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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 مقدمه

 وَ هِي آلِلَعَ وَ دٍمَّحَا مُنَي ِّب ي نَلَعَ مُالَالسَّ وَ ةُ الَالصَّ وَ ينَمِالَعَالْ ب ِّرَ هِلَّلِ دُمْحَلْاَ       

 .…ينعِجمَاَ هِاعِتبَاَ وَ هِاب صحَاَ

بحث پيرامون وجود خداوند و منشأ هستي و آفريننده ي       

جهان و انسان در گذشته ، كمتر مورد توجه و اهتمام علماء و 

انديشمندان اسالمي بوده است ، زيرا با توجه به فطري بودن 

يمان و اعتقاد قلبي ايمان به خداوند ، همگان بوجود خداوند ا

داشته اند و اگر عده ي قليلي هم ملحد و زنديق بوده اند ، 

جرأت ابراز عقيده و ابراز وجود نداشته اند تا علماء را وادار به 

عكس العمل نمايند . امّا با هجوم موج الحاد از غرب و در اثر 

فشار غير منطقي كليسا بر دانشمندان و .... اصابت تركش هايي 

حاد غرب به شرق و ظهور آن در سرزمين روسيه و كينه ي از ال

شديد اصالح طلبان نسبت به كليسا و آيين مسيحيت آنها را بر 

انكار افراطي غيب و ماوراء الطبيعه و بطور كلي غير ماده و از آن 

جمله وجود خداوند كشاند و اين موضعگيري به سرعت در 

ي هم از جهان انعكاس يافت و سخن محافل شد . عده ا

سرزمين هاي اسالمي كوركورانه به تقليد از اين شيوه ي الحاد 
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پرداخته و با پشتيباني استعمار و صهيونيست و ماسونيت 

جهاني از ضعف مقطعي علماء اسالمي بهره جسته و مصدر 

مدارس را در اختيار خود گرفته و به فساد وانحراف در فطرت و 

رداختند ... طولي نكشيد سمپاشي  افكار و عقايد معنوي مردم پ

كه علماء اسالمي بخود آمده و با منطق و استدالل به مقابله با 

آنان پرداخته و سرانجام هجوم سيل آساي الحاد را مهار و 

 متوقف ساختند . 

هر چند ايمان به خداوند فطري بوده و نيازي به اقامه ي       

منان در دليل و برهان نمي باشد ، امّا با توجه به تالش دش

ايجاد شك و شبهه در قلوب جوانان مؤمن ، ايجاب مي نمود به 

منظور مقابله با مقاصد سوء دشمنان و مسلح نمودن  جوانان 

مؤمن به سالح مشابه ، و ريشه كن كردن بذر شك و ترديد در 

قلوب ديگران ، و بجاي آن نشاندن نهال ايمان و اعتقاد بوجود 

ري و عرصه ي اين رساله ي خداوند متعال ، عزم بر گرد آو

مختصر به جويندگان حق و راستي قرار گرفت  به اميد آنكه 

 انشاء اهلل مفيد واقع شود . 

 و ما توفيقي اال باهلل عليه توكلت و اليه انيب .
 مؤسسه ي فرهنگي قرآن و سنت نبوي روانسر  



 5 

 

 

 

 

 فصل اول :    
 پيدايش هستي  -

 جهان هستي ازلي است -

 بدون علت جهان حادث است  -

 انرژيهاي ازلي پديده آورنده ي جهانند -

 طبيعت سازنده ي جهان هستي است -

 خداوند آفريننده ي جهان هستي است  -

 
 

 

 

 

 



 6 

 پيدايش هستي 

 
اين معما از جمله مسائلي است كه قرنها فكر و انديشه ي       

انديشمندان را بخود مشغول ساخته و نظرات و عقايد زيادي را 

عالم هستي بوجود آورده است . از ميان آراء و نسبت به منشأ 

عقايدي كه در طول تاريخ و زندگي انسان كه براي حل معماي 

هستي ارائه شده اند ، برگزيده ي آنها را كه در واقع خالصه ي  

 همه ي ديدگاههاست ، مورد بررسي قرار مي دهيم .

 

 جهان هستي ازلي -1
 است و نيازمند به علت نيست .(1)

يكي از نظرات ارائه شده از سوي برخي از انديشمندان اين       

جهان با همين صورت فعلي ازلي است و » است كه مي گويد : 

از قديم اين چنين بوده و هست و در آينده هم ، چنين خواهد 

 « . بود 

 

                                                           
ازلي : چيزي كه  هميشه وجود داشته و نمي توان برايش ابتدايي تصور  -1

 كرد .

 

 آشنايي با عقايد
ُاسالمي     
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 نقد و برررسي : 

و هيچ دليلي بر اثبات آن ارائه  (2)اين نظريه يك فرضيه است   

و  قوانين علمي در تضاد مي  (2)و با بديهيات عقلينشده است 

 باشد. از جمله :

 

الف : قانون انرژي خورشيد : حرارت خورشيد كه ، در سطح 

درجه است ، در اثر انفجار  20000درجه و در مركز  6000آن

اتم ها حاصل مي شود و در هر ثانيه هزاران تن از حجم 

را خواهد رسيد كه خورشيد به حرارت تبديل مي شود و روزي ف

ماده ي قابل مصرف به پايان خواهد رسيد و اثري از  انرژي 

حرارتي خورشيد باقي نخواهد ماند . . . با توجه به اين مهم ، 

اگر جهان ازلي مي بود ، مي بايست قرنها پيش ، خورشيد نابود 

مي شد و اثري از آن باقي نمي ماند ، وليكن از آنجائيكه 

                                                           
فرضيه يا تئوري ، نظريه اي است كه فرد بر مبناي ديدگاه خود ارائه مي  -1

دهد و از لحاظ علمي ثابت نشده است ، كه در صورت اثبات علمي و يا  ارائه 

 ل به عنوان قانون مورد پذيرش واقع مي شود . ي دليل قابل قبو

بديهيات ، امور آشكار و روئني هستند كه نيازي به ارائه دليل و برهان  -2 

 2+2=4ندارند مانند 
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زيي از عالم هستي است ( چون در خورشيد ) كه خود ج

گذشته از بين نرفته و همچنان در حال نور افشاني است ، دليل 

بر اينست كه خورشيد ازلي نيست ، بلكه زماني بوجود آمده و 

 زماني هم فرا خواهد رسيد كه از بين مي رود . 

قانون حركت الكترون : همچنان كه مي دانيم ماده از  -ب 

اتم و اتم هم از سه بخش الكترون ، پروتون  مولكول ومولكول از 

،و نوترون تشكيل شده است، پروتون و نونرون و ديگر ذرات ، 

 2000هسته ي اتم را تشكيل مي دهند و الكترون ها با سرعت 

 كيلومتر درثانيه به دور هسته در گردش هستند  .

دانشمندان معتقد ند كه اگر يك ثانيه و بلكه يك هزارم       

ه الكترون ها متوقف شوند هسته ي اتم ، تمام الكترون ها را ثاني

بسوي خود كشيده و جذب مي نمايد و در آن هنگام اتفاق 

مهمي روي خواهد داد و آن  اينكه در اثر از بين رفتن خالء 

ميان هسته و الكترون جهان به اندازة تخم مرغي خواهد شد . 

تي نياز به بدايت حال سؤال اينجاست با توجه به اينكه هر حرك

زماني و مكاني دارد ، يعني بايد به زمان و مكاني قايل شويم كه 

الكترون ها حركت به دور هسته را شروع كرده اند. حال آيا 
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الكترون ها قبل از بوجود آمدن ماده حركت را شروع كرده اند 

 يا بعد از بوجود آمدن ماده؟ 

وجود آمدن ماده  اگر گفته شود كه الكترون ها قبل از به     

حركت را شروع كرده اند چون اين حركت در ظرف زمان بوده 

است پس زمان مقدم بر ماده است و ماده ازلي نمي باشد، اگر 

گفته شود الكترون ها بعد از بوجود آمدن ماده حركت را شروع 

كرده اند يعني ابتدا ماده ) اتم( بوجود آمد و سپس الكترونها 

اند . در اين صورت مي بايست جهان حركت را شروع  كرده 

اكنون به اندازة تخم مرغي مي بود ، و چون چنين نيست ، پس 

جهان هستي هم  ازلي نيست بلكه حادث مي باشد  و كسي آن 

 را به وجود آورده است .

 

تعيين عمر براي چيزي نشاندهنده ي آن است كه آن چيز  –ج 

ه است . بنابراين در برهه اي از زمان نبوده و سپس بوجود آمد

تعيين عمر زمين و اجرام آسماني از سوي زمين شناسان و 

كيهانشناسان بيانگر اين حقيقت است كه جهان ازلي نيست ، 

 بلكه بوجود آمده است .
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د : قانون فيزيكي انتروپي بيان مي دارد كه مداوم و مستمر 

،  انرژي قابل استفاده به انرژي غير قابل استفاده تبديل مي شود

اگر جهان ازلي مي بود مي بايست از مدتها قبل انرژي قابل 

استفاده باقي   نمي ماند و هيچ فعل و انفعال شيميايي انجام 

نمي گرفت و  حيات در روي كره ي زمين خاتمه مي يافت . 

ولي چون فعل و انفعال شيميايي انجام مي گيرد و حيات روي 

آغازي دارد و ازلي  زمين امكان پذير است ، پس جهان ابتدا و

 نيست ...

  

 جهان حادث است بدون علت : -2

اين نظرية بيان مي دارد كه جهان هستي بوجود آمده        

 است ، 

امّا بوجود آمدن آن تصادفي بوده و هيچگونه طرح و برنامه ي 

 قبلي در كار ساختن و آفرينش جهان در كار نبوده است .

 

 نقد و بررسي : 

ه يك فرضيه مي باشد و دليلي بر اثبات آن ارائه اين نظري –الف 

 نشده است .



 11 

اين فرضيه با بديهيات اوليه ي عقلي در تضاد مي باشد ،  -ب

 چون هيچ معلولي بدون علت نيست .

 

= تصادف خروج از دايره ي نظم و ايجاد بي نظمي است ، -ج 

در حالي كه مبناي جهان هستي بر نظم استوار است و ايجاد 

 در آن با نابودي جهان هستي همراه است  . مثالً : بي نظمي

در  50درصد  21اگر نسبت اكسيژن موجود در هوا به جاي  -

صد مي بود به محض تابش اولين اشعه ي خورشيد همه ي 

مواد قابل احتراق شعله ور مي شدند ، و جهان به تلي از 

 خاكستر تبديل    مي شد .

د در بين مواد  نمي بود ،   اگر نيروي جاذبه ي مولكولي موجو -

همه ي اتمها و ذرات مواد ازهم مي پاشيدند و هيچ ماده اي 

 بوجود نمي آمد .

اگر پوسته ي زمين از وضع موجود ضخيم تر مي بود ، با  -

جذب كل دي اكسيد كربن و اكسيژن ، حيات بر روي كره ي 

 زمين را غير ممكن مي ساخت .
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جود مي بود ، هرگز          اگر قطر زمين يك چهارم وضع مو -

نمي توانست پوشش هوا و آبهاي پيرامونش را به دور خود نگه 

 دارد.

اگر آب همچون نمك بخار نمي شد و بخار از هوا سبك تر  -

 نمي بود ، هرگز باران نمي باريد و زندگي ميسر نمي گرديد .

اگر امكان بوجود آمدن ، خود بخود و تصادفي يك كتاب  -

با رعايت كليه ي  اصول و ضوابط ادبي و نگارشي  ديوان شعر

وجود داشته باشد ، و يا خانه اي مجلل با رعايت اصول 

مهندسي و معماري خودبخود بوجود آيد ، امكان آن هست كه 

اين جهان هستي هم با وجود اين همه نظم و دقت ، تصادفي 

 بوجود آمده باشد ! 

 

 ي باشند .انرژيهاي ازلي پديد آورنده ي جهان م -3

اين نظريه بيان مي دارد كه انرژيهايي در ازل بوده اند و       

اين انرژيها سبب شده اند كه جهان هستي با اين شكل خلق 

 شود .
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 نقد و بررسي : 

الف : اين نظريه يك فرضيه است و دليلي بر اثبات آن ارائه 

 نشده است.

 

انرژي از ماده  ب : ماده از انرژي ايجاد نمي شود ، بلكه بر عكس

حاصل مي شود و تا ماده نباشد انرژي بوجود نمي آيد .مثالً تا   

ماده ي سوختني ) نفت ( نباشد انرژي حرارتي ) گرما ( بوجود   

 نمي آيد . 

 

ج : با توجه به اينكه انرژي فاقد عقل و احساس و معرفت است ، 

ي چگونه توانسته است موجودي همچون انسان بيافريند كه دارا

عقل و احساس و معرفت است ؟! ) ندارنده ي چيزي ، بخشنده 

 ي آن نتواند بود ( .

 

 طبيعت سازنده ي جهان هستي است . -4

ماديون هنگامي كه با شگفتي هاي جهان آفرينش روبرو       

مي شوند ، زبانشان از تفسير حقايق باز مي ماند و آن نظام 
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را با اين كلمه  شگفت را به طبيعت نسبت مي دهند و اذهان

 (3)گمراه مي كنند

 نقد و بررسي : 

الف : منظور از طبيعت چيست ؟ آيا خود وجود دارد يا نه ؟  

اگر وجود ندارد ، عدم و نيستي نمي تواند منشأ وجود و هستي 

باشد . اگر هم ) طبيعت ( وجود دارد ماده است يا غير ماده ؟ 

اعتقاد نداريد ، اگر اگر غير ماده است شما ماديون به غير ماده 

هم اعتقاد داريد ، ما هم به آن قدرت غير مادي اعتقاد داريم و 

است . و اگر اعتقاد به “ اهلل ” اسم آن قدرت غيرمادي نزد ما  

غير ماده نداريد و منظور شما از طبيعت همين جهان ماده ) 

                                                           
شگفتي هايي  مانند ، تشكيل دادگاه در عالم حيواناتي همچون ميمون ،   -1

ماهيخوار ،  كالغ ، كبوتر، لك لك و... و گچ گرفتن پاي شكسته از سوي مرغ

و مجهز بودن خفاش نيمه بينا به دستگاه رادار و مجهز شدن  ماهي برقي) 

كه به راحتي قابل صيد و براي اكثر جانوران دريازي طعمه اي مطبوع و 

گواراست ( به نيرو الكتريسته و قدرت وارد كردن شوك الكتريكي به 

ر ، كه بدون دشمنان و صيادان خود و فراري دادن آنها به كمك اين ابزا

وجود آن  در مدت كمتر از يك هفته در دريا نسلش منقرض خواهد شد . و 

 ساير شگفتي هاي جهان طبيعت . 
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آب ، خاك ، هوا و...( است ، ثابت شد كه ماده خود  حادث 

 آمده است . است و بوجود

ب : ماده ي فاقد عقل و علم ، نمي تواند موجود ، داراي علم و 

 معرفت و احساس بيافريند . 

 

ج: طبيعت سازنده ي هستي است ، يعني طبيعت ) جهان ( 

خودش ، خودش را بوچود آورده است . يعني طبيعت هم 

آفريننده است و هم آفريده شده . پوچ و نادرست بودن اين 

 و آشكار است و نيازي به اقامه ي دليل ندارد . سخن ، واضح

 

 آفريننده ي جهان هستي خداوند است . -5

نظمي كه سراسر عالم هستي را فرا گرفته ، حكايت از       

خالق مدبر و ناظم دانا و توانايي دارد كه مافوق ماده و عالم 

مادي است كه درك آن جز براي اهل بينش و خرد ممكن 

 ، آفريننده ي جهان و جهانيان است .  نيست . كسي كه 

به منظور شناخت خداوند متعال به عنوان آفريننده و مدبر       

جهان هستي به بحث و بررسي پيرامون اين نظريه مي پردازيم . 

 تا شناخت و باور بدان بر قلب انسان آسان شود .
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 فصل دوم :       
                       

 هانشناخت آفريدگار ج -

آيات و نشانه هاي خداوند در              -

 عالم موجودات غير زنده

 خداوند در اتمآيات و نشانه هاي  -

 خداوند در آبآيات و نشانه هاي  -

 خداوند در هواآيات و نشانه هاي  -

 خداوند در آسمانآيات و نشانه هاي  -
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 شناخت آفريدگار جهان
 

گرچه يقين  د ،يرامون ما وجود دارنموجودات بسياري در پ      

صد درصد به وجود آنها داريم ، امّا هرگز آنها را بطور مستقيم با 

حواس پنجگانه ) بينايي ، شنوايي، چشايي ، بويايي و  زيكي ا

 ( احساس نكرده ايم از جمله آن امور : المسه

 

جريان الكتريسيته موجود در سيم ؛ كه از طريق روشن   -1

به حركت در آمدن پره هاي چرخ گوشت و پنكه  شدن المپ و

به  …و كولر و يا ايجاد حرارت در بخاري و سماور برقي و 

مي بريم نه با ديدن مستقيم خودِ جريان  وجود آن پي

 .در سيم   الكتريسيته

 

موجود در جانداران : كه از طريق  و جان  تنيروي حيا  -2

به  …مثل و  فعاليتهاي حياتي همچون رشد و نمو و توليد

وجود آن پي مي بريم و االِّ با كالبد شكافي بدن موجودات زنده 

 هرگز به چيزي به نام جان دست نخواهيم يافت .
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ي آن ؛ كه نه با ديدن ئنور خورشيد و اشعه هاي نامر رنگِ  -3

       مستقيم آنها بلكه از طريق رنگين كمان و منشور و يا تاثير

تو سنتز و غذاسازي در گياهان به د در عمل فرشياشعه هاي خو

 وجود آنها پي مي بريم .

 

امواج صوتي و تصويري راديو و تلويزيون ؛ كه نه با برخورد   -4

كه از طريق دو لآنها با بدن و يا ديدن مستقيم آنها با چشم ، بل

دستگاه راديو و تلويزيون به وجود آنها پي مي بريم و عدم 

در پيرامون ني عدم وجود آنها احساس مستقيم آنها هرگز به مع

 نيست .ما 

  

شكل و صدا و حركت موجودات ذره بيني همچون   -5

 ميكروسكوبميكروب، ويروس و باكتريها ؛ كه از طريق دستگاه 

و تاثير آنها در انتقال بيماريهاي سرايت كننده بوجود آنها پي 

 مي بريم نه با حواس پنجگانه وبطورمستقيم.
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موجود ) مس ، آهن ، نفت ، گاز و... ( در معادن و ذخاير  -6

كنار ما و در زير زمين ، و عدم توانايي حواس ما بر درك و تميز 

 و تشخيص آنها ، بطور مستقيم، به معني عدم وجود آنها نيست. 

اين موجودات  همچنانكه عدم مشاهده و احساس مستقيم       

،   ندارند اين نيست كه آنها وجود، دليل بر  خوددر پيرامون 

با يكي  او نكردن خداوند متعال و احساس ده نشدندي بنابراين

اين نيست كه دليل بر  ،  بطور مستقيم پنجگانه  از حواس

و حواس ما  ، بلكه دليل بر ضعف و ناتواني ماخداوند وجود ندارد

،  از طريق آيات ،بايد خداوند را هم مانند اينگونه امور: لذا است 

، نه از طريق  او ايمان داشتبه يش شناخت و و نشانه ها آثار

 .به كمك حواس پنجگانه  مشاهده و احساس مستقيم

 

 

 

 

 



 20 

 عالمآيات و نشانه هاي خداوند در

 موجودات غير زنده 
 

 خداوند در اتم  :آيات و نشانه هاي  -1
 كوچكترين بخش هرمولكول كه با چشم قابل رؤيت نيست      

بخش الكترون با بار منفي ، پروتون اتم مي باشد و اتم از سه  ،

با بار مثبت و نوترون )خنثي( تشكيل شده است . پروتون و 

اتم و الكترونها بخاطر اينكه جذب  ي نوترون در قسمت هسته

 دو قطب مثبت و منفي  ( نشوند ) چون ) پروتونها هسته

كيلومتر در ثانيه  2000( با سرعت  همديگر را جذب مي كنند

 در گردش مي باشند . دور هسته  هب

اگر الكترونها يك هزارم ثانيه متوقف شوند و يا سرعت آنها  -1

كم شود جذب هسته شده و فضاي خالي ميان هسته والكترون 

 .از بين خواهد رفت و جهان به اندازه تخم مرغي خواهد شد 

از مدار خود  ااگر سرعت الكترونها افزايش يابد ، الكترونه -2

 . و جهان متالشي مي شودخارج خواهند شد 
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اتم را كنترل مي  ي اگر نيروي هسته اي كه انسجام هسته -3

كند يك در صد افزايش يابد پروتونها و نوترونهاي موجود در 

هسته باهم تركيب شده و در آن صورت با اتم هاي ديگر 

واكنش شيميايي شكل  و تركيب نمي شوند و هيچ عنصر

ژن و اكسيژن باهم تركيب نخواهد گرفت . مثالً اتم ئيدرو

نخواهد  است بوجود آب كه مايه حيات هرگز نخواهند شد و

 .آمد

موجود خارج شود همچون بمب  اگر اتم از حالت تعادل  -4

جهان متالشي  ي اتمي منفجر مي شود و در آن صورت همه 

 خواهد شد. 

راستي چه كسي اتم را در حالت تعادل آفريده است كه      

بي نظمي در آن مساوي با دنيا آخر خواهد بود ؟!  ايجاد كمترين

و يا اگر در ابتداي آفرينش اين چنين نظم دقيقي صورت نمي 

 گرفت هرگز جهان وجود نمي يافت . 
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 :  هوا خداوند درآيات و نشانه هاي  -2
هوا از تركيب عناصري همچون اكسيژن ، ئيدروژن ،       

ده است كه درصد تشكيل ش …نيتروژن ، گاز كربنيك و 

 هريك به مقدار معين و مشخص مي باشد ، آيا مي دانيد :

درصد مي  21اگر درصد اكسيژن) كه در وضعيت موجود  -1

باشد( دو برابر شود ) چون اكسيژن ماده اي است كه به عمل 

سوختن كمك مي نمايد( با يك جرقه همه مواد قابل احتراق 

 گرفت . مشتعل شده و همه جا را آتش فرا خواهد

 

اگر درصد اكسيژن كاهش يابد موجودات زنده دچارخفگي  -2

 .خواهندشد 

از  كنند( وجود نداشته يا اگر نباتات ) كه اكسيژن توليد مي -3

 بين بروند انسانها و حيوانات هم از بين خواهند رفت .

هوا ) اكسيژن و دي اكسيد كربن( در اثر تبادل گازي ميان  -4

و انسانها بوجود مي آيد . اگرحيات فقط و حيوانات ، نباتات 

، حيات درروي زمين ادامه نمي  بود نباتي ويا حيواني مي

 داشت.
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كيلومتر  1000تا  500جو ) هواي اطراف زمين( حدود  -5

است كه سبب عبور اشعه هاي مفيد ) كه عامل فتوسنتز و 

غذاسازي در گياهان است( و انعكاس اشعه هاي مضر) كه 

ي پوستي و شيوع آفات گياهي است(  و موجب سرطانها

سوزاندن شهابسنگها شده و زمين را از شر آنها محفوظ مي 

قاره ها به خشكيها انتقال داده    نمايد . همچنين بخار آب را از 

و مانع تبديل شدن جهان به كوير خشك و لم و موجب بارش 

و درجه حرارت را در حد اعتدال نگه مي دارد ، كه  يزرع شده

ر در تعادالت و نظم فوق اختالل ايجاد شود ، جهان متالشي اگ

 خواهد شد. 

 راستي آفريننده و ايجاد كننده اين همه نظم و تعادل كيست ؟!

در اندرون خود صدايي مي شنوي بدان گوش فرا ده ، مي    

 گويد چه كسي ؟

 ... به يقين مي گويد : اهلل  
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 خداوند در آب :آيات و نشانه هاي  -3
آب  قريب سه چهارم  كره ي زمين را فرا گرفته است و مايه      

ي حيات تمام موجودات زنده است و انسان بدون آب بيش از 

 چند صباحي زنده نخواهد بود . راستي مي دانيد كه : 
 

آب از تركيب دو عنصر ئيدروژن و اكسيژن بوجود آمده است  -1

گازي است  و اين در حالي است كه ئيدروژن به تنهايي خود

سخت سوزان و اكسيژن هم ماده اي است كه به عمل سوختن 

كمك مي كند و در صورت ايجاد كمترين اختالل در اتم هريك 

از اين دو عنصر ، خاصيت تركيبي خود را از دست داده و همه 

ي آبها به دو عنصر ئيدروژن و اكسيژن تجزيه خواهند شد و 

ن قطره اي آب در توان ايجاد تركيب ميان اين دو عنصر و ساخت

هيچ كس نخواهد بود ، چون به محض جدايي آنها ، درصد 

اكسيژن بيش از حد معمول افزايش خواهد يافت وبا وجود اين 

كره ي زمين به  همه گازسوزان ئيدروژن وماده ي كمكي ،

  (4)صورت كره اي آتشين در خواهد آمد .

                                                           
4
 درهنگام وقوع قيامت درياها آتش مي شوند . (6)تكوير/اذا البحار سجرت - 
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در هستي  آبي كه مايه ي حيات  و ادامه ي زندگي است ،  -2

به مقدار معين  وجود دارد و به مقدار معين فرو مي بارد . در 

صورتي كه اندكي بيش از حد معين فرو ببارد موجبات مرگ و 

نابودي انسانها و ساير موجودات زنده را فراهم خواهد ساخت و 

اگر كمتر از حد معين باشد موجب قحطي و خشك سالي 

يا اصالً نبارد چه خواهد  خواهد شد. راستي اگر هميشه ببارد و

 شد ؟

آب اكثر رودخانه ها شيرين و آب درياها شور است . اگر  -3

برعكس مي بود يعني آب رودخانه ها شور مي بود ، در آن 

صورت نه انسانها و حيوانات و پرندگان مي توانستند از آن 

استفاده نمايند و نه مي توان در كار كشاورزي از آن بهره 

درياها هم شيرين مي بود ، در اثر مرگ  جست. و اگر آب

جانداران دريايي كه هر روز ميليونها از آنها مي ميرند ، تعفن 

جهان را فرا مي گرفت و زندگي را غير ممكن مي ساخت.) هر 

 چيز كه بگندد نمكش مي زنند ...(

اگر آب به صورت جامد مي بود ، انسان در هنگام آشاميدن  -4

ير امور با چه مشكالت بزرگي مواجه مي و نظافت و آبياري و سا

 شد ؟
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راستي ، مقدار معين آب ، شور و شيرين بودن و مايع و در      

 دسترس بودن آب از چه چيزي حكايت دارد ؟!  

 

 خداوند در آسمان :آيات و نشانه هاي  -4
آسمان در ميان تمام ملل و اقوام جهان با عظمت خاصي      

مي نخواهي يافت كه درباره ي ياد مي شود و در جهان قو

آسمان مطالعات و يا تصورات درست يا نادرستي نداشته باشند ، 

در قرن حاضر هم علم به وسيله ي تلسكوبهاي قوي و ساير 

اسباب  نجومي پيشرفته توانسته است از پاره اي از اسرار 

آسمان پرده بردارد و گوشه هايي از شگفتيهاي آن و نشانه هاي 

 ار را به جهانيان بنماياند از  جمله ي آن شگفتيها:قدرت پروردگ

 

كيهانشناسان به منظورمطالعه ي آسانتر عالم كهكشان : -الف

پهناور هستي ، آن را به چندين كهكشان تقسيم كرده اند كه 

هر كهكشان جايگاه ستارگان بيشماري است . درباره وسعت 

حدود كهكشان در  (5)كهكشان كافي است بدانيم كه فقط قطر

                                                           
5
 قطر ، خطي است كه از مركز دايره مي گذرد و آن را نصف مي نمايد.  - 
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مي باشد يعني فقط قطر كهكشان را نور  (2)صد هزار سال نوري 

با آن سرعت سرسام آورش در مدت صدهزار سال طي مي كند. 

 آيا مي دانيد :

 

اگر انسان بتواند يك سفينه ي فضايي بسازد كه با سرعت  -1

نور حركت كند بايستي صد هزار سال هم عمر نمايد تا بتواند 

ر ، فقط قطر يك كهكشان را طي كند ، با آن سرعت سرسام آو

با اين وجود هم بايستي ، به محض تولد در سفينه قرار گيرد ، و 

 فرصت پياده شدن و مطالعه كردن كهكشان را هم ندارد ..

در عالم هستي صدها ميليون كهكشان وجود دارد كه نور  -2

بعضي از ستارگان موجود در اين كهكشانها هزاران سال است 

عد مسافت هنوز نور آنها      راه مي پيمايند امّا به علت بُهمچنان 

به زمين نرسيده است . هم چنين ستارگان بيشماري در اين 

كهكشانها هزاران سال است كه متالشي شده اند وليكن هنوز 

زمينيان آنها را نوراني  مي بينند و نور آنها در راه است و هزاران 

                                                                                           

كيلومتر را طي مي كند و سال نوري مسافتي  300000نيه نور در هر ثا  -2

 است كه نور در مدت صد هزار سال طي مي كند .
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توافشاني آنها اين مسافت سال طول خواهد كشيد تا آخرين پر

 طوالني را طي نمايد و به آخر رسد.

قطعاً فقط آفريننده ي كهكشانها مي داند كه چندين       

ميليون ستاره وكراتي همچون زمين و با چگونه موجودات زنده 

اي در عالم پهناور هستي وجود دارند . و براستي زمين ما در 

 يا نخواهد بود .مقابل عالم هستي جز از قطره اي از در
 

آفريدگار هستي ، خورشيد را در راستاي اداي   خورشيد : -ب 

وظيفه اش در ارتباط با تأمين گرما ، حرارت ، حيات و زندگي 

موجودات زنده و تحقق هدفش بدون هيچگونه ستون مرئي به 

حركت در آورده است ، بطوري كه هرگز با سيارات و ستارگان 

نمايد و در فاصله ي معين و كامالً  ديگر تصادم و برخورد نمي

مناسب با زمين قرار داده شده است . درحالي كه ميليونها 

ستاره همچون خورشيد در فضاي بيكران هستي شناورند ، امّا 

به علت بُعد مسافت هرگز گرما و حرارت آنها به زمين نمي رسد 

و تنها نور تعداد محدودي از آنها با چشم غير مسلح براي 

 ان قابل رؤيت است . زميني
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برابر  50برابر و نورش  20ستاره ي شعراي يماني حجمش       

خورشيد است و ستارة سهيل بيش از هزار برابر بزرگتر از 

خورشيد است در حالي كه تنها نور آنها ديده مي شود . با وجود 

اين همه بعد مسافت در ميان كواكب ، هرستاره در فاصله ي 

ارگان ديگر قرار گرفته است و با ساير معين و مشخص با ست

كواكب در اداي وظيفه ، سير و حركتش هماهنگ است . و امّا 

آيات و نشانه هايي كه با مطالعه ي خورشيد ما را بسوي 

 آفريننده ي دانا و حكيم راهنمايي مي كنند عبارتند از :

اگر برخالف وضع موجود خورشيد به زمين نزديكتر مي بود   -1
ا و حرارت زياد خورشيد همه چيز را به خاكستر تبديل گرم( 6)

 مي نمود و اگر دورتر مي بود همه منجمد مي شدند .
اگر بر خالف وضع موجود طول شب و روز پنج برابر مي شد  -2

در اثر شدت سرما و برودت شبها همه ي نباتات و موجودات 

زنده منجمد مي شد ند و در روزها هم در اثر شدت گرما همه 

 چيز تبديل به خاكستر مي شد.

                                                           
6
 ميليون كيلومتر است . 150فاصله ي خورشيد تا زمين  - 
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اگر حرارت خورشيد نصف مي شد ، همگان منجمد مي  -3

شدند و اگر دو برابر افزايش مي يافت همگان خاكستر مي 

 شدند .

اگر از ميزان اشعه هاي مؤثر در عمل فتوسنتز) غذا سازي  -4

گياهان( كاسته شود گياهان قادر به غذاسازي نبوده و آفات 

، و اگر بر شدت آنها افزوده شود ، مضر واقع شيوع مي يافتند 

شده و حيات موجودات زنده در معرض تهديد جدي قرار خواهد 

 گرفت ...                    

همانا در گردش منظم ، پرتوافشاني مستمر ، بعد مسافت و             

اشعه هاي حيات بخش خورشيد آيات بسيار روشن و آشكاري 

 ننده اي را به وجد مي آورد .نهفته است كه هر بي
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 فصل سوم : 
   

آيات و نشانه هاي خداوند در             -

 عالم موجودات  زنده

آيات و نشانه هاي خداوند در             -

 عالم نباتات

آيات و نشانه هاي خداوند در                -

 عالم باكتريها

آيات و نشانه هاي خداوند در                -

 الم حشراتع

آيات و نشانه هاي خداوند در               -

 عالم پرندگان

آيات و نشانه هاي خداوند در                  -

 عالم حيوانات

آيات و نشانه هاي خداوند در                -

 عالم انسانها
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 آيات و نشانه هاي خداوند در عالم

موجودات زنده   

 

تقسيم مي شوند كه ما از موجودات زنده به انواع مختلفي       

ميان انواع موجودات زنده در عالم نباتات ، حشرات ، پرندگان و 

انسان ، به اختصار يك و دو مورد به عنوان دليل بر قدرت 

 آفريننده هستي مثال مي آوريم .

 

 آيات و نشانه هاي خداوند در عالم نباتات

ار      هنگامي كه دانه اي به عنوان بذر در زير خاك قر       

مي گيرد اگر شرايط رشد )دما و حرارت ، رطوبت ، خاك 

مناسب ، آب و هوا( موجود باشد دانه رشد را با دو جوانه در دو 

جهت متضاد شروع    مي نمايد ، يكي از جوانه ها كه ساقه و 

شاخه و برگ و گل را به وجود مي آورد به طرف باال و جوانه ي 

ورد به طرف پايين رشد مي ديگر كه ريشه را بوجود   مي آ

نمايد، و هرگز امكان ندارد كه جوانه ي ريشه برخالف معمول 
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به طرف باال و يا جوانه ي ساقه برخالف معمول به طرف پايين 

 حركت نمايد ، چون در هر دو حال گياه سبز نخواهد شد .

از ميان شگفتيهاي فراوان عالم نباتات فقط به دو مورد  از       

انه هاي قدرت آفريننده ي دانا و حكيم اشاره مي آيات و نش

 نمائيم :

 

در ميان نباتات گياهاني وجود دارند  گياهان گوشتخوار : -1

گونه مي باشد ، چون اين گياهان  450كه تعداد آنها حدود 

نمي توانند مانند ساير نباتات از راه ريشه آزت مورد نياز خود را 

روئيده اند كه خاك آن فاقد  بدست بياورند ، و يا در مكانهايي

آزت است ، خالق مدبر آنها را با چگونگي تأمين نياز خود از 

 جانوران آشنا كرده است .

برگ اين نوع گياهان كوزه مانند يا همچون كيسه هاي       

آويخته و يا برگهاي چسپناك و يا دوال مي باشند كه با وجود 

ب مي شوند و شهد موجود در برگها حشرات به سوي آنها جذ

با گرفتار ساختن حشرات توسط شيره ي اسيدي به هضم آنها 

مي پردازند وآزت مورد  نياز خود را از طريق گوشت حشرات 

 تأمين مي نمايند .
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نوعي از گياهان گوشتخوار ، گياه حشره خوار ونوس است       

كه برگهاي آن دوال است و وقتي كه حشره اي بر روي 

رگ بسته و بتدريج حشره هضم مي شود، برگهايش مي نشيند ب

حتي مشاهده شده است كه برگهاي گياه ونوس حشره ي در 

 حال پرواز را هم صيد كرده است .

 

هر گل از چهار بخش كاسبرگ،  بوته ي آدمك در منبر : -2

گلبرگ، پرچم ) اندام نر گل ( و مادگي ) قسمت ماده ي گل ( 

ايجاد دانه و ميوه مي تشكيل شده است . پرچم و مادگي عوامل 

باشند ، در داخل پرچم ، دانه هاي بسيار ريز گرده و در قسمت 

مادگي دانه هاي تخمك توليد مي شوند كه در اثر وزش باد يا 

بوسيله ي انسانها ، زنبورها و حشرات دانه هاي گرده به سوي 

دانه هاي تخمك رهسپار مي شوند و در اثر تلقيح گرده و 

 ي آنها ميوه بوجود مي آيد .تخمك و رشد تدريج

در بعضي از گياهان پرچم و مادگي از هم فاصله دارند       

بنابراين عمل تلقيح و تركيب خودبخود و با وزش باد انجام نمي 

شود بلكه اين كار توسط ديگران انجام مي شود ، مثالً در 

درخت خرما توسط انسان و در گياه آدمك در منبر كه دو 
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اده دارد اين كار توسط مگس كوچكي انجام مي خوشه ي نر و م

شود . اين مگس از مدخل گل نر به اندرون آن داخل مي شود ، 

فوراً مدخل گل بسته  و مگس زنداني مي شود ، مگس براي 

بيرون آمدن خود تالش مي كند و در اثر تالش ، بدن مگس 

آغشته به گرده هاي نر شده و مدخل گل براي انجام و اتمام 

ريت مگس باز مي شود ، هنگامي مگس به درون گل ماده مأمو

مي رود در آنجا هم در اثر بسته شدن مدخل گل ، مگس 

زنداني مي شود و در اثر تالشهاي مگس گرده هاي آغشته به 

بدنش  فرو مي ريزند و با دانه هاي ماده تلقيح مي شوند و 

 بدينگونه عمل تلقيح براي ايجاد ميوه صورت مي پذيرد ...

همانا آنكه ريشه و ساقه را در دو جهت متضاد و ليكن بجا       

راهنمايي كرده و گياهان گوشخوار را به طريق تأمين نيازهاي 

خود آشنا كرده و زمينه ي رسيدن دانه هاي گرده به تخمك را 

فراهم ساخته است خالقي مقتدر و آفريننده اي بس حكيم 

 است ، و او كسي جز اهلل نيست ....
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 ات و نشانه هاي خداوند در عالم باكتريهاآي
باكتريها جزو موجودات تك سلولي و ميكروسكوپي             

مي باشند و با چشم عادي قابل رؤيت نيستند و توليد مثل آنها 

با سرعت عجيبي با تقسيم سلولي انجام مي گيرد . در شرايط 

م مي مناسب باكتري رشد و نمو كرده و از وسط به دو نيم تقسي

شود و اين دو قسمت به نوبه ي خود رشد و نمو كرده و پس از 

نيم ساعت دو باكتري مستقل ديگر را بوجود مي آورند و آنها 

هم رشد و نمو كرده و هريك در نيم ساعت بعدي به دو باكتري 

تبديل مي شوند .   معموالً يك باكتري در محيط مناسب )مثالً 

، به ميلياردها باكتري   داخل شير ( پس از يك شبانه روز

تقسيم خواهد شد در حالي كه حجم آنها يك سانتيمتر مكعب 

مي باشد . اگر بر همين مبنا تقسيم ادامه يابد در مدت سه 

شبانه روز ، تمام كره ي زمين را مي پو شانند و نه تنها جايي 

براي سكونت باقي نمي گذارند ، بلكه همه ي موجودات زنده را 

د قرار خواهند داد ، اما خالق حكيم و مدبر هم طعمه ي خو

جهان با ايجاد موانعي ) همچون عدم غذاي كافي وكُشنده بودن  

فضوالت سمي خودشان ( از چنين توليد مثلي جلوگيري كرده 

شبانه  3است . و ليكن اگر روزي اين مانع برداشته شود دو الي 
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كافي روز، فقط براي يك باكتري نه دهها و صدها باكتري ، 

است كه كليه ي زمينيان را نابود كنند ... اما آفريننده ي دانا 

توليد مثل اين موجودات ناديدني و بس خطرناك را متعادل 

ساخته و آنها را به خدمتگزاري انسان و ساير موجودات زنده وا 

 داشته است.

باكتريها فضوالت و الشه ي حيوانات مرده را در       

د تجزيه كرده و به مواد حياتي كربن ، البراتورهاي طبيعي خو

ازت ، ئيدروژن و اكسيژن تبديل مي كنند ، در حالي كه در 

صورت عدم وجود باكتريها در مدت زمان اندكي جهان را 

 فضوالت و كثافات و تعفن الشه هاي مردگان فرا مي گرفت ... 

به راستي لحظه اي تفكر عميق كافي است تا انسان       

عجز و ناتواني خود اقرار نمايد و خاشعانه در مقابل خاضعانه به 

 مدبر كون و هستي سرتسليم و تعظيم فرود آورد ....

 

 آيات و نشانه هاي خداوند در عالم حشرات
نوع حشره ي شناخته شده توسط  100000از ميان      

 دانشمندان ، فقط به  اختصار دو نوع را معرفي مي نمائيم :
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نه موجودي است كه در زير زمين و در جاي موريا موريانه : -1

نمناك زندگي مي كند و در برابر آفتاب به علت نازكي پوست 

زود هالك مي شود و موجودي نابيناست ، در حالي كه خانه ي 

او از محكمترين خانه هاي روي زمين است و آن را با سيماني 

مي سازد كه بمب هاي معمولي قادر به تخريب آن نمي باشند 

متر مي رسد و بيشتر در  12گاهي ارتفاع اين خانه ها به  كه

افريقا و استراليا زندگي مي كنند ، معموالً در هر شهر)النه( 

حدود دو ميليون موريانه به صورت اجتماعي باهم زندگي مي 

كنند و نظم و تمدني كه در شهر آنها حاكم است در هيچ 

 موجود متمدني ديده نمي شود ، از جمله :

 

كارگران : موريانه هاي نابينايي هستند كه كار ساختن بناي  -1

شهر و مرمت آن به عهده ي آنها است . اين موريانه ها خاك 

طبقات زيرين زمين را با آب دهان خود ممزوج مي كنند و با 

آن محكمترين سيمان جهان را مي سازند و ساختمان شهر را 

 با آن باال مي برند .
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با توجه به اينكه موريانه ها نمي توانند در مأموران تهويه :  -2

 44تا  45درجه ي سانتيگراد و رطوبت  30دماي كمتر از 

درصد زندگي كنند  بنابراين عده اي از موريانه ها از طريق 

كشيدن كانالها و شيوه هاي بسيار پيشرفته ي مهندسي ، 

مسئول تنظيم درجه حرارت و رطوبت و ثابت نگه داشتن و 

ز نوسانات آن   مي باشند ، زيرا اگر مقدار رطوبت به جلوگيري ا

ساعت  10الي  5اندازه ي چند درصد پايين بيايد در مدت 

موريانه ها خواهند مرد . آنها همچنين براي تنفس دو ميليون 

ليتر هواي تازه وارد  1200موريانه ي داخل شهر بايستي روزانه 

 گالن گازكربنيك خارج نمايند . 240شهر و 

 

مأمورين رفت و روب شهري : اين عده كيسه اي در زير  -3

شكم دارند كه زباله ها را در آن جاي مي دهند همين كه پر 

 شد آن در محيطي كه مخصوص زباله داني مي ريزند .

 

شيميدانها : اين عده يك رشته اعمال شيميايي روي      -4

تبديل زباله ها انجام مي دهند و آن را به غذاي مطبوع و مفيد 

 مي نمايند .
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مهندسين عمران : مهندسين نقشه ي شهر راطوري طراحي  -5

كرده اند كه همه ي خيابانهاي شهر به مركز شهر كه كاخ 

سلطنتي در آنجا واقع است وصل مي شوند و خيابانهاي پر رفت 

و آمد را به صورت دو طرفه طراحي كرده اند ، يكي براي رفت و 

مچنين در بين راه گاراژهايي ديگري مختص برگشت است . ه

 براي استراحت كارگران ترتيب داده اند .

 

ه شهري است كه غذا بطور مأموران تغذيه : شهر موريانه يگان -6

مساوي ميان همگان تقسيم مي شود و هر موريانه اي كه 

گرسنه باشد موريانه ي ديگر بالفاصله از غذايي كه در معده 

دارد مقداري به او مي دهد ، در نتيجه در جوار موريانه هاي 

سير موريانه هاي گرسنه وجود ندارند و كشور آنها فقير و 

 ثروتمند ندارد .

مأمورين تغذيه مي توانند با غذاهاي خاصي كه به ملكه            

مي خوارانند نسل آينده را سرباز ، كارگر ، شاهزاده و يا حتي 

 داراي بال و چشم نمايند . 
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پرستاران : ملكه در فصل تخمگذاري در هر شبانه روز  -1

تخم مي گذارد كه كار نگه داري از تخم و نوزادان بر  45000

 ين عده از موريانه ها مي باشد . عهده ي ا

 

تشكيالت لشكري : اين عده نگهبانان و مدافعان شهر در  -5

 مقابل حمالت احتمالي دشمن و باالخص مورچه ها مي باشند .

 

پليس : در شهر موريانه فرد تنبل ، بيكار و مريض نخواهي  -4

يافت ، چون مريض با پاي خود به بخش گورستان مي رود و در 

جان مي سپارد و افراد تنبل هم توسط پليس شهر دستگير آنجا 

و اعدام مي شوند ، و در واقع شهر موريانه يگانه شهري است كه 

 ولگرد ندارد . 

 

راستي موريانه ها در كدام دانشكده ي افسري ، پرستاري ،      

مهندسي ، علوم پايه ، حقوق و پرستاري آموزشهاي الزم را      

ن كدام استاد است كه  آنها را اين چنين در ديده اند؟ و يا آ

راستاي منافعشان ارشاد و راهنمايي كرده است ؟! به يقين 

 كسي جز اهلل ، آفريننده ي هستي نيست .
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چندين سال قبل كشاورزي  حشره ي كاكتوس خوار : -2

تعدادي بوته ي خاردار كاكتوس به استراليا برد و در كنار 

عده ي ديگري هم به تقليد از  نردهاي مزرعه ي خود كاشت ،

او دور      نرده هاي مزرعه ي خود ، بوته ي خاردار كاكتوس 

كاشتند ، امّا بعد ازمدتي بوته ي كاكتوس شروع به ازدياد و 

توسعه ي شگفت انگيزي كرد ، ديري نگذشت كه مساحتي برابر 

سطح انگلستان را فرا گرفت و مردم را از روستاها بيرون راند و 

زمينهاي كشاورزي را مختل ساخت ، ساكنين محل آنچه  اكثر

در دسترس و توان داشتند بكار بردند امّا نتوانستند رشد و 

توسعه ي سريع آن را متوقف يا كند نمايند ، كم كم استراليا در 

خطر تسخير و تصرف لشكر بي صدا و لجوج گياه كاكتوس قرار 

ي برآمدند و گرفت . دانشمندان و متخصصان درصدد چاره جوي

بدين منظور دور عالم را تجسس كردند تا عاقبت    حشره اي را 

يافتند كه منحصراً با ساق و برگ و تنه ي كاكتوس تغذيه مي 

كرد و جز كاكتوس غذاي ديگري نمي خورد و به آساني هم زاد 

و ولد مي كرد .... حشره را تكثير كرده و به جان گياه كاكتوس 

اكتوس غلبه كرد و هجوم كاكتوس انداختند ، حشره بر ك

برطرف شد . كم شدن كاكتوس  سبب كم شدن غذاي حشره 
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شده و باعث از بين رفتن آنها شد و فقط عده ي اندكي باقي 

ماندند كه پيوسته رشد و توسعه ي كاكتوس را كنترل مي 

 نمودند .... 

راستي اگر آفريننده ي مدبر و حكيم اين حشره را نمي آفريد    

سرزمين پهناور استراليا جز تخليه و نابودي چه بود ؟ و  تكليف

آيا اين تعادل و توازن نشانه اي از آيات خالق مدبر و آفريننده 

 ي دانا و مقتدر نمي باشد ؟!
 

 پرندگان  آيات و نشانه هاي خداوند در عالم
 

باتوجه به انواع بيشمار پرندگان و دنياي شگفت انگيز آنها ،       

ندگان دو نوع را برگزيده و گوشه هايي از نشانه ها و از عالم پر

آيات آفريننده ي حكيم ، از عالم آنها را در برابر ديدگان قرار 

 مي دهيم .

 

اين پرنده معموالً دربركه ها ، لجنزارها ، كنار  مرغابي : -1

جويها و رودها و سواحل آبها زندگي مي كند ، چون غذاي او در 
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ي شود از ويژگيهايي خاص و متناسب چنين مكانهايي يافت م

 با محيط زندگيش  برخوردار مي باشد ، از جمله :

مهارت در شنا : براي بدست آوردن غذا الزم است  شناگر  -

ماهري باشد ، در غير اين صورت خيلي زود غرق مي شود و 

 نسلش منقرض خواهد گشت .

الف پاهاي پارو مانند : در بين انگشتان پاهاي مرغابي برخ -

پاهاي ساير پرندگان پرده هايي كشيده شده است كه به مانند 

پارو عمل مي كند و هنگام حركت آب را به وسيله ي پاهايش 

 به آساني عقب مي زند و خود جلو مي رود و شنا مي كند .

 

پرهاي چرب : پرهاي مرغابي توسط غده هاي چربي مداوم  -

ند و خيس نمي چرب مي شوند ، در نتيجه آب به خود نمي گير

شوند چون خيس شدن سبب سنگين شدن بدن و غرق شدن 

 او مي شود.

 

منقار پهن و سوراخ : مرغابي با اين منقار به آساني لجن ها را  -

جابجا كرده و غذاي مطلوب را همراه با گل و الي  بر مي دارد ، 
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گل و الي از سوراخ طرفين منقارش بيرون ريخته مي شود  و 

 بدون لجن را فرو مي برد . غذاي مطلوب و 

اعضاي متناسب و نحوه ي زندگي و طريقه ي كسب رزق و 

روزي مرغابي ما را به وسعت علم و حكمت آفريننده ي 

 مقتدرش راهنمايي مي كند.... 

 

خفاش پرنده اي است با چشمان ضعيف كه روزها  خفاش : -2

 در مقابل شدت نور آفتاب جرأت ابراز وجود و بيرون آمدن از

 غارها و مكانهاي سرپوشيده و تاريك را ندارد .

اگر اين پرنده روزها را به استراحت اختصاص دهد و شبها       

هم به شكار بپردازد به علت ضعف بينايي قادر به رؤيت خوراك 

و    طعمه ي خود نخواهد بود ، لذا اقتضا مي نمايد كه مشكل 

د صباحي دوام اين پرنده به طريقي حل شود واالِّ بيش از چن

 نخواهد آورد و نسلش منقرض خواهد شد .

از آنجائيكه خالق دانا و حكيم ، جهان را در كمال نظم و       

تعادل و توازن آفريده و همگان را در راستاي منافع خود هدايت 

و راهنمايي كرده و هر آنچه كه الزمه ي خلقتشان بوده به آنها 
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منظور جبران ضعف بينايي عطاء كرده است ، به خفاشها هم به 

 ، دستگاه رادار عطا كرده است .

اگر چشم هاي خفاش سالم نباشد و يا بطور كلي برداشته       

شود. حركت و پرواز او در تاريكي مطلق با كمال مهارت انجام 

خواهد گرفت . اما اگر گوشهاي خفاش را بردارند نمي تواند 

ند و اين دستگاه با بدون برخورد به مانع در تاريكي پرواز ك

 گوشهاي او در ارتباط است .

خفاش در تاريكهاي شب در حالي كه اميدي به چشم هاي       

مرتبه امواج صوتي كه  60الي  30كم سويش ندارد در هر ثانيه 

براي ما قابل شنيدن نيست از خود بيرون مي فرستد و اين 

خورد كنند امواج در فضا پراكنده مي شوند  و هرگاه به مانعي بر

منعكس شده و به سوي او بازگشت مي كنند و وجود مانع را بر 

سر راه به او خبر مي دهند و گوشهايش انعكاس امواج را ضبط 

مي كنند و او از طريق انعكاس امواج ، نوع مانع ) ديوار ، دشمن 

يا طعمه ( را تشخيص مي دهد و براي تشخيص فاصله تا طعمه 

ار عمل مي كند كه  از روي فاصله ي يا مانع عيناً مانند راد

زماني براي پخش امواج صوتي و وصول انعكاس ، مقدار مسافت 

 خود را با آنها تشخيص مي دهد . 
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دستگاه رادار خفاش به قدري دقيق است كه در كمال       

وضوح انعكاس امواج صوتيش را كه در فاصله ي چند 

با كمال   سانتيمتري به    پشه ي كوچكي برخورد مي كند

دقت تشخيص مي دهد و از شدت و ضعف آن ، فاصله و جهت 

و همه چيز آن را پيدا مي كند ، به طوري كه بالفاصله مي تواند 

 حمله كند و آن را بگيرد .

عجيب تر آنكه حشره ي بيد ، دستگاه گيرنده اي دارد كه       

متر امواج صوتي خفاش را ثبت مي كند  30از فاصله ي بيش از 

 به همين جهت ، هرگز طعمه ي او نمي شود .  و

راستي چه كسي اين دستگاه  مهم و شگفت انگيز را در       

اختيار اين موجود ضعيف قرار داده كه در طول حيات نياز به 

تعمير و تعويض اسباب ندارد و هنوز دانش پيرفته ي روز بطور 

 كامل نتوانسته است به كنه آن پي ببرد ....

 

 ي پرندگان نابود شوند ، چه مي شود ؟اگر پرها
       

اگر پرهاي پرندگان از بين برود ، پرندگان قدرت پرواز را از       

دست مي دهند و نمي تواند در برابر سرما و گرما مقاومت كنند 

وبه زودي همگي تلف مي شوند . آنگاه  به تعداد حشرات ، كه 
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زوده مي شود ، بزرگترين دشمن آنها از بين رفته است ، اف

بطوري كه همه ي مزارع و مراتع و درختان را نابود مي كنند و 

همه ي چرندگان و گياهخواران هم در اثر بي غذايي مي ميرند 

و پس از گياهخواران ، گوشتخواران هم نابود مي شوند و 

همچنين ازدياد حشرات موجب ازدياد ميكروبها شده ، و 

 كنند .   حيوانات و انسانها را نابود مي 

اگر اين نقص به ظاهر كوچك رخ دهد ، همه ي موجودات       

زنده در معرض خطر نابودي قرار خواهند گرفت . زيرا تمام 

موجودات اين جهان ، آفريننده ي حسابگر  بس دانا و توانايي 

دارند كه جهان و موجودات و نظم حاكم بر آن  را ، بر مبناي 

به صحنه ي وجود آورده  حساب و كتاب دقيق ، طراحي  و

 است .
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 حيوانات آيات و نشانه هاي خداوند در عالم
 

با توجه به تنوع گونه ها در عالم حيوانات ، براي اهل دقت       

 و بصيرت  اشاره اي مختصر كافي است.

 

شتر حيواني است كه در مناطق گرم و خشك زندگي     شتر :  

ه با نوع آب و هوا ، مي كند و طوري آفريده شده است ك

وضعيت جوي ، پوشش گياهي و .... محيط كويري كامالً 

هماهنگ و سازگار است . و از پس  همه ي مشكالت چنين 

 محيطي بر آمده است ، از جمله :

 

مشكل كم آبي : معموالً بيابانها و كويرها ، خشك ترين و كم  - 

ست آب ترين مناطق جهان مي باشند كه زيستگاه اصلي شتر ا

و با وجود خشك بودن و كم آب بودن اين مناطق ، شتر 

مطمئن ترين وسيله ي مسافرت در اين نواحي است ، چون در 

بدنش ميلياردها سلول وجود دارند كه در هنگامي كه شتر آب 

مي نوشد اين سلولها چندين برابر انبساط مي يابند و در خود 

تر وجود آب ذخيره مي كنند . همچنين سلولهايي در بدن ش
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دارند كه مي توانند از علفهاي خشكي كه شتر مي خورد آب 

تهيه كنند ، بنابر اين شتر با در اختيار داشتن اين ذخيره ي 

آب ، قادر است  در گرماي شديد و سوزان كوير چندين روز 

 بدون آب راهپيمايي كند .

مشكل كمبود غذا : شتر هنگامي كه در بيابانهاي خشك براي  -

ني راهپيمايي مي كند و غذا و علفي در آنها يافت مدت طوال

نمي شود ، از چربي و غذاي ذخيره شده در كوهان خود كه 

 همچون توشه ي راه بر پشت دارد ، استفاده مي كند .

 

مشكل مسافرت در طوفان : در هنگام طوفان شديد شن در  -

  بيابانها ، همه ي موجودات زنده از حركت و ادامه ي سفر باز    

مي مانند ، امّا شتر بر خالف ساير موجودات زنده ، بجاي يك 

پلك دو پلك چشم دارد كه يكي از اين دو پلك مخصوص 

روزهاي طوفاني است كه شتر در مواقع طوفان با بستن آن از 

ورود شن و خار و خاشاك به چشم خود جلوگيري مي كند و 

 به راحتي به مسير خود اد امه مي دهد . 

 



 51 

اه يابي : شتر با وجود ناپديد شدن راه در اثر طوفان مشكل ر -

شن ، مسير را تشخيص مي دهد و گم نمي شود و مي تواند به 

 حركت به سوي مقصد ادامه دهد .

مشكل فرو رفتن در شن : پاهاي شتر برخالف پاهاي اسب و  -

استر كه در شن فرو مي روند ، انتهاي پايش حالت خف دارند و 

ساني روي شن ها حركت كند بدون اينكه سبب مي شود به آ

 در شن ها فرو روند .

مشكل پوشش گياهي خاردار : پوشش گياهي مناطق كويري  -

به علت كم آبي شديد ، خاردار مي باشند و حيوانات نمي توانند 

از آنها استفاده ي غذايي كنند ، اما در لبهاي شتر شكاف و 

اس را با خار پيدا تركهايي وجود دراد كه حداقل برخورد و تم

مي كنند و در نتيجه شتر به آساني مي تواند از آنها استفاده ي 

 غذايي كند ...

راستي چه كسي شتر را اين چنين سازگار با شرايط خاص      

محيط ناسازگار كويري آفريده است ؟ آيا الزم نيست در اين 

   !1)باره بينديشيم .

                                                           
آيا به شتران نمي   11. غاشيه /  افال ينظرون الي االبل كيف خلقت  -1

 نگرند كه چگونه آفريده شده اند ؟!
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 نهاانسا آيات و نشانه هاي خداوند در عالم
 

انسان اين موجود نا شناخته و اسرار آميز از تركيب نصف       

سلول جنسي پدر و نصف سلول جنسي مادر بوجود مي آيد و 

اين سلول به مرور زمان رشد كرده و دستگاههاي اسرار آميز و 

شگفت آوري را طراحي و اختراع مي نمايد كه جاي بسي تأمل 

 وتفكر است.

 

چشم عادي ديده نمي شود  از سه راز حيات : سلول كه با 

قسمت اصلي  هسته و سيتوپالسم و غشاء تشكيل شده است . 

سر حيات در درون هسته نهفته و ناشناخته و به صورت اسرار 

 غيرقابل دسترسي باقيمانده است .

 

هنگامي كه سلول تخم ) نصف سلول جنسي پدر  سلول تخم :

با ااستفاده از  و نصف سلول جنسي مادر ( در رحم تشكيل شد ،

ذخيره ي غذايي خود تقسيمات سلولي را شروع مي كند و براي 

ادامه ي حيات خود جفت و بند ناف را بوجود مي آورد تا از 

طريق آنها از مادر غذا و هوا دريافت نمايد و به مرور زمان رشد 
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كرده و به تدريج دستگاههاي اسرار آميز عصبي ، نخاع ، مغز ، 

وارش ، كبد ، ششها ، اپيدرم پوست ، عضالت ، قلب ، گ

استخوانها ، چشم و گوش . .. را با همان يگانه سلول تخم ، مي 

سازد كه انسان با اين همه علم و دانش و تكنولوژي ، هنوز 

 نتوانسته است اسرار اين دستگاهها را كشف نمايد . 

راستي اين سلول تخم ، اين همه دانش و تخصص را در       

مي فرا گرفت . و چگونه مي تواند با متمركز كردن كدام آكاد

تعدادي سلول در قسمتي از بدن دستگاهي بسازد كه كارش 

ديدن ) چشم ( و يا شنيدن ) گوش ( و يا تنفس ، تصفيه ي 

خون ، گوارش غذا ، و ... باشد و از خويشتن نمي پرسيد راستي 

ور اين سلول اين همه دستگاههاي مختلف را چرا و به چه منظ

در اين جسم تعبيه نموده و از كجا مي دانست كه بايد اين 

انسان چنين دستگاههايي داشته باشد چون بعد از تولد در روي 

كره ي زمين بدانها نياز اساسي دارد ؟ !  در اينجا هم فقط به دو 

مورد آن هم به اختصار اشاره مي نمائيم ، تا خود ساير آيات و 

ا با تفكر و تدبر كشف كرده و با نشانه هاي عظمت پروردگار ر

 ديده ي بصيرت به مشاهده ي آنها بپردازي ...
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در دروران جنيني تعدادي از  استخوان بندي انسان :

سلولهاي متخصص ! بر اساس اسلوب هندسي و رياضي بيش از 

نوع استخوان را در اشكال و استانداردهاي بسيار ظريف و  200

نه مقياس و قالبي به ساختن دقيق طراحي كرده و بدون هر گو

تعبيه كرده تا از ( 1)آنها مي پردازند . و در بين مهره ها غضروف 

سايده شدن استخوانها بر روي هم جلو گيري كرده و خم و 

استخوانها را  (2)راست شدن بدن را آسان نمايد و در مفصلها 

بوسيله ي نوارهاي سفت و محكم رباط همچون پيچ و مهره به 

صل كرده است  و با نوارهاي زردپي ماهيچه ها را به يكديگر و

 استخوانها وصل كرده و مانع كندن شدن آنها شده است . 

آيا مي دانيد هر يك از استخوانهاي بدن ما قالب خاص به خود 

را دارد ؟ اگر قالب ران در جاي بند انگشتان قرار مي گرفت و 

، چه مي  قالب انگشتان به جاي استخوان ران قرار مي گرفت

 شد ؟! و....؟!

 

                                                           
1
 ست نرمتر از استخوان كه در بين استخوانها قرار گرفته است.ماده اي ا - 

 مفصل جايي است كه دو استخوان به هم مي رسند . -2
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بينديشم وبه سئواالت زيرپاسخ  مراحل هضم و جذب عذا :

 دهيم:

اگر دندان نمي داشتيم چگونه غذا را خرد و آسياب مي  -

كرديم ؟!  يا اگر جاي دندانها برخالف معمول مي بود، چكار مي 

اگر لبها نبودند ما چگونه غذا را در دهان نگه مي  -كرديم ؟!  

 ! داشتيم ؟

اگر غده هاي بزاقي ، بزاق ترشح نمي كردند چگونه غذاها را  -

 فرو مي برديم ؟! 

اگر هنگامي كه غذا به چهار راه حلق مي رسيد به جاي اينكه  -

به لوله مري و سپس معده برود به لوله ي ناي و سپس به 

ششها مي رفت چه مي شد ؟! و اگر اندام اپيگلوت تعبيه نشده 

غذا خوردن راه ناي را ببندد چه مي شد ؟! و يا بود تا در هنگام 

در هنگام تنفس راه مري را نمي بست و هوا به جاي اينكه به 

 ششها برود به معده مي رفت چه مي شد ؟! 

اگر معده ، شيره ي معده ترشح نمي كرد غذا چگونه آماده ي  -

 هضم و جذب مي شد ؟! 

معده را هم  اگر شيره ي معده همراه با مواد گوشتي ، خود -

 هضم مي كرد ، راه حل و چاره چه بود ؟!
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اگر كبد مواد سمي غذا را نمي گرفت و از راه كليه ها دفع      -

نمي كرد ، و مواد غذايي گوارش يافته همراه با سم به قسمتهاي 

 مختلف بدن فرستاده مي شد ، چه مي شد ؟! 

ي شد اگر غذاي گوارش نيافته به بيرون رانده نمي شد چه م -

 ؟! و....... ؟!

پاك و منزه اي است آفريننده اي كه بر تن آدمي بهترين و       

 (5)زيبنده ترين خلعت آفرينش را بخشيد ...

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
واال مقام و مبارك يزدان است   14فتبارك اهلل احسن الخالقين .مؤمنون / -1

ما تري في خلق الرحمن » كه بهترين اندازه گيرندگان و سازندگان است . 

اصالً در آفرينش و آفريده هاي خداوند مهربان خلل و  3ملك/« من تفاوت 

 تضاد و ناهماهنگي نمي بيني . 
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 فصل چهارم :  

 

 دليل فطرت -

 پاسخ به آخرين سؤال -

 موانع ايمان به آفرينندگي خداوند  -

 واپسين سخن -
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 دليل فطرت
 

س طبيعي و پنهاني است كه از اعماق درون فطرت ، احسا      

       آدمي بر مي خيزد و آدمي بدون يادگيري و تلقين در خويشتن

مي يابد . مانند ، حس زيبايي دوستي ، حقيقت جويي ،   

 گرايش به نيكي، و خدا جويي و خدا پرستي .

دليل فطرت ، بيان مي دارد كه ايمان به وجود خداوند در       

فطري است . بدين معنا ، كه هرگاه انسان خواه عالم يا نهاد بشر 

جاهل ، با خويشتن خلوت كند و نفس خويشتن را از آثار 

موروثي و مذهبي و عقيدتي و عوامل محيطي تخليه نمايد و 

سپس در خصوص جهان هستي و وجود خود بينديشد ، نفس 

خويشتن را در مقابل پروردگار متعال ساجد و خاشع خواهد 

 و اين دليلي بر خداشناسي فطري انسان است .  يافت

ممكن است اين سئوال به ذهن خطور نمايد كه چرا       

آدميان با وجود احساس دروني و فطري بر وجود خالق يكتا ، 

 باز طريق الحاد را بر مي گزينند ؟! 
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در بخش پاياني اين رساله علل الحاد انسانها را بررسي              

 ، اما در ارتباط با فطرت خدا جوي انسان بايد گفت :مي نمائيم 

انساني معجوني است از غرايز متضاد ) خواسته هايي همچون 

نوع دوستي ، آزادي خواهي ، احساس محبت و عشق والدين به 

فرزندان و... و كشش هاي نفساني همچون ميل به غذا ، ازدواج 

ست . اين دو و ساير غرايز مشترك با حيوانات ( تركيب يافته ا

دسته خواسته ها و كشش ها پيوسته در جنگ و ستيزند . 

سرانجام يكي از آن دو     ) خواسته هاي معنوي يا نفساني ( بر 

ديگري چيره شده و آثار خود را بر صفحه ي زندگي انسان 

پياده مي نمايد ، كه در اكثر موارد پيروزي با غرايز مادي و 

معنوي مقهور غرايز  سرشت حيواني است و خواسته هاي

حيواني مي گردد  ، و همين امر سبب مي شود كه غرايز 

معنوي مورد ترديد و حتي فراموشي و انكار قرار گيرند . مثالً  

گاه در اثر حوادث ناگوار احساس شديد گرسنگي و ميل به غذا 

از بين مي رود ، بنا براين مانعي ندارد كه فطرت خدا جوي 

رايز واقع شده و به حسب ظاهر مورد آدمي هم مقهور ساير غ

ترديد و حتي انكار واقع شده و آثار ضد آن از انسان صادر گردد 

. در اين هنگام ، فطرت در پشت حجابهاي هوي و هوس قرار 
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مي گيرد كه در دو حال ، خويشتن را مي نماياند . يكي در 

صورت تعمق و تفكر در اندرون خود و جهان هستي . دوم ، در 

وقوع  حادثه اي هولناك بطوري كه از تمام نيروهاي  هنگام

 .(4)مادي قطع اميد شود 

رينان فيلسوف مشهور فرانسوي در كتاب تاريخ اديان مي       

هر آنچه  ما دوست مي داريم روزي نابود مي شود  و » گويد : 

ممكن است آزداي بهره مندي از نعمت عقل و علم و تكنولوژي 

د ، وليكن محال است دينداري از روي ، روزي از ما سلب شو

كره ي زمين محو شود ) چون از پشتوانه ي فطرت برخوردار 

 « . است ( 

 

                                                           
عدنان مندرس نخست وزير الئيك تركيه در هنگامي كه بالگردش دچار  -1

سانحه ي هوايي شد و سقوط كرد . در اين لحظه كه از تمام نيروهاي مادي 

ود را نماياند و با قطع اميد كرد ، فطرتش از زير خروارها غبار جاهليت خ

تضرع و زاري به سوي آفريننده ي خود رجوع كرد وبا او پيمان بست اگر 

خداوند او را از مرگ حتمي نجات دهد بنده ي خدمتگزار او شود ... بالگرد 

به زمين خورد و همه ي چهارده سرنشين جز عدنان ، در ميان شعله هاي 

پيمان دست به اصالحات آتش خاكستر شدند و او به منظور اجراي عهد و 

 زد ، اما ارتش الئيك بر عليه او كودتا كرد ...
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اقوام و جوامع » فيلسوف معروف هنري برگسون گويد :       

انساني بيشماري بوده و هستند كه از علم و فلسفه ، و فنون و 

اقد دين تكنولوژي محروم بوده و هستند امّا هيچ جامعه اي ف

  (10)نبوده است . 

 

 

                                                           
دكتر عقاد گويد : در يك همايش علمي كه با حضور بسياري از  -1

دانشمندان و محققين در افريقا برگزار شد . پس از پايان نشست ، به ترغيب 

حشي عده اي به ديدار اقوام وحشي رفتيم . چون به مرز انسانهاي متمدن  و

رسيديم و از مرزنشينان متمدن خواستيم  ما را به نزد آنان ببرند . 

مرزنشينان بر بلنديي آتشي برافروختند و گفتند منتظر شويد تا رابط ما كه 

در ميان اقوام وحشي است بيايد وشما را به نزد آنان ببرد . با آمدن و دادن 

كه به صورت لخت مادر  توضيحات الزم به او ، ما را به ميان اقوام وحشي برد

زاد و عاري  از هرگونه پوشش و تمدني بودند با آنها نشستيم و به گفتگو 

پرداختيم و هريك در زمينه ي تخصص خود تحقيق مي نمود . يكي از 

سئواالتي كه به ذهنم رسيد از آنها بپرسم در مورد  فطرت خدا جوي انسان 

ا و زمين كيست ؟ . در پاسخ بود و چون از آنها پرسيدم آفريننده ي آسمانه

 گفتند :   ) خدا (   گفتم او خود در كجاست ؟  گفتند در آسمانهاست .   
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 پاسخ به آخرين سئوال
 

بعد از اين همه آيه و نشانه ، آخرين سئوالي كه ممكن       

 است در ذهن عده اي باقيمانده باشد ، اين است كه : 

خوب ما با دليل و برهان پذيرفتيم كه آفريننده ي جهان       

اشد . حال  هستي و انسانها و هر آنچه در آن است ، اهلل مي ب

آفريننده ي خداوند كيسيت ؟ يا هر پديده اي پديد آورنده اي 

 (11)دارد. خداوند را چه كسي پديد آورده است ؟ 

در ارتباط با قضيه ي ايمان به خدا ، انسانها به دو گروه       

تقسيم مي شوند : يكم، كساني كه به وجود خداوند ايمان دارند. 

آنانكه از فطرت سالم برخوردارند و  مانند پيروان اديان آسماني و

                                                           
پيامبر )ص( مي فرمايد : شيطان نزد كسي از شما مي آيد و مداوم        -1

مي پرسد : فالن را چه كسي خلق كرده ، فالن از كجا آمده ... تا اينكه مي 

ده است . چون به اينجا رسيد ، به خداوند پناه گويد : چه كسي خدا را آفري

ببريد و از همراهي با شيطان بپرهيزد ) كه در همراهي با او خيري نيست و 

هدف شيطان ايجاد شك و ترديد و گمراه ساختن شما است . چون خداوند 

 خود آفريننده است نه آفريده شده  ( .
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همچنين آزاد انديشان و روشنفكران . دوم، كساني كه بوجود 

 خداوند ايمان ندارند ، مانند؛ ماده پرستان .

انديشمندان اين دو قشر ، هردو  معتقدند ، قبل از بوجود       

آمدن همه ي موجودات بايستي به وجود شخصي يا چيزي 

ه اين جهان هستي از او منشأ گرفته و اذعان داشته باشيم ك

وجود او واجب و الزم و حتمي است و او بايد ازلي باشد و 

پذيرفتن او ، نيازي به دليل و برهان ندارد . چون چاره اي جز 

 ايمان به وجود واجب الوجود  نيست . 

ماديون واجب الوجود را ماده مي پندارند و الهيون هم       

با توجه به توضيحاتي كه داديم ماده و خداوندش مي نامند . 

انرژي و طبيعت نمي توانند ازلي و منشأ جهان هستي باشند ، 

پس واجب الوجود هم نيستند . تنها خداوند باقي مي ماند و 

همچنانكه نيوتن مي گويد چاره اي جز اين نيست كه به قدرتي 

غير مادي معتقد شويم كه در پس پرده ، ماده را رنگ آميزي 

ده است و به اين صورت در آورده است و آن چيزي و كسي كر

جز خداوند متعال نيست. قانون عليت هم منحصر به پديده ها 

است ، خداوند هم پديده و مخلوق نيست تا مشمول اين قانون 
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و نيازمند علت باشد. و او كسي است كه وجودش واجب است و 

 جز اين هم چاره اي نيست . 

شدن فهم اين مهم ) هر پديده علتي دارد  به منظور آسان      

رطوبت هر چيز از آب ” ... ( اين سؤال را مطرح مي نمائيم كه : 

در پاسخ به اين سؤال چاره “  است ، رطوبت آب از چيست ؟ 

اي جز اين نداريم كه بگوييم : در واقع رطوبت آب ، از آب است 

يگر نگرفته ، يعني آب ذاتاً مرطوب است ، و رطوبت را از جايي د

است . خداوند متعال هم ذاتاً واجب الوجود است و وجودش را 

 از جايي و يا كس ديگري نگرفته است . 

ممكن است پرسيده شود : چگونه خداوند وجود دارد و ما       

 به آساني نمي توانيم ذات  او را درك كنيم ؟

صفات خداوند در دايره ي فهم انسان مي گنجند چون       

ن خود داراي صفاتي است گرچه صفات خداوند شبيه انسا

صفات انسان نيستند اما صفاتي چون علم و قدرت و سمع و 

بصر و .... براي انسان قابل ادراك هستند اما در  واقع  درك 

ذات خداوند خارج از دايره ي ادراك بشر است ، چون خداوند 

دود مطلق و نامحدود است و ذهن انسان محدود ، در نتيجه مح

قادر به ادراك نا محدود نيست . همچنانكه  همگان در علم 
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رياضي به عدد بي نهايت باور داريم ، ولي هيچيك نه آن را 

ديده ايم و نخواهيم ديد و نه با حواس پنجگانه هم احساس 

خواهيم كرد . برهمين اساس درك ذات خداوند هم براي ذهن 

 محدود بشري امكان پذير نيست . 

 

 ان به آفرينندگي خداوند موانع ايم
 

ممكن است اين سئوال پيش بيايد كه با وجود اين همه       

آيات  ، داليل و نشانه ها دال بر وجود آفريننده ي هستي ، چرا 

عده اي راه الحاد را پيش مي گيرند و منكر آفريننده ي هستي 

  مي شوند ؟

ه در مقايسه در پاسخ به اين سئوال بايد گفت : اوالً  اين عد      

با  جوامع انساني انگشت شمارند و علت انكار آنها نه بر مبناي 

علم و آگاهي است بلكه به موجب موانع و حجابهايي است كه 

ميان آنها و شناخت آفريننده ي هستي واقع شده است و تا آن 

حجابها كنار نروند و موانع برداشته نشوند ، بازگشت آنها به 

 د بود . از جمله ي آن حجابها و موانع : سوي ايمان دشوار خواه
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جهل به معني ناداني و ندانستن است و آن بر دو  جهل:  -1

 نوع است :

آن است كه شخص چيزي را نمي داند و الف : جهل ساده : 

اگر از دانش مبهم و اندكي هم بهره مند باشد ، به دانستن خود 

اند . در اين اعتقاد و اعتماد ندارد ، يعني مي داند كه نمي د

حالت فرد از ديگران تقليد مي نمايد و هويت واقعي خود را 

فراموش كرده و با عقل ديگران مي انديشد و عقل و ادراك 

خويشتن را بكار نمي گيرد و زمام امور خود را به ديگران مي 

سپرد و از استعدادها و تواناييهاي خود بهره نمي جويد و كارش 

هرچه مي گويند و هر چه مي كنند ، فقط تقليد است . ديگران 

 او هم همان مي گويد و همان مي كند .

اين گونه افراد ، چون از علم ناقص خود و يا عدم علم و       

آگاهي خويشتن ، آگاهي دارند ، هنگامي كه علم واقعي و كامل 

به آنها نماينده شود بي درنگ مي پذيرند و با پذيرش علم ، 

مي زدايند و زمينه ي پذيرش ايمان را در جهل را از دامان خود 

 خويشتن فراهم مي سازند .

آن است كه شخص چيزي نمي داند ، امّا ب : جهل مركب : 

 چنان مي پندارد كه مي داند . يعني نمي داند كه نمي داند .
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رهانيدن چنين فردي از جهل بسي دشوار است ، چون       

در جهت رفع ابتدا بايستي جهل مركبش را ساده و سپس 

جهلش اقدام نمود . بايد دانست كه جهل مركب به معني بي 

بهره بودن از هرگونه دانشي نيست بلكه دانش  ناقص و اوهام و 

پندارهاي خويشتن را علم كل مي پندارد . مانند كسي كه 

خويشتن را در دايره ي حواس محصور كرده است ، يعني چنان 

پنجگانه ) بينايي ، شنوايي  اعتقاد دارد كه هر آنچه براي حواس

، بويايي ، چشايي و المسه ( محسوس نباشد پذيرفتني نيست و 

وجود چيزي خارج از دايره ي حواس  پنجگانه كذب و دروغ 

 محض است. 

اين عده تصورات وديدگاه كودكانه دارند و عدم رؤيت       

خداوند را دال بر عدم وجود او مي پندارند و از اين حقيقت 

ند كه چيزهاي بسياري همچون امواج راديويي ، صوتي  و غافل

تصويري ، اشعه هاي مختلف ، نيروي الكتريسته و جاذبه ، حيا 

ت ، حركت الكترون و كرات و سياره هاي بيشمار و دور دست 

در عالم هستي ... وجود دارند ، امّا هيچ يك مستقيماً با حواس 

 احساس نمي شوند . 
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فكري و عقلي كه حق را نمي شناسد و جهل حالتي است       

حالتي است دروني و پديده اي است انساني كه در هر زمان و 

مكاني كه اسالم بر باورها و احساسات آنان و واقعيت  

زندگيشان حاكم نباشد ، دامنگير نوع بشر شده و به مكان ، 

زمان ، محيط ، وضع اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و يا 

خصي اختصاص ندارد و بايد دانست كه فرهنگي معين و مش

هيچكدام از جاهليتهاي تاريخ از پيشرفتها و مهارتهاي بشري و 

تأمين مقداري خير براي مردم خالي نبوده اند ، زيرا آباداني 

مادي ميداني است مشترك ، و براي مؤمن و كافر و مصلح و 

 مفسد يكسان است . 

دارهايي يقين     اشخاصي كه جهل آنها مركب است بر پن      

كرده اند و نام علم و دانش بر آن نهاده اند ، كه به آساني از آن 

دست بردار نيستند ، بلكه بايستي با روش حكيمانه چنين 

اشخاصي را متوجه ساخت كه علم و دانش داراي گستره ي 

بسيار بزرگي است و براي همگان ميسر نيست كه همه ي 

اين هر كس و هر طايفه اي دانش ها را كسب نمايند . بنابر

بخشي از دانش را دارا   مي باشد و علم و دانش فقط آن نيست 

كه نزد ما مي باشد ... و بايستي با تغذيه ي او با علم و دانش، و 
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تماس حكيمانه  با او ، كليد خاص قلبش يافته شود و با 

ممانعت از هر گونه عكس العملي ، درب قلبش را گشود و جهل 

قلب را براي پذيرش علم حقيقي مهيا كرد ، چون در  را خارج و

برخورد اوّل نه تنها نسبت به پذيرش علم و كنار نهادن افكار و 

پندارهايش از خود تمايلي نشان نخواهد داد ، بلكه به شدت از 

انديشه ي خود دفاع و سماجت و عكس العمل شديد بروز 

لب را از خواهد داد و تنها ورود حكيمانه به قلب است كه ق

 واكنش و عكس العمل شديد باز مي دارد ... 

 

منظور از شهوت پرستي ، ترجيح مال و  شهوت پرستي :  -2

 دنيا و لذايذ جسماني و شهواني بر ساير امور است .

دوستي و محبوبيت مال و دنيا و ارضاي نيازهاي بدني ، براي     

رسيدن به ضروريات و حاجات جسم نكوهيده نيست، بلكه 

انسان را خداوند با چنين طبعي آفريده است ، امّا آنچه مذموم و 

نكوهيده است اينست كه خود مال و مقام و شهوات محبوب 

واقع شوند ، در آن حالت آنها به عنوان وسيله ي رسيدن به 

خواسته ها و مطلوبات مشروع مطرح نمي باشند ، بلكه خود 



 70 

ر اولويت قرار مي هدف واقع مي شوند و بارز و برجسته شده و د

 گيرند .

اين عده با مشغول شدن به ارضاي شهوات و شكم پرستي       

و غرق شدن در شهوات حيواني و تمتع از لذتها ، همه ي هم و 

غم آنها در شكم و شهوت خالصه مي شود و در آن حال از 

تفكر و تعقل و ادراك حقيقي باز مي مانند و نمي توانند از 

انديشه ي اعطايي بهره جويند . و هر آنچه نعمت عقل و فكر و 

كه در راستاي شهوات آنها نباشد ، نمي پذيرند و به ستيز با آن 

 بر مي خيزند و به انكارش مي پردانزند . 

مشكل اينان در غرق شدن آنها در عالم حيوانيت است ،       

لذا همچون حيوان جز در خوردن و نوشيدن و ارضاي شهوت        

يشند . و در واقع به مراتب بيش از حيوان از عقل و نمي اند

ادراك محرومند . چون حيوان فاقد نيروي بصيرت و دانش است 

، امّا اينان با وجود نيروي بصيرت و دانش ، آن را بكار نمي 

گيرند و خويشتن را از آن محروم ساخته اند ، انگار اصالً فاقد 

 (12)ند .بصيرت و دانش اند و حقايق را درك نمي كن

                                                           
12

همچون حيوانند بلكه  اولئك كاالنعام بل هم اضل سبيالً .   آنان»  - 

 گمراهتر از حيوانند .
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كبر از نظر لغوي به معني خود بزرگ بيني است و تكبر :  -3

در اصطالح كسي را متكبر گويند كه خود را در صفات كمال ، 

 فوق ديگران بداند و خود را بزرگ و ديگران را حقير بشمارد . 

سخت ترين و شديدترين حجاب بين خالق و مخلوق ،       

خود را از شنيدن صوت تكبر است ، چون فرد متكبر گوشهاي 

حق مسدود و چشمان را از رؤيت نور واقعي فرو بسته و از نفوذ 

 شعاع نور هدايت به قلب خود جلوگيري مي نمايد . 

عامل تكبر چيزي جز طغيان نيست و فرد متكبر حق را            

مي شناسد و مي داند ، با اين وجود  حاضر نيست در برابر حق 

و االِّ كساني چون نمرود و فرعون كه سر تسليم فرود آورد 

ادعايي خدايي داشتند به خوبي مي دانستند كه خود ، خدا 

 نيستند .

متكبر ، متعصب و خودسر است و با وجود هزاران دليل و       

برهان قانع نمي شود ، حتِّي اگر حقايق را با چشم رؤيت ، و با 

را در دست لمس ، و با ساير حواس ادراك نمايد راه هدايت 

پيش نمي گيرد و به منظور ايجاد شك و شبهه و غلبه يافتن به 

 مجادله بر مي خيزد . 
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متكبر نه تعقل مي كند و نه تفكر ، و نه مي شنود و نه پند        

مي گيرد . او دچار انجماد فكري و عقلي است و همه ي راههاي 

منتهي به قلبش مسدودند و چنين كسي هرگز حق را نمي 

 ..    پذيرد .

 واپسين سخن
 

قرآن  خردمندان را با  سه ويژگي  ستوده است ، و فهم و       

درك  آياتش را بدانها مختص گردانده است ، گويا آنانكه فاقد 

اين سه ويژگي باشند ، هر گز آنان را نسزد كه آيات خداوند را 

 درك و فهم نمايند . و آن سه ويژگي عبارتند از :

 

بي  (13). « إنّ في ذلك اليه لقوم يعلمون »  : علم واقعي -1

گمان در اين ) جهان و نظام شگفت آورش ( پند و اندرز بزرگي  

 است براي كساني كه آگاه و فهميده باشند .

 

                                                           
             52نمل/ -1
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بي  (14).  «إن في ذلك اليات لقوم يتفكّرون » تفكر:  -2

گمان در اين ) جهان آفرينش ( نشانه هايي است براي آنان كه           

ي انديشند ) و ساده و بي خيال از كنار عجايب و شگفتي هاي م

 آن نمي گذرند ( .

 

بي ( 2).  «إنّ في ذلك اليات لقوم يعقلون » تعقل :  -3

گمان در اين ) عالم هستي ( آيات و نشانه هايي است براي 

 كساني كه عقل خويشتن را بكار مي گيرند . 

در جهان طبيعت و در آيات و نشانه خداوند متعال موجود       

اندرون آدمي  ، براي كساني كه از  دانش واقعي و نعمت تفكر و 

تعقل محروم باشند ، مؤثر واقع نمي شود . قطعاً  آنانكه  در 

گرداب لهو و لعب ، فساد و بزهكاري ، ظلم و ستمگري ، وكبر و 

جهل گرفتار شده اند ، قدرت ديدن و شنيدن و درك حقايق را 

را ظلمت گناه و معصيت ،  ابزارهاي شناخت آنها ندارند . زي

دچار اختالل كرده است و ابزار هاي شناخت آنها جز در موارد 

محدود ، بيشتر در  جهت فساد و تخريب بكار گرفته مي شوند  

 . 
                                                           

14
 4رعد /  -2         3رعد/ - 
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 آنان كساني اند كه : 

يعلمون ظاهراً من الحياه الدنيا و هم عن االخره هم »       

ها ظاهر و نمادي از زندگي دنيا را مي آنان تن (15) «غافلون 

 دانند و ايشان از آخرت كامالً بي خبرند .  

 در نتيجه  : 

فأعرض عن من تولّي عن ذكرنا و لم يرد االّ الحياه »       

از كسي روي بگردان  ( 2)« . الدّنيا . ذلك مبلغهم من العلم 

كه به قرآن پشت مي كند و جز زندگي دنيوي نمي خواهد ، 

 نتهاي دانش ايشان همين است .م

 
 

                                                           
 24و30نجم/ -2             1روم/ -1


