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 براي حل بزرگترين مشكالت زندگي
در دنياي امروز كمتر كسي است كه از نگرانيهاي مرموزي رنج نبرد، و علي رغم 

  .آشفتگي دروني گرفتار نباشدآراستگي طاهري به نوعي 
اين اضطرابها، نگرانيها، غم و اندوههاي مبهم و گاهي بي دليل، مانند طوفان 

  .ميكوبندوحشتناكي مرتباً روح انسان را در هم 
بسياري از مردم امروز با اينكه در ميان توده هاي عظيمي از جمعيتهاي انساني 

احساس تنهائي جانكاهي آنها باز . زندگي ميكنند، و دوستان و آشنايان فراواني دارند
  .را رنج ميدهد

فكر ميكنند هيچكس نيست كه وجود آنها را درك كند، اصالً مثل اينكه يك 
  .ن جهان هستند، زندگي براي آنها بي مفهوم و بي هدف استموجود زيادي در اي

 به هر حادثه بد بينند و يا از خودشان گريزانند، از ديگران نفرت دارند، نسبت
  .الاقل بي تفاوتند

 احساس مي كنند كه با هيچ چيز نمي توان آنرا خالء هولناكيدر درون روح خود 
  !پر كرد

كه يك واقعيت  ه هاي روحي بخاطر اين استبا اطمينان بايد گفت، همة اين پديد
بزرگ را از دست داده اند، يك حقيقت مهم را فراموش كرده اند و بدنبال آن در اين 

  . بيراهه هاي زندگي سرگردان مانده اند
شايد خيال مي كردند اين حقيقت كهنه شده است، يا اصوالً نيازي به آن نيست، و 

 و لذا آنرا بدست فراموشي سپردند آن حقيقت توجه به آن هيچگونه ضرورتي ندارد،
: است، پديد آورندة هستيها، مبدء اصلي جهان پهناور آفرينش» خدا«بزرگ همان 

  .حكمران بر تمام قوانين طبيعي و ماوراي طبيعي
  . در حقيقت همه چيز فراموش مي شوداوآري با فراموش كردن 

  .انسان، تنها ـ تنهاي تنهاـ مي گردد
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  .يه گاه خود را از دست مي دهدبزرگترين تك
  .شور و شوق و نشاط او خاموش مي شود

  . بي هدف مي نمايدبدون او، مفهومي ندارد، زندگي منهاي اوعالم هستي 
 دردناك اضطراب و نگراني و  پس از آنكه يك دورانبسياري از بزرگان دنيا

 رسيده و از اين  همينكه به سرچشمه ايمان به خدا سرگرداني را پشت سر گذارده اند،
گويا از نو آب حيات سيراب گشته اند اعتراف ميكنند زندگي نوين و تازه يافته اند، 

  .متولد شده اند
در آسمان روح آنها ديده نمي يأس و نوميدي ديگر اثري از آن ابرهاي تيره و تار 

  .شود
د يك آراميهاي كشنده اي كه مانن آن تا  ان كابوسهاي وحشتناك، ازديگر خبري از 

  .نه پنجه در اعماق روح و جان آنها افكنده بود، نيستاديو ديو
با شور و نشاطي كه از تكيه بر يك مبدء بزرگ قدرت، قدرتي بي پايان كه همه 

با گامهاي محكمتر به سوي زندگي سان است، برمي خيزد، آچيز در برابر او سهل و 
  .اميد بخشي پيش ميروند

ار، در نقطه اي خلوت بدرگاه او روي مي بهنگام پيش آمدهاي سخت و ناگو
  .راز و نياز مي كنندآورند، و با او كه دردها و درمانها را بهتر از همه درك ميكند 

روشن بيني بيشتر، » او«استمداد مي طلبند، نيرو و قدرت ميخواهند، و از » او«از 
پي گير و استعدادي خالقتر، و بينش عاليتر مي جويند؛ و به كمك اينها با تالشي 
  .كوششي خستگي ناپذير به جنگ حوادث مي روند و بر آنها پيروز مي شوند

به كسي كه از همه مهربانتر، از هر دوست دوستر، از هر بخشنده اي؛ بخشنده تر، 
  .از هر محبوبي دوست داشتني تر است، روي مي آورند

بار مي هها؛ آزاد، و از يأس و نوميدي سبكوبيك بار خود را از بار همه اند
  !يابند
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 علم و قدرتي همه چيز اين جهان  گذشته از همة اينها در پرتو ايمان به چنين مبدء
در نظر آنها رنگ ديگري به خود مي گيرد، همه پرشكوه، همه اسرارآميز، همه قابل 
مطالعه، همه با هدف عالي، جلوه مي كند و طبعاً حس كنجكاوي را به اعلي درجه بر 

ن را به پژوهشي عميق و آميخته با پشتكار و فداكاري دعوت مي مي انگيزد، و انسا
  .در نتيجه بي دانشان را دانشمند، و دانشمندانرا داناتر و استادتر ميسازدكند، 

  :آيا با اينهمه نبايد اعتراف كرد
فكر درباره خدا و شناسائي او مهمترين مسئله زندگي انسانها، و اساسي ترين راه 

ر همه قرون و اعصار و مخصوصاً در عصر ماست، و از همه پيروزي بر مشكالت د
باالتر فكر درباره او و شناسائي او فكر درباره بزرگترين حقيقت در عالم هستي 

  !است؟
×××  

درباره همين كتاب حاضر پژوهشي است عميق و در عين حال ساده و روان 
  .حقيقت بزرگ

آورده است، اما بسيار »  جهانآفريدگار« گسترده اين بحثها را در كتاب »نگارنده«
در دسترس الزم بود اين مسئله مهم بصورتي فشرده تر و آميخته با بحثهائي تازه تر 

  .همه مخصوصاً جوانان قرار گيرد
خوشوقتم كه اين هدف انجام يافت و كتاب كوچك و خالصه اي درباره مسئله 

  .اي بسيار بزرگ در دسترس همگان قرار گرفت
كساني كه اين كتاب را يك يا حتي چند بار با دقت مطالعه كنند من اطمينان دارم 

ا پديد خواهد آمد، و تصديق خواهند كرد كه ه تحولي در زندگي و افكار آنهنقط
  .گمشده بزرگ زندگي خود را يافته اند

  قم ـ ناصر مكارم شيرازي
  1350بهمن ماه 
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  در جستجوي خدا 
  به سوي او

   مخالفند؟چرا اين دانشمندان با خداپرستي
راه شناسائي خدا سهل و آسان باشد با اينكه عده چگونه مي توان باور كرد كه 

اي از مكتشفين و مخترعين و متفكران با اين مسئله مخالفت نموده و به مبارزه 
  پرداخته اند؟

با نگاهي به علت مبارزه آنها چندان پيچيده نيست، زيرا مبارزه از پاسخ اين سؤال 
ه كليسا با آن خرافات، به شدت با نشر حقائق علمي مبارزه كرد و وقتي شروع شد ك

  . حتي اجازه نفس كشيدن به دانشمندان علوم طبيعي نداد
امپراطوران و سياستمداران وقت هم در اختيار كليسا بودند و بهر گونه سالح 

  .مجهز
د، خالصه، بر اثر جنايتهاي بي رحمانة آنها كه تنها بخاطر حفظ منافع شخصي بو

روشنفكران كه از عقائد خرافي زمان خويش به ستوه آمده بودند براي پايان دادن به 
  .حكومت كليسا پرچم مخالفت با مذهب و خداپرستي بر افراشتند

روشنفكران، آزاديخواهان و طرفداران نهضتهاي علمي آنچنان به مبارزه خويش بر 
  .ضد مذهب كوشيدند كه كليسا مجبور به عقب نشيني شد

ارمغان وارد مشرق زمين شد و ين مبارزه كه سراسر غرب را فرا گرفته بود بعنوان ا
حتي در محيطهاي اسالمي كه همواره پشتيبان و مروج علوم بودند كم و بيش اين 

  .افكار نفوذ كرد
دانشمندان اين بود كه بخاطر انتقامجوئي از كليسا و كينه توزي بخشودني نااشتباه 

 منكر خدا شدند، اين مبارزه وقتي بدست ماترياليستهاي متعصب در برابر آنان اساساً
  .افتاد آنرا رنگ علمي دادند
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بنابر اين مبارزه با خدا پرستي دليل بر مشكل بودن اين راه نيست، زيرا مبارزة عده 
اي از مبارزه كنندگان براي به دست آوردن قدرت و مخالفت كليسا با توسعه و 

 است و جمعي ديگر نيز اصوال خدا را قبول داشته وي در پيشرفت علوم، طبيعي بوده
 ممي ناميدند، در حالي كه تما» طبيعت«نام گذاري آن مخالف بودند و آنرا به نام 

 ناگفته نماند كه افراد بسياري .قدرت براي آن قائل بودند صفات خدا را مانند علم و
هستند، نمونه  اپرستيخت خدسدر ميان علماء و دانشمندان علوم طبيعي طرفدار سر

 نفر از اساتيد و دانشمندان بنام علوم طبيعي معاصر 40آن كتابي است كه به وسيله 
نگاشته شده است؛ و هر يك از اين دانشمندان بزرگ » اثبات وجود خدا«تحت عنوان 

از راه رشته اي كه در آن تخصص داشته اند براي اثبات خداشناسي استدالل نموده 
  .اند

×××  

  اسی از راه درونخداشن
شخصي را بيابيد كه هيچگونه تعليمات خاصي در مسئلة خداشناسي نديده، او را 
در بياباني دور از چشم همه كس قرار دهيد و از پيرايه هاي علمي وفلسفي بدور 

  .داريد
اين شخص از هر نژاد و قبيله و در هر نقطه از نقاط جغرافيائي عالم كه باشد، 

ويش كند متوجه نيروئي توانا و مقتدري مي گردد كه خود وي نگاهي كه به اطراف خ
  .و تمام اين جهان هستي را آفريده است

بطرف وجود مرموزي سپس ندائي از زواياي دل و عواطف لطيف دروني او را 
  .مي خواند كه اينهمه شگفتيها و زيبائيها از اوست، اين نداها نداي فطرت است

ه فطرت تحت تأثير تبليغات و محيط و عوامل اين حقيقت را انكار نمي كنيم ك
و لذا در لحظات . را پنهان مي كند، نه آنكه نابود گرددديگر قرار مي گيرد، ولي خود 

حساس و خطرناك زندگي باز خود نمائي مي كند، مانند ساعتي كه انسان خويش را 
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هواپيما  مقابل بيماريهاي سخت، سيلها و طوفانهاي شديد، امواج دريا و خطر سقوط
واج همانند كوه به سر و كله هم ممي بيند، آري آندم كه سيل ديوانه وار مي غرد و ا

دست بشر از قدرت  اي هواپيما از كار كار مي افتد وهمي پرند، و بعضي از پروانه 
مادي كوتاه مي گردد، اين احساس مرموز دروني باز خود را آشكار مي كند و ندا مي 

  .مافوق طبيعي هست كه ممكن است تو را نجات دهددهد كه يك نيروي عظيم 
در طول تاريخ به زندگاني افرادي بر مي خوريم و يا آنها را مشاهده مي كنيم كه 
در حال عادي هيچگونه تمايلي به اين مبدأ بزرگ نشان نمي دادند اما بهنگام بروز 

  .حوادث مؤمناني قرص و محكم از آب در آمدند
 از كجا بدانيم اين نداء نداي فطرت است؟ شايد ثمرة تنها حرف در اين است كه

 و رسوم اجتماع باشد؟ و افرادي كه تحت اين شرائط نباشند تبليغات و معلول عادات
  از كجا چنين ندائي احساس كنند؟

عادات و رسوم . پاسخ اين گفته با دانستن فرق عادت و فطرت روشن مي گردد
 آن مربوط به سياستها، اوضاع اقتصادي معموالً امور ناپايداري است كه عوامل

  .اجتماعات و مناطق مختلف جغرافيائي است
اين عوامل در تمام نقاط يكسان نيست و بهمين سبب است مي بينيم كه لباسهاي 
هر منطقه با لباسهاي منطقه فرق دارد بطوريكه مثال لباس يك منطقه را در نقطه ديگر 

. تي كه در نقطه اول كامالً مرسوم استپوشيدن موجب استهزاء مي شود، در صور
احترامات اين كشور، با احترامات كشور ديگر فرق دارد، در يكجا كاله برداشتن 

  .عالمت ادب در جاي ديگر بر سرگذاشتن نشانة احترام است
  .اما فطرت در تمام نقاط و در تمام ازمنه يكسان است و قابل تغيير نيست

اين امر فطري است؛ . قرار دهيدمادر را مورد توجه نمونه محبت  ه عنوانبميتوانند 
جا و در تمام دروان زندگي جهان مادر به فرزند عالقه دارد، حتي آن دختر در همه 

د و مانند يك كوچولو هم فرزند خيالي و مصنوعي بنام عروسك براي خود مي ساز
  .زد، ودر صورت از بين رفتن آن براي آن مي گريدرومادر به آن مهر مي 
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ممكن است موقتاً رسم فرزندكشي روي علل موهومي مانند زمان جاهليت عرب 
در نقطه اي رائج گردد ولي مسلماً ناپايدار بوده و بزودي فطرت و عواطف پدر و 

  .مادر خود را آشكار مي سازد
  خداشناسي از قديم ترين ايام تاكنون

مام ورقهاي آن عقب گردي كنيم و نگاهي به صفحات تاريخ بشر بيندازيم، از ت
اين حقيقت بدست مي آيد كه بشر در تمام ادوار گذشته اعتقاد به يك نقطه مرموز و 
حقيقت مقتدر و بزرگ داشته، اما بميزان رشد فكري خود اين حقيقت را گاهي در 
قالب بت پرستي، و زماني ماه پرستي، و يا خورشيد پرستي و آتش پرستي و سرانجام 

  .يگانه جلوه گر ساخته استگ و بصورت پرستش معبودي بزر
هم اكنون هم در تمام ملل و جوامعي كه تحت فشار ) به مبدئي بزرگ(اين اعتقاد 

  .تبليغات سخت ماديگري قرار نگرفته باشند كامالً رسوخ دارد
حتي ميتوان گفت در ميان ملل وحشي نيز عقيده به خدا بطرز خاصي وجود 

جزيره «نشناس معروف، پس از آنكه بوميان مثال فرويد دانشمند و روا. داشته است
را جز و ملل كامال وحشي معرفي مي كند، و آنها را جزو آدمخواران مي » استراليا

 كتاب 19در صفحه » توتم«شمارد، در پيرامون عقيدة آنها به موجودي به نام 
  :خود چنين مي نويسد» روانكاوي«

 محافظ و كمككار آن به شمار توتم بدواً جداصلي و نخستين قبيله و بعداً روح«
مي رود، كه به آنها حكمت و حل معماها و مشكالت را الهام مي كند و در وقت 

را مي شناسد، و آنها را پناه مي دهد، از اين رو ) اهل قبيله(خطر كودكان خود 
وظيفة مقدسي كه در صورت عدم انجام و سرپيچي از در تحت » توتم«فرزندان يك 

  .»وتم كيفر خواهند ديد قرار دارندآن سخت از جانب ت
  آيا اين يكنوع عقيده بخدا نيست؟



8 
 

در دوران ماقبل تاريخ نيز صفحات زمين را ورق مي زنيم و از حفاريها استفاده 
 چنين محمد فريد وجديمي كنيم اين دوران نيز بشر را به گفتة دانشمند شهير 

  :معرفي مي كند
 مي در بقاياي پيشينيان جستجو) افيبوسيله حفاري و زمين شك(هر چه بيشتر «

و در چند سطر » كنيم مي بينيم بت پرستي هويداترين مدركات و معقوالت آنها است
  :پيش از اين مطلب مي نويسد

  1.» همراه به وجود آمدن انسان متولد شده استأاعتقاد به يك مبد«
خداپرستي آيا اين مطلب دليل اين نيست كه از دوران ماقبل تاريخ تا حال فطرت 

  در وجود بشر نهفته است؛ منتها بشر نادان آنرا در قالب بت پرستي ريخته است؟
براي آشنائي مردم به خدا يگانه از مطالعه تاريخ پيامبران نيز بدست مي آيد كه آنها 

  .و بيدارشدن اين فطرت كوشش مي كردند، نه براي اثبات صانع
آري . د و بت قابل پرستش نيستندآنها كوشش داشتند ثابت كنند كه ماه و خورشي

مبعوث شدند، تا اينكه بشر فطرت » يگانه پرستي«آنها براي راهنمائي فطرت 
  .با مصاديق غلط خارجي اشتباه ننمايد توحيد را آلوده نكند و خداي يگانه را

  
  بررسي در تاريخ ماترياليسم

فوف خدا پرستان  ماديها و منكران خدا در برابر صازهمواره در طول تاريخ اقليتي 
  .و ماديگري كار آساني نيست» ماترياليسم«پي بردن به اصل و ريشه مكتب . بوده اند

بعيد نيست اساس آن از دوران ماقبل تاريخ شروع شده باشد، ولي آنچه بيشتر 
تواريخ گواه آنست اينست كه در قرن ششم و هفتم قبل از ميالد صورت مكتب به 

، )هراكليت(طالس، هرقليطوس  :ندن فالسفه ماخود گرفته است، و عده اي از
از طرفداران اين مكتب شمرده مي شوند، ) ابيقور(اپيكور ) دموكريت(ذيمقراطيس 

                                                 
  .639ص » وثن«دائرة المعارف ماده .  1
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ولي با اين حال، هيچيك از اين فالسفه را بطور قطع نمي توان پيرو اين مكتب 
  .دانست

ا نقل جمالتي از آنهتاريخ فلسفه در كتاب » بانكون«چه اينكه دانشمند معروف 
  :مثال درباره طالس مي گويد. مي كند كه نشان مي دهد آنها خداپرست بوده اند

  2.»مادي تحت تأثير عوامل روحاني استاو معتقد بود كه تحول «
  :چنين اظهار نظر مي كند) هراكليت(و درباره 

  3.»او مي گويد، فوق اين كائنات متحول يك عقل الهي ثابت اليتحول وجود دارد«
  :ي درباره ذيمقراطيس چنين استاعتقاد و

  4»ذيمقراطيس مادي نيست زيرا او اعتقاد به وجود روح دارد«
علي اطالل المذهب «دانشمند شهير مصري فريدوجدي در كتاب خويش 

... و» لوسيب«و » اناكزيماندرو« پس از آنكه فالسفه باال وعدة ديگري از قبيل »المادي
عده اي اين فالسفه را مادي پنداشته اند در «كه را اسم مي برد، اظهار عقيده مي كند 
  .»صورتي كه همه خدا پرست بوده اند

 جهش كرد و عده اي 19 و 18ولي نميتوان انكار كرد كه مكتب ماديگري در قرن 
 ژان ژاك روسو و جمعي ديگر را به خود از دانشمندان طبيعي را مانند شوپنهاور،

  . اين مكتب برخاستندمجذوب ساخت و هر كدام بگونه اي بياري
 عقب نشيني 19اما اين جنب و جوش و گرمي بازار ديري نپائيد و از اواخر قرن 

ماترياليستها آغاز گرديد، و جمعي در پرتو اكتشافات تازه علمي كه گواه بر نظام 
خاص جهان آفرينش بود، و عده اي بخاطر پديده هاي خاص روحي كه طي 

  .نبود به صفوف خداپرستان پيوستندآزمايشهاي گوناگون قابل انكار 

                                                 
  . جزء اول15 و 13كتاب علي اطالل المذهب المادي ص .  2
  . جزء اول15 و 13كتاب علي اطالل المذهب المادي ص .  3
  . جزء اول15 و 13كتاب علي اطالل المذهب المادي ص . 4
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هم اكنون قشر عظيمي از دانشمندان و بزرگان علوم طبيعي طرفدار مكتب الهي 
هستند، و در ميان مخالفان نيز كساني كه تنها منكر نام خدا هستند اما حقيقت وجود 

  .او را پذيرفته اند كم نيستند
  .ه خواهيد يافتدر بحثهاي آخر اين كتاب توضيحات بيشتري در اين زمين

  زير بنای مکتب ماديها
  :اساس عقيده طرفداران اين مكتب را مي توان درچهار اصل زير خالصه كرد

ر و ي ـ جز ماده در عالم چيز ديگري وجود ندارد يعني آنچه هست قابل تغي1
تحول و تجزيه و تقسيم است و خواص عمومي ماده كه تغيير و تحول و قابليت 

  . دارا مي باشدتقسيم باجزائي است،
 ـ جهان مجموعه اي از علل و معلول مادي است و تمام حوادث آن را مي توان 2

  .با علل مادي توجيه و تفسير نمود
 ـ گرچه همة موجودات اين جهان علت و معلول يكديگرند يعني هر كدام به 3

 نوبه خود علت چيزي و معلول ديگري هستند، ولي قدر مشترك آنها يعني ماده ازلي
  .قديم است و

 ـ خورشيد و ستاره و كواكب و همه چيز جهان معلول تصادف است يعني از 4
به وجود آمده است و در سازمان علل غير متفكر و بي شعور پيوستن يك سلسله 

  .نقشه و فكري دخالت نداشته استعالم هستي 
 اين بود خالصه اصول مكتب ماترياليسم كه سستي آنها طي بحثهاي آينده روشن

  .خواهد شد
  

  روشنترين راه به سوي او
بهترين راه براي شناسائي خدا و پاسخ به گفتار ماديها مطالعه اسرار نظام جهان 

را كه برهان نظم مي ناميم هم عقل اين استدالل هستي و موجودات مختلف آن است 
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را قانع مي كند، و هم وجدان را راضي مي سازد، بهمين علت هميشه مورد توجه 
  .و لذا آنرا روشنترين دليل توحيد نامگذاشتيمبوده 

  :پايه قرار دارددو اين استدالل بر 
 ـ در سراسر جهان پهناور آثار نظم و قانون و حساب بچشم مي خورد، و هر 1

  .موجودي در مسير هدفي خاص و طبق برنامه معيني گام بر مي دارد
 كه با هدف و نقشه  ـ دستگاهي اين چنين داراي سازنده اي عاقل و دانا است2

  .آنرا پي ريزي كرده است

  :توضيح کوتاه
بلكه تمام پديده ها بر همه مي دانيم سازمان جهان هستي درهم و برهم نيست 

 خاصي در ميان اجزاي اين جهان حكمفرما خط سير معيني در حركتند و هماهنگي
رست  دستگاههاي آن آثار نظم آشكار است، دستگاههاي جهان دماست؛ و در تما

همانند لشكر انبوهي است كه به واحدهاي بسياري تقسيم شده و طبق نقشة واحد 
  .تحت يك فرماندهي واحد رهبري مي شوند و بسوي مقصد در حركتند

  با توجه به اين نكات هر ابهامي برطرف مي سازد
 ـ براي پديد آمدن و باقي ماند هر موجود زنده، بايستي يك سلسله قوانين و 1

 دست بدست هم بدهند، مثال براي پديد آمدن يك درخت سرسبز و شرائط خاص
بارور شدن آن الزم است دانه را در زميني مناسب و هوائي مناسب و حرارتي معين 
بكاريم تا تغذيه و تنفس صحيح هر آن ممكن گردد و رشد كند يعني از ريشه تا ساق 

رهبري گردد و در هر و شاخه و برگ طبق يك سلسله قوانين تكويني بايد اداره و 
  .شرايطي رشد آن ممكن نيست

 ـ هر موجود و پديده اي اثر و خاصيت مخصوصي دارد كه اگر آن اثر را از آن 2
جدا كنيم نابود گردد، اثر آتش سوزاندن، و خاصيت سم و زهر كشتن است، بنابراين 

  . نسوزاند ويا زهر و سمي نكشد يقيناً آتش و زهر نيستاگر آتش



12 
 

ام از موجودات زنده كه براهي سير مي كنند، تمام اعضاي پيكر آن با  ـ هر كد3
آن همكاري دارند، بعنوان نمونه بدن انسان كه خود عالمي است هنگامي كه تصميم 
بر كاري مي گيرد، تمام اجزاي بدن اعم از خود آگاه و ناخودآگاه با آن هماهنگي مي 

اي سفيد و پاسبانان تن بدون فاصله كنند، حتي اگر مثال خراشي به بدن برسد گلبوله
  .براي دفاع در همان نقطه متمركز مي شوند

 ـ يك نگاه به صحنة جهان آشكار مي سازد كه نه تنها هماهنگي در ميان اجزاي 4
يك موجود حكمفرما است، بلكه اين همكاري در سراسر جهان در ميان موجودات 

آب   خورشيد مي تابد،. ود دارديك كره و حتي در ميان كرات مختلف آسمان نيز وج
بخار مي شود، باد آنها را به اينطرف و آن طرف مي برد و بصورت باران و برف 

  ...جالب براي بخشيدن حيات و نشاط به گياهان فرو مي بارد و همينطور
و پديده تصادف از طرفي مي دانيم سازماني با اين نظم و دقت نميتواند معلول 

  .باشد  و شعورعلل فاقد عقليك سلسله 
جهان داراي مبدأ و سازنده اي عاقل و توانا است كه آنرا طبق نقشه و : نتيجه اينكه

  . هدفي عالي آفريده است
  .حال كه اساس اين استدالل كمي روشن شد به توضيح كامل آن توجه فرمائيد

  
  »عقل«و » نظم«رابطة 

 مؤثري بطرف تاكنون براي رسيدن بيك توحيد كامل و اطمينان بخش؛ گامهاي
مقصود ماديها را فهميده ايم، معني نظم در جهان و موجودات آن : مقصد برداشته ايم

اكنون ميخواهيم با توجه و نشاط بيشتر به پيشروي خود در اين . را اجماالً دريافته ايم
  .راه ادامه دهيم
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ي تا در اين جهان پهناور، از اتم تا ستاره، و از جانداران ذره بين: ما مي بينيم
حيوانات غول پيكر دريائي؛ از ساده ترين تركيبات بدن تا پيچيده ترين قسمتهاي مغز 

  . همه و همه داراي سازمان منظمي هستند و اعصاب،
عقل و فكر و «از طرف ديگر، نظم در هر دستگاهي وجود داشته باشد حكايت از 

  .ميكند» نقشه و هدف
ا نظم حكايت از عقل و فكر و هدف ولي قبال بايد باين سؤال پاسخ گوئيم كه چر

  !ميكند؟
گر چه جواب اين پرسش از نظر قضاوت وجدان روشن است، و انسان هر كجا 

مبدء علم و ه در كنار آن، كانين ثابتي ديد بدون ترديد ميداند ونظم و حساب و ق
، و در اين درك وجداني، خود را نيازمند بهيچگونه قدرتي را بايد جستجو كند

 لنمي بيند، ولي ضرري ندارد ما براي رسيدن بجواب اين پرسش راه استدالاستداللي 
  :ا دو راه در پيش داريمنجرا طي كنيم، در اي

×××  
  

   ـ انتخاب دليل عقل و هوش است١
اينرا همه ميدانيم كه براي ساختمان منظم و قابل استفاده از هرگونه مصالحي 

  .الزم استمصالح خاصي نميتوان استفاده كرد، و 
آهن، سنگ چوب و آجر الزم است، كاغذ    مجلل،نمثال، براي ساختن يك آپارتما

  .بدرد نميخورد... و مواد غذائي و و مقوا و پشم و پوست
و . از هر كدام الزم استكميت معيني اينرا نيز ميدانيم كه براي رسيدن بمقصود، 

  .هر مقدرا و هر كميت كافي نيست
كيفيات «كه مصالح مزبور حتما بايد اشكال و از طرف ديگر اينهم معلوم است 

داشته باشد، و بهر صورت و هر كيفيت مفيد نخواهند بود، آهن بصورت » معيني
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تيرها و ورقه هاي مخصوص، چوب بصورت درب و پنجره، سنگ با قد و قوارة 
معين، بنابراين اگر خروارها آهن مفتول و سنگ ريزه و چوبهاي بي قواره در اختيار ما 

  .ور خود نميرساندظشد هيچگاه ما را بمنبا
است ) مواد مخصوص، كميت مخصوص، كيفيت مخصوص(همين موضوعات 

كه ما را بدنبال كارشناس و كارگر و مهندس و خالصه موجود عاقل و متفكر 
ميفرستد تا مصالح الزم را از ميان آنهمه موجودات مختلف طبيعت انتخاب كنند، 

 كيفيت الزم را در نظر بگيرند، و بعد از تمام اين سپس كميت مورد لزوم و ضمناً
با دقت بهم تركيب كنند تا منظور ما جامة عمل » بترتيب خاصي«مقدمات؛ آنها را 

  .بخود بپوشد
انتخاب نوع مصالح، كميت، (بديهي است اگر در يكي از اين مراحل چهارگانه 

دفات و حوادث غير عقل و فكري بكار نيافتد و بانتظار تصا) كيفيت، طرز تركيب
  .متفكر بنشينيم يا كار را بدست افراد غير وارد بسپاريم نتيجه منفي خواهد بود

  . و علم استلهر سازمان منظمي مولود عق: اينجاست كه ميگوئيم
در حفاريها و كاوشهائي كه براي يافتن چگونگي زندگي اقوام باستان شناسان چرا 

ته اي در سة فرسوده يا ديوارهاي درهم شكهنگاميكه بظروف و اسلح. گذشته ميكنند
زير خاكها برخورد ميكنند با نشاط و دقت فوق العاده بمطالعة آنها ميپردازند و قيافة 

  !تمدن اقوام پيشين را در پيشاني آن آثار ميخوانند؟
وقتي پشت تلسكوپهاي عظيم نجومي مي نشينند و خطوط دانشمندان فلكي چرا 

 كرة مزبور بنظر ميرسدكه در: را تماشا ميكنند ميگويندخ كرة مريسفيد و منظم روي 
يكنوع تمدن عالي وجود داشته باشد وشايد اين خطوط مرتب همان كانالهاي منظمي 

ختن اراضي خرم و سر ا خاصي براي مشروب س است كه مردم متمدن مريخ با سليقة
  !.سبز سياره خود حفر كرده اند؟
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سان نمي تواند نظم را مجرد از عقل و انجواب همة اين چراها همانست كه 
و هر كجا سازمان منظمي بود بايد بدنبال مبدء علم وقدرتي كه براي طرح علم بداند 

  .ريزي و انجام آن دست دركار بوده است شتافت
×××  

  
  . ـ اين فورمول رياضي رابطه نظم و عقل را روشن مي سازد2

خانه هاي معمولي تعداد ين چاپنميدانم هرگز بچاپخانه سر زده ايد يا نه؟ در ا
روف مجزا ديده ميشود كه بر قطعات مخصوص سرب نقش شده است و حدي زيا

  .ميگويند» سهرگا«هر دسته از آنها را در خانه هاي كوچكي ريخته اند كه آنها را 
حروفچين ها براي ساختن يك كلمه، حروف مختلف آنرا از گارسه ها بر ميدارند 

را پهلوي هم » ب«و » و«و » خ» «خوب«چيدن كلمة مثال براي و كنار هم ميگذارند، 
 ميدهند و لميچينند، سپس كلمات را پهلوي هم چيده وسطرها و صفحات را تشكي

  .زير ماشين چاپ قرار داده و از روي آن چاپ ميكنند
انسان «حال فرض كنيد يك حروفچين بيسواد داشته باشيم و بخواهيم دو كلمة 

از روي فكر و شعور   ده حرف دارد براي ما بچيند، البته او نميتواندكه مجموعاً» بيدار
هر يك از اينحروف ده گانه را منظما از خانه هاي مخصوص آن بردارد؛ و بطور 

  .منظم در جاي خود قرار دهد
ستفاده كند، يعني همينطور دست در خانه ها او بايد در اين راه فقط از تصادف ا

» انسان بيدار«و اتفاق اين نظم مورد نظر بعمل آيد و كلمة ببرد شايد از روي تصادف 
  .درست چيده شود

اين احتمال صحيح تصادفي اكنون اگر ميل داشته باشيدحساب كنيم و به ببينيم 
موضوع در ميان چند احتمال غلط اين يك احتمال صحيح ممكن است پيدا شود 

 خانه است زيرا 50شتر از تعداد خانه هاي حروف بيضمنا در نظر داشته باشيد كه (
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 حرف مفرد الفباء تعداد زيادي از حرفهاي اول و وسط و آخر به آن 32عالوه بر 
  ). نباشد50ضميمه ميشود ولي ما فعال فرض ميكنيم تعداد آنها بيش از 

ل، يك احتمال از پنجاه احتمال وا تصديق ميكنيد احتمال قرار گرفتن الف مفرد در
آن اينكه تصادفا  ه احتمال يك احتمال صحيح وجود دارد وميان پنجا است؛ يعني در

  .دست حروفچين بيسواد، بخانة الف مفرد دراز شود، و آنرا بردارد و در اول قرار دهد
را در نظر بگيريم، احتمال تصادفي صحيح » انسان«ولي اگر حرفهاي اول و دوم 

 = 2500/1ت  احتمال اس2500آن خيلي مشكتر است، زيرا درست يك احتمال از 
   چرا؟ 50/1 × 50/1

زيرا در مقابل هر يك از پنجاه احتمال حرف اول، پنجاه احتمال از حرف دوم قرار 
و در ميان، يك احتمال صحيح . هزار و پانصد احتمال ميشود دارد كه مجموعا دو

بعد از آن قرار گيرد، و اگر ) نـ(بيشتر نيست و آن اينكه الف مفرد در اول و نون اول 
 تصادف،  اين ده حرف از مجرايمين ترتيب جلو برويم احتمال صحيح قرار گرفتنبه

يعني از ميان صد مليون ) تقريبا! (يك احتمال از صد مليون ميليارد احتمال است
  !ميليارد احتمال فقط يكي از آنها صحيح و باقي همه غلط است

  

  ترسيمی از يک عدد بزرگ
تمال مورد بحث؛ چه اندازه ضعيف است بد حال براي اينكه ضمناً بدايند اين اح

فرض كنيد منظومة شمسي ما چهار برابر سيارات كنوني : نيست بمثال زير توجه كنيد
در حدود سه هزار مليون نفر ( ما جمعيت داشته را داشت و هر كدام باندازة كره زمين

  ).يا سه ميليارد
 و تصميم بگيرد ضمناً شخص خيرانديشي از ميان ساكنين اين كرات پيدا شود

 و براي اينكه هيچيك از  مبلغ زيادي از مال خود را بيك نفر از اين افراد واگذار كند،
آنهمه افراد از او رنجش خاطر پيدا نكنند تصميم بگيرد اين عمل را بقيد قرعه انجام 
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دهد حاال فكر كنيد احتمال اصابت قرعه از ميان آنهمه افراد بيشمار در ميان تمام اين 
احتمال تصادفي حروفچيني ! چقدر ضعيف و موهوم است» نويسنده«ات به بندة كر

  !تقريبا بهمان اندازه است» انسان بيدار«صحيح آن دو كلمه 
البد خواهيد گفت احتمال مزبور گر چه فوق العاده ضعيف است اما محال نيست 

فقت مي و ممكن است باالخره تصادفاً واقع شود، ما هم در اين قسمت با شما موا
كنيم؛ ولي فرض كنيد اين حروفچين ما بخواهد بهمان ترتيب؛ چند كلمه ديگر را هم، 

بيدار با مطالعة نظم شگفت انگيز جهان هستي را چشم دل خدا را مي انسان «: بچيند
  . حرف است50كه مجموع حروف آن فقط » بيند

 عدد  حرف معين در مقابل چه50فكر كنيد احتمال تصادفي درست چيدن اين 
  عظيم و سرسام آوري قرار ميگيرد؛ 

تازه مجموع آن، يك سطر بيشتر نيست، و از اين باالتر اگر فرض كنيم بخواهيم 
اين كتاب را بدست آن آقاي حروفچين بي سواد بدهيم و منتظر باشيم كه او بدون 

اين بحثهاي مختلف را درست و  هيچگونه آشنائي بحروف، فقط از روي تصادف،
  ب در آورد، چه انتظار ابلهانه اي خواهد بود؟صحيح از آ

آيا چنين احتمالي اصال معقول است، و اگر هزاران فرد بيسواد، خروارها حروف 
را زير و باال كنند ممكن است تصادفا حروفچيني اين كتاب با همين وضع درست 

آيا  و از اين باالتر اگر بخواهيم كتابخانه اي را بهمين ترتيب بوجود آوريم شود؟
هرگز امكان دارد؟ البته خواهيد گفت نه، چرا؟ زيرا اين احتمال در برابر عدد بسيار 

و يك با بي نهايت برابر است، » اثر«كه از نظر بسيار بسيار عظيمي قرار دارد 
  .)دقت كنيد! (احتمال در برابر بي نهايت مساوي است با صفر

اند كه تنظيم حروف و لذا هر خواننده اي بدون هيچگونه ترديد و تأمل ميد
بدست افراد آشنا بحروف و از روي فكر و انديشه » كتاب«كلمات و صفحات اين 

بوده است، و اين نظم خود بهترين نشانة علم و قدرت آنهاست و اگر كسي غير از 
  .اين احتمال بدهد حتماً بخود اجازه ميدهيم او را نادان و گفتار او را ابلهانه بدانيم
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×××  
 گرفتن مطالب فوق كه هر كجا نظم است؛ عقل و علم و نقشه و هدف با در نظر

آيا ممكن است كسي پيدا شود كه براي سازمانهاي منظم بدن وجود دارد، بايد ديد 
انسان، انواع جانداران و گياهان، ريزه كاريهاي عجيب درون اتم و يك سلول 

ا يك كتابخانه كهكشانها، باندازة يك كتاب يحياتي؟ نظم حيرت آور كواكب و 
  !اهميت و نظم قائل نباشد

×××  
الزم است به دنبال اين بحث نمونه هاي مختلفي از نظام آفرينش در گوشه و كنار 

  .اين جهان را تحت بررسي قرار دهيم
  .آغاز كنيم» اتم«جهان اجازه بدهيد نخست از جهان بي نهايت كوچك يعني 

  
  سري به جهان مرموز اتم

گرچه تعبير (بينهايت كوچك شويم و اسرار آنرا موبمو ان پيش از آنكه وارد جه
مورد مطالعه قرار دهيم الزم است اين ) موبمو براي چنين عالمي خيلي نارساست

نكته را خاطر نشان سازيم كه در ضمن اين بحثها ممكن است يك موضوع خاطر 
دازه منظم و اگر راستي سازمان جهان آفرينش اين ان: شما را ناراحت كند، و آن اينكه

دقيق و مملو از اسرار و حكمتها است كه با كمال وضوح حكايت از يك منبع قدرت 
و علم فوق العاده ميكند كه آنرا بوجود آورده است؛ پس چرا عده اي از دانشمندان 
علوم طبيعي كه در صف اول مطالعه كنندگان جهان هستي قرار دارند خودشان بĤن 

ور ممكن است ما از نتايج مطالعات آنها خدا را مبدء بزرگ ايمان ندارند؟ چط
بشناسيم اما خود آنها خدا را نشناسند عجيب نيست كه ساحل نشينان درياها آبرا 

  !نشناسند ولي بيابانگردان صحراها از گفتگوي ديگران بحقيقت آب آشنا شوند؟
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ز شما نيز پيش اولي تنها شما نيستيد كه شايد اين ايراد را در دل بما ميكنيد؛ بلكه 
كم و بيش اين ايراد را بما كرده اند، اما چون فصل جداگانه اي براي حل اشكاالت 

 شده در نظر گرفته شده كه پس از ماديها و پاسخ پرسشهائيكه در مورد مسأله توحيد
و ذكر نمونه هائي از نظم جهان هستي، آنرا عنوان ميكنيم، » استدالل نظم«فراغت از 

د را كمي بتأخير مياندازيم تا همه را يكجا بحث كنيم و اتفاقاً ناچار پاسخ اين ايرا
اولين ايرادي كه مشروحاً بجواب آن مي پردازيم همين ايراد است، خالصه اينكه اگر 

بحث «ضمن مطالعه اين مباحث چنين ايرادي بخاطرتان آمد عجله نكنيد بگذاريد 
  .تمام شود سپس اين ما و اين شما و آنهم حل اشكال» نظم

  

  آخرين مرز جهان ماده
و اجزاء اتم است؛ يك اتم » اتم«كوچكترين موجودي كه تاكنون شناخته شده 

 كه ين نيرومندترين ميكروسكپهاي الكتروباندازه اي كوچك و ريز است كه حتي
 را كوه جلوه اهيكو باصطالح (ن هزار برابر بزرگتر نشان ميدهد يموجودات را چند

براي پي بردن بكوچكي يك اتم همينقدر .  عاجز استاز نشان دادن آن!) ميدهد
كه يكي از اجزاء اتم است باندازه اي كوچك است كه بايد هزار » پروتون«بدايند كه 

آنرا كنار هم چيد تا يك ) هر ميليارد يكهزار مليون است(ميليارد تا ده هزار ميليارد 
م تشكيل يافته و يك يك سر سوزن معمولي از مليونها ات! سانتيمتر را تشكيل دهد

قطره آب بيش از تمام نفرات روي زمين اتم دارد و در اين كلمات كوچكترين 
  !.اغراقي نيست

يعني اگر بخواهيم پروتونهاي يك قطعه سيم نازك را كه فقط يك سانتيمتر طول 
ديگر هم كمك بگيريم و در هر ثانيه يكي از پروتونها را دارد بشماريم و از هزار نفر 

شب و ) باختالف اتمها( سال 300 سال تا 30 مدت ه كنار بگذاريم بايد مدتبرداشت
  .روز بيدار بمانيم و مشغول فعاليت باشيم تا تمام آنها را بشمريم
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اگر اتم و اجزاء آن اينقدر كوچكند پس با چه وسيله باين اشياء : البد ميپرسيد
ا آزاد ميكنند؟ ولي بايد نامرئي پي برده اند و چطور دل آنرا ميشكافند و نيروي آنر

 آن در درجه اول محاسبات رياضي و در درجه دوم  بدانيد كه راه كشف اتم و اجزاء
آثاري است كه از آنها روي شيشه هاي عكاسي و مانند آن ظاهر مي شود، و براي 

نميشود بلكه توده اي كه مركب از مليونها اتم شكستن اتم از يك واحد آن استفاده 
قرار مي دهند، يكي ) بوسيله ماشينهاي مخصوصي(بمباران الكتريكي است در معرض 

  .از آنها كه شكسته شد بشكستن و آزاد شدن نيروي بقيه كمك ميكند
... خوب، اينرا هم همه ميدانيم كه تمام موجودات زمين و آسمان و آب و هوا و 

) شدكه گفته با حسابي (از اتم تشكيل يافته، حاال فكر كنيد كه تنها در كره زمين 
چقدر اتم وجود دارد، و اگر مجموعه اتمهاي تمام منظومه شمسي و ساير كرات 
آسماني و كهكشانها را بĤن اضافه كنيم سر از كجا بيرون مي آورد؟ اينجاست كه فكر 
بشري حتي از تصور آن خسته و عاجز ميشود و بايد حساب آنرا بپديد آورندة آنها 

  5.واگذارد
  

  ی اتمتاريخچة پرماجرا
نخستين كسي بود كه ) ذيمقراطيس(» دموكريت«اتم سير تاريخ طوالني دارد، شايد 

كه » اتم«و بعبارت ديگر (نظريه تركيب موجودات را از اجزاء اليتجزي و نشكن 
اظهار داشت، وي !) متأسفانه امروز شكسته شد و فقط اسمي از آن باقي مانده است

ريت عقيده داشت كه اتم بهيچ وجه قابل همانطور كه از اسم آن پيدا است دموك
  .شكست نيست، يعني اصالً اجزائي ندارد كه بĤنها تقسيم شود

                                                 
كلمات خدا ) تا كلمات و مخلوقات خدا را بنويسند(مين قلم و آبهاي هفت دريا مركب شوند اگر تمام درختان روي ز.  5

  » سوره لقمان36آيه «تمام نخواهد شد 



21 
 

اين نظريه مدتي مورد بحث و گفتگو بود، در ابتدا طرفداراني پيدا كرد و بعداً از 
طرف دانشمندان و فالسفه رد شد و اساساً وجود جزئي كه قابل تجزيه باجزاء 

  .اخته شدديگري نباشد مردود شن
 ميالدي يعني تقريباً چهل سال پيش، خبري از شكستن اتم نبود ولي 1919تا سال 

» روترفرود«در آن سال نخستين قدم براي شكستن اتم بوسيله يكي از دانشمندان بنام 
برداشته شد و روز بروز شكافتن اتم وارد مرحله تازه اي گرديد و توانست آنقدر 

  !.يا صحيحتر، قرن اتم شكافية بنامند(ا قرن اتم كسب اهميت كند كه اين قرن ر
ولي بايد دانست اتمي كه ذيمقراطيس طرفدار آن بود و فالسفه بعد، آنرا مردود 
شناختند با اتمي كه امروز در فيزيك مورد بحث است بيشتر در اسم شباهت دارد تا 

  !در حقيقت
  

  اجزای مرموز اتم
هري داراي اجزاء متعددي است كه بهر حال اتم با آنهمه كوچكي و حقارت ظا

كه » پروتون«: عمده آن سه جزء است؛ يكي هسته اتم كه از دو جزء تشكيل يافته
كه فاقد هر گونه الكتريسته است، و ديگر » نوترون« است و داراي الكتريسته مثبت

اجزائي است كه در اطراف هسته با سرعت فوق العاده زيادي درگردشند و آنرا 
مينامند كه داراي الكتريسته منفي است، دانشمندان حركت » نگاتون «يا» الكترون«

الكترونها را بدور هسته بحركت سيارات منظومه شمسي تشبيه كرده اند، با اين 
تفاوت كه سرعت سير سيارات اتمي بدرجات بيشتر از سرعت سير سيارات منظومه 

ميكند  عمومي شمسي است، و همين است كه حكايت از وجود يك برنامه متحد و
  6 در سراسر جهان هستي از كوچك و بزرگ اجرا ميگرددكه

                                                 
  .نهج البالغه» كوچك و بزرگ در برابر ذات مقدس او يكسانند«.  6
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سرعت حركت الكترونها بدور هسته اتم راستي حيرت آور است، زيرا سرعت 
 كيلومتر در ثانيه 201164تا ) در اتم ئيدروژن(سير آنها از سه هزار كيلومتر در ثانيه 

ي نهايت كوچك موجودي با اين فكر كنيد در اين ميدان ب! ميرسد) در اتم اورانيوم(
سرعت كه هيچ وسيله متحركي بگرد آن نمي رسد چه وضعي بخود ميگيرد، و در 

  !يك ثانيه چند مرتبه بايد در گرد مركز خود طواف كند؟
  

  !بيابانهای هولناک درون اتم
اما گمان نكنيد همين فضاي كوچك درون اتم پر است، زيرا ميان الكترونها و 

) البته نسبت بحجم اتم(يعي وجود دارد له و خالء نسبتا وسهسته مركزي فاص
بطوريكه اگر هسته را بصورت جسمي بشعاع يك متر فرض كنيم الكترونها در فاصله 
يك كيلومتري آن گردش ميكنند و بقيه را خالء تشكيل داده است، درست مانند خالء 

حساب روشن مي وسيعي كه در ميان سيارات منظومه شمسي وجود دارد، و با اين 
  .شود كه ماده اصلي اتم چقدر كوچك است

دانشمند معروف اگر فضاي خالي ميان اتمهاي بدن يك انسان را از » ژوليو«بگفته 
يعني اتمهاي آن آنقدر فشرده شود كه الكترونها بهسته مركزي برسند بدن   بين ببرند،

اهد شد، و او آنقدر الغر و كوچك ميشود كه بزحمت با ميكروسكوپ ديده خو
 يعني آن بدن بصورت يك ذره نامرئي بيرون  عجيبتر آنكه وزن آن همانست كه بود،

زيرا وجود اين فضاي خالي در وزن اتم كه !  كيلوگرم يا بيشتر وزن دارد60ميĤيد كه 
  .ارد دخالتي ندناشي از وزن هسته است ابداً

و خواص گوناگوني دانست كه عناصر مختلف جهان با آنهمه اشكال  اينرا هم بايد
كه دارند سازمان اصلي ساختمان اتمي آنها يكي است؛ همه از اتم تشكيل يافته و اتم 

 با اين تفاوت كه در بعضي تعداد الكترونها هم از الكترونها و پروتونها و نوترونها،
اورانيوم كه در و در بعضي بيشتر، تا ميرسد باتم ) مانند اتم ئيدروژن(فقط يكي است 
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الكترون وجود دارد كه ديوانه وار دور هسته اصلي در گردشند و بعد از » 92 «هر اتم
  .آنهم عناصر ديگري كشف شده كه الكترونهاي بيشتري دارند

  
  اتمها به ما درس توحيد ميدهند

اتم شناسي يكي از مهمترين مباحث علوم طبيعي امروز است و با آنهمه پيچيدگي 
حيدي كه در يز و حيرت آور است؛  درسهاي توو ابهامي كه دارد سراسر نشاط انگ

همين دنياي بي نهايت كوچك ميĤموزيم ما را بخداوند بي نهايت بزرگ راهنمائي 
ميكند و از اين موجودي كه از فرط كوچكي نامرئي است خداوند يگانه اي را كه از 
فرط عظمت نامرئي است بخوبي ميتوان شناخت، در اين جهان كوچك چهار قسمت 

از همه جلب توجه ميكند و هر كدام نشانه بارزي از علم و قدرت فوق العاده بيش 
  :اي كه آن را بوجود آورده است ميباشد

×××  
   ـ نظام فوق العاده١

 عنصر كشف شده كه تعداد الكترونهاي آنها بترتيب از يك شروع 104تاكنون 
 فقط يك و در شده و تدريجاً باال ميرود، يعني تعداد الكترونها در بعضي عناصر

بعضي دو و در بعضي سه و بهمين ترتيب تقريباً بصورت يك رشته بهم پيوسته و 
منظم پيش ميرود؛ اين نظم و ترتيب دقيق را چگونه ميتوان معلول علل فاقد علم و 

  !.عقل دانست؟
×××  
   ـ موازنه قوا در کشور اتم٢

يعني اگر يك جسم  ميكنند؛ البد ميدانيد دو الكتريسته مخالف، يكديگر را جذب
داراي الكتريسته مثبت و ديگري داراي الكتريسته منفي باشد آن دو جسم بسوي 
يكديگر حركت كرده و يكديگر را در آغوش ميگيرند روي اين حساب، الكترونها كه 
داراي بار الكتريكي منفي و پروتونها كه داراي بار الكتريكي مثبت هستند، بايد 
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د و اين حركات عجيب كه در دل ذرات اجزاء عالم بفوريت يكديگر را جذب كنن
است جاي خود را بسكون مرگباري دهد، در حالي كه ممكن است مليونها سال بر 

الكترونهاي يك اتم بگذرد و كوچكترين تغييري در وضع داخلي و حركات موزون 
 هر جسمي بر اثر :آن رخ ندهد، رمز اين مطلب را بايد در اين نكته جستجو كرد كه

داراي قوه دافعه اي ميشود كه آن را از جسم مزبور حركت در اطراف جسم ديگر 
  .مينامند» قوه گريز از مركز«بعقب ميراند و آنرا 

پروتونها و الكترونها و حركات (اكنون فكر كنيد كه براي حفظ موجوديت اتم 
وة ر الكترونها بدور هسته مركزي باندازه اي باشد كه قيالزم است سرعت س) آنها

دافعه اي درست باندازه قوه جاذبه اي كه در ميان آنهاست، بوجود آورد، و اگر 
، يا تدريجاً اجزاء اتم بهم نزديك كوچكترين تفاوتي در ميان اين در قوه بوجود آيد

شده و از كار ميافتند، و يا الكترونها تدريجاً دور شده و فرار ميكنند و در نتيجه اتم 
موجوديت اتم مرهون يك محاسبه «نابراين ميتوان گفت خودبخود تجزيه ميشود، ب
  .»بسيار دقيق و پايدار است

ضمناً اين نكته جالب را هم نبايد فراموش كرد ه وقتي ما ميفهميم الكترونها 
قوة گريز «بسرعت غير قابل تصوري در اطراف هسته در گردشند بايد بدانيم كه يك 

د ميشود، از اين معلوم ميشود كه قوه جاذبه فوق العاده شديدي در آنها تولي» اي مركز
اجزاء اتم باندازه اي زياد است كه نيروي دافعه مزبور را خنثي كرده و از فرار 
الكترونها جلوگيري ميكند همين قوه است كه وقتي آزاد شد قدرت تخريبي زايد 

يق آيا بوجود آورنده اين تعادل و نظم دق. الوصف بمبهاي اتمي را بوجود مي آورد
 باندازه كودك دبستاني از اعمال ساده رياضي ممكن است طبيعتي باشد كه حتي

  !بيخبر است بلكه اساساً هيچگونه شعور ندارد؟
×××  
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  ! ـ تجاوز ممنوع٣
همانطور كه گفته شد بعضي از اتمها الكترونهاي متعددي دارند اما مبادا گمان 

هسته درگردشند، خير، مدارات كنيد كه تمام الكترونها در يك مدار و خط سير بدور 
مختلفي دارند كه بفاصله هاي مختلفي از هسته قرار دارند، حال بايد فكر كرد كه در 
اين جهان بسيار كوچك چقدر بايد حسابها دقيق باشد كه در اين فاصله ناچيز و غير 
قابل رؤيت هر الكترون در مدار خود گردش كند بدون اينكه پارا از گليم خود درازتر 
كرده و وارد مدار الكترون ديگري شده و با او تصادم كند، و مليونها سال هم بهمين 
وضع پايدار بماند، اين حساب راستي بفكر نميگنجد، چطور ميتوان باور كرد كه 

  !مولود طبيعت بيفكر است؟
   ـ نيروی وحشتناک و هيجان انگيز۴

وق العاده اي در آن نيروي ف) دل هر ذره را كه بشكافيم(همانطور كه دانستيم 
و بهمين دليل وقتي نيروي تعدادي از !) چيزي جز نيرو نباشدشايد و (نهفته بينيم 

اتمها بهم ضميمه ميشود انرژي بسيار عظيمي بوجود ميĤورد كه مبدء آثار بزرگي 
  .ميتواند باشد

فكر كنيد مهار كردن يك نيروي بزرگ و ديوانه، آنهم در محيطي باين كوچكي، 
ه اي نيست، و از آن باالتر وجود اين الفت شديد در ميان اجزاء بسيار كوچك كار ساد

اتم كه براي شكافتن و جدا كردن رشتة اتحاد آنها بايداز ماشينهاي عظيم الكتريكي 
استفاده شود، موضوع حيرت آوري است، آيا آن تمركز نيرو، و اين همبستگي اجزاء 

  !عقول است؟جز در سايه يك قدرت و علم فوق العاده م
  از بمبهای اتمی چه ميدانيد؟

براي پي بردن بعظمت نيروي اتم و هم براي اينكه بدانيم اين بشر مغرور و بيخبر 
از آفريدگار اتم، بدبختانه اين منابع عظيم حياتي را در چه راههاي خطرناكي مصرف 

  :ميكند، بد نيست دو نمونة زير را از نظر بگذرانيم
 در 1945ه براي انفجار بمهاي اتمي بعمل آمد در سال آزمايشي ك ـ نخستين 1

بود، يك بمب كوچك اتمي را در باالي يك » مكزيك«صحران بي آب و علفي در 
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برج فوالدي نصب كرده بودند و با وسائل مخصوصي آنرا منفجر كردند شدت انفجار 
و برق و صداي عظيمي برخاست ! بقدري بود كه برج فوالدي آب و سپس بخار شد

 12كه دانشمندان از فاصله زيادي آنرا مشاهده كردند و ابري از آن متصاعد گرديد كه 
  !.كيلومتر در آسمان باال رفت

در جنگ ژاپن از طرف ) البته از نوع كوچك( ـ در همين سال دو بمب اتمي 2
و ديگري را سه روز بعد روي » هيروشيما«آمريكائيها پرتاب شد يكي را روي شهر 

منفجر كردند، در شهر اول هفتادهزار نفر بكلي نابود شدند و بهمين » كيناكازا«شهر 
الي چهل هزار نفر و عدة مقدار هم مجروح گرديدند، و در شهر دوم تلفات سي 

 روز ژاپنيها در مقابل آمريكائيها تسليم 5مجروحين نيز بهمين مقدار بود، بعد از 
يران شد و كودكان بيگناه و بالشرط شدند؛ بيشتر خانه ها آسيب ديد يا بكلي و

  .حيوانات هم قرباني اين عمل گرديدند
جائي . اين بود نكات جالب توحيدي اتم و اين بود طرز استفاده بشر متمدن از آن

كه بعضي از افراد بشر راه استفاده صحيح از اين نيروي عظمي را اينطور گم كنند چه 
  .وندجاي تعجب كه از مطالعه آن بĤفريدگار آن آشنا نش

بهر حال مطالعه اسرار يك اتم براي شناسائي خداي جهان كافي است و 
  )دقت كنيد!. (بنابراين بتعداد اتمهاي عالم دليل بر وجود مبدء بزرگ داريم

  
  درسهائي كه اين جانوران ذره بيني بما ميدهند

بسياري از تشنگان اسرار هستي ميل دارند حقيقت توحيد را در اعماق آسمانها 
 بايد با بال و پرفكر و اند از ما بيرون است و بيشتر كنند، آنجا كه از نظرجستجو

بوسيله محاسبات علمي آنرا سير كرد، البته از جهتي حق دارند، خدا را در همه جا 
بايد جست، در اعماق آسمانها؛ در قعر درياها، در فراز و نشيب كوهها و دره ها؛ در 

  !ي روح و جسم انسانالبالي جنگلها؛ و باالخره در زوايا
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ما هم در موقع خود بار اين سفر دور و دراز؛ اما پر نشاط و روح بخش، را 
خواهيم بست و براي درك عظمت و قدرت مبدء هستي بسراغ سيارات و ثوابت و از 

 ولي تصور مي  آن باالتر كهكشانها و سحابيها رفت و بسير آسمانها خواهيم پرداخت،
ديك كنيم و نظام آفرينش را در اطراف خود، حتي در يك كنيم اگر فعال راه را نز

  .گوشة بسيار كوچك، جستجو كنيم بهتر است
درست است كه در جهان باال و عوالم بي نهايت بزرگ، عظمت خيره كنندة مبدء 
هستي را بهتر ميتوان مشاهده كرد، ولي لطف و دقت و ريزه كاريهاي حيرت انگيز را 

اگر آن نشانه بارزي از بزرگي ! ر كوچك ميتوان تماشا كردبيشتر در همين عوالم بسيا
 آفريننده جهان هستي است، اينهم عالمت روشني بر علم بي پايان او است و و قدرت

در بحث گذشته . باالخره هر يك مصداق واضحي از نظام عمومي عالم وجود است
» اتم«ي مقداري ببررسي و مطالعة كوچكترين جزء تشكيل دهنده جهان هستي يعن

  .پرداختيم، حاال نوبت جانداران ذره بيني است
  

  يک جهان بزرگ از موجودات کوچک
دانشمند معروف فرانسوي كسي بيقين نميدانست كه » پاستور«ميگويند قبل از 

دامنة حيات و زندگي تا كجا گسترده است، همه خيال ميكردند زندگي در همين 
جانوران و گياهاني كوچك و بزرگ در دايرة محدودي است كه با چشم مي بينيم و 

 ولي پاستور بكمك آزمايشها و تجسسات علمي روزنه اي بجهان .7آن ديده ميشود

                                                 
 سال قبل ازآنكه پاستور ولي مداركي كه از هزار سال پيش يا بيشتر در دست ماست بخوبي گواهي ميدهد كه صدها.  7

» كافي«متولد شود پيشوايان بزرگ ديني ما صريحا از وجود حيوانات ذره بيني مردم را با خبر ساخته اند در كتاب 
تأليف شده واز مهمترين » محمدبن يعقوب كليني«كه تقريبا هزار سال قبل بوسيله يكي از بزرگترين علماء شيعه 

فتح بن يزيد «هشتمين پيشواي عالم تشيع بيكي از ياران خود : مي خورد كه مدارك حديث ماست اين حديث بچشم 
  :ميفرمايد» جرجاني

آيا نمي بيني آثار صنعت خدا را در . ، براي اينست كه عالم است بمخلوقات دقيق»لطيف«اينكه مي بيني بخدا مي گوئيم «
آن حيواناتي كه هرگز  و كوچكتر از آنها گياهان كوچك و غير كوچك و حيوانات ريز مانند پشه و كوچكتر از پشه

اين حيوانات !... چشم آنها را نمي بيند و از فرط  كوچكي نر و ماده و نوزاد و بزرگ آنها از هم تميز داده نميشوند
  !.در ميان امواج درياها و پوست درختان و در بيابانها و دشتها وجود دارند
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عجيبي كه مليونها مليون جاندار در آن زندگي ميكنند در برابر چشم دانشمندان گشود 
و پس از او ميكروسكپهاي نيرومند كه قدرت ديد انسان را چند هزار مرتبه زيادتر 

برداشت، دنيائي خاموش اما پر از فعاليت و ي پرده از اين جهان اسرار آميز لكند بكمي
در آن در گردشند يك قطرة آب جنب و جوش كه جانداراني باشكال و حركات 

براي آنها حكم درياچه اي را دارد و ذرات غبار معلق در فضا هواپيماهاي غول 
چك كه چند نفر بيشتر نميتوانند پيكري براي آنها محسوب ميگردد، در يك منزل كو

اين ! زندگي كنند مليونها از آنها در يك گوشة آن سكني دارند و كسي هم خبر ندارد
مينامند بعضي زيان بخش و » ميكروب«جانداران كوچك كه بهمين مالحظه آنها را 

بعضي سودمندند، ولي اگر تعجب نكنيد همه آنها ـ بدون استثناء ـ براي زندگي ما 
 داشته و در رشد و نمو و بقاء ما نقش مؤثري دارند، چنانكه شرح آنرا ضرورت

  .خواهيم دانست
  

  کوچک و کوچکتر از کوچک
باكتريها و ويروسها ـ : جانداران ذره بيني را امروز بدو دستة ممتاز تقسيم ميكنند

باكتريها را با ميكروسكپهاي معمولي ميتوان ديد و نسبت به ويروسها جثة عظيم و 
آب و هوا و غذاها و بدن موجودات (و بهمين دليل در غالب محيطها ! ي دارندخشن
 را جز با ميكروسكپهاي مخصوصي بنام ميتوانند زندگي كنند، ولي ويروسها) زنده

كه اجسام را ميتواند بيش از صد هزار مرتبه بزرگتر نشان » ميكروسكپ الكتروني«
 آميزي كردن و استفاده از رنگسيله دهد، نميتوان ديد، آنهم تحت شرائط خاصي و بو

  .طرز تابش نور، و جز در بدن موجودات زنده قادر بتوليد مثل نيستند
  جائي كه مقياسهاي ما كار نمي كند 

عالمي كه ما در آن زندگي ميكنيم در واقع ميان دو جهان بي نهايت بزرگ  
قرار دارد و ) نيعالم اتم و موجودات ذره بي(و بي نهايت كوچك ) آسمانها و كواكب(

لذا وقتي قدم بعالم بزرگ البته مقياسهائي كه داريم آنهم بدرد همين عالم ميخورد، 



29 
 

ميگذاريم مالحظه ميكنيم كه مقياس هاي ما آنقدر كوچك و مسخره است كه 
ناچاريم آنرا بدور انداخته و مقياس عظيمي كه درخور آن جهان عظيم بوده باشد 

  )سال نوري(انتخاب كنيم 
اين طرف هنگاميكه پا بعالم بسيار كوچك ميگذاريم مي بينيم آنقدر مقياسهاي از 
جبور ميشويم دست از آنها برداشته و گ است كه چيزي بĤن نميگنجد، باز مما بزر

  ! باشد بكار ببريمآن عالممقياسي كه جوابگوي احتياجات 
است كه » ميكرون«مقياسي كه باكتريها را با آن ميسنجند واحد مخصوصي بنام 

 طول دارد يعني اگر يك مليون واحد آنرا پهلوي هم بچينند )0001/0(يكهزارم ميليمتر
 با چند دهم ميكرونتازه يك متر ميشود مطابق اين مقياس طول باكتريها از چند 

ميكرون است و براي سنجش ويروسها مقياس كوچكتري كه برابر با يكهزارم ميكرون 
 واحد مزبور 100تا 10كار ميبرند، اندازه ويروسها از  ميليمتر است ب0000001/0يعني 
  .ميباشد

  توليد مثل سرسام آور 
كي از قسمتهاي حيرت آور جانداران ذره بيني توليد مثل عجيب آنها است آنها ي

هم مانند ساير حيوانات توليد مثل ميكنند ولي نه از راه تخم گذاري و باردار شدن، 
 كه هر يك از آنها پس از نمو كافي بدو نيم شده و هر بلكه از راه تقسيم، باين ترتيب

و فرزندان هم » فرزند«تبديل به دو » مادر«يك جاندار مستقلي خواهد شد، يعني 
و بهمين ترتيب ! مي شوند» نتيجه«و نو ها هم تبديل به هشت » نوه«تبديل به چهار 

  . پيش ميروند
و و تكثير مثل آنها هم از آنجا كه همه چيز اين حيوانات كوچك است مدت نم

ر شرائط مساعدي قرار گيرند بسيار كوتاه است و بسياري از آنها هستند كه اگر د
نند در مدت نيم ساعت توليد مثل كنند، اين توليد مثل در اين زمان كوتاه و با ميتوا

يعني هر يك فرد به دو فرد تقسيم (توجه باينكه بصورت تصاعدي پيش ميرود 
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فوق العاده عجيبي بيرون ميĤورد بطوريكه ممكن است فقط در ب سر از حسا) ميشود
زاد و ولد يك ميكرب آنقدر زياد شود كه تمام روي كره زمين را بقطر ! مدت سه روز

  ! زيادي بپوشاند بطوريكه سرسوزني جانباشد
 نيم ساعت است 48هر شبانه روز : اگر باور ندارند بيائيد با هم حساب كنيم 

اول دو تري در يك محيط مساعد قرار گيرد، و در نيم ساعت  باكض كنيم يكفر
برابر، و در نيم ساعت دوم چهار برابر، و در نيم ساعت سوم هشت برابر، و باين 

و در نيم ساعت بيستم يك ! ترتيب در نيم ساعت دهم بيش از هزار برابر ميشود
اعت چهلم يك مليون برابر، و در نيم ساعت سي ام هزار مليون برابر و در نيم س

  !. مليون مليون برابر خواهد شد250مليون مليون برابر و باالخره در نيم ساعت آخر 
 250ظرفي كه يعني اگر طول هر باكتري را يك ميكرون فرض كنيم ميتوانيم 

ساعت با آن پر كنيم، باز همين حساب را  24كعب گنجايش دارد پس از سانتيمتر م
 ساعت مالحظه ميكنيم كه 48س از تمام شدن  ساعت دوم دنبال ميكنيم پ24در 

باز اگر همين حساب را !  كيلومتر مكعب پر كرده اند60باكتريها فضائي را بيش از 
 ساعت ديگر حجم آنها از كرة زمين بيشتر خواهد شد و اگر 24ادامه دهيم پس از 

 روي زمين ريخته شوند تمام سطح آنرا بقطر زيادي خواهند پوشانيد بطوريكه جا
د، آري يك ميكرب در مدت سه روز ميتواند براي هيچ موجود ديگري باقي نمان

  !عرصه پهناور زمين را بر همه تنگ كند
كه اگر (ولي وحشت نكنيد آن مبدئي كه اين قدرت توليد را به اين حيوانات داده 

اين قدرت توليد را نداشتند در برابر عوامل نابود كننده، نسلشان بزودي منقرض 
 آنقدر بĤنها ميدان نداده است كه پارا از گليم خود درازتر كنند و در مدت )ميشد

كوتاهي مالك رقاب روي زمين گردند، زيرا اوال آنقدر مواد غذائي و شرائط نمو در 
اختيار آنها نگذارده و ثانياً موانع زيادي بر سر راه نمو آنها فراهم ساخته است كه از 

ريجاً موادي از خود بيرون ميدهند كه نمو آنها را همه باالتر اينست كه خودشان تد
  !متوقف ميسازد
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  درسهای جالب توحيدی اين جانداران
البد ميدانيد هر موجود زنده اي هر اندازه هم كوچك باشد معموال احتياج بچند 

  :قسمت دارد
  .ـ وسيلة تغذيه و جذب مواد غذائي، با نيروي از دست رفتة خود را تجديد كند1
و جنبش، با از جائي بجاي ديگر براي تأمين احتياجات حياتي  حركت ـ وسيله2
  .برود
  .ـ وسيلة توليد مثل، تا با آن نسل خود را باقي بدارد3
  .ـ وسيلة درك مطالب، تا از مطالب الزمي كه در محيط ميگذارد باخبر شود4

 در  بلكه يكنواخت باشد،البته الزم نيست در تمام جانداران اين جهات مساوي و 
پاره اي از آنها بسيار دقيق و پيچيده و در بعضي بسيار ساده و مختصر است، حاال 
فكر كنيد يك موجود ذره بيني كه سر تا پاي آن يكهزارم ميليمتر، يعني يك ميكرون، 
بيشتر نيست چقدر بايد ساختمان آن ظريف و دقيق و حساب شده باشد تا بتواند 

  اي دارا باشد؟جهات مزبور را بصورت بسيار ساده 
شكي نيست يك حيوان ذره بيني دهان و دندان و معده را با آن تشكيالتي كه در 

 ولي براي اينكه بتواند از مواد غذائي اطراف خود  حيوانات بزرگ وجود دارد ندارد،
با پوست خود، كار آنها را انجام دهد و بسيار ميشود كه مادة استفاده كند ناچار است 

خارج ترشح ميكند تا مواد اطراف را قابل جذب كند، يعني در مخصوصي از خود ب
  !.واقع اول مواد غذائي را هضم كرده و سپس ميخورد، بعكس حيوانات بزرگ

جانداران ذره بيني تشكيالت سلسلة اعصاب را ندارند ولي در مقابل جريانات 
ارو در محيط خود حساس هستند و نيز بسياري از آنها با وسائل مخصوصي شبيه به پ

  .آب شنا ميكنند
بديهي است در اين جانداران فوق العاده كوچك شرائط زندگي فوق العاده دقيق 
است و با كمترين اختالل و بي نظمي در كميت و كيفيت مواد تركيبي و طرز 
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ساختمان آنها بكلي فلج ميشوند، و بهمين دليل مصداق اتم نظم و حساب را در آنها 
  .بايد جست

دن جانواران بزرگ از مواد و امالح مختلفي تشكيل يافته بدن همانطور كه ب
حيوانات ذره بيني هم از مواد گوناگوني تشكيل شده است، و همانطور كه آنها از 
مواد غذائي و آب و هواي زمين استفاده ميكنند اينها نيز از اين خوان نعمت گسترده 

ها هم در حد خود دارند، و با بسهم خود بهره ميبرند، خالصه آنچه ديگران دارند، اين
اينكه با چشم غير مسلح ابداً ديده نميشوند تعدادشان از همه بيشتر است و وظائف 
سنگين و مهمي بر عهده دارند كه از ديگران ساخته نيست، شرح اين وظائف را در 

  .فصل بعد خواهيم ديد
  

  !خدمات گرانبهاي ميكربها
  ميکربهای رفتگر و گندزدا

، ولي همانطور كه سابقاً هم اشاره شد » بي آزار « »با آزار « :سته اندميكربها دو د
هر دو دسته در زندگي انسان نقش مؤثري دارند، و هر دو براي حيات و پرورش 
آدمي مفيد و سودمندند، همگي جزء خدمتگزاران صديق و صميمي ما هستند و بدون 

و اگر بگوئيم  مشغولند كوچكترين توقع و بي سرو صدا بانجام وظائف سنگين خود
  .از دولت سر آنها ما زنده ايم اغراق نگفته ايم

مطالعه درباره خدمات با ارزش اين جانداران ذره بيني عقل را بخضوع در پيشگاه 
مبدء باعظمتي كه اين دستگاه جهان هستي را با چنين نظم حيرت آوري اداره مي 

ا بي اختيار بشكر و سپاس او كند، دعوت ميكند و لبهاي مردم هوشمند و حق جو ر
  .مي گشايد

  :اكنون براي تصديق اين مطلب به توضيحات زير توجه كنيد
كارشان تجزيه كردن الشه هاي يك دسته از اين موجودات ذره بيني بي آزار؛ 

  .ژن و اكسيژن و ازت است و تبديل آن بكربن و هيدرحيوانات و مدفوعات آنها
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اول از بين بردن اجسام آلوده و : دو كار ميكننديعني آنها در واقع با يك كرشمه 
كثيفي ميباشد كه ماندن آنها جز توليد بيماريهاي گوناگون و ملوث كردن محيط 

  .زندگي ما نتيجه ديگري ندارد
دوم توليد مواد حياتي و ضروري مانند اكسيژن و هيدرژن و كربن براي زندگي 

  .انسان و ساير جانداران است
ربها بجان الشه هاي حيوانات و مدفوعات كثيف آنها نميافتادند، فكر كنيد اگر ميك

و آنها را تجزيه نميكردند، چه ميشد؟ البته پس از مدتي محيط نكبت باري در اطراف 
طبيعي از گردش جهي از مواد حياتي  مقدار قابل توما بوجود ميĤمد، بعالوه دائماً

زيه اين ميكربها، مواد مزبور خارج شده و بيمصرف بگوشه اي ميافتاد، ولي عمل تج
را دو مرتبه وارد گردش ميسازد و از كم شدن مواد حياتي دستگاه طبيعت جلوگيري 

  .كرده و باين ترتيب حلقه گردش دائمي مواد حياتي را در طبيعت تكميل ميكند
  

  کمک به گردش عظيم مواد غذائی 
كه با كمي موضوع گردش مواد حياتي در طبيعت منحصر باين مورد نيست، بل

در همه جا و همه چيز است و اين خود يكي از درسهاي دقت روشن ميشود كه 
يعني موجودات مختلفي كه بازيگر اين . توحيدي جهان آفرينش محسوب ميشود

صحنه اند همه در گردشند و دائماً از صورتي بصورت ديگر در آمده و پس از طي 
يگردند، اما اين حركت دوراني بيهوده يك دايره وسيع دو مرتبه بهمان نقطه اول باز م

نيست و كارهاي مهمي در مسير خود صورت ميدهند و آثاري از خود بيادگار 
  .ميگذارند
آفتاب بر درياها ميتابد؛ آبها تبخير ميشود، بخارات قطعات ابر را تشكيل : مثاال

 ميدهد، بادها ابرها را بحركت درميĤورند و دورترين نقاط خشك و سوزان را با
هاي بزرگ و كوچكي بيرون آمده خانه  آبها بصورت رودبهترين آبها مشروب ميكنند،

 ميريزند، اما در اين ميان گلها و  دريا را پيش ميگيرند و دو مرتبه بجاي اولو راه
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گياهان و خيوانات سيراب شده و پرورش مييابند، آبهائي كه جزء بدن حيوانات و 
 بفضا متصاعد ميشوند و با ساير بخارات هوا گياهان ميشوند آنها هم بخار شده و

  .هماهنگ ميگردند و در همان خط سير حركت ميكنند
يكي ديگر از كارهاي اين موجودات ذره بيني اعمال . از اصل مطلب دور نرويم

شيميائي مختلفي است كه روي مواد گوناگون انجام ميدهند و اجسام مفيدي را 
تبديل مواد قندي به اسيد بواسطه فعاليت . دبيرون ميĤورنبصورت هاي مفيد ديگر 

  .همين موجودات است كه نمونه آنرا در تبديل آب انگور بسركه مشاهده ميكنيم
  

  اين پرستاران دلسوز، و آن پاسداران شجاع
در خون ما دو دسته از همين موجودات ذره بيني هستند كه مهمترين و اساسي 

گلبول « و» گلبول سفيد«  اين دو دسته را ارند،ترين فعاليتهاي حياتي بدن مارا بعهده د
مينامند تعداد گلبولهاي قرمز در خون باندازه اي زياد است كه در هر ميليمتر » قرمز

 مليون وجود دارد، يعني چنين محيط كوچكي باندازه يكي از 5مكعب خون تقريباً 
  ! جمعيت داردبزرگترين شهرهاي دنيا

)  هزار ميليارد25( مليون مليون 25 متوسط روي اين حساب در تمام خون بطور
سه گلبول قرمز وجود دارد كه اگر آنها را روي زمين بگسترانند، اگر تعجب نكنيد، 

تعداد گلبولهاي سفيد البته باين اندازه نيست ولي !.  را اشغال ميكندهزار متر مربع
لبول گ هزار 7چون در هر ميليمتر مكعب خون در حدود آنهم خيلي زياد است، 

  .سفيد موجود است
وظيفه اساسي گلبولهاي قرمز رساندن مواد غذائي و آب و اكسيژن هوا بتمام 

 يعني بايد مواد غذائي را از روده ها و اكسيژن هوا  سلولها و نقاط مختلف بدن است،
 ضربانهاي قلب از اين مركز حركت كرده ه با خود برداشته و فوج فوج همراهرا از ري

هي باقصي نقاط كشور تن مسافرت كنند و بهمه سلولها سركشي و در مدت كوتا
كرده و آب و غذا برسانند و كثافات و سموم حاصله از احتراق مواد غذائي را كه در 
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بخارج » بازدم« خود بقلب برگردانند و از راه ريه دو موقع سلولها جمع آوري شده با
گر چند لحظه مواد الزم كم صبرند و ا سلولهاي كوچك بدن ما خيلي. پرتاب كنند

بĤنها نرسد ممكن است بميرند، بنابراين اگر قلب در مدت كوتاهي از كار بايستد و 
بĤنها سركشي نكنند و آب و آذوقه ! » پرستاران صميمي سلولها« گلبولهاي قرمز يعني

بĤنها نرسانند حيات خود را بزودي از دست ميدهند، لذا اين خدمتكاران وظيفه 
  . دائماً بيدار و در مأموريت باشند و اوضاع بدن را مراقبت كنندشناس ناچارند

گلبولهاي سفيد، يا سربازان صلح و پاسداران كشور تن، مانند ارتش مجهزي براي 
مقابله با حمالت ميكربهاي مضر همواره بصورت آماده باش بسر ميبرند همينكه 

كمي در برابر گوشه اي از سطح بدن مجروح شود و اين پوست نازك كه دژ مح
هجوم انواع ميكربهاست پاره شود ميكربهاي زيان بخش كه دائماً در هوا معلق هستند 
بداخل بدن حمله ميكنند، وقتي نخستين طليعه سپاه دشمن در محيط خون پديدار 

زخم، شد گلبولهاي سفيد، بجنب وجودش در ميĤيند، اگر بتوانند در همان محل 
اين چركهائي كه در محل زخم . تار و مار ميكنندلشكر مهاجم را محاصره كرده و 

ديده ميشود باقيمانده اجساد گلبولهاي سفيد و بدنهاي كشتگان و شهيدان كشور تن 
  .ماست

اگر سپاه دشمن حلقه محاصره را شكست و وارد همه نقاط بدن شد آنگاه يك 
 عجيب جنگ تن بتن و شديد در همه جا عليه آنها شروع ميشود، و از جمله كارهاي

و جالب گلبولهاي سفيد، جنگ شيميائي، آنها عليه ميكربهاست، زيرا در مقابل هر نوع 
ميكربي بكنوع مواد سمي مخصوص ضد آن از خود ترشح ميكنند و آنها را فلج 
ساخته و نابود ميسازند، همين مواد سمي مخصوص است كه در بدن حيواناتي كه 

زريق گرديده جمع آوري ميشود و بنام ميكربهاي ضعيف شده بطور مصنوعي بĤنها ت
  ! سرمهاي ضد بيماري براي مبارزه با امراض مشابه آن مصرف ميگردد

ميكربهاي مضر هميشه از راه آب و هوا و غذا وارد بدن ما ميشوند و هر اندازه 
مواظبت كنيم باز از گوشه و كنار راهي بسوي بدن باز ميكنند؛ لذا سربازان مدافع تن 
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البته اين نبرد غالبا به پيروزي آنها . ماً در جبهه جنگ مشغول نبرد باشندناچارند دائ
  . و از اثر همين پيروزي، كه ما سالم هستيمختم ميشود

اما اگر خداي نكرده مواجه با شكست شوند و ميكربهاي مهاجم مراكز حساس تن 
راحت كنيم تا ما را تسخير كنند ما بيمار ميشويم و در اين موقع است كه اوال بايد است

از خارج » دوا« ما صرف مبارزه با ميكربها شود و ثانياً قواي كمكي يعنيتمام نيروي 
  !راستي چه دستگاه عجيبي است؟. وارد كنيم تا پيروزي نصيب آنها گردد

  
  !خدمت بزرگی که ميکربهای مضر بما می کنند

د؟ اينها چه شايد منتظر باشيد به بينيد ميكربهاي مضر براي چه آفريده شده ان
براي درك فايده آنها همين بس كه نگفته بعضي از . محلي از اعراب دارند؟

طوالني ترين افراد بشر شايد قامتش از يك متر تجاوز دانشمندان اگر اينها نبودند 
 و البته بهمين نسبت اعضاء بدن ما كامال ضعيفتر و ناتوان تر از وضع فعلي نميكرد

  !بود
اين مطلب را ميدانيد براي نمو و ترقي يك فرد و يك دليلش روشن است، شما 

اجتماع هيچ چيز مؤثرتر از رقابت و مبارزة صحيح و دامنه دار نيست، ميدان مبارزه 
است كه افراد را بكار و اميدارد و حداكثر قواي نهفته آنها را آشكار ميسازد، افراد 

 و جنگجويان شجاع در نابغه معموال در كوران مبارزات نبوغ خود را ظاهر ميكنند
  .ميدان هاي جنگ باين مقام ميرسند

افرادي كه در محيطهاي آرام و كامال بي سر و صدا و هم آغوش ناز و نعمت بسر 
ميبرند افرادي تنبل، ترسو و بي مصرفند و مطابق مثل معروف همچون شمشيري كه 

لي چوبهاي درختان جنگلي و كوهستاني خي«. در يك گوشه تماند زنك ميزند
محكمتر و آتش آنها بادوام تر از درختان سرسبزي است كه در پناه ديوارهاي باغ 

همچنين مردم بيابانگردي كه با انواع مشكالت » و كنار نهرهاي آب پرورش مييابند
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دست و پنجه نرم ميكنند از نظر قواي جسمي خيلي نيرومندتر از شهرنشينان تن 
  .پرورند
 نيروهاي مختلف تن و ميكربهاي گوناگون در رشد همين دليل مبارزه دائمي ميانب

و نمو بدن تأثير بسزائي دارد و اگر آنها نبودند نمو آن خيلي كندتر و استحكام 
اين موضوع بقدري روشن است كه نيازي . عضالت و اعصاب ما خيلي كمتر بود

  .بشرح بيشتر آن احساس نميشود
×××  

 بيني و ميكروبهاي مضر و اين بود خدمات شايان توجهي كه موجودات ذره
سودمند با انسان و ساير جانداران ميكنند، اينهاست كه افق وسيعتري از نظم خيره 
كننده جهان هستي را در پيش چشم عقل ما جلوه گر ساخته و ما را بĤفريدگار بزرگ 

  .آن آشناتر ميسازد
  

  در كارگاه عجيب تن
 ظيم بدن استاينجا پااليشگاه ع •
  دنيا نيرومندترين موتور •
 اد بزرگ قواي تنست •

  اينجا پااليشگاه عظيم بدن است
هنوز در گوشه و كنار اين اجتماع افرادي را ميتوان پيدا كرد كه از جهازات و 
دستگاههاي اسرار آميزي كه شب و روز در بدن آنها بزرگترين وظائف حياتي را 

  .انجام ميدهند كوچكترين خبري نداشته باشند
حيط ما آنقدر تعجب نداشته باشد، تعجب در اينست كه شايد اين موضوع در م

را بشناسد و از اسرار آن با وجود اين از خود بيخبران انتظار دارند دنياي خارج از 
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هم » خدا شناس«آشنائي پيدا كرده خبر شوند، و از آن باالتر بجهان ماوراء ماده هم 
  !شوند زهي تصور باطلب

بم بسم ..د كارگاه بزرگ بدن خود بازديد بعمل آبنابود باتفاق خوانندة عزيز از چن
  :اهللا از قسمت فوقاني قفسه سينه شروع ميكنيم

» مركز پخش مواد غذائي بدن«خونهاي كثيف از . اينجا تصفيه خانه بدن است
 مرتباً بĤن ريخته، و در اينجا بدقت تصفيه شده؛ مواد سمي از آن گرفته مي يعني قلب

  .وده ميگردد و بار ديگر بقلب تحويل داده ميشودشود و مواد حياتي بĤن افز
و كمترين وقفه در كار آن باعث مرگ حتمي كار اين دستگاه شبانه روزي است،

را فراموش كند، چون » نفس زدن«است و بقول معروف موجب ميشود كه انسان 
  !فراموش كردن تنفس چيزي جز از كار افتادن اين دستگاه نيست

سفيد است كه وزن آن در همان ريه يا شش يا جگر مركز اصلي اين دستگاه 
گرم است و اين نيز يكي ديگر از دالئل 900گرم و در زنها 1200مردها بطور متوسط 

كه نيازمند بدو نوع در نوع وظيفه طبيعي است كه بما ثابت ميكند كه ناموس خلقت 
ين حرف از وسائل است براي اين دو در نظر گرفته است، حاال اگر بانوان بگويند ا

  .مد،افتاده، مطلب ديگري است«
وقتي وارد . برويم از نزديك ريه ها را تماشا كنيم. از موضوعات خارج نشويم

سالني بزرگ كه مجموع مساحت ديوارهاي منطقه شش ها ميشويم خود را در يك 
متر مربع، مگر مياه 70متر مربع؟ آري 70 است مشاهد ميكنيم، متر مربع70آن بالغ بر 

  قه سينه ما چقدر گنجايش دارد كه چنان مساحتي را بتوان در آن پيدا كرد؟صندو
ابرهاي (» اسفنج«كمي نزديكتر بيائيد خوب نگاه كنيد ببينيد ساختمان ريه ها مانند 

است كه از حفره هاي فوق العاده زياد تو در تو تشكيل يافته و پرده هاي ) حمام
وقتي تمام سطح ديواره هاي آنرا روي يكند، بسيار نازك و ظريفي آنها را از هم جدا م

بعبارت ديگر اگر تمام پرده هاي .  متر ميشود70هم حساب كنيم مالحظه خواهيم كرد
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 متر و عرض 10آنرا از هم جدا كرده روي زمين كنار هم بگسترانيم مساحتي را بطول 
  . ه استهمين است كه حجم كار ريه ها را فوق العاده  زياد كرد!  متر مي پوشاند7

باز و !) يا دم آهنگران مانند آن(ريه ها دائما در حركتند و مرتباً مانند دم آهنگران 
حركات . ميگيردبسته ميشوند و تقريباً در مدت سه ثانيه اين عمل يك مرتبه صورت 

ريه تقريبا غير ارادي است و در تمام حاالت خوان و بيداري كار خود را بدون وقفه 
  .انجام ميدهد

  
   پااليش چگونه صورت ميگيرد؟عمل

جريان دارد پس از طي ) سرخرگها(خونهاي شفاف و خوشرنگي كه در شريانها 
يك مسافت طوالني و مشروب كردن تمام سلولها و رسانيدن مواد غذائي بĤنها 
اكسيژن را كه يك مادة حياتي است و براي سوخت سلولها و توليد حرارت غريزي 

دست ميدهد، در مقابل گازكربنيك كه يك مادة سمي در درجة اول اهميت است از 
تيره و است و از احتراق مواد مختلف در بدن بوجود ميĤيد با خود برداشته، با رنگي 

جريان ) سياه رگها(اين خون كه در وريدها. افسرده خسته و ناالن بقلب برميگردد
 »خون مرده«ا دارد ديگر قابل استفاده نيست، مسموم است و تقريباً بايد اسم آنر

  .گذارد
 و خدماتي كه در راه احياء سلولهاي بپاس فداكاريهاقلب، اين خون مسموم را 

 آنرا رنگبخود ميپذيرد، و بالد» دهليز راست«بدن انجام داده باآغوش باز از راه 
مانند تلمبه هاي خودكار آنرا ميريزد، سپس با يك فشار ) بطن راست(بحجرة تحتاني 

وب ميشوند بطرف ها محسصي كه ارتباطي ميان قلب و ريه بداخل رگهاي مخصو
  .ريه ها ميراند

ريه ها كه در انتظار اين ميهمان تازه دقيقه شماري ميكنند، بمحض اطالع از ورود 
همان رگهاي فوق (»مويرگها«آن شروع بفعاليت مينمايند، خون كثيف مزبور بوسيله 

 است ولي بمراتب از مو باريكتر و العاده ظريف و باريكي كه اگر چه اسمشان مويرگ



40 
 

روي ديواره هاي وسيع ريه گسترده ميشوند ريه ها با يك حركت باز ) نازكترند
حفره هاي آنها مملو از هوا ميشود و باين ترتيب اكسيژن هوا در ميشوند و تمام 

حجاب و پرده اي مجاورت خون قرار گرفته و جز جدار فوق العاده نازك مويرگها 
  .ن دو دوست صميمي نيستدر ميان اي

اكسيژن هوا موقع را غنيمت شمرده از جدار رقيق مزبور عبور ميكند و وارد خون 
ميشود و گاز فراركربن هم از آن متصاعد شده بجاي اكسيژن مي نشيند، و هنگاميكه 

اردنگي همراه ذرات باقيمانده هوا به بيرون فرستاده ريه ها بسته شدند اين گاز قتال با 
  .ميشود

اكنون كه يك بازديد اجمالي از اين تصفيه خانه عظيم بعمل آوريم بايد هر چه 
در اينجا چند نكته . زودتر درسهاي توحيدي كه از آن آموخته ايم يادداشت كنيم

  :بسيار قابل توجه است
  
  ـ نظم عجيب١

حركات و جريانات سرسري نيست، همه ) مانند همه جاي عالم(در اينجا هم 
و حساب آن در دقيقه و ساعت و شب و روز منظمي صورت ميگيرد برطبق برنامة 

  .معين است
حركت ريه در اوائل عمر سريعتر و تدريجاً روي حساب مخصوصي از سرعت 
آن كاسته ميشود سپس در اواخر عمر مجدداً سرعت ميگيرد، و نيز در حيوانات 

  .سريعتر و در حيوانات بزرگتر كندتر است كوچكتر معموالً
مر انسان و ت حساب دقيق باز و بسته شدن ريه ها را در سالهاي مختلف عبد نيس

يوانات كوچك و بزرگ بدانيم تا با در نظر گرفتن آن بتوانيم در چند نوع مختلف از ح
  :اينك بجدول زير توجه كنيد. باسرار اين تغييرات منظم آشناتر شويم



41 
 

   مرتبه44 در آغاز عمر در هر دقيقه در انسان
    «26  «  گي سال5«  «
    «20  «   20 تا 5«  «

    «18 «            25 تا 20«         «
    «16          «         30 تا 25«         «

»»          40     »                     18»    
    «12 تا 10     «           در اسب           

    «20 تا 15                  «           سگ «
     «24                 «           ربهگ« 
    «150                «           موش«

البد ميپرسيد اين تغيير تدريجي در سنين عمر و اين اختالف فاحش در ميان انواع 
جانداران براي چيست؟ البته ميدانيد معموال هر قدر جانداري ضعيفتر باشد زودتر 

در برابر كمبور مواد حياتي كمتر است زيرا آن گرسنه ميشود، رويهمرفته مقاومت 
لذا مي بينيم كه كودكان و پيران در مقابل لطيف تر و ناتوانتر است سلولهاي آن 

  .تشنگي و گرسنگي تحمل كمتري از خود نشان ميدهند
در فواصل كوتاهتري برسد، اين قانون بنابراين بايد مواد حياتي بجانداران ضعيفتر، 

 كه يكي از مواد ضروري براي ادامة حيات سلولهاست نيز صادق »اكسيژن« در مورد
است و بهمين ترتيب مقاومت سلولهاي ضعيفتر در برابر مسموميت ناشي از وجود 
گازهاي سمي نيز كمتر مي باشد و بايد رفع آنها در فواصل كوتاهتري صورت گيرد، 

و در » كودكي و پيري«از اينجا سر سرعت حركت ريه ها هنگام ضعف انسان
  .جانداران كوچك روشن مي شود
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  ـ موقع شناسی حيرت آور٢

در موقع ورزش و كارهاي سنگين عضالت ما احتياج بمواد حياتي بيشتري دارند، 
بهمين جهت در جنين مواقعي ضربان قلب شديدتر ميشود، و خون با سرعت 

 همت بكمر زيادتري سلولها را مشروب و سير ميكند، در اين هنگام اگر ريه ها دامن
نزنند و خوب نجنبد نميتوانند جواب قلب را حسابي بدهند و در نتيجه خونهاي 
كثيف كه بسرعت بسوي ريه ها هجوم مي آورند تصفيه نشده باز ميگردند و 

  .سلولهاي بدن را فراهم مي سازندمسموميت 
بعكس در موقع خواب و استراحت كه نيازمنديهاي بدن كمتر است قلب آرامتر 

ريه و قلب و » موقع شناسي« اين. يكند و نفس هم بĤهستگي ميĤيد و ميرودكار م
هماهنگي آنها در موقع احتياجات تن؛ و تطبيق دادن اوضاع خود بر شرائط موجود 

  !.راستي از شاهكارهاي خلقت است

  ـ قدرت خارق العاده٣
 اگر وحشت نكنيد مطابق حساب دقيق، شبانه روز از ديواده هاي ريه شما حدود

بديهي است خون موجود در بدن ما اين مقدار نيست ولي (ده هزار ليتر خون ميگذرد 
چون در فواصل خيلي كوتاه گردش خود را از سر آغاز مي كند چنان رقم بزرگي را 

بنابراين بايد گفت برآورد كار اين تصفيه خانه عظيم روزانه ده هزار ) بوجود مي آورد
  !.ليتر استليتر و در سال بيش از سه مليون 

كه در هر شبانه با در نظر گرفتن مطالب گذشته اينرا هم مي توانيد حساب كنيد 
؛ اما عجيب مرتبه باز و بسته مي شود» سي هزار« روز بطور متوسط رية شما

اين .  نميكنيماحساس خستگياينست كه با تمام اين حرفها ما هرگز از نفس كشيدن 
  .نند ريه حقيقتاً جالب استقدرت فوق العاده براي عضو لطيفي ما
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  ـ مواد اوليه اين پااليشگاه۴
هر كار گاهي محتاج بمواد اوليه است، مواد اوليه مورد لزوم تصفيه خانه تن 
هواست، خوشبختانه اين ماده همه جا هست در كوچه و بازار و خانه و اطاق و 

ر زياد بسوي ما  وجود دارد، اگر هم بخواهيم آنرا از خود دور كنيم بافشا…هواپيما و
البته بايد اينطور هم باشد زيرا ما طاقت دوري اكسيژن هوا را نداريم، . برميگردد

 دقيقه نمي توانيم بدون هوا 5ممكن است چند روز با گرسنگي سر كنيم اما بيش از 
  .زنده بمانيم

بهمين جهت سازنده اين كارگاه مادة مورد نياز آنرا آنقدر فراوان آفريده كه همه 
  .با ما باشد و احتياجي بحمل و نقل آن هم نداشته باشيمجا 

يازده ) بطور متوسط(طبق محاسباتي كه دانشمندان كرده اند ما در هر شبانه روز 
 هوا الزم داريم، راستي اگر بنا بود هوا  كيلوگرم14متر مكعب و يا بحساب وزن 

امعه ما محتكرهاي بي انصاف جبخريم زندگي كردن چقدر مشكل مي شد و اگر 
ميكردند، » اعتصاب« يك روز» هوا« ؛ يا كارگران توليدتصميم باحتكار هوا ميگرفتند

  تكليف ما چه مي شد؟
يا اگر هوا همه جا نبود و مي ! هيچ، نفس كشيدن از يادمان مي رفت: البد ميگوئيد

 كيلوئي هوا را چگونه 400خواستيم يك مسافرت يك ماهه كنيم اين ذخيره بيش از 
  .نستيم با خود ببريممي توا

  ـ کنترل حرارت۵
و بنظر ميرسد كه اين جمله ! »ريه بادزن قلب است«در ميان مردم مشهور است كه

را از اطباء قديم گرفته اند، گر چه در بدو امر عبارت بي اساسي بنظر مي رسد اما 
  .خوب كه مالحظه مي كنيم ميبينيم اينهم نكته اي دارد

مي گرم مي شود، ريختن خونهاي گرم بقلب آنهم بر زيرا قلب بر اثر حركت دائ
حرارت آن مي افزايد؛ اما همينكه خونها از قلب بريه آمدند و در ديواره هاي ريه 
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منتشر شدند و با هواي ماليم تماس پيدا كردند، مقدار زيادي از حرارت خود را از 
قلب برمي گردد بخارج مي فرستند، اين خون هنگاميكه ب» بازدم« دست داده و بوسيله

تأثير عميقي در كنترل حرارت قلب دارد لذا هر وقت قلب ما بواسطه گرما زدگي 
با تنفس در هواي ماليم آنرا تسكين مي دهيم اين نعمت هم از دچار خفقان مي شود 
  .دولت سر ريه هاست

  

  ـ کالس تهيه۶
اگر . همانطور كه گفته شد ريه عضو بسيار لطيف و حساس و زود رنجي است

هواي سرد زمستان با آن شدت برودت سرنزده وارد ريه شود مسلماً لطمه و 
خسارات فراواني بĤن وارد ميكند لذا بايد قبال اين هوا درس آمادگي را بخواند و 

» بيني« را به بيند و آنگاه وارد منطقه ريه شود جاي اين كالس» كالس تهيه« باصطالح
ي وجود دارد كه هوا مجبود است با است، زيرا در باالي بيني برآمدگي مخصوص

  .ماليمت از كنار آن بگذرد
بديهي است مجاورت ذرات هوا با آن عضو گرم برودت آنرا در هم ميشكند و 
اگر هم هواي خشكي باشد كمي رطوبت و بخار آب بĤن نيز افزوده مي شود با ريه را 

ه اگر مي خشك و ناراحت نكند، لذا در كتابهاي بهداشت بما سفارش ميكنند ك
خواهيم در زمستان مبتال بسرماخوردگي و عواقب وخيم آن نشويم بايد هميشه از 

 اين بود گوشه اي از درسهاي توحيدي كه مطالعه اين تصفيه خانة …بيني تنفس كنيم
هيچ عقلي باور ميكند كه اينهمه آوازه ها از طبيعت كور و تن بما آموخته، آيا 

  !اين اصول علمي آگاه نيست؟كراست، طبيعتي كه از هيچيك از 
  نيرومند ترين موتور دنيا
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  !يک ميزبان و اينهمه مهمان
ده مليون همانطور كه سابقاً هم اشاره شد بدن هر انساني بطور متوسط مركب از 

است كه از اتحاد و پيوستن آنها بيكديگر يك بدن » سلول«  موجود زنده بنامميليارد
Ĥيدكامل با تمام تشكيالتش بوجود مي.  

اكنون اين سؤال پيش ميĤيد كه اينهمه موجودات زنده كه راستي شماده كردن آنها 
عائله فوق « از حوصله انسان خارج است از چه راهي تغذيه ميكند و سرپرست اين

كيست؟ كي بĤنها آب ميدهد؟ كي غذا مي رساند؟ كي اكسيژن الزم » العاده سنگين
  براي سوخت آنها را تهيه ميكند؟

دستگاه گردش خون يعني قلب و ساير  وظيفه سنگين بر عهده آري اين
گذارده شده است و همگي ريزه خوار خوان نعمت بيدريغ اين تشكيالت وابسته بĤن 

  .دستگاهند
اشتباه نشود قلب از خودش چيزي ندارد آب و مواد غذائي را از روده ها تحويل 

 او فقط رسانيدن اين مواد بفرد فرد  بنابراين كار ميگيرد و اكسيژن هوا را هم از ريه ها،
سلولهاست ولي تصديق ميكنيد رسانيدن مواد حياتي به اينهمه موجود زنده ـ آنهم 
موجودات بي حوصله اي كه با يك چشم بر هم زدن گرسنه و تشنه ميشوند و آن بĤن 
ا بايد مواد غذائي بĤنها برسد ـ كار آساني نيست، اما خوشبختانه قلب در اين كار تنه

همان موجودات بسيار (» گلبول سرخ«بناممأمور مجهز و كمر بسته نيست و مليونها 
در اختيار دارد و بكمك اين قشون ) كوجك سرخ رنگي كه در محوطه خون شناورند

  . مليوني اين مشكل را حل ميكند25
اين مأموران با انضباط بفرمان قلب از البالي پرده هاي ظريف چشم و سلولهاي 

 و خالصه تمام نقاطي كه هيچ موجود ديگري حق ورود بĤنرا ندارد حساس مغز
بوسيله رگهاي موئين بĤرامي و آساني ميگذرد و مواد الزم را بهمه آنها ميرسانند و 

  .سموم و فضوالت آنها را جمع آوري ميكنند
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  عدالت بی نظير
جيزي كه پيش از همه در اين مشكالت جلب توجه ميكند عدالت بي نظير و 

زيرا قلب و گلبولهاي خون كوچكترين تاوتي در . استتناب از هر گونه تبعيض اج
ميان سلولها از نظر پخش و تقسيم مواد حياتي قائل نميشوند و اعضاء مهم و نيرومند 

  .بدن با اعضاء ناتوان و كم ارزش در نظر آنها يكسان است
 مواد غذائي كمتري بهر يك از آنها بميزان احتياجاتشان غذا ميرسانند و اگر روزي

ببدن برسد از سهميه همه كسر ميگذارند، حتي سلولهائي كه خود قلب از آنها تشكيل 
اين يك نمونه كامل عدالت در سازمان كشور تن : يافته امتياز زائدي بر سايرين ندارند

 : است كه در هيچ جاي دنياي بشريت نظير آن ديده نشده، و اين خود بما ميفماند كه
گذارده شده و موجوداتي » عدالت« ت و بقاء در جهان هستي بر پايهاساس حيا

  .كه از اين مسير طبيعي منحرف شوند حق حيات و بقاء ندارند
  

  طرز کار اين دستگاه
دو حفره كوچك در : هر گاه قلب را بشكافيم چهار حفرة مختلف در آن مي بينيم

بطن « ره بزرگتر در پائين كه ناميده ميشود و دو حف»دهليز «باال قرار دارد كه بنام
  و هر كدام از حفره هاي پائيني بحفهره كوچكنام دارد،» بطن چپ«و » راست

مافوق خود وسيله دريچه ظريفي مربوط ميشود، اما در حفره طرف راست با دو حفره 
طرف چپ، هيچگونه ارتباطي ندارند و در واقع دو دستگاه مستقل محسوب ميشوند 

  :داگانه اي را بعهده دارند باين ترتيبكه هر كدام وظيفه ج
 ـ خونهاي پاكيزه و تصفيه شده مستقيماً از ريه ها وارد دهليز چپ ميشوند و با 1

يك فشار كه از جمع شدن دهليز چپ حاصل ميشوند و با يك فشار كه از جمع 
ميريزند؛ » بطن چپ«شدن دهليز چپ حاصل ميشود دريچه زيرين را باز كرده و به 
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اين فشار . ميفرستد» شريان«نيز آنها را با يك فشار قوي بداخل رگهاي بطن چپ 
  .درست باندازه ايست كه ميتواند خون  را بĤخرين نقطه بدن برساند

 از مواد حياتي است باهيجان فوق العاده اي بطرف سلولهااين خون كه سرشار 
 آنها را بĤنها سرازير ميشود و پس از آنكه تمام آنها را مشروب كرد و جيره غذائي
افسرده وسيله تحويل داد و سموم و فضوالت آنها را جمع آوري كرد با رنگي تيره و 

  .بقلب برميگردد» دهليز راست«از راه » وريدي«رگهاي 
» بطن راست«دهليز راست بايك فشار دريچه زيرين را باز كرده و آن را به 

ي بريه ها ميفرستد و بطن راست هم بفوريت آنرا وسيله رگهاي مخصوص. ميفرستد
قلب ميفرستند و عمل سابق از ريه ها هم مجدداً آنرا آماده خدمت كرده بدهليز چپ 

  .سرگرفته ميشود
اما گمان نكنيد كه انجام اين اعمال گوناگون وسيله حفره هاي قلب ـ مانند بيان 
آن ـ طول و تفصيل دارد، خير، در كمتر از يك دقيقه مجموع اين چهار عمل 

صورت ميگيرد و در آن واحد دو عمل مهم ) اض و انبساط دهليزها و بطن هاانقب(
و مبادله ميان ) وسيلة دهليز و بطن راست(مبادله ميان ريه ها و قلب : انجام ميگيرد

و ضربان قلب بر اثر همين انقباض و ) وسيله دهليز و بطن چپ(قلب و سلولها 
  .انبساط است

ر خواب و بيداري آني از كوشش و  و شب و روز دعمل قلب دائمي است؛
فعاليت نمي ايستد و كوشش و فعاليت نمي ايستد و كوچكترين وقفه در كار قلب با 

ناميده ميشود، بنابراين قلب تنها » سكتة قلبي«مرگ ناگهاني توأم است و همانست كه 
  .موتوري است كه هرگز سرويس نمي شود

 كه در يك شبانه روز و سپس در با اين ترتيب شما خودتان ميتوانيد حساب كنيد
ميگذرد و چند مليون مرتبه باز و يك سال و يك عمر چند مليون ليتر خون از قلب 

بسته ميشود، استعداد و قدرت اين قطعه گوشت مختص كه باندازه يك مشت بسته 
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انسان بيش نيست راستي حيرت آور است، و با توجه باين حقايق ثابت مي شود كه 
  .سبت خود نيرومند ترين موتورهاي جهان استاين موتور به ن

  اين لوله کشی ظريف و بی مانند
همه ميدانيم براي لوله كشي يك شهر چقدر مطالعه و نقشه برداري و صرف وقت 
و كوشش مداوم مهندسين ماهر و كارگران توانا الزم است، البته هر قدر لوله ها 

بهم نزديكتر باشد كار آن مشكلتر ظريف تر و دقيقتر باشند و تعداد آنها زيادتر و 
  .است

در سراسر اعضاء » رگ«كشي بدن و تقسيم كيلومترها حاال فكر كنيد در اين لوله 
مختصر از هم گسسته ميشود، و تن آنهم رگهاي ظريف و باريكي كه با يك اشاره 

قطر بعضي از آنها باندازه اي كم است كه بمراتب از مو باريكتر و با چشم ديده 
د، چقدر دقت و حساب الزم است؟ ما چند خروار سريش و چسب بكار بريم نميشو

طبيعي مربوط سازيم؟ فكر كنيد تا اين تشكيالت عجيب را بعلل فاقد اراده و شعور 
اين خون چقدر بايد صاف و يكنواخت باشد تا بتواند از البالي رگهاي باين باريكي 

  بگذرد و كوچكترين دردسري توليد نكند؟ 

   که قلب بما ميدهددرسهائی
عالوه بر آنچه گفته شد نكات و اسرار فراوان ديگري » دستگاه گردش خون«در 

بارزي بر وجود منبع علم و قدرت بي ديده ميشود كه هر كدام بنوبه خود شاهد 
پاياني است كه بر همه سازمانهاي جهان طبيعت حكومت ميكند، در اينجا فقط چند 

  :يمقسمت آنرا از نظرتان ميگذران
 تعداد ضربانها و : ـ همه چيز در اين دستگاه حساب و ميزان معيني دارد1

 آنها، مقدار فشار حاصل از انقباض و انبساط هر يك از حفره ها، مواد تركيبي فواصل
خون و ميزان هر يك از اجزاء آن، بطوريكه هر گاه يكي از اين حسابها بهم بخورد 

  .ن دست ميدهدفوراً يكنوع بيماري پشت سر آن بانسا
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 ـ ميزان كار قلب در سنين مختلف عمر، بر حسب كم و زياد شدن 2
و بطور كلي در اوائل و اواخر عمر فعاليت آن بيشتر و در احتياجات بدن فرق ميكند 

  :اواسط عمر كمتر است باين ترتيب كه تعداد ضربان قلب بطور متوسط
  در دقيقه است     مرتبه130    در طفل يكساله

  در دقيقه است     مرتبه100     سالهدر طفل سه
  در دقيقه است     مرتبه90     ساله 10در 
  در دقيقه است   مرتبه70در حدود      ساله50 تا 20از 

البته اين نوسان مربوط .  و بيشتر ميرسد80و بعداً رو بزيادي ميگذارد و تا حدود 
نگي است گرسنگي و تشبكم و زياد شدن احتياجات سلولها و مقاومت آنها در برابر 

  .بشرحي كه در مقالة سابق گفته شد
ورزش و انجام كارهاي مانند موقع  ـ ميزان كار قلب در مواقع فوق العاده 3

يعني قلب جداً مراقب وضع بدن و . سنگين زياد و در مواقع استراحت كمتر ميشود
  .احتياجات سلولهاست و فوراً خود را بر هر وضعي تطبيق ميدهد

زاد دو دستگاه راست چپ قلب وسيله دريچه مخصوصي بهم  ـ قبل از تولد نو4
را دارد ولي پس از تولد، دريچه مزبور بالفاصله مربوط است و حكم يك دستگاه 

براي هميشه بسته ميشود و فقط دريچه هائي كه هر يك از دهليزها را ببطن زيرين 
  .مربوط ميسازد بحال خود ميماند

وجود است، زيرا در رحم مادر چون هوا علت اين موضوع نيز انطباق بر وضع م
وجود ندارد تصفيه ريوي كه بكمك دهليز و بطن راست صورت ميگيرد موضوعي 
ندارد و جنين در واقع از همان خونهاي تصفيه شده وسيله ريه مادر و جفت استفاده 

 كردند و تصفيه وسيله اما همينكه قدم بخارج رحم گذارد و ريه ها شروع بكار. ميكند
ا صورت گرفت بايد دستگاه راست قلب بصورت يك دستگاه مستقل كار خود را آنه

  .انجام دهد
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هر يك از چهار حفره قلب باندازه فشاريست كه بايد آنرا  ـ مقاومت جدار 5
كه بيش از همه تحمل فشار ميكند و بايد » بطن چپ«تحمل كند و بهمين دليل جدار 

  .ر استخونرا بتمام اعضاء برساند از همه ضخيم ت
مانند (كه هر يك از دهليزها را ببطن زيرين آن مربوط ميسازد  ـ دريچه هائي 6

يك طرفه است و باين ترتيب خون از دهليزها با فشار ببطن ها ) تلمبه هاي معمولي
  .ميريزد ولي هرگز از بطن ها بدهليز برنميگردد

ابر آفريدگار و اين اسرار عجيب و صدها نظائر آنست كه انسانرا بي اختيار در بر
  .پديد آورنده آن وادار بخضوع كرده و دل را مملو از نشاط و ايمان ميسازد

  ستاد بزرگ قواي تن
اين ماده خاكستري رنگ كه ظاهراً خيلي ناهموار و نامنظم بنظر ميرسد و جمجمه 

» مغز«آري كار . مهمترين و دقيقترين دستگاه بدن ما را تشكيل ميدهدما را پر كرده 
  .آنهاست» فرماندهي كل قواي بدن« تمام دستگاههاي بدن و در حقيقت منصب اداره
كه عضو وابسته باين دستگاه است يك شبكه كامل و سرتاسري » سلسله اعصاب«

خبرگزاري را در تمام بدن تشكيل ميدهد عالوه بر وظيفه جمع آوري اطالعات الزم، 
درك احتياجات هر يك از مأمور رسانيدن تصميمات و اوامر مغز بتمام اعضاء و 

  .آنهاست
سلسله اعصاب براي تكميل كار خود از يك سلسله وسائل مختلف استفاده 

  :كه بچند قسمت آن ذيال اشاره ميشود. ميكند
كه با سرعت عجيب و شگفت عكسبرداري خودكار يا دستگاه » چشم« ـ 1

ف بدن قرار انگيزي از تمام اشياء كوچك و بزرگ و مناظر زشت و زيبا كه در اطرا
  .دارند عكسبرداري كرده و بسازمان اطالعات مخصوصي در مغز ميرساند

كه مأمور ضبط و جمع آوري يا دستگاه گيرندة امواج صوتي » گوش« ـ 2
  .صداها و آهنگهاي مختلف و رساندن آنها بمغز است
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كه اطالعات الزمه ... يا دستگاه سنجش گرما و سرما و رطوبت و» المسه« ـ 3
  .باين قسمت را، از وضع محيط جمع آوري كرده و بمغز تحويل ميدهدمربوط 

كه مأمور جمع آوري اطالعات مفيد و سودمند درباره غذاها و ساير » شامه« ـ 4
موجودات محيط است كه بوسيله اجزاء بسيار ريزي كه از آنها در فضا پراكنده ميشود 

نگي وضع محيط خبردار و هنگام تنفس وارد بيني ميگردد، متأثر شده و از چگو
  .ميشود
 كه عهده دار نظارت بر غذاهاييا سازمان بازرسي و كنترل غذاها » ذائقه« ـ 5

مختلف و گوناگوني است كه ميخواهد وارد معده شود، باين ترتيب كه از راه طعم، 
نوع و كيفيت آنها را تشخيص داده و خوب و بد را از هم جدا كرده و نتيجه بررسي 

 را فوراً بمغز مخابره ميكند و بدنبال آن دستورات الزم براي فرو و تشخيص خود
ضمناً بواسطه لذتي كه از خوردن . بردن يا بيرون ريختن آن غذا باعصاب داده ميشود

غذا بكمك اين حس درك ميشود انسان را بخوردن غذاهاي مناسب و جبران 
  .نيروهاي مصرف شده تشويق ميكند

  بخشهای مهم اين ستاد بزرگ
بطور كلي مغز و سلسله اعصاب از دو قسمت ممتاز تشكيل يافته كه هر يك 

  :مأموريت و وظيفه مستقلي را دارند
ناميده ميشود و » دماغي و نخاعي«سلسله اعصاب ارادي است كه بخش اول ـ 

انجام ميپذيرد از آن سرچشمه ميگيرد، و بعبارت » اراده«كليه حركات بدن كه از روي 
رمانده تمام حركات ارادي انسان از قبيل راه رفتن، نگاه كردن، اين بخش ف: ديگر

  .ميباشد... سخن گفتن و
اعصاب غير ارادي كه منشأ حركات دستگاههاي غير ارادي بدن بخش دوم ـ 

 و اوامر مانند حركت معده هنگام هضم غذا و حركت دائمي قلب و امثال آنهاست
دخالت اختيار و اراده انسان صادر  هر يك از اين قسمتها را بدون مربوط باداره
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ميكند، و علت اينكه اين قسمت از حركات بايد غير ارادي باشد همان ضرورت 
وجود آنها براي بدن است كه اقتضا ميكند بدون چون و چرا و بدون كوچكترين 

  .دخالت اراده مرتباً انجام پيدا كند
  :اين بخش نيز داراي دو قسمت مهم و ممتاز است

  »پاراسمپاتيك« و »سمپاتيك«
 ـ اعصاب سمپاتيك آنهائي هستند كه كارشان تند كردن فعاليت دستگاههاي غير 1

  !اتومبيل را دارند» گاز«ارادي بدن مانند قلب و معده است و در واقع حكم 
 ـ اعصاب پاراسمپاتيك كه كارشان كند كردن فعاليتهاي مزبور است و حكم 2

  .مزبور بكار ميرونداستن شدت حركات اتومبيل را دارند و براي ك» ترمز«
در بدن انسان فوق العاده ضروري و الزم است، زيرا » سلسله«وجود اين دو 

حركات دستگاههاي مختلف بدن نميتواند همواره و يكنواخت باشد و بايد بتفاوت 
كم و زياد شدن احتياج بدن كند و تند شود؛ در سايه فعاليت اين دو سلسله اعصاب 

بدن حفظ و بر وضع  يدل حركات غير ارادي دستگاههاي دروناست كه تعا
 دو، تعادل آنها بهم خورده و ميزان  بدون ايناجات بدن منطبق ميشود ويتاح

  . احتياجات بدن نيز رعايت نخواهد شد و بالنتيجه سالمت بدن درخطر ميافتد
×××  

  حساسترين بخشهای مغز
ركز هوش و اراده و شعور و ميباشد كه م» مخ«يكي از مهمترين بخشهاي مغز 

حافظه است و بسياري از عكس العمل هاي روحي مانند خشم و ترس و امثال آنها 
بنابراين براي فهم و درك مطالب و بخاطر آوردن حوادثي كه در . بĤن مربوط است

  .مخ شدگذشته اتفاق افتاده بايد دست بدامن 
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يرد و در صورتيكه ساير قابل توجه اينست كه اگر مخ جانوري را بردارند نميم
دستگاههاي عصبي او سالم باشد ميتواند تا مدتي زنده بماند ولي فهم و شعور را 

  .بكلي از دست خواهد دادبراي درك مطالب 
باين ترتيب كه مخ كبوتري .  كرده انداين موضوع را روي كبوتر و سگ آزمايش

ش ميريختند تشخيص اما بيچاره اگر دانه جلورا برداشته و تا مدتي زنده بود، 
و اگر او را بپرواز در ميĤوردند ! نميداد و نميخورد اگر چه از گرسنگي بميرد
  !آنقدر مي پريد تا بمانعي برخورد كند و بيافتد

 ماه زنده بود بوسائلي باو غذا 18اين آزمايش را درباره سگي نيز انجام دادند و تا 
 بود و اشخاصي را كه قبالً كامال بكلي از دست دادهميرسانيدند اما حافظة خود را 

  .ميشناخت ديگر نمي شناخت و فهم و خشم و ترس را نيز از دست داده بود
ميگويند در يكي از جراحيها قسمتي از مخ كسي را بر داشتند، شخص مزبور تمام 
حوادثي را كه در چند سال از عمر او اتفاق افتاده بود بكلي از خاطر برده و با تمام 

  !در اين مدت آشنائي پيدا كرده بود اظهار عدم آشنائي ميكردكساني كه 
×××  

  !اين بايگانی عجيب
هيچ درباره قوه حافظه فكر كرده ايد؟ در يك عضو كوچك خاطرات يك دوران 

هر شخصي كه با ما بنحوي سر و كار داشته عمر بطرز شگفت آوري بايگاني شده 
 و مام مشخصات قيافه و لباسيك پرونده مخصوص و جداگانه در آنجا دارد كه ت

اخالق و ساير خصوصيات روحي و جسمي او تا آنجا كه تشخيص داده ايم در آن 
  .مندرج است

هر يك از منظره ها و حوادث خوب و بد و اشياء مختلف و غذاها و وسائلي كه 
 محفظه  و در ايندر محيط زندگي ما وجود دارند نيز پرونده جداگانه اي دارد،

  .ثبت است» عكس و تفصيالت« خاطرات و صحنه هاي گوناگون با اينهمهكوچك 
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مي كند درباره يك از خواص عجيب آن اينست كه بمحض اينكه انسان اراده 
موضوع مطالعه كند و سوابق آنرا از نظر بگذارند بالفاصله تمام جريانات مربوط بĤن 

ي پرونده حت. كه در پرونده مخصوصش درج است در مقابل فكر او مجسم مي شود
بحكم (كه با آن موضوع تناسب و ارتباطي دارند هاي موضوعات و اشخاص ديگري 

حاضر مي شوند تا انسان بتواند درباره حوادث تازه مربوط بĤن ) تداعي معاني
  .موضوع، تصميم الزم را بگيرد

و با او همه گونه شما دوستي داشته ايد كه ده سال قبل بمسافرت رفته : مثال
يميت و مناسبات دوستانه داشته ايد، يك روز هنگام عبور از خيابان رفاقت و صم

ناگهان چشم شما بقيافه او ميافتد و چشم از اين قيافه فوراً عكسبرداري كرده و بمغز 
مغز از ميان هزاران پرونده كه در دفترخانه او بايگاني شده پرونده . گزارش ميدهد

اجمالي روي تمام آن كرده و با آن مربوط باين عكس را مي خواهد و يك مطالعه 
عكس تطبيق مي نمايد و بعداً باعضاء دستور عكس العمل هاي مطلوب و اظهار 

  !محبتهاي الزم و خوش آمد گفتن را مي دهد
راستي اگر بنا باشد در ادارات ما يك مركز بايگاني باين وسعت باشد و ما 

ريم در آنجا پيدا كرده و بخواهيم سوابق شخصي را كه فقط عكسي از او در دست دا
بعدا مطالعه كنيم و سپس تصميماتي درباره او بگيريم شايد هفته ها و ماهها بطول 
انجامد، اما دستگاه عجيب حافظه ما، تمام اين كارها را در كمتر از يك ثانيه انجام 
ميدهد بطوريكه ميان دين قيافة دوست قديمي و نشان دادن عكس العمل هاي 

له اي احساس نمي شود، و اين خود يكي از عجائب نكات توحيدي مناسب هيچ فاص
  !مغز است

  کارمندان روزانه و شبانه روزی
بعضي خيال ميكنند در موقع خواب تمام فعاليتهاي عصبي تعطيل مي شود و مغز 
بكلي از كار ميافتد، در حالي كه اينطور نيست و اگر واقعا چنين چيزي صورت پيدا 
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 ميميرد، بنابراين تعطيل عمومي تمام دستگاههاي عصبي و مغزي كند بالفاصله انسان
مساوي است با مرگ زيرا با تعطيل آنها كلية دستگاههاي حساس بدن از قبيل قلب و 

  .از كار ميايستد... ريه و
بنابراين در موقع خواب فقط يك قسمت از اين دستگاه تعطيل مي شود و بقيه كه 

اين كارگاه محسوب ميگردند بدون كوچكترين در حقيقت كارمندان شبانه روزي 
وقفه اي بكار خود ادامه ميدهند، تنها استفاده اي كه اينها از خواب مي كنند اينست 
كه هنگام خواب و استراحت، از نظر اينكه نيازمنديهاي بدن كم است، كارشان سبك 

  .مي شود و مي توانند نفس راحتي بكشند و رفع خستگي كنند

  رفع اشتباه
و ضبط مطالب چيزي جز  بيانات گذشته نبايد چنين نتيجه گرفت كه براي درك از

مغز و سلسله اعصاب وجود ندارد و روح يا اساساً موهوم و يا عبارت از همين ماده 
ميناميم » ادراك و علم«خاكستري رنگ است كه نامش مغز ميباشد و آنچه را بنام 

  .ستاين ماده مغزي ا» فيزيكوشيميائي«همان خواص 
زيرا اينطور نتيجه گيري از بيانات گذشته عالوه بر اينكه دور از حقيقت و 
صددرصد غلط است، بخودي خود نيز صحيح نميباشد، چه اينكه آنچه از علوم 

بدست ميĤيد اينست كه ) االعضاءعلم وظائف (تشريح، و روان شناسي، و فيزيولوژي 
ممكن نيست و از كار افتادن درك و فهم و علم بدون وجود مغز و سلسله اعصاب 

همين مغز » تشخيص دهنده«و » درك كننده«آن باعث از ميان رفتن اينست، نه اينكه 
  .مي باشد

از اين مطلب درست مثل آنست كه گفته شود بدون داشتن دستگاه گيرنده نميتوان 
مطالبي كه وسيله امواج راديوئي و بي سيم پخش ميشود با خبر ماندن از آن مطالب 

  . شودمي



56 
 

يعني دستگاه گيرنده وسيله درك است نه درك كننده، و اين مائيم كه مطالب را 
  .وسيله اين دستگاه درك ميكنيم و اال خود دستگاه، قوه فهم و شعور و درك ندارد

مغز هم در واقع حكم دستگاه گيرنده اي را دارد كه حقايق را بروح منتقل ميسازد 
خالصه اينكه سلسله . هاي بدني ارتباط پيدا ميكندو روح بوسيله آن با بدن و فعاليت

  .اعصاب و مغز وسيله و آلت درك هستند نه درك كننده
 از فالسفه الهي و روحيون براي اثبات اين حقيقت در مقابل فالسفه مادي كه غير

 آن حقيقتي را قبول ندارند استدالالت متعددي دارند كه ماده مغزي و خواص
تشريح خواهيم » عقائد و مذاهب«از سلسله بحثهاي » حرو«بخواست خدا در بحث 

  .كرد
  :  داشت دو نكته استچيزي كه الزم است در اينجا بĤن توجه

همانطور كه گفته شد بحثهاي مربوط به مغز و سلسله اعصاب و خواص اول ـ 
مربوط بĤن كه در علوم طبيعي ديده ميشود مطلبي جز ارتباط ادراكات و علوم را با 

سله اعصاب ثابت نميكند، و اما اينكه اين ارتباط بچه كيفيت است و درك مغز و سل
بنابراين كننده واقعي چيست؟ هيچگونه توضيحي در اين باره  در اختيار ما نميگذارد، 

  !.راه اثبات و نفي روح منحصراً بحثهاي فلسفي است
 ما از ـ مسأله تجرد روح را نبايد با اصل وجود روح اشتباه كرد زيرا اگردوم 

استدالالت تجرد روح هم صرفنظر كنيم باز نميتوانيم روح را همان مغز و فعاليتهاي 
آن بدانيم بلكه استدالالتي داريم كه وجود نيروئي را ماوراء سلسله اعصاب و مغز 

يعني بفرض اينكه مجرد بودن روح را هم با آن معني دقيق فلسفي . اثبات ميكند
  .ميتوانيم انكار كنيمنپذيريم باز اصل وجود آنرا ن

×××  
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  طبيعت بی شعور چگونه شعور ميسازد؟: درس خداشناسی
در ميان بحثهاي مربوط بانسان هيچ بحثي به پيچيدگي بحثهاي روحي و رواني 

 كه كوچكترين نيست و ساختمان مغز و سلسله اعصاب بقدري دقيق و ظريف است
 در تمام بدن از خود بيادگار تغييري در سلولها و پرده هاي مغزي و عصبي آثار مهمي

  .مشكل استميگذارد، و بهمين جهت جراحيهاي مربوط بمغز كامال 
روي اين زمينه شواهد و برهان و دالئل توحيد در اينجا از همه جا بيشتر است، 
بيچاره دانشمندان مادي كه ميخواهند طبق اصول خود اينهمه نظم و دقت و حساب 

چيزي شگفت آورتر از اين نيست كه ما . ندرا مخلوق طبيعت كور و كر بدان
  !بخواهيم طبيعت بي عقل و فاقد شعور را خالق عقل و شعور بدانيم

شايد مجموع همين جهاتست كه باعث شده در ميان دانشمنداني كه در رشته هاي 
روانشناسي و علوم روحي تخصصي دارند كمتر طرفدار مكتب مادي و منكر خدا 

  ...ديده شود
  

  زشگفتيهاي آفرينش در جهان جانداران و گياهانگوشه اي ا
 .خفاش و هواپيماهاي بدون خلبان طبق يك قانون پرواز ميكنند •
 !اگر حشرات نبودند سبدهاي ما از ميوه خالي مي شد •
 .سنگها با ما سخن مي گويند و اسرار جانداران پيشين را فاش مي كنند •
 .آنجا كه حيوانات زهردار طبيب ما مي شوند •
  گوشتخوارگياهان •

و نظام حيرت انگيز آنرا تاكنون سطوري چند از كتاب بزرگ آفرينش و شگفتيها 
  .در مورد انسان، موجودات ذره بيني، و مافوق كوچك مورد مطالعه قرار داديم
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 هم چند جهان حيوانات و گياهاناكنون مناسب است، از فصل بزرگ و گستردة 
قرار دهيم، زيرا اين فصل بقدري وسيع سطر، يا صحيحتر، چند كلمه را مورد بررسي 

  .و دامنه دار است كه يك كتاب بزرگ حكم يك كلمه آن را دارد
 وسيله دانشمندان شناخته شده  به هزار نوع حشره500كنون بيش از گويند تامي 

تنها حشرات كه يكي از انواع جانداران هستند اينهمه تنوع است، اكنون فكر كنيد 
  .جاندار و گياه چه غوغائي بر پا استدارند در مجموع جهان 

×××  
  

  خفاش و هواپيماهاي بدون خلبان
» صياد شب«است، اين » خفاش«يا » شب پره« بدون شك يكي از پرندگان عجيب

  !همه چيزش عجيب است اما، پروازش در تاريكي از همه عجيبتر
بقدري جالب » حركت سريع خفاش در تاريكي شب بدون برخورد بمانع«

 بدست اسرارآميزهر قدر دربارة آن بحث شود اسرار تازه اي از اين پرنده است كه 
  .ميĤيد

اين چرا و چگونه : دانشمندان علوم طبيعي در اين باره زياد بحث كرده اند كه
حيوان عجيب الخلقه در ظلمت و تاريكي مطلق با آن شجاعت و جسارت بهر طرف 
پرواز ميكند، بدون اينكه كوچكترين وحشتي از برخورد بمانع داشته باشد؟ او در 

  !ظلمت آنچنان پرواز ميكند كه كبوتر در پرتو نور آفتاب
اه خود نميداشت اگر راستي او وسيله تازه اي براي اطالع از وجود موانع بر سر ر

  . در آن ظلمت شب پرواز كند!دست بعصاحتماً ميبايست 
او را در يك اطاق تاريك و در حاليكه نه تنها دست بعصا پرواز نميكند، بلكه اگر 

 مختلف از هر طرف در آن كشيده اند حبس ظلماني كه چندين رشته سيم در جهات
و اگر ! كه بسيمها برخورد كندكنند او با كمال شجاعت بهرسو پرواز ميكند بدون اين
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او را در تونل تاريك و باريك و پرپيچ و خمي بفرستند از آنطرف تونل سر در 
  .تونل خورده باشدميĤورد بدون اينكه حتي يكبار، بديوار 

در وجود او » رادار«اين وضع عجيب و استثنائي خفاش را معلول خاصيتي مشابه 
 و سياحت شبانه بيش از همه مديون ميدانند، و در حقيقت خفاش در اين سير

  .خود ميباشد نه چشمهاي كم نور و ضعيفشگوشهاي 
  :اكنون توضيح بيشتري در اين زمينه بشنويد

با تجربياتي ثابت كرده كه اگر گوشهاي » ژورين«يكنفر دانشمند سويسي بنام 
ي كه نميتوانند بدون برخورد بمانع در تاريكي پرواز كند، در حالخفاش را بردارند 

حركت او با كمال مهارت انجام ) يا بكلي برداشته شود(اگر چشم او سالم نباشد 
  !خواهد يافت

اين مطلب » گامامبوس«و » گريفين«چند سال پيش دو دانشمند امريكائي بنامهاي 
پرواز اعجاب انگيز را كشف كردند كه پرواز خفاش هنگام شب درست مانند 

هدايت مي شود و بهر » رادار«ها بوسيله دستگاه است كه تنهواپيماهاي بدون خلبان 
يا براي پيدا كردن هواپيماهاي دشمن از آن استفاده . مقصدي كه بخواهند مي فرستند

  .ميگردد
اجماالً با خبر شويد تا بتوانيد طرز پرواز » رادار«بد نيست از طرز كار دستگاه 

يزيك سخن از امواجي در ف» صوت«در بحث : خفاش را هنگام شب نيز از آن دريابيد
اين امواج همان امواجي هستند كه تناوب و » امواج ماوراء صوت«بميان ميĤيد بنام 

طول آنها بقدري زياد است كه گوش انسان قادر بدرك آن نيست؛ و بهمين جهت 
  .آنها را ماوراء صوت مينامند

ند اين ايجاد كنهنگاميكه چنين امواجي را بوسيله يك مبدء فرستنده قوي در فضا 
امواج همه جا پيش مي رود، ولي همينكه در يك نقطه از فضا بمانعي برخورد كند 

 منعكس مي گردد و به سوي مبدء خود باز )مانند هواپيماي دشمن، يا هر مانع ديگر(
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درست مانند صدائي كه ما در برابر يك كوه يا يك ديوار مرتفع مي دهيم و . ميگردد
  .بسوي ما باز ميگردد

) با تعيين نقطه و محل وجود مانع(تيب وجود مانع بر سر راه اين امواج باين تر
يعني با محاسبه زمان بازگشت اين امواج و كيفيت آن مي . كامال مشخص مي گردد

  .توان محل و فاصله آن مانع را نيز حساب كرد
كشتيها نيز هنگام حركت شبانه در ميان اقيانوسها از رادار براي آگاهي از نزديك 

  .ن ساحل يا كشتي ديگر بخوبي آگاه مي شوندشد
اجماال آشنائي حاصل كرديم بايد ببينيم اين » رادار«اكنون كه با طرز كار دستگاه 

شبانه استفاده ميكند و آيا راستي پرنده شب گرد چگونه از اين وسيله در پروازهاي 
  در جثه كوچك اين پرنده چنين دستگاهي وجود دارد؟

اگر خفاشي : ندان با وسائل خود بكمك ما ميشتابند و مي گويندباز در اينجا دانشم
 تواند امواجرا در اطاقي بپرواز در آوريم و در همان لحظه ميكروفون مخصوصي كه مي

ماوراء صوت را بامواج صوتي كه براي ما قبل شنيدن است تبديل كند، بكار اندازيم 
  ميشكند، و معلومناگهان همهمة گوشخراش عجيبي سكوت آن اطاق را در هم

مرتبه » 60 الي 30« در حال پرواز در هر ثانيه ميشود اين پرنده آرام و بي سر و صدا
، اگر اين آزمايش را دربارة خفاشي كه در !امواج ماوراء صوتي از خود بيرون ميفرستد

حال استراحت است انجام دهيم، مثال آن ميكروفون مخصوص را نزديك النه خفاش 
ان غوغا و سر و صدا را بطور خفيفتري ميشنويم، و تجربه نشان ميدهد ببريم، باز هم

امواج ماوراء صوتي است و در هر ثانيه كه او در حال استراحت نيز مشغول بپراكندن 
  . مرتبه اين كار را تكرار مينمايد10

بديهي است اين امواج مرتباً در فضا پراكنده مي شود و هر گاه بمانعي برخورد 
مي گردد و بسوي خود او بازگشت ميكند و وجود موانع را بر سر راه كند منعكس 
  !.باو خبر ميدهد
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تنها سؤالي كه در اينجا باقي ميماند اينست كه اين دستگاه فرستنده، همچنين 
  دستگاه گيرنده امواجي كه منعكس مي گردد در كدام عضو خفاش قرار دارد؟

و مي گويند باحتمال قوي اين امواج اين راز نيز پرده برداشته دانشمندان از روي 
بوسيله حنجره خفاش توليد مي شود، و ساختمان عجيب حنجره او با عضالت 
. نيرومند آن كه او را از تمام پستانداران ديگر ممتاز ساخته شاهد اين نظريه است

هنگاميكه اين امواج را با حنجره بزرگ خود ايجا كرد از راه سوراخهاي بيني خفاش 
ي فرستد و بوسيله گوش خود انعكاس امواج را بخوبي ضبط مي كند، بخارج م

ساختمان فوق العاده عجيب گوش او هم حاكي از اينست كه وظيفه بسيار مهم و 
  .سنگيني بر عهده دارد، آري وظيفه آن ضبط انعكاس امواج است

×××  
شما فكر كنيد كسيكه اين دو دستگاه عجيب و حيرت انگيز را در جثه كوچك و 

طرز استفاده از اين دو دستگاه ناچيز اين پرنده شب گرد بوجود آورده است، بعالوه 
دقيق را باو آموخته، و در پناه اين وسيله مطمئن او را از خطرات فراواني كه حركت 
شبانه او در تاريكيها در بردارد حفظ كرده است، آيا مي تواند طبيعت فاقد شعور و 

  عقل باشد؟
  فريدگاري استشايسته ستايش آن آ
  ! نقشي زماعوطينيكĤرد چنين دالويز
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  اگر حشرات نبودند
 !دو دوست قديمي و صميمي» گلها«و » حشرات« •
 !»حشرات«و مراسم جالب خواستگاري » گلها«ازدواج  •
  عجيب را چه كسي بحشرات داده است؟اين ابزار •

×××  
سري بباغها و بگرمي مي رود  بهار كه هوا كم كم رو اگر در يك روز از روزهاي 

 دسته هاي زيادي از حشرات كوچك، زنبوران عسل، مزارع سرسبز و زيبا بزنيد،
مگسهاي طالئي، پروانه ها، پشه هاي ريز را مي بينيد كه آهسته و بدون سر و صدا 

از روي اين گل برخاسته بسراغ ديگري مي روند و از اين شاخه . بهر طرف مي دوند
  .بشاخه ديگر پرواز مي نمايند

» يك كارفرماي جدي«چنان گرم فعاليت و كارند كه گويا نيروي مرموزي مانند 
بالها و پاهاي آنها كه آغشته بگرد . باالي سر آنها ايستاده و مرتباً بĤنها فرمان ميدهد

گلهاست قيافة كارگراني كه لباس كار مي پوشند و با عالقه و جديت در زرد رنگ 
  !.داده استكارگاه خود مشغول بكارند، بĤنها 

و كار مهمي دارند، اين مأموريت بقدري بزرگ است كه راستي هم مأموريت 
  :در اين باره ميگويد» پروفسور لئون برتن«

كمتر كسي ميداند كه بي وجود حشرات سبدهاي ما از ميوه خالي خواهد «
  !...»ماند

و مزارع ما براي سالهاي بعد باغها «: و ما اين جمله را بگفته او اضافه مي كنيم كه
بنابراين حشرات در ! »آن طراوت و سرسبزي و خرمي را بكلي از دست خواهد داد
  !واقع پرورش دهندگان ميوه ها و تهيه كنندگان بذر گلها هستند

براي اينكه حساسترين عمل حياتي گياهان يعني عمل . چرا؟: حتماً ميپرسيد
اكنون شنيده ايد كه گلها مانند البد اين نكته را ت. بكمك آنها انجام مي گيرد» لقاح«
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بسياري از حيوانات داراي دو قسمت نر و ماده هستند كه تا تلقيح ميان آنها صورت 
  .نگيرد تخم و دانه و بدنبال آن ميوه بدست نخواهد آمد

ولي هيچ فكر كرده ايد كه قسمتهاي مختلف گياه كه حس و حركتي ندارد چگونه 
ه هاي نر كه در حكم نطفه مرد بسوي هم جذب مي شوند و چگونه گرد

را دارند تركيب مي ) اوول( با تخمكها كه حكم نطفه ماده هستند) اسپرماتوزوئيد(
  :ازدواج ميان آنها فراهم ميشودگردند، و مقدمات 

اين كار در بسياري از موارد بعهده حشرات واگذار شده و در مواردي هم بعهده 
  .»بادها«

و اين ازدواج  ما خيال مي كنيم نيست؛ ولي اين موضوع بهمين سادگي كه
صورت ميگيرد تاريخچه و » حشرات«مبارك و ميمون و پربركت، كه بخواستگاري 

تشريفات و ماجراي طوالني و شگفت انگيزي دارد كه چند فراز آنرا در اينجا از نظر 
  :شما مي گذرانيم

×××  

  . ـ دو دوست قديمی و صميمی١
العاتي باين نتيجه رسيده اند كه گياهان و گلها دانشمندان علوم طبيعي پس از مط

بوجود آمده اند، و عجب اينكه در همين » دوران دوم زمين شناسي«در نيمه دوم 
دوران حشرات نيز پيدا شدند، و اين دو هميشه در طول تاريخ پرماجراي آفرينش 

  .بصورت دو دوست صميمي و با وفا زندگي كرده و مكمل وجود يكديگر بوده اند
يعني » نوش«محبت و شيرين كردن كام اين دوستان هميشگي براي جلب گلها

شيريني بسيار خوش طعمي در بن خود ذخيره كرده اند، و هنگاميكه حشرات براي 
جابجا كردن گرده هاي نر و فراهم آوردن مقدمات لقاح و باروري قدم رنجه كرده و 

اين قند . تيار آنها مي گذارندبدرون گل وارد ميشوند اين شيريني را برايگان در اخ
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مخصوص و پردازش بقدري در ذائقه حشرات خوش طعم است كه آنها را بي اختيار 
  .بسوي خود مي كشاند

 زيبا و عطر مطبوع گلها نيز نقش مهمي رنگعده اي از گياه شناسان معتقدند كه 
ل در جلب حشرات بسوي گلها دارند، آزمايشهاي مختلفي كه روي زنبور عسل بعم

  . تشخيص ميدهند و بوي گلها را ميشنوندها راگآمده ثابت ميكند كه آنها رن
ميĤرايند و خوشبو ميكنند، » حشرات«هستند كه خود را براي » گلها«در واقع اين 

بطوري كه پروانه هاي باذوق، و زنبوران عسل خوش سليقه را، براي انجام 
 باز اين دعوت را پذيرفته و آنها هم با آغوش. بسوي خود ميكشانند» خواستگاري«

   !ميخورند شيريني آنرا همبزودي مقدمات كار را فراهم ساخته و 
و همين شيريني و قند مخصوص است كه عاليترين غذاي حشرات محسوب 
ميشود و هنگامي كه روي هم انباشته شد عسل را تشكيل ميدهد، زيرا حشرات 

يني را ميخورند و مقدار بيشتري را موقعي كه بسراغ گلها ميĤيند مقداري از اين شير
  .همراه خود برده و در النه خود ذخيره ميكنند !»مهمانهاي پررو«مانند 

قرار دارد همواره بين گلها » منافع متقابل«اين پيمان محبت و دوستي كه بر اساس 
  .و حشرات بوده و خواهد بود

  

  ـ ازدواج همخون٢
ان زيست شناس مسلم است كه اين موضوع تقريباً امروز در ميان دانشمند

فرزنداني كه از ازدواج خويشاوندان نزديك با يكديگر، كه آنها را همخون مينامند 
، بوجود ميĤيند از فرزنداني كه از ازدواج بيگانه ها )مانند پسر عمو و دختر عمو(

  .بوجود ميĤيند ضعيف ترند
هات توافق ممكن است پيوند زناشوئي خويشاوندان نزديك با يكديگر، روي ج

محكمتر و بادوامتر از پيوند زناشوئي بيگانه ها باشد، و از اخالقي و روحي بمراتب 
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اين نظر مزيت غير قابل انكاري داشته باشد، ولي از نظر فرزند، ثمرة ازدواج افراد غير 
  .همخون نيرومندتر از ثمرة ازدواج همخونهاست

يعني اگر گرده هاي . عجيب اينست كه اين موضوع در گياهان هم صدق ميكند
يك گل بروي قسمت ماده گل ديگري از همان جنس بنشيند بار آن بهتر و كاملتر 
خواهد شد؛ در حالي كه نمره تلقيح گرده هاي نر يك گل با تخمكهاي ماده همان 

  .گل ضعيف تر خواهد بود
اكنون توجه كنيد كه براي انتقال گرده هاي يك گل تقسمت مادگي همان گل 

د كه با يك تكان مختصر، با يك وزش ادي الزم نيست؛ زيرا بسيار ميشوزحمت زي
نسيم، اين عمل صورت ميگيرد، ولي نقل و انتقال گرده هاي يك گل بديگري باين 
آساني نيست، و اينجاست كه نقش مؤثر حشرات در اين مورد روشن خواهد شد، 

) بدون توجه(ها را آنها هستند كه از روي يك گل بروي ديگري مي نشينند و گرده 
  .همراه خود منتقل ميسازند

  ـ ابزار الزم ٣
هر چه بيشتر در بدن حشرات مخصوصا در پاهاي آنها دقت كنيم اين نكته روشن 

  .تر ميشود كه آنها آمادگي مخصوصي براي حمل و نقل گرده ها دارند
 خوبي ابزاربدنهاي آنها از موهاي شاخ شاخي پوشيده شده،و پاهاي پشمالود آنها 

اگر در بدن زنبورعسل خوب دقت كنيد مي بينيد .براي اين كار محسوب ميشود
عالوه بر شانه هاي مخصوصي كه در پاهاي عقب آنها وجود دارد چيزي هم شبيه 

ديده ميشود، زنبور عسل با پاهاي خود گرده ها را جمع آوري كرده و در آن ! »سبد«
ماده قندي مخصوصي (ود آنرا بانوش كلها سبد ميريزد و بالنه ميĤورد و براي غذاي خ

 گرده هاي گلها بقدري فراوان است كه اينكار  البتهميĤميزد،) كه در بين گلها قرار دارد
نه تنها لطمه اي بلقاح گلها نميزند بلكه زنبوران باين بهانه كمك مؤثري بپاشيدن گرده 

  .ها بروي گلهاي ديگر ميكنند
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ا عادت ندارند در هر پرواز بروي گلهاي كه آنهنكته قابل توجه اينجاست 
مختلف بنشينند، بلكه مشاهدات دانشمندان ثابت كرده كه آنها مدتي بجانب يك نوع 
گل رو ميĤورند، و منحصراً روي آن مي نشينند، و از نوش و گرده آن استفاده ميكنند، 

  )و حتما براي تشخيص آن نوع گل از رنگ و بوي آن استفاده مينمايند(
ته پيدا است اگر بنا بود آنها هر ساعت بروي گلي بنشينند و گرده هاي گلهاي ناگف

مختلف را بيكديگر نقل و انتقال دهند چندان تأثيري در بارور كردن گلها نداشتند، اما 
با انتخاب يك نوع گل، براي مدتي از زمان، گرده ها را بهمان نوع گل نقل و انتقال 

ا را فراهم ميسازند و اين از شگفتيهاي زندگي ميدهند و وسيله بارور شدن آنه
  !.آنهاست

  

  . ـ هر حشره ای هر گلی را تلقيح نمی کند۴
بعضي از درختان و گلها هستند كه منحصراً بوسيله حشرات تلقيح ميشوند و حتي 
وزش بادها كه در بسياري از موارد به تلقيح گلها كمك ميكند، در وضع آنها اثري 

تر بعضي از گلها هستند كه با هر حشره اي بارور نميشوند و بايد ندارد و از اين باال
نازي نازي و ديرجوش «حشرات خاصي بسراغ آنها بيايند، آنها باصطالح ما خيلي 

  »!هستند
كه در جنگلهاي » وانيل«درخت ) بگفته يكي از دانشمندان حشره شناس(مثال 

 ميگردد، هي تلقيحمكزيك ميرويد فقط بوسيله يك نوع خاص از زنبورعسل كو
بطوريكه اگر درخت مزبور را در سرزميني ببريم كه اين نوع زنبور در آن وجود 

مگر اينكه بطور مصنوعي با دست خود گرده !. نداشته باشد بهيچوجه بارور نميگردد
را نقل و انتقال دهيم، و يا از آن حشره مخصوص باين سرزمين تازه دعوت كنيم ها 

  .دوست صميمي زندگي آنها دوام پيدا كند و لقاح صورت گيردتا با همكاري اين دو 
×××  
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  درسی از توحيد
هنگامي كه انسان اين نكات شگفت انگيز را در زندگي حشرات و گلها مطالعه 

اين پيمان محبت و دوستي را چه كسي ميان گلها و : ميكند بي اختيار از خود ميپرسيد
  حشرات بسته؟

   طعم را كه بگلها داده؟اين شيريني مخصوص و نوش خوش
  اين رنگ جالب و زيبا و اين عطر مطبوع و كشنده را چه كسي بگلها بخشيده؟

اين پاها و اندام ظريف حشرات، پروانه ها؛ زنبورهاي عسل، زنبوران طالئي را كي 
  بĤنها داده تا براي نقل و انتقال گردة گلها مجهز و آماده باشند؟

مينهند؟ و چرا تاريخ حيات و ع گل خاص چرا زنبوران مدتي رو بسوي يكنو
در جهان آفرينش با هم آغاز ميگردد؟ و چگونه اين حشرات زندگي گلها و حشرات 

شامه تيز و هوش سرشار براي درك رنگها و بوها دارند؟ و چرا اينقدر خوش سليقه 
) تلقيح و بارور ساختن گلها( اين وظيفه حياتي خود و چرا در انجام! و با ذوقند؟

  !ينقدر جدي هستند؟ا
آيا هيچكس ـ هر قدر هم لجوج باشد ـ ميتواند باور كند كه اينهمه جريانها بدون 
نقشه و طرح قبلي صورت گرفته، و قوانين بي شعور طبيعي خودبخود اين صحنه 

  ... هرگز هاي حيرت انگيز را بوجود آورده است؟ نه،
ه ذات مقدسي كه منبع بلكه براي تفسير اين جريانها هيچ راهي جز اعتراف ب

بزرگترين قدرتها و وسيعترين علم و دانشهاست، وجود ندارد، آري اوست كه با علم 
و قدرت بي پايان خود طرح اينهمه نقش عجب را بر در و ديوار وجود ريخته است 

  !.هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديوار: و راستي همانطور كه سعدي ميگويد
  !بيب ما ميشوندجائيكه حيوانات زهرآگين ط
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معموال هر قدر معلومات انسان كمتر باشد قضاوت او دربارة مسائل مختلف 
سريعتر و قاطعتر خواهد بود، و بعكس، هر قدر پايه » اسرار آفرينش«زندگي و 

  .ميگردد» محتاط تر«معلومات او باالتر برود در اينگونه قضاوتها 
ء و معاد، اسرار هستي، و در يك مجلس دربارة مبدممكن است يك فرد بيسواد 

همچنين مسائل پيچيده زندگي انسانها صدها حكم صادر كند، و بدون مقدمه براي 
خدا و خلق خدا هزاران تكليف معين نمايد، ولي مسلماً يك فرد دانشمند هرگز 

  .چنين نخواهد بود
چرا؟ براي اينكه يك فرد سطحي و كوتاه فكر همه چيز دنيا را مانند فكر خود 

 و ساده و پيش پا افتاده مي پندارد و البته قضاوت درباره موضوعات ساده و سطحي
اما همين كه انسان دريافت كه در هر گوشه اي از . پيش پا افتاده كار مشكلي نيست

پهناور هزاران نكته باريكتر از مو نهفته است، و ساده ترين موضوعات اين اين جهان 
باشد، هيچگاه اجازة چنين قضاوت هاي عالم ممكن است پيچيده ترين موضوعات 

  .سطحي را بخود نخواهد داد
مگر مجموعة دانستنيهاي ما، در برابر حقايق و اسرار اين جهان بزرگ چه اندازه 

بخاطر اينست كه » هيچ«اينكه ميگوئيم ! »بينهايت«در برابر » هيچ«در حقيقت ... است؟
اين . توجهي را تشكيل نميدهداين دانستنيهاي ما بقدري ناچيز است كه رقم قابل 

  .فالسفه و دانشمندان جهان بĤن معترفندهمان واقعيتي است كه بزرگترين 
خطرناك مار و افعي و بسياري افراد سطحي هنگاميكه نيش جانگداز و زهر : مثال

اينها در جهان خلقت چه : از حشرات را مي بينند با لحن اعتراض آميزي مي پرسند
ي وجود اين حيوانات موذي چه فايده اي ميتواند داشته باشد؟ صيغه اي هستند؟ راست

  !نه، هرگز نباشند بهتر است
اما دانشمندان بزرگ ـ با اعتراف باينكه هنوز معلومات آنها در اين زمينه كم است 

  :ـ باين پرسشها و اعتراضات كودكانه پاسخ ميدهند و ميگويند
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ن حيوانات كه نمونه اي از گذشته از اينكه طرز ساختمان و زندگي عجيب اي
تطور حيات و اشكال بديع خلقتند، خود يكي از شگفتيهاي جهان آفرينش ميباشد، و 

عالوه بر اينها از  آنها بقدرت و علم بي پايان آن مبدء بزرگ آشناتر ميشويم،با مطالعة 
داروهاي حيات «و » پادزهر«و » نوشدارو«زهر مهلك همين حيوانات ميتوانيم 

  .ازيم كه در درمان بعضي از بيماريها اعجاز ميكندبس» بخشي

  سموم کشنده
اجازه بدهيد قبال چند جمله دربارة خود اين سموم كشنده بحث كنيم، راستي هيچ 
دربارة زهرهاي قتال حيوانات گزنده فكر كرده ايد؟ آيا ميدانيد مقدار سمي كه يك 

ازد بسيار بسيار ناچيز  خطرناك در هر نيش زدن وارد بدن انسان ميسمار يا عقرب
  !است، اما همين مقدار ناچيز هنگاميكه وارد خون شد چه غوغائي برپا ميكند؟

 بمجرد اينكه وارد محوطه خون شدند با گلبولهاي قرمز خون كه بعضي از زهرها
گالويز ميشوند؛ و در مدت . فعالترين و دلسوزترين خدمتكاران بدن ما هستند

ميكنند، و اگر بسرعت در مقام مبارزه با آن زهر برنيايند كوتاهي آنها را تار و مار 
 8»هموليزين«علمي حيات چنين كسي بخطر ميافتد اين نوع سموم را در اصطالح 

  .مينامند
مستقيماً روي سلسله اعصاب اثر گذارده و آنرا از كار مياندازند، بديهي دسته ديگر 

 حياتي خاموش ميگردد و تلمبه است با از كار افتادن سلسلة اعصاب تمام فعاليتهاي
. متوقف ميشود و بدنبال آن مرگ حتمي بسراغ انسان ميĤيد» قلب«خودكار بدن يعني 

  . مينامند9»نورو و كسين«اين دسته از زهرها را 

                                                 
8 . Hemolysines  
9 . Neurotoxines  
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دسته ديگري از سموم كارشان پاره كردن و ضايع نمودن بافتهاي بدن است و 
 بافتهاي آنرا از بين ميبرند، بهمين اثر عجيبي ميگذارند و» كليه ها«مخصوصاً روي 

  .در اينگونه موارد از عالئم حتمي مسموميت است» ادرار«پيدا شدن خون در جهت 
بدون «و » ميكروب دار«: اين را نيز بايد دانست كه سموم بر دو قسم هستند

 و در هر صورت، سرعت تأثير و وسعت منطقه عمل و نفوذ آنها عجيب »ميكروب
  !يع با اين همه قدرتاست، يك ذره ما

  يک حربة مهم دفاعی
اكنون باين نكته توجه كنيد كه نيشها و سمومي كه در اختيار حيوانات زهرآگين 
هستند براي آزار و ناراحتي ما آفريده نشده اند، اينها يك وسيله مطمئن دفاعي براي 

كه ) دنداننيش و (اين ماده كشنده و وسيله تزريق آن . آنها در برابر دشمنان آنهاست
در اختيار اين دسته از حيوانات است براي نابود كردن ما نيست، بلكه براي اينست كه 

 دقت كرده باشيد حيوانات اگر درست. نابود نشوند» تنازع بقاء«خودشان در صحنه 
اين وسيله دفاعي حيوانات كم دست و پا و كم مقاومتي هستند، و زهردار قطع نظر از 
  .روم بودند بزودي زير دست و پاي جانداران قويتر نابود ميشدنداگر از اين وسيله مح

نكته قابل توجه اينكه پاره اي از حيوانات، سموم خطرناكي در اختيار دارند اما 
براي تزريق و بكار بردن آن عليه دشمنان خود » نيش و دندان«هيچ وسيله از قبيل 

 غده هائي وجود دارد كه در كه در زير پوست بدن او» وزغ«ندارند، مانند نوعي از 
  .آن زهر فوق العاده خطرناكي ـ حتي خطرناكتر از مارهاي كشنده ـ موجود است

از اين زهر كشنده ندارد اما اين حيوان ضعيف گرچه بظاهر قدرت بهره برداري 
 بدن او كافي است كه وي را در برابر در عين حال وجود اين سم در زير پوست

ا يك مرتبه آزمايش هرگز هوس خوردن گوشت اين وزغهاي دشمنان بيمه كند، تا ب
  !بي پناه را نكنند
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  !خواص درمانی زهرها
دارند، يعني در پاره اي از بيماريها، خواص درماني اگر تعجب نكنيد زهرها هم 

خنثي كردن زهرهاي مشابه تنها عالج يا داروي كامال مؤثر هستند، و هم خاصيت 
يب زهرهاي حيوانات زهرآگين اجزائي بكار رفته كه باين معني كه در ترك. دارند

 دارد، ولي چون مقدار آن نسبت بمقدار سم موجود در آن كم »ضد سم«خاصيت 
  .است نميتواند اثر خود را آشكار سازد

بنابراين اگر بتوانيم اين اجزاء را از بقيه جدا كنيم يك داروي طبيعي و كامال مؤثر 
  .ي آوريماز آن بدست م) پادزهر(ضد زهر 

و اتفاقاً اين موضوع امروز عملي شده است، و دانشمندان توانسته اند واكسنها 
كه در زهر حيوانات وجود » ضد زهر«سرمهائي بر اساس استفاده از خاصيت اين ماده 

  .دارد تهيه كنند، و بكمك آن بسياري از مسمومين را از مرگ نجات بخشند
و » گابريل برتراند«بنام ند فرانسوي  نخستين بار وسيله دو دانشماين واكسن

  .كشف گرديد» فيساليكس«
آزمايشها نشان ميدهد كه اگر افعي بزرگي يك نوزاد افعي را بگزد مي ميرد اما 

 روز از سن او، در برابر زهر همنوعان خود مصونيت پيدا خواهد 15پس از گذشتن 
كشنده دارد اما ماده كرد، و اين موضوع بخاطر اينست كه نوزاد افعي در آغاز زهر 
يعني زهر او خالص (ضد زهر كه موجب مصونيت او مي گردد در آن موجود نيست 

  .اما پس از بزرگ شدن زهر او تركيبي از هر دو جزء خواهد داشت!) است
اما در قسمت اول يعني خاصيت » زهرها«اين در قسمت خاصيت ضد سمي 

لف سخن بسيار است، همين قدر كافي درماني و استفاده از آن در معالجه بيماران مخت
متعددي تهيه  امروز در البراتوارهاي بزرگ از اين سموم داروهاي است كه بدانيد

  :ميگردد كه بعنوان نمونه چند مورد و استفاده از آنرا يادآور مي شويم
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» صرع و حمله«تأثير قابل مالحظه اي در معالجه بيماري » زنگي« ـ زهرمارهاي 1
  .نيز مؤثر است» جذام«و » كزاز«ان دارد و در درم

و عوارض ناشي از آن رماتيسم  ـ نيش زنبور عسل در معالجه بسياري از انواع 2
  .اثر عجيبي دارد

بجاي » سرطان«براي تسكين درد بيماران مبتال به » كبري« ـ زهر مارهاي 3
  . مورد استفاده قرار ميگيرد» مرفين«

ه شد داروي عجيبي تهيه ميكنند كه در درمان ـ از هر يكنوع وزغ كه در باال اشار4
انقباض عضالت؛ بيحسي اعضاء؛ امراض قلبي؛ ترشحات : بيماريهاي مختلف مانند

 بكار مي رود؛ و بهمين جهت يكي از البراتورهاي معروف خارج از حد غدد
همه ساله چندين هزار از اين نوع وزغ را مورد استفاده قرار داده و پس از » فرانسه«

خراج زهر مخصوصي كه در غده هاي زير پوست بدن آنها ذخيره شده، آنها را است
  !.بمحل خود بازميگرداند تا براي سالهاي بعد مجدداً مورد استفاده قرار گيرند

×××  
اين بود گوشة كوچكي از خواص و آثار عجيب زهر حيوانات زهرآگين، كه تا 

  .كشف شده استامروز براي بشر 
عظمت بي پايان و علم و قدرت نامحدود آفريدگار اين جهان اينهاست كه ما را ب
اينها درس عبرتي است براي افراد خودخواه و از خود راضي . وسيع آشناتر مي سازد

كه با مطالعات ناقص و معلومات محدود خود دربارة همه چيز مي خواهند قضاوت 
  .ض مي گشايندكنند، و هر جا از درك اسرار خلقت باز ماندند فوراً زبان اعترا

اين حقايق بما ميفهماند كه براي درك اسرار اين جهان ما بايد آخرين درجه عقل 
و هوش خود را بكار اندازيم و از قضاوتهاي عجوالنه كه نشانة افكار كوتاه است جداً 

  .بپرهيزيم
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  سنگها با ما سخن مي گويند
د عمرش بسيار نوشته هاي تاريخي كه ما را نسبت با دوار گذشته آشنا مي ساز

  .محدود است و از چند هزار سال تجاوز نميكند
 سال پيش چند صد مليوندر حاليكه ـ بعقيده دانشمندان ـ جانداران و گياهان از 

  .در روي زمين پيدا شده اند
، مطلقا جانور و گياهي در روي زمين وجود در يكهزار مايون سال قبلشايد 

م حيات در روي زمين بصورت بسيار نداشت؛ اما از آن زمان باين طرف كم ك
  .مرموزي آغاز گرديد

 سال قبل پستانداران روي  مليون60عقيده دارند تقريباً دانشمندان حيوانشناس 
زمين را جوندگان خود ساختند و بر آن حكومت مي كردند، ولي تاريخ پيدايش 

  .انسان از چند ميليون سال تجاوز نميكند
 مليون سال، اين مدت فوق العاده طوالني و پر كسي جه ميداند كه در اين صدها

حادثه، چه بر زمين گذشته، و چه حوادث حيرت زائي روي داده، چه جانوران و 
از آنها راه ديار نيستي را در و بر اثر چه عواملي عده اي  گياهان عجيبي ظاهر شدند،

  .پيش گرفتند و عده اي باقي ماندند
ز شگفت انگيزترين و در عين حال پيچيده معماي حيات و زندگي در روي زمين ا

و آنقدر سؤالهاي بالجواب در اين قسمت . م هستي استترين معماهاي عال
  .دانشمندان دارند كه حساب ندارد

البته جاي تعجب هم نيست، چيزي كه ريشه هاي آن در تاريخ صدها مليون سال 
 سال تجاوز نمي كند براي كسانيكه تاريخ ضبط شدة آنها از چند هزارقبل فرو رفته؛

  .چگونه ممكن است كامال مفهوم باشد
آري سنگها، بكمك ما مي شتابند و با ما سخن ميگويند،  »سنگها«ولي در اينجا 

  .شبحي پر معني از تاريخ پر ماجراي گذشته در اختيار ما مي گذارد
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اين كوههاي زمخت؛ اين تخته سنگها بظاهر بي مصرف و خاموش بيان عجيبي 
حوادث صدها ميليون سال قبل را كم و بيش بطرز جالبي براي ما و تاريخچه دارند، 

  . بازگو ميكنند، اگر ما بزبان آنها كامال آشنا شويم بسيار چيزها از آنها ميĤموزيم
را شنيده ايم، همانطور كه از اسمش پيداست » فسيل« يا »سنگواره«همة ما نام 

اده بلكه سنگهائي آهكي كه آثار عبارت از قطعات سنگي است ولي نه يك سنگ س
در خود حفظ كرده است جانوري در »امانت كامل«جانداران و گياهان گذشته را با 

آهك بĤن راه يافته، استخوانهاي آنرا ميان گل آهكي گرفتار و مدفون شده، و آب 
تدريجاً خورده و خود بجاي آن نشسته و رسوباتي از خود بجاي گذشته و متحجر 

باقيمانده ) اما بصورت سنگ( نتيجه همان قيافه حشره، جانور و گياه در. شده است
  10.است

اين سنگواره گاهي متعلق بصدها مليون سال قبل است، و عمر آنها را با توجه 
باين كه در چه طبقه اي از طبقات زمين و در چند نقطه اي قرار گرفته است مي توان 

  .بطور تخمين بدست آورد
ن نفر دانشمندان اين سنگواره ها را بعنوان كتابهاي مستند امروز در دنيا هزارا

 مورد مطالعه قرار ميدهند و گوشه اي از معماهاي حيات و تاريخ علوم طبيعيدربارة 
  .زندگي را وسيله آن حل مي كنند

بيشماري از حيوانات و از مطالعة اين سنگوارها چنين بر مي آيد كه انواع 
سيار عجيب الخلقه مي باشند در نقاط مختلف جهان جانوراني كه امروز تنظر ما ب

زندگي داشتند كه هر كدام بعلل گوناگوني برافتادند و اين صحنه را بديگران واگذار 
  .كردند

و نشانة » تنوع حيات و زندگي«جانوران و گياهاني كه هر كدام درس جديدي از 
وب مي گرديد، كه  محسآفريدگار جهانتازه اي از علم نا محدود و قدرت بي پايان 

                                                 
  .ه سنگواده ها اقسام مختلفي دارند و آنچه در باال ذكر شد يكي از اشكال معروف آنستـ البت 10



75 
 

و در برابر آن مبدء بزرگ عالم مطالعة حاالت آنها اعجاب هر انساني را برميانگيزد 
  .هستي به تسليم و خضوع واميدارد

در اينجا يك نمونه از اين حيوانات افسانه اي را كه دانشمندان امروز در كاوشهاي 
  .علمي خود بĤن پي برده اند از نظر مي گذرانيم

×××  
  

  افسانه ای دندان داريک مرغ 
 يك متريكي از مرغان قديمي اعصار گذشته مرغ عجيبي بوده كه طول بدن او به 

 و لذا نام. مرتبه استخوانهاي او را در غرب آمريكا يافتندميرسيده است، نخستين 
  . آن گذاردند11»مرغ غربي«

ر آن از عجائب اين مرغ اينكه منقاري بلند و بندبند داشت كه تقريباً در سراس
دهان او كامال از هم باز مي شد و بخوبي . دندانهاي تيز و برنده اي روئيده بود

  !ميتوانست يك ماهي نسبتاً بزرگ را يكجا ببلعد
بدن ماهي هر اندازه ليز و ماهي هر اندازه چابك بود مشكل مي توانست از ميان 

  .آرواره هاي نيرومند و مجهز بدندان او در برود
 امروز بپاي او نمي رقيب بود و هيچيك از مرغان شناگراو در شناگري بي 

  .رسيدند
پاهاي نيرومند او كه مجهز به پرده هاي قوي بود كار پاروهاي قهرمانان قايقراني 
را مي كرد و بكمك آن امواج آب را با بدن كامال دوكي شكل وسيله صاف خود 

  .ميشكافت و بدنبال شكار خود مي دويد

                                                 
 western birdـ  11
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نهمه كه در شناگري مهارت داشت در پرواز كردن ناتوان بود با اي» مرغ عربي«ولي 
اصال نميتوانست پرواز كند، گر چه از سلسلة مرغان بود، ولي اگر تعجب نكنيد اسوال 

  .فراوان او اثر مختصري از جاي دو بال ميشدنداشت، فقط زير پرهاي نسبتاً » بال«
رود، زيرا پاهاي او در و از همه مهمتر اينكه او در خشكي هم نميتوانست راه ب

قسمت عقب بدن قرار داشت و قدرت نداشت تعادل بدن خود را روي آن حفظ كند، 
  .و بعالوه پاي او به پارو شبيه تر بود تا به پاي راه رفتن

ولي او چه غمي داشت، زندگي و خواب و خوراك و گشت و تفريح و استراحت 
  ة درياها بي رقيب بود؟او همه در آب بود، مگر نه او در شناگري در صحن

تنها او يك احتياج بخشكي داشت، احتياجي كه بر آوردن آن براي او مشكل بود 
در همان ساحل دريا در آنجا و او را رنج ميداد، و آن اين بود كه ميبايست در خشكي 
  .كه از امواج كوه پيكر دريا خبري نبود تخم گذاري كند

تي بود افتان و خيزان خود را بخشكي حيوانك ـ طبق يك الهام مرموزـ بهر زحم
مي رسانيد و براي حفظ نسل خود كوشش فراوان مي نمود و در آنجا تخم گذاري 

استفاده ميكرد و تخم ! آشيانه هاي شناورمي كرد، و از اين شگفت آورتر اينكه از 
  12.خود را در آن مي گذارد
  !گياهان گوشتخوار

چيز » گياهان گوشتخوار«شنيده ايم، اما  بسياد ديده ايم و »حيوانات گياهخوار« 
  .عجيبي بنظر مي رسد، و شايد عده اي آنرا افسانه تصور كنند

گياه چگونه ميتواند حركت كند، صيد نمايد، هضم كند، وانگهي گوشت چه 
 شاعرانه يا  ظريف گياه دارد، حتماً اين موضوع از خيال پردازيهايتناسبي با اندام

   ! جهانگردان استاغراق گوئيهاي سياحان و

                                                 
  .استفاده شده است» موريس پاركر«ـ در اين بحث از نوشته هاي دانشمندان معروف علوم طبيعي  12
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ولي مطمئن باشيد چنين نيست، دانشمندان علوم طبيعي امروز انواع زيادي از 
گياهان گوشتخوار كشف كرده اند كه اگر تعجب نكنيد حس و حركت هم دارند، و 

  !با چابكي طعمه خود را بدام مي اندازد
 و موضوع حركت آنهم حركت سريعي كه بتواند حشرات گريزپا را غافلگير كند

   .بدام اندازد از عجائب زندگي اين نوع گياهان است
از حركت گياهان مانند حركت محسوس گل ولي با توجه به نمونه هاي ساده اي 

آفتاب گردان بسمتي كه خورشيد گردش ميكند و با توجه باينكه مرز مشخصي را كه 
 واقعيت ندارد، سابقاً ميان گياهان و حيوانات تصور مي كردند امروز از نظر دانشمندان

  .و اين دو با هم ريشه هاي مشترك دارند، زياد عجيب بنظر نميرسد
حق اينست كه در جهان آفرينش هيچ چيز عجيب نيست، و تجلي حيات در 
چهره هاي فوق العاده مختلف، و تنوع زائد الوصف جانوران و گياهان بقدري دامنه 

  .زددار است كه همه چيز را در نظر آسان و ممكن مي سا
: مي افتد كه مي گويدابوعلي سينا اينجاست كه انسان بياد گفته فيلسوف بزرگ 

آنچه از موضوعات عجيب ميشنويد فوراً انكار نكنيد و مادامي كه دليل قاطعي بر «
  .»عدم آن در دست نيست احتمال بدهيد صحت داشته باشد

دهيد صحت احتمال ب: بدون مدرك بپذيريد مي گويد:  توجه كنيد او نميگويد
  .داشته باشد

علوم طبيعي عصر ما، بهر حال گزارش زير را باتكاء تحقيقاتي كه دانشمندان 
دربارة اين نوع مدير موزه ملي تاريخ طبيعي فرانسه » پروفسور لئون برتن«مخصوصاً 

  :گياهان عجيب كرده اند، تهيه نموده و از نظر خوانندگان محترم ميگذرانيم
گياه گوشتخوار ديده شده كه تنها ده  نوع 450تاكنون : داين دانشمندان مي گوين

  :نوع آن در كشو فرانسه وجود دارد، معروفترين آنها گياهان زير است
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   ـ آلدروداند١
اين گياه يكي از گياهان گوشتخواري است كه در كشور فرانسه در ايالت 

  . مي رويد كه در غرب اين كشور و در ساحل اوقيانوس اطلس قرار دارد،»ژيروند«
. است و لذا آنرا گياه مگس خواريا مگس گير مي نامند» مگس«خوراك اين گياه 

  .ساختمان آن ظاهراً ساده ولي در واقع بسيار اعجاب انگيز است
اين گياه داراي برگ دو پارچه اي مخصوصي است كه مانند دو صفحه كتاب باز 

روي . ئين بهم چسبيده استو بوسيله لوالي مخصوصي از پادر برابر هم قرار گرفته 
  .برگهاي اين گياه را كركهاي حساسي پوشانيده است

هنگاميكه يك مگس بخت برگشته بĤن نزديك گردد و پاها يا بدن او باين كركها 
تماس پيدا كند، دو صفحه مزبور بسرعت بسته مي شود و حيوانك در آن ميان 

ز برگ ترشح مي كند تدريجا زنداني مي گردد، و باالخره بر اثر شيره مخصوصي كه ا
  !.هضم و جزء بدن گياه مي شود

  

   ـ ديونه٢
 مي باشد، با »تله لوالئي«ـ يكي ديگر از گياهان حشره خوار است كه مجهز به 

اين امتياز كه انقباض صفحات برگهاي آن هنگام تماس حشره بقدري سريع انجام 
ه ااين گي!. ان بسالمت ببردگيرد كه كمترحشره اي مي تواند از دام آن فرار كند و ج

  .وب ميگرددسيك منطقه مرگ حتمي براي اينگونه حشرات مح
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   ـ درورزا٣
مي رويد داراي برگهاي سرخ رنگي است » رامبوي يه «اين گياه كه در جنگلهاي 

كه روي آن شاخكهاي باريكي شبيه به مو ديده مي شود و در انتهاي هر يك از آنها 
  .غده اي وجود دارد

ان اينكه نقطه آرام و دنجي را مكند و بيخبر بگيكه مگس مفلوك راه را گم هنگام
پيداكرده روي برگهاي اين گياه بنشيند، ناگهان شاخكها از اطراف روي سر او مي 

  .ريزند و او را دست بسته بدرون برگ ميكشانند
خود برگ تدريجا منقبض شده و تقريباً پس از يك ربع ساعت بحال انقباض 

 مي آيد و ممكن است چند روز باين حالت باقي بماند، خدا ميداند در اين كامل در
چند روز چه بر سر آن حشره بينوا خواهد گذشت، زيرا در ميان ترشحات چسبنده 

  .برگ مجبور است تدريجاً هضم شده و جذب گياه گردد
  

   ـ نپانتس۴
 شاخة در انتهاي.  استرشتخواواين گياه يكي از عجيب ترين نوع گياهان گ

ك وجود دارد كه دهانه آن رو بطرف چباريك اين گياه چيزي شبيه به كوزة كو
  .باالست، و درب مخصوصي دارد كه در حال عادي باز است

مي باشد اهميت ! اين كوزه دام خطرناكي براي حشرات بي احتياط و سر در هوا
  :اين خطر هنگامي روشن ميشود كه مالحظه كنيم

 ها هميشه عسل چسبناك و شيريني وجود دارد كه در درون اين كوزهاوال 
حشرات شكم پرست كمتر ممكن است از آن چشم بپوشند بخصوص اينكه مستورة 

  !اين عسل روي جدار بيروني كوزه نيز بچشم مي خورد



80 
 

 رنگ كوزه ها بقدري زيبا و شفاف است كه حشرات خوش ذوق را بسوي ثانيا
زيبا بحشرات چشمك ميزند و آنها را آن عسل شيرين و اين رنگ . خود ميكشاند

  .بدرون كوزه دعوت ميكند
كوزه گرديد فوراً دهانه آن بسته مي  اگر حشره اي اسير هواي نفس شد و وارد

  .شود، و او را در زنداني كه هرگز خالصي از آن متصور نيست گرفتار ميكند
 معدي روي اين كوزه براي اين گياه حكم معده را دارد و شيرة درون مانند شيره

  .ه تأثير كرده و آنرا بصورت قابل جذب بيرون مي آوردرحش

   ـ اوتکولرير۵
ـ يكي ديگر از گياهان مگس گير و حشره خوار است، با اين تفاوت كه اين گياه 

 آب باال آمده و دام مگس قاها مي رويد و شاخه هاي آن از اعمدر مردابها و باتالق
ار مانندي است با برگهاي كوچك شبيه به گير خود را كه عبارت از برگهاي نو

همانطور كه اشاره شد ... . با دهانهاي پر كرك، بر سطح آب مي گستراند» مشك«
  .گياهان گوشتخوار منحصر باينها نيست و انواع و اقسام فراواني دارد

قابل توجه اينكه دانشمندان اظهار اميدواري ميكنند روزي بيايد كه بر اثر پيشرفت 
 شناسي بشر بتواند مقادير زيادي از اين گياهان را در باغچه هاي منازل يا علم گياه

كنار استخرها پرورش دهد و با استفاده از اين وسيله سالم طبيعي بجنگ مگس و 
  .بعضي ديگر از حشرات موذي برود

ن نوع حشره كشهاست زيرا يبديهي است اين مگس گير و حشره كش سالمتر
ن حشرات مورد استفاده قرار مي گيرد باالخره يكنوع ماده مواديكه معموال براي كشت

در هر حال ولي . سمي است اگر چه سميت آن براي انسان بسيار ضعيف مي باشد
هوا را از صورت طبيعي بيرون ميبرد، اما گياهان حشره خوار مسلماً اين عيب را 

  .ندارند
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و » اهان آدمخوارگي«بارة ان و جهانگردان مطالب گوناگوني دردر خاطرات سياح
بعضي از دانشمندان مي گويند ممكن است اين گياهان . ديده مي شود» ميمون خوار«

انواع بزرگ تري از همان گياهان حشره خوار باشند كه بر اثر رشد زياد در 
سرزمينهاي مستعد، قدرت بيشتري پيدا كرده اند و ميتوانند حيوانات بزرگتري را در 

  . يا ريشه هاي خود محبوس ساخته و تدريجاً جذب كنندالبالي شاخه ها و برگها،
مشاهدة اين صحنه هاي عجيب در جهان آفرينش ما را بي اختيار بياد شعر 

  :مي اندازد» سعدي«معروف 
  اينهمه نقش عجيب بر در و ديوار وجود
  !هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديوار

  
  با اينهمه دليل اينهمه منكران چرا؟

  وم طبيعي در صف اول خداپرستان نيستند؟چرا متوليان عل
شايد نخستين چيزي كه بفكر جوانان تحصيل كرده هنگام مطالعة بحثهاي سابق ما 

حقيقت بزرگ در اسرار حيرت انگيزي كه در هر  درباره خداشناسي، و جستجوي اين
ميرسد و موجب ناراحتي فكر آنها ميشود  گوشه و كنار جهان هستي نهفته است،

  :اينست كه
اگر راستي يكي از راههاي روشن خداشناسي مطالعة اسرار جهان طبيعت است، «

پس چرا بسياري از علماء علوم طبيعي كه خود پايه گذاران اين علوم و كشف 
  !كنندگان آن اسرارند در صف خدانشناسان و ملحدين قرار دارند؟

: عدي ميشناسيم و بقول سما از يك برگ درخت و ساختمان عجيب آن خدا را
چرا دانشمندان گياه شناسي كه عمري را » هر ورقش دفتريست معرفت كردكار«

بمطالعه گياهان و درختان مختلف و اسرار آنها گذرانده اند باين حقيقت بزرگ پي 
  !نبرده اند؟
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ما با اطالعات ناقصي كه درباره ساختمان اتم و نظام الكترونها و پروتونها و 
س ايمان آورده ايم؛ آيا تعجب آور نيست كه در ميان نوترونها داريم بĤن ذات مقد

  دانشمندان اتمي كساني يافت شوند كه بخدا ايمان نياورده باشند؟
معلومات ما دربارة اسرار جهان طبيعت غالباً از دست دوم و سوم : خالصه اينكه

 و در آزمايشگاهها دست اول در اختيار آنهاستگرفته شده، چرا آنهائي كه معلومات 
باندازه ما به . ها يا با وسائل ديگر اين حقايق را با چشم خود ديده اندا پشت تلسكوپي

  !نكات توحيدي آنها توجه نكرده اند؟
فراموش نميكنم يك جوان تحصيل كرده و اهل مطالعه مكاتبات دامنه داري بر 

داشت، ايرادات گوناگوني در نامه هاي خود براي » نويسنده«سرموضوع خداشناسي با 
چيزي .  نشان ميدادمن مينوشت و شور و عشق فوق العاده اي براي حل مشكل خود

كه بيش از همه در البالي ايرادات او خودنمائي ميكرد همين اشكال بود كه بصورت 
براي او در آمده بود و با توضيحاتي كه طي نامه هاي متعدد » عقد بزرگ روحي«يك 

ن ايراد براي بسياري از جوانان تحصيل در هر حال اي. داده شد تدريجاً گشوده شد
  .كرده، مخصوصاً در اوائل تماسشان با افكار دانشمندان علوم طبيعي، پيدا ميشود

×××  
ولي با اينهمه بايد دانست اهميت اين ايراد بيشتر براي كساني است كه از دور 

سي منظرة مخالفت جمعي از دانشمندان طبيعي يا مبارزه آنها را با عقيده خداشنا
تماشا ميكنند، اما هر قدر بگفتگوهاي طرفين و ريشه هاو علل آن آشناتر شويم ساده 
تر و عادي تر بنظر ما جلوه ميكند، تا آنجا كه با در نظر گرفتن علل اين مبارزه و 

چنين : مخالفين بوجود آورده است خواهيم گفت يرا براجهاتي كه اين طرز فكر 
  : اينك شرح مطلب!...مخالفتهائي طبعاً پيش ميĤيد

×××  
 عناوين زير شرح داده در پاسخ ايراد فوق نظر شما را بچند مطلب كه تحت

  :ميشود جلب ميكنيم
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  . ـ آيا تحقيق كنيم يا تقليد؟1
  . دانشمندان طبيعي خدا نشناسند؟  ـ آيا همة2
  . ـ معرفي ناقص و تفسيرهاي غلط 3
  .برد ـ مقياس علوم طبيعي را در همه جا نميتوان بكار 4
  . ـ انتقام از پاپ و كليسا5
   ـ طبيعت از نظر ماديها چيست و چه صفاتي را دارد؟6
  . ـ غرور علمي7

×××  
  

  آيا تحقيق کنيم يا تقليد؟
بديهي است اگر ما موضوعي را با استدالالت قطعي عقلي تشخيص دهيم، 

ا رد ما بطوريكه جاي هيچگونه ترديدي در آن باقي نماند، مخالفت اين و آن نميتوان
از قبول آنچه با مطالعه و تحقيق كافي دريافته ايم باز دارد، و اال تقليد كوركورانه از 

  .ديگران كرده و تشخيص قطعي و استقالل فكري خود را پايمال نموده ايم
آري اگر مخالفين ما افراد دانشمند و فهميده اي باشند مخالفت آنها اين وظيفه را 

دقت و   نظر كرده و بايدد مقدمات تشخيص خود تجه درشايد براي ما ايجاب كند ك
 مطلب را دنبال كنيم، ولي اگر باز با توجه بهمة اين جهات اًمطالعه بيشتري مجدد

نقطة ضعفي در مقدمات استدالل خود نيافتيم ـ بلكه راسختر شديم ـ بايد بدنبال 
ن راه تنها م كه در اييهمان تشخيص خود قدم برداريم، مخصوصاً اگر مالحظه كن

  .نيستيم و اكثريت دانشمندان و فالسفه با ما همراهند
 و بايد ددر اين صورت اطمنيان پيدا ميكنيم كه مخالفين ما بعللي در اشتباه افتاده ان

ها دست بمطالعه وسيعتري بزنيم، البته قبل از چنين مطالعه ناه آببراي كشف علل اشت
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... درك جزئيات و تفصيل آن منوط بمطالعه استاي اجماالً اشتباه آنها را ميدانيم فقط 
  .اين روش تمام كساني است كه از خود استقالل عقلي و فكري دارند

مطلب عيناً همين است، ) يعني خداشناسي از راه طبيعت شناسي(در بحث ما 
قدرت استدالل در اين بحث، باندازه اي است كه جاي هيچگونه شك و ترديدي 

نظر و تكرار مطالعه هر بار ما را راسختر و مطمئن تر از پيش باقي نميگذارد، تجديد 
ميسازد، اكثريت فالسفه جهان و بيشتر علماء علوم طبيعي نيز در اين راه با ما موافقند، 
. با اين وضع جاي ترديد نيست كه مخالفين ما در اين مسأله بعللي باشتباه رفته اند

طور مشروح ضمن بحثهاي آينده خوشبختانه ما اين علل را كشف كرده ايم و ب
  .توضيح داده خواهد شد

  

   در دل دانشمنداننور حق
  آيا همه دانشمندان طبيعي راه الحاد مي پويند؟

برخالف آنچه بعضي تصور ميكنند اكثر دانشمنداني كه در علوم طبيعي صاحب 
نظرند نه تنها خدانشناس نيستند بلكه در صفوف اول موحدين و خداپرستان جاي 

منظور در اينجا اصل قبول توحيد است كار بقبول دستورات و تعاليم مذهبي (ند دار
و پاره اي عبارات از آنها نقل شده كه عاليترين مفاهيم توحيد را منعكس ) نداريم
  :اينك بچند نمونه آن اشاره ميشود. ميسازد

هر قدر دائره علم وسيعتر «: كه از بزرگان علماي هيئت است ميگويند» هرشل«
يگردد براهين دندان شكن و قويتري براي وجود خداوند ازلي و ابدي بدست م

  ؛!ميĤيد
در واقع علماء زمين شناسي و رياضي دانها و دانشمندان فلكي و طبيعي دانها 

  !.» كه كاخ علم يعني كاخ عظمت خدا را محكم برپا سازندددست بدست هم داده ان
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اهميت علوم طبيعي «: وز ميگويديكي ديگر از دانشمندان بزرگ امر» مونت نل«
بلكه ) و باحتياجات ما پاسخ ميدهد(تنها از اين نظر نيست كه عقل ما را سير ميكند 

اهميت بيشتر آن از اين جهت است كه عقل ما را باندازه اي باال ميبرد كه عظمت خدا 
  !.»را درك ميكنيم و ما را باحساسات اعجاب و اجالل ذات او زينت ميدهد

يكي از طبيعي دانها معروف كه در موضوع ساختمان نباتات كشفيات و  »ليته«
خداي جاوداني، خداي ازلي و بزرگ، با خبر از «: تحقيقات قابل توجهي دارد، ميگويد

من نتوانستم او را ! آشكار و نهان و قادر متعال از مقابل چشمان من عبور كرده است
  .در مقابل خود به بينم

 او بر صفحة روح تابيد و منعكس گرديد؛ و در نتيجه ولي پرتو عظمت و قدرت
من اثر او را در تمام اين انعكاس روح مرا در بهت و تعجب و حيرت انداخته بود؛ 

 حتي  و مخلوقاتو در تمام اين موجوداتمخلوقات و موجودات مشاهده نمودم، 
ت و قوتي در كوچكترين آنها، در آن موجوداتي كه ابداً بچشم ديده نميشوند چه قدر

  .»چه كمال غير قابل توصيفي در آنها ديده ميشد؟... چه عقلي؟... بكار رفته بود؟ 
كلمات مفصلي در » قانون جاذبة عمومي« دانشمند معروف طبيعي و مبتكر »نيوتن«

  :اين قسمت دارد كه ضمن آن ميگويد
ما با مطالعه گوش ميفهميم كه سازنده آن، قوانين مربوط بصوت را كامال «

 پيچيده مربوط بنور را ميدانسته و از مطالعه نظم ننده چشم تمام قوانيزيدانسته و سام
  .13»كه آنها را طبق نظم مخصوص اداره ميكند ميبريم» حقيقت بزرگي«افالك پي بĤن 
ن يرگترزببان چند نفر از زد براي تكميل اين بحث اينحقيقت را از ياجازه بده

ه اي از علوم طبيعي تخصص داشته اند نقل كه هر يك در رشتدانشمندان قرن ما 
  .كنيم

                                                 
 تأليف محمد فريدوجدي و كتاب »بر ويرانه هاي مذهب مادي«اين كلمات را از دائرة المعارف فريدوجدي و كتاب .  13

  . تأليف فالماريون فرانسوي نقل كرده ايم»خدا در طبيعت«
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  .از زبان يك مهندس طراح مغز الكتروني
  يك فيزك دان معروف
  يك شيمي دان با سابقه
  يك زيست شناس اليق

  :و يك طبيب و جراح ماهر بشنويم
×××  

  
  :ميگويد» مغز الكتروني« ـ دكتر كلودهداوي طراح 1

را كه بتواند » ماشين الكتروني«ك چند سال پيش من مأموريت داشتم كه طرح ي
براي اين كار . در مدت كمي فرضيه ها و معادالت مشكل دو بعدي را حل كند بريزم

مكانيكي و چرخهاي متعدد استفاده كردم، و ها المپ حبابي و اسبابهاي الكترو از صد
 كوچك در اداره كميته در يك اطاق» مغز الكتروني«باالخره اين ماشين يعني 

  .كار گذاشته شد» لنگلي فيلد« هواپيمائي شهر مشورتي
روي يك طرح براي من پس از سالهاي طوالني كار و تحمل رنجهاي فراوان 

مشكل است قبول كنم كه اين پيچ و مهره ها بدون مداخلة يك طراح باهوش 
  .خودبخود در جايشان قرار گرفته باشند

ار مستقل و در عين حال حال توجه كنيد كه دنياي محيط ما پر از طرحهاي بيشم
از مغز الكتروني من پيچيده تر  بهم مربوطي است كه هر يك بنوبة خود صدها مرتبه

جائي كه براي ماشين حساب من طراحي الزم بود چگونه . و عجيب تر مي باشند
ممكن است براي بدن من با اينهمه خصوصيات فيزيكي و شيميائي و زيستي طراحي 

ي جهان هستي كه من جزء ناچيزي از آن هستم طراحي الزم الزم نباشد؟ مسلماً برا
  .است
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 يا هر نام ديگري كه مايل هستيد، روي آن بگذاريد از دو راه »نظم و طرح«اين 
و با توجه باينكه هر قدر . »اراده« يا در نتيجه »تصادف«در نتيجه : ميتواند بوجود آيد

 اكنون كه ما در ميان اين ل تصادف كمتر ميشود،انظم و ترتيب بيشتر باشد احتم
  .»طرحهاي نامتنهاي قرار گرفته ايم من راهي جز ايمان بخداي تواناي اليزال نمي بينم

×××  
علوم با توسعة «: دانشمند فيزيكدان معروف ميگويدست فدكتر ادوين  ـ 2

اطالعات مربوط به فيزيك هسته اي، در جستجوي جهان باين نتيجه رسيده است كه 
 تركيبات آنها از عمل متقابل ذرات اصلي بوجود آمده و تمام اجسام تمام عناصر و

جهان در  نتيجه اجتماع پروتونها و خواص آنها در شرائط و اوضاع گوناگون ايجاد 
از كجا آمده و چرا اين خواص را داراست مسئله ايست كه » پروتون«شده اما خود 

  !علوم هنوز نتوانسته اند پاسخ مثبتي بĤن بدهند
 وجود »مقنن عالي« طبيعي باين نتيجه ميرسيم كه يك ندقت و بررسي در قوانيبا 

ده و در هنگام آفرينش اين خواص را به و ثابت طبيعت را وضع نمندارد كه قواني
 آن سرچشمه از ي طبيعصانها داده است كه تمام خوالكترونها و پروتونها و نوترو

  .ميگيرند
نيم مي بينيم موضوع خيلي پيچيده تر است، هنگامي كه بجهان حيوانات نگاه مي ك

مواد اوليه موجودات زنده را » كربن«و » هيدروژن«و » اكسيژن«: سه عنصر اصلي
در .  يافته اندو كمي از عناصر ديگر با آنها تركيب» ازت«تشكيل ميدهد، و مقداري 

 كه به از مواد نامبرده وجود داردمليونها اتم جسم ساده ترين و كوچكترين حيوانات 
نسبتهاي خاص و اشكال مخصوصي با هم تركيب يافته است، اگر با حساب 
احتماالت امكان تصادف و تركيب اين عناصر را حساب كنيم خواهيم ديد كه نتيجه 

  .است» صفر«باندازه اي كوچك است كه ميتوان گفت 
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همين حيواني كه . را در نظر بگيريم) يعني انسان(اكنون عاليترين حيوانات 
آيا ممكن است اين موجود تصادفاً بر اثر . يخواهد در قوانين طبيعي مداخله كندم
بوجود آمده باشد؟ چرا نگوئيم سازنده اين موجود » تركيب خود بخود عناصر«

  شگفت انگيز چنين اراده كرده است؟
چرا ما در موضوع پيدايش جهان و موجودات گوناگون آن از يك كلمه ساده يعني 

اما اين كلمه گر چه ساده است ولي شكوه و عظمت آسماني ! كنيم؟اجتناب » خدا«
  »دارد
در طبيعت بهر سو نگاه كنيم نظم : شيميدان مشهور ميگويدآدلف بوهلر  ـ دكتر 3

گوئي دنيا بسوي مقصد مشخصي سوق داده ميشود، اين معني . و مشيت نمايان است
  .در عالم اتم كامال روشن است

از روي يك مدل بوجود آمده اند، و » اورانيوم«گرفته تا » هيدروژن« اتمها از متما
هر اندازه اطالعات ما راجع به الكترونها و پروتونهائيكه عناصر مختلف را تشكيل 

  .داده اند بيشتر ميشود، بيشتر متوجه نظم و هم آهنگي جهان ماده ميشويم
انين طبيعي ي نمي تواند قولبشر ميتواند مجهوالت طبيعت را كشف و درك كند، و

  .را خلق و ايجاد نمايد، اين خداست كه قوانين طبيعت را وضع ميكند
هر قانوني كه بشر كشف ميكند او را يك قدم بخدا نزديكتر ميسازد و خدا را 

  .»بهتر باو ميشناساند
×××  

ن ورئيس قسمت زيست شناسي دانشگاه استتسدكتر آلبرت وينچستر  ـ 4
در . ا مطالعه در حيات موجودات زنده استرشتة من زيست شناسي ي «:ميگويد

سراسر دستگاه پرشكوه آفرينش، از افالك و كهكشانها و خورشيدها، نقشي زيباتر از 
  .نيستموجودات زنده 
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را كه در كنار جاده روئيده است در نظر بگيريد آيا تاكنون » بوته شبدري«همين 
برابري » گياه خودرو« اين اينهمه ماشين آالت شگرفي كه بشر ساخته است ميتواند با

اين شبدر ماشيني است بتمام معني شگفت آور و حيرت انگيز؛ ماشيني است كند؟ 
كه دائما رشد ميكند هر روز هزاران نوع فعل و انفعال فيزيكي و شيميائي انجام 

  !...ميدهد
مخالف يكديگرند و هر » مذهب«و » علم«بسياري از اشخاص عامي ميپندارند كه 

اين سخني بود كه در . م را انتخاب كرده از مذهب صرف نظر نموده استكس راه عل
  .آغاز تحصيل يكي از بستگانم بمن ميگفت

سالها تحصيل و مطالعه با كمال مسرت ميتوانم  زولي خوشبختانه امروز من پس ا
اقرار كنم كه در ايمان من كوچكترين خلل و تزلزلي راه نيافته بلكه روز به روز پايه 

  .م استوارتر شده استاعتقاد
د و شخص در پرتو آن خداي خود را بهتر ميشناسد يعلوم بر بصيرت انسان ميافزا

، هر كشف تازه اي كه در دنياي قدرت و آفرينش او را بيشتر درك ميكند  وتو عظم
علم بوقوع مي پيوندد صدها مرتبه استواري ايمان انسان را زيادتر ميكند و آثار شرك 

اني را كه كم و بيش در باطن معتقدات ما وجود دارد از بين ميبرد و و وسوسه هاي نه
  !.»جاي آنرا به افكار عالي خداشناسي و توحيد مي بخشد

×××  
  
  :طبيب دانشمند و جراح ماهر ميگويددكتر ارنست آدلف  ـ 5

با وسائل طبي و  اين پس بايد جسم مريض را من باين نكته پي برده ام كه از
  ... او نسبت بخدا معالجه نمايمن ايمات و روح او را با تقوي كنمنجراحي درما

اتفاقاً اين تجربه و استنتاج من مصادف با پيدايش يك نوع بيداري در علم پزشكي 
  .بيماران» عامل رواني«اطباء به شده كه آن عبارت است از توجه 
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ه  بيماراني كه در شهرهاي بزرگ آمريكا ب درصد80 ثابت شده كه مثال امروز
 درصد 80نيمي از اين و در حدود طبيب مراجعه ميكنند يك عامل مهم رواني دارند 

اين را نيز بايد !. هيچگونه علت جسمي براي تشخيص بيماري خود نشان نميدهند
توجه داشت كه اينگونه اشخاص واقعاً بيمارند، بيمار خيالي نيستند؛ و اگر طبيب 

  .هد نموداعلت آنرا پيدا خومعاينه بيمار دقت كند  متوجه باشد و در
علت اصلي اينگونه بيماريها چيست؟ بنظر پزشكان رواني مهمترين علل آن 

 ،معصيت و گناه، كينه توزي، نداشتن عفو و گذشت، ترس، اضطراب: عبارت است از
محروميت و شكست، عدم تصميم و اراده، شك و ترديد، حسد، خودپسندي، و 

دم هم معروف است زخم معده نتيجه غذائي نيست همانطور كه ميان مر... افسردگي،
  !...كه مريض ميخورد بلكه نتيجه افكاري است كه بيمار را ميخورد

اگر انسان با آفريدگار جهان رابطه اي پيدا كند در وجود او همĤهنگي خاصي 
آري . ايجاد ميشود و اگر اين رابطه قطع شود بدن آماده بيماريهاي گوناگون مي گردد

و هم ه است، د دارد و با تجارب فراواني وجود پاك او براي من ثابت شخدا وجود
  14»!...اوست كه استخوانها و دلهاي شكتسه را شفا مي بخشد

  
  . ـ تفسيرهای غلط و آميختن حقايق با خرافات٣

عظمت حقايق  نادان و دينداران خرافي بر پايهم ضرباتي كه دوستان يگمان نميكن
ه اند كمتر از حمالت دشمنان دانا و مخالفين سرسخت زند» توحيد«دين مخصوصاً 

اي انحراف اين رن دليل ميتوان گفت نخستين علت بيمذاهب آسماني بوده باشد بهم
 از دانشمندان مادي از اصل توحيد آميختن حقايق مذهبي مخصوصاً معارف هدست

ن خرافات است كه از طرف جمعي از منتسبين باديا ت خدا باامربوط بذات و صف
  .صورت گرفته است

                                                 
مجموعه نظريات چهل دانشمند بزرگ درباره خدا اثبات وجود خدا براي توضيح و اطالع بيشتر در اين بحث به كتاب .  14

  .مراجعه فرمائيد) تأليف جان كلورد مونسما(
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مخصوصاً اين نكته را بايد در نظر داشت كه علماء طبيعي غالباً در محيطهائي 
پرورش يافته اند كه تحت نفوذ پاپ و كليسا بوده است، اينهم معلوم است كه ارباب 

 مسيحي با خرافات، يد طوالني داشته اند يني دالكليسا در موضوع آميختن حقايق ع
ساير حقايق ديني را در نظر آنها كوچك جلوه داده  ة كافي خدا وو اين جريان بانداز

  .است
بما معرفي » تورات و انجيل« نميگوئيم، باور كنيد خدائي كه اينرا از روي تعصب

ميكند خداي عجيب و غريبي است اين خداي خيالي خيلي عاجز و ناتوان، بي خبر و 
  !.، حسود و دروغگو تشريف دارد بي اطالع
از سر  د، خدائي كه باندازة يك قهرمان كشتي زور و قوت ندارد و دهيفانصا

گالويز مي شود و باالخره با خواهش و التماس لقب » يعقوب«شب تا بصبح با 
 سفر 32 باب 24آيه  (د سر او بردارزرا به يعقوب رشوه ميدهد كه دست ا» اسرائيل«

پهناور و   عظيم وآيا چنين خدائي ميتواند آفريننده آنهمه آسمانهاي) پيدايش
  !.ستارگاني كه مليونها سال طول ميكشد تا نور آنها بما برسد، باشد؟

» سنگ بستي از ياقوت«خدائي كه مانند كوهنوردان باالي قله كوه رفته و روي 
نشسته و موسي و هارون و هفتاد نفر از بني اسرائيل او را با چشم خود تماشا كردند 

ه ميتواند در همه جاي عالم باشد و سرتاسر عالم چگون)  سفر خروج24 باب 9آيه (
  هستي، از اعماق درياها تا اوج آسمانها، را اداره كند؟

خدائي كه صبح زود هنگام وزش نسيم ماليم بهاري در باغ عدن ميخرامد و آدم، 
مي گويد در !  او صدا ميزند آدم، كجائياو مخفي ميدارد خود را پشت درختان از نظر

وم ميشود آدم و حوا دسته گلي بĤب داده اند واز درخت لخره معاالب! پشت درختها
شده، در حالي كه خداوند » آدم«خورده اند و بهمه چيز عالم شده، و باصطالح » علم«

بعداً خدا پيش !!... قبال بĤنها گفته بود از اين درخت نخوريد كه اگر خورديد ميميريد
تنگ شود و عرصة الوهيت را بر خدا خود فكر ميكند و باين ترتيب مثل خدايان مي
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خواهد كرد، لذا بفرشتگان دستور مي دهد هر چه زودتر او و همسرش را از بهشت 
  ).باب سوم سفر پيدايش! (بيرون كنند

ي و ملكات فاضله و آنهمه علم و اطالع ميتواند آن ال اين خدا با اين صفات عاآي
ه با هيچ وسيله اي ديده موجود بي نهايت كوچك كنظم حيرت انگيز را در دل 

بوجود آورد و الكترونها را با سرعت سرسام آوري در مدارهاي » اتم«يشود يعني من
فوق العاده دقيقي بگرد هسته مركزي بگردش در آورد؟ كدام آدم باسواد است كه زير 

  ! برود تا چه رسد بيك دانشمند محققخدائيبار چنين 
وم طبيعي بكلي نسبت بحقايق ديني، از بنابراين اگر يك دسته از دانشمندان عل

ن وچ«... . جمله اصل توحيد، بي اعتنائي كردند آنقدر هم بي جهت نبوده است
  ».نديدند حقيقت ره افسانه زدند

آري تنها خطائي را كه اين دسته مرتكب شده اند اينست كه نبايد اين حقيقت 
 كه دقدر تنزل داده انآنهائي كه مقام خدا را آنبزرگ را از ارباب كليسا گرفت، 

  !گاهي او را در شكم مريم و زماني باالي چوبة دار جاي ميدهند
اي اسرارآميز طبيعت را شكافت و ذات بي مثال او هبايد با نور علم و دانش پرده 

آلوده شدن .  در پشت آن مشاهده كرد، چنانكه ديگران كردند»چشم عقل و خرد«را با 
 نبايد سبب شود كه يك دانشمند واقع بين از تايك حقيقت بزرگ با مشتي خراف

  .چشم بپوشد» خرافات«همة آنها بعنوان 
×××  

  
  اشتباه در مقياس

كساني كه بعلوم مختلف آشنائي دارند ميدانند كه مسائل هر علمي مقياس 
آن سنجيده شوند، در مسائل رياضي سر و كار مخصوص بخود دارد كه بايد بوسيلة 

تواند وضع ي م مختلف است كهت نسبتهاي عددي و معادالبا اعداد است و روابط و
هر مسئله اي را روشن سازد، در مطالعة ادبيات هر زبان سر و كار ما با كلمات و 
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 از صاحبان اصلي آن زبان هلغات است و لذا نمونه هاي عالي عبارات و جمله هائي ك
جتماعي و اقتصادي رسيده ميتواند مقياس عبارات صحيح و غلط باشد پايه علوم ا بما

رهاست كه بيشتر بر آمارهاي مختلفي است كه از اوضاع اجتماع گرفته ميشود، اين آما
ا اقتصادي را روشن سازد، در تشخيص يتواند صحت و فساد يك نظريه اجتماعي يم

اشعار نغز و آبدار از اشعار مبتذل و بي روح راه منحصر همان عرضه داشتن بر ذوق 
  ... مقياس براي سنجش اين اشعار استتنها است، ذوق سليم

زش روان اتخالصه براي هر علم و هنري يك مقياس معين است كه جز با آن نمي
  . موضوعات مختلف آن علم را اندازه گيري كرد

 هم از اين قانون مستثني نيستند، يعني آنها هم مقياس »علوم طبيعي«بديهي است 
 همه ميدانيم كه مقياس علوم طبيعي سنجيده شوند،مخصوصي دارند كه بايد با آن 

 در حل و فصل مسائل اين علوم بايد حتماً. است» آزمايش و تجربه«منحصراً 
 در دل طبيعت صورت گيرد، هر گونه نظريه و يآزمايشگاهها يا با مشاهدات حضور

عقيده اي كه تجربه آنرا تأييد نكند از نظر اين علوم ارزش علمي ندارد، گاهي ممكن 
هم پيدا كردن،  نام برد تازه ارزش فرضيه علمي را» فرضيه«آنها بعنوان است از 

  .شرائطي دارد
ولي با كمال تأسف، عده اي از دانشمندان علوم طبيعي از اين حقيقت غلفت كرده 

 تمام حقايق هستي را ـ كه طبعاً موضوع علوم مختلفي است ـ فقط داند، و خواسته ان
تا خدا را در سالن «:  همينها هستند كه ميگويند ند؛با مقياس تجربه اندازه گيري كن

  !!.»تشريح زير چاقو تماشا نكنيم باو ايمان نخواهيم آورد
ست كه كسي بگويد تا گلبولهاي خون را پشت دستگاه ناين حرف درست مثل اي

 آزمايشگاه مشاهده نكنيم پرا زير ميكروسكو» اورانوس «ستاره نبينيم يا پتلسكو
  .ان نميĤوريمبوجود آنها ايم
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 يز راچميكنند همه اين آقايان در اين مسأله سخت در اشتباه افتاده اند خيال 
ان هبررسي دقيق ج: يعني» تجربه«بوسيلة تجربه و آزمايش بايد درك كرد، با اينكه 

 طبيعي يافقط بدرد مطالعه و شناخت پديده هطبيعت، بديهي است اين مقياس 
  .ن شناختآن با اتويرا نم... سفي وميخورد، مطالب رياضي، ذوقي، فل

با اين وضع اين انتظار چقدر اشتباه است كه كسي بخواهد آفريدگار طبيعت را كه 
 و خارج از تحت تمام قوانين و مقررات طبيعي است و تطبعاً فوق جهان طبيع

بعبارت ديگر حاكم بر همة آنهاست نه محكوم آنها، زير چاقوي تشريح، آنهم در يك 
  .ه محدود بشري به بيندآزمايشگا

ولي اگر اشتباه نكنم اينها ميخواسته اند همان خدائي را كه ارباب كليسا او را در 
  ! ند در آزمايشگاه در البالي بدن انسان پيدا كنندددل مريم جاي داده بو

  پرده ها باال مي رود
 آنرا از ي تاريخهبراي درك يك حقيقت علمي يا يك حادث كه اين اشتباه است

د مطالعه و بررسي قرار دهيم، زيرا همانطور كه رزا كرده و مستقال موجاير قسمتها مس
در خارج از منطقه فكر ما هر حادثه اي صدها پيوند با ساير مسائل و موضوعات 

تا آنجا كه (تمام ارتباطاتي كه دارد  مختلف دارد، بايد هنگام مطالعه و بررسي نيز با
انسان در صورتي ميتواند از مطالعات .  نظر گرفته شوددر) عقل و فكر ما اجازه ميدهد

خود نتيجه بگيرد كه حقايق را آنچنان كه هست بشناسد، و اين موضوع راهي جز اين 
  .تمام روابط خارجي آن در نظر بگيرد  كه هر مسأله را بادندار

 تراه مطالعه صحيح در همه چيز كه امروز مورد قبول دانشمندان واقع بين اس
 طرز مطالعه است كه كمكهاي شاياني به پيشرفت علوم  باز همين و.راه ميباشدهمين 

  .ق فراواني را در دسترس فكر بشر قرار داده استيكرده  حقا
با آنكه قاعدتاً (» اصل توحيد و خداپرستي«مخالفت جمعي از دانشمندان مادي با 

م لسبت به مبدء بزرگ عآنها كه از اسرار و رازهاي اين جهان پهناور آگاه ترند بايد ن
  .مشمول همين قانون است)  كه آنرا پديد آورده آشناتر باشنديو قدرت
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يعني اگر بعنوان يك حادثة مستقل و جداگانه مورد مطالعه قرار دهيم مسلماً در 
درك علل حقيقي آن گمراه خواهيم شد، حتما بايد تاريخچة اين مخالفت و گذشتة 

  .را بدقت بررسي كنيم) يعني روحانيون مسيحي(ن روحانيو: مبارزات علماء طبيعي
×××  

  
  !ضربتهای انتقامی

 ميالدي ببعد جنبش تازه اي در اروپا براي پيشرفت و توسعة 15از حدود قرن 
و قواي مختلف طبيعي و بهره برداري از آن نيروها » طبيعت«علوم مربوط بشناخت 

قيافه هاي تازه اي » ضت علمينه«در راه رفاه زندگي انسان شروع شد، همراه با اين 
گرديد كه با كوشش بي سابقه در آزمايشگاههاي  از دانشمندان وارد ميدان علوم

  .پرداختندكوچك و بسيار ساده آنروز بمطالعه و كشف حقايق 
قدرت اولياء كليسا و پاپها و : آنروز در اروپا دو نوع قدرت بيشتر وجود نداشت

گام زور آزمائي اين دو نيرو ثابت شده بود كه قدرت سالطين و شاهان وقت، ولي هن
 بنابراين قدرت مزبور بعنوان يك است،) يا الاقل ريشه دارتر(قدرت كليسا بيشتر 

  .قهرمان غير قابل شكست آنروز محسوب ميشد
بدبختانه ـ و باز هم بدبختانه ـ بهمان نسبت كه اين قدرت، بزرگ و خيره كننده 

  !ار داشت فوق العاده كوچك و خرافي بودبود مغزهائي كه آنرا در اختي
» كيش مسيح«يك مشت خرافات و موهومات را با حقايق عالي » متوليان كليسا«

آميخته و بعنوان وحي آسماني بخورد مردم ميدادند، و براي حفظ منافع و موقعيت 
خود ترجيح ميدادند كه مردم براي هميشه در زنجير اسارت جهل و ناداني شخصي 
لذا به توسعه و پيشروي علوم و بيداري افكار كه در جهت مخالف منافع آنها بمانند، 

قرار داشت با نظر بدبيني مينگريستند، سهل است با آن مبارزه نيز ميكردند، و جز 
  .را كه در خدمت كليسا بود برسميت نميشناختند» فلسفه«مقداري از 
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ورات و انجيل است غالب مسائل علوم طبيعي را بحكم اينكه مخالف محتويات ت
) البته تورات و انجيل تحريف يافته آنروز، تشخيص مخالفت هم بميل خودشان بود(

در شمار كفر و زندقه محسوب ميداشتند و طبعاً طرفداران آنها را كافر و مرتد خطاب 
  !ميكردند

جاسوسان دربار پاپ اوضاع .  اروپا را فرا گرفته بودراختناق فكري عجيبي سرتاس
يا به » تفتيش عقائد«محكمه هاي . مراقبت و كنترل شديد قرار داده بودندا تحت ر

در انتظار اين بودند كه صداي كشف علمي تازه اي از » انگيزيسيون«قول اروپائيها 
يك گوشه بلند شود و با تمام قدرت آنرا بكوبند، مجازاتهاي عجيبي كه يكي از آنها 

  .رتدين در نظر گرفته شده بودبود براي كفار و م» زنده زنده سوزانيدن«
 منجم و هيئت دان معروف» گاليله«مجازات محترمانه آنها همان بود كه درباره 

اجرا شد، كه او را توقيف » حركت وضعي زمين«ايتاليائي پس از اظهار عقيده درباره 
و زنداني كردند و تا در مالء عام با يك دنيا خضوع در پيشگاه مقدس پاپ و عرض 

دست ! »حركت زمين«عقيده كفرآميز انه حرف خود را پس نگرفت و از ادب عاجز
  .برنداشت دست از سرش برنداشتند

تاريخ اروپا صحنه هاي تأسف آوري از جنايات ارباب كليسا را در آن قرون در 
بايد در نظر (برابر چشم ما مجسم ميكند كه قبال تصور آن براي ما خيلي مشكل بود 

ورهاي مختلف اسالمي علماء علوم شكانات مسلمانان در  مقارن اين جريداشت كه
ا كتابخانه ها، مدرسه ها، هنآطبيعي را در ميان خود پرورش داده و براي پيشرفت كار 

  !).و رصدخانه هاي آبرومند ميساختند
علوم طبيعي دوش بدوش علي رغم كوششهاي متوليان كليسا روز بروز طرفداران 

 ادامه ميدادند و افكار توده مردم را تدريجاً متوجه اكتشافات علمي به پيشروي خود
محيط كامال «علماء طبيعي كه قبل از هر چيز خود را محتاج بيك . به خود ميساختند
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براي تبادل نظر صريح و صحيح در مسائل مختلف ميدانستند، با استفاده از » آزاد
  .پشتيباني افكار عمومي اعالن جنگ با اولياء كليسا دادند

نسبت جهل و «و سالح برنده علماء طبيعي » تكفير« اصلي حاميان كليسا حربه
بود و باالخره مبارزات نهائي با شدت هر » وي از خرافات بمخالفين دادنرجمود و پي

داران علوم طبيعي ولي ناگفته نماند كه طرف. (امتر ميان اين دو دسته شروع شدمچه ت
كه هيچگونه احتمال اشتباه در هيچيك از چنان مفتون و دلباختة كشفيات خود بودند 

ات خود نميدادند و بيش از آنچه وظيفة يك دانشمند واقع بين است روي آراء ينظر
خود تكيه ميكردند و معامله وحي آسماني را با آنها مينمودند، در واقع هر دو دسته از 

  ).نظر تعصبات نابجا دست كمي از هم نداشتند
يا (ارزه دانشمندان متعصب علوم طبيعي نميتوانستند بديهي است در جريان اين مب
 و اصول اساسي آئين كه تنها با خرافات بجنگند) الاقل خيال ميكردند نميتوانند

حي و اصل خداشناسي را بپذيرند زيرا چنان با يكديگر آميخته شده بودند كه يمس
مذهبي و از  تعليمات ملذا بكي تما. تفكيك ميان آن دو، كار آساني بنظر نميرسيد

را كنار گذاردند و باين ترتيب حقايق عالي تعليمات مسيح فداي » اصل توحيد«جمله 
  . متعصب شدهكشمكشهاي اين دو دست

كم كم ببازار آمد و چشم ) اختراعات و وسائل جديد(فرآورده هاي علوم طبيعي 
ت و گوشها را از هر طرف متوجه خود ساخت و سرانجام اين نزاع دامنه دار بشكس

سا و پيروزي علماء علوم طبيعي منتهي شد و از آنروز يفاحش دربار پاپ و متوليان كل
  .دادند! »ضد علم«آنها بحقايق ديني جنبه 

مدتي گذشت و غوغاي اين نزاع خاموش شد، ارباب كليسا در گوشه اي از 
اجتماع خزيده و تنها بأمور مذهبي خالص با قيد عدم دخالت در تمام شئون 

بميدان علوم  قناعت كرده بودند دانشمندان تازه اي در اين محيط آرام قدم !اجتماعي
گذاردند و با بيطرفي؛ مناسبات مذهب و علوم طبيعي را مورد مطالعه قرار دادند؛ 
ديدند همانطور كه آن اختناق فكري ارباب كليسا غلط بود مبارزات علماء متعصب 
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باين ترتيب ... .  و بيمورد بوده استطبيعي عليه خداپرستي و اصول صحيح ديني بيجا
  .وضع بحال عادي برگشت

كه قاعدتاً جاي آن (اما هنوز در گوشه و كنار افكار ضد مذهبي مربوط بĤن دوره 
ديده ميشود، مخصوصاً در شرق كه مطالب كهنه !) بايد موزه هاي علوم طبيعي باشد

بنابراين بايد .  باشداروپا بقيمت نو فروخته ميشود گويا طرفداران بيشتري داشته
 علوم طبيعي ناعتراف كرد كه قسمت قابل توجهي از مخالفت بعضي از دانشمندا

  .جنبه انتقامي داشته است
×××  

  
  :غرور علمی

آنهم (شايد احتياج بتذكر نداشته باشد افرادي كه ناگهان بچيزي ميرسند 
نشمندان نيز در دا  .زود دست و پاي خود را گم ميكنند) موضوعات مهم و قابل توجه

 كه پيشروي سريع بنابراين جاي تعجب نيست. قانون مستثني نيستند از اين حد خود
و برق آساي علوم طبيعي در قرون گذشته جمعي را چنان مسحور و فريفته خود كند 

  .را بĤن ببازند و همه چيز را غير از آن فراموش كنند» دل و دين«كه باصطالح، 
ي هنگاميكه نهضت علمي اخير باوج فعلي خود نرسيده لذا در كلمات علماي طبيع

مشكل خلقت و راز آفرينش را «مانند : و سخنان اغراق آميز عجيبيبود رجز خوانيها 
هر چه غير از معلومات «! »امروز مجهولي در مقابل علوم وجود ندارد«! »حل كرده ايم

  .مو مانند اينها مكرر مشاهده ميكني! »ما باشد ارزش علمي ندارد
اين غرور علمي كه براي اين افراد تقريباً يك حال طبيعي است سبب شد كه 
جمعي از اين دانشمندان پا را از حريم تخصص خود فراتر گذارده و درباره مسائلي 

  .مانند اصل توحيد نيز دست به قضاوتهاي منفي بزنند
×××  
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  نزاع لفظی
در كلمات علماء علوم  كه در پايان اين بحث ذكر اين نكته نيز الزم بنظر ميرسد

صفاتي از ) خالق اصلي جهان از نظر آنها(» طبيعت«طبيعي گاه ديده ميشود كه براي 
طبيعت دريچه هاي قلب را باين «: قبيل علم و هدف قائل شده اند مثال ميگويند

جهت يك طرفه قرار داده كه خون از حفره هاي پائين قلب بحفره هاي باال برنگردد 
  !»ون مختل نشودو عمل گردش خ

ندارد، بلكه اساسا وجود » هدف«بديهي است طبيعت كور و كر، نه تنها در كارش 
 كه قدرت و علم فوق العاده دارد اين خداوند بزرگ است م درك نميكند وهخود را 

  .و هر چيز را در اين جهان براي هدف و منظور خاصي آفريده است
يقت قنام نهاد زيرا بح! »تان شرمگينخدا پرس«اين دسته از علماء مادي را بايد 

و . ذات و صفات او معترفند ولي در اسم گذاري او با خداپرستان سر جنگ دارند
روي نامگذاري دعوا دارند؛ در حالي كه ما آنها را كامال از نظر نامگذاري آزاد مي 

نقدر بگويند علت نخستين اين جهان داراي علم و هدف و برنامه يآنها هم. گذاريم
  !بگذارند» طبيعت«ست ما از آنها قبول مي كنيم، بگذار نام او را ا

  
  جهان در چه زماني بوجودآمده؟

آن دست بگذاريم اسراري در آن عجيب است، روي هر نقطه ي  راستعالم هستي
نهفته است، هر گوشه اي از آنرا مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم بنكات تازه و 

  . عجيبي ميرسيم
 هستند، يعني »سهل و ممتنع«ادث اين جهان غالبا بصورت موجودات و حو

ظاهرشان بقدري عميق و اسرار آميز است كه با هوش ترين دانشمندان از حل كامل 
  !آن عاجزند

 كه در آن زندگي ميكنيم از جمله »مكان « و»زمان«راه دور نرويم، همين 
 و دقايقي وجود چيزهائي است كه همه آنرا درك ميكنند؛ مسلما روز و شب و سال
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 در زمان خاصي صورت ميگيرد؛ اين موضوع دارد، هر كاري كه ما انجام ميدهيم حتماً
يك واقعيت محسوس و قابل درك براي » مكان«براي همه روشن است؛ همچنين 
و اين محل هر يك مكاني هستند و هر حادثه و عموم مردم است، اينجا و آنجا 

توضيح واضحات است ما هم  د گفت اينهاموجودي نيازمند بمكاني است، خواهي
  .قبول داريم

اما نكته جالب توجه اينجاست كه كمتر كسي بخوبي ميداند حقيقت و كنه زمان و 
ن چيست؟ آيا زمان مقدار گردش كره زمين بدور خود يا بدور آفتاب است يا مكا

ي از مقدار گردش ماه بدور زمين ميباشد؟ اگر چنين است پس اگر فرضاً ما را بيك
كواكب دور دست ببرند كه اثري از گردش ماه و خورشيد يا زمين در آنجا نباشد آيا 

  !در آنجا زمان نخواهيم داشت؟ و ساعات و دقايق در آنجا نامفهوم است؟
 كه ما آنرا ظرف وقوع حوادث مي و امتداد موهومي است» بعد«يا اينكه زمان 

يتواند ظرف وقوع حوادث و م» بعد موهوم«پنداريم؟ در اين صورت آيا اين 
  موجودات باشد؟

و يك حقيقت غير مادي است كه ظرف وجود » جوهر مجرد«يا اينكه زمان يك 
 نيازمند بزمان و  چه زمان و مكاني بوجود آمده؟ چون هر حادثيماديات شده است؟،

  .روشن ميشود» مكاني است
 باشد بلكه هر ه چيزي نيست كه قبل از وجود جهان وجود داشتزيرا زمان و مكان

جهان هستند و پس از وجود موجودات بوجود مي آيند، زيرا تا موجود دو مولود 
وجود پيدا نميكند، و تا دو موجود با اوضاع مختلف با » زمان«متحركي بوجود نيايد 

اين اشتباه است كه ما تصور . مفهومي نخواهد داشت» مكان«يكديگر مقايسه نشوند 
زمان و مكان است بلكه قضيه بعكس است و زمان و مكان م هر موجودي محتاج بيكن

  .نيازمند بموجودات هستند و تا آنها نباشند زمان و مكاني پيدا نميشود
درست مثل اينست كه » جهان در چه زمان و مكاني حادث شده«پس اين سؤال 

 بوجود آمده؟ اين سؤال عجيبي است؛ زيرا در يد در چه سالييم خورشسؤال كن
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اساساً وجود ) يعني مقدار گردش زمين بدور آفتاب( خورشيد نبود سال آنوقت كه
در چه سال ميالدي تولد يافت و ) ع(يا اينكه سؤال كنيم حضرت مسيح . نداشت

در كدام سال هجري از مكه بمدينه هجرت نمود، بديهي است ) ص(پيغمبر اسالم 
را قبل از تولد اينگونه سؤاالت مفهوم صحيحي ندارد تا جواب آن گفته شود زي

سال ميالدي و سال هجري ) ص(و پيش از هجرت پيامبر اسالم ) ع(حضرت مسيح 
  .وجود نداشت، بلكه اين سالها پس از اين دو حادثه بوجود آمد

  :در اينجا سخنان خود را با گفتة يكي از دانشمندان علوم طبيعي خاتمه ميدهيم
: م طبيعي معاصر ميگويداستاد فيزيولوژي و علو» جان ويليام كالتس«دكتر 

جهان ما بقدري پيچيده و تو در تو است كه امكان ندارد تصادفي خود بخود بوجود «
آمده باشد، دستگاه بغرنج آفرينش جهان، وجود آفريدگار فوق العاده عاقل و عالمي را 

البته . ايجاب مي كند و تصادف كوركورانه نميتواند اين جهان را بوجود آورده باشد
از اينرو در رسوخ  و درك شگفتيهاي خلقت بما كمك كرده اند هر مشاهدعلوم د

  15!.ايمان ما به پروردگار عالم مؤثر بوده اند
  

  اين بالها براي چيست؟
 مديون به چشم مي خورد مسئله آفات و بالها ايراد ديگري كه از قديم در كلمات

  .آنها اين ايراد را با آب و تاب فراواني نقل ميكنند. است
اگر طرح سازمان وسيع جهان هستي از طرف مبدأ دانا و توانا «: نها چنين ميگويندآ

اين كارخانه حساب شده بكار رفته است و حكيمي است و تمام پيچ و مهره هاي 
  . دفتر ايام بر هم مي خوردپس چرا گاهي از نسيمي

زه بر اندام چرا طوفانها و سيلها لر. زلزله اي مي آيد خانمانهائي را ويران مي كند؟
ناتوان اين موجود لطيف يعني انسان مياندازند، و هر روز گوشه اي از محل آسايش و 

                                                 
  .77دا صفحه نقل از كتاب اثبات وجود خ.  15
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زندگي او را زير چكمه هاي خود خورد مي كنند؟ چرا مصائب و ناكاميها روح 
  .؟...و چرا؟ ...لطيف او را همه روزه مجروح مي سازد؟ چرا

انين كور و كر است تفسير آن اگر بگوئيم اين عرصه پهناور ميدان تاخت و تاز قو
 مي »مهر و آشتي« است و زماني از در »قهر«آسان است زيرا طبيعت گاهي بر سر 

   .آيد و در هر حال از كارهاي خود خبر ندارد و يه اين ترتيب عذر او خواسته است
مطابق نقشه » كاه«تا » كوه«اما اگر تمام حوادث و رويدادهاي آينده جهان را از 

  اين اصل اشكال. يم پاسخ اين چراها مشكل مي شودصحيح بدان
×××  

براي روشن شدن پاسخ واقعي اين اشكال الزم است به بخشهاي زير توجه و 
  :دقت كافي كنيم

  ـ بالها جنبه نسبي دارد1
  بر آن مي گذاريم» بال«ـ نعمتهاي بزرگي كه گاهي نام 2
  ـ زنگ بيدار باش3

آفات عاجز مانديم آيا درك فلسفه بالها و فرض كنيد ما با معلومات فعلي خود از 
شته ه ما اين اجازه را مي دهد كه از حقيقت بزرگي كه از بحثهاي گذاين موضوع ب

ا وشيم و جهان رفرينش آشكارا در يافته ايم چشم بپدرباره نظم شگفت انگيز عالم آ
  مجموعه اي از حوادث اتفاقي و تصادفي بدانيم؟

ي زيادي از فلسفه مصائب و آالم را دريافته ايم و از اين كه بگذريم ما قسمتها
جواب قانع كننده آنرا آماده داريم و اگر تعجب نكنيد از همين موضوعات بوجود آن 

اكنون به . يعني اينها نيز بنو به خود از دالئل توحيدند. مبدأ بزرگ آشناتر شده ايم
  :توضيح ها ما توجه فرمائيد
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  :ـ بالهای جنبه نسبی دارد١
مطالعات سطحي به حوادثي از قبيل طوفانها و زلزله ها بنگريم قيافه ر از دريچه اگ

بشمار مي روند ولي اگر ) و يا خشم طبيعت(»قهر«هولناك و تنفرآميزي دارند و مظهر 
» حقايق نسبي«ما نبايد . از مطالعات عجوالنه بپرهيزيم حقيقت غير از اين خواهد بود

  :يماشتباه كن» حقايق مطلق«را با 
مطالعات ما دربادة سود و زيان حوادث اين جهان نسبي است يعني : توضيح اينكه

تباط دارد ود و كساني كه سرنوشتشان با ما ارتها خش را در اين قضاومقياس سنج
  .نچه به زيان ما است بد آآنچه به سود ما است خوب و. قرار مي دهيم

نده و يا االن براي عده اما آنچه براي ما مضر است ممكن است در صد سال آي
  .ديگري سود بزرگي داشته باشد اين را هرگز بحساب نمي آوريم

آيا تنها سود و زيان ما مي تواند مالك خوب و بد بودن يك موجود يا يك حادثه 
  .باشد؟ هرگز

  :براي اينكه مطلب روشنتر شود به مثال زير توجه فرمائيد
ته و مقداري بخار آب همراه نسيمي از سواحل درياي عظيم هندوستان برخاس

خود حركت داده هواي منطقه هاي ساحلي را بصورت خفقان آوري درآورده همه 
  !ساحل نشينان مي گويند چه هواي بدي؟

اين نسيم به جريان خوبش ادامه مي دهد و به نقاط خشك و سوزان مي رسد و 
  .مسرورندخفيف ميدهد، روح مردم را شاد ساخته همه خوشحال و تگرماي هوا را 

ت نسيم تندتر شده بسير خود ادامه مي دهد، ابرها را به حركت درآورده، هوا بشد
ي گردد، باران نافعي مي بارد و كشاورزان و سرد مي شود، رعد و برقها ظاهر م

 بعنوان يك خبر روزنامه ها آنرا. دهقانان از اين نعمت بزرگ خوشوقت مي شوند
  .مسرت بخش منتشر مي سازند
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 به سير خود ادامه مي دهد و شدت پيدا مي كند و در يك لحظه به اوج اين هوا
شدت مي رسد و به دهكده اي حمله ور گشته خانه هاي بسياري را خراب كرده، 

  .درختان فراواني را شكسته و آسيب قابل توجهي به مزارع و باغات مي رساند
ها آنرا بعنوان در تمام محافل سخن از اين بالي ناگهاني الهي است، روزنامه 

  . در صفحات اول منتشر ميكنند»خشم طبيعت«
بار ديگر اين نسيم از شدت خود كاسته و ماليم مي شود و آثار مفيدي در جاي 

  .ديگر بجاي مي گذارد
حاال اگر دربارة اين نسيم از مردم سؤال كنيم مردم هر منطقه يكنوع قضاوت مي 

مي نامند ولي همه » بال«عضي آنرا  و بعمت بزرگن) مطلق(كنند بعضي آنرا بطور 
  . قرار داده اندمنطقه سكونت خويش سود و زيان خود ومقياس سنجش را 

با توجه باينكه حوادث امروز معلول يك سلسله علل دامنه دار قبلي است و اين 
حوادث خود علت يك رشته طوالني معلولهاي آينده است، معلوم مي شود چقدر 

  . بودقضاوتهاي ما محدود خواهد
 يك قضاوت قطعي و صحيح فيلسوف متفكربنابراين اگر بخواهيم همانند يك 

ت تمام آثار اين حادثه را در تمام  بكنيم كه همه جانبه باشد الزم اسه حادثهدربار
طول تاريخ گذشته و آينده انسانها و همچنين نسبت به تمام مكانها و موجودات 

  .مختلف در نظر بگيريم
  اي ما ممكن بود و رويهمرفته زيان آن حادثه، در مجموعةاگر چنين چيزي بر

از منافع آن بيشتر بود، به آن ) نسبت به همه جا و همه وقت(سازمان جهان هستي 
 مي داديم و اگر ممكن نبود بايست از قضاوت قطعي و عنوان بال و حادثه زيانبخش

  .مطلق خودداري كنيم
نداريم چگونه ميتوان در مورد اينگونه و با در نظر گرفتن اينكه ما چنين قدرتي 

  .حوادث كه به اشكال و صور مختلفي جلوه مي كند قضاوت مطلق نمود
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بعضي بيماريها است كه انسان اگر يكبار مبتال شود براي يك عمر حالت مصونيت 
  .از آن بيماري و يا مشابه آن پيدا مي كند

دهيم بالء است و اگر آثار اين بيماري را در وقت بيماري اگر مورد مطالعه قرار 
  . آنرا در تمام عمر از نظر بگذرانيم بايد آنرا يكي از نعمتها بدانيم

در همان لحظه كه هزارها سختي دارد بال است اما اگر آثار مبارزات اجتماعي 
  .گرانبهاي آينده و نتايج سودمند را به آن ضميمه كنيم نعمت است و موهبت

ش نكرد كه مطالعات ما نسبي است و نبايد از آن بايد جداً مراقب بود و فرامو
علمي ما را از درك حقائق مهمي باز مي نتيجة مطلق گرفت، اين اشتباه در مطالعات 

  .با توجه به اين حقيقت بسياري از مشكالت بحث ما حل مي شود. دارد
  .ـ نعمتهاي بزرگي كه گاهي نام بال بر آن مي گذاريم2

ي بسيار سخت و ناگوار است و انسان با خود با يك مطالعه سطحاحساس درد
كه در سراسر بدن ما مفروش ) سلسله اعصاب(مي انديشد كه اين رشته حساس 

است، هر آني مزاحم ما است زيرا هنوز يك خاري بپاي ما نخليده و يا چاي گرمي 
  !روي ما نريخته كه فرياد ما به آسمان ميرود

 راحت بوديم، اين زود رنجي هاست كه نبود بحقيقت ما» سلسله اعصاب«اگر اين 
آتش » انبر«ما را به اين روز گرفتار ساخته اگر اينها نبودند ما به آساني مثالً بدون 

برميداشتيم و بهر كجا ميخواستيم ميگذاشتيم ميخ را با دست مي كوفتيم بدون اينكه 
ا دارد احساس دردي بكنيم و اساساً در آن وقت دعوا و كتك كه اين همه سر و صد

مفهوم نداشت، جراحي بيماران كار آساني بود و احتياج به بيهوش كردن و امثال آن 
  .نداشتيم

كمي مطالعه بيشتر مي فهميم كه اين دستگاه اعصاب نگهبان بدن ما نبودند ولي با 
اينكه مي بينيم مشتي استخوان و گوشت بيش از . بدن در مدت كوتاهي از بين ميرفت

  . سال عمر مي نمايد مرهون همين دستگاه است80مدت آهن دوام ميكند و 
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و گرنه با برداشتن چند مرتبه آتش و كوبيدن چند ميخ بدون احساس درد 
گوشتهاي ما خاكستر و لقمه لقمه جدا مي شد و چه بسا به شكسته شدن استخوانها، 

  .اندام ما بصورت كج و معوجي بيرون مي آمد و كم كم ما را به مرگ مي كشاند
  .ي اين احساس درد است كه ما را بفكر چاره مي اندازدول

نقل مي كنند بعضي افراد كه احساس تألم را از دست داده اند تست آنها به آتش 
  .مي سوزد ولي تابوتي گوشت سوخته بلند نشود خبر نمي شوند

اينكه احساس درد و تألم بعلل گوناگون حافظ و نگهبان بدن انسان واز نتيجه 
  . الهي استمواهب بزرگ

توجه به اين نكته در مورد دردها ما را وادار مي كند كه درباره آالم اجتماعي و 
  :بالها بيشتر دقت كنيم

  !يك نقطه سياه چقدر جذابيت مي دهد؟
بايد درك كرد و » وجود«را بوسيله » عدم«در فلسفه اين مطلب ثالت شده كه 

 قيافه شان را مي بينيم و نه همچنان وجود را بوسيله عدم، و گرنه خود اين دونه
  .آوازشان را مي شنويم

ستاده، و شبكيه چشم ما بوسيله اعصاب بينائي تصوير او را دوست ما در كنار ما اي
به مغز ما مي رساند بدينوسيله از وجود او با خبريم؛ ولي وقتي كه از ما جدا شد 

شنيديم وپس از آن تصوير او را نمي بينيمع و همچنين تا آن ساعت صداي او را مي 
  . نمس شنويم

و » عدم«مفهوم ) بود و نبود و شنيدن صداي او و نشنيدن(با مقايسه اين دو حالت 
  .در ذهن ما منعكس مي شود» وجود«

در يك چهره سفيد و زيبا بر جذابيت و » خال«چطور است كه يك نقطه سياه بيام 
اينجا صحنه اي از وجود و : آن مي افزايد؟ اگر از يك فيلسوف بپرسيد ميگويدزيبائي 
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تشكيل شده، و از آن نقطه سياه بيننده مي تواند پي به چگونگي ) سياه و سفيد(عدم 
  .رنگ سفيد و جذابيت پوست بدن از طريق مقايسه ببرد

بنابراين چه مانع دارد كه نقاش چيره دست جهان هستي، براي نماياندن نظم 
البته ( آن نقطه تاريكي بنام بي نظمي حيرت انگيز اين جهان بزرگ در گوشه اي از

  نشان بدهد؟) تاريك و بي نظم از نظر ما
  .در حقيقت اين عين نظم است نه بي نظمي

 بدن يك جفت پستان چه مانع دارد براي پي بردن به نظم دستگاههاي منظم
  ؟)البته بي مصرف از نظر محدود ما(كوچك بي مصرف آفريده شده باشد 

د كه تمام بي نظميهاي بدن و آفات و بالها و طوفانها و ولي توجه داشته باشي
زلزله ها در برابر دستگاه هاي منظم اين جهان بيش از يك نقطه كوچك در برابر يك 

  .جسم بزرگ نيست
غرقيم اگر گاه و بي گاه از اين  ما در يك دريا از مواهب و نعمتهاي خداوانگهي 

آنها ببريم؟ فكر كنيد اگر بدن چگونه پي به اهميت وجود نعمت محروم نشويم 
در درد و ظلمت و لرزش هميشه سالم بود و جهان روشن، و زمين آرام، و هيچوقت 

كار نبود آيا مي توانستيم موهبت عظيم سالمتي و نعمت گرانبهاي نور خورشيد و 
آرامش زمين را احساس كنيم؟ و اگر گاهي خشكسالي واقع نمي شد هيچگاه به نقش 

  !زندگي خود متوجه مي شديم؟ر اساسي باران د
هيچ مانعي ندارد كه براي قدر داني بيشتر مواهب حيات و پي بردن به آفريدگار 

آري اين تغييرات مختصر است ك ما : جهان، گاهي در آنها تغيير مختصري روي دهد
  .مي گذاريم» بال«نام آنرا 

حوادث «د اين اما فوائ. تعجب نكنيد» بالها نعمت بزرگي هستند«پس اگر گفتيم 
  .تنها همين نيست فائده بزرگ ديگري هم دارد كه در بحث بعد مطالعه ميكنيد» ناگوار
  :ـ زنگ بيدار باش3
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از دريچه چشم يك نفر موجد و خدا پرست هيچ چيز بيهوده و بي مصرف و 
غلط آفريده نشده، بلكه آنچه را بد مي بينيم او با نظري دقيق خوب مشاهده ميكند، 

 و ملكات رذيله را كه بد مي بينيم در واقع بد نيست، اين افراط و تفريط حتي صفات
  .در آنها است كه بدبختي بار مي آورد

» حسد«و در غريزه رقابت سر از » دنياپرستي«افراط در غريزه عشق بحيات سر از 
  .در مي آورد» خود خواهي« و در عالقه بخود از 

را مورد توجه قرار دهيد مي » اريغفلت و فراموشك«بعنوان نمونه همين صفت 
بينيم در عين اينكه صفتي است بنوبة خود ضامن بقاء و حيات انسان افراط در آن 

  .كشنده است
مثال شخصي، عزيزي را از دست مي دهد، و يا ورشكست مي شود وديگري در 
مبارزه با رقيب شكست مي خورد امواج كوه پيكر غم و اندوه آنچنان به او فشار مي 

  فراموشيولي طولي نمي كشد كهرند كه نزديك است مغز وي متالشي شود،آو
اگر اين صفت نبود انسان عزيزان خود را . همانند ابر رحمتي وي را آرامش مي دهد

دائماً د نظر داشت و ناكاميهاي خود را مي ديد و درست مي توان گفت در برابر 
  .كوچكترين حوادث زانو مي زد

  
  . و غافل کننده استکاميابيها، غفلت آور

از موضوعاتيكه بر غفلت مي افزايد و فراموشي را توسعه مي دهد يكنواخت بودن 
  .زندگي و هميشه كاميات بودن است

ناراحت كننده است، ولي كامروائيهاي مطلق هم گمراه » ناكاميها«درست است كه 
ه اند مردمي  كامياب و كامروا بودكهكننده و غفلت زاست، بتجربه ثابت شده افرادي 

خشن و زمخت و هميشه در كم احساس، كم ابتكار، خالي از عواطف رقيق انساني 
  .يك حال غرور مستي بسر مي برند
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در مقابل افراديكه ناكاميها ديده اند، افرادي بيدار، متوجه جهات، پرعاطفه، مصمم، 
  .روشن و چاره جو هستند

ها دارند و براي رسيدن به مقصود آنانكه با پيشرفتهاي علمي رؤياي پرواز به آسمان
نيروي برق و بخار و اتم را در اختيار گرفته اند ممكن است احساس غرور و قدرت 
آنچنان آنها را بگيرد كه نتوانند بدانند ضعيف هستند، و سرگرمي شهوات زندگي آنها 
را بي خبر سازد و هدف حيات و زندگي را فراموش كنند و اصول اخالقي را زير پا 

  .ارندگذ
براي بيدار كردن آنها ميبايست گاهگاه گوشه اي از اين زمين ناآرامي كند و چنان 
تكاني دهد كه تمام قدرتها در برابر آن مات بمانند سنگهاي بزرگ را از كوهستاني 

  .بكند و بدريا بريزد و آنچنان به تالطم در آورد كه كشتيها را به خشكي پرتاب كند
ومندي كه سرگرم تسخير آسمانها هستند بكمك آنها در اين ميان دولتهاي نير

نها ساخته نيست، و تنها بايست با هواپيما از آبشتابند ولي مشاهده كنند هيچ كاري از 
  .باال خوراك و پوشاك بريزند و فرار كنند

بدون شك اينگونه حودث پرده هاي غفلت را ميدرد، انسان را تكان مي دهد و 
  .باشد» وجدان ناخود آگاه« گذارد و او اين اثر در اثري تربيتي در روح او مي

آيا ميتوان گفت بالهائي كه از ادامه اين حال غفلت و مستي متوجه جهان انسانيت 
  .مي شود از اين بالها كمتر است؟ شكي نيست كه زيادتر است

بخصوص اينكه افرادي از اين حوادث درسهاي فراواني مي آمورند و به آفريدگار 
  .از پيش آشنا مي شوندهستي بيش 

» بال و بي نظمي و ناكامي و آفات«از بحثهاي گذشته نتيجه ميگيريم كه آنچه را ما 
 تنها بالي نسبي حساب ميشوند، در عين و اينها.  در حقيقت عين نظم استميبينيم

حال براي ما نعمتهاي بزرگي هستند كه انسانرا از غفلت و فراموشكاري كه خود 
  .دارد بدر مي آورندزيانهاي بسياري 
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  خدا را كه آفريده است؟

» برتر اندراسل«فيلسوف معروف انگليسي : بعضي از تحصيل كرده ها مي پرسند
  : در يكي از كتابهايش تصريح ميكند كه

 العلل علةدر جواني بخداوند عقيده داشتم و بهترين دليل بر آن را برهان 
و اگر زنجير . بينيم داراي علتي استتمام آنچه را در جهان مي ميدانستم و اينكه 

مي » خدا«علتها را دنبال كنيم سرانجام بعلت نخستين ميرسيم و اين نخستين علت را 
  .ناميم

 بايد علت و  رااگر هر چيز«ين عقيده برگشتم زيرا فكر كردم ولي بعداً بكلي از ا
يا راه حلي براي آ! »نيز بايد علت و آفريننده اي داشته باشد» خدا«آفريننده اي باشد 

  اشكال اين فيلسوف وجود دارد؟
  :پاسخ

اتفاقاً اين ايراد يكي از معروفترين و در عين حال ابتدائي ترين ايراداتي است كه 
اگر همه چيز را خدا آفريده،پس خدا را «ماديها دارند آنها بعبارت روشنتر مي گويند 

  .»كه آفريده است؟
 به اين ايراد برخورد كرده درست بر ما لي ديرخي« راسل«حاال چطور شده آقاي 

روشن نيست ولي از آنجا كه اين سؤال در اذهان بسياري از جوانان هست بايد دقيقاً 
اساسي وجود دارد كه با توجه به آن پاسخ در اينجا چند نكتة . مورد بررسي قرار گيرد

  :ايراد بخوبي روشن مي شود
همصدا شويم ديگر از اين » راسل«ثال با  مـ آيا اگر ما، عيپده ماديها را بپذيريم و1

  چرا؟! ...ايراد رهائي خواهم يافت مسلماً نه
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زيرا ما ترياليستها هم عقيده به قانون عليت دارند، آنها نيز همه چيز را در جهان 
طبيعت معلول ديگري ميدانند، بنابراين عين اين سئوال با آنها مطرح خواهد شد كه 

   معلول چيست؟»ماده«اگر هر چيز معلول 
و با توجه باينكه سلسله علت ها و معلولها با بي نهايت نمي (روي اين حساب 

به يك وجود ازلي ) اعم از الهي و مادي(همه فالسفه جهان ) تواند پيش برود
وجود ازلي جهان : منتها ماديها ميگويند. ايمان دارند) وجودي كه هميشه بوده است(

ولي خداپرستان ميگويند .  انرژي است-ن مادهيا قدر مشترك ميا» ماده«همان 
سرچشمه اصلي خداست باين ترتيب روشن ميشود كه آقاي راسل هم ناچار به يك 

  .ايمان بياورد) اگر چه ماده باشد(وجود ازلي 
  چرا؟... آيا اين وجود ازلي مي تواند علتي داشته باشد؟ البته نه

يشه بوده است نيازي بعلت و چيزي كه هم. زيرا وجود ازلي هميشه بوده است
وقت نبوده و سپس هستي يافته ندارد، تنها موجودي نيازمند به علت است كه يك 

  )دقت كنيد(است
نتيجه اينكه وجود يك مبدأ ازلي و هميشگي قولي است كه جملگي بر آنند و 

همه فالسفه را ) يعني سلسله علت و معلول بي پايان(استدالالت باطل بودن تسلسل 
  .  داشته كه به يك مبدأ ازلي قائل گردندبر اين

اين » مادي«و » فالسفه الهي«پنداشته اختالف ميان » راسل«بنابراين بر خالف آنچه 
را قبول دارد و ديگري منگر است بلكه هر دو بطور » عله العلل«نيست كه يكي 

  .يكسان عقيده بوجود يك علت العلل يا علت نخستين دارند
  دو در كجاست؟پس اختالف ميان اين 

صريحاً بايد گفت تنها نقطه تفاوت تفاوت اينجاست كه خداپرستان آن علت 
ولي ماديها آنرا فاقد علم ) و آنرا خدا مي نامند(نخستين را داراي علم و اراده ميدانند 

  )و نام آنرا ماده گذارده اند(و اراده تصور ميكنند 
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ريك مانده، پاسخي جز اين تا» راسل«شكاري بر آقاي حاال چطور مطلبي باين آ
ندارد كه بگوئيم او در رشته هاي علوم رياضي و طبيعي و جامعه شناسي صاحب 

بمعني شناخت هستي و سرچشمه (تخصص بوده، نه در مسائل مذهبي و فلسفه اولي 
از بيانات فوق اين نتيجه نيز بدست مي آيد كه فالسفه الهي براي اثبات ) و آثار آن

دست نمي زنند زيرا اين ) به تنهايي (» العللعلة«استدالل وجود خدا هرگز به 
يا بعبارت ديگر يك وجود ازلي كه » علت نخستين«استدالل تنها ما را به وجود يك 

  .ماديها هم بĤن عقيده دارند، راهنمايي ميكند
بلكه مسئله مهم براي فالسفه الهي اين است كه بعد از اثبات علت نخستين براي 

انش بي پايان او استدالل كنند كه اتفاقاً اين مسئله از طريق مطالعه نظام اثبات علم و د
هستي و اسرار شگرف آفرينش و قوانين حساب شده اي كه بر سراسر آسمانها و 

  )دقت كنيد(ميكند كار آساني است زمين و موجودات زنده و تنوع آن حكومت 
ه شود و در توضيح آينده اين نخستين سخني بود كه بايد در پاسخ اين ايراد دانست

ما سعي مي كنيم اين بحث مهم را .(نكات ديگر اين پاسخ را مطالعه خواهيد فرمود
دور از اصطالحات علمي تعقيب كنيم ولي اگر مختصر پيچيدگي كه الزمه اصل بحث 

  )است داشته باشد يكبار ديگر آنرا مطالعه فرمائيد
را از خداپرستي منحرف كند كس ينكه اين سؤال، سؤالي نيست كه هيچخالصه ا

وداع كند و در صف و برخالف پندار آقاي راسل كه تصور كرده اگر با خداپرستي 
ماترياليستها قرار گيرد، از چنگال اين سؤال فرار خواهد كرد، اين سؤال دست از سر 

اينكه ماديها نيز معتقد به قانون عليت هستند و ميگويند هر چه . تواهد داشاو برنخ
  .اي علتي داردحادثه 

  سرچشمة حوادث به چه باز مي گردد؟: مي پرسيم
  »ماده ـ انرژي«: ميگويند
  ...كجاست؟» ماده ـ انرژي«سرچشمه و علت : ميگوئيم
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 آقاي راسل و همه همفكران او در دام همان سؤالي كه بخاطر آن با  كهاينجاست
ماده : د كه بگويندخداپرستي وداع گفتند گرفتار مي شوند، و چاره اي جز اين ندارن

 اگر آنها چنين مطلبي خوب،. يك موجود ازلي و ابدي است كه علت نمي خواهد
ه ماده ادعا كنند آيا خداپرست نمي تواند بگويد خدا يعني يك وجود ازلي و دربار
  .ابدي؟

×××  
هر موجودي نيازمند  «اساس اين اشكال روي اين مطلب است كه: از طرف ديگر

  »اي استبه علت و آفريننده 
در حاليكه اين قانون كليت ندارد و تنها در مواردي صحيح است كه چيزي سابقاً 

  )دقت كنيد(معدوم بوده و سپس جامه هستي بخود پوشيده است 
  :توضيح اينكه

موجوداتي هستند سابقاً وجود نداشته اند مانند منظومة شمسي، و موجودات زنده 
آنها بخوبي گواهي ميدهد كه لباس هستي در اعم از گياه و حيوان و انسان، تاريخچة 

تن اينها هميشگي و ازلي نبوده است، بلكه با تفاوتهائي كه دارند در چند مليون سال 
  .تا چند ميليارد سال پيش وجود خارجي نداشته اند و سپس بوجود آمده اند

مسلما براي پيدايش چنين موجوداتي علل و عوملي الزم است، مسلما جدائي كره 
مديون عوامل خاصي ) طبق فرضيه الپالس و يا فرضيه هاي ديگر(ين از خورشيد زم

  .است، چه ما آنها را كامال شناخته باشيم يا نه
همچنين پيدايش نخستين جوانه زندگي گياهي، و سپس حيواني و سپس انساني 
در كره زمين همه مرهون عوامل و عللي هستند، و لذا همواره دانشمندان براي پي 

 و اگر بنا باشد پيدايش اين موجودات هيچ ،ي اين عوامل در تالش و كوششندجوئ
علتي نداشته باشد دليلي ندارد كه در يك مليون سال يا چند ميليارد سال پيش موجود 

  .شده باشند، چرا در زماني دو برابر اين زمان يا نصف اين زمان يافت نشدند
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ت كه شرايط و علل وجود آنها انتخاب اين زمان خاص بهترين دليل بر اين اس
  .تنها در آن زمان تحقق يافته است

خواه اين وجود ازلي را خدا بناميم يا (ولي اگر وجودي هميشگي و ازلي باشد 
زيرا تارخچه . اينچنين وجود نياز بهيچ علتي ندارد، آفريننده و خدائي الزم ندارد) ماده

  .اي علت و آفريننده خالي باشدپيدايشي براي آن تنظيم نشده كه در آن تاريخچه ج
خالصه اينكه چيزي كه هميشگي و ازلي است وجودش از درون ذاتش 

 نيازمند به آفريننده من و ميجوشد نه از بيرون ذات كه محتاج به آفريننده باشد؛
هستيم كه وجود ما ازلي و هميشگي ... شما و زمين و آسمان و منظومه شمسي و 

 العلل كه هستي او از خود علة ست، نه علت نخستين ونبوده و از درون ذات ما ني
 »آ«و » خود«در اصل مركب از دو كلمه » خدا«حتي بعقيده بعضي كلمه (اوست 

مي باشد و اشاره بهمين نكته است كه هستي او از خود او آمده و يا ) مخفف آمده(
  ).صحيصتر هستي او هميشگي و ازلي و ابري است

×××  
جا فالسفه مثالهائي براي توضيح اين گفتار فلسفي و در اين: يك مثال روشن

هنگاميكه ما مثال نگاه به اطاق كار و يا : نزديك ساختن آن بذهن مي زنند و ميگويند
  .منزل مسكوني خود ميكنيم مي بينيم روشن است

  اين روشني از خود اين اطاق است؟: آيا: از خود ميپرسيم
اينكه اگر روشني آن از خود اطاق مي نه، براي : ود پاسخ مي دهيمـ فوراً بخ
هيچوقت تاريك گردد، در حالي كه پاره اي از اوقات تاريك و گاهي جوشد نبايد 

  .روشن است، پس روشني آن از جاي ديگر است
بزودي باين نتيجه مي رسيم كه روشني اطاق و خانه ما وسيله ذرات يا امواج نور 

  .مي باشد كه بĤن تابيده است
  روشني ذرات نور از كجاست؟: ود سؤال مي كنيمـ فوراً از خ
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روشني ذرات نور از خود آنها است و از : ـ با تأمل مختصري بخود پاسخ ميدهيم
درون ذاتش ذرات نور اين خاصيت روشنائي را عاريه نگرفته اند، در هيچ نقطة جهان 

 گرفته نميتوانيم ذرات نور پيدا كنيم كه تارك باشند و سپس روشنائي را از ديگري
  .باشند

ذرات نور هر كجا باشند روشنند، روشنائي جزء ذات آنهاست، روشنائي ذرات 
  .نور عاريتي نيست

ممكن است ذرات نور از بين بروند ولي ممكن نيست موجود باشند و باريك 
  ).دقت كنيد(

بنابراين اگر كسي بگويد روشنائي هر محوطه و منطقه اي در جهان معلول نور 
  ائي نور از كجاست؟است، پس روشن

  .روشنائي نور جزء وجود اوست: ـ فوراً مي گوئيم
ـ همچنين هنگاميكه سؤال شود هستي هر چيزي از خداست پس هستي خدا از 

  كيست؟
  !از خودش و درون ذاتش: ـ فوراً پاسخ ميدهيم

                                                                                                                 
  »پايان«


