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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

ویرایش تکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 نهایی

    

 

 

 

 دینای از دالیل فالسفه بر ضرورت  نمونه

کنیم.  های ضرورت دین را از یک گروه دیگر انتخاب می ی دیگری از برهانحال، نمونه

فرض دارد؛ یعنی از  فرق فلسفه با کالم این است که کالم پیشگروه دوم فالسفه هستند. 

گوید درست است؛ سپس متکلّم به دنبال یافتن  قبل پذیرفته است که هرچه دین می

گوید را اثبات کند؛ امّا در فلسفه هیچ که بتواند آنچه دین می رود یی میاستدالالت عقلی

فرضی وجود ندارد؛ یعنی فیلسوف بنا نگذاشته است که چیز خاصّی را اثبات کند.  پیش

اندازم؛ به هر چیزی  کار می کنم به تفکّر کردن. عقلم را به گوید من شروع می فیلسوف می

گذارم که چه چیز کنم. از قبل قرار نمی میباور  عنوان چیز درست که رسید، آن را به

 برسم. ای خاصّی را اثبات کنم و به چه نتیجه

اسالم هم  ی جهان باستان در دست داریم. در حوزه ی جریان فلسفه را از یونان تاریخچه

برهانهایی داریم که دقیقاً در قالب  گرچه در آیات قرآن و احادیث معصومین

علمی با عنوان  ی تبیینند؛ امّا اگر بخواهیم تاریخچهفلسفی قابل  های برهان

گردد؛ یعنی همان  اسالمی را پیدا کنیم تقریباً به قرن دوم و سوم هجری برمی ی فلسفه
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عربی ترجمه و در  یونان به زبان ی که نهضت ترجمه شروع شد؛ و متون فلسفه زمانی

فلسفه، اّولین مالقات را  ی پدیدهاسالم با  در این زمان، جهان اسالمی منتشر شد. جوامع

های خود را در قالب آن شکل کالسیک فلسفی تنظیم  کم شروع کرد اندیشه کرد و بعد کم

 کردن. 

 اسالمی ی معانی مختلف فلسفه

شود  اسالمی ترکیب درستی است یا نه، بحثی است که می ی این موضوع که آیا فلسفه

اگر «. پهنریش ی کوسه»اسالمی یعنی  ی گویند فلسفه ها می وارد آن شد؛ چون بعضی

نتیجه، این علم، اسالمی است پس از قبل قرار گذاشته است که اسالم درست است. در

معناست؛ فلسفه هیچ  کالم است، فلسفه نیست! اگر فلسفه است، پسوند اسالمیش بی

دو با اسالمی. این  ی شود گفت فلسفه به هیچ دین و مکتبی ندارد. پس نمی تعهّدی نسبت

 جمع نیستند!  هم قابل

اسالمی ترکیبی است که معانی مختلفی دارد. یکی از معانی آن،  ی پاسخ این است: فلسفه

گویند فالنی  اسالمی شکل گرفته است؛ مثل اینکه می ی جوامع ای است که در حوزه فلسفه

فه را گیری آن فلس وطن شکل حقیقت اصفهانی، ایرانی یا عراقی است. پسوند اسالمی در

 دهد.  نشان می

اند؛ یعنی  ای است که فیلسوفان مسلمان تدوین کرده اسالمی فلسفه ی معنای دیگر فلسفه

ی تالش آنها، چیزی  ی فلسفه پرداختند و نتیجه اند و به مسأله ای که مسلمان بوده فالسفه

 اسالمی شد. ی نام فلسفه به
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اسالم گرفته است؛ امّا هیچ تعهّدی ای است که موضوعات تفکّر را از  معنای دیگر، فلسفه

آخرت وجود دارد یا  ای برسد. مثالً، این موضوع را که آیا جهان نداشته که به چه نتیجه

وجود ندارد، از اسالم گرفته است، اما بنا نداشته است که به این نتیجه برسد که وجود 

ون هر بنایی بگذارد، دارد. بنا هم نگذاشته است که به این نتیجه برسد که وجود ندارد؛ چ

به موضوعی به نام معاد فکر کند  دیگر فلسفه نیست! پیش فرض دارد. امّا اصل اینکه راجع

ای است که صورت  اسالمی فلسفه ی را از اسالم گرفته است. پس یکی از معانی فلسفه

ده ها را از اسالم گرفته است؛ امّا هیچ تعهّدی نکرده که به آن جوابی که اسالم دا مسأله

اسالمی است. معانی دیگری هم برای  ی است منتهی شود. این هم یک معنا برای فلسفه

 کنیم.  به همین مقدار اکتفا میاند؛ اما ما  اسالمی ذکر کرده ی فلسفه

 ی ضرورت دین برهانی از فالسفه در زمینه

های ضرورت دین دارند. یک نمونه از برهان ی مسلمان هم، برهانهایی در عرصه ی فالسفه

 ای نیست.  کنیم؛ که برهان پیچیده دین مطرح می ی ضرورت فالسفه را هم در زمینه

بر نظمی که  بینیم عالوه کنیم، می گویند ما وقتی موجودات جهان را بررسی می فالسفه می

شود؛ و آن نوعی سوق  چیز دیگری هم دیده می 1شود در ساختار آنها مشاهده می

ی  نظم است و در همه سمت کمال و بقاء خودشان است. این غیر از  شدن موجودات به داده

ی گیاه گیاه را در نظر بگیرید. خود این دانه ی موجودات هم وجود دارد؛ مثالً، یک دانه

و شکل  اند ساختار منّظمی دارد؛ اجزایش با نظم و ترتیب خاصّی کنار هم قرار گرفته

                                                 

 طرّاح شعور یک به نیازمند آمدنش وجود به برای نظم که کنیم می اثبات آن ی وسیله به نظم برهان در که است چیزی همان نظم این. 1

 .بریم می پی خداوند وجود به آنجا از و است داشته وجود شعوری جهان، در نظم این ایجاد در پس ،منظّمند عالم های پدیده چون و است
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ی گیاه، مثالً یک می که در ساختار این دانهخاصّی را بدست داده است. امّا غیر از نظ

شکافد  بینید دانه می کنید، می کارید و آبیاری می گندم وجود دارد، وقتی دانه را می ی دانه

سمت منابع آب  اندازد و به آید. یک جوانه سرش را پایین می و دو تا جوانه از آن بیرون می

سمت جاهایی که  ارد کجا باید برود، بهکند و مثل اینکه کامالً آگاهی د و غذا حرکت می

کند. حتّی اگر ریشه در مسیر حرکت به یک سنگ  آب و غذا وجود دارد، حرکت می

سمت منبع آب یا  زند و راهش را به آن را بشکافد، سنگ را دور می سخت برسد که نتواند

دوم سرش را    ی داند باید کجا برود. از آن طرف هم جوانه دهد. مثل اینکه می غذا ادامه می

کند.  سمت نور جهت پیدا می آید و به شکافد، از خاک بیرون می کند، خاک را می بلند می

د؛ نکن به نور جهت پیدا می های بعضی از گیاهان نسبت های گیاهان و گل اید که برگدیده

ا ه برگ ی بینید همه گذارید، اگر یک هفته بعد بیایید، می مثالً، گلدانی که لب پنجره می

روید، اگر سر راهش  اند؛ یا درختی که دارد میسمت منبع نور یعنی خورشید روی کرده به

کند؛ یا گل  سمت خورشید کج می اش را به است، شاخه  بان به جایی برسد که سایه

کند. گویا یک هدایت مرموز در  آفتابگردان با حرکتی که دارد، خورشید را تعقیب می

ی بقاء، رشد و تکامل آن است سوق  که الزمه سمت آنچه را بهدرون این گیاه است؛ که او 

 دهد.  می

و زنبور   در میان حشرات، وقتی به بدن موریانه .توان دیدمی شبیه این را در حیوانات هم

منظّم است. نظمی در ساختار بدنشان  هایشان، پاها و شاخک ها کنید، دست می عسل نگاه 

ساختاری، گویا هدایت خاصّی هم درون آنها وجود دارد. لذا  موجود دارد؛ امّا غیر از این نظ

داند چه کار باید  آید، کاماًل می می صورت یک حشره در شود و به عسل متولّد می وقتی زنبور
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آوری کند و  ها را جمع گل ی سمت چه گلی برود و چگونه شیره داند به بکند. هم می

داند  ازد؛ کندویش را چطور شکل دهد و هم میتواند خانه بس داند چطور می بیاورد، هم می

چطور باید تقسیم کار شود؛ یک عدّه باید کارگر شوند، یک  شدر موقعیت زندگی اجتماعی

غذایی را در داخل کندو  دار شوند و یک گروه باید مواد گروه باید حفاظت از کندو را عهده

ندگی اینها حاکم است. سازی کنند؛ تقسیم وظیفه و مدیریت خیلی مشخّصی در ز آماده

سازی و  عجیبی دارند. تکنیک عجیبی در شهر ی ها، آنها هم زندگی پیچیده یا مثالً موریانه

کنند! چطور  بندی می سازند! چطور فضاها را تقسیم مهندسی دارند. شهرهایی که می

موریانه یا کنند! این غیر از آن نظمی است که بین اجزای بدن این  شان را برقرار می روابط

بقاء و کمال  ی سمتی که الزمه عسل هست. نیرویی درونشان هست که آنها را به زنبور

 دهد.  آنهاست، سوق می

نام  ی آمریکایی به از یک نویسنده "راز آفرینش انسان"سی سال قبل کتاب بیست

"موریسن کرسی"
های جالب علمی در آن مطرح  نمونه .کتاب قشنگی است .خواندم را می 2

یک نوع مارماهی در دنیا وجود دارد؛ که در که شده است؛ از جمله نقل کرده است 

این   ریزی کند. وقتی فصل تخم زمین زندگی می ی های آزاد دنیا، در نقاط مختلف کره آب

شوند. از خاص جمع می ی آیند و در یک نقطه شود، از تمام دریاهای دنیا می مارماهی می

  کنند؛ تا به آن نقطه آزاد طی می های فرسنگ راه را در آب نقاط مختلف دنیا، هزاران

تواند هزاران فرسنگ راه در  خیلی عجیب و غریب است؛ که چطور یک حیوان می برسند.

مدرن  های مدرن و فوق ترین کِشتی اقیانوس طی کند و آن نقطه را پیدا کند! اگر پیشرفته

                                                 
2 Morrison, Abraham Cressy. 
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های  مقصد برسند، نیاز به سیستمهم بخواهند چنین مسافتی را طی کنند و درست به 

ها و امثال اینها دارند. این حیوان چطور این همه مسیر را کننده، رادارها، سودار هدایت

ی معیّن  شان در آن نقطه کند؟! در فصل معیّنی همه کند و آن نقطه را پیدا می طی می

ناطقی که زندگی دوباره به همان م ریزی، کنند. بعد از تخم ریزی می شوند و تخم جمع می

کنند و به آن دریای خاّصی  گردند. حال اینکه دوباره چطور راه را پیدا می می کردند، بر می

ی  تر از همه گردند، خود چیز عجیبی است. امّا عجیب می کردند، بر که در آن زندگی می

ین شوند. ا های جوان تبدیل می ها، به مارماهی این تخمبعد، اینها این است که مدّتها 

-های جوان راه می اند. اما این مارماهی های جوان اصالً پدر و مادر خود را ندیده مارماهی

ای که پدر و مادرشان  روند به همان نقطه کنند و میافتند، هزاران فرسنگ راه طی می

کنند و چگونه آنجا  کنند. اینها از کجا خبر دارند پدر و مادرشان کجا زندگی می زندگی می

کنند؟! این غیر از آن نظمی است که بین اجزای بدن مارماهی وجود دارد. این  میرا پیدا 

 دهنده است. یک نیرویی سوق

بینیم، چنین  بر نظمی که در ساختار موجودات جهان خلقت می گویند عالوه فالسفه می

شود. نام این نیروی  سمت بقاء و کمال هم در آنها مشاهده می به ی دهنده نیروی سوق

موجودات  ی اند. در حقیقت، خداوند در همه گذاشته "عامّه قانون هدایت"دهنده را  سوق

دهد. قرآن هم در یکی  سمت بقاء و کمالشان سوق می نیرویی قرار داده است که آنها را به

ِ »از آیات به آن اشاره کرده است:  ُّنَا اّلَّ َّ َشْ   ْعطىٰ اَ  یقاَل َرب َّ َهدىٰ  ُكل پروردگار ما کسی  3 «ٍء َخلْقَهل ُثل

                                                 

 .05 ی آیه طه، ی سوره. 3
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آفرینش هر موجودی بود، در او قرار داد؛ این در مورد آفرینشش  ی است که آنچه الزمه

َّ َهدىٰ »بود؛   ی بقاء و کمالش بود هدایت کرد. سمت چیزی که الزمه بعد آن را به  «ُثل

خلقت  اساس سراغ انسان آمدند. گفتند انسان هم یکی از موجودات جهان این فالسفه بر

 عامّه درمورد انسان هم باید صدق کند.  پس قانون هدایت است؛

انسان دو بُعد دارد؛ یک بُعد، بُعد طبیعی و جسمانیش است. در بُعد طبیعی و جسمانی، 

کند؛  کرد، درمورد انسان هم عمل می که در مورد حیوانات عمل می عامّه شبیه آنچه هدایت

 انسانداد،  شان سوق می بقاء و کمال سمت هیعنی همانطور که غرایز در حیوانات، آنها را ب

دهد. برای نمونه،  سمت بقاء و کمالش سوق می به را نیز در بُعد جسمانی و طبیعیش

کس به او آموزش یا تعلیم نداده است؛ امّا  نوزادی که تازه از مادر متولّد شده است؛ هیچ

کسی به او گفته رود. چه  ی مادرش می سمت سینه شود، به محض اینکه گرسنه می به

مادر را شروع  ی مادر تو کانون و محلّ غذاست؟ بعد هم نوک سینه ی است که سینه

کند به مکیدن. چه کسی به او گفته است اگر بخواهد غذا بخورد باید این را بمکد؟ و  می

کند سینه را تحریک کردن که جریان شیر شدید شود. این چیزی  با دستش هم شروع می

را چه کسی به او آموزش داده است؟  ی نوزاد است؛ که از گرسنگی نمیردی بقا که الزمه

عاّمه در بُعد جسمانی و طبیعی انسان است؛ اما انسان فقط بدن و  ای از هدایت این نمونه

طبیعی نیست؛ انسان بُعد دیگری هم دارد و آن بُعد روحانی اوست؛ بُعد روح  ی جنبه

عاّمه در بُعد جسم به شکل غرایز، بقاء و  هدایتطور که  اوست؛ روح مجرّد اوست. همان

مورد  عامّه در کرد، در بُعد روح هم باید عمل کند. منتها هدایت کمال انسان را تضمین می

کند؛  آگاهانه و قهری عمل می سایر موجودات و حتّی در بُعد جسمانی انسان، به صورت نا
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دهد؛ یا آن ریشه، جوانه و  را انجام میعسل خودآگاهی ندارد که چرا این کارها  یعنی زنبور

آگاهانه این حرکت را انجام  صورت جبری، قهری و نا آگاهی ندارد؛ بلکه به گیاه خود ی ساقه

صورت  آگاهی ندارد؛ به رود، خود مادر می ی سمت سینه دهد. حتّی نوزاد انسان که به می

سنخ  مورد روح انسان باید همدهد. امّا این هدایت در  قهری و جبری این کار را انجام می

هایی بود که در آنها وجود  شکل خاصّه با روح او باشد. این هدایت در مورد جمادات به

شکل دیگری بود. در حیوانات به شکل غرایز بود. در مورد روح داشت. در مورد گیاهان به

 هم باید سنخیتی با روح داشته باشد. 

اید سنخیت با روح داشته باشد؟ روح دو ویژگی ب عامّه روح از چه سنخی است که هدایت

ی میراست؛ هم گیاهان، هم حیوانات و هم  دارد؛ اوّل اینکه برخالف جسم، که یک پدیده

جاودان است و مرگ  ی بُعد جسمانی انسان، عمر کوتاه و موقّتی دارند، روح یک پدیده

به صورت قهری و جبری، ندارد. دوم اینکه برخالف گیاهان و حیوانات که ناآگاه هستند و 

 ی آگاه و مختار است. کنند، روح یک پدیده مثالً حیوانات تحت جبر غریزه عمل می

عامّه در مورد روح باید با این دو ویژگی روح سنخیت داشته باشد. یعنی، اوّل باید  هدایت

 سمت بقاء و کمال جاودان او هدایت کند؛ چون حیات او، حیات جاودان است و روح را به

دوم، این هدایت باید تضادّی با اختیار و آگاهی روح نداشته باشد؛ یعنی به صورت جبری 

و قهری عمل نکند که آزادی را از انسان سلب کند؛ چون خدا انسان را یک موجود مختار 

نتیجه، این هدایت باید به شکلی باشد که تعارضی با اختیار و آزادی  و آزاد آفریده است. در

شکل  گویند به می "هدایت خاصّه"هدایت که به آن  ی اشد. این شکل ویژهروح نداشته ب

ها  گیرد. روح از طریق این آگاهی در اختیار روح قرار می ها  از اطّالعات و آگاهی یا مجموعه
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هاست،  آگاهی ی ازا برد و چون مجموعه به راه بقاء، سعادت و کمال جاودان خودش پی می

کند. لذا  کند و اگر دلش نخواست تبعیت نمی ها تبعیت می یاگر دلش خواست از این آگاه

تعارضی هم با آزادی و اختیار روح ندارد. این شکل ویژه از هدایت را هدایت خاصّه 

ی موجودات دیگر  طور که همه گویند. پس روح نیازمند چنین هدایتی است، همان می

الهی از راه وحی  تعالیمی است که انبیاءخاّصه همان  عامّه بودند. این هدایت نیازمند هدایت

دهند؛ یعنی همان خدایی که سایر موجودات را  کنند و در اختیار بشر قرار می دریافت می

کند،  سمت بقاء و کمالشان هدایت کرد، همان خدا از طریق وحیی که به انبیاء نازل می به

تواند از آن  اختیار خودش می دهد که بشر با تمایل و هایی را در اختیار بشر قرار می آگاهی

ها تبعیت کند و به سعادت جاودان و کمال همیشگی خودش برسد. این استدالل  آگاهی

 کند.  الهی را اثبات می های انبیاء ضرورت دین و نیاز انسان به وحی و آموزه

در پاسخ این سؤال هم که از کجا یقین داریم که حتمًا خداوند این نیاز روح بشر را پاسخ 

کند این است که ما  سینا استداللی که می اند. مثاًل ابن گوید، فالسفه برهانهایی آورده می

ی خدا، سبک عمل خدا در آفرینش  بینیم رویه کنیم، می وقتی به جهان آفرینش نگاه می

پاسخ نگذاشته است، حّتی  این است که نه تنها نیازهای حیاتی موجودات را بی

اند و بدون آن هم موجود  هایی که نقش حیاتی نداشته کاری ها و ریزه کاری ظریف

توانسته حیات او را تسهیل کند و  کاری می توانسته به حیاتش ادامه دهد؛ امّا آن ظریف می

گذار  های جزئی را هم در آفرینش موجودات فرو کاری بهبود ببخشد، حتّی خدا این ظریف

گویند این را با بررسی موجودات  نکرده است؛ چه رسد به نیازهای حیاتی و اساسی! می

 برد.  شود پی جهان می
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ی جسمانی؛ بدن انسان را نگاه کنید.  برای نمونه، انسان به خودش نگاه کند. همین جنبه

یی داشته است؛ مثل انسان برای اینکه بتواند در عالم طبیعت زندگی کند، نیازهای حیاتی

د؛ نیاز داشته است بتواند جابجا شود و اینکه نیاز داشته است محیط اطراف خود را ببین

حرکت کند؛ نیاز داشته است بتواند اشیاء را بگیرد و صداها را بشنود. اینها نیازهای حیاتی 

است برای اینکه انسان بتواند در عالم طبیعت زندگی کند. خداوند این نیازها را برآورده 

شنیدن، پا داده است برای کرده است؛ چشم داده است برای دیدن، گوش داده است برای 

تنها این نیازهای  جابجا شدن، دست داده است برای گرفتن چیزها و امثال اینها. منتها نه

های  کاری حیاتی را برآورده کرده است، بلکه در پاسخگویی به هریک از این نیازها، ظریف

شده بود. امّا  بسیار زیادی را انجام داده است؛ که بدون آنها هم این نیاز حیاتی برآورده

 تسهیل کرده است. ها پاسخگویی به آن نیاز را کاری این ظریف

کند.  بدنتان را نگاه کنید! هرکدام از اجزاء بدن را نگاه کنید، این داستان در آن صدق می

توانستیم اطرافمان را  فرض کنید ما برای اینکه بتوانیم در این عالم زندگی کنیم باید می

کاری کرده  بینایی به ما داد، امّا خدا در آفرینش این چشم چقدر ظریف ی ببینیم. خدا قوّه

است که بدون آنها هم چشم قدرت دیدن داشت! چندتای آنها را مثال بزنم: این چشم که 

تواند حرکت  خدا به شما داده است؛ به صورت دو کُره است که در داخل دو تا کاسه می

تواند حرکت کند. اگر چشم  می گونه رانی. اینکند؛ باال، پائین، چپ، راست و حرکت دو

رفت.  کرد، اصل بینایی که از بین نمیشما مثل بینی شما فیکس و ثابت بود و حرکت نمی

کردید. امّا این  گرداندید و نگاه می طرف را نگاه کنید سرتان را بر می  خواستید این اگر می
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ن را برای شما تسهیل کرده ظرفیتی که اآلن در چشم شما قرار داده شده است، دید

 است؛ وگرنه یک نیاز حیاتی نیست. 

کند؛ اگر  کانونیش تغییر می ی که فاصله ؛های شما عدسی منعطفی دارد یا مثاًل چشم

های دورتر یا  رفت. فوقش، فاصله عدسی فیکس و ثابت بود، اصل بینایی از بین نمی

خاص را  ی یم؛ فقط یک دامنهدید ی معین را خیلی شفّاف نمیتر از یک فاصله نزدیک

 ی دیدیم؛ ولی اصل بینایی سرجایش بود. امّا این عدسی منعطف را که فاصله شفّاف می

های مختلف  واحد عمق ِنتیجه، شما در آن دهد، قرار داده است و در کانونیش را تغییر می

 کاری است؛ بدون آن هم بینایی بود.  بینید. این ظریف شفّافیّت میصحنه را به

که رفلکسی  است؛  چشم( کار گذاشته های شما دیافراگم اتوماتیکی )مردمک یا در چشم

شود و راه عبور  خود جمع می به شود این دیافراگم خود کند؛ وقتی نور شدید می عمل می

شود و امکان ورود نور  شود، دیافراگم باز می کند؛ وقتی نور ضعیف می نور را محدود می

دهد. اگر این دیافراگمِ اتوماتیک نبود و سوراخ ورود نور به چشم  بیشتری به چشم را می

رفت؛ فوقش اگر نور خیلی  کرد، اصل بینایی از بین نمی ما فیکس و ثابت بود و تغییر نمی

کاری  رفت. امّا این ظریف زدیم؛ وااّل اصل بینایی از بین نمی شد، عینک دودی می شدید می

 است!را کرد. چقدر از این کارها کرده 

کنند  ای کار گذاشته شده است؛ که رفلکسی عمل می های شما دو در کرکره روی چشم

شود.  ها بسته می اختیار پلک آید؛ بی سمت چشم می چشم(. تا یک شیء به های )این پلک

آمد،  رفت؛ فوقش وقتی یک شیء خارجی می ها نبود، اصل بینایی از بین نمی اگر پلک

ای وقتی باز و بسته  ذاشتیم. بعد برای اینکه درهای کرکرهگدستمان را روی چشممان می
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کاری  ی چشم را خراش ندهد و خَش نیندازد، چه کرده است؟ مراکز روغن شود، صفحه می

کاری  های اشک هستند؛ و این در را روغن برای این درها کار گذاشته است؛ که همان غدّه

نتیجه، باز و بسته شدن پلک شود. درشوند که خیلی نرم باز و بسته کنند و باعث می می

چشم  ی کنید، یکبار صفحه بار که پلک را باز و بسته می دهد؛ بلکه هر نه تنها خراش نمی

بینید. چقدر از این کارها کرده است؛ که به اصل  تر هم می دهد و شفّاف را شستشو می

 بینایی ربطی ندارد! 

ها کار فیلتر نور را انجام  ؛ این مژهمژگان را کار گذاشته است ها، های پلک روی لبه

وقتی  .دهند ها ابروها را کار گذاشته است؛ که کار ناودان را انجام می دهند. باالی چشم می

 سمت دو طرف صورت دهند عرق وارد چشم شود و عرق را به کنید اجازه نمی عرق می

است! گوش، دست ها در چشم شما انجام داده  کاری کنند. چقدر از این ظریف هدایت می

 طور است.  و پا نیز همین

تنها نیازهای حیاتی  گوید: پس فهمیدیم که سبک کار خدا چیست. خدا نه فیلسوف می

آنها را های جزئی که نقش حیاتی ندارد،  کاری گذارد، بلکه ظریف پاسخ نمی موجودات را بی

ن خدایی طور است. آیا ممکن است چنی ی خدا این . رویههم فروگذار نکرده است

سمت آن چیزی هدایت شود که  ترین نیاز روح بشر را، یعنی این نیاز را که به حیاتی

کند، فروگذار کند و در اختیار بشر نگذارد؟! سعادت و کمال و رهایی او را تضمین می

ترین نیاز روح بشر را  طور عمل کرده، محال است که حیاتی خدایی که در کّل آفرینش این

فرستد و این هدایت را در اختیار بشر قرار  الهی را می . پس قطعاً خدا انبیاءپاسخ بگذارد بی

 دهد. می
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کنند، داخل  هایشان مطرح می اینجا یک تعبیر را که هم فالسفه، هم متکّلمین در بحث

واجب »بینید که:  های متکلّمین یا فالسفه می در کتاب اوقات دهم؛ گاهی پرانتز توضیح می

آیا این تعبیر به این معنی است که متکلّم  «.هللا عََل  بل یَِ » «مبر بفرستداست برخدا که پیا

یا فیلسوف آمده برای خدا تعیین تکلیف کرده است که واجب است شما این کار را 

تواند برای خدا تعیین تکلیف کند! واجب و حرام برای خدا درست  بکنید؟ مخلوق که نمی

شناسیم که حکیم  چیست؟ معنیش این است؛ خدایی که ما می «هللا عََل  بل یَِ »کند! معنی 

کند؛ که این کارها را انجام دهد؛ نه اینکه ما برای خدا  است، این حکمت خدا اقتضاء می

تعیین تکلیف کنیم؛ که واجب است پیامبر بفرستد؛ نه، اقتضای حکمت و عدل یا هر 

بیر واجب است بر خدا به این گونه رفتار کند. تع صفت دیگر خدا این است که خدا این

 معناست؛ و به این معنی نیست که کسی بخواهد برای خدا تعیین تکلیف کند. 

اش را گفتم که چرا  دوم استدالالت، استدالالت فلسفی بود که یک نمونه ی بنابراین، دسته

 دین ضرورت دارد و چرا خدا حتمًا این نیاز را برآورده کرده است.

 

مْ اَللّـٰـهلمَّ  ٍد َو ََعِّْل فََرََجل َحمَّ ٍد َو آِل مل َحمَّ  َصلِّ عيَٰل مل

 


