 است.

شوند به گذشته خود فكر كرده و ها در محشر زنده ميجالب این است هنگامي كه انسان

اند، بيش از چند ساعت نگذشته اي كه مجدّداً زنده شدهیابند كه از زمان مرگ تا لحظهدر مي

است. زیرا همان گونه كه انسان به هنگام خواب از گذشت زمان اطالع ندارد، پس از مرگ 

باشد، به اندازه یك روز یا بخشي از آن، تصدور  زمان طوالني را كه ميلياردها سال مي نيز آن

هدا بديش از آن نخواهدد بدود.     یعني در حقيقت زمان طوالني مذكور براي روح 7خواهد كرد.

                                                                                                               
گدردد. یعندي گویدا از اول نبدوده اسدت و      كند بطوري كه بود و نابودش یكي ميرا فاني ميخداوند كرة زمين 

 114، ابدن ابدي الحدیدد. و    171نهج البالغده: خطبدة    -بيان فرموده است،« مفقود»جالب این است كه با لفظ 

 .6ح  75ص  03و نيز بحار: ج  -في 

 ( توضي  داده شد.15. در پاورقي باال )شمارة 2 

راجع به اینكه پيكرها بصورت گياه از زمين محشر خواهندد روئيدد، احادیدث زیدادي داریدم. از آن      . 1 

 بحار. 3ج  75و  77به ترتيب صفحه  4و  2جمله است حدیث شماره 

 تذكر: در اینجا یك نگاه مجدد بر شكل نمادي نقاشي شده كه پيشتر داشتيم، الزم است.

گویدد  مدي  قال كم لبثاتم يف االرض عادد سانني:    ه مومنون است:سور 227و  221. این جمله پيام آیه 7 

گویند درنگ كردیم )بمقدار( یك روز یا بخشي  قالوا لبثنا يومًا او بعض يو : -چقدر درنگ كردید در زمين

 از یك روز.

رساند كده  در این آیه گواه است كه جایگاه محشر در ارض نخواهد بود. این مي« في االرض»توجه: لفظ 

پرسند كه پدس از مدرگ چقددر در ارض منتظدر     جائي است و ارض جاي دیگر، در محشر از آنها مي محشر

 ایم.گویند یك روز یا بخشي از یك روز در ارض درنگ كردهاید؟ ميماندید تا اینك كه در اینجا زنده شده
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تعجب نكنيد، اگر با اندكي توجه و دید وسيع به عظمت جهان خلقت )كده بيدانگر عظمدت    

گونه مسائل را بررسي كنيم، جاي تعجبي نخواهدد داشدت. و ایدن     نهایت خداوند است( اینبي

 هاي كلي دست یافت.توان به رقمموضوع یك محاسبه زیبایي هم دارد و مي

امدا بدراي چندين عملدي      2تر ارائه كنيم.تر و تجربيتوانيم مسأله را قدري ملموسیعني مي

                                                                                                               
سدورة   01: آیده  كنند بر این خصوصيت رابطة روح با زمان، مثلو آیات دیگري نيز هستند كه داللت مي

دهد شدما را پدس جدواب    آن روز ندا در مي يو  يدعوكم فتستجيبون حبمده و تظنون ان لبثتم ااّل قلياًل: اسراء:

سدوره طده:    252و  257ایدد مگدر كمدي. و نيدز آیده      كنيد كه درنگ نكدرده دهيد با حمد او و گمان ميمي

…  -گویند درنگ نكردیدد مگدر دو شدبانه روز   ي: آهسته به همدیگر ميتخافتون بينهم ان لبثتم ااّل عشرًا

گویدد درندگ نكردیدد    از ميان آنها آنكه وضعيتش نسبتاً خوب است مي: يقول امثلهم طريقه ان لبثتم اال يومًا

 مگر یك روز.

شود كه گذشت زمدان بدراي روح   كنند. و معلوم ميبحث مي« مجرمين»توضي : این دو آیه در شرح حال 

و  «یدك روز »و حدد وسدط آن   « بخشي از یدك روز »گونگي اعمال او است. حداقل آن در برزخ بسته به چ

 حداكثرش نيز ده شبانه روز است.

و يو  تقو  الساعة يقسم اجملرمون ما لبثاوا غاري سااعة كاذلك     : فرمایدسوره روم مي 06و  00و نيز آیه 

ب اهلل ايل يو  البعث فهذا يو  البعث و لكاّنكم  و قال الذين اوتو العلم و اال ان لقد لبثتم ىف كتا -كانوا يوفكون

اند مگر سداعتي  خورند مجرمان كه درنگ نكردهشود قيامت سوگند ميو روزي كه برپا مي كنتم ال تعلمون:

 اند.  گفتهاند )در دنيا( باطل ميشان( كه بودهشود براي)بخشي از زمان( این چنين )واض  مي

اند، امّا مومنين بوسديله علمدي كده    اشت كه ميلياردها سال درنگ كردهتوضي : مجرمين توجه نخواهند د

 دارند خواهند دانست كه این مدت كم در حقيقت ميلياردها سال بوده است.

آن روز  و يو  حيشر هم كأن مل يلبثوا ااّلساعة من النهار يتعارفون بيناهم:  سوره یونس: 20و همچنين آیه 

 كنند.اي از روز را و همدیگر را شناسائي مياند مگر تكّهگ نكردهكند آنان را گویا درنمحشور مي

 و همچنين چند آیه دیگر.

. پيشتر گفته شد كه روح ماده نيست ليكن مادي است. رابطة زمان با مادّه بطوري است كه ميان زمدان  2 

گدردد، از  مي و فشردگي ماده و سرعت حركت آن یك نسبت دقيقي هست. به همان ميزاني كه ماده بسيطتر

 شود.درنگ زماني آن كاسته مي
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 رداخت.حوصله زیاد و نيز عشق و عالقه الزم است تا بتوان بدان پ

 

 جایگاه بهشت

 تفکیک میان آیات
اكنون داستان محشر را تا همان جایي كه شرح داده شد به یاد داشته باشديم. پدس از یدك    

                                                                                                               
روح نه مادّة فشرده است كه با درنگ زیاد زمان مواجه گردد و نه صرفاً انرژي است كه رابطة زمان بدا  

او تقریباً به حالت صفر برسد. و در حدي است كه ميلياردها سال بدرایش بمقددار ده روز یدا بخشدي از روز،     

 گردد.محقق مي

دقيقده بدا    275اي )كه سرعت زیادي داشته باشد( در فضدا حركدت كندد    فضائي با سفينهاگر یك مسافر 

سدال از عمدر زمدين     555/705ساعت خویش در فضا گردش كند. آنگاه به زمين برگدردد خواهدد دیدد كده     

 گذشته است.

 اكنون از مسئله روح صرفنظر كرده و یك محاسبه در مورد همين مسافر كه یك انسدان زندده و داراي  

 جسم است، به عمل آوریم.

بحث گردید، اگر براي هر كدام از آن روزها شبي را نيدز در نظدر   « ستة ايا »همان طور كه در مبحث 

 -بگيریم و هر شب از شبهاي ششگانه را بدا یكدي از آنروزهدا مسداوي بددانيم فاصدلة زمدان ميدان دو صدور         

هداي  ن مسافر فضائي به همين مددت از سدال  خواهد بود. با سال زمين ما، اینك اگر همي 555/555/110/24

 زمين در فضا گردش كند، چند ساعت یا چند روز باید در فضاء بماند.

214/532/01 =555/705 ÷555/555/110/24 

032/636514 =27 ×214/01532 

 032/636514÷ 65= 221/22141هائي كه او با ساعت خود در فضا درنگ كرده است. مجموع دقيقه

 22141/ 221÷ 12= 135/ 54514ي كه او در فضا گردش كرده است. مجموع روزهائ

پس زمان مساوي زمان برزخ نسبت به این مسافر كمتر از یكسال خواهد بود. و همين زمدان بدراي یدك    

كنيد كه تفاوت ميان یك انسان زنده، با یدك روح تنهدا نسدبت    باشد. مشاهده ميروح كمتر از یك روز مي

 است. 135/2ساعت است، و یا  12، و ساعت 22141/ 221ميان 

 كه در آغاز این كتاب شرح داده شده رجوع فرمائيد.« زمان»در این مبحث به مبحث 
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بحدث نمدوده و سدسس بقيّده     « جایگداه بهشدت  »نگاه كلي به آیات مربوط به معاد، در مدورد  

 ماجراي محشر را خواهيم شنيد.

اند بدالغ بدر یدك    جود دارد. به طوري كه گفتههاي بسياري در قرآن در مورد معاد، وآیه

كه كدام یك به پایان عمر منظومه مربوط است و  -هاگردد. تفكيك ميان آیهسوم قرآن مي

دهد. گوید و یا كدام آیه ماجراي نبأ عظيم را شرح ميكدام یك از مرگ كرة زمين سخن مي

مجمدوع  »از آنهدا بده معنداي    به معناي كرة زمين و كدام یدك  « ارض»و كدام لفظ از الفاظ 

 سخت دشوار است. -به كار رفته؟« محتواي آسمان اول

كندد، ایدن دشدواري نده بددین      و كار و فعاليت مداوم تحقيقاتي چندین ساله را ایجاب مي

-بيدت  جهت است كه كالم خدا )نعوذ باهلل( اعوجاج دارد و نه بدین جهت كه بياندات اهدل  

هداي  صي  نيست. بلكه علت اصلي این گرفتاري بزرگ جریانروشن و بليغ و ف -عليهم السّالم

هاي اول اسالم بر فرهنگ عمومي اسدالم رودخانده   عقاید غير اسالمي است كه در طول سده

 وار وارد شدند.

این دشواري تفكيك ميان آیات موجب آن گردیده كه باورهاي عجيدب و غریبدي بدراي    

شوند كه حيوانات نيز محشدور  مثال معتقد ميبعضي از محققين اسالمي حاصل شود. به عنوان 

خوانند و چون براي آنها تفكيك دشوار را مي «واذا الوحوش حشرت»خواهند شد. زیرا آیه 

 رسند.است، به چنين باوري مي

خواهيم گفت كه تنها انسان به دليل تعالي روح « انسان شناسي»اگر توفيق باشد در مبحث 

گدردد. و حيدوان   رسد و به همين جهت الیق حشر مدي مي و جسمش به واالترین درجه كمال

بده  « روح حيواني»و « روح نباتي»فاقد آن روح است. زیرا آن روح روحي است كه عالوه بر 

آورد و ایدن  انسان داده شده و او داراي سه روح است: دشواري تفكيك مسائل زیادي پيش مي

نمودید كه بيدان  اسالمي نبود، مشاهده ميهاي غير و اگر آن جریان 2مسأله یكي از آنها است.

                                                
. بهتر است به عنوان نمونه همين مسدئله را بدر اسداس تفكيدك آیدات سدورة تكدویر مالحظده كنديم          2 

 فرماید:مي
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 اسالم چقدر روشن و واض  است.

                                                                                                               
 خورشيد منقب  گردد.آنگاه كه  اذا الشمس كّورت: -بسم اهلل الرمحن الرحيم

هائي كه از خورشيد نور گرفته و به چشم مدا ندوراني   كره -ها منكدر شوندو نجم: و اذا النجو  انكدرت

 نور شوند.آیند، بيمي

 ها مرگ منظومه و كره زمين است.تا اینجا موضوع بحث آیه

 و آنگاه كه پرها خالي شوند. و اذا العشار عّطلت:

« عریدان »و « لخدت »معناي اصلي وحشدي،   -ها پدیدار گردند.نگاه كه عریانو آو اذا الوحوش حشرت: 

 شود.پوشند به همين خاطر به آنها وحشي گفته مياست چون حيوانات لباس نمي

 و آنگاه كه دریاها مشتعل شوند.و اذا البحار سجرت: 

« خالي شدن پرهدا »این سه آیه هم ناظر به نبأ عظيم و انفجار عظيم مجموعه كهكشانها هستند. و مراد از 

هاي سوم و چهارم سورة انشقاق، ایدن آیده را بدراي مدا     ها در اثر انفجار همگاني است. و آیهآزاد شدن انرژي

ایدن  « هاپدیدار شدن عریان»و مراد از . تو القت ما فيها و ختل -و اذا االرض مّدتفرماید: كنند. ميتفسير مي

ماند: گاز، مذاب و انرژي، دیگر از این همده موجدودات كده در    است كه در انفجار بزرگ فقط سه چيز مي

هاي مختلف هستند، خبري نخواهد بود، درخت از لباس درخت بودن، كوه از قيافه كوه بدودن،  اشكال و لباس

كره بودن، منظومه از چهره منظومه بودن، و ... و ... خارج خواهندد  سنگ از شكل سنگ بودن، كره از شكل 

 ها در آن عالمي كه دریائي از مذاب است خواهند بود.ها و بدون این شكلشد. آن روز همگي بدون این قيافه

 و چهار آیه بعدي مربوط به احواالت محشر است:

 آميزه شوند.و آنگاه كه روحها با جسم، )مجدداً(  و اذا النفوس هووت:

 ها سئوال شود.و آنگاه كه از زنده به گور شدهو اذا املوءدة سئلت: 

 به كدام گناهي كشته شده است. باّي ذن  قتلت:

 ها )ي اعمال( باز گردد.و آنگاه كه نامه و اذا الصحف نشرت:

هد شد. بحث خوا« جایگاه بهشت»و سه آیه بعدي نيز به تعيين جایگاه بهشت مربوط است كه در بخش 

 پردازد.و بقيه آیات این سوره به نصای  و ارشاد و هدایت مردم مي

تواند درست باشدد. زیدرا   ها محشور خواهند شد، نميبر اینكه وحشي« اذا الوحوش حشرت»تفسير آیه 

كند. و حدیث قابل قبول )یعني حدیثي كه سند آن هنوز یك آیه پس از آن در خصوصيات نبأ عظيم بحث مي

 باشد( نيز براي این تفسير وجود ندارد.« موثق»در حد 
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بهشت در كجاست؟ ادیان دیگر مانند مسيحيت و یهودیت، با توجه بده   جایگاه بهشت:

اند، به این سئوال پاسخي ندارند. و پيدروان ایدن ادیدان    طفره رفته« تبيين معاد»اینكه از اول از 

« پدذیرش تعبّددي  »ه سئوال در مورد معاد هستند. و تنهدا بده   موظف به بایگاني كردن هر گون

این سدئوال را نيدز    2«ونّزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء»كنند. اما اسالم بر اساس بسنده مي

 تبيين و پاسخ داده است.

در سورة تكویر پس از بيان مراحل: مرگ خورشيد، مرگ كرة زمين، نبأ عظديم و زندده   

 :َو ِإَذا السَّماُء ك ِشَطْتفرماید: رسد ميهاي بهشت ميبت به گشایش دربشدن براي محشر، نو

 و آنگاه كه آسمان گشوده شود: مانند گشوده شدن هر چيز سر بسته.

 و آنگاه كه دوزخ برافروخته شود. :َو ِإَذا اْلَجِحيُم ُسعَِّرْت 

 1ر كشيده شود.و آنگاه كه بهشت به نزدیك محش :َو ِإَذا اْلَجنَّة  أ ْهِلَفْت 

گردد. بهشدت  اي برقرار ميراهي به آسمان باز و به وسيله آن ميان بهشت و محشر رابطه

زمين و نيز موجوداتي كه در آسمان اول است. كدام آسمان؟ بهشت آدمياني كه امروز در كرة

كنند، در آسمان اول است. كده در ایدن قيامدت بدا پيددایش      احتماالً در سایر كرات زندگي مي

آسمان جدید در روي آسمان جدید محشور شده و به آسدمان بداالتر كده امدروز آسدمان اول      

 شود خواهند رفت.ناميده مي

كنيم: در انفجارهداي عظديم   تر مطرح ميقدمي پيش گذارده و مسأله را به صورت بزرگ

بوده نيز موجودات عاقل و مكلفي  «ستة اّيا »هاي قبلي، یعني در هر كدام از شش روز قيامت

 7اند.و به بهشت خودشان رفته

                                                
 سوره نحل. 45. آیه 2 

 ها اشاره گردید.. در صفحات پيش به این آیه1 

این موضوع شرح داده شده، و از بيان امام بداقر )ع( شدنيدیم   « ایام ستة»ها( و . در مبحث )تكرار قيامت7 

شان را بده بهشدت و   شان را برپا داشته و بهشتيانيامتكه فرمود: خداوند قبالً هم موجودات عاقل آفریده و ق

 شان را به دوزخ فرستاده، پس از شما مردم، نيز باز مخلوق عاقل خواهد آفرید.دوزخيان
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در قرآن و احادیث از طول بهشت ذكري به ميان نيامده است. اما  عرض و طول بهشت:

                                                                                                               
شدود.  این حدیث را از سه طریق و از سه سلسله سند، بحث كردیم. و دیگر از تكرار آنها خدودداري مدي  

ین است كه از هفت آسمان كه امروز وجود دارند روي شش تا از آنهدا  آنچه باید در اینجا توضي  داده شود، ا

بهشت است و روي آسمان هفتم بهشت نيست. زیرا آسمان هفتم انتهاي جهان خلقت است. شداید یدك نگداه    

دهندد كده رسدول اكدرم     دیگر به تصویر ترسيمي نمادي در اینجا هم الزم باشد. احادیث معراج به ما شرح مي

ارد شده و بهشتيان را مشاهده كرده اسدت كده مشدغول برخدورداري هسدتند. و نيدز بده مدا         )ص( به بهشت و

گویند كه حضرتش در معراج افرادي را كه معذب بودند مشاهده كرده است. این احادیث جزئيات زیدادي  مي

 دهند.از بهشت و دوزخ را شرح مي

برپا نشده و هنوز كسي بده بهشدت و   دانيم كه هنوز قيامتي كه در پيش روي جهان است از طرفي هم مي

دوزخ نرفته است. و هنوز صور اول و صور دوّم دميده نشده. پس این بهشتيان و دوزخيان كده احواالتشدان در   

گویند كه پيامبر )ص( مشاهدات مزبدور از بهشدت را، در   احادیث معراج آمده كيستند؟ و احادیث معراج مي

 آسمانها كرده است.

نتوانستند معاني این احادیث را بفهمند، اقدام به تاویل همدة احادیدث معدراج، بلكده      ها براي اینكهبعضي

سساریم زیرا كه اینان شان مياند، كه ما كاري به آنها نداریم و آنان را به خدايدست به تاویل اصل معراج زده

 «.انداند صورت مسئله را پاك كردهچون در حل مسئله وامانده»

گویند بهشدت بده تددریج در    كه مي« عمل»حادیث معراج از طرفي، و وجود احادیث و همچنين: وجود ا

شود، باعث شده است كه جنجال بزرگي در محافل كالمي و علمي مسلمانان برپدا شدود.   ها ساخته مياثر عمل

تكيده بدر   اي نيز با گفتند كه بهشت خلق شده و كامالً آماده است. و عدهاي با تكيه بر احادیث معراج ميعده

هدا  گفتند كه بهشت بده تددریج و بدا صددور اعمدال انسدان      ، مي«تجسم عمل»احادیث عمل، خصوصاً احادیث 

 «خلاق السااعة  »شود. حتي بعضي پيدا شدند گفتند كه خداوندد بهشدت را در روز محشدر بطدور     ساخته مي

 خواهد آفرید.

افرادشدان هدم، هدم اكندون در آنهدا      هاي قبلي ساخته شدده و  هاي قيامتامّا حقيقت این است كه بهشت

اش موجود اسدت. و اعيدان آن بدا    هستند. ليكن بهشت مردمان امروزي كرة زمين )و شاید سایر كرات( عرصه

 شود.صدور اعمال انسانها، به تدریج ساخته مي

فرمائيد كه اگر به همراه آیات و احادیث گام برداریم به چه سدهولت، مسدائل مشدكل حدل     مشاهده مي

 یابد؟!ردد؟! و چه زیبا هر گروه از احادیث جاي خود را ميگمي
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 گوید:راجع به عرض بهشت دو آیه به طور صری  سخن مي

و بهشتي كه عرض آن برابر عرض آسمان و  2:َو َونٍَّة َعْرُضها َكَعْرِض السَّماِء َو اْلَأْرِض -1

 ارض است.

در این آیه چند نكته را باید به دقت به یاد بسساریم: الف: بدیهي است كده مدراد از لفدظ    

است. كه پيشتر بيان گردیدد. ب: سدط  كدروي    « مجموع محتواي آسمان اول»در آیه « ارض»

كافي بوده و كلمدة طدول    داراي عرض و طول نيست و به همين جهت لفظ عرض در مورد آن

باشد. یعني در مورد آن به ميان نيامده است. ج: عرض بهشت به اندازه یك آسمان و ارض مي

 اندرون كره بزرگ بهشت تنها یك آسمان است و ارض.

هدا و ارض  و بهشتي كه عرض آن بر آسمان 1:َو َونٍَّة َعْرُضها َكَعْرِض السَّماِء َو اْلَأْرِض -2

 است.

با صيغة جمع آمده است. آیا منافاتي ميدان ایدن دو آیده وجدود     « سموات»آیه لفظ در این 

گوید كه عرض آن برابدر بدا تنهدا یدك آسدمان و      ترین بهشت سخن ميدارد؟ آیه اول از پایين

كند كده چنددین آسدمان و نيدز ارض در     هاي باالتر بحث ميارض است. و آیه دوم از بهشت

 درون كرة آن وجود دارد.

ترین بهشت موجود نيز پس از چندین قيامت )بعد از قيامتي كه در پيش روي جهدان  پایين

 7است( شامل چندین آسمان و ارض خواهد شد.

 فهميم:از این دو آیه مطلب دیگري نيز مي

دالیلي كه قبالً اقامه كردیم بر اینكه بهشت در آسمان است، یعني هر آسمان )به جدز   -2

                                                
 سورة حدید. 12. آیه 2 

 سوره آل عمران. 277. آیه 1 

 . تفسير این دو آیه نيز یكي از مسائل اختالفي شدید ميان مفسران و نيز متكلمان بود.7 

ه بده اسدرائيليات و   كنيدد و در اثدر عددم توجد    ليكن با سبك گام به گامي كه در این كتاب مشاهده مي

 شود.سخنان غير اهل بيت )ع(، سيماي زیباي كالم خدا روشن مي



 تبيين جهان و انسان  222
 

 

آسمان است، نسبت بده آسدمان بداالتر از خدود، ارض اسدت و       آسمان هفتم( در عين حال كه

 2شوند.همچنين در عين حال بهشت نيز هست، با این دو آیه تأیيد و تقویت مي

هدا  در حادثة بزرگ نبأ عظيم تنها ارض )محتواي آسمان اول( دچار آن شده و آسمان -1

 1شوند.همچنان ثابت باقي خواهند ماند و متالشي نمي

 

 ل جهان سیر تکام

 و ماهیت بهشت
از مركز آن تا انتهدا و  « شعاع»اگر به تنه بریده شدة یك درخت نگاه كنيد، و یك خط 

لبه محيطش بكشيد، سسس در روي همين خط به مطالعه بسردازید. خواهيد دید كه قشدر اول  

تر است، و همچنين قشر دوم نسبت به قشر اول، و قشر سوم نسبت به ، كامل«مغز درخت»از 

تر است. این مسدأله را در هدویج   قشر دوم. تا برسد به آخرین قشر آن كه از همه تكامل یافته

توانيد بررسي كنيد. مغز هویج مواد خام است و قشدر اول آن نسدبت بده مغدز تكامدل      هم مي

 تر است و....یافته

                                                
 . رجوع كنيد به شكل ترسيمي نمادي نقاشي شده.2 

و جاویددان  « خالدد ». این موضوع ادّله دیگر هم دارد. قرآن در آیات متعدد فرموده اسدت كده بهشدت    1 

 ه است. ليكن دو آیه را باید در این مبحث بررسي كرد:است. و این مسئله در احادیث هم از مسلمات تلقي شد

شود در صور پدس  و دميده مي و نفخ يف الصور فصعق من يف السموات و من يف االرض ااّل من شاء: الف:

 .-زمر 64 -شود آنكه در آسمانها و ارض است، مگر آنكه بخواهدمدهوش مي

شدود در  و روزي دميده مي االرض ااّل من شاء: و يو  ينفخ يف الصور قفرع من يف السموات و من يف ب:

 ترسد آنكه در آسمانها است و آنكه در ارض است، مگر آنكه خدا بخواهد.صور پس مي

شود كه آن انفجار عظيم كده در ارض رخ خواهدد داد، در آسدمانها هدم موجدب      ها استفاده مياز این آیه

ین نيست كه آسمانها هدم متالشدي خواهندد شدد. شداید      دلهره و ترس شدید خواهد گردید. اما این به معناي ا

 یادآوري دوباره مثال درخت و هویج و قشرهاي آنها در اینجا مفيد باشد.
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دي نسبت هاي مااند. اما این عالمها از مادّهجهان نيز همين طور است. همه ارض و آسمان

تر است. یعني پيكر مادي آن به همدیگر تفاوت زیادي دارند. آسمان اول از ارض تكامل یافته

تر است. و همچنين آسمان دوم از آسمان اول، تا برسد به آسمان هفدتم كده از   از ارض، بسيط

 تر است.تر و بسيطهمه تكامل یافته

ي كمال اسدت. جهدان كمدال جدو و     ، به سو«ایجاد»سير جهان از آغاز پيدایش، از مرحلة 

تكامل طلب است. و براي این هم آفریده شده، به همين جهت در بهشدت، غدم نيسدت. فسداد     

هدا  نيست. دلهره، ترس، نگراني وجود ندارد. هر خوبي در آنجا هسدت بددون ایدن كده بددي     

 2حضور داشته باشند.

                                                
یعني بهشت در مقایسه با ایدن  «. اطالق»شود، نه بطور بيان مي« نسبيت»ها در خط . البته همه این سخن2 

مال مطلق فقط از آن وجود متعال خداوندد اسدت. و   دنيا، داراي این خصوصيات است. و گرنه خير مطلق، و ك

نهایدت  نهایت است و رسديدن بده بدي   هي  چيزي به كمال مطلق نرسيده و نخواهد رسيد. زیرا كمال مطلق، بي

پيوسدتن  « اّناا الياه راوعاون   » ها باور دارند كه مدراد از نهایت است. و اینكه بعضينهایت، بيمحال است. بي

رود كه به حدّ خدائي برسد امّا بيت)ع( سازگار نيست، جهان ميست، با مكتب اهلا« وحدت»به « هاكثرت»

 هرگز به آن نخواهد رسيد.

گردیم به تفاوت دنيا و بهشت: این دنيدا از مثبدت و منفدي تشدكيل     اینك پس از تذكر مهم مذكور، برمي

همه از مثبدت و   …و …و  شده است. اتم از مثبت و منفي تشكيل شده است، خاك، ابر، باد، مه، خورشيد

اند. معناي سير به كمال یعني اگر از مركز مغز جهان بسدوي انتهداي كدران آن سدفر كنيدد      منفي تشكيل یافته

 خواهيد دید كه مرحله به مرحله از جنبه منفي آن كاسته شده و به جنبه مثبت آن افزوده شده است.

 -فيها ما تشتهيه االنفس»اد هم نيست. و در بهشت چرك و كثافت نيست غم و غصّه نيست. همچنين فس

گویند واعظي این آیه را خواند و در محور آن بحثي كرد. رندي به بغل دستي خدود گفدت: اگدر    « زخرف 32

 …چنين باشد پس بهشت جاي تبهكاران است. كه هدر چده بخواهندد بكنندد: قتدل، تجداوز، عدرق و ورق و       

 كنند.باالخره هر چه بخواهند مي

كه این موضوع مهم توضي  داده شود كه معلوم گردد كه حقيقت این مسئله چيست: عدالم   پس الزم است

بهشت به دليل همان تكامل و افزایش جنبه مثبت آن، و كاهش شددید از جنبده منفدي آن، عدالمي اسدت كده       
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است. در اینجا هدر ذي  « حيات»است. ولي در بهشت غلبه با « فيزیك»در این دنيا غلبه با 

در آنجا حيات ابدیت دارد. و آن جهدان یدك جهدان     2حياتي باید به عرصه فيزیك برگردد.

آهنگ و نواهاي غالدب در ایدن دنيدا     1«و اّن الدار االخرة هلي احليوان»سرتاسر حيات است. 

آهنگ فيزیك است، ولي آهنگ غالب در آنجا آهنگ حيات اسدت. و موسديقي بهشدت در    

 ث ما در چنين حدي تعریف شده است.احادی

 

 باز هم از محشر

 بدل ما یتحلّل
شدان بده   ها ابتدا پيكر كوچكي دارند، با تغذیه از شير مادر و سایر مواد غذایي بددن انسان

                                                                                                               
 اساساً استعداد براي بدیها ندارد.

اي در بهشت امكدان نددارد. زیدرا بددي در     كند. یعني اساساً چنين اندیشهیك فرد بهشتي فكر بدي را نمي

 توان و استعداد براي بدي ندارد. …و  …اش، هوایش وماهيت آن جهان راه ندارد. خاكش، ميوه

هاي انگور این دنيا، هم مفيد است و الزم، و هم در شرایطي مضر است و مسكر. انگور بهشتي همه جنبه

شت چيزي به نام قتل قابل تصور نيست. یعني افراد بهشتي اساساً مفيد را دارد، ليكن جنبه منفي را ندارد. در به

كنند تا بخواهند مرتكب آن شوند. بهشت زیبائي مح  است همه چيز آن زیبدا  چنين چيزي را تصور هم نمي

 است، بهشت شادي مح  است و غمي در آن راه ندارد.

د و در سيطره فيزیدك و قدوانين محد     . در این دنيا یك انسان كه داراي حيات انساني است باید بمير2 

آن، قرار گيرد. و همچنين گياه، گل، درخت، حيوان. و عجيب است كه قوانين فيزیك بر این هم قانع نيسدتند  

كنندد. زیدرا در ایدن    حيات را هم به اندرژي تبددیل مدي   كنند بلكه ماده مح  و بيو در این حد هم ترمز نمي

 جهان اصالت با قوانين فيزیكي است.

ماهيت بهشت تقریباً عكس این قضيه است. و در آنجا اصالت با قوانين متعال حيدات اسدت. در ایدن دنيدا     

اي بودن، كج اندیشي، و... و ... در آنجا، است. بيماري، عقده« بزرگواري»و در آنجا اصالت با « پستي»اصالت با 

 اي ندارد.معنائي و انگيزه

 لم آخرت عالم صرفاً حيات است.سورة عنكبوت: و بتحقيق عا 62. آیه 1 
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 دهد.شود، و مواد بيشتري به خود جذب كرده و اختصاص ميتر ميتدریج بزرگ

ندارد. یعني بدان گونه نيسدت كده هدر    « انباشت»اما این جریان افزایش و جذب، صورت 

هاي بعدي روي آن افدزوده  چه از شيرة غذا جذب بدن شود همچنان جزو بدن بماند،و جذب

خورد و شيرة غذا به بدن او جذب شده و تبدیل به سلول و گلبول شود. بلكه از یك طرف مي

تي تنفس و خواب هاي فرسوده در اثر كار، حركت، فعاليت، حشود. و از طرف دیگر سلولمي

كدار نيسدت. )گدر بده چشدم      گردد. انسان هرگدز بدي  ي تبدیل شده و از بدن صادر ميژبه انر

 برد.ي ميژكاران(، و كار نيز انرنگري همه در كارند بيعاقالن

شود. و بددن یدك پيدر نيدز در     تر ميبدن كودك در ميان این دو جریان به تدریج بزرگ

 گردد.يتر مميان این داد و ستد، نحيف

هر كار و هر حركت تند یا كوچك، حركت فيزیكي یدا حركدت غيدر فيزیكدي مانندد      

كند. و هدي  كداري و هدي  فعلدي حتدي نفدس       ي مصرف ميژتفكر و اندیشه، همه و همه انر

هاي یدك بددن   سال سلول 25ي نيست. و بدین ترتيب تقریباً در هر ژكشيدن، بدون صرف انر

آیندد و از  هداي جدیدد مدي   اي است كه از یك طرف سدلول شود. بدن مانند روخانهعوض مي

 روند. و بدین ترتيب بدن یك انسان هفتاد ساله ده بار عوض شده است.طرف دیگر مي

روند؟ و آن عمل ناهنجاري كه یك فدرد در بيسدت   ها به محشر ميكدام یك از این بدن

هفتداد سدالگي )یعندي     سالگي با بدن آن روزي مرتكب آن شده، آیا مكافات آن عمل را بددن 

هاي دهگانه به تدریج و رودخانده  آخرین بدن او( باید متحمل شود؟ درست است كه این بدن

اند، ليكن در صورت كلي و روي هم رفتة جریان، بدن بيسدت سدالگي غيدر از    وار عوض شده

 بدن هفتاد سالگي است.

رد و آنهدا را بده   گيد درست است كه بدن انسان به طور مداوم از مواد جهدان مدي   پاسخ:

دهد. اما بخشي از بدن از آغاز دوران جنيني تا پایدان عمدر او   ي به جهان پس ميژصورت انر

یابدد. ایدن قسدمت همدان     یابد ولي كاهش نميماند. این قسمت افزایش ميماندگار هست و مي

ش، من همانم كه بيست سال پدي »گوید نامد و ميمي« من»است كه یك فرد هفتاد ساله آن را 
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 «پنجاه سال پيش، شصت سال پيش هم بودم.

ترین ترین ذرات بدن، كه در عين حال تكامل یافتهاین قسمت عبارت است از تكامل یافته

هاي فيزیكدي و  ها هست، و محصول واالي این همه فعاليتها و منظومهمواد در این كهكشان

است. حس و فكر « درّاك»، است« حساس»شيميایي و حياتي این عالم است. این بخش از بدن 

و اندیشه، مهر، عشق، رؤیا، سازندگي، ابداع و اختراع و... و... همه مال آن و بر روي آن است. 

انسدان اسدت كده    « من  جسدمي »ناميم، بخش تشكيل دهندة مي« عصب و پي»آن بخشي كه ما 

 انسان هم هست.« شخصيت»آشيانة روح انساني، و نيز زمينه و منزلگاه 

بخش از بدن هميشگي و ماندگار است. و از روز تولد با گذشت ایدام بدر كميدت آن    این 

شود. تا به حد طبيعي و مقرر خود برسدد. ایدن بخدش در همده جداي بددن شدبكة        افزوده مي

اي است. و در هر سر سوزن از نقاط بدن )اعدم از گوشدت، رگ، اسدتخوان( حضدور     گسترده

 دارد. و بدن اصلي انسان همين است.

رود و جدایش را بده   شدود و بده تحليدل مدي    ش دیگر بدن كه به طور مرتب عوض ميبخ

دهد، با این كه از نظر كميت بيش از بخدش اصدلي اسدت، لديكن از نظدر      هاي جدید ميسلول

 تر از مراحل تكامل قرار دارد.كيفيت در حد خيلي پایين

« مرحلده حيدواني  »به آن اي از تكامل پيش برود كه این بخش تنها توانسته است به اندازه

 و بدین جهت توان رسيدن به محشر را ندارد. 2گوئيم،مي

                                                
شود: بخش اصلي و بخش غير اصلي، منظور از تشدبيهي كده در   . بدن حيوان نيز به دو قسمت تقسيم مي2 

متن باال آمده این است كه بخش غير اصلي بدن انسان در حدّ بخش اصلي بدن حيوان، تكامل یافته اسدت و در  

بدن حيوان )اعم از بخش اصلي و غير اصلي( به آن سطحي  درجة تكامل با آن همسط  است. و همان طور كه

از تكامل نرسيده كه بتواند خصوصيت و ماهيت خویش را جاودانه حفدظ كندد و در هنگدام انفجدار عظديم      

هاي این جهان مستهلك نشود. همدين طدور هدم بخدش     بماند، و در ميان مواد و انرژي« ذرات فراش»بصورت 

 حدي نيست كه بتواند خصوصيت و هویت خویش را حفظ كند.غير اصيل بدن انسان نيز، در 

شاید بسرسيد: چه فرقي هست ميان بخش اصيل بدن حيوان و بخش اصديل بددن انسدان؟ هدر دو دراك و     
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بل مثل اجزاي بدن حيوان در پایان عمر كره زمين و در هنگدام مدرگ منظومده شمسدي     

)خصوصاً در مرحلة انفجار عظيم و نبأ عظيم( در آن عدالم پهنداور گداز و مدذاب، مسدتهلك      

 خواهد گشت.

اي كه روزي جزء بدن انسان بوده، قابل رسيدن به محشر نيست، و بنابراین، هر ماده و ذره

                                                                                                               
 حساس هستند.

پس باید هر دو از نظر كيفي در یك سط  از كمال باشند، هر چند در ميزان این كيفيت تفداوتي بدا هدم    

كنيم كه ميان یك انسان كودن و یك حيوان زرندگ، چنددان تفداوتي    عيان مشاهده مي داشته باشند. و ما به

 نيست. و به عبارت دیگر: پائينترین فرد از انسان با باالترین فرد از حيوان، تقریباً همسط  هستند.

كده  یا یك دیوانه مادر زاد، و حتي یك انساني « كودك ناقص»پاسخ: پائينترین فرد از انسان، مانند یك 

مادر زاد فاقد همه حواس، و نيز فاقد درك، و تفكر و احساس، است. و باالترین فرد حيوان كه هدم از نظدر   

 و هم در ميان نوع خود برترین فرد، است. باز ميان این انسان و این حيوان فرق اساسي و ذاتي هست.« نوع»

است كه حيدوان فاقدد   « نهاد»ي یك از نظر هستي شناسي اسالم )خصوصاً انسان شناسي اسالم( انسان دارا

 باشد. هر چند این نهاد انساني هرگز )به دالیلي( نتواند به فعليت و فعاليت برسد.آن مي

است كه حيدوان هدم واجدد آن    « غریزه»انسان و حيوان ذاتاً دو چيز جدا از همدیگرند. انسان هم داراي 

اسدتعداد، و هدر فعليدت و فعاليدت عجيدب و      است كه حيوان فاقد آن است. هدر  « فطرت»است، و هم داراي 

استثنائي كه از حيوان مشاهده كنيد، بر پایه همان غریزه و در بستر جریان آن است. یعني شاید یك اسدتعداد  

و رفتار شگفت انگيزي از یك حيوان مشاهده كنيد، امّا دقت كنيد كه این رفتار شگفت انگيز كه حداكي از  

غریدزه اسدت. و همدين حيدوان بدا آن هدوش سرشداري در رفتارهدا و         هوش سرشار است، در جهت جریدان  

محتوا و خالي است كه با یك قلوه سنگ تفاوتي ندارد. مثالً حيدوان نسدبت بده    آنقدر بي« فطري»هاي درك

 هي  دركي ندارد.« زیبا شناسي»و « زیبائي»

رك و حس را ندارد، بالقوه و كه گفته شد بميزان یك حيوان هم توان د« پائينترین فرد از انسان»امّا آن 

باشد. گرچه ایدن اسدتعداد   « موجود زیبا شناس»ذاتاً و بطور نهادي، داراي این سط  از تكامل است كه مصداق 

اسدت.  « محال ریاضي»در آن به فعليت نرسيده است. و با بيان دیگر: زیبا شناس بودن یك حيوان، تقریباً یك 

 «.اش به فعليت نرسيده استشناسي كه زیبا شناسيموجود زیبا »ولي همان انسان ناقص یك 

 مطالعه فرمائيد.« انسان شناسي»بحث مشروح و تفصيل این موضوع را در فصل 
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تنها ذرات بخش اصلي بدن است كه ماندگار و جاوید است. كه نه با مرگ انسان ماهيدت و  

دهد، و نه هنگام انفجار كدره زمدين و مدرگ منظومده، و نده در      خصوصيتش را از دست مي

حفظ خصوصيات و كمدال خدود، خواهدد     با« ذرات فراش»انفجار نبأ عظيم. بلكه به صورت 

 2ماند تا به آن عالم محشري كه شرحش رفت، برسد.

آورد توسعه علوم جدید نيست. متكلمين قدیم ما این موضوع یك مسألة جدید یا یك ره

اند كه آنچه به معاد خواهد آمد اند و تصری  كردهبحث كرده« بدل مایتحلل»عموماً از مسألة 

 1، بلكه بخشي از آن است.همة بدن انسان نيست

                                                
تواند در تصویر مسئله كمك نماید: قشرهاي یدك  . باز هم مثال از درخت و هویج و قشرهاي آنها، مي2 

اي از قشر به مغدز كشديده شدده و آن    ریشه گونه هايكنيد كه رگههویج را از مغز آن جدا كنيد مشاهده مي

كندد. بددیهي   ها از مغز هویج جذب ميدو را به هم پيوند داده است. قشر هویج موادي را از طریق همان رگه

ترین موادي هستند كه در مغز هویج وجدود دارندد. جهدان    ترین، و عالياست این مواد جذب شده تكامل یافته

 كنند.ترین ذرات را جذب ميهاي باالئي تنها كاملترین و تكامل یافتهنيز همين طور است قشر

قال سئلت عن امليت يبلي وسده. قال: نعم حيت ال يبقي : عن ابي عبدداهلل )ع(:  12ج  27ص  3. بحار: ج 1 

خلق اّول  له حلم و ال عظم ااّل طينته اليت خلق منهاو فاهنا ال تبلي. تبقي يف القرب مستديرة حيت خيلق منها كما

پرسيدم از امام صادق )ع( از مندرس و مستهلك شدن بدن. فرمود: بلي تا اینكه نه گوشتي براي او بماندد  : مّرة

ماندد در  شود، ميو نه استخواني، مگر آن طينتي كه از آن ساخته شده، زیرا آن طينت مندرس و مستهلك نمي

 ود.گور به حالت گرد، تا مجدداً )در معاد( از آن ساخته ش

 توضیحات:

یعني در هيئت گرد. یدا در حالدت تغييدر و    « ةمستدیر»گوید: الف: مرحوم مجلسي در ذیل این حدیث مي

 تبدّل مدام در صورتهاي مختلف مانند صورت پوسيدگي، صورت خاك شدن، و غير اینها.

پس از مدرگ كدره   و نيز مراحلي از قبيل، قبر، « ذرات فراش»باید به این سخن وي افزود: و مانند مرحله 

 زمين، پس از انفجار نبأ عظيم.

اندد: تشدخص انسدان بدا     كندد كده گفتده   فرماید: این حدیث نظریه متكلمين را تائيد ميب: باز مجلسي مي

 اجزاي اصلي او است، و اجزاء عارضي را در آن مدخليتي نيست.

شوند كه تنها آن طينتدي كده   ميشوند و در نتيجه معتقد ها در معناي این حدیث دچار اشتباه ميج: بعضي
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 فرماید:قرآن مي

دانيم آنچه را كده ارض  و البته مي لقد علمنا ما تنقص االرض منهم و عندنا كتاب حفيظ:

 2از )بدن( آنها كسر خواهد كرد و در اختيار ماست كتاب حفيظ.

                                                                                                               
رسد. و این بينش با دهها آیه و نيز دهها حددیث دیگدر، سدازگار نيسدت.     بوده، همان به محشر مي« نطفه»در 

هدا  گردد، و اعضاي ایدن بددن گدواهي   زیرا آن آیات و حدیث تصری  دارند كه همين بدن در معاد مبعوث مي

این است كه آن طينت اصلي كه افدزایش یافتده    «ينته اليت خلق منهااال ط»خواهند داد و... و... مراد از عبارت 

اي كه در نطفه بوده راهدي محشدر خواهدد شدد و     رود. نه اینكه فقط ذرّهو نيز تكامل هم یافته، به محشر مي

یك انسان جدید از آن ساخته خواهد شد. بلكه از آن طينت كه هم افزایش كمي و هم افدزایش كيفدي پيددا    

 شود.مجدداً همان انسان ساخته ميكرده، 

و ضدد تكداملي اسدت. و در    « ارتجداعي »یك بيدنش  « سير تكامل جهان»بدیهي است بينش مزبور از نظر 

جهان، حركت ضد تكامل نداریم. البته توجه دارید كه سخن در اینجا در مواد و ماده است كه در حدیث هم 

 «اعلي علايني »تواند به تجاعي از آن، امكان دارد، و ميناميده شده، نه در روح انسان كه حركت ار« طينت»

 «.اسفل سافلني»برود یا به 

 هاي ماقبل آن مشاهده كنيم:بهتر است این آیه را همراه آیه -سوره ق 2. آیه 2 

ءاذا متنا و كّنأ تراباًا   -بل عجبوا ان وامهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شئي عجي  -ق و القرآن اجمليد

 قد علمنا ما تنقص االرض منهم و عندنا كتاب حفيظ: -وع بعيدذلك ر

سوگند به قرآن كه )قرآن( واال و ارجمند است. )نه تنها به واالئي و ارجمندي قرآن توجه ندارند( بلكده  

گویندد كدافران: ایدن چيدز عجيبدي      اي از خودشان بر ایشان آمده. و ميكنند از اینكه اخطار دهندهتعجب مي

س از آنكه مردیم و تبدیل به خاك شدیم )باز زنده خدواهيم شدد؟!( چندين رجدوعي )بده زنددگي       است. آیا پ

دانيم آنچه را كه ارض از )بدنهاي( آنها كسدر خواهدد كدرد، و در    مجدد( دور از باور است. البته ما )خدا( مي

 پيش ما است كتاب حفظ كننده.

 توضيحات:

فرماید كه بلدي بخشدي از   چگونه خواهد آمد. خدا هم ميكنند كه ذرات پوسيده بدن : كفار تعجب مي2

 آن ذرات، نخواهد آمد.

 معروف است:« كتاب»: كتاب حفيظ: در فرهنگ اسالم دو 1
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كند، تفاوت یك كره با كرة دیگدر و تفداوت یدك    قوانين جهان حفيظ است، اشتباه نمي

با ذرّه دیگر در سيستم منظم جهان محفوظ است و در این سيستم تكليف هر چيز روشدن  ذرّه 

است. كدام ذرّه در كدام بخش از جهان باید باشد و كدام مواد باید در كجاي پيكر جهان بده  

هاي جهان تخطي روي نداده و كار رود، همه و همه مشخص و معين است. در قوانين و فرمول

ها در كجدا هسدتند و   هاي بدن انساناب حفيظ مشخص شده است كه ذرّهدر این كت 2دهدنمي

                                                                                                               
الف: كتاب تنزیلي، كتاب ناطق، كتاب تشریع. مراد از این كتاب قرآن است كه عنوان همه چيدز، و بيدان   

 هر چيز در آن نبشته )نبش و ثبت( شده است.

تاب خلقت، كتاب عينيت جهان، كتاب تكوین، كه وجود همه چيز در آن نبشته )نبش( شده اسدت.  ب: ك

تدر، و از هدر   و مراد از كتاب در آیه مزبور همين كتاب آفرینش است. این كتاب از هر كتاب ریاضي، ریاضي

كنندده دقيقدي اسدت    تر، و از هر كتاب ... و از هر... جهان خود یك كتاب حفظ كتاب دقيق فيزیكي، فيزیكي

 دهد.كه بطور اتوماتيك همه كارها را انجام مي

تر از پيكر یك درخدت  تر است و عجيب. امّا پيكر كل جهان شگفتجهان از این نظر سر تا سر شگفت

كند جنبه شدگفتي آن را فرامدوش   یا یك هویج، نيست. و این بشر است كه هر چه را از نزدیك مشاهده مي

كند، و این عكس العمل است كه كه از نزدیك ندیده، در اثر شگفت بودن آن، باور نمي كند، و هر چه رامي

دهند. ليكن آنچه براي دانشدمندان و اندیشدمندان معيدار اسدت،     ها از خود نشان ميافراد عوام در قبال شگفت

آن است، بلكده  اصول علمي است. یك دانشمند اگر معاد مسيحيت و معاد یهودیت را نسذیرد نه بدليل شگفتي 

ندارد. و یك ادعاي فاقد تبيين را باید رد كدرد،  « تبيين»به این جهت است كه معاد مسيحيت و معاد یهودیت 

 دليل، معتقد نگشت. و این سفارش اكيد قرآن است.و باید به هر سخن بي

بيدين شدده   معاد در اسالم یكي از مراحل تحول این جهان است. و از ابعاد گوناگون توسط آیدات قدرآن ت  

اندد. و ابعداد ایدن    شمار جزئيات آن را هم در مورد جهان و هم در مورد انسان، شدرح داده است. و احادیث بي

 اند.بيان كرده« علمي، تجربي»مسئله را به صورت 

هداي جهدان، و ایدن    سيستم عمومي جهدان، قدوانين و فرمدول    -مگر آنچه خدا بخواهد ااّل ما شاء اهلل: .2 

 كه در جهان هست، بر اساس حكمت الهي است، انتخاب خدا و سليقة خدا است.جریان عمومي 

در هي  جاي این جهان عيبي، اشكالي نبوده تا تخلف پذیر باشد، یا نياز به تعوی  و تجدید نظر باشد. پس 

ن تخلّفي در جهان رخ نداده و نخواهد داد. و چيز زایدي هم در جهان وجود ندارد. حتّدي ميكدروب. و در اید   



 217فصل سوم 
 

 

 2باید به كجا روند و چگونه باید بروند.

این بينش عوامانه است كه تصور شود كه خداوند مانند یك بشر )كه دنبال جمدع كدردن   

رود(، قدم به قدم دنبال ذرّات فراش خواهد رفت و آنهدا را جمدع كدرده و از ندو بده      چيز مي

خداوندد   «ايب اهلل ان جياري االماور ااّل باساباهبا   »هاي بشري درخواهد آورد. ورت هيكلص

همان طور كه ذرّات الزم براي ساختمان یك گل، یك ميوه، یك برگ را توسط اسدباب و  

آورد. همان طور هم ذرّات فراش را بدراي  سازمان عمومي جهان از جاي جاي خاك جمع مي

 د.حضور در محشر جمع خواهد كر

خدا قادر است این كار را به طور مستقيم و بدون تسلط سيستم و سازمان عمومي جهدان،  

جریدان حكيمانده   »كند و خداوندد  پيدا مي« معجزه»انجام دهد. ليكن در این صورت مصداق 

را بر معجزه ترجي  داده است. و اساساً معجزه از نظر اسالم چيز جدالبي  « عمومي امور جهان

 1«ما لكم ال تروون هلل وقارًا»اند اند اقدام به اعجاز نكردها مجبور نشدهنيست و انبياء ت

باا ایان   یك شاخه گل را در دست بگيرید و به آن نگاه كنيد. با زبان علم از او بسرسيد: 

                                                                                                               
مگر »اي رخ دهد مانند ماجراي حضرت ابراهيم در آتش، كه از مصادیق سيستم تخطي راه ندارد. مگر معجزه

خواهد آمد ان شاء « عدل در طبيعت»مبحث « عدل»مشروح این موضوع در فصل  -است.« آنچه خدا بخواهد

 اهلل.

روند طبيعدي جهدان پديش     ندارد همگي بر اساس« اعجازي». هيچكدام از مسائل معاد صورت و جنبه 2 

خواهد آمد. شاید پيدایش گياه )حيات نباتي( و حيوان )حيات حيواني( و انسان )حيات انساني( از یك جنبده  

اند پيدایش حيات از نظر علمي محال است و آزمایشهاي زیرا كه گفته -استثنائي و یا اعجازي برخوردار باشد

امّا از نظر علمي همه مسائل معاد یكجا، به اندازه  -ثابت كردهاین حقيقت را « آزمایشهاي پاستور»موسوم به 

جنبه استثنائي ندارد، تا چه رسد به جنبه اعجازي و به عبارت دیگر: همه مسائل « پيدایش حيات گياهي»تنها 

حالت استثنائي ندارد. زیرا این یك معجدزه  « معجزه سالمت ابراهيم )ع( در ميان آتش»معاد یكجا، به اندازه 

شرح بيشتر  -ح  است، ولي جریان مسائل معاد یكسري مسائل مح  طبيعي است. و هر دو كار خدا است.م

 «.عدل در طبيعت»در مبحث 

 سورة نوح. 27. آیه 1 
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 آئی؟طراوت و زیبایی از کجا می

طوالني را ام و مسير بس او هم با زبان علمي به شما پاسخ خواهد داد: از راه بس دور آمده

ام كه اینك در دست تو قرار دارم، بيليون سال پيش در در دل یدك عدالم مدذاب و    طي كرده

گاز قرار داشتم بعضي از ذرات پيكرم به صورت ذرات گازي و بعضي به صورت ذرات مدایع  

اي از آن عدالم  هاي مدن در گوشده  ي بودند. هر كدام از ذرهژو حتي بعضي از آنها در قالب انر

ها كيلومتر فاصله داشتند. در آن اور پراكنده بودند. بعضي از آنها با بعضي دیگر ميليونبس پهن

رفتندد. هدر بدار مسدافت زیدادي را طدي       عالم پرتالطم گاهي به این سو و گاهي به آن سو مي

 سان بر ذرات من گذشت.كردند. ميلياردها سال بدینمي

هدا و  ر عظيمدي رخ داد كهكشدان  روزي روزگاري در آن عدالم گدازي، مدذابي مدا انفجدا     

ها پدید آمدند. ذرات پيكر من نيز در یك كهكشان قرار گرفدت و در بخشدي از آن   منظومه

هایي بر نامند، و بخشي از آن منظومه كه به كره زمين موسوم گردید دوراناش ميكه منظومه

كره متالطم كره زمين گذشت كه هنوز در حالت گاز و مذاب بود كه ذرات پيكر من در آن 

هدا كيلدومتر،   ها به فاصله ميليونیكي در این گوشه و دیگري در گوشه دیگر در انباشت موج

ها سال این چنين بر من گذشته اسدت. تدا دوران سدرد شددن زمدين و      بردند، ميليونبه سر مي

آغاز گردید، و ذرّات پيكر مدن هدر كددام در جدایي دورتدر از دیگدري در دل       « دحواالرض»

 ها سال هم بدین گونه زمان بر من سسري شده است.ي عظيم قرار داشتند، ميليونهاصخره

به تدریج خاك پددایش یافدت.   « عصر فرسایش»با آغاز « عصر سنگي»پس از سسري شدن 

ها، توي دریاها، پخش و پراكنده بودند، در اثر تغييرات ها، روي زمينذرات من در دل خاك

ر، شرایط جمع شدن ذرات من را در یك محيط فراهم آوردند. زیاد، باد و باران و عوامل دیگ

هداي دور اقيدانوس   یادم هست شبي، باراني از ابري بارید، ابري كه از آن سر دنيا و از گوشده 

هاي مرا با خود آورده بود. اینك كه من گل هستم در دست برخاسته بود. بخش زیادي از ذره

 ها كيلومتر از تو فاصله داشتند.وجودم ميليونتو، در همين چند ماه پيش بخشي از ذرات 

اي صالحيت ساختن پيكدر یدك گلدي مثدل مدن را      این را هم بدان كه هر ماده و هر ذرّه
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هایي ساخته است كه به ميزان الزم راه تكامل را طي كرده باشدند.  ندارد، این كار فقط از ذره

ها تا چه رسد به هيكل عظيم منظومهها هستند ها تن از ذرهوگرنه در همين كره زمين ميليون

ها. این داستان را كه از زبان این گل شنيدید، یكي از مسائل پيش پا افتاده و مسدلم  و كهكشان

علمي امروز است. پيدایش و تكوّن پيكر یك انسان در محشر، با پيدایش و تكدوّن ایدن گدل،    

 هي  تفاوتي در اصول، ندارد.

پدس   2: ء  َقِديٌرَن ما َتك وُنوا َيْأِت ِبك ُم اللَُّه َوِميعًا ِإنَّ اللََّه َعلى ك لِّ َشْيَفاْسَتِبق وا اْلَخْيراِت َأْي

آورد. )ذرات( شدما  پيشي گيرید در انجام دادن خيرات )زیرا( در هر كجا )پراكنده( باشيد مدي 

 را جميعاً، كه خداوند بر هر چيز قادر است.

خوریدد انجدام دهيدد. و    ثه را با یك سيبي كه مدي توانيد این مذاكره علمي و این مباحمي

اي شبيه قصة گل همين طور با یك دانه عدس، برنج، با یك قرص نان و هر كدام از آنها قصه

 1را برایتان سرایش خواهند كرد.

 

 شبهۀ آکل و مأکول
شده و پاسدخ  یكي از مسائل معروف معاد مسألة آكل و مأكول است كه از قدیم عنوان مي

اي از گوشت بددن  گشته است. اگر حيوان درندهط متكلمين از روي احادیث ارائه ميآن توس

شود. آیا ایدن مدواد   انسان تغذیه كند، بخشي از مواد بدن مأكول به بدن حيوان آكل جذب مي

شود و به محشر نخواهد آمد؟ در ایدن صدورت پيكدر    جذب شده، از بدن حيوان محسوب مي

 ه محشر خواهد آمد؟انسان مأكول به صورت ناقص ب

هاي زیدادي رخ داده اسدت كده در    ها و قحطيباالتر از آن: درمقاطعي از تاریخ خشكسالي

بعضي از آنها در اثر شدت قحطي، انساني، از گوشت بدن انسان دیگدر تغذیده كدرده اسدت و     

                                                
 بقره. سورة 224. آیه 2 

 .-سوره عبس 12آیه  -؟«!فلينظر االنسان ايل طعامه». چه جالب است آیه 1 



 تبيين جهان و انسان  216
 

 

بخشي از مواد بدن مأكول به بدن آكل جذب شده. این مواد كه زماني در پيكر مدأكول قدرار   

شت و زماني دیگر در پيكر آكل، در روز رسدتاخيز جدزء بددن كددام یدك از آنهدا قدرار        دا

 خواهد گرفت؟

قسمت اول این سئوال با قسمت دوم فرق اساسي دارد. یعني اگر آكل را یك حيوان  پاسخ:

فرض كنيم، یك پاسخ دارد. و اگر آكل را یك انسان فرض كنيم پاسخ دیگري دارد. مواد بدن 

بنابراین در این بحث فرقدي نيسدت    2دي از تكامل نيستند كه به محشر بروند،حيوانات در ح

ميان اینكه بدن یك انسان مرده در قبر قرار گيرد و بسوسد و سسس در هنگام مرگ منظومده  

و آنگاه در انفجار عظيم در عالم وسيع ارض پخش شود، یا به جاي قبر در بدن حيدواني قدرار   

در خاك قرار گيرد و مراحل مذكور را طي كندد. یعندي در    گيرد و پس از مرگ آن حيوان،

 این بحث فرقي ميان قبر و كام نهنگ نيست.

با وجود این، اصلي كه در پاسخ قسمت دوم سئوال، خواهد آمد بر این قسمت نيدز صدادق   

 است.

، روشدن  «بادل ماا يتحلال   »در مورد قسمت دوم سئوال نيز پایه اصلي مسأله در مبحدث  

د كه بدن انسان از دو بخش تشكيل یافته است: بخش اصلي، و بخش غير اصلي. گردید. گفته ش

شود. اعم از اینكه آكل یك نهنگ باشد یا یك انسدان. و  آن بخش اصلي جذب بدن آكل نمي

هرگز موادي كه جزء بدن اصلي و اصيل یك انسان است، جزء بدن حيوان یدا انسدان دیگدر    

 گردد.درخت و یك گياه هم نميشود. حتي این مواد جزء پيكر یك نمي

كند، بدن اصيل انسان است. وقتدي  آخرین ایستگاه در سير مراحلي كه ماده آنها را سير مي

برسد. دیگر به درد این عدالم  « اصيل»ماده به این حد از تكامل رسيد كه توانست به این مقام 

در قالب گياه یدا حيدوان یدا    تر و واالتر از آن است كه مجدداً تر و كاملخورد. زیرا عالينمي

                                                
تفسير گردیدد. و توضدي  داده شدد كده حيواندات       «الوحوش حشرتاذا »، آیه «تفكيك». در مبحث 2 

محشور نخواهند شد. راجع به این موضوع چند حدیث هم هست كه داللت بر حشدر حيواندات دارندد. كده     

 مربوط هستند.« نامه اعمال»بعضي از آنها اشكال سندي دارند و بعضي دیگر به 
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رسد دیگدر مأموریدت او در   انسان دیگر، ظهور كند. هنگامي كه ماده به این حد از كمال مي

 2این عالم تمام است.

اي و فرعي معاد، بر اساس تكامل و به دليل تكامدل و بده خداطر    همه اصول و مسایل پایه

 1تكامل است.

اسدت.  « كمدال »و « تكامدل »كند، محور اصلي آن ميمعادي كه اسالم آن را اعالم و تبيين 

تصور و تصویر این معاد بدون توجه به این اصل، غير ممكن است. و این اصل شاه كليد تبيدين  

 معاد اسالمي است.

البته فهم هر علمي و دانستن هر دانشي بدون توجه به این اصل یا غيدر ممكدن اسدت و یدا     

هر تبيين و هر دانشي است. ليكن در مورد تبيين معداد   ناقص. یعني توجه به این اصل شاه كليد

 7بيش از هر دانشي، اهميت دارد و از حساسيت بيشتري برخوردار است.« جهان شناسي»و 

                                                
بدليل تكامل و كمال زیادي كه دارندد بده درد ایدن     كه« هاي صادره از انسانانرژي». همين طور است 2 

 شود.به توضي  این موضوع پرداخته مي« تجسم عمل»روند در مبحث خورند، و به عالم دیگر ميعالم نمي

بيان گردید، نيز مشمول این اصل است. مدواد  « آسمان جدید». آنچه كه در البالي این مباحث در مورد 1 

مجبورندد كده در نبدأ     -ارض بمعناي مجموع محتواي آسمان اوّل -ناميده شد« ارض» تكامل یافته این عالم كه

 عظيم بسوي باال رفته و آسمان جدید را بسازند.

راجع به این موضوع كه انسان گل سر سبد طبيعت است و كاملترین موجود جهان است و برتدر از همده   

هو الذي خلاق لكام ماا يف     سوره بقره: 15آیه  -2چيز )غير از خدا( است، آیات زیادي در قرآن آمده است: 

 27آیده   -7امل ترو اّن اهلل سخر لكم ما يف السموات و ماا يف األرض.  سوره لقمدان:   15آیه  -1 االرض مجيعًا.

و آیات دیگر، و اساساً جریان بيان عمومي قدرآن از   و سّخر لكم ما يف السموات و ما يف االرض مجيعًا.جاثيه: 

گيدري،  این جهت است. و همچنين احادیث فراوان وارد شده كه یا مستقيماً و یا از نظر جهدت  اوّل تا آخر در

 به این مطلب داللت دارند.

. ایجاد ماده اوّلية جهان، گسترش جهان، نبأهاي عظيم، ایّام ستّه، پيدایش هدر كددام از آسدمانها، و ایدن     7 

 همه غوغاي هستي همگي براي كمال و در حفظ تكامل است.

كه متأسدفانه زمينده فرهندگ عمدومي      -در این قسمت از بحث سعي بر این است كه آن دیدگاه عوامانه
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ها است در مورد معاد، و به هي  صورتي قابل توجيه و تبيين نيست و تنها به یك جملده مبتندي اسدت    جامعه

 ناسانده شود.ش -، و این یك موضعگيري صرفاً تعبدي است«خداوند بر انجام این معاد قادر است»كه 

زیرا این دیدگاه نه تنها مورد پسند قرآن نيسدت، سديماي زیبداي معداد اسدالمي را مخددوش و نداموزون        

حالدت  »و منهداي  « چهره تبيدين شدده  »نماید. و قبالً گفته شد كه بر خالف ادیان دیگر، معاد در اسالم در مي

 اسالم پذیرفته نيست. مطرح شده است. و اساساً اصول دین بدون تبيين در« صرفاً تعبدي
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 کردار

 و انفعال فعل
= جهان»رفت. و گفته شد « تغيير»و  «حركت»در اولين بخش مباحث این كتاب سخن از 

ها جریان عمومي حركت جهان را، بخش بخش، تكه تكه، و هر كددام از  ما انسان«. حركت

كنيم و اسم، و نام مخصوص بده آن  ها را در قالبي از زمان و مكان، جدا ميها و تكهآن بخش

ب  دميد، آفتاب طلوع كرد، روز رفت، شب آمد، فالني متولد شد، فالني ازدواج گذاریم: صمي

كرد، آن یكي خورد، آن دیگري مرد، باد آمد، آب رفت، فالن كوه ریزش كدرد، فدالن چيدز    

پوسيد، فالن گل شگفت. فالن طوفان آمد، فالن خورشيد خاموش شد، فالن شهاب درخشيد، 

 2و... و... و...

                                                
 کردار، فعل و انفعال:. 2 

توانيم این حركتها و تغييرها را )با صرفنظر از معيارهاي محدود كنندة زمداني و مكداني( بده یدك     ما مي

درك كنيم. همانطور كه در بدن یك انسان انواع مختلدف حركدت   « سيستم واحد»و در یك « صورت كلي»

ها براي تدنفس، دسدتگاه گدوارش، دسدتگاه گدردش      ستهایش براي كار، ریهكنيد از قبيل: حركت دمشاهده مي

خون براي سوخت رساني به اندام بدن، حركت و فعاليت سلولها، گلبولها، فعاليت اعصاب، مغز، قلب و.. و.. و 

هاي احساسي عداطفي و... و بدا همدة    هاي تشكيل دهنده بدن و چرخش الكترونهایش، انگيزشنيز حركت اتم
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است و انفعال. تأثير اسدت و تدأثر. محدرك اسدت و متحدرك. اتدم،        جهان سرتاسر فعل

 اند.كهكشان، پيكر آسمان همه و همه این چنين

هاي این جهان همه چيز در این جهان هم فاعل است و هم منفعل. انسان نيز یكي از پدیده

 دارد. شود و افعال او نيز در جهان تأثيراست پس او هم فاعل است و افعالي از او صادر مي

ها گوناگون و مختلفند. مثالً سدقوط یدك صدخره    حركت ها و تغییرها:اقسام حرکت

هدایش یدك حركدت و شدكفتن     ها و ماهسنگ از كوه، حركت انتقالي خورشيد همراه سياره

یك گل نيز حركت است. شكستن تنه یك درخت حركت است و اندیشيدن و دوران فكدر  

هداي  توان به دسدته ها را از جهات مختلف ميكتدر مغز هم یك حركت است. بنابراین حر

مختلف تقسيم كرد. آنچه به داستان ما مربوط است تقسيم حركدت و افعدال بده اقسدام زیدر      

 است:

مانند حركدت الكتدرون بده دور هسدته، حركدت زمدين بده دور         حرکت فیزیکی: -3

خ، خورشيد، حركت خورشيد به دور مركزي در كهكشان، فرود آمددن چكدش بدر سدر مدي     

 شكستن تنه خشك یك درخت، تصادف دو كاميون، بریدن یك ورق حلبي با قيچي، و... و...

ن ژن و ئيدروژمانند تركيب اكسي -هاي مختلف با همتركيب اتم حرکت شیمیایی: -7

 تركيب عناصر مختلف براي پدید آمدن انواع گوناگون مواد. -براي تشكيل آب

                                                                                                               
 حركت مجموع بدن از جائي به جائي.اینها 

تدوان آنهدا را در   اي دارند بطوري كه مياینهمه حركتهاي مختلف با همدیگر روابط دقيق و سازمان یافته

درك كرد، حركت و تغييرات با انواع و اقسام مختلفش با هم مربوطند و در سط  « صورت كلي واحد»یك 

 ان آنها را درك كرد.تودر یك سيستم واحد، مي« كليت»باالئي از 

بنابراین هر حركت و لو خيلي كوچكتر در اندام عمومي جهان تأثير دارد. درست مانند یك بدن. و هي  

فعلي از افعال انسان نيست كه به محدوده زیستي خود او محدود باشد، یا به سرزمين و كشور او، یدا تنهدا بده    

 كرة زمين محدود گردد.

 است. انداخته راه به جهان پيكر عموم در را تغييري جریان یك بكوبد، ميخي بر را چكشي خود خانه در كسي اگر
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«. حيدات »یدا  « جدان »جان، چيزي را به ندام  دریافت مواد بي حرکت حیاتی نباتی: -1

پيدایش آن تك سلولي اوليه كه منشأ گياه است. و جریان مداوم این پدیده، و توسعه كمدي و  

 كيفي و تكامل آن.

پيدایش حيات حيواني كه چيزهایي اضافه بر حيات نبداتي   حرکت حیاتی حیوانی: -4

 هاي الزمه این گونه حيات.مكان، و حركتهاي مختلف، انتقال در غریزه در جلوهدارد مانند:

پيدایش انسان كده چيزهدایي عدالوه بدر حيدات حيدواني و        حرکت حیاتی انسانی: -1

حركات مربوط به آن، دارد، از قبيل: اراده، اندیشه، تاریخ، جامعه، خانواده، زیبدا شناسدي و...   

 2و...

شدود.  انسان صادر مي هاي مذكور در انسان هست و ازهمة انواع مختلف حركت کردار:

باشد. و رشد انسان هم جزئي از این جهان فيزیكي است، و نيز جزئي از این جهان شيمایي، مي

هاي مربدوط بده آن. انسدان    نباتي نيز در پيكر او هست. و همين طور غرایز حيواني و فعاليت

 هم هست.« انتخابگر»عالوه بر اینها، متفكر و اراده كننده، و 

اي انعطاف است. و این جبر در عالم شيمي تا اندازه« جبر»ك عالم سرتاسر عالم فيزیك ی

شود. عالم نبات انعطاف پدذیرترین مرحلده اسدت كده     پذیر ميشود و از خشكي آن كاسته مي

دهند. عالم حيوان آغاز پيددایش یدك حركدت    قوانين فيزیك اجازه تحمل آن را بر خود مي

. و 1«مكدان »در « مكان»گيرد: حركت ایي قرار مياست. كه در جوار حركت فيزیكي و شيمي

اي است از سلطة حيات بر فيزیك كه در این دنيا امكان دارد. و نام این عالم انسان نمونه عالي

                                                
 خواهد آمد.« انسان شناسي»هاي اساسي تفاوت انسان با حيوان در فصل . شرح پایه2 

در فصدل آغدازین ایدن كتداب، الزم اسدت. در      « مكان». براي روشن شدن این جمله، مراجعه به مبحث 1 

گيرد خودش را از مكاني بده مكدان   یك حيوان، خود مكاني است كه تصميم مي« اده= مكانم»گفته شد كه 

است با همدة حركتهداي دیگدر جهدان،     « تصميمي»به دليل اینكه « حركت تصميمي»دیگر منتقل نماید. و این 

تفاوت اساسي دارد. و مراد از حركت مكان در مكان، پيدایش یك نوع حركت جدیدي است كده در مكدان   

 افتد.تفاق ميا
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 2گذاشت.« حركت زمان در زمان»حركت را نيز باید 

« عمدل »به همين جهت از این همه انواع فعل در جهان تنها فعل انسان است كه كردار یدا  

 1شود.اميده مين

اگر هر حركتي در این جهان تأثير دارد )كه دارد همچنان كه توضدي  داده شدد(، كدردار    

انساني یك تأثير دیگري هم دارد. زیرا هر حركتي نسبت به حركت عمومي جهاني، یكي از 

دو صورت را دارد: حركت در جهت جریان عمدومي حركدت جهدان. و حركدت عمدود بدر       

 ان.جریان حركت عمومي جه

هدا غيدر از   همدة حركدت   حرکت در جهات جریاان عماومی حرکات جهاان:      -3

، با جریان عمومي حركت جهان همنوا و هم جهت «كردارهاي آگاهانه و انتخابگرانه انسان»

 كنند.هستند. و از آهنگ كلي آن تخلف و تخطي نمي

انسدان بده دليدل ایدن كده داراي       حرکت عمود بر جریان عمومی حرکت جهان: -7

تواند است، همة افعال او و كارهایش مي« انتخابگر»دارد و « اراده»است و « شناخت»عداد است

در یك جریاني كه عمود بر جریان عمومي حركت جهان است باشدد. علدم انسدان )در همدة     

هاي گوناگون(، صنعت انسان، هنر انسان كه در جاي افعال و كردارهاي زیستي او )خواه رشته

شود همگدي روي همرفتده جریداني هسدتند     زیست اجتماعي( متجلي ميزیست فردي و خواه 

عمود بر جریان عمومي حركت جهان. و این خصوصيت تنها به افعال و كردار انسان منحصدر  

                                                
بنددد، از پيددایش   نوردد، سر طناب آینده را به سر طناب گذشته مي. تفكر و اندیشه زمان را در هم مي2 

دارد و .... بداالخره بدراي   كند و آینده آن را بيدان مدي  دهد، از گذشته كرة زمين صحبت ميكهكشانها خبر مي

ن با جامعه و تاریخ خود موضوع دیگر است كه در كتاب البته رابطه ذه -آفریند.را مي« تاریخ»خودش « بود»

ناميده شود. « حركت زمان در زمان»حركت فكر از این جهت باید  -ایمبحث كرده« جامعه شناسي شناخت»

 است. رجوع شود به اولين بحث این كتاب.« زمان»یك « فكر»زیرا خود 

در « عمدل »در فارسي و لفدظ  « كردار»لفظ . منظور ا ز این جمله آن خصوصيت و بار معنائي است كه 1 

 روند.هاي سایر موجودات نيز به كار ميعربي، دارند و گرنه گاهي همين دو لفظ در مورد فعل و حركت
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 2است.

هدا  به همين دليل تأثير فعل انسان در جهان و بر جهان بيش از تأثيري است كه انواع فعل

 رفت( دارند.هاي دیگر )كه در باال به شرح و حركت

ها، بيدان گردیدد.   ها و حركتهاي فعل انسان با سایر فعلتا اینجاي بحث، یكي از تفاوت

ليكن پایگاه اصلي این مبحث تفاوت دیگري است كه كردار انسان با فعل سایر موجودات این 

 یابد:عالم دارد. كه براي توضي  آن، مبحث زیر گشایش مي

 

 سانهای صادره از انیژکردار و انر
ي است. غلطاندن یك قلوه سنگ از كوه، حركدت  ژهر حركتي در این جهان نيازمند انر

آیدد، نگداه   یك خودرو، جوانه زدن یك درخت، شاخة گل، لفظي كه از دهدان بيدرون مدي   

كردن، شنيدن، بوئيدن، و... و... اما بيان فوق صورت ظاهر قضيه است. بهتر اسدت گفتده شدود    

مااده آزاد  ی از ژشود که مقداری انراین جهان باعث میهر حرکتی، هر تغییری در »

ي است. كه با حركت ماشدين بخشدي از   ژي نيست، منبع انرژبنزین در باك ماشين انر .«شود

هداي  يژسوزانيد بخشي از اندر گردد. هيزم را كه ميهاي انباشته شده در بنزین، آزاد مييژانر

 1شود.صورت گرما پخش ميكنيد كه به زنداني شده در آن را آزاد مي

                                                
توضي  داده خواهد شد كه افعال و كارهاي حيواندات و لدو در شدكل خيلدي     « انسان شناسي». در فصل 2 

هاي غریزي كدور،  گيرد. بلكه بر اساس انگيزهنشأت نمي« شناخت» اش، فاقد انگيزة ارادي است. و ازپيشرفته

 یابد.انجام مي

هاي انباشته شده در یك تكه سنگ بده بزرگدي یدك نخدود، آزاد     اي چنين است. اگر انرژي. هر ماده1 

توان بوسيله آن برق چندین سال ایران را فراهم كرد. بهتدر اسدت در اینجدا مجددداً یدك نگداهي بده        شود مي

 عریف ماده و انرژي از این دیدگاه داشته باشيم:ت

 ماده= انرژي فشرده.

 انرژي= ماده بسيط.
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هداي موجدود در عضدالت را    يژدهيد مقداري از انرهمچنين است: دستي را كه تكان مي

كنيدد. و نيدز همدين طدور     اي كه آن را بر زبان جاري ميكنيد. همين طور است كلمهآزاد مي

كه در قلبتان نسبت به چيزي یا نسبت بده كسدي بده حركدت در     « احساس محبت»است آن 

 آید. و نيز همين طور است فكر كردن و اندیشيدن و...مي

گفته شد كه بدن انسان مانندد یدك رودخانده اسدت از یدك      « بدل ما یتحلل»در مبحث 

كند و از طرف دیگدر آنهدا را   هاي جدید ميطرف شيرة غذا را جذب كرده و تبدیل به سلول

 كند.در اثر كار و كردار سوزانيده و صادر مي

گردیدد.  شدود همگدي مانددگار مدي    مواد غذایي كه به بدن انسان جذب مدي  اگر این همه

 گشت كه بدن یك انسان به بزرگي یك كوه گردد.انباشتگي آنها موجب مي

ي آزاد و صدادر گدردد، امدا    ژشدود كده مقدداري اندر    هر حركت و هر تغييري باعث مدي 

مسألة معاد در مورد هاي صادره از انسان یك خصوصيت خاصي دارند. و همه چيز در يژانر

اسدت. بندابراین الزم اسدت ایدن خصوصديت و      « خصوصديت »بر سدر ایدن   « كردار»و « عمل»

 هاي صادره از انسان است، تبيين شود.يژاي كه در انرگيژوی

رسند و در ها به حدي از كمال ميدر مورد ذرات بدن انساني بيان گردید كه چون این ذره

 2خورند و به عالم باال باید بروندرند، لذا به درد این عالم نميگيسط  اعالیي از كمال قرار مي

 1«.ِإَلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّ  َو اْلَعَمل  الصَّاِلُح َيْرَفُعُه»

                                                
بدود. در اینجدا محدور سدخن     « اجزاي اصدلي بددن  ». با این تفاوت اساسي كه در آن مبحث محور سخن 2 

غيدر   رسد. البته آنچه از ایدن اجدزاي  است. كه به مصرف سوخت اعمال و كردار، مي« اجزاي غير اصيل بدن»

« كندد زمين از آنها كسر مدي »شوند، مورد نظر است. و آنچه كه اصيل در اثر فعل و كردار به انرژي تبدیل مي

 قبالً بحث گردید.

توضي : این آیه تنها اعمال نيك و كردارهاي طيب، را شامل است. ليكن خواهيم  -سورة فاطر 25. آیه 1 

هستند. یعني آنها نيز خصوصيتي دارند كه به درد این عدالم  دید كه كردارهاي ناهنجار هم مشمول این ویژگي 

 هاي صادره از اعمال نيك، تفاوت دارد.شان با سرنوشت انرژيخورند، هر چند سرنوشتنمي
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هدا را  يژكه از یك طرف مواد و اندر  2وجود انسان یك پاالیشگاه دقيق و حساسي است

كندد. و آن را از  ه صدادر مدي  ژي وید ژندر كند و از طرف دیگر آنها را بده صدورت ا  جذب مي

 كند.هاي این عالم دمساز و هماهنگ باشد، خارج مييژشرایطي كه بتواند با انر

هاي ایدن عدالم مفقدود    يژبرخي از انر»گوید توان گفت اصل شناخته شده علمي كه ميمي

روند؟ به كجا مي شوند؟ها چه مييژارتباط با این مسأله نيست. باالخره این انربي 1«.شوندمي

 براي پاسخ به این سئواالت به مبحث بعدي توجه فرمائيد:

 

 تجسم عمل

 چگونگی سزاها و جزاها در معاد
آیدد مجدازات و   آید اولين چيزي كه بده ذهدن مدا مدي    وقتي كه سخن از معاد به ميان مي

حاكمه شود كه افراد را ممكافات است. فوراً صحنة یك دادگاه بزرگ در ذهنمان حاضر مي

توان حسابرسدي معداد را یدك    كنند. بلي ميكنند، و در مورد هر كس حكمي را صادر ميمي

                                                
 . به دالیل زیر:2 

 ترین مواد در این عالم است.ترین و تكامل یافتهالف: اجزاي بخش اصلي بدن انسان، واالترین و عالي

 بخش غير اصيل آن نيز در درجه دوم، واالئي و كمال است.ب: اجزاي 

 است.« روح ویژه»ج: وجود انسان داراي 

 است. كه این گوهر مخصوص انسان است.« فطرت»د: وجود انسان داراي 

 است.« انتخابگر»و « توان اراده»ه: انسان بدليل وجود روح و فطرت داراي 

 جریان عمومي حركت جهان است.ز: فعل و كردار )حركتهاي( انسان عمود بر 

هاي صادره از انسان واالترین و عاليترین و تكامل این شرایط و امكانات ویژة انسانند، و بدین سبب انرژي

 گيرد.هاي این عالم جاي نميترین انرژي در این عالم است. و به همين سبب در ردیف انرژيیافته

 شود.واگذار مي« انسان شناسي»انسان، به فصل « يانتخابگر»و « فطرت»و « روح ویژه»شرح و بيان 

نيسدت. و ایدن از مسدلمات اسدت. زیدرا هدي        « عدم شدن»، «مفقود شدن». در این قانون علمي، مراد از 1 

 شود كه پيشتر بيان گردید.وجودي عدم نمي
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 هاي اساسي.دادگاه ناميد اما با تفاوت

اسدت. تشدریع   « تشدریعي »یك رابطدة  « جزا»و « عمل»هاي این دنيا رابطة ميان در دادگاه

رارداد از فكر یك رئيس قبيله خواه این ق«. قرارداد»یعني قانون گذاري، و قانون گذاري یعني 

ناشي شود یا از خواست و ارادة یك پادشاه مستبد، خواه محصول یك پارلمان باشد، و خدواه  

 اعالم شده از ناحيه خداوند متعال. قانون به هر معني، قرارداد، است.

اش سوراخ شود، و هر كسي كه از چراغ قرمز عبور كند گواهينامه»اند مثالً قرار گذاشته

در این قانون عبور از چراغ قرمز یك عمل اسدت كده   «. اش مصادره گرددبار سوم گواهينامه

شود. و از دست دادن گواهينامه هم كه جدزاي آن اسدت در عينيدت واقدع     در عينيت واقع مي

 شود. ليكن رابطة این دو با هم یك امر قراردادي است نه عيني واقعي.مي

مل یك واقعيت است و جزا نيدز یدك واقعيدت دیگدر. و     هاي این دنيا، عو نيز در دادگاه

مجازات یعني قرار گرفتن واقعيتي در مقابل واقعيت دیگر. یعني عمل یك چيز اسدت و جدزا   

پدس دو چيدز   « از دست دادن گواهينامه»و جزا « عبور از چراغ قرمز»یك چيز دیگر. عمل 

 متغایر، و دو چيز غير از همدیگرند.

اسدت یعندي یدك رابطدة     « تكویني»ابطة عمل و جزا یك رابطة اما در مجازات معادي ر

 عيني و واقعي است. و همچنين عمل و جزا دو چيز جدا از همدیگر نيستند.

عمدل اسدت و   « كوبيددن »كسي تيشة نجاري را بردارد و به ساق پاي خدود بكوبدد.   : مثال

اسدت، نده    جزاي آن. رابطة این دو یدك رابطدة طبيعدي و تكدویني و واقعدي     « شكستن ساق»

قراردادي. در هي  پارلماني تصویب نشده كه چنين عملي باید چنين سزایي هم داشدته باشدد. و   

همچنين این عمل و جزا در حقيقت یك چيز هستند یا دستكم یكي اصدل و دیگدري فدرع و    

 نتيجة طبيعي آن است.

تصویر كنيم،  اي براي مجازات تكویني، در ذهنمانتوانيم نمونهپس با دقت در این مثال مي

در مجاازات معاادی جازاء    »اینك فكرمان نزدیك شده و آن آمادگي را دارد كه بشنویم 

یعني خود عمل جزاي خودش است، نه اینكه جزا عملدي باشدد در مقابدل     ،«عین عمل است
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 عمل دیگر.

هر كدس بده    2:َذرٍَّة َشرًّا َيَرُه َو َمْن َيْعَمْل ِمْثقاَل -َفَمْن َيْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َخْيرًا َيَرُهفرماید: مي

اي عمل بد و هر كس به وزن ذرّه -اي عمل خير انجام دهد همان عمل را خواهد دیدوزن ذرّه

 انجام دهد همان عمل را خواهد دید.

شوید مگر خود آنچه را آیا جزا داده مي :َهْل ُتْجَزْوَن ِإالَّ ما ك ْنُتْم َتْعَمل وَنفرماید: و نيز مي

 1اید.مل كردهكه ع

آنهدا، از  « ظاهر»شان را تأویل كرد. و معنایي غير از معناي ها و امثالتوان این آیهبلي، مي

اي را تأویدل  تدوان آیده  اند. وقتي ميآنها درآورد. اما علماي ما شرایطي براي تأویل تعيين كرده

تنها پيام ظاهري ایدن   كرد كه ظاهر آن با مسلّمات یا یكي از مسلّمات دیني سازگار نباشد. نه

آیات هي  منافاتي با سایر اصول و عقاید ندارد بلكه توسط حدیث و كالم معصوم تأیيد شدده  

                                                
 سوره زلزال. 4و  3هاي . آیه2 

 سورة نمل. 55. آیه 1 

 يد:به چند آیة دیگر نيز توجه فرمائ

 ليجزي اهلل كل نفس ما كسبت. سورة ابراهيم: 02آیة 

 و ال جتزون ااّل ما كنتم تعملون.سورة یس:  02آیة 

 و ما جتزون ااّل ما كنتم تعملون. سورة صافات: 75آیة 

 اليو  جتزون ما كنتم تعملون. سورة جاثيه: 14آیة 

 .اّنما جتزون ما كنتم تعملون سورة طور: 26آیة 

 اّنما جتزون ما كنتم تعملون. حریم:سورة ت 3آیة 

 باشد.مي« وحدت عمل و جزا»در این دو آیه جدّاً قابل توجه است، كه تاكيدي بر « انّما»توضي : لفظ 

 هل جيزون ااّل ما كانوا يعملون.سورة اعراف:  223آیة 

 سيجزون ما كانوا يعملون. سورة اعراف: 245آیة 

 .كانوا يعملونهل جيزون ااّل ما  سوة سبا: 77آیة 
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 2در فراروي بشر باز شده است.« تجسم عمل»است. و بدین سان یك علم دیگر به نام 

توسط احادیث متعدد، خصوصداً احادیدث معدراج،    « وحدت عمل و جزاء»حدیث: مسألة 

 1الم شده است.دقيقاً اع

                                                
شوند(. این موضوع نيدز در ميدان   شوند )مجسم مي. تجسم عمل یعني كردارهاي انسان تبدیل به جسم مي2 

از یك سابقة تاریخي برخوردار اسدت. لديكن نده در حددّ مسدئلة       «بدل ما يتحلل»علماي اسالم مانند مسئلة 

شدان بحدث كدرده    ت آنروز به تمام توان علمدي ما در مورد مسئلة مزبور در حدّ اطالعا مزبور. زیرا متكلمين

در چند جا به زبان آمده است. گویا اولدين   -آنهم در خالل سایر مطالب -بودند، ولي از تجسم عمل تنها نامي

، 115و  114بحدار، ص   3كسي كه در این موضوع سخن گفته است مرحوم شيخ بهائي است. عالّمه در جلدد  

احادیدث  « تجسدم اعمدال در رسدتاخيز آخدرت    »گفته است: راجع به  -روحهقدس اهلل  -نویسد: شيخ بهائيمي

 زیادي از طریق سني و شيعه وارد شده است...

به ميان آورده مرحوم مجلسي است، لديكن وي نده تنهدا    « تجسم عمل»بنابراین دوّمين شخصي كه نامي از 

ت و بديش از چندد سدطر بده بحدث      این موضوع را نشكافته بلكه در زمينة كلّي آن نيز نظر صریحي نداده اس

را پيدا كرده است یعندي هنگدامي   « علم»نسرداخته است. در حقيقت این موضوع در همين اواخر صورت یك 

توسط جناب آقاي محمد امين رضوي در تبيين این موضوع تدوین، گردید. و اینك به « تجسم عمل»كه كتاب 

 عنوان یك موضوع مسلّم سخت مورد توجه محققين است.

ین كم توجهي علماء بر این موضوع به دليل كمبود آیه و حددیث در ایدن زمينده نيسدت، بلكده ماهيدت       ا

موضوع طوري است كه شكافتن آن به اطالعات زیادي از علوم تجربي نياز داشته و دارد كه هنوز سدير علدوم   

یث زیاد، بود. لذا تنها یدك  به آن حد نرسيده بود. با اینهمه به دليل اینكه اصل موضوع پيام چندین آیه و احاد

 نام تبيين نشدة آن، مانع از تاویل آیات و احادیث گشته است.

 : قدال: عليه السّدالم  -. از آن جمله: علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن جميل، عن ابي عبداهلل1 
ة يبنون لبنة من ذه  و لبنة مان  قال رسول اهلل ) (: مّلا اسري بن ايل السماء دخلت اجلّنة فرأيت فيها مالمك

فّضةو و رّبما امسكواو فقلت هلم: مالكم رّبما بنيتم و رّبما امسكتم؟ فقالوا: حيت جتيئنا النفقةو فقلات هلام: و ماا    

فااذا قاال بنيناا و اذا    « سبحان اهلل و احلمد هلل و ال اله ااّل اهلل و اهلل اكارب »نفقتكم؟ فقالوا: قول املومن يف الدنيا 

 امسكنا: امسك

فرمود: آنگاه كه به معراج رفتم وارد بهشت شدم دیدم فرشتگان را كه مشغول ساختن هسدتند، خشدتي از   

پردازیدد  كردند(. گفتم چيست شما را گاهي به ساختن مدي ایستادند )كار نميطال و خشتي از نقره. و گاهي مي
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شدود. و  تجسم عمل یعني مثالً دلجویي از یك افتاده، تبدیل به یك درخت در بهشت مدي 

گردد. و همچنين... هر عملي تبددیل  همچنين ظلم به دیگران تبدیل به مواد آتشي در دوزخ مي

 گردد.به چيزي مي

ن به دليل واالیي هاي صادره از انسايژگردیم به پاسخ سئوال: گفته شد كه انراینك بر مي

اندد بده   خورند. یعني اگر مثبدت شان و تكامل زیادشان دیگر به درد این عالم نميو عالي بودن

روندد. و در آنجدا تبددیل بده مدواد      اندد بده سدوي دوزخ مدي    روند و اگر منفيسوي بهشت مي

مي ي به ماده كار هميشگي این جهان اسدت. و ایدن برنامدة مدداو    ژتبدیل شدن انر 2گردند.مي

                                                                                                               
بسته به رسديدن مصدال  سداختمان اسدت(.      كشيد؟ گفتند: تا مصال  به ما برسد. )كارو گاهي دست از كار مي

 «سبحان اهلل و احلماد هلل و ال الاه ااّل اهلل و اهلل اكارب   »گفتم: مصال  شما چيست؟ گفتند گفتار مومن كه بگوید 

كند ما نيز خودداري پردازیم، و هرگاه كه خودداري ميگوید ما به ساختمان ميهر گاه كه او این كالم را مي

 .25ح  217ص  4 بحار: ج -كنيم.مي

شود به مصال  ساختمان در بهشت. و انسان عين عمدل خدود را در بهشدت در    توضي : خود عمل تبدیل مي

كنند، اگدر صداحب   یابد. مثال این دنياي انسان با بهشت مثال كارگراني است كه در باالي ساختمان كار ميمي

ساختمان بهشت اعمال خدود انسدان اسدت، عدين      ساختمان مصال  نرساند آنان از كار باز خواهند ماند. مصال 

 اعمال.

توانند رجوع كنند به: تجسم عمل: نوشته آقاي محمد امين احادیث در این مورد زیاد است، عالقمندان مي

 رضوي.

دهد. قدبالً شدرح داده شدد كده ایدن      ها انجام مي. این نيز پاالیشي است كه وجود انسان نسبت به انرژي2 

نفي تشكيل شده است. خاك، آب، سنگ، گياه، كره همه و همه داراي دو جنبة مثبدت و  جهان از مثبت و م

خواهد بصورت انرژي از آن صادر شدود،  رسد و ميمنفي هستند. امّا وقتي كه مواد این جهان بوجود انسان مي

فدي. زیدرا هدر    شود. انرژي صادره از انسان یا مثبت است و یا مناز این حالت متعادل مثبت و منفي، خارج مي

و هرگز بصورتي نيست كده هدم هنجدار و    «. ناهنجار»است و یا در حد نصاب « هنجار»عمل او یا در نصاب 

 هاي صادره از آنها هم همينطورند.هم ناهنجار باشد و یك ماهيت دوگانه داشته باشد. و انرژي

نامندد. وقتدي   مي« وجدان»كه در عرف غير علمي آن را « فطرت»در وجود انسان گوهري نهاده شده بنام 

شود، و یدا از نظدر   گيرد و مثبت ميكند، یا مورد امضاي وجدان قرار ميكه مواد جهان از بدن انسان عبور مي
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 است كه در جهان جریان دارد.

كيلو خداك در آن بریزیدد. یدك دانده تخدم       15مثال: یك گلدان بزرگ فراهم كنيد و 

پرتقال هم در الي آن قرار دهيد. پس از چند سال یك درخت بزرگ پرتقال خواهيد داشت. 

خت اكنون آن را از درون گلدان در بياورید. خاك گلدان را وزن كنيد و همين طور وزن در

را، خواهيد دید كه از ميزان خاك چندان چيزي كاسته نشده. پس این پيكر درخت از كجدا  

هداي  يژآمده؟ بخشي از آن موادي است كده از آب جدذب كدرده و بخشدي دیگدر را از اندر      

 خورشيد.
آید و در زمين ما تبدیل به درخت، ميدوه، گوشدت و سدایر مدواد     هاي خورشيد مييژانر
شود. اینك همان درخت پرتقال را بسوزانيد بخشي از تبدیل به ماده مي يژگردد. یعني انرمي

 ي.ژشود. و این نيز یعني تبدیل ماده به انري آزاد شده و صادر ميژپيكر آن به صورت انر

ي هاي صادره از انسان نيز قبالً به صورت مواد در بدن انسان بودند كده بده وسديله   يژانر

ي ژشوند. اینك آنها نيز مانند هر انري شده و صادر ميژبه انرفعل، كار، عمل و كردار تبدیل 

 دیگر )و بيش از آنها( مستعد تبدیل شدن به ماده هستند.

 

 رابطۀ کردار با جسم و جان انسان
چگونگي كردار انسان، در چگونگي جسم او نيدز تدأثير دارد. و همچندين در چگدونگي     

                                                                                                               
 شود. )این مطلب در مبحث انسان شناسي بحث خواهد شد(.شود و كالً منفي ميمي« مردود»وجدان 

ها نيز بسوي مركزي كه بدا خدودش   م از انرژيبهشت نيز عالمي مثبت و دوزخ عالمي منفي است. هر كدا

اي كه در انجام یك عمل نيك صادر شده، برایش جائي در این عالم مخدتلط  رود. مثالً انرژيهمسنخ است مي

نيست، و همچنين جائي برایش در عالم دوزخ كه كالً منفي اسدت، نيسدت. جداي آن بهشدت اسدت و بده درد       

نيسدت. زیدرا   « مطلدق »بودن بهشت، یا از منفي بودن دوزخ، یدك معنداي    خورد. البته مراد از مثبتبهشت مي

اي است ميدان ایدن عدالم و عدالم بهشدت و دوزخ، كده       مطلق فقط خداوند است. منظور در اینجا یك مقایسه

 شود. این مطلب قبالً شرح داده شد.خارج نمي« نسبيت»مسئله از چهار چوب 
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هداي مختلدف   ي و جان دنيدایي اسدت. مكتدب   جان او. اشتباه نشود، بحث در همين جسم دنيای

تأثير دارد. و از قدیم هم مردم به این « مجرم»در قيافه « جرم»روانشناسي اجماعاً معتقدند كه 

و... از طدرف دیگدر   « بدارد از قيافه فالني جالدي مدي »گویند اند و دارند. مياصل ایمان داشته

نتيجة این دو تأثير مغز و اندیشه مجرم نيز كردار ناهنجار در جان انسان نيز تأثير دارد و در 

ها گردد كه معيارها در اندیشة فرد دگرگون شوند. خوبپذیرد، و این روند منجر ميتأثير مي

 در نظر او بد و بدها در نظرش خوب جلوه كند.

رسد بده حددي كده در نظدر او     این دگرگوني در خط نسبيت، درجات مختلف دارد، تامي

ضد »ها در نظر او «ارزش»گردد. شود و ناهنجار به هنجار تبدیل مينجار ميهنجار كامالً ناه

 شود.ها ارزش ميو ضد ارزش« ارزش

اند و دارند. ليكن جدرم موجدب   اي، بينشي داشتهها با همدیگر تفاوت فكري، سليقهانسان

توانندد بدا   افراد مجرم نمي 2گردد.ها مي«طرز تفكر»ها و تفاوت شدید در افزایش فاصلة بينش

 1همدیگر به اتحاد فكري برسند.

ها و لذایذ، نيز بسته به جرم و عدم جدرم، و نسدبت جدرم    ها از نعمتچگونگي برداشت

و یك مجرم نيز بده  «. زیباست»گوید كند مياست. یك فرد سالم به یك شاخة گل نگاه مي

يش هر كدام از آنهدا  ليكن این جمله واحد در پ«. زیباست»گوید: كند و ميهمان گل نگاه مي

یدك مجدرم   « برادرم»گوید معنایي دارد متفاوت از آن دیگري. فرد سالم هم برادري دارد مي

دارند متفداوت  « برادرم»، ولي هر كدام برداشت خاصي از لفظ و معناي «برادرم»گوید نيز مي

                                                
اف انواع و اشكال متعدد دارد و انسانها پس از خروج از راه حدق  . زیرا حق فقط یك راه دارد امّا انحر2 

ایدن   و اّن هذا صراطي مستقيمًا فااتبعوه و ال تتبعاوا السابل:   »گيرند هاي متعدد و مختلف قرار ميقهراً در راه

از است راه من كه مستقيم است پس پيرویش كنيد، و پيروي نكنيد از راهها تا شما را متفرّق و پراكنده كندد  

 «.، انعام207 -راه خدا

تدرین  هرگز دو متحدي را ندیدم مگدر اینكده دشدمن   »هاي معروف غربي گفته است . یكي از شخصيت1 

 این سخن درست است ولي تنها در مورد مجرمين.«. افراد بودند نسبت به همدیگر
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 با آن دیگري.

، «امخانه»و... و... « معلم دار»، «ثروت دارم»، «مادر دارم»، «من هستم»و همين طور است 

یعني رابطة فرد مجرم با همه چيز غيدر  «. این كتاب من است»، «این پسر من است»، «همسرم»

 از رابطة فرد سالم با آن چيزهاست.

« هدا كميت»در عالم درك او جایشان را به « هاكيفيت»شود كه به تدریج جرم باعث مي

هداي مصدنوعي روي آورد.   ا بده كيفيدت  شدود تد  بدهند: و در نتيجده فدرد مجدرم مجبدور مدي     

هاي طبيعي طبيعت، برایش كافي نيستند. زیرا از درك آنها عاجز است. ولي فرد سدالم  كيفيت

 2هاي مصنوعي ندارد.است و نيازي به ایجاد شادي« نشئه»هميشه شاد و به اصطالح 

سدت  كده الزمدة طبدع انسدان اسدت، را از د     « حساسيت برداشتي»فرد مجرم آن لطافت و 

كند كده برداشدت او از لذایدذ دنيدا بديش از      شود. در عين حال گمان ميمي« مُقمَ »دهد و مي

 فهمد.كند كه بهتر از هر كسي ميفهمد و گمان مياو نمي 1دیگران است.

                                                
 و مصداق آن در نظر است.« فرد مؤمن». البته معناي فرد سالم و 2 

آزار را دارد مدؤمن  هر فردي را كه بددليل عجدز و نداتواني از جدرم، سديماي فدرد بدي       در فرهنگ عامي 

دانندد. و ایدن   ها را مصداق مؤمن و فرد سالم، مدي ها و واماندهگویند. و بدین جهت همة عاجزها و درماندهمي

انسان با جرم، بينش عاميانه موجب شده كه خيلي از اصول انسانشناسي، رفتار شناسي و جرم شناسي، و رابطه 

هداي  در تبيين اسالمي ناشناخته بماند. و اصول علمدي اسدالمي در ایدن موضدوعات، جداي خدود را بدا انگيدزه        

احساساتي و عواطفي، عوض كند. عواطف و احساسات در اسالم جایگاه ارجمنددي دارندد. لديكن وقتدي كده      

اصدول، در هدم آميختده یدك سديماي      نمایند، در هر دو زمينده و هدر دو   قلمرو اصول علمي را نيز مسخر مي

 گردد.هاي اسالمي، حاصل ميمتشتت از تبيين

هدائي  شان، رسيدن به كميدت شان و آرزوي مهمآلها به دورند. ایدهاكثر افراد عاجز كه از ارتكاب جرم

همينطور  اند، یعني معيارهاي این افراد فرقي با معيارهاي مجرمين ندارد. واست كه افراد مجرم به آنها رسيده

ها را در اختيار دارند، ليكن معيارهایشان معيارهاي سالمي اسدت.  است عكس قضيه. هستند افرادي كه كميت

 كنند كه معيارهایشان سالم است.و بزرگ مشكل بشر این است كه همه فكر مي

و وعلنا من باني   -اّنا وعلنا يف اعناقهم اغالاًل فهي ايل االذقان فهم مقمحون سوره یس: 5و  4هاي . آیه1 
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گردیم به یك مسأله از مسائل معاد: قبالً بيدان گردیدد كده ماهيدت بهشدت،      اكنون برمي

شود كه ماهيدت فدرد بهشدتي مثبدت     در اینجا هم گفته مي مثبت است، و ماهيت دوزخ منفي.

است. یعني همساز و همگون با ماهيت بهشت است. و ماهيت فرد مجرم منفي است، در روز 

اند كه از ورود بدكاران ممانعت كند. راه باز است و محشر جلو درب بهشت مأمور نگذاشته

                                                                                                               
ایم در گدردن مجدرمين غلّهدائي )و آنهدا     ما قرار داده: ايديهم سدًا و من خلفهم سدًا فاغشيناهم فهم ال يبصرون

شدان را پدر كدرده اسدت و در نتيجده آنهدا مقمد         طوري به گردن آنها پيچيده است( كه فاصله سينه و چانده 

ایم آنها را، پدس آندان تدوان    سرشان سدي و پوشانيدهایم چپ و راست و پيش رو و پشت و قرار داده -هستند

 دیدن ندارند.

كند و او را مقمد   هاي هستي، را از انسان سلب ميگناه انعطاف پذیري و آن حساسيت به هستي و پدیده

گرداند. مقم  یعني كسي كه گردنش خشكيده و توان توجه و انعطاف به اطراف را ندارد و همچندان سدر   مي

است. جان گناهكاران حالدت كرگددني دارد.   « كرگدني»اند و حركت او در جهان یك حركت مبه هوا مي

 شناسد.داند و معتقد است كه لذایذ را ميپذیر ميگرچه كرگدن هم خودش را حسّاس و انعطاف

گيدرد و رابطدة طبيعدي جدانش را بدا      گناه مانند یك حصار تنگ مسين، جان گناهكاران را در ميان مي

شدود، و مشدكل اینجاسدت كده او گمدان      كند. و در نتيجه یك رابطة دیگر جدایگزین آن مدي  مي جهان، قطع

كند كه بهترین و سالمترین رابطه با جهان و اشياء جهان را او دارد، و این مشكل به داوري نخواهد رسديد  مي

 مگر...

معنداي آن اسدت، آمدده    یا لفظي كه در  «ال يبصرون»در قرآن در مورد بدكاران دستكم در پنج آیه لفظ 

درك  «:ال يفقهون»بينند. و همچنين لفدظ  است. در حالي كه گناهكاران معتقد بودند كه بهتر از هر كسي مي

 كنند.نمي

و علوم فرعي آن مربوط است. و مقصود از طرح این مسائل در اینجا « انسانشناسي»توضي : این مباحث به 

ز مسائل معاد و محشر. و لذا آنچه در اینجا آمده یدك صدورت   مقدمه و زمينه چيني است براي یك مسئله ا

 كامل و مشروح نخواهد داشت.

روان »و در سدط  فدروع و فرعدي در    « انسان شناسي»شرح كامل این قبيل از مسائل را در سط  اصول در 

« معه شناسدي جا»و در سط  رابطه فرد با فرد، و رابطة جامعه با فرد و بالعكس، در « رفتار شناسي»و « شناسي

 باید بررسي كرد.
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تواندد بدرود. زیدرا    را دارد و نده مدي  ورود آزاد. ليكن یك فرد مجرم نه توان رفتن به بهشت 

 ساختمان جسم و جان او در اثر اعمالش، و ماهيت وجود او با بهشت سازگار نيست.

هاي پدر ارج  مثال: یك ماهي را از مردابي بگيرید و بياورید در یك كاخ مجلل روي قالي

ایدن الطداف    خدمت برایش فراهم كنيد و... و... اماخدمت و پسقرار دهيد. چند نفر هم پيش

هداي مدرداب بدراي او بهتدر و سدازگارتر اسدت از ایدن        خورد. لجنشما به درد آن ماهي نمي

 دهيد.ها كه شما به او مينعمت

)این فقط یك مثال است و گرنه مسأله چيز دیگدر اسدت و بدا حقيقتدي دیگدر. و بدراي       

شان بر حد نصاب گناهاي از مثال نيست( و بنابراین، آن قبيل افراد كه نزدیك شدن ذهن چاره

چربد، باید مدتي در دوزخ به سر برند تا وجودشدان تصدفيه و تسدویه    حد نصاب ثوابشان مي

شود، تا ماهيت وجودشان با ماهيت بهشت سازگار گردد. آنگاه از دوزخ درآمده و به بهشت 

 هایي هستند كه خالد در دوزخ خواهند بود.خواهند رفت. اینها غير از مجرم

 

 سأله از مسائل معادآخرین م

 نامه عمل و نامه اعمال
هاي گوناگون و متعدد شود. این ثبت و ضبط شدن جنبهكردارهاي انسان ثبت و ضبط مي

گيرندد.  جداي مدي   «ا  الكتااب »شود كده در بخشدي از   ناميده مي« كتاب»دارد. كه هر كدام 

 تاكنون چند جنبه از آن را بحث كردیم، از قبيل:

 ي.ژكتاب قوانين  سيستمي  ماده و انر -«بستر جریان تجسم عمل»ثبت و ضبط در  -2

 كتاب جسم. -«جسم انسان»ثبت و ضبط در همين  -1

 كتاب جان. -«جان انسان»ثبت و ضبط در همين  -7

این سه جنبه به طور خيلي اختصاري بررسي گردید. اما دو جنبده، یدا دو شدكل دیگدر از     

 ثبت كردارها هم هست:

نامة عمل: این نامه، نوشته، كتيبه، هر چيزي كه هست )و دقيقاً از چدون و چدراي آن    -2
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 اطالع نداریم( یك چيز خصوصي است كه همة كردارهاي فرد در آن ثبت است.

نامه اعمال: این نامه عمومي است. یعني كردارهاي همگان در آن ثبت اسدت و مانندد    -1

 2ها به بار خواهد آورد.شد. و به اصطالح رسوائي یك فيلم به تماشاي عمومي گذاشته خواهد

تفاوت این نامه با نامة خصوصي در این است كه كردارهایي كه فرد عامل از آنها توبه كرده، 

اندد و  و مشاهده خواهند شد. ولي آنها در نامده عمدومي محدو شدده     1در نامه خصوصي هست

 7مشاهده نخواهند شد.

خ دقيقي براي این سئوال نيست. )یا ما نداریم(. ولي راجع بده  این دو نامه را چه بناميم؟ پاس

دانيم كه دو فرشته براي ثبدت و ضدبط آن مؤكدل    نامة عمل )یعني نامه خصوصي( این قدر مي

هستند. و راجع به نامه اعمال )یعني نامه عمومي( كه در محشر به تماشداي عمدومي گذاشدته    

 كه: شود، شاید در قالب یك احتمال بتوان گفتمي

گذرد هم فيلم سرتاسر این جهان خاصيت ثبّاتي و ضبّاطي دارد. جهان از آنچه در خود مي

اي از زمين درآمد كه به سه هزار سال كند. در مصر كوزهدارد و هم صداها را ضبط ميبر مي

پيش متعلق بود، خطوط روي آن نظر باستان شناس را جلدب كدرد، سدوزن گدرام را روي آن     

گر را )كه در سه هزار سال پديش هنگدام سداختن آن    شروع كرد زمزمة كوزهگذاشت. كوزه 

در ایران در منطقة ميانه نوعي درخت گردو وجود داشت )هنوز هدم   2سر داده بود( برخواند.

هاي آنها پس ازغارت خارجيان، بداقي ماندده اسدت( كده از حدوادث اطدراف خدود        ته مانده

                                                
آندروز روهدائي سدفيد و روهدائي سدياه خواهدد شدد. )روسدياهي و          يو  تبّيض وووه و تسوّد وووه:. 2 

 سورة آل عمران. 256روسفيدي( آیه 

 سورة كهف. 25آیه  -ال يغادر صغرية و ال كبرية ااّل احصاها. 1 

كتدابي  « زمدان دار »بدراي هدر چيدز    :   الكتااب  حو اهلل ما يشاء و يثبت و عناده ا  -لكل اول كتاب. 7 

دارد )آنچه را كه بخواهدد( و در اختيدار اوسدت    كند خدا آنچه را كه بخواهد و ثابت ميو محو مي -هست

 سوره رعد. 75و  74آیه  -كتاب مادر

 . و هر نوع نوار و فيلم كه ابزار ثبت و ضبط هستند از اجزاي همين جهان هستند.2 
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 گردید.ر آنها مشاهده ميكردند. و تصاویر در الواعكسبرداري مي

اي شاید در محشر عصداره  2در احادیث ما به این خصوصيات مواد جهان اشاره شده است.

ا  »هداي منددرج در   از این ثبت و ضبط به نمایش گذاشته شود. یعندي یكدي دیگدر از كتداب    

 نيز این خصوصيت جهان باشد. «الكتاب

                                                
صداي مؤذّن به هر جا كه برسد، هر تر و خشكي او را تصددیق   -1و  2: حدیث 252 ص 42. بحار: ج 2 

مرحوم مجلسي در توضي  این حدیثها آورده است كه: همه چيز در قيامت براي مؤذّن شهادت  -خواهند كرد

 خواهند داد.

 و سبحان رّبك رب العزة عما يصفون

 و صّل اهلل علي حممد و اله الطيبني املعصومني.



 

 
 

 فصل چهارم
 

 

 

 

 

 

 

 (1انسان شناسي )
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 زمینه پیدایش بشر
 اي نبود.روي زمين موجود زنده 2یكي بود یكي نبود

ایدن   1اي از سدنگ بدود.  هنوز خاك وجود نداشت. اندرون زمين مذاب و روي آن پوسته

شد هایي در آن یافت ميپوسته شبيه شكل امروزي، ناهموار و داراي فراز و نشيب بود. قسمت

 كه مثل شيشه صاف باشد.

كده در   -ها( مانند كف صدابون ها و دشتها، پهلوها، یالاما اكثر جاهاي آن )اعم از كوه

 7اهموار بود.ن -هاي ریز و درشت حباب در روي آن دیده شودطشتي انباشته شود و دانه

                                                
اندد. همدانطور كده در فصدل     تردید در كرات دیگر موجودات عاقل و مكلّف، بدوده . یكي بود: یعني بي2 

 بحث گردید و احادیث مربوط از امام باقر )ع( نقل شد.« پيدایش كره زمين»

 اند نبودند.یكي نبود: یعني اینهمه افراد انسان كه تا امروز آمده و رفته

 بحث از نهج البالغه شنيدیم.. این موضوع را نيز در همان م1 

و شداید   -از بيان امير المومنين )ع( از نهج البالغه شنيدیم« پيدایش كره زمين»را در فصل « كف». لفظ 7 

باشد، یعني آن ندوع از كلدم   « گل كلم»بهترین مثال براي یك تصویر ذهني از سيماي آن روز كره زمين، رویه 

 شود. نه گل  هر كلم.ميكه كالً گل است، و براي ترشيجات مصرف 
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« آذریدن »این پوسته سنگي كالً از ندوع   2شد.هاي مشجر و مشبّك زیادي در آن پيدا ميبخش

كه در اثر چين  -هاولي بعد از فرسایش سنگ 7خبري نبود.« رسوبي»هاي و هنوز از سنگ 1بوده،

خاك به وجود آمدد. و   -گشتندها و سرما و گرما فرسوده ميها، بادها، بارانها، زلزلهخوردگي

 گردد.از رسوبات خاك سنگ رسوبي درست گردیده و مي

آیا قبل از آن كه چيزي به نام خاك بده وجدود آیدد، در دریاهدا موجدودات ریدز داراي       

حيات پيدایش یافتند؟ یا این حادثه پدس از پيددایش خداك رخ داد. شداید پاسدخي همدراه بدا        

رسدوبات  »به اینكه زمينه مناسب براي پيدایش حيات،  اطمينان براي این سئوال نباشد. اما نظر

 0باید گفت حادثه حيات قبل از پيدایش خاك رخ نداده است. 2است،« شيمایي

                                                
هدا و  هاي سرد روي سنگشود. در فصلمشاهده مي« شبنم منجمد»هائي كه در ها و شبكه. مانند شجره2 

هدا در آن  شود. شكلهاي زیبائي شبيه كوه و دره، مشجرها و مشدبك گياهان و باالي دیوارها، شبنم منجمد مي

 باشند.ا نيز بدین صورت ميههاي درون ظرفها و محفظهشود. گاهي یخدیده مي

شود كه از منجمد شدن مدواد مدذاب حاصدل شدوند. خدواه در      هاي آذرین به سنگهائي گفته مي. سنگ1 

 هاي آتش فشاني، درست شود.، و خواه در همين امروز كه از مذاب«دحو االرض»مرحله 

 شوند.هاي رسوبي از رسوب شدن مواد محلول، حاصل مي. سنگ7 

هدا  ها و بداتالق حيات، لجن« عروض»شود كه مناسبترین شرایط را براي پيدایش یا استفاده مي. از قرآن 2 

 دارند.

هداي ریدز حيدات بده صدورت تدك       ها سال طول كشيده تا نمونه. ظاهراً پس از پيدایش خاك ميليون0 

 اند.هاي اولية گياهي ظاهر شدهسلولي

داراي مواد غذائي كامل براي »نگي تا زماني كه زمين سوره فصلت( از آغاز پيدایش قشر س 25قرآن )آیه 

و وعل فيها رواسي من فوقها و باارك فيهاا و قادر فيهاا      كند:شده را به چهار مرحله تقسيم مي« موجودات

ها را و بركت داد بده آن و بده سدازمان در آورد مدواد     ها و كوهو قرار داد در آن صخره :اقواهتا يف اربعة ايا 

 در چهار روز. غذائي آن را،

 توضیحات:

 هاي ما قبل و ما بعد آن بحث شده و توضيحات الزم داده شده است.الف: پيشتر در مورد این آیه و آیه

 است.« دوران»یا « مرحله»و « بخشي از زمان»ب: و نيز قبالً بيان گردید كه مراد از یوم 
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« حيدات نبداتي  »ها، اولين موجودات ریز كه داراي پس از پيدایش خاك و باتالق حیات:

داشته « حيواني حيات»ولي هنوز از موجودي كه  2بودند به صورت تك سلولي پيدایش یافتند

 1هاي پروتئيني اوليه ظاهر نشده بودند.باشد خبري نبود. یعني هنوز تك سلولي

هدا  هاي مدید درختچده و درخدت  گياهان اوليه به تدریج رشد كرده پس از گذشت زمان

هاي گياهان اوليه به انواع مختلف گياه تبدیل شدند. آنها به صورت درختان ظاهر گشتند. ذره

و شاخ و بدرگ نداموزوني    7هاي خشناین ظرافت و زیبایي نبودند معموالً پوسته امروزي و با

                                                                                                               
هداي  ن در اینگونه موارد بيان مرحلده مشاهده كردیم، سليقه قرآ «ايا  ستة»ج: همان طور كه در مبحث 

شود. مثالً در مورد دهد شامل مرحله اخير كه ما در آن هستيم نميسابق است. یعني رقم و عددي كه ارائه مي

 ها ما در اواخر روز هفتم هستيم.مطابق حدیث «ايا  ستة»

 بنابراین در این آیه نيز باید ما در روز پنجم باشيم.

 ناميم.مي« آیة اقوات»طور مكرر با این آیه سر و كار خواهيم داشت و آن را در مباحث آینده به 

نيز عمر زمين را از آغاز پيدایش خاك و رسوب، تا به امروز بده  « زمين شناسي»د: دست اندركاران علم 

 شود.كنند. كه با دوران تشكيل قشر سنگي پنج دوران ميتقسيم مي« دوران»چهار 

تنها بر قرآن و احادیث اهل بيت )ع( است و غير از این تعهدي نداریم و نقشي به  تكيه ما در این مباحث

حسدن  »اي كاري است دیگر، و ارزشي است به جاي خدود. لديكن آن   دهيم. زیرا چنين برنامهعلوم تجربي نمي

 كنيم.كه در علوم تجربي رخ داده است، را نيز ذكر مي« هائياتفاق

ز نظر علمي توجيه نشده، بل با اصول علمي در تضاد است. یعني از نظر علمدي،  . پيدایش حيات، نه تنها ا2 

بينيم این است كه این محدال بده وقدوع پيوسدته     پيدایش حيات، یك محال روشن است و آنچه در واقعيّت مي

 است.

 كده در زیدر  « اقدوات ». مقدّم بودن پيدایش حيات نباتي بر پيدایش حيات حيواني، اصلي است كه آیده  1 

نویس باالتر بحث گردید، بر آن داللت دارد. زیرا درست است كه گياه به مواد غذائي نيداز دارد، و هنگدامي   

به وجود آمده كه غذاي الزم را داشته است ليكن خود گياه غذا و قوت جانداران اسدت كده حيدات حيدواني     

از حيات حيواني بوده و هدم سدير   دهد كه حيات گياهي قبل دارند. بنابراین هم جریان طبيعي مسئله نشان مي

 تحولي كه در آیه اقوات بيان گردیده.

 ترین گياهان روي زمين هستند.. در احادیث آمده كه نخل و موز از قدیمي7 
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 2داشتند.

ها پدس از طدي عمدر خدود در روي     شان و بوته سایر علفتنه این درختان و شاخ و برگ

هدا  پوسديدند، و بددین ترتيدب روز بده روز حالدت شديمایي بداتالق       خاك و آب افتاده و مي

كه حيات نباتي سخت در فعاليت بوده و مراحل كمدال را طدي    گشت. در حاليتر ميشيميایي

 كرد. تا آن زماني رسيد كه آبستن حادثه دیگري گردید.مي

این حادثه پيدایش موجودات ریزي با حيات حيواني بود. اگرچه آنها حيدوان نبودندد بدل    

هدا یدك   تك سلولي بودند. كه به حيات حيواني دست یافته بودند. یعني آنهدا تن « واحد»یك 

 1خشت از ساختمان حيوان بودند خشت اول پيكر حيوان.

شان یك جریان تعاطي هاي حيواني و تجزیه شدنتجزیه گياهان و مرگ و مير این خشته

آورد. ها را به وجود مدي و داد و ستد به راه انداخت. از طرفي محيط حياتي، گياهان و خشته

ریدان حيدات اسدتعداد روز افزوندي را     و از طرف دیگر تجزیه آنهدا در همدان محديط بده ج    

گرفت. تا موجوداتي به وجود آمدند كه بخشيد. نيروهاي حيات قوّت و شتاب زیادتري ميمي

 7از چند خشته تشكيل یافته بودند.

                                                
. سير جهان به سوي كمال، و نيز سير كره زمين، و همده مدواد، و همده گياهدان، و همده حيواندات، و       2 

هداي متعددد   هاي مختلف، و فلسدفه ها و مكتبمي است. همة بينشانسان، به سوي كمال یك اصل مسلم اسال

 مخلوقات معتقدند.« كمال جوئي»اند، بدون استثناء به كه در جامعه اسالمي آمده

یك سنت الهي است. در فصل پيدایش جهان، و پيدایش اولين خميدره جهدان كده آن را    « تدریج». اصل 1 

ها و آسمانها ابتدداء  هان بس بزرگ با این فضاي بس وسيع و كهكشانناميدیم، دیدیم كه این ج« مرحله ایجاد»

سوره فداطر،   27سوره فت  و  17هاي این جمله در آیه «و لن جتد لسنة اهلل تبديال»اند یك چيز كوچكي بوده

 سوره احزاب، تكرار شده است. 61و 

ت، در تحدوّل و تطدور اندواع    ميان محيط حيداتي و موجدود ذي حيدا   « تعاطي و داد و ستد متقابل». این 7 

ترین اصل است. ولي تا آنجا كه من اطالع دارم دست انددركاران زمدين شناسدي و    جانداران از همدیگر، قوي

اندد و تنهدا اصدول چهارگانده،     زیست شناسي و گونه شناسدي، بده ایدن اصدل در ایدن موضدوع متوجده نشدده        

 اند.ترانسفورميسم را تكرار نموده
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گشت مردند در حالي كه اجزاي آنها به محيط حيات بر ميآمدند و مياین موجودات مي

 كردند.وع یافته و عود ميكرد. پشت سر هم شرو آن را تقویت مي

َأ َو َلْم َيَرْوا َكْيَف ُيْبِدُئ اللَُّه اْلَخْلاَق ث امَّ    -:كندقرآن براي اندیشه در این مسائل، تشویق مي

سير در اقطار  -2ق ْل ِسرُيوا ِفي اْلَأْرِض َفاْنظ ُروا َكْيَف َبَدَأ اْلَخْلَق -نَّ ذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسرٌيُيِعيُدُه ِإ

روي زمين و سير در قطرها و اعماق خاك یعني مطالعه در آنهدا و تحقيدق در امدور خلقدت.     

هاست كه انسان را به عظمت خدا و بده حقيقدت توحيدد    گوید این مطالعه و تحقيققرآن مي

 1گردد.رهنمون مي

تدا بده   زمين آن روز شرایط جوّي امروز را نداشت. محيط زیست تحوالتي به خود دیدده  

شرایط امروزي رسيده است. تغييرات جوّي و محيطي عامل دیگري بود بر تحول آن جانداران 

 7شان.گون شدنو گونه

                                                                                                               
هاي اسالمي است، اعدم از تبيدين جهدان، تبيدين انسدان، تبيدين       ز اصول مهم در تبيينیكي ا« تعاطي»اصل  

، كه در كتابي بده ایدن ندام بحدث     «رابطه عين و ذهن»و « جامعه شناسي شناخت»جامعه و خصوصاً در تبيين 

 ایم.كرده

سدسس بداز   كندد و  بينند خداوند چگونه خلقدت را شدروع مدي   آیا نمي -سوره عنكبوت. 15و  25. آیه 2 

كند خلقدت را و  بگو سير كنيد در زمين پس ببينيد چگونه شروع مي -گرداند و این بر خداوند آسان استمي

 دهد(.گرداند )آن را عود ميچگونه برمي

يبدو »سوره بروج، جمله  27و سوره روم و  13و  22نمل، و  62هاي سوره یونس و نيز در آیه 72در آیه 

 ده است.تكرار ش «اخللق مث يعيد

كار قلدب و دل اسدت، خداشناسدي كدار علدم      « خدایابي». در نخستين فصل این كتاب گفته شد كه اگر 1 

بده  « خددایابي »تواندد در  تنها مدي « اشراق»و « كشف»است. توحيد كامل بدون علم ميسر نيست و به اصطالح 

اند. سدر  شراق به خداشناسي پرداختهدهد كه خيلي از افراد كه تنها از راه كشف و اكار آید. و تاریخ نشان مي

 اند.آوردهاز نوعي شرك در

توان این اصدل را در ضدمن   اند. و نمي. دست اندركاران ترانسفورميسم به این اصل نيز كمتر توجه كرده7 

قرار داد زیرا در این صورت باید همه اصول چهارگانه معدروف )یعندي   « یا انتخاب طبيعي»اصل انتخاب اصل  
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از « بحران حيدات »اما از طرف دیگر همين تحوالت جوي و محيطي باعث گردید كه آن 

حادثدة  »به صدورت مجددد، و بده عندوان     « پيدایش حيات»جوشش افتاد. و دیگر براي تكرار 

هایي كه در آن بحران حياتي پيددایش یافتندد راه تحدول و تكامدل را     رخ نداد. و همان« دیگر

پيش گرفتند. ما اطمينان نداریم كه آن محيط حياتي اوليه فقط یكبار فدراهم شدده و تكدرار    

بوده « دوره»گویيم اگر چندین بار هم اتفاق افتاده باشد همه آنها در یك نشده است. بلكه مي

 است.

توان گفت كه آن شرایط فقط در یك نقطه از كره زمين فدراهم آمدده اسدت،    نيز نميو 

، بایدد  «ایجداد »در « سنن الهي»اي رخ داده است. اما بر اساس شاید در نقاط متعدد چنين حادثه

گفت كه فقط یكبار و فقط در یك نقطه اتفاق افتاده. و شاید به هنگام ایجداد حيدات نبداتي    

یك موجود تك سلولي گياهي، به وجدود آمدده و تجزیده شدده، بده محديط       اوليه ابتدا تنها 

برگشته است. سسس در اثر آن تعاطي، باز محيط به بدازدهي چندد عددد تدك سدلولي دیگدر       

 پرداخته است، و همين طور تا... و همچنين است اولين خشته.

یش مداده  زیرا پيدایش حيات تك سلولي گياهي و نيز پيدایش حيات حيواني، مانندد پيددا  

ایجاد »پس مناسبت دارد كه تنها در وجود یك چيز  2هستند« ایجاد»اوليه جهان، از مصادیق 

 1رخ داده باشد.« حيات

دیگري پس « بحران حياتي»شود در یادمان بماند كه بار دیگر نيز یك اما جداً پيشنهاد مي

نقطه، براي پيددایش  از گذشت چند ميليارد سال از بحران حياتي اول، در كرة زمين، در یك 

 یك موجود، فراهم آمده است.

گردیم به داستان تحدول جاندداران اوليده بده اندواع      پس از تأكيد روي پيشنهاد فوق بر مي

مختلف. اما قبل از ادامه بحث توجه به یك مطلب الزم است، كه به عنوان موضوع معترضه 

                                                                                                               
 محيط، تنازع بقاء، توارث، انتخاب طبيعي( را یكي دانست و همه را انتخاب طبيعي ناميد. سازش با

 هاي باال به این موضوع داللت دارند.نيز در آیه« بدأ»و « یبدأ». لفظ 2 

 در فصل آغازین این كتاب مراجعه شود.« ایجاد»شود كه به مبحث این بحث وقتي به حد كافي روشن مي. 1 
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هدا عكدس   آیدد، بعضدي  ان مدي شود: هر وقت سخني از تحول انواع از همدیگر به ميمطرح مي

سر و ته داروین اسدت.  دهند، كه این هم سرایش مجدد فرضية بيالعمل منفي شدیدي نشان مي

آورد مسلم علمي دانسدته، و عاشدقانه بده طدور     از جانب دیگر بعضي هم فرضيه مذكور را ره

 پرستند.دربست آن را مي

اندواع از همددیگر   »ك جملده اسدت   اوالً آنچه امروز از نظریه داروین باقي مانده تنها ید 

 هاي او در اطراف مسأله، تار و مار گشته است.و بقيه تبيين« اندتحول یافته

اي بدا تقليدد از   برخورد با این موضوع دچار افراط و تفریط دو جانبده شدده اسدت. عددّه    

ر اسرائيليات هنوز هم معتقدند كه خداوند مانند كودكان در كنار گلزاري نشسته و بدراي هد  

وار سداخته، آنگداه بدر آنهدا     كدام از انواع جانداران، یك نر و یك ماده، یك پيكر مجسمه

اي دیگر به طور چشم بسته ترانسفورميسدم را در تحدول همگداني و    روح دميده است. و عدّه

اندد.  اند و سراسيمه دست به قلم برده و آیات قرآن را بر آن اساس تأویدل كدرده  وسيع پذیرفته

 2مهابا.نجار و سخت بيتأویلي ناه

رود؟ پاسخ ایدن سدئوال غيدر از ادامده دادن داسدتان      اكنون باید گفت داستان ما به كجا مي

 تواند چيز دیگري باشد:نمي

آوردند. حيوانات تري را به بار ميحيوانات هم مانند گياهان با گذشت زمان انواع ظریف

تدا بده تددریج بدا      1بودندد « سخت پوسدتان »هاي خشن و بيشتر اوليه، بد قيافه و داراي پوست

                                                
بهتر است مانندد پيدر زندان     -«عليكم بدين العجامز»ل از پيروان گفتار فخر رازي هستند كه . گروه او2 

شوند: آندان كده   كنند. گروه دوم به دو دسته تقسيم مياند بسنده ميو به آنچه شنيده -عقاید دیني داشته باشيد

این رشته، به قددر كدافي در    هائي متخصص و دانشمند هستند ولي دراند و در رشتهدر منابع اسالمي كار كرده

اندد. دسدته دوم در رشدته    اند. و نيز در رشته تجربي این موضوع هم كداري نكدرده  منابع اسالمي تحقيق نكرده

 اند.هاي اسالمي ندارند، و دست به تأویل آیات زدهاند ليكن اطالعي از تبيينتجربي این موضوع كاري كرده

توان دانسدت. و اندواع   الك پشت را واپسينترین یادگار آنها مي. انواع خزندگان سخت پوست كه مثال 1 

اندد و  ماندده « اجداق كدور  »خزندگان دیگر كه تمساح واپسينترین یادگارشان است. و دایناسورها كه ظداهراً  
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 به وجود آمدند. 2ها سال پرندگان و سسس پستاندارانگذشت ميليون

تدر  تدر و حسداس  ظریدف « شجرة تحول»هاي ها اندام بدن بعضي از شاخهبا گذشت دوران

هاي كند. حساسيتگشت. چاشني حيات طوفاني در درون جانداران ایجاد كرده بود، و ميمي

قش مهمي در تحوالت داشته است. آنان كه در ایدن موضدوع همده نقدش را تنهدا بده       دروني ن

اند. باز هم باید گفت توجهدهند، بيمي 1تأثيرات بيروني از قبيل سازش با محيط، و تنازع بقاء

و درون موجود جاندار یك تعداطي و داد و سدتد مدنظم، قدوي و      7در این مسأله ميان محيط

هداي دروندي   ته است. مثالً پيدایش چشم بدون انگيدزش حساسديت  شدیداً محرّك وجود داش

اي از بدن جاندار محل انباشدتگي  گشتند كه نقطهها موجب ميهرگز امكان ندارد. حساسيت

تر كند تا به تدریج به صورت یك عضو حسداس بده ندام    حساسيت شده و آن نقطه را ظریف

 ف تعاطي است.چشم درآید. البته تأثيرات بيرون در این امر یك طر

هاي دروني در تحدوّل همده   چشم به عنوان یك نمونة بارز مذكور گردید، واالّ حساسيت

                                                                                                               
 ها نشانه واپسين آنها هستند. و...ها كه فيلماموت

فاده كرد كه ابتددا از جنبنددگان بداتالقي    توان از قرآن استشود در مورد حيوانات خشكي مي. گفته مي2 

سدوره ندور توجده     20اند، و از خزندگان پرندگان و از پرندگان پسدتانداران. بده آیده    خزندگان اشتقاق یافته

و اهلل خلق كل دابة من ماء فمنهم من  شي علي بطنه و منهم من  شي علي رولني و منهم من  شي  فرمائيد:

 اء. ان اهلل علي كل شىء قدير.علي اربع خيلق اهلل ما يش

است. امّدا لفدظ   « تبعيضيه»نيست، بلكه « نشویّه»در این آیه به اصطالح « من»ها معتقدند كه حرف بعضي

بيشتر تناسب دارد. یعندي همدين امدروز    « من»كه به صيغه مضارع )حال و آینده( آمده، با نشوّیه بودن « یخلق»

 دهد.حولي ادامه ميهم خداوند به این پدید آوردن نشوي و ت

. در اینجاي سخن از دو اصل توارث، و انتخاب اصل ، سخني به ميان نيامده. براي اینكه بحث در خدود  1 

تحول است. و توارث استمرار تحول است. و انتخاب طبيعي )یا انتخاب اصل ( هدم نداظر اسدت تدا بدر اسداس       

 ها، اقدام به انتخاب نماید.چگونگي تحول

معروف، است، یعندي محديط بده معنداي مطلدق، و       يط در این جمله همة اصول چهارگانة. مراد از مح7 

 عوامل محيط به معناي عام.



 205فصل چهارم 
 

 

هاي دروني است، بيش از تدأثيرات  ء همين نقش را دارند، و شاید آنچه به عهده انگيزشاعضا

 محيط باشد. و محيط در این تعاطي تنها هدایت كننده و نشان دهنده براي تحوّل باشد.

 2هاي دروني توجه بيشتري شده است.به انگيزش -عليه السالم -ن امام صادقدر بيا

                                                
 فرماید:معروف است، مي« توحيد مفضل». در حدیث مفصل و مشروحي كه به 2 

ا احدثت اعرف يا مفضل ما لالطفال ىف البكاء من املنفعةو و اعلم أّن ىف ادمغة االطفال رطوبة أن بقيت فيه

 .عليهم احداثًا و علاًل عظيمة من ذهاب البصر و غريه فالبكاء يسيل تلك الرطوبة من رؤوسهم..

بشناس اي مفضل منفعتي را كه در گریه براي كودكان است. و بدان كه در دماغ اطفدال رطدوبتي هسدت    

ي را از قبيدل از دسدت دادن   هاي خطرناكنها آفات بزرگي را، و آسيبآورد براي آكه اگر باقي بماند پدید مي

 كند از سر آنها...بينائي و غير آن. پس گریه آن رطوبت را جاري مي

ایدم، لديكن در نشدان دادن    توضي : این كالم به انسان مربوط است و ما هندوز بده بحدث انسدان نرسديده     

 هاي مهم دروني حيات، بر مطلب ما داللت دارد.فعاليت

عل حبأ االنثي من الفيلة ىف اسفل بطنها فاذا هاوت للضراب ارتفع و بره انظر االن كيف و فرمایدد: باز مي

نگاه كن چگونه قدرار داده اسدت دسدتگاه    : حّتي يتمكن الفحل من ضرهبا... ليتهّيأ لالمر الذي فيه قوا  النسل

زیدر   رسد دستگاه تناسلي او ازتناسلي فيل مونث را در زیر شكمش، و هنگامي كه موسم جفتگيري آن فرا مي

 گردد تا در دسترس فيل نر قرار گيرد.آید و آشكار ميشكم به طرف باال مي

هل رايت يا مفضل  فرماید:توضي : انگيزش دروني حيات، تنها عامل این موضوع در فيل است. و نيز مي

املاء فتراه هذا الطامر الطويل الساقني؟ و عرفت ماله من املنفعة ىف طول ساقيه؟ فاّنه اكثر ذلك ىف ضحضاح من 

بساقني طويلني كاّنه ربيئة فوق مرق . و هو يتامل ما يدّب ىف املاءو فاذا رأي شيئًا مما يتقّوت به خطا خطوات 

رقيقًا حيت يتناوله و لو كان قصري الساقني و كان خيطو حنو الصيد لياخذه يصي  بطنه املاء فيثور و ياذعر مناه   

 :فيتفرق عنه...

اي چه منافعي براي او در درازي گردنش هسدت؟ چدون   مرغ بلند پا را؟ و دانستهاي آن اي مفضل آیا دیده

بداني اسدت در بداالي    هاي بلندش گوئي دیدهبيني او را با ساقهاي كم عمق است و مياكثر )فعاليت( او در آب

د، كند دكل كه جنبندگان زیر آب را به زیر نظر گرفته است. آنگاه كده چيدز قابدل خدوردن را مشداهده مدي      

هایش كوتداه بودندد هنگدام حركدت بده طدرف شدكار        خورد. اگر ساقدارد تا آن را ميهاي آهسته برميقدم

 گردید.آورد و در نتيجه شكار رميده و متفرق ميكرد و آن را به حركت در ميشكمش با آب برخورد مي
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گشدت.و مهمتدر ایدن كده مدواد      محيط زیست در اثر تغييرات جوّي عوض مي ها:انقراض

و مواد غذایي حيوان به وسيله مدرگ و ميدر    2غذایي گياهان به وسيله مرگ و مير خودشان،

هدا را  ها جاي كميّتگردید. و كيفيتعوض مي روز به روز 1گياهان و مرگ و مير خودشان

 گرفت.مي

شان بيشتر به كميت وابسدته بدود.   در نتيجة این تغييرات عمومي، جانداراني كه بقاي نسل

ها متكي بودند. و به همين دليدل  تر كه بيشتر به كيفيتو جانداران چابك 7شدند.منقرض مي

                                                                                                               
گي رفتدار، و آهسدته   توضي : در این تكّه چگونگي اندام و سازگاري آن با محيط بيان شده و هم چگدون 

 ها كه انگيزش دروني دارد.برداشتن قدم

هداي دروندي   در اینجا منظور اصلي این است كه نقش زیادتري در لحن بيان امام صدادق )ع( بده انگيدزش   

وجود داشت، باز هدم  « شرایط محيطي»حيات داده شده. به طوري كه اگر فرضاً در روي كره زمين فقط یك 

دهدد  گشتند. زیرا مرغي ترجي  مدي شدند و منحصر در یك نوع واحد نميدد تقسيم ميجانداران به انواع متع

 دهد با هجوم سریع این كار را بكند.هایش به شكار برسد و مرغ دیگر ترجي  ميكه به آهستگي قدم

هداي  هداي دروندي حيدات. و كشدش    گردد: انگيدزش و به عبارت دیگر: برآیند دو عامل موجب تحول مي

گردد. و عامل دوّم بدا تدأثيرات عمدومي    غرایز و نوعي هوشمندي تقویت مي ون. عامل اوّل به وسيلةمحيط بير

اي با حيات است. نه به این معني كه اگر حياتي نبدود جاندداري نبدود.    گردد. و نقش پایهمحيط نيز تشدید مي

 بلكه مراد نقش حيات در تحول است و كاربرد آن در ایجاد تحول.

ياهان اوّليه با مرگ و ميرشان یك نسبت و رابطه محكمي داشت. زیرا مواد غدذائي گياهدان   . تكثير گ2 

 به پوسيدگي و تجزیه خود گياهان بستگي دارد. قبالً نيز به این موضوع اشاره شد.

تر نموده، و مسدئلة تغذیده   . و همچنين مرگ و مير جانداران، محيط را براي تغذیة گياهان نيز مساعد1 

 دهد.مي را توسعه

عوامل تكامل را نباید تنهدا در رابطده فيزیكدي جانددار بدا محديط،        -ها و.... مانند دایناسورها، ماموت7 

هدا، فرامدوش گدردد. یعندي گدرایش      ها بده كيفيدت  جستجو كرد به طوري كه تكامل عمومي حيات از كميت

و این دو بدا هدم تفداوت بنيدادین     ها نتيجه تحول جانداران نيست. بلكه عامل تحول است. ها به كيفيتكميت

یدك  « تحدول جاندداران  »و « كمال جدوئي حيدات  »دارند. گویا این مطلب كمي به توضي  نيازمند است: ميان 

گراید، و در نتيجه بعندوان یكدي   تعاطي و داد و ستد برقرار است. حيات در جستجوي كيفيت است و بدان مي
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جداي   2تر بود،يت، محيط زیست آنها وسيعسنگيني وزنشان كمتر بود، و بر اساس این خصوص

گرا را گرفتند. در طول تاریخ حيات در كره زمين گاهي انواع خرد پيكدر  غول پيكران كميت

اند. زیرا تغييرات مذكور به ضرر آنها بود. ليكن در یك هم، همراه غول پيكران، منقرض شده

اي بيشدتر بده سدراغ خدرد     در دورهاي قانون انقراض بيشتر به سراغ غول پيكران آمده، و دوره

ها نبدوده و نيسدت.   انقراض« علت تام»پيكران. با این تذكر كه تغييرات محيطي، همه عامل و 

 1نيز در این ماجرا دخيل است.« حيات»همان طور كه گفته شد خود 

                                                                                                               
آورد. آنگداه همدان تحدول ایجداد شدده،      نددار بده وجدود مدي    تحول را در جا -ترین عاملبل اصلي -از عوامل

 بخشد.گردد و آهنگ كيفيت جوئي حيات را، نيرو ميبرمي

دانند )زیرا در تبيين آن را یك موجود مستقل نمي« حيات»نظر به اینكه دست اندركاران ترانسفورميسم 

هاي اساسدي بيدنش   و این یكي از تفاوت «.علت»دانند نه مي« معلول»مانند( بدین جهت هميشه حيات را وا مي

 شرح داده خواهد شد.«آفرینش آدم»اسالم با بينش مذكور است. كه در مبحث 

بود. و « روح»البته پيشتر به این موضوع )در یك نگاه كلي( اشاره گردید. آنجا كه در فصل معاد سخن از 

اینكده ایدن نظریده دیگدر خریدداري در      ها معتقدند روح مانند آهنگي است در چنگ. با گفته شد كه بعضي

شان، بدر  هايها، به طور اعالم نشده )و شاید به طور ناخود آگاه( در تبيينمحافل علمي ندارد، ترانسفورميست

كنند. و متاسفانه این روش باعث شده كه از رسديدن بده یدك سدري نتدایج      همان اساس، مسئله را برگزار مي

 علمي، باز مانند.

یافت به همان ميدزان محديط بدراي ادامده حيداتش وسديعتر       یك نوع جاندار تكامل مي . هر قدري كه2 

توانستند در باتالق زندگي كنند، و بعضدي تنهدا در جنگلهداي انبدوه، و بعضدي      ها تنها ميگردید. مثالً بعضيمي

 ها زندگي كنند.توانستند در چندین محيط از این محيطمي

ها یكدي از مسدائل   تكثير بيش از حد موش 2766و  2760ها: در سال موش. جنگ شهرداري تهران با 1 

روهدا، محوطده   بودند، در خيابانها، پياده ها كه بيش از حد نوع خود بزرگ شدهروز تهران گردید. این موش

 زدند. و مشكل بزرگي را ایجاد كرده بودند. شدهرداري در صددد  ها، حتي در آشسزخانه پارلمان، پرسه ميخانه

بود بوسيله سم و ابزار دیگر آنها را قلع و قمع نماید. و بودند دیگراني كه معتقد بودند این كارها نه تنها باعث 

ها نخواهد گشت بلكه موجب افزایش آنها نيز خواهد شد. و اگر آنها را به حدال خدود   ركود توليد مثل موش

اي كز كرده نوقت خودشان )هر كدام( در گوشهها بتوانند به نصاب كامل رشد خود برسند، آبگذارند تا موش



 تبيين جهان و انسان  261
 

 

یك نوع دیگر از تحوالت بزرگ و همه جایي كره زمين نيدز از چنددین جهدت در ایدن     

بخشيد. ها و دریاها به سير كاروان تكامل شتاب ميبود. جا به جایي خشكي ها دخيلانقراض

ها كه امدروزه مشداهده   كرد. این قارهو زمينه را بيش از پيش به نفع كيفيت گرایان فراهم مي

ها خشكي بوده اند و جایگاه امروزي دریاها و اقيانوسكنيم، روزگاري دریا و اقيانوس بودهمي

ها موجود اسدت. احادیدث   ي مانده از حيوانات دریایي در جاي جاي خشكياست. آثار به جا

 2اند.ما بر این موضوع تصری  كرده

                                                                                                               
اي، و با این شمار زیاد وجدود  «گنده شده»و به انتحار ریاضي دست خواهند زد، و بدین ترتيب چنين موشهاي 

 نخواهد داشت.

حيات در هدر  «. كندهر چيزي كه به حد فوق تخصص خود رسيد قهراً سقوط مي»ها و به اصطالح بعضي

كند. و در آن حددّ معدين و وقدت معدين، از آن     نواع تا حد معين و مدت معيني جا خوش ميقالبي از قالبهاي ا

 هاي ال یتغير جهان هستي است.«ناموس»بندد، و این یكي از قوانين و بستر و از آن قالب، رخت مي

مورد  دارد. اجل یعني حدّ معين. و آیات متعددي در این «اجل»فرماید: همه چيز و هر چيز یك قرآن مي

 سوره احقاف: 7هست مانند: آیه 

 ما خلقنا السموات و االرض و ما بينهما ااّل باحلّق و اول مسّمي:

 ها و ارض، و آنچه را كه در ميان آنهاست مگر به حقّ و با اجل مشخص.نيافریدیم آسمان

اساسدي را   پس نباید همه چيز را در اختيار شرایط محيط دانست، یا در همه جا و در همه حوادث نقش

 گردد.اعتنا ميبه محيط داد. گاهي خواسته حيات بر همه عوامل محيط قلم قرمزي كشيده و به آنها بي

. مطابق بيان این احادیث، تنها جائي كه پس از پيدایش قشر سنگي زمين )دحو االرض( هرگدز بده زیدر    2 

 باشد.آب نرفته است، جایگاه كعبه مي

 اي زیر توجه فرمائيد:هبراي شرح این موضوع به حدیث

اّن اهلل عزوول دحا االرض من حتات   عن ايب عبداهلل )ع( قال:: 225، حدیث شماره 157ص  30بحار ج 

 خداوند  :الكعبه

 دحو االرض را از جایگاه كعبه شروع كرد.

فرمود  «اّن اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا»: امام باقر )ع( در تفسير آیه 205حدیث  152و ص 
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 3پیدایش بشر
گردید همچندان در روي زمدين ادامده    « ایجاد»فعاليت حيات پس از اولين چاشني آن كه 

رسديد. در آن  داشت. تا اینكه شرایط جوّي و محيط زیستي و مواد غذایي به تكامل الزم خود 

 از عمر خویش را طي كرده بود: -چهار دوران -وقت زمين چهار روز

 دوران تشكيل پوسته سنگي، یا: دحو االرض. -2

 دوران پيدایش خاك و رسوبات. -1

 دوران پيدایش حيات نباتي. -7

 دوران پيدایش حيات حيواني. -2

ت به كمدال مطلدوب خدود    شرایط جوّي و مواد غذایي الزم براي گياه و جاندار در آن وق

 1رسيده بود. و زمينة پيدایش موجود برتر آماده بود.

                                                                                                               
 اوّلين نقطه كه به خشكي گرایيد جایگاه كعبه بود.

 احادیث زیادي بر این موضوع وارد شده است.

مسي البيات العتياق الّناه    : 221و  222هاي حدیث و«و ليطوّفوا بالبيت العتيق»تفسير نور الثقلين، ذیل آیه 

 به بيت عتيق موسوم گردید زیرا مقرر بود هرگز غرق نشود. اعتق من الغرق:

 است: تصری  شده بر اینكه جایگاه كعبه در طوفان نوح نيز غرق نشده 227ر حدیث و د

كنند كه تنها نقطه عتيق در كره زمين، جایگاه كعبه است، و ایدن امتيدازي اسدت    ها روشن مياین حدیث

كه فقط به كعبه منحصر است. جالب این است كه تحقيقدات زمدين شناسدي نيدز ایدن موضدوع را بده اثبدات         

 ها و دریاها تنها جائي كه هميشه خشكي بوده كعبه و اطراف آن است.يده است. در تغييرات خشكيرسان

و ایدن دو بدا هدم    «. انسدان »است، نه پيدایش « بشر». توجه داشته باشيد: در اینجا موضوع سخن پيدایش 2 

 فرق دارند كه در صفحات آینده روشن خواهد شد.

و وعال فيهاا    . شاید بهتر باشد دوباره سيماي آیه را مشداهده كنديم:  است« اقوات». این مطلب پيام آیه 1 

ها و كوههدا را  و قرار داد در روي زمين صخره: ايا  رواسي من فوقها و بارك فيها و قّدر فيها اقواهتا ىف اربعة

 بركت داد در آن، و سازمان داد مواد غذائي آن را، در چهار روز.
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آغاز شده بود. و موجودي از شجرة جانداران تحول یافدت كده    2روز پنجم یا دوران پنجم

توانسدت روي دو پداي خدود راه بدرود. و قدامتش را تدا       و مستقيم القامه بود. یعني مي« دو پا»

ا اطالع زیدادي از چگدونگي انددام و پيكدر آنهدا ندداریم. آنچده        اي راست نگاه دارد. ماندازه

 1اند.دانيم این است كه چندین نوع بشر در روي زمين ظاهر شده و منقرض شدهمي

هاي مختلف كرة آیا چند نوع از این بشرها همزمان با هم و در عرض هم دیگر در گوشه

ول هم بوده؟ و یا ابتداء یك نوع پيدا زمين به وجود آمدند؟ یا پيدایش آنها از نظر زمان در ط

 7اند؟شده سسس در مراحل بعدي چندین نوع در عرض زماني همدیگر بوده

                                                                                                               
 بندي عمر زمين بر اساس پيدایش و سير تحول مواد غذائي صورت گيرد.مطابق این آیه بهتر است تقسيم 

در علم زمين شناسي و زیست شناسي، خصوصاً از دیدگاه دست اندركاران ترانسفورميسم ایدن تقسديم بدر    

 یابد.انجام مي -هااز روي فسيل -اساس تحوالت پوسته زمين و بر اساس تحوالت جانداران

 گيرد، ولي آنان بيشتر به تغييرات و تحوالت توجه دارند.سئله را در نظر ميكمالي م قرآن بيشتر جنبة

 . كه در اصطالح زمين شناسان و زیست شناسان به دوران چهارم معروف است.2 

. رشيد رضا در تفسير المنار از هفت نوع بشر قبل از آدم نام برده است. از قبيل بدن، سدن، جدن، نداس،     1 

هاي شعيي تنها نام: نداس، جدن   غير از جنّ معروف است. ولي در روایت« جن»او از  جان، حن، نسناس. و مراد

بني جان، و نسناس، آمده است. ولي همچنان كه در سطرهاي پائين خواهيم دید، در احادیث ما نيز تعداد آنها 

 هفت، ذكر شده است.

انسدان پكدن، انسدان نئانددرتال،     ها عبارتند از: انسان جاوه، اسامي این بشرها در اصطالح ترانسفورميست

انسان كرومانيون، انسان ساپينس، انسان دكتر ليكي و... ليكن توضي  داده خواهد شد كه اساساً اسالم بده آنهدا   

را ندام اختصاصدي ندوع    « انسان»برد، و لفظ گوید. بلكه فقط لفظ بشر را در مورد آنها به كار مينمي« انسان»

 داند.حاضر بشر مي

دكاران ترانسفورميسم ابتدا معتقد بودند كه، بشرها فقط در یك ميليون سدال اخيدر پيددایش    . دست ان7 

هاي بعدي سابقة بشدر در روي كدرة زمدين را بده بديش از بيسدت ميليدون سدال، كشدانيد.          اند. ولي كشفیافته

ه داراي زیسدته كد  ميليون سال پديش مدي   25هاي دكتر ليكي در كنگو نشان داد كه نوعي بشر در حدود كشف

زبان محدودي هم بوده است. پس از مرگ ليكي پسرش راه او را ادامه داد و آثاري از بشري بده دسدت آورد   

 شود. ليكن فاقد زبان بوده است.كه به بيش از بيست ميليون سال پيش، مربوط مي
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اند كه شبيه ندوع حاضدر   ظاهراً از این انواع تنها هفت نوع به حدي از تكامل رسيده بوده

 2اند.شود( بودهبشر )كه انسان ناميده مي

                                                                                                               
ایدن  آخرین نوع بشرهاي پيشين كدام بوده و كي زندگي كرده، روشن نيست. آنچده تداكنون مسدلم شدده     

هدا حددود   اند. بندابر بعضدي نظریده   است كه همة آنها در حدود دویست هزار سال پيش، از صحنه زمين رفته

پانصد هزار سال، و بنابر بعضي دیگر حدود هفتصد و پنجاه هزار سال از انقراض آخرین ندوع از ایدن بشدرها،    

 گذرد.مي

ر حضدور بشدر، بده دسدت نيامدده اسدت. و       اي كه دال باشد بد یعني در طول این مدت اثري، فسيلي، نشانه

شود، مسلم است كه حداكثر بيش از حددود چهدل هدزار    ناميده مي« انسان»همچنين در مورد بشر كنوني كه 

سال، سابقه ندارد. و معناي این سخن این است كه دستكم حدود یكصد و شصت هزار سدال پهنده زمدين فاقدد     

 بشر بوده است.

صدوق )يف اخلصال( عن حممد بن احلسن بن الوليدو عن حمماد  : 2ماره حدیث شد  725ص  03. بحار: ج 2 

بن احلسن الصّفارو عن حممد بن احلسني بن ايب اخلطابو عن حممد بن عبداهلل بن هاللو عن العالو عن حممد بن 

 ليس ( يقول: لقد خلق اهلل عّزوول ىف االرض منذ خلقها سبعة عاملنيعليه الّسال مسلمو قال: مسعت ابا وعفر )

هم من ولد آد و خلقهم من ادمي االرض فاسكنهم فيها واحدًا بعد واحد مع عاملهو مث خلق اهلل عزوول آد  اباا  

امام باقر )ع( فرمود: البته خداوند خلق كرد در روي زمين از آن زماني كده زمدين را    البشر و خلق ذّريته منه:

، پس ساكن كرد آنهدا را در  «ادیم زمين»رد آنها را از خلق كرد، هفت نوع كه آنها از نسل آدم نبودند، خلق ك

 زمين، یكي پس از دیگري با عالم زیستي خودشان. سسس خلق كرد آدم پدر این بشر را.

 توضيحات:

 ناميد.« المتين سلسلة حدیث»الف: سند این حدیث چنان زیبا و مستحكم است كه باید آن را 

سانتيمتر  15باشد. كه از داراي مواد غذائي براي گياهان ميرویة خاك است كه « ادیم زمين»ب: مراد از 

ها توان فعاليدت  ها و ویروسها و ميكروبها( عمق دارد كه باكتريسانتي متر )بسته به چگونگي زمين 05تا 

 در آن را دارند.

ربدوط  م« هاتكرار قيامت»و  «ايا  ستة»ج: این حدیث از دو بخش تشكيل یافته، بخش دوم آن به مسئلة 

شود كه پيام حدیث مخدوش ها، قبالً بحث گردید. عدم توجه به این نكته موجب مياست كه در همان فصل

 گردد.
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ت، صدنعت، و سدلطه بدر طبيعدت حتدي در سدط        از انواع بشرهاي گذشته آثاري از مدنيّ

اند كه فدرق  شود. این قدر هست كه بعضي از آنها تا حدي پيش رفته بودهابتدایي نيز دیده نمي

اند. آن تعداد از آنها كه به دریافت زبان و كالم نایل شده بودند. الفداظ  زیادي با حيوان داشته

ها و قراردادهاي في ما بين، ساخته بودند. نو كلمات را در طول زمان بس طوالني در اثر تمری

گذاشدتند و از  كردند و همچنين بر افعال هم نام ميشان نام گذاري ميبه اشياء اطراف زندگي

اي براي آنها حاصل گردید. ليكن در طول چندین نسل ها یك زبان محاورهها و اسمهمين نام

 د.توانستند به یك زبان خيلي محدود برسنبه زحمت مي

دهيم و به شمارش عوامل تحول و سسس به دالیل آن اكنون این داستان را در اینجا پایان مي

 پردازیم:مي

 عوامل تحوالت گیاهان و جانداران:

 هاي آن.نيروي حيات و انگيزش -2

 ها.تحول مواد غذایي زمين و رشد كيفيت -1

 هاي محيط.ها و هدایتها و جذبهكشش -7

 سازش با محيط. -2

 تغييرات جوّي. -0

 توارث. -6

 تنازع بقاء. -3

كده عامدل   « فدوق تخصدص  »یا بده  « اجل»رسيدن به  -انتخاب طبيعي، یا انتخاب اصل  -4

 2گشت.تر ميانقراض بعضي از انواع بوده، و در نتيجه فضاي زیستي براي بعضي دیگر، فراهم

                                                
. پيشتر توضي  داده شد كه هي  كدام از این عوامل هشتگانه قابل تداخل در یكدیگر نيست. هدر چندد   2 

 ها دشوار آید.تفكيك آنها از همدیگر در مواردي براي بعضي ذهن

 اندركاران ترانسفورميسم به پنج عامل معتقدند: دست

 سازش با محيط. -2



 263فصل چهارم 
 

 

 ادلۀ تحول گیاهان و جانداران از همدیگر:

 آیات. -2

 احادیث. -1

 هاي شناخته شده الهي.سنت -7

 عقل. -2

اسدت. یعندي   « كندشناخت هستي به صورتي كه اسالم تبيين مي»توضي : موضوع بحث ما 

در « ادلّه تحول»خواهيم دریابيم كه اسالم این مسأله را چگونه تبيين كرده است؟ ادلّة فوق مي

 2این مسير است. نه ادلّة طبيعي و تجربي.

                                                                                                               
 توارث. -1

 تنازع بقاء. -7

 انتخاب اصل . -2

هدائي رخ داده  جهش یعني در سير مراحل تكامل گياهي و حيواني، گاهي جهدش  -جهش یا موتاسيون -0

لحظده( طدي كدرده اسدت. ایدن      است، كه موجود در یك تغيير، چندین مرحله را در زمان كمي )بل در یك 

 هائي )از آن جمله: مندليسم( در آمده است.موضوع توسط افراد زیادي تحقيق شده، و در قالب بينش

« كدن فيكدون  »و « ایجداد »توان آن را دستكم از مصادیق ما نيز در صورت كلي مسئله بدان معتقدیم، و مي

یدا مدن بده آن     -خاصي از آیات و احادیدث ندداریم  دليل « علم اصول فقه»دانست. ليكن نظر به اینكه به قول 

اي بدون آیه و حدیث عنوان نشود، لذا از طرح آن صدرفنظر  و بنابراین است كه در كتاب مسئله -دست نيافتم

 گردید.

. ادلّة طبيعي و تجربي تحوّل انواع جانداران از همدیگر، از نظر دست اندركاران ترانسفورميسم عبارت 2 

 است از:

 شناسي و آثار شناسي به معناي عام. فسيل -2

 تشری  تطبيقي. -1

 جنين شناسي. -7

 اصول ژنتيك و توارث. -2

دارد. امّدا دليدل دوم قابدل ردّ    دليل اوّل یك دليل كامل است. و به طور روشن تطور جانداران را بيان مدي 
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اي كه از این ت. زیرا نتيجهشود، و براي یك فرد عامي چيز جالبي اسناشي مي« ساده اندیشي»است. و از یك 

شود این است كه: تعداد استخوانها در پيكر همة جانداران مساوي است. و یدك سيسدتم كلّدي    دليل حاصل مي

 ساختمان پيكر همه آنها را در بردارد و یك نظم واحد بر آنها حاكم است.

« توضدي  واضد   »یدك  از نظر یك فرد كه شناخت نسبتاً خوبي از طبيعت و جهان دارد، نتيجة مدذكور  

است. زیرا در طبيعت فقط یك نظام حاكم است. تشتت در آن راه ندارد. طبيعدت كارخانده خدودرو سدازي     

نيست كه ماشيني را داراي جعبه فرمان و ماشين دیگري را بدون جعبه فرمان بسازد. زیدرا در روندد طبيعدت    

قه در طبيعدت محدال اسدت. وحددت     فقط یك راه درست و صحي  وجود دارد. و دو راه، دو سبك، دو سدلي 

ناميم. و اگر دو راه وجود داشته باشد البد یكدي از آنهدا   مي« حكمت»سبك طبيعت همان است كه ما آن را 

 حكيمانه و دیگري نسبت به آن. غير حكيمانه خواهد بود.

د بایسدت تعددا  بر فرض اگر بنا بدود اندواع جاندداران منشداهاي متعدددي داشدته باشدند. پدس حتمدًا مدي          

هاي نوع دیگر باشد؟! چنين چيدزي در طبيعدت محدال    هاي یك نوع بيشتر یا كمتر از تعداد استخواناستخوان

 است.

همانطور كه هنور هم ثابت نيست كه براستي همة اندواع فقدط از یدك ریشده واحدد تحدول و تكامدل        

يات در چندین نقطه از زمدين  اند؟ یا از چندین منشاء متعدد؟ پيشتر هم شرح داده شد كه شاید پيدایش حیافته

هداي الهدي   اتفاق افتاده و شاید از چندین نقطة مذكور شجره تحول راه افتاده است. با اینكه ما بر اساس سدنت 

 آید.به نظر مستدل مي« وحدت منشاء»احتمال دادیم كه 

ل كدرده؟  شاید پرسيده شود: اگر طبيعت فقط یك راه دارد پس چرا مرحله به مرحله جانداران را متحو

 با یكي بودن راه طبيعت سازگار است؟« تحول»اساساً خود 

و به قول دست اندكاران تراسنفور ميسدم،  « ایستا»پاسخ: مراد از وحدت راه، یك راه منجمد و خشك و 

است كه خدایش هدم یدك موجدود جسدمي      -تورات تحریف شده -نيست. فيكسيسم عقيده تورات« فيكس»

 است.

راهي كه منعطف و متكامل و متحول است. متحول و متكامل و منعطف بودن  طبيعت یك راه دارد یك

غير از متعدد بودن است. كل جهان هم با همة تحوالت و تكاملش داراي یدك نظدام واحدد، و یدك سيسدتم      

 ها دليل تعدد راه نيست.ها به كيفيتواحد، و یك سازمان واحد است. و گرایش كميت

ها در انواع، به دليل وحدت راه طبيعت ممكن نيسدت، پدس چگونده    وانپرسش: اگر اختالف تعداد استخ

 بعضي از جانداران دم دارند و بعضي دیگر فاقد آن هستند؟.
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 پیدایش انسان
روزي بود روزگاري بود روي زمين پر از انواع گياهان و حيوانات بود. ليكن آنچه در این 

هدا هدزار سدال    بين حضور نداشت بشر و انسان بدود. زیدرا از انقدراض آخدرین ندوع بشدر ده      

شدود پيددایش نيافتده بدود. امدا      ناميده مدي « انسان»و هنوز هم نوع اخير بشر كه  2گذشت.مي

                                                                                                               
اند و بعضي از آنها به دليل تكامدل و تحدول و تددریج ایدن     پذیریم كه همة جانداران دم داشتهپاسخ: یا مي

 اند.عضو را از دست داده

هدا در  است كه گفته شد: راه واحد راه منعطف و تحول پذیر اسدت و كميدت   در این صورت پاسخ همان

شوند. و هر جانداري كه دم را از دست داده توان و استعدادي یافته كده جدایگزین آن   آن به كيفيت تبدیل مي

امين كدرده بده وسديله آن اسدتعداد تد     است و به وسيله آن توان و استعداد، نيازي را كه به وسيله دم تأمين مي

 كند، و یا استعدادي پيدا كرده كه دیگر نيازمند به آن عضو نيست. و این از مسلّمات علوم تجربي است.مي

اند، در اینصدورت اصدل تحدول و تكامدل را نقد       پذیریم كه همة انواع جانداران داراي دم بودهو یا نمي

 دارند. ایم، و روي سخن ما با آنان است كه به اصل تحول و تكامل باوركرده

دليل سوم: دليل سوم اگر از دليل چهارم كمك نگيرد ضعيفتر از دليل دوم است به شرحي كه گفته شدد.  

دهدد. ولدي نده بده حددي كده       گيرد. كاربردي را بددان مدي  ليكن مالحظة آن همراه كمكي كه از ژنتيك مي

 پردازند.ها با آب و تاب به شرح آن ميبعضي

هدا  هاي ذهني افراد است. غربيدهد، سابقهارزش و داراي اهميت جلوه ميآنچه كه اینگونه مطالب را با 

روند. آنگاه اینگونده مطالدب در نظرشدان    با ذهني پر از خرافات مسيحيت و یهودیت به سراغ این مطالب مي

 دهند.آید، و در نتيجه ارزش بيش از اندازه به آنها ميخيلي بزرگ و مهم مي

فرماید آفدرینش آدم  تحكم از امام باقر )ع( وارد شده كه اميرالمؤمنين )ع( مي. حدیثي با سند قوي و مس2 

صدوق نيز همين حددیث را   -25ح  257ص  22بوده است. بحار: ج « نسناس»هفت هزار سال پس از انقراض 

اي هست كه با رقم مدذكور متنداق  اسدت،    آورده است. ليكن در متن همان حدیث جمله «علل الشرايع»در 

در جملدة   «فقال وّل و عّز... اين اريدان اخلق خلقًا.... و ابني النسناس عن ارضي و اطهرها منهم»شرح بدین 

 اند.ها در روي زمين بودهاخير تصری  شده كه در آن هنگام هنوز نسناس

بنابراین به اصطالح فقها این حدیث قابل عمل نيست. و چون ممكن است كه ما معناي آن را نفهمديم بده   
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 كره زمين آبستن حادثه جدیدي بود.شرایط عمومي طبيعت 

و زمين عصر پر اضطراب تولدد   2در آن وقت ميلياردها سال از عمر كره زمين گذشته بود.

در « بحران حيدات »در چنين زماني باز یك  1و نوجواني و جواني خویش را سسري كرده بود.

د. این سومين بار بدود  هاي جنگلي به فعاليت افتااي از زمين در ساحل دریا و ميان باتالقنقطه

 داد.كه چنين اتفاقي در روي زمين رخ مي

هدایي نبودندد كده در اولدين     زیادي حيات پيدا كردند. آنها شدبيه ذره  هایذرهاین بار نيز 

هایي بودند كه در بحدران دوم بده حيدات    بحران حيات پدیدار شده بودند. بل بيشتر شبيه ذره

 پيدایش یافته بودند.« دار گياهيهاي حياتذره»ا رسيده بودند. زیرا در بحران اول تنه

هداي  شدوند. ذره هایي كه در بحران دوم به حيات رسيدند جنبندگان اوليه ناميدده مدي  ذرّه

                                                                                                               
 كنيم.محترمانه با اقرار به عدم فهم معناي آن، از عمل به آن خودداري ميطور 

. كليسا رسماً اعالم كرده بود كه از آغاز آفرینش جهان تا به امروز فقط شش هدزار سدال سدسري شدده     2 

یعني تورات كه مرجع مشترك مسيحيان و یهودیدان در مسدائل تبييندي    « عهد عتيق»است. از طرفي هم كتاب 

تصری  كرده كه آدم نه تنها اولين بشري است كه در روي زمين پيدا شده، بل آفرینش « سفر پيدایش»ر است د

قبدل از آدم وجدود داشدته    « مار»او قبل از پيدایش خيلي از انواع حيوان بوده است. ظاهراً به نظر تورات تنها 

 است.

. بدیهي است كه این برخوردها موجب كردالبته كليسا در سراسر اروپا از این خرافات به سختي دفاع مي

گردید كه دانشمندان به كليسا و عقایدش خرده بگيرند و در مواردي اساس آن دو مدذهب را بده سدخریه    مي

ها در قبال دانشدمندان بده راه انداختده بدود و كمتدرین      بگيرند. كليسا دادگاههاي انگيزاسيون را در طول سال

 هاي مسلم قرار گرفت.محكوم گردید و در ردیف خرافه« م توراتآد»اش تكفير بود. بدین ترتيب حربه

را بر افراشدتند، و  « آدم اسالم»اي از مسلمانان نيز بدون توجه به چون و چراي قضيه علم مخالفت با عده

اساس كه نگفتند. چه خوب است هي  مطلبي را بدون تحقيق و بررسي بداور نكنديم،   پایه و بيچه حرفهاي بي

البته آنهدم  «. غالم به مال خواجه نازد، خواجه به هر دو»است مصداق آن مثل فارسي نشویم كه و چه خوب 

 شناسيم.به صورتي كه هنوز مال یا قال خواجه را نمي

وقتي كه آدم آفریده شد، زمين گفت: اي ». در فرهنگ حدیثي و فرهنگ اسالمي ما معروف است كه 1 

 ،«ايآدم در عصر پيري و اواخر عمر من آمده
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این جنبندگان در زماني پدیدار  2اند.بحران سوم هم در زبان حدیث به جنبندگان موسوم شده

هداي گياهدان   مواد غدذایي را بده ریشده   شدند كه ميلياردها سال بود موجودات زنده ریز كه 

 1رسانند، وجود داشتند.مي

دانيم كده  شمار چه مدت عمر كردند. این قدر ميدانيم این جنبدگان به اصطالح بيما نمي

تنها یك جفت از آنها توانستند ادامه فعاليت بدهند. و این خاصيت طبيعت است كه بدا بداز   

 7.كندشدن سوپاپ احتياط بحرانش فروكش مي

                                                
كالّذر »فرماید ها مي: امام باقر)ع( در ضمن حدیثي در مورد این ذره17ح  222و  227ص  63. بحار: ج 2 

 جنبيدند.هائي بودند كه ميمانند ذره «يدّبون

. و 53در صدفحه   20فرمایدد. و همچندين حددیث    ، همين جملده را مدي  22، ح57باز در همان مجلد: ص

فكاانوا مبللاة   »هدا جملده   در بيدان امدام صدادق )ع( در مدوارد ایدن ذرّه      10حدیث  211همچنين در صفحه 

مانندد   «:مبللة الاّذر يادرج  »كردند. و در همين حدیث جمله هایي بودند كه تالش ميمانند ذره «:الّذريسعي

 جنبيدند، آمده است.هایي بودند ميذره

تجربدي پيددایش ایدن جنبنددگان توجيده      . منظور اصلي از این سخن در متن، این است كه از نظر علدوم  1 

باشدد. زیدرا در آن وقدت اثدري از حيدات در زمدين نبدوده، و        پذیرتر از پيدایش ذرات گياهي بحران اوّل، مي

 ها وجود نداشت.هيچگونه مواد غذائي حتي براي خود آن ذره

ا اینهدا وقتدي   و همچنين پيدایش این جنبندگان، از جنبندگان بحران دوم هم توجيده پدذیرتر اسدت: زیدر    

 پيدایش یافتند كه همه جا پر از حيات بود و پر از مواد غذائي.

. پيشتر توضي  داده شد كه گویا انواع حيوانات هم در یك نقطه از یدك منشداء واحدد از جنبنددگان     7 

اسدت   یكي از قوانين این طبيعت تقریباً «سوپاپ احتياط و فروكشي كردن»اند. و موضوع باز شدن تحول یافته

هاي فعاليت حياتي طبيعت و توليد مثل در عالم جانداران. طرز كدار  نسبت به هر بحراني. خصوصاً در جریان

 شباهت به طرز كار آن باتالق نيست.دستگاه رحم بي

گذارد كده سرنوشدتي   شود و بقيه را وا ميشان ميزیرا رحم از هزاران دانه نطفه فقط پذیراي یكي دوتاي

 هاي مذكور در متن باال داشته باشند.قيه ذرّهمانند سرنوشت ب

كه دچار بحران حياتي شده بود، تنها یك جداي   «محأ مسنون»و با بيان دیگر: در آن باتالق گرم و بدبو 

 ها را داشته و توان پذیرش بيش از یك جفت را نداشته است.كوچكي بوده كه شرایط پرورش آن ذرّه
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هاي زنده چه شدند؟ كجا رفتند؟ این موضدوع داسدتان شدنيدني دارد.    پس بقية آن همه ذره

قرآن در مورد آنها بحث كرده است. به طوري كه اصلي از اصول عقاید اسالمي گشته اسدت.  

كند و جریان كالم را از نظم الزم شرح این داستان در اینجا سيماي سخن را دچار اضطراب مي

 پردازیم.پس از بيان چند مطلب به شرح آن مي دارد.باز مي

اندد.  اینك قهرمان داستان ما آن یك جفت ذرّه هستند كه موفق بده ادامدة فعاليدت شدده    

محيطي كه آنها را پذیرفته بود. باتالقي گرم و بدبو و حتي باید گفدت سدياه رندگ و مدتعفن     

فعاليت حيات جانداران ریدز،  ترین حالت را براي و تنها چنين محيطي است كه بحراني 2بود.

دارد و بزرگترین گياه آن جلبك و بزرگترین حيوان آن حلزون و گوش مداهي اسدت. یعندي    

زدي و كفدي از آن بدر   تر پذیرش نددارد. اگدر چنگدي بدر آن گِدل مدي      براي جانداران درشت

 1لغزید.داشتي با مختصر فشاري از الي انگشتانت به بيرون ميمي

جا دو مرحلة كامالً جدا را طي كدرده بودندد: مرحلده نيدل بده دریافدت       این دو ذرّه تا این

حيات. و مرحله پذیرش در آن محيط براي ادامه فعاليدت. پدس از آن وارد مراحدل دیگدري     

توان گفت مرحلة دوم آنها به این صورت شده كه پيكدر گيداهي پدذیراي آن دو    مي 7اند.شده

                                                
 سوره حجر. 16آیه  -مسنونو لقد خلقنا االنسان من محأ . 2 

 سوره حجر. 14آیه  -اّني خالق بشرًا من صلصال من محاء مسنون

 سوره صافات. 22آیه  -اّنا خلقناهم من طني الهب. 1 

 توضي : بيان این آیه بر اساس شمارش معكوس است. انسان، صلصال، حماء مسنون.

 سوره نوح. 22و  27هاي آیه -و قد خلقكم اطوارًا -مالكم ال تروون هلل و قارا. 7 

تصری  كرده است كه خداوند دو مجسمه از گل درست كرد و به آنها « سفر پيدایش»توضي : تورات در 

روح دميد، و آنها در همان دم تبدیل به دو انسان شدند بنام آدم و حوّا. قرآن در دو آیدة فدوق نده تنهدا بيدنش      

نمایدد. و  د. بلكه روحيه معجزه گرائي عوام را نكوهش ميكناي در مورد خلقت آدم را، ردّ مي« خلق الساعه»

تصور كنيد؟! چرا جریدان  « ناگهاني»فرماید: چرا دوست دارید همة كارهاي خدا را بدون وقار و در شكل مي

گيرید؟! توقع حدوث یك حادثده بددون وجدود علدت آن، توقدع عددم وقدار از        را نادیده مي« علت و معلول»

اندد اقددام بده اعجداز     ر فرهنگ قرآن معجزه چيز خوبي نيست و انبياء تا مجبور نشدهخداوند است. اساساً د
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شدوند و بده   داخل اندام گياهان پذیرفتده مدي   مانند یك جفت تخم پروانه كه در 2شده است.

                                                                                                               
 كند مانند:اند. آیات متعدد داریم كه مشركين مكه را براي همين روحيه معجزه خواهي نكوهش مينكرده

 و قالوا لوال انزل عليه ملك.سوره انعام:  4آیه 

 آية من رّبه. و يقولون لوال انزل عليه سوره یونس: 15آیه 

 من رّبه. و يقول الذين كفروا لوال انزل عليه آية سوره رعد: 3آیه 

 و يقول الذين كفروا لوال انزل عليه آية من رّبه.سوره رعد:  13آیه 

و قالوا ما هلذا الرسول ياكل الطعا  و  شي ىف االسواق لوال انزل اليه ملك فيكون معه سوره فرقدان:   3آیه 

 نذيرًا.

 .و قالوا لوال انزل عليه آيات من ربه سوره عنكبوت: 05آیه 

متاسفانه روحيه معجزه خواهي باعث شدده   «.ايب اهلل ان جيري االمور ااّل باسباهبا»فرماید حدیث نيز مي

آدم »كه فرهنگ یهودیت در مورد خلقت آدم تقریباّ صورت یك باور عمومي به خود بگيرد. و هنگامي كه 

بطور مبرهن و با دالیل روشن و انكار ناپذیر محكوم به خرافه گردید، به دليل بداور نادرسدت فدوق    « تورات

المعارف( رسدماً آدم اسدالم را    ةدامربه حدي كه فرید وجدي )نویسنده هم خورد. « آدم اسالم»لطمات آن به 

بسدنده كدرده   « تحول و پيدایش انسان از حيوان منافاتي با توحيد نددارد »كنار گذاشته و تنها به این جمله كه 

اي بدراي  داند كه اگر انسان را یدك حيدوان برتدر فدرض كنديم، زمينده      است. در حالي كه هر اهل دانشي مي

بدرگ و ثمدر(   فایده است درست مانند یك درخت بدي ماند )و توحيد بدون نبوت یك مقولة بينمي« وتنب»

روابدط  »، «منشداء خدانواده  » «منشدأء جامعده  »، «حقوق»، «هنجار»، «جزاء»، «جرم»زیرا در آن صورت باید 

 همه و همه را بر اساس ماهيت حيواني بررسي كنيم.« اخالق»، «منشاء لباس»، «جنسي

انسدان  »یعني همان اشتباهي كه براي دانشمندان غربي رخ داده است. و مشروح این مسدائل در بخدش دوم   

 خواهد آمد.« شناسي

فرماید: به هر حال در دو آیة مورد بحث، از سورة نوح ابتداء معجزه گرائي را نكوهش فرموده، سسس مي

هاي مختلف انجام داده است. مراحل و صورت در حالي كه خداوند پيدایش شما را در «و قد خلقكم اطوارًا»

 در صورت ذرّه ميان گل و لجن، در پيكر گياه، در شكل صلصال، در حالت صلصال كالفخار و...

و اهلل انباتكم مان   »فرمایدد  از همان سوره ندوح مدي   23. راجع به مرحلة گياهي آن دو ذرة مزبور آیه 2 

كندد.  گرائدي را نكدوهش مدي   ابتدا معجدزه  -مين به صورت گياهيخداوند رویانيد شما را از ز «:االرض نباتًا

كند كده یكدي از ایدن مراحدل، مرحلده      نماید، آنگاه بيان ميسسس به مراحل مختلف خلقت انسان تصری  مي
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ها بوده پردازند تا روزي كه به بلوغ الزم برسند. اما گياه مورد نظر از سنخ جلبكفعاليت مي

 تر نيست.زیرا در چنان محيطي امكان زیستي براي گياهان درشت

)دو  . شدبيه دو كددو  2اندد بينيم كده در ميدان جنگدل افتداده    در مراحل بعدي آن دو را مي

نارگيل، یا هر چيز دیگر كه داراي پوسته سفت و دروني نرم باشد( اگر با ضربة انگشدت بدر   

 1دهد.آنها كوبيده شود مانند پوست خشك نارگيل یا بادام صدا مي

هاي: حيات یابي، جنبندگي، قرار گدرفتن در پيكدر گيداه، سدفت پوسدتي و      پس از مرحله

اسدت  « سخت پوسدتي »اند مرحله كه آنها طي كردهاي صلصال كالفخار بودن، پنجمين مرحله

اند. مانند یك بدادام كده   اند و داراي پوست سخت شدهكه گویا از قالب سفت پوستي درآمده

                                                                                                               
است. و كاربرد آن یا بيان عدد و یا تاكيد اسدت. بده   « مفعول مطلق»به اصطالح ادبي « نباتاً»گياهي است. لفظ 

ندص   -نوعي گياهي، یك رویانيدني، حتماً به صورت گياهي، یا حتي: یك رویانيددني  -این معانيهر كدام از 

مدانع از هدر   « نباتاً»اي به صورت گياه بوده است. و وجود لفظ است. در این كه پيدایش انسان در یك مرحله

 نوع تاویل است.

. و در فصدل محشدر نيدز دیددیم كده      آیات متعددي نشئه ماده و محشر را به نشئة این دنيا تشبيه ميكنندد 

 حدیث ميگوید: مردم در آن روز از زمين محشر خواهند روئيد.

دم است. زیرا در آنجدا دیگدر زاد و ولدد و پيددایش در طدول      خلقت همه افراد در محشر مانند خلقت آ

مي است. بعضي هاي بس طوالني در قالب سلسلة آباء و اجداد، نخواهد بود. و این از مسلمات عقاید اسالزمان

در حدالي  « هاي پيكر انسان، هنوز آثار جلبكي مشهود استدر اندام»از محققين علوم تجربي نيز معتقدند كه 

 -رجوع كنيد: اثبدات وجدود خددا    -كه این آثار در پيكر حيوانات حتي حيوانات گياهخوار نيز وجود ندارد

 ترجمه احمد آرام.

 .77ح  227، و ص 11ح  255و ص  22ح  256ص  22. بحار ج 2 

: و خلق كرد انسان را از صلصال كده مانندد   خلق االنسان من صلصال كالفخار سوره الرّحمن, 22. آیه 1 

 فخار بود.

 كالفخار: مانند خزف و سفال. البته مانند سفال، نه عين و خود سفال.

با انگشت بدر آن  اي صلصال: چيز ساخته شده از گل كه روي آن خشكيده باشد، به طوري كه اگر ضربه

 دهد.زده شود، صدا مي
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 گردد.پس از ریزش پوست سفتش در قالب یك پوست سخت ظاهر مي

ها دارندد، بدوده اسدت. یعندي     هایي كه امروز انساناین پوست سخت را جنس همين ناخن

جاي بدن آنها پوشيده از همين ناخن بوده و آنچه در سر انگشتشان مانده )مثالً( یادگاري  همه

پيكرش از گوشت و استخوان بود ليكن مانند یك گوش مداهي   2از آن پوسته و پوشش است.

 در درون آن پوستة سخت قرار داشت.

ق افتداده بدود،   اي از آن جنگل انبوه كنار بداتال آدم با چنين پيكري مدت زیادي در گوشه

شدود دوران گيداهي، سدفت    قبل از آنكه روح انساني بر او دميده شود. و از حدیث فهميده مي

 1پوستي و سخت پوستي مدت چهل سال طول كشيده است.

فهميم كه او در آن حال داراي روح حيواني )یعندي حيدات سدلولي پروتدوئيني     از اینجا مي

 7بود. گوشتي( بود ليكن هنوز فاقد روح انساني

                                                
هاي متعدد از احادیث اهل سدنت، بدا   هاي منقول از ابن عباس. و نيز طي حدیث. این موضوع در روایت2 

 تاليف سيوطي.« درّ المنثور»تاكيد زیاد، وارد شده است. رجوع كنيد به كتاب 

 .22ح  256و نيز همان مجلد: ص  -11ح  255ص  22. بحار: ج 1 

گفته شد كه یكي از عوامل تحدول موتاسديون یدا    « عوامل و ادّله تحول»موتاسيون: پيشتر هنگام بحث از 

عمومات « اصول فقه»هر چند به قول علم  -جهش است. امّا چون دليل خاصّي از قرآن و حدیث بر آن نداریم

 شود.از پرداختن به آن، خودداري مي -بر آن داللت دارند

ن كه در مورد خود آدم دليل داریدم بایدد گفدت: در طدول ایدن چهدل سدال و مراحدل         در اینجا نظر به ای

اّن مثل فرماید: هائي در روند ساختمان پيكر این موجود حاصل شده است. همچنانكه قرآن ميمختلف، جهش

را  آفرینش عيسي مانند آفرینش آدم است كه او :عيسي عنداهلل كمثل آد  خلقه من تراب مث قال له كن فيكون

 گشت.شد( مياز خاك آفرید سسس به او گفت باش پس )همانطور كه امر مي

« كدن فيكدون  »و « ایجاد»آفرینش عيسي )ع( در شكم مادر بدون اینكه پدري داشته باشد یكي از مصادیق 

گردد كه آفرینش باشد. و چون مقایسه شده ميان این دو، روشن ميمي« جهش»است، كه یكي از مصادیق بارز 

 داشته است.« كن فيكون»مندي زیادي از م نيز عالوه بر مرحلة پيدایش ذرات با حيات، بهرهآد

« انسدان » بود كه بشري در درون یك پوستة سخت، ليكن هنوز به مرحلدة  «بشر». یعني او در آن حال 7 



 تبيين جهان و انسان  236
 

 

كردندد. لديكن   هدایش كدار مدي   در این دوران سخت پوستي مانند هر موجود زندده، انددام  
هایي بوده كه در درون محفظه سخت یا در اندام خود داشدته اسدت. همده    اش از ذخيرهتغذیه

ها و طي مراحل براي دریافت كمالي بود كه الیق و آماده دریافت حيات انسداني و  این درنگ
 دد.روح انساني گر

 

 نفخ روح
 1.ث مَّ َسوَّاُه َو َنَفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه 1.َفِإذا َسوَّْيُتُه َو َنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه ساِوِديَن

                                                                                                               
 نرسيده بود.

 هم تكرار شده است.« ص»سوره  31سوره حجر. كه در آیه  15. آیه 2 

اندد كده تحدول    اند و در صدد آمدده ها این آیه را تأویل كردهنظر به اینكه بعضي -سوره سجده 5. آیه 1 

 انسان از حيوان، را از این آیه در بياورند بهتر است آن را همراه با دو آیه قبلش مشاهده كنيم:

مث سّواه  -مث وعل نسله من ساللة من ماء مهني -الذي احسن كل شي خلقه و بدأ خلق االنسان من طني

و شروع كرد آفدرینش انسدان    -آن خدائي كه نيكو انجام داد هر چيزي را كه بيافرید ..:و نفخ فيه من روحه.

 سسس تسویه كرد او را و دميد بر او از روحش. -سسس قرار داد نسل او را از آب پست )مني( -را از گل

آیدد كده قبدل از آنكده آن روح بدر      ر مدي ب« ثم»ها خصوصا  با عنایت به لفظ گویند: از ترتيب این آیهمي

بوده « مني»شان به طریق شخصي به نام آدم دميده شود، افراد انسان و نوع انسان وجود داشته كه توالد و تناسل

است. و آدم تنها یكي از افراد آنها بوده كه به این روح نایل آمدده، و مدراد از روح، روي پيدامبري و اسدتعداد     

 آگاهي است.

فرماید نسل او را از مني خلق كدرد،  كنند. نمياشتباه مي« خلق»یا « اخرج»را با معناي « جعل»ناي اینان مع

فرماید قرار داد نسل او را از نطفه. و به بيان دیگر: خلقت آدم را از گل شروع كرد سسس در مراحل بعدي مي

استعداد را بده انددام او داد، و او را   اندام پيكر او را طوري خلق كرد كه نسلش از طریق نطفه باشد، یعني این 

 به این توان مجهز كرد، سسس كه به مرحله كامل و تسویه رسيد روح انساني بر او دميده شد.

مشدغول اسدت. و در اینصدورت راسدت     « آدم تدورات »بدیهي است كه این تأویل كننددگان ذهنشدان بده    

قرار دادن نسل او از طریدق نطفده، چده معندي     گویند. زیرا قبل از آنكه یك مجسمه گلي جان داشته باشد مي

 دارد؟

اسدت. یعندي   « اضافه ملكيّده »اضافه شده « ي»به ضمير « روح»كه به اصطالح ادبي لفظ « روحي»مراد از 
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اینك آدم تسویه شده و در طول پنج مرحله داراي اندام كامل شده اسدت، ولدي هندوز در    

انساني است. خداوند از روح خودش، یعندي  محفظه سخت قرار دارد، كه آماده دریافت روح 

بر پيكر آماده آدم دميد. موجودي  2روحي كه مخلوق خود خدا بود، و روح واال و خاص بود،

 كه قبالً داراي حيات نباتي و حيات حيواني بود اینك به حيات انساني نيز نایل گردید.

از او منقدرض شدده    تفاوت این بشر با بشرهاي ما قبل كه دستكم دویست هزار سال قبدل 

بودند ولي این یكي انسان است و یدك آفدرینش   « حيوان برتر»بودند، در همين است كه آنها 

 جدایي دارد. هم جسمش با برنامه خاصي آفریده شده هم استعدادهاي دروني و روح و روانش.

 كند:شان با حيات، چنين تبيين ميدار، را از نظر چگونگي رابطهاسالم موجودات حيات

 روح نباتي. -گیاه دارای یک روح است. -3

دهد، و روح روح نباتي كه بدن و چشمش را رشد مي -حیوان دارای دو روح است -7

 هایي را به او داده و او را مستعد بر انتقال در مكان كرده.حيواني كه درك و حس

ین روح روح نباتي و روح حيواني، و روح انساني كه ا -1انسان دارای سه روح است -1

                                                                                                               
روحي كه مال خدا، مخلوق خدا و در اختيار خدا، بود. نه اینكه خداوند، بخشدي از ذات و روح خدود را بدر    

 الزم گرفته كه خداوند قابل تجزیه باشد. و در نتيجه مركّب هم باشد. آدم دميده باشد. چنين معنائي

اي من روح اصطفيته و اخترتهو او مان  »فرمایدد  مي 224ص  63همانطور كه عالمه مجلسي در بحار: ج 

 در مبحث توحيد شرح بيشتري داده شد. «عامل اجملردات

مث نفخ فيه فّلماا بلغات   »فرماید یكي مي . در همان دو حدیث فوق به این موضوع تصری  شده است. در2 

سسس در او روح دميده شد وقتي كه روح به مغز او رسيد عطسده كدرد. و در   .« فيه الروح ايل دماغه عطس..

دهدد هندوز فاقدد روح    به كار رفته است. كده نشدان مدي   « جسد»دیگري در مورد پيكر آدم در آن حال، لفظ 

 انساني بوده است.

احلماد هلل  شدنویم:  در دعاي اوّل )صحيفه سجّادیه( بخش بيسدتم، مدي   -عليه السّالم-جاد . از زبان امام س1 

حمدد خدداي را كده مجهدز      :و متّْعنا بارواح احليوة -و وعل لنا ادوات القبض -الذي رّك  فينا االت البسط

هداي  مدا را از روح و برخوردار كدرد   -هاي قب  راو قرار داده براي ما وسيله -كرده بدن ما را به ابزار بسط

 حيات.
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جامعه، حقوق، زیبا شناسي و... مجهز كرده است. و ما شرح این انساني، او را بر ساختن تاریخ، 

گذاریم. و تنها بده یكدي از آثدار ایدن روح در ایدن      وا مي« انسان شناسي»قصه را به بخش دوم 

 پردازیم.مبحث مي

 

 انسان و زبان

 زبان بشری و زبان انسانی
رگردیم به زمدان قبدل از آفدرینش آدم و بده روزي كده اعالميده       در اینجاي داستان باید ب

گشت آن روز به همه مالئكه اعالم گردید كده:  آفرینش آدم از ناحيه خداوند تازه صادر مي

ام بشري را از گِل سياه بيافرینم. من اراده كرده 2:ِإنِّي خاِلٌق َبَشرًا ِمْن َصْلصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍن

ِإنِّي خاِلٌق «: خليفه»ناميده شده و یك بار هم « بشر»، موجود مورد نظر دو بار در این اعالميه

او آمدده بدود، و بده ندام     « عدام »یعندي ندام    -7ِإنِّي واِعٌل ِفي اْلَأْرِض َخِليَفاةً  -2َبَشرًا ِمْن ِطني

                                                                                                               
ها در وجود انسان تصری  شده است. و علت اعتراض فرشدتگان بدر   در این ميان رسماً به متعدد بودن روح

كردند این بشر هم مانندد اندواع منقرضدة بشدر تنهدا داراي دو روح      آفریدن آدم همين نكته بود. آنان گمان مي

 به مبحث بعدي توجه فرمائيد. -د به حقيقت ماجرا پي بردندخواهد بود. وقتي آثار روح سوم را در آدم دیدن

 انسان و زبان

 سوره حجر. 14. آیه 2 

 سوره ص. 32. آیه 1 

در این آیه جانشيني نوع انسان در جداي اندواع منقرضده    « خليفه»توضي : مراد از  -سوره بقره 75. آیه 7 

آدم است، كه عنوان امامت را داشت. همان طور كه در بودن خود و شخص « خليفه اهلل»بشر، است. و یا تنها 

اندد و معتقدندد   ها ادّعا كدرده رسد آنچه كه بعضيمورد حضرت داود نيز لفظ خليفه آمده است. و به نظر مي

دليدل  كنند این ادعایشان را با این آیه مستدل كنند، یك ادعداي بدي  و سعي مي« اهلل است خليفةنوع انسان »كه 

 است.

زیرا خليفه كسي است كه در غياب كس دیگري به جاي او بنشيند. و خداوند از هي  جا غایب نيست تدا  

ي نداریم كه نوع انسان جانشين خددا باشدد. و امامدت نيدز بده همگدان       جایش را به دیگري بدهد. و هي  دليل
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 ، است اشاره نشده بود.«انسان»او كه « خاص»

موجود هم نوعي از همان بشرهاي منقرضه و به همين دليل فرشتگان گمان كردند كه این 

تعجب كردند و چون عدم كدارآیي   2خواهد بود. و چون قبالً انواعي از آن بشر را دیده بودند

شدان  يو نقص تكاملي آنها را قبالً دیده بودند. حكمت آفرینش یك ندوع دیگدر از آنهدا بدرا    

دهدي در روي  آیدا قدرار مدي    روشن نگشت. گفتند: اتجعل فيها من یفسد فيها و یسفك الدماء:

 1ریزد؟ها را ميكند در آن و خونزمين موجودي را كه فساد مي

در  -هدا مثالً كشتار گوسفندان به دست پلنگ -كشتار افراد یك نوع به وسيله نوع دیگر

این طبيعت امري رایج و طبيعي بوده است و هست. و منظور فرشتگان از خون ریزي، این قسم 

بود. این پدیده در ایدن  « كشتار افراد یك نوع همدیگر را»د. بلكه مراد آنها از خون ریزي نبو

ممكن است گرگي، گرگ دیگري را بكشدد، پلنگدي    7شكل خاص تنها منحصر به بشر است.

اي را بخدورد. لديكن ایدن خصدلت در ميدان اندواع       اي بچه گربهپلنگ دیگري را بدرد، گربه

سدفاك  »گستردگي برخوردار نيست كه مصدداق   حيوانات یك خصلت رایج نيست. و از این

                                                                                                               
دليل، جامعه را از دریافدت حقدایق قدرآن بداز     گردد. اینگونه تأویالت بيرسد. و شامل همة افراد نوع نمينمي

 دارد.داشته و باز مي

هدائي  بحث شد و نمونده اند، مشروحاً . راجع به انواع بشرها كه قبل از آدم پيدایش یافته و منقرض شده2 

 .23ح  223ص  22شود: بحار ج از احادیث مربوطه نيز معرّفي گشتند. در اینجا یك حدیث دیگر معرفي مي

بحار( آمده است: اگر فرشتگان قبل از آن، فساد  22ج  223ص  23. در همان حدیث مذكور )یعني: ح 1 

 گفتند.سخني را نميریزي )انواع گذشته( را مشاهده نكرده بودند، چنين و خون

« مورچگدان ». گویند گاهي در ميان بعضي از حشرات نيز دیده شده است. موریس مترلينگ در كتداب  7 

معتقد است حتي جنگ جهاني نيز در ميان مورچگان اتفاق افتاده است. عالوه بر عدم ثبوت این ادّعا از نظدر  

كشتار، آیا هدر دو از یدك ندوع هسدتند؟ یدا       علمي، بر فرض ثبوت نيز باید دقت كرد كه طرفين این جنگ و

بناميم؟....؟. و بر فرض ثبوت همده اینهدا، بداز ذاتدي     « مورچه»شود كه هر دو را تشابه ظاهري آنها موجب مي

بودن و غير ذاتي بودن جنگ در یك نوع از جانداران، فرق دارد. و این موضوع در صفحات آیندده بده طدور    

 مربوط است.« انسان شناسي دوّم»ن به مبحث خالصه بحث خواهد شد. و مشروح آ
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 باشد. همنوع كشي خصلت رایج آن بشرها بود.« خون همنوع

تر: تنازع بقاء به عنوان یك اصل مسلم در ميان اندواع جاندداران، بدوده و    و با بيان واض 

هست. اما تنازع بقاء در ميان افراد یك نوع، اگر به طور پراكنده هم دیدده شدود، در حددي    

 2را داشته باشد.« اصل»كه واقعيت یك  نيست

آوردندد. آندان در یدك طدرف     فرشتگان براي این تعجب خودشان مثال روشدني هدم مدي   

دیدند و در طدرف دیگدر خودشدان را. و چدون خودشدان را معصدوم       بشرهاي منقرضه را مي

هدا  خون آفریني كه نه فساد كند و نهكردند: چرا موجودي مثل ما نميدیدند، لذا سئوال ميمي

 دانيد.دانم آنچه را كه شما نميمن مي 7اّني اعلم ماال تعلمون. كه پاسخ شنيدند: 1را بریزد؟

شدود، از ناحيده   مي« بشر»بينيم كه در این مباحثه ميان خدا و فرشتگان، انتقادي كه از مي

مدورد   گدردد، و در شود. یعني این عيب و نقص در مورد بشرهاي گذشته، تائيد ميخدا ردّ نمي

 ماند.بشري كه ارادة آفریدن آن اعالم شده بدون توضي  مسكوت مي

ریز خواهد بود؟ این سئوالي بود كه پاسخ آن در یك عبارت آیا این بشر هم مفسد و خون

                                                
خصلتي است كه ریشه در ذات و كانون نهادي، موجود داشته باشد. در آینده سر و كار « اصل». مراد از 2 

 زیادي با این مسایل خواهيم داشت.

. سئوال: تجربه و خاطرات فرشتگان تنها به دو نوع موجود برتر كه یكي بشرهاي منقرضده و دیگدري   1 

 «افعييناا بااخللق االول  »گشت. زیرا بر اساس مباحث گذشته بدا تكيده بدر آیده     ودشان باشند، منحصر نميخ

هائي كه در تفسير آن آمده ثابت گردید كه اندواع موجدودات عاقدل و مكّلدف در هدر دوره از ادوار      حدیث

شدت )یدا دوزخ( خودشدان    اند. و معادشان برپا شدده، و بده به  در روي كرات متعددي آمده و رفته «ايا  ستة»

 اند.رفته

بشدرهاي منقرضده در روي كدره    »پاسخ: این درست است. ليكن آنچه باعث شده بود كه فرشتگان تنها به 

بود كه در این اعالميه آمده بود. و آنها دیده بودند كه ایدن  « بشر»و خودشان توجه كنند، كلمه و لفظ « زمين

شد. و آن موجودات عاقل و مكّلف هدر كددام ندامي داشدتند.     ميلفظ فقط به موجودات برتر كره زمين گفته 

 ليكن بالفظ بشر موسوم نبودند.

 سوره بقره. 75. ادامه آیه 7 
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 2دانيد( داده شد. و جزئيات آن مشخص نگردید.دانم آنچه را كه شما نميكلي )من مي

كدرد ایدن موجدود بدا     شدان روشدن مدي   كه براي یك توضي  دیگر براي فرشتگان داده شد

 بشرهاي قبلي تفاوت اساسي خواهد داشت.

كدرد، روزي بده   در اواخر زماني كه آدم در آن پوشش زرهي سخت پوسدتي، سدسري مدي   

 هنگام خواب روح انساني را بر وي دميدند.

ان تحولي در وجودش رخ داد. عطسه كرده و بيدار شد. در این هنگام خداوند بده فرشدتگ  

 فرمود: انبئوني باسماء هؤالء: بشمارید اسامي )همة( این چيزها را.

ها را یك به یك بشمارید، آسمان، زمين، آب، خاك، درخت، آهو، یعني اسم همة پدیده

 پلنگ، كوه، دره و... و...

هدا را بشدمارید، رفدتن، گفدتن، دیددن، شدنيدن، بوئيددن، خدوردن،         «اسم فعدل »و نيز همة 

 و... و.... 1نعتخوابيدن، كار، ص

                                                
. هنوز هم براي دست اندكاران علوم انساني و اجتماعي، مشخص نگردیده است. و ایدن مسدئله یكدي از    2 

هاي مختلف در انسدان  كال منشاء بروز مكتباي علوم انساني است. و عدم حل این اشمشكالت اساسي و پایه

شناسي، جامعه شناسي، تبيين تاریخ، سياست، حقوق، جرم و جزاء، مدیریت و برنامه ریدزي، و.... شدده اسدت.    

 بهتر است صورت سوال و پاسخ آن را از مكتب اهل بيت )ع( در زیر مشاهده كنيم:

 هست یا نه؟...؟.« بقاء در ميان نوع خود ماهيتاً و ذاتاً متنازع در»آیا انسان موجودي است كه 

انسان غریزتاً ایدن تندازع را دارد لديكن فطرتداً یدك موجدود        -بل امر بين االمرین پاسخ: نه این، و نه آن.

 متعاون در بقاء هست.

بخش دوم انسان شناسي، در این كتاب براي شرح و توضي  این مسائل باز خواهد شد. و پایة اصدل مسدئله   

 ایم.بيان كرده« جامعه شناسي شناخت» را در كتاب

. در ایددن 15و  25و  24)و توضدديحي كدده مجلسددي در ذیددل آن داده( و  26، ح 226ص  22. بحددار: ج 1 

هدا، زمينهدا،   ها، گياهدان، حيواندات، دره  ها، دریاها، دشتاسامي كوه« اسماء»احادیث آمده است كه مراد از 

ه امام صادق )ع( پس از شمارش این اسامي، به فرشدي كده روي   آمده است ك 24درخت، و... است. در حدیث 

 آن نشسته بود نگاه كرد و فرمود: حتي نام این وساده.
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پاك خدایا، دانش ندداریم مگدر آنچده     سبحانك العلم لنا ااّل ما َعّلمتنا:فرشتگان گفتند: 

 دانيم براي خودت روشن است.دانيم یا نمياي. چه بگوئيم هر چه ميمان آموختهخودت براي

 اشياء را.تو بشمار براي این فرشتگان اسامي این  «:انبئهم بامسامهم»خداوند به آدم فرمود 

مالئكه ناظر صحنه بودند. بلكه نقش زیادي در این صحنه داشتند. دیدندد كده آدم شدروع    

 كرد به نامگذاري براي اشياء محيط اطرافش.

یك « بشر»شان سخت عجيب بود. آنان گمان نكرده بودند كه مراد از این این مسأله براي

بده او داده خواهدد شدد     2روح سومي خواهد شد. و« انسان»بشر استثنائي است كه سزاوار نام 

 هاي منقرضه در روي كره زمين داده نشده بود.كه به انواع بشر

ميدان خودشدان ندامي را بدراي     « قرارداد»كشيد كه بر اساس ها طول ميبشرهاي قبلي سال

بایست كلمده بده كلمده بدر اسداس      چيزي بگذارند. زبان در ميان آنان یك صنعت بودكه مي

شان آن قدر سخت و دشدوار بدود كده    گردد. آنگاه جمله بندي این كلمات برايقرارداد تعيين 

ماندند. سدير تحدول   هاي افعال، باز ميهاي اشياء با اسمپس از مرحله نامگذاري در پيوند اسم

هاي مدیدي از عمدر زمدين، تنهدا    شان بطيئي و كند بود كه در طي دورهزبان به حدي در ميان

 ك زبان خيلي محدود باشند.توانسته بودند داراي ی

موسدوم گردیدد، اسدتعداد اسدتثنایي داشدت.      « انسدان »اما این بشر كه در همان روز به نام 

نامگذاري بر اشياء و تقطيع صدا برایش یك امر ابتددایي، و خصدلت ذاتدي و نيدروي نهدادي،      

                                                                                                               
آوردند. پرسيدم آیا اسم این طشت و دسدت سدنانه هدم    « طشت و سنانه»گوید: آنگاه مي 15و در حدیث 

 در زمره آن اسماء بود؟

 فرمود: این، آن. -و دستش را به چپ و راست تكان داد -هاها، دشتامام در ادامه شمارش فرمود: تنگه

كده  « طشت دست شویانه»مراد از طشت و دست سنانه، یك لفظ فارسي معرب است یعني  توضي : الف:

 آوردند.هنگام شستن دست مي

 در ميان آن اسماء بوده است.« طشت و دست سنانه»ب: امام تأیيد نفرمود كه اسمي به شكل 

 ي  داده شد.. پيشتر توض2 
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 2است.

 

 عالم ذرّ
ادامه سرگذشت آدم بر در اینجا به یك موضوع دیگر به طور اختصار بسردازیم آنگاه به 

 گردیم.مي

هاي پيشتر هنگام بحث از بحران سوم حيات گفته شد كه تنها یك جفت از آن همه ذرّه

بسيار، موفق به ادامه فعاليت شدند. و همين موفقيت آن دو، سوپاپ احتيداط بحدران طبيعدت    

نشددند. در  ها موفق به ادامة فعاليدت  بود كه موجب فروكش كردن بحران گشت، و بقيه ذرّه

دار با آن تعداد بيش از حدشان چده شددند؟ و بده    آنجا سئوالي عنوان شد كه: آن ذرات حيات

 چه سرنوشتي دچار گشتند؟ آیا مردند و حيات به دست آورده را از دست دادند؟

در مورد این پرسش گفته شد كه پاسخ آن، داستان شيریني دارد. اكنون به آن داستان گوش 

 كنيم.مي

مراسم دمش روح سوم و استعداد استثنایي ایدن موجدود جدیدد، و برنامده سدجده،      پس از 

نمایش دیگري در صورت مراسم دیگر انجام یافت. آدم از خدا همدين سدئوال را كدرد. یعندي     

 خواست بداند كه او و جفتش تنها خواهد بود یا نسلي از آنها پدید خواهد آمد؟مي

                                                
. اگر امروز دو كودك پس از تولد، در محيطي مانند همدان جنگدل و دور از جامعده و افدراد دیگدر،      2 

هائي بگذرانند، صاحب زبدان خواهندد   هائي را طي نسلبزرگ شود، فوراً و بدون درنگ، و بدون اینكه دوره

زبان ژاپني را بلد نيست، اگر تنها اسدامي   شد. زیرا زبان یعني همان اسامي اشياء و اسامي افعال. كسي كه مثالً

 اي جدید خواهد داشت.تواند سخن بگوید. گر چه لهجهاشياء و اسامي افعال آن زبان را یاد بگيرد، مي

البته باید توجه كرد كه: دو كودك تازه تولد یافته به عنوان مثال گفته شد، تا این نكته روشدن شدود كده    

تواند به صورت مدذكور نامگدذاري بكندد. زیدرا زبداني كده او قدبالً        ت نميشخص بزرگي كه داراي زباني اس

 دارد.شود. و ذهن او را از جریان طبيعي باز ميآموخته در این كار مزاحمش مي

 عالم ذرّ
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ه اطراف خود نگاه كرده زمين، هوا و آب را پدر از  خداوند بصيرتي دیگر به او داد. آدم ب

و برایش روشن شد كه خودش هم روزي یكدي   2ذراتي دید كه جاندار و داراي حيات هستند.

 ها بوده است.از این ذرّه

َلْساُت ِباَربِّك ْم    َو ِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبِني آَدَ  ِمْن ظ ُهوِرِهْم ذ رِّيََّتُهْم َو َأْشَهَدُهْم َعلى َأْنف ِساِهْم أَ 

شان را و هايشان، ذرهآن دم كه پروردگارت نسل آدم را برگرفت از پدیدار شدن 1:قال وا َبلى

 گواه گردانيد آنان را بر خودشان، گفت: آیا نيستم پروردگار شما، گفتند: بلي.

رة زمين هاي آینده، در هوا و آب و خاك این كها از آن روز تا به امروز، و زماناین ذرّه

شوند، و بداالخره  شان ميپراكنده هستند. و همراه آب و غذا داخل بدن افراد و دستگاه تناسلي

آیندد و در عدالم   ها هستند كه به نوبت به دنيا مدي همين« مادة حياتي درون دستگاه نطفه»آن 

 شوند.رحم به دریافت روح سوم نائل مي

آورندد كده بده مرحلده     ه گروه هجوم مدي البته درست مانند زمان آفرینش آدم، آنها گرو

پذیرد و فعاليت برسند. ليكن رحم انسان هر بار یكي یا دو تا )و احياناً چند قلو( از آنها را مي

 گردند.بقيه باز به محيط و شرایط قبلي باز مي

ها در آن مراسم نمایش به آدم و پس از آن، یعني از روزي كه فقط ذرّه آدم و حوا این ذرّه

به ادامه فعاليت شدند و بقيه باز ماندند به صورت ذراتي درآمدند كه حيات ندارند. بل  موفق

منبع حيات هستند. حيات در آنها به ودیعه گذاشته شده. درست مانند دانه گندم، دانه ارزن و 

                                                
. اسالم در مورد انسان به چند عالم معتقد است: عالم ارواح )كه مراد عدالم ارواح انسداني یعندي همدان     2 

هاي افراد انسان هستند. و عالم حيات دنيوي كه همين زیست مشدهود انسدان   عالم ذرّ كه ذرّهروح سوم است(. 

 است.

اندد. ایدن معندي    گرفتده « هدا پشدت »را به معنداي  « ظهور»ها لفظ توضي : بعضي -سوره اعراف 31. آیه 1 

اند، نه آفریده شده ها از خاك و گلباشد، زیرا پيشتر چندین حدیث را مشاهده كردیم كه آن ذرّهدرست نمي

كند كه مسدئله از مسدلّمات   از پشت و صلب همدیگر. یك مراجعه اختصاري به احادیث این باب، روشن مي

 است.
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تر از آنها، با این تفاوت كه دانه گندم تنها حامل حيات نباتي است تر، خيلي كوچككوچك

بر آنهدا دميدده    2ّها حامل حيات نباتي و حيات حيواني هستند. و هنوز روح سومذرهولي این 

 شود.نشده بود و این روح در رحم مادر پس از اتمام چهار ماهگي بر آنها دميده مي

ها كه حيات بالقوه دارند )مانند دانة گندم( و حيات بالفعل ندارند، شاید بفرمائيد: این ذرّه

 دادند؟« بلي»گيري پاسخ گيري و گواهمراسم پيمانپس چگونه در همان 

 پرسند:جالب این است كه همين سئوال را از امام صادق )ع( مي

چگونه جواب دادندد در حدالي    وعل فيهم ما اذا سئلهم اوابوا: كيف اوابواوهم ذّر؟ قال:

یعندي ایدن    كه ذرّه بودند؟ فرمود: خداوند به آنها حالتي داد كده هنگدام سدئوال پاسدخ دادندد.     

موضوع قابل تبيين براي همگان نيست و در قرآن آیات متعددي داریم كه از تسدبي  و سدخن   

ولكان التفقهاون   »كنند و نيز تصری  شده اسدت كده   گفتن همه چيز با خداوند، حكایت مي

فهميد و نخواهيد فهميد. بنابراین این موضوع غير قابل تبيين : شما تسبي  آنها را نمي1«تسبيحهم

 ز مسئوليت این مباحث خارج است.ا

 

 غذا و لباس

 خوردن از درخت ممنوعه
برد كه مراسدم نمدایش اسدتعداد زبدان، و     آدم توي آن پوشش سخت و شبيه زره به سر مي

سجده انجام گردید. مطابق احادیث متعدد وي پس از آن مراسم بيش از هفدت سداعت در آن   

پيشتر به شرح رفت كه یكي از عوامل مهم محيط جنگل و در آن پوشش سخت نمانده است. 

                                                
روح  -پيشتر مشروحاً بيان گردید و گفته شد كه انسان داراي سه روح اسدت  -. روح سوم، روح انساني2 

 نباتي و روح حيواني و روح انساني.

 غذا و لباس

 سوره اسراء. 62آیه . 1 
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هاي گياهي و مسائل اساسي كه باید در داستان پيدایش حيات در كرة زمين )اعم از تك سلولي

حتماً مورد «( بحران سوم حيات»و همچنين در « جنبندگان مرحلة دوم بحران حيات»اوليه و 

ت. ایندك الزم اسدت ایدن    بحث قرار گيرد، مسألة تكامل و تحول مواد غدذایي در زمدين اسد   

 موضوع تا آخر تعقيب شود.

ها، در مبحث پيدایش حيات و پيدایش سه بحدران حيدات، اختصداراً    چگونگي تغذیة ذره

بحث گردید. تغذیه پيكر آدم در مرحله گيداهي نيدز مشدخص اسدت. و تغذیده پيكدر او در       

غدذایي ذخيدره    مرحله سفت پوستي و سخت پوستي نيز همان طور كه اشاره گردیدد از مدواد  

شده در پيكرش بود. به عنوان مثال )البته با فرق بسيار( مانندد تغذیده جوجده در درون تخدم     

 مرغ.

آیا در زمان سخت پوستي تا دمش روح سوم هي  چيزي از خدارج تغذیده نكدرده اسدت؟     

شاید پاسخ مستندي به این پرسش نتوان داد ليكن یك اصل در اینجا هست. و آن این است كه 

دانسدت،  ا هنگامي كه از آن جنت )جنگل( اخراج نشده بود، چيزي از دفع مددفوع نمدي  وي ت

وقتي كه از آن درخت ممنوعه تغذیه كرد و از آن محيط اخدراج گردیدد دردي در شدكمش    

بندابراین بایدد گفدت او قدبالً      2احساس كرد و جبرئيل او را به دفع مدفوع رهنمدون گردیدد.  

ند جوجه در درون تخم از یك نوع تغذیه آماده كه نيداز بده   اي از خارج نداشت و مانتغذیه

 دفع مدفوع نداشت، برخوردار بوده است.

و مدتي كه او پس از دمش روح سوم در آن محيط توانسته بماند بديش از هفدت سداعت    

 1نبوده است.

شود كه نيداز بده   پس از دمش روح سوم و در پایان مراسم سجده بالفاصله به او اعالم مي

                                                
 .73ح  222ص  22. بحار: ج 2 

. این موضوع پيام چندین حدیث است. با اینكه در متن بعضي از آنهدا اضدطراب هسدت. رجدوع كنيدد:      1 

 )و پاورقي آن كه از خود عالمه است(. 244، 241صفحات  22بحار: ج 
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 اما اكيداً سفارش شده كه از ميوه یك درخت خاص تغذیه نكند. 2دارد.غذا 

 

 عدم سازگاری با یک محیط و سازگاری با محیط دیگر

 درخت ممنوعه و ریزش لباس
خوردن از درخت ممنوعه به عنوان آخرین مرحله از مراحل خلقت آدم، الزم بود. یعندي  

هنوز یك موجودي بود در درون پوشش  وي قبل از آن، به كمال آفرینش خود نرسيده بود. و

زرهي سخت. و الزم بود آن ميوه را با حالت احساس قدانون شدكني و نگراندي و اضدطراب،     

 كند.بخورند. زیرا تأثير غذا در حاالت مختلف فرق مي

حتي در مراسم سجده نيز تنها استعداد او به نمایش درآمده. یعني وي هنوز به منزلة یدك  

و آدم هنوز انسان كامدل   1اساساً یك مرحله از مراحل خلقتش مانده بود. انسان صغير بود، و

پس آن همه بحث كه: آیا آدم كه معصوم بود چرا گناه كرد، خدالف دسدتور    7و مكلف نبود

است. شاید گفته شود: در این صورت « سالبه به انتفاء موضوع»پایه و یك بحث عمل كرد؟ بي

پاسخ باید گفت: از نظر دیني بهتر است افراد كبير نسبت بده  نيازي نبود كه آدم توبه كند. در 

                                                
 بقره.سوره  70آیه  -يا آد  اسكن انت و هووك اجلنة و كالمنها رغدًا. 2 

 درخت ممنوعه و ریزش لباس

فرماید: سي سال قبل از آفرینش آدم، مقدرر بدود كده آدم از آن درخدت     : مي6ح  267ص  22. بحار: ج 1 

 بخورد.

 درخت ممنوعه و ریزش لباس

كند كه آدم و حوّا پس از خروج از جنگل، مكلّف به تكليدف شددند:   . قرآن به این موضوع تصری  مي7 

گفتديم بریزیدد    ا مجيعًا فاّما ياتيّنكم مين هدي فمن تبع هداي فال خوف عليهم و ال هم حيزنونقلنا اهبطوا منه

آید بر شما هدایت من )یعندي احكدام،   پس آنگاه مي -آدم، حوا، و ابليس -بيرون از آن )جنت، جنگل( همگي

و نده آندان غمگدين    اعم از اصول و فروع( پس كساني كه از هدایت من پيروي كنند نه خوفي بر آنها هسدت  

 شوند.مي
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 شان نيز توبه كنند.رفتارها و كردارهاي دوران صغيري

به او گفتند: در این محيط سبز جنگل ساكن باش و از مواد غذایي آن بخور به طدور آزاد  

پس و به این یك درخت نزدیك مشو. آنان فقط هفت ساعت  -رغداً -و از هر چه بخواهي

اندد.  اند )بل كمتر از هفت ساعت( و درنگ زیادي نداشتهاز مراسم سجده در آن محيط مانده

اما معلوم نيست در آن مدت هفت ساعت چيز دیگري خورده یا اولين غذایش از تنها درختي 

؟. این قدر روشن اسدت كده بده محد  خدوردن از آن درخدت        -بود كه از آن منع شده بود؟

اي كه خورده بودند خاصيتي داشته كده همدراه   البد ميوه 2شان ریخت.نهاي سخت از بدلباس

احساس قانون شكني توانسته این تأثير را در بدن آنها بگذارد. بدین ترتيب دو موجود سدخت  

تبدیل شدند. پوستي كه تدا آن روز در زیدر قشدري سدخت     « نرم پوست»پوست به دو موجود 

هوا و اشياء محيط حالت مقاومتري پيدا كند. وگرنه  قرار داشت و اینك باید در اثر تماس با

 پذیر خواهد بود.بدنشان سخت آسيب

آنان پيش از آنكه در اندیشة از دست دادن این حفاظ باشند، سراسيمه به فكر پوشدانيدن  

که پیشتر به عنوان مؤثرترین عامال  « های حیاتانگیزش»شان افتادند. شاید آن سؤات

 زد که:ن نهیبش را بر آنان میتکامل نامیده شد. آخری

شروع كردند به درسدت كدردن    1حیات نسل به عهده آنهاست. نباید آشکار بمانند.

                                                
 . بهتر است چند حدیث را در این رابطه مشاهده كنيم.2 

و قال: كانت ساواهتما ال  «فبدت هلما سوآهتما»عن ايب عبداهلل )ع( يف قول اهلل  :2ح  265ص  22بحار: ج 

پرسديدند،   «فبادت هلماا ساوآهتما   »از امام صادق )ع( در تفسدير آیده    . يعين كانت من داخل:تبدو هلما فبدت

 آنها آشكار نبوده، آشكار گشت، یعني از داخل. -عقب و جلو -فرمود: سوات

. این نكته بس مهم است همان طور كه نقش نيروي حيات را در طول تكامل جانداران مشاهده كردیم. 1 

در وجود  زند؟. پاسخ روشن است. براي اینكه نيروي مزبورليكن چرا این نيرو چنين نهيبي را بر حيوانات نمي

 آدم به وسيلة روح سوم تقویت شده است.

توضي : یعني قبالً در داخل پيكرشان بوده، پس از خدوردن از آن درخدت، آشدكار گردیدد. ایدن حددیث       
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 1هاي بزرگ و پهن گياهان جنگل براي سوات خودشان.از برگ 2پوشش

دستور آمد از آن محيط جنگل خارج شوید. چرا؟ مبحث بعدي براي پاسخ به ایدن سدئوال   

 یابد.گشایش مي

 

 جنگل خروج از
گفتيم بریزیدد   7:ق ْلَنا اْهِبط وا َبْعُضك ْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َو َلك ْم ِفي اْلَأْرِض ُمْسَتَقرٌّ َو َمتاٌع ِإىل ِحنٍي

بيرون برخي از شما دشمن برخي دیگر هستيد، و براي شما در )جاهاي دیگر( زمين قرارگاه و 

 «.سر رسيدي»برخورداري هست تا یك 

و شداید هدر    -ط بيرون روند؟ براي این كه محيط آن بخش از جنگلچرا باید از آن محي

 با شرایط جسمي آنها سازگار نبود. به چند دليل: -محيط جنگلي

 آن ميحط یك محيط استثنایي و لجنزار بود. -2

پددس از خددوردن از ميددوة آن درخددت دیگددر مددواد غددذایي در آن بخددش، و امكددان    -1

 نبود.« متاع»برخورداري 

                                                                                                               
دهد كه لباس آنها یك لباس طبيعي بوده است. همين بيان به طور حرف به حرف در حدیث دیگدر  توجه مي

 .26، ح 245صفحه  -آمده است

سوآت آنها طوري بدود   :كانت سوآهتما ال تري قصارت تري بارهةفرماید: مي 16ح  235صفحه و نيز در 

در ایدن  « صدارت »در هر سه حدیث، و نيز لفدظ  « كانت»توضي : لفظ  -شد سسس مشهود گشت.كه دیده نمي

 دهند كه لباس آنها یك پوشش طبيعي بوده است.حدیث نشان مي

 آورده است كه لباس آنها از جنس ناخن بود. پيشتر هم توضي  داده شد.، از ابن عباس 205و نيز در صفحه 

و علوم انساني و اجتماعي، در اسالم است. كه « تبيين انسان»اي و اساسي . این مسئله یكي از مسائل پایه2 

 مبحث لباس خواهد آمد. اگر خداوند توفيق دهد.« انسان شناسي دوم»شرح آن در 

 سوره اعراف. 11آیه  -ما من ورق اجلنهو طفقا خيصفان عليه. 1 

 خروج از جنگل

 سوره بقره. 76. آیه 7 
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در حالي كه بدن آنها سخت  2رسيد.در اثر انبوهي جنگل تابش آفتاب به سط  آن نمي -7

 نيازمند آفتاب بود.

 مح  نباشد.« خام خوار»بایست، یك این موجود مي -2

 كند. وادار طبيعت، در تصرف به را او محيط خود كه باشد محيطي در باید موجود این -0

جامعه، تاریخ و... است و این موجود بدراي اینهدا   و تصرف در طبيعت نيازمند تعاون،  -6

 آفریده شده بود.

 

 انسان و دوران غار نشینی
ماند. با یك مشكل روبرو در اینجا كه تنها یك مبحث به پایان مبحث پيدایش انسان مي

شویم. مشكلي كه طرح آن خود یك مشدكل بزرگدي اسدت. و آن عبدارت اسدت از یدك       مي

خالف نظریه همگاني امدروزي اسدت. نده تنهدا مخدالف نظریده زیسدت        ادّعایي كه رسماً بر 

                                                
سدوره طده    225و  224هاي . آن محيط قبل از ریزش پوشش سخت، با بدن آدم كامالً سازگار بود. آیه2 

 فرماید:مي

مداني  رسنه ميو تو در این جنگل نه گ و انك ال تظمؤ فيها و ال تضحي: -اّن لك ااّل جتوع فيها و ال تعري

 و تو نه تشنه خواهي شد و نه تابش آفتاب خواهي دید. -شويو نه لخت مي

امّا پس از خوردن از آن درخت هم پوشش ریخت و هم نيازمند تابش آفتاب گردید. و هم بدنش نسدبت  

نبدود  به مواد غذائي آن محيط ناسازگار گردید. و غذا خوردن با تشنگي مالزم بود. و او دیگدر آن موجدودي   

 هاي غير معمولي آن محيط غير معمولي، با او سازگار باشد.كه آب

دارد: آن جنگل در آن محديط آن قددر انبدوه    مسئلة عدم تابش آفتاب به آن محيط را حدیث نيز بيان مي

رسيده است، وقتي كه آدم از آن منطقه به بيرون هدایت گردید آسدمان و  بوده كه نور آفتاب به سط  آن نمي

 ها را مشاهده كرد.ستاره

این حدیث را یادداشت كرده بودم متأسفانه هنگام تدوین این كتاب از دریافت آدرس آن باز ماندم، البتده  

 موضوع در نظر محققين روشن است.

 انسان و دوران غارنشینی
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شناسان، زمين شناسان و باستان شناسان است، بلكه مخالف چيزي اسدت كده امدروز صدورت     

 سوادها هم به آن باور دارند.فرهنگ عمومي پيدا كرده. یعني بي

ناو   بهر صورت بهتر است بيش از این مقدمه چيني نشدود و رك و صدری  گفتده شدود:     

طای  « غاار نشاینی  »شود هرگز دورانی را باه ناام   نامیده می« انسان»حاضر بشر که 

بله هر كسي حق دارد از این سخن تعجب كند. اما اگر كمي حوصله داشته  نکرده است.)!!!(

 شود.باشيم روح قضيه روشن مي

انسدان   «غار نشين بدودن »اوالً: در یك بحث حدیثي و كالمي، باید گفت نه تنها دليلي بر 

 كنند.شوند عكس آن را ثابت مينداریم، بلكه همة احادیث كه به این مسأله مربوط مي

اي از ثانياً: باید توجه داشت كه مراد از این سخن این نيست كه هي  فردي و هي  خانواده

هایي در ميان بوميدان بعضدي   این نوع انسان، غار نشين نبوده. زیرا همين امروز هم چنين نمونه

اي از زمان نبدوده كده همده نسدل بشدر      شود. بلكه مراد این است كه هي  دورهایر پيدا ميجز

 كنوني غار نشين باشد.

ثالثاً: در یك بحث زیست شناسي و باستان شناسي و زمين شناسي، باید گفت: كددام دليدل   

ایط بر غار نشين بودن این نسل داریم؟ غير از تكرار یك خيال و گمان، آن هم گماني كه شدر 

 یك فرضيه صرفاً احتمالي را هم ندارد.

 رابعاً: آنچه در مواردي آثاري از غار نشيني به دست آمده بر دو قسم هستند.

آنچه به چهل و پنج هزار سال اخير مربوط است: اینها آثاري هستند كه هدي  نشداني    -2

ام از آنها به یدك  شود كه حاكي از غار نشيني همه نسل انسان، باشد. هر كددر آنها دیده نمي

 باشد.مي« مربوط»فرد یا به یك خانواده دور افتاده 

همان طور كه قبالً توضي  داده شد فاصله ميان انقراض بشرهاي گذشته، با نوع حاضر  -1

انسان دست كم دویست هزار سال است، و چيزي یا اثري در این دویست هدزار سدال، نده از    
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و بعضي از آثار كه از كيفيت آنها امكان حدس  2ر.بشرهاي گذشته هست و نه از انسان حاض

اند، مربوط به قبدل از  شان غارنشين بودهو گمان و احتمال، هست كه صاحبان آنها عموم نسل

 همان دویست و چهل و پنج هزار سال است.

هاي عمومي رسيده است «باور»ها افتاده و به حد توان كرد، یك حرفي به زباناما چه مي

گر این ادعا را نسذیرید، براستي حق دارید. زیرا این موضوع سخت نيازمند زمدان و  و شما هم ا

 باشد. و ما هم پر توقع نيستيم.تكامل علوم مذكور مي

اي كه )به شرح رفدت( آدم از آن محديط اول خدارج گردیدد، بده      به همان ادّلة شش گانه

اساساً بحران سوم حيات  1.همان دالیل با ورود به محيط دوم شروع به تصرف در طبيعت كرد

رخ داده بود. همان طور كه بحران دوم براي ایجاد حيدوان، رخ  « تصرف در طبيعت»براي این 

داده بود. و نيز بحران اول براي پيدایش حيات گاهي پيش آمده بود. هر چندد تفكيدك ميدان    

 بحران اول و دوم از نظر زماني دشوار است.

                                                
ر شدود و هدم د  ناميده مدي « خال از آثار». و همين زمينه دویست و چهل و پنج هزار ساله است كه هم 2 

 ارزشمند دست اندركاران ترانسفورميسم گم شده است.« حلقه»طول آن 

شدرح در   -اي نبوده تا گم شدده باشدد  البته به نظر این سلسله مباحث چنانكه مشاهده كردید اساساً حلقه

 مبحث بعدي.

از توليدد دانده   »پرداخت یعني وي بده  فرمایند: آدم در محيط جدید به كشاورزي مي. حتي احادیث مي1 

 .72ح  123. و: ص 20ح  122و  125ص  22رجوع كنيد: بحار: ج  -پي برده بود« دانه

در مقایسه با استعداد نامگذاري كه بحث گردید چندان مهم نيست. و « توليد دانه از دانه»استعداد درك 

چگدونگي توليدد    كند، نه در اصول اوّلية زبان و نه در شناختنخالصه اینكه آدم و انساني كه اسالم تبيين مي

ها، و نه در اصول اوّليه بافندگي، و نده در اینكده اگدر چهدار سدنگ روي هدم گذاشدته شدود یدك          مثل دانه

در هيچكدام از اینها وامانده نبوده، و توان درك آنها را  -یعني اصول ابتدائي خانه سازي -شوداستراحتگاه مي

 داشته است.

 آخرین مبحث
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 آخرین مبحث

 الل آفرینش انساندالیل دیگر بر استق
از شرح داستان آفرینش و پيدایش بشر، سسس شدرح پيددایش ندوع     مقصودناگفته پيداست 

 شود، دو چيز است:دیگر آن كه انسان ناميده مي

ها و عقاید دیگدر.  ها، فلسفهبه اصطالح حوزوي تنقي  و پاالیش تبيين اسالمي از بينش -2

 رائيليات.و نيز پيراستن بيان اسالم از خرافات و اس

 آید. مينها علمي توضي  آن تعداد از ابعاد مسأله كه در نظر بعضي -1

 اینك نوبت آن رسيده كه ما در مقام طرح سئوال بيائيم و بگویيم:

 دهندد، حضراتي كه در این گونه مسائل به جنبه كالمي مسأله اهميدت زیدادتري مدي    -2

هدا بيدان   دایش آدم در این سلسله بحثكدام یك از اصول و فروعي كه در محور پي بفرمائيد

 گردید بدون دليل قرآني و حدیثي، ابراز گردیده است؟

بده  « آدم اسالم»اند، بفرمایند كجاي حضراتي كه به جنبه تجربي مسأله بيشتر حساس -1

سازد؟ عالوه بر این لطفاً داوري بفرمایندد  شرحي كه گذشت با اصول و فروع علوم تجربي نمي

شان كامالً جدیدد  اصول و فروع تجربي از آیات و احادیث فرا گرفتند. كه برايچه مقدار از 

اند. و هنگام آن رسيده كه نتيجده  بود؟ كه در متون علمي علوم تجربي به آنها بر نخورده بوده

خلدق  »نهایي از این مباحث گرفته شود كه: اسالم در پيدایش بده فيكسيسدم معتقدد نيسدت و     

 كند.را تأیيد نمي« الساعه

نمایدد  و نيز: اسالم در مورد همة گياهان و جانداران بر اساس ترانسفورميسدم تبيدين مدي   

 كند.ليكن نوع اخير بشر را از آن شجره استثناء مي

 داند.یعني انسان را تكامل یافته از جنبندگان مستقل و خاصي مي

ها براي ایدن  همة بحثبحث شده، یعني « استثناء»ظاهراً تا اینجا به قدر الزم در مورد این 

 شود:موضوع بود. ليكن به چند دليل تجربي دیگر نيز اشاره مي
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هي  دليل آثاري و فسيلي، بر پيوند نسل این انسان با بشدرهاي منقرضده    خالء آثاری: -3

در دست نيست. و این فقدان آثدار و فسديل در یدك مقطدع كوچدك نبدوده، بلكده دسدتكم         

 ذشته خالء آثاري وجود دارد.سال ميان انسان و بشر گ 120555

ها و آثار به دست آمده، از هر ندوع بشدري كندار هدم     وقتي كه فسيل حلقۀ مفقوده: -7

هدا در جدایي خدتم    شود تا تكامل بشر مرحله به مرحله مالحظه گردد، ایدن فسديل  چيده مي

به چندین اثدر  شان با قيافه و اندام بشر كنوني، تفاوت زیادي دارد. و شوند كه قيافه و انداممي

و فسيل دیگر نياز هست تا ردیف چيده شده به بشر كندوني برسدد. كده حلقدة مفقدوده )بدل       

 اي نبوده تا گم شده باشد.شود. اما بر اساس تبيين اسالمي حلقههاي مفقوده( ناميده ميحلقه

اند، یعني ها به جدید بودن نوع انسان حاضر معتقد شدهخود غربي های اخیردر سال -1

شود كه ایدن انسدان   رود. مثالً گفته ميچنين گرایشي به سرعت در محافل علمي آنان پيش مي

 بيش از سي، چهل هزار سال سابقه ندارد.

دهد كه آنها و از بين رفتن آن در حيوانات، نشان مي وجود پرده بکارت در انسان، -4

حيوان مربوط بددانيم بایدد    تر و این یكي خيلي جدید است. در حالي كه اگر انسان را باقدیم

رفدت. زیدرا بدر اسداس عموميدت      این پرده در انسدان زودتدر از سدایر حيواندات از بدين مدي      

ترین موجودات باشد. و در نتيجده پدرده بكدارتش    ترانسفورميسم كاملترین موجود باید قدیمي

 شد.هاي زیاد و توراث آن، جلوتر و زودتر از سایرین، محو شده باهم در اثر پاره شدن

همان طور كه شرح داده شده در پيكدر انسدان آثدار گيداهي )جلبكدي(       آثار گیاهی: -1

 2هست و این آثار در پيكر حيوانات نيست.

                                                
زرتشتي از اینكه منشاء انسان گياه بوده است، سخن به ميدان آمدده، ندام     . جالب است در اوستا و متون2 

« ریدواس »است. در آنها آمده است كه مشي و مشديانه از گيداه   « مشيانه»و « مشي»آدم و حوّا در متون مزبور 

 اسدت،  كوهستاني گياه یك شناسيممي امروز كه باشد همين ریواس كلمه از منظور اگر البته اند،به وجود آمده

در قدیم به  «بد» لفظ اند.شده جا به جا زیادي الفاظ ایراني، هايلهجه و زبان در كه دانيممي امّا باتالقي، گياه نه

 «.خر»معناي محكم و نفوذ ناپذیر بوده و اینك به معناي ناهنجار، پست، و قابل تنفر است. همينطور لفظ 
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مدنيت انسان در ده هزار سال اخير، تحقدق یافتده    های ابتدایی:جدید بودن مدنیت -6

بده یدك   به عنوان كشيدن خطوطي در روي خشدت خدام و رسديدن آن    « قلم»است. پيدایش 

سال پيش رخ داده است. پيددایش   2055در ميان مردم یك شهر، حدود « قرارداد اعالم شده»

رسدد.  سدال مدي   3555ناميد در محدودترین شكلش به حدود « دولت»چيزي كه بتوان آن را 

باشد، تقریباً با دولدت همدزاد و   « صنعت جهت یافته»ریسندگي و بافندگي در حدي كه یك 

 هم سن و سال است.

اینك اگر فرض شود كه انسان تحول و تكامل یافته از بشرهاي قبلدي اسدت، بدا اصدول و     

فروع، و با عوامل و علل خود تراتسفورميسم منافات بلكه تضاد دارد. زیرا طبيعتي كه بشر را 

چگونده بده    2اي از تكامل رسانيده بود كه داراي زبان بود.ميليون سال پيش به مرحله 25در 

اش ادامده  ت و بشر پيشرفته را به ترمز كشانيد و نگذاشت بده سدير تكداملي   برگش« ارتجاع»

 نيست؟« ایستادگي طبيعت»دهد؟ آیا این ركود بزرگ به معناي 

نظر به اینكه بشر در رأس و نوك پيكان پيشرفت قرار داشت. ركود او به معناي ركدود  

بدان محددودي نایدل    ميليون سال پيش بده ز  25جریان عمومي تكامل طبيعت نيست؟ بشر در 

را « قلدم نقاشدي  »یعندي   1كشدد، شود و شكل بعضي از حيوانات را در روي دیدوار غدار مدي   مي

كه همدان كشديدن شدكل اشدياء     « قلم عالئمي»رود و شناسد. سسس به خواب خرگوشي ميمي

 كند.سال پيش كشف مي 2055بود، را در 

عنوان نمایدانگر سدير تكامدل    توجه فرمائيد كه پایه سخن خود بشر نيست. بلكه بشر به 

عمومي طبيعت مطرح است. زیرا واقعيت مسلم تجربي غير از این نيسدت. درسدت اسدت كده     

تدر از او بدوده بده    ممكن است نوع بشر  پيشرفته منقرض شود و نوع دیگري كه عقدب ماندده  

 فعاليت و رشد تكامل ادامه دهد. اما تفاوت این دو در پيشرفتگي و عقب مانددگي بدر اسداس   

دهدد  تواند باشد؟ آیا اصول تكامل به ما اجازه مدي اصول و فروع اصل تكامل، تا چه اندازه مي

                                                
 توضي  داده شد. پيشتر -. انسان دكتر ليكي، كشف شده در آفریقا2 

 . باز مراد انسان دكتر ليكي است.1 
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اي كه اول و آخر زمدانش  سال بدانيم؟ آن هم در مورد پدیده 055/550/24كه این تفاوت را 

 سال است. 555/555/11

محكم و اي در همان ده هزار سال پيش نيز النه خودش را به شكل یك كيسه بلبل كيسه

بافدت، ولدي بشدر بدا     ترین كيفيت، با یك درب ورودي و یك درب خروجي مينرم با كامل

ميليوني زبان و نقاشي، هنوز نفهميده بود كه با تقليد از همان بلبل پشم، مو و سدایر   25سابقه 

سدال پديش    555/75الياف را به هم ببافد و در حد همان بلبل از آن اسدتفاده كندد! آیدا بشدر     

 ؟ -ترین آنها؟ترین موجودات بود یا كاملنادان

به گمانم دیگر نيازي نيست كه انسان را تحقير كنيم. دوران این نياز سدسري شدده اسدت.    

را اگر كنار هم نگذاشدته باشدد،   « خلق الساعه»زیرا دیگر كليسا تسليم شده است و اعتقاد به 

ه اسدت. اگدر در قالدب یدك     هاي انگيزایسيون صرف نظدر كدرد  دستكم از راه اندازي دادگاه

هاي كليسا، دست بده  كردند باید در مقابل افراطها احساس ميبعضي -مثالً -«سياست علمي»

باشد، ضرورت دارد، اینك بایدد  « ضدّ علم»ها زد و لو ناهنجار و در قالب یك سلسله تفریط

 از ساحت انسان پوزش طلبيد و بيش از این علم را فداي علم نكرد.

هاي مختلف بده سده شداخه اصدلي محددود      همة زبان اد:ژبان و وحدت نوحدت ز -2

 2شوند:مي

 الف( زبان آریایي )هند و اروپایي(.

اپني، چيني، آسياي جنوب شرقي، سيبري و تركستان كه همان ژب( مغولي، منچوري: یعني 

 باشد.اد زرد ميژن

 ج( سامي: شامل حامي، خاور ميانه و آفریقا.

 1هستند.« منچوري، تركمني»اد ژاي از نشعبهبوميان آمریكایي 

هاي اساسي مشترك زیاد وجود دارد. در زبدان سدومري   هژدر ميان سه شاخة اصلي نيز وا

                                                
 . این نظریة عمومي زبان شناسان است.2 

 .43ام شماره هاي سال سيخواندني -«كومليك»و پرفسور « كورنتسف». كشفيات تحقيقي پرفسور 1 



 253فصل چهارم 
 

 

اي ادوار بين النهرین. به روشني یك قهرمان اسطوره« گيلگميش»هایي كهن مانند هژ)سامي( وا

 ي دیگر.هژاست. و دهها وا« تركي، مغولي»لفظ مركب 

هدا جهانيدان بده    ور كه امروز در اثر وسایط ارتباط جمعي و نزدیك شدن فاصلههمان ط

هاي آغازین پيدایش انسان، كده نسدلش در روي زمدين    در هزاره 2روند.سوي وحدت زبان مي

ها با همدیگر، زبان به ها، و اختالف محيطها، دوري فاصلهگشت به دليل مسافتپراكنده مي

د، حضور اشياء جدید در محيط جدید و عدم آنهدا در محديط   آمهاي گوناگون در ميصورت

گردید و گردید كه بر آن اشياء نامگذاري شود و آن نامها وارد زبان ميبومي قبلي، موجب مي

كرد. فيل در عربستان وجود نداشت. و اسدب در هندوسدتان و   تغييرات مهمي در آن ایجاد مي

 عربستان... و... صدها چيز دیگر. شتر در آمریكا، خرما در چين نبود و چاي در

                                                
و از شتاب ایدن  هاي ناسيوناليسم ایجاد موانع كرده ها با انگيزشها و ملت. این در حالي است كه دولت2 

 كاهند. ولي عكس قضيه یك روند صد در صد طبيعي داشته است.روند مي
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 (7انسان شناسی )
در عنوان این فصل به خاطر آن است كه فصدلي تحدت همدين عندوان     « 1»عدد  یادآوری:

بود. در این فصل به شناخت نهداد و كدانون تشدخيص    « پيدایش انسان»گذشت كه موضوع آن 

شود. بنا به عللي، ترجي  داده شد كه این فصدل در دو بخدش طدي شدود. در     انسان پرداخته مي

هاي بنياني كه اي، و آن مجهولهاي پایهبستو بنبخش اوّل كوشش شده كه اشكاالت اساسي 

همين امروز در عرصة علوم انساني، پيش روي دانشمندان قرار دارند، یك بده یدك مشدخص    

 شوند. به طوري كه چيزي از آنها فراموش نشده باشد.

گذاران و هاي معرفي شده در این بخش همگي چيزهائي هستند كه بنيانبستاشكالها و بن

هاي برجستة مكتبهاي مختلف علوم انساني به آنها توجده دارندد. هدر چندد خيلدي از      شخصيّت

هدائي  مدرسين این علوم به برخي از آنها توجه نداشته باشند. یعندي اینهدا اشدكاالت یدا سدؤال     

نيستند كه نویسنده در صدد ایجاد و ایراد آنها باشد كه یك به یك ایراد نموده و معرفي كند. 

ن كشيدن آنها از جریان تبييندي مكتبهدا و فدراز نمدودن و مشدخص كدردن       كار من فقط بيرو

ها ردیف كرد. توجه داشته آنهاست. تا بتوان این اشكاالت و سئوالهاي اساسي را در سلسلة رقم

چیزهاائی هساتند کاه در زنادگی     باشيد موضوعاتي كه در این بخش عنوان خواهدد شدد   
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 زندگی حیوان خبری از آنها نیست. های اساسی دارند ولی درانسان حضور و نقش

مطرح شدده و هددف از آن ایدن    « مكتب اهل بيت )ع(»این بخش تحت عنوان بخش دوّم: 

اند یك به ها و سؤالهائي كه در بخش اول شناسائي و مشخص شدهبستاست كه اشكالها و بن

از كدرده  هدا را بد  بسدت عرضه شوند تا ببينيم این مكتب، این بدن « ع»یك به مكتب اهل بيت 

است یا نه. و راه حلي براي این اشكالها ارائه داده یا نه. و پاسخي براي این سؤالها دارد یا نه. و 

ها چيست؟. هدف این نيست كده افدرادي ایدن كتداب را     اگر دارد صورت و محتواي این پاسخ

 شدوند. هددف ایدن اسدت كده     « ع»بخوانند و در نتيجه )مانند نویسنده( پيرو مكتب اهل بيت 

 باألخره این هم یك مكتبي است و دستكم مانند هر مكتب دیگر باید بررسي و شناخته شود.

 

 هابستبخش اوّل: شناسائی بن
چرخيد. و ( به محور چگونگي ساختمان وجودي انسان، مي2مباحث فصل انسان شناسي )

ت؟ لديكن  در صدد بود كه بيان كند وجود انسان اعم از جسم و جان چگونه پيدایش یافته اس

چگونگی رفتارهای فاردی و رفتارهاای اجتمااعی انساان از نظار      »این فصل به محور 

 چرخد.مي «هامنشأ و انگیزشگاههای این رفتارها و چگونگی انگیزش این انگیزه

رسدد. متأسدفانه راهدي بدراي سداده      اي پيچيده به نظر ميظاهراً عبارت سطر باال تا اندازه

همين اسدت و   2«علم انسان شناسي»ندارد، زیرا تعریف موضوع علمي كردن این عبارت وجود 

                                                
چيزي است كده بدا مدراد مدا تفداوت      « انسان شناسي»ها مرادشان از البته بعضي -1. یعني انسان شناسي 2 

و « جا افتدادن »ه شان نيز نياز بدارد. نظر به این كه علوم انساني، علوم جواني هستند حتي در اصل عناوین و نام

معدروف  « انسدان شناسدي  »شان، هنوز برطرف نشده است. آنچه امروز به ندام  مشخص شدن كليات و جزئيات

اي است كه نتيجة سایر علوم انسداني اسدت. و   كند آن انسان شناسيها را بيشتر به خود جلب ميگشته و ذهن

پایگاه سایر علوم انساني است و مقدم بر همة  اي است كه پایه وآنچه مورد نظر این رساله است انسان شناسي

انسدان  »و « انسان شناسدي مقددم  »هاي از این دو با عنوان« جامعه شناسي شناخت»علوم انساني است. در رسالة 

از همددیگر،  « انسان شناسي»تعبير كردیم. اینك درنگي دیگر روي این موضوع و تفكيك دو « شناسي مؤخر
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 الزم است.

 ر عبارت است از:انسان شناسي مؤخ

 انسان شناسی

  
 اجتماعی   فرهنگی               یجسم  

پردازد. این و تطور و تكامل آن مي« انسان»انسان شناسي جسمي به چگونگي پيدایش وجود چيزي به نام 

اول را به این موضوع تخصيص دادیدم(   بخش در انسان شناسي مقدم، نيز جاي دارد )همان طور كه ما هم فصل

 و در حقيقت این علم در هر صورت، یك علم مقدم، است.

شدود و در  انسان شناسي فرهنگي یك شناسائي از انسان است كه از بررسي چند علدم دیگدر حاصدل مدي    

نگداري  باشد. مانند: مردم نگاري، منوگرافي، بدوم شناسدي، مدردم شناسدي، پدیدده      حقيقت نتيجة آن علوم، مي

 تحليلي.

 شود.و اگر جامعه شناسي را بر علوم باال بيفزائيد، محصول همة آنها انسان شناسي اجتماعي مي

 انسان شناسي مقدم نيز عبارت است از:
 

 انسان شناسی

  
 انگیزی     جسمی  

 انسان شناسي جسمي همان است كه در انسان شناسي مؤخر هم مطرح است. و انسان شناسي انگيزي یعني

كنندد.  جوشند و او را به رفتارهائي وادار مدي هائي كه از نهاد و كان: تك تك افراد انسان ميشناختن انگيزه

 مثل غذا خواهي، جنس خواهي، راحتي جوئي و...

هداي اجتمداعي،   انسان شناسي انگيزي، با صرفنظر از زیست اجتماعي انسان، و نيز بدا صدرفنظر از پدیدده   

شود خود انسان حتي المقدور شناخته شدود سدسس بده    عني در این بحث ابتدا سعي ميشود. یعنوان و مطرح مي

« انسدان شناسدي مقددم   »سراغ چيزهائي رفته شود كه انسان آنها را پدید آورده است. و بده همدين جهدت بده     

 شود.موسوم مي

قدرون وسدطي و   هدا در  شود. زیرا غربيدر شبكة علوم انساني غربي به انسان شناسي مقدم كمتر توجه مي

هائي در این زمينه داشتند كه با سقوط كليسا همدة آنهدا یدا بده طدور اسدتداللي       بخشي از قرون رنسانس تبيين
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 ترین بيان براي تعریف آن همين است كه گفته شد.ساده

تفاوت موضوع این علم با موضوع علدم روان شناسدي در ایدن اسدت كده روان شناسدي بدا        

ها كه انگيزهرود كاري ندارد. و وقتي به سراغ رفتارها مي« انگيزشگاه اصلي رفتارهاي انساني»

كندد. بده شناسدائي    هدا كدار مدي   كند در روي این انگيدزه اند، و آنوقت شروع ميبه كار افتاده

پردازد. به یك مثال ساده توجه فرمائيد: از پهلوي كدوهي  هاي جاري ميچگونگي این انگيزه

ي رود و در دامندة كدوه بوسدتان و بداغي را آبيدار     آبي بيرون آمده و جاري است. این آب مدي 

اي را به خرمي و زیبائي آراسته است. وجود این آب عالوه بر تأثيراتي كند و یك محوطهمي

كه در طبيعت آن محوطه به وجود آورده براي دو نفر هم كار و مسئوليت ایجاد كرده است: 

 یكي باغبان است و دیگري ميرآب.

يز تعيين چگونگي باغبان به آراستن باغ و اصالح و حرس درختان و تربيت و هدایت و ن

ها و تلقي  و غيره، مسئول است. تنها كاري كه او بدا  روابط درختان با یكدیگر از قبيل فاصله

                                                                                                               
ها كامالً دست خالي ماندندد  شدند به دور ریخته شدند. و غربيمحكوم گشتند یا چون از زبان كليسا ابراز مي

متوجه انسان شناسي مؤخر بنمایند. این روند باعث شده شان را و راهي نداشتند مگر اینكه همة اهتمام و سعي

قرون وسطائي یكي بدانند. « ذات اندیشي»فایده بدانند و آن را با را كاري بي« انسان شناسي مقدم»بعضي اساساً 

بداز  « حشره شناسدي »و « حيوان شناسي»هاي مختلف در البته دانشمندان واقعي چنين نيستند. زیرا اینهمه رشته

هداي  شود در حالي كه حيوان و حشره نه جامعه دارند و نده پدیدده  و سخت در آنها كاوش و فعاليت ميشده 

 اجتماعي. آیا انسان به اندازة حيوان و حشره ارزش تحقيق و تبيين را ندارد؟

 هاي اجتماعي، بررسي كرد؟.توان و نباید انسان را با قطع نظر از جامعه و پدیدهآیا نمي

شدود.  هاي اجتماعي داده نمدي این نيست كه در انسان شناسي مقدم هي  توجهي به امور و پدیدهالبته مراد 

آوریدم(  بلكه سخن این است كه در انسان شناسي مقدم )همان طور كه اصولي را از حيوان شناسي به دست مي

گذاریم و بده داوري  آوردهاي انسان شناسي موخر را هم در كنار آنها ميآوریم سسس رهاصولي را به دست مي

 نشينيم.مي

كنند همان طور كده  كنند از آن طرف دیوار سقوط ميليكن آنانكه فقط به انسان شناسي مؤخر بسنده مي

 كردند.ذات اندیشان قرون وسطائي از طرف دیگر دیوار سقوط مي
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آب دارد بررسي نقش آب در وجود درختان و كم و كيف نياز باغ به آب است. و بده اینكده   

كند مي كند، كاري ندارد. او گاهي ابراز نظرشود و چه مسيري را طي ميآب از كجا تهيه مي

كه آب، آلوده شده و به درختان من آسيب رسانيده، یا ميزان آب كم شده و از توان برآوردن 

خواهد. ميرآب نيدز  نياز باغ عاجز است. و هر نقصي در آب ببيند اصالح آن را از ميرآب مي

مسئول اموري است كه در فاصلة باغ و منشأ آب قرار دارند. شكافهائي كه در بستر جوي بده  

آید، عواملي كه در این فاصله آب را آلوده كند، و... به او مربوط اسدت. و دیگدر او   ود ميوج

آید؟ آیا منبع ثابت در دل كدوه دارد؟ آیدا یدك    كاري ندارد با اینكه این آب از چه منبعي مي

رساند؟ آیدا یدك چشدمه    سيستم لوله كشي در پشت كوه قرار دارد كه این آب را به اینجا مي

ها و یدافتن  وي مسؤليت شناسائي این چگونگي -؟ -یا یك جریان مصنوعي دارد؟ طبيعي است

آیدد  این سئوالها را ندارد. او ميرآب است نه زمين شناس یا منبع شناس. شخص سومي مي پاسخ

گيدرد. و آن را  مسئوليت شناسائي منبع این آب، خيزشگاه و چگونگي منشأ آن را به عهده مي

 كند.شناسائي مي

و ميدرآب را یدك روان   « جامعده شدناس تربيتگدر   »وانيد در این مثال، باغبان را یك تمي

 بدانيد.« انسان شناس»شناس، و شخص سوم را 

جامعده شدناس بده چگدونگي      2سدازد، اي را مدي شود و جامعهرفتارهاي انساني جاري مي

                                                
خيزد، بلكه خود نميشود، از منبع فردیت افراد بر . همة رفتارهائي كه از افراد یك جامعه مشاهده مي2 

 شود كه افراد رفتارهائي را بروز دهند كه ریشه در نهاد و ذات آنها ندارد.جامعه موجب مي

اند و پدیدة اجتماعي هستند. این موضوع همان و به عبارت دیگر: بخشي از رفتارهاي فردي معلول جامعه

اشد. و ما در كتابي بده همدين ندام بده     بمي« جامعه شناسي شناخت»است كه هستة اصلي « عين و ذهن»مسئلة 

 ایم.شرح آن از دیدگاه اهل بيت )ع( پرداخته

نتيجدة  « پدیدده اجتمداعي  »و « پدیده نهادي»از جانب دیگر همين مسئله )یعني تقسيم رفتارهاي انساني به 

ن هستيم شود. و مطلبي كه در اینجا به دنبال آبحث مي(« 1انسان شناسي )»همين مبحث است كه تحت عنوان 

هاي اجتماعي، این است كه: انگيزشهاي نهادي و دروني انسان تا چه حد در رفتارهاي اجتماعي و نيز در پدیده

هاي اجتمداعي از نهداد انسدان نشدأت یافتده و كدداميك، از تأثيرپدذیریهاي        تأثير دارد؟ و كداميك از پدیده
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را بدا یكددیگر    هاي اجتماعيپردازد و رابطه پدیدههاي )درختان( آن ميپيدایش و رشد پدیده

كند. و اگر بخواهد به اصدالح و تربيدت آن   سنجد آفتها و بيماریهاي جامعه را شناسائي ميمي

ها با جریداني  پردازد. و بررسي مداوم روابط، مجموع این پدیده)دستكم در عرصة تئوري( مي

جریدان   دار است. لديكن چگدونگي ایدن   رسد، را نيز عهدهكه از نهاد انسانها به آن جامعه مي

هائي اي در درون باغ جامعه به آنها برسد. عارضهرفتارها وقتي به او مربوط است كه عارضه

هدائي اسدتوار   رسد و به چده انگيدزه  كه در خارج از حصار باغ جامعه، به جریان رفتارها مي

 است، به او مربوط نيست. بل كاري است كه باید روان شناس انجام دهد.

يرآب، معيارهائي براي چگونگي رفتارها و سالمت آنها دارد. سعي روانشناس نيز مانند م

هاي دهد را اصالح و ترميم نماید. و آلودگيكند درزهائي را كه در بستر آب  رفتار، رخ ميمي

آن را پاالیش نماید. ممكن است یك ميرآب تا دم چشمه برود و راجع به خيزشگاه آب هدم  

ر او یك كار تخصصي نيست. همين طدور ممكدن اسدت    نظریاتي بدهد. اما در این صورت كا

یك روان شناس به كار انسان شناسي بسردازد. ليكن كار تخصصي او نيسدت. و ممكدن اسدت    

یك فرد در مورد هر دو متخصص باشد، اما باید دانسدت كده او دارد كدار دو نفدر را انجدام      

 توان فروید را از مصادیق، چنين فردي دانست.دهد. كه ميمي

ه عبارت دیگر: تفاوت یك انسان شناس با یك روان شناس در این است: آنچه را كه و ب

پديش  »كند، براي روان شدناس یدك   یك انسان شناس به زیر سؤال برده و روي آن تحقيق مي

كند است. و آنچه را كه روان شناس در زیر سئوال دارد و بر روي آن تحقيق مي« فرض مسلم

صورت پيش فرض، حل شده است. و چيزي كه جامعه شدناس   براي جامعه شناس مسلم و به

                                                                                                               
 اجتماعي او ناشي شده است.

اي است. و گرنه نيدازي و یدا   ده، هنوز اصل دعوي است، و مسئله ثابت نشدهآم بنابر این آنچه در متن باال

گيري پرداخته شده است )و مصادره اي براي نوشتن این كتاب نبود، پس چرا هنوز بحث نكرده به نتيجهزمينه

یدراد  به مطلوب گشته است(؟. براي اینكه بحث را باید از جائي شروع كرد. این توضي  براي آن داده شدد تدا ا  

 است.« پيش فرض»گرفته نشود كه مباحث این كتاب دچار 
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شود. البته باید توجه داشدت  آن را به زیر سئوال برده براي یك حقوقدان امري مسلم تلقي مي

كه تفكيك علوم از همدیگر )خصوصاً در علوم انساني( سخت دشوار است. و به همين جهت 

مرو دیگري وارد نشود، بس دشوار، بدل  تعيين حدود قلمرو هر یك از آنها به طوري كه به قل

 محال است.

گوید: انسان چيست كه منشأ این رفتارهاست؟. روان شناس خالصه اینكه: انسان شناس مي

دهد؟. جامعده شدناس   گوید این رفتار انسان چيست كه فالن نتيجة فردي یا اجتماعي را ميمي

هاي دیگر اجتماعي دارد و چه هگوید فالن پدیده اجتماعي چيست و چه تأثيري روي پدیدمي

به هر حال بهتر است به اصل مسئله پرداختده   2؟.-؟-هاي دیگر گرفته است؟تأثيري از پدیده

 شود:

 انسان چیست؟

ها، انسان موجودي است داراي جسم و روح با اميال، دافعه»تواند چنين باشد كه پاسخ مي

شدة علم انسان شناسي غير از این است. و ليكن گم «. ها و نيز جذب شونده و دفع شوندهجاذبه

براي یافتن آن راه درازي را باید پيمود. و بحث را باید از جاي دیگر شروع كرد. ما براي ایدن  

 كنيم:پيمایش، راه مشي زیر را انتخاب مي

 شود:هر چيزي كه در این جهان هست به دو قسم تقسيم مي

ه، كدره، مداده، اندرژي، كدوه، دره، گيداه،      هاي طبيعي: مانند كهكشان، منظومد الف: پدیده

و مدا   -حيوان، انسان، ميل به جنس مخالف، خود دوستي، فرزند خواهي، نياز به غدذا و... و.... 

 هاي طبيعي نداریم و از بحث ما خارج است.كاري با این پدیده

هاي اجتماعي: مانندد شدهر، جداده، پدل، مسدجد، معبدد، بيمارسدتان، مدرسده و         ب: پدیده

شگاه، عالئم راهنمائي و رانندگي، مراسم مخصوص جشدنها و عزاداریهدا در شدكل خداص     دان

                                                
كند كه براي همه چيز فرد و جامعده نسدخه بنویسدد و    . و اینجاست كه یك انسان شناس احساس مي2 

شناس، و جامعه شناس نيدز چندين    همه چيز را باید از دیدگاه انسان شناسي حل كرد. و همين طور یك روان

 البته اگر از تعارفات صرف نظر شود.است. و این واقعيت است 
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 شان و... و...اجتماعي

 شوند:هاي اجتماعي به دو دسته تقسيم ميباز پدیده

هاي اجتماعي مصنوعي: كه صرفاً اجتمداعي هسدتند مانندد: عالئدم راهنمدائي و      الف: پدیده

 رانندگي.

هائي هستند كه هي  ارتباطي با ضدمير و نهداد   صنوعي پدیدههاي اجتماعي متعریف: پدیده

بده  « قدرار داد »ناخود آگاه انساني ندارند. و فقط مغز خود آگاه انسان آنها را بر اساس فقدط  

 وجود آورده است.

، و خانه بده معنداي   «توليد دانه از دانه»هاي اجتماعي طبيعي: مانند كشاورزي و ب: پدیده

 فاظ.صرفاً استراحتگاه و ح

هاي ناخود آگداه انسدان   هائي هستند. كه انگيزههاي اجتماعي طبيعي، پدیدهتعریف: پدیده

آنها را پدید آورده است و دخالت ضمير خود آگاه در آن در اثر فشار ضمير ناخود آگاه بوده 

 است.

هاي مصنوعي و هم غير مصنوعي به نحوي بده نهداد انسدان )نداخود     هر دو قسم، هم پدیده

شود كه كدامالً  و مغز انساني )خود آگاه( ارتباط دارند. و هي  پدیدة مصنوعي یافت نمي آگاه(

شدود  از نهاد انساني بریده و اجنبي مح  باشد. و همچنين هي  پدیدة غير مصنوعي یافت نمدي 

كه كامالً از مغز انسان بریده و با آن اجنبي باشد و اگر چنين چيزي را به نظر بياوریم حتمداً  

 بنابراین، مسئله در روي نوار نسبيت قرار دارد. 2یدة طبيعي به معناي اول خواهد بود.یك پد

 ؟ پل چطور؟ و هواپيما چگونه؟. -مثالً یك جاده پدیدة مصنوعي است یا طبيعي؟

گيرندد و بده مصدنوعي    فاصله مدي  1كنيم اینها به ترتيب از كانون طبيعي بودنمشاهده مي

                                                
 . مانند كوه، دریا، جلگه، انسان، روان انسان، ميل به جنس مخالف، نياز به غذا و...2 

. مراد از طبيعي، غير مصنوعي است، یعني طبيعي به معناي دوم. و از این به بعدد ایدن اصدطالح هميشده     1 

 بدین معني به كار خواهد رفت.
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 2شوند.بودن نزدیك مي

هداي اجتمداعي مصدنوعي    ر روي همين نوار نسبيت معلوم است كه بعضدي پدیدده  اینك ب

هدا در  هستند به طور مسلم. و برخي دیگر نيز طبيعي هستند به طور مسلم. لديكن ایدن مسدلم   

هدا، از ایدن   توان چند نمونه براي هر كدام شدمرده و بقيدة پدیدده   حدي هستند كه به زور مي

ن مسئله را در محدور چندد موضدوع بده عندوان مثدال پدي        دیدگاه مورد اختالف هستند. اكنو

 گيریم:مي

 

 جرم و جزا: -3
؟. آیا ایدن دو نيدز مانندد عالیدم     -مثالً: جرم و جزاء: آیا این دو طبيعي هستند یا مصنوعي؟

هسدتند. و گرنده   « قدرار دادي »و « اعتباري»راهنمائي و رانندگي و قوانين آن، دو پدیدة صرفاً 

داندد. عددالت   نمدي « جدزاء »شناسد و چيزي را بده ندام   نمي« جرم»ا به نام نهاد انسان چيزي ر

هداي مصدنوعي و صدرفاً    ها معتقدند مفهوم عدالت و ظلدم پدیدده  چطور؟ ظلم چگونه؟. بعضي

داند تا از آن گویند: نهاد انساني هي  رفتاري را جرم نمياعتباري و قرار دادي هستند. اینان مي

شدوند و طبدع بشدر    ها مرتكب جرم مدي ین است كه خود همين انسانشان امتنفر شود. و دليل

 جرم كننده است.

شوند. و ایدن  افتد، منزجر و متنفر ميليكن وقتي كه همان عمل در مورد خودشان اتفاق مي

طبيعي است، یعني هم تجاوز و جرم طبيعي است و هم انزجار از آن. پس محكوم كردن یك 

یك پدیدة صرفاً غير طبيعي است كه از قرار دادها ناشدي  « م ،ج، ر»رفتار طبيعي تحت عنوان 

افتد مقابله با آن در قالدب  شده است. و همين طور جزاء. وقتي كه یك رفتار طبيعي اتفاق مي

                                                
جا نيز پيچيدگي صنعتي هواپيما هي  دخالتي در مسئله ندارد، و از این جهدت یدك   . بدیهي است در این2 

ارّابة آشورباني پال با هواپيما هي  فرقي ندارد. بل تفاوتي كه هست در استفاده كردن از هموار نمودن فدراز و  

 بيشدتر بده نداخود   « راه باز كردن در مقابل موانع»نشيب زمين، و استفاده كردن از هواست. در مورد اول اصل 

 آگاه نزدیك است. و در مورد دوم استفاده از هوا فاصلة زیادي با ناخود آگاه دارد.
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یابدد، و قدانون   مجازات قانوني، یك رفتار غير طبيعي است. مجازات بر اساس قانون انجام مي

 شي از قرار دادهاست.نيز یك قرار داد است. پس مجازات نا

در نهاد انسان جاي دارد، بندابراین مجدازات و   « انتقام»گویند: چون حس مخالفين آنها مي

قوانين مربوط به آن ریشه در نهاد انسان دارند. پس مجازات یك پدیدة مصنوعي نيست. وقتي 

مصنوعي  كه مجازات مصنوعي نباشد، پس ناميدن برخي از رفتارها به نام جرم نيز یك پدیدة

 نيست.

شدوند، و ایندان بده ایدن طدرف      كنيد كه آنان به آن طرف قضيه متمسك مدي مشاهده مي

راستي حقيقت چيست؟ كداميك از این دو عقيده را باید پذیرفت؟ آیدا انسدان ذاتداً و     2قضيه.

آیدا انسدان ذاتداً و نهداداً تجداوز را       1كندد؟ نهاداً تجاوزگر است؟ و اگر نه پس چرا تجاوز مي

شدود  داند؟ اگر چنين است )باز( چرا مرتكب تجاوز ميكند و مجازات را الزم ميمحكوم مي

 7گریزد؟.و از مجازات مي

توان دانند. و براستي نميباید به هر دو گروه حق داد آنان ریشة تجاوز را در نهاد انسان مي

دانندد.  رد. اینان نيز ریشة انتقام خواهي را در نهاد انسان مدي این حقيقت و واقعيت را انكار ك

این هم یك حقيقت و واقعيت است. ما چه كار كنيم اگر هر دو نظریه را بسذیریم یك باور 

متناق  خواهيم داشت. و اگر یكي را بر دیگري ترجي  دهيم، ترجي  بال مرج  و بدون دليل 

                                                
. اشتباه نشود هيچكدام از طرفين معتقد نيستند كه نباید مجازاتي وجود داشدته باشدد. یدا نبایدد قدانوني      2 

اسدت، كده   « شدناخت »بحدث در  دانند. ليكن وجود داشته باشد. بل همگي وجود قانون را الزم و ضروري مي

قانون الزم، ماهيّتاً چيست؟. شاید بفرمائيد: در این صورت فایده ایدن بحدث چيسدت و تفداوت دو بيدنش چده       

نتایجي دارد؟. پاسخ این است كه جرم و جزا را اعتبداري و قدرار دادي محد  بددانيم نتيجده ایدن اسدت كده         

را غير مصنوعي و مربوط به نهاد انسان بددانيم نتيجده    شوند. و اگر آن دوسيال مي« ناهنجارها»و « هنجارها»

 باشند. و شرح این موضوع در مطالب آینده خواهد آمد.این است كه هنجارها و ناهنجارها ثابت مي

 . موضوع بحث، انسان سالم است. یعني انساني كه دچار بيماري روحي و رواني نيست.1 

 . همان.7 
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بست است هر دانشمند محقق وقتي كه در این بن بست سهمگينخواهد بود. پس اینجا یك بن

بيند. و راه برگشت بدراي او بده مثابدة انتحدار     گيرد، خود را در ته داالن سر بسته ميقرار مي

 فكري خویش، است و این یعني مرگ دانشمند.

پس راه حل چیست؟ این را در نظر داشته باشید تا چند مورد دیگر نیز بررسای  

 شود.

 

 مالکیت: -7
چيزي است كه انسان از آغاز زیست اجتماعي خود، « اختصاص مالي به فردي»لكيت یا ما

؟. از ایدن جهدت   -آن را پذیرفته است. آیا این پدیدة اجتماعي، مصنوعي است یا غير مصنوعي؟

كه هر فردي مالك وجود خویشتن است و الاقل بيش از دیگران و قبل از دیگران بر جسم و 

نابراین نسبت به بازدهي وجود خود )فكر، علم، كار، در آمد خدود(  است، ب« اولي»جان خود 

از دیگران اولي است، و این یك امر نهادي و ذاتي است، پس مالكيت یدك پدیددة مصدنوعي    

 نيست و طبيعي است.

آثار مستقيم »تواند طبيعي بودن مالكيت را در اما از نظر گروه دیگر استدالل فوق تنها مي

یك « آثار مستقيم»د. نه مالكيت به معناي عام را. و مالكيت در محدودة ثابت كن« وجود فرد

هاي اجتماعي است. براي شدكافتن  در حالي كه موضوع بحث ما پدیده 2پدیدة اجتماعي نيست

این مطلب باید گفت: آثار وجود فرد بر دو قسم است: مستقيم و غير مستقيم، مثال: بشدرهاي  

شدان را از راه ميدوه چيندي و شدكار     كردند. زنددگي دگي ميپيشين كه در جنگلها و غارها زن

كدرد، احسداس اولویدت و    چيد یا شكار مدي اي كه ميگذرانيدند. هر فردي از آنها به ميوهمي

دانست. این ميوه چيني و شكار كردن، كار مستقيم كرد و آن را مختص به خود ميمالكيت مي

                                                
 است.. بلكه طبيعي به معناي اول، 2 
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و هسدت. ایدن اختصداص در حيواندات هدم       2،او بود. این نوع اختصاص یك پدیدة طبيعي بود

داندد و هدر   هست و هر ببري خودش را نسبت به شكاري كه بدست آورده اولي و مالك مي

 داند.اي را كه چيده است مختص خود ميميموني ميوه

گيدرد و آنهدا را   آثار غير مستقيم: انسان آثار مستقيم وجود خودش را مجدداً به كدار مدي  

رسد. و اینجاست كه مالكيت بده صدورت یدك    به آثار دیگري برسد، و ميكند تا مي« ابزار»

شدود و  آید. مالكيت به این معني از تبدادل آثدار مسدتقيم حاصدل مدي     پدیدة اجتماعي پدید مي

، «اسدتثمار »، «ربدا »، «سدرمایه »، «بدازار »هاي دیگري مانندد  شود كه پدیدهموجب مي« تبادل»

 1و.... پدید آیند.« بانك»

تواند مالكيت در آثار مستقيم را شدامل  این گروه استداللي كه در باال آمد تنها ميبه نظر 

شود و آن را یك پدیدة غير مصنوعي معرفي كند. ليكن نسبت به آثار مستقيم دليدل بدر غيدر    

 مصنوعي بودن نيست.

گویندد ایدن آثدار نيدز یدك رابطدة       شود. گروهي ميدر این مرحله، محور سخن عوض مي

                                                
 . طبيعي به معناي اول.2 

هدا و  شوند ذهنشان فوراً بده بحدث  ها به مح  اینكه با این قبيل الفاظ و اصطالحات روبرو مي. بعضي1 

شود. باید توجه كرد كه این مطلب هي  ارتباطي بدا آن موضدوع   هاي كمونيسم و كاپيتاليسم جلب ميدرگيري

ست كه به مشروعيت مالكيت معتقدند و آن را الزم، بل ضروري ندارد. این مباحثه در ميان خود آن كساني ا

خواهيم بددانيم  دانند. یعني پس از آنكه لزوم ضرورت مالكيت را مسلم دانستيم ميو عامل حيات اجتماعي مي

« جرم و جزا»این مالكيت الزم و ضروري چيست و ماهيت آن طبيعي است یا مصنوعي. درست مانند مبحث 

در این بحث در ميان آن گروه « انگلس»و « ماركس»گرا مانند گردید. البته دانشمندان كمون كه در باال بحث

دانندد. از جاندب دیگدر متفكدري مانندد      قرار دارند كه مالكيت را یك پدیدة صرفا  قرار دادي و مصنوعي مي

شدري هسدتند و   از زیست جامعة ب« عدالت»و « جرم»هم كه طرفدار حذف چيزي بنام « ماكياول»و « پارتو»

دانند نيز در ردیف این گروه هستند. و همچنين متفكران زیادي در این ردیف قرار معني مياین دو را پوچ و بي

تر از بحدث  دارند كه نه درصدد حذف مالكيت هستند و نه در صدد حذف جرم و جزا. پس این بحث اساسي

 كمونيسم و كاپيتاليسم است.
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هاد انسان دارد. بنابراین مالكيت یك پدیدة غيدر مصدنوعي اسدت. و گدروه مقابدل      محكم با ن

هاي اجتماعي غير مصنوعي هسدتند و در ميانشدان پدیددة    پدیده گویند در این صورت همةمي

مصنوعي یافت نمي شود زیرا همان طور كه گفته شد هي  پدیدة اجتماعي نيست كه به نحوي 

 باشد و لو پس از سلسلة طوالني ارتباطات.با نهاد انسان رابطه نداشته 

ایان را نیاز    پس حقيقت كدام است و كداميك از این دو نظریدة علمدي صدحي  اسدت؟    

 شود.داشته باشیم تا ببینیم چه می

 

 دولت: -1
نظر اكثریت بر این است كه دولت یك پدیدة صد در صد مصنوعي است. اما دو گروه از 

نحوي دولت را به نهاد ذاتي و دروني انسان نزدیك كنندد.  متفكرین هستند كه سعي دارند به 

دانند. اینان ابتدا جامعه گروه اول دولت در شكل )ملوكيت( را یك پدیدة اجتماعي طبيعي مي

كنندد، سدسس از طبيعدت فاقدد جامعده نيدز مثدال        را یك خانواده و شاه را پدر آن، تعبير مي

 زنبور عسل. 2«زندگي اجتماعي بدون جامعه»آورند، مانند مي

اي دیگر عالوه بر مثال فوق توجيهدات اشدراف گرائدي را نيدز در ایدن سدو بده كدار         عده

هندوز  «. سلطنت موهبت الهدي اسدت  »گرفتند كه ها خدا را نيز به كمك ميگيرند. قدیميمي

هم شاهان اروپائي به این مثالها و دالیل، سخت معتقدند، دانشمندان مذكور نيز با آنها هم آوا 

ستند. در مقابل اینان جبهة دیگري از اندیشه و تفكدر هسدت كده اساسداً دولدت را زایدد و       ه

تدرین پدیدده اسدت )بندابراین     دانند. زیرا به نظرشان دولت مصنوعيمزاحم و مشكل آفرین مي

دولتدي، از مشدكالت ناشدي از    باشد( و مشكالت ناشي از بيیك چيز صد در صد تحميلي مي

                                                
« تعداون »ست فردي ندارند و بده طدور دسدته جمعدي و همدراه بدا یدك        . زنبورهاي عسل از طرفي زی2 

است و چنين زندگي را یك « تاریخ»كنند. و از طرف دیگر این زندگي دسته جمعي فاقد مستحكم زندگي مي

 تعبير شد.« زندگي اجتماعي بدون جامعه»توان ناميد. بدین جهت در متن از اصطالح زندگي اجتماعي نمي
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 ود.دولت، بيشتر نخواهد ب

نيدز دولدت را یدك پدیددة كدامالً      « ماتریاليسدم تداریخي  »جالب این است كه طرفداران 

شان آئين كمونيسم را به وسيلة زور سر نيزه دانند، با این همه در نسخةمصنوعي و تحميلي مي

حوالده  « كمدونيزم عدالي  »سدازند. و حدذف دولدت را بده     دولت پرولتري دیكتاتور، عملي مي

 دوي آرماني زنبور عسل برسند.كنند. كه به كنمي

آیاا  ؟. -گویند یدا مخدالفين دولدت؟   آیا زنبور عسل چيزي است كه طرفداران ملوكيت مي

یاا دلیال حاذ      2کندو دلیل طبیعی بودن و مشروعیت و نهادی باودن دولات اسات   

 با عرض پوزش این را هم داشته باشيد تا همه این مسائل یكجا بررسي شود.دولت؟. 

 

 انقالب: -4
اي و هداي شدایعه  است. اگدر از جریدان  « انقالب»یكي دیگر از مسائل مهم در این مبحث 

هدائي مطلدوب   تبليغي بگذریم كه گاهي طرفداري از انقدالب و انقدالب خدواهي در جامعده    

پديش  « فرهندگ بدودن  »گردد، و هر دو تا سر حد هائي مطرود ميشود و گاهي در جامعهمي

یابيم كه دانشمندان در مدورد  بدنبال این موضوع برویم، در مي روند، و اگر در محافل علميمي

اول انقدالب را   شوند: طرفداران انقالب و مخالفين آن. دستةانقالب باز به دو دسته تقسيم مي

دانند. ها ميدانند و آن را از عوامل اساسي رشد و تكامل جامعهیك پدیدة اجتماعي طبيعي مي

دانند، بل انقدالب در  الب در یك جامعه را عامل رشد آن جامعه ميبعضي از اینها نه تنها انق

گویند: اگر جامعده را  دانند، طرفداران انقالب ميیك جامعه را عامل رشد جامعه جهاني مي

بينيم همان طور كه در طبيعت این كرة زمين انقالبات عظيم و با كل طبيعت مقایسه كنيم مي

ن را به چند دوران مشخص تقسيم كرده است و كرة زمين همه جانبه رخ داده و عمر كرة زمي

                                                
در این مباحث همه جا تنها « نهاد»است. یعني شخصيت و ضمير دروني انسان. لفظ « انسانينهاد ». مراد 2 

 رود.به این معني به كار رفته و مي
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اي با قشر سنگي بدون خداك،  شود با یك كرة مذاب یا كرهها، مساوي ميمنهاي این انقالب

ها اي كه محصول این طبيعت است باید از انقالبنبات، حيوان و انسان. همان طور هم جامعه

گر جامعده را بدا ندوعي از اندواع گيداه یدا       برخوردار شود، و این یك ناموس طبيعي است. و ا

ها و موتاسيونهاي زیادي در عالم گياهان و حيوانات رخ داده است حيوان مقایسه كنيم جهش

و موجب شده است كه نوع مربوطه ره چند صد ساله را یك شبه بسيمایدد. و ایدن نيدز یدك     

ها اسدت و حدوادثي كدامالً    ناموس طبيعي است. و اساساً انقالبهاي واقعي خارج از ارادة انسدان 

 2باشند.طبيعي مي

دستة دوم: مخالفين انقالب نيز به رشد و تكامل و اصالح باور دارند و آن را سدخت الزم  

باشدد نده اصدل جهدش و     « اصدل تددریج  »دانند. ليكن معتقدند كه هر اصالح باید بر اساس مي

دانندد.  يش از اصدالحات آن مدي  انقالب. اینان مانند مخالفين دولت، آثار ویرانگر انقالب را ب

هاي طبيعت بماند و از آن خدارج نشدود، دیگدر    گویند: اگر بنا بود بشر در قالب آئيناینان مي

هاي اجتمداعي  شود. و در این صورت همة پدیدهغلط و نادرست مي« جامعه»اصل چيزي بنام 

عي اسدت. از ایدن   هاي اجتمدا شوند، تا چه رسد به انقالب كه یك پدیده از پدیدهمحكوم مي

گرا هستند كه این بيدنش در آنهدا بده حددي     باشند دانشمنداني كه قانونگرا و حقوقگروه مي

از « ماكس وبدر »اي نمانده است. و نيز شان دوگانگيشان، با شخصيتاست كه ميان قانونمندي

 اسدت. و « غير تداریخي »اش و هر متفكري كه سبك اندیشه« پوپر»این قبيل است و همچنين 

و علم ارتبااطی باا   « دهدشناخت، ایدئولوژی را نمی»به عبارت دیگر: آناني كه معتقدند 

نسدخه پدردازان عدوام    »اینجاست كه ماكس وبدر، طرفدداران انقدالب را     1ایدئولوژی ندارد.

« مدعيان پيدامبري »، به «نتيجة علم و شناخت ایدئولوژي است»و آنان را كه معتقدند « فریب

                                                
 . باز هم مراد از طبيعي، طبيعي اجتماعي است، نه طبيعي به معناي اول.2 

كه در عين حال كده  اي از متفكرین داریم . جالب این است در داخل كشورمان دانشمند و همچنين عده1 

باز مدعي هسدتند  « علم با ایدئولوژي ارتباطي ندارد»و « دهدشناخت، ایدئولوژي را نتيجه نمي»سخت معتقدند 

 كه طرفدار سرسخت انقالب اسالمي هستند. رجوع كنيد: روزنامة سالم... صفحة... و... سخنراني اصفهان.
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 كند.ملقب مي

و آنهمده طرفدداران زیداد او قدرار دارندد كده اگدر در تداریخي         « هگل»مقابل اینها  و در

 كنند.اندیشيدن در حد او هم نباشند دستكم اندیشه غير تاریخي را محكوم مي

اي هست كه به نظر نویسنده سخت پر اهميت است: همان طور كده گفتده   در اینجا نكته

شدان شدده،   شدان عدين شخصديت   دي و حقوقمنددي مند كه قانونمند مند و حقوقشد افراد قانون

شان كمتر با انقالب سازگار است. و از این باب است كده فقهدا و شخصديتهاي    روحيه و بينش

دهند. در ميان فقهاي اسالمي )در طول تاریخ( تنهدا  فقهي كمتر روي خوش به انقالب نشان مي

ست كه دانش و بينش اینان در اصول اند. و این به آن دليل افقهاي شيعه هستند كه انقالبي بوده

 چربد.چربيده و ميشان در فروع، مياسالم، بر دانش و بينش

این اصل عالوه بر دانشمندان، در مورد سایر مردم نيز صدادق اسدت. بدا یدك نگداه روان      

شود كه افراد قانونمند و حقوقمندد روحيدة چنددان سدازگار بدا      شناسانه به افراد مشخص مي

نقالب ندارند. یعني در این موضوع با دانشمند و عدامي در اصدل قضديه تفداوت     چيزي به نام ا

بيند، این هم با همان روند ندارند، و فرقشان این است كه او با اندیشه و تحليل علمي چنان مي

شود. و تفاوت تنهادر خود آگاهانه و ناخود آگاهانه بدودن  رواني ناخود آگاه چنان جاري مي

ن نيز روي نوار نسبيت قرار دارد و ممكن است یك محقق تحليلگدر نيدز   برخورد، است. و ای

تحت تأثير ناخود آگاه خود ابراز نظریه نماید. البته این حالت نسبيت در مورد گروه مقابدل  

گيدریم، بهتدر اسدت    نيز صادق است. به گمانم در این قسمت داریم از موضوع اصلي فاصله مي

گویند انقدالب یدك پدیددة مصدنوعي     ي از دانشمندان مياصل مسئله یاد آوري شود كه گروه

 است.

خواهد زودتر بفهمد كه كداميك در اینجا باز ذهن نتيجه طلب و داوري خواه انسان، مي

ماند و باید این که باز به آینده میاز این دو بينش علمي صحي  است و كداميك ناصحي . 

 را هم داشته باشیم.
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 خانواده: -1
یدك پدیددة كدامالً مصدنوعي اسدت. و      « خدانواده »شمندان معتقد بودند كه گروهي از دان

اي از همين گروه قدم پيشتر نهاده و خانواده را صرفاً یك پدیدة اقتصادي دانسدتند از ایدن   عده

مندي از نظریات فروید هاي پيدا كرد و با بهراین نظریه پيشرفت روزمّره 2جمله است انگلس.

كرد. گرایش مردمي نيز و در محافل علمي طرفداران زیادتري پيدا ميیافت سریعاً گسترش مي

)كه دليل آن گسستگي محدودیتهاي غرایز جنسدي بدود( بدر ایدن گسدترش در سدط  عمدومي        

هاي مختلف دانشمندان در مسدائل و موضدوعات   توان گفت در ميان نظریهافزود. دقيقاً ميمي

ردم( بده مرحلدة عمدل در زیسدت مردمدي      مختلف، این نظریه بيش از همه )توسدط عامدة مد   

 )خصوصاً در جوامع غربي( رسيد.

درست است كه مباحث علمي را نباید با مسائل سياسي آميخت )مگدر در علدم سياسدت(    

ليكن از ذكر این نكته ناگزیر است كه: عالوه بر عامل غرایز جنسي سياست دولتها نيز در این 

ز خرافات كليسا كه ابواب جمعي كليسا مدافعة گسترش دخيل بود. و عامل سوم عبارت بود ا

كرد. به طوري كه عكس العمل در مقابدل ایدن مدافعده    اي از آنها ميسخت و ليكن مذبوحانه

و ایدن بداور    هر عصیان بر علیه کلیسا یک رفتار علمی است.منجر شده بود بر این كه: 

 رسيده بود.« اطالق»به حد 

به دامنه گسدترش فدوق در محددودة علدم و عمدل      كه هنوز  1حدود چهل و پنج سال پيش

شد، مفاسد این بينش كه صورت فرهنگ نيز به خود گرفته بود، به تددریج  عمومي افزوده مي

 آشكار گردید. شاید امروز دانشمندي پيدا نشود كه خانواده را یدك پدیددة صدرفاً مصدنوعي    

چار ضعف گردید، دیگر كدار  بداند. ليكن وقتي كه این بينش دوم تقویت یافت، و بينش اول د

از كار گذشته بود. محافل علمي دستكم به تعادل رسيد ليكن در صحنة عملدي جامعده، روندد    

                                                
 انگلس.« منشأ خانواده». رجوع كنيد: كتاب 2 

 ریباً از پایان جنگ دوم جهاني.. تق1 
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عملي بينش اول در زندگي تودة مردم همچنان دوام یافت. گدو اینكده عداملين آن مثدل سدابق      

از پشتوانة علمي  ببالند. بدین ترتيب جریان علمي مسئله« علم»شان به نام توانستند به اعمالنمي

به خود بگيرد كه یك جریدان  « ابتذال»رفت كه حالت محكوم و نام گشت و ميمحروم مي

 به مددش رسيد.« علمي، عاطفي»

كه از موضع جامعه شناسي به تقویت جریان عملدي   2«اومانيسم»این جریان عبارت بود از 

 فوق پرداخت.

جامعه اروپائي جستجو كدرد. كده بداز     هاي اولية اومانيسم را باید در قرون وسطايریشه

هندر  »هداي اوليدة   گردد به رابطة خرافه آلود كليسا با مردم. تجلي چاشدني اصل موضوع برمي

، و حتددي «پروتسددتانت»هدداي نهضددت ، و همچنددين چاشددني«هنددر عددذاب» در مقابددل« نشدداط

خيل بودند. اگر د« اومانيسم»اي به نام هاي انقالب فرانسه، همگي در پروراندن اندیشهچاشني

هاي مذكور علت وجودي اومانيسم نباشند )و حتي اگر بگوئيم بعضي از آنهدا  بعضي از چاشني

و داد و ستد )ميان اومانيسم و آن بعضي( « تعاطي»معلول اومانيسم بودند(، باز دستكم در یك 

ملدي  دخالت اساسي و سخت مؤثر در پروراندن اومانيسم داشتند. و این چنين شد كده روندد ع  

عمومي بر عليه استحكام خانواده، با همه محروميت از پشتوانة علمي انسان شناسي، باز توجيه 

اي براي خویش پيدا كرده به طوري كه امروز حضرات دانشمند با وجود مخالفتشدان از  كافي

شان در خانة خودشان بر اساس دیدگاه اصول و فروع انسان شناسي با این روند، زندگي شخصي

علمدي،  »اومانيسم را بر بينش « علمي، عاطفي»روند است. یعني عمالً مجبورند كه بينش همين 

این واقعیت را باید خفقاان علام و اساارت داناش     خودشان، مقدم دارند. « انسان شناسي

 1این جمله دقيقاً بيان یك دانشمند سوئدي است كه من با او سخن داشتم. نامید.

                                                
از این دیدگاه از مسائل جامعه شناسي است، «( اصالت انسانيت»در مقابل « اصالت انسان». اومانيسم )یا 2 

نه از مسائل انسان شناسي. زیرا ابتدا باید روشن شود كه انسان چيست و چه نيازهاي اساسي دارد. سسس بحث 

 شود.ود یا نه. شرح بيشتر به آینده موكول ميشود كه انسانيت باید فداي انسان ش

در « جامعة سوئد، سوسياليسم فرویدد بده جداي سوسياليسدم مداركس     »آورد سفر سوئد تحت عنوان . ره1 
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د كه مخالفين این روندد از اصدالح جریدان موجدود     دهبدیهي است این وضعيت نشان مي

اي( خریدار نيسدت. روندد روز افدزون    اي هم بدهند كسي )یا جامعهاند. اگر نسخهنااميد شده

اي است كه این روندد بده فدت  كامدل آن     رود. و كمتر جامعهضعف خانواده همچنان پيش مي

 نایل نشده باشد.

اند جهان سوم عزم همت دارند یا كمر همت بستههاي تنها برخي از عقالي قوم در جامعه

 كه در مقابل این سيل توفنده ایستادگي كنند ليكن....

مثل اینكه باز از مطلب دور شدیم. اصل سؤال را مجدداً مشاهده كنيم: آیا خدانواده یدك   

این را نیز باه عناوان پنجماین مسا له     پدیده مصنوعي است؟ یا ریشه در نهاد انسان دارد؟. 

 ه باشیم.داشت

 

 دادگاه: -6
وابسته است كه به حدد الزم توضدي  داده   « جرم و جزاء»این پدیده از یك سو به مسئله 

شد، و از این جهت همان سرنوشت را دارد كه مسئلة جرم و جزا دارد. و از سوي دیگدر بده   

حثدي  پدیدة قانون و نيز به پدیدة حقوق بستگي دارد كه بحث خواهد شد. بنابراین در اینجدا ب 

 نداریم.

 

 قانون: -2
این پدیده نيز از یك سو به پدیدة جرم و جزا وابسته است، بنابراین بخشي از بحدث كده   

« حقوق»به این مربوط است، پيشتر بيان گردید و نباید تكرار شود. و از سوي دیگر به پدیدة 

م با پدیدة وابسته است كه خواهد آمد. و مهم این است كه بحث در پدیدة قانون از جانب سو

                                                                                                               
روزنامة اطالعات... طي سلسله مقاالتي نشر گردید و در آنها به بعضي از سخنان ایدن دانشدمندان اشداره شدده     

 است.
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است كه باید رابطة این دو پدیده اجتمداعي  « اومانيسم»دیگري یك مالزمة قهري دارد و آن 

 دقيقاً بررسي شود.

 

 حقوق: -1
: -به معناي عام: حقوق فردي، حقوق خانوادگي، حقوق اجتمداعي، حقدوق بدين الملدل و...    

ها است. اگر مسدئله در  نظریهها و و حقوق گلوگاه جریان همة این بحث« حق»چيزي به نام 

این موضوع حل شود، در همدة موضدوعات پيشدين )و موضدوعاتي كده در ایدن اوراق عندوان        

 شود.اند( حل مينشده

اندد بددین جهدت    قائدل « حدق »ها بدراي خودشدان   اما مشكل این است كه: آیا چون انسان

؟. -اندد نواده را پدید آوردههائي از قبيل: جرم، جزا، مالكيت، قانون، دادگاه، دولت و خاپدیده

یا چون مالك شدند )یا مالكيت را پدید آوردند( و لذا به خاطر آن چيزهائي به ندام قدانون،   

 ؟.-دادگاه، جرم، جزا و عدالت را پدید آوردند

شود. در در صورت اول با روشن شدن تكليف حق و حقوق، تكليف سایر چيزها روشن مي

شدود.  شود و با روشن شدن آن، سایر مسائل روشن مدي ميصورت دوم مالكيت گلوگاه مسائل 

نظر به اینكه مالكيت خود یكي از مصادیقي است كه بر پایة حق باید استوار باشد )یعني فرد 

نموده آنگاه ادعاي مالكيت كرده است( پس حقدوق مقددم   چيزي را به عنوان حق احساس مي

 الكيت است.م بر مالكيت است هر چند توسعة حقوق معلول توسعة

 توان آورد:براي عكس قضيه )یعني براي تقدم مالكيت( دو مثال به عنوان دليل مي

آورد ادعاي خواهد، وقتي كه به دست ميالف: كودك چيزي را با اصرار بلكه با گریه مي

 كند.انحصار آن را مي

آیند. ميكنند، سسس در صدد انحصار آن بر ب: حيوانات را بدون احساس حق، تصرف مي

 گردد.پس تصرف منجر به مالكيت و مالكيت منجر به احساس حق مي

ليكن ادعاي انحصار با مفهوم و معناي چيزي به نام مالكيت فرق دارد و به همدين جهدت   
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در عالم كودكي و در عالم حيواني چيزي به نام حقوق و مالكيت معندي نددارد. كدودك هدر     

حيواني هدم، عبدارت اسدت از زور و ایدن اسدتدالل       خواهد و در عالمچيز و همه چيز را مي

اي بيش نيست و هنوز اول بحث است كه آیا حقوق یا مالكيت ریشده در نهداد انسدان    مغالطه

اي بدا ایدن دو نددارد بدل ایدن دو را مغدز       دارد یا نهاد انساني نيز مانند نهاد حيوان هي  رابطده 

ائي و رانندگي را اختراع كرده است. حسابگر اختراع نموده است همان طور كه عالئم راهنم

و نيز ضمير خود آگاه و ناخود آگاه كودك در آن سن كم هنوز در حالت بالقوه است و نهاد 

 فعال نيست تا مورد تمسك قرار گيرد.

رسد. ترین حالت بدبيني ميبا مختصر نگاهي به افراطي 2اعتقاد به تقدم مالكيت بر حقوق،

حقاوق سااخته و پرداختاۀ    رسد بر اینكده:  ال باال بردارد ميیعني اگر قدمي دیگر روي مث

اناد تاا اگار روزی زور را از دسات     زورگویان و ثروتمندان است. آن را پدید آورده

آدم كلبدي مسدلكي    شان را حفظ کنند.دادند جای آن را با حقوق پر کنند و متصرفات

كشاند. وي در دو بعد حقوق و نمي هم عدالت و حقوق را به این اندازه به ابتذال« پارتو»مانند 

 عدالت سخني دارد:

 الف: حقوق و عدالت پدیدة صرفاً مصنوعي هستند.

ب: همان طور كه اكثر قریب به اتفاق رفتارهاي انسان احمقانه است، حقدوق خدواهي و   

عدالت خواهي هم از این قبيل است. باور بدبيناندة بداال هدر چده باشدد نده تنهدا نسدبت بده          

 حمقانه نيست، بل زیركانه هم هست.زورمندان ا

به هر حال، اعتقاد به تقدم مالكيت بر حقوق، غير منصفانه است، زیرا در این تقابل طرف 

مقابل حقوق، تنها مالكيت نيست كه بار صرفاً اقتصادي دارد، در كنار حقوق مالكيت، حقوق 

                                                
ي است كه هنوز قضاوتي در اینكه حقوق و مالكيت مصنوعي هسدتند یدا غيدر    . این سخنان همه در حال2 

مصنوعي، انجام نيافته است و فرض بر این است كه با صرف نظر از مصنوعي یا غير مصنوعي بودن هدر دو، و  

شدود. زیدرا ممكدن اسدت هدر دو      صرف نظر از مصنوعي بودن یكي و غير مصنوعي بودن دیگري، بحدث مدي  

 در عين حال یكي علت دیگري و مقدم بر آن باشد. مصنوعي باشند و
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 2خانواده نيز هست كه هي  بار اقتصادي ندارد.

اي در مدورد حقدوق   كه در باال آمد اگر بتواند یك نقدش مغالطده  مثال كودك و حيوان 

مالكيتي داشته باشد، در مورد حقوق خانواده از چنين نقشي هم عاري است. هر چند در بعضي 

جوامع امروزي حقوق در خانواده غير از حقوق اقتصادي نمانده است. زیرا باالخره چيزي بده  

ه و هست و براي یك انسان شناس، بقا و عددم بقداي   نام حقوق خانواده در جامعه انساني بود

خواهد مصنوعي و غير مصدنوعي بدودن آن را در   كند، او ميها، فرق نميآن در برخي خانواده

هداي  هائي حضور دارد و در جامعهیابد. با اینكه هنوز حقوق خانواده به طور كلي در جامعه

 دیگر نيز كامالً از بين نرفته است.

سائل، حقوق است و اصل مسئله باید در مورد حقوق روشن گردد. و بدراي  گلوگاه همة م

 حقوق سه محور دارد:این موضوع باید محورهاي حقوق مشخص گردد. 

 خانواده. -3

 مالکیت. -7

 شأن انسانی. -1

یعني اگر در زندگي انسان چيزي به نام خانواده و مالكيت و شأن انساني نبود، حقوق هم 

شد، چيزي بده  رت دیگر اگر در زندگي انسان چيزي به نام حقوق مطرح نمينبود. و یا به عبا

 بنابراین ترازوي حقوق سه كفه دارد: 1آمد.نام خانواده و مالكيت و شأن انساني به وجود نمي

                                                
. ممكن است با یك نگاه به حقوق خانواده مشاهده كنيم كه در خالل آن حقوق مالي و اقتصدادي كدم   2 

نيست. اما باید توجه داشت كه این بحث با یك متن حقوقي مدون تفاوت دارد. در ایدن بحدث آن قسدمت از    

خالل حقوق خانواده قرار دارند، بخشي از حقوق مالكيت هستند. فدرق   امور مالي كه در یك متن حقوقي در

كند منشأ متن مذكور یك پارلمان باشد یا یك دین آسماني. یا یاساي چنگيزي كه از مغز یك فرد ناشدي  نمي

 شده است.

ه و . این عبارت دیگر، براي این است كه از عبارت اول این برداشت را نداشته باشيم كده: اگدر خدانواد   1 

مالكيت و شأن انساني وجود نداشت حقوق هم نبود، پس مالكيت مقدم بر حقوق مالكيتي است. زیرا موضوع 
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كفة خانواده، كفة شأن انساني و كفة مالكيت. و براي اینكه به روشني و بدون پيچيددگي  

 داده شود:« شأن انساني»هتر است توضيحي در مورد ذهن به دنبال موضوع برویم ب

شود، و حقدوق  حقوق اجرائي كه قانون ناميده مي شود:حقوق به دو قسمت تقسیم می

شود. هر دو حقوقند، تفاوتشان در ضدمانت اجرائدي اسدت.    ناميده مي اخالقغير اجرائي كه 

من اجدراي اخدالق، ردّ و   كه توأم با زور است. و ضدا  2ضامن اجراي قانون، قوة مجریه است،

و گداهي  « جدرم »قبول روح عمومي جامعه است كه توأم با تقبي  است. قانون شدكني گداهي   

شود و در هر دو و اخالق شكني گاهي بزه و گاهي فقط قبي  ناميده مي 1شود.ناميده مي« بزه»

شدود  نميشود، تقبي  شود. ليكن گاهي قانون شكني با این كه جرم حساب ميصورت تقبي  مي

کند. ولی سنت شاکنی، خاود   قانون شکنی، فرد را قهرمان میاند: و اینجاست كه گفته

بر خالف نظر عاميانه، از نظدر یدك    نماید.شکند و به رذل بودن، محکوم میفرد را می

یدابي اسدت، تدا    تر و سزاوارتر به تحقيق و شناسدائي و ریشده  انسان شناس حقوق اخالقي قوي

است. چنانكه موضوع حقوق اقتصدادي  « شأن انساني»وضوع حقوق اخالقي حقوق قانوني، و م

مالكيت، و موضوع حقوق خانواده رابطة اعضاي خانواده است. و مهم ایدن اسدت كده حقدوق     

اقتصادي و خانوادگي نيازمند حقوق اخالقي هستند. لديكن حقدوق اخالقدي نيدازي بده آن دو      

                                                                                                               
علدت  « احسداس حدق  »در دو زمينه قابل بررسي است: الف: زمينة پيدایش و وجود: در ایدن زمينده حقدوق و    

 وجودي مالكيت است.

ق به محدور مالكيدت اسدت. و همدين طدور بده       ب: زمينة اجرا و اِعمال: در این زمينه اجرا و اعمال حقو

 محور خانواده و شأن انساني.

 . این تفاوت از نظر عينيت عملي است. نه از نظر منشأ و عوامل پدید آورندة قانون و حقوق.2 

شود. مانند انداختن ته سيگار در خيابان. بستگي بده  . در این اصطالح شكستن قوانين ریز، بزه ناميده مي1 

اي جدرم تلقدي شدود. ولدي     روح عمومي جامعه دارد. ممكن است همين انداختن ته سيگار در جامعهبرخورد 

فقط یك بزه محسوب شود و.... در مبحث هنجار و ناهنجار شرح داده خواهدد  « همجنس بازي»جرمي مانند 

 شد.
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قانون نيست و اگر بدا قدانون اجدرا شدود دیگدر       ندارد. و به بيان دیگر اجراي اخالق نيازمند

ولي اجراي حقوق اقتصادي هم نيازمند اخالق است و هم اگر صرفاً به وسديلة   2اخالق نيست.

 شود.اخالق اجرا شود از قانون بودن خارج نمي

 

 معیار:
كنيم، اقتصاد، خانواده، و اخالق. آنگاه معيار اكنون ترازوي سه كفه حقوق را مالحظه مي

صنوعي بودن و طبيعي بودن باید تعيين شود. در این مقال معيار مشخص و مدورد قبدول همده    م

ماندد. از  اي براي آراي مختلف نميگشت و زمينهوجود ندارد و گرنه مانند مسائل ریاضي مي

شدود لديكن پيشدنهاد كنندده بدال فاصدله بده اسدتدالل         ناحية دانشمندان معيارهائي پيشنهاد مي

معيار بودن، معيارش را اثبات نماید. علت این امر نيز روشن است. زیدرا ماهيدت   پردازد تا مي

اي است كه هرگز به معيارهاي ریاضي گونه دست نخواهد یافدت. و بده   علوم انساني به گونه

خارج خواهد شد. اما مشدكل  « علم بودن»فرض محال اگر به چنين معيارهائي برسد دیگر از 

ها در سطحي است كه فاصدله  ست. زیرا اختالف آراء و نظریهفقط خصوصيت علوم انساني ني

زیادي با مشكل ماهوي دارد. یعني با پذیرش این مشكل ماهوي كه در ماهيدت علدوم انسداني    

ایدم. و  هاي ما آنقدر زیاد است كه هنوز به مشكل ماهوي نرسديده ها و ناشناختهاست. نایافته

معيار مانده است. با این همه اهميتي و هنوز بي مسائل زیادي هست كه قابل تعيين معيار است

كه در عصر حاضر علوم انساني پيدا كرده )و دیگر انيشتين این عصر واالتدرین مقدام علمدي را    

ندارد بل این پوپر است كه واالترین مقام را دارد. ليكن نظر به همدان ماهيدت علدوم انسداني     

هداي علدوم انسداني در    ز پيشرفت اساسي در پایهنازلترین مقام را هم در نظر مخالفين دارد(. با

روان »یدا  « جامعده شناسدي آمداري   »هائي مانند حد رضایت بخشي، نيست. گو اینكه در رشته

                                                
نيازمندي آنها . توجه فرمائيد كه تأثير و تأثر حقوقها به همدیگر و از همدیگر، بحث دیگري است و 2 

 شان بحث دیگر است.به همدیگر در اصل وجود و بقاي
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 در حد رضایت بخش باشد.« شناسي مدیریتي

كنم در بررسي مصنوعي و غير مصنوعي بودن پدیدة حقوق بتدوان معيداري را   اما گمان مي

معتقدم نظرهاي منصفانه ایدن معيدار را تأیيدد خواهندد كدرد. و آن       معرفي و پيشنهاد كرد. و

بندابر   روناد. اقتضاهای طبیعی اگر منحر  هم شوند از بین نمای عبارت است از اینكه: 

رود گرچده از سدير خدود    این یك پدیدة اجتماعي اگر غير مصنوعي باشد هرگز از بدين نمدي  

منحرف شود. اما یك پدیدة اجتماعي مصنوعي ممكن است كامالً از بين بدرود. مانندد پدیددة    

دهدد هدر وقدت كده یكدي از      تاریخ بده مدا نشدان مدي    «. هاقرباني كردن انسان در مقابل بت»

حقوق دچار ضعف شده به همان ميزان محور دیگر تقویدت شدده اسدت.     محورهاي سه گانه

شود، دو تاي دیگر یدا یكدي   هاي سه گانه حقوق. هر كدام كه سبك ميهمين طور است كفه

شود. غوغاي اقتصاد و كميدت گرائدي امدروزي را مشداهده     تر ميدیگر به همان ميزان سنگين

 يه خانواده جریان دارد.كنيد كه درست به اندازة غوغائي است كه بر عل

اي به سه بخش تقسيم سر چشمة حقوق نهاد، و كانون انسان است. این آب جاري در نقطه

افتد. اگر مانعي در دهانة یكي از جدولها پدیدد آیدد   شود و هر بخش در جدولها به راه ميمي

ل خدانواده  یابد. مثالً در عصر حاضر كه جدوآب در جدولهاي دیگر افزایش مي« دبي»نيرو و 

دچار اشكال شده، جدول اقتصاد به شدت تقویت یافته است. و این رد و بدل و نقدل و انتقدال   

كنيم. و اگر فردا قوت را در اعصار مختلف به طور متناوب در جدولهاي سه گانه مشاهده مي

و ایان یاک جبار    حقوق خانواده تقویت شود از نيروي حقوق اقتصادي كاسته خواهد شدد.  

هاي اجتماعي طبيعي، یك جبر طبيعي چنانكه اصل بقاي پدیده برهای اجتماعی.است از ج

و ميان این دو جبر یك رابطة دقيق و محكم و ابدي وجود دارد تا روزي چيزي به نام  2است.

جامعه وجود دارد. اما با این همه )به فرض پذیرش این معيار كه نویسنده چنين انتظاري دارد 

شود. زیرا آنانكه حقدوق  داند( باز مشكل اساسي حل نمير منصفانه ميو عدم پذیرش آن را غي

                                                
 . طبيعي به معناي اول، طبيعي به معناي غير اجتماعي.2 
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گویند: چرا و چگونه نهاد انساني حقوق خدواه  دانند دليل دیگري هم دارند، ميرا مصنوعي مي

ای هست که در وجود حیاوان  مگر در وجود انسان دستگاه و اندام اضافیشده است؟ 

و اگر بگوئيدد كده    ر حیوان نیست؟.نیست؟ خیزشگاه این حقوقخواهی چیست که د

اید كده حقدوق هدم یدك     منشأ حقوق مغز پيشرفتة بشري است در این صورت اعتراف كرده

به هر حال این یك سؤال است «. مورس»پدیدة مصنوعي است، درست مانند عالئم قرار دادي 

نشأ خدانواده،  شود. مانند: مو قابل پاسخ. و متأسفانه این پاسخ در مورد خيلي چيزها مطرح مي

منشأ جامعه، هنجار و ناهنجار و... اساساً خود جامعه یدك پدیدده مصدنوعي اسدت یدا غيدر       

؟ اگر غير مصنوعي است و رابطه بدا نهداد انسداني دارد، چدرا نهداد حيدوان چندين        -مصنوعي؟

 اقتضائي ندارد؟

ك جا حل بنابراین با اینكه همة مسائل را به گلوگاهي به نام حقوق كشاندیم تا همه را ی

كنيم، ليكن در خود گلوگاه واماندیم. پس راه حلي وجود دارد؟ و اگدر وجدود نددارد انگيدزة     

همدانطور كده تقاضدا شدد      ماناد پاسخ این مطلب به آیناده مای  نوشتن این كتاب چيست؟ 

باشيم. اما باید توجه داشت مسيري كه تدا اینجداي بحدث طدي      هاي قبلي را نيز داشتهموضوع

ة كمي نداشت. زیرا توانستيم مسئله را یك مرحله پيش ببریم و صورت سئوال ایم، نتيجكرده

ها مصنوعی هستند یا آیا مالکیت، خانواده، قانون، دادگاه، جرم، و جزا، پدیده»را از 

هاا مانناد حقاوق، یاا     اگر یکی از این پدیاده »خارج كرده و به صورت  «غیر مصنوعی

گاه آنهاا در وجاود انساان چیسات و     شان پدیده غیر مصنوعی هساتند، خیزشا  همۀ

 رسانيدیم. «کجاست؟

این پيشرفت بسي مهم است. زیرا عامل اصلي و سؤال اصلي همين است. و سایر اشدكالها و  

شوند. و اساساً وقتي سؤال اصلي و ایدن مشدكل   سؤالها به عنوان دالیل كمكي و یدكي مطرح مي

ي كشديده شدد و سدؤالهاي دیگدر مطدرح      اصلي حل نگردید. جریان استداللها به بسترهاي فرع

گردید. و تاریخ علوم انساني گواه این حقيقت است. و هنوز زود است كده بده ایدن اشدكال و     
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اي پيش آمد كه بایدد روي آن نيدز درنگدي    سؤال اساسي بسردازیم زیرا در سطرهاي باال مسئله

منشأ خدانواده و منشدأ   شود، آنگاه به سؤال اساسي پرداخته شود. گفته شد این سؤال در مورد 

هنجار و ناهنجار و حتي در خود منشأ جامعه نيز مطرح است. توضديحي در ایدن مدورد الزم    

 است.

 

 منشأ خانواده: -3
با هم زیسدتي  »در ميان موجودات زنده تنها انسان است كه خانواده دارد. مراد از خانواده 

نيست. این فقدط یدك شدرط الزم آن    « نر و ماده به عنوان پدر و مادر چند فرد به محوریت

واحدد  »اسدت و شدرط سدوم ایدن اسدت كده       « 2تاریخدار بودن»است. و شرط الزم دیگر آن 

 است.« شخصيت داشتن خانواده»و نتيجة دو شرط اخير  1باشد بالقوه یا بالفعل.« جامعه

                                                
نيسدت. زیدرا ایدن تداریخ را درختدان      « همراهي پدیده با زمان»در اینگونه مباحث « تاریخ». منظور از 2 

مقصود از تاریخ یك سداختماني از جریدان زنددگي    هاي كوهستان و كرة ماه )مثالً( هم دارد. جنگل و صخره

كند، او را كاناليزه ایستد و به او امر و نهي ميكند و در مقابل خود انسان ميانسان است كه شخصيت پيدا مي

كندد. شخصديت   هایش را به نحوي بر انسان تحميل ميكند در حدي كه ارادهكند، وظایفي برایش تعيين ميمي

تاریخ را اجبار و افراد انسدان را بازیچدة   « هگل»شود كه فردي مثل سرنوشت افراد مؤثر ميتاریخ تا آنجا در 

نيز كه در تعریف آمده همين معني است. البته نده در حددي   « شخصيت»داند. بنابراین مراد از دست تاریخ مي

 اندیشد بل به صورتي كه در رساله جامعه شناسي شناخت بحث شده است.كه هگل مي

همان اصطالح عمومي است. مثالً آجر واحد دیدوار اسدت و دیدوار    « واحد جامعه بودن»مقصود از . و 1 

واحد سلول و سلول واحد ساختمان. یا در پيكر انسان سلول واحد عضو است و عضدو واحدد بددن. سداختمان     

د عضدو  منهاي واحد آجر مساوي است با غير ساختمان همين طوري بدن منهاي واحد سدلول، یدا منهداي واحد    

مساوي است با غير بدن. یعني بدن بدون اعضاء، دیگر بدن نيست. آیا جامعة انساني منهداي خدانواده مسداوي    

تواند وجود داشته باشد، مكتب ماتریاليسم معتقد اسدت  اي بدون خانواده نمياست با غير جامعه؟ یعني جامعه

كه خانواده واحد جامعه نيسدت و در نظدام    كندكه جامعه هي  نيازي به خانواده ندارد. و انگلس تصری  مي

تواندد  كمونيستي جائي براي خانواده وجود ندارد. بدیهي است اگر بسذیریم كه جامعه بدون خدانواده نيدز مدي   
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اي كه انسان تداكنون داشدته و دیدده و شدناخته     اي خواهد بود غير از جامعهوجود داشته باشد، باز هم جامعه

انواده چگونه خواهد بود، خود یك مسئلة بزرگي است كه پاسخ آن دشدوارتر  است. حال این جامعه بدون خ

از هر مسئلة مشكلة علوم انساني است. هي  گونه شكل و ماهيت بدراي ایدن جامعدة فرضدي نتدوان ترسديم و       

تصور كرد مگر با یك سلسله مقدمات و نتایجي كه در روي نوار رؤیا چيده شوند و آرمان پردازي شود. كه 

هائي كه به عنوان زمينه سازي براي گنجد، زیرا فرضيهزش علمي ندارد و حتي در قالب فرضيه هم نميهي  ار

هاي ملموس مبتني هسدتند. یعندي مقددمات    تجربة علمي ارزش دارند همگي بدون استثنا بر یك سري واقعيت

نتيجده، اسدت. ولدي    اي كه هست در بارور بودن و سترون بدودن نسدبت بده    آنها حسي و تجربي است. نگراني

هي  گونه مقدمة تجربي ندارد. مگر كندوي زنبدور عسدل، در زیسدت    « جامعة منهاي خانواده»آرمان پردازي 

ها متفاوت است. كمون گرایان با شتابزدگي گفتند كه در اجتماع زنبوران، فدرد  اجتماعي زنبوران نيز برداشت

ن واحد دیگري قرار ندارد. اميدل دوركديم قددري بدا     شامستقيماً واحد جامعه است و در فاصلة فرد و اجتماع

تأنّي پيش رفت و بيان كرد كه در زندگي زنبوران فرد واحد صنف اسدت و صدنف واحدد اجتمداع. هدر فدرد       

زنبور یا واحد صنف كارگران كندو و یا واحد محافظين كندو و یا واحد پرسدتاران كنددو اسدت. و اصدناف     

 واحدهاي اجتماع زنبوران هستند.كارگران، محافظان، پرستاران، نيز 

دانم اگدر چندين   دار تا چه حدي ملجأ و مراد متفكران است!؟ نميتوجه دارید كه این حشرة نيش و نوش

كردند؟ شاید تقصير این حشره است كه مردم كشدورهائي  اي در طبيعت نبود اینگونه دانشمندان چه ميحشره

 تحمل كردند!هفتاد سال آن همه فشار را « شوروي»به نام 

در اینجا نيز سؤال است كه: چرا هميشه یك سر رشتة اندیشه، در علوم انساني به حشدرات و حيواندات   

بسته است؟ به چه علت باید الگو را از حيوانات براي زیست انسان گرفت؟ براي اینكه منبع و مرجع دیگدري  

شناخته شده بود كه آنهم با خرافات مسلم وجود ندارد. در گذشته دور دین به عنوان مرجع و منبع این مسائل 

هداي  گفت: اینهمه بدبختي كه دامنگيدر جامعده  خورد. آن دانشمند سوئدي ميكليسا آميخته بود و به درد نمي

دهي كه ما بده  غربي شده همه در اثر كنار گذاشتن آموزشهاي دیني است. دانشجوئي گفت پس تو پيشنهاد مي

دانست كه منظورش دانشمند گفت: نه منظورم این نيست. اما خودش هم نميمسيحيت قرون وسطا برگردیم؟! 

چيست. ليكن باید گفت كه روند دانش و دانشمندان خيلي شتابزده بدود و همدة انتقادهدا بایدد بده ایدن نكتده        

هداي كليسدائي را پدر كنندد. و یدا توجده       خواستند هر چده زودتدر جداي خدالي تبيدين     متوجه گردد. آنان مي

 نستند بكنند كه دین اسالم مرجع و منبع مطمئن و متقني براي این علوم است.توانمي

اساسًا روح مكتب انگلس جز برداشتي از كندوي زنبدوران، چيدز دیگدري نيسدت. و هدم چندين مكتدب        
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زیست مشترك چند فرد به محوریت پدر و مادر تعریف: خانواده عبارت است از: 

 ای که تاریخدار و واحد جامعه و واجد شخصیت باشد.به گونه

عوامل خانواده: چيزهائي كه عامل به وجود آمدن خانواده هستند، عبارتند از: نياز متقابل 

 جنسي زن و شوهر، نياز متقابل به تعاون و وجود چيز مشتركي به نام كودك.

                                                                                                               
آلدش  كند تا جامعه ایدهدوركيم شرح و توضي  برداشت مذكور است از كندو. و انگلس خانواده را حذف مي

پيچدد.  دهدد و بدراي سداختمان آینددة جامعده نسدخه مدي       وركيم، نقش خانواده را به اصدناف مدي  را بسازد، د

هدا خدواه از   خواهد و نسدخه پيچدي  رود به جائي و به سوي شكلي كه خود ميگوید: جامعه ميوبر ميماكس

ارج اسدت. آندان   ناحيه كمون گرایاني مانند انگلس، یا از ناحيه دیگراني مانند: اميل دوركيم از وظيفة علم خ

گوید: علم از چندين تدواني عداجر    وبر ميشان را در ساختن جامعه آینده به كار گيرند. ماكسخواهند علممي

است. و فایده علم فقط این است كه علم نيز مانند هر چيز دیگر در جریان تحول طبيعي خود جامعه، دخيدل  

 ن علم به صورتي دیگر.شود و جامعه بدواست. جامعه با علم به صورتي متحول مي

مداكس وبدر منكدر     دهد؟ یا ناه؟. آیا علم ایدئولوژی را میو این است تفاوت دو بينش در مورد علم كه: 

داندد. او  ایدئولوژي نيست ليكن ایدئولوژي را كار علمي یا محصول علمي، یدا الدزام ناشدي شدده از علدم، نمدي      

داند و یا كار پيامبرانه. البته معناي پيامبر در بيان او با پيامبري كده در  ایدئولوژي را یك كار عوام فریبانه مي

را در تجزیده و تحليدل علدوم     «تداریخي اندیشديدن  »مجبدور اسدت    كند. ماكس وبربيان متدینين است فرق مي

دهدد و  علدم ایددئولوژي را مدي   »انساني و كار علمي مردود بداند. زیرا مالزمة تاریخي اندیشيدن این است كه 

باید گفت ماكس وبدر دانشدمند را تدأمين كننددة بخشدي از غدذاي جامعده        «. اساساً علم براي ایدئولوژي است

داند. و متعادلين ميان كيم دانشمند را سازنده و دست كم كاناليزه كننده و جهت دهندة جامعه ميداند. دورمي

 كند.دانند كه به زایش آن كمك مياین دو، دانشمند را ماماي جامعه مي

ام، در اینجا بنا به ضدرورت  توضي  داده« جامعه شناسي شناخت»ها را در رسالة منطق و اصول این مكتب

 شود.رض ميجمالتي ع

اي وجدود  در متن این است كه فرض كنيد تنها یك خدانواده انسداني در كدره   « بالقوه و بالفعل»و مراد از 

اي از تعریدف  اي وجود ندارد تا این خدانواده واحدد آن باشدد. چندين خدانواده     داشته باشد. در آنجا كه جامعه

ید اسالم خانوادة آدم ابو االنسان را چندين  مذكور خارج نيست زیرا بالقوه واحد جامعه هست. كه خواهيم د

 كند.اي معرفي ميخانواده
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انسدان كده یدك واحدد     كه این عوامل براي ایجاد خدانواده   2در فصول آینده خواهيم دید

باشد. زیرا همين عاملها در زندگي شيران صدحرا هدم   كافي نميتاریخدار و با شخصيت است، 

هست كه باز همزیستي آنها مصداق خانواده نيست. زیرا نده شخصديت دارد و نده تداریخ دار     

غربي  داند. اما حقيقت این است كه علوم انسانياست. و هي  دانشمندي نيز آن را خانواده نمي

عامل دیگري براي پدیدة خانواده نتوانسته است بشناسد. و به همين جهت همة مكتبهاي غربي 

عموماً )هر كدام به نسبتي( در جهت تضعيف، بل براندازي خانواده هستند. كمونيسدم جنسدي   

نتيجة نهائي و سر منزل آخر این علوم است. و منشأ این جهتگيري كامالً روشدن اسدت. زیدرا    

هداي اجتمداعي   اندد. تعداون  وق همگي قابل جایگزین هستند بطوري كه عمالً هم شدهعوامل ف

هم در هدر شدرایطي   « نياز متقابل جنسي»گيرد و را به تدریج مي« نياز متقابل به تعاون»جاي 

است. آنهدم  « نياز به كودك»شود. تنها عاملي كه قابل جایگزین نيست قابل اقناء هست، و مي

ابل تحقق نيست كه بدون خانواده فرزند مطمئني )از نظر اینكه اطميندان  فقط نسبت به مرد ق

تواند داشته باشد. این حس مرد نيز عمالً در زیدر  داشته باشد كه این فرزند، فرزند اوست( نمي

گردد. به هر حال، یدك  رحمانه كوبيده و خرد ميچرخهاي ارابة توفندة كمونيسم جنسي بي

شود كه مجموعداً سده   ه داشتيم اینك دو سؤال در اینجا ظاهر ميسئوال در مبحث قبلي خانواد

 شود:سؤال مي

پاسخ این سدؤال بسدتگي    -: آیا خانواده یک پدیدة مصنوعی است یا غیر مصنوعی؟3

 به پاسخ دوّمي دارد.

پاسدخ مثبدت اسدت و     -: آیا خانواده عامل دیگری غیر از عوامل ساه گاناه دارد؟  7

كند كه خانواده یك پدیدة غير مصدنوعي اسدت. لديكن    بت ميهمين عامل چهارم است كه ثا

 شود.شرح آن به آینده موكول مي

: در صورت پذیرش اینکه خانواده یک پدیدة غیر مصنوعی است، منشاأ آن در  1

                                                
 «.مكتب اهل بيت )ع(»در فصل « خانواده». رجوع كنيد به مبحث 2 
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ریشه خانواده در كجاي انسان جاي دارد؟ زمينة این ریشه چيست كده   نهاد انسان چیست؟!

 در حيوان وجود ندارد؟.

تحریم ازدواج با محارم، ریشه در نهاد انسان دارد؟ یاا یاک پدیادة صارفا      : آیا 4

 اجتماعی و اقتصادی و مصنوعی است؟.

 

 هنجارها و ناهنجارها: منشأ -30
باور داشتند. و آنها را به عنوان یدك واقعيدت   « بدي»و « خوبي»انسانها از قدیم به مفهوم 

راي اولين بار در ميدان دانشدمندان اسدالمي ایدن     كردند. ظاهراً بمسلّم و خدشه ناپذیر تلقي مي

مطلق انگاري به زیر سؤال رفت و دانشمندان اسالمي را به دو گروه مشدخص، بدا دو مكتدب    

مشخص تقسيم كرد: شيعه و معتزلي در یك جانب، و اشعري در جانب دیگر اشعریها معتقدد  

« قرار دادي»و « اعتباري»وم ندارند و صرفاً دو مفه« حقيقي»ماهيّت « قب »و « حسن»شدند كه 

شود. تنها فرقي كه هست این مساوي مي« مصنوعي»هستند. كه با اصطالح مباحث ما با معناي 

قرار دادهداي  »است كه توجه آنان به مصادیق حسن و قب  از دریچة شریعت اسالم بود. یعني 

كليدت مسدئله   اش خدا و شارع است. كه این سبك بده ندوعي از   كه قرار گذارنده« اجتماعي

كاست. و به عبارت دیگر بستر بحث آنها كالمي بود نه فلسفي. اما باید اذعان داشدت كده   مي

شدان  گفتند كه حسن و قب  دو مفهوم عاري از حقيقت هستند. بل الزمة تبييننمي آنها صریحاً

 در این موضوع، همين بود و هست.

گفته شد حقيقي و اعتباري بودن یعني همان طور كه در مبحث جرم و جزا و نيز مالكيت 

مالكيت بدین معني نيست كه اگر كسي به اعتباري بودن مالكيت معتقد باشد حتمداً بایدد بده    

گویند: چدون حسدن و قدب  دو مفهدوم     حذف آن و زاید بودن آن، نظر بدهد. اشعریها نيز نمي

 صرفاً اعتباري هستند، پس باید حذف شوند و نادیده گرفته شوند.

جراي اشعریه، دومين تكاني كه به اطدالق انگداري فدوق داده شدد و سدؤال، بدل       پس از ما

تر از اشعریه سؤالهاي بزرگي روي آورد، نهضت علوم انساني غربي بود. این نهضت خيلي جدي
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 تر و روشن و نيز با دامنة فراگيرتر به طرح سؤال پرداخت.و در عبارات و تعبيرهاي صری 

حقيقي بودن هنجارهدا  »وناني جسته و گریخته الفاظي بر عليه قبل از آن در متون قدیمي ی

ابراز شده بود. و همچنين هنگامي كه چهار چوبة فلسفه یوناني با ضربه تجربه « و ناهنجارها

اي بدراي  گرائي در علوم انساني متالشي شد و اروپا شكل و بستر دیگري به فلسفه داد، زمينده 

د آمدد. لديكن ایدن زمينده كدافي نبدود تدا اندیشدة         تشكيك در مورد هنجار و ناهنجدار پدید  

خدواهم صدری    اي را با این شدت بر عليه اطالق انگاري فوق به وجود آورد. مدي عصيانگرانه

بگویم )و به صراحت عالقه دارم، خواه در همه جا درست باشد یا نه( كده مدن معتقددم )یدا     

دارد، و « ماهيدت عكدس العملدي   » كنم( علوم انساني غربي را بدر اینكده  بفرمائيد: من متهم مي

را بده كدار بدردم. در اثدر     « عصديان »برخوردار است. و لذا لفظ « ماهيت عمل بودن»كمتر از 

هاي قرون وسطائي كليسا ابتدا مفهوم هنجار و ناهنجار محكوم گردید سسس درگيري با برنامه

 پا شود.ها به جریان افتاد كه دالیلي براي این محكوميت دست و ها و سعيكوشش

است ليكن دستكم سؤالي است « كالم غير علمي»گرچه عبارت فوق از جهتي سزاوار لقب 

كه براي یك فرد رخ داده است، آیا طرح سؤال و ابراز یك نظر، كار غير علمي اسدت؟. ایدن   

هيس  -نوشتة ه ر« تاریخ مردم شناسي»تاریخ علوم انساني و این هم شما. تنها كافي است كتاب 

شتابزده سعي »ه كنيد. البته قبالً نيز همين اتهام را در قالب لفظ دیگر ابراز نمودم كه را مطالع

زند. اما كسي به آن عبارت اتهام غير علمي نمي«. كردند جاي خالي تبيينهاي كليسا را پر كنند

در حالي كه جز تفاوتي در لفظ، فرقي ندارند. گویا نظریه اكثریت بر این اسدت كده بایدد در    

ها هم روان شناسانه پيش رفت یعني مطالب را در ميان خامة لذیذ گذاشت. چدرا  ز نظریهابرا

كوچدك را بدا موضدوع هنجدار و      همدين مسدئلة   این مسئله را طول دادم؟ براي اینكه رابطدة 

 ناهنجار بررسي فرمائيد.

خصوصيت بارز نهضت علوم انساني در بررسي مسئلة هنجار و ناهنجار، عينيت گرائي آن 

یوناني كامالً متفاوت است( « فلسفي، تعقلي مح »ست. )كه با سبك كالمي اشعریه و قالب ا

آوردي كه این سدبك و منطدق   باشد. كمترین رهكه همان منطق پوزوتيویسم اگوست كنت مي
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اینکاه: باه طاور مسالم بخشای از هنجارهاا و       در این مسدئله داشدته عبدارت اسدت از     

اي هنجدار  چيدزي در جامعده   باشند.تند، سیال میناهنجارها که در عینیت جوامع هس

در « همجنس بدازي »شود. مثالً شود و در جامعة دیگر همان چيز ناهنجار تلقي ميشناخته مي

شود، در حالي كه همين رفتدار  هاي قریب به اتفاق یك ناهنجار مسلم شناخته مياكثر جامعه

 شود.انده مياي مثل سوئد یك عمل هنجار، بل معصومانه خودر جامعه

هائي بدانيم كه در اثر خود همين علوم انسداني پدیدد شدده و    اگر مثال مذكور را از پدیده

اش ندوعي مصدادره بده مطلدوب اسدت و      بگوئيم استشهاد از این پدیده براي خود پدید آورنده

تردیدد از محصدوالت   استشهاد نادرستي است، در عوض مثالهاي دیگري وجود دارندد كده بدي   

اي علوم انساني نيستند. در هندوستان داماد را سوار فيل كرده و با طمطراق بده خاندة   هجریان

هدائي اسدت مانندد:    هاي دیگر. در تداریخ هدم نمونده   برند، درست بر عكس جامعهعروس مي

 ها.و مانند قرباني كردن انسان در مقابل بت 2ازدواج ایرانيان باستان با خواهر و مادر.

                                                
گير و در سط  عمومي مردم نبوده. ظداهراً منشدأ   . در جامعة ایران قبل از اسالم، ازدواج با محارم، همه2 

اي اسدت كده   شده است. آنان باور داشتند كه سلطنت مخصدوص خدانواده   ناشي« فرّ»اصلي آن از باوري به نام 

گشت. همان طور اي فرشته تصور ميدر ذات و نهاد آن خانواده باشد. فرّ گاهي در شكل هاله گونه« فرّشاهي»

كه در نقش داریوش باالي سر وي ترسيم شده است گویا قبدل از هخامنشديان در دوران مادهدا فدرّ در شدكل      

گشته. هنگامي كه پدر كوروش از دربار آژي دهاك مادي همراه دختر وي، به سدوي جندوب   تصور مي« برّه»

پرسدند  رسند و از وي ميپردازد. در راه به چوپاني ميكند، شاه به همراه مغ بزرگ به تعقيب آنها ميفرار مي

اي هدم  بدرّه »افزایدد  مدي دهدد و  كه پسر و دختري را بدین عالمت و نشان دیده است؟ چوپان پاسخ مثبت مدي 

گوید آن فرّ شداهي اسدت كده بده     پرسد این برّه چه بوده و چيست؟ مغ مي، شاه از مغ مي«دویدبدنبال آنها مي

 اي و سلطنت از خاندان تو خواهد رفت.دود و این تأیيد خوابي است كه قبالً دیدهدنبال آنها مي

تدر خانددانهاي اسدسهبدان و    در سطوح و ارزشهاي پائينفرّ تنها به خاندان سلطنت منحصر نبود و با نسبتي 

بایست داراي گوهري ذاتي و خاص باشند. فردوسي در داستان بهرام چدوبين و خسدرو پرویدز    مرزبانان نيز مي

 گوید:كه بهرام بر شاه شوریده، از زبان خواهر بهرام در سرزنش وي مي
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هدا در هدم شكسدته    اري مذكور دستكم در عينيت عملدي جامعده  بدین صورت اطالق انگ

هدم  « حقيقدت »شود. اما در هم شكستن این اطالق در عينيت كافي نبود كه ثابت كندد در  مي

كنندد و  هنجار و ناهنجار حقيقي وجود ندارند. زیرا واقعيات گاهي بدا حقدایق مطابقدت مدي    

شود كه همة هنجارهدا و ناهنجارهدا   مي شوند. وقتي مسئله تمامگاهي بر خالف آنها واقع مي

سيال باشند، در حالي كه تعداد معدودي از آنها در عينيت سيال هستند. و اكثر آنهدا در همدة   

 ها ثابت و پایدارند.جامعه

                                                                                                               
 ر بددوي داننده خدواه چنين گفت 

 

 ويامجكه اي تيدز هدش مهتدر ند     
 

 نكوهش مخواه از جهان سر به سدر 
 

 نبددود از تبددارت كسددي تدداجور    
 

 جز از درد و نفرین نجدوئي همدي  
 

 گددل زهددر خيددره نبددوئي همددي   
 

 بر این نيز هدم خشدم یدزدان بدود    
 

 روانت بده دوزخ بده زنددان بدود     
 

 بدده دل دیددو را یددار گددردي همددي
 

 كدار گدردي همدي   به یزدان گنده  
 

 بخدت  تن آسا بدي شداد و پيدروز  
 

 چرا كردي آهنگ این تاج و تخت 
 

 تددو دانددي كدده از تخمددة اردشددير 
 

 بدده جاینددد مددردان برنددا و پيددر   
 

 بدان گفتم این اي برادر كه تخدت 
 

 نيابدددد مگدددر مدددردم نيكبخدددت 
 

 كدده دارد كددف راد و فددرّ و نددژاد 
 

 خردمنددد و روشددندل و پددر ز زاد 
 

آمد و نسبت بده صدحت و عددم صدحت     اي پيش ميشبههافتد كه در مورد یكي از شاهان گاهي اتفاق مي

افتاد. چنين شاهي اگر از تداوم حكومت خود هم مطمدئن  هائي به طور محرمانه به زبانها مينسبت او، زمزمه

گشت تا با خدواهر خدود كده    كرد. بدین ترتيب مجبور ميبود، نسبت به حكومت اوالدش دل نگراني پيدا مي

شت، یا با مادرش كه از تبار خاندان سلطنتي بود، و یدا بدا دختدرش كده مدادر      تشكيك در نسب او وجود ندا

 دختر از تبار شاهان باشد، ازدواج كند تا نسب فرزندانش مورد تشكيك قرار نگيرد.

داد. موضوع فدرّ در عدين تدأمين بخشديدن و     این حادثه در مورد بعضي از اسسهبدان و مرزبانان نيز رخ مي

گردید. هر شورشگري ناچار بود كه در پيوندد  گاهي موجب سقوط شاه از اریكه ميحفاظ بودن بر سلطنت، 

نسبي شاه با شاهان قبلي ایجاد شبهه كند. اینگونه شاهان بداالخره راه گریدز از ایدن مخمصده را در تشدریع و      

 ترویج ازدواج با محارم یافتند. و آن را یكي از حقوق اجتماعي خاندانهاي اشراف قرار دادند.
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هاسدت كده   هدا و عدادت  گویند: این سنتمي« اعتباري بودن هنجار و ناهنجار»طرفداران 

اهنجار ناميده اسدت. ایدن دانشدمندان در ایدن بيدنش بده       رفتارهائي را هنجار و رفتارهائي را ن

را حقيقتداً ناهنجدار   « قتدل »ها چيزهدائي از قبيدل   كنند. بعضينسبتهاي مشخص ابراز عقيده مي

دانند. ليكن اجراي عملي هنجدار و  دانند. و بعضي دیگر حتي قتل را هم ناهنجار حقيقي نميمي

شدود كده مالكيدت را پدیدده     نند آن بينش مدي ناهنجار را در جامعه خواستارند كه درست ما

داند ولي به لزوم آن نيز معتقد است. و برخي دیگدر انسدان را از قيدد هدر گونده      مصنوعي مي

 كنند كه ماكياول به این باور تصری  كرده است.هنجار و ناهنجار رها مي

اي هر جامعده مخالفين این نظریه )با اینكه سيال بودن برخي از هنجار و ناهنجارها را در 

گذارند كه اكثریت آنها غيدر مصدنوعي و طبيعدي    دانند( اصل را بر این ميمصنوعي و سيال مي

كده  »بوده و هر كدام به نسبتي ریشه در نهاد انساني دارند. این گروه موارد زیادي از مثالهائي 

اري رواني بيم»را نوعي انحراف اجتماعي و « شودبراي سيال بودن هنجار و ناهنجار آورده مي

باور دارند. یعني همان طدور كده جامعدة    « شهر لوط»دانند. و اكيداً به سمبلي به نام مي« شایع

شهر لوط یك جامعة بيمار بود و بصورت یك واقعيت عاري از حقيقدت پدیدد گشدته بدود     

هنجاریت همجنس بازي در سوئد نيز یك بيماري و واقعيت تهي از حقيقت است. و مثالهاي 

 كوچانيدن داماد با آئين خاصي به خاندة »همين طور. به نظر اینها تنها رسومي مانند دیگر نيز 

تواند نمادي از سدياليت باشدد و یدك هنجدار مصدنوعي محسدوب شدود،        ، مي«عروس در هند

هاي دیگر. اما سخنگویان این نظریه بایستي به یدك سدؤال اساسدي    همچنين عكس آن جامعه

و رسم عروسي با طبع نهادي انسان سدازگار اسدت؟ آیدا نهداد     پاسخ دهند كه آیا كداميك از د

تفاوتي، باید به دنبال علت یا عللي تفاوت است؟ و بر فرض پذیرش بيانسان نسبت به هر دو بي

 ها عروس را به خانه داماد بكوچانند، چيست؟كه موجب شده اكثر جامعه
ردد، نهاد انسان هر چده  گقضيه در چشم انداز فلسفي از یك حالت ریاضي برخوردار مي

تفاوت باشد. خدواه معتقدد باشديم كده همدة      تواند نسبت به یك پدیدة اجتماعي بيهست نمي
هنجارها و ناهنجارها مصنوعي و صرفاً اعتباري و قراردادي هستند و خواه معتقد باشديم كده   
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را بده دو   همة آنها غير مصنوعي و طبيعي و داراي ریشه در نهاد انساني هستند. و خدواه آنهدا  
دسته تقسيم كنيم. بنابراین، مسئله خيلي پيچيده و مشكل و بسي بزرگ است، به حدي كه بدا  

هاي مختلف علمدي  و سلب مسئوليت از اقتضاهاي رشته« تفكيك علوم»قرار گرفتن زیر چتر 
توان سر به زیر انداخت و همين طور پيش رفت، كه: بلي من فقط انسان شناسدم یدا فقدط    نمي

ناسم و كاري با علوم هم خانوادة آن یا فلسفه ندارم. هرگز یدك شديمي متضداد، یدا     جامعه ش
ناهماهندگ  « مردم شناسي»ناهماهنگ با فيزیك قابل قبول نيست. چگونه ممكن است یك 

پذیرفته شود؟ یا یك جامعه شناسدي متضداد بدا مسدلمات فلسدفه در مدورد       « انسان شناسي»با 
مسدلمات عقلدي حالدت ریاضدي      -م در هر مكتدب فلسدفي  انسان؟ آیا اصول فلسفي مسلم )مسل

دهند كه هنگام بررسي یك پدیدة اجتماعي رابطة آن پدیده را با نهاد انسان اجازه مي .(دارند
اي یدا جاذبده دارد و یدا دافعده و یدا      تردید نهاد انساني نسبت به هر پدیده؟ بي-نادیده بگيریم
است مگر اینكده گفتده شدود اساسداً انسدان      تفاوت است. صورت اخير محال نسبت به آن بي

نهادي ندارد. و الزمة این سخن حذف علوم متعددي از خدانواده همدين علدم اسدت كده از آن      
 كنيم، از قبيل: روان شناسي، روان كاوي و روان آسيب درماني.بحث مي

تعدداد  ها در تاریخ، همين رفتار «وهالة العارف»گویا یكي از مصادیق بارز ندانم كاریها و 
زیادي از دانشمندان علوم انساني است كه:كبك سر اندر برف كرد تا نبيند كسي را و به خود 

 بيند.تلقين كند كه كسي هم او را نمي
حقيقت این است كه هي  دانشمندي در این مسئله حرفي، تحليلي، تزي، تبييني نددارد كده   

 حتي خودش هم بتواند به آن كامالً معتقد باشد.
دسدت بده دامدن    « شبكة تحریم جنسي بدا محدارم  »توجيه بينش خود در مسئلة فروید در 

اي كه او از این مردم شناسدي آورده  شود. جاندارترین نمونهآداب و رسوم بعضي از بوميان مي
گيرد كه تحدریم مدادر بدراي كوتداه كدردن      است. و نتيجه مي« گریز داماد از مادر زن»است 

ا از دست پدر نگيرندد. و همچندين تحدریم مدادر زن بدراي      دست پسران از مادر است تا او ر
ممانعت از داماد است. اما معلوم نيست فرار داماد از برادر همسر خودش براي چيسدت؟ ایدن   

رویدم، مسدئله را در همدين    قرار داد براي ممانعت از چه چيزي است؟ ما به سراغ بوميان نمي
رار و گریدز دامداد در دوران ندامزدي از    كنيم سنت و رسمي را كه فبيخ گوشمان مشاهده مي

دهد و آشكار شدن داماد در منظر آنهدا و دیددار بدا آنهدا یدك      فاميل همسر را نشان مي همة
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 2شود.ناهنجار شناخته مي

این روش فروید براستي یك روش غير علمي است. زیدرا اوالً بدا بده دسدت آوردن یدك      

                                                
. مرحوم شهریار این سنت را به سبك شيوا و زیبا به نظم كشيده است كه مدا چندد شدعر از آن را در    2 
 آوریم:اینجا مي

 هددایدداد آن عهددد كدده تابسددتان   
 

 ... ده بددددددودم و كوهسددددددتانها 
 

 هددائي شدديرینزان زمددان خدداطره
 

 دارم از مددددردم یدددديالق نشددددين 
 

 ام دختددري داشددت ملددوس  عمدده
 

 عدروس نامزد بود و سدسس رفدت    
 

 شددوهر او كدده جددواني یددل بددود  
 

 سددر و بدداال و قددوي هيكددل بددود   
 

 در دل نيمددده شدددبي پدددر اسدددرار
 

 تشددنگي كددرد ز خددوابم بيدددار    
 

 دیدم انگار كه بر بام كسي اسدت 
 

 زیر پا جنبش خار و خسدي اسدت   
 

 شد آهسدته بده روزن نزدیدك   مي
 

 كم كمك شدد دم روزن تاریدك   
 

 دیددددم افتددداد بددده روزن دمدددرو 
 

 دزدد سددر و گدداهي پهلددو  گدداه  
 

 مگددر انددداخت بدده نرمددي ریگددي
 

 كه سخن گفت بده گرمدي دیگدي    
 

 ایددن سددو آهسددته عددروس ددري  
 

 آورد و نهان شدد چدو پدري   سر بر 
 

 من هم از كدوزه چشدان آب زالل  
 

 شدان شداهد حدال   بودم از پنجدره  
 

 وان دو عاشق به لدب چشدمة آب  
 

 اي جسددته پندداه از مهتدداب سددایه 
 

 یكدددددي حلقدددددة زراو در آورد 
 

 خود در آویخت بده گدوش دلبدر    
 

 ویددن یكددي شددال ظریددف كركددي 
 

 پددر گددل و بوتدده بدده ذوق تركددي  
 

 رشددته و بافتدده بددا دسددت هنددر   
 

 بست با دست خود او را به كمدر  
 

 گفت در گوش من آهسته سروش
 

 كان كمر بسته شد این حلقه بگوش 
 

 ناگدده از خانددة همسددایه كسددي  
 

 ملتفددت شددد بدده صدددائي نفسددي   
 

 دزد آي دزد، آي كه داشت در بانگ
 

 مسددتحق خفقددان بددود بدده مددزد    
 

 آن یكي جست به دیدوار و پریدد  
 

 وین به سر پنجه سوي خانه خزید 
 

 عالم از عشق چراغان به شب اسدت 
 

 نامزد بازي دهقان به شدب اسدت   
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آن بار كرد. ثانياً اگر این كار را یك كار علمي كامل را بر « استقراء»توان بار یك نمونه نمي

هداي  بدانيم باید یك نتيجة علمي بدهد نه یك نتيجة كلي فلسفي. كه بندابراین همدة تحدریم   

تواندد نتيجدة   جنسي در همة جوامع براي سد سازي و مانع تراشي است. ثالثاً وقتي فرویدد مدي  

نژاد زرد آشنائي كامل داریم از نزدیك اش صحي  باشد. ما كه با مطلوبش را بگيرد كه مقدمه

كند كه از روبرو شددن بدا اعضداي    كنيم كه آنچه داماد را وادار ميیابيم و مشاهده ميدر مي

است. یعني صرفاً یك احساس دروني. حداال ایدن شدرم    « شرم»خانوادة عروس، خودداري كند 

 واهد شد.اي است، موضوع دیگري است كه در زیر بحث خچيست و چگونه پدیده

حقيقدي  »اما با این همه سؤال و جاي نقد و خالءهاي وسيع در این بينش، بينش طرفداران 

نيز وضدعيت بهتدر از آن نددارد. زیدرا بداز بدا سدؤال بدزرگ منشدأ          « بودن هنجار و ناهنجار

روبروست، كه: بر فرض پذیرش حقيقي بودن و غير مصنوعي بودن پدیدة هنجدار و ناهنجدار،   

رابطة این پدیده با درون وجود انسدان بده چده     پدیده در نهاد انسانی چیست؟.منشأ این 

 شود؟ چرا حيوانات چيزي به نام هنجار و ناهنجار ندارند؟.نحوي تبيين مي

 

 حیاء: -33
یكي دیگر از چيزهائي كه در زندگي انسان حضور دارد و در زندگي حيوان وجود ندارد، 

گردد. نكتة مهمدي كده در مدورد حيداء     گين و خجل مياست. انسان در مواردي شرم« حياء»

هست و در مورد موضوعات قبلي مصداق ندارد. )و به همين دليل پس از موضوعات دهگاندة  

و غيدر   قبلي عنوان گردید.( این است كه اساساً حياء یك پدیدة اجتماعي است تا در مصنوعي

ت؟ شاید باعث شگفتي شود كده  ؟. یا یك پدیدة صرفاً طبيعي اس-مصنوعي بودن آن بحث شود

كندد! لديكن واقعيدت ایدن اسدت كده حتدي        مگر كسي هم در طبيعي بودن حياء تشكيك مي

 اند.بودن آن، نيز تشكيك كرده« پدیدة اجتماعي غير مصنوعي»ها در بعضي

آورد علدوم انسداني غربدي    گدوي ره ویل دورانت )كه به حدق بایدد او را نمایندده و سدخن    
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در دستگاه ازدواج به وسيلة خریداري همسدر، زن  »گوید: تاریخ تمدن ميدر مقدمة  2دانست(

رسدد،  داند كه از هر رابطه جنسي كه از آن به شوهر وي نفعي نميخود را اخالقاً موظف مي

                                                
رود اندیشة علمدي  ميهاي غربي در عينيت عملي به صورت یك فرهنگ پيش . آنچه امروز در جامعه2 

دانشمندان نيست بلكه نسخة آنهائي است كه در كتاب ویل دورانت و امثال او آمده است. ویل دورانت بدون 

اینكه كتابش را یك كتاب علمي از كتابهاي علمي، معرفي كند در همة مسائل علدوم انسداني اعدم از اصدول و     

اش برداشدته  از سوئي هر گونه مسدئوليت را از عهدده  فروع ابراز نظر كرده است. سبكي كه او برگزیده است 

است و از سوي دیگر وي را از زحمت استدالل نيز معاف داشته است. سر تا سر كتاب بدزرگ تداریخ تمددن    

موجب شده كه خواننده معموالً جداي، جداي كتداب را    « تمثيل»برداري وي از است. ليكن بهره« ارسال مسلم»

 استدالل بداند. مستدل و محتواي آن را پر از

این شيوه زمينه را فراهم نموده كه وي داراي قلمي آزاد و در حد شگفت انگيز سهل البيان و كامالً رسدا  

گيري علمي، فرهنگي و اجتماعي سياسدي نددارد و یدك    گوید كه گوئي هي  موضعگردد. وي طوري سخن مي

اي را ت كه خوانندده مجدال چندين اندیشده    اي موفق اسطرف است. و در این شيوه به گونهفرد صد در صد بي

بنددد و بده   گوید و نخ ارتباط آن را با ذهن خوانندده محكدم مدي   خواهد ميیابد. ویل دورانت هر چه مينمي

كندد كده دارد   شدود احسداس مدي   كارد. وقتي خواننده با مطالب او روبرو ميصورت یك باور در فكر او مي

كند. اگر سخن در هنر نویسندگي باشد باید به جد گفت قلم وي ریافت ميآورد علوم انساني را دترین رهمسلم

و هنرش واالترین هنري است كه تاكنون قلم به خود دیده است. توجه به خصوصيات فوق، در مدتن  « ابر قلم»

ندده  استفاده شد. زیرا وي نماینده و سخنگو است اما نه نمای« آورد علوم انسانينماینده و سخنگوي ره»از لفظ 

آورد آن علوم است. زیرا آنچه از علوم انساني غربدي  و سخنگوي علوم انساني غربي، بل نماینده و سخنگوي ره

« حقيقدي گرایدان  »اسدت. و آراي  «مصدنوعي گرایدان  »هداي  رسد نظریهبه مرحلة عمل و فرهنگ رسيده و مي

شدان  تعداد اینان كمتر است و نده ادلّده  ماند. گو اینكه نه هميشه در چهار دیوار كالسها و اطاقهاي مباحثه مي

 تر.ضعيف

شدود. و  نيز محدود نمدي « مصنوعي گرایان»تاریخ ویل دورانت )خصوصاً مقدمة آن( حتي در اصول علمي 

ها نيز نتوان ناميد. و نكتة مهم این است كه با صرفنظر از خصوصيات فوق و بدر فدرض   لذا او را نمایندة همان

ترین كتاب است و با متعهدترین قلم تدوین شدده. براسدتي بدر دسدت انددركاران      استداللياینكه كتاب مذكور 

ترجمه و نشر این كتاب ضرورت ندارد كه یك جلد دیگر به عنوان نقد این كتاب ضخيم ارائده دهندد! البتده    

 اميدواریم براي این خدمت نيز كمر همت ببندند.
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بنابراین حيداء نده   «. شودخودداري كند. و از همين جا احساس حجب و حياء در وي پيدا مي

باشدد. وقتدي سدخن بده اینجدا      كامالً اقتصادي ميك پدیدةتنها یك پدیدة اجتماعي است بل ی

رسد بجاست كه هر محققي هر گونه كار علمي را رها كند و تنهدا همدين طدرز تفكدر را     مي

موضوع تحقيق قرار دهد و به اصطالح علمي این نظریه ویل دورانت را كده بده عندوان یدك     

هد و به بررسي آن بسدردازد و  شود، موضوع جامعه شناسي شناخت قرار دابراز مي« شناخت»

دریابد كه كدام شرایط محيطي و اجتماعي زمينه چنين طرز تفكدري را ایجداد كدرده اسدت؟     

در « كميدت گرائدي  »یك تفسير صد در صد مادي و اقتصادي از انسان آنهم در ایدن سدط  از   

نگدرش در  تردید تبيين انسان بدا ایدن   مورد حيوان غير منصفانه است تا چه رسد به انسان. بي

 گنجد.نيز نمي« انسان فقط حيوان برتر است»تعریف 

بينيم حيدا در همده جدا و در هدر زمدان و در هدر       این اظهار نظرها در حالي است كه مي

شرایط با انسان هست. حتي آن یكي دو قبيلة استراليائي و آن یك قبيلة آفریقائي كه لباس هم 

كنند یا یك عمل پسدتي از  اگر اشتباهي مي مثالًشوند. وارد دیگر شرمگين ميپوشند، در منمي

 گردند.ترین حياء و شرم ميزند دچار شدیدآنها سر مي

ترین مصداق آن یعني ترین حيا و عاليدر بيان ویل دورانت آنچه موضوع بحث است اخص

مورد بحث است. جنس زن در مقایسه با جنس مرد یك حياي اضافي دارد « حياء اضافي زن»

هائي مانند سوئد و دانمارك زنان مالك همده چيدز   فاقد آن است. امروزه در جامعهكه مرد 

ها پدر یك بر آنها مسلط شده است، در اكثریت خانواده« مادر ساالري»هستند و تقریباً روند 

شود و بارزترین نمونه عددم سدلطة   و قابل تعوی  است و بطور مرتب عوض مي« موقتي»چيز 

تواندد  است. زن نه تنها كاال نيست بدل مدرد را مانندد یدك كداال مدي      مرد بر زن، محقق شده 

تعوی  كند. شوهري را از خانه بيرون كرده و شوهر دیگري را بياورد. مرد به عنوان كداالي  

الزم براي زندگي زن در آمده است. با اینهمه زنان سوئدي و دانماركي همان حياي اضدافي را  

شوند، در مقابل برخوردهاي حياء انگيز زودتر از مردان، دارند. زودتر از مردها شرمگين مي
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 2شكنند و مقاومت آنها در این حال خيلي ضعيفتر از مرد است.مي

در بيان ویل دورانت شرمگيني اضافي زن با شرمگيني یك امانتدار همسنخ معرفدي شدده   

ك شدوهر  است كه در دوران قبل از ازدواج كاالي پدر است و در دوران پدس از ازدواج ملد  

است. پس باید از این امانت محافظت نماید، این طرز تفكر موجب شده كه زن شرمگين و با 

 حياء گردد.

هم نادرست است. زیرا حياء امانتي، پس از « تمثيل»یا « تشبيه»اما این گفتار در حد یك 

ه عفتش اي بشود. ولي حياء اضافي زن پيش از آن كه لطمهتضييع امانت به امانتدار عارض مي

اش را از بخورد، فعال است. مهمتر اینكه حياء اضافي زن پس از تضييع عفدت دیگدر كدارآئي   

 شود.حياء ميدهد. و پس از آن به اصطالح بيدست مي

بدیهي است كه حياء یك امر ذاتي و یك انگيزش نهادي است، خواه حياي مرد و خدواه  

رفتارهداي افدراد در مقایسده بدا     حياء زن، چيزي كه هست شدت و ضعف نسبي آن است در 

همدیگر. و همچنين ممكن است جریان این انگيزش دروني و نهادي در بسترها و محورهداي  

ترین فعاليت این انگيزش در امور جنسي است در اي قويمختلف، تفاوت كند. در یك جامعه

او  ها به چگونگي اندام فردي است )اگر یك زن سویسي بشدنود كده  جامعة دیگر حساسيت

شود، و یك زن انگليسي با شنيدن ایدن جملده سدخت عصدباني     زیبا نيست سخت شرمگين مي

گدردد( و در هدي    شود. و در مقابل اگر نسبت كم هوشدي بده او داده شدود شدرمگين مدي     مي

اي شرم مردان در امور جنسي بيش از زنان نيست و این بسي مهم است. اینك سخن در جامعه

و سالم و غير بيمار این انگيزش كدام اسدت. آنچده در كشدورهاي    این است كه حالت طبيعي 

                                                
كدردم، كدامالً   انساني در سوئد و دانمدارك تحقيدق مدي   . طي یك سفر تحقيقاتي در مسائل اجتماعي و 2 

هاي شرقي هستند. در سفر دیگدري كده   تر از زنان جامعهمشهود بود كه زنان آن دو جامعه در مواردي منفعل

بينندد  شوند و ميدیدم كه دو زوج هنگامي كه با یك پرسشگر قلم بدست روبرو ميبه سویس داشتم دقيقاً مي

كند، زن در اظهار جزئيات ) و بده اصدطالح در ابدراز اسدرار     رات آنها را یادداشت ميكه وي با سرعت اظها

 شود.دهد و مرتب دچار شرم و حيا مياش( بيش از مرد مقاومت نشان ميزندگي
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گدذرد و آنچده در دو قبيلدة    گذرد، آنچه در جامعة مدادر سداالري سدوئد مدي    جهان سوم مي

ا بایدد یدك   كدام یك صحي  است و كدداميك ر  2گذرد.استراليائي و یك قبيلة آفریقائي مي

 ؟.-بيماري اجتماعي ناميد؟

توان بيمداري را  ان همة اینها را سالم و صحي  دانست. گرچه ميتوتردیدي نيست كه نمي

 به نسبتي در همة آنها جستجو كرد.

عفتي بوده و هستند. زیرا بزرگترین مشكل آنها اقتصاد و خانواده دولتها هميشه طرفدار بي

ق ها، و اجراي قوانين و حقواست. اجراي قوانين اقتصادي و تأمين امنيت و ثبات براي مالكيت

ها، كار اساسي یك دولت است كه به مجموع ایدن  خانوادگي و تأمين امنيت و ثبات خانواده

شود. اگر هر دوي اینها از ریشه نابود شوند، دیگدر موضدوعيتي   گفته مي« امنيت اجتماعي»دو 

ماند. و اگر یكي از آنها نابود شود مشكل هدر دولدت بده    ها نميبراي دولت در عينيت جامعه

توان از بين برد. زیرا )گرچه دولت یك پدیدة اصيل غيدر  یابد. مالكيت را نميمي نصف تقليل

شدوند خدود نيازمندد مالكيدت هسدتند خدواه       مصنوعي هم تلقي شود( آنانكه مظهر دولت مي

مالكيت اقتصادي باشد یا مالكيت به معناي نفس سلطه. و نابودي حقدوق خدانوادگي و انتفداي    

هاي غربي خيلي ردي آنان نه تعارض دارد و نه تناق . اكنون دولتموضوع آن، با این انگيزة ف

 اند.را حل كرده« جنسي»تر از دولتهاي جهان سوم هستند و به اصطالح مشكل بزرگ آسوده

این محو كردن صورت مسدئله اسدت نده حدل آن، و      1به نظر درصد زیادي از دانشمندان،

ه این است كه دولتهاي غربي از تحمل نصف نتيجة آن نيز یك ظاهر و باطني دارد، ظاهر قضي

                                                
تدرین  دهند كده گدوئي سدالمترین و اصديل    . نویسندگان معمولي غربي روي این سه قبيله آنقدر مانور مي2 

پسدندند.  تند. و جالب این است كه غير از خصيصة لختي هي  كدام از خصایص آنها را نميها همانها هسانسان

دانند، تنها در مورد برهنگي حق را در جاندب  شان بيمار و منحرف ميیعني آنان را نسبت به همة خصوصيات

 كنند.آنها مشاهده مي

يك است. نده اشخاصدي مثدل ویدل     . كساني هستند كه حقيقتاً محقق و دانشمند هستند و كارشان كالس1 

 شود.دورانت. متأسفانه در سبك ویل دورانت قلمرو علم و داستان عوامانه در هم آميخته مي



 127فصل پنجم 
 

 

اند، ولي باطن قضيه تخليه محتواي یك كيسه در كيسة دیگر مشكالت و تعهدات خود آسوده

كند، یكي در دست راسدت و دیگدري در دسدت    است. شبيه كسي كه دو محموله را حمل مي

نيازهدا و  چپ. كه محتواي كيسة دست چپ را به درون كيسة دست راست خالي كند. زیرا 

شود. یا به طرز و طریق تقاضاهاي نهادین انسان به هر صورت كه هست باید اقناع شود، و مي

شود این كند و جاري مياي است كه فوران ميصحي  یا به صورت ناصحي . نهاد انساني چشمه

جریان خواه ویرانگر باشد و خواه عمرانگر، خواه در ایدن بسدتر جداري شدود و خدوه در آن      

كند، آنچه مسلم است نابود شونده نيست تا دولت ، در یك بستر یا در دو بستر، فرق نميبستر

از دست آن آسوده شود. و اینگونه است جامعه و افراد. فرق و تفاوتي كده هسدت در طبيعدي    

 بودن و سالم بودن، و یا در غير طبيعي و بيمار بودن آن است.

كنند، ليكن جملگي را در جانب اقتصاد يدولتهاي غربي همان فشار ومشكالت را تحمل م

نمایندد. و یدا در   و مالكيت و حوادث ناشي از خالء خانواده كده در قالدب اقتصدادي رخ مدي    

 شوند.پوشش اقتصادي تلقي مي

به هر حال اگر همة دانشمندان جهان عقيده داشته باشند كه حياء یك پدیدة طبيعدي بده   

ؤال هست كه منشأ و خيزشدگاه و انگيزشدگاه ایدن    معناي اول و غير مصنوعي است باز این س

 پدیده در نهاد انساني چيست و كجاست؟ و چرا حيوان چنين حسي را فاقد است؟.

 

 لباس یک موضو  بدون اختال :
اندد  پدیدة لباس نيز از انحصارات انسان است انواع حيوان به سدادگي بدا طبيعدت سداخته    

نچه نظریه اجماعي دانشمندان است و كسدي در  انگيزة انسان در پدید آوردن لباس چيست؟ آ

است. انسان به خداطر   «زیبا خواهي»آن اختالف ندارد این است كه عامل اصلي پيدایش لباس 

حفاظت از سرما و گرما به لباس پناهنده نگشته است، بل بر عكس، لباس موجب گشته كده  

 د.انسان بيش از هر موجودي در مقابل سرما و گرما آسيب پذیر باش

اي است، چنانكه همة موضوعات قبلدي  این موضوع نيز سزاوار بحث مشروح چند صفحه
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هاي علوم انساني رشته اند. ليكن هدف از این نوشتار بررسي همة موضوعات در همةنيز چنين

ترین ابعاد آنها كه بتوان ندام آن را  اينيست تنها در صدد بررسي مسائل اساسي، آن هم در پایه

 باشد.گذاشت، مي« انيمباني مب»

اش اختالفي ندارندد. امدا   گفته شد كه دانشمندان در این موضوع از نظر عامل پدید آورنده

آن سؤال هميشگي در اینجا نيز هست كه منشدأ و انگيزشدگاه پدیددة لبداس در نهداد انسداني       

انسدان بدا زیبدا    رابطدة »شود و به صدورت  چيست و كجاست؟. كه در اینجا شكلش عوض مي

آیدد. و بددین ترتيدب مسدئله بزرگدي در پديش روي       در مي« اهي چيست و چگونه است؟خو

و منشأ و انگيزشگاه آن. كه باز به مبحث آینده « هنر»شود به نام ، ظاهر مياندیشه و تحقيق

 شود.حواله مي

 

 منشأ جامعه: -37
هاي گذشته بحثایم و نظر به بحث كرده« جامعه شناسي شناخت»در این مورد در رسالة 

شود كه: انسدان جامعده دارد بدر خدالف     به توضيحات دیگر نياز نيست. تنها به این اكتفا مي

؟ و اگر غير مصدنوعي اسدت،    -حيوان، آیا جامعه یك پدیدة مصنوعي است یا غير مصنوعي؟

 منشأ جامعه و رابطة آن با نهاد انسان چيست؟

 

 جمع بندی:
جمع بندي تذكر این نكتده الزم اسدت كده سدؤالها و     به پایان بخش اول رسيدیم، در یك 

اند از مسائل انسان شناسدي هسدتند. یعندي    اشكالهائي كه در این بخش شناسائي و مشخص شده

انسدان  »شدوند  حل و پاسخ آنها به عهدة این علم است، و همة آنها در یك كالم خالصده مدي  

نند مردم شناسدي و جامعده   درست است كه ما تك، تك آنها را از علوم دیگر ما«. چيست؟

 شناسي بيرون كشيدیم، ولي این روش فقط براي شناسائي و مشخص كردن آنها بود.

سدؤالها داده   آید: علم انسان شناسي تاكنون چه پاسخي به ایدن در اینجا این مطلب پيش مي
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است؟ جواب این است كه هي  پاسخي نداده است. زیرا در عرصدة علمدي غدرب علمدي بندام      

اكتفا شده و تفاوتهداي اساسدي انسدان بدا     « حيوان شناسي» وجود ندارد. تنها به« شناسي انسان»

گنجانده شده. بنابراین طبيعي است كده هدر    -انسان حيوان برتر -«برتر»حيوان در یك لفظ 

تدر باشدد، بدراي محققدين غربدي ارزش      سنت و رفتار از سنتها و رفتارهاي قبایل بومي حيواني

شدود. و  حظة هر كدام از آنها برایشان یدك كشدف بدزرگ محسدوب مدي     واالئي دارد و مال

هدم( سدؤالهاي   « برتدر »و با معيارهداي حيدواني )در سدط      2دانند.مي« انسان اصيل»بوميان را 

 ماند.بزرگ مذكور، بال پاسخ مي

ندارندد و مسدائل   « انسدان شناسدي  »ها با این همه كار و تحقيق چيزي بندام  وقتي كه غربي

كنندد و همده   فرض مدي « پيش فرضهاي مسلم»آن را در طي علوم دیگر به صورت مربوط به 

ها هي  كداري  كنند، معلوم است كه شرقيچيز را با مسامحه و در قالب غير علمي برگزار مي

شدوند:  اند. ملل غير غربي در ایدن مسدئله ابتددا بده دو قسدمت تقسديم مدي       در این مورد نكرده

شدوند  هدا محسدوب مدي   ر مسلمانان در این مسئله بخشي از غربيمسلمانان و غير مسلمانان. غي

چدون و چدراي آنهدا هسدتند. در ميدان مسدلمانان       زیرا عالوه بر عمل، در اندیشه نيز پيرو بي

در ميدان   1دهندد. اند و ميهاي اهل سنت كمي با تأني و تأمل تن به پيروي مذكور دادهجامعه

ي تنها مرحوم مطهري است كه فرهنگ ناشي شده دانشمندان شيعه اعم از دانشگاهي و حوزو

به « انسان شناسي»پذیرد و خود آن علوم را نيز خصوصاً از موضع از علوم انساني غربي را نمي

                                                
. براي مطالعه در زندگي بوميان به كشور مالزي رفته بودم، قبل از هر چيز از راهنما پرسيدم شدما بده   2 

اورنگ یك واژة ماالوي است  -«اورنگ اصلي»گوئيد، نامشان در زبان شما چيست؟ گفت این قبایل چه مي

ها به دليل مسلمان بودنشان الفاظ عربي زیادي به كار هم همان لفظ عربي است. مالزي« اصل»به معناي انسان 

اید؟ با خنده گفت: نه ما و آنها كده یدك مدردم    گفتم این نام را خود شما از قدیم روي آنها گذاشته -برندمي

 اند.ها ناميدهاي است از آنچه غربيوصي نداشتند این نام ترجمههستيم، آنها نام مخص

پذیرد، تا چه رسد به علم آن، نظریه او . فرید وجدي به طور دربست فرهنگ علوم انساني غربي را مي1 

 مطالعه فرمائيد.« المعارف ةدائر»در  «ترانسفورميسم و فيكسيسم»را در مورد 
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 كشد و در صدد پاسخ به بعضي از سؤالهاي مذكور آمده است.نقد مي

« ع» اكنون به این بخش خاتمه داده و سؤالها را جمع كرده به حضدور مكتدب اهدل بيدت    

 بریم تا برخورد آن را با این سؤالها مشاهده كنيم.مي

 

 « »بخش دوّم: مکتب اهل بیت 

 انسان چیست؟
اند. مكتبهاي غربي در حل اشكالها و سؤالهائي كه در بخش اول مشخص گردیدند، وامانده

اندد سدخت ناسدازگار اسدت. آندان همده       این واماندگي با آن حجم عظيم كاري كه آنها كرده

شدان  ات را شكافتند ولي از تبيين اصول مهم باز ماندند و ناچار علومي كه علت وجوديجزئي

اي جز پيش فرض ندارند. زیرا آنان ابتدا بود در وضعيت امروزي پایه« پيش فرضها»رهائي از 

 یك تعریف براي انسان گفتند و سسس به دنبال شناخت انسان رفتند.

 

 تعریف: انسان حیوان است.
حكمي همراه با اطالق انگاري، یك پيش داوري بزرگي بود كه علوم انساني  صدور چنين

را در یك چهار چوبة تنگ و با وظایفي از پيش تعيين شده و با مأموریتي مشخص )كه بایدد  

نتيجة هر تحقيق علمي به حيوان بودن انسان ختم شود( كاناليزه كرد. تا روزي كده ایدن پديش    

ه هر محقق غربي دارد تا به این تعریدف وفدادار بماندد( هسدت     داوري و این تعهد مصرّانه )ك

 علوم انساني به حل اشكاالت مورد نظر نائل نخواهد شد.

انسان حيوان است )خواه با پسوند برتر یا بدون آن( حيدوان چيسدت؟: حيدوان موجدودي     

است داراي جسمي كه نيازهاي مشخص دارد. و داراي یك غریزه كه با انگيزشهایش حيدوان  

 2كند.را در برآوردن نيازهاي جسمي تحریك مي

                                                
 باط با رفتارهایش.. این تعریف حيوان است در ارت2 
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انسان هم حيواني است با وصف برتري، نه با تفاوت ماهوي. بنابراین همة رفتارهاي انسان 

بينديم كده   نيز باید بر اساس اقتضاهاي غریزي و مطابق جاذبه و دافعة غریدزي باشدد. امّدا مدي    

عليه غریزه هستند، جامعه یك پدیدده   هائي كه انسان آنها را بوجود آورده برمهمترین پدیده

، همين طور است 2«جامعه ضد غریزة هر فرد است»گوید ضد غریزي است، اميل دوركيم مي

خانواده، حقوق، حياء، هنجار و ناهنجار، مالكيت، قانون، دادگاه كه همگي ضد غرایز انسدان  

غریزه به طور مدداوم در  هستند. هر كدام از اینها بر مجموعة قواعد ضد غریزي استوارند. كه 

 كنند.شكستن آنها تالش مي

ها را تعقل و مغز حسابگر انسدان  بنابر این راهي نيست مگر گفته شود كه همه این پدیده

و بر خود تحميل كرده است. اما گفتن چنين چيدزي اگدر بدا چشدم انددازي بدر        1پدید آورده

سدخت   7«امّدي »هداي  يده و اجتمداع  هاي اولنماید، در مورد جامعههاي كنوني آسان ميجامعه

هاي تاریدك قدرار   بستشود و محقق را در بندشوار است و با صدها مشكل علمي روبرو مي

هدا اقامده   اي كه بر غير مصنوعي بودن ایدن پدیدده  دهد. زیرا عالوه بر عالئم و قراین و ادلهمي

ي اوليده بده روشدني    هاشود )و در بخش اول به شرح رفت( جریان زندگي افراد در جامعهمي

طبيعي و پر از صميميت عاطفي  دهد كه رابطة آنها با جامعه، خانواده و... یك رابطةنشان مي

                                                
انگيزاند از آن جا كه جامعه وضدعيتي خداص دارد   گوید: جامعه احساس تبعيت را در ما بر مي. او مي2 

تواندد جدز بدا    كند. لكدن چدون نمدي   كه متفاوت از طبيعت ما افراد است هدفهاي خاص خود را هم دنبال مي

لبد. او خواهان آن است كه ما مندافع خدویش را از   طواسطه ما به آن هدفها برسد با ابهت تمام از ما یاري مي

هدائي كده زنددگي اجتمداعي     یاد ببریم و خدمتگزار او باشيم و ما را به انواع زحمات، محروميتها و فداكاري

كند. بدین سان ما در هر لحظه مجبدوریم بده قواعددي در رفتدار و اندیشده      بدون آنها ناممكن است، وادار مي

تدرین  ایم. قواعدي كه حتي گداه بدا عالیدق و بنيدادي    ایم و نه خواستهنه آنها را ساختهگردن نهيم كه خودمان 

 .741رجوع كنيد: مراحل اساسي اندیشه در جامعه شناسي ص  -اندغرایز مخالف

 ها باور شود.. یعني به مصنوعي بودن این پدیده1 

احساسات در ساختار آن نقش زیادي  اي كه عواطف واي، یعني جامعه. امي: طبيعي، مادر زادي، جامعه7 

 دارد و تعقل یا حسابگري مغزي چندان نقشي در آن ندارند.
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و احساسات دروني است و آنچه نقش معتنابهي ندارد حساب و كتاب تعقل و محاسبة مغدزي  

پس »گوید است. این حقيقت به حدي روشن و ثابت و انكار ناپذیر است كه اميل دوركيم مي

جامعده را افدراد بده وجدود     »و ایدن بداور عمدومي را كده     « جامعه اسدت  فردیت فرد ساختة

 پذیرد.نمي« اندآورده

اگر بناست به تعریف مذكور متعهد باشيم و جسارتي به پيشگاه ایدن پديش فدرض نشدود،     

راهي غير از سخن دوركيم وجود ندارد و باید گفت افراد را جامعه بده وجدود آورده اسدت    

تن دادن به چنين باوري اگر احمقانه نباشد یك خود باختگي ساده انگارانه است كه در  لكن

هداي علمدي و   شدود. شداید پدس از ایدن همده گرفتداري      چارگي و واماندگي پذیرفته مياثر بي

« انسان حيوان است»فرهنگي و تحمل اینهمه زحمات، وقت آن رسيده باشد كه صحت جملة 

هداي  راً چنين عصياني بر عليه این جمله، دیگر خط سقوط در تبيينبه زیر سئوال برود و ظاه

 كليسائي قرون وسطي را ندارد.

 

 تعقل و غریزه:
که شود. اما باید دانست انسان نيازهائي دارد و براي تأمين آنها به عقل و تعقل متوسل مي

نگدامي  و ه کوشاد. آورد بلکه فقط برای تاأمین آنهاا مای   عقل نیازها را به وجود نمی

افتد كه آن نياز خودش را به عقل نشدان دهدد و بدر دسدتگاه     براي تأمين نيازي به فعاليت مي

انگيزاندد و بده او مأموریدت    تعقل فشار آورد. در پشت سر عقل عاملي هسدت كده او را مدي   

است و عقل در دست او ابزاري بيش نيست. « غریزه»دهد. در تعریف باال این نيروي حاكم مي

هاي اجتماعي و فردي را مصنوعي بدانيم یا همة آنها را غير مصنوعي و اگر همة پدیدهبنابراین 

اي یا بعضي از آنها را مصنوعي و بعضي دیگر را غير مصنوعي، در همة این صورتها باید رابطده 

هاي مورد بحث مدا همگدي بددون    ميان آنها با غریزه و اميال غریزي باشد. در حالي كه پدیده

خواهدد نده   اند و غریزه نيز از آنها متنفر اسدت. غریدزه آزادي جنسدي مدي    غریزهاستثناء ضد 

شود. غریزه آزادي تصرف در هر مالي را خواستار اسدت نده   محدودیتي كه خانواده ناميده مي
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ها را، غریزه دوست دارد به هر كار و رفتاري كه بخواهدد بددون قيدد و    محدودیت مالكيت

شناسد، م هنجار و ناهنجار تضاد دارد. غریزه حقوق و حدودي نميشرط اقدام نماید و با مفهو

 سخت در تضاد است.« دولت»اند. غریزه با چيزي بنام غریزه قانون و دادگاه، دشمن

ها احساس نيداز كدرده و   پس كدام انگيزش درون و كدام حس دروني نسبت به این پدیده

 ها را به وجود آورد؟ها این پدیدهتعقل را وادار كرده است كه براي برآوردن آن نياز

ها را مصنوعي بدانيم باز اشكال و سؤال سر جاي توجه دارید كه حتي اگر همة این پدیده

كند. تعقل انسدان در جهدت   خود باقي است. زیرا عقل بدون انگيزة دروني و نهادي كاري نمي

فقط براي نيازهاي  منافع انسان است نه در جهت تحميل ضررهاي سنگين بر او. تعقل غریزي

كند و توان خروج از آن را ندارد. اگر ادعا شود عقل بدون پشتوانة دروني كده  غریزي كار مي

كندد بایدد گفدت    سازد و بر او تحميدل مدي  كند و بر عليه غریزه پدیده ميغریزه باشد كار مي

 خواهد؟.انگيزة این كار عقل چيست؟ كدام نياز نهادین است كه چنين كاري را از عقل مي

 

 فطرت:
انسان حيوان نيست، موجدود دیگدري اسدت بدا ماهيدت دیگدر،       « ع»در مكتب اهل بيت 

درست به ميزاني كه حيوان با نبات تفاوت دارد. انسان هم به همان ميزان با حيدوان تفداوت   

اسدت و غيدر از نيازهداي    « نهداد غریدزي  »ماهوي را دارد. حيوان موجودي است كه نهداد او  

تر از انسان است و نصف نيازهاي انسان را دارد و به دیگري ندارد. حيوان آسودهغریزي، نياز 

اند، و این تنها به خداطر ایدن   هاي مورد بحث در زیست حيواني پدید نشدههمين جهت پدیده

هداي  نيست كه حيوان عقل ندارد. زیرا یك موجود غير عاقل و در حد حيوان هم اگر انگيزه

رود. و چون عقل ندارد خيلي هم تند و افراطدي و  ه باشد دنبال آن ميدروني براي چيزي داشت

 ریزد.زند و بر هم ميرود و براي بدست آوردن آن نيازها جهان را بر هم ميعجوالنه مي

نمایدد كده اگدر نيازهدا و     از سوي دیگر اصول ترانسفورميسم و تكامل حكدم قطعدي مدي   

در اثر تحریكات ناشي از آن نيازها، انددام جسدمي   ها در نهاد یك جاندار بوده باشند، انگيزه
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ها در نهاد حيوان براي چندين  گردد، اگر نيازها و انگيزهجاندار براي تأمين آن نياز مجهز مي

هائي وجود داشتند دستگاه مغز حيوان نيز مانند دستگاه مغز انسان به ابزار آنهدا مجهدز   پدیده

هاي دروني موجود جاندار یك و نيازها و انگيزه گشت ميان دستگاه توسعه و دستگاه مغزمي

 سنت و رابطه تخلف ناپذیري وجود دارد.

داند. اسالم عالوه بدر غریدزه   اسالم حيوان را داراي یك نهاد و انسان را داراي دو نهاد مي

كه این  2)كه حيوان هم آن را دارد( به كانون دیگر به نام فطرت در وجود انسان، معتقد است

هداي دیگدر اسدت.    نون دیگري است انباشدته از نيازهداي دیگدر و خيزشدگاه انگيدزه     نهاد كا

هائي از قبيل: خانواده، حقدوق، هنجدار و ناهنجدار، مالكيدت، قدانون،      هاي فطري پدیدهانگيزه

دادگاه و اساساً چيزي بنام جامعه را به وجود آورده است. و اینجاسدت كده فعاليتهداي عقدل     

 انسان دو نوع است:

 عقل غریزي.الف: 

 ب: عقل فطري.

كند. و یك مصدل  نيدز بدراي    استفاده مي 1یك قاتل براي انجام قتل از طرح و نقشة عقلي

 جوید، اولي عقل غریزي است و دومي عقل فطري.اصالح از طرح و نقشة عقلي بهره مي

 

                                                
 آن فطرت الهي كه خداوند انسانها را با آن فطرت آفریده است. ة اهلل اليت فطر الناس عليها:فطر. 2 

شناسدي  انسدان  »و در «. و نفخت فيه من روحي»گوید: روح فطرت عبارت است از همان روحي كه مي

 هاي متفاوت است.از صحيفة سجادیه نقل گردید كه انسان داراي روح« 2

ها عقل و تعقل را غير از مغدز و  . مراد از عقل و تعقل در این مبحث اصطالح غربي آن است زیرا غربي1 

ح استفاده دانند. یعني در اینجا براي اینكه روي سخن با علوم انساني غربي است از این اصطالفعاليت مغزي نمي

« شديطنت »داند و عقلي را كه مطيع غریزه باشد فقط عقل فطري را عقل مي« ع»شده. و گرنه مكتب اهل بيت 

 كتاب عقل. 2نامد. رجوع كنيد: اصول كافي ج مي
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 فطرت یعنی چه؟
همده مطالدب آن    فقط براي پاسخ به این سؤال عنوان گردید. و در« 2انسان شناسي »فصل 

فصل تنها به دنبال این نكته بودیم، و روشن گردید كه گياه داراي یدك روح اسدت و حيدوان    

داراي دو روح و انسان داراي سه روح. و همين سومين روح، روح، فطرت است. به طوري كه 

 دومين روح )كه در حيوان هم هست( روح غریزه است.

شد كه عبارت بود از بيدان دیددگاه اسدالم در    يالبته در آن فصل هدف دیگري نيز دنبال م

از خرافداتي كده از   « ع»اصيل اسالم و اهل بيت  و سعي بر این بود كه نظریة« پيدایش انسان»

مسيحيت و یهودیت بر فرهنگ اسالمي نفوذ كرده، پاالیش شود. و تبيين واقعي اهدل بيدت از   

نم این سعي تا چه حد موفق بدود،  داپيدایش انسان و ساختمان وجودي آن، مشخص گردد. نمي

« ترانسفورميسم»معتقد نيست و « فيكسيسم»ليكن این مقدار هست كه روشن گردید اسالم به 

 نماید.ها، تفسير ميرا نيز با بياني متفاوت با بيان غربي

ها هزار سال قبل از آدم منقرض شده بودند، موجوداتي صرفاً غریزي انواع بشرهائي كه ده

ني درست همان تعریفي كه دست اندركاران علوم انساني غربي در مورد انسان حاضر بودند. یع

«. بشر حيدوان اسدت  »گویند، اسالم همان تعریف را در مورد بشرهاي قبل از آدم دارد كه مي

انسان »گوید البته این تعریف در مورد انسان حاضر نيز از یك جهت صادق است و اسالم مي

زیرا انسان كنوني نيز مانندد بشدرهاي قبدل از آدم    «. تش حيوان استحاضر با صرفنظر از فطر

نبودند. زیرا فطرت « انسان»است و در بشر بودن همه شریك هستند اما بشرهاي قبلي « بشر»

 هائي را كه منشأشان فطرت است نتوانستند پدید آورند.نداشتند و به همين دليل پدیده
 

 تعریف غریزه و فطرت:
آورند به شرح زیر بایدد  با توجه به رفتارهائي كه آن دو به بوجود مي غریزه و فطرت را

 تعریف كرد:
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های ناخود آگاه را برای حفظ خود )فارد( ایجااد   غریزه: نیروئی است که انگیزه

 کند.می

هاي ناخود آگاه را براي حفظ دیگران )خانواده و جامعه( ایجاد فطرت: نيروئي كه انگيزه

 كند.مي

برسدند، و  « خدود آگداه  »توانندد بده مرحلدة    هر دو مورد پس از انگيزش مي ها درانگيزه

 توانند همچنان در قالب ناخود آگاه فعال باشند.مي

 

 خصوصیات غریزه:
ماندد، و  غریزه كاربرد محدودي دارد. مثالً غریزه غذا به مح  سير شدن از كدار مدي   -2

يوان در صدد ذخيرة غذا براي آیندده  نگر نيست و لذا حجنسي. غریزه آیندههمين طور غریزة 

 آید و همچنين سایر غرایز:نمي

خواهد و دیگر كاري با اینكه ایدن  كند. غریزة تغذیه، فقط غذا ميغریزه كور عمل مي -1

 غذا چيست، از كجاست و چرا باید غذا خورد، ندارد.

 گرا است و كاري با كيفيت ندارد.غریزه كميت -7

 شود. و لذا جهان حيواني از چيزي بنام پشيماني خبر ندارد.نمي« پشيمان»غریزه هرگز  -2

 

 خصوصیات فطرت:
شود )البته افرادي كه فطرت كاربرد نامحدود دارد. انسان هرگز از كار نيك سير نمي -2

 شان سركوب شده از این بحث خارجند(.فطرتشان توسط غریزه

ر صدد تأمين نيازهاي غریزي براي آینده نيدز هسدت. و   نگر است. حتي دفطرت آینده -1

 این نكته بس مهم است.

 كند.فطرت به طور چشم بسته و كوركورانه عمل نمي -7
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« پشيماني»كند، انگيزشي بنام فطرت در مواقعي كه انسان تحت سلطة غریزه اشتباه مي -2

 2دارد.

گرا است و گرایش شدیدي بده كيفيدت دارد. و اساسداً انسدان و جهدان      فطرت كيفيت -0

 گرائي.شود با جهان منهاي كيفيتمنهاي فطرت مساوي مي

 

 اقتضاها و انگیزشهای فطری:
ها و اقتضاهاي آن را در عينيت و واقعيت خارجي در زندگي شناسيم و انگيزهغریزه را مي

بينديم، بندابراین   اربرد آن را در اقتضاها و رفتارهاي حيوان مدي كنيم و كحيوانات مشاهده مي

هداي دیگدر را در نهداد    هائي كه تاكنون شده(، اگر بتوانيم اقتضداها و انگيدزه  )عالوه بر بحث

ایم كانون دیگري در انسان بنام فطدرت  انسان شناسائي كنيم كه در نهاد حيوان نباشد، توانسته

 را اثبات نمائيم.

ها و اقتضاهاي غریزي باشدند و نده در طدول    ها و اقتضاها باید نه از سنخ انگيزهاین انگيزه

اي نشأت یافته از آنها قرار گيرند. و نه در صورت تكامل یافتة آنها باشند و نه فرعي و شاخه

آنها باشند، بلكه كامالً در عرض آنها و بلكه در جهت خالف آنها باشند. اینك موارد زیر از 

 ستند:این قبيل ه

 انگيزشهاي هنري. -2

هدائي كده شدبكة تحدریم جنسدي را بوجدود       انگيزش تحریم شدبكه جنسدي )انگيدزه    -1

 اند(.آورده

 انگيزش مودّت. -7

                                                
هدا و  نيسدت. زیدرا دیوانده   « عمدل عقالندي  ». توجه به این نكته مهم الزم است كه پشيماني صرفاً یك 2 

دهند نيز احساس پشيماني نسبت به بعضي چيزها دارند، و بلكده  يروي تعقل را از دست ميافرادي كه كامالً ن

جا یا بجا بودن پشيماني در آنها موضدوع دیگدر اسدت آنچده مهدم      شود. بيتر هم مياین احساس در آنها شدید

 است وجود این حس در آنهاست.
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 انگيزش رحمت )دلسوزي(. -2

 انگيزش پشيماني )خود نكوهيدن(. -0

 انگيزش خنده. -6

 انگيزش گریه. -3

 

 هنر:
ري هستند كه حيوان با آنها كامالً اجنبي اسدت،  زیبا شناسي و زیبا طلبي و زیبا سازي، امو

هنر در خوراك )آشسزي(، ایجاد تغيير در مواد غذائي. و هنر در امور جنسي، تدزئين بده هدر    

خواهدد و  معني مورد توجه حيوان نيست، حيوان تنها انباشتگي شكم و اقنداع شدهوت را مدي   

اهدد و زیبدائي آن بدرایش    خوزیبائي برایش معني ندارد. یك حيوان فقط جدنس مخدالف مدي   

دهندد كده   مطرح نيست. بعضي از حيوانات مؤنث نسبت به هيكل جنس نر گرایش نشان مدي 

 همان كميت گرائي است، نه زیبا گرائي. و همين طور است نسبت به سایر مصادیق هنر.

 

 شبکۀ تحریم جنسی:
بداور  « ارممحد »انسان در هر زمان و در هر مكان و در هر شرایط زندگي به چيزي بندام  

داشته است و این اصل در ميان همة اقوام و ملل و نيز بوميان دور افتاده و عقب مانده بصورت 

 2یك اصل خدشه ناپذیر بوده و هست.

                                                
ید رفته است نسبت به اصل مسدئله هدي    یعني راهي كه فرو« توتميسم». توجيه شبكة تحریم جنسي با 2 

اي قابل بحث است. چرا در جهان حيوانات چيزي بده ندام تدوتم و    پدیده« توتم»ارزش علمي ندارد. زیرا خود 

اي قابدل تبيدين   تابو وجود ندارد؟ اگر شبكة تحریم جنسي به وسيلة توتم توجيه شود. خود توتم به چه وسديله 

اي به نام قبيله ندارد. در حالي كده اصدل حقدوق و قدانون و     قانون و جامعهاست؟ توتم معنائي غير از حقوق، 

كاو اسدت ارزش علمدي داشدته    جامعه در زیر سئوال است. اگر چنين توجيهي براي فروید كه فقط یك روان

از چالده در  »كند و به اصطالح مصداق باشد، براي یك انسان شناس و جامعه شناس مشكل جدیدي ایجاد مي
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خواهد و محرم و نامحرم بدرایش مطدرح نيسدت، پدس ایدن از      غریزه، اشباع شهوت را مي

 غریزه ناشي نشده است.

هدا و قبایدل و ملدل و بوميدان     در ميان جامعه شبكة تحریم جنسي از نظر شمول و وسعت

مختلف، تفاوت دارد كه محدودترین آن از ناحية اسالم اعالم شده و وسديعترین آن در ميدان   

بوميان مالزي مطرح است كه حتي شامل پسر عمو و دختر عمو، پسدر دائدي و دختدر عمده و     

اي كده اسدالم   ر همان محدودهشود، یعني اینها نيز به هم دیگر حرام هستند. دبالعكس نيز مي

تعيين كرده است. در همه جا و در هر عصري از تداریخ دقيقداً محتدرم بدوده و رعایدت شدده       

 2است.

 

                                                                                                               
 را دارد.« به چاه افتادنآمدن و 

با این همه حقيقت این است كه آن گوناگوني كه در جزئيات خيلي فرعي تحریم جنسي در ميدان بعضدي   

باشد. گونداگوني  نمي« تحریم جنسي»شود و مورد تمسك فروید است دليل بر سيال بودن اصل بوميان دیده مي

دهند. مگر همدة كارهداي انسدان در هدر     رخ ميدر جزئيات، یك سري انحرافاتي هستند كه در بعضي جاها 

زیند و اصدول تحدریم   اند و ميشرایط صحي  و مطابق اصل طبيعت اوست؟ صدها جامعه بر روي زمين زیسته

شان ثابت و مسلم بوده و هست. مادر و خواهر و دختر در همه جا و در هر زمان تحریم جنسي در ميان همة

هاي دیگر امري دیگر است كه به حسداب صدواب و خطداي انسدان     شده است. قب  و بسط تحریم در محور

 شود.گذاشته مي

شبكة تحریم جنسي یك پدیدة فطري است علت اشتباه بعضي از دانشمندان غربي از عدم شناخت چيدزي  

شود. و هر دانشمندي كه از چنين واقعيّتي خبر نداشته باشد اشتباهش طبيعي است و بایدد  بنام فطرت ناشي مي

 حق داد. به او

. در طول تاریخ زیست انسان گاهي تحریم جنسي در اصول، نيز نق  شده ليكن ایدن مدوارد بده تعدداد     2 

رسد. آن هم به صورت آئين و سنت یك جامعه در نيامده است. مثالً در ایران باستان فقط انگشتان دست نمي

رسيد. همان طور كه قبالً شدرح  ل مياز جمله حقوق اشراف بود و در ميان اشراف نيز به ندرت به مرحلة عم

 داده شد.
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 مودت و رحمت:
 روم(. -12)و وعل بينكم موّدة و رمحة 

به معناي )آرزو( و مودت یعندي: آرزوي حضدور دیگدران را داشدتن،     « ود»مودت از مادة 

كند كه یا بر روابط جنسي استوار اصلي به عواطف غریزي صدق ميحب و محبت در كاربرد 

است و یا بر روابط خوني و نژادي و اگر در مواردي خارج از محدودة جدنس و ندژاد بكدار    

در رابطة با افراد دیگر « ود»رود یك كاربرد دوم شبه مجاز است. اما كاربرد اصلي مودت و 

شود و شدبه  بكار رود كاربرد دومش حساب مياست كه اگر در مورد محدودة جنس و نژاد 

اش محبت دارد ولي مودت نددارد.  تر: حيوان نسبت به بچهگردد. و به عبارت صری مجاز مي

زیرا محبت انگيزة غریزي دارد و همانطور كه قبالً گفته شد توان و برد این انگيدزه محددود   

اش بدا سدایر   سدت مانندد رابطده   مادر با او درشود رابطةاست. به مح  اینكه بچه بزرگ مي

گردد. اما مودت محدود به كوچك و بزرگ بودن و یدا رابطدة خدوني داشدتن،     حيوانات مي

 نيست.

شدود اظهدار   گيرد و هنگدامي كده از آن جددا مدي    گاهي حيواني، به حيوان دیگر انس مي

تي بدا هدم   كند، این حالت را باید )عادت ناميد( نه مودت زیرا همين دو حيوان وقناراحتي مي

 زنند.هستند به خاطر مقداري علف به همدیگر شاخ مي

 

 رحمت:
دلسوزي حالتي است كه در هي  حيواني وجود نددارد. گداهي دو حيدوان در قبدال حملدة      

شتابند اما وقتي كده یكدي از   كنند و به یاري همدیگر ميحيوان دیگر از همدیگر حمایت مي

نماید بدون د، دومي این ماجرا را تمام شده تلقي ميشوگر اسير ميآنها در چنگال حيوان حمله

 اینكه احساس دلسوزي نسبت به او داشته باشد.

 نماید.بيهوده نيست كه اخالق تكنوكراسي غربي همين اصل را ترویج مي
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 پشیمانی و خود نکوهیدن:
حيوان كه یك موجود غریزي است از درك خيلي چيزها كامالً عداجز اسدت در قدرآن    

ت آیه راجع به اینكه انسان پشيمان شونده است )و هر اشتباه كاري باالخره پشيمان حدود هف

خواهد شد و این حالت با انسان یك رابطة قهري و جبري دارد( آمده است، غریزه خدوب و  

 فهمد و باصطالح حسن و قبحي براي او مطرح نيست تا پشيمان شود.بد را نمي

 

 گریه:
رحمت و دلسوزي است این تصور در مدورد گریده فدردي     شاید به نظر برسد گریه همان

كندد  نماید ولي نظر به این كه انسان براي خود هم گریه مدي براي فرد دیگر ظاهراً درست مي

شود كه اساساً انگيزش گریه تنها به دلسوزي به معناي دگر دوستي نيست بلكه یك روشن مي

د. یكدي از شدواهد فطدري بدودن و     شدو حالت كلي است كه در دو محور متمایز تحریك مدي 

غریزي نبودن گریه این است كه هر چده تربيدت و اخدالق امدروز غربدي در مسدير غریدزي        

دهدد تعدداد   شود. آمار نشدان مدي  نماید به همان اندازه از حضور گریه كاسته ميپيشرفت مي

د بده  زیادي از مردم غرب براي اینكه بتوانند گریه كنندد و درون خودشدان را راحدت نمایند    

برند تا در عالم مستي از سلطة تربيت غریزي كه برایشان تحميدل شدده، آزاد   مشروب پناه مي

شوند. و بتوانند گریه كنند. گرایش روز افزون زیسدت غربدي بده ماهيدت غریدزي و فاصدله       

گرفتنش از ماهيت فطري، موجبات حذف مدودت را فدراهم كدرده و در نتيجده فدرد غربدي       

كند در همدان  ترین جامعه زندگي ميبرد. یعني در حاليكه در فشردهيهميشه از تنهائي رنج م

 حال تنها است. و این یكي از نتایج علوم انساني غربي است.

 5كنند، پس از دو كارگر در روبروي هم با یك و نيم متر فاصله در دو سوي نوار كار مي

جامعة غربي ميليونها مورد از  دانند و نه سایر مشخصات را. درماه هنوز نه نام همدیگر را مي

 توان مشاهده كرد.این نمونه را مي
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اي بدراي )درد دل كدردن(   هاي مهم و وسيعي از بدنة جامعة غربي نه تنها زمينده در بخش

نمانده بلكه چنين مفهومي اساساً برایشان ناشناخته و مجهول مانده اسدت. و هدر چده اصدول     

 گردد.. فطرت سركوب شده و اقتضاهایش مقهور ميشودتر ميتر و غير فطريزیستي غریزي

هدائي بدراي تبيدين    البته مراد از سخنان باال انتقاد از جامعة غربي نيست. بدل ارائدة نمونده   

 فطرت و غریزه است.

از نظدر  « داراي دو شخصديت بدودن انسدان    -دو نفسه -دو كانونه»بهتر است روي مسئلة 

 اسالم بيشتر درنگ نمائيم:

اند كه یكدي از  در قبال هم مطرح شده« نفس»مي اعم از قرآن و احادیث دو در منابع اسال

آنها را باید كنترل كرد و تضعيفش نمود و دیگري را باید تقویت كرد. به دو گروه از تعبيرات 

 زیر توجه فرمائيد:

 

 آیات:

 یوسف( نفس هميشه و مدام بر بدیها وادار كننده است. -07) اّن الّنفس المارة بالسوء.

نازعدات( و   -25) هلوي فاّن اجلّنة هي املأوي.و اّما من خاف مقا  رّبه و هني الّنفس عن ا

 هر كس از خداي خود بترسد و نفس را از اميال سركش باز دارد مأواي او بهشت است.

 مائده( پس توجيه كرد بر او )قابيل( نفس او قتل برادرش را. 75) فطّوعت له نفسه قتل اخيه

تغابن(: و هر كس از بخل )خود گرائدي(   -26) و من يوق شّح نفسه فاولئك هم املفلحون.

 نفس خود در امان باشد. چنين افرادي رستگارند.

بدروز  )و خود مقدم داري( را  ها خودگرائينساء(: نفس -214) و احضرت االنفس الشّح:

 دادند.

و از « گمدان »كنند مگر از نجم(: پيروي نمي -17) ان يّتبعون ااّل الّظّن و ما هتوي االنفس.

 كند.هایشان اقتضا ميآنچه نفس

 یابد.شان نشأت ميبقره(: حسدي كه از نفس -255) حسدًا من عند انفسهم.
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 حدیث:

 ترین دشمنانت نفس خودت است.دشمن اعدي عدّوك نفسك:

 جهاد و مبارزه با نفس بزرگترین جهاد است. لّنفس هو اجلهاد االكرب:وهاد ا

 نفس خودت را دشمن قرار ده و با آن جنگ كن. اوعل نفسك عدّوًا جتاهده:

مجاهد كسي است كه با نفس خود  افضل اجلهاد من واهد نفسه: -اجملاهد من وهد نفسه

 اد كند.بهترین جهاد آن است كه كسي با نفس خودش جه -پيكار كند

كنند كده بایدد مهدار و    را در نهاد انسان معرفي مي« نفس»این قبيل آیات و احادیث یك 

 كنترل و حتي خوار گردد.

 گروه دوم:

 

 آیات:

شان را تباه كردند ایمان ، انعام(: آنانكه نفس15، 21)اّلذين خسرو انفسهم فهم ال يؤمنون 

 آورند.نمي

 اند.شان را تباه كردهآنان كساني هستند كه نفس هود( -12) اولئك اّلذين خسرو انفسهم

شدان را از  حشر(: خدا را فراموش كردند، پس خداوند نفس -25) نسوا اهلل فانسهم انفسهم

 یادشان برد.

 گر(.قيامت(: سوگند به نفس مالمتگر )محاكمه -1) و الّنفس الّلّوامة

 

 حدیث:

كسي كه نفس خویش را با كرامدت بددارد )بده     من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته:

 گردند.نفس خویش عزّت و ارزش قائل شود( شهوتها در نظر او پست مي

از شرّ كسي كه نفدس او بدرایش ارزش نددارد غافدل      من هانت عليه نفسه فال تأمّن شره:
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 مباش.

ارجمندترین شخص، كسي است كه براي  اعظم الناس قدرًا من ال يري الدنيا لنفسه خطرًا:

 تمام دنيا به اندازة نفس خود ارزش قائل نيست.

 نفست را گرامي بدار تا از هر پستي مصون بماند. اكر  نفسك عن كّل دنّية:

)ممكن است هر چيزي قابل جبران باشد( ولدي   اّنك لن تعتاض مبا تبذل من نفسك عوضًا:

دهدي جبدران كندي )اگدر نفسدت را      خویش از دست ميتواني آنچه را كه از نفس هرگز نمي

 دار كني جبرانش غير ممكن است(.لكّه

كنند كه باید در كرامدت و عدزّت   را معرفي مي« نفس»این گروه از آیات و احادیث یك 

داندد، نفدس   آن كوشيده شود. پس روشن است كه اسالم انسان را دو كانونده و دو نفسده مدي   

 غریزي و نفس فطري.

 

 ر فرهنگهای مختلف:فطرت د
این لفظ )یا واژة معادل آن( در فرهنگ غربي به معناي مترادف و مساوي غریدزه گرفتده   

 اند.معني شده« نيچر»شده است و هر دو لفظ به 

هاي معندوي در  در فرهنگ اسالمي نيز با اینكه فطرت منشأ تشخيص حسن و قب  انگيزه

مقام بيان تفاوت آن با غریزه نيامده است مسئله نهاد انسان تلقي شده است لكن كسي دقيقاً در 

مبحدث راه   2هميشه با یك مسامحه برگزار شده است. در كتداب معدارف )بخدش معدارف     

تا آنجائي كه مدن تحقيدق   « فطرت در انسان به منزلة غریزه در حيوان است»گوید فطرت( مي

وت غریزه و فطرت آمده لديكن  اي است كه مستقيماً در مقام بيان تفاام این تنها نویسندهكرده

سخت دچار اشتباه شده است زیرا تصور كرده است كه انسان تنها داراي یك كانون است در 

معرفدي  « دو كانونده »حالي كه سرتاسر آیات مربوط به انسان شناسي در قرآن نهاد انسداني را  

 نامند.مي« نفس لوامه»و كانون فطرت را « نفس امّاره»نمایند. كانون غریزه را مي

دانند و لدذا وقتدي كده افدرادي     ها )همانطور كه گفته شد( فطرت را همان غریزه ميغربي
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برآمدند و هر گونه هنجار و ناهنجار « حقيقي بودن حسن و قب »مانند انگلس در مقام انكار 

 پرسيدند ریشه و خاستگاهرا اعتباري دانستند كسي توان مقابله با آنها را نداشت زیرا آنان مي

شان پاسخي براي این سدؤال اساسدي   خوب و بد در كدام زاویه نهاد انساني قرار دارد؟ مخالفين

 نداشتند.

مردم قدیم )اعم از دانشمندان و عوام( باور داشتند كه رفتارهاي اخالقي حسن ذاتي دارندد  

و كند كه دروغ ذاتاً قبدي  اسدت قتدل، ریدا     و رفتارهاي ضد اخالقي قب  ذاتي، و عقل حكم مي

 شهوت پرستي ذاتاً قبي  است. راستي و دستگيري دیگران ذاتاً خوب است.

كشي را تشدویق نمدود و ایدن برنامده را     اما نيچه آمد، حمایت از ضعيف را قبي  و ضعيف

 براي اصالح نسل بشر پيشنهاد داد.

راسل محروم كردن افراد بد شكل و بد اندام و ضعيف را از امور جنسدي توصديه نمدود و    

نمایدد(  اول استفاده از دروغ، ریا و حيله را مشروع دانست )هدف وسديله را توجيده مدي   ماكي

فروید آزادي جنسي، حتي همجنس بازي را عامل نجات دهندة انسدان دانسدت. خدود انگلدس     

آنچده  »حذف خانواده را مرحله واالئي از كمال بشري دانست. این قبيل اشخاص اعالم كردند 

است كه بدر  « سنّت»داند عقل نيست بلكه دیگر را ذاتاً خوب مي بعضي چيزها را بد و بعضي

هائي از زندگي كند. اینان براي اثبات نظریة خودشان نمونهها چنين قضاوتي را مياساس عادت

قبایل مختلف مخصوصاً بوميان دور افتاده و عقب مانده جزایر، شاهد آوردندد. انگلدس اصدل    

را و دیگدري اصدل   « تدابو »و « تدوتم »را، و فروید اصدل   و...« مادر ساالري»و « چند شوهري»

 را.« برهنگي»

در این ميان مسئلة ترانسفورميسم و فيكسيسم و تحوّل نوع انسان از حيوان نيز به كمدك  

ها آمد و در نتيجه در جهان امروز اخالق سياسي بدر مبنداي ماكياوليسدم و اخدالق     این بينش

دگي بر پایة انگلسيسم و اخالق مالي، اقتصدادي بدر   جنسي بر اساس فرویدیسم و اخالق خانوا

 اساس تنازع بقاء استوار گردید.

بينش قدیمي )الاقل در عرصة علم و استدالل( محكوم گردید، زیرا اشخاص مذكور دیوانده  
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كردند كه عقل هرگز به قب  ذاتي چيدزي  نبودند، عقل داشتند و دانشمند هم بودند و اظهار مي

كند و در عمل روشن گردید كه مردمان عداقلي بده پيشدنهادهاي    كم نميو یا حسن ذاتي آن ح

را پيددا كدرد. و چندين    « علمدي »معناي مقابل « اخالقي»آنها عمل كردند. بطوري كه اصطالح 

تلقي گردید كه رفتار اخالقي یعني رفتار غير علمي. عواطف و احساسات سالم و نوع دوسدتانه  

 مي خارج و از نظر علمي با نوعي حماقت مترادف شدند.و دلسوزانه و... و... از دایرة عل

امروز هدي  كشدوري و بلكده یدك وجبدي از خداك كدرة زمدين از تدأثير ایدن اخدالق            

 در امان نمانده است.« اخالقيبي»

« عدم تعریف دقيق از عقل»عامل شكست بينش قدیم، قدیمي بودن آن نبود، بلكه علت آن 

 ؟. -فطري؟بود. كدام عقل؟ عقل غریزي یا عقل 

نظر به اینكه قدما اعم از فالسفة یونان مانند: سدقراط و مسديحيان و مسدلمانان ریشده و     

كردندد و كدانوني   ها و بدها در نهاد انساني معرفي نميخاستگاه مشخّصي براي تفكيك خوب

بردندد،  دادند، تنها از چيزي بنام عقدل ندام مدي   غير از غریزه براي انگيزشهاي انسان نشان نمي

بدون اینكه منشأ این عقل را بيان نمایند. لذا در مقام استدالل و تفسير عاجز مانده و شكسدت  

 خوردند.

هاي علمي ضد اخالقي غرب انجام دادند تنها ها و نظریهآنچه مسلمين در قبال سيل فرضيه

باشد و آنچه خارج مي« انسان شناسي»موعظه و نصيحت بود و هست و از بستر استداللي علم 

تاكنون در اخالق نوشته شده همگي بر پایة عقل است، عقلي كه تبيين نشده است و بدر پایدة   

حسن و قبحي كه عامل تشخيص دهندة آن در نهاد انساني بيان نگردیده است. علمداي مدا، در   

قرآن و احادیث، كاري انجام نيافتده اسدت.   « انسان شناسي»اند ولي در اخالق كار زیادي كرده

آیا انسان دو كانونه است یا داراي كانون واحد  -ائل در یك كلمه است: فطرتكليد همة مس

؟ در شرایط امروزي همانطور كه جبهة عقل بوسيلة عقل شكسدت خدورد    -به معناي غریزه؟

شكست واقعيتگرایان كه با تمسك بر یك سدري واقعيتهدا در زنددگي بوميدان و قبایدل دور      

الق جهان را تباه ساختند، بوسيلة خود واقعيت شكست شان را مستدل كردند و اخافتاده سخن
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شود آگاهند و خورند. همة مردم جهان از خطرهاي سهمگين كه از سقوط اخالق ناشي ميمي

جامعه جهاني سخت نگران آینده است، آیندة نزدیك. مسائلي از قبيل اخالق جنسي به كجدا  

تگدي تعدادل محديط زیسدت چده      انجامد، بدر هدم ریخ  رود؟ سرنوشت خانواده به كجا ميمي

اي كه چندین برابر آن مقدار سرانجامي دارد، بينش ماكياوليسمي با انباشته كردن مواد منفجره

است كه بتواند كرة زمين را ذوب نماید و... و... اینها واقعيتهائي هستند كه واقعيتگرائي علدوم  

 اند.رسانيده بست و شكستانساني غربي را به بن

 

 کدام عقل:
البته اوّلدي   -نماید: عقل غریزي و عقل فطريمي انسان شناسي اسالم دو نوع عقل را معرفي

 داند.را در حقيقت عقل نمي

قلت له: ما العقل؟ قال ما عبد به الّرمحن و اكتس  به اجلنان. قلت: فاّلذي يف 

 معاويه؟ فقال تلك الّنكراءو تلك الّشيطنةو و هي شبيهة بالعقل و ليست بالعقل.

عرض كردم: عقل چيست؟ فرمود آنچه به وسيلة آن خداوند شناخته و « ع»به امام صادق 

 عبادت شود و بهشت فراهم گردد.

گفتم: پس آنچه كه در معاویه بود چيست؟ )آیا معاویه با آن زرنگي و سياستمداري عقدل  

 نداشت؟(.

اسدت و عقدل   عقل بدلي( آن شيطنت است، آن شبيه عقل  -فرمود: آن بدل است )بدل عقل

 نيست. )اصول كافي كتاب العقل(.

عقل در خدمت غریزه، عقل نيست بدل عقل است، عقل در خددمت فطدرت عقدل واقعدي     

شدان بدر   شدود ولدي افدرادي كده غریدزة     است. عقل و اندیشه به هر معني از فطرت ناشي مدي 

 كند.شان مسلط است عقلشان بر عليه فطرت و در خدمت غریزه كار ميفطرت

اندد  شود آنانكه جبهة عقل را بوسيلة عقل ساقط كردند چگونه عاقل بودهروشن مياكنون 
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كنند با گستاخي تمام باید و واقعيتهاي نگران كنندة امروز جهان این حقيقت را دقيقاً تأیيد مي

تبيدين  »اند بندام  گفت فرهنگ دنياي قدیم و فرهنگ دنياي جدید هر دو، كليدي را گم كرده

 «.فطرت

 

 ر فرهنگ اسالمی:فطرت د
در فرهنگ اسالمي نيز تعریدف نشدده سدخن گزافدي نبدود،      « فطرت»اینكه گفته شد كه 

در چندین جا كلمدة غریدزه را بده    « تعليم و تربيت در اسالم»مرحوم شهيد مطهري در كتاب 

)چاپ صدرا( چنين آمده است: علم  01جاي فطرت به كار برده است، از آن جمله در صفحة 

ارسدطو  »آمدده اسدت    254گيدرد. و در صدفحة   یزه حقيقت جوئي سر چشمه مياساساً از غر

انسدان بده حكدم غرایدز ندوعي،      »باز در همدان صدفحه   « معتقد بود انسان دو نوع غریزه دارد

انسان كداري را از  »فرماید مي 225باز در صفحة « خواهد خودش را با جامعه تطبيق دهد.مي

 2«.فردي و خواه غریزه جمعيدهد خواه غریزه روي غریزه انجام مي

آمدد همدة   دانيم كه این بزرگوار در علوم اسالمي خصوصاً در علوم انساني اسالمي سدر مي

علماي ما بود و هنوز هم هست، عدم توجه ایشان به ماهيت اصدلي فطدرت موجدب شدده در     

 از كتاب مذكور، نظریده و پاسدخ مشخصدي ابدراز نفرمایدد، ایشدان      « معيار فعل اخالقي»باب 

 شمارند:بشرح زیر مي« كار اخالقي»هاي مختلف را در مورد نظریه

دگر دوستي: همين قدر كه كار انسان از حوزة خودي و فردي خارج شد و جنبة دگر  -2

 شود كار اخالقي.دوستي به خود گرفت، مي

این بيان، بيان تمامي نيست، زیرا ممكن است همان دگر خواهي هدم در  »فرماید سسس مي

اعدم از انسدان و غيدر     -حكم طبيعت باشد، مثل محبّدت مدادر   ي غریزي و طبيعي و بهموارد

                                                
هائي دارند تحت عنوان فطرت كه به همين نام چاپ شده است. در آن مباحدث سدخن را   . ایشان بحث2 

اندد. گویدا عداملي ایشدان را از     تا لبة تعریف واقعي فطرت پيش برده است ليكن متأسفانه باز در آنجا ایسدتاده 

 داشته است.باز مي« ي دو كانون است به نامهاي غریزه و فطرتانسان دارا»اینكه تصری  كنند 
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توان آن نسبت به فرزند. هر حيواني به حكم غریزه، فرزند خود را دوست دارد آیا مي -انسان

 «.را كار اخالقي ناميد

ایراد ایشان كامالً وارد است بشرط آنكه طرف نگوید محبت به فرزندد از خدود دوسدتي    

شود و براي اشباع غریزة خود مادر است و اساساً ربطي به معناي علمي دگدر دوسدتي   شي مينا

ندارد. ثانياً دگر دوستي در معناي اخالقي آن مانند دوست داشتن فرد اجنبي كه مصداق حقيقي 

اخالقي باشد از طبع و طبيعت بشر نيست؟ آیا منشائي غير از طبع و نهاد انسان دارد؟ این همان 

است كه مستمسك انسان شناسان غربي قدرار گرفتده اسدت و بده موجدب آن مددعي        سخني

 اند كه اخالقيات منشأ اعتباري دارند.شده

عددم  »معيار، عقل است: همان نظریه قدما كه قبالً شرح داده شدد. عدالوه بدر اشدكال      -1

ن مبندا  فرمایند: گرچه اخالق سقراطي بدر همدي  كه گفته شد، خود ایشان نيز مي« تعریف عقل

اي اسدت كده   اي قایل نيستند به هر حال ایدن هدم نظریده   است )امّا( حكما برایش چندان پایه

 معيار فعل اخالقي عقالني است.

گوید: فعل اخالقي فعلي است كه مطلق باشد یعني انسان آن را نه به وجدان: كانت مي -7

دان سرچشدمه  خاطر غرض بلكه به خاطر خود آن كار و به حكم یك تكليدف كده از وجد   

 گيرد، انجام دهد.مي

فرماید: آیا اساساً ممكن است انسان كاري را انجام دهدد  آنگاه در بررسي نظریة كانت مي

هدم كده در نهایدت    « ع»كه از آن منظوري براي خود نداشته باشد؟ اگر علي بدن ابدي طالدب    

؟ بایدد   -رد یا نده؟ بكرد آیا در عمق وجدانش از این كار لذّت ميخلوص ایصال نفع به غير مي

اند اشدكال دیگدري هدم دارد و آن عددم     افزود: نظریة كانت غير از اشكالي كه ایشان فرموده

است. وجدان چيست؟ منشأش كدام زاویدة نهداد انسدان    « وجدان»ارائة یك تعریف علمي از 

 دانند بدون آنكه خاستگاه عقدل را بيدان  است؟ درست مانند نظریة قدما كه عقل را معيار مي

 كنند.

اسدت ولدي بدا ایدن فدرض كده       « دگر دوستي»دگر دوستي اكتسابي: معيار فعل اخالقي  -2
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گردد نه طبيعي. بنابراین دو نوع دگدر دوسدتي   دوستي دیگران بطور اكتسابي در انسان پدید مي

هست: الف: دگر دوستي طبيعي مثل محبت مادرانه و تعصبهاي قومي و فاميلي ب: دگر دوستي 

 ي انسان به حكم طبيعت چنين حالتي ندارد بلكه اكتسابي است.اكتسابي، یعن

ایدنهم یدك نظریده    »وي در مورد این نظریه تنها به این جمله بسدنده فرمدوده اسدت كده     

 2«.است

هاي اخالق جنسي غرب و اخدالق سياسدي و   اما باید گفت این همان نظریه است كه پایه

فرویدیسم و انگليسدم غيدر از ایدن، سدخني     اقتصادي غرب بر آن استوار است و ماكياوليسم و 

و پيروي از سنتها. پدس اخدالق منشدائي در    « اعتباري»و « قرار دادي»گویند. اكتسابي یعني نمي

 ذات انسان ندارد.

اش رضداي حدق باشدد. ایشدان     رضاي خدا: فعل اخالقي فعلي است كه هدف و انگيزه -0

فدت در ایدن صدورت بایدد همدة افعدال و       گيرد در حالي كه بایدد گ اشكالي بر این نظریه نمي

فعدل اخالقدي باشدد، حتدي غدذا خدوردنش در حالدت تنهدائي و         « ع»كارهاي حضدرت علدي   

خوابيدنش و... در صورتيكه چنين نيست درست است كه همة افعدال آن حضدرت صدحي  و    

شدود و موضدوع بحدث    ناميده مي« فعل اخالقي»سالم و مطابق عصمت بود امّا آنچه اصطالحاً 

هدا در یدك   تمام ایدن نظریده  »فرمایند ت، چيز دیگري است. همانطور كه خود ایشان ميماس

 «.مورد اتفاق نظر دارند و آن اینكه اخالق باالخره خروج از حوزة خودي و فردي است

پس كارهاي فردي و خودي و لو براي رضاي خدا باشد مانند خوردن غذا و خوابيددن، در  

 شد هر چند كه فعل ضد اخالق هم نيست.بااین اصطالح فعل اخالقي نمي

پذیرد كه انسان به حكم آن در جهت نفدع  مي« وجدان اخالقي»در پایان چيزي را به نام 

دیگران كار كند و از آن لذت ببرد ولي باز تعریدف و منشدأ وجددان همچندان بددون تبيدين       

                                                
خواهيم دید كه این همان نظریة مرحوم عالمة طباطبائي است كه خدالي از  « منشأ جامعه». در مبحث 2 

شود. همان طدوري كده   اشكال نيست. زیرا اگر دگر دوستي را اكتسابي بدانيم، جامعه یك پدیدة مصنوعي مي

 معتقد است.عالمة طباطبائي 
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 ماند.مي

است اگر كاري تنها بر اساس اقتضداهاي فطدري    «فطرت»معیار کار اخالق باید گفت: 

است و اگر بر اساس اقتضداهاي غریدزي همدراه بدا تأیيدد و امضداي        فعل اخالقیانجام یابد 

است و اگر بر اساس اقتضداهاي صدرفاً غریدزي و در     غیر اخالقیاقتضاهاي فطري باشد فعل 

 است. ضد اخالقیجهت مخالف اقتضاهاي فطري انجام یابد فعل 

و فطرت باشد، درست اسدت و هدم بدر اسداس     « نفس لوّامه»مراد از وجدان همان  و اگر

باشد و االّ بایدد مانندد   تعریفي كه از فطرت گفته شد یك مسئله تبيين شده و غير مجهول مي

گردد. و یا چيز اخالقي ميناميد، كه مبناي اخالق بي« وجدان ژنوي»یا « وجدان تكنوكراسي»

 باشد.مي تبيين نشده و ناشناخته

 

 ها:سیطرة کمّیت
گراست، این حقيقت در مباحدث قبلدي روشدن گردیدد زیدرا هندر، مدودّت،        غریزه كميت

جائي در عالم غریزه « كيفيت»رحمت، و پشيماني در عالم غریزه مطرح نيست و بر این اساس 

ت ترین مسائل اجتماعي امروزي در غرب، بدراي دسد  ندارد. و در اینجاست كه یكي از پيچيده

كند. آیا قيمت سر سام آور تابلوهدا، تمبرهدا،   اندركاران علوم انساني اجتماعي، خود نمائي مي

هاي هنري در جهان امروزي به دليل رشد زیبا خدواهي و زیبدا شناسدي مدردم جهدان      مجسمه

است، یا این پول دوستي و غریزه اقتصادي است كه هنر را نيز تسخير كرده و از فطرت سدوء  

 ؟.-نماید؟استفاده مي

به عبارت دیگر: محصوالت هنري درست مانند سيم و زر و اسكناس ارزش صرفاً اعتباري 

شان اقناع بالند حسّ تملك و تصرفدارند؟ و افراد تنها از اینكه مالك آنها هستند به خود مي

 ؟-برند؟برند، یا براستي از زیبائي آنها لذت ميشود و از این جهت لذت ميمي

سه ميان قرون رنسانس )و حتي قرون وسطي( و ميدان سده قدرن اخيدر كدامالً      با یك مقای
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شود كه در فرهنگ غربي دو تاریخ كامالً مشخص براي هندر و محصدوالت هندري    روشن مي

گشت، اینك هنر براي پول است. یدك اثدر   وجود دارد. در قرون رنسانس پول فداي هنر مي

مبر معمولي غير هندري و آن نيدز بدا یدك اثدر      باستاني ساده و عاري از هر نوع هنر با یك ت

 هنري ظریف، ارزشهاي هم سنخ دارند، نه ارزشهاي متفاوت.

« سدوختن »اي كه به محدور  گرا به بار آمده از موسيقيفرد غریزه كه تحت تربيت، غریزه

را « بشنو از ندي »شناسد كه بخاطرش بسوزد تا پيام آید زیرا او چيزي را نميباشد خوشش نمي

 هاي غریزي و تحریك كننده است.یابد او تنها خواستار موسيقيدر 

معندي نددارد   « سوختن»حيوان یك موجود غریزي است و لذا در عالم حيوان چيزي بنام 

هر چند در اثر موسيقي تحریك شود. زیرا انگيدزش مدودّت )بده معنداي مطلدق( در نهداد او       

 فطري دارد.شود كه منشأ نيست. سوختن از كيفيت خواهي ناشي مي

هدائي مانندد   اش زیست امروزي غرب است هرگدز داراي سدمبل  زیست غریزي كه نمونه

 حتي در زمينة جنسي هم نخواهد شد.« ليلي مجنون»

ها نيسدتيم بدل آنچده    ها و یا اسطورهما در اینجا در صدد طرفداري از پيدایش چنين سمبل

شد خواه ایدن واقعيدت الزم و قابدل    بامراد است تفاوت غریزه و فطرت در عرصة واقعيتها مي

تشویق باشد و خواه غير الزم و محكوم باشد. حضور یك اسطوره در یك جامعده بدا اینكده    

 باشد و حاكي از سنخيت آن جامعه با آن اسطوره است.اي بيش نيست یك واقعيت ميافسانه

 رد.سخن این است كه حيوان نه قهرمان ساز است و نه افسانه ساز و نه تاریخ دا

 

 اخالق و جامعه شناسان:
 اند، به دو دليل:جامعه شناسان بيش از همه خودشان را از اخالق آزاد كرده

ولدي توجده    2معتقدند كه جامعه شناسي تنها با واقعيات سر و كار دارد نه با حقدایق.  -2

                                                
كنند. خدواه ایدن ارزش مطدابق حقيقدت باشدد یدا نده.        ي آزاد مي«ارزش». آنان ابتدا خودشان را از هر 2 
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م را بده مدرد  « حقيقت»دهند یك اي كه ارائه ميگيريندارند كه با هر كشفي و با هر نتيجه

دهد. در ميان جامعه كنند و این مغالطه و تضاد روح جامعه شناسي را دائماً آزار ميمعرفي مي

شناسان معروف است كه اگر به ارزشها و حقایق توجه كنند كارشان غير علمي خواهدد بدود   

 نمایند.كنند كه دارند حقایق را كشف كرده و اعالم ميدر عين حال تصور مي

 «.عدم اطالع از واقعيتي بنام فطرت در نهاد انسان»نيست جز منشأ این تضاد چيزي 

« سيّال»شان دانند و دليلرا اعتباري صرف، مي« هنجارها و ناهنجارها»جامعه شناسان  -1

بينديم  شود، مدي اي ناهنجار ناميده ميگویند ما رفتاري را كه در یك جامعهبودن آنهاست. مي

گيریم بد بودن و ناهنجاري فته شده است پس نتيجه ميدر جامعة دیگر به عنوان هنجار پذیر

یك رفتار، و خوب بودن و هنجار بودنش در یدك جامعده ریشده در ذات و نهداد افدراد آن      

« مدادر سداالري  »هنجدار و  « پدر ساالري»كنيم كه در یك جامعه جامعه ندارد. مشاهده مي

شدان در ایدن   مثدال معدروف  باشدد و  ناهنجار است و در یك جامعة دیگر كامالً معكوس مي

شود بلكه یدك  زمينه همجنس بازي است كه مثالً در جامعة سوئد نه تنها ناهنجار تلقي نمي

گردد. همانطور كه در انگليس بعنوان یكي از حقوق مسلّم انسان رفتار معصومانه نيز تلقي مي

ر خددمت  شمرده شده و بصورت قانوني در آمده است و بدین ترتيب جامعه شناسدي غربدي د  

 آید.فرویدیسم در مي

سرّ این چيست كه همة علوم انساني غربي: روانكاوي، روان شناسي، جامعه شناسي، حقوق 

و اقتصاد، همه در یك جهت به طور مأمورگونه در خدمت تخریب اخالق هستند شاید ایدن  

 سرّ در موارد زیر نهفته باشد:

كده بديش از همده    ي سانشنا معهجاگوید: شگفت انگيز است كه موریس دو ورژه مي -2

اند در دربارة اثباتي بودن تحقيقات خودشان داد سخن داده« دوركيم»و « اگوست كنت»مانند 

                                                                                                               
اجتمداعي در  « هداي ارزش»كنندد همدان طدور كده     دهند نه بر حقایق. و توجه نمدي اصالت را بر واقعيات مي

هدا در مدواردي مطدابق    اقعيدت مواردي بر خالف حقيقت است و در مواردي مطابق حقيقت، و همين طور، و

 حقيقتند و در مواردي بر خالف حقيقت هستند.
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 2اند.واقع اغلب تحليلهاي علمي خود را با احكام ارزشي خاص خودشان مخلوط كرده

گوید: باید اقرار كرد كه بعضدي از محققدان معمدوالً جدوابي بدراي      سي رایت ميلز مي -1

كنندد زیدرا   كنند ندارند آنها نيازي هم در ایدن مدورد احسداس نمدي    سؤالي كه خود مطرح مي

كنند. جواب بسياري از مسائل آنها قبالً توسط صاحبان منافع تعيين و مسائل را خود طرح نمي

 1تعریف شده است.

عدم توجه به فطرت و مترادف دانستن آن با غریزه و تعریف انسدان بده عندوان یدك      -7

 موجود صرفاً غریزي.

علوم انساني غربي با اینكه مختلف و متعدد است و با اینكده هدر كددام از آنهدا در درون     

هاي متفاوت دارد، مدثالً تنهدا روان شناسدي هفدت مكتدب اسدت و       ها و مكتبخودش بينش

كالن و جامعه شناسي خرد دو مكتب اروپا و آمریكا در جامعه شناسي است.  جامعه شناسي

باشدد و بدا اینكده بينشدهاي     گدرا مدي  یعني جامعه شناسي در آمریكا در مقایسه با اروپا كالن

ماتریاليسي در همة این علوم با بينش ليبراليستي آن تفاوت دارد. با همة اینهدا و بدا همدة ایدن     

دهند كه تمدام سدطوح   را تشكيل مي« هرم واحد»جموعة این علوم یك اختالفات و تفاوتها م

محكوم كدردن  »بينيد كه اش نگاه كنيد یك چيز را ميآن با هم مساوي است و از هر جانب

 است.« اخالق

هایش قرار دهيد یك چيز را له و ماليده این هرم عظيم و سنگين را به هر كدام از جانب

ست و رسالت این هرم ساختن یدك موجدود صدرفاً غریدزي از     ا« فطرت انسان»كند و آن مي

 انسان است.

و  آیا فلسفة نيچه و فلسفة ماتریاليسم تاریخي انگلس و بينش جامعه شناسدان كمونيسدت  

تدوان مالزمدة   آورد فرویدیسم با هم تفداوت دارد؟ آیدا مدي   نظریة جامعه شناسان ليبرال و ره

اش كشور سوئد. این كشور چون در نكار كرد؟ نمونهكمونيسم جنسي را با كمونيسم اقتصادي ا

                                                
 .75هاي علوم اجتماعي ص . رجوع كنيد: روش2 

 .222 -227. رجوع كنيد: بينش جامعه شناسي ص 1 
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كمونيسم جنسي پيش رفته است لذا با اینكه پادشاه دارد از كشورهاي سيوسياليسدتي در امدور   

برد و حذف خانواده اصل اقتصادي سوسيالتر شده است، كمونيسم جنسي، خانواده را از بين مي

ذف انگيدزة پدس اندداز، یعندي همدان      را. و حد « پدس اندداز  »را. و حذف ارث انگيزة « ارث»

 كنيم.افراد جامعه سوئد در عينيت خارجي مشاهده مي %57كمونيسم كه امروز در 

 

 اسالم و سیّال بودن هنجارها:
مردم شهر لوط به همدیگر گفتند لوط و  قالوا اخرووهم من قريتكم اهنم اناس يتطهّرون:

گدرا، هسدتند و از همجدنس    ردمي پاكيزگيیارانش را از شهر خودتان بيرون كنيد زیرا آنان م

 آید.بازي خوششان نمي

گدرا هسدتند و   شوند بده جدرم اینكده پداكيزه و پداكي     لوط و یارانش محكوم به تبعيد مي

 شود.گرائي رسماً به عنوان یك ضد ارزش و جرم اعالم ميپاكي

و « واقعيّدت »توانندد در  اسالم دقيقاً توجه دارد كه بعضدي از هنجارهدا و ناهنجارهدا مدي    

ها را خوبترینهدا تلقدي   تواند بدترینعينيت خارجي سيّال باشند و انسان موجودي است كه مي

سديّال نيسدتند. علدوم انسداني غربدي واقعيدت را       « حقيقت»كند اما هنجارها و ناهنجارها در 

 نماید.پرستد و حقيقت را تباه ميمي

هاي قعيت هم تنها به صورت نمونهجالب اینكه سيال بودن هنجار و ناهنجار در عرصة وا

نادر )مانند شهر لوط یا مانند فالن سنت در ميان فالن قبيله بومي فالن جزیره( در تاریخ بشر 

اكثریت مردم در روي زمين در طول همدة تداریخ، هنجارهدا و    »رخ داده است آیا خود اینكه 

دانسدتند، یدك واقعيدت    يو مثالً همجدنس بدازي را ناهنجدار مد    « اندناهنجارهاي ثابتي داشته

 نيست؟!

 ؟-؟2گيردمي قرار پرستش مورد نادر واقعيت و شودمي محكوم غالب واقعيت علت چه به

                                                
 . این موضوع در مبحث لباس و حياء توضي  بيشتري خواهد داشت.2 
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 انحرا :
بنداميم؟  « انحراف»چه عاملي، علمي و كدام اصل علمي مانع از این است كه موارد نادر را 

كند )همانطور كه تصری  مي داند به مالزمة آن نيزعلوم انساني غربي كه اخالق را موهوم مي

از ریمون آرون شنيدید( جرم و انحراف به معناي جامعه شناختي كلمه مفهوم عبث و موهوم 

 است و همينطور عدالت.

شدان  نمایند و اسدتدالل اینان با تكيه بر موارد نادر چيزي بنام جرم و انحراف را انكار مي

و صدد البتده   « افتد پس قتل یك هنجار اسدت ميچون قتل در جهان اتّفاق »شبيه این است كه 

 شان این است.كه عين صراحت سخن

شود و هر كار و كدردار و  انسان هرگز منحرف نمي»نتيجه روشن این بينش این است كه 

 «.رفتاري را انجام دهد عين راستي و درستي است.

د، خدارج اسدت و   در ميان علوم انساني غربي تنها یك علم از هرمي كه در باال بيان گردی

خواهد و هم انضباط را، تا سياستمداران است كه این علم هم اخالق را مي« علم مدیریت»آن 

هاي خودشان را انجام دهند جرم، بزه، انحراف. تنها در و دولتمردان به آساني بتوانند خواسته

گيرد مي جان« حقيقت»یابند و در این قاموس قاموس مدیریت معاني حقيقي خویش را باز مي

شود كه از حقيقت پيروي نماید. علم مدیریت غربي از انسان چيزي را مجبور مي« واقعيت»و 

خواهد كه سایر علوم غربي از آن جمله انسان شناسي چندان تعریدف و تفسديري از انسدان     مي

ناميددیم و وجددان غربدي را    « اخالق تكنوكراسدي »ندارد. به همين جهت ما انضباط غربي را 

 پردازیم:خواندیم. اكنون به شرح مختصر این موضوع مي« ژنويوجدان »

 

 وجدان ژنوی: -اخالق تکنوکراسی
سي رایت »و « موریس دو ورژه»من بدون اینكه روند علوم انساني غربي را )همانطور كه 

اش را در مباحث پيش عرض كردم، علوم انسداني  اند و نمونهها دانشمند دیگر گفتهو ده« ميلز
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ا به اینكه در خدمت صاحبان منافع و سياستمداران است متهم كردند( به بازیچه بودن ر غربي

در دست صاحبان منافع متهم نمایم و یا روح علوم انساني غربي را الهام یافته از اقددام جهداني   

یهود براي انتقام از جهان، بددانم فقدط بده شدرح یدك مداجرا در واقعيدت جامعدة اروپدائي          

گویم نه از حقيقت یا ارزش. پس از سقوط كليسا و الح سخن از واقعيت ميپردازم و باصطمي

اش )سقوطي كه نتيجة اقدامات ناهنجار كليسدا در لبداس هنجدار بدود(     هاي انگيزسيوندادگاه

داد و جدایگزین انضدباط و اخدالق دیندي     آنچه باید زندگي فردي و اجتماعي را سدازمان مدي  

وم انساني از انجام چنين وظيفة سنگيني عداجز بودندد زیدرا    گشت، علوم انساني بود. اما علمي

شتابي كه این علوم براي شكست دادن كليسا در حذف هنجارها و ناهنجارهدا و تبداه كدردن    

هاي توانست فروكش كند زیرا دست برداشتن از ضربهاخالق داشتند فروكش نكرده بود و نمي

د بنابراین علدوم مدذكور مجبدور بدود )و     مهلك براي اخالق با احياي مجدد كليسا مساوي بو

مجبور است( راه خودش را نه با آن شتاب بل با شتاب افزونتر ادامه دهد و سازماندهي جدید 

یا « اومانيسم»انصباط و اخالق را به عهدة عامل دیگري واگذار نماید این عامل عبارت بود از 

« اخدالق فطدري  »به جاي « ميميحقوق تر»مانند « اخالق ترميمي»وجدان ژنوي. بدین ترتيب 

 نشست.

اخالق حقيقي »نه « اخالق واقعي»شهر ژنو آلترناتيو واتيكان گردید. هم مركز و هم مبلّغ 

، شد. مركز صليب سرخ، مركز حمایت از محيط زیسدت، مركدز مدذاكرات صدل ،     «و واقعي

 حتي مركدز فرهنگدي مانندد یونسدكو و حتدي مركدز راهنمدائي جهانيدان بدراي حمایدت از          

سالخوردگان و یتيمان و... و سمبل انضباط جهان. در حالي كه نده اینگونده نكوكاریهدا و نده     

در شهر ژنو از  2ها، هي  كدام توجيه علمي در علوم انساني غربي ندارند.اینگونه هنجار گرائي

                                                
گویند كه مطابق اصول كنند و صریحاً نميتصری  نمي . دانشمندان غربي مگر تعدادي كم به این موضوع2 

پایه هستند و چون جسارت آن را ندارند مطلدب را از زبدان   معني و بيها، رفتارهاي بيو قواعد ما، نكوكاري

كند كه معلوم نيست نتيجة چنين اعالم علني چه خواهدد بدود.   كنند. ریمون آرون تصری  مياین و آن نقل مي

گوید: لكن گفتن این مطلب صالح نيست. زیرا اگر همه بدانند كه عدالت چيزي جدز  الت ميوي در مورد عد
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اي دیدن كردم كه مخصوص نوجوانان و جوانان بود، یكبار این موزة كوچك را با دقت موزه

 اما چيزي نفهميدم، یعني پيام آن را و هدف از تأسيس آن را دریافت نكردم.گشتم، 

توانستم دست خدالي برگدردم اینبدار بده روشدني      بار دوم به مطالعة آن پرداختم زیرا نمي

و مقایسدة آن بدا   « اخالق جنسي و خانوادگي حقيقي»دریافتم كه رسالت این موزه نشان دادن 

است و به عبارت دیگدر: در صددد محكدوم كدردن     « راسياخالق جنسي و خانوادگي تكنوك»

« اخدالق فطدري  »را بدا  « اخدالق ترميمدي  »واتيكان و اثبات برتري ژنو است و بقول اینجانب 

 كند.مقایسه مي

آنچه براي كشف علت آن بيشتر فكر كردم و وقت صرف كردم حضور دو نوع تابلو هدر  

از دوزخ و عدذاب كده مربدوط بده عصدر      كدام به تعداد مختلف در آن موزه بدود تابلوهدائي   

گفتم در یدك  هاي شاد مردم فعلي. با خود ميگشت و تابلوهائي از صحنهحاكميت كليسا مي

پردازد حضور این تابلوها چه معندي  موزة كوچك كه فقط به مسائل جنسي و خانوادگي مي

 كند؟دارد؟ و چه پيامي را القاء مي

را كده  « هنر عذاب»خواهند موضوع ها، تابلوها مي«پروتستانت»سسس دریافتم كه به قول 

كه به هندر عصدر رنسدانس و پدس از آن،     « هنر نشاط»هنر قبل از رنسانس نامگذاري شده با 

                                                                                                               
شدود احتدرام عددالت    هاي یك جامعه خودكدام و ندامعقول پرداخدت مدي    خراجي نيست كه به پيش داوري

 «.مراحل اساسي اندیشه در جامعه شناسي» 707ص  -چگونه محفوظ خواهد ماند.

داندد. و  زندد بداز اخدالق را الزم مدي    هداي اخدالق مدي   ویرانگري كه به پایههاي و ویل دورانت با حربه

شدود  فایده و بيهوده باشد. بلكه از این ميان معلدوم مدي  با وجود این هي  معلوم نيست كه اخالق بي»گوید: مي

مقدمدة تداریخ تمددن ص     -كه نظم اجتماع به بسياري از وسایل حفظ ميشود كه اخالق هم یكي از آنهاسدت 

یعني اخالق یك چيزي كه ماهيتًا قابل تبيين علمي باشد نيسدت ولدي بایدد نظدم جامعده را بدا اینگونده        «. 05

هاي اجتماع اسدت.  اي از هوي و هوسگوید: اخالق مجموعههاي احمقانه حفظ كرد. آناتول فرانس ميبرنامه

غربي )در هر قالب و با هر بينشدي و  داند. نتيجة همة علوم انساني پارتو همة رفتارهاي اخالقي را احمقانه مي

مكتبي باشد( بدون استثناء احمقانه بودن اخالق است ليكن كمتر كسي است كه گستاخي اعدالن آن را داشدته   

 باشد.
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نمایندد و رجحدان    2«القداء »را بر نوجوانان بيننده « اومانيسم»نامگذاري شده مقایسه نمایند و 

 واتيكان، اثبات نمایند. «خدا پرستي»را كه پيام ژنو است بر « انسان پرستي»

هاي غربي نظم و راستي جامعه« نظم»به هر حال، اخالق تكنوكراسي محصولي دارد به نام 

است كه هي  فدردي از  « نظم قبرستان»روح است و نمونة عالي آن اي دارند، ليكن نظم بيعالي

نظمدي  نيست كه بدي زند. اما این بدان معني اعضاي جامعه قبرستان، نظم قبرستان را بر هم نمي

 نظمي نادیده گرفته شود.جوامع جهان سومي و آنهمه مفاسد این بي

 

 اومانیسم:
هستيم و زمينة « پدیدة اجتماعي»به عنوان یك « اومانيسم»در این مبحث در مقام بررسي 

پدید آمدن آن مورد نظر است نه به عنوان یك جهان بيني با بایدها و نبایددهایش. اومانيسدم   

و انسانيت یعني همان اخالق. این واژه با ایدن  « اصالت انسانيت»در قبال « صالت انسانا»یعني 

باشد و محصول حذف فطرت است لديكن جریدان   آورد علوم انساني غرب ميمعنایش دقيقاً ره

شود كه گوئي تضادي ميان آن و اخالق وجود ندارد و اومانيسم فقط مسئله طوري برگزار مي

 تضاد دارد. «فشردگي قوانين»با 

باشد و قدانون یعندي محددود    قانون به هر معني و بر اساس هر مكتبي ضد آزادي فردي مي

نماید كده تنهدا خواسدتار كداهش     كننده. قانون عاملي است بر ضد غریزه. اومانيسم وانمود مي

كندد  قوانين است و سعي دارد انسان را حتي االمكان از پرس قانون برهاند و هرگز اعالم نمي

 ه در صدد قرباني كردن انسانيت در پيش پاي انسان است.ك

را از روي « اخدالق »تدوان عندوان   زیرا به هر صورت و به هر معني و با هر توجيهي نمي

اومانيسم برداشت زیرا این موضوع در هر صورت یك موضوع اخالقي اسدت. یعندي خدودش    

                                                
. القاء با تعليم و تربيت و درس، فرق دارد. كودكي كه تحت القائات بزرگ شود دیگدر تدا آخدر عمدر     2 

گيدري آینددة كدودك و    مطالب القاء شده نخواهد داشت. القاء یعني قالدب توان اندیشه و قضاوت را در مورد 

 كشي كردن آن براي ابدّیت.لوله
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 است.« انسانيت»یكنوع 

ه اومانيسم فرزند نامشروع علوم انساني غربدي اسدت   دهد كاین تضاد ماهوي علناً نشان مي

 زیرا این فرزند هي  گونه سازگاري با ماهيّت مادر ندارد.

اومانيسم ناچار است هم حقيقتاً و نيز واقعيتاً به چيزي بنام جرم، بدزه، انحدراف، ظلدم و    

امروز یك عدالت معتقد باشد بر خالف سایر علوم انساني غربي. و این تضاد بيروني آن است. 

جامعه شناس به وضوح حضور این دو تضداد را در همدة زوایداي زنددگي فدردي و اجتمداعي       

نماید و از فشارهاي روحي فردي و اجتماعي آن كدامالً آگداه اسدت.    جامعه غربي مشاهده مي

در یك جامعه دچدار تضداد   « بایدها، نبایدها»و « هاهست»وقتي كه تحليلهاي علمي و تفسير 

نماید آنگاه این تضاد از فرهنگ عمومي به روح اجتماعي و را دچار تضاد مي شود فرهنگمي

 دهد.فردي نفوذ كرده و آنها را تحت فشار قرار مي

 

 راز تداوم اومانیسم:
بایست اومانيسم به دليل تضادهاي مذكور از بين مطابق اصول شناخته شدة علوم انساني مي

رسد و شود و هميشه بگوش ميعرصة شعار ترویج مي بينيم كه این عنوان ولو دربرود ولي مي

 دهد.سازمان اخالقي جامعة جهاني را تشكيل مي

ها با مشاهدة هاي بين المللي است خصوصاً جنگ جهاني اول، غربيمنشأ این تداوم جنگ

شددند و در نتيجده محكدم بده دامدن اومانيسدم       « تدرس »آنهمه كشته و معلول سخت دچدار  

ها جلوگيري شود. اما تدرس منشدأ غریدزي    ة این شعار از تكرار آن منظرهچسبيدند تا در سای

دارد )در اینجا الزم است تعریف غریزه را مجدداً بياد آوریم( و قبالً بيان گردیدد كده غریدزه    

كاربرد محدود دارد، اگر یك انفجاري در نزدیكي انسان رخ دهد بيشتر موجدب ترسديدن او   

افتد. همين طور است زلزله و سایر عوامل ترس. دور اتفاق مي شود تا انفجاري كه در مكانمي

نمایدد و آقایدان   بينيم كه اومانيسم فقدط در محددودة اروپدا جندگ را محكدوم مدي      و لذا مي

اومانيست آتش بيار معركة جنگ در سایر نقاط جهان هستند حتي عوامل صليب سدرخ كده   
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از اروپا براي نيروي متجاوز جاسوسي  هاي خارجترین، اومانيستها هستند در جنگاومانيست

 نمایند.هم مي

اومانيسم در غدرب یدك شدعار صدرف نيسدت، راسدتي یدك واقعيدت اسدت كده داراي           

كاربردهاي مثبت هم است ليكن بدليل ناشي شددنش از غریدزه در جغرافدي قدومي و طبيعدي      

و درد چند نفر غربي آورد. رنج گردد. و لذا قهراً و جبراً سر از تبعي  نژادي در ميمحدود مي

كند ليكن درد و رنج ميليونها غير اروپدائي  شوند، درك ميرا كه مثالً در جهان سوم اسير مي

 كند.را واقعاً درك نمي

؟ بددیهي   -با این وضع اومانيسم را در كدام بخش و در كجاي علوم انساني بایدد جداي داد  

د داد تا در حوزة آن وارد شده و در است هيچكدام از آن علوم اذن دخول به اومانيسم نخواهن

زمرة اصول پذیرفته شدة آن قرار گيرد. مگر در علم مدیریّت كه خود مطدرود علدوم انسداني    

غربي است زیرا ارتباطي با نهاد انساني و طبع ذاتي بشر ندارد )البتده مطدابق اصدول آن علدوم(.     

 ؟ -مگر غير از این است كه مكتب باید به وسيلة علوم تبيين شود

دهد ایدن اومانيسدم در خددمت چده     و در این صورت این فرمول علمي است كه نشان مي

هدفي هست خواه بطور خود آگاهانه و مأمورگونه، خواه )در یك دید خوشدبينانه و كدامالً   

طرف( به طور ناخود آگاه. اشتباه نشود بحث سياسي نيست. بررسي یك پدیده اسدت و لدو   بي

 باشد.« جهانبيني»نامش 

 

 اخالق و انضباط:
اخالق مدیریّتي به معناي فوق كه آن را اخالق تكنوكراسي یدا اخدالق ترميمدي ناميددیم     

است و سمبل واالي آن انضدباط كنددوي زنبدور عسدل و انضدباط الندة       « انضباط»صرفاً یك 

مورچه است. همان طور كه قبالً گفته شد بعضي از دست اندركاران فلسدفه و علدوم انسداني    

اي است كه سمبلش كنددوي زنبدور عسدل    شان جامعهآلاند كه جامعة ایدهتصری  كردهغربي 

باشد. تعاون، نظم، تفكيك وظایف مشاغل و نيز جریان تخلّف ناپذیر امور در درون كندو مي
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 اند.را الگوي زیست اجتماعي معرفي كرده

ئي را پيشدنهاد  هدا و بعضي دیگر بدون اینكه به این ایدة خود تصدری  كدرده باشدند طدرح    

در « راسدل »اند. از بداب مثدال آنچده    دهند كه قطعاً از مشاهدة زندگي زنبور بدست آوردهمي

دهد چيزي است كه از مشاهدة زندگي زنبوران آموختده  ارائه مي« زناشوئي و اخالق»كتاب 

 گوید اصالح نسل بشر ضرورت دارد، باید افراد ضعيف و بدریخت و كودن و... ازاست، او مي

 ازدواج محروم شوند.

شدود بده طدور عمدودي در هدوا پدرواز       وقتي كه ملكه براي جفتگيري از كندو خارج مي

كند كه نرهداي  گيري آنقدر ادامه پيدا ميافتند این اوجكند زنبورهاي نر به دنبال او راه ميمي

 رسد.گردند تا اینكه قویترین نر به مرادش ميضعيف وامانده و برمي

دارد زیدرا او یدك   ت كه راسل این طرح را به عنوان نظریة فلسفي ابراز ميعجيب این اس

تواند در علوم تجربدي ارزش داشدته   دانيم كه مشاهده موردي، حداكثر ميفيلسوف است و مي

 باشد نه در فلسفه.

هدا  شكل ظاهري زندگي زنبور، مور و موریانه گول زننده است به طوري كه ماركسيست

را از این حشرات الهدام گرفتندد و ایدن الهدام     « و استهالك آن در جامعهحذف خانواده »نيز 

قرار دادندد  « ماتریاليسم تاریخي»اي، را به عنوان اصلي از اصول فلسفه تاریخ در تبيين مشاهده

 و در نتيجه، كمونيسم اقتصادي درون كندو را برنامه نجات دهندة انسان دانستند.

نيز یك محصول اندیشدة فلسدفي یدا انسدان     « ارگرينظام ك»اصطالح حاكميت پرولتر و 

كنم شناسي و یا جامعه شناسي نيست تنها یك برداشت ساده از زندگي زنبور است تصری  مي

كنم بر اینكه بخش عمدده و اصدول عمددة ایدن علدوم، علدوم       من علوم انساني غربي را متهم مي

يدده شدده و آنچده در ایدن بدين      انساني نيست بل علوم جانور شناسي است كه علوم انساني نام

بدان « علوم انساني»باشد این است كه چرا نام مخصوص مجهول است و علت آن نامشخص مي

 نهاده شده است.

آورد تحقيقات یك حشره شناس فراتر نرود پس این آورد علوم انساني از رهاگر بناست ره
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 همه هياهو و جنجال به نام علوم انساني چيست؟

به این سؤال الزم است: چه عيبي دارد زندگي زنبور عسدل الگدوي زیسدت    در اینجا پاسخ 

 اجتماعي و فردي انسان باشد؟

 در پاسخ به این سؤال تكرار تعریف غریزه و فطرت الزم است:

هاای نااخود آگااه را بارای حفاظ خاود )فارد( ایجااد         غریزه: نیروئی که انگیزه

 کند.می

را برای حفظ دیگران )جامعه( ایجااد   های ناخود آگاهفطرت: نیروئی که انگیزه

 کند.می

زیست اجتماعي زنبور یك زیست غریزي است و نباید ذهن ما را منحرف كند انضباط و 

یابد و به همين دليل از حل مشكالت بشر عداجز اسدت زنبدور    نظمش نيز از غریزه نشأت مي

ناداني كار او را آسان  داند كه چرا زندگي این شكلي دارد و همين ندانستن و جهل وعسل نمي

سازگاري ندارد، چرا كه انسان عالوه بر « دانمنمي»كرده است و مشكل انسان این است كه با 

 غریزه داراي فطرت هم هست بهتر است ادلة غریزي بودن زیست زنبور را به شماره آوریم:

 باشد.مي« جهل»بر اساس  -2

شدان را  ها سال پيش هم النةوران ميليونایستا و بدون تحوّل و منهاي تكامل است: زنب -1

 ساختند زنبوران امروزي نيز همين طور هستند.شش ضلعي مي

شدود و چيدزي   همة مسائل و وظایف و اهتمامها در محور كندوي واحدي محدود مي -7

 كندوها وجود ندارد.« جامعه جهاني»بنام 

كندد او تنهدا بدراي    ر نمدي هر زنبور با انگيزة تعاون و بخاطر سایر اعضاي كنددو، كدا   -2

 داند.كند ولي جز روالي كه غریزه به او داده راه دیگري نميكار مي« خود»

همانطور كه در تشری  خصوصيات غریزه گفته شدد غریدزه كداربرد محددود دارد و ایدن      

 كنيم.محدودیّت را در زندگي زنبور دقيقاً مشاهده مي

عني ممكن است زندگي جامعه بشري بدتر از تواند زندگي غریزي داشته باشد، یانسان نمي
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زندگي زنبور باشد ولي این موجود هرگز به زندگي زنبوري قانع نخواهد شدد او یدا بایدد بده     

زندگي مورد اقتضاي فطرت خویش دست یابد و به سعادت برسد و یا همچندان بده راسدت و    

ها به هر ينيم: جامعهبچپ خواهد زد. شاهد علمي این مدعا در عينيت واقعي این است كه مي

هاي خاص اجتماعي اند دچار پدیدهاندازه به سبك و خصوصيات زیست زنبوري نزدیك شده

اند كه زنبورها اند كه هي  حيواني دچار آن نشده است. مثالً مبتال به همجنس بازي شدهشده

 اي را ندارند.هرگز چنين پدیده

است. از زبان حضرت لدوط خطداب بده    اي در قرآن داریم كه در این موضوع معجزه آیه

 گوید:مردم شهر لوط مي

آیدا مرتكدب عمدل قبيحدي )مرتكدب       اتأتون الفاحشة ما سبقكم هبا من احد من العاملني:

شوید كه هي  كدام )هي  موجودي( از عالميان در این عمل ناشایسدت بدر شدما    ناهنجاري( مي

 2پيشي نگرفته است.

كدرد و  مدن بين النهرین را به تمدن مصدر وصدل مدي   اي كه تشهر لوط در سه راهي جاده

كرد، قرار هاي جدید هند، ایران جنوبي و یمن را به جاده اول وصل ميكه تمدن «بخور»جاده 

هاي مختلف آن روز، و به اصطالح كاروان سراي جهدان  داشت. این شهر محل تالقي فرهنگ

بود و به طور دموكراتيدك )یعندي    بود و رفاه آن بيش از شهرهاي بزرگ بين النهرین و مصر

گویدد شدما دچدار    شد. لوط به این مردم ميبدون حاكمي بنام شاه و یا دولت مستبد( اداره مي

اید كه نه در عالم حشرات و نه در عالم حيوانات، چندين چيدزي اتفداق نيفتداده     اي شدهپدیده

 1است این پدیده در هي  جاي جهان هستي جاي ندارد.

                                                
 سورة اعراف. 45. آیه 2 

و با تكيه بر اینكه علدم كداري بدا ارزش    « واقعيتگرائي». یعني اگر همة رفتارهاي ضد اخالقي با بهانة 1 

نيدز  « واقعيتگرائدي »صرفنظر شدود، بداز بدر اسداس همدان      ندارد، توجيه شوند و از این همه اشكاالت اساسي 

رود و مولود علدوم انسداني غدرب    توجيهي براي پدیدة همجنس بازي )كه امروز به سرعت در جوامع پيش مي

است( وجود ندارد اگر انسان صرفاً یك حيوان هم باشد روند علوم انساني غربي وقتدي بدا ایدن دليدل روبدرو      
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هائي مدینه فاضله در غرب در این است كه در كندوي پيشنهادي آنها پدیده اشتباه طراحان

 است كه در كندوي زنبور نبوده و نيست.

تواند زنددگي كندد و صدرف انضدباط     باید توجه كرد كه موجود فطري تنها با اخالق مي

الق براي او كافي نيست. هر اخالق انضباط را الزم گرفته است ولي هر انضباط مالزم با اخد 

تواند صرفاً غریزي باشد، ولي در مورد موجودي كه صرفاً غریزي اسدت نده   نيست. انضباط مي

 باشد.در مورد موجودي كه داراي فطرت نيز مي

تز قرار دادن انضباط به عنوان آلترناتيو اخالق در واقعيت عيني شكست خورده است بده  

 دالیل عيني زیر:

شدان نسدل سدفيد و زیبداي اصديل اروپدائي( بده        دچار شدن نسل اروپائي )به قول خود -2

 انقراض تدریجي اما سریع.

 ها.ظهور بيماریهاي عجيب خاص آن جامعه -1

انهدام محيط زیست )آن بخشي كه مربوط به كميت گرائي است(. و خطدر انهددام و    -7

 ذوب كرة زمين و یا خطر انهدام الیة اوزون و....

 توسعة تسليحات و جنگ. -2

هدا و  خالءهاي روحي و رواني فردي و اجتماعي كه آمارهاي هولنداك از خودكشدي   -0

 ها و انواع جرم و بزه را به وجود آورده است.دیگر كشي

و باالخره هي  اندیشمندي نيست كه از وضع فعلي اجتماع جهاني راضي باشد و یدا الاقدل   

 آن را در حد ناچاري بسذیرد.

                                                                                                               
شگفت است همة اخالقيدات بده دليدل    «. انسان با حيوان تفاوت دارد»د بر اینكه شوشود فوراً متمسك ميمي

رسد با تمسك به هاي ضد اخالقي ميگردند. اما وقتي كه نوبت به پدیدهاینكه انسان حيوان است محكوم مي

 گردد.توجيه مي« انسان حيوان نيست»
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 اخالق و خانواده
شود و تاكنون هي  محققدي بده چندين    خانواده از انگيزة جنسي ناشي نمي بدیهي است كه

اصلي معتقد نشده است زیرا با اینكه حيوان داراي غریزه جنسي است در مقام تشكيل خانواده 

هایشدان تدا سدن    زندگي یك زوج شير ماده و نر و یا یك زوج كبوتر و بچده »برنيامده است 

باشد و چيزي « واحد جامعه»گویند كه خانواده به چيزي مي نامند زیرارا خانواده نمي« بلوغ

 را بوجود آورد.« تاریخ»به نام 

 تاریخ  جامعه  خانواده  فرد

ها در این است )یا در این بود( كه آیا خانواده محصدول نيازهداي اقتصدادي    اختالف نظریه

اي دیگر تحدول یابدد   انسان است؟ و اگر روزي این نيازها به نحوي برطرف شود یا به محوره

 اي در جامعه جهاني خواهد بود یا نه؟باز خانواده

ها صریحاً اعالم كردند كه خانواده معلول چگونگي نيازهاي اقتصادي است و ماتریاليست

منشدأ  »و انگلدس در كتداب   « نطدق دولدت  »در كمونيسم عالي از ميان خواهد رفت )لندين در  

اند( اما پس از پياده شدن عملي كمونيسم در بخشدي  دهاین موضوع را رسماً اعالم كر« خانواده

از جهان، واهي بودن این نظریه به اثبات رسيد و لذا محققين بعدي ماتریاليسدت در وجدود و   

 حضور و حتّي زیبائي خانواده در آیندة انسان به سرایش پرداختند. توجه كنيد:

لسدذیر و آسدایش بخدش در    تكامل علوم و صنایع خانواده را به صورت سدازماني بسديار د  

تر از رادیو و تلویزیون اعضاي خانواده را به محيط خدانوادگي  خواهد آورد. اختراعاتي كامل

نيازتر خواهند كرد. وسایل فندي جدیدد كارهداي    خواهند كشانيد و از تفننات خارج خانه بي

با بدازي و   داريخانگي را سخت آسان و شيرین خواهند گردانيد و تغذیه و توليد مثل و بچه

هندر خواهنددد آميخددت و بددر همددين شديوه همنشدديني و همكدداري زن و شددوهر بدده صددورت   

 هاي آموزنده و لذت بخش در خواهند آمد.فعاليت

آگ بدرن و  »تأليف « زمينه جامعه شناسي»هاي شاعرانه را در كتاب این سخنان و سرایش
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 خوانيم.مي 211ترجمة آریان پور ص « نيم كوف

س از حدود دو قرن دست از دشمني با خدانواده برداشدتند و بده اینگونده     ها پماتریاليست

كنيم كنند چرا كه عمالً مشاهده ميها پرداختند كه این بار از آنطرف دیوار سقوط ميسرایش

درصدد مدردم    57تر. به طوري كه حددود  شود، نه قويتر ميكه روز به روز خانواده ضعيف

اند. و شاید منظور ایشان نيز از خانواده، خدانواده  رسيده« ريمادر ساال»سوئد تقریباً به حالت 

 شود.راه این احتمال نيز بسته مي« زن و مرد»منهاي پدر، باشد ولي با تصری  به كلمة 

به هر حال اسالم معتقد است كه خانواده مولود غریزة جنسي یا غریدزة اقتصدادي نيسدت    

ت از غریزة جنسي و اقتصادي نيدز در تحكديم   یابد و فطربلكه از روح فطري انسان نشأت مي

 كند:خانواده استفاده مي

ًة َو ِمْن آياِتِه َأْن َخَلَق َلك ْم ِمْن َأْنف ِسك ْم َأْهواوًا ِلَتْسك ُنوا ِإَلْيها َو َوَعَل َبْيَنك ْم َماَودًَّة َو َرْحَما  

 1ِإنَّ ِفي ذِلَك َل ياٍت ِلَقْوٍ  َيَتَفكَُّروَن

هاي خداوند است كه قرار داد براي شما )شما مردان و زنان( همسراني از از آیات و نشانه

نوع خودتان تا آرامش یابيد به وسيلة همسر و قرار داد ميان شما مودت و دلسوزي را. حقيقتاً 

اي هست براي متفكّران. عوامل تشكيل دهندة خانواده از نظر كننده هاي هدایتدر آن، نشانه

 اسالم:

قابدل حصدول   « همسدر »انسان به یكنوع آرامش دروني كه تنها بده وسديلة    نياز فطري -2

 است.

 قبالً شرح داده شد. -مودّت -1

 این نيز قبالً به شرح رفت. -یا دلسوزي رمحة -7

استفاده فطرت از غریزه جنسي، غریزة محبت به فرزند، غریزة اقتصاد، بدراي تحكديم    -2

 خانواده.

                                                
 سورة روم. 12. آیة 2 
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تذكر: راجع به تفاوت محبت به فرزند و مودّت قبالً بحث شده است و همينطور تفداوت  

 یا دلسوزي. رمحةمحبت به فرزند و 

سایر محققين غربي )یعني غير از ماتریاليستهاي مذكور در باال( راجدع بده منشدأ خدانواده     

 اند كه در مبحث منشأ جامعه بحث خواهد شد.هاي مختلف ابراز كردهنظریه

 

 منشأ جامعه
تمامي مسائل و موضدوعات در ایدن مباحدث از دیددگاه انسدان شناسدي مطدرح و عندوان         

 شوند. گرچه گاهي یك مسئله یا یك موضوع از مسایل و موضوعات سایر علوم باشد.مي

همانطور كه در بحث گذشته بيان گردید غرایز و امور مادي در پيدایش خدانواده دخيدل   

نباید موجب شود تا یدك تفسدير صدرفاً غریدزي از خدانواده بشدود،       هستند، ليكن این مسئله 

 همينطور است جامعه.

غریزي معرّفي كنند و یدا   ارند تا جامعه را یك پدیدة صرفاَمحققين غربي اصرار زیادي د

 هاي زیادي از قلمرو فطرت را به غریزه واگذار نمایند.بخش

گردد زیرا ابن ز از این خصلت ناشي ميدهند نيمي« ابن خلدون»اینهمه ارزشي كه آنان به 

آنان در این بينش دارد زیرا او هم مانند آنان از چيزي به نام فطدرت  خلدون نقطة مشتركي با

 گوید:)به معناي كانون دوم در نهاد انساني و غير از غریزه( غافل است او مي

ي او با خوراك و اي تركيب كرد و آفرید كه زندگي و بقاخداوند سبحان انسان را بگونه

غذا ممكن نبود و انسان را هدایت كرد كه به وسيلة فطرتش )و با توانائي بدر بدسدت آوردن   

 (.22غذا كه در نهاد او تعبيه نمود( به جستجوي غذا بسردازد )مقدمة ابن خلدون ص 

داند زیرا غذا جوئي یدك موضدوع صدد در صدد     بينيم كه او فطرت را همان غریزه ميمي

 باشد.غریزي مي

دهدد اصدل   وي بر اساس این بينش قلمرو زیادي از حوزة فطرت را در دایرة غریزه جداي مدي  

او نيز یك اصل غریزي است و صحي  هم هست، ولي او كه قيام امام حسين )ع( را از « عصبيّت»
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كند توجه ندارد كه ماجراي كربال جنگ غریزه با غریزه نبود بدل  دیدگاه همين اصل محكوم مي

 رت با غریزه بود. آیا فطرت انساني باید هميشه تسليم و محكوم غریزه گردد؟جنگ فط

از چنين حمدایتي  « ع»كرد و امام حسين هاي غریزي از یزید حمایت ميعصبيت و انگيزه

اي كندد وارد چندين معركده   هاي غریزي جندگ مدي  برخوردار نبود و شخصي كه براي هدف

فهاي فطري قيام كرده بدود و در ایدن نبدرد كده بدر      به خاطر هد« ع»شود ولي امام حسين نمي

 كرد.اساس محاسبات غریزي شكستش حتمي بود پيروزي فطرت را مشاهده مي

كند امام حسين )ع( با آن عظمت علمي به اندازة ابدن خلددون تدوان    ابن خلدون گمان مي

 تحليل جامعه شناسي نداشت.

اند ما هم ابتداء نظریة او را ي ناميدهها ابن خلدون را پدر جامعه شناسهمانطور كه غربي

 آوریم. به نظر او عوامل به وجود آورندة جامعه عبارتند از:مي

 در بدست آوردن غذا.« نياز به تعاون»آگاهي انسان بر  -2

 در امور دفاعي در قبال حمله حيوانات.« نياز به تعاون»آگاهي انسان بر  -1

 را الزم گرفته است.« تقسيم كار»هر تعاون نيز به نوعي  -7

اسدت و از  « تدرس »بنابراین خاستگاه جامعه در نهاد انساني غریزة غذا خدواهي و غریدزة   

داند و با این حسداب  اي كه بر اساس حسابگري پدید آمده، ميطرفي او جامعه را یك پدیده

گردد نه یك پدیدة صرفاً انساني و نشأت یافتده  مي« مصنوعي»جامعه یك پدیدة صد در صد 

 از نهاد انساني.

یعني حتّي خاستگاه غریزي هم ندارد بل ساختاري است كه انسان براي نيدل بده خدوراك و    

 امنيت به وجود آورده است و االّ انسان هيچگونه انگيزش دروني براي زیست اجتماعي ندارد.
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ابو نصر فارابي و ابن سينا و خواجه نصير الدین طوسي نيز بياني شبيه به سخن ابن خلددون  

دارند امّا باید توجه داشت كه آنان در مقام توضي  یك موضوع فلسفي هسدتند نده در مقدام    

در این مدورد قابدل داوري    توضي  یك مسئلة انسان شناسي و بررسي نهاد انساني. و سخن آنان

را نيز آورده است ولدي او هدم    «االنسان اوتماعي بالطبع»نيست و حتي خواجة طوسي لفظ 

روشن نكرده است كه مراد از طبع چيست؟ آیا همدان غریدزه اسدت یدا انسدان داراي كدانون       

 ؟ -باشد؟دیگري به نام فطرت نيز مي

را بده كدار   « ن طبيعتداً اجتمداعي اسدت   انسا»حكماي قدیم مانند ارسطو به راحتي عبارت 

دانستند و با هي  مشكلي یا اعتراضدي روبدرو   بردند و جامعه را برخاسته از نهاد انساني ميمي

مگدر  « این طبع چيسدت؟ »گشتند. پس از ظهور ترانسفورميسم سئوال بزرگي پيش آمد كه نمي

ز از نظدر نهدادي یدك    انسان نوعي حيوان نيست؟ انسان هر چقدر هم پيشرفت كرده باشد بدا 

ها پيش از ظهور ترانسفورميسم به این اعتقاد رسيده بدود(  حيوان است )گوئي ابن خلدون قرن

باشدد و یدا اگدر    حيوان هم غير از غریزه چيز دیگري ندارد پس جامعه یا صرفاً مصنوعي مدي 

 ریشه در نهاد انسان داشته باشد یك ریشة صرفاً غریزي است.

 گر استفاده از عبارت و جملة مذكور آسان نبود.با وجود این سئوال دی

هاي مختلف را در این مسئله از زمان افالطون تا عصر حاضدر  به طور كلي مجموع نظریه

 هاي زیر خالصه كرد:توان در دستهمي

 جامعه خاستگاه دروني )نهادي( دارد. -2

 ست(.جامعه خاستگاه صد در صد بيروني دارد )ابن خلدون از این گروه ا -1

 اي از دروني )نهادي( و بيروني دارد.جامعه خاستگاه آميخته -7

ام هيچكددام از  فهميدده «( ع»مطابق آنچه اینجانب از اسالم )قرآن و احادیث اهدل بيدت   

داند امّدا  باشد اسالم خاستگاه جامعه را دروني و نهادي ميهاي سه گانه فوق صحي  نمينظریه

وم به نام فطرت كه فطرت در صدد برآوردن نيازهداي غریدزي   نه از نهاد غریزي بل از نهاد د

 هم هست و تفاوت نظریه اسالم با نظریه گروه اول در همين نكته است.
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شان در این اسدت كده معلدول را    دهند اشتباهآنانكه عوامل بيروني را در مسئله دخالت مي

و... همة اینها یعني زیست گذارند. همكاري، تعاون، با هم بودن و تقسيم كارها بجاي علت مي

علدت بده وجدود آمددن     »اجتماعي. یعني همان جامعه. سخن آنان شبيه این است كه بگدوئيم  

پدس یدا بایدد جامعده را یدك موضدوع كداماًل مصدنوعي و محصدول          «. جامعه، جامعه است

هاي انسان بدانيم كه یك پدیدة صرفاً حسابگرانه و تفكّري باشد )نظریه گروه دوم( و آگاهي

هداي دروندي بدراي نيدل بده ایدن       ا باید خاستگاه آن را صد در صد دروني بدانيم كده انگيدزه  ی

 خواستة دروني، توان حسابگري و آگاهي را به استخدام گرفته است.

تواندد بدا اعدالم    باشد ولي نظریه دوم ميبا این حساب نظریه سوم یك بينش صحيحي نمي

آیا اگر هماۀ  ا باید به این پرسش پاسخ بگوید: مصنوعي بودن جامعه خود را راحت نماید. امّ

نیازهای غریزی و مادی اعم از غذا، مسکن، امنیات، جانس )فقاط باه عناوان اطفااء       

شهوت نه به عنوان جنس مخالفی که حالت همدمی داشته باشاد( یاک فارد انساان     

را به عنوان یک نیاز اصیل « بودن در جامعه»تأمین شود چنین فردی دیگر احساس 

 ؟-ی نخواهد داشتو قو

خيزد( با سئوال و مشكل نظریة اول نيز )عالوه بر سئوالي كه از ظهور ترانسفورميسم برمي

 بزرگتري روبرو است بشرح زیر:

معتقد باشيم و انسان را یك موجودي غيدر از حيدوان و بدا    « فيكسيسم»بر فرض به اصل 

را یك طبع خاص بدانيم آیا این « نطبع انسا»ها هاي اساسي با آن، بدانيم و بقول قدیميتفاوت

 آید:؟ در صورت دوم دو اشكال پيش مي -طبع چيزي غير از غریزه دارد یا نه؟

آورد زیدرا حيدوان هدم    الف: بنابراین مسئله سر از وحدت ماهوي حيوان و انسان در مدي 

 همان غریزه را دارد. و در نتيجه، چنين سخني یك تناق  است.

تواند منشأي براي جامعده باشدد بلكده ضدد جامعده و      ه تنها نميب: مهمتر اینكه غریزه ن
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 2داغون كنندة آن، نيز هست.

 هاي جامعه برانداز و داغونشود كه همة عوامل و حركتبا یك دقت مختصر روشن مي

كنندة جامعه و از هم پاشندة آن )اعم از جرم، بزه، گناه و عصيان یا هر چه بخواهيد بناميدد(  

هاي صد در صد غریزي هستند كه هيچكدام از آنهدا منشدأي   و داراي انگيزهاقدامات غریزي 

 ؟!-!غير از غریزه ندارند. آیا غریزه هم جامعه خواه است و هم ضد جامعه؟

انسان مجمع الضدّین »توان این مسئله را مانند علماي اخالق قدیم تنها با یك جمله كه نمي

كجاي نهاد انسداني  « ضدّین»منشأ هر كدام از این برگزار كرد زیرا باید روشن شود كه « است

 ؟-است

اي كه از بينش اسالم شرح داده شد. انسان داراي دو روح و دو كانون است بر اساس نظریه

اي از آیات و احادیث مربوطه ذكر گردید( غریزه خود خواه و غریزه و فطرت )كه قبالً نمونه

 1باشد.گرا، ميو جامعهاست ولي فطرت دگرگرا « متنازع با دیگران»

كندد، آنگداه   هائي از چگونگي خلقت انسدان را بيدان مدي   در چند آیه از سورة بلد گوشه

همه معتقدند كه مراد از این هددایت هددایت تكدویني یعندي      «يناه النجدينَدو َه»فرماید مي

 خلقتي و نهادي، است نه هدایت تشریعي.

 نجد در لغت معاني زیر را دارد:

 عرق سيالن پيدا كرد. )سيالن و جریان(. عرق سال:جند ال -2

 غلبه: غلبه چيزي به چيز دیگر. -1

 راه قابل طي كردن. -7

 دهد.پستاني كه شير مي -2

                                                
هاي غریزه ترین خواستهجامعه با بنيادي»يل دوركيم نقل گردید كه . توضي  بيشتر این مطلب از بيان ام2 

 «.مخالف است

خيزد پاسدخ  . بدیهي است این بينش و این نظر و عقيده باید به پرسشي كه از ظهور ترانسفورميسم بر مي1 

 در این كتاب عنوان و بحث گردید.« 2انسان شناسي»بگوید. و براي همين پاسخ فصل 
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 هر آنچه از دور در چشم انداز قرار گيرد )مانند تل و تسه(. -0

 همّ و غمّ. -6

 همّتي كه بر مشكالت فایق آید. -3

 زینت و آرایش خانه. -4

 شجاعت و گستاخي. -5

 جامعه گرائي(. -نجد نجداً: بلد )شهر گرائي -25

 گرائي و جامعه گرائي(. قرب من اهله )خانواده اجند الّرول: -22

« دو نجدد  -نجدین»فرمائيد مجموع همة معاني در كنار هم با توجه به كلمة مالحظه مي

و گونه اهتمام ورزیدن، دو ندوع  دو سيالن، دو جریان، دو راه، دو چشم انداز، دو هم و غمّ، د

زینت و آرایش خواهي و باالخره دو نوع غلبه و گستاخي یعني یا غلبه فطرت بدر غریدزه یدا    

 2غریزه بر فطرت.

و جالب این است كه معناي چهارم )پستان شير( سمبل غریدزه و معنداي دهدم و یدازدهم     

 باشد.سمبل فطرت مي

 

 نظریۀ دست اندرکاران علوم انسانی غربی:
اند سسس ناچار زیستهها در دوران ما قبل تاریخ به صورت انفرادي ميوالتربریو: انسان -2

 گردیدند به صورت، گروه، متشكل گردند.

آرام كده در  توماس هابز: تمایل عمومي آدميان در درجة اوّل خواهشي است دایم و بي -1

نده تنهدا دولدت یدا      -دنشدين جستجوي قدرت در پي قدرت است و این ميل با مرگ فرو مدي 

 جامعة سياسي بلكه زندگي اجتماعي نيز معلول ميثاق اجتماعي است.

                                                
این توضي  الزم است كه: همان طور كه قبالً بيان گردید غریزه نه زیبا خواه است و نده زیبدائي   در اینجا . 2 

 آفرین، امّا اگر غریزه بر فطرت غلبه كند از زیبا خواهي فطرت و هنر جوئي آن سوء استفاده خواهد كرد.
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 است.« مصنوعي»كند كه جامعه یك پدیدة كامالً او تصری  مي

بروخ اسسينوزا:.... معلوم شد انسان دستخوش هواهاي نفساني است و هواهداي نفسداني    -7

ت و از طرفي افراد انسدان در مقابدل قدواي    مایة اختالف و نفاق و دشمني مردم با یكدیگر اس

آیندد ناچدار بده تعداون     طبيعت ضعيف و عاجزند و به تنهائي از عهدة حوادث روزگار برنمي

شوند و براي اینكه بتوانند زندگي اجتماعي داشته باشند مقداري یكدیگر راضي شده مجتمع مي

 كنند.مي احوال همدیگر را رعایت كرده از هواهاي نفساني خود جلوگيري

تواند منشأ جامعه باشد توضي : این دانشمند پي برده است كه غریزه )هواهاي نفساني( نمي

دانسدته لدذا   و بلكه ضد جامعه است و چون مانند سایرین واژة فطرت را مترادف غریدزه مدي  

داند. براي او كانوني غير از غریزه، در نهداد بشدري معرفدي    جامعه را یك پدیدة مصنوعي مي

شد به مصدنوعي بدودن جامعده معتقدد     ه است. بدیهي است اگر فطرت براي او معرفي مينشد

 دانند.گشت. و همينطور است همة آنهائي كه جامعه را صرفاً معلول عامل بيروني مينمي

توان عوامل رو آوردن به زندگي اجتماعي را ژان ژاك روسو: نه در طبيعت انسان مي -2

توان گفت كده یدك سلسدله علدل     آگاه هستيم. همين اندازه مي یافت و نه از علل خارجي آن

 اند.اتّفاقي خارج از طبيعت انسان، در این امر مؤثر بوده

كنندد كده   برندد و گمدان مدي   پنداه مدي  « مجهدول »توضي : این گونه محققين به دامن یك 

شدان در درون  شان در خارج از طبيعت انسان است. حقيقدت ایدن اسدت كده گمشددة     مجهول

 باشد.يعت انسان است و آن فطرت است كه غير از غریزه ميطب

هوكر: انسان طبيعتاً اجتماعي است ولي ميل براي تشكيل جامعه كافي نيست و لزومداً   -0

 ميثاق و مقرراتي ضرورت یافته است، تا جامعه تشكيل شود.

ولي او منشأ  اند.ها از ابتداء زیست اجتماعي داشتهاو بر خالف هابز معتقد است كه انسان

 كند.را در طبيعت انسان معرفي نمي« ميل»این 

كند كه هر كس شان اقتضا ميجان الك: افراد بشر به خاطر آگاهي و اختيار، طبيعت -6

مددني  »گوید و تفهيم و تفهدم دارد  بر نفس خویش مسلط باشد. انسان به دليل اینكه سخن مي
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 است.« بالطبع

باشد ولي مراد از طبعي كه زميندة جامعده   كه غریزه ميتوضي : مراد از نفس روشن است 

 آورد روشن نيست.را به وجود مي

 گوید:مي« حكومت مدني»او در كتاب 

خداوند انسان را به صورت چنان موجودي آفرید كه به نظر او تنها زیستن مناسب نبود و 

ورد كه به انگيزة آنها مئاالً در او حسّ احتياج و راحت طلبي و تمایل به همنوع را به وجود آ

 در داخل اجتماع رانده شود.

كند گوئي یك حدسّ  منتسكيو: وي بيش از هر محقق غربي از واژة فطرت استفاده مي -3

نمایدد ولدي هرگدز    اي او را از به كارگيري واژة غریزه در امور غير غریزي منع مدي ناشناخته

ت انساني یك طبيعت دو كانونده  نتوانسته است بگوید كه غریزه غير از فطرت است و طبيع

است و لذا گاهي به جاي همان فطرت لفظ غریزه را آورده است او یك نظریده خاصدي بدر    

نماید و چهدار قدانون   را به نحوي خاصّ بيان مي« اي از عوامل دروني و بيرونيآميخته»اساس 

 گوید:كند. سسس ميحاصل مي

 هارمين قانون طبيعت است.شود ميل به زندگي در اجتماع، چآنوقت دیده مي

طبيعت و نهاد انسان است یدا طبيعدت بده    « طبيعت»دهد آیا مرادش از لفظ و توضي  نمي

 ؟ و در صورت اول كدام زاویة نهاد انساني خاستگاه این ميل است.-معناي جهان هستي. ؟

آیدد سدسس   پدید مي« زندگي خانوادگي»هيوم: در مرحلة نخست در اثر غریزة جنسي  -4

گدردد سدسس بدا    عامل بهم پيوستن اعضاي خانواده مي« عادت»و به دنبال آن « همدردي»حس 

از حدس همددردي و عدادت     -هدا و... هدا و نتيجده  یعني ازدیاد اوالد، نوه -«گسترش خانواده»

 كند.پيوستگي افراد انسان را تضمين مي« ن و همكاريتعاو»شود. مزایاي كاسته مي

كده از  « و دلسدوزي  -رمحة»را كه هيوم آورده است معادل لفدظ  « همدردي»توضي : لفظ 

آورد یا معادل آن را مي« مودّت»كلمة « عادت»پذیریم. اگر او به جاي كلمة قرآن آوردیم، مي

را بعندوان معدادل   « عدادت »مين كلمه گشت و اگر هدر این بخش نيز سخنش با قرآن یكي مي
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مودت و یا اثري حاكي از مودت، بدانيم باز باید وي منشأ این عدادت و انگيدزه بدراي عدادت     

اینچنيني، را بيان كند. زیرا عادت به معناي عدام را حيدوان هدم دارد و بده چيزهدائي عدادت       

 كند.مي

 آگوست كنت: عامل اساسي منشأ جامعه دو چيز است: -5

 س غير خواهي )عامل دروني(.الف: ح

 ب: عقل اكتسابي به وسيلة تجربه )عامل بيروني(.

افراد انسان به خداطر تدأمين   »دهد و این نظریه را كه وي ارزش اصلي را به عامل اول مي

خدود  »گوید: در طبيعت انسان دو تمایل مهم كند. او ميردّ مي« اندمنافع خویش گرد هم آمده

 وجود دارد.« دیگر خواهي»و « خواهي

سال قبل از وفات داروین بدوده   10باشد و چون وفات او توضي : این عين نظریه ارسطو مي

توان گفت او نيز مانند ارسطو با سئوال بزرگي كده از ترانسفورميسدم ناشدي شدده روبدرو      مي

نگشته است. ليكن اشكاالتي كه در مورد نظریة ارسطو و حكماي قدیم بيان گردید در اینجدا  

 هست. هم

« مدا »و « جمدع »هدا ابتددا چيدزي غيدر از     اميل دوركيم: وي معتقد است كده انسدان   -25

فردیدت  »شان قابل درك شدد. و  براي« من»دانستند، سسس در اثر تقسيم كار چيزي به نام نمي

گوید: همدانطور كده   متولد از جامعه و ساختة جامعه است. و براي توجيه این سخن مي« فرد

تواندد ایجداد كننددة جامعده     بهيچوجه نمي« تعاون»گوید بدیهي است كه مي« آگوست كنت»

باشد. علل مكانيكي و نيروهاي باشد و ضرورتاً مستلزم استقرار قبلي و خود جوش جامعه، مي

محرّكي مانند خویشاوندي نسبي وابسدتگي بده یدك خداك و كديش و اسدالف و نياكدان و        

كدرده و تنهدا از آن هنگدام كده     م نزدیك مدي جماعت ساكنان، و... است كه آدميان را به ه

 یابد.پذیرد، تعاون در آن سازمان ميها قوام ميگروه، بر این شالوده

ترین اصطالح است اما وقتدي  برد عاليكه دوركيم بكار مي« خود جوش»توضي : اصطالح 

نمایدد بددون اینكده منشدأ ایدن وحددت       كه آن را وحدت خاك و كيش و نياكان تفسير مي
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پاسدخ  كاهدد بداز سدئوال اساسدي همچندان بدي      ها را بيان، كند از زیبائي این اصطالح ميئيگرا

 ماند.مي

 

 های دانشمندان معاصر اسالمی:نگاهی به نظریه
آیا انسدان بدالطبع، اجتمداعي    »در فصل « جامعه و تاریخ»مرحوم مطهري: ایشان در كتاب 

شود كه اجتمداعي بدودن   قرآن استفاده ميفرمایند: از آیات كریمة اي ميپس از مقدمه« است؟

وعلنااكم  »ریزي شده اسدت. آنگداه بدا اسدتفاده از آیدة      انسان در متن خلقت و آفرینش او پي

ریدزي خددائي و   قبيله( یدك جعدل و پدي    -كند كه جامعه )شعباستفاده مي «شعوبًا و قبامل

 آفرینش دارد.

 ماند.ز، سئوال همچنان ميشوند كه بااما وارد تبيين و تفسير نهاد انساني نمي

« قرآن در اسالم»و نيز در كتاب « روش رئاليسم»ایشان در جلد دوم  عالمة طباطبائي: -1

اندد و )گدرایش بده زنددگي اجتمداعي( را امدري       به توضي  مدني بالطبع بودن انسان پرداختده 

امعده  اندد یعندي خاسدتگاه ج   اضطراري كه بر خالف طبيعت اولية انسان است قلمدداد كدرده  

 طبيعت اوّلية انسان نيست بلكه طبيعت ثانویة اوست.

 كند:در جلد چهارم الميزان دو عامل براي به وجود آمدن جامعه بيان مي

 آورد.الف: غریزة جنسي خانواده را به وجود مي

 -«اسدتخدام »ب: گسترش خانواده به جامعه، یعني تحول خانواده به جامعه بر اساس اصل 

 انجام یافته است. -جوئي افراد از همدیگرنياز به بهره

 توضيحات:

تواند در محددودة  تواند به دليل نياز جنسي پدید آید. نياز جنسي تنها ميالف: خانواده نمي

دو زوج و فرزند تا رسيدن به بلوغ را تشكيل دهد در حالي كه پایه سوم خانواده یعني فرزند 

مان پایه نقش دارد. خانواده غریزي به مح  بلوغ فرزند، كامالً با پس از بلوغ نيز به عنوان ه

گردد و یك آهوي بالغ در نظر مادرش با سایر آهوان هي  تفاوتي ندارد. و قدبالً  آن اجنبي مي
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 خانواده بحث گردید.« واحد جامعه بودن»و « تاریخدار»در مورد 

ادر با ركن سدوم یعندي فرزندد    ب: تداوم همبستگي ميان دو ركن اول و دوم یعني پدر و م

را پدید آورده اسدت و گمدان نكدنم ایشدان     « تحریم شبكة جنسي»پس از بلوغ موضوعي بنام 

 بدانند.« استخدام»شبكة تحریم جنسي را هم نشأت یافته از اصل 

دانندد كده بدر اسداس نيازهداي مداّدي كده        اي مدي ج: ایشان جامعه را دقيقداً یدك پدیدده   

ه ندارند به وجود آمده اسدت و در تفسديري كده از اصدل اسدتخدام      اي غير از غریزسرچشمه

 اند.دهند به این معني تصری  كردهمي

دانندد  جامعه را بر طبيعت اوليّة انسان یك امر تحميلدي مدي  « اضطرار»د: با آوردن كلمة 

و عّلام آد   »و آیدة   «اين واعل يف االرض خليفاه » كه با اصول بينش اسالمي و الاقل با آیة

اند، سازگار نبوده بل تضداد  با همان برداشتي كه خود ایشان از این دو آیه كرده 2«المساء كّلهاا

 دارد.

: با اینهمه، بيان ایشان هر چه هست یك مزیّت بر نظریه ارسطو و فالسفة قدیم دارد و -ه

ناشدي  آن این است كه ایشان با این بيان، خودشان را از پاسخ به سئوالي كه از ترانسفورميسدم  

تواند به وسيلة اصدل  نيز مي« حيوان برتر بودن»اند زیرا انسان در صورت شود راحت كردهمي

 استخدام جامعه را پدید آورد. البته ایشان به حيوان برتر بودن انسان معتقد نيستند.

این كتداب توسدط   «: در آمدي بر جامعه شناسي اسالمي»نویسنده یا نویسندگان كتاب  -7

حوزه و دانشگاه منتشر شده و ما در این بخش اخير )منشأ جامعه( در شمارش دفتر همكاري 

 ها را از آن آوردیم.نظریه دانشمندان از آن كتاب استفاده كردیم و خالصة نظریه

بازنگري »هاي مختلف تحت عنوان در این كتاب نویسنده یا نویسندگان پس از شرح نظریه

 گویند:مي« و اظهار نظر

و بلكه ادیان توحيدي این امر مسلم است كه: نسل بشر كنوني به یك مدرد   از نظر اسالم

                                                
 بررسي شده است.« 2انسان شناسي ». هر دو آیه در فصل 2 
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گردد كه بر حسب ظاهر آیدات قدرآن   و یك زن به نامهاي آدم عليه السالم و حوّا منتهي مي

 اند.مجيد و بر خالف نظریه تحوّل انواع مستقيماً از خاك خلق شده

ان به تعداد انواع بشر بداور دارندد   دهد كه ایشنشان مي« بشر كنوني»توضي : الف: عبارت 

كردند یا ندامي از آن كتداب   اي ميبهتر بود كه به نام كسي كه این نظریه را اعالم كرده اشاره

بردند و اگر محصول تحقيقات خودشان است باید به طور )ولو خيلي مختصر( مستدل بيان مي

 البته اصل سخن درست است. -داشتندمي

نيست كه آدم مستقيماً از خاك آفریده شده بل ظاهر قرآن ایدن   ب: ظاهر قرآن مجيد این

 كه مفعول مطلق است توجه شود.« نباتاً»به كاربرد  «و اهلل انبتكم من االرض نباتًا»است 

شود كه عالوه بر آن )نياز متقابل جنسدي  فرمایند: از آیات قرآن چنين استفاده ميسسس مي

گدردد  ه در سایة پيوند زناشوئي براي زوجين حاصل ميرامشي كزن و مرد( نياز به سكون و آ

 نيز مورد نظر است...

آورندد لديكن بدا    آنگاه آیه مودّت و رحمت را كه قبالً توضي  داده شد به عنوان دليل مي

شود كه قبالً توضي  داده شدد بدا ایدن    هيوم مي دهند نظریة ایشان عين نظریةتوضيحاتي كه مي

اند. آنگداه عامدل دیگدري را بده ندام      را آورده« مودت»دت كلمة تفاوت كه به جاي كلمة عا

یابد و ایدئولوژي تداوم از آن نشأت مي« ایدئولوژي»افزایند كه در انسان بر آن مي« معنویت»

 نماید.جامعه را از بدو و پيدایش تضمين مي

 دهند كه:امّا توضي  نمي

یابدد؟ بدا اینكده انسدان را     نشأت مياین معنویت از كدام زاویه طبيعت و نهاد انساني  -2

موجود مستقل و خارج از دایرة ترانسفورميسم و با خلقت مستقل معرّفي كردند امدا نگفتندد   

 تفاوت نهادي و طبعي این انسان با خلقت حيوان در چيست؟

اند تفاوت اساسي حرف ایشان با سخن مرحدوم  را آورده« مودت»با اینكه ایشان اصل  -1

 طباطبائي چيست؟

هنوز اول كالم است كه آیا ایدئولوژي پدید آورندة جامعده اسدت یدا جامعده پدیدد       -7
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؟ این بزرگترین مسئله در علوم انساني روز است كه بر عهده علم -باشد؟آورندة ایدئولوژي مي

 باشد.مي« جامعه شناسي شناخت»

اي از لده به فرض قبول ایدئولوژي به عنوان عامل پدیدد آورنددة اجتمداع در هدر مرح     -2

مراحل. آیا خاستگاه ایدئولوژي به قول عالمه طباطبائي طبيعت اوليه است یا طبيعت ثانویده.  

 كنيم گمشدة همه یك چيز است: فطرت.آري ما فكر مي

با اینهمه نقد و انتقاد، به نظر اینجانب كتداب مدذكور بسدي ارزشدمند بدل داراي عظمدت       

ه شده و از خداوند توفيق پيمودن این راه پدر  واالئي است و یك قدم مباركي است كه برداشت

مسئوليت و ارزشمند را تا نهایت كمال آن، براي دفتر همكاري حوزه و دانشدگاه خواسدتارم.   

 هاي با همّت است.جامعه امروزي ما )خصوصاً حوزه و دانشگاه( سخت نيازمند این گام

 

 انسان و لباس
انسان با لباس یك رابطة دروندي   رابطة چرا انسان پيكر خودش را ملبّس كرده است؟ آیا

یك رابطه  باشد؟ یا این رابطهاست كه لباس پاسخي عملي به یك خواستة دروني و طبعي مي

كامالً خارجي است؟ و در صورت دوم: آیا این پدیده در اثر نياز اوليه و احتياج مستقيم وجود 

 اعي ناشي شده است.انسان، پدید شده؟ یا پس از پيدایش جامعه از روابط اجتم

توان آخرین سئوال را بعبارت دیگر نيز بيان كرد: آیا لباس یك پدیدة فردي اسدت یدا   مي

 ؟-یك پدیدة اجتماعي؟

 هائي به شرح زیر هستند:در این مورد نظریه

 لباس یك پاسخ عملي به نداي دروني است. )پدیده نهادي و طبعي(. -2

شده است. )براي حفاظت بدن در مقابل طبيعت( و  لباس بر اساس عوامل بيروني پدید -1

 باشد.پدیدة كامالً فردي مي

دوران پيددایش مالكيدت   »لباس به عنوان حصار و حيدازت مالكيدت مدرد بدر زن در      -7

پدیدد آمدده اسدت )پدیددة     « خصوصي با فرا رسيدن پدر ساالري پس از مرحلة مادر سداالري 
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 اجتماعي و مصنوعي(.

 نمایند:سالم مردم را به این نظریه هدایت مينظریة اول: قرآن و ا

يا بين آد  قد انزلنا عليكم لباسًا يواري سؤاتكم و ريشًا و لباس التقوي ذلك خاري ذلاك   

اي آدميدان البتده ندازل كدردیم بدراي شدما لباسدي كده بسوشداند           من آيات اهلل لعلهم يذكرون:

باس تقوي بهتدر اسدت. ایدن از آیدات     هاي بدن شما را و زینت شما باشد و )بدانيد( لناهنجاري

 اعراف( -16الهي است تا شاید آگاهي یابيد )

 سؤات: جمع سوئه: فاحشه: ناهنجار )المنجد(.

چيزي یا رفتداري كده طبدع سدالم بشدري از آن مشدمئز       « ناهنجار»فاحشه در عربي یعني 

 گردد )با معناي عاميانه اشتباه نشود(.مي

 بع هنر دوست انسان طالب آن باشد.ریش: زیبائي: زینت: آرایشي كه ط

 بنابراین عامل، پدید آورندة لباس دو عامل دروني است:

 انسان فطرتاً پوشش خواه است. -2

 یابد.انسان فطرتاً خودش را در لباس زیبا مي -1

یابد بنابراین، پوشش اصدل و اصديل   فطرت انسان در حالت برهنگي خودش را ناهنجار مي

هداي  هاي بزرگ یا در ميدان جامعده  كجا باشد )خواه در ميان جامعهاست و برهنگي در هر 

 كوچك مانند بوميان فالن منطقه یا فالن جزیره( غير اصيل است.

 بر اساس این آیه سه نكتة زیر قابل توجه است:

شدود انسدان منهداي    هنجار و ناهنجار در نظر قرآن تنها در عرصة جامعه مطرح نمدي  -2

 یابد.ا و رفتارها را ناهنجار ميجامعه هم بعضي از چيزه

كند چيزها )مانند بخشي از بدن انسان( نيز هنجار و ناهنجار تنها بر رفتارها صدق نمي -1

 تواند حالت ناهنجار داشته باشد.مي

رساند. بنابراین، اصطالح قرآن در این مورد بما مي« فاحشه: ناهنجار»این دو نكته را كلمه 

 روز تفاوت دارد.با اصطالح علوم انساني 
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اگر )فرضاً( حيواني را به مدت طوالني بده لبداس عدادت دهندد آنگداه لبداس را از او        -7

پس منشدأ دروندي پوشدش خدواهي انسدان       2بگيرند این حيوان دچار حياء زدگي نخواهد شد

 غریزه نيست بل كانون دوم او یعني فطرت، است.

كنديم؟ آیدا اگدر انسداني در یدك      نمدي سئوال: چرا فرض را در عكس قضدية فدوق، فدرض    

هاي آن نداشته باشد بداز در  ها و تربيتاي بزرگ شود و هي  آشنائي با جامعه و سنّتجزیره

 ؟-آن محيط كه او تنهاست پوشش خواه، خواهد بود

پدس   1فلّما ذاقا الشجرة بدت هلما سواهتما و طفقا خيصفان عليهما مان ورق اجلّناة.  پاسخ: 

شان ناهنجاري )بدن(شدان و شدروع كردندد    رخت چشيدند آشكار شد برايآنگاه كه از آن د

 چسبانيدند بر خودشان از برگ جنگل.مي

بر اساس احادیث )كه پيشتر در مباحث پيدایش انسدان مطدرح شدد( آدم و حدوّا هنگدام      

خوردن از آن درخت داراي لباس طبيعي از جنس ناخن بودند یعني نوعي سخت پوست بودند 

شان فرو ریخدت و بدا دسدت پداچگي     آن درخت خوردند این لباس طبيعي از بدن وقتي كه از

 پوشاندند.شان را ميكردند. و سواتشروع كردند از برگ درخت پوشش درست مي

هاي جامعه را تجربه نكرده این دو نفر تنها بودند در ميان جنگل و هرگز جامعه یا سنت

ثالً فالن متدین نگران نگاه نامحرم به حدوّا  بودند و كس دیگري در آنجا حضور نداشت كه م

باشد یا از اینكه نامحرمي عورت آدم را ببيند. یعني شرایط همان سئوال فوق را به طور كامل 

 نماید.داشتند. پس قرآن انسان را در رابطه با لباس چنين تعریف و تفسير مي

 دیگر بسردازیم: اكنون به دو نظریة

حب نظري نظریة دوم را تأیيد نكرده اسدت زیدرا انسدان بده     نظریة دوم: هي  محققي، صا

خاطر سرما و گرما به لباس پناه نبرده است و آنانكه لباس را اولين قدم بشر بدراي مسدكن و   

شان در محافل علمي پذیرفته نشده است. زیرا این انسان با لباس، اند حرفحفاظت بدن دانسته

                                                
 در طول چندین نسل انجام یابد. . گرچه این عادت دادن2 

 سورة اعراف. 11. آیة 1 
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حيوانات برهنه به اندازة انسدان سدرما زده و گرمدا    بيند. و است كه از سرما و گرما آفت مي

خورد. لباس به سازگاري انسان با محيط، لطمده زده و او  شوند. خرس قطبي سرما نميزده نمي

 را آسيب پذیر كرده است. هر چندي كه نظریة همة عوام همين نظریة دوم است.

هداي  از پيدایش جهدت  لباس است و گرنه لباس پس« منشأ»اشتباه نشود در اینجا سخن از 

سارابيل تقايكم   »گوناگون فرعي پيدا كرده از آن جمله است مسئلة سرما و گرمدا كده آیدة    

 نيز بدان ناظر است. 2«احلّر

نظریة سوم: براي روشن شدن این بينش مطلبدي از مقدمدة تداریخ تمددن ویدل دوراندت را       

 كنيم:مشاهده مي

كه پدر بدر خدانواده مسدلط گردیدد      حجب نيز مانند توجه به بكارت هنگامي پيدا شد»

كشدند حتدي   هنوز قبایل فراواني هستند كه از برهنه بودن تمام بدن خود هدي  خجالدت نمدي   

بعضي از پوشيدن لباس عار دارند هنگامي كه ليوینگستن از مهمانداران سياه آفریقائي خود در 

تادند. هنگامي كده  خواست كرد كه چون زنش قرار است بياید، لباس بسوشند همه به خنده اف

كرد از فرق سر تا نوك انگشتان پا برهنه بدود. از طدرف   ملكه قبيله بالوندا از او پذیرائي مي

كمي از قبایل چنين رسم است كده عمدل جنسدي را بددون شدرم در مقابدل       دیگر در ميان عدّة

يدد  دهند. نخستين مرتبه كه زن حجب را احساس كرد آن وقت بود كه فهمیكدیگر انجام مي

در هنگام حي  نزدیك شدن مرد با او ممنوع است. همچنين هنگامي كه ترتيب خریدداري  

براي زناشوئي رایج شد و بكر بودن دختر سبب استفادة پدر گردید در نتيجة دور ماندن زن از 

مرد و مجبور بودن به حفظ بكارت این حس دروني ایجاد گردید كه باید عفت خود را حفظ 

باید افزود كه در دستگاه ازدواج بده وسديلة خریدداري همسدر، زن خدود را      كند این نكته را 

رسد خودداري داند كه از هر رابطة جنسي كه از آن به شوهر وي نفعي نمياخالقاً موظف مي

شود اگر لباس تا این زمان به علدت  كند و از همين جا احساس حجب و حياء در وي پيدا مي

                                                
 سورة نحل. 42. آیة 2 
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 «.گرددروي همين احساس وارد ميدان زندگي مي زینت و حفظ بدن ایجاد نشده باشد

را بررسي  اكنون سخن ویل دورانت را تا اینجا بررسي كنيم بعداً دو تكّة دیگر از كالم او

 خواهيم كرد به جمالتي از بيان فوق توجه فرمائيد:

 كشند.قبایل فراواني هستند كه از برهنه بودن تمام بدن خود هي  خجالت نمي -2

برد كه ليونگستن در ميان آنها به را آورده ولي تنها از یك قبيله نام مي« اوانفر»وي لفظ 

 تحقيق مشغول بوده است.

در ميان عدّة كمي از قبایل چنين رسم است كه عمل جنسي را بددون شدرم در مقابدل     -1

 دهند.یكدیگر انجام مي

یك قبيله هم ذكر نشده حداقل عدد چهار و سه را در بر دارد از این قبایل نام « عدّه»لفظ 

دانيم زیرا عملدي شددن آن در شدهرهائي    است در عين حال امكان این رفتار را غير ممكن نمي

مانند كسنهاك دليل بارز این امكان است ليكن سخن در لحن بيان دورانت است كه طدوري از  

كندد و  ه ميها برابر بيش از واقعيت خود، جلونماید كه موضوع دهكلمات و الفاظ استفاده مي

آورد كه ميان رمان و تحليل و تحقيق روح اي بار ميهمين شيوه است كه وي را یك نویسنده

 نماید.واحدي را ایجاد مي

نخستين مرتبه كه زن حجب را احساس كرد آن وقت بود كه فهميد در هنگام حي   -7

 نزدیك شدن مرد با او ممنوع است.

باشد و اعتباریات است و یك قرار داد اجتماعي مي از« ممنوع بودن»و « منع»دانيم كه مي

هدا و  یك اصطالح قانوني و الاقل یك اصطالح سنّتي است بنابر سخن دوراندت اگدر جامعده   

كردندد  قبایل به وسيلة ادیان یا هر قانون دیگر مقاربت مرد و زن را در حال حي  ممنوع مي

در حالت طبيعي نيز نسبت بده امدر   داد در حالي كه این موضوع چنين حسّي به زن دست نمي

باشد )دافعه براي هر دو طرف(. این سخن دورانت همدان بيدان   مقاربت داراي دافعة شدید مي

 فروید در مورد حي  است كه از نظر دانشمندان كامالً مردود شده است.

شرم و حياء یا به قدول خدودش حجدب را یدك پدیددة      « ممنوع»دورانت با آوردن كلمة 
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كند. مضافاً بر اینكه اصدل ادّعداي او در   ماعي و نشأت یافته از قرار دادها معرفي ميكامالً اجت

 باشد.نادرست مي« پدیدة عارضي بودن اصل شرم بر انسان»

شرم و حياء تنها در دایرة امور جنسي محدود نيست و ميددان فعاليدت ایدن حدس خيلدي      

گویدد از عمدل جنسدي در    ه او مدي گردد حتّي همان عدّة كم كوسيعتر و شامل امور زیادي مي

 شوند.انظار دیگران شرم ندارند در موارد دیگر دچار شرم مي

تدوان گفدت كده در    كنندد؟ یعندي مدي   آیا همان عدّة كم در هي  موردي احساس شرم نمي

 قاموس زندگي آنها دیگر هي  احساس شرمي در رابطه با هي  رفتاري، چيزي، وجود ندارد؟

توان مردمي را پيدا كرد كه در سر تا سر جهان و در طول تاریخ مي و به عبارت دیگر: آیا

 شرم به هر معني و به طور كلي در ميان آنها وجود نداشته باشد؟

است تكليف را سئوال فدوق و پاسدخ آن، روشدن    « شرم و حياء»وقتي كه سخن از شناخت 

هداي ندادر   د: این نمونهتواند بگویهاي نادر. زیرا هر كسي ميخواهد كرد نه تمسك به نمونه

 اند.رایج شده« عادت»در اثر انحراف از فطرت اصلي پدید آمده و در اثر 

شرم هنگدام پدي بدردن بده جهدل      »، «شرم در اشتباهكاري»، «شرم جنسي»موضوع بحث، 

است كه آیا انسان منهاي شرم بوده « رابطه شرم و انسان»و... نيست بلكه موضوع بحث « خود

؟ و با بيان دیگر آیا شرم و حياء ریشه در نهاد انسان دارد یا -امكان دارد یا نه؟و چنين چيزي 

 ؟-یك پدیدة اجتماعي است؟

كرد كه هرگز دليل دورانت سخت تحت تأثير فرویدیسم قرار گرفته است و االّ توجه مي

تين بدار را  نخس»نداریم بر اینكه شرم و حياء در زنان قبل از مردان پيدا شده باشد. او باید آن 

 نيز معرّفي نماید.« كه مرد احساس شرم كرده است

نماید گوئي كه شرم )حتي در امدور جنسدي(   او طوري مسامحه آميز مسئله را برگزار مي

باشد و مرد با چنين چيزي كدامالً اجنبدي اسدت و اصدالً     هاي زن ميها و واكنشتنها از كنش

« شرم»سنخيت دارد و « حجاب»را كه با « حجب»هاي چنين حسّي یا احساسي ندارد وي واژه

« حجداب »برد. اگر او تنها اي غير از حجب و متفاوت با آن است با هم بكار ميرا كه مقوله
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داد و را كه در ميان همه ملل و قبایل به نوعي مطرح بوده و هست، موضوع بحدث قدرار مدي   

گرفدت و بيشدتر   ه خدود مدي  نمود كالمش كمتر حالت مغالطده بد  مسئله را منحصر به زن مي

توجيه گردد امّا او سخن از « پدر ساالري»و « مادر ساالري»توانست با اصطالحاتي از قبيل مي

 شود.مربوط مي« انسان»در ارتباط با « شرم»گيرد به اصل اي كه ميگوید ولي نتيجهحجب مي

؟ از شرم است؟! چيست مگر غير« عار» این« از پوشيدن لباس عار دارند»گوید او خود مي

پس انسان در هر صورت و در هر حالت و در هر شرایط و در هدر مكدان و زمدان فدارغ از     

خواهيدد شدرم بگذاریدد و    خواهيد حجب بگذارید و مينيست حاال نام این حياء را مي حياء

خواهيد عار بناميد. یا هر لفظ و كلمة دیگري را انتخاب كنيدد، در اینكده انسدان حدسّ و     مي

 كند.سي دارد كه حيوان فاقد آن است، فرقي نمياحسا

ارزش و ضدد  »و نيز با « هنجار و ناهنجار»و یا « حسن و قب »ما فعالً كاري با چيزي بنام 

اي انسان با حيوان هاي اساسي و ریشهنداریم سخن در انسان شناسي است و بيان تفاوت« ارزش

از چيزي بنام شرم و حيا یا عار خالي و  است. و منظور تبيين این دو ماهيت است انسان هرگز

 بهره است.فارغ نبوده و نيست. ولي حيوان از چنين چيزي كامالً اجنبي و بي

 شود و آن این است:پس از ثبوت این اصل، جریان بررسي و تحقيق وارد بستر دوم مي

بده  یابد مردمدي نسدبت   در رفتارهاي مختلف تبلور و ظهور مي« حسّ شرم»نظر به اینكه 

كنند و مردم دیگر نسبت به چيزهاي دیگر، یعني قلمرو شرم بعضي از چيزها احساس شرم مي

گردد پس البد در محورهاي عملكرد و از نظر شمول دچار انقباض و انبساط و جذر و مدّ مي

دهد و اكنون كاري نداریم كه حجب كاربرد این حسّ واقعي در واقعيت عيني انحراف رخ مي

؟ احالة مقاربت جنسي به دایرة رفتارهاي مخفي انحراف اسدت یدا   -ا برهنگي؟انحراف است ی

 ؟ این قدر مسلم است كه یكي از این دو، انحراف است.-انجام دادن علني آن ؟

بهتر است این موضوع را با این عبارت بيان كنيم: یكي از این دو مطابق واقعيت طبع و نهاد 

كه بر اصل نهاد و طبع انساني تحميدل شدده اسدت     انسان است و دیگري پدیدة اجتماعي است

 اي كه به خورد حسّ نهادي شرم، داده شده است، كه باید انحراف ناميده شود.پدیدة اجتماعي
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بنابراین، سخنان دورانت و همراهانش به هر صورت و به هر معني از محور اصلي پرت و 

سي ندارد و بدیهي است كه همة علوم شان جائي در انسان شناگيريكامالً بيگانه است و نتيجه

 باشد.انساني باید بر علم انسان شناسي استوار باشند و االّ هر استدالل و استنتاجي ناصحي  مي

دورانت در بيان باال حفظ بكارت را مولود پدر ساالري و نتيجة استفادة اقتصادي پدر  -2

مجبور بودن به حفظ بكارت این  در نتيجة دور ماندن زن از مرد و»داند از جنسيت دختر مي

 «.حس دروني ایجاد گردید

حتّي در مواقع قانون شكني كه فرد یك قانون صدرفاً  « حس شرم و حياء»باید گفت اصل 

نيسدت بلكده ایدن حدس همدراه سرشدت و       « پدیدة اجتماعي»شكند باز یك قرار دادي را مي

ت كه آیا این حس كه وجود اس« متعلق این حس»فطرت او وجود دارد. آنچه باید بحث شود 

است بنابراین، « حس»غير از بررسي خود « هامتعلق»گيرد؟ بررسي دارد به چه چيزي تعلّق مي

باشد. ایشان بایدد بدر اسداس بيدنش     یك عبارت كامالً نادرست مي« این حس پيدا شد»عبارت 

ایدن جهدت   به دليل پيدایش ارزش اقتصادي بكارت، حس شرم و حياء در »گفتند خودشان مي

؟ و نيدز بررسدي   -شان درست است یدا نده؟  كردیم كه حرفآنوقت بررسي مي« جاري گردید

كردیم آیا حفظ بكارت از متعلقات اصلي و طبيعي حسّ حياء اسدت یدا از متعلقدات غيدر     مي

 ؟-طبيعي و غير نهادي و صرفاً اجتماعي و مصنوعي و ارادي آن است؟

زود كه در دستگاه ازدواج به وسيله خریداري همسر، گوید: این نكته را باید افدورانت مي

رسدد  داند كه از هر رابطة جنسي كه از آن به شوهر نفعي نمدي زن خود را اخالقاً موظف مي

 شود.خودداري كند و از همينجا احساس حجب و حياء در وي پيدا مي

 است.« پيدایش حياء»فرمائيد كه وي نظرش به اصل مالحظه مي

كند كه حس حياء درست یك معادلة اقتصادي اسدت ابتدداي بيدان او    ميدورانت تصری  

حيداء   گذارد. سسس خود حسّجنسيت را در یك كفّة ترازو و نفع مادّي را در كفة دیگر مي

گذارد در حالي كه در ميان همان مدردم كده زن را بدا پدول     را بجاي جنسيت در كفة اول مي

اند در هدي  جداي   هائي كه دچار كمونيسم جنسي شدهخرند و نيز در ميان قبایل و جامعهمي



 750فصل پنجم 
 

 

شان را در راه بده دسدت   ها جنسيتجهان چنين مبادلة اقتصادي وجود نداشته و ندارد كه زن

 آوردن سود اقتصادي شوهر در معرض مبادلة صرفاً اقتصادي قرار دهند.

كه در مقابدل پدول   ها نبوده است حتي آناناي در خود آگاه قبایل و جامعهیعني چنين تلقي

دانند بل قضيه بدرعكس  اند و نمياند باز جنسيت را یك كاالي اقتصادي ندانستهتن به زنا داده

گدردد نده   است پدیدة زناي اقتصادي )مبادلة عاطفه براي اقتصاد( از مسائل اجتماعي ناشي مدي 

د بایدد پدس از   شود. اگر بينش دورانت صحي  باشد عامل باز دارندة از آن، كه حياء ناميده مي

شود، این كاالي اقتصادي هر فروشد و مرحلة بكارت تمام مياولين فروش كه پدر دختر را مي

روز به نفع شوهر به كار گرفته شود و به قول او به شدوهر نفدع برسداند چده عداملي باعدث       

كند ولي شود كه یك پدیدة اقتصادي در قبل از بكارت صفت اقتصادي خودش را حفظ ميمي

 دهد با اینكه حياء و خودداري از زنا تداوم دارد.ز آن، چنين صفتي را از دست ميپس ا

در هر جائي كه حفظ بكارت ارزش است و از دست دادن آن ضد ارزش است در همانجا 

تر از عدم بكارت در قبل از ازدواج است. در جوامعي كده دختدر   زنا پس از ازدواج نكوهيده

كارت در مدورد او ارزش نيسدت ولدي پدس از ازدواج )بده قدول       قبل از ازدواج آزاد است و ب

دورانت( اخالقاً باید از زنا بسرهيزد، عامل این پرهيز چيست؟ روشدن اسدت كده هدي  عامدل      

اقتصادي در این امر دخالت ندارد. مطابق بينش دورانت و اساتيدش این عامل عبارت اسدت از  

كنند اما سخن در این اسدت  شان ایجاد ميميانپيمان و ميثاقي كه مرد و زن با هم در « پيمان»

كه انگيزه و انگيزش این پيمان در كجا نهفته است؟ چرا شوهر یا هر دو همسر از این كداالي  

 بندند؟را مي« نفع»كنند؟ چرا این پيمان ضد اقتصادي استفاده نمي

كجدا و از   كندد كده فرزنددش از   گویند: براي زن فرق نميها در پاسخ این سئوال ميبعضي

شود فرزند براي او فرزند است ليكن مرد در مقام مساوات جوئي با نطفة كدام مرد حاصل مي

خواهد كه یقين داشته باشد او هم مانند زن حتماً یك فرزندد از نطفدة خدود دارد بده     زن مي

 گيرد كه تنها بر او قانع شود.همين دليل از زن ميثاق مي

كده در مدرد هسدت از    « اطمينان به رابطة فرزند با خود»باز پرسش این است این انگيزه 
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كه یك انگيزش غریزي است و خدواه  « خود خواهي»شود؟ این انگيزه را خواه كجا ناشي مي

یك انگيزة فطري و غير غریزي بناميد باالخره چيزي است كه حيوان فاقدد آن اسدت و ایدن    

ن داشته باشد و ثبوت ایدن تفداوت،   دهد كه باید ماهيت انسان تفاوتي با ماهيت حيوانشان مي

كند كه انسان داراي نهاد دیگري غير از غریزه است و این انگيزه یدك انگيدزة   خود ثابت مي

ناميد و حداقل نباید از سنخ غریزه خدود خدواهي،    «خود خواهي»غریزي نيست و نباید آن را 

 ناميد.

چار اشتباه كند زیدرا همدانطور   در اینجا نباید فرزند پروري بعضي از حيوانات نر، ما را د

باشد و غریزه بديش از  كه قبالً بيان گردید رابطة حيوان با فرزندش تنها تا سن بلوغ فرزند، مي

 آن كاربرد ندارد بر خالف انسان.

 

 ضمانت بقاء:

 شود:پرسش فوق به صورت دیگر نيز مطرح مي

ت است ولدي ضدمانت   ضمانت بقاء و وجودي حياء در مرحلة قبل از ازدواج، همان بكار

هدا زن را از مقاربدت بدا    گویند سنّتبقاي حيا در مرحلة پس از ازدواج چيست؟ در پاسخ مي

نماید. بر فرض پذیرفتن این جواب، همانطور كه در باال دیدیم منشأ این سدنت  دیگران منع مي

سد بر اینكه ارتباط با نهاد انساني است، باشد تا چه رتواند روابط اجتماعي صرف، كه بينمي

 منشأ این سنت صرفاً اقتصاد، باشد.

را یك پدیدة صرفاً اجتماعي و بریده از طبع « پدر ساالري»همة این سخنان وقتي است كه 

محتوا خواهندد  و نهاد انسان بدانيم و االّ همة این مطالب در ابتداي امر به صورت توهّمات بي

وان گواهي از یك پيشداوري و باور قبل كه تركيب خود این عن« پدر ساالري»بود. بحث در 

 شود.از استدالل، را دارد به آینده موكول مي
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 گریز از بدیهیات
دهد كده شدخص یدا اشخاصدي     به گمانم هر محقق و پژوهشگر و هر دانشمندي اجازه مي

شخصديت  »شناسي بسردازندد و یدا تحدت عندوان     بيایند در خود محققين و دانشمندان، به روان

هاي فكدري و  آنان را بعنوان موضوع تحقيق و پژوهش، انتخاب نمایند. و یا یافته خود« شناسي

 قرار دهند.« جامعه شناسي شناخت»ذهني آنان را موضوع 

را بعندوان  « علدوم انسداني غربدي   »دهند كه شخصي بياید و اساساً و نيز همة آنها اجازه مي

كنم كسدي چندين تصدميم و    نمي یك پدیده اجتماعي مورد بررسي و تحقيق قرار دهد و گمان

 اقدامي را محكوم نموده باشد یا بنماید.

 پردازیم:كنيم و به این بررسي در قالب خيلي مختصر مياكنون ما به این امر مبادرت مي

شوند. دست اندركاران علوم انساني در غرب ادّعا دارند كه در قلمرو علوم دیگر وارد نمي

آميزند یعني از هاي نشأت یافته از علوم تجربي در هم نميریهحد و مرز علوم انساني را با نظ

 سه چيز پرهيز دارند:

 ها در امور تحقيقي )علم آزاد از ارزش(.از مداخله دادن ارزش -2

 از پایه قرار دادن اصول علوم تجربي در علوم انساني. -1

يش داوري نظر به این كه دخالدت دادن فلسدفه در علدوم انسداني، محقدق را دچدار پد        -7

اي كده از تحقيقدات   دهند بل به آن فلسفهنماید. فلسفه را پایة تحقيقات خودشان قرار نميمي

 دهند.یابد ارزش ميخودشان نشأت مي

اي كه زندگي جهانيان امروز بر اساس آن است یدا در شدرف   و باید اذعان كرد كه فلسفه

شان به ارمغدان آورده  نان و علوم انسانياي است كه ایباشد )عمالً( فلسفهقرار گرفتن بر آن مي

 است.

امّا علي رغم سه اصل فوق خود این محققين به روشني و با وضوح كامل دچار پيشدداوري  

اند و نيز شالودة علوم انساني را بر ره آورد فرضيه یا فلسفه یا مشاهدات تجربي )هر چده  شده
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 اند.خواهيد بناميد( ترانسفورميسم، بنا نهادهمي

همين طور به عنوان یك اصل مسلم تجربدي  « ارزش»نسفورميسم به عنوان كامالً یك ترا

اي، و حتّي به عنوان یك فلسفه صد در صد مقبول تنها پایه و خيزشگاه منحصر، و و مشاهده

 باشد.منشأ واحد و بسيط علوم انساني آنان، مي

س قدم به عرصة تحقيق را مسلم گرفته سس« وحدت ماهيتي و نهادي انسان و حيوان»ابتدا 

 گذارند.مي

شدان  ها و استنتاجات آنان را پيشاپيش مشخص نموده و تكليفاین پيشداوري، همة كشف

دانند كه هر رفتار انساني را یا باید بر اساس غریزه تفسير نماید. همة آنان قبالً ميرا تعيين مي

راستانگاهي مجدد به تقسيم مداهوي  شاید در این «. اجتماعيات مصنوعي»نمایند و یا بر اساس 

 هاي اجتماعي الزم باشد.پدیده

 هاي اجتماعي بر سه نوع هستند:پدیده

اي كه ریشه در نهاد و طبع انساني دارد و بر اساس انگيزه نهادي پدیدد  پدیده اجتماعي -2

 .شده باشد هر چند كه كامالً به جنبه زیست اجتماعي بشر مربوط شود نه به زیست فردي او

اي با نهاد و طبع دروني انساني نددارد و در اثدر عوامدل    پدیده اجتماعي كه هي  رابطه -1

صرفاً بيروني پدید شده باشد و اگر ارتباطي با خود انسان داشته باشد یك ارتباط حسابگرانه 

شوند كه بدارزترین نموندة آنهدا    ناميده مي« مصنوعي»ها و فكري مح  است این گونه پدیده

 است.« اهنمائي و رانندگيعالئم ر»

دانندد و هدر   پژوهشگران غربي هر گونه رفتار فردي انسان را نشأت یافته از غریدزه مدي  

كنندد. زیدرا   گونه رفتار اجتماعي او را یا مرتبط با غریزه و یدا كدامالً مصدنوعي معرّفدي مدي     

س گریدز از  حد »ترانسفورميسم غير از این راهي را در پيش پاي آنها قرار نداده است لذا یك 

در آنها به وجود آمده است. آنان در اثر این پيش فرض، ناچارندد یدا یدك انگيدزه     « بدیهيات

 اي بيابند یا یك علت كامالً مصنوعي.غریزي براي هر رفتار و پدیده

از طرف دیگر: یك داوري مستدل كه پيشداوري نيست بل یك واقعيت و حقيقت است 
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بطدالن  »دارد و ایدن داوري عبدارت اسدت از    مفرط وا مدي آنان را در این پيشداوري به شتاب 

 «.فيكسيسم

آنان ایمان دارند )و باید داشته، باشند( كه بينش فيكسيسم یدك بيدنش غلدط و نادرسدت     

چون و چرا و استثناء ناپذیر است پدس هدر   است پس ترانسفورميسم یك حقيقت مسلّم و بي

 سم و سازگار با آن باشد. چه ما به ارمغان بياوریم باید مطابق ترانسفورمي

« بدیهي عوامانه»بر این مبنا بدیهيات را نه به عنوان بدیهي واقعي و حقيقي بلكه به عنوان 

مطلدق  »گذارند زیرا به نظرشان هر چيدزي كده بدا    نامگذاري كرده و كنار مي« غير علمي»و 

اسدت. هدر چندد     سازگار نباشد غلط و غير علمي« ترانسفورميسم مطلق»یا با « ترانسفورميسم

 كه خيلي هم بدیهي و انكار آن انكار واقعيت باشد.

خواهيدد  یك فلسفه، علدم، فرضديه )هدر چده مدي     « ترانسفورميسم»امّا آنچه مسلم است 

آیدا  «. انسدان شناسدي  »به معناي مطلدق اسدت نده    « جانور شناسي»بناميد( است كه موضوعش 

ایستاده و بگویند انسدان چيسدت و   همگان موظفند كه تنها در زاویه حيات و زیست عمومي 

چگونه موجودي است و حق ندارند در زاویه رفتارهاي انساني ایسدتاده و بگویندد انسدان بدا     

 ؟.-؟-انواع جانوران ماهيت واحد دارد یا ماهيت غيري دارد

آیا هميشه حركت از اصل كلّي علمي )نه فلسفي( به سوي اصل فرعي صحي  است و عكس 

آوردهاي علوم انسداني  تر است؟ بنابراین وقتي رهميك از دو روش علمي؟ و كدا-آن ناصحي ؟

شمول آن بر انسان »كند كه اصل ترانسفورميسم و غرب صحي  و یا الاقل ارزش علمي پيدا مي

آوردها بدون استثناء یا غلدط و یدا   مستدل و مسلم گردد در غير اینصورت همة این ره« كنوني

هد بود یعني در مواردي صد در صد نادرست و در مواردي هم اي از غلط و صحي ، خواآميزه

اسدت و  « پيشداوري»اي از درست و نادرست خواهد بود. و این خاصيت اجتناب ناپذیر آميزه

 را صد در صد الزم گرفته است.« گریز اجتناب ناپذیر از بدیهيات»این اجتناب ناپذیري یك 
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 یک نگاه دیگر به سوآت و حیاء
هاي مختلف بررسي ار بر این است كه مسائل را در ابعاد متعدد و از جانبسبك این نوشت

هداي مختلدف   كند و در حد امكان همه جوانب یك مسئله را در ابعداد متعددد و از جاندب   

بررسي كند و در حد امكان هي  جدانبي از جواندب یدك مسدئله را فدرو نگدذارد )و لدو در        

را مجدداً از دیدگاه دیگر بررسدي  « سوآت» مختصرترین شكل بررسي(. اینك اصطالح قرآني

این بحث الزم است آنچده را كده در بخدش اول ایدن فصدل هنگدام        كنيم، ليكن در مقدمهمي

ها در مورد حياء گفته شد، و اشكالي كه از دیدگاه علوم انساني غربي شناسائي اشكالها و سوال

نيز به همدان اشدكال بده شدكل و     گشت بيان گردید، در اینجا بر نظریه ویل دورانت وارد مي

 2شود توجه فرمائيد.صورتي كه از موضع اسالم به گفتار او وارد مي

گوید: در دستگاه ازدواج به وسيله خریداري همسدر، زن خدود را اخالقداً موظدف     وي مي

رسدد خدودداري كندد و از    داند كه از هر رابطه جنسي كه از آن به شوهر وي نفعدي نمدي  مي

 شود.حجب و حياء در وي پيدا ميهمين جا احساس 

كند. اخالقي كه پایه آن به عدم ارتباط حياء بدالطبع  استفاده مي« اخالقاً»دورانت از واژه 

 و نهاد انساني، استوار است.

است زن، خدود را ملدك و   « امانتداري»برد درست همان كه وي نام مي« حسّ حياء»این 

دانيم كه حياء غير از امانتداري كند امّا به روشني ميداند و اخالقاً امانتداري ميمال همسر مي

با حياء غير از رابطه آنهدا بدا امانتدداري اسدت. و ایدن      « شرمگيني»و « خجالت»است. رابطه 

 باشد.اي )بلكه اصلي( بس مهم، مينكته

                                                
. اگر خواننده محترم نسبت به این مطلب كم توجهي كند گمان خواهد كرد كه مطلب قبدل در اینجدا   2 

نجا كه از تكرار شده است و اگر سطحي ننگرد و توجه فرماید خواهد دید صورت اشكال و محتواي آن در آ

شدود دو چيدز كدامالً    گشت، با صورت و محتوائي كده در اینجدا بيدان مدي    یدگاه علوم انساني غربي بيان ميد

 متفاوت هستند.
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حياء زن در امور جنسي مقدم بر تباه كردن عفت است ولي در امانتداري موخر بدر تبداه   

 نت است.كردن اما

در یك « شرمندگي»در توضي  این موضوع بسيار مهم، الزم است به حضور چيزي به نام 

در زن كه هنوز عفدتش را  « شرمندگي»امانتداري كه در حفظ امانت كوتاهي كرده و حضور 

 تباه نكرده دقت شود.

نت دهد ولي امانتداري كه اماحياء زن، قبل از آنكه عفت را از دست دهد به او دست مي

 كشد.كند و خجالت ميرا تباه كرده پس از كشف تقصيرش احساس شرم مي

 شود:پس حياء و شرم دو بار در وجود زن متجلّي مي

 قبل از آنكه عفت را از دست بدهد. -2

 بعد از آنكه عفت را از دست داد. -1

ند امّدا  در مورد دوم شاید بتوان ادعا كرد كه شرم او و شرم یك امانتدار مقصّر، یكي هست

 2مورد اوّل چيز دیگر است.

اسدت كده   « حيدا »غيدر از  « شدرمگيني »و « شدرم »بر اصل مهم فوق باید افزود كه اساسداً  

خواه وظيفه « عدم انجام وظيفه»محققين علوم انساني غربي باید بدان توجه نمایند شرم از هر 

شدود ولدي   اشي ميغریزي، نهادي و فطري باشد و خواه یك وظيفه مصنوعي و ترميمي باشد، ن

حياء هي  ربطي به انجام وظيفه یا عدم انجام وظيفه ندارد بلكه حياء یك احساس است كده  

كند و عاملي است كه از ارتكاب یدك امدر ضدد    زمينه را براي انجام وظيفه فطري آماده مي

اسدت. یعندي   « عمدل »اي از نتایج رفتار، و دارد حياء فطرت است ولي شرم نتيجهفطرت باز مي

 كار فطرت است.

همراه یك اصل دیگر ما را براي « شرمگيني امانتدار»و « حياء زن»اصل باال یعني تفاوت 

 گردد.درك واقعيت فطرت بيشتر رهنمون مي

                                                
دهدد ضدعيف   . و در بخش اول این نكته هم افزوده شد كه حياي زن پس از آنكه عفت را از دست مدي 2 

 رسد.شي ميشود و با تكرار آن، به سر حد خاموشود و از فعاليت آن كاسته ميمي
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گویند: نگاه كردن مرد به دسدتگاه تناسدلي زن و نگداه كدردن زن بده      مي احادیث اسالمي

مندي عاطفي مكروه است و بر ي و بهرهدستگاه تناسلي مرد )هر دو همسر( به عنوان لذت جوئ

كنند خصوصاً نگاه به درون دستگاه تناسدلي را چيدزي شدبيه بده حدرام      این كراهت تاكيد مي

 نمایند.معرفي مي

 توضي  دو نكته در این رابطه ضرورت دارد:

مندي عاطفي و لذت مراد احادیث این است كه این نگاه و تماشا كردن، از ميزان بهره -2

 كنند.د و به این نكته تصری  ميكاهمي

و فيزیولدوژي و طدب و درمدان    « علم تشری »نگاه و تماشا براي مقاصد دیگر از قبيل  -1

 مشمول این كراهت نيست.

 جریان عاطفه ميان دو همسر بر دو محور قرار دارد.

 الف: عمل جنسي كه بيشتر ماهيت غریزي دارد.

بدا شناسدي انسدان مربدوط اسدت )قدباًل بيدان        هاي نگاهي به زیبا خواهي و زیب: برداشت

خواهد كه این دو محدور كده تفداوت    گردید( كه یك امر صد در صد فطري است. اسالم مي

ماهوي دارند هر كدام در جایگاه خود باشند. نگاه در همه جا بچرخد جز محور غریزه و از 

 كند.تداخل محورها نهي مي

ه رابطة نگاهي و تماشائي طرفين و لدذت جدوئي   كند كاسالم در مقابل این نهي تشویق مي

نگاهي، و تبادل عاطفه از طریق بينائي بيشتر بر محور صدورت باشدد زیدرا عضدو تناسدلي در      

 كه قبال در آغاز بحث لباس، بيان شد برخوردار است.« سوآتي»مقایسه با چهره از حالت 

ضدو تناسدلي در نظدر    احساس سوآت بودن ع»و اصل « مندي در اثر نگاهكاهش بهره»اصل 

 نمائيم.را در واقعيت خارجي در عينيت زندگي انساني دقيقاً مشاهده مي« خود فرد

هائي كه كمونيسم جنسي رواج دارد )آنهم نه كمونيسم جنسي كه در ميان فالن در جامعه

هاي پيشرفته رایج شده و رواجش با علوم انساني غربي توجيه قبيله وحشي بل آنكه در جامعه

شود( مانند اروپا خصوصاً سوئد، دانمارك، نروژ و سویس. بدا آنهمده تبليغدات، توجيهدات     مي
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علمي، و تشویقات و... هنور هي  قدرتي نتوانسته آن یك شورت سه انگشتي را از روي عضدو  

 تناسلي زنان و مردان بردارد.

پایدار و گوئي اگر جهان منفجر شود باز این شورت كوچك مقاومت خواهد كرد. چنان 

استوار ایستاده است كه همه توجيهات علوم انساني غربي مخصوصاً انسدان شناسدي آن، را بده    

 گيرد.سخرّیه مي

در یك مسافرت تحقيقي كه به سویس داشتم این موضوع یكي از موارد تحقيقي ما بود در 

اساتيد این سفر شخص محترمي كه خود از دست اندركاران علوم انساني است و از مدرسين و 

 فرمود.هاي ایران بود در این تحقيق همكاري مياین علوم در یكي از دانشگاه

ها هم، جانب دیگر بحث را بعهده ها و تحليل حاصل از مصاحبهها و گزارشدر مصاحبه

 داشت.

ابتدا در اثر چند مصاحبه و پژوهشي در مدیریت جامعة سویس به این نتيجه رسيدم كده  

كوچك، قانون است قانون به خاطر پيشدگيري از تهييجدات اسدتثنائي    عامل بقاي این شورت 

شان را از مباالت یا افرادي كه ممكن است كنترل)كه امكان دارد موجب حمله افراد مثالً بي

دست دهند( برهنگي عضو تناسلي را در محيط خيابان و كوچه و مثالً پدارك ممندوع كدرده    

 البته چنين قانوني هم وجود دارد. -است

)بده معندائي كده قدبالً     « علم مدیریت»بنابراین موضوع نتيجة اخالق تكنوكراسي یا نتيجة 

باشد. ليكن پس از تحقيق بيشتري روشن شد كه استنتاج فوق نادرست است توضي  داده شد( مي

و این نهاد خود انسان است كه از فرو گذاشتن شورت كوچك اباء دارد و بدا از دسدت دادن   

 داند.نماید. یعني خودش را در آن حال نازیبا ميآن احساس شرم مي

بند كوچك نيدز مشدمول همدين احسداس اسدت ایدن       نه تنها راجع به شورت بل آن سينه

اي كه با چند زن پروتستانت سویسي انجام یافت روشن گردید حقيقت و واقعيت در مصاحبه

بدن جز عضو تناسلي و عضو ها كه از پوشش همه جاي دانيم كه این خانمگفتند ما ميآنان مي

توانند صرفنظر كنند، چنين احساسي دارندد و ایدن   كنند از این دو مورد نميشيري صرفنظر مي
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 احساس در آنها خيلي شدید است.

دهد و به طور طبيعدي  اي آن معناي ملموسش را نشان ميدر چنين جامعه« سوآت»مفهوم 

دهند كه محور نگداه عداطفي   زنان ترجي  ميدر واقعيت زندگي زناشوئي همه جهانيان، همة 

ترین شرایط كمونيسم جنسدي  هائي كه افراطيجنسي غير از عضو تناسلي باشد حتي در جامعه

هدا و  را دارند. البته موضوع سخن افراد سالم و غير بيمدار اسدت و افدرادي كده دچدار افدراط      

 هاي رواني نسبت به جنس هستند چيز دیگرند.آسيب

یابد و بدر تمدام پيكدر او چتدر گسدترده و      ي است كه از نهاد انساني نشأت مياحياء هاله

رسدد مقاومدت   اش كاسته شود وقتي كده آنجدا مدي   شود این شمول از هر طرفي دامنهشامل مي

هدا و  تواندد ناشدي از سدنت   داند كه این مقاومت نمدي دهد. و هر محققي ميزیادتري نشان مي

هدا خدالف ایدن    هدا و عدادت  ها و تربيدت در آن جوامع، سنتها بشود زیرا ها و عادتتربيت

تواندد منشدأ ایدن مقاومدت،     نمایند. و نيز ميكنند و ترویج و تشویق ميمقاومت را اقتضاء مي

 غریزه باشد زیرا اقتضاي غریزي كامالً بر خالف آن است.

ا و هد تفسدير نشدود خيلدي از رفتارهدا و انگيدزه     « فطدرت »شود تا اینجاست كه روشن مي

 اندركاران علوم انساني ناشناخته خواهد ماند. ها براي دستپدیده

 ام را اظهار نمایم:اجازه بدهيد در اینجا به عنوان یك مسلمان عقيده

علوم انساني و اجتماعي بدون قرآن و بيانات اهل بيت )ع( هر ره آوردي كه آورد سدراب  

 خواهد بود.

اي كه در آفریقا یا جزایر دور افتاده بطور برهنده  اكنون نوبت به بررسي آن یكي دو قبيله

 رسد كه مستمسك دورانت و اساتيد او و همراهان اوست.كنند، ميزندگي مي

شوند كه تنها به پوشش عورتين ابتدا باید توجه داشت كه قبایل متعددي از بوميان پيدا مي

بده دریافدت اطالعداتي از    كنند از جملة آنان بوميان مالزي است كه من از نزدیك بسنده مي

 هاي نهادي آنان نسبت به تعداد زیادي از هنجارها و ناهنجارها موفق شدم.زندگي و انگيزه

شان آن پوشش سواتي را دارند و راجدع  اي نداریم زیرا همهدر مورد اینگونه بوميان مسئله
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و پوشدش را بدا   فعالً بحثي نداریم و مانند آقاي دورانت ایدن د « حجابي»یا « پوشش حجبي»به 

ما پوشش سواتي را در نظر دارد و عدم آن را در نظر  2كنيم زیرا آیه مورد بحثهم خلط نمي

داند و وجود این پوشش را در نظر خود فرد یدك  خود فرد یك ناهنجار )ناهنجار فردي( مي

 داند.مي« زینت»

 و بنابراین زینت در نظر اسالم دو نوع است:

همان طور كه قبالً گفته شد انسان  -خود را زیبا حس كردن -زینت در نظر خود فرد -2

 یابد تا در برهنگي سوآتي.خودش را در پوشش سوآتي زیبا مي

هداي دیگدري از بددن    زینت در برابر دیگري یا دیگران: این زینت بر پوشدش قسدمت   -1

 مبتني است.

را نيدز در   است و در عين حدال دیگدران  « خود»همان طور كه زینت اول بيشتر به محور 

هدم كدامالً در   « خود»است در عين حال « دیگران»نظر دارد، زینت دوم نيز، بيشتر به محور 

 مد نظر هست.

حسّي است كه حتي در محيط كامالً فردي در جائي « خود زیبا یابي»خود را زیبا یافتن و 

مایوس باشد  كه یك فرد انسان )مثالً( از اینكه روزي با انسان دیگر روبرو خواهد شد كامالً

 باز براي او اهميت بسزا دارد و غير قابل صرفنظر كردن، است.

ندارندد و  « انسان در اجتمداع »باید توجه كرد كه هر دو آیة مورد بحث ما هي  ربطي به 

انسان را بماهو انسان در مد نظر دارند و به اصطالح علم تفسير این دو آیه از آیات االحكدام  

و لباس التقوي »فرمایدد  مي 16باشند. البته در آخرین بخش آیه فس مينيستند بل از آیات االن

نظر به اینكه در این آیه از زینت )ریشاً( سخن به ميان آمده با ایدن جملده زیندت     «ذلك خرٌي

 نماید:را به دو نوع تقسيم مي« اش دیگران هستندزینتي كه محور اصلي»دوم یعني 

                                                
سدورة   11و آیدة   -..يا بين آد  قد انزلنا عليكم لباسًا يواري ساوآتكم و ريشاًا.  سورة اعراف:  16. آیه 2 

 .فلّما ذاقا الشجرة بدت هلما و طفقا و خيصفان عليهما من ورق اجلنةاعراف: 
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هداي  هاي بددن صدرفاً بدا انگيدزش    شش سایر بخشزینت براي دیگران بدون تقوي: پو -2

 غریزي جنسي )شهوت(.

هاي بدن با انگيزه زیبا خواهي و زینت براي دیگران همراه با تقوي: پوشش سایر بخش -1

 زیبائي دوستي فطري )هنر(.

باشد، تدا بتدوانيم بدا بهتدر     « سوئه»یا مفرد آن كه « سوآت»براي بيشتر روشن شدن معناي 

ني رابطه آن را با نهاد انساني بيشتر درك كنيم، به یدك آیدة دیگدر از قدرآن     شناختن این مع

توجه فرمائيد كه آنجا كه سخن از اولين قتل در نوع كندوني انسدان اسدت و قابيدل هابيدل را      

اي را باید در مورد گردد گوئي وظيفهخاص روبرو مي« حس فطري»كشته است. قابيل با یك 

 داند كه آن وظيفه چيست. او انسان است.ياین مقتول انجام دهد اما نم

تواند جنازة او را رها كرده و دنبدال كدار خدویش    انسان دیگري را كشته است اینك نمي

تواند به شعاعي كه جنازه از دیدش خارج شدود، دور شدود.   برود براي خوردن آب و غذا نمي

تول را بر دوش حمل كرد یكي دو بار هم كه مجبور شد براي رفع نيازي دورتر برود، پيكر مق

اي كند فهميد كدار و وظيفده  و با خود برد تا اینكه زاغي را دید كه ميتة زاغ دیگر را دفن مي

برادر، یعني جنازة برادر را دفن  «سوئة»خواهد همين است. زمين را كند و كه نهادش از او مي

 2كرد.

 ناميده شده:« سوئه»آیه كل پيكر یك انسان مرده،  در این

بعث اهلل ضرابًا يبحث ىف االرض لرييه كيف يواري سومة اخيه قال يا ويليت اعجازت ان  ف

 اكون مثل هذا الغراب فاواري سومة اخي فاصبح من النادمني:

كاوید زمين را تا بنمایاند بدر او )قابيدل( چگونده    پس برانگيخت خداوند، زاغي را كه مي

                                                
كده زاغ در ميدان   دانم چرا براي راهنمایي وي، زاغ انتخاب شده است. امّا این نكته روشدن اسدت   . نمي2 

حيوانات نسبت به امور جنسي به اصطالح با حياءترین حيوان است. گویند هي  كسي جفتگيري زاغ را ندیده 

است. البته این خصلت زاغ را نباید حياء ناميد زیرا حياء یك خصلت فطري است و حيواندات فاقدد فطدرت    

 هستند.
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اي بر من چگونه از این غراب عاجزتر شددم  دفن نماید سوئة برادرش را قابيل با خود گفت و

 )نتوانستم بفهمم چگونه( بسوشانم سوئه برادرم را. پس گردید از پشيمانان.

 نكاتي در این آیه:

ها براي دفدن ميتده   گویند زاغ مزبور زمين را كند و جسد زاغ دیگر را دفن نمود. زاغ -2

 را. غرابي برانگيزانيد خداوند «:اهلل غرابًافبعث » فرمایدمي لذا و ندارند دروني انگيزه همدیگر

یعني این انگيزه انگيزه ذاتي غراب نبود زیرا غدراب تنهدا نهداد غریدزي دارد و از غریدزه،      

داشت جنازة برادر را همچنان رهدا  اي كه قابيل را وا ميچنين چيزي ساخته نيست آن انگيزه

 نكند یك انگيزه فطري بود.

شود امّا در پيكر انسان زنده لفدظ  ناميده مي« سوئه»عاً یك جان انسان مجموجسد بي -1

خواهدد  رود گویا اعضائي كده فطدرت پوشدش آنهدا را مدي     با صيغه جمع به كار مي« سوآت»

تواند عضو جلو و عقب و محدوري  حداقل سه عضو یا سه بخش از بدن باشد. این سه بخش مي

 كه این دو قرار دارند باشد.

هاي اساسدي ماهيدت انسدان بدا     كه قبالً بيان گردید یكي از تفاوتپشيماني: همانطور  -7

 گيرد.است كه از فطرت )نفس لوّامه( سر چشمه مي« حس پشيماني»ماهيت حيوان 

در این آیه سه انگيزة فطري كه خاص انسان هستند و حيوان به دليل دارا نبودن فطرت از 

 آن محروم است بيان شده است:

نباید جسد مقتول یا مرده را همچنان رها كند، احساس اینكده بایدد    الف: انگيزه بر اینكه

 كاري را در مورد او انجام دهد.

ب: انگيزش یادگيري تعليمي )نه غریزي( كه قابيل به مح  مشاهدة عمل غراب آن را یاد 

 گيرد. حيوانات از چنين تعلّمي عاجزند.مي

 ج: حس پشيماني.

 گيریم این است:یاد مي« سوآت»معناي آنچه از این آیه در بهتر شناختن 

كندد امّدا همدان    انسان هيچوقت از نگاه كردن به انسان زندة دیگر احساس چنددش نمدي  
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داشدته و از نگداه كدردن بده او محظدوظ      انساني كه هميشه با او بوده و خيلي دوستش هم مي

اولدي بده دافعده    آیدد آن جاذبده   ميرد دیگر از نگاه كردن به او خوشش نميگشته وقتي ميمي

 شود.تبدیل مي

تنها در مورد جنازه و عضدو تناسدلي   « سوآت»و « سوئه»جهت نيست كه در قرآن لفظ بي

)با محور عضو تناسلي( انسان به كار رفته و در معناي دیگر به كار نرفته است. اشدتباه مدردم   

ندد پوشدش و لبداس    كنعوام و نيز اشتباه دانشمندان علوم انساني غربي در این است كه فكر مي

تنها به خاطر مسئله محرم و نامحرم و پوشش جنس مخالف نسبت بده جدنس دیگدر بدوده و     

 نماید.ایجاد شده است این گمان یك پيشداوري است كه آنان را در مسير تحقيق گمراه مي

در حالي كه پوشش سوآتي ربطي به زن یا مرد بودن ندارد و این پوشش در مدورد هدر دو   

در حالي كه تنها هستند و مسدئلة محدرم و ندامحرم مطدرح نيسدت نيدز( فطدري         لزوماً )حتي

 باشد.مي

از آنان تعبير « فراوان»بنابراین، روشن است كه آن یكي دو قبيله كه ویل دورانت با كلمه 

در « آرونتدا »در آفریقدا و دیگدري قبيلده    « بالونددا »كند و ما غير از دو قبيله )یكي همدان  مي

ها به شش و هفت هم برسد شناسيم و بر فرض اگر تعداد اینگونه قبيله( نمياسترالياي مركزي

 گشته است.« عادت»باز انحرافي است كه از فقر و ناتواني امكاناتي، ناشي شده است و 

اند راجع به قبيله آرونتا به سطرهائي از كتداب  ها نيز با لباس دمخور بودهالبتّه همين قبيله

كده در  « اسسنسر»ترجمه ابوالقاسم طاهري از زبان « آر. چ هيس»ليف تا« تاریخ مردم شناسي»

 ميان همان قوم به تحقيق مشغول بوده توجه فرمائيد:

هاي تر وجود داشته باشد فقط یكرشته تسهمحال است از این سرزمين چيزي دلتنگ كننده

ه تشدي  هاي انبدوهي از علدف معدروف بد    شني است یكي پس از دیگري كه بر روي آنها دسته

رسته است كه برگهاي آن شدبيه بده یدك مشدت ميدل بدافتني اسدت كده از یدك بالشدتك           

گدردد جلگده   هاي شدني همدوار مدي   گير بزرگ سر بر آورده باشد. یا در جائي كه تسهسنجاق

هائي از درختان بلوط صحرائي یا اكثدراً  مسطّحي از اراضي سخت وجود دارد كه در آن رشته
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خورد... آفتاب بر دشتهاي سنگالخ یدا زمدين شدني زرد    ه چشم ميخارزارهاي مالمت انگيز ب

افكندد  تابد در گوشه و كنار یك درخت بلوط صحرائي یا اقاقي سایه مختصري مدي رنگ مي

هدا عميدق   هدا آن قددر  شود بستر عادي روخانه)در فصول باراني( هنگامي كه سيلي حادث مي

خته تبددیل بده پهنده وسديعي آب     نيست كه آب را در خود نگه دارد. زمدين خشدك و سدو   

كند بدار  شود و آب به سرعت در زمين رسوب ميگردد پس از اندك زماني باران قطع ميمي

رسدد مدع   تابد... شب هنگام حرارت به چندین درجه زیر صدفر مدي  دیگر آفتاب به شدت مي

تند االّ پوشي نداشد ساختند هيچگونه تنزندگي دشواري مي ذلك بوميان كه در این سرزمين با

 (.202و  205یك شرابة تشریفاتي كه آنهم در مواقع رسمي خاص مردان بود )تلخيص از ص 

... نه فلزاتي داشتند نه پوشاكي، و نه حيواناتي اهلي )االّ سگ( و نه فقط فاقدد كشداورزي   

روید... )ص گنجيد كه چون بذر در زمين كاشته شود ميبودند بلكه حتّي در تصورشان نيز نمي

265.) 

توان گفت چون این مردم برهنه بودند پدس برهنگدي در انسدان اصدل     آیا با این وصف مي

دهد كده مسدئله بدر عكدس     ؟ متن فوق نشان مي-است و لباس یك پدیدة صرفاً اقتصادي است

یعني معلول ناتواني اقتصدادي در اثدر خشدكي محديط     « پدیده اقتصادي»است و برهنگي یك 

كنندد بدا   هدا زنددگي مدي   قبایل بومي هستند كه چون در جنگدل  است. و دليل این اصل، سایر

استفاده از مواد موجود در جنگل بدون استثناء زن و مرد در مراسم رسمي و غيدر رسدمي بده    

 بند هستند.شدت به پوشش سوآت پاي

اندد دقيقداً   یابيم و گزارش همة محققيني كه زماني در ميان بوميان زیسدته به خوبي در مي

د، هر جا كه پوشش سوآتي مراعات نشده از بيچارگي شدیدي بوده كده دامنگيدر   دهنشان مي

اندد.  اي به تن داشتهگوید مردان در محافل رسمي شرابهآنها بوده است در گزارش فوق نيز مي

 كردند.توانستند همگي و بطور دائم از پوشش استفاده ميدهد كه اگر مياین نشان مي

اي در دنيا نيست كه آشنائي بده پوشدش نداشدته    ي  قومي، قبيلهشود همجدداً یاد آوري مي

اي با اینكه اگدر بدذر بده زمدين بيفتدد      باشد همانطور كه خواندید بعضي از آنها اساساً آشنائي
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تواند بروید، ندارند با اینهمه با لباس آشنا هستند و نيز قبایلي كه پوشدش سدوآتي در آنهدا    مي

شود مگر شود، تعدادشان بيش از هشت قبيله نميي مراعات نميامورد خدشه است و تا اندازه

اینكه هر قبيله را به چند بخش تقسيم نمائيم و عدد را بداال ببدریم بده طدوري كده بعضدي از       

اند و براستي بدون اینكه قصددي بدراي خدروج از    گزارش گران بلند پرواز همين كار را كرده

یك كالغ »از گزارشگران غربي مسئله را مصداق  مسير استدالل داشته باشيم باید گفت خيلي

 اند.كرده« چهل كالغ

، «نشدأت دیدن از جدادوگري   «. »مادر ساالري»این روند افراطي عالوه بر پوشش، در مورد 

و... سدایر اصدطالحاتي كده بخشدي از     « نشأت شبكه تحریم جنسي با محارم، از توتم و تابو»

دهند، نيز مصداق همان یك كالغ و چهل كالغ مياصول اساسي علوم انساني غربي را تشكيل 

شد در ایجاد این روحيده افراطدي   باشد. عقایدي كه از خرافات تنيده بر مسيحيت ناشي ميمي

را كعبه و معبدد  « مردم شناسي بومي»بيشترین تأثير را دارد. و تنفر مردم و محققين از كليسا، 

انسدان  »نوز نباید مسدير بحدث از بسدتر    آنها كرد. معبدي كه جایگزین كليسا گشت. ليكن ه

 شود.پيگيري مي« حياء -لباس، سوآت»خارج شود و بر این اساس مبحث « شناسي

 

 لباس و پوشش غیر سواتی
تا اینجا روشن گردید كه پوشش سوآتي یك نياز فطري انسان است خواه مرد و خواه زن، 

 اجتماعي.با صرفنظر از هر موضوع قانوني و تشریعي و یا قرار دادي 

 رسد:پوشاند ميهاي دیگر بدن را مياكنون نوبت به بررسي لباس غير سوآتي كه بخش

هاي ميان دو جنس مخالف به طور دقيق از هدم تفكيدك   در این بحث باید مقدمتاً تحریم

 شوند كه عبارتند از:

 تحریم عمل جنسي: این تحریم خود دو نوع است: -2

)شبكه تحریم جنسي با محدارم( ایدن تحدریم دقيقداً و     الف: تحریم جنسي نزدیك خونان 

باشد و هر جا انساني یافت شده در طول تاریخ و در طول و عرض كرة زمدين  كامالً فطري مي
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دانش، با تمدن توسدعه یافتده و توسدعه    دین و مردمان با دانش و بيدار و بياعم از مردمان دین

از آميزش جنسي با نزدیك خوناني مانند خواهر،  نيافته، بوميان و غير بوميان و... همه و همه

 2اند و دارند.مادر، برادر، پدر، خاله، عمه و عمو یك اباء فطري و یك پرهيز نهادي داشته

ناميد از موضوع بحث خارج هستند همدان طدور كده    « حادثه»موارد نادر كه آن را باید 

خدود  »نيسدت و  « د دوسدت طبعداً خدو  » دليل این نيست كه انسدان « خودكشي»وقوع حوادث 

 است.« دشمن

بنابراین، این تحریم از غریزه ناشي نشده است. زیرا چندين تحریمدي در حيواندات وجدود     

هدا  شناسد و ضد هر گونه تحریم است و چدون غربدي  ندارد. و غریزه كور است این و آن نمي

زه اسدت گمدان   بينند این تحریم ضدد غرید  غير از غریزه چيزي را در انسان سراغ ندارند و مي

باشد. و نيز منشاء ایدن تحدریم قدرار دادهداي اجتمداعي و      كنند كه منشأ آن قرار دادها ميمي

گيدر در  تواندد بدینگونده همده    هاي بریده از نهاد انساني، نيست. زیرا یك قرار داد نميسنت

بدومي و...  سرتاسر عمر انسان از پيدایش تا به امروز و شامل همه اقوام و قبایل و بومي و غير 

 باشد.

هدائي خدواهيم   ایدم و در آیندده نيدز بحدث    ما در گذشته راجع به این موضوع بحث داشته

 داشت.

 ب: تحریم جنسي سببي: )شبكه تحریم جنسي با محارم سببي(

هدا و  این تحریم نيز مانند تحریم نسبي بر خالف اقتضاهاي غریزي است امّا منشأش سنت

قانون بومي ليكن باید توجه كرد كه هر قانون و قرار داد ضد  هاست خواه قانون دیني یاقانون

برسدد و اسدتحكام و   « سنت»تواند به حالت غریزي تا از ناحيه فطرت تأیيد نشود هرگز نمي

 كوبد.تداوم یابد زیرا غریزه قوي است و چنين قرار و قانوني را در هم مي

 و باالخره اصل این است كه:

                                                
قشر اشراف محدود بوده و آن هم در موارد نادر اتفاق . پدیده ازدواج با محارم در ایران باستان )كه به 2 

 هاي قبلي بيان گردید.در نيامده بود( در دو مورد از بحث« سنت»افتاده و به شكل مي
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جامعه یا صرفاً غریزي است و یا مورد توافدق غریدزه و فطدرت    یك روند دائمي در یك 

است و لو بر اساس سلطة فطرت بر غریزه. و االّ هرگز به تداوم نخواهد رسيد. مورد اوّل نيدز  

 باشد.بر اساس تسلط غریزه بر فطرت است كه سنت انحرافي و گمراهي مي

 هائي دارد:تحریم نگاه جنسي: این نيز صورت -1

م نگاه بر سوآت: این نگاه براي دو همسدر كده بدراي مقاربدت جنسدي ازدواج      الف: تحری

هست تا چه رسد به دیگران ایدن موضدوع   « یا اشد كراهت -كراهت»اند، نيز در شكل كرده

 بود و روشن گردید كه منشأش قبل از آنكه اجتماعي باشد فطري است.« سوآت»بحث 

تدوان آن  نماید كه ميریم ظاهراً چنين ميهاي غير سوآتي: این تحب: تحریم نگاه به بخش

ناميد خواه سنت مصنوعي برخاسدته از  « سنت مصنوعي»را یك تحریم تشریعي و قانوني و یا 

 دین یا برخاسته از كيفيات زندگي اجتماعي مثالً یك قبيله بومي.

ر شود كه این نيز منشأ فطري دارد زیرا در ميان اجتماعيات غيد امّا با یك دقت روشن مي

توان یافت كه احتماالً منشأ این تحریم باشد این احتمال تنها در از امور اقتصادي چيزي را نمي

و « مقدّم بدودن حيدا بدر از دسدت دادن عفدت     »اقتصاد هست آنهم همان طور كه بيان گردید 

دليل قاطعي است بر اینكه این تحدریم  « تأخّر حياء در امانتداري به هنگام تباه كردن امانت»

 منشأ فطري دارد. نيز

خواهد ولي فطرت برداشدت لدذت   آزادي نامحدود جنسي را مي غریزة جنسي كامالً یك

 كند.جنسي را متقابالً به دو همسر، محدود مي

خورد رد پاي اقتصاد اش شكست ميجالب این است هر موردي كه فطرت در این خواسته

 انش.گردد درست عكس ادعاي آقاي دورانت و همفكرمشاهده مي

شدوند چدرا   كنندد و دسدت بده دامدن اقتصداد مدي      آنانكه منشأ این تحریم را جستجو مدي 

خواهند منشأ زنا را بررسدي كنندد؟ بدراي اینكده آندان چيدزي غيدر از غریدزه در انسدان          نمي

دانند و در ایدن  شان شناسائي نشده( لذا زنا را اصل و این پرهيز را عارضي ميشناسند )براينمي

نها است امّا ما كه فطرت را شناختيم تحریم و پرهيز را فطري و زنا را از دو صورت حق با آ
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 دانيم:منشأ ناشي مي

تسلط غریزه بر فطرت: بيماري شخصيتي و تبدیل شخصيت و نهاد انساني به نهاد صرفاً  -2

 غریزي حيواني.

كند و فرد را تواند اقتضاهاي فطرت را بایگاني اقتصاد: نيازهاي اقتصادي در مواردي مي -1

هاي اقتصادي هم فطدرت  به اقدام ضدّ فطري وادار كند همان طور كه گاهي نيازها و گرفتاري

 گردد.را موجب مي« خودكشي»آورد و و هم غریزه را از پاي در مي

 

 نتیجه:
 لباس سوآتي و پوشش جوئي پاسخي است بر دو انگيزه فطري:

با صدرفنظر از موضدوع محدرم و ندامحرم      الف: انگيزه پوشش جوئي صرفاً به دليل سوات

)حتي به صورت حياء از خود و یا همسر و یا حياء از یك حيوان( و به همين جهدت اسدالم   

كنيدد، هدي  انسداني شدما را مشداهده      كند كه اگر در جاي خلوتي كه استحمام ميپيشنهاد مي

تدان را  د، بهتر است سوآتكنكند امّا حيواني، گاوي، گوسفندي، اسبي و... شما را نظاره مينمي

 از منظر و دید او دور دارید یا بسوشانيد. یعني به نداي فطري پاسخ مثبت دهيد.

 ب: انگيزه حياي عفت جوئي. كه مشروحاً بحث گردید )موضوع پرهيز از غير همسر(.

 ولي لباس غير سوآتي تنها از انگيزه دوم برخوردار است.

ود لباس سوآتي و هم در مدورد لبداس غيدر سدواتي،     توضي : در هر دو مورد یعني هم در م

انگيزة زیبائي خواهي، خود را زیبا یافتن خواه براي خود، و خواه در منظر دیگدران، كداربرد   

ها كده چندد   كه همة این انگيزه« و ریشاً: لباس زینتي است براي شما»فرماید قوي دارد كه مي

گيرندد )مدراد از ندوع و جدنس اصدطالح      جاي مدي « حياء»بنام « جنس»شوند در یك نوع مي

 منطقي است(.

حياء نه یك پدیده غریزي است و نه یك پدیده اجتماعي و مصدنوعي، بدل یدك پدیدده     

 باشد.فطري مي
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زیبائي جوئي و زیبائي خواهي یك انگيزه فطري است نه غریزي. زیبائي جوئي و عشق بر 

 كند.ودن خودش حياء ميیعني این كه انسان از بد منظر ب« خود را زیبا یافتن»

كه سایر افدراد  « محيط را زیبا خواستن» یا« محيط را زیبا یافتن»و همين طور است حس 

محديط را زیبدا   »در ضدمن همدان   « دیگران را زیبا دیدن»نيز جزء محيط هستند. و عالقه بر 

 قرار دارد.« خواستن

اش حيواندات  رد )نمونده گاهي اقتضاي غریزي و ميل غریزي كه هي  آشنائي با زیبائي نددا 

كنندد  ها گمان مدي آميزند لذا بعضيقبالً بحث شد( با ميل فطري زیبا خواهي در هم مي -است

كه زیبا خواهي یك حس غریزي است اینجاست كه شاید بتوان گفت عشق افراد نسدبت بده   

 اي كه بر اساس تنها عشق جنسيهمدیگر دو نوع است: عشق جنسي و عشق فطري. هر خانواده

 تشكيل شده محكوم به سقوط است و اساس خانواده بر پایه عشق فطري است.

در عالم غریزه و حيوان وجود نددارد  « عشق»كنم كه اساساً چيزي به نام امّا من عرض مي

اي كه به كمونيسم جنسي مبتال هاي غربيهاي گذشته در مورد جامعههمان طور كه در بحث

ناتوانند. اسدطوره بددون   « ليلي و مجنون»اي مانند ارائه اسطورهاند گفته شد این جوامع از شده

 عشق محال است و عشق بدون فطرت نيز محال.

 

 عشق شاعرانه:
گوید: موانعي كه حجب و عفت زنان در برابر شهوت مردان ایجاد كدرده  ویل دورانت مي

م مدرد بداال   خود عاملي است كه عاطفه عشق شاعرانه را پدیدد آورده و ارزش زن را در چشد  

 2برده است.

شود و نظر به اینكه خود او به عقيدة او عشق شاعرانه تنها از حجب و عفت زن ناشي مي

داند بنابراین منشأ این حجب و عفت را ناشي از اقتصاد و دستگاه ازدواج خریداري همسر، مي

                                                
 چاپ سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمي. 65. مقدمة تاریخ تمدن ویل دورانت: ص 2 



 710فصل پنجم 
 

 

در ایدن   عشق شاعرانه تنها روابط و قراردادهاي اجتماعي است. در حقيقدت بایسدته بدود كده    

شدد، نده شداعرانه چدرا آن     گذاشته مي« عشق فقيرانه»یا « عشق تاجرانه»صورت نام این عشق 

 شود؟كند دچار عشق شاعرانه نميحيواني كه در مورد جنس مخالف با موانع برخورد مي

شود و مرادشان از درك، گویند چون درك حيوان ضعيف است لذا عاشق نميدر پاسخ مي

است ولي مشخص است كه مغز حسابگر هميشه عشدق را )عشدق بده هدر     درك صرفاً مغزي 

 كند و به اصطالح شعراء عشق كار مغز نيست، كار دل است.معني را( محكوم مي

علت انكار اینگونه بدیهيات همان است كه قبالً بيان گردید. پيشداوري قبل از هر تحقيق، 

. پيشدداوري در اینكده انسدان غيدر از     آوردهر فرد و هر محقق و دانشمند را اینگونه بار مدي 

غریزه چيز دیگري در نهاد ندارد، افرادي مثل دورانت و افراد بزرگتر از او را بدین سان دچار 

 نماید.تناق  گوئي مي

 

 گناه کبیره و صغیره:
گوید: با پيشرفت مالكيت خصوصي، زنا كه سابق بر آن از گناهان صغيره بده  دورانت مي

 زمرة گناهان كبيره قرار گرفت.رفت در شمار مي

 2دهند.شناسيم به زنا چندان اهميت نمياي كه مينصف ملتهاي اوّليه

 نكاتي چند در این بيان:

 گشت.پذیرد كه قبل از توسعه مالكيت خصوصي، زنا گناه صغيره محسوب مياو مي -2

 داند:انه نميها این مسئله را در ميان مردمان اوليه یك رفتار معصوموي مثل بعضي -1

ارتباط عفت با امور اقتصادي از نظر منشاء اصلي حياء، قبالً بحث شد و عدم صدحت   -7

 نظریه دورانت توضي  داده شد.

 دهند:شناسيم به زنا چندان اهميتي نمياي كه ميگوید نصف ملتهاي اوليهمي -2

                                                
 . همان مرجع.2 
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ميت كمتر اسدت  دادند حرف سر اهميت زیاد و اهدهند و مياوالً: پس همگان اهميت مي

در ميان قبایل و ملل است و انگيزة این « محكوم بودن زنا»و آنچه ما در صدد آن هستيم اصل 

باشد و تعدادل آن  ناشي از اوضاع اجتماعي مي« اهميت دادن»محكوميت است، شدت و ضعف 

 باشد.بسته به ميزان تعادل فطري جامعه مي

هاي اوليه قبایل بومي است رادش از انسانشود كه مروشن مي« دهندنمي»نظر به واژه  -0

هداي  كنند و منظدورش براسدتي انسدان   كه در بعضي از جزایر یا مناطق عقب مانده زندگي مي

اوليه )ماقبل تاریخ( نيست و بوميان عقب ماندة كنوني در اثر فقر و بيچارگي هزار عيب دارند 

داندد  ل زیستي آنان را معيار نمياین هم یكي از آنهاست و بر خالف محققين غربي اسالم اصو

تعاّرب بعاد   »اي بيزار است و به همين جهت اصل مهم و بزرگي بنام اصدل  و از زندگي قبيله

تبددیل  « مدینده »را بده  « یثدرب »كندد و  تأسيس كرده و به زندگي مدني تشدویق مدي   «اهلجرة

 داند.نماید و كوچ یك شهر نشين به بادیه را گناه كبيره ميمي

ائل مورد اختالف اساسي ما با محققين غربي در این است كه آنان نحوة زندگي یكي از مس

دانند و در این مسئله عنصر مهم و كارساز و داراي نقش اساسدي بده ندام    مي« معيار»بوميان را 

كنند كه نحوة زیست )و هنجدار و ناهنجدار(   گيرند و به آساني حكم ميرا نادیده مي« زمان»

حوه زیست و )هنجار و ناهنجار( مردمان اوليه است. هدزاران سدال بدل    بوميان كنوني همان ن

 گيرند.ها سال را در ميان این دو زیست نادیده مي)به قول خودشان( ميليون

اسالم در زماني پدیدار شد كه كمونيسم جنسي در جامعه عرب جاهلي كه مالكيدت   -6

الم آن را ممندوع كدرد. آیدا    خصوصي شدیدترین صورتش را داشت، كامالً رواج داشت. و اسد 

هاي مدینه كه همگي دچار مالكيت خصوصي قریش شدیدتر بود یا مالكيت تازه مسلمان شده

هاي آزاد شده، كمونيسم جنسي را كردند بردهداري عمالً مخالفت ميگرسنگي بودند و با برده

سدران قدریش    كوشيدند و خيلدي از كردند ولي اشراف پولدار مكه در ترویج آن ميتحریم مي

 محصول زنا بودند مانند عمرو عاص و زیاد بن ابيه و...

رسديد یدك   دادند و هر كدام كه عملش به نصابي ميزنان در كمونيسم جنسي مسابقه مي
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كرد. آیا زندگي زد و بدان افتخار مياش ميپرچم و در نصاب دوم دو پرچم و... به باالي خانه

قابل تمسك ولي زندگي عدرب پيشدرفته در مالكيدت،    فالن قبيله بومي یك واقعيت است و 

 واقعيت نيست؟ و قابل تمسك نيست؟

ناميدندد و )بده قدول    مدي « دو گدوارا »یعندي  « اطيبدين »عرب قبل از اسالم شراب و زندا را  

دادند. در حالي كه مطابق استدالل دورانت بایدد آندان كده    دورانت( چندان اهميتي به زنا نمي

تر بودند در ایدن امدر سدختگيرتر از همده     ت خصوصي اوّليه پيشرفتههزاران مرحله از مالكي

 شدند.مي

نامد و در همدة متدون   مي« عقل»و فطرت گرائي را « جهل»اسالم غریزه گرایي صرف، را 

زیرا یک فارد و یاک جامعاه     2اند نه علم و جهل،اسالمي عقل و جهل در تقابل هم آمده

هم در عین حال دانشمند باشاد ولای در ایان    گرا و جاهل باشد و تواند هم غریزهمی

 صورت هرگز عاقل نخواهد بود.

گرا حتما  عاقل است و جاهل نیست حتّی اگر امّا یک فرد یا یک جامعۀ فطرت

 از دانش کمتری برخوردار باشد.

داند و معتقد گرائي صرف، و جهل ميهاي ضدّ فطري را نشأت یافته از غریزهاسالم پدیده

تواند در ميان مردمان اوليه ظاهر شدود و هدم در ميدان جامعدة     ها هم ميپدیدهاست اینگونه 

ترین جامعه مانند سوئد امدروزي و  پيشرفته در مالكيت خصوصي، و هم در ميان توسعه یافته

آورند نه عفدت و حيداء را.   ها و گسترش آنها زنا را پدید ميبر اساس بينش اسالمي، مالكيت

 درست بر عكس.

                                                
پدردازیم  ریني است در اسالم )قرآن و حدیث( كه فعالً به آن نمي. این اصل عجيب، مبحث مفصل و شي2 

كتداب العقدل و    2ایم امّا براي مشاهده این اصل رجدوع فرمائيدد بده: اصدول كدافي ج      و در تفسير بحث كرده

 شاید در آینده در محور این موضوع بحث شود. -.34بحار االنوار ج  -الجهل
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 ت با لباس:رابطۀ عف
عفت با حياء تفاوت دارد حياء یك انگيزه دروني است كه كاربردهاي متعددد دارد كده   

تدوان بده   باشد. عفدت را نمدي  یكي از آنها عفت است. عفت عملكرد و نتيجة انگيزة حياء مي

ناميد زیرا فالن قبيله بومي ماالوي كده  « هاي بدنپوشش سایر بخش»یا « سوآت پوشي»معناي 

توانند با هزار مصيبت سواتشان را بسوشدانند  ه لباس براي كل بدن را ندارند و تنها ميتوان تهي

توانندد  هدا را مدي  هاي توسعه یافته است كه اندواع لبداس  شان بيش از جامعهباز عفت در ميان

 داشته باشند.

عفت یعني عدم هرزگي در عمل جنسي. پس عفت به این معنا هي  ربطي به لباس ندارد و 

و زیندت معرفدي شدده اسدت و سدوات      « سوآت»م كه انگيزه لباسسوشي از نظر قرآن تنها دیدی

 ربطي به عفت ندارد.

داریم تقوي یك مفهوم كلي است كه « لباس تقوي»نداریم ولي « لباس عفت»در بيان قرآن 

كه عبارت است از كنترل غریزه به وسيله « خود كنترلي»عفت نيز جزء آن است. تقوي یعني 

 كنترل نفس امّاره به وسيله نفس لوّامه.فطرت. 

لباس سوآتي از اقتضاهاي اوليه فطري است و ربطي به عفت نددارد لديكن لبداس تقدوي از     

اقتضاهاي ثانویه فطرت است یعني به هنگام تعارض دو نفس )غریدزه و فطدرت( عندوان پيددا     

ي و لبداس در  لباس مربوط است لبداس در جهدت اميدال غریدز    « جهت»كند. این مقوله به مي

اي از دسدت  جهت اميال فطري، كه دوّمي به لبداس تقدوي موسدوم اسدت. اكندون بده نظریده       

 اندركاران علوم انساني غربي توجه فرمائيد:

 شود.گوید: لباس سبب زیاد شدن فسق و هرزگي ميمي« جزیره پنگوئنها»نویسنده كتاب 

فت با لباس پوشديدن هدي    گوید: به هر صورت باید دانست كه عو خود ویل دورانت مي

 اي ندارد.رابطه

كدامالً  « جهدت لبداس  »و بدا صدرفنظر از   « لباس مطلق»این سخن در مورد لباس به معناي 
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تواند عامل عفت نباشد بلكه عامل تباهي عفت صحي  است زیرا در اینصورت لباس نه تنها مي

 كند.هييج ميگردد زیرا وقتي كه زینت در خدمت غریزه باشد آن را بيشتر تهم مي

گدردد و حدافظ عفدت    امّا اگر لباسي كه زینت است در مسير فطرت باشد لباس تقوي مي

 شود.مي

 گوید:گوید لباس زینت است ميهمان قرآن كه مي

ندور(: هنگدام راه رفدتن طدوري گدام       72) واليضربن بارولهّن ليعلم ما خيفني من هينتهّن 

 مخفي باشد خود نمائي نماید. خواهندشان كه ميننهند تا آنچه از زینت

احزاب( طوري ادا و اطوار در سدخن   -71) فال ختضعن بالقول فيطمع الذي يف قلبه مرض

 گفتن در نياورید تا تحریك شود كسي كه در قلبش بيماري هست.

 نكات:

تساتخروون  »داندد  داند و هر نوع لباس را زینت مدي اسالم هر نوع زینت را لباس مي -2

 فاطر. 21نحل و  22هاي آیه «وهنامنه حلية تلبس

اگر مطابق این دستور، لباس جهت غير غریزي داشته باشد هر چند كده زیندت اسدت     -1

گردد و اگر بر خالف این باشد لباس زینتي است در باشد بل عامل عفت ميعامل هرزگي نمي

یدزه  گردد و زینت كه منشأ فطدري دارد در خددمت غر  اش ميخدمت غریزه و عامل هرزگي

 خواهد بود.

شود كسي كه به وسيله كيفيت لباس و یدا كيفيدت صدداي جدنس     از این آیه روشن مي -7

دهدد فدرد بيمداري اسدت و     شود كه كنترل درونش را از دست ميمخالف طوري تحریك مي

 اش در كنترل فطرتش نيست.غریزه

نمایدد و  تر مدي باهپس: عفت با لباس رابطه دارد زیرا لباس یا عفت را محفوظتر یا آن را ت

هر كس لبداس دارد حتمداً عفدت هدم     »رابطه نيست. آري این درست است كه شعار هرگز بي

 كند.كليّت ندارد. لباس تقوي عفت را حفظ و لباس فسق عفت را تباه مي« دارد
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 لیبیدو، و حیاء: 
در تكميدل ایدن مبحدث در موضدوع     « وسدتر مدارك  »به گمانم یك نگاه مختصر به بيان 

ما را یاري خواهد كدرد، او در بخشدي از كتدابش پدس از آنكده زوجيدت و       « شش سوآتيپو»

هداي عارضدي   داند و كمونيسم جنسي را پدیدده مي« اصالت وحدت زوج»خانواده را بر اساس 

نماید راجع به عفت و را مجاب مي« اصالت هرج و مرج در امور جنسي»داند و طرفداران مي

 گوید:حياء مي

كردند برخي تن پوش داشتند لكن سدتر  وام برهنه هيچگونه احساس شرم نميبسياري از اق

هاي خود را به منظور تهييج جنسيت كردند از طرف دیگر بعضي از قبایل بدن زنعورت نمي

داشتند. سداكنان جزیدره آدميرالتدي در اقيدانوس كبيدر هدي  چيدز بده بدر          از انظار مستور مي

پوشانيد كده ظداهراً غدرض از آن    عضو تناسلي آنها را ميكردند لكن صدف سفيدي انتهاي نمي

بود. ختنه كردن مردهدا و تطویدل زندان نيدز بده      زیور جلب انظار به آن عضو به خصوص مي

شد امري نسبي و قرار دادي بدود كده بده    همين منظور بود. به این نحو آنچه عفت خوانده مي

دیدد یدك   صدفش خود را عریان مدي  كرد. بومي جزیره آدميرالتي بدونمقتضاي محل فرق مي

ورزید و حال آنكه زنان سوماترا زانوهاي نفر زن چيني از نشان دادن پاهاي خود اجتناب مي

بسدتند  كردند. زنان آالسكائي به قسمت سفالي دهاني خود زیور بزرگي ميخود را برهنه نمي

بداس دكولتده زندان    شمردند. یكنفدر مسدلمان از دیددن ل   و خالف این رویّه را عملي زشت مي

كرد. كليه شواهد و مدارك موجود حاكي از آن بود كه اروپائي به سختي احساس انزجار مي

ترجمه ابوالقاسم طاهري  -حيا امري است قرار دادي. )تاریخ مردم شناسي تأليف آ. چه. هيس

 (.162ص 

 شود كه عين عبدارت وسدتر مدارك را   هيس عبارت فوق را طوري آورده است روشن نمي

؟ اینقدر  -؟ -آورده یا مراد او را نقل كرده و یا اینكه اصل عبارت وي را تلخيص كرده است؟

هائي از سخن فوق )كده  روشن است كه اصل مطلب را از كتاب خود مارك آورده است تكّه
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 شود به شرح زیر:منبع اصلي ویل دورانت هم همين سخن است( بررسي مي

از سخنش، اقوامي هستند كه پوشش سوآتي دارند ولدي  در آغ« اقوام برهنه»مرادش از  -2

همان طور كه گذشت این دو پوشش دو مقوله متفداوت   -شان برهنه استهاي بدنسایر بخش

باشند و ارتباطشان با نهاد انساني به یك نحو نيست و خلط این دو مقوله بدا هدم موجدب    مي

این كتداب موجدب شدده كده ویدل       در« بسيار»شود. و گویا همين لفظ انحراف در استنتاج مي

قبایل فراواني هسدتند كده از برهنده بدودن     »استفاده نماید و بگوید « فراوان»دورانت از كلمه 

 «.كشندتمام بدن خود هي  خجالت نمي

نيست زیرا خودش پس از بده كدارگيري   « برهنگي تمام بدن»در حالي كه منظور مارك 

یعندي بسدياري از آنهدا احسداس شدرم      « ردندد كبرخي ستر عورت نمي»گوید مي« بسيار»لفظ 

 كردند.كردند نه همه آنها. ثانياً از همين بسيار تنها برخي ستر عورت نمينمي

پس از اتمام كتابش مقدمه آن را امضاء كرده است كده آن   2570ویل دورانت در مارس 

در  گيدرد و تصميم به نوشدتن كتدابش مدي    2446شروع كرده است و مارك  2520را در سال 

هاي مختلف ترجمه شده بود و یكي به زبان« تاریخ عروسي»كتاب او تحت عنوان  2451سال 

 از منابع اقتباسي دورانت بود.

گدردد ابتدداء   ساكنين جزیره آدميرالتي: مارك در ایدن مدورد دچدار تناقضدگوئي مدي      -1

در  گوید غرض آنها از پوشش صدفي، زیور و جلب انظار بده آن عضدو بده خصدوص بدود.     مي

یعني احساس شرم « دیدبومي آدميرالتي، بدون صدفش خود را عریان مي»گوید جمله بعدي مي

در ميان آنها در انتهاي عضدو  « حس سوآت پوشي فطري»كرد. آیا این بدین معني نيست كه مي

هاي دیگر سدوآت بده جدزء    تناسلي تمركز پيدا كرده است؟ باید رانده شدن این حس از بخش

 یابي شود.د و علتآن، بررسي شو

بقية كالم او عموماً مربوط به پوشش غير سوآتي است كده از اقدوام و ملدل مختلدف      -7

 آورد.نمونه مي

را قدراردادي،  « حياء»داند و در جمله دیگر را نسبي مي« عفت»مارك در یك جمله  -2
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رفتدار و   كرد مناسبتر بود زیرا عفّت به عنوان یك عمل، یدك نامد. اگر بر عكس عمل ميمي

نزدیك است تا حياء كه یك حالت قهري اسدت و بدا قدانون و    « قرارداد»حفاظت بيشتر به 

 قرارداد فاصله دورتري دارد.

عني واحد اسدت و ایدن   ثانياً لحن عبارت طوري است كه گویا عفت با حياء داراي یك م

ویل دوراندت  مترادف هستند. و گویا همين تسام  در عبارت، موجب شده كه  دو لفظ كامالً

 چنين تصور نادرستي را از این دو واژه داشته، باشد.

بده حدد اعدالي    « مدردم شناسدي  »گري در زبان و بيان دست اندركاران تسام  و مسامحه

افراط خودش رسيده است كه باعث شده معموالً احتماالت نقش ادلّة مسدلم را ایفدا كنندد. و    

 ها نقش اصول ثابت علمي را بازي كنند.فرضيه

هاي بدن یك به طور كلّي حس پوشش هم به محور سوآت و هم به محور سایر بخش -0

هاي اقتصدادي محديط و   حس ثابت و پایدار است ليكن گاهي در اثر عدم امكانات و نارسائي

 دهد.هاي غير فطري تمركزش را تغيير ميگاهي در اثر پيدایش سنت

شدود و حدداقل بصدورت    رج نمدي این تغيير تمركز در پوشش سواتي از محيط سدوات خدا  

ماند ولي پوشش غير سواتي در اثدر علدل   اي یا مثالً صدف سفيدي در مركز سوات مي«شرابه»

 رود.یابد، و گاهي هم از بين ميمذكور مركزهاي مختلفي مي

كندد بيشدتر روشدن    كده فرویدد معرّفدي مدي    « حس ليبيددو »حقيقت این مسئله با مثال از 

یابد هاي بدن، سيّار است گاهي در لب تمركز ميبيدو در اعضا و بخشگوید ليگردد. او ميمي

نماید و گاهي در پسدتان  مانند دوران كودكي كه این حس به طور مرتب مكيدن را اقتضاء مي

 پسران و دختران نوبالغ و گاهي در عضو دیگر.

دهد و هم ميانتقال و تغيير مركزیت ليبيدو )به قول فروید( هم در اثر تحوالت طبيعي رخ 

 دهد.در دوران پس از بلوغ در اثر عوارض به صورت حاالت مختلف رواني رخ مي

امّا انتقال و تغيير مركزیت حس پوشش در لباس غير سوآتي و نيز گسترش و محدود شدن 

باشدد كده   و كم شدن شمول پوشش سوآتي و زیاد شدن آن هميشه در اثر عوارض محيطي مدي 
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گدردد كده   آید و خصيصة عارضي روح فردي و اجتماعي مينيز در مياحياناً به صورت سنت 

زن چيني نسبت به پوشش فالن بخش از بدن و زن سوماترائي به پوشش بخش دیگدر اهميدت   

 دهد.مي

گيرد؟ این ؟ چرا رابطة مردان با پوشش مورد تحقيق قرار نمي«زن»چرا اینهمه بحث از  -6

ورود به تحقيق تنها چيزي كه مدورد نظرشدان اسدت     خود نشانگر آن است كه آقایان قبل از

چشمي كه به نامحرم »گوید است كه از انجيل یاد گرفته بودند آنجا كه مي« پوشش حجابي»

 و خطابش به مردها است.« اش كنيافتد بهتر است آن را در زیر پا بگذاري و ماليدهمي

سدت و بررسدي و شدناخت    ا« رابطة انسان با لباس»در حالي كه آنچه موضوع بحث است 

 ؟.-اینكه پوشش گرائي انسان منشاء نهادي دارد یا منشاء مصنوعي؟

مسئله حجاب یك مسئلة دیگر است كه در خود مسيحيت و یا هر دین دیگر بيشدتر بده   

 عنوان یك امر قرار دادي و تربيتي براي اداره جامعه تقریر یافته است.

داند و در مقام یك قانون گذار بر اساس اصدل  قرآن مسئلة حجاب را قرار دادي الزم، مي

نماید امّا لباس سوآتي را یك اقتضاي اوليه و بدیهي فطري )البته حجاب را واجب مي« تشریع»

 كند.نه غریزي( معرفي مي

حجاب باید به عنوان یك موضوع اجتماعي بررسي شود و در دایرة جدرم، بدزه، و    مسئلة

في آن در زیست اجتماعي مطرح شود، مانند قوانين راهنمائي و آمار آنها و تاثيرات مثبت یا من

 آید.رانندگي كه اگر چنين قوانيني وجود نداشته باشد چه مسائلي پيش مي

با این تفاوت كه موضوع حجاب از نظر ارتباط با حياء كه یدك انگيدزش فطدري اسدت     

. بنابراین خلط مبحدث و  ارتباط نيست و با قوانين راهنمائي و رانندگي تفاوت ماهوي داردبي

« مدردم شناسدي  »عدم دقّت در تفكيك موضوعات از همدیگر یكي از ندواقص ویرانگدر علدم    

كند جدا مي« انسان شناسي»رسد تنها چيزي كه علم مردم شناسي را از علم است و به نظر مي

 شدند.فقط همين نواقص است و االّ هر دو علم یك علم واحد مي

ن شناسي مسامحه گرانه و چون با همة تسام  و نواقصدش هنگدام   مردم شناسي یعني انسا
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مردم »و به اصطالح از « فولكلور شناسي»نماید لذا از استنتاج در نهاد و طبع انسان قضاوت مي

 گردد.متمایز مي« نگاري

در اینجا توضي  این نكته الزم است: معناي سخن باال در مدورد حجداب ایدن نيسدت كده      

با نهاد و طبع انسان ندارد اسالم همه قوانيني را كه آورده، مطابق فطرت حجاب هي  ارتباطي 

هایم مطابق فطرت فرماید رسالت من بر اساس فطرت و آوردهمي «بعثت علي الفطره»داند مي

است ليكن: مطابق فطرت است یعني هي  قانوني در اسالم در جهت خدالف یدا ضدد فطدرت،     

 ا بر ضدّ نهاد و طبع انساني، نيست.تشریع نشده است و هي  كدام از آنه

 پس: رابطه انسان با پوشش و لباس از نظر انسان شناسي اسالم بر سه پایه است:

حس پوشش جوئي سوآتي: كه حس فطري است هر چنددي كده یدك حدس غریدزي       -2

 نيست. این حس از اقتضاهاي اوليه فطرت انسان است.

اهاي رتبده دوم )از نظدر شددّت و    حس پوشش جوئي غير سوآتي: حس فطري از اقتضد  -1

 باشد.باشد ولي هر چندي كه یك حس غریزي نميضعف اقتضا( مي

پوشش جوئي حجابي: شاید چنين حسّي در نهاد انساني ریشه نداشته باشدد ولدي بدراي     -7

زیست اجتماعي او ضرورت دارد و بر ضد فطرت یا تحميل بر فطرت نيسدت هدر چندد كده     

 یزه باشد.تحميل بر غریزه، و ضد غر

نتيجه: اخالق باذات و نهاد و طبع انسان عجين است زیرا حياء یك اصدل اصديل در نهداد    

هائي در بستر جریان باشد هر چندي كه عوامل محيط تغييراتي و یا انقباض و انبساطانسان مي

 هاي متفاوتي از مظاهر آن پدید آورد.این اصل فطري بوجود آورد و شكل

 

 یپاخالق و تراژدی اود
كنند و نيز بده  مردم شناسان غربي به دليل اینكه دو مقولة عفّت و حياء را با هم خلط مي

كنند، هر جا كه سخن از منشأ لبداس اسدت   دليل اینكه غریزه و فطرت را از هم تفكيك نمي

را نيز عنوان كرده و دو مبحث را به شدت « منشاء شبكه تحریم جنسي با محارم»فوراً مسئلة 
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نماید كه هر محقدق بعددي همدة    آميزند. و این خلط مبحث آنان را دچار تحيّر ميدر هم مي

گيرد و در نتيجده هندوز   نماید و )در بيشتر مواقع( به سخرّیه مينظریات محقق قبلي را رد مي

هم نظریه واحدي ميان آنها در این قبيل مسدائل ارائده نشدده اسدت آنچده هسدت تضدادها و        

اي كده بدراي مدردم پيچيدده شدده و بده       ین است با اینهمده نسدخه  هاي اساسي و بنياداختالف

گردد، به طوري كه هي  دانشدمندي نده   شان شكل داده یك نسخه مسلم علمي تلقي ميزندگي

در گذشته و نه در حال مسئوليت اوضاع اجتماعي و زیستي را كه امدروز در غدرب عمدالً در    

دانيم كه ایدن فرهندگ   كند. از طرفي هم ميگيرد و آن را تایيد نميجریان است، به عهده نمي

 محصول سخنان آنهاست.

داند كه عملش براي چيست. امدا  زیرا هرگز نمي« كندغریزه كور عمل مي»قبالً گفته شد 

فطرت چنين نيست. در اینجا باید افزود كاركرد غریزه به كاركرد قوانين فيزیكي و شديميائي  

كنند و در این امر افق آهن ربا همدیگر را دفع مينزدیكتر است و همان طور كه دو قطب مو

كند و به طور به اصطالح خود كدار  كنند غریزه در اصل اقتضاهایش اشتباه نميهي  اشتباه نمي

گریزد. ولي موارد عملكرد فطدرت چندين   نماید بدن به مح  تماس با آتش از آن ميعمل مي

 ها نيازمند آگاهي قبلي است.نيست اقتضاهاي كلّي فطرت در بعضي موارد و مصداق

نمایدد وقتدي كده    اودیپ مردي در افسانه و اساطير است كه با مادر خویش مقاربدت مدي  

نماید. و در یك افسانه دیگر كه در ميان مردم فنالندد معدروف   شود خودكشي ميمتوجه مي

شدود آنگداه در نكدوهش    با خواهر خود مرتكب عمل جنسي مدي « كوله رو»است فردي بنام 

 گوید:ویشتن ميخ

 واي بر من كه آدمي نگون بختم.

 خواهر باكره خویش را بقتل آوردم.

 واي بر تو، اي مام مو سفيد من.

 از چه رو من از مادر زادم و پرورش یافتم؟

 وجود این كودك بيچاره از بهر چيست؟
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كند كجداي عمدل اودیدپ یدا     شود فكر ميمطالعه كننده وقتي كه با این مطالب روبرو مي

؟ این -كوله رو داللت دارد بر اینكه پرهيز از محارم یك انگيزش اصيل در نهاد انسان نيست

كنند آیا این خدود دليدل نهدادي    دو شخص كه از سوزندامت خودكشي یا خود را نكوهش مي

كنندد  بودن این حس پرهيز، نيست؟ ولي محققين غربي از این موضوع اسدتفاده دیگدري را مدي   

 گویند:مي

كه همخوابگي با محارم بين خویشاوندان نزدیكي كه از قرابت با یكدیگر اطالع  نجااز آ

توانسدت )و  گرفدت، همدين فقدره مدي    نداشتند امكان پذیر بود )و هست( و صدورت هدم مدي   

كرد كه در ارتكداب ایدن عمدل هيچگونده تنفّدري بداطني       تواند( ثابت كند و ثابت هم ميمي

( )كلمدات ميدان   166 -160د. )تاریخ مدردم شناسدي ص   )نهادي و طبعي( وجود نداشته و ندار

 پرانتزها بر متن اصلي افزوده شده است(.

توان گفت پرهيز از محدارم انگيدزه نهدادي دارد كده مانندد      كنند: وقتي مياینان گمان مي

 پرهيز مثالً شير از مقاربت با آهو باشد و یا مانند پرهيز انسان از گرگ و... باشد.

افتدد خدود ایدن    ها خودكشي اتفاق ميفوق باید گفت: چون در ميان انسان بر پایه استدالل

در انسدان، نهدادي   « حدس حفاظدت از خدود   »و یا « حس خود دوستي»كند كه فقره ثابت مي

كنند پس انسان نهداداً از مقاربدت بدا    ها با حيوان مقاربت مينيست. و یا چون بعضي از انسان

 حيوان پرهيز و تنفر ندارد.

: فطرت عامل كنترل كننده غریزه است و هر جا كه از مصداق و مورد، آگاهي ندارد ثانياً

دهدد پدس از آنكده فطدرت آگداه      نماید و غریزه كارش را انجام مياقدام به كنترل غریزه نمي

النفس و  -كند نه غریزه را. كه واي بر منپردازد خود را مالمت ميمي« مالمت»گردد به مي

 اللّوامة.

هداي مدذكور ره آورد علدوم انسداني غربدي      ها و تسام ها و تناق ة خلط مبحثدر نتيج

شدان خصوصداً بده    تباهي وحشتناكي است كه همه روزه آمار تجاوز پدران غربي به دختدران 

شان ارقدام سدر سدام آور روز    شان خصوصاً به پسران نابالغشان و حتي به پسراندختران نابالغ
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ي تلخ همگي محصول عدم برخورداري علدوم انسداني   «هاواقعيت»دهد. این افزون را نشان مي

باشد. آنان با انگيزه )یا با شعار( واقعيدت گرائدي چندان    غربي از یك سيستم منطقي منظم مي

نمایند این اشتباه آنان را تبيين مي« هاي عينيواقعيت»دچار استنتاجات موهوم شدند كه امروز 

 نمایند.و به وضوح مستدل مي

سؤال این است چرا متصدیان علوم انساني غربي، امروز در مقام تبيين راه چاره براي  اینك

شان هست و براي خودشان و همة مردمان نجات از واقعيات مهلكي كه در جامعه و فرهنگ

گدر خبدر   ري تبداه شان هر صب  و شام از رشدد تصداعدي ناهنجدا   دنيا روشن است و آمارهاي

ني به درازاي دو قرن و نديم بدراي رفتدار تحقيقدي انفعدالي و عكدس       آیا زما ؟دهند، نيستند.مي

العملي، در مقابل خرافات اهل كليسا كافي نيست؟ تا به كي باید تحقيقات علوم انساني صورت 

عكس العمل و شكل انفعالي و احياناً حالت انتقامجوئي از خرافات قدیسان مسديحيت داشدته   

 باشد؟

ي، اخالقي، فرهنگي و اجتماعي كافي نيست كه دیگدر علدوم   آیا اینهمه واقعيات تلخ رفتار

در بياوریم و آن حالت نداخود آگداه   « صحي  آن است كه ضدّ كليسا باشد»انساني را از قالب 

 ؟-)و احياناً خود آگاه( را از سيماي زیباي تفكر و تعقل و تجربه و تحقيق كنار زنيم

هدا،  ها، جان مدك لندان  ها، با خوفننها، هنري ميها، هنري مورگانمگر اسكول كرافت

هدا، كدورت   هدا، بالددوین اسسنسدرها، گديلن    ها، بارنت تایلورها، لوریمرفایسدون سرجان لباك

ها و سایر مدردم شناسدان، از تعصدبات    ها، ماركها، كراليها، فریزها، لگها، اسميتهدون

دیان علدوم انسداني روز   ؟ آیا اكنون صحي  اسدت كده متصد   -ناليدندنامعقول ارباب كليسا نمي

هداي تكدان   ها تعصب نشان دهند و با وجدود اینهمده واقعيدت   نسبت به آراي همين شخصيت

 ؟-دهنده كه محصول نظریات آنان است باز هم در مقام تبيين اشتباه بنيادین آنها برنيایند

اب چه تفاوتي ميان آن تعصب نامعقول با این تعصب نامعقول است جز اینكه آن به نام كت

 ؟-یابدمقدس و این به نام مقدس علم انجام مي

كرد و اقليتي را بده ندام اشدراف    و جز اینكه آن تعصب، اكثریت مردم را دچار تباهي مي
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گرفت و این تعصب، همه مردم جهان را دچار تبداهي كدرده و از نظدر    زیر چتر حمایتش مي

 كيفيت و كميت از وسعت غير قابل تصور برخوردار است.

هاي اجتمداعي  توسعه صنعتي و پيچيدگي»توان وجدان علمي را تنها با تكرار جملة آیا مي

؟ كدام دانشمند متعهدي به نادرست بودن این سخن واقف -قانع كرد« ها شدهموجب این تباهي

؟ مسئله و مسائل با گذاشتن همه تقصيرات به گردن صنعت، جز خود فریبي كه نتيجه -نيست

 ؟-باشد و كدام محققي است كه از این حقيقت خبر نداردت، نميقهري آن مردم فریبي اس

هاي ظریدف و  شود با پناه آوردن به الفاظ و جمالت هنر آميز و ردیف كردن واژهآیا مي

؟ این چه روح ظرافت -حساس، بحران غریزه و طوفان غریزه را در قالب عشق و هنر جاي داد

هر روز در مقابل این هنرمندان لطيف الطبع به هاي آماري را خواه و هنر جوئي است كه غول

 ؟-كشاندصف مي

این چه عشقي است كه اینهمه قرباني دارد؟ و این چده لطافدت خدواهي اسدت كده اندواع       

 ؟-هاي جنسي و رواني نوین را به شدت و خشونت هر چه تمامتر بار آورده استبيماري

 ست كه در باال بيان گردید.تسام  در این مرحله زیانبارتر از تسام  مرحله قبلي ا

تدر شددن روابدط    بر فرض پذیرفتن اینكه اینهمه واقعيات تلخ از توسعة صدنعتي و پيچيدده  

؟ یدا بده   -اجتماعي ناشي شده است، آیا علدوم انسداني در ایدن صدورت هدي  مسدئوليتي نددارد       

چندين  ؟ اگر -؟ براستي علم از شناخت راه حل این مشكالت عاجز است-قانع شود« توانمنمي»

گرفتند زیرا عمالً روشن است كه آن خرافات است بهتر بود زمام امور را از دست كليسا نمي

تر از این علدم هدم بدود و ایدن گدواهي      توانست مردم را اداره نماید و مفيدبهتر از این علم مي

 روشن تاریخ است.

را )و لدو در  دچار شده است مرده پرست شده و محققين گذشته « دنيا پرستي»این علم به 

اش بدا  داند. در حالي كده صدنعت و علدوم مربوطده    شكل كلي( مطلق و تجدید نظر ناپذیر مي

نماید و به پيچيدگي روابط اجتمداعي  رود و هر روز قلمرو جدیدي را فت  ميسرعت پيش مي

قدرار  « مددیریت محد   »افزاید. و علوم انسداني روز بده روز بيشدتر در خددمت     به شدت مي
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گردد و مسئوليت اساسدي خدویش را   ه سياستهاي عملي در دایره سياست تبدیل ميگيرد و بمي

 كامالً رها كرده است.

بست رسيده است و دچدار یدأس و   هاي تباهگر به بنعلوم انساني غربي در مقابل واقعيت

شده است در این بين هستند كسان زیادي كه متصدیان این علوم در غرب، را « توانمنمي»حس 

دهند ليكن نظریه اینكه وابسته به جوامع عقدب ماندده و جهدان    هادهاي خود تذكر ميبا پيشن

شان با قلعه آهنين تعصب فوق الذكر برخورد نمدوده و  سوم هستند یا پيرو دیانتي هستند نداي

 گردد.برمي

اي كده او بدراي آزادي   هنور هم كسي نيست كه قاطعانه بگوید پيشدنهاد روسدو و نسدخه   

دانست، غلط اسدت و الیدق انسدان    آل خود ميل زندگي انسان غار نشين را ایدهپيچد و شكمي

كرد انسان غار نشين وجود نداشت و تنها سداختة ذهدن   نيست و اساساً آن طور كه او فكر مي

 او بود.

 

 مرد و پوشش سواتی
در ضمن مباحث گذشته گفته شد كه هم پوشش سؤاتي و هم پوشش سایر بخشدهاي بددن   

يزش فطري دارند و تاكيد شد بر اینكه این موضوع اختصداص بده زن نددارد و بده     هر دو انگ

مسئلة حجاب و نيز به مسئله محرم و نامحرم ربطي ندارد و نباید این چند مقولده را در هدم   

آميخت. شاید یك محقق مسلمان مایل باشد در مورد فطري بودن پوشش جدوئي غيدر سدواتي    

د. با اینكه در این نوشتار كمتر از آیات و احادیث استفاده مدرك و دليل قرآني و حدیثي بشنو

شود )به خاطر چندین علت كه نياز به شرح آنها نيست( نظر به اینكه ایدن مطلدب ممكدن    مي

 شود:ها عجيب جلوه كند دو حدیث ارائه مياست به نظر بعضي

نو مجيعاًا عان   علي بن ابراهيمو عن ابيهو و عن حممد بن امساعيلو عن الفضل بن شاذا -1

قاال: اذا  «... لياه الّساال   ع»مّحاد بن عيسيو عن حريزو عن حممد بن مسلمو عن ايب عباداهلل  
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و باب وواه 282   2لبس الّسراويل فليجعل علي عاتقه شيئًا و لو حباًل )وسايل الشيعه ج 

 الصلوة ىف ثوب واحد(:

اش قدرار  چيزي هم به شدانه امام صادق )ع( فرمود: وقتي كه )تنها( شلوار بسوشد بهتر است 

 دهد و لو یك رشته طنابي.

حممد بن حيييو عن امحد بن حممدو عن علي بن حديدو عن مجيل قال: سئل مراه  اباا   -2

عبداهلل )ع( و انا معه حاضر عن الّرول يصّلي يف اهاٍر مؤتزرًا به قال: جيعل علي رقبته مندياًل 

 )وسائل همان باب(: او عمامًة يترّدي به.

گوید: مرازم )نام شخصي است( از امام صادق )ع( سؤال كرد من نيز حاضر بودم، ميل ميج

 خواند؟پرسيد از مردي كه در لنگي كه به سواتش بسته نماز مي

فرمود: بهتر است چنين شخصي دستمالي یا دستاري بده گدردنش بيداویزد و بده وسديله آن      

 حالت باالپوش داري به خود بدهد.

حدیث یك حكم استحبابي و یدك حكدم كراهتدي را در فقده بيدان      این دو حدیث یك 

 دارند:مي

الف: در نماز مستحب است شخصي كه تنها لباس سدواتي دارد یدك چيدزي هدم در بداال      

 اش داشته باشد و لو یك طنابكي یا دستمالي.تنه

ب: در نماز مكروه است كه مرد تنها به پوشش سواتي اكتفأ نماید براي رفع این كراهدت  

 اي، چيزي، دستمالي به دوش و شانه خویش بيندازد.اقالً رشته

 لغت: یتردّي: باال پوش را پوشيدن.

و چون در متن حدیث فرض شده است كه شخص )به هر دليل( باال پوش ندارد )یا محدل،  

یعندي  « تفعّدل »شود كه معناي خاصّ باب محل باالپوش نيست مانند نماز در حمام( روشن مي

 ، مراد است.«ایجاد یك حالتي رواني در خود»یا « ود را به حالتي در آوردنخ»مطاوعه یا 

اكنون سؤال این است: چرا بدون باال پوش نماز مكروه است؟ ثانيداً وقتدي كده بداال پدوش      

وجود ندارد گذاشتن یك طناب یا دستمال به شانه یا ميان شانه و گردن چه معنائي دارد؟ جز 
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 گيزه نهادي.پاسخ به یك نداي دروني و ان

تواند پيام حدیث را درك نماید خصوصاً این درك فطري هر شخصي خود شخصاً بهتر مي

 گردد.تر احساس ميتر و جديدر حالت نماز واض 

دهندد مسدئلة   ( این احساس را از دست مي…افرادي كه در اثر عادات )مانند هند جنوبي و

 ایم.د آن پرداختهدیگري هستند كه ما در تفسير به بحث مشروح در مور

نماید مسئله به محرم و مرد توجه دارد و روشن مي« رجل»به  پيام این دو حدیث صریحاً

 و نامحرم و یا تنها به محور زن منحصر نيست بل تقاضاي نهادي انسان مورد نظر است.

 

 یا و آرزو:ؤر
رؤیاسدت   شدود تردید از فطرت او ناشي ميهاي نهادي انسان كه بيیكي دیگر از خصيصه

 ابتدا به تعریف رؤیا نياز هست.

رؤیا: فرض وجود یك یا چند چيز اعدم از طبيعدي یدا اجتمداعي كده هندوز بده واقعيدت         

 اند اعم از اینكه قابل تحقق باشند یا محال.نسيوسته

بدا  « تصددیق »و « تصدور »در اینجا بدون استفاده از اصطالحات منطق ارسدطوئي و رابطدة   

 شویم.و اصطالحات علوم انساني خارج نمي حيوان و انسان، از روال

است در عالم ذهن بيش از «تصویرگر»همان طور كه انسان در واقعيت عيني تصور دارد و 

باشد در حقيقت صورت پردازي انسان در خارج و واقعيت اشياء تراوشدي از  آن تصویرگر مي

عيني ضعيف اسدت و  باشد حتي هر انساني كه در صورت پردازي صورت پردازي ذهني او مي

نهایتي برخدوردار اسدت   از ترسيم یك نقاشي ساده عاجز است در عالم ذهن از توان تصویر بي

را نيز شدامل  « محال»یعني « عدم»گردد و محدود نمي« ممكنات»به طوري كه این توان او به 

اليدت  دانيم كه عدم، عدم است نه حدود دارد و نه وجود با این همه عرصدة فع گردد و ميمي

خواهيد بناميد( است كه حيوان فاقدد آن  گردد. رؤیا نيرو، توان، انگيزش )هر چه ميرؤیا مي

 باشد.مي



 تبيين جهان و انسان  721
 

 

حيوان تنها قادر است جزئيات را در ذهن خویش تصور نماید او دیگدر از آفدرینش یدك    

هاي غریزي نيست و از نهاد انسان صحنه در ذهن خود عاجز است پس رؤیا محصول انگيزش

 باشد.شود و یكي از بزرگترین مميّزات انسان از حيوان ميرت ناشي ميیعني فط

به عنوان یك انگيزة فطري، منشاء و خاستگاه جامعه است رؤیدا  « حس دگرگرائي»اگر 

رهگشاي آن حس و ممكن كنندة آن، و پياده كننده و عملي سازندة آن است. این همده قدرار   

و تصدویرگري و  « تدوان فدرض  »دادي( همه از رؤیدا و  دادها و اعتبارها )امور اعتباري و قرار 

دانيم كه: جامعه منهاي امور اعتباري و گردند و ميصحنه سازي ذهني انسان ناشي گشته و مي

 شود.قرار دادي مساوي صفر مي

و همين طور است رابطه صنعت با انسان زیرا اگر انسان فاقدد رؤیدا بدود و تدوان تصدویر      

یافت. النه سازي حيوان و یا تعيين حددود قلمدرو   صنعت دست نميذهني را نداشت هرگز به 

بوسيله بول در زندگي شير، هي  گونه برخورداري از رؤیا ندارد و یدك عمدل كدور غریدزي     

شود و هي  نوع تنوعي در باشد و به همين دليل هيچگونه تغيير تكاملي در آنها حادث نميمي

از ميليونها سال پيش همين طور بوده كه امروز  …نبور وپرستو، النة ز شود، النةآنها دیده نمي

 هست.

و هرگز نباید منتظر بود كه روزي حيوان آنقدر تكامل یابد كه به صنعت یا امور اعتباري 

 و قرار دادي برسد.

حيوان در مسير تكامل جنسي و حتي غریزي قرار دارد و مرغ ماهيخوار قبالً شكل انددام  

تردیدد  اش در زمانهاي دور بدا شدكل فعلدي آن بدي    نابراین شكل النهكنوني را نداشته است و ب

تفاوت بل تفاوتهائي داشته و این قاعده كلي به نسبتي شامل همه حيوانات است ليكن این تغيير 

 كند.از همان اصل سازش با محيط طبيعي از آن جمله النه، تجاوز نمي

ه فاقد حيات حيدواني )غریدزه   همان طور كه سنگ فاقد حيات است و همان طور كه گيا

باشد. و چون حيوان فاقد فطرت یعني فاقد منشاء امور حيوان( است حيوان نيز فاقد فطرت مي

اعتباري و قرار دادي است انتظار تكامل فطري در آن شبيه انتظار تكامل یك قلوه سنگ بده  



 727فصل پنجم 
 

 

 ست.نبات شدن است و یا مانند تكامل یك گياه به فرزند دوستي و النه سازي ا

 

 قلب: -فطرت -رؤیا
كندد نهداد خداص انسداني )نهداد دوم      قرآن وقتي كه از ساختمان و سازمان انسان بحث مي

هنگامي كده از فعاليدت    و -فطرت اهلل اّليت فطر الناس عليها -نامدانسان( را فطرت مي

و  -الّمارة بالّسواّن النفس  -نامدكند آن را نفس امّاره مينهاد اول انسان یعني غریزه بحث مي

نامدد و آنگداه كده    مي« قلب»گوید آن را زماني كه از فعاليت نهاد دوم یعني فطرت سخن مي

 نامد.گوید، فطرت را نفس لوّامه ميسخن از درگيري غریزه و فطرت مي

تدرین جزئيدات، ارائده    ترین انسان شناسي را با تبيين دقيق اصل و با تبيين جزئيقرآن دقيق

 نماید.مي

هلام   قرآن به دو نوع بينائي و دو نوع شنوائي و دو نوع درك دروندي، انسدان توجده دارد:   

قلوب ال يفقهون هبا و هلم اعني ال يبصرون هبا و هلم اذان ال يسمعون هبا اولئك كاال نعا  بال  

كنند، و آنان چشدم  آنان قلب دارند ليكن به وسيلة آن درك نمي هم اضّل اولئك هم الغافلون:

شنوند، آنان مانندد  بينند و آنان گوش دارند ولي به وسيله آنها نميامّا به وسيله آنها نمي دارند

 اعراف(. -235ترند. آنانند غافالن. )حيواناتند بل آنان گمراه

شدان  شان درك غریزي است و با اینكه بيندائي دارندد بيندائي   با اینكه فطرت دارند درك

شان شنوائي غریزي است آنان مانندد چهدار   دارند شنوائيبينش غریزي است و با اینكه شنوائي 

تر از حيوان هستند زیدرا انسدان   شان حاكم است بل ره نيافتهپایانند، غریزه بر وجود و زیست

غریزي خطرناكتر از حيوان است. چون غریزه چنين انساني نيروي دیگري را هم در خددمت  

آورد كده  هائي را به وجود مدي نماید و پدیدهگيرد به نام فطرت، كه از آن سوء استفاده ميمي

 فرماید:حيوان از آن نفرت و نفور دارد، كه از زبان حضرت لوط به مردم شهر لوط مي

؟ شدما   -شوید كه در عالم هيچكدام از موجودات سابقه نددارد آیا مرتكب ناهنجاري مي
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كنيدد  از زنان پرهيز ميو «. صرفاً غریزي»تر از كنيد آميزش شهوي پستبا مردان آميزش مي

 سوره اعراف(. 42 -45آري شما مردمان از حدّ گذر هستيد )

هدا عدالم جمداد، عدالم     گذرد همه عدالم انسان در گمراهي و انحراف از حد غریزه هم مي

)ما سبقكم هبا نمایند نبات، عالم حيوان همه جنس موافق را دفع و جنس مخالف را جذب مي

 من العاملني(.

حث دقيقاً در مقام بيان این نكته است كه انسان در هدر دو صدورت خدواه در    آیه مورد ب

صورت گمراهي و خواه در صورت هدایت، غير از حيوان است و به طور بنيادین از ماهيدت  

 دیگري برخوردار است.

هداي نادرسدتي را بده    تواند بوسيله رؤیا جهاني منفي را بسازد و پدیدده و پدیدده  انسان مي

ه حيوان از چنين چيزي عاجز است این وقتي است كه فعاليت و تدوان فطدرت   وجود آورد ك

 شود محكوم غریزه باشد به طور كور براي غریزه عمل نماید.كه قلب ناميده مي

تدوان  « عقدل »باید فطرت، غریزه را )و قلب، نفس اماره را( كنترل كند تا چيدزي بده ندام    

 دهد نه به مغز.ا به قلب ميفعاليت داشته باشد. و لذا اسالم ارزش اصلي ر

در احكام فرعي آنجا كه مسئله یك مسئله مادي، اقتصادي، جنسي نيست و تنها انسانيت 

هاي پيكر انسدان ارزش را بده   انسان و آن مشخصة انسان از حيوان مطرح است از ميان بخش

بدراز  دهد. نماز بر ميّت كه آخرین احترام و ارزش عملي است كه بده یدك انسدان ا   قلب مي

بده   …گردد اگر از پيكر یك انسان تنها سر یا دسدت و یدا پدا و   گردد بر سينه او تقدیم ميمي

دست آید و بقيه از بين رفته باشد، نماز بر او واجب نيست ليكن اگدر تنهدا سدينة یدك فدرد      

 گردد.بدست آید نماز برایش واجب مي

 

 حدیث:

ىف الرول يقتل فيوود )ع(، عن ابيه )ع( باسناده عن الفضل بن عثمان االعور، عن الصادق  -2

 ؟-رأسه يف قبيلة و وسطه و صدره و يداه ىف قبيلة و الباقي منه يف قبيلة
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 دينه علي من وود يف قبيلة صدره و يداه و الصلوة عليه:قال: 

اش امام باقر )ع( در مورد كسي، كه كشته شده، سرش در ميان یك قبيله و وسطش و سينه

 ان یك قبيلة دیگر و بقيه اعضاء در ميان قبيله دیگري پيدا شده، فرمود:هایش در ميو دست

هاي مقتول در ميان آنها پيدا شده و نماز خون بهایش بر عهده آنان است كه سينه و دست

 ميّت را نيز آنها باید بخوانند.

ي كند مراد عضواي بخواند كفایت ميتوضي : بدیهي است كه نماز را هر كسي از هر قبيله

 است كه باید نماز بر آن خوانده شود.

باسناده عن سعد بن عبداهللو عن حممد بن احلسنيو عن النّضر بن سويد عن خالاد بان    -1

قال سئلته عن رول ياكله السبع او الطري فيبقاي  « عليه الّسال  »مار القالنسيو عن ايب وعفر 

 عظامه بغري حلمو كيف يصنع به؟

عليه و يدفن فاذا كان املّيت نصفني صّلي علي الّنصف الاّذي  يغسل و يكّفن و يّصلي قال: 

 فيه قلبه:

( او را خورده و …كركس و -اي یا مرغي )بازاز امام باقر )ع( پرسيدم از مردي كه درنده 

 تنها استخوانهایش مانده بدون گوشت. چه تكليفي را باید در موردش انجام داد؟

گدردد و  شود و دفدن مدي  و برایش نماز خوانده ميشود شود و كفن ميفرمود: غسل داده مي

 شود.اگر ميت به دو نصف تقسيم شده باشد بر آن نصفي كه قلب در آن است نماز خوانده مي

علديهم  »ها با سندهاي متفاوت و متعدد و با بيان متفاوت از ائمّه متعددد  تعداد این حدیث

وسدایل  »ث باال تنها بعنوان نمونه از رسد دو حدیمي 21در متون متعدد به حدود رقم « السالم

 آورده شد.« ابواب صالة امليتاز  74باب  2الشعيه ج 

مغز ابزاري است در دست غریزه و فطرت اگر فطرت در كنترل و هدایت غریزه موفق باشدد  

مغز در خدمت فطرت خواهد بود و اگر غریزه عاصي شود و بر فطدرت مسدلط گدردد مغدز در     

است « جاهل»است و در صورت دوم « عاقل»و شخص در صورت اول  خدمت غریزه خواهد بود

و لو زرنگترین فرد روي زمين باشد )این موضوع قبالً بحث شده است( و خواه دانشمندترین فدرد  
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 باشد.

لو كان يف العلم بال التّقاي شارف لكاان     و این اصل و شعار انسان شناسي اسالم است كده: 

دون تقوي )تقوي: كنترل و هدایت غریزه به وسيلة فطرت( اگر دانش ب ابليس اشرف اخلاليق:

شدود. داندش هدر    داراي شرف و ارزش باشد ابليس شریفترین و ارجمنددترین موجدودات مدي   

دانشمندي باید در جهت رشد و تعالي فطرت باشد و االّ گرچه ظاهراً خدمتي براي نسل بشدر  

 اهد شد.هاي اجتماعي تباه كننده خوباشد در حقيقت منشأ پدیده

 

 پایان

مباحث مجدداً بررسي كردم تا چيزي از سوالها فراموش نشدده باشدد.    در پایان این سلسله

بده  « 1انسان شناسي »هائي است كه در بخش اول از ها و سوالها و اشكالبستمنظورم آن بن

اندد  مشخص كردن و فراز نمودن آنها پرداختم. دریافتم كه سه چيز در این ميان فراموش شدده 

هم تجاوز ریشه در نهاد انسدان دارد و هدم   »و این اصل كه « دولت»، «انقالب»كه عبارتند از 

 «.مجازات خواهي

در مورد انقالب، مورد تایيد اسالم است؟ یا بينش « تاریخي اندیشان»انقالب: آیا بينش  -2

 اندیشند؟.گروه مقابل كه تاریخي نمي

مربوط است كده  « نبوت»و « امامت»ه دو مبحث، پاسخ این سؤال و پرداختن به این مهم ب

در این كتاب تنها به بحث توحيد و انسان و معاد، موفق شدیم دو اصل دیگر باقي مانده اسدت  

تا خداوند چه خواهد. ليكن در اینجا فقط یك جمله در شدكل كلدي و بددون تبييندي ابدراز      

 اند.گردد كه: همه انبياي بزرگ در رأس یك انقالب قرار داشتهمي

در « لزوم و عددم لدزوم دولدت   »دولت: موضوع دولت و دو عقيدة متقابل كه در مورد  -1

ميان دانشمندان علوم انساني مطرح است، یدك چيدز جدیددي نيسدت. ایدن مسدئله در عصدر        

اي بود كده پایدة   حضرت علي )ع( به شدت مطرح گردید. نهضت خوارج یك حركت اندیشه

ه هر معنائي. آنان افرادي اندیشمند و ایدئولوگ بودند. و بود دولت ب« حذف دولت»اصلي آن 



 723فصل پنجم 
 

 

این خصيصه اساسي آنها را از جریان ناكثين و قاسطين، جدا ميكرد. و همين خصيصه است كه 

 رقون مان الادين كماا    »كند و مصداق انحراف آنان را از انحراف دو گروه دیگر متمایز مي

مركبي است كده از هدر   اف فكري و اندیشمندانه، نماید. زیرا انحرمي«  رق السهم من القوس

 رود.انحراف دیگر سریعتر مي

ورزیدندد. و از  دیدند و سدخت بده آن عشدق مدي    هاي اسالم را ميخوارج از طرفي زیبائي

بود. از « اكلت احلرب العرب»كردند كه مصداق هاي پي در پي را نظاره ميجانب دیگر جنگ

اریخي از گذشتة عرب عدناني داشتند. عدرب عددناني تدا    جانب سوم هم یك سابقة ذهني و ت

دولتدي الگدو و سدمبلي در نظدر     كرد. این بدي زندگي مي« منهاي دولت»ظهور اسالم به صورت 

خوارج گردید كه در عين حال در نظرشان چارة منحصر به فرد هم بود. باالخره به این نتيجه 

خواهيم و نه دولت معاویه و نه دولت ميرسيدند كه: اسالم آري، دولت نه. نه دولت علي را 

 دیگر را.

حكومت فقط  ان احلكم ااّل هلل: اي را از قرآن براي این اندیشة خاص، شعار قرار دادند:آیه

البّد للناس من اماري باّر او   فرمود )ع( در مقابل این شعار آنان، مي اميرالمؤمنينمال خداست. 

گرا نباشدد دولدت فداجر از    البد است براي جامعه وجود یك دولت. اگر دولت نيكي فاور:

دولتي بهتر است. و به آنان تذكر مي داد كه مصر قدیم و ایدران ساسداني و عدرب قحطداني     بي

 بهتر از عرب عدناني فاقد دولت، بودند.

 ماند.شرح بيشتر این موضوع نيز به بحث نبوت و امامت، مي

گردد هاي مختلف ابراز ميكه هميشه زیر سوال است: این اصل در صورتاصل مهمي  -7

 مانند:

الف: آیا انسان از نظر نهاد و ماهيت متجاوز است؟ یعني تجاوز در نهاد انسان ریشه دارد؟ 

 یا حس تجاوز در انسان عارضي و یكنوع بيماري است؟.

 در بقاء؟.ب: آیا انسان طبعاً موجود متنازع در بقاء است؟ یا متعاون 

: آیا حس عدالتخواهي و مجازات خواهي، یك حس طبعي و نهادي انسان است؟ یا یك .ج
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پدیدة صرفاً مغزي و حسابگري؟. و به اصطالح این كتاب: آیا حس عددالتخواهي یدك پدیددة    

 ؟.-نهادي است یا مصنوعي؟

نهداد انسدان   د: آیا قانون ساختة قدرتمندان و اخالق ساختة ضعفا است؟ یا قانونخواهي از 

؟. و همچندين اخدالق خدواهي از نهداد     -یابد هر چند ملعبة دست قدرتمندان گدردد نشأت مي

 ؟.-خيزد گرچه بيشتر پناهگاه ضعفا گرددانسان بر مي

شان در طدول مباحدث   ها در حقيقت یك سؤال واحد هستند. و پاسخهمة این گونه سوال

از انسان شناسي دوم، به فراز كدردن و   گذشته روشن گردید ليكن نظر به اینكه در بخش اول

كرد كه پاسدخ آن  مشخص نمودن و پروراندن این سؤال پرداخته شده است. انصاف ایجاب مي

 نيز به صورت مشخص داده شود.

اندد. مدثالً   دست اندركاران علوم انساني غربي هر كدام یكي از دو جانب سدؤال را گرفتده  

مصدنوعي   متنازع در بقاء است و تعداون یدك پدیددة   انسان ذاتاً یك موجود »اند بعضي گفته

انسان ذاتاً متعاون در بقاء است و حس تنازع »اند كه اي نيز مصرانه موضع گرفتهعده 2«.است

 1«.یك بيماري و یا عارضي است

نظدر غریدزه یدك موجدود      ، انسان از«بل امر بين االمرین»آن گوید: نه این و نه اسالم مي

هدا  و از نظر فطرت یك متعاون در بقاء است. همين طور در سایر سوال متنازع در بقاء است

 شان به همين سوال است.كه برگشت

 پایان

  

                                                
 . و گروه كثير دیگر با نسبتي همين عقيده را دارند.. نيچه و ماكياول از این گروه هستند2 

 كه او معتقد است، از این گروه مي باشد.« تقدم جامعه بر فرد». اميل دوركيم بنابر اصل 1 


