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 بسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحیم 

ةٍ وَلِیّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ  اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَ عَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَ فی کُلِّ ساعَ

 تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فیها طَویالً.ناصِراً وَ دَلیالً وَ عَیْناً حَتّى 

 های محترم  با عرض سالم خدمت حضّار محترم آقایان و خانم

پردازیم    در سومین جلسه از جلسات بررسی شبهات مهدویت، در خدمت شما هستیم. در این جلسه در سؤال اول به این موضوع می 

را از میان مذاهب اسالمی شناسایی کرد؟ در جلسات گذشته گفته شد که تمام مذاهب  که چگونه می توان اعتقاد صحیح مهدویت  

ترین عقیده است و باید به آن ملتزم شد؟ به عبارت دیگر    هستند اما کدامین عقیده صحیح  اسالمی معتقد به وجود مهدی موعود

ب اسالمی داریم؟ قطعاً یکی از این عقائد صحیح است. دیگر  آیا ما ابزاری برای شناسایی سره از ناسره اعتقاد به مهدویت در میان مذاه

چیست؟ گرچه در جلسه ای که   ، عقائد دچار انحرافات، کاستی ها و اشکاالتی هستند. ابزاری که بتوان اعتقاد صحیح را شناسایی کرد 

سخ به این سؤال از ادعای شیعه  زند؟ در پا   ضرری به اعتقاد به مهدویت می   به این سؤال پاسخ دادیم که آیا غیبت مهدی موعود

تری موضوع را بررسی کنیم. در آن جلسه ما با دفاع    دفاع کردیم؛ ولی امشب می خواهیم با رویکرد دقیق  نسبت به مهدی موعود

به طور ضمنی اثبات کردیم که اعتقاد مهدویتِ صحیح، همان اعتقاد مهدویتی است که شیعه از   از اعتقاد به غیبت مهدی موعود 

بلکه صراحتاً صحیح را از    ،زند ولی در این جلسه می خواهیم به صورت صریح دالیلی را مطرح کنیم که نه به طور ضمنی  آن دم می

 ناصحیح جدا کند. 

است. من قبل از اینکه وارد ذکر    حدیثی است که در میان شیعه و سنّی فراوان نقل شده یکی از بهترین ادله در اثبات مهدویت صحیح،  

بگویم. ایشان همان وهّابی مستبصری که شاگرد بن باز، در  آقای دکتر عصام العماد  حدیث و استدالل به آن شوم، نکته ای را از جناب  

یمنی است ولی درس خوانده دانشگاه مدینه یا مکه است و در جریانی    گرچه اصالتاً   . عربستان و همچنین امام جمعه وهابی ها بوده است

هاست که به تبلیغ تشیع و نقد وهابیت می پردازد. آقای دکتر عصام العماد را می    با حقانیت شیعه آشنا شده و به تشیع گرویده و سال 

 کردند. می گفتند:    را بیان مینکته ای   ،در صدا و سیما هم حضور داشته است. در خدمت ایشان که بودیم .شناسید

گفتند:    یکی از مثال ها این بود که می  .بعد ایشان چند مثال زدند   «.از ریاضیات استفاده کنید  ،خواهید با غیر شیعه بحث کنید  اگر می»

با هر کسی    ،وایتدر روایات ما چه شیعه و چه سنی تصریح شده است که امامان بعد از پیامبر دوازده نفر هستند. اگر شما با این ر»

عددی است که آن را نمی توان کم و   ۱۲بحث کنید و این را دستمایه استدالل خود قرار دهید، پیروز خواهید شد. چرا؟ چون عدد  

 « .زیاد کرد، نمی توان سر آن بازی درآورد که بخواهیم به شکلی از کنار این عدد بگذریم

خلیفه بعد    ۱۲توانند    داریم که آیا می   سؤالخلیفه، وصی یا امام خواهد بود. ما از تمام فرق اسالمی    ۱۲فرموده اند بعد از من    پیامبر

وارد    ، کشیم و اگر بتوانیم سخن از چیز دیگری بگوییم  ما از این استدالل خود دست می   ، ارائه کنند؟ اگر بتوانند ارائه کنند  از پیغمبر

خلیفه به عنوان مصداق این روایت، ارائه کنند باید لزوماً ادعای شیعه    ۱۲رنه ادعایی نخواهیم داشت. ولی اگر نتوانستند  آن می شویم وگ

در روایات فراوانی فرموده است که بعد از من دوازده خلیفه خواهد بود. من به چند نمونه از این روایات   را بپذیرند. چرا؟ چون پیغمبر

 اشاره کنم: 

که می فرمودند:    من شنیدم از پیغمبر  :، می گویدجابر بن سَمُرهبه سند صحیح خود از    ،نقل کرده است  بخاریروایتی است که   ❖

ُهم ِمن ُقَریش» در جلد  بعد از من دوازده امیر خواهند بود که همه آنان از قریش هستند. این را بخاری   .«َیکون ِاثنی َعَشر َامیرًا ُکلُّ

 نقل کرده است.   ۱۲۷صفحه  ۸

پیوسته امر   .«الَیزال َامُر الّناِس ماِضیا ما ولَیُهُم اثنی عَشَر َرُجلً »فرمودند:    کند که پیامبر  در کتاب خود نقل می   مسلم ❖

وقتی که بر آنها دوازده مرد والیت و حکومت کنند. بعد می گوید صحبتی شد که من )راوی قصه جابر  مردم به خوبی خواهد گذشت تا  

چیزی بشنوم. می گوید پدرم گفت:    ایشانچه فرمودند؟ سر و صدا نگذاشت من از    پیغمبر  :از پدرم پرسیدم  .بن سمره( نفهمیدم

 فرمودند همه این دوازده رجل از قریش هستند.   . پیغمبرکُلُّهُم مِن قُرَیش
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َیکون ِمن َبعدی ِاثنی َعَشَر  نقل می کند که  صاحب سومین کتاب از صحاح ستّه به همین مضمون    ترمذیروایت دیگری را   ❖
ُهم ِمن ُقَریش   .َامیرًا ُکلُّ

ی َیُکوَن َعَلْیِهْم  »شنیدم که فرمود:    می گوید از پیغمبر  .کند  نقل میابوداود    روایت دیگری را ❖ یُن َقاِئمًا َحتَّ ال َیَزاُل َهَذا َالدِّ
ُهم ِمن ُقَریش ُة، ُکلُّ مَّ

ُ
ُهْم َتْجَتِمُع َعَلْیِه َاْْل این دین پیوسته ایستاده، سرِ پا و قائم خواهد بود تا وقتی که دوازده    .«ِاْثَنی َعَشَر َخِلیَفًة ُکلُّ

   کند و امّت گِرد آنان باشند. بعد می فرماید که همه دوازده خلیفه از قریش هستند.خلیفه بر آنها خالفت 

   خود و عده فراوانی نقل کرده اند.المعجم الکبیر در  طبرانیدر مسند خود،  ابویعلی روایت دیگری را ❖

در روایات فراوانی از آنان سخن گفته اند را به   ما از تمام فرق اسالمی این است که آیا می توانید دوازده خلیفه ای که پیامبر  سؤال

ما نشان بدهید؟ درست این است که بگوییم هیچ یک از فرق مسلمان نتوانسته اند پاسخی درست به چنین پرسشی ارائه کنند. حاال  

 ببینیم در این روایت به چند نکته اشاره شده است.  

  ازده است.عدد کامالً مشخص است بدون هیچ ابهامی دو : نکته اول

 نسب آنها هم به روشنی مشخص شده است.    پس  .این دوازده خلیفه باید از قریش باشند  :نکته دوم

در تمام روایات تصریح شده است. الیزال آنها پیوسته باید باشند، پشت سر هم و  الیَزالباید در میان آنان پیوستگی باشد.   :نکته سوم

م و امور مردم به خوبی خواهد گذشت که این موارد همه به این وابستگی دارد که این دوازده  بعد فرموده است که عزت دین، راحتی مرد

 خلیفه امور را به دست بگیرند. 

های قبل شده است. یعنی چه؟   ای در میان امت   این افراد کسانی هستند که در قرآن هم سخن از وصایت چنین شماره  :نکته چهارم

ما بعد از    :فرماید   درباره قوم بنی اسراییل می  و بعثنا منهم اثني عشر نقیبافرماید    می  ۱۲آیه    ،ئدهخداوند متعال در سوره مبارکه ما

از یک گیرد، نشانگر   قرار می دوازده نقیب، دوازده وصی قرار دادیم. وقتی کنار این آیه مبارکه، فرمایش پیامبر  پیامبرشان موسی

یعنی منِ    »بعثنا«این است که    ،ای که در این آیه اشاره شده است  است و نکته  ها  سنت استمراری و مداوم در میان همه امت 

 باشند.   وازده خلیفه باید الهیدخدا مبعوث کردم و فرستادم. بنابراین این 

نه کمتر و نه   . نکات قبل به خوبی برای استفاده و اثبات مطلوب ما کافی است. این که دوازده نفر هستند  ،اگر از این نکته هم بگذریم 

تمام فرق اسالمی    ،اند و عزت دین و راحتی مردم در گرو امامت و امارت آنهاست. اگر اینطور است  پیوسته  .همه از قریش هستند  .بیشتر

توانند دوازده خلیفه از قریش به صورت پیوسته بیاورند که عزت دین و راحتی مردم با آنها    بیایند و برای ما مصداق نشان دهند. آیا می 

 مین شده باشد؟ هرگز این کار را نتوانستند بکنند.أ ت

بخاری از کتب بسیار معتبر نزد اهل سنت است و افراد دانید صحیح    آمده است. میصحیح بخاری  این روایت، روایتی است که در  

است و افراد زیادی بر این  فتح الباری  به نام  شرح ابن حجر عسغالنی  ،  ها  ترین شرح  اند. یکی از مهم   زیادی بر این کتاب شرح نوشته

ع فی هذا الحدیث به شی  لم القا احدا یقط :گوید  کند که می  اند. ابن حجر در کتاب خودش از مهلب نقل می  کتاب شرح داده 
من نتوانستم یک نفر را پیدا کنم که راجع به این حدیث سخن درست و حسابی گفته باشد و به تعبیر من    :گوید  یعنی می  .معین

 .  بتواند این روایت را از آب دربیاورد و یک شی معینی یک مصداق قطعی و روشنی برای این روایت بیان کند

  ۱۳در جلد    ،فتح الباری  باز به نقل از همین آقای ابن حجر عسغالنی در  ،که خود بسیار معروف و معقول استابن جوزی  جالب است  

. ما خیلی راجع به معنای این حدیث صحبت البحث عن معنا هذا الحدیث قد اطلت  :گوید   می  ۱۸۳و در صفحه    ۱۸۲صفحه  

راجع به این احدیث   و سالت عنهم مضمون صحیحی از این روایت ارائه دهیم خواستی  تطّلبت مظاّنه کردیم؛ مطالب زیادی آوردیم و 

نتوانستم به   .فلم وقع علی المقصود  :گوید   کند و می  کردیم. ولی آخر سر به عجز خودش اعتراف می  سؤالاز اساتیدمان و از علما  

 مقصود این حدیث پی ببرم.  

صفحه   ۵جلد  عارضه االحوذی    ،در کتاب خود  ، ، چون شخصیتی ضد شیعی داردابن عربی المالکیبه همین خاطر است که کسانی چون  

اصال به نظر من این حدیث معنایی ندارد و ما نتوانستیم به معنای این حدیث پی ببریم. جالب   .لم اعلم للحدیث معنا :گوید  می  ۶۷
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است که مشکل این حدیث را حل کند اما آنقدر دچار مطالب عجیبی شده است که اگر یک شخص  آقای سیوطی خواسته    ؛این است

چه برسد به آقای سیوطی که از علمای بزرگ اهل سنت است. او شروع    !عجیب بود،  گفت  اگر یک کاسب بازاری این سخن را می  ،عادی

گوید یک تا چهار که مشخص است.   . او میکنداین حدیث آماده  کند به برشمردن تعدادی از خلفا و امرا تا بتواند مصداقی برای    می

، این چهار خلیفه اول هستند. بعد از اینها چهار خلیفه بعدی یعنی امام حسن  .خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم و امیرالمؤمنین

و یحتمل ان یضم    : گوید  باقی مانده است. بعد میتا    ۴تا و هنوز    ۸شود    معاویه، عبداهلل ابن زبیر و عمر ابن عبدالعزیز هستند. می
تای دیگر مانده است. اما به جای    ۳گوید هنوز    تا و بعد می   ۹بشود    ، . مهدی عباسی را هم اضافه کنیم علیهم مهدی من العباسیین

تا مصداق    ۹مانده است.    تای دیگر باقی  ۲گوید    دهد. می   کند و چرتکه را از دست می  نفر را ارائه کند، فراموش می  ۳این که بیاید  

. ما خودمان هم منتظریم ببینیم این  المنتظرانگوید    تا دیگر باقی مانده است. بعد می  ۲یعنی    .بقی االثنانگوید    ارائه کرد و می

  اند که او خواهد آمد. دست   است که در روایات وعده داده  ها همان مهدی  . یکی از این احدهما المهدینفر چه کسانی هستم.    ۲

 زند.  ان درد نکند! دومی کیست؟ دیگر هیچ حرفی نمیت

و لم  :گوید کند. می سیوطی را مسخره می ۲۳۵صفحه در اضوا علی السنت النبویه در کتاب خودش  محمود ابوریهلذا شخصی به نام 
الله من قال سیوطی انه  و رحم  :  گوید  . آقای سیوطی دیگر منتظر دوم را اصال ذکر و بیان نکرد. بعد می یبین المنتظر الثانی

کنایه   ،او جمع کننده هیزم در شب است. جمع کننده هیزم در شب  :. خدا رحمت کند آن کسی که راجع به سیوطی گفتحاطب لیل

زند. ببینید شخصی    های بی حساب می   آورد و حرف  صحیح و سقیم را در کنار هم گرد می   .دهد  از کسی است که کار بیهوده انجام می

اوال دچار یک اشتباه شده است و هم این که در بین   ،هم که تالش کرده است برای این دوازده خلیفه مصداق ارائه کندمثل سیوطی  

ها فاصله است.    سال  ،خلفا فاصله انداخته است. بین خلیفه هفتم که عبداهلل ابن زبیر باشد و خلیفه هشتم که عمر ابن عبدالعزیز باشد 

پس پیوستگی را رعایت نکرده.    .ها فاصله است  ابن عبدالعزیز که خلیفه هشتم و مهدی عباسی هم سالاین را رعایت نکرده. بین عمر  

یکی را که اصال فراموش کرد و یکی دیگر هم گفت    ،تا مصداق ارائه کرده. از دو مصداق دیگر  ۱۰از همه مهمتر این که این آقا فقط  

 ؟!منتظَر! خوب این منتظر دوم کیست

دهنده    اند. این نشان  اند و رسوا شده  عجیب و غریب زمین خورده  ، اند در این بحث وارد شوند  تمام کسانی که خواستهبینید که    می  

اند. اگر بخواهند تمام خلفای بنی عباس و بنی امیه را مصداق این حدیث بدانند    دهنده این است که مسیر را اشتباه رفته  چیست؟ نشان

شود.    شود. اگر بخواهند افرادی مثل یزید و... بیاورند که کار خیلی خراب می  و اصال کار خراب می آورد    که سر از صدها خلیفه درمی

شود. ناچار هستند    بودند؟ این هم باز خراب می   آیا اینها کسانی بودند که عزت دین را رعایت کردند؟ آیا اینها واقعا خلیفه پیغمبر

 شوند.   در عددش باز دچار حیرت می ،ندکن  که از بین خلفا گزیده کنند و وقتی گزیده می

عرض ما این است که تنها مذهبی که توانسته است برای این دوازده خلیفه دوازده مصداق ارائه دهد، شیعه بوده است و بس و این یکی  

چرا    صحیح سخن گفته است. مهدی موعود  از بهترین ادله است که نشان دهیم شیعه صحیح اندیشیده است و در مورد مهدی

طبق  صحیح است؟ چون کسی است که مصداق دوازدهمِ این دوازده خلیفه است و اگر ما به دنبال این هستیم که برای پیامبر اکرم

  ، شویم. اما اگر در زمره اعتقاد ما وارد شد  دوازده خلیفه جست و جو کنیم، به ناچار باید قائل به وجود مهدی  ،فرمایش خود حضرت

ین حدیث معنای صحیح ارائه کنیم و اال مانند دیگر مذاهب اسالمی در حیرت و نادانی نسبت به این حدیث خواهیم  توانسته ایم برای ا

 ماند.  

 کنم.   است که صد ها نفر از شیعه و سنی نقل کرده اندکه به چند نمونه اشاره می حدیث ثقلینروایت بعدی 

ان تارک فیکم الثقلین کند:    روایت را نقل می  ۱۲۳صفحه    ۷در جلد  صحیح مسلم  صاحب کتاب  مسلم بن حجاج نیشابوری  قای  آ
  اشته اند و در ادامه میذدو شیء گران بها در بین این امت گ  بر اساس این حدیث پیامبر اکرم   .اولها کتاب الله و اهل بیتی

  کتاب اهلل و دیگری اهل بیتم  ،شما گذاشته ام  این دو شیء و گران بهایی که من در میان   «لن یفترقایروا عای الحوض»فرمایند:  

 این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد.  است.
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که یکی کتاب خدا و دیگری اهل بیت ایشان هستند و طبق این حدیث نباید از هم جدا    اگر این دو یادگار ارزشمند از پیامبر اکرم

ها کسی که می تواند ادعا کند مصداق صحیحی برای حدیث ثقلین وارد شوند، تن  شوند تا وقتی که در کنار حوض کوثر بر پیامبر

 ارائه کرده است و حدیث ثقلین را معنادار نگاه داشته، شیعه است.

مصداقی معرفی کنید که آنها از    شیعه از دیگر مذاهب اسالمی این است که آیا می توانید امروز برای اهل بیت  سؤال 

چون امروز در میان امت اسالمی کتاب خدا و یک یادگار    .شود  جدایی حاصل می  ،اگر نتوانید مصداقی ارائه کنید  ن جدا نشوند؟آقر

مورد    هست. اما مذاهب اسالمی دیگر غیر از شیعه نمی توانند ثقل دوم، و حبل دوم که در این حدیث شریف بارها و بارها  پیغمبر

را نشان دهد که وجود   شخصی از اهل بیت  ،ارائه کنند و تنها شیعه است که می تواند در کنار قرآن  راقرار گرفته    کید پیامبرأ ت

شود؛ بنابراین حدیث ثقلین از دیگر ادله ای است که به خوبی صحیح بودن عقیده شیعه را در  او معناداری حدیث ثقلین را موجب می 

 . بات می کند موضوع مهدویت اث

می گوید    .اعتقادی صحیح است که شیعه دارد  آنهستند اما    افراد مختلف و مذاهب فراوانی معتقد به مهدویت و مهدی موعود 

مثال یکی    .گفته اند اما هر کدام به بیراهه رفته اند  زنده است و امروز حیات دارد. دیگران سخن از مهدی موعود مهدی موعود

از دنیا رفته، دیگری می گوید هنوز متولد نشده و ده ها قول دیگر که قول شیعه صحیح است و تنها سخن    گفته مهدی موعود

ات او موجب شده تا  سخن شیعه است. چرا؟! چون قبول کرده است که او زنده است و حضور او و حی  منطبق بر روایت پیامبر اکرم

خلیفه دو حدیثی است که معنا مهدویت شیعی را به   ،بنابراین حدیث ثقلین و اثنی عشرحدیث ثقلین معنا دار باقی بماند.  

  خوبی به اثبات می رساند.

که  این است که می گویند عقیده به منجی توهمی است    ،دومین شبهه ای که مطرح است و از سوی غیر مسلمانان طرح می شود

 بیشتر بشنویم.   ،مسلمان ها داشته اند. این شبهه را می توانیم از زبان افرادی که به دین و آیینی در دنیا معتقد نیستند

عقیده مهدویت شیعی را مطرح کردیم و اعتراض و اشکاالتی را که سنیان یعنی مسلمانان غیرشیعی مطرح می کردند را   ،در جلسه اول

دادیم و جواب  یهودیان،    .طرح کردیم  مثل  غیر مسلمان  را که  اشکاالتی  و  را مطرح کردیم  و شیعیان  عقیده سنیان  بعد  جلسه  در 

در این جلسه می خواهیم عقیده صاحبان ادیان یعنی اسالم، مسیحیت و   . طرح کردیم و پاسخ دادیم  ،زرتشتیان و مسیحیان داشتند

پاسخ    ، تئیست ها )ضد خداها( مطرح می کنندآان مثل افراد الییک یا  زرتشتیت را مطرح کنیم و آنگاه اشکاالتی که غیر صاحبان ادی 

ایراد می کنند و سَرِ شلیک به سمت اسالم است و گاهی به کل   دهیم. اشکال عمده این است گاهی اوقات به مسلمانان مستقیماً 

ا آنارشیست ها، اگزیستانسیالیست ها و  از زبانِ عموم  رااشکال می کنند. این    ،صاحبان ادیان که معتقد به منجی و موعودی هستند

به خاطر سرماخوردگی هایی که در مباحث مذهبی    ، تئیست ها می توانید بشنوید که آنها به دلیل بدبینی که نسبت به دین دارندآ

انتظاری پیرامون خودشان داشته اند یا نوعی احساس شکست در پیروزی های ملت های اطراف خودشان حس کرده اند، هرگونه امید و  

 دانند.   را منکر هستند و آمدن روزگار بهتر را یک خرافه و امری موهوم و افسانه می

فان  ن افراد شخصی است به نام  آیکی از    ، اشاره کنیم  ، اگر بخواهیم به چند مورد از این افراد که راجع به این مساله سخن گفته اند

 می گوید:  ۱۶۳و در صفحه تاریخ شیعه و علل سقوط بنی امیه که کتابی دارد به نام  فلوتون

رود و بگونه ای که شرقی های امروزی بیش از شرقی های عهد   نمونه عالی عدالت و مساوات تا به ابد تصوری از تصورات به شمار می»

ظلم و ستم حکومت بنی عباس از همان »همچنین می گوید:   .«بنی امیه نیازمند به یک مهدی هستند تا زمین را پر از عدل و داد کند

از این رو مردم به عقیده ظهور مهدی متمسک می شدند و برای نجات از ستمگری بنی    .ابتدای قیام ایشان کمتر از نظام بنی امیه نبود

 «عباس مشتاق ظهور او می گشتند. 

به راستی می توان احتمال جدی داد »گوید:    می  ۲۳۱صفحه  عقیده شیعه    به نامدر کتاب    دوایت دونالدسونیا شخص دیگری به نام  

که ناتوانی آشکارِ روزگار امویان در تثبیت عدالت و برقراری برابری در سر تا سر میهن اسالمی، یکی از عوامل پیدایش اندیشه مهدویت  

 « باشد. 

 در کتاب خودش به نام   احمد کسرویشخصی مثل    ،اگر شما بخواهید در میان به ظاهر مردم مسلمان هم این مسئله را پیگیری کنید

گویم آنها نیز   من می   .می گویند در ادیان دیگر هم منتظر منجی هستند  .مهدیگری افسانه است»می گوید:    ۳۰صفحه  شیعی گری  
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د در میان اقوامی سخن از او آمده است که در فشار و ظلم قرار گرفته ان  خالصه این حرف این است که مهدی موعود  «افسانه است.

سخن زیاد گفته شده و    ،از آن خیال و خرافه یا از آن افسانه  ،و بنابراین یک خیال و یک خرافه است که برای نجات از آن ظلم و ستم

می   ربط  که افسانه است و این افسانه را به همه اقوام و ملل   کم کم تبدیل به عقیده شده است و می بینیم که کسروی تصریح می کند 

 . در پاسخ، ما به سه نکته باید اشاره کنیم:  است، افسانه باشدر در ادیان دیگر هم دهد و می گوید اگ

برای این سخنِ خود هیچ دلیلی ارائه نکرده اند و تنها با استناد   ،کسانی که عقیده به مهدویت را خرافه و افسانه پنداشته اند :نکته اول 

می گویند چون در دوران بنی عباس و بنی امیه فشار و ظلم و ستم اعتقاد به مهدویت را ابطال کنند.  به یک سری شواهد خواسته اند 

د یک منجی برای خود ساخته اند. ما می پرسیم  بنابراین مردم به سمت منجی گرایش پیدا کرده و با توهم و خیال خو  ، زیاد بوده است

گویید عقیده به منجی زاییده این شرایط خاص اجتماعی است؟ مثال در میانه شب مردی در کوچه کسی قدم می    به چه دلیل شما می

یزی جز اتهام چون قدم می زند؟ اگر من دلیلی ارائه نکنم، آیا سخن من چ  ؟می گوییم دزد است؟ شما می پرسید به چه دلیل  .زند

چه دلیل می تواند دزد    .خب قدم زدن در یک کوچه بهزند  که این آقا نیمه شب قدم میاین    ،است؟ تنها دلیلی که من ارائه می کنم

بودن این آقا را اثبات کند؟ بله بعضی از دزدها در نیمه شب پاس می دهند تا فرصت برای سرقت پیدا کنند، اما آیا هرکس این چنین 

 چیزی را اثبات یا رد کرد.  با آن شود  هرگز نمی  پساست؟   دزد ،بود

  ، ببرند و اعتقاد به منجی را در ادیان دیگر اسطوره یا افسانه معرفی کنند  سؤالکسانی که خواسته اند اعتقاد به مهدویت را زیر  بنابراین  

به خیال خود گفته اند    ،ا اگر خواسته اند دلیلی ارائه کنندی   .هیچ ارزشی ندارد  که یا به دلیلی اصال اشاره نکرده اند و صرفا ادعا کرده اند

به اسطوره ای به  ،چون در زمان بنی عباس و بنی امیه ظلم و ستم بوده است و مردم می خواستند از این ظلم و ستم نجات پیدا کنند 

صرفا احتمال است و احتمال چیزی را اثبات یا  بوده؟   نام منجی پناه برده اند. به چه دلیل؟ شما از کجا می دانید که قطعا به این دلیل

کند. پس اولین اشکال ما این است که کسانی که با این بهانه مهدویت یا منجی گری را خرافه دانسته اند، نتوانستند از پس   رد نمی

بنابرین بهتر است بگوییم شما خودتان دچار وهم و خیال ش اید این ادعای خودشان با دلیل و برهان بربیایند.  به جای این که    .ده 

باید در خودتان دوباره اندیشه کنید و اتهام خود را یک بار دیگر باز بینی کنید تا به پوچی آن   ،معتقدین به این اندیشه را متهم کنید

 پی ببرید. هرگز نمی توان با احتمال چیزی را اثبات یا رد کنید.  

است. یعنی    امری فطری  ، جست و جوی یک رهبرِ عادل که بشریت را به اوج کمال برساند  :گوییم  ادعای ما این است که می  : نکته دوم

دوم این که    .عدالت گستر باشد کشش و گرایش به سمت رهبری دارد که اول    ،بشر در نهاد و درون مایه و در خمیره و سرشت خود

. هنگامی که می بینیم در میان ادیان مختلف این عقیده به وجود منجی یا  بتواند بشریت را دستگیری کند و به سمت کمال برساند

کند. نکته مهم این که    این امر فطری بهتر خود را اثبات می   ،به صورت گسترده و با شیوع فراوان وجود داردآمدن یک رهایی بخش  

ابیم؟ آیا آن را وجدان می کنیم  ی یامور فطری لزوما دلیل آور نیست. امور فطری را به فطرت مراجعه می کنیم که آیا در فطرت خود م

 شود.   وگرنه اثبات نمی .اثبات می شود ،یا نه؟ اگر وجدان کردیم 

به نحوی که عدالت در   ، اگر می بینیم دوست داریم کسی ما را به سمت کمال برساند، از ما دستگیری کند و جامعه ما را مدیریت کند

شود فطری است و اگر نمی    پس معلوم می  ،سرتاسر آن حاکم شود، به سمت چنین باور و مطلبی کشش داریم و آن را می پسندیم 

خیر هرگز اینطور نیست. امور فطری با مراجعه به فطرت   .فطری نیست و نمی شود گفت امری خرافه و موهوم و افسانه است ، پسندیم

این است که غیر از مراجعه به فطرت می توان نشانه هایی را ارائه کرد که    ،به خوبی از خود گزارش می دهند ولی آن چه مهم است

 مر فطری خود شوند.افراد با این نشانه ها متذکر به ا

نشانه آن این است که    .فطری است  ،کشش به سمت یک رهبر عادل که بشریت را به اوج کمال برساند  ادعای ما این بود که گرایش و

در زمان های مختلف به صورت پیوسته وجود داشته است. در قومیت ها و   ،چنین گرایشی در نژادهای مختلف، مکان های مختلف

مذاهب فرهنگ های مختلف وجود داشته است. اعتقاد به منجی و گرایش به منجی چیزی نبوده که زردپوست بخواهد و سیاه پوست 

یکا بخواهد و در استرالیا نخواهد. مذهب  سرخ پوست نخواهد. در آسیا بخواهد، در آفریقا نخواهد. در آمر  ، نخواهد. سفیدپوست بخواهد

شیعه بخواهد و مذهب سنی نخواهد. دین اسالم بخواهد و مسیحیت نخواهد. خیر این طور نبوده. در میان تمام گرایش های قومی،  

ندین نمونه  شته چذبه چه دلیل؟ در جلسات گ .قبیله ای، مذهبی، نژادی در تمام زمان ها و مکان ها چنین گرایشی وجود داشته است

 .عرض شد و بهتر است به منابع دیگر هم مراجعه شود
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جلد اول به این موضوع به خوبی پرداخته شده است و اسناد فراوانی از افراد مختلف از میان  فرجام شناسی حیات انسان  در کتاب   

بنابراین یک گستردگی و فراگیری خاصی در  .استدانشمندان و غیر دانشمندان، از میان دانشمندان دین دار و غیر دین دار ارائه شده 

دیگر نمی توان این عقیده، یعنی منجی گری را مولود شرایط خاص اجتماعی یا شرایط   ،چنین عقیده ای وجود دارد. اگر چنین شد

 خود را نشان می دهد.  موضوع می بینیم همه جا این   .خاص سیاسی یا مولود فشار های خاص یک دوران بدانیم 

این را به    ، وجود دارد.فراوان گرایش به سمت این که روزگار ما در آینده بهتر خواهد شد  ، ثار دانشمندان، عارفان، فیلسوفان و شعرادر آ

چیزی است که گزارش از فطرت    «بار دگر روزگار چون ِشکر آید  ؛بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر»  این که  .خوبی می توانیم ببینیم

منتظر آمدن یک کسی یا آمدن شرایطی هستند که بهتر از امروز باشد. ممکن است نگویند کسی می آید ولی می    آدمی می دهد. همه

دوست دارد که شرایط بهتر باشد و به خود نوید بهتر   ،گویند ان شاءاهلل شرایط بهتر می شود. حتی آن کسی که به خدا اعتقاد ندارد

این همان فطرت رهایی بخش است که کِشش دارد به سمت این که بهتر    .گری استشدن شرایط را می دهد. این همان فطرت منجی  

حزان شود روزی گلستان غم مخور ؛یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور»شود این که 
َ
 .«کلبه ا

سخن از فطرت انسان است. همه بشریت غم خورده و مصیبت دیده را تَسلی    .سخن از یک مطلب مذهبی و یک موضوع دینی نیست

وقتی   . این سخن با فطرت او ارتباط برقرار می کند ، می دهند به این که آینده تو بهتر خواهد شد. آن کسی که آن مطلب را می شنود

دور گردون گر دوروزی   ؛آید به سامان غم مخوراین سر شوریده باز  ؛ای دل غم دیده حالت ِبه شود دل بد نکن» :می گوییم او به

یعنی با فطرت او سخن می گوییم. او نمی گوید به من    ؛می گوییم  راوقتی این ها    ،«دائما یکسان نباشد غم مخور ؛بر مراد تو نرفت

شد، یا نه اگر خدا را هم  وعده های پوچ می دهد و غم دیده با این نویدها احساس آرامش درونی خواهد کرد که ان شاءاهلل بهتر خواهد

 بیرون می آید.   از این مشکل .گوید روزی خواهد رسید که وضع بهتر می شود می  ،قبول نداشت

 بشریت در نهادِ خودش به چهار نکته پی برده است:   :نکته سوم

 : کمال گرایی ●

می بیند که کمال گراست. دوست دارد که به شرایطی   ،وقتی به خود مراجعه می کند   .بشریت در نهاد خود کمال گرایی را می یابد

ای باشد که    همه ما شرایط بهتر و افزون تر را دوست داریم. دوست داریم آینده، به گونه  .تکامل طلب هستیم  همه مانیکو تر برسد.  

که فیلسوف و تمدن شناس مشهوری است و همه او را می ویل دُوران  سعادت بهتر و سالمت فراوان تر در آن موج بزند. شخصی به نام  

کشش به سوی مدینهِ فاضله و کمالِ    :می نویسد  ۳۵۹صفحه  لذات فلسفه  شناسیم و آثار او را کم و بیش دیده ایم، در کتاب خودش در  

خن، سخن درستی است. اگر به خودمان مگر آن که از رشد و حرکت باز بمانیم. س  ؛مطلوب، در خون ماست و ما را راحت نمی گذارد

پس کمال گرایی در نهاد ما هست و هرکس در فطرت خود    .می بینیم که دوست داریم هر روز بهتر از دیروز باشیم  ،مراجعه کنیم

 آن را می یابد.  ،جست و جو کند

 :وحدت گرایی ●

و   لذت  یکرنگی صفا،  و  اتحاد  این  در  و  داریم  به وحدت  ما گرایشِ  است که حتی  همه  این  کنیم. جالب  احساس می  را  صمیمیت 

این است که بشر ذاتاً وحدت    ،دلیل این که علوم تجربی گسترش پیدا کرده  :می گویند   ، اند  که در علوم تجربی کار کرده  انیدانشمند

یک اتحاد و یک نقطه مشترک   ،طلب بوده است و پدیده های متفاوت و مختلف را می دیده ولی از میان تمام این پدیده های مختلف

استخراج می کرده و سعی کرده این پدیده های مختلف را با یک فرمول و یک قائده واحد تحلیل و آنها را تبیین کند. به عنوان مثال  

 :  نویسد می ۹۵و در صفحه  ۲۵صفحه  »حاصل عمر« با عنوان در کتاب خودلبرت انیشتَین آ

دت و پیوستگی اشیا عالم سبب شده است تا بشر در هر یک از این پدیده های جزئی که برای همین گرایش طبیعی به یگانگی و وح»

خصایص مشترک بپردازد تا بتواند بر پایه آنها صِنف ها و دسته ها را تعریف   یبه جستجو  ،خودشان هویتی منفرد و مستقل داشتند

   «. کند و در نتیجه از این تَعدّد و تَکثُر در حد امکان بکاهد و الاقل برای هر گروه در ذهن خویش هویت واحدی بشناسد
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م به قواعد یکسانی در میان پدیده های مختلف  توانستی  نمی  ،اگر به دنبال این نبودیم که پدیده های مختلف را یکسان تفسیر کنیم

باز تالش می کنند که مثال در میان قواعد و   ،میان رشته ای کارکرده اند   علوم و جالب این است که کسانی که در علوم آکادمی    .برسیم

ا قواعد جامعه شناسی ارتباط  در میان قواعد زیست شناسی بکنند. یا    نیک با مکانیک ارتباط برقراربه عنوان مثال الکترو  ،فرمول ها 

برقرار کنند و از میان آنها فرمول های مشترکی را استخراج یا حتی بتوانند بر تمام علوم، یک سری قوانین واحد را حاکم کنند. در واقع 

ین سمت حرکت  چون بشر به دنبال وحدت می رفته است، به دنبال کشف این نکات بوده است واِال هرگز به این فکر نمی افتاد و به ا

 نمی کرد و به این جست و جو را آغاز نمی کرد. خود این جست و جو نشان از گرایش به وحدت و همبستگی دارد.  

می    ۳۳۶در صفحه    «مردم برادرند»در کتاب خود    «گاندی»جمله ای است که    ،از نقل آن نگذریم   نکته جالبی که بد نیست در اینجا 

گاندی شخصیتی است که تحول    « .هیچ میل ندارم در آن زندگی کنم  ، نتواند روزی به صورت جهانی واحد در آیداگر این جهان  »گوید؛  

بزرگی در دوران خود در شبه قاره هند ایجاد کرده است و افراد مختلف کار های او را ستوده اند. چنین شخصی می بینیم که گزارش 

است که همه با هم یکرنگ و هم زبان و هم فکر باشند و نزاع و اختالف و تفرقه و    از یک اَمر فطری می دهد که عالَمی دوست داشتنی 

 . دوگانگی نباشد 

 :عدالت خواهی ●

از این که به حکم عقل ثابت است  َحَسن  »هر عاقلی هم می گوید:    ،عدالت خواهی غیر 
ُ

َعْدل
ْ
ل

َ
عدل چیز خوبی است. در فطرت  .  «ا

ت را جستجو کنیم. جالب است یکی از بهترین نشانه هایی که همه ما عدالت را دوست  خودمان هم می توانیم عدالت و خوبی عدال

طلب عدالت می کنند. شما به    ،این است که حتی جنایتکارترین افراد وقتی دستگیر می شوند و در محاکمه قرار می گیرند  ،داریم

در دادگاه بین المللی  وقتی  جنگ جهانی دوم انجام دادند،  با آن همه جنایاتی که در    .عنوان مثال دفاعیات سران آلمان نازی را ببینید

این نشان دهنده چیست؟ تو که خودت به بشریت این همه ظلم و    .از رئیس دادگاه طلب عدالت می کردند   ، نورن بِرگ قرار می گیرند

چگونه  ، از بین بردی انسل هایی رمیلیون ها نفر را آواره و یتیم کردی و  ،ستم کردی و این همه خون ریختی و جنایت کردی، هزاران

 آن  است که در این شرایط باز عدالت را دوست داری و دوست نداری قاضی دادگاه بر ضد تو حکمی نا عادالنه داشته باشد؟ دلیل

 چیست؟  

عدالت را مایه وجود ما با عدالت سرشته شده است، لذا ما  این است که همه ما عدالت را درون فطرت خود می یابیم و خمیر  آن،  دلیل

هرچند خودمان در گذشته آلوده باشیم. به عنوان مثال اگر می بینید که از دانشمند غیر   م و از ظلم، ستم و جنایت بیزاریم.دوست داری

آن را    ،چه غیر مسلمان اگر مراجعه کند  ،چه مسلمان  ،کسیبه خاطر این است که این امور فطری است و هر  ،مسلمان نقل می کنیم

می    از دیدگاه چرخ فلکدر مقاله ای به نام    ۱۹۸۷که برنده جایزه نوبل هم بوده، در سال  جوزف برودسکی  ه اسم  می یابد. شخصی ب

به نظر    : بعد می گوید  .جهان آرمان شهری است  ،معین یا به اصطالح رایج تر آنتفکر انسان گرایشی آشکار به سوی جهان نا»  :گوید

اوضاع جامعه بهتر نمی  ،در این دهه آینده :. همچنین می گویدمُبّدَل شود ،زی که هستنمی رسد که طی دهه آینده جامعه به آن چی 

شخصی مثل آقای جوزف برودسکی    « .این است که کمتر از امروز ناعادالنه باشد  ،توان به آن امیدوار بود   شود ولی بهترین چیزی که می 

 واریم که کمتر ناعادالنه باشد. که اصالتاً متولد روسیه است، می گوید که در آینده امید 

 :امنیت خواهی ●

جامعه ای   تا خودمان و خانواده مان را از خطرات در اَمان نگه داریم.تالش می کنیم  لذا می بینیم که همه    .همه ما امنیت خواه هستیم

نگران این هستیم که نکند خدایی نکرده امنیت از جامعه مان سَلب شود. جالب است حتی   . داشته باشیم که امنیت در آن حاکم باشد

یک گوشه او را رها نمی کنیم، بلکه مَدفونش    ، به فکر امنیت اجساد مُردگانمان هستیم. نکته جالبی است مثال وقتی بدنی از دنیا می رود

با آن    ،ا حتی می بینیم مثال فراعنه مصر که امروز آرامگاهایشان هستمی کنیم یا در دیگر مَذاهب به نوعی آن را مخفی می کنند ی

فلک کشیده، می به  اَهرام های سر  و  بارو  معماری های عجیب  و  برج  پادشاهان    یخواستند یک  اجساد  برای  و مستحکمی  محکم 

خدمات هستند و مردم هم به دنبال    این که شرکت های بیمه این قدر گسترش دارد و به دنبال ارائهکنند. امروزه  خودشان فراهم  

چون   .سپری شود  در یک حاشیه امنشرایط زندگی آن ها  به خاطر چیست؟ به خاطر این است که    ، استفاده از این خدمات هستند
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در کتاب    ،که زیست شناس بزرگی استاَلکسیس کارِل  امنی خوشش نمی آید و همه امنیت را دوست دارند. شخصی مثل  کس از ناهیچ

نیاز به اَمان و آرام برای حیات بهینه و ُپر دوام یکی از حاجات فطری، بلکه حقوق طبیعی »  :رسم زندگی می گوید  و  راه  با عنوان  خود

 « هر موجود زنده به ویژه انسان به شمار می آید.

وتن و...  و آن نتیجه گیری این است که اگر افرادی مثل فان تل  داشته باشیماین نکات را عرض کردیم تا از آن یک نتیجه گیری مهم  

را گفتیم، بپذیرند که کمال   یبلاها مطلب خواندیم یا افرادی مثل احمد کَسروی که در کتاب شیعه گری از او مطکه ذکر کردیم و از آن

دارند   همه بشریت کمال را دوست  می باشد.گرایی، وحدت گرایی، عدالت خواهی و امنیت خواهی اموری است فطری که در نهاد بشر  

همه مردم عدالت را می    .نِزاع متنفر هستندستگی را دوست دارند و از تفرقه و  و همب  همه بشر وحدت  . می آیدو از نُقصان بدشان  

  منجی خواهی   باید بپذیریم ها را بپذیریم،  اگر این  . امنی نگرانندهمه بشریت امنیت را می خواهند و از نا  .پسندند و از ظلم دوری می کنند 

دهد، عدالت را گسترده کند، دنیا  مین می کند که کمال را به بشریت هدیه  أ ای برای بشریت ت  یعنی کسی که آینده  ت.سخواسته بشر ا

 کند، امنیت را حاکم نماید و یکپارچگی و همبستگی فراهم کند.  را از ظلم و جور پاک 

اند که آینده    گفتهکه او هم فیلسوفی دانمارکی است،  یِرکِگارد    سورن کیکه از دانشمندان آلمانی است یا شخصی مثل  آرتور شوپنهاور  

 فرجام و پر از تباهی خواهد بود و هرگز بشریت روزگار خوش را نخواهد دید. بشر بسیار بد

اند و به اصطالح خودمان    اند و همه چیز را خوب دانسته  کنار آمده بینانه با شرایط کنونی بشر    اند که بسیار خوش  افراد دیگری بوده 

نه در االن و نه در    .ها خوب است و هیچ ناگواری و ناهنجاری و نابسامانی نیست  صلح کل، یعنی همه چیز، همه مشکالت و سختی

اند. در    بسیار دامن زده و معتقدند بسیار خوب پنداشته  به این دیدگاه  صوفیهتوان دید.    . این تفکر را در میان مسلمانان هم می آینده

چه در آینده بسیار عالی    ،که همه چیز را چه اکنون  الیبنیتساند. مانند    بوده   افرادیشود دید و در میان غربیان هم    آثارشان فراوان می 

 داند.   بدون هیچ مشکل می و خوب و

دانند.   دهند، چه دانشمندان و چه مردمان، امروز را روزگار خوبی نمی  تشکیل می دسته دیگر که اکثریت را  ، ولی در کنار این دو گروه

ولی آینده بشر را    کنیم  کنند و نمی  ها را انکار نمی این  .های فراوانی هست  ها، ناگواری  ها، سختی   بینیم که در گوشه و کنار ظلم  می

این آینده روشن به چه خاطر است؟ به خاطر این است که آنانی که  گویند. خوب    بینند و با ناامیدی از آینده سخن نمی   روشن می

هایی که دانشمند نیستند، در واقع  بینند و آن  دانشمند هستند حرکت جهان را بر اساس قواعد علمی خودشان به سمت خوبی می

کنند. اصوال سخن از   ن ترسیم میروشهای ادیان خودشان    بر اساس آموزهآینده را  ها هم  دانشمندان علوم تجربی جدید نیستند، آن

صوفی، راجع  آثار مسلمان و غیرمسلمان، فیلسوف و غیر فیلسوف، عارف و درآینده چیزی بوده است که در میان همه رایج بوده است. 

 کند.  آینده را ترسیم کسی خواسته اند و هر  به آینده زیاد سخن گفته

است. مطمئنم شما هم از شنیدن آن لذت خواهید برد. نیل پستمن دانشمند  نیل پستمن  ای از    جمله  ،ای که برای من جالب است  نکته

 آنان اثر دارد که همه  زیسته است و استاد دانشگاه هاروارد آمریکا بوده است. چند    بسیار بزرگی است. در سده کنونی در آمریکا می

زدگی    علم»:  گوید  می  ۲۱۱دارد. در این کتاب در صفحه  تکنوپلی  کتابی به نام  ها را چاپ کرده است. او  ترجمه شده و نشر اطالعات آن

اعتقادِ رویایی به خوبی آینده جهان است. علم قادر است کانون ستیز ناپذیر معنویت و سرچشمه حاکمیت اخالق به   چهره تخیلی 

زندگی چیست؟ آغاز کی و کجا است؟ مقاصد   :یرتی نظسؤاالدد برای  هایی گر  بنای اصلی و فوق بشری پاسخ حساب آید و پایه و زیر

هایی را از علم طلب کردن سؤال  پاسخ چنین    ؟چگونه احساس کند و چگونه رفتار کند   ند؟ انسان باید چگونه بیندیشد؟خوب و بد کدام

 « .زدگی است مفهوم واژه علم ، ها را بدون بررسی و مطالعه پذیرفتن  گونه پاسخو یا این

  . اگر بگوییم فقط علم می کندرا برای ما روشن    آنهاها باشیم اما فقط علم نمی تواند  سؤال  باید به دنبال پاسخ این    گوید ما  می  در واقع

ام، به کجا خواهم رفت و به طور خالصه آینده بشر    تواند پاسخ این که آینده جهان چگونه خواهد شد، امروز من چگونه ام، از کجا آمده 

 کند.  پیشنهاد نمی هم  راه حلی  او شود را بدهد، این علم زدگی است. البته  چگونه پیش بینی می

راه و رسم   با عنوان  خوددر کتاب  از زیست شناسان قرن معاصر است،    ،که پروفسور بزرگی استالکسیس کارل    شخص دیگری به نام 

که آینده   سؤالتواند پاسخ این    علم نمی  اصال توانیم به کمک علم امیدوار باشیم.  ما در این مورد نمی»:  گوید   می  ۱۲۶صفحه  زندگی  

هنوز خیلی   ،کند هایی که بشریت متفکر با اضطراب از آغاز و انجام خود می علم برای پاسخ به پرسش. بشر چگونه خواهد شد را بدهد

  می   که  ن استهای کوچکی نداده است. جالب ای  های فوق فلسفه نیز جز پاسخ   بعد به پرسش   . ماند  جوان است و کامال خاموش می 



 

 9صفحه 

 

 50 شمارهآموزشی کارگاه  

 جلسه سوم  - بررسی شبهات مهدویت

باید سراغ مذاهب رفت. مذاهب، آینده بشر  ،اگر این طور است «.کند فقط مذهب راه حل کاملی برای مسائل بشری پیشنهاد می :گوید

 حکم عقل چیست؟    ،روشن است ،اند کنند. غیر از این که آینده بشریت در ترسیمی که مذاهب کرده را روشن توصیف می

گوییم اگر عالم کنونی ما که    داند. چرا؟ یک استدالل عقلی ساده است. می  آینده بشر را روشن می ما مدعی هستیم که عقل ما هم  

. فرض کنید دولت  ل خودش نرسد، عبس مانده استبه کما  ؛های فراوان ای است با شگفتی  دار و مجموعه  پیچیده، بسیار منظم، هدف 

اند و رویش یک تابلو   بینیم این هواپیما را وسط میدان شهر گذاشته ایران یک هواپیمای بسیار پیشرفته خریداری کرده است. بعد می 

 و ما می گوییم این هواپیما وسط میدان شهر چه کار می کند؟  »رستوران هواپیمای بویینگ«اند  زده

 می دهید: رستوران شده است. پاسخ

 + می پرسیم: چرا رستوران؟  

 ی هم میل کنند.  خب مردم دوست دارند از هواپیما دیدن کنند و غذای -

آن را تهیه و خریداری کردید که بگذارید وسط میدان  .برای چنین هواپیمای به روز و پیشرفته ای هزینه شده است تومانمیلیاردها   +

 شهر و مردم بروند غذا بخورند؟  

یست. وقتی ما به خلقت این شمارد و همه محکوم می کنند که این کار از هیچ حکیم و عاقلی سزاوار ن  کس صحیح نمیاین کار را هیچ

اگر قرار نباشد که روزی این خلقت به کمال خودش   وایای مختلف این خلقت موج می زند.حکمت و شگفتی در ز  ، دنیا نگاه می کنیم

م هدف دار و  برسد و در آن قابلیت هایی که هست شکوفا شود، عبث و بیهوده شده و هیچ حکیمی چنین کاری نخواهد کرد. اگر عالَ 

مانه خلق شده است، باید به هدف خودش دست پیدا کند. ما در این عالم شگفتی های فراوان و قابلیت های گسترده و کمال های  حکی

بالقوه ای می بینیم که هیچ کدام بالفعل نشده است. همه بشر می تواند به امنیت گسترده و کامل برسند و همه بشر می تواند از نعمت  

خلقت عبث خواهد شد.    ،رش است استفاده کند؛ اما استفاده نشده است. اگر هیچگاه به کمال مطلوب نرسیمهای فراوانی که در اختیا

 مده: لذا به تعبیر قرآن دقت بفرمائید که این چنین آ

ْرَض َوَما َبْیَنُهَما اَلِعِبیَن »
َ
َماَء َواْْل  ( ۱۶)انبیا/ «َوَما َخَلْقَنا الَسّ

 برسد. نیافریدیم و بی جهت و بدون حکمت نیست و قرار است به یک سر منزل مقصودما آسمان و زمین را بازیچه 

َما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا» نَّ
َ
َفَحِسْبُتْم أ

َ
 ( ۱۱۵منون/ؤ)م «أ

آیا گمان می کنید این خلقت بیهوده است و هدف و سرمنزل مقصودی نیست؟ خیر این طور نیست و قطعا هدف دارد و آینده بشر  

 اشد. باید روشن ب

عرض می کنیم که اگر شما اعتقاد به    ،.. که عباراتشان را خواندیم.  فان فلو تن ها  ،بنابراین در پاسخ به افرادی مثل احمد کسروی ها

باید در نظر خودتان به جدیت تجدید نظر کنید و تعارض هایی که این سخن شما با حکم عقل و    ،را افسانه می خوانید  یرهایی بخش

کنید وگرنه هرگز از پس این تناقض ها بر نخواهید آمد. بنابراین اعتقاد به منجی و رهایی بخش نه تنها ساخته   فطرت دارد را حل

بلکه سرچشمه از منطق محکم عقلی و از امر محکم فطری می گیرد که در ادیان مختلف و مذاهب فراوانی از آن   ؛افسانه و خیال نیست

 راتی شده اما اصل آن باقی مانده است و جای خدشه و انکار و تردید نخواهد بود.  سخن به میان آمده است. هر چند دچار تغیی

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم 


