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 باشدمی یبیغ یرویعدم اعتقاد به هر ن یبه معنا الحاد  . 
 .کندمیرا انکار  زیو رستاخ امبرانیپ نبوتِ دگار،یآفر ملحد؛ انسان

 جااد یا لی: دلمیکنیاکتفا م لیو ما به ذکر دو دل ارندیادله بس نهیزم نیا در
 .تیعنا لیو دل

 باودن باه    سات یکاه پاا از ن   یدیجد زیهر چ یعنی جادیا لیدل
 . به وجود آورنده داشته باشد ایکننده  جادیا کی دیبا ،وجود آمده

 .!میبر خلقت دار لیدل01021ما نگونهیا
 یدر کال هسات  را  آنها یکیولوژیزیف یهاتیفعال وها رقم تعداد اتم نیا 

 021باا   01 یعنا ی یاست! به عبارت یبزرگ اریرقم بس قتاًیحق. داردبیان می
خاود   ،که پا به عرصه وجود نهااده  یهر موجود پاآن!.  یصفر در جلو

 . است دگاریبر وجود آفر یلیدل
تاو   یو تحاو  آن بارا   رییا و تغ یداریا ناپا ،ینگاه کن یهرگاه به هست و

اسات و   رییوده و در حا  تغب یمعنا که عَرَض نیبد .مشخص خواهد شد
قاائم باه    ،یهسات  یشاو یکه مطمئن م نجاستیا ست،ین یشگیدائم و هم
تاو   و بار  گرددیخالق آن بر م یبه سو توجه نیبنابرا .کندمیذات خود ن
 دارد .  یدگاریآفر، وجود کهشود یروشن م

 کند: آیاتی بسیاری از قرآن کریم توجه ما را به این موجودات جلب می
 :دیفرمایند متعا  مخداو
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 ج ود   نیدر آس انهان   م     یزی  چه چ دینیعبرت بب دهیبگو به د» 
 اننیبه حنل آهنن که ا یهن   هشدارهن سودهشنهه نیحنل آهکه ا ،دارد
 { 010: ونای} «آ رهد هخواهد داشتیها
خدا ه د آس انهان      .شندیاهدیها شیدر  جود خو نیآ»: دیفرمایم و
خل ق   نی ع   ی  د   یانست را جز به حق   ب را آه نی  آهچه ب نیم 

پر ردگنرش  نن ک  ن ر  داری  ام    ردب ب  ه د ینری  بس  هک  رده اس  ت 
 {8الروم :}«هستند
  آهچ ه ک ه    نیدر  لک وت آس انهان   م      نیآ»: فرمایدمی نیهمچن

 {081: }االعراف «؟شندیاهدیها  ا کنند یاست هظر ها دهیخدا هد آ ر
 بر وجود خالق است!. یمیمستق لیدل ،یاهر موجود خلق شده پا

 از  - یموجود در هست اءیمعناست که: تمام اش نیبد تیعنا لیدل
 باشاند می یشده در هست دهید یجرم ماد نیها گرفته که کوچکترکوارک

از مراتب  یاهها، همه مرتبتا کهکشان -دهدمی لیرا تشک یساختار اتم و
 ( را در خود دارند . ی)عملکردیکیولوژیزیف یدگیچیپ
د دها یمختص به خود را انجام م یو کار نیمع یتیمورأم ،کیهر  یعنی
افزون بر  یاخود مرتبه مینیبیم عتیکه در طب یکیولوژیزیف یدگیچیپ هر.

 یدگیا چیو پ ،مرتباه  کیا خاود   مطلاق  . پا وجودباشدمیوجود مطلق 
 است.  آنون بر افز یامرتبه اء،یموجود در داخل اش

خاا    یشاکل ه ب و نیمع یانجام کار یبرا ،آنچه در اطراف توست هر
 کیا تماام آنچاه کاه در اطاراف شماسات       نیبناابرا شده است . یطراح

 و نشیبار آفار   یلا یامار دل  نیا و. را درخود دارد یکیولوژیزیف یدگیچیپ
 . وجود داشته باشد دگاریآفر کی دیبا ریناگز و. باشدمی جادیا
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 . باشدمی یکیولوژیزیف یدگیچیپ یبرا یمثال «ال پ»
از جانا   یمیداخل المپ(، سا  میرشته س) لهیتی: فشده از لیتشک المپ

 لاه یتیاثار کاه از ف  یب یرساند، و گازیم لهیتیبرق را به ف انیسرب که جر
دهاد، و  یبرق واکنش نشان نم انیجر هآن و نه ب هو نه ب کندمیمحافظت 

 زاثر ا یخارج شدن گاز ب ایهوا به داخل المپ ورود  یکه جلو یاشهیش
المپ  یهیو پا سوزد،یم لهیتیف صورت نیا ریکه در غ رایز ،ردیگیآن را م

 .  باشدمی یکیالکتر انیو محل عبور جر کندمیمتصل  چیکه آن را به سرپ
توان آن را ساده نماود،  یاست که نم دهیچیپ ستمیس کیالمپ،  نجایا در

ماتقن و   نشیگار آفار   انیوجود دارد که ب هیاول یعقل لیلد کیو  در آن 
المپ انکاار کناد    یمتقن را درباره نشیآفر نیکه ا ی. کسباشدمیمحکم 

 دیا اکه ب ستاو شیادعا نیا یتصادف بداند، برا یآن را از رو شیدایپ ای
 . اوردیب لیدل

 یدهیآن و فا یهاانیبرق و جر یمعنا کا که المپ را ساخته، کامالً آن
 یلا یوجود المپ دل نیداند، بنابرایداخل آن را م لهیتیف تیالمپ و حساس

 یامار تصاادف   نیا سازنده ماهر دارد و ا کیالمپ،  نکهیاست بر ا میمستق
از نظر شکل با آن  یگوناگون کامالً یکه المپ ها لیدل نیفقط به ا ستین

 .  دارد وجود
از نظار   دهیچیپ ءیش کیکه  میابییدر م یاز استدال  عقل زانیم نیهم با
تفااوت   نیا باباشد.میسازنده و خالق  یهمچون انسان دارا یکیولوژیزیف

 3 شیهاا از سالو   کیا شده و انسان در هر  لیعنصر تشک 1که المپ از 
 عنصر وجود دارد. اردیلیم

دهند و ژن یم لیموجود زنده را تشک یعنصر که عملکردها اردیلیم سه
 کیهر  ی( در هستهیان ا ید) حروف نی. اندشومی دهینام یان ا ید ای

 . شما نهفته است یهااز سلو 



 از الحادت دست بردار                                                                                                                     01

دارد و تاو   یاکه چهار عنصر مخصو  المپ، ساازنده  یاگر گمان کن 
 مشکل توست.  گرید نیا یندار یخالق
خودش نن خ ن ق خ ود     نک ه یا نی  ش دهد   دهی  آ ر چیآهان ام ه   نیآ»

 {  31الطور : }«؟هستند
و همانگوناه کاه    اسات  یدگیا چیپ یوست، داراکه در اطراف ت زیچ هر
از  یاشود که بهاره ینم افتی عتیدر طب یزیچ چیه ندیگویم کدانانیزیف
 نداشته باشد .  یکیولوژیزیف یدگیچیپ

 :فرمایدمیسبحان  خداوند
  آ  د   ش د ش     ر م       نیآس انهان   م     نشیهانهن در آ ر» 

که خدا هد ام  ی رهد   آبشنن نی نن ع  ردب در در یکه برا ییهنیکشت
گرداهد   سپس ام ی رده را مهده   نی رستد   بن آن م یآسانن  ر   

 نیکه در ب ییرهنبندهن   اب دنیپراکند   در  میدر آن   یاهر جنبنده
آه نن ک ه    یاست برا ییهناهد، هشنههدر آ ده ریبه  سخ نیآسانن   م 

 {.  061البقره : }«شندیاهدی 
 . آمده است میدر قرآن کر یاریبس اتیآباب  نیا در
  ج ز  »: شاوند مای متذکر ن رد،یگیجز آن کا که عقلش را به کار م و

 { 7آ  عمران : }«. شود ی تذکر ها یخرد ندان کس
 یمقتضا  «تیا عنا لیا دل –نظام موجاودات    - جااد یا لیا دل»وجود  پا
 بر وجود خالق است.  یصحت داللت عقل رفتنیپذ
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 وجود دارد: نجایاشکا  در ا دو 
 افات ی بازر  ثبات شاده بار وجاود تکامال       لیدل کی یحت نکهی: ااو 
 ی: انتقا  و جهش موجودات زناده از ناوع  بزر از تکامل  مرادشود. ینم

باه   ینتقا  از ناوع هم بر ا لیدل کی یحت دانشمندان. است گرید یبه نوع
 . باشدمی هیفرض کی امر صرفاً نیاند و اثبت نکرده گرینوع د
 ،داشته باشد مانیا لیدل نیتواند به ایانسان ملحد م کیچگونه  نیبنابرا
 ؟ ما را بر وجود خدا انکار کند ینید لیاما دل

موجاود زناده    کی0،«هاژن یحداقل مجموعه» هی: مطابق نظردوم اشکا 
کناد .   دایا ژن تناز  پ  211تواند به کمتر از یهم ساده باشد نمهر چقدر 

 نیچن 2116 هیدر عدد ششم خود در ژانو( Natur)  عتیمجله مشهور طب
 «.میبارو  نییژن کمتار پاا   397از محادوده   میتوانیما نم»داشت که:  انیب

ژن کام باشاد    کیا طلبد و اگر یژن را م 6حداقل  یهر واحد انرژ دیتول
 یهار عملکارد اساسا    بیا ترت نی. بدکندخود را تأمین نمی یسلو  انرژ

 کوپالساما یاناد کاه ما  افتاه یدارد. دانشامندان در   ازیها را ناز ژن یحداقل
Mycoplasma یدارا ن،یزما  یبار رو  هموجود زند نیبه عنوان کوچکتر 

اسات کاه باه     یادهیچیپ یهانیپروتئ ی، و هر ژن حاوباشندمیژن  168
 رسد. یم نهیآم دیاس 01111تا  0111
 یتخصصا  یداده اردیا لیم 3که اگار تعاداد    جاست نیمشکل ا نیبنابرا

 (بدنت یهااز سلو  کیموجود در داخل هسته هر  یهاهمان داده یعنی)
هازار داده در هار سالو      01فقاط   یحت ای قیدق یاتیح یهاتیفعال برای

                                                           
0  .Minimum gene set concept   
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قارار   یتخصصا  یهاا بازر  از داده  یباز هم در مقابل گنج ،یداشته باش
 آمده است!. دیپد یکه به صورت ناگهان یدار

موجودات از صفر ژن شروع  اتیکه ح کندمیتصور  نیمُلحد چن انسان
 یواها  ا یا خ نیآمد تا بر ا «هاحداقل مجموعه ژن» هیاما نظر ،شده است

خاود باا    اتیا ح ییموجودات زنده از لحظه ابتادا  بیترت نیبد. دیفائق آ
 . آمدند دیپد یکیولوژیزیف یدگیچیپ

  شاش یگنجا ایا دن یهاکتاب و .است انیپایب نهیزم نیها در امثا 
اسات. حااال چاه     تیا عنا لیخود دل یدر عالم هست یاذره هر را ندارند.
 فردا.  ای میبرس قتیحق نیامروز به ا

 هماان  باه  را آن یلوزالمعاده  (گلاوکز  هضام  هورمون) ،نیانسول (ا ف
 . کندمیترشح  ،یخوریکه م قندی مقدار
اسات کاه عضاالت     یمعاد  انارژ  ،قدرت پمپاژ خون توسط قلب (ب

 دارند .  ازیدهند به آن نیکه انجام م یمتناسب با عمل
 تیا غذا باه دهانات باازنگردد و اذ    نکهیا یات برامعده یهاچهیدر (ج
 .   ینشو
 تیادرار( تا لباسها ایوج مدفوع و خر ی)برا هیتخل یهاچهیوجود در (د
 . دام آلوده نشودم

مگر بعد از  ،خورندیجوش نم گریات به همدجمجمه یهااستخوان ( ه
که اگر باه   رایز ،یاز شکم مادرت خارج شو یآنکه به سالمت و به آسان

، و شکنندیبا خارج شدن از شکم مادرت در هم م باشند قطعاً وستهیهم پ
هاا جاز بعاد از کامال شادن رشاد مغازت باه کماا           استخوان نیرشد ا

 . رسدینم
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را بار عهاده    یکا یالکتر یهاامیانتقا  پ ی فهیها که وظآکسون یتمام ( 
برق  یهامیکه ما با س کاری همان)اند شده دهیپوش یقیعا یهیبا ال ،دارند

موجب  ایهدر نرود و  ایخود را گم نکند  ریمس یکیالکتر امپی تا (میکنیم
 تو نگردد .  آزار
در  .چرخدیبه دور هسته م هیبر ثان لومتریک 0111الکترون با سرعت  (م
مثبت به داخل  یهاموجود در هسته یکشش یرویبر اثر ن صورت نیا ریغ

 نیا و ا دیپاشا یاز آن که آغاز شود فرو م قبل یهسته سقوط کرده و هست
 .  باشدمیاتم  یریگشکل یآ  برادهیا یسرعت، سرعت

داده شاوند در   یهمجوشا  گریکاد یبا  یدروژنیکه دو اتم ه ینگامه (ح
 لیتباد  یبه انرژ دروژنیدرصد جرم ه %1,  7مقدار  یهمجوش نیا جهینت
، درصاد باشاد   %1, 6درصد،  %1,  7 یجرم به جا نی. حا  اگر اشودیم

 یعاالم هسات   جاه یداده نخواهد شاد و در نت  یپروتون با نوترون همجوش
شاده   لی. اگر جرم تباد آمدندینم دیعناصر پد گریدبود و  دروژنیفقط ه
 یهمجوشا  ناد ی، فرآدرصاد باود   %1,  8درصد  %1,  7 یبه جا یبه انرژ

 دروژنیدرنگ هیشدن ب دیامر به ناپد نیشد و ایانجام م عیسر تینهایب
ممکان   ریا غ دروژنیا بادون ه  اتیا که ح شد. حا  آنیمنجر م یاز هست
درصد  %1,  8درصد و  %1,  6نیب یمرق یستیبا ده. پا رقم ذکر شاست

 باشد . 
 درصد از جرم نوترون %1,  2برابر با  Electron mass ( جرم الکترونط

Neutron mass  اتام   یریا گشاکل  یجارم اساتاندارد بارا    نیا اسات و ا
 . باشدمی
هاا رو  شهیچرخند و ریبه سمت منشأ نور م شیها پا از روغنچه ( ی
 یاریبسا  تیهاا از حساسا  که غنچاه  یاگونه به ،کنندیحرکت م نییبه پا
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انجاام   یها بارا که غنچه ی. تمام اطالعاتشوندمینسبت به نور برخوردار 
شاده داخال باذر آنهاا      یدارند به صورت کد گاذار  ازیکار خود به آن ن

 اهیگ یو عرض یوجود دارد که رشد طول زین ییهاو هورمون ستموجود ا
داخال   نهاا یو تمام ا کندمیا را کنتر  هشهیر هیرشد آن از ناح نیو همچن
 . شده است یکدگذار اهیبذر گ
آن را  یمزهیخشک و ب یسپا هسته ،یخوریخوشمزه را م یوهیم تو

 یینمایم میر و حکمدبّ یعقل میکار خود را تسل نی. تو با ایاندازیدور م
د خو یهادهد ژنیاجازه م وهیراند، به آن میحکم م یکه بر سراسر هست

تاو   یرا بارا  ذیلذ یکه طعم یابگستراند به گونه نیاز زم ییرا در هر جا
دانه خشک و  کیخود را در قلب  اتیها منشأ حآورد و آن ژن ارمغانبه 

شاروع باه    نیباه زما   دنیکنند و به محض چسبیمزه پنهان میصاف و ب
. کنناد میو رشد  شوندمی لیها تبدشهیها و رکنند و به شاخهیشکافتن م

فرزنادان موفاق    یبرا شیها( در گستراندن ژنعتی)طب مادر بیترت نیبد
ندارند.  یآگاه چیکه ه دهدمیرخ  یاهانیدر گ نهای. تمام استعمل کرده ا

ناگ و ناشانوا ثبات نماوده و     گُ وهیا آن م یاطالعات را برا نیا یکس چه
 ؟ شدتو با ندیکه خوشا یانموده به گونه میقند موجود در آن را تنظ زانیم

از  که ییقابل خوردن و بد مزه قرار داده تا جا ریرا غ وهیدانه م یکس چه
 ؟یاندازیو آن را دور م یزیپرهیآن م
معطار و   ینماوده کاه بارا    یرا پر از اطالعات وراثت وهیدانه م یکس چه

 ؟است یآن کاف فیو وظا اتییبا تمام جز دیجد اهیگ کیخوشبو کردن 
و  ندیگویسخن م یجهان هست یرم کلّجِ یهدربار راًیدانشمندان اخ (ک
 یضارور  یامار  نیزم یوجود ما بر رو یبرا ،توده نیباورند که ا نیبر ا

 است. 
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مقاومت جسم در برابر هر نوع  یبه معنا Inertia ینرسیهمان ا ای یلَخت
 یجهاان هسات   است که سرمنشأ آن کلّ ی، نعمتباشدمیدر حرکتش  رییتغ

 است .   
 مینسا  کیا بود که اکنون هست،  یزیکمتر از آن چ ینرسیا یدهیپد اگر

توانسات  یها را به حرکت در آورد و صاخره نما  توانست صخرهیساده م
در  دائمااً  ییایا دن نیدر برابرآن از خود نشان دهاد. در چنا   یمقاومت چیه

 یزیا بزرگتر از آن چ ینرسیا دهیاگر پد و. میهست زیمعرض هجوم همه چ
سخت باود   اریما بس یبرا مانیهان دادن انگشتد که اکنون هست، تکابو

 یکنتر  سرعت و جهت ده م،یکار را انجام ده نیا میتوانستیو اگر هم م
 ممکن بود.  ریغ یحرکت انگشتان کار

را انجام  یتیهر فعال ای میتوانست حرکت کن میما هرگز نخواه یعبارت به
خاود را   شیادیا توانسات مکاان پ  یهرگز نم هیانسان اول نیهمچن.  میده

 باا  جاز  (رناد یشاکل بگ  توانساتند می اصالً اگر البته)ها نیجنترک کند و 
 توانستند از رحم ها خارج شوند .ینم اریبس تالشی
هماان   یسات ی( مااده با ینرسا یا) یلَختا  جالب است کاه مقادار   نیبنابرا
 !باشد که اکنون هست یمقدار
لخصاو   ا علی)شده است  کدانانیزیف یزدگوجب شگفتکه م یزیچ
است که ساهم   نیا  (Unity of the Universeدر کتاب خود  امایس ایدن

باشاد  مای  ونیلیدر م 1/  0فقط  ینرسیا دهیاز پد یریجرم کهکشان راه ش
 .  باشدمی ونیلیدر م 1/  110 ینرسیدر حفظ ا نینقش زم که یدرحال

کاه   یآلا  دهی( اینرسیا) یلَخت مییدارد که بگویوا م نیامر ما را بر ا نیا
آن انجاام   انیا را در م مانیهاتیو تمام فعال میکنیم یآن زندگ یهیدر سا

 مییبگاو  نانهیواقع ب دیبا پا. باشدمی یکل هست ی، محصو  انرژمیدهیم
 دارد .  یو وجود آن بستگ یبه جرم جهان هست قاًیکه وجود ما دق
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 میدی   رنیرا بنط   ه  نیهن   م    ن آسانن»: فرمایاد میمتعا   خداوند
 «ب ر ک ن ران ام آ  ش جا نم     یگانن کن ران است پ س  ا  نیبلکه ا

{ 27.} 
 بیا خلقات و عجا  یهاا ظرافات  ،گردد ترعیدانش وس یچه گستره هر

 2شود.یم انینما شتریب یحکمت اله
7 ) 

 
 بار   ساتند ینقاص ن یو با  یعاال  یامور در جهان هست یبرخ نکهیا

 بلکاه . کناد مین یرا نف نشیانسان ملحد، وجود اتقان در آفر ریخالف تعب
 .  کندمی دییرا تا یموضوع وجود اتقان در جهان هست نیخود ا
 اءیانسان ملحد به وجود اش ،در کار نبود یحکمت و اتقان گونه چیه اگر
بدون طار  و   یدر جهان یتوانیم چگونه. بردینم یناقص پمتقن و  ریغ

 ؟ یریبگ رادیاز طر  و نقشه ا ،نقشه
باه علات    ایا متقن و ناقص هساتند   ریغ ءایاش یبرخ ندیگویم نکهیا اما

 اءیحکمات اشا   انساان نسابت باه    در درک یکوتاه اینقصان در دانش و 
 . باشدمی

 ماناه یماتقن و حک  یهسات  که چون جهان ستندین نیقائل به ا مانیا اهل
قدناد جهاان   ت، بلکاه مع دهاد مین یها در آن روبتیشده پا مص دهیآفر
در آن بادون   یزیا چ چیشده و ها  دهیحکمت آفر یمتقن و از رو یهست

 افتد. یهدف اتفاق نم
انکار  مایاست که عنصر اتقان را در فضاپ یانسان ملحد مانند کس موضع

اسات و   یسوخت و مواد نفت یادیز ریمقاد یکه دارا لیدل نیبه ا ،کندمی
                                                           

مسئله  نیبه ا "عتیسرنوشت طب /  Nature's Destiny"دانتون در کتاب خود  کلیما -   - 2
 پرداخته است.



 07                                                                                                                        الحادت دست برداراز   

 یبارا  یجهاان هسات   که یحال در3.لحظه امکان انفجار آن وجود دارد هر
 .نشده است یطراح، شودخدایان  به شبیهیا باشد  یشگیو هم یابد نکهیا

قارار   شیو شار ماورد آزماا    ریا تا باا خ  میاخلق شده یاما به گونه بلکه
 :میریبگ
  ن ب نم    یب ه س و   تی    در هان میی نآمی  شر   ری  شان را بن خ» 
 {  31:  اءیاألنب}«.دیگردی 

 . چرخدیو حکمت م تیحو  محور غا نهایا تمامو

 است هیپایب یتفکر ،دارد تقابل یِهودگیب هب ازیتفکر که ن نیا! 
 و عبث. یدگهوینشانگر حکمت است نه ب ازین
را  مااران ی. او ببلناد دارد  یاکه آوازه دیپزشک ثروتمند را تصور کن کی

مصلحت خود آنهاا   یبرا به پو  آنها داشته باشد صرفاً یازین نکهیبدون ا
 .!میکن فیتوص هودهیکار او را ب نیا میتوانیو ما نم کندمیمداوا 
 (یهاودگ یب =ازیا ن) رهیا در دا از انجاام کااری   حکمت و هدف واال پا
 چرخند .  ینم
 یو مهرباان  یدلساوز  یرا از رو یکه کودک دیشناگر را تصور کن کی ای

 ،کاودک بماناد   یخاانواده  یدانمنتظار قادر   نکهیو بدون ا دهدمینجات 
 ی. بلکاه کاار  گیهاود یاسات و ناه ب   ازین ینه از رو یکار و نی. ارودیم

 . تانجام شده اس کوین یو اخالق فیشر یکه با هدفبزر  است 
  1بین نیاز با بیهودگی تالزم وجود ندارد. پا

                                                           
 پایان نامه دکترای شیخ سلطان العمیری. «پدیده هقد دین در  لسفه جدید « - 3
 .همان - 1
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! بنادگان مان   یا »آمده است : نیچن یقدس یثیحد درمسلم  حیصح در
قلبهاا را   نیشما و جن و إنا شما همه گنااه کاارتر   نیو آخر نیلاگر اوّ

و اگار هماه    کناد میمن کم ن زا یاز ملک ال یزیامر چ نی، ادیداشته باش
و اگار   دیا افزایبر مُلک من نما  یزیچ دیشته باشا داپاک و مبرّ یشما قلب

 کیا هر  یخواسته و درخواست کنیدو از من  ستندیبا مکان کیدر  ههم
  «شود.نمیکم  ملک مناز  یزیچ ،کنمعطا  یرا به و

جاز   میاست و ما هر چه تاالش و عمال کنا    ازینیب انیاز جهان خداوند
، هانهن کرده استخود  یهر کس  الش کند برا» :میخود نکرده ا یبرا

 { 6} العنکبوت : «است نمیه یب ننیکه خدا هد ام جانه
پزشاک   ماتیکه تصم ستیمعنا ن نیبه ا ،به حکمت پزشک ماریب جهل
 .است یهودگیعبث و ب یاز رو
 ،ستیتمام ابعاد حکمت او ن دنیمنوط به فهم یعلم به حکمت اله پا

 . کندمی تیاز آن کفا یبلکه فهم قسمت
خود  فیو تکل میف هستما مکلّ میاست که بدان یقدر کاف نیما هم یبرا

ماا   یبرا نیا ی. به طور کلّمیرا درک کن یو لوازم آن و وجود حکمت اله
باود کاه باه آنچاه      میخواه یصورت همچون کس نیا ریاست در غ یکاف
بلکه آهچه را که علاشنن به آن احنطه هداشت » :ورزدیفهمد کفر مینم

 { 39: ونای} «.هاودهد  ی کذ ،کردهدرا درک ه ن  بنطن آ
 . است دهیآفر یحکمت یاست و ما را از رو میمتعا  حک یخدا پا

 بر دو چیز استوار است: نشیآفر ادله 
بادیهی و اولیاه   مقدمات  حاصلکه  ینیقیو علم  یاثبات یاستدال  فطر 
 .اشدبمی
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اساتفاده   یاسا یاز روش اساتدال  ق  نشیدر استدال  بار آفار   میکر قرآن
باط نحکم است و سپا از آن اثبات کردهابتدا مفهوم را در  اسیق. کندمین

 لیا و دل میمساتق  یمشااهده ، بار  نشیکه استدال  بر آفر یحال در کند.می
 دارد .  هیقابل مشاهده( تک) ینیع

خ ود   نی  ش دهد   دهی طلق آ ر چیام ه نیآ»: فرمایدمیسبحان  خداوند
مبارکاه علات وجاود     هیا آ نیا { ا 31} الطاور:  -«خود هستند دگنریآ ر

 : دینمایمنحصر م زیمخلوقات را در سه چ
 رایز ،باشدمیامر ممتنع و محا   نیاند که ابه وجود آمده چیآنها از ه -0
د تاا  وجاود نادار   و خود  اصاالً  کنندمین جادیا یزیچ، و عدم یستیکه ن
 .ندیافریرا ب یزیچ

تنااقض   کیا و  ینشادن  زین نیآنها خود خالق خودشان هستند که ا -2
 .آشکار است

 . است دهیدارند که آنها را آفر یخالق آنها -3
کاه   و از قیاس در آن اساتفاده نشاده  است  هیاول یاستدال  عقل کی نیا

 . بنا شدهرف صِ یانسان یبنا بر تجربه مییبگو
 ایتمام علوم دن بینیم.نمیبشری  یدر استدال  به تجربههر چند اشکالی 

 . باشدمی یتجربه انسان یبر مبنا
 خاود  قاائم باه ذات   ریا موجاود و غ  یجهاان هسات   مییگویکه م یزمان
در عاالم   یزیا ، و هار چ کنناده اسات   جادیا کی یدارا نیبنابرا باشد،می
، وجاود آماده   به قیدق نظمو  ریچشمگ یکیزیثابت ف نیهمراه با قوان یهست
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از  مساتقیماً  نجاا یسازنده و خالق وجود داشته باشاد . ماا در ا   کی دیبا ریپا ناگز
 . 1یانسان یهاتجربه ای یعقل یهااسینه ق میاستفاده کرد هیاول قدماتم

مشااهده و  بار   ،ما بر وجود خداوند سبحان یهاز ادلّ یکیبه عنوان  6تیسببقانون 
 اتیست که بار ضارور  ا یمبدأ عقل  کی طور حصر  هب  بلکه  ،ندارد  هیتک استقراء
 . دارد هیتک هیلاوّ ینیقی و یعقل

 آن  یدانشمندان اساالم  شیسا  پ 0111وجود دارد که از  یقانون
 ه نی  نع    در سلس  » :دیگویبه ما م نیقانون چن نی. ااندکرده انیرا ب

  .«شودی ع   آن  نجر به عدب  قوع  ضر ر نً ،یک  ع 
ا  مورد سا  ، و در نندهیآفر کیاز  شیوجود ب یعنی :چند  نع   سلس 
آورده و  ایآن را به دن گرید یو تمدن دهیرا آفر یعالم هست یتمدن مذکور،

                                                           
مقدمات اولیه منظور هم عقل فطری و بدیهی است که در درون هر انسانی به ودیعه نهاده شده و  - 1

دست  از مبادی عقلی اولیه و ثابت و نهادینه شده در وجود انسان است که از طریق نظر و اکتساب به
است که حصو  آن بر فکر و نظر  یباشد، علم قیتصد ایتصور  کهنیاعم از ا ،یهیبدنیامده است. 

، یاما جرجان. حدس باشد ای، تجربه و بر توجه عقل، احساس یمتوقف نباشد، گرچه ممکن است مبتن
 در .داندیم یآن را اخص از ضرور زین یکرده است و به اعتبار فیتعر یرا مرادف ضرور یهیبد
که نه تنها بر کسب و نظر  دیآیبه شمار م یضرور قیاز تصور و تصد یقسم یهیبد ر،یاخ یمعنا

به حدس و تجربه و احساس ندارد و تنها توجه عقل در حصو  آن  یازین یبلکه حت ست،یمتوقف ن
 معنا اطالق کرده است نیبه هم زیرا ن یاصطال  اول یواست.  یکاف
است  ندیبرا ای معلو ( ایدوم )اثر  یدادی)علت( با رو دادیرو کی انیم یندویپ یدر فارس تیعل یا - 6

به زبان ساده  .شودیبه بٌن و بَر شناخته م زین نیاو  است. ا دادیرو یجهیدوم نت دادیکه در آن، رو
باد  ی. مثال در جملهدیآیعلت به وجود م یجهیبه وجود آمدن معلو  است. و معلو  در نت لیعلت دل

 ایدرخت معلو   یباد علت و تکان خوردن شاخه ها دنیدرخت تکان خورد وز یو شاخه ها دیوز
 .باشدیم جهینت
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 شیپا  ننادگان یتسلسال در آفر  نگوناه یاو ، و ... را گریآن تمدن د یگرید
 . دیایم
 .  شودیمنجر به عدم وقوع فعل م تسلسل قطعاً نیا

و  یمخلوقات همچاون عاالم هسات    شیدایعدم پ یعنی : قوع  ع  عدب
و  یهسات  شیدایچند فاعل منجر به عدم پ تسلسل. سایرین گریانسان و د

 گردد . یعالم وجود م
باشد که آن را به  گرید یها منوط به تمدنتمدن نیاز ا یکی شیدایپ اگر

قبل از خود باشاد   یمنوط به تمدن ششیدایپ زی، و آن تمدن نوجود آورده
تمادن و ناه    نیا ، پا نه اتینهایتا ب طور نینموده و هم جادیکه آن را ا

پاا باه    زهرگا  ،دو باوده  نیا که قبل از آن بوده و نه آنکه قبال از ا  یتمدن
 دایا ظهور پ زین گرید زیچ چیگذاشتند و عالم وجود و هینم یعرصه هست

 کرد . ینم
 زیا چ همهوجود داشته باشد که  یابد او  و یدگاریآفر دیبا ریناگز پا

 ! را خلق نموده است
که  میدار نویدوممهره  یتعداد دی: فرض کنساده بزنیم یمثال میبخواه اگر

 کیا کاه اگار    یااند به گونهفتهپشت سر هم قرار گر کپارچهیصورت ه ب
 نیچنا  دیا باآن خواهد افتاد.  یدر پ زین  هامهره یقبما افتدیب آنهاقطعه از 
 مهرهو آن  فتدیقبل از آن ب مهره نکهیمگر ا ،افتدینم نویدوم مهرهگفت که 

از  کی چیه بیترت نی. بدافتدیاش بیقبلمهره  نکهید مگر اافتینم زین یقبل
داشته  ییابتدا نویدوم هایمهره یرهیزنج نکهیمگر ا ،افتادد ننخواه هامهره
هاا  مهاره  از  کیا  چی، هبودند انیپا یب نویقطعات دوم نیاگر ا پا. باشد
 افتاد .   ینم
 نشینه مخلوقات و نه آفر ،بودمی تینهایاگر تسلسل ب بیترت نیهم به

لق( خاا که وجود فاعل ) رایز ،آمدندیبوجود نم کی چیو نه موجودات ه
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افعاا  او باه ظهاور     جاه یمنوط بر فاعل قبل از خود خواهد باود و در نت 
منوط  زین ی، و ظهور فاعل قبلاشیمگر بعد از ظهور فاعل قبل ،دیرسینم

 نیا . اگر ابیترت نیو به هم گریمنوط بر فاعل د یگریبود و د یگریبه د
فعل و بود و نه موجودات و نه  ینشینه آفر گریبود د تیبدون نها رهیزنج

 نناده یآفر کیا و  نشیآفار  یآغاازگر بارا   کیوجود  ،نیبنابرا. ینه مفعول
 است .  یالزام ،نینخست
خاالق داشاته باشاد و     کی یستی( باازمندین) فتقرممکن الوجود و مُپا 

، فتقار هساتند  مُو ممکن الوجاود  ، هاکه همه فاعل میباش نیاگر قائل به ا
 دیا با رهیا زنج نیا ریناگز نیبرا. بنادیرسیاز آنها به عرصه ظهور نم یکس

 . متوقف شود یادر نقطه
وی نباوده  قبال از   یزیا چ چیکه ه نیکه از وجود خالق نخست نجاستیا

 . میشویمطمئن م

 و  یخلاق عاالم هسات    یبرا نیکه قوان کندمیفرض ملحد  انسان
کارده و   هیمقدمه تک نیبر ا «نگیهاوک ونیاست» .باشدمی یآن کاف شیدایپ

 نیا همانگوناه کاه ا   ،داناد یما  یکااف  یهست شیدایپ یقانون جاذبه را برا
 حیتوضا  «ب زر   یحاطر»کتاب خود تحت عنوان  نیموضوع را در آخر

 . داده است
منتشار شاد و    یجهاان  یهاا بااره در روزناماه   نیدر ا نگیهاوک گزارش
 یپرطرفدار به شکل انبوه یهاتیها آن را نقل کردند و در سایخبرگزار

 . دست به دست شد
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فکار کاردن باه     خود و فقاط باا   یادعا به خود نیا نکهینظر از ا صرف
وضع قانون را  نیا طر  این پرسش که چه کسی و، سرمنشأ قانون جاذبه

 ثیا از ح ،داده اسات  یفت دخل و تصرف و اثار بخشا  و به آن ص کرده
 دنیقانون جاذبه باعث غلطاین وجود،  ی، اما با همهشودیاعتبار ساقط م

 . شودینم اردیتوپ بل
 یکاار  چیقادر باه ها   ،ءشی شیدایو بدون پ ییجاذبه خود به تنها قانون

 بلکاه فقاط   ،نخواهد کرد جادیرا ا اردیجاذبه هرگز توپ بل قانون.  ستین
باه حرکات در    اردیا و ضربه خاوردن باا چاوب بل    شیدایآن را پا از پ

 یعیطب دادیرو کیو فقط  ستیمستقل ن دهیپد کیجاذبه  قانونآورد . یم
 . کندمی فیرا توص

بار   یای روین نکهیرا بدون ا اردیقانون هرگز نخواهد توانست توپ بل نیا
فقاط تاوپ    بلکه تکان دهد. چوب فشار آورد و آن را به حرکت درآورد،

 . سازدیافتد و اثر قانون جاذبه را آشکار میبه حرکت م
 اردیتوپ و چوب بل نشیآفر یانسان ملحد وجود قانون جاذبه را برا اما

 . داندیم یتوپ کاف دنیو غلط
 ؟ الحاد ای نی: دتر استکیو منطق نزد تیبه عقالن کی کدام

تواناد  یرگاز نما  در موتاور خاودرو ه   یقانون احتراق داخل مثالی دیگر:
 . ندیافریرا ب ییموتور خودرو

، میرا باه موتاور خاودرو اضاافه کنا      یاگر قانون احتراق داخل نیهمچن
، و جرقاه  بدهاد  یباشد تا انارژ  نیبنز دی. پا باموتور عمل نخواهد کرد

. فقاط  موتور وجود داشته باشاد  یستیبا نهایباشد و قبل از تمام ا یاحتراق
 .!کندمیو موتور عمل  دیآیم دیپد یق داخلاحترا نیصورت قوان نیدر ا

موتاور و   نشیآفر یبرا یاحتراق داخل نیقوان میکه بپندار ستین عاقالنه
 است .  یکاف ،و راننده و راه نیجرقه احتراق و بنز
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ما را در تسلسل چند فاعال وارد خواهاد کارد کاه در      ،گمان اشتباه نیا
 . میجواب سوا  قبل آن را شر  داد

 اسات.  احتمااالت  نادانی نسبت به اصاو   تصادف،بودن به  قائل 
 نیا و. شودیدو شرط است که از آن جدا نم یخود داراتصادف که  رایز

 دو شرط عبارتند از : زمان و مکان 
وجاود   کیا  و .دارد کاه اثارش را در آن بگاذارد    ازیرا ن یزمان تصادف

 . کند جادیطلبد که مفعو  خود را در آن ایرا م یو مکان یکیزیف
 مییسخن بگاو  یم هستدفه در خلق عالَاز نقش صُ میتوانیچگونه م پا
 أآمده که منش یی)از جا ؟ما از المکان و ال زمان آمده است یهست نکهیبا ا
 (  وقبل از آن مکان و زمانی وجود نداشته است.  ندارد یو زمان یمکان

 چگوناه  ؟گاردد یم داریپد تصادفبدون ظهور خود  تصادفاثر  چگونه
زمان و مکان کاه دو شارط   خود و وجود تواند قبل از وجود یمتصادف 

 ؟  بروز ده یاثر ،باشند یآن م یاساس

 عناصار سااده باه عناصار     کاه جهاان از    ستین نیقائل به ا علم
 . دیگویرا م نیعکا ا قاًیدق بلکه .تر منتقل شده استدهیچیپ

باه   پیچیادگی کامال  در طو  زمان از  یکه عالم هست دیگویبه ما م علم
 شده است.  منتقل سمت ساده شدن،

 Second Law of کیاانامیاماار بااه عنااوان قااانون دوم ترمود  نیااا

Therodynamic  مییگویقانون م نیا فهم ساده یشود و برایشناخته م : 
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. حارارت  شماسات  اریا فنجان آب گرم در اتااق در اخت  کی دیکن فرض
 فنجان یدما که ییتا جا شودیل مقاتاق منت یضافموجود در آب گرم به 
قاانون در ماورد تماام     نیا ا بیترت نی. به همکندمیرا برابر با دمای خود 

خواهد آمد که در یک  یمانکند و زیصدق م یموجود در عالم هست اءیش
 ،در آن لحظاه . شد اهدخو کسانی یدر جهان هست زیهمه چ یدما لحظه،

باه وقاوع خواهاد     Thermal Death of Universe جهان   یمر  حرارت
 .  وستیپ

ا ، امّا شاد دچار مای  یتا االن به مر  حرارت دیبود بامی یجهان ابد اگر
 7یر از حاداکثر آنتروپا  کمتا  یون در حاالت ناست که جهان اک نیا قتیحق

 ازلای جهاان   نی. بناابرا اسات  دهینرسا  یقرار دارد و هنوز به مر  حرارت
. آماده اسات   دیآغاز ثابت دارد که زمان و مکان با آن پد یو نقطه ستین

بادان معناسات کاه     نیآمده و ا دیپد یبا حداقل انتروپ یجهان هست بلکه
 . بوده است یو به شکل ابداع یقبل یالگو چیآن بدون ه شیدایپ

 !هیقانون است نه نظر کی نیاو جالب است که بدانید 
 ، از اتم گرفته تا کهکشان! کندمیصدق  یزیبر هر چ و
برای اثبات وهمی بودن و غیرواقعی بودن بینش ملحادان کاه   قانون  نیا

« کندحرکتی میبه سمت پیچیدگی  گیسادهجهان از » قائل به این هستند

                                                           
 باشیم، که زمان از اینقطه هر در همواره باشد، نداشته زمان در شروعی یعنی باشد، ازلی جهان اگر - 7
 که فرآیندهایی کل یعنی) جهان آنتروپی اینکه به توجه با و ایم،گذارده سر پشت را زمان نهایتبی

 انتها بی زمان این طو  در افزایش این مقدار است، افزایش حا  در( هستند دادن رخ حا  در همواره
 فرآیندی هیچ که طوری برد، سر به مطلق نظمی بی در جهان نتیجه در و باشد، شده زیاد نهایتبی باید

 خود نهایت در آنتروپی وقتی و شود، آنتروپی افزایش باعث باید فرآیندی هر زیرا) شود انجام نتواند
 چنین در جهان که بینیممی چون(. شودنمی انجام فرآیندی نتیجه در و ندارد افزایش برای جایی باشد
 جهان پا دارند، وجود منظم موجوداتی هم و شودمی انجام فرآیندهایی آن در هم و نیست حالتی
 .باشد داشته زمان در شروعی باید حتماً و باشد ازلی تواندنمی
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 و ساده شادن  یبه سو یعالم هست ریس نینابراب ضروری و اساسی است.
 .شدن دهیچیاست نه پ گسستگی

 هیا نون اولکه قا رایز میدانیم هستی جادیا دلیلرا  تیقانون عل ما 
 است.
عامال اثار    کیا  نیبناابرا  باشاد، میموجود  یکه عالم هست ییاز آنجا و

 . هست که آن را به وجود آورده است یبخش
اپراتاور   کیا توسط  یثابت شده است که عالم هست یاز نظر علم راًیاخ

 :عنوان  که تحت به وجود آمده است
operatoer formulation of quantum mechanics   

 . باشدمیگرداننده  یبه معنا اپراتور. شود یته مشناخ
گرنه عالم  و .وجود داشته باشد دیگرداننده با کی ،کوانتوم کیمکان طبق
  .آمدینم دیپد یهست
باه هنگاام    یدر ماورد جهاان هسات    تیا حادو  و عل  انونقا  یعنی نیا
  .کندمیصدق  ش،شیدایپ

 ًاسات در   یو ساار  یکه بر مخلوقات جاار  نی: آنچه از قوانا ال
 . است یهیامر بد کی نیو ا کندمیمورد خالق صدق ن

 ؟ستاآشپز را پخته  یچه کس مییبگو میتوان یم ایآ
 ؟نقاش را رنگ کرده است یچه کس ای
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 نیکارده پاا قاوان    جااد یکاان را ا زماان و م  ،اسات کاه خاالق    یهیبد 
   .ستیقابل مطابقت ن یمخلوقاتش بر و

( ماده بعاد از اینکاه نباوده    که به وجود آ یزیهر چ) ی: هر امر حادثنًیثنه
 نهند ا   زیچ چیه): دگاریاما آفر ؛درست است نی. اکننده دارد جادیا کی
 بنابراین حادِ  نیست.{ و 00: ی} الشور (ستیه

لوجود باشد و گرنه بااز هام   و واجب ا یابد دیبا ریناگز دگاری: آفرنً ثثن
 «گ ردد ی   نجر به عدب  قوع  ع   سلس  چند  نع  که قطعنً»مشکل 

 .میداد حیطور مفصل توضه ب شیپ یموضوع را اندک نی. ادیآیم شیپ

 ن   آسانن[ ج ز  اگر در آهان ]=م ی»: دیفرمایسبحان م خداوند
ب نه  ]م  ین   آس انن[     ]دیگ ر[  ج ود داش ت قطع نً      عبوداهی اهلل،
 { :22اءی}االنب«شد ى

 ق دو خادا  تواف ای و، جهان به علت دو نظر مخالف ی، تباهمسئله
مبارکه آن را ارائه  یهیکه آ یعقل مسئله. ستین ،یو تباه نشدن جهان هست

 !نهاستیتر و جامع تر از اعیوس اریبس دهدمی
. یعنای:  باشاد می بیمستلزم ترک )اهلل( گانهی یاز خدا ریغ ییخدا وجود
  .علت ایجوهر  تعدد

 هام  خاالق  دننیازمند بو .بودن( است ازمندینمستلزم افتقار ) ترکیب هم
باا  لاذا   .آن اسات  دنیاز هم پاش اناًیو اح یامن بودن جهان هستمستلزم نا
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تباه نشادن   و یبقاء جهان هست یبرا ینیتضم چیه ،ازمندین ییوجود خدا
 !وجود ندارد ،در هر لحظه نیآسمانها و زم

، ام آهچ ه ب ه ا    پس پنک    نزه است خدا هد، پر ردگ نر ع رش  »
 {22:  ءای}االنب «دهند یهسبت  
و  ازیا ن ی. او خداوناد با  یازمناد یاز تعدد ذوات و ن دگاریاست آفر منزه

 . است خویش قائم به ذات
دو خدا  نی: اگر در آسمانها و زمکنممیاضافه  زیرا ن نیآنچه گذشت ا به
اسات از   کتار ینزد تیا ، احتما  اخاتالف باه عقالن  وجود داشت شتریب ای

 کیا از  شیوجود با  یعنیخدا  کیاز  شیکه وجود ب رای. زوافقاحتما  ت
ها به . تعدد ارادهاراده کیاز  شیخواست و ب کیاز  شیو ب وجوهر ذات
مساتلزم   یاز نظر عقل زین یازمندیاز آنهاست و ن کیهر  یازمندین یمعنا

 . تعارض و اختالف است

 بهتاار از  ییدارد کااه راسااتگو مااانیا زیااملحااد ن نیتاار لجااوج
دارد کاه   مانیا زیملحد ن نیتر لجوج ست؟ین نیچن ای. آاست ییدروغگو
جهان  نیمربوط به ا ریتعاب نیا؟ . مگر نهاست انتیبهتر از خ یامانت دار

 هیا وجود ندارد که معنا و الزام آنها را توج یزیچ یو در عالم ماد ستندین
 . کند

 ؟به چه معناست ییراستگو
 ؟به چه معناست ییدروغگو

همچون  یمیمفاه ،میبپرداز یبه کاوش و بررساتم  کیاگر در اعماق  ایآ
 ؟میکنیرا مشاهده م ییو دروغگو ییراستگو
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، امانات و  میها را رصاد کنا  هورمون یمیش ایها کهکشان کیزیاگر ف ایآ
 د؟ید میرا خواه انتیخ
بادون   بلکاه دارناد .   قات یحق اما. ستین یاصطالحات از عالم ماد نیا

ارزش انساان باه اخاالق    . نددر عاالم وجاود هسات    زهایچ نیشک مهمتر
. شیسالولها  یهاا و ساطح انارژ   اتام  و تعداد یکیزیاوست نه به اندازه ف

 است که در باطن اوست . یاله فیانسان به تکل ارزش
و کوه گناهکار  کوکاریکوه ن اما .و مرد گناهکار وجود دارند کوکارین مرد

   .داردوجود ن انتکاریخ ارهیامانتدار و س یارهیس و.شودینم افتی
 فقاط  .باشاد میو وجود  تیارزش و غا یمعنا فقط انسان است که این

    .کندمیانسان عالم وجود را درک 

 شده است لیتشک یاز همان عناصر ماد قاًیدق زین مغز!. 
باز هم حاصل جماع   ،باشند دهیچیقدر هم پهر چ یماد باتیترک ای مغز

 یو رو ادیا ها ز. هر چقدر هم تعداد صافر ستیجز صفر ن یزیصفرها چ
داند پاا مغاز   یو شر نم ریاز خ یزیماده چ یوقت. هم تلمبار شده باشند

 . گونه است نیهم هم
 ؟رسدیو شر چگونه به مغز م ری: مفهوم خدیآیم شیسوا  پ کی

 نیود دارد کاه ماانع کشاتار تماام اهال زما      وجا  یمغاز  یبازدارنده چه
 ؟شودیم

پسات   یدر مغز وجود دارد کاه ماانع اناداختن نهادهاا     یابازدارنده چه
 ؟شودیم واناتیدرون قفا ح یبشر
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و  مااران یبازدارنده در مغز وجود دارد که مانع ناابود کاردن تماام ب    چه
مات  ؟ مانناد آنچاه حکو  شاود یم یعیمعلوالن در خال  پروژه انتخاب طب

 .  8مرتکب شد 1T اتیموسوم به عمل یادر آلمان در پروژه یناز
آنهاا   یبارا  یدرسات  ایا جواب غلط و  یاست که مغز ماد یاالت س نهایا

که از همان  رایز .است یطرف و خنثیب کامالً یاخالق هیاز ناح مغز. ندارد
 . تشده اس لیتشک ینیذرات زم

وجاود   اتیا ز و اخالقمغا  نیبا  کیچه دور و چه نزد یارتباط چیه پا
، است یبیفکر که اخالق برخاسته از جامعه است تفکر عج نیا اما. ندارد

 انساان  کیا انسان باه عناوان    برای، و است یامر ذات کیکه اخالق  رایز
 9. جامعه کیاست نه جامعه به عنوان  دارای اهمیت و موضوعیت

، میورباشد و اخالق را محصو  جامعه به حساب آ حیگفته صح نیا اگر
باوده   نیا نظار جامعاه ا   رایا ز ،را بکشند گرانیها حق داشتند دیپا ناز
 . باشدمیست که اخالق مستقل از جامعه ا آن حیصح نیبنابرا. است
 و .، درست است چه در جامعه سالم و چه در جامعاه فاساد  درست کار

اخاالق   پاا  .خطا خطاست چه در جامعه سالم و چه در جامعاه فاساد  
  .ز مغز و جامعه داردفراتر ا ییمعنا

                                                           
8 -1https://en.wikipedia.org/wiki/Aktion_T .عام قتل نیبزرگتر 1یت اتیعمل
 است. یبه دست آلمان ناز یبشر خیدر تار یمغز نیو معلول یروان مارانیها، بعقب مانده کیستماتیس

AA_8%D7%A8%C%D8%DB9%81%D9%81%D9%B8%https://fa.wikipedia.org/wiki/%D

1C%DB%B8%AA%DB8%D%  
یعنی اخالق مربوط به انسانهایی است که جامعه را شکل میدهند و امری ذاتی است و جامعه منشأ  - 9

که مسئله باز برمیگردد به وجود انسان. اما اگر  اخالق نیست. چرا اگر منظور از جامعه انسانهایش باشد
منظور اشیاء مادی آن باشد که گفتیم: اشیاء مادی توانایی اندیشیدن و تفکر و ایجاد ارزش و معنی را 

 ندارند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%DB%8C%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%DB%8C%DB%B4
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 تنهاا .اسات  نیا د ،کناد می هیکه مفهوم اخالق را توج یزیچ تنها 
 نیا د ،بخشاد یما به خاود را    خا یرنگ و بو اتیکه به اخالق یزیچ

و  .سات ین ریامکان پذ یاله فیفهم اخالق جز در چارچوب تکل و. است
 . وجود است وتپشِ نبض تنها نید

 یبارا  میفهمیم و. میشناس یرا م یاست که هدف عالم هست نیاز راه د
 و؟پا از مر  در انتظارماان اسات   یزیچه چ و؟میهست نجایا یزیچه چ
 .میکنیوجود را درک م یمعنا
 ؟از ما خواسته شده یزیدر عالم وجود چه چ نکهیا و
 ود . شیم لیکامل تبد یستیمطلق و ن یبه کور ایتمام دن نیبدون د اما
و ناه   ایا نه در دن»: دیگویرحمه اهلل در کتاب خود زاد المعاد م میالق ابن

مگار باه دسات     ،وجاود نادارد   یبه سعادت و رساتگار  یدر آخرت راه
از سوی جز  ستیخوب و بد ن قیشناخت دق یبرا یراه چی، و هامبرانیپ

، و جز به دست آناان  دیآیپروردگار به دست نم تی، و رضاآنان و سمت
، اناد دهآناان و آنچاه آور   یقاه یجاز در طر  کویو اخالق ن تارا  و گفاعم
  01«.ستین

بر آن آفتاب رسالت  مگر آن جاهایی که ،استشده  نیو نفر کیتار ایدن
در کتااب مجماوع    هیا میابان ت شایخ االساالم   . همانگونه کاه  تابیده است

 . 00دیگویم یالفتاو
و ارزش آن شناخته  ریخ یهدف از وجود و معنا ،امبرانیرسالت پ بدون

. شد یم لیترسناک تبد یپوچ کیبه  ایدن امبرانیرسالت پ بدون. شودینم
زبالاه   کیا  اءیا تاو بادون نباوت انب    دیگویم «کار  ساگان»که  همانگونه

                                                           
 .68 0زاد المعاد ج - 01
 .91-93   09مجموع الفتاوی ج - 00
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: دیا گویما  «تهوع»در کتاب خود  «سارتر»ونه که آنگ ایو  یهست یاستاره
 . 02یحشره هست کی

 نیزتار یاست و بدون آن شگفت انگ هَستی یتنها نبض تپندهنبوت  پا
 . شودیم لیشهوات به وحشت تبد نیتراختراعات و لذت بخش

اگار از هار انساان     .سات ین شیبا  یگرد و غبار ،یعالم هست ،نید بدون
در  نجاا یچارا ا  نکهیا :مانند یاالت وجود ساز  کیهر  یدرباره یملحد

ابال تاو باه    در مق ایا ، ؟هسات  یزیبعد از مر  چه چ ای میعالم هست نیا
 گیرد.خفه خون می کامالً ایپردازد و یسفسطه م

 وجود یمعنا افتنی ،یاخالق یبردن به ارزشها یپ:یبرا نید نیبنابرا

از  تیغا، ، انسانعالم وجود یا  که چه کس س نیبه جواب ا دنیو رس 
 یعا یالزام طب کی ،نموده است جادیوجود و حکمت افعا  موجودات را ا

 .است

 باه   ییهاا حتیها و نصتیپسرش وص یبرا یپادشاه دینک فرض
انسان معتارض   ای. آسدینویم یکتاب یو یباب برا نیگذارد و در ایجا م

 یای دارا ونیلیها مونیلیکه م ی: چگونه ممکن است پادشاهدیتواند بگویم
حاد و حصار دارد باه فرزنادش کاه حجام و        یگسترده و ب یهانیو زم

 ؟دهد تیاهم ستیهم ن یو ملکی ما اردمیلیم کیوزنش 
 ؟ دارد به آن را ارزش توجه کردن ایاعتراض عاقالنه است  کی نیا ایآ

                                                           
02( - Video Source: The Shores of the Cosmic Ocean [Episode 0] 

Some part of our being knows this is where we came from. We long to return. 
And we can. Because the cosmos is also within us. We're made of star-stuff. We 
are a way for the cosmos to know itself. 6 min 1 sec 
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ثر اسات،   مسئله ما این ر د یزیچ یکم حجم ای یبزرگ میفرض کن اگر
  .!است لوحانه فرض ساده کی نیا

بلکه  ،ستنیانسان  یها به حجم مادما انسان یو عبرت برا الگوبعدش 
ندارناد مانناد    ماادی  یاست که حجما  ییزهایو چ یفقط به حجم معنو

 . یو امانتدار یی، راستگواخالق
و د پاا داشاتن  هاا را بر تمدن نیکه بزرگتر هاانسان نیبزرگتر انیم تفاوت

 یکوکاری، نرهبری موهبت :مثل یاست نه ماد یتفاوت معنو ،مترینشانک
 . فیو اخالق شر

 یبارا  نیآسمانها و زم، اعتبار داشت یاله یاگر حجم و اندازه در ترازو
 . ودندسزاوارتر ب یداشتن صفت امانتدار

اماا   ،ها هستندکروبیها بار بزرگتر از ماردیلیها منهنگ :نکهیا گرید مثا 
 نجاا ی؟ در اهاا مهام ترناد   کاروب یها از مبدان معناست که  نهنگ نیا ایآ

 ؟ ستیچ «مهمتر»کلمه  یمعنا
 تیا اش اهمیالجثاه باه سابب بزرگا    میموجود عظ کیخداوند به  ایآ و
 ؟ و به موجود کوچک نه دهدمی
 نیمأنظم را ت نیترو مناسب یهمه موجودات رزق و روز یبرا نکهیا ای

 ؟  نموده است
. است یامر نسب کی ،حجم در اصل که آموزدیبه ما م کیزیعلم ف اصالً
کاوچکتر از   یانقطه نیها و زمکه منشأ آسمان دیگویبه ما م کیزیعلم ف

مسائله   نیبناابرا . باشدمیبار از اتم کوچکتر  اردهایسر سوزن است که مل
وت قضا اءیتوان نسبت به اشینم ینیحجم و سنگ یو از رو ستیاندازه ن
  .و فهم آنهاست اءیاش نیمسئله قدرت درک ا بلکه .کرد
و  یمعنا حکمات،   ،فیا ، تکلنشیآفر میجز انسان مفاه یزیاکنون چ ایآ
 ؟کندمیرا درک  تیغا
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 وجود ندارد اهللجز  قیمعبود برح چیه نیزم یرو انیتمام اد در . 
 اهلل، معباودان است که آنها عاالوه در کناار    نیا انیاد هیاختالف ما با بق

 نیا و رو  القادس در د  یسا یمانناد ع  .دهناد یرا قرار م یگریکوچک د
 .. الخ .  سمیو فشنو در هندوئ فایو برهما و ش تیحیمس

 یکل وجود مدارند و او را خالق  مانیا کتایبه خداوند  انیاد یتمام پا
قارار  انبااز وی   زیا را ن یگار ید انی، خادا کتاا ی یدر کنار خادا  اما. دانند

 . دهندیم
را خل ق ک رده      نیهن   م آسانن یچه کس ی  اگر ام آهنن بپرس »

. پ س چ را    اهلل :ندیگوی  قطعنً ،در آ رده ری   نه را به  سخ دیخورش
 { 60} العنکبوت:  «؟ مهندیبنم هم ا ترا  

 وند یدپرستیها نمخود را به سبب ذات خود بت یهابت یحت مشرکان
خود و بین را رابط ها آن لیخالق است و، کتایکه فقط خداوند  ستنددانیم

 . دادندیخدا قرار م
عارب  »: دیا گویما  میعرب در زمان قاد  یهابت یدرباره «یشهرستان»
ه جاز تکا   نزدشاان و  دندیپرسات یها را به سابب ذات خاود بتهاا نما    بت

 «.نبودند شیب هاییسنگ
هندوها در  یپرستبت یشهیدارد که ریم انیب نگونهیا زین «دورانت لیو»

 .  گرددیبرم کتای یبه خدا مانیانتها به ا
، هماان  پرساتند یکه هندوها ما  یانیهزاران خدا نیا»: دیگویم نیهمچن

انجاام   ایهازاران قاد   ایدر تقاد  یحیمسا  یسااها یاست کاه کل  یکار
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 نیاهمه که  کندمیخطور نیک هندو هم به ذهن  یالحظهبرای  .دهندیم
  03.«هستندحاکم مطلق همه شان  ،شمار استیکه تعدادشان ب یانیخدا

کاه بات پرساتان     هر کا گمان کناد »: دیگویم هیمیت ابنشیخ االسالم 
آنهاا بااران را نااز      ایاند را خلق کرده یها عالم هستمعتقد بودند که بت

موجاودات را   گار یو د واناات یح ایا ، اناد دهیا انیرا رو اهانیگ ایاند نموده
نسبت به  تانکه قصد بت پرس رای، زاست آنان جاهل، نسبت به انددهیآفر
 یبزرگاان  ینسبت باه قبرهاا   قبرپرست همچون قصد مشرکان شانیهابت

  01«.دشان معظم و بزر  استکه نز است
ر ش بن اه     نیترجز به با: )اسات  یکی انیاد یخداوند در تمام پا

به آهچه ب ر   دیی.   بگو گر آهنن که اه  ظلم هستند دیکتنب جدل هکن
 یک  ی  ن   ش ان    ی  خدا میآ رد اننی ن   بر شان هنمل شده است ا

 { 16} العنکبوت : ( میا  هست میاست    ن  سل
 ساتند ین زیکفرآم ییهاسطهاجز و یزیچ یبشر یهاا و الهههبت نیبنابرا

 . بر آنها ناز  ننموده است یلیدل چیکه خداوند ه

در اعتقاادات   اساالم  در میان سایر ادیان. ستین نید کیدر واقع  اسالم
 .  استموافق ، به آن معتقد بودند میقدعهد  امبرانیپ یخود با آنچه تمام

 وهیشا  عادیان منحارف شاده و بازساازی و ارجاا     ریمس ، تصحیحاسالم
و هاود و   وبیا از آدم گرفتاه تاا ناو  و صاالح و ا     میقد امبرانیپ ومنهج
 یدهیا عق. باشاد می، یسیو هارون و ع ونایو داوود و  یو موس میابراه

                                                           
 .219 3تاریخ تمدن ج - 03
 .319   0مجموع الفتاوی ج - 01
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ما پروردگار واحد است هماگوناه کاه    یاست که خدا نیا اءیانب نیتمام ا
  01.آمده است لیدر تورات و اج

خود کشی  انیو نه خدا اقانیم ثالثهنه  شناسد ویم یثینه تثل ای کهدهیعق
رو   انتازاع  ) گار ید انیاز خادا  یانیخادا  اقتباس و استنسااخ و نه  کرده

 .میهنی و یمل انخدای نه و (القدس از پدر
شان  س لانهنن   یرا که برا یخدا هد شرع»: فرمایدمیسبحان  خداوند
 یح  ها نن را    زی  ، هوح را به هانن سفنرش کرد   بر   و ه قرار داد

 نی  که د میهم آهرا سفنرش کرد یسی  ع ی   وس می  به ابراه میکرد
 نک ه ی  ا .دی    هرگز  فرقه   اخ تال  در آن  کن  دیخدا را بر پن دار
 یکن  یدع وت    ی   رک بت پرست کتنی یبه خدا اننیا شرکنن را به 

خود  ی. خدا هد هر که را بخواهد بسودیآیدر هظر آهنن بزر    نریبس
 تیه دا  دی    هر که را به درگنهش بن  ضرع   دعن بنم آ دنیگزیبر  

 {   03:  یالشور} (کندی 
گوهه ک ه ب ر    هانن میکرد یهانهن  ن بر  و  ح»: دیفرمایم نیهمچن و

    ی  اس انع  می.   ب ر اب راه  میک رد  یبعد ام ا   ح ن برانیهوح   پ
    هنر ن  وهسی   وبی  ا یسی   رمهدان ا    بر ع عقوبیاسحق   

.   ب  ه دا  د کت  نب مب  ور را عط  ن  میها  ود ی ح   زی  ه اننیس  ل
 { 063}النساء: (میکرد
آنهاا و   اصل واسااس بلکه  ،ستین انیاد گریهمچون د ینیاسالم د پا

 اناد شاده  باه آن گرفتاار   گار ید انیا اسات کاه اد   ییهااصال  کننده خلل
 . دیو جد میدر هر دو نسخه عهد قد تیحیو مس تیهودیالخصو  یعل

                                                           
 32-02/ انجیل مرقا 6-1سفر التثنیه  - 01
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–

 هار   ایا الساالم   هیا عل لیا به حضرت جبرئ مانیاست که ا یهیبد
تابع  جهیج است و در نتاراز چارچوب زمان و مکان خ گرید یبیمساله غ

صادق   رفتنی( منوط باه پاذ  لیجبرئ) شانیبه ا مانیا. ستین یماد نیقوان
 . باشدمیآن  ینیقیبا توجه به شواهد  امبرانیرسالت پ

 بیا ، هر آنچاه از غ ثابت شد امبرانیرسالت پ یچون صدق و راست پا
هاایی  نشاانه و  لیا کاه دال  یامبریهر پ پا. شودیثابت م زیاند نخبر داده

هاایی کاه   خدا باشد، به تبع در تماامی چیز ید صدق رسالتش از طرف م 
 .06شوددهد تصدیق میهم خبر می

 میدار مانیا زین بیبه عالم غ ،امبرانیپ ینیبه رسالت د مانمانیبه تبع ا ما
 . ستین یمستقل مانیا بیبه غ مانیو ا

 فرمایدمیعز و جل  خداوند: 

  (ام آن  یکه قرآن را بر  و  رس تند ک ه برخ     ییا ست خدا
هس تند     نتی  آ ریکم است که آهان اص     رجع سن ح نتیکتنب آ

بنط  اس ت    ی  شننیکه در د ان یا ن کسنه . تشنبه نتیآ گرید یبرخ
آن   ی   ن  که یدر حن  زهدی تشنبه ر ته  ن  تنه   شباه براهگ نتیآ یپ

 ا نن یب ه آن ا  ندیگوی  . آهنن کهداهندیجز خدا   عن انن ها یرا کس
 یا ن ج ز خرد ن دان کس     . ردگنر نن استام هزد پراش هاه میآ رد

 { 7آ  عمران : } .(شودی تذکر ها

                                                           
 .31 2الجواب الصحیح ج - 06
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  .متشابه و محکم در قرآن وجود داشته باشد اتیاست که آ یعیطب پا
انحاراف و   چیزی شاود کاه    پیرو است یکا که خواهان گمراه آن تا

که خواهان حق است از حاق   یو انسان کندراضی و توجیه  راگمراهیش 
 . کند تیتبع

بارای  تکمیال    ته باشدوجود داش دیبا زین یآشکار است اما متشابه حق
. در کار باشد یمانیو کفر و ا در کنتدبّ تا تفکر و امتحان انسان و شیآزما
متن  کیدر فهم بیشتر هستند و متشابهات  ینیقیو  یطعق، مانیا یمبان اما
 شیپا  یحکام شارع   کی و تبعات الزامات در ای داللت یک اثر و خبر ای
 . دیایم

 یو وقانون ، و سنتن استمکلف ساخت مخلوقاتش،خداوند در  سنت
 فتشظارا  ،و سانتش در حکمات   ش استپنهان کردن حکمت تکلیف،در 
 دهیا داناد بار آنچاه از د   یاست که با آنچه م یرستگار آن کسو . باشدمی

است که باا آنچاه    ی، و بازنده آن کساستدال  کند ،پنهان و کوچک است
 داندیکه او را از استدال  با آنچه م هدقرار د یخود پوشش یبرا داندینم

 . محروم کند

 یماان یاولای   .طلباد یما  ینید مانیباالتر از ا اریبس یمانیا؛ الحاد 
  .هیپا یو تصورات ب نیدروغ یهابر فرض یمبتن
 :که یتصور کن نگونهیا دیبا یمُلحد شو نکهیا یبرا 

و  زیا شگفت انگ اریبزر  و بس زیاضافه شده و به چ چیبه ه چیه (ا ف
 شده است .  لیتبد، ونیبراسیکال تیدر نها
 نیو قاوان  (critical limitحدود مباین )  جادیباعث ا )تصادف(، دفهصُ (ب

دو  کاه یدر حال دهیا گرد ،سات اآمده  دیاز آنها پد یکه هست یکیزیثابت ف



 39                                                                                                                        الحادت دست برداراز   

از ال مکان و ال  یعالم هستاما ، باشدمی عنصر مکان و زمان ،دفهشرط صُ
 . آمده است دیزمان پد

که عقل بشار در   ی، در حالورده استبه وجود آ را یزندگدف، تصا (ج
 یصاورت هاا   نیتواناد سااده تار    یاش نما  یکنون وجبروت قله قدرت

 . را به وجود آورد وحیات یزندگ
ق آنها را که صحت و صد یذات یهاو ارزش یاخالق یهاتمام ارزش (د

از ، هساتند  اتیا در جهات مخاالف ماد   کامال به طور اًو اکثر میقبو  دار
 07.  !!آیندبه حساب می شماده و محصوالت یدستاوردها

داشاته   ماان یا یامور محاا  عقلا   نیبه ا دیبا یشوملحد  نکهیا یبرا تو
 ایا از علام و   یکه اثر یمانی. اما ااست مانیا هیبر پا زیالحاد ن پا .یباش

 یست.ر آن ننقل د

 س تم   شیچ ون ب ر خ و    نیآ» :متعا  بنگر یفرموده خدا نیا به
 {1} الزخرف:  «؟میشان صر  هظر کن  ذکر دادن بهام  دیکنی 
پاا   ،شاوید مای کاافر  ، یعلام الها  وجه باه  با تکه شما  لیدل نیبه ا ایآ

 ؟است یاساس یب ا یچه خ نیا؟آفریدنباید میخداوند شما را 
دا خلاق  تست که ابا عادالنه آن ،که سزاوار سرزنش و عذاب است یکس

 .خود برسد یشود سپا به سزا
ماانع   یزیا چاه چ در علم خداوند مستحق کفر اسات،  انسان ملحد  اگر
 ؟  اوستو سپا محاسبه اعما نشیآفر

                                                           
 است. انیز کی منفعتیسطح در و  یماد وسنگینی بار کی با توجه به منظومه الحادی، اخالق  - 07
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و  او را خلاق نخواهاد کارد    دیا که او کفار خواهاد ورز   لیدل نیبه ا ایآ
 ؟کندراحتش می

 ؟ستین لوحانه ساده یو فرض محض خودسری تصور، نیا ایآ
در آتش جهانم اسات پاا عادالناه      یانسان ملحد سزاوار جاودانگ اگر

  .آنست که وارد آن شود
مطلاق   رایا مع کیا  ،د قضاوت در مورد ع یما برا اریمعاز این گذشته، 

چارا کاه    .ماسات  یسرشت بشار  حدود محدود در یاریبلکه مع ،ستین
عد  مطلق فقط خداوند سبحان است و به ما فرموده است که به بنادگان  

 .{29ق : } «   ن به بندگنهم ستم هخواهم کرد» :ظلم نخواهد کرد
پا در مسائلی که درکش برایمان دشوار است، ناوع برخوردماان بایاد    

 بیتکاذ ، کفر شهیکه ر رایز ،سته هم ترعاقالنه نگونهیو ا گونه باشد.این
  دانیم:که علمش را نمیاست  یزیچ
  ی  بلکه آهنن آهچه را که علاشنن به آن احنطه هداشت   قدرت  أ )

 {39:  ونای} (هاودهد  یآن را هداشتند  کذ

 ستیجبر ن ،خواهد داد یخداوند به آنچه رو علم.  
ساا  و از   انیشود و قبل از پایکه داخل کالس م دیرا تصور کن یاستاد

موفاق   ثمیا ه :دیا گویتجربه و شناختش از سطح دانش آموزانش ما  یرو
خاود   یبرا یود را در کتابخ هایپیش بینی نی، و انه یخواهد شد و فالن

  .شودیهمانگونه که او گفته و نوشته م جهی، و نتسدینویم
کاه داناش آماوزان کساب      یاجاه یشناخت او از نت مییبگو میتوانیمآیا 

 ؟آنان یاست برا یجبر، کنندیم
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اجباار و اکاراه    ،اش نوشاته ینا یبشیپ یآنچه از رو مییبگو میتوانیم آیا
 ؟است

سبحان ما را از علم خاود   خداوند - المثل األعلی وهلل –به همین شکل 
ما اثبات  یانتخاب را برا یخواست( و آزاد) تیآگاه نموده و همزمان مش

  :فرمایدمی کرده و
 (ردی  بگ شی ن هر ک ه ام ش ان بن دگنن بخواه د راه راس ت در پ       )

 {28: ری}التکو
  :فرمایدمی نیهمچن و
 { 01البلد : } (مینهدی  شر را به ا  هان ری  راه خ)

  .ستیجبر نبرای ما خواهد داد  یعلم خدا به آنچه رو پا
و خود انتخاب  میخواسته که ما اراده داشته باش نیعز و جل چن خداوند

 :میکن
شکرگذار خواهد ب ود   نیحنل  میکرد تی ن ا  را به راه راست هدا) 
 { 3}االنسان :  (هنسپنس نی

و در  کناد می یمعرف یزیهر چ یاست که خود را دانا یآن کس خداوند
 :فرمایدمی عین حا 

 قی ص د  ییکویا ن هر کس که عطن کرد   خدا  رس شد *   به ه) 
* ا ن ه ر ک س ک ه بخ        میکنیکرد * پس  ن هم کنر ا  را آسنن  

ک رد * پ س     یرا  ک ذ  ییکوی  هبداهد *  نمیه یبورمد   خود را ب
 { 01-1: لیلال} (* کرد میا  را دشوار خواه نرک یبز د
 :فرمود نیهمچن و
 {01} البلد : -(مینهدی  شر را به ا  هان ری  راه خ) 
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، دا را مانع اراده انسان قرار دهاد خواهد علم خیانسان ملحد م اینکه اما
مختل  ،به حساب دیگریاز افعا  خدا را  یکی خواهدمیاو با این کارش 

اما  را توجیه کند. دخو تا بدین شکل کفراست  یحا  هر کافر نیکند و ا
باه   آنهاا داند که هماه  یمسلمان تمام افعا  خدا را قبو  دارد و مشخص 
  .ونددیپ یوقوع م

 ُبا اساالم   یارتباط چیاست و ه ییتحیمسعضل م کی ،شر عضلم
 یگ اسالمنرا به فره یغرب یساهایاشتباه است که اشکاالت کل نی. ادندار

 .میکن خود وارد
 یاصل یخطا ببه سب یسیحضرت ع ،تیحیشده مس فیتحر را یم در

که علت تمام شر در عاالم   یی. همان خطا، ظهور کردکه آدم مرتکب شد
 یکفااره ، ده شدنیکش بیو به صل خود را فدا کردن یسی. و عبود یهست

در عاالم   یشار و باد   دیا بافرض این است که  جهیدر نت .گناه را داد نیا
 نیشاد و همچنا   ما یفدا محبت یسایکه ع رایز ،رسیدمیبه انتها  یهست
 . شدمیپنهان  ،بود ایدر دن هایآثار گناه آدم که منشأ تمام بد دیبا

کاه   یها همچنان وجود دارند به همان سارعت بتیو مص ایو بال یبد اما
 وجود داشت .  حیمس دنیکش بیز به صلقبل ا
 ؟چه شداکاری ؟ آن فدکجاست محبت و عشقآن  پا
 یحیمسا  یغربا  تفکار  در «رشا عضال  م»همان منشأ  ،اشکا  بزر  نیا

  .معاصر است
 ؟ به مسلمانان دارد یچه ربط نیا

 ؟ستیچ سخیفانهسخنان  نیا اب امبرانیتمام پ ارتباط
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ف کاه ماا مکلّا    رایا ز ،وجود دارد اءیانب یهاعتیدر اسالم و در شر شر
 . تمام .میکنیم یزندگ یشیجهان آزما کیدر  و .میهست
 {31: اءیاألنب} (آم نییم ی  شر  ری  شان را بن خ)

 لیا انج یهاا و در کتااب  اماد یآدم ن یالسالم به سبب خطاا  هیعل حیمس
در  آدم یهم کلمه کباری یحت ،است انیحیچهارگانه که امروزه در نزد مس

 :آدم را بعد از توبه او مرتفع گرداند یاست و خداوند خطار نشده ذک آن
 یگرید ایآدم و  یخطا تیاز بشر چکایو ه (ا   وبه کرد یپس بسو)

را ب ه د ش هخواه د    یگ ر یکس بنر گننه د چیه) :ناد اهرا به ار  نبرد
  .{ 38} النجم: (گر ت

 است .  امبرانیاعتقاد پ نیا
 :شترینه ب میما مکلفکه  لیدل نیبه ا میینجایاما 
ک ه   دی  نم نی ن شان را ب دیرا آ ر یاست که  ر    مهدگ یا  کس) 

 {2}الملک: (؟ دیکوکنر ریکدا تنن ه
  .است ومعقو  یعیطب کامالً یامر ،فیتکلمسئله در چارچوب  شر
 حیبار صاح  دلیال   نیبزرگتار ، که وجود شر نجاستیا زیانگشگفت بلکه
  .و خطا بودن الحاد است نیبودن د

و شر را  ریخ یمعنا میبودمیرف صِ یجهان ماد کیکه ما اگر زاده  ریز
مسایر قضاایای   در  یالحااد  دگاهیکه ما مطابق با د رایز ،میکردیدرک نم

 . میکنیحرکت م حتمی و محض مادی
و ما درک خود از شار   میستیعالم ن نیما اهل ا نکهیا یعنی درک شَر پا

اساتنباط   ،از وجاود  یساتی نیدارو گرایییداز مقدمه ما ریغ یارا از مقدمه
 . میکنیم
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امتحااان  هیدر قضاا یظرائااف حکماات الهاا یاز برخاا مااانعاادم درک و
  .08است یهیبد امری ، -نه شَر  – آزمودن()
 نیکوچکتر»  :دیگو یم «خود تأمالت در فلسفه»در کتاب  «رنه دکارت»
درک کردن  یبرا ییخداوند قدرت باال نکهیا یندارم که خود را برا یلیدل

 «.کنم سرزنش ،به من عطا ننموده
، پنهاان  کمتحو اساس  هیحکمت است و پا ،فیاساس تکل و هیپا پا
 .شبودن

 السالم هیعل یحضرت موس یبرا یحکمت را در افعا  خضر نب خداوند
 ندیو ناخوشاا  حیقبا  یآشکار نمود هر چند که آن کارها باه ظااهر اعماال   

در قارآن  و خضار  یموس ی. قصهداشتندرا در خود  یبزرگخیر بودند اما 
و اقرار به ضاعف   شهیبلکه از باب اند ،ستیو داستان ن انیاز باب ب میکر

 .اوستشتابزده و قضاوت  ننفا انسا
 بارای ، یشاگ یهم یجااودانگ  یبرا ستا یامقدمه ایدن نیما در ا یزندگ
 ،دردهاا را دارد  نیتردیشاد  ی که کشته شده و کشاته شادن،  دیشه همین
به زمین بازگرداناده شاود تاا دوبااره در راه خادا      دوباره که کند یم آرزو

 دیا کل، درد چند گام کوچاک  نیاشود میبعد از آنکه  متوجه کشته شود 
 .ندارد یکه تمام باشدمی یها و خشنودنعمت

 چهاار هازار    یو بارا  یدیتوح انیهزاران سا  با اد یبرا تیبشر
 نیا و د .کناد مای  یزنادگ  یمیبزر  سه گانه ابراه انیسا  است که با اد

 تیبشار  یبلکاه بارا   ،اماده یجنا انسان باه شامار ن   یبرا یمیمسق رخط

                                                           
 .شود ینم افتیکه شر محض درعالم وجود  رایز ،نه شر - 08
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من و ملحد بر آن اتفاق نظر دارند به ارمغان  که مواال  یاخالق یهاارزش
گفات هار    تاوان یبلکاه م  به وجود آورده است. لیاص ییهاتمدنآورده و 

 امبرانیا ت پو نباوّ  نیا است از برکاات وجاود د   نیزم یکه بر رو یریخ
 .است
اصاو    ،نهاا یو عالوه بر تماام ا  دیها را از هزاران مسئله رهانگاهددا نید

 یکاره  یوجاود انساان بار رو    تیا غا یبرا یارزش و یو منهج یشناخت
 .  است هقرار داد یخاک

همچنان تا به اماروز تناوع    ،هستند یدیتوح انیاد یکه دارا ییکشورها
و این موجب شده که مخالفینش در آن باشند یرا دارا م یداریپا یفرهنگ

 ساقفی  ،یدیا توح هاای ایان شاریعت  و به سابب   به راحتی زندگی کنند
 . به وجود آورده استآنان  یبرا یتیحما

، آوردناد روی به الحاد است که  قرن  کیکشورها از  یبرخ حا  آن که
ملحادان   حااال  .تناد دادهقارار   یپرتگاه ناابود  یبر لبهرا  تیتمام بشر اما
  .ندیگویسخن م تیبشر یبرا نیو با ما در مورد خطرات د ندیآیم

را به خاود ندیاده   تر از الحاد رناکخط ایمنهج و برنامه چیبشر ه خیتار
 نیسابق باه دسات لنا    یشورو ریجماهکوالژ در اتحاد  های. کشتاراست
چهارم  کی، به قتل رساندن یدر آلمان ناز یقوم یهاتی، کشتار اقلمُلحد

در  ینا یچ ونیا لیم 12، قتال عاام   ت ملحدول پاکنان کامبوج به دست پُس
 شیدایا ، پMao Zedongتوناگ  یدست ماوتس بهبزر   یانقالب فرهنگ

در اروپا که بطور   League of Militant Atheists یانجمن ملحدان نظام
هاا  و مساجد را بست و ده ساهایکل لیاز قب ینیسسه د هزار م 12 یرسم
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پیامادها و تراوشاات   از  ییها، نمونهل رساندرا به قت ندارانیهزار نفر از د
 .09باشندیم الحادی محض

 سام سکوالری – سام یسکوالر ییهاا جنگ ،م  و دوّاوّ یجهان یهاجنگ
تاالش   و خرافااتِ  یبشار  یدر قبا  نهادها یلحادا یهاشهیبودند که اند

باه   کینزد یزیآن کشتار چ جهیبر آنها حاکم بود و نت ،ینهاد هیتصف یبرا
و چه شکست خورده  روزیجنگ چه پ نیدرصد مردم جهان بود و طرف 1
در یی سارپا  هاای توالات و فالسافه  رداناد  سوم قرن به عقب بازگ کیرا 

اشاره کارده   یتمدن بشر انیبه پا نگونهیقرار دادند تا ا ایوسط شهر پار
 باشند.
نهاد کاه   یبر جا یاهسته یهااز سال  ییهازراد خانه ،یالحاد ینبردها

 یمطالعاه ساطح   باا .اسات  یناوع بشار کااف    ینابود کردن چندباره یبرا
  .میبریم یالحاد پ انیجر یدرماندگ ، بهستمیقرن ب یهاجنگ
که زوا  جنا بشاری  نهاد  یر جاتفکر را از خود ب نیا یالحاد انیجر

 نیا ااو  روی میز است.  یگزینه،دهددر هر جنگی که در آینده روی می
 . است انتظار مورد یالحاد راوش و پیامد تفکرهمان ت

 یهاا هناگ است کاه در فر  یزیچعکا آن در اسالم  یداربرده 
معاصر  سمیسکوالر که است تدلیسیعکا آن و وجود داشته  میروم قد

 انجام دهد. اسالم یخواهد دربارهمی
  .باشدمیبه جنا زن  یمهربان ینوعدر اسالم  یداربرده

                                                           
09 - t_Atheistshttps://en.wikipedia.org/wiki/League_of_Militan 
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، تاو مجااز باه    آیاد مای  تاو  یکنشهیکه در لشکر دشمن به دنبا  ر یزن
اقادام باه    نکهیمگر ا ،دشویزن کشته نم در جنگ،. یستین یبا و دنیجنگ

 21.دهدمیاسالم اجازه کشتن زنان و کودکان را ن رایقتل تو کند، ز
را مجاز  نینشگوشه انیوران و پارسا شهی، پکشتن سالخوردگان نیهمچن

 .20داندینم
، تعارض باه   نبرد باشند دانیدر لشکر دشمن و در م نهایاگر تمام ا یحت
  22. دست به قتل تو بزند ماًیستقم نکهیمگر ا ستیاز آنان مجاز ن کی چیه

است که آنها کشاته   نینسبت زنان ا یرأفت اسالم یهااز نمونه نیبنابرا
اقادام باه    میبطور مستق هستند و غالباً فیکه جنا ضع رازی – شوندمین

 .شوندمی گرفته اسارت به بلکه – کنندمیقتل مسلمانان ن
اند معاوضه شده ریکه اس یشود تا با زنان مسلمانیبه اسارت گرفته م زن
و بدون عوض به دشمن بازگردانده  ردیمورد بخشش قرار گ نکهیا ایشود 
 :شود
   هی  ب ن گ ر تن  د   نی     دی  آمادشنن کن دیبر آهنن  نت ها نیپس ) 

 (ها د  نین خود را بر م یجنگ بنر سنگ نکهی ن ا دیکن شننیعوض رهن
 {  1}محمد : 

 : دییوجه نماخداوند متعا  ت یفرموده نیا به

                                                           
 . 3101بخاری  - 21
 91  9سنن الکبری ج - 20
البته اگر مولف به جای قتل کلمه قتا  را به کار می برد دقیقتر می بود. چرا که این افراد که  - 22

شریعت از کشتنشان نهی کرده اگر در لباس جنگجو علیه مسلمانان بجنگند، کشته میشوند. اما اگر علیه 
کا  جنگ متعارف امروزی، جنگی نکنند و به تعبیر مُدرن، شهروندی عادی مسلمانان به شکلی از اش

 باشند، کشته نمی شوند و شریعت از کشتنشان نهی کرده است. مترجم
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بر  نی » :نبرد و عبارت دانیدر م یعنی « هاد نی ن جنگ بنر خود بر م  »
  » دشان کان. بدون مقابل آزا وبر آنان منت بگذار  یعنی «دیآهنن  نت ها

دشامن   ریکاه اسا   یمعاوضه آنان با زنان مسلمان یعنی: «هیبن گر تن  د نی
 . ندشده ا
 ست ؟ا زیشده جا ریاس ی کهنکا  زن ایآ اما

نظار عماوم    نیا . استین زیجا غیر کتابی شدن با زنان مشرک همخواب
 نیا بار ا  زیا ن یو احمد  یو شافع یو حنف یو مذاهب مالک باشدمیعلما 

آنان که نکا  با آزادشان »: دیگویم ی. ابن قدامه در کتاب المغننظر هستند
باا   ی، همخاواب کفار به جز اهل کتاب گریمجوس و د لیحرام است از قب

  «.ستیمبا  ن زین کنیز شدنشان و آنها در حا  اسارتشان
فقهااء  جمهاور   زیو ن های مختلفسرزمین هانیفق» :دیگویعبدالبر م ابن
 «.خالفش، شذوذ محسوب میشودهستند و  یأر نیبر ا

کافران باشاد   گرید ایشده اگر از بت پرستان  ریزن اس: »دیگویم یالنوو
در صورت کنیز و برده شادن،  با آنها  یهمخواب ،ستندین یکه صاحب کتاب

خاود   نیای که بار آ  ی، اما تا زمانکه مسلمان شوند یتا موقع ستیحال  ن
  23«.حرام است یبا و یاست همخواب

 بود، همخوابی با زن مشرک حرام نبود.قضیه، بحث شهوترانی می اگر
، خاواه مشارک   دیا تجااوز نما  ریاس یاز مسلمانان به زن یاحد اگربلکه 
اجارا   ی، حاد زناا بار و   )یعنای کتاابی باشاد(    مشارک  ریخواه غباشد و 

بارای  باه ناوعی    ،مشارکان باشاد   ریا شده از غ ریزن اس اگراما .21شودیم

                                                           
23http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=F

atwaI  
10902d&Id= 
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هایی دارد. اش تفاوتکه با عقد نکا  همسر آزادهدارد عقد نکا  مالکش 
کسی که باه   باشدمی اریشرط اخت یدارا شخص، یآزاده همسر ایزوجه 

ن آمده اسات  جنگجو که همراه لشکر دشم یاما زن .آیدخواستگاریش می
اختیار انتخاب شاوهرش را   ،یک زن آزاده، مانند و به اسارت گرفته شده

 21داری و به کنیز گرفتن است.این تمام قضیه برده ندارد.

 چیزهایی اسات کاه باه دنباالش     بلکه  ،ستیفقط سرقت ن مسئله
 آید.می
دسات خاائن و   : »ندیفرمایم حیصح یثیدر حد  اسالم یگرام سو ر

 26«.شودیقطع نم اختالسگر غارتگر و
                                                           

ست که اسالم در آیات و نصو  واضحی تشویق زیادی به آزاد کردن الزم به این توضیح هم ه - 21
، بلکه از داری را اسالم ایجاد نکرده که تقصیرش را گردن وی انداختبرده برده کرده و اصالً

االیام در میان کافران و مشرکان وجود داشته و بلکه اسالم با یک سری احکام تدریجی و دقیق آن قدیم
ها و کنیزان مواجه بود بتدای امرش با سیل عظیمی از بردهمحو کرد. چرا که در ارا از جامعه اسالمی 

ای کرد. در واقع اسالم برنامهکه باید زمینه فکری و فرهنگی و روانی را برای آزاد شدنشان را فراهم می
 تدریجی برای ریشه کن کردن آن مقرر کرد و موفق هم شد. مترجم

داند. لفظ مختلا )اختالس گر( که در م آلبانی آن را صحیح می. اما861 2سنن ابن ماجه ج - 26
کند. در فارسی شود که ما  دیگری را آشکار برده و به سرعت فرار میگفته میحدیث آمده به کسی 
منتهب یا غارتگر  کند.فرار می گیرد ودهد. یعنی کسی که سریع ما  یکی را میمعنای چاپیدن را می

شود. تفاوت این دو با دزدی که ه با زور و آشکار، بر ما  دیگری مسلط میشود کبه کسی گفته می
شوند. نه به این معنا که اینان در شریعت کند در این است که مخفیانه انجام نمیشریعت تعریف می

 شوند وعقوبت و مجازاتی ندارند. بلکه منظور این است که دزد به معنای شرعیش محسوب نمی
شود. خائن هم شخصی است که در امانتی که به وی داده شده خیانت ن برخورد میطوری دیگر با آنا

شود. دزدی به خاطر اینکه هَتک ندارد دزد محسوب نمی کند و چون شرط حِرز در آن وجود می
شود و پیگیری و دنبا  کردن و حق ستانی در آن دشوار حرمت و امنیت مردم بوده و مخفیانه انجام می

یگری، این چنین مجازاتی دارد بر خالف شخص که به زور یا آشکار ما  دیگری را است و علل د
شود ما  را از وی ستاند درکی نداشته باشد راحت میم ود که اگر ناحقی کند کنغصب و تصاحب می

 در وجود سلطه و دادگاهی شرعی بر خالف دزد. واهلل اعلم. مترجم
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بلکه باه سابب    ،نیست( فقط به سبب برداشتن ما  دیقطع سرقت ) حد
مانند قتل و ارتکاب  .شود مترتب دزدی بر ممکن است که است یاتیجنا

 جرائمی بزر .
ار از آنچه در دسات اوسات باردارد    دانبار ایمانند نگهبان و  یاگر انسان

 یدرختا  یوهیم یاگر کس و .شودینم یجار یبر و دیقطع  حدّ ،(چاپدب)
ی کاه  درختاان  یوهیا در سارقت م » :ردیپذیصورت نم دیقطع  ،دیرا دزد

همچنین در چیدن  . وشودینم یجار دیقطع  اند،هنوز چیده و انبار نشده
  .27«شکوفه درخت خرما که هنوز نرسیده است

در : »آماده اسات   حیصاح  مُرسل و یامام مالک با سند «موطأ»کتاب  در
 دیا شود قطع یم یدارکه در کوه نگه حیوانیو  زانیآو یهاوهیسرقت( م)
 .28«ستین

و باه چارا بارده     شاده که در کوه محافظات   یانی، چهارپاالجبل سةیحر
  .کند یریکه از سرقت آنها جلوگ ستیرز نکوه حِ .شوندمی
که  یکس: »فرمایدمی علی بن أبی طالب، یهقیب «یالسنن الکبر»کتاب  در
   .29«شودینم یجار یبر و دیالما  سرقت کند قطع  تیاز ب

که غارت کناد و   یو گرنه دست ستیمسئله فقط مربوط به سرقت ن پا
و آن دست کاه   کندچاپد و فرار میدر روز روشن ما  مردم را میکه  آن
 شد.یقطع م ،دینما انتیخ

                                                           
 با سند صحیح. 1/12سنن ترمذی  - 27
حدیث را حمل بر هر « حریسة»داند. برخی لفظ را صحیح می آن 8/70ام آلبانی در ارواء الغلیل ام - 28

یا  شود. چرا که حِرز نیست. حِرز یعنی جایی که شرعاًاند که در کوه از آن نگه داری میردهچیزی ک
دوق خانه است. جواهرات در صن شود. مثال حِرز طال ووسایل و ما  و اشیاء در آن نگه داری می عرفاً

 مین شکل. مترجمه یا ماشین در حیات خانه یا در پارکینگ است و به
 میفرماید: رجالش، رجا  صحیح هستند. 8/77امام آلبانی در ارواء الغلیل  - 29
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مناان   جان م نکهیجرم خود را بدون ا غالباً سه تن نیا نکهیا لیبه دل اما
قطاع   ، جرمشان همراه با حددهندانجام میعرض خطر قرار دهند را در م

 31.ستین ید
شود هر یم یدارکه در کوه نگه یوانی، و حها و محصوالتوهیسرقت م 

، داردنا مناان   جاان م  یبارا  یخطار چون اما  ،باشد متیچند هم گران ق
 شود . ینم یجار ی بر آنحد
که  که از کعبه سرقت کرده بود نقل است یمرد یدرباره یلیل یابن اب از

  .30«گرددینم یجار یبر و دیقطع » :فرمودند
، و به جرمش اعتراف کند دیایمرتکب سرقت شود و خود ب یشخص اگر

 گردد ؟یدستش قطع م ایآ
 . کندمی رونیو را با بله .کندمی رونیاو را ب ی: قاضپاسخ
آوردند که به سرقت اعتراف  اسالم  یگرام امبریرا به حضور پ یدزد

 فرمودناد:  خادا   امبریا پ .افتناد ینازد او ن  یزیچ چیه که ینمود در حال

                                                           
هر چند تعزیز دارد. البته علما برای تفاوت بین احکام این موارد با دزدی که در آن دست قطع  - 31
تر است من جمله موردی که در پاورقی صفحه اند که بیشتر معقو ا نقل کردهشود موارد دیگری رمی

صان اهلل تعالى األموا  »: فرمایدر شر  نووی بر مسلم آمده که میقبل به آن اشاره شد. قاضی عیاض د
بإیجاب القطع على السارق، ولم یجعل ذلک فی غیر السرقة، کاالختالس واالنتهاب والغصب، ألن ذلک 

بالنسبة إلى السرقة، وألنه یمکن استرجاع هذا النوع باالستدعاء إلى والة األمور، وتسهل إقامة البینة قلیل 
علیه، بخالف السرقة، فإنه تندر إقامة البینة علیها، فعظم أمرها، واشتدت عقوبتها، لیکون أبلغ فی الزجر 

ما   ردم است و معموالًخالصه سخنشان این است که دزدی هتک حرمت و امنیت و آرامش م«. عنها
توان شود بر خالف شخص غارتگر یا مختلا و خائن که میگردد و پیدا میمی دزدیده شده دشوار بر

با مدرک و بینه و شهادت حضور و غیره آن را بازگرداند. و البته در خود این تفاوت قائل شدن بین 
 و قضیه قطعی نیست. مترجماین انواع از لحاظ استحقاق حکم شرعی، بین علما اختالف است 

 29101مصنف أبن أبی شیبه  - 30
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پیاامبر دو   چرا دزدی کردم. :گفت «یبنش دهیدمد یزیچ کنمیگانن ها»
  32سه بار این جمله را به وی گفتند.

 یابن اب ینزد عل یمرد»آورده است : حیصحبا سند  یتیادر رو زین یهقیب
  33.کرد رونیرا ب ان مرد ایشان .امکرده یت من دزدفطالب آمد و گ

 یا»که مرتکب سرقت شده بود گفت:  -سالمه نام  – یالدرداء به زن ابو
 31«: نه بگو؟  یاکرده یدزد ایسالمه ِآ

ش قاضاای ه وقتاای شااخص دزدی را پاایدر گذشاات» : گویاادعطاااء ماای
گفتند( بگاو:  ای؟ )به وی میگفتند: آیا دزدی کردهآوردند و به وی میمی
ردند که جُرمش را انکار کند تا حَاد بار   یعنی از متهم درخواست مینه. )

  31.«دادوی جاری نشود(. و این برخورد را به ابوبکر و عُمر نسبت می
آورند یه او را مک یمرد یآورده درباره یدر کتاب خود باب بةیش یاب ابن

  گویند: بگو: خیر.بعدش به وی می ؟ یاکرده یدزد ایپرسند آیو از او م

                                                           
ولی شواهدی دارد که  ،هایی در صحت حدیث هست. حرف و حدیث1/031سنن أبی داوود  - 32

 کند.تقویتش می
 دانند.این روایت را صحیح می 8/87امام آلبانی در ارواء  - 33
گذارد که جُرم و اعترافش را ن متهم می. یعنی قاضی حرف به دها8/79ارواء الغلیل با سند جید  - 31

 انکار کند. مترجم
. این حدیث و احادیث 8/79گوید: اسناد این حدیث تا عطاء صحیح است. آلبانی در ارواء می - 31
ها نیز آمده است برای شخصی است که خود با اختیار خود پیش بیه به این که در مورد سایر جُرمش

کند. چیزی که از پیامبر و خلفا نقل شده این است که دو اعتراف میقاضی آمده و به ارتکاب جُرمی 
گزارند که انکار کند یا تغییرش دهد تا حَد شوند یا حرف به دهانش میتا سه بار از وی رویگردان می

خدا توبه کند. اما اگر بعد از چند بار درخواست دوباره و  شرعی را بر وی جاری نکنند و بین خود و
ضی از وی شخص همچنان بر انجام کار خود مصر بود دیگر باید حکم بر وی جاری شود سه باره قا

تواند مانع اجرای حکم شود مگر مانع شرعی معتبر وارد شود مثل اینکه شخص را اکراه و کسی نمی
 کرده باشند یا اینکه دیوانه باشد یا مَست باشد و مواردی شبیه به این. مترجم
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باود. باه   کرده ت را آوردند که سرق ی: مردمسعود نقل شده است یاب از
کاردم.   یشدایا بگاو پ قاضی به وی گفات:  ؟  یاکرده یدزد ای: آاو گفتند
 .36ندکرد یشرها لذا. کردم یشدای: پگفت
را گرفتاه   یدزد اماارت اباوهریره   ل نقل است کاه در زماان  ابو متوکّ از
 :؟ بگویکرد ی؟ دزدیکرد ی: دزد. به او گفتند و نزد ایشان آوردندبود
  37.سه بار بگو نه ای. دو نه
: گفات یکاه ما   دمیشنابوسالم سبیع : ازنقل است لیهذ یغالب ابن اب از

پیشاش  باود   را که به سرقت اقرار کرده یکه مرد دمیرا د یحسن ابن عل
آن مارد   کاه شااید   تاا  باشای؟.  اختالس کارده  دی: شابه او گفت آوردند.

  38دزدی نکردم و اختالس کردم. : نهدیبگو
که  ندرا آورده بود یعمر دزدپیش از عکرمة ابن خالد نقل است که :  و

مرد را دست  نیمن دست ا»: گفت یبه و .به جرم خود اعتراف کرده بود
 زیا عمر ن .ستمی: به خدا سوگند من دزد نمرد گفتآن . «بینممیدزد ن کی

   39.او را رها کرد و دستش را قطع ننمود

 یعنای متأهال    محصنه یکه مرتکب زنا نفر کیکشتن که  یکس(
، در مقابال مجباور اسات کشاتن     ردیپذینم را شده است است نه مجرد(

  .انسان را مجاز بداند ونیلیم کیساالنه 

                                                           
 .28171حدیث مصنف ابن أبی شیبه  - 36
 .28176همان. حدیث  - 37
های کند. اختالسهای زمان ما فرق میاختالس مذکور در این روایات با اختالس 28178همان.  - 38

زمان ما دزدی محض است آن هم در سطح کالن. اما این اختالس به معنای چاپیدن پو  یا ما  
 تن است. مترجمشخصی در جلوی چشم خود یا دیگران و بعد پا به فرار گذاش

 .28179همان  - 39



 از الحادت دست بردار                                                                                                                     54

طرفین میلی برای نگهداریش که  نوزاد ونیلیم کی کایفقط در آمر ساالنه
مترتب بار زناا و    یاز بالها نیا و .11!شوندمیسقط  اند )ولد الزنا(نداشته

 غاتیتبل ای یسازمان حقوق چیهچون ها نیجن نیا اما .!ستا از تبعات آن
 .شودیر سقط آنها توافق ممطلق ب یندارند در سکوت یارسانه

 نه کشتن افراد استجامعه  تیحما ،اصل.  
که خداوند متعاا  از آناان    ییهایدیپلاین از » :فرمایدمی اکرم  امبریپ
خداوناد توباه    یپا هر کا به آنها مبتال شد بساو  ،دیزیکرده بپره ینه

را گنااهش   ه خاطر اینکه اهلل متعا  گناهش را پوشاانده، وی نیاز  کند و ب
 «.بپوشاند

از  ه سه بار به زنا اعتراف کرده بود، هر بار او راماعز را ک اکرم  امبریپ
  خود میراند که شاید پشیمان شود و برگردد.

 یغاماد  یلهیاز قب یبه زن آمدهمسلم  حیصحکه در  یثیدر حد  امبریپ
برگارد و اساتغفار کان و    »: فرماود کرد یآمده و به زنا اقرار م یکه نزد و

  «.خداوند توبه نما یبسو
کاه   رایا ، زنادارد  یخدا توبه کند جامعه باا او مشاکل   یکه به سو یکس

 یقاضا  اشخا  اگر پیش نیا مانند .در امان شده است یجامعه از شر و
گرداناد و  یما  یاز او رو یقاضا  ،حد بر خود کناد  یب اقامهو طل بروند

  .کندمی شرونیب

                                                           
11 - https://www.cdc.gov/reproductivehealth/data_stats/abortion.htm 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_statistics_in_the_United_States 
 

https://www.cdc.gov/reproductivehealth/data_stats/abortion.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_statistics_in_the_United_States
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باه گنااه را   گاان  اعتراف کننده»ند: اهلل عنه فرمود یابن خطاب رض عمر
  «.دیکن رونیب

 داز خورا  یکه زن غامد بعد از آن  امبریکه پمده داوود آ یسنن اب در
. آن به او گفات برگارد   امبریپ .بازگشتروز بعد  آن زن دوباره  دور کرد.

وارد شد و گفات:   امبریبر پ دوباره آن روز یزن به خانه بازگشت و فردا
! به خدا ساوگند  یدهمانند ماعز بن مالک عودت  زیمرا نخواهی می دیشا

بازگشات، فاردا دوبااره     زیا ن یو .فرمود: برگارد  امبری. پممن آبستن هست
. آن گاه یکه وضع حمل کن یان: بازگرد تا زمگفت یبه و امبری، پبازگشت

 کرد باا فرزنادش نازد رساو  اهلل      مانیکه زا ینزد من برگرد . هنگام
 »: تبه او گف امبری. پآوردم ایاست که به دن یفرزند نی: ابازگشت و گفت
  10«یریبگ ریکه او را از ش یبده تا موقع ریبرگرد و او راش

 توجاه  .اسات  آبساتن  :که گفت یدر جواب زن غامد امبریسخن پ به
 .یمانند ماعز بن مالک برگردان زیمرا ن دی: شا. زن گفتکن

پیااامبر بااه دنبااالش ، گشاات ینماا باار  امبریااناازد پ یزن غامااد اگاار
 .دفرستادننمی
باا هام     امبریا : ماا صاحابه پ  کناد مای از پدرش نقل  هدیبر نب هللعبدا
نازد   و ماعز ابن مالک پا از اقرارشان به گنااه  ی: اگر زن غامدگفتیممی
  .12فرستاددنبالشان نمی ، پیامبر گشتندیاگر بر نم ای گشتندیبر م امبریپ

                                                           
چند بار این زن را  . حدیث صالح. دقت کنید در متن حدیث که پیامبر 1112سنن أبی داوود  - 10

 کند که شاید پشیمان شود. حتی بعد ازمی دکند، از خود طربه جرمش چند بار اعتراف می که صراحتاً
گوید برود بعد از وضع حمل بازگردد. بعد از به وی می اعتراف به آبستن بودنش باز هم پیامبر 

خواهد برود می گوید برود بعد از اتمام دوران شیردهی بازگردد. این یعنی رسو  اهلل وضع حمل می
اش را د کسی یقهبوگرنه اگر بعد از اعتراف به آبستن بودنش وقتی در دوران حاملگی می و برنگردد و

 خودش بازگشت. مترجم گرفت ونمی
 23ویشهد له الحدیث فی مسند أحمد .6-393ضعفه األلبانی فی سلسلة األحادیث  ، - 12
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بلکاه   ،کندمیتالش ن اجرایش یو برا نیستحدود  یاجراشیفته  اسالم
کاه هادف    رایا ز. گردد تا حد اجرا نشودیم مجاز یبه دنبا  راه برون رفت

  نقصان کردنش.اصال  جامعه است نه 

 نشسات و   ملحادان  کاه باا   ییپرساش را کشاورها   نیا ا جواب
در  یاریبسا  یکشاورها تجرباه   نیو امروزه ا .اندداده ،اندبرخاست داشته

  .انددهیبه کجا رس مسئله نیکه در ا میبنگر دیدارند و با نهیزم نیا
 ناه یمرا در ز یقیتحق«  Scientific American»مشهور اریبس یعلم مجله

. عناوان  ه اسات منتشار نماود   نیاز ملحد ییکایتنفر شهروندان آمر زانیم
 نیا خاود را ا  قیا ماذکور تحق  یمجله. کردیرا فاش م موضوع آن قیتحق
  :عنوان نهاد گونه

   In Atheists We Distrust  میاعتماد ندار نیما به ملحد "
حادان را  وجود مل کایموضوع را آشکار کرد که اکثر مردم آمر نیا مجله

معلام   ،جماعات ملحاد   نیا کاه ا  رناد یپذینما  یآورناد و حتا  یتاب نما 
 .13فرزندانشان باشند

 ییکاا یشهروندان آمر وانزجار که چگونه انتقاد کندمی یمجله بررس نیا
پنهان  ای خواسته بصورت خواه و یرسم یها هیانیب یاز ملحدان خواه ط
 . کندمیموضع غالب  کا،یدر قلب مردم آمر

جداگاناه در   یدر گزارشا  Washington Postواشنگتن پسات   روزنامه
، مشاخص  کاا یگاروه در آمر  نیتربردن به منفاور  یبا هدف پ 2100سا  

                                                           
13 - http://www.scientificamerican.com/article/in-atheists-we-distrust/ 
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 کاا یعماوم ماردم آمر   نیطور خا  در به ب نیملحد یکه جامعه کندمی
 . 11باشدمیمنفور بودن  ثیحائز رتبه او  از ح

 University Ofکاا یآمر یسوتا نهیدانشگاه م ، گزارش نیقبل از ا مدتی

Minnesota مسلمان تنادرو  یطو  دو سا  درباره جداگانه در یقیتحق ،
 یموجاب نگرانا   شاتر یب کیو ملحدان انجام داد که کدام  انیهمجنسگرا
که مسلمان تندرو و انسان  دیمشخص گرد و ؟شودیم ییکایشهروند آمر

 . 11باشندیاز ملحدان م کتریها نزدییکایهمجنسگرا به آمر
و  اشاد ب زیانگشگفت یاریبس یبراممکن است  یقاتیگزارشات تحق نیا

 یکه به صورت رسم ینیگزارشات به شکل قوان نیکه ااین زتریانگشگفت
 وناد یپ تیا باا واقع  کناد، یما  دیکأت یغرب یملحدان در کشورها ریبر تحق

 خورده است . 
اسات کاه انساان     نیا کایمتحده آمر االتیا یاز اصو  قانون اساس یکی

که منکر وجود خداست  یکس رایز ،نداشته باشد مطلقاً یمنصب چیملحد ه
 .سات یاش نیامانتادار  یبارا  ینادارد و ضامانت   یماانش ارزشا  یعهد و پ

در کتاب خاود   یموسا دولت مدن  John Lockهمانگونه که جان لوک 
کاه وجاود خادا را     یبا کساان  »:  دیگویکردن( م امدارتسامح ) یدرباره
و سوگند که  مانیکه عهد و پ رای، زتوان کنار آمدینم مطلقاً کنندمیانکار 

 یارزشا  چی، در نزد انسان ملحاد ها  باشندیم یجامعه بشر یدهنده وندیپ

                                                           
11-http://www.washingtonpost.com/opinions/why-do-americans-still-

dislikeatheists/01/02/2000/AFqgnwGF_story_0.html 
11-http://newsjunkiepost.com/most-hated-and-distrusted-

minority/research-finds-that-atheists-are-09/09/2009 

http://www.washingtonpost.com/opinions/why-do-americans-still-dislikeatheists/14/12/2111/AFqgnwGF_story_1.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/why-do-americans-still-dislikeatheists/14/12/2111/AFqgnwGF_story_1.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/why-do-americans-still-dislikeatheists/14/12/2111/AFqgnwGF_story_1.html


 از الحادت دست بردار                                                                                                                     58

را  زیا فرد باشد هماه چ  شهیاگر فقط در اند ی، حتانکار وجود خدا .ندارد
  16.«شدپا یاز هم م
ردم عماوم ما  نظر ، پا است نیدر غرب ا یسا دولت مدن نظر م اگر

 ؟باید چگونه باشند
، هر انساان ملحاد   کایمتحده آمر االتیا ینگاه ساده به قانون اساس کی
حقاوق خاود در    فاءیکه فخرفروشاانه و طلبکاراناه باه دنباا  اسات      یعرب

قاانون   یهاا مااده  یمشااهده  .کناد مای ماست را شوکه  یعرب یکشورها
تالششان  درک آنان از خطر ملحدان و زانی، میغرب یدر کشورها یاساس
 .  کندمیمردم را منعکا  یعموم یجماعت از زندگ نیا دندور کر یبرا
  Arkansas State Constitutionآرکااانزاس  الااتیا یقااانون اساساا در

حق داشتن  یانسان ملحد چیه»آمده است : نی، ماده او  چنفصل نوزدهم
 زیا شاهادت دادن در دادگااه ن   ی، و بارا نادارد  التیرا در ا یادار یمنصب
 .«ندارد تیاهل

 یشمال ینایکارول التیا یبا ورق زدن قانون اساس سپا
 North Carolinas State Constitution  کاه   شاود برایت مشخص می

شاخص   تیقانون بر عدم صاالح  نیچگونه در ماده او  از فصل ششم ا
 ! کندمی دیکأملحد ت
 Pennsylvania s ایلوانیپنسا  التیا یبا نگاه کردن به قانون اساس سپا

State Constitution    کاه چگوناه    دیا نیب یماده چهارم از فصال او  ما
را  یسساه تجاار   م چیها  جااد یو حق ا ستیشخص ملحد قابل اعتماد ن

 . ندارد

                                                           
 17جان الک/ رساله ای در مدارا    - 16
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است که حضاور   یمحکم یقانون یهاپر از ماده یغرب یاساس یهاقانون
 الات یا یبه قاانون اساسا   ی. با نگاهکندمیمردم رد  نیشخص ملحد را ب

 ی، و قانون اساسا فصل ششم ماده دوم  South Carolina یجنوب نایولکار
 الات یا یفصل نوزدهم بند دوم و قانون اساسا   Tennessee یتنس التیا

آنهاا   یکاه در هماه   میابیا ءیفصل او  بند چهارم در م  Texasتگزاس  
جلب اعتماد و بر عهاده گارفتن    یبرا یهیشرط بد کیبه خداوند  مانیا

 . باشدیم یادار یمنصب
، همچناان ملحادان را باه    یاز نظر علما  ایکشور دن نیترقدرتمند کایآمر

 نیو ا کندمعرفی می ییکایآمر یقابل قبو  در جامعه ریغ یعنوان جماعت
 ییکاا یدر کالم جورج بوش پدر در پاسخ خبرنگار آمر یامر به طور رسم

شخص  کیتوان یم ایآ» دیاز او پرس 0987کامال واضح است که در سا  
هاا  ییکاا یآمر گار یباا د  یو شاهروند  تیا مل ثیرا از ح ییکایملحد آمر

 «دانست ؟ یمساو
کاه گفات :    یا  در آن زماان مشاهور شاد زماان     س نیبوش به ا پاسخ

وطن دوست  یحت ای کایبتوان ملحدان را شهروند آمر یدانم اگر حتینم»
 .«ملت متحد و تحت پرچم خداست کی آمریکا .به حساب آورد

 شیب، نسبت به ملحدان و سرشت آنها یغرب یکشورها یتجربه نیابنابر
که  رایز .است یواقع یدر جامعه مشکل دانند حضور آنانیم و، از ماست

کاه   یدر حاال  ستندیقائل ن یسوگند ارزش یو نه برا مانیعهد و پ ینه برا
 یقاانون اساسا   رو ها  ییها از اصو  هار جامعاه و هار دساتگاه قضاا     نیا

  .باشدمی
ملحادان باا حضاور آناان      ینا یمشاکل آفر  لیا باه دل  یغربا  یورهاکش

، مصالحت و  یغرب یهادر نزد کشور یو دشمن ی. مالک دوستاندمخالف
. اسات  یو دشمن یمالک دوست ،نیاما در نزد ما د باشد،می ییمنفعت گرا
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  یالها  یکه ما را به واال شمردن کلماه  نمانید با توجه به دستورات زیما ن
 قیتشو ،امواج شک و شبهات انین و وانگذاشتن آنها در مو اصال  جوانا

 .  میریپذی، حضور شخص ملحد را نمکندیم

 کاه شاخص    یاریبسا  یهدر برابر ادلّ یزیچ چیه یالحاد انیجر
 چینادارد و ها   یزیا چ چیها  الحاد برای عرضه ندارد.، دهدیمن ارائه م م
  .کندمیاستناد ن یاصل چیو به ه دهدمیارائه ن یو حجت لیدل

باا باطال    اسیا من را ق ما  یهاست که ادلّ نیشخص ملحد فقط ا هدف
 . شتری. نه بومغلطه وسفسطه کند  را دگرگون نشان دهد قیکرده و حقا

 ماردم باه الحااد اعتقااد دارناد و      ی، برخا تام یورشکستگ نیوجود ا با
از عجائاب و غرائاب    نیا . امن ملحد هستم د:نیگویو م مدعیش هستند

 !ندارد یکه تمام باشدمیزمان ما 

 از ال مکان و ال زمان باه وجاود آماده     یچگونه عالم هست (ا ف
 یاسات در حاال   حیصحش اعتقاد کندمیانسان ملحد ادعا  چگونه است؟

کاردن   جااد یو ا یو نوآور نشیبر آفر یلیخود دل ،وجودآغاز  یلحظه که
 ؟است
مارده باه    یمااده  چگوناه  ؟شاد  لیتباد  یباه زنادگ   یستی( چگونه نب

 ؟شد منتقلزنده  یهاسلو 
هاای  دانشاگاه و لحاظ علمی باوده  حد از نیامروزه ما در باالتر نکهیا با

، پاا  میکنا  جااد یرا ا اتیا شکل ح نیترساده میتوانینم بزرگی داریم اما
 ؟میدهیجان نسبت میب ایرا به ماده اتیح شیدایچگونه پ
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کاه   میکنا  دیرا تول اتیاز ح یامروز نوع میتوانینم یاول قیما به طر ایآ
 دیخرد آن را پدیجان و ب یب یاباشد که ماده یاتیها بار برتر از حونیلیم

 ؟آورده است
سائله روا یاا   ماز  شالحاد با توجه بهتواند یچگونه شخص ملحد م (ج

 ایا و  ی، مادیچه مدرک عقل؟ دفاع کند نیکشتار تمام اهل زمناروا بودن 
 ؟کناد  دیا تاک ایتواند ارائه دهد که بر اشتباه بودن کشتار مردم دنیم یعلم
 یاز منظر الحااد  پا .شناسد و نه کار درست رایماده نه اشتباه را م عالم

  .است نکسای ایزنده گذاشتن تمام مردم دن ایکشتار و 
از  یتکاامل  یرهیکه در زنج داندیم یواناتیرا ح تیانسان ملحد بشر (د

  به وجود آمده است.تر موجودات پست
حاق را دارد کاه    نیا ا ایا آ چطور؟ دیآ دیبرتر از انسان پد یموجود اگر

وی از  یای دارو یهاا شینماوده و در آزماا   واناتیانسان را وارد قفا ح
 : بله است.داروینیسمو  گراییدیما حیصر پاسخ استفاده کند ؟

این پاسخ، هرگونه امید به حمایت انسان یا فراهم کردن معنی و مفهاوم  
در اینجاا   کناد. ناابود مای   ،یا غایت برای وجودش را توسط جریان الحاد

  .انسان ناتوان است! یوجود قتیحق ریالحاد از تفس
برتار   گار یاد داز ناه  ینهاد بشر کیتکامل ثابت کرد که  یهیاگر نظر (ه

ماورد   یادارد که نهاد پست تر را باه مااده   حق را نینهاد برتر ا ای، آاست
 ثیا کاه از ح  واناات یکند همانگونه که ما با حشارات و ح  لیاستفاده تبد
 ؟میکنیتر از ما هستند رفتار متکامل پست

  آری است. :ماده گرا سمینیدارو پاسخ
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تفااوت  بر این قضیه که ده و نفوس سرشته ش سالم یهاعقل در امر نیا
، ها به تقواست نه به رناگ پوسات و ناه باه قادرت عضاالت      انسان نیب

  بردارد.ضمن خود نابودی الحاد را در 
 شیب یعنی – باشدمی ینسب یانسان ملحد معتقد است که اخالق امر ( 
و  باوده  انات یامانات برتار از خ   یگااه  ، مثالًاست حالت محتمل کیاز 
 کناد یشبهاتش را مطار  ما   وقتی اما –انت بهتر است از ام انتیخ یگاه

 یگار یحالت د، حالت کیجز  که داندقبل از هر چیزی آنها را مطلق می
اگار   رایا ، زاسات  انات یبهتار از خ  مطلقااً  یامانتادار  :پذیرد ماثالً را نمی
هرگز  وقت آن چرا که ،نداشت ییشبهه معنا گریبودند د ینسب اتیاخالق
 ا با معیار اخالقی اثبات کند.توانست مخالفتی رنمی
 یامار  ایا اسات   یاخاالق نساب   ایآ پا ،تناقض آشکار است کی نیا و

اخالق   یعنی نیکه ا رایز ،رسدیبه انتها مش الحاد، مطلق باشد اگر؟ مطلق
خواست خداوند متعا   هم: . آنباشدمیبزر   یوجود تیغا کی یدارا

 گریاست که انسان ملحد دبدان معن نیباشد ا یاگر نسب و .یاله فیو تکل
 !و نه وجود شبهه را اصال درک کند شبهه کند جادیتواند ا ینه م
باا آن آغااز شاد چگوناه      یکه هسات  زیانگشگفت یکیزیف یهاثابت  (م
 ؟شدند داریپد
کاه   سات ا یادر مااده  یانارژ  یهاا اندازه انیها همان تفاوت مثابت نیا

و  فیظر تینهایب ،یر انرژتفاوت د نیآمده و ا دیاز آن پد یجهان هست
 .آمدینم دیپد یشد عالم هستیاست و اگر مختل م قیدق

 یباه انادازه  که اگر  Cosmological constant یهانی: ثابت کمثا  یبرا
به  نکهیجهان ما قبل از ا ،تر بود, کمونیلیم ونیلیبخش از صد هزار م کی

 .ختیریبرسد در خود فرو م یکنون تیوضع
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زر  با  یتا خلق ضبط و وجود دقت وبر است که  یکیزیثابت ف کی نیا
دقیاق و  و هماه   ارندیبسا  یکا یزیف یهاا دسات ثابات   نیا ا .کندمی کیدأت

  آور.شگفت
 (ومژنا ) زناده  موجودان  یهادرون سلو  یکدگذار ستمیچگونه س (ح
 ؟آمده است دپدی

گذار داشاته باشاد و   کد کی دیبا یکد گذار تایاست که عمل مشخص
مشاخص   یانجام عملا  و نیمع یرمز یعات درون ژن براقرار دادن اطال

ساازنده   کیا است که جاز از   یکار نیا است. (چشم یرگی شکل مثال)
اطالعاات اسات ناه     کیفقط  تکه اطالعا رایز ،دیآیبر نم میتوانا و حک

 . شتریب
هاا را  و ارزش می، وجاود اخاالق و مفااه   الحااد  با توجه بهچگونه  (ط
داند کاه  یمتالطم م یرا فقط ذرات یاد عالم هستالح انیجر ؟یکنیم هیتوج

اخاالق و   کاردن مساموم   یعامل برا نیبزرگتر نیا .ندارند یمعنا و هدف
شاته باشاد، الحااد    اگر اخالق وجود دا چرا معنای آن است.نابود نمودن 

 نخواهد داشت. توجیه
 :الحاد انیجر هیخالصه استدال  بر عل (ی
که  میابییدر م یعقل میبا ادراک مستق ، پاکه نور وجود دارد ییآنجا از
  .، پا جسم هام هسات  هست هیکه سا ییآنجا از.نور هست یبرا یمنبع
هاا گرفتاه تاا    از کاوارک  ماناه یحک تباا خلقا   یاتدکه موجاو  ییآنجا از

  .باشد دیبا زیآورنده ن دیپد کی، پا ها وجود دارندکهکشان
هاا   اساتدال  ن میاانبرتری و  نیتار  اسات کاه آساان    یاستدال  قرآن نیا
 .باشدمی
 خداوند عز و جل فرموده است: نیهم یبرا
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 ین  یب یها کنند یپر ردگنر  جند ه  یهنرا که در هشنهه یکسنه نیآ) 
ک ه کت نب خ دا   آهچ ه ک ه       ی؟* کسنه دیکه کنرشنن به کجن کش

 یکرده د . پ س ب ز د     ی کذ میرسوالن خود را بر ابالغ آن  رستند
 { 71 – 69:}الغافر  (خواهند داهست
ملحد جز  انسان ؟بریدمتقابل پناه می لیکدام دل به ؟کنیدشما چه کار می

مقابال خاود   در  یزیبه امور محا  چ مانیو ا یو پوچ یستیو ن یخردیب
 .ندیبینم

 تمدن است! خواست()یا در ا س ، نیا. 
  .ا  رنج بردند س نیدر برابر ا ی کهامبرانیپ یاربس چه
باه   ی کاه امبرانیا پ چه بسیار و نزاع کردندکه  یامبرانیپ روانیپ اریبس چه

 اند.ها و اختالفات، اندوهگین شدهخاطر این نزاع
 .ستا ها در گذر قرنهاکفر امت شهیتمدن همان ر ا  س

  : دیفرمایمتعا  م خداوند
شود کن ران ب ه  یر شنگر  ن بر آهنن خواهده   نتی  آن هنگنب که آ)
 یبر  ر  گنهی( جن ننن   کن رانؤام د  گر ه )  کی ننن گفتند کداب ؤ 

 {73: می}مر (بر ر است یافهیطن یدارهد   دارا
 وجاود دارد،  کافران علیهیی هاه و برهانکه در آنها ادلّ یاتیکه آ یهنگام

برتار از   یباا وضاع مااد    ییهاا که امت لیدل نینان با ا، آشودیخوانده م
  زدند.میسر باز  اتیآ رشیمنان وجود دارد از پذ م
و  یجهاان  یو سانت  یخیقانون تاار  کی نیا»: دیگویالسکران م میابراه 

 اریامر بسا  نی، از اآن بنگرد یمیقد ویو هر کا در آرش باشدمیپرتکرار 
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 یو تا لحظاه  امبرانیاز زمان ظهور پ ی، عموم مبلغان الهگرددیمتعجب م
کاه بار آناان     شوندمیمواجه  یماد ییروهایبا ن امروز دائماً یعمل اسالم
، بازداشاته و دچاار فتناه    یالها  یوحا  یرویا و ماردم را از پ  برتری دارند

 کنند.می
 ،و آنچه از تجارب دعوت مردم باا خاود داشاتند    امبرانیپ یهاتجربه به
 نیبا  یریاز درگ ناطق نمادیهمچون  نهایتمام اکه  افتی یخواهدر، بنگر

 یو خاواه  کناد مای  یمااد  یروهاا ین یو فتنه یاله یبه وحه دعوت کنند
عقاو  آناان را مفتاون و     یمااد  یروهایمردم بر اثر ن یفتگیدانست که ش

و آنان را از گردن نهاادن و   دهیمسحور ساخته و چشمانشان را کور گردان
 یرا خواه نی، و عامالن به درف گرداندهمنص یاله یاطاعت در برابر وح

  .برندیرنج م یمردم به مظاهر ماد یفتگیاز ش اریکه بس دید
 یباه و  نیچنا  انهیگرا یماد یانی، قومش با بالسالم هیاو  نو  عل امبریپ

  :گفتند
 نهن د خ ود    یگفتند  و را  قط بش ر  یسران کن ران قوب هوح به  )
   مین  یبی قدار ها  یپست   ب ییهنن و را جز اهسن ر انی  پ مینیبی 
در غگ و   ینعتبلکه شان را جا   ،ستیدر هزد شان بر  ن ه یبر ر چیه
 {27}هود:(میداهی 

و کاخهاا و   دیا گویکاافران ساخن ما    یقدرت ماد یدرباره میکر قرآن
شان را در سوره الشعراء وصاف  یو قدرت نظام کریغو  پ یهاساختمان

  : فرمایدمیو  کندمی
خواهم پنداش  ن  قط یها یدعوت ا ا یبرا یگو ام شان پنداش  ب)

 ر فع  یعانر  ینیدر هر سرم  نیاست * آ ننیبر عاده پر ردگنر عن ا
 حک م بن ن    یهن*   عانرت دی شغول شو نیده ی ن به بنم دیکنیبنن  
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 دادی  *   چون اقداب به ظلم   ب دیآهکه عار جن دان کن دیبن  دیکنی 
 – 027} الشاعراء :  (دی  دهیرا بن کانل قسن ت اهجنب    کنر  نیا دیکن

031  } 
باا آن وزن   یتمدن فوعاون  انیدر م یخدا موس امبریپبه محض ظهور  و
 قدرت مادنی  انیطغ ا یدوباره سرش، یو امکانات امپراطور کامل یخیتار
 شود.الهی، تکرار می یدر برابر وحش یفتگیو فر
چگوناه تمادن    نکهیبه ا یردن وب یالسالم و پ هیعل یعمق درک موس و

 نیا چگوناه ا  نکاه یآن مردم را مفتاون نماوده و ا   یمدن یرویو ن یفرعون
 زیا شاگفت انگ  ،داردیباز ما  یاله یبرابر وحدر  میمردم را از تسل ،تمدن
داند کاه  یم یچالش نیرا بزرگتر یخیقانون تار نیاهلل ا میکل ی. موساست
در ایان فرماوده اهلل   نگوناه کاه   اند همابا آن مواجه شده یاله یاهدعوت

 : متعا  بازگو شده است
 نتیدر ح ننیعرض هاود پر ردگنرا  و به  رعون    رعوه ی   وس) 
ن بن دگن  لهی س نیکه بد یدیبخش نریبس یهنوری لک   ا وال   م نیده

 {88: ونای} (را گاراه کنند
 ، منکران نباوت بود گونه نیهم زین ما حضرت محمد  امبریمورد پ در
از او قرار  یگردانیرو یبرا یزیرا دستاو امبریپ یضعف ماد، یاله یوحو 

ماردم   یگوناه کاه برخا   نآ شیاز مظااهر قادرت و آساا    ،او نکهیداده و ا
و معتقد بودناد  مند نبود بهره ،مند بودندحجاز بهره یاس در منطقهشنسر

 یفاشارا  یآورند کاه از طبقاه  یفرو م میسر تسل یامبریکه فقط در برابر پ
همانگوناه کاه   . مکاه و طاائف   یعنا ی، حجاز باشد تختیساکن در دو پا

 : فرمایدمیباره  نیخداوند متعا  در سوره زخرف در ا
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بزر    ثر  اند ام د  شار  یقرآن بر  رد نیران گفتند چرا ا   کن) 
 . { 30} الزخرف: (هشد مل که   طنئف( هن)
 خیو در گذر تاار  تهگذش قرون یدر ط تیبشر پایان کالم شیخ سکران. 
ه مباتال نشاد   ،بیرق یقدرت ماد به یفتگیاز ش شتریب ییبال چی، به هاءیانب

 نیا غارب و صاحت مبادأ د    شرفتیپ نیب یدانند که ربطینم نانیا است.
 یشاتر یکه پو  ب به این ربط دارد یعلم شرفتیمثا  پ یبرا .وجود ندارد

 ی و سرمایه گذاری کنی.بپرداز
 .هستیانی پا نیازمند چیزی بیشتر از این قرار نیست چون مسلم و

 طلاب نکان:  آناان را   یناابود  ،یفقط به خاطر کافر بودن برخ نیهمچن
بنش ند   کوکنریاه  آن ه کهیرا در حن  ینریقوب   د چیپر ردگنرت ه)

 {007}هود :  (کندایبه ظلم هالک ه
  .نجاستیا مسئله
کاه   لیا دل نیا اماان و فقاط باه     یکه انتظار دارد ما با جاود تنبلا   یکس

 تی، غرب با وجود پشتکار و جاد و در مقابل میبرس یروزیبه پ میمسلمان
 نیتار دور یکس نی، چنخوردبکه کافر هستند شکست  لیدل نیو فقط به ا

 .باشاد مای کتااب او   اتیو آ یدر عالم هست یاله یهامردم از درک سنت
 یکاه ناابود   کناد مای داللات   قات یحق نیبر ا میقرآن کر حیرص و نص
  :گیرد نه از روی ظلم و جورعادالنه صورت میلمان ظا
} (( آه نن را ب ه ح ق در برگر  ت    یع ذاب ا ا   ) حهیآهگنه که ص)

)یعنای ناابودی کاافران،     .ظلام  یبا عد  ناه از رو  یعنی .{ 10المومنون: 
  سزاوارشان است به خاطر ظلم و جوری که انجام داده اند(.

 :فرمایدمی نیهمچن
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 یدهن دگنه  هش دار  نکهی گر ا میرا هنبود هکرد یاهیاه  قر چی ن ه) 
گ نه ظل م    چی،     ن ه   *  ن آهنن را  تذکر کنن د  میآهنن  رستند یبرا

 { 219 – 218}الشعراء: (میهکرد
،  ذات کما  عد  خاود در مواخاذه و مجاازات    لیمتعا  به دل خداوند

باه عاذاب او گرفتاار     چکایپا ها  .داندیمقدس خود را از ظلم منزه م
 و ظلم روا دارد . دینما یچیکند و سر پ انیکه طغ یمگر کس ،شودینم

 ییباور است که شرک به تنهاا  نیخود بر ا ریدر تفس یبطقر نیهم یبرا
 ایا  نیکه با فساد در زما  یمگر زمان ،ستیها نکردن امت ینابود یبرا یسبب

  ) فرماوده خداوناد متعاا  :    نیا ا لیا . باه دل ظلم به بندگان همراه باشاد 
اه     ک ه  یدر حن  کندیرا به ظلم هالک ها ینرید چیاه  ه خدا هد

 {007}هود :  (بنشند کوکنریه نریآن د
 نخواهد کرد ! رییاست و هرگز تغ یدر عالم هست یسنت اله نیا

ارتباطی به این ندارد کاه شاخص    چیه یپا رفت ماد ای شرفتیپ پا
  حامل حق است یا باطل.



 رساند.میرا  یتواتر معنو ،دالئل اعجاز  
 کی سبباست نه به  لسوفیف کیبه سبب تمام اعما  و آثارش  ارسطو

 بیان کرده است.که  یفلسف لیتحل کی ایجمله که به زبان آورده 
اش و ناه  یطب یهاتیفعال یمجموعه لیپزشک است به دل کیبقراط  و

  .انجام داده است که یعمل جراح کی لیفقط به دل
را  یتاواتر معناو   زیا ن از پیاامبر   دالئل اعجااز منقاو    بیترت نیبد و
 که او پیامبر است.ند رسایم
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دادند و مردم  دیشد یباد دنیاز شبها خبر از وز یدر شب اکرم  امبریپ
و باد او را باا   ستادیباد ا دنیبه هنگام وز ی. مردکردند ینه ستادنیرا از ا

  17.دور انداخت ییجاخود برد و به 
رفت خبار از مار  او    ایاز دن -پادشاه حبشه - یکه نجاش یدر روز  و

  18بر وی نماز جنازه خواند.داد و 
و  ناد خبار داد  ریا و طلحه و زب یاز شهادت عمر و عثمان و عل نیهمچن

، رناد یمیماردم ما   گریکه د یبه شکل ایکه آنها هرگز در بستر خود  تدگفت
  .نخواهند مرد

و ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و  یبه اتفاق عل رسو  خدا  یروز
آرام » فرمود: ، رسو  خدا خورد ی، صخره تکانبه غار حراء رفتند ریزب

 19.«است ستادهیبر تو نا یدیو شه صدیقی و یامبری، که جز پباش
پروردگاار را خواناده و    امبریا وجود دارد کاه در آنهاا پ   ثیحد 011

  11.اندشاهد بوده زیجابت نموده و مردم ناو را ا جاخداوند در
به همراه کثرت تناوع دالئال و کثارت اخباار از اماور       یدر پ یپ صدق

ثبات و  هماراه باا    اءیا انب سایر دهیبا عق اشدهیعقموافقت به اضافه ، یبیغ
از تواتر  یحاک نهای، تمام انیشیپ انیکنندگان در اد فیرحت یضبط خطاها

 .باشدمی  امبریو صحت رسالت پ یمعنو
، حاا  آنکاه باا اقارار     یابیا یاو را راستگو ما  ینگریاش که مرهیس در

ود و اهال درو  و  شهره ب ییدشمنانش او به صدق و راستگو نیترلجوج

                                                           
 .3309صحیح مسلم  - 17
 .0333صحیح بخاری  - 18
 .2107صحیح مسلم  - 19
تمامی این احادیث را سعید بن عبدالقادر باشنفر در کتاب دالیل النبوة که از آثار نشر دار ابن حزم  - 11

 است، گردآوری کرده است.
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اش تمام اهال  یکه با کتاب آسمان ینیبی، سپا او را مفسق و فجور نبود
سااکت   یبارا  یزیا چ، ریطلبد اما جز شمشا یو مبارزه م یرا به تحد ایدن

  .باشد امبریپ کیاو  دی، پا بادندارن اوکردن 
از  یریا و د باشدمی عدد از هزار شتریب  امبریپ یبیو غ یماد معجزات

  .اندآنها را نقل کرده ،مردم نیکوکارتریو ن نیآنها نگذشته و راستگوتر
اند درو  گفاتن و  ما نقل کرده یرا برا امبریکه معجزات پ انیراو نیا

پاا چگوناه بار     ،داشاتند هم بوده باشاد را روا نمای  کوچک  لو در امور
 امبریا دانند که هر کاا بار پ  یکه خود م بندند حا  آنیدرو  م امبریپ

باه آناان    ، همانگونه کاه  آماده کند را در آتش گاهشیجاباید درو  بندد 
    .هشدار داده است

  د.ثابت هستن یو معنو یتواتر لفظ یلهیبه وس  امبریمعجزات پ پا
را  گار ید یاناد و برخا  دهیعجزاتش را هزاران تن از صحابه داز م یبرخ
درو   نهاا ی، پاا چگوناه ممکان اسات هماه ا     اناد کرده تیها تن رواده
 ؟ندیبگو
 کیا  چیاند و ها دهیکه او را د ریکث یجمع در، اخبار خود را رخب انیراو
عاام   . علل و اسباب صدق موضوع،اندذکر کرده، اندنکرده بیرا تکذ یو
خا  و ناا همگاون    و هستند و علل کذب اندک مکمل و پشتیبان همو 

  10لذا آحاد آن حجت بوده و متواتر مجموعش، برهان.. هستند
مشاهور و متاواتر    یثیکاه حاد   خرما ناله تنه درخت ثی: حدمثا  یبرا
، گفتیخطبه م یدرخت یتنه با تکیه بر  امبریقرار که پ نی. از اباشدمی

آن قرار گرفتند و خطباه   یساخته شد و رو شانیا یبرا یپا چون منبر

                                                           
 دین در فلسفه جدید پایان نامه دکتر سلطان العمیری.پدیده نقد  - 10
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 ی، و همچناان نالاه و زار  دناله سار دا  ی، تنه درخت همچون کودکگفتند
 . ساکت شد واو را در آغوش گرفت  امبریپ نکهیکرد تا ا

، عباداهلل  چون انا ابن مالک، جابر ابن عبداهلل یارا صحابه ثیحد نیا
، ، ساهل ابان ساعد   دیساع  ی، ابابن کعب یاب، ، عبداهلل ابن عباسابن عمر

  .اندکرده تیبکر و ام سلمه روا یبنت اب شةیعا
درو   ینا یچن نیا ا یخبار  تیا در روا یتعداد از صاحابه همگا   نیا ایآ
 ؟ندیگویم



 گ ر ید یکم بنران  ر ام سن  یسن  چیه»فرمودند : رسو  خدا  (ا ف
 12«ستیه

 کیا  نیا ، و ادر هار ساا  ثابات اسات     یمعنا که نسبت بارنادگ  نیا به
 ریکه  تقد یی. گوکه دانشمندان را شگفت زده نموده است یعلم قتیحق

ماا   یسااالنه را ثابات قارار داده و بارا     ینسبت بارندگ یالهو قیمومیتی 
قت یحق نیاز ا ،سا  قبل 0111اسالم  امبریپ نکهیا زیمسلمانان شگفت انگ

 .خبر داده است
 یاخواستند که  عجزه ن بریاه   که ام پ»: آمدهگرید یثیب( در حد

د  شقه شده بود به  که یقار را در حن  ن بری، پس پبه آهنن هشنن دهد
 .«دهدی نه د یهنشقه ننیکه کوه حراء را در   ییآهنن هشنن داد  ن جن

                                                           
 .2160سلسله صحیحه آلبانی  - 12
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باه اباوبکر    امبریپ. شد مهیشکافت و دو ن ر زمان رسو  خدا د ماه
مااه را جاادو کارد تاا      :و مشرکان گفتند .ابوبکر یشاهد باش ا :فرمودند
 .ه شدشکافت

 یهاا ساوره قمار را در جماع    امبریا و پ است. متواتر ثیحد کی نیا
سوره  نیواند تا مردم معجزات ا یها مدیو عجمعه  یبزر  مانند نمازها

  .نمودیسوره بر صدق نبوت خود استدال  م نیبشنوند و با ارا 
معجزه در زمان رساو    نیمسلمانان بر وقوع ا»: دیگویم ریابن کث حاقظ

نقال   یمتواتر از طارق متعادد   ثیرابطه احاد نیخدا اجماع دارند و در ا
احاطاه دارناد    ثیا احاد نیا وقوع را نازد آناان کاه باه ا     تیشده که قطع

  13.«رساندیم
در زمان وقوع معجازه رصاد    زیدر هند ن قتیحق نیآنکه ا زیانگ فتشگ

ثبات   شانیهادر کتاب مذکوربه همان شکل ها آن را  یشده است و هند
  11.اندکرده
اناد از  دهیا ها انشقاق ماه را دیآمده است که هند نیچن ینسخه خط در

 نیا . اباشدمی  Chakarwati Farmasفارماس  یآن جمله حاکم شاکروات
 یهنگاام  )در هناد(  الباار ، اهال ما بعاد  یاعجزه سبب شد کاه در دوره م

  .11اورندیاسالم ب، آنان را از واقعه با خبر نمودند مسافران مسلمان
 :شاد  دهیپرسا  امبریا اهلل عنهما نقل است کاه از پ  ی( از ابن عباس رضج
 رسو . ؟دهندیم یها در کجا رو؟ طلوعافتندیها در کجا اتفاق مغروب»

 ،ر دی    نیشود   هه ام ب  ی( هه مائ   دیخورش) نیا » :رمودناد خدا ف
 نیطل وع   ها    گ ر ید یقو  ی  برا کند یغر ب  یقو  یبلکه برا

                                                           
 3/008البدایة و النهایة  - 13
 2817-012/073نسخه خطی مرکز هند در موزه انگلیا  - 11
11 - http://www.cyberistan.org/islamic/farmas.html 
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ام  یاطل وع، پ س ع ده    یگرید یبرا کند یغر ب  یقو  یبرا گوهه
  16.«طلوع هاود ندیگوی  یاغر ب کرد   عده ندیگوی  نی ردب ده

 یانساان  چگوناه  .از آن خبر ندارد امبریپ کیاست که جز  ییخبرها نیا
 ؟است در آن واحد یرا مشارق و مغارب دیداند که خورشیدر آن زمان م

موجاودات   نیمخلاوق در با   نیآخر ،آدم نکهیاز ا امبریخبر دادن پ (د
 .زنده است

و  کناد مای آن را تکارار   یاست که جامعه علما  یعلم قتیحق کی نیا
  .گشته است از مقدمات مشهور آن یکیاکنون 
 نیخداوند در آخر دهدمیآنچنان که اسالم از آن خبر  قتیحق نیا طبق

آمده  زین امبریگونه که در کالم پ آدم را خلق کرده همان، نشیلحظات آفر
 .«دیخدا هد آدب را در ر م جاعه آ ر»:است 

، در نشیآ  ر  ی، در اهتا ن دی  ر م جاع ه آ ر  عصر  آدب را بعد ام »
 17.«عصر  ن ش  نیظنت ر م جاعه، ب حظه ام  ح نیآخر

مخلوقاات   نیآخار  اناد، گفتهبنا بر نص  نیکه مفسر همانگونه ،آدمپا 
  .باشدمی
 مبارکه : هیآ نیا ریدر تفس یطبر ریجر ابن
 (ذک ر هب ود؟   قیال ،چیه یزیهگذشت که چ یبر اهسنن ر مگنراه نیآ)

 { 0}االنسان : 
اسات کاه    یموجود نیم آخرالسال هیآدم عل»: کندمعمر از قتاده نقل می

کاه آدم در   گویاد مای که امروزه علم از آن  است یزیچ نیا و«.خلق شد

                                                           
 مسند ابی اسحاق الهمدانی. - 16
 .21119صحیح الجامع  - 17
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 نکاه یبار ا  سات ین یمیتقسا م لیدل نیا ایآ.است مدهآ دیپد نشیآفر یانتها
 ؟کرده است یوح اسالم  امبریاست که بر پ یخالق انسان همان کس

، شودی  دهی رآ کیام هر »: دیگویم نیدرباره خلقت جن  امبریپ ( ه
 .18«من ی رد   ام هطفه یام هطفه

 دقت کن : فهیشر هیآ نیا به
 میینم  ن یا  را ب نکهیا ی  برا میدی ختلط آ ر یا ن اهسنن را ام هطفه)

 {2}االنسان:  (میقرار داد ننیا  را شنوا   ب
هماان مخلاوط آب مارد و آب زن     نیمختلط باا اجمااع مفسار    ینطفه
  .باشدمی

و اساتناد باه    ییارسطو را یبا م یکه بزرگان علم پزشک یمانز درآنهم 
شاود  یکه آب مرد وارد رحام زن ما   ، مطمئن بودندنیپزشک مشهور جال

 .کندمی هیکه در رحم بود تغذ ضیرشد کرده و از خون ح نیسپا جن
 نیا ا یزن به محض باردار شادن بارا   ضیپنداشتند که حیم نیچن آنها

کردند کاه  یو تصور نم ،رشد کند ضیون حبا خ نیشود تا جنیمتوقف م
مثال   دیا بااردار کاردن و تول   ناد یدارد که در فرآ یامانند مرد نطفه زیزن ن

  .نقش دارد
توسااط   0771در سااا   نیجناا یریاانقااش نطفااه زن در شااکل گ  و

Spallanzani and Wolff  شناخته شد.  
جانب  بوده از یکه تمام آن مطالب وح دهدمی نانیاطم قیحقا نیا تمام
  .خدا

                                                           
 1121مسند احمد  - 18
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جن ین ام  ا ن ی آب   رد درس ت     »د: فرمایا مای   اکارم  امبریپ ( 
 کیا بلکه از  ،ردیگیمرد شکل نم یکودک از تمام نطفه پا 19.«شودهای

  .شود یم دیاسپرم تول
خطااطی  ساتارگان،   یاز رو ینا ی، طاالع ب ی، جاادوگر اسالم، کهانت (م

علمای  خرافاات   مااً را تما شوم پنداشتنو  ،کردن بر روی زمین برای فا 
  داند.می
ک ردن     طلس م   عویذ بستن، هن فاوب ا راد»فرمودند:  خدا  امبریپ

  «.بنشد یشرک  هاگی
 زیا علم ن و .ندارند یاست که ارزش هیپایآلود و بشرک یامور نهایا تمام
  .نظر شده است نیا میتسل سرآخر

جز د چه خورد یآدب را خنک   ی انب بن»:  فرمایدمی نیهمچن (ح
  61«.شودمهده  ی ام آن  رکی    د بنرهکه ام آن خلق شده   

 فیو ساپا ضاع   دهدمیرا شکل  نیابتدا جن  primitive streak دمچه
  .ردیگیدنبالچه( قرار مانتها دم ) یهیدر ناح شده و
 یباار دار  ییابتادا  یهاا هفتهدر   primitive streak هیخط اول ای دمچه

خا  از خود  یهاسلو  یو شکل ده نیجن لیتشک یبرا یبیعج تیفعال
  primary organizer هیا نااظم اول  نیو همچنا  هیا و نوار اول دهدمینشان 

  .دهدمی لیرا تشک نیشود و اعضاء و جوار  جنیم دهینام
  60.ردیگ یانتها دم جا هیناح نییدر پا نکهیشده تا ا فیدر انتها ضع و

                                                           
 3138صحیح مسلم  - 19
 2911صحیح مسلم  - 61
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 را آن و شده برداشته آنها دمچه – ستاندوزی –موجودات زنده  یبرخ از
  .ردیگیشکل م یدوم نیاند که جنافتهیاند و درنهاده یگرید نجنی در
 عنذ اگر خدا هد ب ه   و ط ول عا ر ده د       یا» : فرمایدمی و (ط

  نطقه  بوک( ام بنغ   بوستنن پر ش ده اس ت  ) نجنیکه  ا دید یخواه
»62. 
کاه تباوک    مینا یبیما  تبوک گفته شده و اماروز  یدر منطقه ثیحد نیا
  .هاوهیاست از تمام م ییباغها یدارا
 : فرمایدمیخداوند متعا   (ی
س پس هش نهه ش   را  ح و      می  ش    ر م را د  هشنهه قرار داد)

 {02}اإلسراء:  (میرا آشکنر   ر شن گرداهدر م  تی  آ میکرد
  «میهشنهه ش  را  حو کرد»: عبارت  نیا
  نور آن محو شده است. تدریجاًو سپا  بوده یماه ابتدا نوران نکهیا یعنی

 ریدر تفسا  ریابن کثاند. این آیه مبارکه چنین تفسیری کردهصحابه نیز از 
مااه مانناد   »: روایات کارده   هیا آ نیا ا لیوأخود از عبداهلل ابن عباس در ت

  «.دیسپا نور آن محو گرد ،نشانه شب بود و ینوران دیخورش
 یاست و ناساا در کاناا  رسام    دهیرساست که علم به آن  یزیچ نیا و

از عمرش  ییر نموده است که ماه در دوره ابتداآن را نش وبیوتیخود در 
  .63و تابان بوده است ینوران
در شش روز  نیآسمانها و زم نشیکه آفر دهدمیخداوند به ما خبر  (ک
 در دو روز بوده : ییبه تنها نیزم نشیو آفر

                                                           
 716صحیح مسلم  - 62
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   دی رمیکفر   دیدر د  ر م آ ر را نیکه م  یشان به کس نیبگو آ)
} فصالت:  (است ننیا  پر ردگنر جانه دیدهیقرار   یشرکنئ ی  یبرا
9} 

دو از شاش   ینسابت باه عمار هسات     نیمر زما عُ ،از منظر قرآن نیبنابرا
 ؟دیگویعلم اکنون چه م مینیبب.سوم کی ینعی.باشدمی

  است. سا  اردیمل 03.  8 یعالم هست عمر
  .سا  اردیمل 1.  1 نیزم عمر

  .نیسوم عمر زم کی یعنی
 میقارآن کار   یکنناده  یوح نکهیو آسان است بر ا میمستق لیدل کی نیا

  .است نیهمان خالق آسمانها و زم
مارد و خبار دادن از    کیا به دسات   شماریبا تواتر وقوع معجزات ب پا
را آورد  چیزیمرد  نیو ا به اثبات رسیده است.، قیو مسائل دق یبیامور غ

  .آوردند نیشیپ اءینبا که
عقال   تیاست از صحت و هدا امبریاو پ نکهیاز ا نانیو اطم تیقطع پا
  .است
14
 وحی خداوندی را رد  شخصی که این نیستاز  بدتر یزیچ چیه

خواهن د  یکن ر شدهد   ن براهشیکه به خدا   پ یکسنهکند و نپاذیرد: ) 
گفت نر   ی  ن ب ه برخ     ن د یگوی  اهدامهد یجدا ن براهشیخدا   پ نیب
 نیخواهند ب  ی    میدگر را قبول هدار ی  برخ میآ رد اننیا ن برانیپ
 یکنند * آهنن به حق هانن کن ران هستند   ب را  نریاخت ید  راه نیا

 { 010 – 011} النساء: (میاآ نده کرده دهخوارکنن یکن ران عذاب
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 یتکه رساال  رایز ،ستنددانیرا م امبریکفار صدق رسالت پ بزرگان 
  .آن بود موافق با و میتسلهم نان آسرشت  وبود  یدیتوح
 چی: ها گفتناد  یبه ونبودند که در روز او  بعثتش  یآنان همان کسان ایآ

  61.میدیند یزیاز تو چ ییراستگو جز. میندار ادیاز تو به  یدروغ
 حیکتااب صاح   یکاه در ابتادا   انیبا ابو سف یطوالن یثیهرقل در حد ایآ

 از اینکه این ادعاها را بکند قبل ایآ دمیاز تو پرس»آمده نگفت : زین یبخار
 وقتای او پا دانستم  ،نه ی؟ پا تو گفتدیامتهم کرده ییاو را به دروغگو
  .«نددبب درو  آید و به خدا، نمیدیگویبه مردم درو  نم

را  شیبودب پنهن یاگر هزد  »: هرقل جمله مشهور خود را گفت سپا
 .«شستمی 

  .در آن زمان کافر بود انیابوسف
 ناد را ناسزا گفتهمدیگر سعد ابن معاذ  و بن خلف کافر ةیکه ام یهنگام

خانه خدا منع کناد ساعد باه او     ه سعد را از طوافکرد کمی یسع امیه و
 . تو را خواهد کشت ی: رسو  خدا خبر داد که وگفت
 مرا ؟ :و گفت حا شد یدستش بو  ستادیا ةیام

  ی: آرگفت
  .دیگوی: به خدا سوگند محمد سخن درو  نمگفت هیام

ام چاه باه    یثربا یبرادر  یدانیم چی: هنزد همسرش برگشت و گفت پا
از محماد   بیاان کارد کاه   : ؟ گفات نش گفت: چه گفته استت؟ زمن گف

                                                           
 1771صحیح بخاری  - 61



 79                                                                                                                        الحادت دست برداراز   

: به خدا سوگند محماد  است که مرا خواهد کشت. همسرش گفت دهیشن
  .دیگویدرو  نم
شاد   تاه جناگ نواخ  پوریجنگ بدر خارج شادند و شا   یکه برا یهنگام

ات چه باه تاو    یثربیکه برادر  یادهفراموش کر ای: آو گفتهمسرش به ا
: تو ابوجهل به او گفت اما خواست منصرف شود.گوید: راوی می؟ گفت

 زیا ن هیا . پاا ام برو انیدو روز با لشکر یکی یهست این منطقهاز اشراف 
 .61دنرفت و خداوند او را به هالکت رسا

  .مطمئن بودند امبریپ ییاز راستگو آنها
: از آمده اسات  کندمی تیروا امبریپسنن خود از در یهقیکه ب یثیحد در
آشنا   امبریکه با پ یروز نی: اوله نقل شده است که گفتابن شعب رهیمغ

، چاون  میمکاه باود   یهاا ابوجهل در حا  راه رفتن در کوچه شدم من و
خداوناد   یبساو  ایا ، بابالحکم ی: ابه ابوجهل گفت دیرسو  خدا ما را د

  .کنمیخدا دعوت م ی، تو را به سوو رسولش کتای
؟ یداریا ما دست برم انیه خداتو از ناسزا ب ایمحمد آ ی: اگفت ابوجهل

ماا  ؟ یاکه تاو رساالت خاود را اباال  نماوده      میما شاهد باش یخواهیم
. به خدا سوگند اگر مان  یاخود را ابال  کرده امیکه تو پ میدهیشهادت م

رسو  خدا  .کنمیم یرویحق است از تو پ ییگویبدانم که هر آنچه تو م
: به خدا سوگند من و گفت ردک یابوجهل به من رو و .گرداند یاز او رو

آوردن بااز   مانیکه مرا از ا یزیاما چ ،حق است دیگویآنچه او م دانمیم
  .کعبه از آن ماست یپرده دار گفتند: یقص یاست که قوم بن نیدارد ایم

 باشد.:  میگفت
  .ماست نیدر ب زین انیحاج تی: مقام سقا گفتند
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  ی: آر میگفت
 تاز آن ماس زین ی: شور گفتند
 ی: بل میگفت

 در دست ماست شی: پرچم قر گفتند
 : بله  میگفت

  .میاطعام کرد زیآنها مردم را اطعام کردند و ما ن آنگاه
از ماست و به خادا   یغمبری: پگفتند ابندی ینتوانسنتد بر ما برتر و چون
 و این یکی را دیگر نخواهم پذیرفت. کار را نخواهم کرد نیسوگند ا
که در زمان جاهلیت خاود  عمرو بن عا   تیاست حکا بیعج چقدر

 لمهیمسا وقتی که با مسیلمه دوست بوده و او هنوز مسلمان نشده باود و  
 - دوساتتان مدت بار   نیدر ا یزیعمرو چه چ یبر تو ا یبه او گفت : وا

ام کاه ساوره   دهیگفات: از اصاحاب او شان    ناز  شده ؟ -  امبریپ یعنی
؟ سات ی: آن چ. گفات ناد دخوانیرا ما  اما در عین حا  کوتااهی بزر  و 

 : عمرو گفت
سوگند به عصر * هانهن اهسنن در خسران است *  گ ر آه نن ک ه    )
را  گریآ ردهد   عا  صن ح اهجنب دادهد   به حق   به صبر هاد اننیا

 { 3 – 0} العصر: ( دکرده هی وص
مثل آن نااز  شاده.    زی: بر من نفکر کرد و سپا گفت یالحظه لمةیمس

یا وبر إنما أنات أذناان وصادر،    ؟ گفت :بر تو ناز  شده عمرو گفت: چه
تاو   یو ماا بقا   یانهیخرگوش تو فقط گوش و سا  یا :وسائرک حقر نقر
  .خرد و خوار است

کاه   یدانیم ت: بخدا سوگند خودعمرو؟ عمرو گفت یا ستیچ نظرت
  .تو آگاهم ییمن از دروغگو
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آنان را  که یزیچ اما ،مطمئن بودند  امبریپ یامبریاز صداقت و پ مردم
 بود.و حسادت  ادنی حب ،کردیمنع م مانیاز ا

او  یمعجازات علما   و .از هازار معجازه باود    شیب امبریپ یبیغ معجزات
 میا اش را همچناان دار یمعجازات خبار   و .ها را پر نماوده المعارفرةیدا
 یهماه از صاحابه و   زیمعجزات ن نیا انیراو و کنیم.رصد می و مینیبیم

  هستند. امبریمردم بعد از پ نیتر کوکاریو ن نیستگوتربودند که را
 ی مانند معجازه  ،نداهدیرا هزاران تن از صحابه د امبریمعجزات پ یبرخ
که با آن وضو گرفتند و هازار   شانیانگشتان مبارک ا نیآب از ب دنیجوش

متاواتر اسات کاه     یثیحاد  نیا و ا دندیو پانصد تن از صحابه از آن نوشا 
  .اندکرده تیآن را روا زیو مسلم ن یبخار
بزر  کاه   یلشکر یاندک برا یغذا شدن ادی، زشانیا یمعجزه گرید و

 یآورده شده است . بخار گرانیصحابه و د قیاز آن از طر یاخبار متواتر
آورده  «حیصح»معجزه را در پنج موضع از کتاب خود  نیا ییخود به تنها

  66است
انساان عاقال    دیچرا باگرند، ید یکدیم ،  امبرینبوت پدالیل  اگر پا

 ؟کند بیرا تکذ همه آن
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آوردن به قارآن و   یعقل مسلمان معاصر بر رو ختنیو برانگ بیترغ -0
ر جز از قرآن را باا تادبّ   کیهر روز  یمرد مسلمان ای، اگر زن ر در آنتدبّ

عقل ، را بخواند یابوبکر الجزائر خیش ریآسان چون تفس یریهمراه با تفس
 یالها  ی. در قرآن اسرارفریندآیها مو معجزه خواهد داد رییمسلمان را تغ

محا  است شخصی بدون هیچ دسات آوردی از   و  .و خا  نهفته است
 آن خارج شود.

جواناان   نیرا با  ماان یکاه ا  ییهانشر کتاب یبرا هسرمای اختصا  – 2
 یعلما  مبنایی چیکه ه یکس مخصوصاً .کندمی تیتقو فرهنگی دانشجو و

  .شبهات ندارد هیبر عل یو شرع
 یارشد و دکتر یکارشناس یهاکه به رساله یقاتیتحق یمرکز ایسأت -3

نوشته شده و انتشاار   ییگرایله الحاد و مادأمس یدرباره ریکه در دهه اخ
، اهتماام  مختلاف  یهاا و باه زباان   عیآنها در ابعااد وسا   نیو ترجمه برتر

 یمعاصار دارا  یغربا  میشده که در مفاه یادهیکه الحاد پد رایز ورزد.می
  .تاس تیوزن و اهم

 تیا بار حما  هیا ریخ یهاا مسلمان و موسسه یهادولت ختنبرانگی – 1
پاروژه از   نیا کاه ا  یادعوت باه اساالم، باه گوناه     یبزر  برا یاپروژه
خاا    یباه دعاوت گروها    تاه یشده و هار کم  لیتشک یفرع یهاتهیکم

، هاود ی یبارا  یاتاه ی، کمتیحیمسا  یرابا  یاتهی. کماختصا  داشته باشد
 .الحاد  انیجر یبرا یاتهیو بودا و کم سمییهندو یبرا یاتهیکم
داشته باشد که با زباان   یدعوت یهاها و کتابها و برنامهماده ،پروژه نیا

دعوت به اسالم از درگاه  یبرا یاتهیکم نیهمچن برسد.ها به آنها آن گروه
 یاطالعاات  یقاات یتحق یاتهیو کم یخارج یهابه زبان یاجتماع یهاشبکه
، گار ید یهاا تاه یباه کم  یو اجتماع یتی، جمعینیاطالعات د یارائه یبرا
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درون  لوزارتخاناه مساتق   کیبه  تدریجاًپروژه  نیا و وجود داشته باشد.
دعوت باه اساالم در    یهارتخانهشعب و سفا یشده که دارا لیدولت تبد
  .باشد ایدن یکشورها

مجاامع  در  یقیدعوت به اسالم حق یهاپروژه یو راه انداز اسیتأ – 1
از  یکاه گروها   یاباه گوناه   ییدانشجو یهاو انجمن یمل یهاسسه و م

اختصا  داده  یاجتماع یهاشبکه قیدعوت به اسالم از طر یجوانان برا
 یگروها ، هاا ییدعاوت باودا   یاز جونان برا یگروه بیترت نیبد .شوند
 یگروها ، در غرب نیدعوت ملحد یبرا یروهگ، سمییدعوت هندو یبرا
 ،هدف یهاگروه نیاز ا کیتوان در هر یم وو...  دعوت اهل کتاب یبرا

 کرد.اکتفا  یبه جوان
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 




