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  :تقديم به
 كه در دوران يعزيز دوستان و خويشان
 ا بذل تفقد و مرحمت و باب يگرفتار
 .ردندـك يوارـبزرگ اثبات رأتـج ابراز

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  

 هوالعزيزالعليم
 

 مقدمه
   

ارديبهشت و خرداد (هاي اول زندان فرمانداري نظامي است  اين كتاب ارمغان ماه
كه در  -خوشبختانه خواندن و نوشتن ممنوع نبود؟ بنابراين مشغوليت عمده). 1334
يك مقدار . ورق زدن كتاب بود -رد از ناچاري بايد نامش را فعاليت گذاشتاين مو
هاي ديني از  هاي عشقي، يك مقدار هم كتاب هاي افسانه و رمان يعني كتاب كتاب

يعني كتبي كه مقصد آنها  ؛قبيل ادعيه يا سرگذشت پيشوايان و مباحث اعتقادي
تقويت روحيه فراهم شده با به اين ترتيب گذران وقت و . پرستش ذات اليزال است

ضمناً كتاب . آمد عمل مي كسب معلومات تازه جبراني از محروميت فعاليت خارج به
ترموديناميك صنعتي را از منزل خواسته بودم تا در فرصت موجود راجع به موضوعي 

ايي حس يهاي شيم شباهتي مابين آن و فعل و انفعال كه از چند سال پيش وجه
  .كردم فكر كنم مي

الهضمي در آمد كه اينك با شرمندگي تمام  ون ثقيلمعجاز تركيب اين سه عامل 
. دانم تا چه انداز مقبول و مفيد واقع گردد نمي. نمايد خدمت خوانندگان تقديم مي

خالي از ماللت  اگر براي خواننده نيز مشغوليت. براي نويسنده مشغوليتي بوده است
بد و خوب آن پاي كساني بايد  ،در هر حال. باشد بسيار راضي و شاكر خواهد بود

  ...نوشته شود كه سبب اين بيكاري و گرفتاري شدند
اوالً  :باشد مياز عنوان كتاب پيداست، كتاب شامل سه نوع مطلب  كه طوري به

آيد  ياز آن اصوالً بدش نم يكس .عشق كه كمابيش مطلوب همه و مشهور است
عشق  يحداعال عنوان بهپرستش  ؛اً پرستشثاني .)خصوصاً در ملت شاعرمسلك ايران(

جن از  گويند ميو  دهد ميخدا را  يچون اسم خدا و بو ياست ول نيز گفته شده
يا به  .را از اين صحبت خوش نيايد »از ما بهتران«رود چه بسا كه  درمي اهللا بسم
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 ينكرده كسان يخدا 1»فَرت من قَسورة .كَاَنهم حمر مستنفره«مصداق آيه شريفه 
از اين كلمه رم  كنند ميزده كه از صولت شير فرار  باشند كه مانند خران وحشت

كنم غير از اشخاص  كه گمان مي باشد مي يكه ترموديناميك است، مطلب يسوم !كنند
و حتماً فراموش (به اين درس بيندازند  ياند نظر كه در مدرسه مجبور شده يمعدود
 ...را بسيار ناراحت و نگران خواهد كرد سايرين) اند كرده

 !و حوضش ماند مي يعل !نمايد ينم يبين كتاب پيش يبرا يا خالصه آنكه خواننده

∗  ∗  ∗  

نموده است  يآنكه سع  ييك .است  كرده يجوي چاره دو يبدبخت چنين فرار از يبرا
 يشكستگ پا و ستهر د هگيرد، ب كه مورد استناد قرار مي و مسائل ترموديناميك را يمبان

 .نمايد يالمقدور كمتر علم فروش يشرح دهد و حت يا ها تا اندازه يشده در پاورق
نوبه خود مزيد  هكه ب -ها ها و تفصيل تجديد مطلع يعالوه ربط مطالب را با بعض هب

ترتيب بدهد كه اگر  يطور -طلبد تطويل و تصديع شده و قبالً معذرت مي
ترموديناميك و رياضيات مبهم بود  بيگانگان به يمفهوم نشد و برا يهاي قسمت

 يول .پذير باشد امكان يگسيخته نگردد و تعقيب مباحث بعد يكل ي رشته ذلك مع
خود  يترموديناميك كه در جا يها توقع هم نبايد داشته باشيد كه نتايج و فرمول

 .است در اينجا و در ذهن خواننده نيز به اثبات و يقين برسد مسلم شده
خود توسعه  هخودب باشد ميكتاب كه استعمال ترموديناميك در اقتصاد  وسطفصل 

 .است بود جلو رفته يو تفصيل خارج از تناسب پيدا كرده و بيش از آنچه نظر ابتداي
در اين زمينه ميدان تفاهم و تشريك  كند ميالبته ناقص است و گمان  ذلك مع

در  .باز و اميدبخش باشد يع خيلمابين ترموديناميك و علوم اقتصاد و اجتما يمساع
است  شده يساده رياض يها فورمول يكه در اين فصل از بعض يهر حال استمداد

 .نخواهد بود باشد ميتر  يكه موضوعات عموم يمانع تجديد عهد با فصول بعد
ارتباط  آنكه يبرا همچنين و »بهتران ما از« ي دسته خاطر يبرا آنكه ديگر يجوي چاره

 يبعض ي ناحيه از كتاب متن تكفير و طرد موجب ياسالم و يدين مفاهيم با مطالب يطبيع
آنچه  ندهد دست از را خود استقالل »انسان ترموديناميك« موضوع و نشود روشنفكران

 .است  ها جا داده كرده در پاورقي آيد جدا يخدا و كالم خدا در آن م يرا كه پا
ها را هم نديده نگيرند تا  پاورقي نمايد ميكليه خوانندگان محترم توصيه   به ذلك مع(

                                                 
  .گريزند شير مي] مقابل[اند كه از  گويي گورخراني رميده:  51و  50) / 74(مدثر. 1
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هر  در .)..!نگردند است  شده نازل االغ ...شأن در كه الذكر فوق آيه مشمول نكرده يخدا
 يهاي ربط و نتايج جاهر .دارد مستقل يجريان خود يبرا يكهر حاشيه و كتاب متن حال

رآن و كلمات ائمه گمان نگارنده قابل تطبيق و قياس با آيات ق است كه به  پيش آمده
از اين دو جريان  ياست و اگر يك  در ذيل صفحه داده شده يا است تذكر و ترجمه

 .نبايد گرفته شود ينظر خواننده كج و بيراهه رفته باشد دليل بر انحراف ديگر به
در اين  يرياض يكه نبايد داشته باشيد رسيدن به نتايج بسيار قطع يانتظار ديگر
در اينجا ترموديناميك در زمينه حيات  .است »ينيمه علم -بينيمه اد« قبيل مباحث

 ي آسمان پر از ستاره عشق به لِپر از گُ ياز صحرا يپل ربط و معراج عنوان بهانسان 
انسان و اجتماع مابين اين  يها اينكه فعاليت نظر به .است پرستش انتخاب شده

گزير در سفر از ديار ، ناباشد ميدوسرحد يا بر حول اين محور در حركت و گردش 
منازل بشريت و مناظر انسانيت عبور خواهد شد كه  يعشق به ديار پرستش از بسيار

 .و تماشا نباشد ياز تازگ يممكن است خال شود ميديده  يجديد ي از دريچه يوقت

∗  ∗  ∗  

 يو نظر ياز علوم و موضوعات فن يها قبل در بسيار اصول ترموديناميك از مدت
و  يشناس شايد در زيست .اند از آن گرفته يه و نتايج قابل توجهشد كاربرده هب

كار  هب شود مي يزودتر و بهتر از آنچه در اين كتاب سع را آننيز  يانسان يها فعاليت
است ترموديناميك در هر  در هر صورت الزم شده .البته اَلْفَضْلُ للْمتقَّدم .برده باشند

 يها به زبان قوم ها و استعاره ده به استعانت تشبيهآم در يرنگ محل لباس و به جا به
انتها و پر از اشكال  يدر ورود به عالم ب .حرف بزند تا طرفين كالم يكديگر را بفهمند

ترموديناميك در  يمسلماً پا .شود ميالزم  يهاي حيات نيز ناگزير تطبيق و تحريف
در  .ديگر خواهد بود يهادارتر از جا تر و زبانش لكنت كار لنگ ياينجا و در ابتدا

با عدم  .اول رعايت احتياط و قبول اجمال نبايد زياد مورد ايراد گردد يها قدم
جز  يها بيان ورود در تفصيل يفرصت برا يو صالحيت نگارنده و كم يشناساي

 .ست داشته باشدتوان ميتقريب ن
 ساحت محبوب با چنين اعتراف و معذرت اميدوار است هرگونه جسارت كه به

ترموديناميك  درخشان دامن به كه خطا لكه هر و نموده پرستش مقدس آستان به و عشق
 .كنندگان مرتفع گردد وارد كرده باشد، با عنايت خوانندگان و اصالحات تكميل
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 عشق يدنيا -1 .1
شاعر و هنرمند هم نيستم كه در اين  .ام ه نبودهدلداده عشق و اهل معاشق يدر زندگ

 .داشته باشم يو زيباشناس يزمينه احساسات لطيف پرورانده و صالحيت نظر در عاشق
عشاق و عالم شيفتگان جمال و  يعشق را نچشيده، قدم در واد يشخصاً مزه و معنا
 .ام بدست مردم ام نان گندم ديده اما بنابه مثل معروف، اگر نخورده .ام كمال نگذاشته

 .ام وصف عشق را شنيده و مختصراً خوانده

∗  ∗  ∗  

و ادبيات  يكه بگذريم، كتب دين يزندگ يو از مكاتبات جد ياز كتب علم
بوده  يرا هم كه كنار بگذاريم، بايد گفت آنچه بشر سروده، اشعار عشق ياخالق
بيات كهن در ها و اد ، افسانهشود ميختم  يبه عروس يدوران كودك يها قصه .است

خودمان سراسر نقش  يها غالباً حكايات عشق است، اشعار و غزليات شعرا تمام زبان
نويسندگان اروپا و تأترها و سينماها با مختصر استثناء  يها و نگار رخ يار است، نوشته

 .زند سراسر بر محور عشق و وصال دور مي
 ينگارندگان زيبايخوانان و  مديحه يهنرمندان همگ .نغمه عشاق است يموسيق

 :اند كه خوراك عشق است بوده
 همه كس طالب يار است چه هشيار و چه مست
 همه  جا خانه عشق است  چه مسجد چه كنشت

گوياتر از  يبديع و افكار لطيف، زبان يبيان معان يكتب عرفان و حكمت نيز برا
 .اند زبان عشق نيافته

 .و با عناوين متفاوتمختلف  يها البته عشق .زنند همه دم از عشق مي
 يك نكته بيش نيست غم عشق و اين عجب

 كرّر  استـامـنوم  نـش يـه  مــر  كـــز  هــك                          
  

 آيا عشق را بايد به حساب آورد؟ -1 .2
 يكار يو عاشق ياست خارج از علوم و مباحث جد يدرست است كه عشق بحث

 .تار است، قابل انكار نيستاگر قابل است ياست در اختفا، ول
اگرچه كار شاعر مبالغه گفتن و غلو كردن است و كار هنرمند از نويسنده و 

است كه مورد نظر  يكردن خطوط خاص نوازنده و نگارنده، همه نماياندن و برجسته
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اين حقيقت قابل انكار نيست كه  .مردم نگويند چيزها ينباشد چيزك - تااما  .او باشد
از  ياعم از آنكه مقبول و مشروع يا منحرف و مردود باشد، يك يعشق و عاشق

است كه در افراد و  ياشتغاالت جاذب عمده بشريت و از عوامل بسيار مؤثر
خود عشق هرچه باشد اعم از موهوم يا  .كند ميكرده و  يباز ياجتماعات نقش اساس

بود، آنچه مشهود و محسوس و مؤثر  .موجود، آثار آن مشهود و محسوس است
 .قابل توجه نباشد ينشود و از جهت يد موضوع علمتوان مين

را در سر راه خود  ياين حقيقت قابل انكار نيست كه حرارت عشق موانع زياد
 .نمايد يالعاده در صاحب آن ايجاد م و جوش و خروش فوق .كند ميآب 

زير در  يسياس يها و موفقيت يو چه بسيار فتوحات نظام يو هنر يادب يشاهكارها
يا در آن هنگام كه قلب شخص تحت  .فروزان عشق حاصل شده است يها شعله

 .تأثرات شديد واقع بوده است
 كرد يار اين سفر توان يكه سودها بر     يعزم مرحله عشق پيش نه قدم به

كه شخص عوض  يگوي .يو حقيق ياست طبيع يجاذبيت و واقعيت عشق امر
 يافتد و هوش و تدبير و ساير استعدادها يو خروش م  جوش ، احساسات بهشود مي
شايد همين جنب و جوش و  .آيند يجوش و بروز و ظهور م  و  جنب به يدرون

قول شعرا پير جوان  هب .بخشد يو نشاط م يتر و تازگ يآدم تحريكات است كه به
 .شود مي

 .دوباره كنم يجوان شوم ز سر و زندگ        يابم يا اگر زلعل لب يار بوسه
  

 انواع عشق و قدرت آن -1 .3
تر است و  يتر و عاد آنچه ساده .متفاوت دارد يها معاشقه وجوه مختلف و معشوق

از اين  .است يو جاذبه نر و مادگ يباشد، عشق جنس يها م پايه و مقياس ساير عشق
 .يابد ياتصال و تعميم م) و شايد موجودات(به عوالم ساير حيوانات  يبابت عالم بشر

 باشد ميشاعرانه  يها مزورانه و تخيل يها از تصنع يحيوانات كه خال يدر دنيا
 .تر است و اندازه و تقدير آن آسان شود ميقدرت عجيب اين پديده بهتر نمودار 

و موهبت اختيار  كند مي يگر كه دست طبيعت و اراده خلقت آشكارا جلوه يآنجاي
به  توان مينمايد، بهتر  ينمكه امتياز خاصه انسان است، ايجاد انحراف و اختالل 

 ...برد و به واقعيت آن ايمان آورد يكيفيت و حدود اين امر پ
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 حيات سه چيز ياساس يها يا نشانه 1يگويند اعمال اصل يم يشناس زيست يعلما
و از اين سه چيز كه هدف  .توالد -) ارتباط با محيط خارج(تبادل  -تغذيه  :است

خود  ي، آنكه مهمتر است و سايرين را فداباشد ميمشترك آنها بقا و ادامه حيات 
از  يكه بعض يتا بجاي .و عامل توليدمثل است يغريزه جنس يعمل سوم يعن كند مي

جنس نر بالفاصله ميميرد و جنس ماده  :يجفتگير يآيند مگر برا يحشرات به دنيا نم
 .2چشم برهم ميگذارد يريز عمر خود را از سر شب به صبح نرسانده پس از تخم

آنها  يمحسوس تنها دليل وجود طور به يجنس از حيوانات عمل يانواع زياد يبرا
بوده  4معاشقه يا جماع يكنوع از عنكبوت كه در مطالعه 3دانشمند معروف فابر .است

كه جنس نر  يدر حال .نمايد ميمشاهده  5»قدرت عشق را فوق قدرت مرگ«است 
بيند حيوان ماده  يمند مزبور ممحبوب خود را سخت در آغوش گرفته بود، دانش

از  يبدون آنكه عاشق فداكار چيز .مشغول خوردن سر و كله شوهر بيچاره است
تا فكّين  دهد ميرا ادامه  يو فداكار يو فشار عشقش را بكاهد و آنقدر وفادار يگرم

در  .را ميدرد يبيرحم معشوق به حدود شكم عاشق دلسوز رسيده مخزن غدد جنس
  ...گردد حاصل مي ياين موقع رهاي

 ياما موارد و مثالهاي .در حيوانات حس صيانت نفس و دفاع از بقاء وجود دارد
و توليد  يدر برابر حس جنس) يخودخواه ييعن(حس صيانت نفس  دهد ميكه نشان 

كه درندگان و  يهاي ها و جنگ عشقبازي .اندازد نيز بيشمار است يو حفظ نسل سپر م
يا گله ماده در (ربودن و مالك شدن يك ماده  يراب يچرندگان در فصل جفتگير

، شود ميتوأم با كشتن ساير نرها  ييك نر قو يو منجربه پيروز نمايند مي) ها گوزن
قرار طبيعت به اين ترتيب  .باشد يشكارچيان و جانورشناسان م ياز مشهودات عاد

ضعيف گذارد افراد  حفظ و حراست آن قيام كرده، نمي قبل از انعقاد نسل به
كه  يو جسارت يدرندگ .دارد يجنس ماده نيز نوبت .دهنده شوند توليدكننده و ارث

  نرها  شديدتراز حرارت يگاه دهد ميماده حيوانات در دفاع از نوزادان خود نشان 

                                                 
1. Fonctions 
2. Les Ephemeres 
3. J.H.  Fabre 
4. Mantes religieuse 
5. L'amour plus forte que la mort 
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آيد از آن  يم يكه بعد از عشق جنس يعشق مادر  .باشد مي  يجفتگير هنگام  به 
 .تر است يقو

اند كه آواز بلبل در  ها اين را راست گفته پردازي عاره و دروغما با همه است يشعرا
نه تنها بلبل بلكه ساير طيور و حشرات  .خاطر معشوق و محبوب است يميان گل برا

 .گردند يآيند نيز بدنبال جنس مطلوب م يكه در فصل بهار به پرواز و آواز درم
بهترين آثار و مظاهر  يو حدت عمل خود يعن يحيوانات نيز مانند انسان شكفتگ

 .دهند ميبروز  يرا در ايام عاشق يوجود
اند و  عرفا از عالم حيوان و انسان پا فراتر نهاده بر هر دروديوار نقش رخ يار ديده

جان و با جان را مظاهر و مواليد عشق  يعشق شنيده، جهان ب يو ساز نوا ياز هر ن
 .اند شناخته
 :گويد يم يروم يمولو
 فتاد يـاندر نـش عشق است كـآت            فتاد  يت كاندر موشش عشق اسـج

 كوه در رقص آمد و چاالك شد            اك از عشق بر افالك شدـجسم خ
 اــم ياـه لتـه عـلـمـج يدوا يا            ما يعشق خوش سودا يشاد باش ا

  اـوس مـامـو نوت ـخـن يدوا يو             اـينوس مــالـون و جـالطـو افــت يا
اند  دانسته يآورندگان اديان كه خود را مأمور تربيت و مقيد به رعايت حقيقت م

زمين كه مورد احترام  يرو يمؤسس اديان توحيد .اند زده ينيز دم از عشق و بندگ
خليل  .ابراهيم خليل .است) السالم نَبيناو عليه يعل(، حضرت ابراهيم باشد ميتمام آنها 

حنيفَاً مسلماً و ما ...« كند ميقرآن او را چنين وصف  !دوستدار خدا .ردوستدا ييعن
مايل و طالب  يحنيف يعن(ابراهيم حنيف بود ) 67/ آل عمران(.»الْمشْرِكين كانَ منْ

به  يغير از خدا عشق و بندگ(و مشرك نبود ) تسليم شده به خدا(مسلم بود  .)حق
 )ورزيد ينم يديگر

حضرت مسيح آمد  گويند مي .دانند ميود را دين عشق و محبت مسيحيان دين خ
 .تعليم كند) عشق به خدا و محبت به خلق را(كه عشق را 

 .ياست تا عرب ياين كلمه شاعرانه بيشتر فارس(در قرآن كلمه عشق وجود ندارد 
و با  .)گويند يدر آن زمان شايد مصطلح نبوده است و حاال هم اعراب عشق را حب م

تزكيه و تمرين و تعقل گذارده شده، و اعتقاد و يقين  ياساس تعليم بر مبناآنكه 
جستجو و ( اهللا نظير ابتغاء وجه يخواسته شده است، باز همه جا صحبت از كلمات
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و امثال آن  اهللاَشَّد حب - اهللايرجونَ لقاء - اهللاَؤلياء - اهللا يحبونَ -) خدا يطلب رو
 »دل«اسالم و باالتر از آن دانسته است كه تا وارد  يقرآن ايمان را سوا اصالً .باشد يم

ايمان كار دل است و دل مؤمن از نام خدا  .شناسد ينشده باشد مقبول و مؤثر نم
افتد و اشك شوق  يخدا به خاك م يها مؤمن با ديدن آيات و نشانه .شود يشكفته م

، »بخواهيد«مرا بخوانيد و مرا كند  يخداوند در قرآن مكرر سفارش م .ريزد مي
 .من بيائيد سوي به

 يباز آ يصدبار اگر توبه شكست             نيست ياين درگه ما درگه نوميد
برنداشته، حسادت كه به تهمت مذموم صفت  يكه نقد عشق ناخالص يگوئ
زيرا تنها اينها نيستند كه  .باشد يدرگاه عشق م يزمين است، قرار ازل يرو يمعشوقها

را وعده  ي، قرآن كريم نيز هر تقصيرخواهند ميل عاشق را ملك خالص خود د
اليغفرُاَن يشرِك بِه و يغفرُ مادونَ ذلك لمن  اهللا انّ :جز شرك  دهد ميبخشش 

را بهر عنوان كه  يدهد در محبت و خدمت خدا احد ياجازه نم .)48/ نساء (.يشاء
 .شريك نمايند) ترس و غيره -پاداش  -كر تش -ريا  -شريك  -شفيع  -بت (باشد 

او زحمت بكشد؛ قُل فَمن  يخدا باشد و برا يدل و دين مؤمن بايد خالصاً مخلصاً برا
بگو  :110/كهف(كانَ يرجوا لقاء ربه فَليعملُ عمالً صالحاً و اليشرِك بِعبادةِ ربه اَحدا 

انجام دهد، عمل  يس الزم است عملباشد پ يپروردگارش م يهركس آرزومند لقا
 .)را شريك نكند يپروردگارش احد يشايسته، و در بندگ

دانيد شرط قبول دين را واليت دانسته و واليت را  يم كه طوري بهدر مذهب شيعه 
كه از امامان رسيده سراسر تكبير و تسبيح و حمد  يدعاهاي .جويند يدر محبت م
و  يو پاك يات و صفات خدا كه بخشندگنعم يبا يادآور خواهند ميخداست و 

 .و صفات جالله ديگر است، محبت او را در دل مسلمان زياد نمايند يبزرگوار
 يم انّالله :فرمايد ميبما تعليم داده  يابوحمزه ثمال يدر دعا) ع(حضرت سجاد 

ال از محبت خدايا از تو ميخواهم كه دل مرا ماالم(حباًلَك  ياَسئَلُك اَن تَملَأَ و قَلب
، يا )ديدار و مالقاتت را در خاطرم محبوب بگردان(لقائَك  ي، وصبت الَ)يخود كن

 1)من يميل و آرزو يمنتها يا( يرغبت يف يغايت

                                                 
ما در دعا . باشد مياند غير از دعاهايى است كه معمول و منظور ما  البته دعاهايى كه ائمه بما ياد داده. 1

كرده  آنها در دعا راز و نياز عاشقانه. طلبيم خدا را به خدمت خود مى. راحتى دنيا و خودمان را ميخواهيم
ذكرشان وصف عظمت و كمال سبحان و . گذارند خواهند و خود را در خدمت او مى و خدا را مى
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 تعميم عشق -1 .4
 .وسيع و متغير كرده است يرا خيل يدامنه عاشق يو تنوع صفات انسان يتكامل بشر

دارتر با انواع و اطوار بسيار و  تر و دامنه يك افق وسيعدر اينجا مسئله عشق را بايد در 
 .شمار مطالعه كرد يآثار و مظاهر ب

اين است كه با وجود انواع مختلف و حاالت  كند ميكه مطلب را سهل  يچيز
در تمام اين  يزياد، جهات مشترك يها متفاوت و مقاصد متضاد و شدت و ضعف

اگر مقصد مختلف است،  .كنند وجود دارد يمتعدد پيدا م يها كه البته اسام عشق
 .منشاء واحد است

         كه عشق از آن خيزد ياست نهان يا لطيفه
 است يه نام آن نه لب لعل و خط زنگارك

مانند خواسته و خواهش، ميل  يا از كلمات ساده يدر درجات تصاعد ياين اسام
يا اهميت و كه در خواهنده باشد و  ييا منظور شروع شده بحسب شدت و ضعف

از قبيل مقصد يا مقصود، احتياج يا مايحتاج،  يكه در خواسته باشد به كلمات يا جاذبه
 .شود مي يو باالخره به معبود منته .مطلوب، ايدآل، محبوب و معشوق ميرسد

كشاند و در او ايجاد تمايل  يم يتمام اينها از آن جهت كه شخص را به طرف
 :از عشق به شمار خواهد آمد يوعن نمايد مي يو حركات خارج يدرون

             در ره عشق نشد كس به يقين محرم راز
 دارد يمانـر حسب فهم گـب يسـك رــه

                                                                                                                   
توجه به دستگاه عظمت خلقت داشته از حقارت و تقصيرات خود . باشد ميوردشان حمد و رضايت منّان 

سمت ما برعكس براى شكايت از ق. نمايند آنها تقاضاى بخشش و تمناى قرب مى. خواهند معذرت مى
خود و اعتراض و ايراد به كار خدا فقط در مواقع گرفتارى دست به دعا و التماس برداشته طلبكارى 

 اند و ما مدعى ها عاشق آن. كنيم مى
. خواهند كه بيشتر و بهتر بار مشكالت و ابتالهاى راه وصول به حق را به منزل برسانند آنها صبر و فرج مي

: در دعاى كميل است. (كنند ى در ميان مسابقه خدمت و عمل طلب ميو همت و قوت زيادتر براى پيروز
االتِّصال  وهب لى الجد فى خَشيتك و الدوام فى. قَوعلى خدمتك جوارِحى و اشدد علَى الَعزيمةِ جوانحىِ

 ليكا حتَّى اَسرَح كتدمبِخليكا اُسرِع ابِقين ورين فى ميادينِ السبادما در مقابل براى فرار از ). فى الم
وظيفه و كاردعا ميكنيم و از خدا ميخواهيم خود را بجاى ما گذاشته بار خدمت و تربيت را بدوش خود 

 !سعى و رنج، مفت و مسلم اهل بهشت بشويم توقع داريم بى. بكشد
و مرحله بعد از معرفت  الزمه عبادت. دعا كردن زبان حال عاشق و خواندن و خواستن معشوق است

در حقيقت معرفت يافتن و ايمان پيدا كردن مانند شناختن درِ خانه دوست است و دعا كردن . باشد مي
  .باشد ميبدرِخانه دوست كوبيدن و اجازه تشرُّف و خدمت خواستن 
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و  ينداريم كه معشوق و مطلوب چيست و تا چه درجه واقعيت خارج يفعالً كار
آنچه مسلم و مهم است اينكه در انسان چنين حالت و  .باشد ميقابليت عشق را دارا 

يا تحت فرمان  يوجود انسان اعم از اينكه آن را سراسر ماد .شود يفعاليت پيدا م آثار
به  .گرم و مشتعل ميگردد .شود ميبدانيم، در برابر عشق بيدار  يروح يجوهرها

كنند و اين فعاليت را با  يجوارح و اعصاب فعاليت پيدا م .آيد يجنب و جوش درم
مثل اينكه  .آن دارند يسب و تفاهم براتنا ييعن .دهند ميصميميت و نشاط انجام 

چون انسان در برابر هيچ چيز جز  .آنها چنين بوده است يو تقدير اصل يتدارك قبل
 .آيد يبه حركت و فعاليت درنم) ياعم و در دو جهت مثبت و منف يبه معنا(عشق 

مكنون را بيرون  يها و چون در مقابل عشق سرمايه .است يحقيق يپس عشق امر واقع
همين كار ساخته  ياندازد پس بايد گفت برا يرا بكار م يريزد و ممكنات وجود يم

است  يمراحل مختلف يكه عشق دارا حال اگر درنظر بگيريم .و پرداخته شده است
كند،  يكه شخص خود را در قبال عشق فراموش و فدا م شود مياز آن پيدا  يو مراحل

 خواهيم رسيد يتر عميق يبه استنباطها
  ست بحر عشق كه هيچش كناره نيستا يبحر
 يستـاره نــد چـارنـان بسپـكه جـز آنـجا جـآن

نيز  يپيش از آنكه به چنان مراحل عميق و دقيق برسيم، در مراحل پست عاد
بينيم كه حاضر ميشويم در وصول به مقصودمان صرف وقت يا فكر يا مال  يبسيار م

 .ها مايه بگذاريم يو خودخواهبنمائيم، خود را بزحمت بيندازيم، از متعلقات 
 ذلك مع .باشد يديگر حس عشق درست عكس حس صيانت نفس و بقا م عبارت به

و با همه شاخ و  .)يكل طور بهيا در حيات (و موجود در انسان  ياست طبيع يحس
غيرقابل انكار و  يا پديده يو علم ياند از نظر ماد كه شعرا و عرفا به آن داده يبرگ

 .باشد يه مبلكه قابل توج
ها و  ياز اين ببعد ديگر منظور ما از معشوق جنس ماده يا جنس مقابل با دلرباي

 .را شامل خواهد بود يباشد، بلكه هر مقصود و مطلوب ينم يو ذوق يشهوان يها جاذبه
و منشأ  يزندگ يقصد اين است كه تحت عنوان واحد ساده عشق، تمام هدفها

اعم از خوراك،  .جمع كرده باشيم 1را ينو روا ياز جسمان يبشر يها فعاليت
و  يماد يشهوات، احساسات، ذوق، هنر، امور اعتبار و يپوشاك غريزه جنس

                                                 
1. Psychologique 
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ظاهراً در اين  .ييا نفسان) فيزيولوژيك و پسيكولوژيك( يو روح ي، بدنيمعنو
ها است و  همان فعاليت يزيرا كه مظاهر زندگ .ايم نرفته يتعميم و تسهيل به راه خطاي

كه مورد عالقه يا احتياج انسان باشد،  يجز از مقاصد و مسائل يها از جاي عاليتاين ف
 ينداشته باشد هيچ عمل يكه شخص ذوق و ميل به چيز يروز .گيرد يسرچشمه نم

  .كند مين
 

 احتياج -1 .5
كه  دهد ميبه شخص دست  يحال اگر در نظر بگيريم كه ميل و عشق و طلب وقت

كه آنهم باز يكنوع احتياج (از طرف مقابل حس كند  يا در خود يا جاذبه ياحتياج
، )شود يكه با مواجه شدن در انسان احساس و تحريك م ياست منتها احتياج

احتياج است و اصالً  يها و مظاهر زندگ خواهيم گفت كه منبع و منشاء تمام فعاليت
 يومفرق موجود زنده با موجود غيرزنده در اين است كه د .احتياج ييعن يزندگ

 .نمايد ينم ياحتياج يكل طور بهيا كمبود و  ييا تشنگ يهيچگونه احساس گرسنگ
 .بيند يوجود او است م »خارج«كه در  يخود را محتاج چيز ياول يول
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2 
 

 يچند كلمه از زندگ
 

   
 

 .بس است .از عشق و پرستش گفتيم
الغيب  با تكرار شعر لسان .باشد يالصنيست كه پايان داشته و از آن خ يگفتار

 :حافظ
 است بحر عشق كه هيچش كناره نيست يبحر

 .آنجا جز آنكه جان بسپارند چاره نيست                                               
 .كشاند ببينيم ترموديناميك ما را به كدام ديار مي .برويم سر ترموديناميك انسان

 .كنيم ينسان شروع ما يالبته اول از زندگ
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 يمدار زندگ -2 .1
 يو خلل يو پركردن كسر »احتياج«رفع  يبرا) هر موجود زنده يكل طور بهو (انسان 

تا به مقصود ميرسد  .آيد يكند، به حركت و تكاپو و طلب در م يكه در خود حس م
كاسته  از آتش عشق يا اشتها يا احتياج او تدريجاً .آميزد يو با معشوق يا طعمه در م

در او حاصل  يديگر ركود عبارت بهآرامش و سكونت و رضايت و  .شود مي
 .به خواب برود يممكن است حت .شود ميخاموش  .شود مي

او به سر منزل مقصود  يبه اين ترتيب يك دوره يا يك حلقه از اعمال زندگ
مدار يا سير  .كند مي يرا ط يبه اصطالح ترموديناميك يك مدار كوچك .ميرسد
آن سكون بود، احتياج پديدار شد و قوت گرفت، احتياج موجب  يكه ابتدا يا بسته

به موفقيت و وصال شد، فعاليت تخفيف  يحركت و فعاليت گرديد، فعاليت منته
 )2و  1اشكال ( .يافته و ختم گرديد و به سكون مجدد تبديل شد

 

 
  pπ درمختصات                  يزندگ ير فرضمدا             pv در مختصات 

در ( يپس از مدت .گذارد يرو به شدت م احتياج پديدار شدهطلب يا o در مبداء
باشد تا آنكه  يفعاليت و طلب هر دو در افزايش م .شود يعاليت شروع مف) aو A نقاط

ف پيدا و احتياج تخفي شود ميتجديد  ييرس). bوB نقاط(رسد  حداكثر مي فعاليت به
 نقاط(شود  يحاصل م يو خاموش يتا باالخره سير شود ميفعاليت هم كم  .كند مي
Dو d.( 
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الينقطع تا دمِ  طور بهكليه موجودات زنده  يرا كه برا ياين مدار كوچك فرض
و ممكن  شود ميتكرار ) مرگ مانند زمستان يها يا تا خواب شب و خواب(مرگ 

هر قدر  .گوئيم مي 1»مدار مفرد«يا  »يزندگ يمدار عنصر«است بسيط يا مركب باشد 
تر انجام  يتر و طوالن يعشق شديدتر باشد فعاليت قو درجه احتياج و عطش و

  .دارتر خواهد بود گرديده، مدار دامنه
يا (باشد كه شخص  يايم، معرف مقدار كار شدت عمل گفته را آنكه   pهرگاه
 ، مساحت مداردهد مينجام در راه وصول به معشوقش در واحد زمان ا) موجود
oabcd در مختصات p و v)v  است كه  ي، معادل فعاليت يا كار)استنمايش زمان

 .خاطر معشوق منظور انجام يافته است يبرا يضمن مدار عنصر
APdvK =∫= 

  

 تكرار و تكثير مدار -2 .2
كه  باشند مين يا اجرام ساده) يولو حيوانات تك سلول(البته چون موجودات زنده 

آنها را  يساده كفايت زندگ يفقط يكنوع احتياج داشته باشند، و مثالً يك ماده غذاي
احتياجات  .يك مدار مفرد فوق نخواهد بود بنمايد، حياتشان منحصر و محدود به

 .كنند يپيدا م يمتعدد و متنوع و متوال
نمايند  يرا ط يا نهتأمين هر نوع احتياج ساده اوليه بايد مدار جداگا ياوالً برا

 .)ممكن است در زمان، منطبق و مركب هم بشوند(
و  يپس از آنكه يك مرتبه به مايحتاج رسيده سيراب و راض) ينكته اصل(ثانياً 

، احتياج به اكسيژن و امثال آن ي، تشنگيگرسنگ .مانند يراكد شدند، بهمان حال نم
وصول به احتياج تازه به طلب و  ياباز بايد بر كه طوري به .آيد يمجدداً به سراغشان م
 .به دست و پا بيفتند

آورد كه  يپيش م يعوامل و مسائل چند كنند مي يكه در آن زندگ يثالثاً محيط
آنها را مواجه با تغييرات، اشكاالت، خطرات و غيره نموده، از اين بابت نيز وادار به 

از  يكن است مجزاكه مم .گردند مي ييا دفاع يالعمل عكس يمدارها يانجام و ط
 .گردد  A و  v و  p افزايشيا توأم با آن و موجب  يمدار اصل

                                                 
1. Cycle elementaire de la vie  
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فوق درست است كه به لحاظ  يعنصر يمدارها) نكته بسيار حساس(رابعاً 
و به سكون مجدد  شود ميمسدود  يلحاظ احتياج داخل  پديدار و به يفعاليت خارج

اوقات  يو گاه(له موجود در داخ يهميشه يك تأثير و تغيير يميگردد، ول يمنته
گذارد كه همان رشد و پيدايش ترتيبات و  مي يباق) عالوه بر آن در خارج موجود

اين اعضا يا  .باشد مي) يو در محيط خارج(تشكيالت جديد در درون موجود 
 نمايند ميايجاب  يا تازه يها تشكيالت جديد به نوبه خود احتياجات و درخواست

  .گردد مدار مي يو توال كه منجربه تكثير و توسعه
يك  است يحيوان ،شود مي درست ماده و نر يها گامت كه از اجتماع  يا مثالً نطفه

جذب و  يحركات و فعاليت ضعيف برا يدارا .مختصر يو محتاج به غذا يسلول
يك سلول دو سلول و  .كند مياما در نتيجه تغذيه بالفاصله شروع به انقسام  .دفع غذا

 يكه احتياج غذاي دهد ميتشكيل  يران سلول گرديده، يك كلنچهار سلول و هزا
سپس از صورت ساده يكنواخت درآمده،  .است يآن به مراتب شديدتر از نطفه اصل

داخل با خارج تغيير كرده و بنابراين  يها سلولوضع  .شود ميمجوف و غيرمتقارن 
حاالت  يدر ط تدريج هبكه  يتا بجاي .كند مينوع احتياج و فعاليت آنها اختالف پيدا 

و نسوج هر كدام ايجاب مقتضيات و احتياجات متعدد و  ها سلول، عمل يجنين
آيد و با محيط وسيع باز غيرمأنوس پرخطر  ينوزاد بيرون م صورت بهمتفاوت نموده 

موقع احتياجات او هوا، آب، غذا و حفاظت در مقابل سرما و  در اين .شود ميروبرو 
 .موقع به او شير برسانند هآنكه گريه نكند بايد ب يبرا .ستا يگرما و عوامل محيط

كه  ياما چند روز .او را نگاهدارند و گاهگاه فضوالتش را بردارند يگرم و نرم يجا
 يها ياو عالوه بر لوازم فوق سرگرم يگذشت و چشم و گوشش را باز كرد، اگر برا

كه به او غذا و  يساننسبت به ك .فراهم نكنند گريه خواهد كرد يو شنيدن يديدن
انس پيدا كرده اگر از كنارش دور شوند گريه و نسبت به بيگانگان  دهند مي يباز
يواش يواش دست و پايش رشد يافته  .كند ياحتياج به معاشرت پيدا م .كند يم يغريب

گرفتن و پرتاب كردن و راه رفتن  يبرا يوسايل و اشياي يدر پ يدر عين كودك
دم دست او باشد  ياگر اشياي .آيد يرود و پائين م پلكان باال ميده بار از  .افتد يم

رسد و بعد كه برداشت به جلو  يتا به آنها م كند ميآنقدر خود را خم و راست 
به اين ترتيب  .تا از او دور شده مجدداً محتاج به تكاپو گردد كند ميپرتاب 

ديگر  يها بازي حركات و يعضالت قو .ايستد يپا م يو رو شود مي يعضالتش قو



  
  
  
  
  

  287  ـــــــــــعشق و پرستش  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

در اين مدت البته زبان و ساير  .نمايد ميو طلب  تر را ايجاب تازه يها و بازيچه
 .كند و عقب همصحبت و آموختن كالم ميرود يرشد م .حواس او بيكار نمانده است

به سن  .كند ميبعد شخصيت و عزت نفس پيدا  .شود مياو تحريك  يها يكنجكاو
كه ازدواج نكرده و  يتا وقت .شود مير او پديدار د يبلوغ كه رسيد احتياج بديع

كه پدر يا  همين ي، ولكند ميها با عالقه كم نگاه  صاحب فرزند نشده است به بچه
بيند كه او را  يدرخود نسبت به اوالد م يمخصوصاً مادر شد احساسات كامالً شديد

شرفت بچه آهنگ با پي كه هم ياحساسات .سازد ميزحمات و عمليات حاضر  يبه خيل
 .طور تا آخر عمر همين ...گردد تقويت و تصفيه مي شود و با تجديد فرزند عوض مي

مراتب فوق كه با وجود تطويل كالم و تصديع خواننده، مراحل نمونه و 
بود، همه به فرد  يمتوال يها و ابتالها از تكثير و پيدايش احتياجات و عشق يمختصر

 ...است مفصل يتشكيالت خود مطلب حلول فرد در اجتماع و .اختصاص داشت
خلقت و سرّ حيات در اين  يمقدر چنين بوده و قرار عموم يخالصه آنكه گوي

 .است كه موجود زنده، ناقص و محتاج درست شود و هميشه ناقص و محتاج بماند
كند اوالً احتياجش  يرفع احتياج و وصول به مطلوب يا معشوق تكاپو م يهر قدر برا

 يو ثانياً با هر پيشرفت و رشد .كند مياع و تأمين نشده، مجدداً بروز هميشه اشب يبرا
بازتر و  يهر قدر افق زندگ .آيد يپيش م يتصاعد هندس طور بهاحتياج  ياحتياج رو

انسان مشكالت و احتياجات  يو اگر محيط برا .جلوتر، احتياجات بيشتر يپيشرو
بقول  .آورد يببار متازه  يها جديد پيش نياورد تفحص و كاوش شخص، هوس

  :باباطاهر عريان
 كه هر چه ديده بيند دل كند ياد    ز دست ديده و دل هردو فرياد

 ردد آزادـم در ديده تا دل گـزن     والدـيشش زپـن يبسازم خنجر
 يحيات از يك سلسله متوال 1يلوكنت دونوي يو يا به تعبير عالمانه و بسيار زيبا

موجود دائماً  كه طوري به .ترتيب داده شده است) عدم رضايت(حاالت عدم تعادل 
هرجا كه رضايت و  .كند تا رشد و تكامل بيابد يدر تعب و طلب بوده هميشه تالش م

 .گردد تعادل ما بين نوع و محيط برقرار شد، همانجا تكامل متوقف مي
  

 حيات يمعنا -2 .3

                                                 
1. Le conte du Noly 
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 يزندگ ييعن .ليت هستكه احتياج و اشتها هست فعا يتا وقت .احتياج يپس حيات يعن
 .هست
 .رود مي ي، موجود روبه پيرشود ميكه احتياج و اشتها و ميل و عشق كم  تدريج به

 يفعاليت و نشاط زندگ يمنتها .است ينهايت اشتها و شوق و ذوق و عشق در جوان
 .است يهم در جوان

مثل  !ها و آرزوها خاموش شد، هنگام مرگ است همه اشتهاها و ذوق يوقت
 ...تجمادا

 يمواد كمتر يلحاظ وزن دارا فرق پير با جوان و مرده با زنده در اين نيست كه به
مرده يا پير وزن و ماده را چندان از دست نداده است، بلكه درجه احتياجات و  .باشد

حيات را همين آرزوها و اميدها است  .ميزان آرزوها در او سست يا محو شده است
و ساختمان موجود  ياج و آرزو منبعث از وضع داخلالبته احتي .دهد ميكه تشكيل 

و امكانات موجود در درجه اول تابع عشق و اميد  يباالخره قدرت حيات يول باشد مي
 .است

شد، حيات از  ياگر نقص و بنابراين احتياج نبود و احتياج زاينده عمل و عشق نم
 :پيمود يهمه راه نم عدم تا به وجود اين

               رحد عدمرهرو منزل عشقيم و زس
 ايم همه راه آمده تا به اقليم وجود اين

جوان رشيد تبديل  قبل از عشق و بعد از عشق نبود نطفه ناچيز به يها اگر گرفتاري
او  به .آموخت ينم يو آزادمنش يپيماي راه .كرد يو انسان چشم و گوش باز نم شد مين

حيات  يچپ جاده طبيع راست يا به اختيار خود به شد كه به ينم يارزان يچنين خلقت
 1برود

                                                 
انّا خَلَقناه من نُطفَةٍ اَمشاجٍ ثُم نَبتَليه فَجعلناه . ى االنسانِ حينٌ منَ الدهرِ لَم يكُن شَيئاً مذكوراهل اَتى علَ. 1

آيا بر انسان زمانى نگذشت كه نام و نشانى : 1/ دهر (سميعاً بصيرا انَّا هديناه السبيلَ اما شاكراً و اما كَفورا 
گرفتاريش مبتال كرديم، تا آنكه  ما او را از نطفه درهم پيچيده خلق كرديم، سپس به. شتدر روزگار ندا

ها شد يا كافر و  بردار از نعمت پس از آن او را راهنمايى كرديم يا شاكر و بهره. او را شنوا و بينا قرار داديم
  .محروم
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انگار كه  .1عشق همان آرزوها و تمناها است يانسان در اين واد يسرمايه اصل
او  يها نبوده و به فراخور آنچه خواهش يوجود انسان تمام شدن يدرون يانرژ ذخيره

كه از خزانه  يا خصوصاً با بذل مايتحلّل و استفاده .طلب كنند جواب خواهد داد
 :آنجا كه درد هست همه چيز هست .2شود ميطبيعت  ييتناهال

 جان درد تواست يدر دو عالم دارو    درد حاصل كن كه درمان درد تو است
 وآنكه درمان خواهد او جانش مباد          است درمانش مباد يهركه را درد

  

                                                 
االَّ الدعاء و ارحم من رأس ماله  اغفرلمن اليملك: حضرت موالى متقيان در دعاى كميل ميفرمايد. 1

  ).اش اميد است كسى كه سرمايه كسى را كه جز خواهش مالك چيزى نيست و لطف نما به بيامرز(الرَّجĤء 
و اَنت اَهلُ الغنى عنهم و تسببهم : در يكى از ادعيه صحيفه در طلب حوايج ميفرمايد) ع(حضرت سجاد .2

اى و آنها در  نيازى و وسيله براى احتياج و فقر آنها برانگيخته تو از آنها بى(اَهلُ الفَقرِ اليك الَى الفَقرِ و هم 
  ).اند تو اهل فقر و احتياج سوي بهنيل 
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3 
 

 ترموديناميك حيات
  

 يكارنو برا .گذرد عمر آن نميسال بيشتر از  132است كه  يترموديناميك علم
كه حرارت را تبديل به ) مكانيك ينيرو(بخار و وسايل توليد نيرو  يها ماشينخاطر 

 يرابطه ما بين اين دو انرژ يو بر اثر مطالعات و .، به اين علم توجه نمودكنند ميكار 
شرايط  .آنها بدست آمد) ضريب تعادل(و نسبت تبادل  -حرارت و كار  ييعن -

 »كارنو«ايدآل را خود  يماشين حرارت) راندمان(توليد كار از حرارت و بازده  ياساس
 :دارد يترموديناميك دو اصل را اعالم م .بيان نموده است

ثابت و غيرقابل ايجاد و انهدام  يانرژ - ياصل اول، اصل بقاء و ثبات انرژ
به  يها از صورت تبديل انرژي شود ميدست بشر يا در طبيعت انجام  هآنچه ب .باشد يم

 .ها است صورت ديگر در ضمن تحويل سيستم
ها از  ها و تحويل ضمن تبديل يانرژ - ياصل دوم، اصل كهولت يا انحطاط انرژ

ترين صورت  حرارت پست .گرايد يصورت مؤثر با ارزش به صورت پست راكد م
 يرژان .تر است خاصيت يانرژيست و حرارت هم هر قدر درجه نازلتر داشته باشد ب

 .نمايد يبه لحاظ كيفيت تنزل م يماند ول يبه لحاظ كميت ثابت م
و برعكس آن در ( يحرارت يها ماشينبر اين اساس اساسنامه و مقررات 

 .تدوين شد) مولد سرما يبرودت يها ماشين
 يو برودت يبخار و احتراق يها ماشينمنحصر به  ينظر به اينكه توليد و تبديل انرژ

مخصوصاً ( يتبديل انرژ ينيز پا يو تحوالت طبيع يليات صنعتنيست و در ساير عم
ديگر  يها آيد اصول و نتايج ترموديناميك را در رشته يدر بين م) با وساطت حرارت

نيز عايد  يبكار بردند و نتايج مطلوب يصنعت و مخصوصاً در فيزيك و بعداً در شيم
طه مفتاح گشايش انرژيها و مربو يالذكر و فرمولها ترموديناميك با دو اصل فوق .شد

و غيره  ياتم يحت يشيمياي يانرژ -تشعشع -الكتريسيته -نور(رمز روابط آنها گرديد 
 .)در زمين و در آسمان
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  .پس ترموديناميك هم هست .حرارت هست فعاليت هم هست يدر زندگ
 

 يترموديناميك در علوم طبيع يفضول -3 .1
متضمن فعل و  يساده يعن يايمداره يزندگ يعنصر ياست كه مدارها يبديه

و پيدايش  شود ميكه بر آنها مترتب  يآثار .باشند ميساده ن يها انفعالها و مبادله
اين مطلب  .بسيار بسيار مفصل و غامض است ياعضا و ترتيبات جديد، همه از قضايا
) يآناتوم(و تشريح ) يبيولوژ( يشناس زيست يدر كليات خود موضوع مطالعه علما

 يبوده و در جزئيات وارد مباحث فيزيك و شيم) يزئولوژ( ياسو جانورشن
ما صالحيت و حق ورود به اين مطالب و اطالعات  .ميگردد يآل يمخصوصاً شيم

قضايا را از  .تحوالت و تبدالت مربوطه را نداريم يبحث در چگونگ يالزم برا
 يها ماشيندرمورد  ياست كه حت يترموديناميك علم .كنيم يم »تماشا«خارج 
، دخالت باشند ميكه كم و بيش مصنوع و اوالد خود او  يصنعت يو اسبابها يحرارت

ندارد به اينكه مثالً ماشين بخار مورد بحث با  يبه داخله آنها ننموده، كار يو توجه
 .سرعت و ابعاد و طرز عمل آن چگونه است .دوار يها پيستون و سيلندر است يا پره

تگاه كشيده نظر به حالت سيال در ورود و خروج به بدور دس يترموديناميك لفاف
كه  يمبادالت .دارد يصادره و وارده را نگاه م يحساب انرژيها .نمايد يدستگاه م

بعد نسبت به اين تبادالت و  .دهد ميمورد مطالعه قرار  كند ميدستگاه با خارج خود 
كم متين خود نظر كه بايد از آن عايد گرديده باشد، به استعانت دو اصل مح ينتايج

 ...نمايد مي يا و تأييد يا توصيه دهد مي »يمشورت«
اين اولين دفعه نيست كه ترموديناميك سر خود را در خمره ساير علوم كرده 

نمايد سر از كارشان درآورده، قضايا و  يميخواهد با استشمام آنچه به خارج سرايت م
اند،  مفصل پيچيده استنباط كرده يتجربه با بيانها ها سالرا كه آنها پس از  يقوانين

استفاده و  يبرا يا جلويشان بگذارد و زمينه و وسيله يساده رياض يتحت فرمولها
، در ذوب و استخراج فلزات، در يدر الكتريسته حرارت .بدهد يبعد ياستنتاجها

 .دو طرفه آن اين كار را كرده است يو فعل و انفعالها يو در شيم يتشعشع حرارت
و  يو اخالق ياقتصاد يها در فعاليت يو حت يهم در بيولوژ يدارد آزمايش يچه مانع
 1!آرزو بر جوانان عيب نيست .است يترموديناميك علم جوان !انسان بنمايد ياعتقاد

                                                 
  .اند ولى خبرش به اينجا نرسيده است چه بهتر، الفضل للمتقدم اگر ديگران قبالً كرده .1



  
  
  
  
  

  293  ـــــــــــعشق و پرستش  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 يپس در امر حيات هم به هيچوجه نميخواهيم پا تو كفش بيولوژيستها و علما
 .ها بنمائيم ها و شيميست فيزيسين يحت يطبيع

 يها كه با دامنه و دوره يبسيار كوچك زندگ يود ميپرسيم اين مدارهااز خ
و هر موجود (ها دفعه در روابط روزانه يا ساليانه انسان  متفاوت هزاران و شايد ميليون

مختلف  يها و محل بروز و ظهور فعاليت شود مي يبا محيط خارج ط) يا زنده
؟ مشمول چه اصول و دهد ميگيرد و به كجا  خود را از كجا مي ي، انرژشود مي

 است؟ نتايج آن چيست؟ يقوانين
  

 تشبيه -3 .2
نشويم و اگر  يحيات يها چون قرار بر اين است كه وارد جزئيات و كيفيات فعاليت

، يافتن فرمول ياعمال حيات يانتها يآيد با تنوع ب ينظر م هتوانستيم بشويم ب يهم م
متوسل به  يحيات يها يان فعل و انفعالب يمحال باشد، ناچار برا يواحد ساده عموم

موجود با مطلوب يا با  يچون غرض و نظر روابط خارج .شويم مقايسه و تشبيه مي
 ييعن(دستگاه  ي، كيفيات و عمليات داخلباشد مي) كه در خارج است(معشوق خود 

 كه به آن متوسل ميشويم اگر يتشبيه .ندارد ياثر و اهميت يلحاظ ترموديناميك به) بدن
 .قابل قبول خواهد بود يكل طور بهدرست باشد،  يلحاظ تظاهرات و تبادالت خارج به

 يعده عناصر شيمياي موجودات زنده در آخرين مرحله تجزيه و تحليل از يك
جز  ينسوج، چيز .اند ساده مانند اكسيژن، ئيدرژن، كربن، ازت و غيره تشكيل شده

عقيده   خصوصاً به(نيز  يتعمليات حيا .باشند ينم يآل يتركيبات شيمياي
العاده مفصل و  فوق يمنته .است يشيمياي ييك سلسله فعل و انفعالها) ها ماترياليست

) سيستم شيميك( يبنابراين موجود زنده را ما يك مجموعه يا سازمان شيمياي .پيچيده
مثالً  يشيم يها ترين فعل و انفعال از ساده يقياس و تشبيه يك يگيريم و برا يم

 :آوريم يب اكسيژن و ئيدرژن را درنظر متركي
منشاء هيچ  يتنهاي به .خواص معين يدارا .است مستقل يعنصر) 2O( اكسيژن

كه آنهم عنصر مستقل  )2H( با ئيدرژن ياما وقت .باشد مين يعمل و منبع هيچ انرژ
گونه حركت و اثر بروز  از هيچب باشد، ياست روبرو شد، چنانچه شرايط عاد يمعين
در محيط مناسب  يدر درجه حرارت باال يا در مجاورت كاتاليزر يعن يول .دكن مين

العاده  م گالويز شده جوش و خروش و حرارت فوقه مساعد، اين دو عنصر به
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ظاهر گرديده، از تركيب ) مساعد يمواد و شرايط خيل يانفجار در صورت فراوان(
 .ميگردد پديدار )O2H( آب نام بهبا خواص نوظهور  يآنها جسم جديد

 O2H → 2O2/1  +2H+  68,320كالري     
آب  .گردد يو ركود ظاهر م يبعد كه حرارت حاصله متفرق شد، مجدداً سرد

مثالً كلر در بيفتد و مدار و  ينوبه خود ممكن است با جسم ديگر هحاصله نيز ب
 .آخر يطور ال همين .تجديد نمايد يمحصول ديگر

 .وجود داشته است »يميل تركيب«ن و ئيدرژن گويند مابين اكسيژ يها م شيميست 
محتاج اليه يا مطلوب او  يگوئيم مابين موجود و شيئ يدرمورد موجودات زنده ما م

حيات جانشين  1كه به مقياس بسيار وسيع پيچيده .احتياج يا طلب و عشق وجود دارد
 اكسيژن و ئيدرژن آنها را مجذوب و ياگر ميل تركيب .است يتركيب همان ميل

 .شود يدر حين تركيب ظاهر م يمنجزم در يكديگر كرده، حركت و حرارت
را كه قبالً  يمطلوب يا معشوق خود فعاليت و حرارت يموجودات زنده هم در تكاپو

در آنها مكتوم و مجهول بود بروز داده باالخره به وصال معشوق رسيده، سپس سرد 
نظير تركيب ساده اكسيژن و  ضمناً از اين وصال يا ارتباط و ازدواج كه .ميشوند

كه همان سلول تازه يا نسج و عضو جديد و يا  ي، جسم جديدباشد ميئيدرژن 
 .شود ميحاالت فيزيولوژيك و پسيكولوژيك است پديدار 

البته در اين مورد فعل و انفعال طبق فرمول بسيار ساده و سر راست تركيب آب 
ممكن  يو فروعات زياد 2والتو مخصوصاً فض .تر است پيچيده ينبوده بلكه خيل
مخصوصاً از خارج و به  .اما اساس و كليات همان است .داشته باشد است همراه

 .آيد يتشبيه كامالً قابل تطبيق به نظر م يلحاظ ترموديناميك
  

 :آيد ياز كجا م يانرژ -3 .3
اين حركات  يالزم برا يخورد و انرژ از كجا آب مي يكه اعمال حيات يسئوال اصل

 .بالجواب ماند شود ميحاالت از كجا تأمين و 

                                                 
1. Complexe 
2. Dechets 
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 يچيز يو جوهر حيات يروحان  منشاء  ماوراءالطبيعه و از يك آيا از يك منبع  
  1يمنزو يها ؟ آيا اصالً مانند سيستمكند مي؟ آيا محيط كمك شود ميدميده 

 يكه مجموعه جبر يو با تبادالت خارج يخود داخل هخود ب اعمال يعمليات حيات
 .گيرد؟ خير صفر باشد صورت ميآنها 

را كه  يهائ ابراز فعاليت يالزم برا يزنده نيز انرژ عيناً مانند تشبيه فوق موجودات
در صيدكردن شكار يا كشتن دشمن يا دست يافتن به معشوق يا ساختن مقصود و 

 از سرمايه .گذارند اندازند از خود مايه مي يكار م همنظور ب رسيدن به يبرا يكل طور به
دراينجا نيز مانند تركيب  .ريزند خارج مي است كه به 2يآماده درون يها و از انرژي

2O2/1  +2H است و همين مايه گذاشتن از  3الحرارت يا گرماده دافع فعل و انفعال
مدار  يو محتاج نموده، مجدداً وادار به ط) گرسنه ييعن(خود است كه او را ضعيف 

بدل مايتحلّل ) ده يانرژ(دار  ورت مواد تازه رمقنمايد تا از خارج به ص يم يديگر
 .ذخيره نمايد يبدست آورد و انرژ

حاصل آنها  (A>0) .گشاده با مساحت مثبت بوده ياين مدارها تماماً مدارها
 .به خارج است يدفع انرژ
 يديگر يو هر تركيب گرمازا 2O  +Cيا  2O2/1  +2H كه در تركيب طور همان

 يها جسم مركب حاصل شده، كمتر از مجموع انرژي يدرون يمكتوم يا انرژ يانرژ
 يانرژ«صادره را با عالمت مخالف  يو انرژ باشد ميدهنده  عناصر تشكيل يدرون

 »وصال يانرژ«اصطالح عارفانه  اتصال يا به ياينجا هم انرژ در .نامند يم 4»اتصال
 .باشد يم يدرون يها تخفيف و تنزل سرمايه يو موجب تضعيف عاشق يعن يمنف
كه مواجهه و مطالبه دست نداده بود،  يمادام يدرون يها اين سرمايه يمنته

خود  يحت( يكس .بود كه بروز و ظهور نداشت يخاصيت يب يزيرزمين يها ذخيره
در اثر ديدار معشوق و خواستار شدن و در نتيجه مساعد  .نيز به آن آگاه نبود) شخص

حالت مكتوم به حالت مستور يا  .ه فعل درآمدبودن شرايط، از ماده به قوه و از قوه ب
 .نمود يجنبش يانرژ يسينتيك يعن يپتانسيل ايجاد انرژ يپتانسيل تبديل شده و انرژ

                                                 
1. Systemes isoles 
2. Energie interne 
3. Exothermique 
4. Energie de liaison 
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  مي آيد؟ اين حس احتياج يا اشتها يا عالقه و عشق ازكجا حال اگر سئوال كنيد
اند  ساخته شده ياكسيژن و ئيدرژن طور يدهيم از همانجا كه ميل تركيب يجواب م

و چنين امكان و  يكه چنين ميل تركيب) اند خلق شده ياگر ايراد نگيريد، طور(
البته آنها هم ممكن است اين امكان و استعداد را از ( .استعداد در آنها وجود دارد

 يا  مطلوب و  موجودات زنده پيكر .)ها و اجدادشان گرفته باشند ها و الكترون اتم
ظاهر  آنها است كه چنين طلب وعشق مابين  اده شدهترتيب د يآنها نيز طور  معشوق

  يچه خوش ب :از دوسمت بوده مصداق  گاه يك سمت است، از  جاذبه  گاه .شود مي
 .آيد يدرست درم  يب سر دو هر محبت گر

بر اين جواب مبهم اميد است زياد ايراد نگيريد، چرا كه  سراسر وجود چنين 
 .و غيره يفلك يها ها، مجموعه لكترونجاذبه الكتريك، جاذبه ثقل، ا .است
 خاص يكشد هر ذره را تا مقصد          اصـر ذره رقـا هـل است بـمي يكـي

 الكــاف ياالــا بــاه تــر مــز زي          اكـا خــاد تـاد از بـه بـا بـش تـز آت
 لـيـل در خـت چيست خيـقيقـح          همين ميل يهمين ميل است اگر دان

 1يشود عشق و درآيد در رگ و پ           يپ ياين ميل چون گردد قوغرض 
است، حساب  يانرژ يپس به لحاظ اصل اول ترموديناميك كه اصل ثبات و بقا

آيد، نه  ينه از باال م يانرژ .موجودات بسته شد يها و فعاليت يحيات يمدارها
كه قبالً  يهاي ده از ذخيرهموجود با استفا .شود مي يو نه فان شود ميالساعه توليد  خلق

 2آدياباتيك يها شبيه به تحويل يگذارد و تحويل كسب كرده است از خود مايه مي
 .دهد ميانجام 

                                                 
  از وحشى بافقى  .1
هايى را گويند كه سيستم يا مجموعه بدون تبادل حرارت با خارج و با صرف كردن  آدياباتيك تحويل .2

 ضمناً بدون تفريط و اتالف و اختالف يعنى. انجام شود) يا كسب انرژى غيرحرارتى(انرژى درونى خود 
ارتجاعى . به وجه كامل و به اصطالح ترموديناميكى به صورت صددرصد ارتجاعى و متقابله انجام دهد

يعنى در درون سيستم اختالف فشار و اغتشاش وجود نداشته و در مقابل فشارهاى خارج كه به سيستم 
جى تماماً بطوريكه كار قواى خار. وارد ميشود ذرات سيستم فشارهايى مساوى و مخالف ابراز دارند

متقابله بودن نيز اين . در سيستم ذخيره شود) مانند فشرده شدن گاز در سيلندر(بصورت انرژى ارتجاعى 
. است كه اختالف فشار و درجه حرارت و ساير عوامل مابين خارج و داخل، بينهايت كوچك باشد

ختالف، عمل بطوريكه اگر خارج به داخل انرژى ميدهد در صورت مختصر تغيير و معكوس شدن ا
  .عكس صورت گرفته داخل به خارج انرژى بدهد
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كه شخص بروز  يا نكته قابل توجه اين است كه حدود فعاليت و قدرت اراده
درست  .كه به مطلوب پيدا كرده است دارد يبه ميزان عالقه و عشق يبستگ دهد مي

وجود انسان  ي، ولشود ميالزم از درون شخص استخراج و ابراز  يها يانرژ است كه
ذخيره شده نيست كه امكانات انرژتيك حيات را  يها وزن بدن و ميزان انرژي ييعن

وجود معشوق  .از اين بابت امكانات تا بينهايت هم ممكن است برسد .نمايد ميتعيين 
و كشش عشق  كند ميوم را ظاهر معل يمجهول و استعدادها يها است كه سرمايه

و توافق  يكه تناسب طبيع در صورتي .آورد ياست كه استعدادها را از قوه به فعل درم
كامل  يو نزديك يو بيناي يمابين عاشق و معشوق برقرار بوده، عاشق آمادگ يفطر

برسد كه فوق  يو آثار به حدود ينسبت به معشوق داشته باشد، ممكن است انرژ
اين موضوع در فصول آينده ( .آسا گردد عت تصور شود و معجزهعادت و طبي

  .)روشنتر خواهد شد
 

 مايه فطير است يب -3 .4
 يحيات يها ترين فعاليت كوچك يالزم برا يحال كه دانستيم منشاء و منبع انرژيها

و در نتيجه همين طلب و تكاپوها است كه  .باشد ميموجود زنده  يدرون يها سرمايه
بهبود پيدا  يود به مطلوب و معشوق خود ميرسد، بلكه رشد و تكامل يعننه تنها موج

نگاه كرده نسبت به تمام مطالب و  ييم موضوع را از افق باالترتوان مي، كند مي
ايمان بياوريم كه  يتعميم دهيم و با يقين روشن به اين اصل كل را آن يمقاصد بشر

يه نگذارد به آنچه مطلوب و پسنديده تا انسان از آنچه در دست و در اختيار دارد ما«
بر اين است كه تا شخص از آنچه  يو مدار زندگ قرار خلقت .1»است نخواهد رسيد

) ، تمكن و باالخره بدن و جانيمال، وقت، مقام، راحت(دارد و مورد عالقه او است 
از مراحل  يا نخواهد رسيد و به مرحله يمصرف نكند، به معشوق و به دريافت جديد

انسان بكنند  يكه ديگران برا يو مصارف يمساع .و كمال نائل نخواهد شد رشد
د توان ميو بنابراين ن شود ميخواهد بود كه در خارج وجود شخص بسته  يمدار
ديگران تأمين  ياست وقت يبديه 2.او داشته باشد يواقع يداخله و داراي يبرا يحاصل

                                                 
  »لَن تَنالوا البِرِّ حتَّى تُنفقُوا مما تُحبون «. 1

  .هرگز نائل به خير و خوبى نخواهيد شد، مگر از آنچه دوست داريد خرج كنيد:  92/ آل عمران 
  »انِ االَّ ما سعى و اَْن لَيس للْانْس. اَالَّ تَزِر وازِرةً وِزراُخرى« .2
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 يرا ط يص كمتر مدار زندگمان اندازه اين شخه را بنمايند به ياحتياجات كس
 .عقب خواهد افتاد يحيات يو مزايا همان قرار از فعاليت ه ب  و .كرد خواهد 

) يو اعتبار ياعم از حقيق( يكار انداختن مال و متعلقات شخص بيرون ريختن و به
و ايجاد حرارت  ياوالً مانند دوران دم و عمل متابوليسم كه ضمن احتراق مواد داخل

، كند ميو محيط بدن را پاك  سازد ميت و سموم نسوج را خارج ثابت فضوال
و ثانياً در اثر تقليل ذخاير بيكاره و محتاج ساختن مجدد  .نمايد ميشخص را تطهير 

در جاده  يانسان او را طالب و عاشق نموده و به فعاليت و نشاط آورده و گام ديگر
 يكه با دور ريختن علفهامانند وجين كردن مزرعه  .رشد و كمال برخواهد داشت

 .1شود ميكهنه تزكيه حاصل  يها هرز و بوته
  
 يپير -3 .5

جز اصل بقا و ثبات، حكومت  ياگر ترموديناميك يك اصل داشت و در دنيا اصل
 يبا خيال راحت و فراوان يبود و همگ يبهتر از اينها م ي، هم اوضاع بشر خيلكرد مين

يم و مخلّد كرد مي يشت برين زندگاول آدم و حوا در به ينعمت مثل روزها
فهميدن اصل دوم ترموديناميك  يدرد سر برا يو هم محصلين مدارس فن .يمشد مي

 !شدند ينم يپيدا نكرده، گرفتار پيچ و خم پر ابهام آنتروپ
، انكار اصل باشد مياصل دوم ترموديناميك  ييا كهولت كه تعبير رياض يآنتروپ
ها را بهم  همه كاسه و كوزه ينمايد، ول يرا نم ها انرژي يثبات و بقا ياول يعن

  .2ريزد مي
                                                                                                                   

آگاه باشيد كه هيچ باربرى بار ديگرى را برنخواهد داشت و اينكه انسان مالك چيزى :  39و  38/ نجم 
  جز آنكه خود سعى كند نخواهد بود 

   »و انَّ سعيه سوف يرى«
  .و اينكه نتيجه سعى او بزودى ديده خواهد شد

  طَهرُهم و تُزَكيهِم بِها خُذْ منْ اَموالهِم صدقَةً تُ .1
  .نمايى ها صاف مي اين وسيله آنها را پاك و از آلودگي هب. از اموال آنها صدقه دريافت بدار:  103/ توبه 

يعنى حرارت كه يك نوع انرژى است و . باشد ميدر ترموديناميك عامل كميتى حرارت   (S)آنتروپى. 2
مانند اختالف سطح (و غيره بايد حاصلضرب يك عامل كيفيتى مثل كار و الكتريسته و انرژى آبشارها 

. حاصلضرب دو عامل است. باشد) مانند مقدار آب(در يك عامل كميتى ) آب و ارتفاع سقوط آبشار
عامل ديگر . باشد ميعامل كيفيتى آن درجه حرارت يا اختالف سطح حرارت است كه محسوب و معلوم 

گيرى نيست و با فرمول رياضى  يعى و اسبابهاى فيزيكى قابل اندازهيك از حواس طب كه متأسفانه با هيچ
  .استنباط ميشود، همان آنتروپى يا كهولت است
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 با خارج و تحويالت خود را ها مبادالت خود را  اگر سيستم گويد مياصل دوم 
بدون اصطكاك و اتالف و اغتشاش به  يقاعده منظم عادالنه، يعن يدر داخل رو

، بلكه ارزش شود ميها كم و زياد ن انجام دهند، نه تنها انرژي يصورت كامالً ارتجاع
د با دريافت مجدد آنچه خرج كرده توان ميو اثر خود را هم از دست نداده، سيستم 

كه  يو هر دفعه كار مفيد با ارزش .االبد تكرار كند يال) مدار را(است عمل منظور را 
 .ديگر باشد بيرون دهد يقابل استفاده و قابل تبديل بهر انرژ

عيب كامل در دنيا كم است، اشياء و اسبابها نيز  يكه آدم ب طور هماناما متأسفانه 
ها و  ها و اغتشاش ها و اختالل در اصطكاك .باشند يمصون از عيب و نقص نم

به  باشد ميپر ارزش كه به صورت كار  ياز انرژ يهميشه مقدار يداخل يها اتالف
 كسر به يدر هر مدار مقدار .رسد مي يها و اتالفات داخل مصرف جبران مخالفت

به عبارت ديگر حساب مدار به لحاظ تبادل كار،  .شود ميلحاظ كار مفيد پيدا 
آن حرارت كه شكل  يكه كار از بين ميرود بجا يبه ميزان .شود ميدرست بسته ن

 .د صددرصد باشدتوان ميهيچگاه ن) بازده(راندمان  .آيد يزياد م باشد مي يپست انرژ
ند از توان مينيستند ن يماد يها مجز سيست يموجودات زنده هم كه در اصل چيز

كه  طور همان .باشند ياند مستثن ترجمه كرده) يپير ييعن(كهولت  را آناين اصل كه 
 يغيرارتجاع يها محمول بر آنها در اثر تحويل يها انرژي يماد يها در سيستم

حرارت تبديل شده، قابليت استفاده خود را از دست داده و  رفته از صورت كار به رفته
و  ينيز انرژيها از حدت و شدت روبه هم سطح يشوند و در عالم كل فرسوده مي
، مفهوم يمحسوس عموم صورت به يروند، در عالم زنده نيز اصل آنتروپ زوال مي

 .سازد ميرا مجسم  يكهولت و پير
 يامر .است يدر مورد حيوانات و انسان اثبات اصل دوم ترموديناميك عمل زائد

كه  يچيز .اين اصل تا به حال استثناء برنداشته است .1و مسلم ي، كلياست تجرب
است كه در  يمورد جستجو بايد باشد، كيفيت تظاهر و طرز بيان آنتروپ قابل توجه و

                                                                                                                   
dQ = T.dS     و

T
dQs ∫= 

هاى غيرارتجاعى در تحويل
T

dQs هاى ارتجاعى  يعنى آنتروپى سيستم بيش از آنچه در تحويل. است <∫
  .يابد رود، افزايش مى سب حرارت باال ميدر نتيجه ك

  الخَلق  ومن نُعمره نُنَّكسه فى. 1
  ).اش كنيم هركس را عمر زياد دهيم در خلقت و حاالت، فرسوده:  68/ يس 
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 يموجود زنده يا ارگانيسم چگونه ترق يآنتروپ يحيات يها دلها و تبا نتيجه فعاليت
از دستگاه  يكه تابع مشخص و معينرا  يآنتروپ توان مي يكند و اصالً با چه فرمول يم

 .است بيان كرد
شود و قابل  يبيان م يساده، كهولت با عبارت قابل هضم يشيمياي يها در سيستم

پس قاعدتاً در موجود زنده هم عقب فرمول آن رفتن  .باشد يمحاسبه و مقايسه م
نيز  فعالً اين زحمت و دردسر را كه از قدرت نگارنده يول .نتيجه نخواهد بود يب

به  .تر است قضايا را از خارج نگاه كنيم راحت .دهيم يخارج است به خواننده نم
را مطالعه نموده وارد فرمول و عدد  يموضوع انتروپ يعوض آنكه به لحاظ كم

 .عايد خواهد شد يا باز هم نتيجه .كنيم بحث مي يكيف طور بهشويم، 
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يم از اين به كرد ميصحبت  يو كل يبه زبان ادب يحال اگر از عشق و زندگ هب تا

 .رويم يم يعشق و زندگ يو فرمول ترموديناميك يبعد دنبال عبارت رياض
 يها شايد ديگران گام .شود يبرداشته م يلنگان قدم كورمال كورمال و لنگ

 .بردارند يتر و بلندتر محكم
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 در حيوانات خون گرم (S) يروپموجبات افزايش آنت -1 .4
درجه حرارت بدنشان باالتر از ) از آنها است يكه انسان يك(گرم  حيوانات خون

آنها در درجه حرارت ثابت يا  يدرون يها فعاليت .محيط است يدرجه حرارت عاد
بنابراين دائماً در تبادل با  .گيرد يايزوترم صورت م طور بهبه اصطالح ترموديناميك 

جبران حرارت از دست رفته و ثابت نگاه داشتن  ينمايند و برا يحرارت م خارج دفع
 ييعن .دهند ميدانيم عمل متابوليسم را انجام  مي كه طوري بهدرجه حرارت بدن 

قرمز خون به  يو به وسيله گلبولها شود ميها  تنفس وارد ريه وسيله بهاكسيژن هوا كه 
گرماده  يدائم يك احتراق شده، تركيب جنسو يمحتو رسد با مواد مي  بدن تمام نقاط

ترموديناميك  اصطالح در كه(حيوانات اين يمواد غذاي .نمايد مي تأمين )الحرارت دافع(
باشد كه در نتيجه تركيب با اكسيژن  يبايد طور) نماميم آنها را حيوانات ايزوترم مي

 .)باشد ياتصاف تركيبات حاصله منف يانرژ ييعن(توليد حرارت بنمايد 
نسبت به اجسام  يكمتر يآنتروپ ياز طرف ديگر تركيبات گرماده هميشه دارا

درجه  20 يآب در حالت مبنا يعن يا ذره يمثالً آنتروپ(باشند  يدهنده م تشكيل
 يا ذره يدر صورتيكه آنتروپ .است يكالر 11/45يسانتيگراد و فشار جو مساو

 .)باشد مي يكالر 71/55جمعاًو  5/24معادل 2O2/1 يو برا 2H21/31 يحالت مبنا برا
زيرا چون حرارت حاصل شده از تركيب به خارج داده  .علت امر واضح است

  .نمايد يتنزل م S باشد، بنابراين يم dS<0 پس dQ<0 .شود مي
حرارت و به صورت  يگرماده چنانچه در درجات باال ياما خود فعل و انفعالها

كه  ياست مادام يصورت گيرند، طبيع) دو طرفه متقابله( يتعادل يفعل و انفعالها
اما  .ثابت خواهند بودS ا آدياباتيك و ب طور بهاند  حرارت تركيب را از دست نداده

) غيرمتقابله(طرفه  يك طور بهحرارت و  يها در درجات عاد چون معموالً اين احتراق
 .رود عمل در مجموع باال مي ي، پس آنتروپشود ميانجام 

 :گرم يا به قول خودمان ايزوترم انات خونحال برگرديم به حيو
 نمايد يكه به خارج م يسردتر از خود و دفع حرارت يحيوان در محيط يزندگ -1

(dQ<0)  طور بهمثالً انسان كه در هر ساعت  .شود يبدن او م يوجب تنزل آنتروپم 
درجه  37نمايد و درجه حرارت بدنش  يحرارت دفع م يكالر 100متوسط 

 :ت، از اين بابت به اندازهسانتيگراد اس
0/32237273

100 =+  
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 .شود ميواحد جوان  0/322ديگر  عبارت بهيا  .دهد مياز دست  يواحد آنتروپ
ساير اعمال  .است يكند همين يك يرا كم م يكه آنتروپ ياما متأسفانه تنها چيز

 .برند باال مي را آن
 يكه مواد معدن شود ميسبب  يكل طور بهعمل تغذيه و متمم آن تخليه، چون  -2
تر از  ساده يها و ارگانيسم ييا حيوان ينبات(نسبتاً ساده  يو مواد آل (NaCl) مثل
 .تر از بدن خارج شود تركيب يافته مفصل يآن مواد آل يوارد بدن شده، بجا) انسان

الحرارت  از تركيبات دافع يبيشتر يآنتروپ يتركيبات ساده دارا يكلطور بهو 
التفاوت واردات و صادرات  مابه يباشند، در نتيجه اين عمل، آنتروپ يال مدرجات با
 .ماند يدر بدن م

در باال گفته شد چون  كه طوري به يداخل يها عمل تنفس و ساير فعل و انفعال -3
 S شگيرد، موجب افزاي يطرفه صورت م  يك طور بهحرارت  يدر درجات عاد

 .شود يم
بدون آنكه بخواهيم وارد كيفيت تحوالت و فعل و  .بدن يمكانيك يها فعاليت -4

بسيار طويل عضالت و طرز توليد كار مكانيزم نسوج بشويم،  يشيمياي يانفعالها
 يهاي گوئيم چون توليد و انتقال كار هميشه توأم با اصطكاك و اتالف قدر مي همين
جود مو يكه محصول آن حرارت است، اين عمل نيز سبب باالبردن آنتروپ باشد مي
است  يا ماشين كم بهره يبدن انسان به لحاظ ترموديناميك يماشين حرارت( .گردد يم

تشريح شده، راندمان آن در  يجلد اول ترموديناميك صنعت 55در بند  كه طوري بهو 
، و در شديدترين فعاليت %3/3 ي، در مواقع راه رفتن عاد% 0 يموقع خواب يا بيكار

مجانب راندمان در  .باشد يم% 5/6رگر دستگاه فقط دونده و كا يبرا ييعن يمكانيك
اگرچه اين  .شود يتماماً به حرارت تبديل م% 7تا % 100التفاوت  بوده مابه% 7 يحوال

صفر نيست و  dT چون مابين بدن و محيط ي، ولشود ميخارج ريخته  حرارت به
 يها رارتعالوه اين ح هب .كند يم يرقت S گيرد، متقابله صورت نمي طور بهتبادل 
است كه  يتبديل شده به حرارت و انرژ يشود كارها يكه به خارج ريخته م يزياد

 .آنها گرديده است S در داخل نسوج سبب افزايش
و رشد نسوج و اعضا و  ها سلولعمل نمو و تكثير  .بدن يها ساير فعاليت -5

ها  انند پروتئينبسيار مفصل م يساده به مواد آل يتوليدمثل چون توأم با تبديل مواد آل
طرفه  يك طور بهدهنده كهولت باشد اما چون  و غيره است ظاهراً بايد گرماده و تنزل
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وقت ديده نشده است جنين سير قهقهرا انجام دهد و بچه  هيچ(گيرد  صورت مي
 .شود مي S آنهم باز سبب افزايش) برگردد پدر و مادر شود

اند كه موجب  ين تشخيص دادهرا چن) يروان(و پسيكولوژيك  يفكر يها فعاليت
حال يا در اثر  .نميگردند ياضاف يها تغيير درجه  حرارت بدن يا مغز و توليد حرارت

 يها گيري از حدود اندازه يتوليد يها حرارت يعصب يها دقت و لطافت فعاليت
كه اسم آنها را طور همان يو روان يفكر يها ، يا اصالً فعاليتشود ميممكن كمتر 

 .ندارند ياند خوراك ماد هگذاشت يروح
 1گرفت، عمل  انجام نمي يغيرارتجاع طور به 3و  2خالصه اگر اعمال  طور به

در شرايط و  يول .ماند يبدن ثابت م ينمود و از اين بابت آنتروپ يجبران آنها را م
دارد و در اين  يبدن دائماً سير صعود ي، در مجموع آنتروپيزندگ ياوضاع طبيع

 .باشد ميحيوان يا شخص  يمعرف سن سيستم و ميزان پير يپمورد نيز آنترو
كل بر وزن  يخارج قسمت آنتروپ :يبدن يعن ينسب يواحد يا آنتروپ يآنتروپ

 يترين تركيب آل چون نطفه مفصل .العاده ضعيف است نوزاد فوق يالبته برا .انسان
 يتر باشد ترقموجود بيش يهرقدر فعاليت نسب .نمايد يم يترق زودي به يول .باشد مي
كه  يو جوان يو بعد كودك يدر دوران جنين .هم زيادتر خواهد بود يآنتروپ ينسب

، باشد ميالعاده زياد  فوق يخارج يها و رشد نسوج و فعاليت ها سلولقدرت تكثير 
شديدتر است و شايد بتوان مابين باقيمانده عمر شخص و ضريب زاويه  يآنتروپ يترق

 .پيدا كرد يا ابطهر يآنتروپ يمماس بر منحن
فعل و انفعالها و يك  يهستند كه از توال ييها سلولو نطفه،  يتناسل يها گامت

ساده به مواد  يساده و بعد مواد آل يبه مواد آل يمواد معدن يطوالن يها سلسله تبديل
 .شوند يحاصل م ها سلولو هسته و تقسيم و تحويل  مفصلتر و پروتئين و پروتوپالسم

از تمام مواد بدن باشند، چون در هر يك از  ياره جامع و تركيب كاملمثل اينكه عص
 ينسب يحداقل آنتروپ يآيد، سلول نطفه دارا يپائين م ياين تركيبات گرماده آنتروپ

 .خواهد بود
 ها تجربه كرده و عقيده دارند كه مرگ اين نكته را هم بگوئيم كه بيولوژيست

افعال  يبدن و گردش كل يازمان عموماست كه در س ييك حيوان يا انسان تعطيل
ها حادث  جريان يحساس يا گيركردن بعض يها قسمت يدر نتيجه فساد بعض يحيات
اگر  كه طوري به .افتد يخود را از دست داده از كار م يآهنگ و دستگاه هم .شود يم
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 يعضو معيوب را اصالح نمايند يا گير و اشكال را مرتفع سازند، بازگشت به زندگ
مرگ شخص مرگ  .اين امر بارها به تجربه رسيده است .پذير خواهد بود امكان
بدن بميرند،  يقبل از آنكه فردفرد اعضا ييعن .يباشد نه مرگ جزي يبدن م يعموم

ها بعد از مرگ  ها و ساعت دقيقه .رد مي يآنها م يعموم يخود دستگاه و همكار
لب يا معده، كليه ق يشخص يا حيوان ديده شده است كه عضالت و نسوج داخل

همچنين  .ميروند يروبه خاموش تدريج بهدهند و  يحركات و ترشحات خود را ادامه م
 يها جداشده از حيوانات زنده در محيط يها سلولكامل يا  يها نسج ينگاهدار
سموم و فضوالت  يبوده و اينكه بتوانند به ترتيب يمواد غذاي يكه حاو يمساعد

از اينجا شايد بتوان نتيجه  .شده است يع نمايند عمل رايجرا دف ها سلولترشح شده از 
در داخل مايعات و محيط بدن چون بدون اختالف درجه  ها سلول يگرفت كه زندگ

در فصول آينده بحث خواهد  كه طوري بهو  .خواهد بود S يحرارت است، بدون ترق
 .آنها قابل قبول باشد يشد شايد امكان عمر بينهايت برا

  
 مفيد در حيوانات ايزوترم ييا انرژ 1موثر يرژان -4 .2

 يانرژ«صحبت كرديم، چند كلمه هم از  يمكتوم و از آنتروپ يحال كه از انرژ
مؤثر يا مفيد كه به اعتبار  يانرژ .بگوئيم كه جايش درست همين جا است(W) » مؤثر

نيز ناميده  »2تابع كار«اند و  آن داده متعدد به يمفاهيم و موارد استعمال مختلف، اسام
در تعيين  يذيقيمت يپيدا كرده راهنما يترموديناميك اهميت خاص يشيم در شود مي

بنابراين در ترموديناميك، حيات  .3باشد يو غيره م ها دلجهت فعل و انفعالها و تعا

                                                 
1. Energie utilisable 
2. Work Function 

و انرژى  (U) تمتفاضل انرژى كلى داخلى سيس ، (W = U - TS)انرژى مؤثر يا مفيد يك سيستم. 3
آن مقدار از انرژى يا سرمايه سيستم را كه قابل تبديل به كار و قابل   W.باشد مي (TS) غيرمفيد سيستم

عبارت ساده فوق از جمع عبارات دو اصل ترموديناميك و حذف . دهد استفاده و اثر است نشان مي
بيشتر و هرقدر W تر باشدبيشU شود هر قدر كه ديده مي طوري هب. دست آمده استه ب  (Q)حرارت

كار توليدى سيستم در تحويلهاى ايزوترم و ارتجاعى . كمتر خواهد بود W آنتروپى سيستم بيشتر باشد
 :و بالعكس باشد مي W مساوى تنزل

dA = -d(U-TS) 
 ولى چنانچه سيستم بطور غيرارتجاعى تحول نمايد، كار توليدى آن كمتر از تنزل انرژى مؤثر خواهد بود  

 (dA < -d(U-TS)كنند سيستمى كه درحال تحول و فعل و انفعال  در شيمى ترموديناميك ثابت مي
در تحويلهاى ارتجاعى (به حداقل ممكن برسد W است وقتى بحال تعادل و مرحله نهايى خود ميرسد كه
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حيوانات خونگرم نيز  يحيات  يها فعاليت  كه زيرا   .نگردد  يد منشأ خدماتتوان مين
گيرد يا  كه در محيط آزاد صورت مي يتدريج يشيمياي يها و انفعالمانند كليه فعل 

 .، ايزوترم بوده مشمولشود مي ها انجام در كوره 1ياتصال طور به
dA - dW  

ديگر موجود  يو مسلماً مابين آن و قدرت رشد و عمر و امكانات حيات باشد مي
 .باشد ميبرقرار  يزنده روابط نزديك

از سن آنها بوده  يصعود يحيوانات تابع ينسب يروپديديم كه آنت 4 .1در بند 
 ينسب يدرون يحال با توجه به اينكه انرژ .متوسط روبه افزايش است طور بهدائماً و 

نيز T و ماند ميبدن آن موجود ثابت  يموجود در صورت ثابت بودن تركيب عموم
 ييعن .گردد مي W يو دائم يسبب تنزل تدريج S يدائم يثابت است، پس ترق

حيوان دائماً روبه تنزل بوده، پيوسته از قدرت  يمفيد نسب ييا انرژ يمؤثر نسب يانرژ
 .شود ميكاسته ) تكثير و رشد و توليد(آن  يو اعمال داخل يخارج يها فعاليت

 3را كه دكتر آلكسيس كارل 2مسئله سن فيزيولوژيك يا تا اندازهW از اين نظر
حيوانات و انسان عالوه بر سن  يكارل برا دكتر .آورد يكرده است به ياد م تعريف

مربوط بخود  ي، يك سن طبيعباشد مي يقرارداد يكه يك امر خارج يتقويم يزمان
به  يدكتر مرحوم مدت التيام زخم را كه البته بستگ .كند ميموجود نيز تعريف 

ها كوتاه و در پيرها  دار و مدت آن در جوان نسج يها سلولسرعت تكثير و توليد 
است كه  يبديه .گيرد يا سن فيزيولوژيك مي ي، شاخص سن واقعباشد مي ينطوال

ساله كه  30يك شخص  .باشد ميمنطبق ن يهمراه است ول ياين سن با سن تقويم
داشته باشد، ممكن است سن فيزيولوژيك  يكمتر فرسوده شده و نشو و نشاط خوب

در  يكودك را وقتنسوج جنين يا  يها سلول .ساله كمتر درآيد 25او از جوان 
سرعت رشد و تكثير  شود ميگذارند مشاهد  مخصوص مي يها آبگوشت

ها سرعت تكثير ماليم و در پيرها بسيار خفيف  در جوان .دهند مينشان  يا العاده فوق

                                                                                                                   
 يا بهتر از كتاب ترموديناميك صنعتى 5رجوع شود به فصل  -) صفر شود و در غيرارتجاعى حداقل شود

  S.Glasstone-Thermodynamics for Chemists                                         :آن به كتاب
1. Continu 
2. Age physiologique 
3. Dr. Alexis Carrel 
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و قدرت تكثير صفر شود ساعت مرگ  1كه اگر سرعت التيام زخم يتا بجاي شود مي
با سرعت التيام زخم مترادف   Wعيد نيستبنابراين هيچ ب .فرا رسيده است يطبيع

 .باشد يدرآيد و بتواند معرف باقيمانده عمر طبيع
مابين عمر حيوانات مختلف از  يا اين مطلب نيز قابل مطالعه است كه چه رابطه

 يطرف و نسبت سطح بدن آنها به وزنشان و همچنين با درجه حرارت غريز يك
 .دارد يبسگ يدل حرارت به تغييرات آنتروپزيرا تبا .آنها از طرف ديگر وجود دارد

كه ) روزانه به وزن بدن ينسبت وزن غذا(حيوانات  يهمچنين مابين تغذيه نسب
 .وجود داشته باشد ياست و عمر بايد ارتباط معكوس يمعرف مقدار حرارت توليد

  
 (W) مؤثر يانرژ يتغييرات تناوب -4 .3

گرديد،  به موازات يكديگر انجام مي اشاره شد، اگر 4-1كه در بند  5تا  1اعمال 
معلوم است  كه طوري به يند ولشد مي يهموار ط طور بهW و بنابراين تنزل S يترق

مخصوص بخود  يتناوب يها تغذيه و تنفس و تخليه و كار و خواب هركدام دوره
نمايند و هريك از  يمعكوس هم را ط يسيرW و S بنابراين ممكن است .دارند
 .باشند يع دورها نيز تواب آن

 .شد خواهد عايد ينتايج و شده واضح موضوع حيات يعنصر مدار به توجه با اتفاقاً
ساده حيات را كه مربوط به تغذيه و توأم با فعاليت جذب غذا  ييك مدار عنصر
حصوالت احتراق و فضوالت تنفس و دفع حرارت و دفع م .باشد درنظر بگيريد

 .گذارد روبه افزايش مي W = U - TS پس .كند مي بدن را كم يخارج، آنتروپ تغذيه به
در حيوان شده  يبدن موجب مصرف شدن مواد و بروز كسر يسوختن كربورها

شاهد  كه طوري به .شود ميپديدار  ي، لذا گرسنگكند مياحتياج به بدل مايتحلّل پيدا 
به  يخواهيم بود كه در سير ياشتها و حالت نشاط و ميل به تحرك،  بروز Wافزايش

در اين موقع،  .شود ميبا پايين رفتن معده محسوس و مؤثر  يول .دهد ميانسان دست ن
اگر مانع مفقود  W. يموجود است و هم وسيله يعن باشد ميكه احتياج  يهم مقتض

 W .كند مي يفعاليت و انرژآيد و ابراز  يطعمه برم يباشد حيوان به جستجو و تكاپو
در اختيار ) يو روح ي، فكرياعم از بدن(ها را  اين فعاليت يخوراك الزم برا 

وزن بدن اين كار را  يو با ثابت ماندن تقريبU لبته از محلا  W.گذارد شخص مي
                                                 

1. Vitesse de cicatrisation 
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تنزل  يكرده بود در اثر فعاليت خارج يترق يكه در نتيجه گرسنگ W پس .كند مي
ال البته اگر شكار به چنگ .و تحليل قُوا است ياحساس خستگ اين همان .نمايد مي

قرار و حساب  يول .چند حيوان فرسوده و وامانده خواهد شد ينيايد، پس از تكاپوي
تغذيه شروع  .رسان است يخدا روز .بر اين است كه طعمه فراهم شود يكل
طرف برد و از  را باال ميU گردد، ورود مواد جديد و جذب آنها از يكطرف مي

 ياما تفاضل طور .دهد مي يقرا تر S، يدرون يها ديگر تركيبات و فعل و انفعال
 كه طوري به(صفر يا مينيموم ميگردد  Wاست كه رفته رفته اشتها و تحرك كم شده، 

در مجموع اجسام تشكيل دهنده W در تركيبات گرماده هميشه كمتر از  W دانيم مي
حالت رضايت و  الذ .)يديناميك صنعتجلد دوم ترمو 18جدول شماره  -باشد مي

 يدر اين حالت يك حلقه مدار مفرد يا عنصر .دهد يدست مسكون  يتعادل يعن
  .شود يم بسته يزندگ

 )3شكل ( 
در مدت  .مؤثر يو انرژ يپتانسيل بدن و آنتروپ يانرژ يتغييرات فرض يمنحن

 .دهد ميانجام ن ياستراحت كه عمل تنفس و تخليه صورت گرفته موجود فعاليت
و در اثر  شود ميكاسته  ينسب يدرون يتيجه سوختن مواد بدن از انرژدر ن تدريج به
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مؤثر كه شاهد آن  يانرژ يول - نمايد مينيز تنزل  يدفع حرارت به خارج آنتروپ
حيوان در طلب طعمه به فعاليت  .نمايد مي ياست ترق) عشق به غذا(و اشتها  يگرسنگ

نيز در اثر باال رفتن حرارت  يآنتروپ .شود ميآيد، تنفس و تحليل بدن شديد  يدرم
مؤثر در نتيجه ازدياد  يانرژ .)افزايش يابد يو شايد مختصر(نمايد  يبدن كمتر تنزل م

در مرحله سوم در  .كند ميتنزل پيدا  يبه واسطه خستگ يبايد زياد شود ول يگرسنگ
 .دهد ميتعادل و توقف دست  ياثر تغذيه همه چيز به حال اول برميگردد و مدت

در هر  .د باشدتوان مينه تنها معرف باقيمانده عمر بلكه شاخص عشق هم  Wپس 
 »يزندگ ينيرو«و جا دارد نام  باشد ميحال مولد فعاليت و مصدر كار و آثار حيات 

 .1آن بگذاريم يرو
اما  .مقدار اوليه خود ممكن است برگردد هبU  شود ميهر دفعه كه مدار بسته 

از هر مدار  يآنتروپ يخود و تجمع تدريج يطبيع يئمدا يدر نتيجه ترق S دانستيم كه
مثل خاصيت هيسترزيس فنر و مغناطيس از هر مدار  .باال ميرود يمدار بعد قدر به

مقدار اوليه  هب 1W عوض آنكه در آخر مدار به .ماند مي يباق (z) ته مانده يمختصر
ن قرار ذوق و و از همي( يو در هر بار اشتها .شود مي Tξ -0W  =1Wد برس 0W خود
 .شود ميشخص كم ) عشق
  

 يناخوش -4 .4
و تنزل و  يآنتروپ يپس بايد توأم با افزايش ناگهان .باشد ميبطرف مرگ  يو پرتگاه

يا  يناخوش .همينطور هم هست .باشد يزندگ يمؤثر يا نيرو يتضعيف شديد انرژ
ليد زياد مالزم با تب است كه درجه حرارت بدن باال رفته حكايت از تبادل و تو

يا مالزم با ضعف است  .شود ميفراهم  يو موجبات افزايش آنتروپ نمايد ميحرارت 
  W = U - TS  در هر دو حال .است  U پتانسيل يكه نتيجه تحليل و تضعيف انرژ

محو اشتها و ذوق و هرگونه حس  يشاهد آن نقصان و گاه .شود ميضعيف  يخيل
حرارت  .محسوس است ياين موضوع خيلها  مخصوصاً در بچه .احتياج و عشق است

كودكان زود و زياد باال ميرود، زيرا كه سطح بدنشان كه واسط تبادل  يداخل
از طرف ديگر ذخاير  .نسبت به اشخاص بزرگ بيشتر است باشد ميحرارت با خارج 

                                                 
نه به  باشد ميدر اينجا مراد از نيرو همان اصطالح متعارف و ادبى كه حاكى از قدرت و فعاليت است  .1

  .باشد مى (Force) معناى مكانيك كلمه كه قوه
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و  يميل يو ب كند مي ياز دو جهت سقوط ناگهان W بنابراين .آنها كم است يدرون
 .شود ميالعاده ظاهر  ش رشد فوقو كاه يذوق يب

  
 يتناسل يها سلولمؤثر  يانرژ -4 .5

 .دارد يدر نطفه و در جنين چه وضع  W اين نكته قابل مطالعه است كه
را  يتناسل يها سلولو مخصوصاً تشكيل  ها سلولكه  يحيات ياگر فعل و انفعالها

  خواهد بود و يذايمواد غ  W پروتئين كمتر از Wگرماده باشد،  نمايند ميايجاد 
W اگر گرماگير و يا با حرارت  يول .پروتوپالسم و هسته سلول از پروتئين كمتر

  نمايد و تبديل ماده غيرزنده به زنده سبب افزايش يم يرفته ترق رفته  W ثابت باشد
W گردد يم. 

 .بيولوژيك بايد خواست يجواب مسئله را از شيم
  

 يزندگ يمدارها يتأثير حافظه رو -4 .6
و مثل  شود ميصريح و مشخص انجام  طور به يمفرد زندگ يدر حيوانات مدارها

تا گرسنه و محتاج  .باشد مينوك تيز، رئوس و اضالع آن از هم تفكيك  يها يمنحن
به طعمه رسيد به النه رفته يا فرود آمده  يافتد و وقت ينشود به تكاپو و فعاليت نم

 تبديل به را آنو تمام  كند ميذخيره ن از طعمه را يچيز .شود ميمشغول خوردن 
Uيبعد از آن ضلع نظير ترق .نمايد ميW  شود ميروع ش. 

تا قبل از  كند ميحافظه است، حافظه و تجربه او را دعوت  يانسان چون دارا يول
 .به تدارك و طلب پردازد) شدن پيش از محتاج و عاشق يكل طور بهيا (گرسنه شدن 

ميل و  ينياز يو ب ير حافظه او ذخيره شد، در حالت سيرلذت اشتها و وصال د يوقت
 يروز مبادا مقدار يكرد برا پيدا مايحتاج به يكه دسترس  بعد .شود مين صفر او فعاليت

 يبنابراين اضالع و رئوس منحن .كند ينم يدرون يانرژ ذخيره نموده تمام را تبديل به
 .)4شكل (آيد  يو پس و پيش در م (Flou) انسان مبهم يزندگ يمدارها
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 )4(شكل  
 فعاليت و اشتها كه در اثر وجود حافظه در انسان ممكن است يها يمنحن

  .مختلف باشند يها مساحت ياز هم و دارا يجدا
 

 .شود ميكه درباال به عنوان اصول و مبنا گفته شده ظاهراً مختل  يآن روابط
خارج از احتياج  ياندوز رفته به ذخيره سان را رفتهان يانديش حافظه فكر مĤل يحت

 يجديد يا موجب توسعه مدارها يواداشته، خصيصه احتكار را كه منشأ مدارها
 .آورد يرا فراهم م يانگيزاند و احتياج جديد ياست برم يقديم

كه در  يو اختالل شود ميهمين مسئله حافظه كه موجب احتياط و احتكار 
خواهيم ديد منشأ  6در فصل  كه طوري به، شود ميحاصل  از آن يزندگ يمدارها

نظير  يها Wكه مابين (decalage)يهمچنين تأخير .گردد تخصص و تجارت مي
 يمسائل بيشمار اقتصاد كند ميمربوطه بروز  يها احتياجات مختلف انسان و فعاليت

  .آورد يرا پيش م
  

 ارتباط و تقارن احتياجات -4 .7
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 يترين و بلكه سرچشمه كليه احتياجات و مطلوبها و عشقها يترين و اساس يقديم
 يو كودك يدر مراحل جنين يمواد غذاي .باشد مي يانسان همان احتياج به مواد غذاي

بعدها  .باشد ميتنها احتياج و پايه تركيب و وسيله تشكيل نسوج و اعضا و اعصاب 
، چون شود ميدار غريزه و احتياجات و احساسات نوبنو در شخص پدي تدريج بهكه 

تركيبات  ييعن ها سلولپايه و مركز و مصدر هريك از آنها يك عده نسوج و 
، نمايند ميبدن شركت  يكه آنها هم در عمل تغذيه و متابوليسم عموم باشد مي

 .نمايند يپيدا م يا تغذيه يكه در ضمن مدارها يبنابراين به حسب ضعف و قوت
بوط به آنها ناچار بامدار تغذيه ارتباط و مر يحيات يو مدارها يفعاليت اختصاص

 يها ها مانند چين كليه احتياجات و طلب .شود ميآهنگ  و هم كند ميتقارن پيدا 
 .شوند آكوردئون كم و بيش با هم بسته و باز مي

شده  يبر تمام پيكر مستول يشخص به حد افراط برسد ضعف يگرسنگ يوقت
ادراكات  .فتد و اعصاب سست ميشوندا ي، غدد از ترشح مشود ميعضالت كم زور 

 .كند ميجز سد جوع حس ن يو احتياج يو آرزوها نيز تعطيل گرديده شخص ميل
آمريكا تجربه  يها ايام جنگ و در آزمايشگاه يها يمخصوصاً در قحط كه طوري به

اول خنده و قهقهه را از بين ميبرد، بعد نشاط  يو تنزل رژيم غذاي يشده است گرسنگ
را  يرا ضعيف نموده، قيود اخالق يو باالخره عواطف و احساسات اخالقو شوق را 

 .نمايد ميو امثال آن  يزايل و شخص را وادار به دزد
ماليم باشد، همان زمان كه يك اشتها و حالت مطبوع در  يگرسنگ يوقت يول

به لحاظ عمل تغذيه به حداكثر مقدار   W = U - TS مؤثر يشده، انرژا انسان پيد
آهنگ با  يرسد، ساير ادراكات و احتياجات و عشقها هم كه مصادر آنها همخود م
 يانسان در موقع گرسنگ .خود قرار ميگيرند W ، در حداكثرباشند ميهاضمه  ياعضا

تر، ذوقيات  عواطف رقيقتر، هوش و حواس بيدارتر، فكر روشنتر و روان يماليم دارا
نيز در اين موقع  يحالت غضب و يشهوت جنس .باشد ميلطيف و غيرت برانگيخته 
اين شعر  .باشد ميتر و حضور قلب بيشتر  ينوران يخيل يحادتر است و حاالت روح

 :راست است كه
 يتا در آن نور معرفت بين                  دار ياندرون از طعام خال

فراهم شد، خصوصاً اگر به حد اشباع و از آن بدتر به تجاوز  يبعد از آنكه سير
، ساير احساسات شود ميبه لحاظ تغذيه صفر  (W) يزندگ يمن آنكه نيروبرسد، ض
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در آنها به بينيم  ياگر احياناً اثر و عمل .گردند خاموش مي يو احتياجات نيز تا مدت
 .همان مسئله حافظه است كه در باال گفته شد

از اميالش اعم از  يانسان در يك يوقت ييعن .عكس قضيه هم صحيح است
كه به آنها عالقه دارد يا در عقايدش  يهاي قيات و كار و فكر و محبوبخوراك يا ذو

 يميل يرسد، ب مي يا كننده شود و به امر نامطبوع و وضع مأيوس يم يدچار سرخوردگ
، از جهات ديگر نيز دل او را ميزند شود ميكه از يك بابت در او پديدار  يو اشمئزاز

 .سازد مياو را از هر چيز بيزار  يو مدت
 يو مذهب يبهداشت يكه در دستورها يگير و روزه يغذاي يها بنابراين رژيم
بيدار  يبرا ي، وسيله بسيار مؤثريو اجتماع ينظر از فوايد بهداشت وجود دارد صرف

 .است ينگاهداشتن و رشد ساير فضايل بشر
  

 يسنين شاداب -4 .8
آنها  يؤثر نسبم ينطفه و جنين حداقل و انرژ ينسب يگفتيم آنتروپ كه طوري به

روبه افزايش  يكه سن پيش ميرود، از همان قدم اول آنتروپ تدريج به .حداكثر است
از لحظه والدت شروع  يگذارد و پير يكاهش م به رو (W) يزندگ يو نيرو

 يتناوب يها اول دوره .گردد مستور شدن اين امر مي دو موضوع باعث يول .1شود مي
W ) جديد و پيدايش  يتشكيل اعضا ييگر رشد يعنو د) گفته شد 4 .1كه در بند

در خارج شخص دو جريان متضاد مشاهده  كه طوري به .تازه ياحتياجات و آرزوها
 .باشد ميكه توأم با آن  يوجوش ها و جنب اول جريان بروز و توسعه عشق .شود مي

 .نمايد يم ياين جريان با تشكيل اعضا و تركيبات جديد شروع شده با نمو آن ترق
هر طلب و  يدر نتيجه برا .مؤثر كل يبدن و تنزل انرژ يآنتروپ يعموم يوم ترقد

 يوجود داشته، منحن يخصلت شخص يك زمان اشتعال و يك زمان خاموش
نشان ) حداكثر(را  ييك حداكثر يتغييرات مربوطه در فاصله مابين اشتعال و خاموش

 هر سن گردد،حداكثر مزبور و بيشترين تظاهر آن خصلت، مقارن  .دهد مي

                                                 
از ابتداى انعقاد نطفه شروع ميشود يا از والدت و W و تنزلS اين مطلب قابل تأمل است كه آيا ترقى .1

  .ورود به محيطى كه اختالف درجه حرارت با حرارت بدن دارد
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 -5شكل 
پديدار شده  M مربوطه به آن  در سن يكه اعضا يخصلت يبرا يتعيين سن شاداب

ضرب ميزان رشد  توان از حاصل يخصلت را م يتظاهر خارج .كند ميرشد  تدريج به
  .دست آورد هب W يفعاله زندگ يدر نيرو صادر كننده ياعضا
 

حال هر قدر  .دهد ميخود را نشان  يمزبور نهايت شاداب در آن سن خصلت
پيدايش و تشكيل مراكز و تركيبات صادركننده خصلت مورد بحث زودتر رخ دهد، 

كه  يبدن  مثالً ميل به تحرك و ديناميسم .مربوط نيز جلوتر خواهد بود يسن شاداب
 يزمان ديگر ، در نطفه و جنين از هرباشد ميو رشد اعضا  ها سلولانعكاس تكثير 

 يكه حركات را بروز دهند و نيروهاي يدر آن موقع اعضا و جوارح يول .بيشتر است
ضعيف است كه در  يد به ظهور برساند به تناسب خود بدن به قدرتوان ميكه بدن 

 يكه عضالت بقدر كاف يدر سنين ده دوازده سالگ يخارج نامحسوس است ول
گردد و از اين بابت طفل  و خيز مشهود ميشيطنت و جست  ياند، منتها توسعه يافته

از يكطرف  :طور نيز همين يغذاي يها فعاليت يبرا .باشد مي ينابالغ در نهايت شاداب
و از طرف ديگر سرعت رشد و بدل  باشد مي يوزن بدن و حجم معده درحال ترق

خود و حداكثر  يمايتحلل رو به كاهش بوده، برخورد اين دو جريان نهايت شاداب
در سن بلوغ  يغريزه جنس .دهد ميقرار  يسالگ 20 يشخص را در حوال يورپرخ

 يتناسل يچون اعضا يول .باشد ميمصادف با اتمام تشكيل غدد و شروع ترشحات 
به  يو خارج يمردها برحسب شرايط شخص يشهوان يدر حال رشد هستند، شاداب
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ند خصيصه آن به مان يو هنر يذوق يشاداب .شود ميموكول  يسالگ 30تا  25 يحوال
تا  30خود را در سنين  يآمده، لذا هنرمندان بزرگ شاهكارها يدنبال مراحل شهوان

نيز در همين حدودها و شايد  يو نظام يجنگ يشاداب .دهند ميبروز  يسالگ 40
چون از يكطرف تابع خصيصه شيطنت و تحرك است و از طرف ديگر  .جلوتر باشد

كه مربوط به  يو فكر يعلم يشاداب .پيش ميرودبا رشد احساسات و تدبير و تجربه 
و تمركز فكر و آرامش منظم در احساسات و رشد عقل و  باشد مي يمراكز دماغ

كشيده  يسالگ 50تا  40 ينيز به حوال نمايد ميكسب معلومات و تجربيات را ايجاب 
 .اند خود را بيرون داده يو متفكرين بزرگ در اين سنين شاهكارها شود مي

  
 نعمت خواب -4 .9

متمم فعاليت روزانه و الزمه بقا و  يا حيوانات و انسان در شب پديده يخواب اجبار
 را آناست كه بر طبق عادت آدم قدر  يهاي ديگر از نعمت يرشد و بنابراين يك

 .داند نمي
 يزندگ يربايد كه نيرو يخواب انسان را م يوقت .خواب يك مرگ خفيف است

(W) زيرا  .درجه رسيده باشد يبه منته يرسيده و آنتروپ فرشده يا به حداقلص
 يو فرسودگ يدر مرحله اول خستگ نمايد مي يكه خواب را بر انسان مستول يعوامل

همچنين بعد از عمل مقاربت كه شهوت اطفاء  .است و در مرحله دوم پرشدن شكم
 و در يو تشنگ ياز طرف ديگر درحال گرسنگ .شود ميشده باشد، خواب سنگين 

كه انسان احتياج  يهمچنين مادام .صورت عدم تخليه فضوالت، خواب مشكل است
مشغوليات  .مثبت و مؤثر است، خوابش نميبرد W يدارد، يعن يو عشق و نگرانيهائ

از هر نوع كه باشد مانع خواب ) است W يها كه خود نشانه بقايا ادامه فعاليت ييعن(
 ينيز جلو باشد مياز قرب وصال  يكه حاك يزياد و وجد و شعف يخوشحال .است

) موقت طور بهولو (خالصه آنكه شخص بايد از هر جهت  .گيرد خواب رفتن را مي
و  يبه خواب رفت اگر صداي يوقت .كار باشد تا خوابش ببرد يخيال و ب ينياز و ب يب

 .پيش آيد كه احتياج به عمل و دفاع را برانگيزد خواب از سر ميپرد يتكان
اينكه درحال شدت رشد  يبرا .خوابند ها مي بيشتر از بزرگ يها خيل بچه

ذخيره  .نمايند يم يبيشتر يو نسبت به جثه خود فعاليت و توليد آنتروپ .باشند مي
خوابند و  يزود به زود م .كمتر است W جمله مثبت لحاظ بهانرژتيك آنها هم 

شود،  يكمتر مهرقدر سن بيشتر و فعاليت و تغذيه  .شود ميسنگين  يخوابشان خيل
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همچنين در ماه روزه كه تغذيه و تحرك تخفيف  .گردد تر مي خواب سبكتر و كوتاه
 .شود يكند، خواب كم و بيمزه م يپيدا م

 :اما به لحاظ آثار آنW. يزندگ ياين به لحاظ ارتباط خواب با نيرو
ها كرده  يها و دوندگ روز در پس طعمه مبارزه يكه ساعات متوال يحيوان

اش را از غذا آكنده كرده است، با افول آفتاب و  را فرسوده و معدهعضالتش 
آتش  .هرجا كه هست از ركاب فرود آيد شود ميگسترده شدن پرده شب مجبور 

 .ناپديد ميشوند يطعمه و معشوق همه در تاريك .نشيند يحرص او خواه ناخواه فرو م
كليه  .ميدان نبرد واميداردو ترك  يرقيبها و صيادان او را نيز به صلح اجبار يتاريك

 يحيوانات شمشير و سپر را در غالف كرده كنار بوته، در سوراخ زمين يا فراز درخت
و  كند ميرسم انسان چنين است كه در روز تالش معاش  .گيرند يدر امنيت قرار م

از حيوانات هم اين عادت را  يبعض .خورد محصول كسب را شب با زن و بچه مي
هاضمه ذخيره  يمجار يحواش يها دارند يا در حفره ر النه نگاه ميغذا را د .دارند

به اين ترتيب  .پردازند يبه استراحتگاه رسيدند به نشخوار و هضم آن م يكرده، وقت
ها  و ساير فعاليت يو معشوق يكه از شب گذشت وظايف حمله و دفاع و عاشق يپاس

نيز به حداقل  W يزندگ يمقارن همين حال است كه نيرو .گردد تعطيل مي يبه كل
و  يو تشنگ يگرسنگ يها طرف در نتيجه اطفاء آتش از يك .خود رسيده است

 يحاصل از مبارزه روزانه كه توأم با كارها يشهوت و از طرف ديگر بر اثر فرسودگ
تا باالترين ميزان باال رفته و بدن  يفراوان و تمركز حواس بوده آنتروپ يمكانيك

موجود نياز  .بيش از آن ادامه فعاليت و حيات ميسر نيست .كامالً مسموم شده است
 .كننده دارد مسموم يها يالعاده به تجديد قوا و تخليه آنتروپ فوق

 ياراد يها فعاليت .رود يشب هنوز ضخيم نشده موجود به خواب فرو م يتاريك
فعاليت خفيف و منظم تنفس و دوران دم و ترشحات هاضمه  يشود، ول يتعطيل م

خارج كار  يخبر از دنيا يصدا و ب يساعت ب يها انند حركات ظريف چرخ دندهم
خنك شب  يضمناً در هوا .تر از روز تر و منظم مرتب يخيل .كنند ميخود را دنبال 

، خالصه ...شود يبهتر م يتخفيف آنتروپ يتبادل بدن با محيط و دفع حرارت يعن
روز و حشرات و  يد و غبارهاو سكوت كه سروصداها و گر يآنكه در چنين تاريك

جان يك  ينشيند، و در صحنه طبيعت ب يبه زمين م يبعد از ديگر يها يك ميكرب
گيرد، در داخل موجودات جاندار نيز بدون آنكه  تصفيه و تزكيه انجام مي يعمل كل
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در زير پوشش بستر و در  .در كار است يخودشان ملتفت باشند تصفيه و تزكيه ديگر
حيات بر كالبد نيمه جان حيوان  يها پرواز كرده نيرو يب آنتروپش يتاريك يخفا
درخشان  آهنگان موكب در سپيده صبح كه از افق، پيش .شود ميدميده  تدريج به

آيند، طبيعت بيجان و طبيعت با جان، تر و تازه و با يك  يپادشاه خورشيد به نظاره م
شكوه برداشته به زبان حال كنند و سر به آسمان با  يدنيا نشاط و صفا چشم باز م

خبر و  يافراد ب يفقط بعض ...!دارند بانگ به تسبيح و تقديس اين دستگاه عظيم برمي
به دنده ديگر غلطزده با اين همه نعمت  يا در اين ساعات هنوز از دنده يمغرور انسان

  .باشند ميهنوز طلبكار  يگوي يو مراقبت خلقت چون نازپروردگان از خود راض
 عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش                ناليد ه صبح ميـب يغرـدوش م

 وشــگـه د بـن رسيـر آواز مـگـم                 لص راـان مخـاز دوست يـكـي
 وشـدهـچنين كند م يگ مرغـبان                 و راـه تـفت باور نداشتم كـگ

 ! وان و من خاموشـبيح خرغ تسـم                 گفتم اين شرط آدميت نيست
از اطراف النه و تطبيق خود با شرايط  يپس از تسبيح صبحانه و تحقيق مختصر

تحت هدايت و حرارت آفتاب به جنب و جوش مجدد  يا جديد، هر پرنده و چرنده
برنامه شب جبران  .آيد يجبران مواد از دست رفته شب برم يبرا يروز يو تكاپو
 .شود ميبرنامه روز جبران مواد تحليل رفته  .از دست رفته بود يانرژيها

ترتيب روز و شب در تعقيب و تكميل يكديگر چون دو اسب سفيد و سياه  به اين
 يچاپارخانه، منزل به منزل كالسكه حيات موجودات را در جاده عمر در سرباالي

نبود، شب هم اگر  يكه اگر روز نبود روز طور همان .رانند پيش مي يتكامل با تأن
 .1نبود رمق و نيرو نبود

حفظ  يمرگ و حيات از وسايل نيرومند طبيعت برا يشب و روز مانند توال يتوال
 .2باشد مينسل و تكامل موجودات و مخصوصاً انسان 

                                                 
رفت و بعد  طور انرژى مؤثر باال مي د و همينش فرمايد اگر شب سرمدى مي كه قرآن مي طور واقعاً همان. 1

شد؟ يا  اى بيابد، چه مي اى و چاره ديد كه طعمه ها جايى را نمي شد و چشم رمقى مستولى مي ضعف و بى
شد و امنيت و استراحت اجبارى براى حيوانات و تعطيل معاشى براى انسان در  اگر روز سرمدى مي

  !آور پيش نميĤمد چه ميكرديم؟ هاى سرسام زاحمتكاپوى بالانقطاع و افراط و فشار و ت
النَّهارِ وتُخْرِج الحى منَ الميت و تُخْرِج الميت منَ الحى و يرزقُ من  الليلَ فى الليل و تولج تولج النَّهار فى. 2

  ).كه سربه بينهايت داردحساب يا تكامل و ترقى  رزق بى:  27/ آل عمران . (يشاء بِغَيرِ حساب
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تدارك يك  .تعطيل طبيعت نيست، تجديد آنست وجه هيچ بهپس خواب 
 .باشد ميرستاخيز كوچك 

بيست و چهار ساعته  يحركت وضع گفته شد اين كه طوري بهخالصه و  طور به
اهميت و  يب ي، امرشود ميشب و روز  يانتها كه موجب توال يزمين در آسمان ب

نيست كه موجودات خود را با آن تطبيق داده بناچار قبول خواب موقت را  يتصادف
چون ادامه حيات در پايان روز ميسر نبود شب در آمد تا در روز نو سر  .نموده باشند

 يا نشانه .است بسيار پرارزش ينعمت .ياست اساس يا واقعه .از نو باشد يروزاز نو و 
 2 و 1.است مسلم از قدرت و رحمت آفرينش

 
  
   

                                                 
و از :  73/ قصص (و من رحمته جعلَ لَكُم اللّيلَ و النّهار لتَسكُنوا فيه و لتَبتَغوا من فَضله ولَعلّكُم تَشَكّرون . 1

رحمت او اين است كه شب و روز را براى شما قرار داد تا در آن آرام بگيريد و از فضل او جستجو و 
 ).بردارى كنيد ها حسن بهره و شايد از نعمت طلب نمائيد

و از :  23/ روم (و من آياته منامكُم بِااللَّيلِ و النَّهارِ و ابتغائكُم من فَضله انَّ فى ذلك لَا يات لقَومٍ يسمعونَ 
مردمى كه  حقّا كه در اين امر براى. هاى او خواب شما در شب و روز و روزى طلبى شما است نشانه

سوره شريفه روم بسيار  27تا  17اصوالً رديف آيات ). ها و دالئلى است گوش شنوا داشته باشند نشانه
در آنجا پرده پرده از گردش شب و روز، تبديل زندگى و مرگ، انشاء انسان از . باشد قابل تأمل مي

دم، خواب شب و تكاپوى هاى مر خاك و به راه افتادن خاك، عالقه و محبت خانوادگى، اختالف سطح
. باالخره به قيام زمين و آسمان ميرسد. روز و بيم و اميد از ابر و باران، آيات و اشاراتى رژه داده شده

شود و در آخر هر آيه استمداد از فكر و  احياى بعد از مرگ و تجديد حيات يادآورى مي چهار بار مسئله
  .آيد عقل و شنوايى بشر به ميان مي

يولج كُلَّ واحد منهما فى صاحبه فيه : ... اين عبارات ديده ميشود) ع(صبح و شب حضرت سجاددر دعاى . 2
فَخَلَقَ لَهم اللَّيلَ ليسكُنوا فيه من حرَكات التَّعبِ و نَهضات . بِتَقديرٍ منه للعباد فيما يغذوهم بِه وينشئُهم علَيه

اساً ليلبِسوا من راحته و منامه فَيكونُ ذلك لَهم جماماً و قُوةً و لينَالوا بِه لَذَّةً و شَهوةً و خَلَقَ النَّصبِ و جعلَه لب
نَيلُ  لعاجِلِلَهم النَّهار مبصراً ليبتغوا فيه من فَضله و ليتَسببوا الى رِزقه و يسرَحوا فى اَرضه طَلَبألمافيه نَيلُ ا

 .بِكُل ذلك يصلح شَأنَهم و يبلوا اَخبارهم. العاجِلِ من دنياهم و درك اآلجِلِ فى اُخريهم
  .طور عجيبى قابل تطبيق و مؤيد و مكمل آنها است هاين كلمات با مطالب باال ب



 

 

  
  
  
  
  
  
  

5 
 

 مسئله مرگ
  

گويند موجود زنده از لحظه انعقاد نطفه روبه مرگ  يشناسان م ديديد كه زيست
 .شود ميخواب و بيدار  يو پير يآنتروپ يپا هب پا يزندگ ينيرو .شود ميسرازير 

پيمان و  هم يمتوال يو مرگ و حيات، متضادها يشب و روز، خواب و بيدار يگوي
دو جفت آن را  .مكمل يكديگرند يشبيه به نر و ماده كه متجانس ول .هستند يمتوافق

چون در روز روشن  .كنيم از مواجهه با جفت سوم فرار مي يبينيم ول يمرتب ما م
آنقدر خود را از آن  .خواهيم فكر كنيم تاريك مرگ نمي هستيم به شب يزندگ

در پس  ياست و شايد صبح روشن يگوئيم شب را نيز پايان گيريم كه نمي كنار مي
 ... !آن از افق روزگار گردان بدمد

مسلم به درد همين دنيا هم خواهد  .در هر حال مطالعه مرگ مطالعه حيات است
مرگ را نه به لحاظ مرگ بلكه به لحاظ  مطمئن باشيد در اين فصل يول .خورد

 .حيات مطالعه خواهيم كرد
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 به حيوانات خونسرد و نباتات ينظر -5 .1
از خود  .حيوانات خونسرد درجه حرارت بدنشان درجه حرارت محيط است

البته آنها هم در  .مساعد مخصوص درست كنند يند يك محيط داخلتوان مين
روز يا  در طول شبانه يول .خواهند بود Wرراتكوتاه ايزوترم و مشمول مق يمدتها

 .باشند يدستخوش طبيعت و محيط خارج م يو خيل دهند ميسال تغيير درجه 
تغيير شب و روز در  ي، تغيير فصول و حتكنند مي يمخصوصاً آنها كه در هوا زندگ

 .باشد مي يو در طول زندگيشان عامل اصل يعمليات حيات
و توليد و تبادل حرارت  يوصاً فعاليت مكانيكنباتات كه اصالً گرما و مخص

 .آيد يآنها در بين نم يبرا يلذا موضوع آنتروپ .نمايند ينم
 يپس قاعدتاً بايد در هر دو دسته نسبت بحيوانات خونگرم و در صورت تساو

 يكل طور بهعمر آنها را نيز  .شرايط عمر بلندتر و تغييرات رشد و نشاط كمتر باشد
ين ننمايد، بلكه شرايط محيط خارج باشد كه آنها را به خواب تعي يشرايط داخل

، اگر شود ميدر دريا كه شرايط با افزايش عمق ثابت  .بكشاند ييا مرگ ابد يزمستان
در ( .كند يتحقق پيدا م 1»يومِ يبعثُون يبطْنه ال يلَلَبِثَ ف«طعمه ماهيخوار نشود  يماه

كه مابين پير و جوان  يف و اختالفضع وچروك و هرحال در ماهيها آن چين
ننمايد شايد  يترق ياگر آنتروپ .)نمودار نيست شود ميو انسان ديده  يحيوانات خشك

 .هم برسيم يبعمر ابد
نبات يكسره با  .وجود نداشته باشد يزندگ يدر نباتات مثل اينكه مدار عنصر

و ) باال ميفرستد را آندر حقيقت خاصيت اُسموز (كشد  از زمين مي يريشه شيره غذاي
ندارد؛ طلب و  يو گرسنگ يسير .دهد ميانجام  يبا برگ عمل جذب كلروفيل

او را از  يطبيعت يا محيط مايحتاج زندگ .دهد ميانجام ن يفعاليت .هم ندارد يتكاپوي
 يريشه خيس است و تا فصل يكه پا يتا وقت .نمايد مينوك ريشه تا رأس ساقه تأمين 

محيط كه عوض شد آنهم تغيير  .دهد ميتابد اينكار را انجام  يكه آفتاب گرم بر او م
 ييا مناطق استواي يطوالن يبهارها(نبات را نگيرند  ياگر جلو .دهد ميرويه 

 .كشد، شاخه به چپ و راست ميفرستد و برگ ميروياند مرتب ساقه باال مي) مرطوب
 .امكان خلود و ابديت هست يآن به لحاظ ساختمان داخل يپس برا

                                                 
  .ماند تا برانگيخته شوند در شكم آن مى : 144/ صافات .1
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مشاهده  يزندگ يمتناوب و مدارها يدور يها در اينجا هم پديده ذلك عم
نباشد، توليدمثل آنها از  ياگر تغذيه و تخليه و رشد نباتات بر مدار دور .شود مي

گل مدت  .كند ميحاصل نشود گل ن يتا رشد كاف .است يطريق دانه يك عمل دور
اگر عمر دوباره داشته (ه بعد تا سال آيند .محدود و اجل معين دارد تا تخم شود

مثل (گياهها  ياستثنائاً بعض .زند در صورتيكه جوانه مرتب مي .كند يغنچه نم) باشد
 يگلها مثل شمعدان يو بعض دهد ميهست كه دو تا سه بار در سال گل ) از مو ينوع

 .يكبار بارور شدن است يبر سال يقرار كل يهميشه بهاراند ول
است و  ياتصال طور بهاتات از طريق ريشه و ساقه در هر حال تكثير و توسعه نب

كه وجه شباهت گياه به حيوان (از طريق تخم  يول .دهد يرا نشان م يامكان ادامه ابد
يكساله كه ريشه و ساقه آنها خاصيت روئيدن  يها بوته .است يدور يتناوب) باشد مي

 .كنند يم يريز و تخم يبند تماماً دانه دهند ميدر بهار را از دست ) زنده شدن(مجدد 
 شود ميپرعمر كه از طريق قلمه و پا جوش تكثير  يبرعكس اين عمل در درختها

در  يكه گاه يحاصل ياغلب به صورت عمل زايد ب) يتبريز -مثل بيد يا چنار (
 كه طوري به .درآمده ممكن است حذف هم بشود شود ميمراحل اوليه نيز متوقف 

خلقت در  يدادن نباتات يك عمل احتياط انهكردن و د آيد خاصيت گل يبنظر م
در اينجا كه اوالً امكان عمر زياد هست و ثانياً  .باشد ينباتات م يمقابل مرگ خارج

كليت و شدت و  يريز تكثير آنها وجود دارد عمل لقاح و تخم يبرا يطرق ديگر
 .سهولت حيوانات را ندارد

مساعد و  ييد اگر شرايط خارجشا :ياما مسئله پير شدن نباتات و تغييرات آنتروپ
 يبدين صورت كه آن ترق .گاه پير نشود هيچ) ها از گياه ييا انواع(ثابت بماند گياه 

حاصل  ياز مواد معدن ينبات يها و تركيب مواد آل كه در نتيجه تحويل يآنتروپ
، در دهد ميرخ  ي، يا احياناً از فتوسنتز خورشيد كه ضمن جذب كلروفيلشود مي

كهنه درخت بماند و با رشد و تعويض آنها تازه به تازه شود و خود  يهاشاخ و برگ
قديم با  يدورانها يكه مقاطع درختان جنگل يا اختالف منظره .درخت از بين نرود

و امكان عمر  يبر تخليه كامل آنتروپ ي، شايد شاهددهند مينشان  يدرختان فعل
كنواخت و پرآب اعصار قديم ي يها دوران يها در مقطع درخت( .گياهان باشد يابد

و  يكه حكايت از تناوب فصول نمايد و حالت خشكيدگ يدواير متحدالمركز
 .)ايجاد كند وجود نداشته است يپوسيدگ
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همراه با  دهند ميكه گل و دانه  يهاي در درختها و مخصوصاً بوته ذلك مع
رگها شده، از نيز عارض ساقه و ب يتغييرات مربوط به شكفتن گل و بستن دانه تغييرات

كه ابداع ازدواج  طور همانانگار  .ميروند يو خشك يبه سمت زرد يسبز
هم  يالعمل طبيعت در مقابل امكان مرگ بوده است، بروز و عمل آالت تناسل عكس

كما  .باشند يو اين دو موضوع الزم و ملزوم يكديگر م شود ميو مرگ  يسبب پير
دارند،  ياست يا رشد اتصال 1يق اسپراينكه در گياهان پست كه توليد مثل از طر

 .وجود ندارد) يمرگ داخل(مرگ 
از مرگ نسبت  يآيد نباتات به لحاظ دور يكه بنظر م يبا همه اين احوال و امتياز

حيوانات كم عمر دارند،  يحيوانات دارند و نيز حيوانات خونسرد پر عمر رو
يدايش و اختراع مرگ پ گويد مي 2در كتاب سرنوشت بشر يلكنت دونوي كه طوري به

تكامل بوده  يبرا يوقايع بسيار مهم خلقت و افزار كار نيرومند از يدر طبيعت يك
  .3است
 

 فرار از مرگ -5 .2
آيد  يكه موجود به وجود م يديديم از لحظه اول4-5تا  3-5 يدر بندها كه طوري به

نزول  مؤثرش روبه ياو روبه صعود و انرژ يآنتروپ .قدم به جانب مرگ ميگذارد
را   Sپيمايد بدست خود كفه يرا م يزندگ يعنصر ياز مدارها يهر مدار .گذارد مي

 !برد را پائين مي W باال و كفه
شديد هر  يگفتيم كه قرار طبيعت و هدف حيات و همچنين ميل درون ذلك مع
 .4كردن حيات است يادامه دادن و ابد يموجود

                                                 
1. Spore 
2. Leconte du Noly - L'homme et sa destinee 

راجع به خروج آدم و هوا از ) و تورات(اى است كه در قرآن  يك نكته معترضه ولى قابل تفكر اشاره .3
) 121 -ط (» فَبدت لَهما سوآتهما«بهشت و هبوط آنها به زمين براى زندگى در اين دنيا شده ميفرمايد 

مثل اينكه قبالً ظاهر و عامل نبود و عمل ازدواج يا توليدمثل . يعنى عورت و آالت تناسلى آنها ظاهر شد
بايستى صورت گيرد، ولى در نتيجه گناهى كه كرده و خطا و نقص خود را نشان  از راه ازدواج نمى

هاى  دادند، الزم شد بيايند در زمين و زد و خورد بكنند، بزايند و بميرند، هدايت و تربيت شوند تا زبده
  .لود در بهشت را پيدا كنندآنها لياقت خ

است كه  Bichat )1818(اند عبارت  شناسى از حيات داده اولين تعريف نسبتاً جامع و موجز كه در زيست .4
حيات La Vie est l'ensemble des fonctions qui rAsistent E la mort : چنين ميگويد
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 فيق كرد؟با يكديگر تل توان مياين دو تضاد را چگونه 
 يانجام ندهيم و مدار ياصالً عمل يننمايد؟ يعن يترقS كرد كه يآيا بايد كار

 ممكن است؟ يخرج نشود؟ آيا چنين كارW باال نرود و ينكنيم تا انرژ يط
كه در اين  يكرد وضع دستگاه بدن و جريان سيالهاي يالبته در اينكه بايد سع

 يبه آدياباتيك نزديك شده و تا حد ها باشد كه تحويل يطور نمايند ميماشين سير 
 يتر و بدون اختالل و اصطكاك و اتالف باشد و ترق يكه ممكن است ارتجاع

با  يكه در هر ماشين طور همان .نيست يحداقل تخفيف يابد حرف به يآنتروپ
ها، انتخاب  از ورود ناخالصي يها، تصفيه مواد اوليه، و جلوگير چرخ يروغنكار

كه  كنند مي يمشكل، كار يها شرايط عمل و تحميل برنامه مصالح مرغوب، تنظيم
است كه وظيفه بهداشت  ياين همان عمل .)حداقل S افزايش(راندمان حداكثر باشد 

 يو البته خيل) فيزيولوژيك وپسيكولوژيك -فيزيك لحاظ به( باشد ميو تربيت 
 .كنيم و مي دانيم مي ها ماشين در بارهاست كه ما  يتر از چيزهاي مفصلتر و غامض

                                                                                                                   
اى ديگر كه بعداً داده شده هر مؤلفى در تعريفه). مجموعه اعمالى است كه عليه مرگ مقاومت مينمايند

حيات را يك مجموعه  Beclard )1823(بعضى مانند . نظر خاصى به يكى از اعمال حياتى داشته است
ديگران مانند . تحليل غذا و دفع فضوالت به خارج ميشود و اند كه موجب جذب تشكيالتى دانسته

)1906( W.Roux توجه به قدرت تنظيم خود كار (Auto regulation) در فرمول . اند دستگاه داشته
 :ميدهد اشاره مجدد به ميل به بقا ميشود Polonovski تر و جديدى كه كامل

La vie est un ensemble d'activits Asphysico - chimiques liAs E un milieu 
appropriAet rAgipar une tendance E caractAre mnAmonique E conserver et E 
perpAtuernonseulement la forme statique, mais aussi la nature et l'enchainement 

des variationsdynamiques.  
، مرتبط با يك محيط مناسب و در تحت باشد ميهاى فيزيكى و شيميايى  اى از فعاليت زندگى مجموعه

ت راكد حيات را حفظ كار آن اينست كه نه تنها صور. اى دارد فرمان يك نوع ميلى كه جنبه حافظه
در  Rouviere )1947). (را نيز تأمين نمايد كند، بلكه ترتيب و توالى تغييرات ديناميكى و تكاپوى آن

وارد  باشد ميتعريف خود استقالل حيات و سلسله ارتباط اسالف و اخالف را هم كه مطلبى اساسى 
 :سازد مي

La vie est un A tat dynamique continu des ascendants aux descendantsqui 
neprovient que de lui – mAme, appartenant en propre E l’َAtre qui en est lui – 

mAmelerAgulateur, caractArise Aepar la coordination des divers activlts 
cllulairres et qui , imprieuscment incite l’Atre EperpAtuer la vie. 

متحركى است، اتصالى از اسالف به اخالف، كه منبعث و توليد نميشود مگر از  زندگى يك حالت(
صفت مشخصه آن همكارى و . كننده آنست تعلق دارد خود، و اختصاصاً به همان موجود كه تنظيم

 ).كه شديداً موجود را به طرف ابدى ساختن حيات ميراند باشد ميهاى مختلف سلولى  آهنگى فعاليت هم
  Rouviere-finalite dans la vie)   كتاب نقل از(
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و  يو طب يورزش يها و دقت يبهداشت يها دانيم تمام مراقبت مي كه طوري بهاما 
 يزندگ يها و همچنين ضعف 1پيشرس يمرگها .گيرند مرگ را نمي يجلو يروح

و متوسط  كند ميرا كم  W،شود مي يحيات يها تخفيف و تعطيل فعاليت  كه موجب
بشر به اين درجه قانع  .دهد ميعمر را تغيير نحداكثر  يبرد ول مي عمر اجتماع را باال

ديديم كه نظر  .كند يكند، زياد هم زندگ يخواهد خوب و سرشار زندگ مي .نيست
هم بنابر آنچه از كيفيت و ترتيبات حيات موجودات زنده  يشناس زيست يعلما

مثل اينكه طبيعت در طريق بيراهه و برخالف هدف  .اند همين است استخراج كرده
 .دهد ميخود ما را حركت  ياصل

به بعد با سبك قديم اين است كه هيچوقت  17البته فرق تحقيقات جديد از قرن 
بافيم اساس قرار  يرا كه با فلسفه و منطق پيش خود م يخودمان و اصول ياستنباطها
بنابراين در اين مورد  .بلكه طبيعت واقع و حقيقت خارج را استاد قرار دهيم .ندهيم

صحيح است و  شود ميآنچه واقع  .رود يبيراهه نم) يا خلقت(ت طبيعت هم بايد گف
كنيم معمول و منظور طبيعت را درك  يسع .)ماوقَع ياَلْخَيرُ ف( باشد ميحق و خوب 

 .كنيم
به بينيم  .خودمان يبرگرديم به بحث ترموديناميك ياز اين بحث كم و بيش فلسف

 S نكردن يرا ط ياندن و مدار زندگساكن م يدست گذاشتن، يعن يآيا با دست رو
 و تنزل  S يآيا فقط ترق يزياد و كم نميشوند؟ و بعد نتيجه و حاصل هر مدار W و 

W  است؟ 
  

 استقبال از مرگ - 5 .3
هوس و عبث نيست كه عقاب به پرواز  يرو .نكند يد مدار را طتوان ميموجود اوالً ن

انسان متمدن از صبح تا غروب در  ...افتد و يپلنگ نر با پلنگ ديگر درم .آيد يدرم
طبيعت و قرار خلقت است  .كند ميخود را خسته  يو معنو يماد يتالش و تكاپو

چون اگر طلب  .آورد پدرش را درمي ياگر نجنبد گرسنگ .2راند كه او را چنين مي
تنفس مرتباً مواد بدن را  .است يعمل تنفس اجبار يباشد ول يشكار امر ظاهراً اراد

رمق موجود زنده را  .كند ميرا هم كم  W، دهد ميرا تنزل S اگر .كند ميا دود هو

                                                 
1. Precoce 

  ...)آيا خيال كرديد كه ما شما را بيهوده آفريديم؟:115/ مومنون ... (اَفَحسبتُم اَنَّما خَلَقنا كُم عبثا. 2
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طبيعت او را وادار  .از اينراه زودتر به گودال مرگ سرازير خواهد شد .گيرد مي
نجات  يرا از زوال كل W و U شده در عوض  S به افزايش يبجنبد و راض كند مي
 .دهد

همينطور  باشند مي ييگر زندگد يساير احتياجات هم كه هدف و موجب مدارها
بر آنها  يدارند و اگر اجابت نشوند آثار و مضار يهر كدام يك محرك درون .است

، موجود را رو به زوال خواهند يحيات يمترتب خواهد شد كه از طريق ديگر قوا
آورند كه راندمان مدارها ضايع  يدر دستگاه موجود فراهم م يهاي كشاند و يا اختالل

از زايمان كه موجب امراض و  ياز ازدواج و يا جلوگير ينند خوددارما .شود مي
 .شود ميزياد  يو روح يمشكالت مزاج

مختلف احتياج، طلب، عشق و غيره بيان كرديم،  ياين محركها را كه به اسام
 يتلخ يپيش از آنكه گرسنگ .نگاه كرد يو منفعل يا از جنبه منف ينبايد به نظر اجبار

كه بسيار مطبوع و  سازد ميدر شخص ظاهر  ياشتها و اشتعال خود را نشان دهد،
حال اگر اين  .خود دارد يكه جا يغريزه جنس .باشد ميمشوق به حركت و تكاپو 
 يو خالف اعمال شود و نتايج شوم به بار آورد، مطلب يشهوتها در جهت غيرطبيع

قدرت  -شهرت  -شهوت (پسيكولوژيك  يهم كه دنبال مطلوبها يكسان .است جدا
روند آنها هم با ميل و  مي) خدمت و غيره -هنر  -حقيقت  -علم  -عدالت  -جاه  -

اصالً  .ماند ينم يباق يكس يگله برا ياز اين حيث جا .افتند يرغبت تمام راه م
 .فعاليت به اطوار و طرق مختلف .همين ييعن يزندگ

كردن از مدار،  ينمودن از كار و جلوگير يجوي پس بايد اين فكر را كه با صرفه
جمادات كه انرژيها را به طور راكد در  .عمرمان را بيشتر كنيم از سر به دور بيندازيم

 .اند عمرشان از هر حيوان و انسان بيشتر است كرده يدرون خود مخف
را  يو خاموش يما بقا و حيات را ميخواهد بيكار يطبيعت در عين آنكه برا

حس صيانت نفس تنها حس خواسته  .ندارد و خست را دوست يخوددار .پسندد ينم
چنين نيست كه طبيعت مرگ را نخواهد  .باشد يطبيعت و تنها دستورالعمل حيات نم

 .تر از مرگ، مصرف و انفاق را نپسندد و يا در مرحله پائين
 ياز مدارها ياينكه حاصل هر مدار ييعن .در اينجا ميرويم به جواب سئوال دوم

داده  3-2چيست؟ اين جواب قبالً هم در بند  W و تنزل S يعالوه بر ترق يزندگ
 .پردازيم يم يحال به تفصيل بيشتر .شده بود
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 مكتسبات -5 .4
پيداكردن موجود با  ارتباط و اتصال يكه گفته شد پيمودن هر مدار يعن طوري به

تا وصال فراهم  كند ميفعاليت و تكاپو آنقدر ادامه پيدا  .مطلوب يا با معشوق خود
به  يدو موجود با هم جمع و تركيب شدند اگرچه مدار عمل منته يالبته وقت .دشو

بگوئيم نه  دهد ميگردد، ليكن اصل اول ترموديناميك بما اجازه ن يركود و رخوت م
 .خير .بسته شد و همه چيز به حال اول برگشت ييا مدار .رفت يآمد و نه خان يخان

 موجود اگر .جديد پديدار شده است ياز تركيب موجود با معشوق خود حتماً شيئ
W كرده است »ياكتساب«در عوض بدست آورده،  يا ز دست داده يك چيز تازها. 

يا فيزيولوژيك ) يمثل مواد غذاي(باشد  يو فيزيك ياين اكتساب ممكن است ماد
و يا پسيكولوژيك ) مانند تشكيالت نسوج و ترشحات و اعضاء و افراد جديد(باشد 
سلسله اعصاب و اخالق و ملكات و غيره كه باالخره آنهم يكنوع  يتأثير رو(باشد 
 .)باشد مييا بد  در جهت خوب ياز بدن انسان و تكميل يدر محل يتغيير

كه وارد بدن  يغذاي .است يقضيه كامالً روشن و بديه يماد يدرمورد مطلوبها
حسوس نر كه در رحم ماده ميريزد، تركيبات حاصله از آنها م ي، يا منشود مي
دقت  يآثار آن با كم يهم باز از نظر ماد يغيرماد يها درمورد مطلوب .باشد مي

كه عشق مال دارد و عقب مال ميرود هر دفعه كه به  يمثالً كس .شود ميمحسوس 
محسوس كسب كرده  يماد يمطلوب خود ميرسد نه تنها در خارج خود يك شيئ

 كند ميكه به مال پيدا  ياتصال و شود ميكه در او فراهم  ياست، بلكه حالت رضايت
ابراز  يرسيد اخالق و اعمال ديگر اگر به منفعت نمي .اش تأثير دارد بر روحيه

شايد  باشد مياين اثر چون مربوط به اعصاب و حاالت پسيكولوژيك  يمنته .كرد مي
ايم اشخاص  ديده كه طوري به يدر يكمرتبه و دو مرتبه به چشم ما ظاهر نشود، ول

عاطفه و  يخلقيات و ملكاتشان عوض شده حريص و لئيم و ب تدريج بهر نزول خوا
درصورت و دست و روش آنها نيز  يحت .ميشوند يترسو و صاحب صفات ديگر

شناسان و روانشناسان  از همين راه است كه قيافه .گردد ظاهر مي يتغييرات محسوس
تحت تحريك  كه يطور كس همين .دهند ميباطن اشخاص را از ظاهر آنها تشخيص 

رباخوار  .كند ميفرق  يبه مطلوب ميرسد با حالت قبل يغضب يا حسادت باشد وقت
القلب تر  ي، آدم سفاك خونخوارتر و قسشود ميتر  رفته رباخوارتر و پولدوست رفته
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تر و  محبت ورزيدن نيز شخص را دفعه به دفعه مهربان .ميگردد و حسود، حسودتر
 .كند ميتر  القلب رقيق

ر اول و مكتسبات يا توليدات نوع اول است كه وصال يا تركيب با معشوق، اين اث
 .نمايد ميدر شخص يا در خارج شخص ايجاد 
 يرا دارد، نتيجه غيرمستقيم فعاليت 1و دست دوم ياثر دوم كه حكم محصول فرع

كه ورزش عضالت  طور همان .درك مقصود ابراز ميدارد يكه موجود برا باشد مي
) ي، خواه روحي، خواه فكريخواه بدن( ي، هر حركت و عملدهد ميرا قوت و رشد 

 يبنابر قانون كل يحت .نمايد مي تر كاملعضو مربوط را به كار واداشته مجهزتر و 
مكتوم  يبسازد و از ذخاير بينهايت ول يجديد يتبدل و تكامل ممكن است اعضا

اين  .تخراج نمايدخود اس يتناسب مساع به فراخور احتياج و به يطبيعت مكتسبات
  .شود ميهمان است كه رشد ناميده 

اهميت كمتر نداشته و شايد هدف  ياثر سوم كه كمتر محسوس است ول
 يشدن مدار و وصال حيات در آن باشد، اين است كه بسته يتر جريان عموم ياساس

و رضايت مطلق ختم نشده با ايجاد  يبه سير دهد ميكه به معشوق يا مطلوب دست 
نقيصه و  .آيد يپيش م يدرد ديگر شود ميدوا  يتغيير جديد، اگر درد تركيب و

گام نهادن و گرفتار شدن در  يكه او را برا شود ميدر موجود پديدار  يا احتياج تازه
حيات را از  يها حلقه يترتيب سلسله اليتناه به پيش ميراند و به اين يا مدار تازه

به اين مراتب  2 .2در بند  .پيمايد ديگر مي به نسل يبه عمل ديگر فرد، و از نسل يعمل
نظير آن در مدت بسيار  .توجه كرديم يتا پير يدر طول عمل شخص از حالت جنين

 .شود ميمكتسبات شخص نيز ديده  يدر ط يكوتاهتر
شكمش  .كند ميفهمد و طلب غذا  يرا م يانسان تا گرسنه است فقط رنج گرسنگ

نان و آب كه تأمين شد و تخليه كه به عمل  .دشو ميبر او چيره  يكه سير شد تشنگ
هضم  يآنوقت در بستر راحت با غذا .رود امن مي ياستراحت عقب جا يآمد برا

كه يك دفعه اطفاء شد  يحيوان يشهوت غريز .بيند يانگيز م هوس يشده خوابها
ديگر مثل حيوانات قانع به صرف صفت  .نمايد مياز طرف  يو طناز يتوقع زيباي

را نه تنها از زن بلكه از  يبعد اين زيباي .شود ميودن و يك عمل كوتاه ساليانه نماده ب
او  يسليقه و ذوق، لطيف و پرتوقع شده ساير اعضا .در و ديوار خانه و شهر ميخواهد

                                                 
1. Sous  - produit 
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 .از قبيل چشم و گوش و دماغ عقب اشكال و اصوات و اشياء موزون و ماليم ميروند
او  ينفس قدرت برا .نمايد ميت را ايجاب ها تحصيل قدر رسيدن به اين مطلوب
البته  ...طور مال، علم، تدبير، سياست و غيره همين .شود مي يمطلوب و معشوق ثانو

 .ذكر كرد را يمراحل و مدارج پياپ توان مياز جهت اخالق خوب هم 
با تمام تفاصيل و دقايق و وسايل خود موجود را با  يخالصه آنكه زندگ

 يدر طلب و تكاپو بوده، دائماً توليدات كند ميوادار  يهاي و عشقبرانگيختن اشتهاها 
كه باعث تغيير و رشد  يمكتسبات .در داخل به نمايد يدر خارج و مخصوصاً مكتسبات

 .1شود ميفرد و نوع  يتكامل
                                                 

كتسبه آمده است و مترادف و معرف همان صفات م كلمه اكتساب كه در اينجا بطور خيلى طبيعى پيش. 1
  .ايم آنرا از تعبيرات قرآن اقتباس كرده باشد مي  (Caracteres acquises)مصطلح علوم طبيعى

قرآن نيز حاصل زندگى را از يكطرف و ذخيره و سرمايه آخرت را از طرف ديگر چيزى جز اكتساب 
). كسب نموده است هركس در گروى چيزى است كه: ...21/ طور (كُلُّ امرِى بِما كَسب رهينٌ ...نميداند 

... تبا اكتَسها ملَيع و تببه سود شخص آن چيزى است كه كسب كرده و به : ...286/بقره( - لَهاما كَس
للرِّجالِ نصيب مما اكتَسبوا و للنِّساء نَصيب مما ... -.)زيان او نيز آن چيزى است كه كسب نموده است

تلك اُمةٌ قَد  -...) اند بهره مردان و بهره زنان از آن چيزى است كه كسب نموده... :32/ نساء ...(اَكْتَسبنَ 
تُمبما كَس لَكُمو تبلَها ما كَس اين امت و قومى بود كه در گذشت براى او است آنچه : 134/بقره(خَلَت

به پاداش : ...82/ توبه (كْسبونَ جزاء بِما كانُوا ي... -)كسب كرده و بزيان او است آنچه كسب نموده است
آنهاراگرفتارنتايج آنچه كسب : ...96/اعراف(فَاَخذْناهم بِما كانُوا يكسبونَ ). ...آنچه كسب كرده بودند

و بهر شخصى :... 25/ عمران آل(نَفسٍ ماكَسبت و هم اليظْلَمونَ  ووفيت كُلّ...  -.)كرده بودند نموديم
ولتُجزى كُلُّ نُفسٍ بِما كَسبت وهم ...  -.) و نقصان آنچه كسب كرده است تماماً ادا شودبدون زياده 

.). و بهر نفس پاداش به حسب آنچه كسب كرده است بدون كم و زياد داده شود: ...22/جاثيه(اليظْلَمونَ 
ده، قوانين تبديل و در آيه جامعى قرآن تمام عالم و دستگاه خلقت را در مسئله اكتساب خالصه كر

وخلَقَ اللَّه السموات و اْالَرض بِالْحقِّ ولتُجزى كُلُّ نَفسٍ بِما كَسبت و هم : فرمايد تكامل را در برگرفته مى
بطوريكه هر  خلق كرد،) و قرار و نظم(آسمانها و زمين را خداوند از روى حق : 22/ جاثيه (اليظْلَمونَ 

دستگاه ). ه آنچه را كه كسب ميكند ببرد و به آنها كمتر و بيشتر داده نخواهد شدنفسى حاصل و نتيج
اى  طورى تنظيم شده است كه هر موجودى تنها از راه اكتساب شخصى به مقام و مرتبه خلقت و حيات

آنوقت در آيات مكرر و متنوع ديگرى وسيله اين اكتساب . كه استحقاق دارد برسد) اعم از خوب يا بد(
پاداش : ...19/ سجده(جزاء بِما كانوا يعملون : ...باشد مياين وسيله عمل و كار . هم معين فرموده استرا 

نيست براى انسان، جز آنچه كوشش كرده :...39/نجم(لَيس للْانسانِ االَّ ماسعى ... -) اند به آنچه عمل كرده
 -) ايد و پاداش داده نميشويد مگر به آنچه عمل كرده:...54/ يس(والتَجزَونَ االّ ماكُنتُم تَعملونَ ... - )است

انَّ هذَا القُرآنَ يهدى للَّتى هى اَقْوم  -) پس چه نيكو است مزد مردان كار: ...74/ زمر(فَنعم اَجرُالْعاملين ...
م اَجاَنَّ لَه حاتاللُونَ الصمعنينَ الَّذينَ يؤمشِّرُ المبي بدانيد كه اين قرآن به آن راهى كه : 9/اسراء(راً كَبيراًو

هاى  مستقرتر است راهنمايى ميكند و به مؤمنين، به آن مؤمنينى كه كارهاى شايسته مينمايند، مژده پاداش
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و  ياراده و مراكز ذوق ياست كه رو يها و ورزش اثر اول در نتيجه خواستن
واهشها و احساسات و عشق انسان را تربيت و نوع خ شود ميشخص اجرا  يعشق
كليه اعضاء  ياثر دوم رو .باشد ميمحل آن به اصطالح متعارف دل شخص  .نمايد مي

كه مأمور وصول عاشق به مطلوب و معشوق بوده و  شود ميجايگزين  يو جوارح
اثر سوم كه نتيجه آثار اول و دوم و ناگزير از هر دو است  .باشند ميعامل فعاليت 

وجود  .شخص ميگردد يذات يكه عايد شخصيت و مزيد بر داراي باشد مي »يا مرهث«
 .دهد ميسوق ) تر يا پائين(به مرتبه باالتر  يا او را در مجموع از مرتبه
 .اكتساب –عمل  -هدف  :است يزندگ ياينها سه رأس مدارها
كوشش  ميزان ييعن .تر است تر و دورتر باشد دامنه مدار وسيع هر قدر هدف عالي

 يهاي دقت و) صبر(آن  به وابسته يها مشكالت و محروميت در برابر يو پايدار) عمل(
به  .بيشتر خواهد بود) يتقو(عمل آيد  به ياز انحراف و سست يكه بايد در خوددار

 .شود ميتر  تر و ارزنده همان ميزان مكتسبات به دست آمده محكم
 و U مقادير حداكثر يو رو يگزند يخود مدارها يمكتسبات حاصله از مدار رو

S آورد، رفته  يبه همراه م يا نظر به اينكه هر مكتسب جديد احتياج تازه .تأثير دارند
از  W به طوريكه .شود مياضافه ) به لحاظ مقدار يا به لحاظ تعداد و نوع (U رفته بر

 U) به حداكثر رسيد TS بوده، هر بار پس از آنكه يتغييرات تناوب ييك طرف دارا
=T.S)،W  كه موجود در حال رشد و تحصيل  يو از طرف ديگر مادام شود ميصفر

و از هر مدار به  دهد مينشان  يدائم ييك تغيير و ترق W، باشد ميمكتسبات جديد 
 .شود ميافزوده  S مدار ديگر بر مقدار متوسط آن و بر مقدار متوسط

  
 يو مكتسبات اراد يكتسبات غريز -5 .5

                                                                                                                   
روزى كه هركس آنچه عمل كرده است : 30/عمران آل... (يوم تَجد كُلُّ نَفسٍ ما عملَت - ) نيكو ميدهد

مخصوصاً در چند آيه است كه سراسر حركات زندگى از والدت تا مرگ و اشيايى كه در ...). دياب مى
هايى براى عمل برانگيختن مخلوق در يك مسابقه فعاليت  ها و بهانه دنيا خلق شده است را به عنوان پيرايه

الْاَرضِ  انَّا جعلْنا ما علَى). 2/ملك.(حسنُ عمالًاَلَّذى خَلَقَ الموت و الْحيوةَ ليبلُوكُم اَيكُم اَ: وصف ميفرمايد
 ).8و7/كهف(و انَّا لَجا علونَ ما علَيها صعيداً جرُزاً. زينَةً لَها لنَبلُوهم اَيهم اَحسنُ عمالً

 -هدف معشوق و ايمان : آن سه رأس اصلى مدارهاى زندگى بطور مشخص در اين آيات ديده ميشود
  .مكتسبات –ليت و عمل فعا
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كه  يوجود يك شخص و صفات و امتيازات شود ميئله وراثت معلوم با توجه به مس
اعم از آنچه پدر و  .باشد مياز مكتسبات  يا ، مجموعهدهد ميشخصيت او را تشكيل 

اند و آنچه خود در  مادر و اجداد و انواع ماقبل در طول ميلياردها سال كسب كرده
اراده و اعمال خود كسب  يروبنابه تأثيرات محيط و تبادالت با آن يا  يدوران زندگ

 .نمايد مي
از اين مكتسبات از طريق ارث به  ينوبت به توليدمثل و ميراث ميرسد، بعض يوقت

آنچه به ارث  .نميشوند و مخصوص فرد ميمانند ينسل بعد منتقل ميشوند و بعض
 ييعن .دارد يخواهد بود كه زمينه عضو يو اجبار يمكتسبات غريز شود ميمنتقل 
از خصوصيات  ياوقات بعض يالبته گاه .آن بوده كه منتقل شده است يبرا يعضو

مانند تا اتفاقاً بعد از چند نسل پديدار  شوند و مكتوم مي بالفاصله در نسل ظاهر نمي
 .گردند

است كه  يعادت روش .باشد ميمكتسبات دوم از نوع عادات و اشتغاالت شخص 
و به  .است شده يمشخصات وجودشخص اختيار كرده و رفته رفته جزو تشكيالت و 

مثالً  .دارد نمايد ميكه شخص از اعضاء و اعصاب خود  يطرز استفاده و استخدام
در تجارت به  .در طبابت به كار برد يا در تجارت را آنسته است توان ميهوش داشته 

 .در اين فن جمع كرده است يتخصص و مهارت و عادات خود كار .كار برده است
فكر و زبان خود را  .يبه كار انداخته است نه در موسيق يدر نقاش را آنداشته  يذوق
سته است به دعا و خير مشغول كند يا به غيبت، در طريق دوم به كار انداخته، توان مي
يا عادت به سيگار و ترياك پيدا  .او شده است يثانو يخو يرفته غيبت و بدگوي رفته

از آنها  يخصايل و خلقيات را كه انواعاين سلسله  ...شود يكرده اگر نكشد كسل م
 .گوئيم شخص مي ييا اراد يرا بر شمرديم مكتسبات اختيار

و  ياجبار طور به يو تا حدود يتا مدت يو روان يبالعكس در طفل رشد جسم
از آن حدود باالتر  يول شود مي يخودبخود بوده شخص صاحب اعضا و وسايل

به جهت و  ين ورزش و عمل بستگو اي .به ورزش و تالش و عمل دارد يبستگ
چه بسا فرزندان نوابغ،  .دارد كه شخص به اراده خود اتخاذ نمايد يهاي انتخاب

دانشمندان و متفكرين كه در نتيجه غرور و تكاهل و به كار نينداختن فكر، مردمان 
فراوان از فرزندان فقير و  يها و بالعكس تاريخ نمونه .اند مانده يشعور سواد و بي يب
 .اند بزرگ رسيده ييا معنو يكه به مقامات ماد دهد ميكوچك را نشان  يها انوادهخ
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و غيره را از  يبند مراد آنكه اوالد آدم رنگ چشم و تركيب صورت و استخوان
و مخصوصاً عوارض عميق و  يبرد، و شايد تمايالت درون يپدران و اجداد ارث م

فاميل شده است به  يوجودرا كه از چند پشت جزو ساختمان  يخصوصيات نژاد
آنها نشده، وارسته  يمكتسبات اراد يوارث خلقيات و عادات يعن يارث ميگيرد، ول

تا ضمن بلوغ و طبق  .آيد ياز تصميمات پدران، از نو يك فرد مختار به دنيا م
 ياختيار كرده به مكتسبات اراد يها و معشوقهاي تشخيص و تمايالت خود راه
 .مخصوص و مشخص خود برسد

وجود انسان مثل يك  :نمائيم يقبول كند اين تشبيه را م يشناس اگر زيست
 يبجا(وزير  يوقت .دارد ياست كه ادارات و دواير و كارمندان يا وزارتخانه

تقسيمات دواير و افراد كارمندان از سلف به خلف  شود ميعوض ) شخصيت شخص
كه او را آورده است از  يطبق برنامه خود يا دولت يهر وزير يمنتقل ميگردند، ول

دهد كه در آن مثالً قسمت  يم يتشكيالت جديد .نمايد ميدوائر و كارمندان استفاده 
و يا  .فرستد يبه آنجا م يرا تقويت نموده از مراجعات و از كارمندان قسمت فن يمال

 نمايد ميها  از افراد و از سرويس يسليقه شخص يكه رو يبا طرز استفاده و استعمال
 شود مين يوزير بعد يمانع آزاد يول .دهد ميبه آن دستگاه  يرفته قيافه ديگر رفته

 .بدهد يا كه او نيز در طول اشتغال پست به اختيار خود تغييرات و ترتيبات تازه
 ييعن .وارث مكتسبات نوع اول نسل است و وارث مكتسبات نوع دوم نفس است

وراثت نفس اوالً در تمام  .باشدباز نسل  يخود شخص، و شايد به مقياس بسيار ضعيف
ثانياً بعد  .باشد يقبل م يهر روز شخص وارث مكتسبات روزها يطول عمر است يعن

به داد مرحوم رسيده او را به  يحاصل از خفقان و غيره، اگر به زود ياز مرگها
ثالثاً اگر احياناً قرار  .حيات بياورند، همان محفوظات و عادات را از سرخواهد گرفت

از سر  ياز بدن شخص رشد و زندگ يتمام يا جزئ يدورتر يبه فاصله خيل شود
همديگر شريك  يالعملها بگيرد چون تمام اجزاء بدن در اعمال و در عكس

دهنده وجود او  تشكيل يقبل يو مكتسبات اراد ي، قاعدتاً مكتسبات غريزباشند مي
 .خواهند بود

، خُلق ياند و مكتسبات اراد نسان، خلقت اييا ميراث ياز نظر ديگر مكتسبات غريز
قابل  يمكتسبات خُلق ي، ولشود ميها عوض ن يخلقت به اين آسان .باشند يشخص م

كه اختيار و اراده آنها را آورده است اراده و تصميم هم  طور همان .اند تغيير و تربيت
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يك  شخص با .د مثالً اعتياد به سيگار يا ترياك و الكل را از انسان برداردتوان مي
 .برداشته، عياش صفت و خائن بشود يو تقو يتحريك و تأثير مثالً دست از پاكدامن

خالصه آنكه قابل تغيير و برگشت از جنبه خوب به بد و قابل توبه و بازگشت از بد به 
 يو عضو يچون زياد عمق يبا توبه كردن مكتسبات سوء داخل .باشد ميخوب 

نيز مرتفع  را آن ياگر شخص آثار خارج .ندشو ينيستند از ضمير وجود انسان محو م
كه  يخوب يكه به غير رسانده است جبران كند، آنوقت با كارها ينموده و زيانهاي

 1.سوابق سوء خود را در داخل و خارج از بين خواهد برد يخواهد نمود به كل
 

                                                 
و بدانيد كه من حتماً كسى را كه توبه :  82/ طه (و انّى لَغَفَّار لمنْ تاب و امنَ و عملَ صالحاً ثُم اهتَدى  .1

  )كند و مؤمن شود و عمل صالح انجام دهد خواهم بخشيد و سپس راهنمايى شود
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 ترموديناميك در اجتماع و در اقتصاد
  
  
  

االنسان من  بقول ماديون، و بداً خلق(ساخته شده است  يم مادانسان چون از اجسا
در  يخود حق آب و گل يبرا ي، ترموديناميك مانند فيزيك و شيم)طين، بقول قرآن

 يكه اجرام ماد طور همان .آنجا قايل شده از طريق حرارت و حركت وارد گرديد
پس در اجتماع هم  .اند ردهايجاد ك يهم اجتماع ياند، افراد انسان انسان را تشكيل داده

ترموديناميك اجازه ورود هست و قاعدتاً بايد بتواند به سهم خود و به زبان  يبرا
  .اظهارنظر نمايد -و از آن جمله در اقتصاد  -مختلف اجتماع  يخود در مورد فعاليتها

 مخصوصاً ذرات گاز ساده -يدرست است كه اجتماع انسان با اجتماع اجسام ماد
در  يق دارد، و وجود فكر و حس شايد وجوه قياس را از بين ببرد، ولفر يخيل -

 .كند مياستداللها و استنباطها را منحرف  ياغراض هم هست كه خيل ياجتماع انسان
بهترين  ينيست، جستجو يذرات غرض و نظر يچون رو يماد يها در سيستم
 ياز ورا ينانسا يها انطباق اين شرايط بر محيط .آسان شده است يشرايط خيل

 .نمايد يرا بديه يا پيچيده يعواطف و اغراض ممكن است قضايا
  
  اجتماع  ترموديناميك -6 .1

يك فرد صحبت  يعاد يها احتياجات و هوس يمثال از توال طور بهكه 5 .4در بند 
 يعشق شهوان خواب، و در سر راه به و بعد به ميل به يبه تشنگ ييم از گرسنگكرد مي
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محصول ازدواج دنباله آمال و احتياجات  پس از آن بدون توجه به .مو ازدواج رسيدي
  .خواهيم به آنچه سر راه جا مانده بود برگرديم در اين فصل مي .را گرفتيم يقبل

از  ياز اينجا يك شاخه بارور .محصول ازدواج توليد فرزند و فرزندان است
عاب بسيار مهم رفته انش كه رفته شود ميشجره آمال و احتياجات شخص منشعب 

گرديده، ما را وارد خانواده و از آنجا داخل قبيله و قريه و شهر و  يپرشاخ و برگ
 .نمايد ميخالصه وارد اجتماع  طور به يالملل، يعن باالخره كشور و اوضاع بين

 يمانند فرد، بالفاصله از مرحله خانواده احتياجات و آرزوها ياجتماع بشر
 نمايد ميرا ايجاب  يخاص ياجتماع يياجات مدارهااين احت .كند ميمخصوص پيدا 
هدف، فعاليت، تكاپو و  يدار يبه مقياس بسيار وسيعتر يول يفرد يكه مثل مدارها

مصرف بوده، موجب تغيير و تقويت شئون و وسايل اجتماع و ايجاد تشكيالت جديد 
 يمحصول مدار و مكتسبات اجتماع سازمانها و آثار .ميگردد يو ترقيات متوال

 .آيند يكه به تدريج به وجود م باشند مي
مابين آن و  يدر اينجا نيز اصول ترموديناميك برقرار بوده، وجوه شباهت زياد

 يكه ممكن است كمكهاي يمفيد يو استنباطها شود ميكيفيات اجتماع ظاهر 
 .باشد، بدست خواهد داد يشناس ذيقيمت به علوم جامعه

آن فرصت  يسير در البال يو انبوه كه برااست نيرومند  ياين شاخه خود درخت
را  يانداخته، چند مورد يفعالً از پائين نگاه اجمال .الزم است يو محل ديگر يبيشتر

 .مجدداً به شخص برميگرديم 7اشاره مينماييم و در فصل 
كه پيكر انسان متشكل از سر و  طور همان .است 1خود يك سيستم ياجتماع برا

كه ترموديناميك  دهد ميرا تشكيل  يغيره بوده، سيستمنسوج و اعصاب و  دست و
آن حرف ميزند، اجتماع نيز چون از افراد و اشياء مرتبط مؤثر بر يكديگر  يرو

و تبادل  يفعاليت داخل يتشكيل شده و مجموعه آنها تحت شرايط تقريباً واحد
و  يشبيه به مقررات فيزيك و شيم يد مشمول مقرراتتوان مي نمايند مي يخارج

 :ييا سه پارامتر( يساده سه عامل يها جان و سيستم يترموديناميك درمورد اجسام ب
 .باشد )V و حجمp فشار  ـT درجه حرارت

                                                 
، اجسام محدودى را گويند كه با هم مرتبط و مجاور مجموعه يا سيستم به طوريكه قبال نيز تعريف شد .1

  .بوده تحت شرايط واحدى قرار گرفته، تحويل نمايند
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يك كاسه با تمام افراد و اشياء و احوال و اعمالش  طور بهبه اينترتيب اجتماع را 
تم گاز اده يا تر از يك سيس العاده پيچيده مشكل و فوق يالبته مسئله خيل .نگاه ميكنيم

مسئله را تجزيه  شود ميتخفيف اشكال  يبرا .مخلوط آب و بخار آب خواهد بود
، نظر يمثالً از نظر اقتصاد .اجتماع نظر انداخت يرو يكرده هر دفعه از منظر خاص

و  ي، سياسي، اجتماعيو كار، نظر تشكيالت ادار ي، نظر صنعتي، نظر اخالقيبهداشت
در هر نظر روابط و  يول .تر وارد مطلب شد ت سادهدر اينصورت ممكن اس .غيره

در هريك از اين نظريات  .تأثيرات ساير عوامل و نظرها را نبايد نديده گرفت
، يمانند كار، حرارت، سيال، فشار، انرژ يعوامل يكه قابل تشبيه و جانشين يموضوعات
 .1فرق خواهد كرد شود ميو غيره  يآنتروپ
  

  جامعه ياقتصاد يپارامترها -6 .2
 :يم بگوئيمتوان ميطور  نظر كنيم اين يمثالً اگر جامعه را به لحاظ اقتصاد

  
      ياقتصاد يانرژ -6 .2 .1

شيميايي متشكل است، قابل تشبيه به سيستم  2ياجتماع يك مجموعه يا سيستم اقتصاد
 صور و خواص يافراد، دارا نام به 3دهنده يك عده اجسام يا عناصر تشكيلاز 

متفرق در  .و غيره ي، محصل، پير، كودك، نظاميمثالً تاجر، كارگر، ادار .مختلف
 يها كه تركيب يها و مؤسسات شركت .ها را دارند متعدد كه عنوان تركيب يها نگاه هب

خود  يشخص ياز داراي يو افراد با ورود در آنها مقدار باشند ميبروزدهنده سرمايه 
 .اند گرماده يها گذارند، نظير تركيب يسرمايه در اختيار شركت م صورت بهرا 

                                                 
اصول ترموديناميك را در تشعشع حرارتى به كار بردند، در آنجا Boltzmann  و Bartoli موقعى كه. 1

ا كه در تشعشع بجاى فشار گازها، عامل ديگرى ر. درجه حرارت و حجم بود، اما فشار وجود نداشت
به نام فشار تشعشع وارد كردند و همان اصول و فرمولهاى  باشد مياى فرضى  وجود دارد و تا اندازه

. به كار برده به اثبات و تعبير قوانين تجربى فيزيكى و استنباطهاى اضافى رسيدند ترموديناميك راخ
آيد كه به لحاظ  رامترهايى پيش مىنيز عوامل و پا) و بعداً درمورد اخالق(درمورد اجتماع و اقتصاد 

هاى اصلى ترموديناميك و فيزيك  كيفيت و اثر قابل تشبيه و تعويض با پارامترهاى گاز و نوسيون
  .باشد مي

2 . Systeme economique 
3 . Constituant 
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و غيره كه افراد و يا اجتماع در آنجا وجوه خيريه ميريزند،  يبالعكس مؤسسات تعاون
  .1گرماگير خواهند بود يها نظير تركيب
سيستم عبارت است از توليد، مصرف، مبادله و معامله مال به وجوه  يها فعل و انفعال
است كه گاه به صورت مكتوم و  ييكنوع انرژ ياقتصاد يمال يا داراي .مختلف آن

شده به معرض خريد و فروش و از قوه  ي، و گاه جارباشد ميذخيره راكد و پتانسيل 
دارد  يدر هرحال هر جنس و مال كميت .ياست گاه جنس يگاه نقد .آيد يبه فعل درم

آن  دارد كه نرخ ييا ارزش يو كيفيت) واحد و غيره -طول  -عدد  -وزن  -مقدار (
در اينصورت افزايش  .باشند مياينها و مخصوصاً نرخ قابل تغيير  يالبته هر دو .است

  باشد ميمانند افزايش حرارت، حاصلضرب دو عامل  يداراي) يا نقصان(
           dS    ×     T      dQ         =              

                     ↓                          ↓                             ↓ 
 يافزايش داراي                 نرخ       مقدار توليد       
    يا                             يا                         يا                   
 يمت كلق                   واحد يبها           مقدارجنس افزايش       

يك شخص يا اجتماع، به ) يا هزينه( ينتگرال، داراييا به تعبير ديگر و به صورت ا
 كچنين است يلحاظ جنس معين

T    .dS ∫  Q    = 
ارزش است به  كار شود از حالت ماده اوليه كه جنس كم يجنس يرو يوقت

 يصاحب آن ترق يباالتر در آمده، داراي يصورت محصول يا مصنوع با ارزش
بالعكس جنس در نتيجه كاركردن  .در كارخانه ييل پشم به فاستونمثل تبد .نمايد مي

پائين ) سطح قيمت(ارزش آن  يماند، ول يو كاردادن فرسوده شده مقدارش ثابت م
 .آيد يم

مثل مقام، (آيد  يهم درم ييا مجاز ياعتبار يها ارزش صورت بهالبته  يداراي
 يها ارزش صورت بها ي) ، قدرت، حقوق مكتسبه و غيرهيشهرت، سابقه و سرقفل

 .شود ميگر  جلوه يو علم يو اخالق يو فكر يهنر

                                                 
ابين تناسب عميقى م. باشد ميالفارق ن قياس و جانشينى كه مابين حرارت و سرمايه شده است، قياس مع .1

  .واضح خواهد شد 7-6آنها وجود دارد كه به تدريج و مخصوصاً در بند 
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مقام همان كار  ، قائميو توليد ييا كار فكر يو چه كار ماشين يكار چه كاردست
 .شود مياز آن بحث  ياست كه در علوم ماد يمكانيك
جامعه از مجموع مال و كار با درنظر گرفتن ضريب تبديل  ييا سرمايه كل يانرژ

به كار كه همان نرخ دستمزد است تشكيل ميگردد و اين دو مانند حرارت و كار مال 
 :باشند ميقابل تبديل به يكديگر 

          dK1         ×   A           +     dQ            =          dU 
            ↓                   ↓                     ↓                            ↓ 
 ياقتصاد يانرژ      =سرمايه وپول +  دستمزد    ×       كار          

AK ∑  +Q ∑  =U 
U متعلق به اجتماع است كه به واحد پول يا ارز كشور بيان  ياقتصاد يكل انرژ
Qشود مي ∑ ، اعتبارات و يو جنس ياعم از نقد .است يمال يها مجموع انواع دارائي 

∑ Kپتانسيل و قابل استفاده درآمده است صورت بهمعادن و هر آنچه  مجموع  
اعم از كارگران و كارخانجات مولد نيرو و آبشارها  .باشد ميكار اجتماع  يها ذخيره

نرخ Aه باشد، به حسب ساعت بيان شد K چنانچه .ديگر يمكانيك يو انرژيها
دستمزد كار   Aقطعه باشد، حسب واحد جنس ياُ به K اگر .است يدستمزد ساعت

 Aعداد كارگر باشد، تK و اگر شود ميواحد جنس مثالً يك متر پارچه  يرو
  .دستمزد كارگر خواهد بود

  
 فرمول نرخ و دستمزد - يصنعت ينيرو - ياقتصاد ينيرو -6 .2 .2

و  سازد ميظاهر  يخود را وقت يشخص، سرمايه درون اجتماع يا بنگاه نيز مانند
بنابراين احتياج يا به  .حس كند يآورد كه احتياج يفعال و كار درم صورت به

 .باشد ميمؤثر  يمحرك عمل و خرج، و معرف انرژ »تقاضا« ياصطالح اقتصاد
W             =                 U           -         T.S 

                       ↓          ↓                                      ↓   
 تقاضا             =          استعدادمصرف       -       يجنس يموجود      

 احتياج يا                             يكل يااحتياج                                             
تحصيل آن جنس وادار  يخارج است كه جامعه را براو همين تقاضا يا احتياج به 

در فرمول  U.)اعم از كار يا صرف مال يفعاليت اقتصاد( نمايد مي يفعاليت اقتصاد به
                                                 

  .استعمال شده استK  كه معموال معرف كار است همه جاg  جاى هدر اين فصل ب .1
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 يو خواه مجاز يمعين خواه ماد ياست كه جامعه نسبت به شيئ يفوق نمايش احتياج
رد و مانند دا يدر عين آنكه احتياج است و حالت منف .كند مياحساس  ييا اعتبار

 دهد مياشتها و عشق يك سرمايه زنده و پتانسيل است، ميزان رشد جامعه را نشان 
 1كه نسبت به چه چيز و به چه ميزان مصرف دارد

T.S يذخيره شده يا توليد يكه حاصلضرب نرخ در مقدار جنس است، موجود 
 يونفز U يا توليد بر مصرف يچنانچه اين موجود .جامعه نسبت به آن جنس است

همچنين اگر  .خواهد شد »عرضه«درآمده به عوض تقاضا  يمنف Wداشته باشد، 
 .استعداد مصرف كم شود

الذكر  فوقW در قبال يبه لحاظ اقتصاد) يا بنگاه يا شخص(كه جامعه  يفعاليت
ابراز خواهد داشت اگر توجه به اين احتياج و تسلط بر اعمال و اراده خود داشته 

 ياگر وسايل توليد يول .بوده احتياجش را برآورده خواهد كرد باشد، البته معادل آن
در قبال اين احتياج  يكمتر) و خرج(معيوب و ناتوان باشند كار  يدستگاه اقتصاد
 يتوليد يكار خارج يماد يها مؤثر سيستم يمانند انرژ كه طوري به .خواهند كرد

 :يبود يعن و معموالً كمتر از تنزل تقاضا خواهد يهميشه مساو ياجتماع
-  J . dW ≤ dK  

-  Jd (U – T.S) ≤ dK  
است كه ) ييا بنگاه و شخص( ياجتماع يبرا) تر كوچك(  >البته عالمت 

او نتواند از عهده وظايف الزم برآمده جواب احتياجات را بدهد و  يترتيبات داخل
  .شددر كار با يتعارض و تزاحم و تلفات

گفتيم، در  يم يزندگ يفرد به آن نيرو يخصوص يكه در زندگ W بنابراين
 .خواهيم شناخت »جامعه ياقتصاد ينيرو« را آن ياجتماع و از نظر اقتصاد

                                                 
كل انرژى اقتصادى را نشان دهد، نبايد   هم احتياج و استعداد مصرف باشد و هم ميزان U از اينكه.  1

هاى مادى انرژى را كه دارند از  سيستم. آيد مادى چنين تعارضى پيش نمىهاى  در سيستم. تعجب كرد
در عالم جاندار . از خود احتياج و استعدادى ابراز نميدارند. خارج به آنها داده يا از آنها گرفته ميشود

اش طلب و تكاپو و درآمدش  اش احتياج، وسيله زندگى با صفر شروع شده سرمايه. قضيه برعكس است
دارايى و انرژى را . آورد احتياج منتهى به اكتساب ميشود و اكتساب مجدداً احتياج مى. است اكتساب

به (آنكس كه محتاجتر است داراتر است . آورد خود موجود روى احتياجى كه حس ميكند بدست مى
 و آنكس كه داراتر است احتياجات متنوع و) شرط سالم بودن و توافق داشتن با اصول و نواميس حيات

هاى رياضى را  ضمناً نبايد درمورد ذيحيات و مخصوصاً انسان و اجتماع انتظار دقت. ترى دارد وسيع
  .زياد صحبت ميشود در اينجا روى ميزان متوسط و به اعتبار اعداد. داشت
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 يبرقرار شود و در اجتماع به لحاظ كاال يكه مابين احتياج و توليد تساو يموقع
 يرج و يا افزايش نيرواتعادل حاصل گردد، ديگر دريافت كار از خُ يمورد بحث
  :ييعن .شود مي  dK= Oبه لحاظ آن كاال مورد نداشت يداخل يو صنعت يكارگر

W= U – T.S = O 
S                                          و از آنجا

U T = 
 S يرود و با افزايش موجود باال مي U نرخ كاال با استعداد مصرف .گردد نتيجه مي
 .آيد يپائين م

 يمعين يبه لحاظ كاال ياقتصاد يرا كل انرژU ، اگرW= U – T.S  در معادله
يا در اختيار (اجتماع  يآن جنس كه در انبارها يموجود يرا بها T.S بگيريم و

 يآن اجتماع را به لحاظ كاال يو كارگر يصنعت ينيرو Wاست بدانيم، ) دولت
 .نمايد ميمورد بحث تعيين 

بوده، نه صادر كند و  ياجتماع به لحاظ اين كاال در حال تعادل اقتصادكه  يموقع
كند تهيه اين كاال استمداد  يديگر خود برا يكارگر ينه وارد و نه بخواهد از نيروها

OdK f حال چنانچه اين جمله را بسط دهيم به  .شود ميd(U – T.S) = O  ييعن=
 :رسيم فرمول نرخ دستمزدها مي

d(U – T.S) = dU – T.dS – S.dT 
 يعبارت تفصيل dU يجا هب

dU = dQ + A. dK 
= T. dS + A. dK 

  .گذاريم را مي
dW = T. dS + A. dK – T. dS – S.dT = O 

dK – S.dT = O 

dK
dTSA = 

  

، نرخ دستمزد تهيه يك واحد يدر حالت تعادل و صددرصد توليد داخل ييعن
نرخ  يآن كاال ضرب در ضريب زاويه مماس بر منحن يموجود كاال متناسب با

 )6شكل ( .باشد ميبرحسب كار 
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 )6(شكل شماره  
  

 يشود، موقع ينمائيم مشخص م يكه دو حالت تعادل را با هم مقايسه م يهنگام
 tgα( استآن كاال كمتر و مرغوبيت آن بيشتر  يكه نرخ دستمزد كمتر باشد موجود

 .)است T يتابع نزول
آنكه كشور صادركننده شود و يا مصرف آن كاال در داخل زيادتر شود،  يبرا
dK بايد

dTSA > اگر كمتر از اين ميزان دستمزد  .دستمزد را زياد كنند ييعن .باشد 
 .بدهند از آن كاال بايد وارد كرد و يا مصرف و توليد را تنزل داد

  
 افراد يمساع -6 .2 .3

 يا كه سيستم برهر ذره باشد مي يفشار كه در گازها وجود دارد و زور و قيد يبجا
 ياست كه هر ذره برا ييا با بيان معكوس وظيفه و سهم( سازد مياز ذرات خود وارد 

ازله شدن گاز بعهده  يو جلوگير يمقاومت سيستم در مقابل تحميالت خارج
حفظ  يبگيريم كه هر فرد برا يا را بار و وظيفه p يم در اجتماعتوان مي) گيرد مي

اجتماع و در قبال تحميالت وارد بر اجتماع به گردن گرفته است، يا بعهده او 
كه هر فرد  يكار .گيريم هر فرد مي يرا بار اجتماع و يا وظيفه و سع  Pدان گذارده

 .بيان خواهد بودقابل  يارتجاع يماد يها عيناً شبيه سيستم يبا فرمول دهد ميانجام 
P. dV =fdK 

هم همين تشبيه به  1-2در بند (به عوض حجم، معرف زمان است  v كه در اينجا
كار  باشد مينظر به اينكه ميدان عمل اشخاص به عوض فضا در زمان  .)كار رفته بود

 نمايد ميكه صرف  يدارد و مدت كه ابراز مي ييا نيروي يهركس به حسب سع
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 يكمتر بستگ) يا حيوان باركش(عضالت انسان  يآنكه خستگ كما .شود مينجيده س
كه عضله در حال انقباض و زيربار قرار  يبه تغيير مكان نقطه اثر قوه دارد تا به مدت

چنين  Ki بگيريم كاركرد روزانه V حال اگر مدت كار روزانه كارگر را .گيرد مي
  :خواهد شد

Ki = P.V  
تأمين احتياجات روزانه او است و  يكار روزانه هر فرد برااز طرف ديگر چون 

 ، اگر در فرمولباشد مي) با عالمت مخالف يمنته(با آن  يحداكثر مساو
Wi .JKi −≤ را در نظر بگيريم  (r) كه احتياج است، مصرف روزانه - Wi يجا هب 

 .دميĤي يتساو ينامساو يجا هو ب شود ميبرداشته  يعالمت منف
P.V = J.(r) =

i
K  

 .)باشد ميمال يا عكس دستمزد  يمعادل مكانيك J ها ر اين فرمولد(
مبرد را خواهند داشت كه اجناس  يها ماشينصنايع و كارخانجات حكم 

به وسيله كارگر يا ماشين بر آن مزيد  يرا گرفته، كار) پست يحرارتها(قيمت  كم
و ماده اوليه مثال تنه درخت را با ثابت نگاهداشتن مقدار ) نظير كمپرسور( كنند مي

تبديل به مصنوع يا جنس پرقيمت ) بشرط آدياباتيك و امين بودن(آن  (S) يآنتروپ
  .نمايند يمثالً در و پنجره م

  
 كاالها يبها -6 .2 .4
 :آيد ييك جنس از همين راه و طبق اصل اول بدست م يبها

  K              ×        A+        2Q               =          1Q 
                      ↓              ↓        ↓                                  ↓          
 كل جنس مصنوع يبها   =اوليه    ماده يبها+   دستمزد  ×      كار   

 Kواحد  يحاصلضرب كار الزم برا توان ميبر كل جنس است  را كه كار وارده
 صورت بهحال چنانچه عمليات  .گرفت (S) ضرب در مقدار آن π)(جنس

  .ثابت انجام شود  S دررو و با يب يآدياباتيك يعن
STQ .11 =                   STQ .22 =             S.π =K 

 .آيد يجنس مصنوع بدست م يو از آنجا بها
  
  

        π                  ×A                +     
2

T            =          1T  
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         ↓                        ↓                       ↓                          ↓  
 واحدمصنوع يبها        =    اوليه واحدماده يبها     +       دستمزد       ×    واحدجنس يبرا كارالزم

  
و منطبق با  باشد ميها  ها و تطبيق از تشبيه يتاييد ياست، ول يمعادله فوق بديه

 .رين استها و ساي نظريه كالسيك آدام اسميت و سوسياليست
π.21فرمول كالسيك آدام اسميت ATT گفته شد مشروط به  كه طوري به=+

 در صورت ثابت ماندن مال ييعن .باشد ميوجود شرايط آدياباتيك در توليد و توزيع 
(S2 = S1 = S) چنانچه از ورود تا خروج  يول .تطبيق خواهد كرد يا قيمت واقعب

بابت فرسوده شدن  يمبالغ) ماده اوليه به ماده مصنوع تبديل ييعن(جنس از كارخانه 
و سود سرمايه و غيره بر آن ) آل نبودن دستگاهها است كه خود نتيجه ايده(ماشين 

2S>1Sرفته افزوده شده افزايند، بر كميت مال رفته يب خواهد شد و به عوض مدار  
 )7شكل (را خواهيم داشت   A B C D يمدار غيرارتجاع، A a c d  يكارنو

1Q     = سطح ذيلBC =−= 111 )(. TSSTS CB 
2Q     =سطح ذيلAD =−= 222 )(. TSSTS DA 

  

 7شكل   
  

 يخود قائل شود و بها يبرا يا حال چنانچه صاحب كارخانه نخواهد نفع اضافه
باشد كه بابت خريد ماده  يمبالغ يدارد، مساو آنچه بابت فروش كاال دريافت مي

 .پردازد اوليه و دستمزد مي
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A.K     +2Q     =1Q =11.TS 
+ A.K 22.TS =11.TS  

2Sطرفين را بر جنس مصنوع  يكه ميزان كل ماده اوليه است و به فرض، مساو 
  :كنيم تقسيم مي باشد مي

πAT
S
KATT

S
S

==+= 2
2

21
2

1  
خود را بدون منظور كردن سود و با حداقل  يبخواهد كاال يصاحب مال وقت
 قيمت بفروشد نرخ

πATT += 21  
1Tطبق فرمول فوق يكه ارزش تمام شده واقع در صورتي .هد كردرا اعمال خوا  

  .باشد مي
TTS

ST ،،

1

2
1 <=  
2S>1Sزيرا كه .كه كمتر از نرخ فروش ظاهراً عادالنه است مبين استهالك  

 .باشد ميماشين و سود سرمايه 
نداشته باشد  يدام اسميت چنانچه ماده اوليه از زمين گرفته شده و نرخدر فرمول آ

0)يو هواي يصنايع آب - يمعدنكار -زراعت ( =2T يو نرخ جنس فقط تابع شود مي 
 .استحصال يا استخراج آن خواهد بود ياز دستمزد و مقدار كار الزم برا

 يشيمياي يكه در سيستمها طور همان برقرار شدن حالت تعادل در اجتماع يبرا
(يبودن پتانسيل شيمياي يمساو

in
W(iW

∂
∂= هريك از اجسام در تمام فازها الزم  
مؤثر  يعناصر تشكيل دهنده اجتماع يا انرژ ياست، در اين مورد نيز پتانسيل اقتصاد

ات اجتماع، كليه افراد در تمام طبقات و تركيب يبرا يفرد ينسب يو يا تقاضا ينسب
  .باشد يبايد مساو
  

 يوجوه مختلف فعاليت اقتصاد -6 .2 .5
هيچگاه dW كه طوري به .باشد ميW يتغييرات تناوب يكل طور به يفعاليت اقتصاد

صفر خواهد  ينگردد، فعاليت اقتصاد يط يثابت بماند و مدارW اگر .صفر نشود
 يها تماماً در جملهكه  شود مياين فعاليت به وجوه و طرق مختلف اعمال  .شد

  :گنجانده شده استW = U – T.S  عبارت
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به عمل نيامده شخص  يبروز احتياج هيچگونه تدارك قبل ياگر در ابتدا :كار -1
 ييعن Uكند، يگانه راه، بروزدادن يبخواهد شروع به عمل اقتصاد) يا اجتماع(

 .زيادكردن آن است
است كه انسان نيز مانند حيوانات آن U  ترين وسيله ازدياد يترين و مقدمات يطبيع

به تدريج كه  .درآورد) را ييا هر مايحتاج ديگر(بدست و پا افتاده كار كند و نان 
كوچك شده در حد كفاف به صفر ميرسد و W، نمايد ميرا زياد  S جنس را تهيه و

 ياولين شكل فعاليت اقتصاد ييا بدن يكاردست .شود مي يط ييك مدار اقتصاد
طبيعت در  يممكن است محصول آن با استفاده از افزار، ماشين يا قواكه  باشد مي

 .ترقيات را بدهد يضرب شود و جواب احتياجات تصاعد يضرايب بزرگ
 يدومين راه تأمين مايحتاج توسل به موجوديها :ياز منابع طبيع يبردار بهره -2

است و  يقبلاين راه در اصل همان راه تقويت شده  .باشد ميطبيعت و استثمار آن 
به صورت ساده چيدن ميوه از درخت يا  يكه وقت باشد مي يتوأم با كار شخص

به صورت  يوقت يول .كشيدن ريشه و نمك از زمين باشد مشترك با حيوان است
در  يبه كار انداختن منابع طبيع ييعن) سيستماتيك(منظم  يبردار استخدام و بهره
 يباد يها ماشينآسياب و  - يدار گله -مانند زراعت (باشد  يبشر يجهت منظورها

 يطبيع يبا انرژ يانسان يجا ميگيرد كه توأم كردن انرژ يا در فصل جداگانه) يو آب
 .توليد ثروت و مبداء مالكيت ميگردد يها از شعبه ياست و موضوع  شعبه مهم

 .به كار نيندازد ييا طبيع يبدن يشخص ممكن است مستقيماً نيرو :تجارت -3
كه در اختيار دارد  يمازاد يو كاالها) سرمايه(ذخيره شده  يها S ستفاده ازبا ا يول

بازار  ييا تغيير صورتها يبه محل كمياب يآنها را با انتقال از محل فراوان T ارزش
در اينمورد  .خود را صفر كندW نمايد و يپسند باال ببرد، جنس مورد نياز را خريدار

خريد جنس  يمثالً بدون رفتن به ميدان برا .باشد يمتوأم با كار  ينيز فعاليت اقتصاد
 .انجام نميگيرد يفروش به نرخ گران كاسب يارزان و حمل كردن به محالت شهر برا

نفع حاصله برابر دستمزد كار انجام شده  يالزام طور بهبه صورت ظاهر و  يول
ابين م يو مخصوصاً اگر تأخيرهاي يشخص يبا تغيير شرايط و تدبيرها .باشد مين

 .آيد يپيش م يمراحل خريد و فروش رخ دهد، اختالفات
و نه  يو طبيع يو متداول كه نه مستلزم كار شخص ييك طريق قديم :مرابحه -4

 يو پس گرفتن آن با مقدار S دادن ، قرضباشد مي ياقتصاد يتغيير مكان و تدبيرها
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ين نوع فعاليت ا .صفر شودT.S ،W باز با باالرفتن جمله كه طوري به .افزايش است
) معاوضه پول يا جنس( يكه خالصترين وجه آن رباخوار باشد ميانتفاع از سرمايه 

) از اصل زمين يمند بهره( يمستغالت و دهدار يدار است و صور مخلوط آن اجاره
آيد كه زمان  يدر اينجا پيش م يعامل جديد .باشد ميدر شركتها  يگذار و سرمايه

 3و  2و  1 يها گيرنده فعاليت قرض وسيله بهاست كه  ياست و زمان در واقع مهلت
 .شود يانجام م

∗ 
 يكه در آنها رو 2و  1ديده خواهد شد وجوه  يبعد يها در بخش كه طوري به
و  يو موجب افزايش واقع ي، بهترين طرق فعاليت اقتصادشود ميعمل  U يانرژ
تدال و تناسب به شرط اع شود مي يبازT يكه رو 3وجه  .توليد ثروت است يدائم

 1كه سبب توزيع محصوالت و تسهيل عمليات  ينفع با كار و فوريت مبادله تا آنجاي
 يرا باز يدر آن نقش اساسS كه 4وجه  يول .ممدوح و مقبول است شود مي 2و 
 .باشد مياست مورد تأمل  S و استفاده و ازدياد كند مي

  
 يو رشد اجتماع يتعادل اقتصاد -6 .2 .6
در  ياقتصاد يدر فرمول نيروU گفته شد، جمله 2-2-6 يدر بخش فرع كه طوري به

 ياقتصاد يعين حال هم معرف احتياج و استعداد مصرف است و هم ميزان كل انرژ
سالم و منظم كه به ) يا شخص(يك جامعه  يدر حال تعادل برا .دهد ميرا نشان 

 :از عهده احتياجات خود برآيد يخوب
U           =            U 

 توليد=          مصرف         
نمايش  e است باانديس ياقتصاد و توليد راكه عمل c يااگرمصرف رابا انديس

 :دهيم
  eU           =cU 

 صورت چنانچه اين در غير .خواهد بود

eU  < cU 
وجود خواهد  ياضافه توليد و يكنوع فراوان) يا شخص(آن جامعه  ييد برادرآ

آب كردن آن پيدا نكنند سبب افزايش  يبرا يداشت، كه چنانچه مصرف و مورد
 اگر يول .ها و تنزل انرژيها خواهد شد و در هرحال غيرمطلوب است يآنتروپ
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eU   >  cU 
از طريق كار (افزايد  يناچار خواهد شد برقدرت توليد خود ب) يا شخص(د جامعه باش

واال سير قهقرا و ضعف خواهد  .)جديد ياز منابع طبيع يبردار افراد يا اكتشاف و بهره
 .پيمود

 شرط ديگر تعادل اين است كه
U               U                =                     =        U 

 توليد                ياحتياج اقتصاد                يطبيع احتياج
eU      =cU  = nU 

eU                    =nU 
 طور و همين

eW         =nW  
  .باشد

  T  يا يحياتnTيحيات يكه بازاء آن نيروnWبه تمام يپس از دسترس S  مورد
 .نمايد ميمورد نظر را معلوم  يكاال يو حقيق ي، ارزش طبيعشود مياحتياج صفر 

OSTUW nnn =−= .  

S
UT n

n =  
آن  يارزش طبيع يمساو يكاالي)eTيارزش اقتصاد(ل چنانچه ارزش بازار حا
و  يچنانچه گران يول .شود ميشده شرط تعادل اخير برقرار  يمساو eUو  nUباشد،
 موجب شود كه يكمياب

nT  >   eT  
افراد  يصفر شده احتياجات طبيع يحيات يزودتر از نيرو ياقتصاد يگردد، نيرو

 .كامل برآورده نخواهد شد طور به
e

en
n S

T
U

T
US =>=  

eUمگر آنكه به افزايش  .بپردازند 
 يك حالت فعال) يا جامعه(كه شرايط تعادل فوق برقرار باشد شخص  يمادام

و  يبشر ياثر حافظه و احتكار و افراط و تفريطها ي، ولنمايد مياحراز  يثابت
 يميگردد كه موجب بحرانها يهاي سبب انحرافها و نوسان ياشكاالت اجتماع
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د ثابت و توان مياين حالت تعادل نيز ن يول .شود مي يو مشكالت اجتماع ياقتصاد
گفتيم مكتسبات جديد كه طبعاً در  5.4در آخر بخش  كه طوري بهزيرا  .برقرار بماند

را به همراه  يا شوند خود احتياجات تازه احراز مي يزندگ يمتوال يمدارها يط
حالت nUسالم و در حال رشد باشد) شخص يا جامعه(چنانچه موجود  .آورند يم

eU بنابر اين .خواهد داشت يصعود دائم باشد و مشتق  يهميشه در حال ترقنيز بايد  
 :ناميد ييا رشد اجتماع يضريب ترق توان ميآن را نسبت به زمان 

O
Z
U

Z
U en >

∂
∂

=
∂

∂
=π 

همواره در اجتماع برقرار  يذيل با اختالف ماليم يخالصه هرگاه نامساويها طور به
 :اهد بودو بحران بركنار و از رشد و رفاه برخوردار خو يباشد آن اجتماع از گرفتار

o  > π                 eT  > nT           eU   > nU  
 ي، و نه از روشود ميمعلوم  S ثروت يميزان رفاه و سعادت يك جامعه نه از رو

بلكه اگر نشانه  .د شاخص آن باشدتوان ميT يها قيمت يرزانو نه اU ياقتصاد يانرژ
و فعاليت و رشد  بدانيم،  يرفاه و سعادت را در نشاط و شرط نشاط را تعادل زندگ

 يگانه محك آن همان مقدار

O
Z
U

Z
U en >

∂
∂

=
∂

∂
=π  

 .د باشدتوان مي
  

 جامعه يشرايط بهبود وضع اقتصاد -6 .3
  

 ياعاجتم يشرايط عموم -6 .3 .1
 يمشابه سيستمها ياينك كه يك جامعه را به صورت يك سيستم اقتصاد

شرايط ايدآل اجتماع به منظور  يترموديناميك گرفتيم، ممكن است در جستجو
 .حداكثر توليد برآئيم

ميدانيم بدترين چيزها در ترموديناميك كه سبب انحطاط و اتالف  كه طوري به
در هر ماشين،  .است يهمان آنتروپ شود مي و موجب تنزل راندمان هر دستگاه يانرژ

ترتيبات و  شود مي يدر هر تحويل سع يكل طور بهدر هر سيستم، در هر عمل و 
 طور بهتحويل  ييعن .در حداقل باشد يآنتروپ ياتخاذ نمايند كه ترق يشرايط
  .و متقابله انجام گيرد يارتجاع
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- 3ذيل بند  كه طوري بهها در ترموديناميك  بودن تحويل سيستم يشرايط ارتجاع
 :اشاره شد به قرار زير است 26صفحه  يدر پاورق 3

در  .شرايط در تمام نقاط سيستم يفشار واحد هموار و تساو يبرقرار -1
غيراينصورت مابين ذرات و مناطق مختلف سيستم تبادل حرارت و مخصوصاً تبادل 

ارد و توأم با كه صورت اغتشاش و اتالف و فرار را د يداخل يكار و جريانها
 .، رخ خواهد دادشود مياصطكاك بوده تماماً تبديل به حرارت 

كه سيستم با خارج تبادل كار  يداخل و خارج در نقاط يفشارها يتساو -2
 ياز خارج صددرصد تبديل به انرژ يدريافت يدر غير اينصورت كارها .نمايد يم

التفاوت  شد و هميشه مابه كه قابل استرداد و استفاده باشد نخواهد يداخل يارتجاع
 .ميگردد يتبديل به حرارت و موجب افزايش آنتروپ

تعادل فشار و درجه حرارت سيستم با خارج و امكان اختالف بينهايت  -3
در واقع از  .در غيراينصورت تحويل متقابله نبوده، يك طرفه انجام ميگردد .كوچك

 يبرا يا يچگونه استفادهكه فيمابين وجود دارد ه ياختالف فاحش حرارت و فشار
 يتوليد كار به عمل نيامده، به صورت حرارت ضايع شده و موجب باال بردن آنتروپ

 .گرديده است
اجتماع به منظور تأمين بهترين اوضاع بكار بريم و  در باره يشرايط فوق را وقت

در بخش  كه طوري به يترموديناميك ينظير پارامترها ياقتصاد ينسبت به پارامترها
 :ذكر شد توجه داشته باشيم به نتايج ذيل ميرسيم 6-2

نرخها و  ييعنTافراد در تمام اجتماع يكسان و همچنين ييا سع يبار اجتماع) الف
يز كه ن Γ يمشابه درمورد طبقات مختلف برابر بوده، سهميه مصرف يدستمزد كارها

  .همگان برابر خواهد بود يبود برا p متناسب با
و تأخير و مخالفت در حركات و  ينارضايت(ها  اكدر غيراين صورت اصطك

كه تماماً به زيان توليد كار  دهد ميدست  يها و فرارها و اتالفات و اغتشاش) وظايف
خواهد ) يا احتكار يجنس يجمع شدن موجود(ها  يو موجب افزايش آنتروپ يخارج
 .گشت

است كه خالصه كرد و همان  »يعدالت اجتماع«در جمله  توان ميشرط اول را 
عنوان مساوات در توزيع و  بزرگ اقتصاد و مخصوصاً متأخرين آنها تحت يعلما

 .اند توليد ثروت خواستار شده
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وارده و  يكارها يداخل و خارج كه مترادف با تساو يفشارها يتساو) ب
يكديگر  ي، عدم استخدام و استثمار افراد را براباشد مي يصادره و عدم كار داخل

شده به مصرف مدافعات و  يآور فعاليت افراد تماماً بايد جمعمحصول  .ميرساند
عدم اختالف كار داده شده خارج با كار دريافت شده  .برسد يتوليدات خارج

كه در مبادله محصوالت رخ  يهاي ها و اتالف ها يا عدم اصطكاك داخل، عدم واسطه
كه  يو عوارضدر سرحد داخل و خارج نبايد موانع و مصارف  .رساند را مي دهد مي

 .بشود وجود داشته باشد يمبادالت يباعث كسرشدن كاالها و كارها
و عدالت  يشرايط داخل و خارج، تعبير به برابر يتعادل و هم سطح) ج
و شرايط توليد و  ياجتماعات مجاور به لحاظ رشد و داراي ييعن .گردد مي يالملل بين

ها و مبادالت هميشه اجباراً  عالبهم نزديك شده باشند كه فعل و انف يبه قدر يزندگ
 .طرف جهت بتواند عوض شود يك ييكطرفه نبوده با مختصر پيشرفت و ترق

اين را هم بگوييم كه در مبادالت حرارت، تا سطح تبادل يا فرصت بينهايت نباشد 
قابليت و ظرفيت جذب و  ييعن .نخواهد شد يامكان اختالف بينهايت كوچك عمل

توزيع و تبادل هرقدر بيشتر شود، استعداد  يها ولت جرياندفع جامعه و سرعت و سه
 .مبادالت متقابله زيادتر خواهد شد يبرا

 يداخل يها الذكر، هم راندمان فعاليت گانه فوق در صورت تأمين شرايط سه
 .حداكثر خواهد شد و هم راندمان مبادالت بين همسايگان

  
 مشاغل مختلف يشرايط خصوص -6 .3 .2

، اگر قضيه كارنو را در مورد صنايع و كارخانجات كه يايط عمومصرفنظر از شر
 :را دارند اعمال نمائيم به اين نتيجه ميرسيم كه يبرودت يها ماشينحكم 

صورت گرفته، با ) يا تقريباً ثابت(ثابت  ياست كه با آنتروپ يصنعت چون عمل
آيد كه  يعمل م به يبرد و اكتساب باال مي را آنداخل كردن كار در مال، سطح ارزش 

 .1ممدوح است
آن  يتر و آنتروپ چون خود حرارت نيز هر قدر در درجات باالتر باشد ارزنده

اما تبديل جنس  .باشد مياردكردن كار و Tيش افزا ي، تنها راه ارتجاعشود ميكمتر 

                                                 
كاسب در اينجا اعم از كارگر و صنعتگر ) (كاسب دوست خدا است -حديث نبوى (اللَّه  اَلْكاسب حبيبِ .1

  ).يعنى هركس كه معاش خود را با كوشش و رنج شخصى كسب مينمايد. زارع استو 
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كه بدون ابراز فعاليت و اعمال كار توقع انتفاع از آن  يو رباخوار يبه جنس و صراف
موجب  ييعن .و غيرمتقابله ي، غير ارتجاعياست صددرصد حرارت يتحويل، شود مي

حد وسط مابين صنعت و ربا  .شود ياجتماع و شخص رباخوار م يافزايش آنتروپ
كه انتفاع تاجر و  يمادام .باشد مي) يمتداول در فارس يبه معنا( يتجارت و كاسب

 يمربوط به جستجو يازحمات و مخارج و فعاليته باشد كه به يحق كاسب محدود به
جنس  يرو يو حفاظت و عمليات احتياج يو حسابدار يمال و مسافرت و انباردار

 .1باشد مياجتماع  يثابت بوده مشروع و مفيد برا S و با يگيرد، عمل ارتجاع يتعلق م
اگر  ييعن .امكان دو طرفه بودن آن است رضايت معامالت و ينشانه اين حد رو

فروشنده بگذارد كمتر از آن قيمت نتواند جنس را  يه جاخريدار خواست خود را ب
، رضايت دوجانبه شود ميكه بين طرفين  يدر تبادل جنس و پول ييعن .تمام كند

عدول از (ها  قيمت يرو يا كشيدن) T.Sباالبردن(كه احتكار  همين يول .2برقرار باشد
π.21فرمول كارنو ATT += و دست به دست شدن بين  )آيد يم ينظر بديه هكه ب 

پيش آيد، راندمان توليد اجتماع ) سيستمدر داخل  dT باال بردن اختالف(ها  واسطه
 .3خواهد كرد يتنزل فاحش

حكم ماشين مولد نيرو خواهد داشت، اگر  ياما كارگر را كه در يك بنگاه صنعت
باتيك با ماشين كارنو بسنجيم شرط راندمان حداكثر او اين است كه جز كار آديا

به  يجنس و مال مورد احتياج به باالترين ارزش يعن .ننمايد يتوليد نيرو عمل ديگر
، فضوالت فرسوده )منبع گرم ماشين كارنو(او رسيده  سهولت به صورت مرغوب و به

به ) عدم اسراف و تفريط(شده و تخليه شده پس از حداكثر استفاده و تنزل ارزش 
بدون اتالف وقت و اشتغال ( ييله دستگاه ديگرفوريت به خارج برده شود و به وس

دار و در دسترس  مورد احتياج و ارزش يمواد اوليه به صورت مواد مصرف) خود او
 .)خواربار، توزيع، بهداشت، مسكن و غيره يها سرويس(گذارده شود 

                                                 
  ...).و فروش را حالل و ربا را حرام كرد خداوند خريد: ... 275/ بقره ... (اَحلَّ اللَّه الْبيع و حرَّم الرِبوا...  .1
2. نَكُميب والَكُمنُوا التَأُكَلُوا اَماالَذّينَ آمهنْكُم يا اَينْ تَراضٍ مةً عجارالَّاَنْ تَكُونَ تلْ ااى :  29/ نساء ... (بِالباط

است به باطل نخوريد مگر آنكه بصورت ) و متعلق به همه(ايد اموالى كه بين شما  كه ايمان آورده كساني
  ).تجارتى كه از طرفين رضايت باشد. تجارت باشد

  .م استيدانيم احتكار شرعاً حرا كه م طوري هب. 3
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 طور بهرا  يكارگر نيز بايد عمل ارجاع .اين شرايط البته به لحاظ خود كارگر نبود
بدون اصطكاك و تأخير و اشكال و بدون اتالف، با رضايت و قوت  يتيك يعنآديابا

در نرخ  .باشد تا راندمان كل حداكثر درآيد يو امانت كامل انجام داده موتور ايدآل
دوطرفه بودن تحويل و عدم انحصار و اجبار و  يدستمزد نيز مسئله رضايت يعن
 .اعتصاب از طرفين شرط است

 يآنتروپ يعدم تأمين آنها موجب ترق .بود يتماع اقتصادشرايط فوق بهترين اج
خواهيم ديد منجربه  5-6در بخش   كه طوري به يآنتروپ يترق .اجتماع خواهد شد

البته ميزان توليد اجتماع و قدرت تبديل مايتحلل  .خواهد شد يشاخص زندگ يترق
، و رشد يدنما ميافراد تنزل  يزندگ يجامعه و نيرو ياقتصاد يآن كم شده، نيرو

 .را به بار خواهد آورد يمتوقف شده عواقب بد
  
  ورتر از ماشين كارنو     روابط بهتر از آدياباتيك و جامعه بهره -6 .4

از  يعار يو اجسام شيمياي يرا مانند اجرام ماد يدر آنچه تا به حال گفتيم افراد بشر
 .اراده و عاطفه و محدود و مجبور گرفته بوديم

، ياز شرايط اساس يبهترين نتيجه از فرد و اجتماع افراد، يك اخذ يديديم برا
 يو با ماشين مكانيك يفرد بشر با جسم شيمياي يول .بود يعدالت و مساوات و تقو

پا  يد بيش از ماشين باشد و از قوانين ترموديناميكتوان مياگر بخواهد  .فرق دارد
 dw - >  fdK(كار كند باشد يممثالً بيش از آنچه تقاضا و احتياج او  .فراتر گذارد

 ييعن .و مازاد را به همسايه و همنوع بدهد .)مؤثر يبيش از تنزل انرژ يكار توليد،
، يك تقاضا و باشد ميكه عامل كار و فعاليت او  يعالوه بر تقاضا و احتياج ماد

 است در معادله يا هم كه عامل عاطفه ياحتياج و عامل
W   =   U    -     T.S  

ين مرحله مانند ماشين كارنو كاركرده و تر كاملكه در  يهمچنين فرد .وارد شود
 اندازه هر ساعت به

)( 21 QQ −   J  =K 
 دستمزد كمتر به يخاطر اجتماع، راض يبرا .دهد ميكار و محصول بيرون 

)J
I(A را كه از ثابتات و محكمات   J شده و ضريب تعادل يخدمت مجان يو حت=

و بالعكس در (برد  يتا بينهايت باال م باشد مي يماد يها ترموديناميك و سيستم
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يا با دادن زكات و احسان و بدون آنكه  .)رساند يصورت حرص و ظلم به صفر م
است  يمال يخود كه داراي T.S ايجاب نمايد از يو مدار زندگ يشخص يفعاليتها

شود كه راندمان اجتماع از  ياين عمل موجب م .برد يباال م را W كاسته، عمداً
همچنين  1.ماشين ايدآل كارنو به مراتب بيشتر شده درآمدها اضعاف مضاعف گردد

ترموديناميك ايدآل بايد  را كه درجامعه (p) ييا ميزان مساع يبار وظايف اجتماع
 يا گيرد و تا اندازهبه حدود همنوعان و زيردستان برساند به رضا و رغبت باالتر ب

 .ها و عدم ارتجاع جامعه را بنمايد عدالتي يجبران ب
و اختيار نه  يبشر صاحب آزاد( يسر و كار با اجتماع بشر يخالصه آنكه وقت
 يافتاد، معادالت و قوانين ترموديناميك به عوض تساو) منش يبشر زنجير شده ماد

دست  هو ب يع ابهام نامساورف يبرا .آيند يدرم يهاي صورت يك عده نامساوي به
را در ميان آورد كه نظير همان  يدقيق بايد فاكتور يا ضريب يآوردن معادالت جبر

 .2باشد ميترموديناميك  يها تحويل »ضريب ارتجاع«
 كار دريافت شده                                   

  كار داده شده                                                
كه تعادل نيافته  يهاي در جامعه(تر از واحد  با اين تفاوت كه ممكن است كوچك

كه عواطف و اديان صحيح حكومت  يهاي در جامعه(از واحد  تر بزرگيا ) باشند
 .خواهد بود »ضريب اعتدال«باشد و اسمش ) نمايند

فراد هستند كه ا يهاي جامعه يداده ميشوند برا يفوق و بعد كه با تساو يها فرمول
بوده، اختيار  يتأثير غرايز ثابت صحيح طبيع آن مانند حيوانات صددرصد تحت

ها  فاسد فرمول يها در جامعه .گونه انحراف در جهت بد يا خوب را نداشته باشند هيچ
صالح  يها در جامعه .را نشان دهد يتر كه نتيجه نامطلوب كنند ميتغيير  يدر آن جهت
 .به عكس
  

 در جامعه غيرمتعادل يهزينه زندگ يها و ترق يافزايش دارائ -6 .5

                                                 
اللَّه فَاُولئك  وجهو ما اتَيتُم منْ رِباً ليرْبوا فى اَموالِ النَّاسِ فَال يرِبوا عنْداللَّه و ما اتَيتُم منْ زكوةٍ تُريدونَ . 1

منَ  هفُوضْعاهد و آنچه تنزيل بدهيد كه در اموال مردم نفع ببريد، نزد خدا سودى نخو:  39/ روم (الم
  ).ولى آنچه زكات بقصد رضا و روى خدا بدهيد، پس چنين پولهايى اضعاف مضاعف ميشوند. آورد

استعمال  e جلد اول ترموديناميك صنعتى در اينجا به عوض حرف اتاى يونانى 39رجوع شود به ص  .2
  .شده است

=e 
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 =e 

 

= 
dK
dK ,

 

 يداخله آن ارتجاع ياقتصاد يها را گفتيم كه تحويل يا جامعه غيرمتعادل جامعه
ها و  نبوده به واسطه وجود اختالف پارامترها مابين افراد و علل ديگر، عدم رضايت

تيجه اين ن .ها رخ دهد در مال يهاي در كارها و عدم امانت و اتالف يهاي اصطكاك
 .يمطلق كل طور بهباشد، و نه از بين رفتن مال  يعدم تعادل البته نه از بين رفتن كار م

كار به مال و تجمع  يتخفيف و تبديل دائم ييعن .خواهد بود يبلكه افزايش آنتروپ
 .يپست غيرقابل تبديل به احتياجات طبيع يمال و تنزل آن به صورت ارزشها

 e درنظر گرفتيم شبيه به ضريب ارتجاع ييب اعتداليك ضر يا چنين جامعه يبرا
صددرصد منظم متعادل  يها جامعه يبرا .ترموديناميك يماد يها در گازها و سيستم
 .خواهد بود = e 1كامالً برقرار باشد  يو ساير شرايط تعادل يكه عدالت اجتماع

ا قبول تقريب يك البته بايد ب .تر خواهد آمد پائين e هرقدر معايب و موانع بيشتر شود
را انتخاب نموده فرض كنيم در تمام اجتماع و در تمام  يضريب اعتدال متوسط

  .نمايد يرا حفظ م يمقدار نسبتاً ثابت  e آن يها فعاليت
اجتماع به  يتوليد ياولين اثر عدم تعادل و سوءجريان امور اين است كه كارها

 .آيد ياز آن در متقاضا و احتياجات عايد گردد كمتر  يعوض آنكه مساو
< - d (U – T.S) fdK. A 

 .ميگردد) يداراي ييعن(و اين تفاوت، تبديل به حرارت 
 .كنيم يضريب اعتدال را مانند ضريب ارتجاع چنين تعريف م

  كار دريافت شده             
  كار داده شده              

  
  :شود مييجه اتالف كار حاصل كه در نت ياضاف) ييا داراي(حرارت 

 
) = A(1 - e ) dK  ,K  = A(dK - d ,dQ 

 
 )يجنس يداراي( يآنتروپ يو اضافه ترق

T
dKAe

T
dQdS .)1(

,
, −==  

 
مثالً در (آيد  ي، معادله اول افزايش دارائيها بدست ميگير پس از انتگرال .شود مي

 )مدت يك ماه
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A(1 – e)K =∆ ,Q  
)(افزايش دارائيها ,Q∆از يكطرف متناسب با فعاليت K  است كه هنوز انجام

زيادتر ∆Q,هرقدر عدم تعادل بيشتر شود (e - 1) و از طرف ديگر با تفاضل شود مي
  .خواهد شد

 يحرارت اضاف يدر ترموديناميك برا است كه يا رابطه فوق عيناً مانند رابطه
 .1دست آمده بود هآدياباتيك ناقص ب يتراكمها
در يك جامعه غيرمتعادل  يشاخص زندگ يها يا ترق قيمت يترق يجستجو يبرا

 ياز كار به آنتروپ يرا كه در اثر عدم ارتجاع و تبديل قسمت يفرمول افزايش آنتروپ
 .نويسيم يم شود ميحاصل 

T
dKAedS .)1(, −=  

,dSيا ميل به احتكار است كه هركس  يجنس يافزايش موجود يدر اينجا تقاضا
جريان صحيح ندارند، از  ياقتصاد يها چون سرمايه و انرژي ييعن .نمايد ميپيدا 

تلف  ياز آن به صورت حرارت اقتصاد يدهنده مقدار دست هر شخص انتقال
هركس  .افراد باال ميرود يداراي .گردد ف در محل ميراكد و متوق ييعن .شود مي
خريد  يبنابراين در جامعه تقاضا .خود را به صورت جنس درآورد يخواهد داراي مي

باال ) رفع احتياج و بدل مايتحلل در مقابل فعاليت باشد يبدون آنكه برا(جنس 
 .رود مي

از  ييا عمل واردات يمولد كار نبوده و جامعه كار اضاف يتقاضا، تقاضا ياين ترق
نرخ متناسب با  ينسب يفرض كنيم ترق .كند مي يها ترق ناچار نرخ .نمايد يخارج نم

 .تقاضا باشد ينسب يترق

..

,

T
dT

S
dS

=  
  
 )باشد ميمثالً در اول هفته يا ماه  يوضع ابتداي يانديس برا(

dTdT
T
SdS .

.

., α== 

 بنابراين

                                                 
  .جلد اول ترموديناميك صنعتى 1-6بند  . 1
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T
dKAedT .)1(. −=α 

dKeAdTT
α

)1(. −
=  

  مثالً يك ماه يدر ط يگير پس از انتگرال
 

k
S

eATKeATT
.

)1.(2)1(2.22 −
=

−
=−

α
 

با نرخ متوسط  يكه كم و بيش متناسب و مواز ييا شاخص زندگ(نرخ اجناس 
ماه طبق معادله درجه دوم فوق  يدر آخر هرماه نسبت به ابتدا) كند مياجناس تغيير 

اخص در فاصله يك ماه در صورتيكه نرخ دستمزد تفاضل مجذور ش .نمايد يم يترق
  .متوسط ثابت خواهد بود طور بهو ميزان توليد و ساير عوامل ثابت بمانند 

  
).(يمجذور شاخص زندگ يترق شود ميچنانكه ديده  22 TT از يك طرف −

ل متوسط افراد در ماه و از طرف ديگر متناسب با عدم تعاد يمتناسب باكار توليد
به اين نتيجه مخوف ميرسيم كه هر قدر مردم بيشتر  .باشد مي (e - 1) ياجتماع يعن

و گشايش در  يدهند به عوض فراخ اجتماع را توسعه يكار كنند و فعاليت عموم
پس تنها راه تنزل هزينه  .معيشت افزوده خواهد شد ي، بر هزينه و بر سختيزندگ
 .باشد مي  e عتدال، باال بردن ضريب ايو فرار از سخت يزندگ

با شاخص  يا و با تأخير چند ماهه تدريج بهرا هم كه A در فرمول فوق اگر
باالخره به فرمول ذيل  (.A=aT) نمايد متناسب با آن بگيريم يم يترق يزندگ
 :رسيم مي

  
K

S
eaTT )1(21. −

+= 

م خواهد بود و هر قدر مرد يمتوسط در ترق طور بهدائماً و  يشاخص زندگ ييعن
خصوصاً  .را سبك نمايند، بيشتر باال خواهد رفت يافزايند كه بار زندگ يبر فعاليت ب

مگر آنكه  .دهند ميانجام   يكمتر دارند و كار بيشتر  S در جوامع فقير كه ذخيره
 .T=Tو 1 يمساو e در اينصورت .و عدالت قرار دهند يروابط را براساس درستكار

 .خواهد شد
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امر صاحبان ثروت  ي؟ در ابتداشود ميدم چگونه تأمين مر ياما افزايش داراي
اوليه و يا اصطكاكها و  يو فعاليت بيشتر و يا احراز داراي يهمانها كه در نتيجه زرنگ(
) اند ها سير اموال را در عبور از خود متوقف و مجذوب كرده يامانت يو ب يعدالت يب

كاالها چون مورد مصرف  اين .مورد احتياج و قابل فروش بياورند يروبه كاالها
آيند و خريدشان صرف  ينرخ آنها سريع بوده گران به نظر م يروزانه دارند اوالً ترق

بنابراين در وهله  .باشند و احتكارشان مشكل است يم يثانياً اغلب فاسدشدن .كند ينم
اين قبيل  يبرا يو اصالً بازار شود مي يغيرضرور يدوم توجه معطوف به كاالها

از زمين  يكه به راحت يكاالهاي .شود مينخواهد،  يكه توليدشان صرف انرژكاالها، 
بعد به سراغ اطراف شهر  .نمايد مي يدر شهر ترق ياراض .به جوشد، مثل خود زمين

دست افراد و در اختيار اجتماع  در 1يموهوم مجاز يبه اينترتيب يك داراي .ميروند
كه قابل انتقال  ييكنوع داراي يول .نمايد يم يو روزبروز سطح آن ترق شود ميجمع 
 يمورد احتياج نبوده، نرخ آن حالت ناپايدار يديگر و قابل تبديل به كاال يبه جا

ممكن است به صورت  يمعادالت و شرايط محيط ياز پارامترها يداشته با تغيير بعض
  .به طرف صفر سقوط نمايد يناگهان
 

 3زهلمهولت - و معادله گيبس  2فرمول ماسيو -6 .6
و يك سيستم شيميك به عمل آمد  يكه مابين يك جامعه اقتصاد يبا تشبيه و تطبيق

ماسيو كه  يو غيره بدست آورديم، دليل ندارد فرمولهاp ، v ،T يكه برا يو نظاير
هلمهولتز كه بر  -و معادله گيبس  باشد ميW مؤثر يانرژ ينسب يراجع به مشتقها

 يها فعل و انفعال يبر طرز اجرا ييك يعنشيم يها تغيير و تحويل و تركيب سيستم
 .مفيد نباشد يها در اينجا نيز قابل استعمال و استنباط كند ميداخل آنها حكومت 

 :اين استW يمشتقات نسب يماسيو برا يها فرمول
teCV =        .dT S ـdW=            ياS          ـ =

∂
∂

VV
W )( 

 
teCP =       .dT AP.dV ـdW=        يا        AP ـ=

∂
∂

TV
W )( 

                                                 
1 . Fictive 
2 . Massieu 
3 . Gibbs - Helmholtz 
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 :شود ميو چنين تعبير 

 يكل طور بهيك اجتماع يا يك فرد  يبرا) ميزان تقاضا( يسطح زندگ يترق -1
يا نسبت به ) كه در پتانسيل ترموديناميك وجود دارد ينظير يبا استفاده از فرمولها(

ذخيره شده ضرب در تنزل نرخ  يجنس ياست با موجود يمعين، مساو يكاال
 .)كه ساعت كار ثابت باشد در صورتي(مربوطه 

افراد و از  ياز يكطرف متناسب با ميزان زحمت و مساع يسطح زندگ يترق -2
 .باشد ميطرف ديگر متناسب با تنزل ساعت كار 

 :تعبير ديگر
ارتخانه و بنگاه، از خارج قسمت يك جامعه يا تج يجنس يميزان موجود) الف

 .آيد يافزايش ميزان تقاضا به تنزل نرخ بدست م
افراد يك جامعه يا بنگاه، از خارج قسمت افزايش تقاضا  ييا مساع يبار نسب) ب

 .آيد يبه تنزل ساعت كار تقسيم بر دستمزد بدست م
 ؟نمايد ميبايد ديد و پرسيد كه آيا اين نتايج و احكام را علم اقتصاد تأييد 

 .به درجه صحت آنها برد يپ توان مي يا با احساس و تصور از خارج تا اندازه
و رخوت و  يكه داراي) ييا خانواده و اشخاص( يهاي در جامعه گويد ميفرمول اول 

يك جنس مطلوب آنها  ي، مختصر تنزل بها)باال يآنتروپ(زياد باشد  يپرور تن
طور اگر افراد پركارتر باشند، تنزل  همين .مصرف آن جنس را زياد خواهد كرد

 .ساعات كار مصرفشان را بيشتر باال خواهد برد
جامعه از حالت و  يداخل يها نقل و انتقال يهلمهولتز كه برا -معادله گيبس 

 .چنين است باشد مي) با ثابت ماندن نرخها يول(به وضع ديگر  يوضع
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كوچ دهند و  يصنعت يبه كارها يزراعت يمثالً هرگاه بخواهند افراد را از كارها

 يتبديل شوند، سطح تقاضا و بنابراين انرژ يصنعت يها به بنگاه يزراعت يبنگاهها
 :مؤثر و ميزان فعاليت اجتماع چنين تغيير خواهد كرد
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به عالوه حاصلضرب  شود ميكه در اين عمل پيدا  يافزايش سرمايه و استعداد
 .نرخ پول در مشتق تغيير احتياج

هلمهولتز به اينصورت نسبتاً  -ترموديناميك هم از معادله گيبس  - يالبته در شيم
 يدر قوانين انتقال تعادل و حسابها يول .شود ميپيچيده استفاده و استنباط مستقيم ن

 .شود ميمربوطه زياد وارد 
، استفاده يفرد يها د كردن پتانسيل ترموديناميكاز فرمول ماسيون و با وار

تغييرات تقاضا و بنابراين  ييعنdW ياستخراج عبارت تفصيل شود ميكه  يديگر
 .باشد ميمتعادل  يتوليدات محصول و كار در يك اجتماع اقتصاد

dnii∑λ +AP.dV – S.dTـ   =dW 
 :شود ميذيل نتيجه  يزااز اج يتقاضا از تمام يا از بعض يترق ييعن

+ تنزل ارزش كار روزانه متوسط افراد +  يجنس يتنزل نرخ ضرب در موجود
 .در افزايش جمعيت يمجموع حاصل ضرب احتياجات فرد

و   3و قوانين انتقال تعادل لوشاتليه 2كالپرون يو فرمولها 1قاعده فصول يبرا
 .علم اقتصاد بدست آورد در يهاي هم شايد بتوان وجوه شباهت و استفاده 4وانتهوف
آنكه  يجمله اين نكته قابل توجه است كه در اينجا نيز مانند تعادل فازها، برا از آن

) مثالً صنعت( يبه حرفه ديگر) مثالً زراعت( يافراد جامعه از يك حرفه و تركيب
در تمام فازها ) يفرد يمصرف نسب(كوچ ننمايد پتانسيل ترموديناميك هر دسته افراد 

در آمد كارگر در صحرا و در  ييعن .باشد يمساو) ات و حرف جامعهمؤسس(
كارخانه و درآمد سرمايه در هر دو جا يكسان باشد، واال يك انتقال تعادل رخ 

  .خواهد داد
  

      يتطبيق يافتن مال با آنتروپ -6 .7
آنجائيكه هدف و اساس پول  ي، يعنيشايد اين مطلب كه در يك دستگاه اقتصاد

كند، ايجاد تعجب  يرا احراز م يو صورت نامطلوب انرژ ي، مال مقام آنتروپباشد مي
گذشته  يها ها و تشبيه اتفاقاً اين تطبيق بيشتر موجب تأييد فرض .و ترديد نمايد

                                                 
1 . Regle des phases 
2 . Clapeyron 
3 . Le Chatelier 
4 . J.H.Van't Hoff 
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ها را به گردش  ، حرارت است كه چرخيحرارت يها ماشينكه در طور همان .باشد مي
 يول .شود ميها  تقال حرارت و انرژيآورد و بخار در صنايع مختلف وسيله ان يدر م

 ياست كه روآوردن آن توأم با ترق يدر عين حال حرارت بدترين صورت انرژ
مال هم در جامعه  .باشد ميمؤثر و تخفيف فعاليت  يو تنزل دادن انرژ يدادن آنتروپ

و  ياز داراي ياست، صورت نامطلوب يدر عين آنكه وسيله و مقصد ياقتصاد
مابين (در صعود و سقوط است  يكه در جريان يعن يمادام .باشد مي يمتعلقات شخص
كار (توأم با توليد و تحصيل كار است  .باشد ميخوب و مفيد ) دو منبع كارنو

تمركز و توقف آن توأم  يول) و ابداعات و غيره يو هنر يفكر يو كارها يمكانيك
 مؤثر يعبارت انرژ كما اينكه در .گردد يو بروز آثار كهولت م يبا افزايش آنتروپ

W= U.S- Tو جزو متعلقات و ملكات  يكل سيستم، درون ييا داراي يهر قدر انرژ
fdKزنده شخص باشد، خوب و قابل تبديل به آنچه از درون و ذات  يول .باشد مي 

آن مكتسبات  يكه مال است، خرج شده جا  T.S محسوس يها يبه صورت موجود
قدرت عمل و  ييعن Wبيايد، Uيمولد عشق و احتياج رو يها ربيتو استعداد و ت

 .استفاده تقويت خواهد شد
مصرف عمده مال تهيه غذا  .از قرابت نيستند يخال يضمناً مال و حرارت خيل

يا به مصرف پوشش و مسكن و سوخت  .باشد ميدر بدن  ياست و غذا مولد كالر
در صنعت نيز مال  .انسان است يدتو برو يميرسد كه آنها نيز بيشتر حفاظ حرارت
 .شود ميو حركت و مصارف ديگر  يمكانيك ياغلب از طريق حرارت تبديل به نيرو

 ييك تمايل تدريج ياقتصاد يها به بعد نظريه 18ميدانيم از قرن  كه طوري به
از يكطرف و واسط بودن پول  يو منابع طبيع يبودن نقش كار بشر يبه اساس يدايم

همه در اين صدداند كه پول بيشتر  .دهند ميرف ديگر را نشان داده و و سرمايه از ط
خرين استاد بزرگ قرن آ  J.M.Keynes.آن كمتر شود يجريان بيفتد و بهره نسب به

بيستم و سازنده اقتصاد معاصر عقيده دارد كه ربح پول بايد تقليل داده شود تا طبقه 
 .رباخوار از بين برود

  
 قوانين اجتماع -6 .8

افراد در مشاغل و مراتب مربوطه  يغرض از قوانين در يك اجتماع تعيين وظايف نسب
 يا عيناً مانند نقشه .باشد ميها و سيرها  و ترتيب روابط آنها با يكديگر و تنظيم جريان
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 يكه برا يا و محاسبه شود ميعمليات قطعات مختلف يك ماشين كشيده  يكه برا
طرز كار آن  يكه برا يا نمايند و برنامه يم يبين ها پيش حركات آنها و جريان سيال

 يهاي مهندس است كه چنين تحميل ها ماشينبا اين تفاوت كه درمورد  .كنند ميطرح 
 يرا كه دارد رو ينمايد و منظور و مقصود يرا بر قطعات ماشين و بر ذرات سيال م

آنچه را  )اگر مستقل باشد(در اينجا خود اجتماع است كه  يول .آورد يكاغذ م
قانون در يك اجتماع مانند مشخصات يك  .آورد يميخواهد به صورت قانون در م

 .باشد مييك سيستم  يها مربوط به تحويل يماشين و فرمولها
كه قطعات بايد  يدانيم در طرح ماشين، حركات مي كه طوري بهدر حالت اول  يحت

ينماتيك، استاتيك و به لحاظ س شود ميكه از آنها خواسته  يبنمايند و تالشهاي
كه خارج تصور و فوق  يديناميك، امكانات هريك قبالً در نظر گرفته شده، چيز

 يدر تعيين مسير سيال يعن .باشد نبايد از آنها بخواهند) يحدارتجاع(تحمل هريك 
طرز  .شود ميها و غيره  افت فشارها و مدت يبين در حساب مقاطع و معابر نيز پيش

مثالً توربين بخار يا كمپرسور اين است كه قدرت و سرعت و تنظيم پره يك ماشين 
 يها سيال و سرعت يها و دب ، مبنا قرار داده، طبق آن ابعاد چرخخواهند ميآنچه را 

ها را بدست  پره يها زوايا بعد با اين سرعت .نمايند يورود و خروج بخار را تعيين م
گيرند كه تغيير جهت  يم يا طورپره ر يكاغذ گذارده انحنا يزوايا را رو .آورند يم

همه  يوقت .كنند ميها را حساب  ماليم باشد و بعد به فراخور اين سرعت ارتفاع پره
رابط بخار و غيره تعيين شد، مجدداً افت فشارها  يها ها و همچنين قطر لوله اين اندازه

نظر نمايند و با در يخود بخار شده است محاسبه م يكه قبالً رو يرا طبق تجربيات
كه مورد نظر ماشين است از عهده آن مقدار  يبينند قدرت يگرفتن اين اتالفات م

 .آيد يا خير يكه درنظر گرفته شده است برم يبخار
ديگر را بايد بكنند و  يو مكانيك يترموديناميك يحسابها يهمه اين كارها و خيل

 .ندخوب مطمئن شدند، طبق آن و با يك ضريب احتياط قطعات را بساز يوقت
شود جز اينكه  ينم ي؟ چيزشود ميها و حسابها را نكنند چه  يبين اگر اين پيش

 يبدتر يعن يبلكه خيل دهد مينه تنها كمتر  .دهد ينم خواهند ميماشين آنچه را از آن 
ذرات سيال و قطعات ماشين تابع ميل ما نيستند كه  .دهد ميتر  با راندمان ضعيف

خودشان  ي، يعنخواهند ميكه خودشان  طور آنآنها  .هرطور خواستيم و گفتيم بكنند
خواهيم مطابق ميل ما عمل كنند بايد ما هم  اگر مي .كنند ميند، توان ميهستند و 
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مثالً اگر  .مطابق طبع آنها در موقع ساختمان ماشين و به كارانداختن آن عمل نمائيم
مماس بر  طور بهسروصدا  يها غلط رسم شده باشد به عوض آنكه بخار ب پره يزوايا
ها بيايد و برود، ورود و خروج با ضربه و اغتشاش صورت ميگيرد و رژيم  پره

سينتيك ذرات بخار در محل تبديل به  ياز انرژ يمقدار زياد .شود ميمغشوش 
 .شود ميسيال كاسته  يحرارت ميگردد و از دب

آنها هم در  باالخره يول .اما در اجتماع، البته افراد آدم غير از ذرات بخاراند
واال اگر در  .باشد يبرقرار م يهاي كارشان يك سلسله شرايط و پارامترها و تفاهم

تسهيل و  يامكانات و تمايالت نشود، خود قانون كه برا يبين وضع مقررات پيش
در داخل سيستم خواهد بود كه  ينامري يتربيت كار وضع شده است مانند جدارها

ها و تضييقات، ايجاد يك سلسله  يرقرار كردن تنگو ب يغيرطبيع يبا تحميل مسيرها
بين افراد  يمابين قانون و افراد، عالوه بر اصطكاكها يداخل يبرخوردها و اصطكاكها

برخوردها و اصطكاكها  .نمايد يدر دو طرف خود م يو نيز توليد اختالف فشارهاي
 .و غيره ميگردد )ها مانند فرار از درز در توربين(قانون  يها سبب سائيده شدن گوشه

عالوه بر اينكه منظور قانون گذار به وجه بسيار ناقص و با خرج هنگفت اجرا  ييعن
اصالً دستگاه را  شود ميكه در شالوده قانون حاصل  يهاي ، سائيدگيها و رخنهشود مي

 .خواهد ساخت يلق و متالش
 اما توجه به اين نكته كه در ماشين اجتماع مهندس طراح هم خود اجتماع

ند نه تنها خارج از امكانات بلكه غير از توان مي، بيشتر ميرساند كه قوانين نباشد مي
شود و اتالف و  يبهتر از هر قانون ديگر اجرا م يآن قانون .تمايالت اجتماع نيز باشند

ين تعادل ميان آن و تابعين برقرار است كه تر كاملآن حداقل است و  يفرار از البال
تازه چنين  .شده باشد يريز و آداب خود اجتماع طرحآرزوها  يصددرصد رو

اگر با ذرات بخار و گاز در  يزيرا افراد انسان .نخواهد داشت% 100راندمان  يقانون
گاه به نفع  متفكر بودن و صاحب احساسات بودن اختالف دارند، اين اختالف هيچ

ها صورت  يبلكه هميشه در جهت افزايش آنتروپ .شود ميمسيرها و مقررات تمام ن
مؤثر را  يها انرژي يماد يها فوق سيستم يكه عوامل اخالق يمگر آنجاي(گيرد  مي

 .)باالبرده باشند
كند، بلكه جامعه بر قانون حكومت  يبنابراين قانون هيچگاه بر جامعه حكومت نم

بد كه ايجاد عدم تعادل  يها قانون(را خراب كرد  يا جامعه شود ميبا قانون  .نمايد يم
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 يو رو يكه در جهت افزايش آنتروپ يهاي نمايند و يا قانون ييستم اجتماع مدر س
جامعه را  توان ميبا قانون ن يول .)مؤثر تنظيم شده باشند يتمايالت مخالف انرژ

هستند كه در آنها اكثريت مردم نظر خود و  يقانونهاي يقوانين اصالح .اصالح نمود
 ييعن .ناخلف را بگيرند يها اقليت يلوآداب و سنن مقبول اجتماع را گنجانده و ج

كه اكثريت افراد و  طور آنتازه بهترين قانون درحد ايدآل آن است كه جامعه را 
از تغيير  ياصالح جامعه فقط از خود جامعه يعن .وضع متوسط آن است بگرداند

كه موجب بروز  يديديم آن چيز .باشد ميپذير  آن امكان يها و معشوقها هدف
 يعال يها اگر جامعه يك معشوق .عشق است شود ميجنبش و تصفيه استعداد و 

، خروج از ننگ و يطلب استقالل مانند مواقع(داشته باشد، اصالح خواهد شد  يعموم
و  يو علم يعمل يها ، ايدآليالملل ، احراز قدرت بينيعلم ي، تعاليفشار خارج

ز طريق هدايت و تربيت و ها را نمود، و اين ا واال بايد فكر معشوق .)و غيره يمعنو
 يو شرط مفيد واقع شدن ابتالها، سالمت .گيرد صورت مي يطبيع يمخصوصاً ابتالها
كه از خارج اجتماع بر اجتماع  يهاي قانون .باشد ميو صفا  يبيناي يا نفوس و تا اندازه

چون ) از كشور و دولت ديگر يا از فرد و از اقليت غير معرف اجتماع(ديكته شود 
با فشار و در جهت خالف معشوق و مايحتاج اجتماع است و ثانياً بدون درنظر اوالً 

، قهراً به لحاظ مصلحت و تكامل شود ميگرفتن پارامترها و مشخصات اجتماع وضع 
خواهد  يو در اجرا راندمان بسيار بسيار بد .اجتماع تأثير مخالف خواهد بخشيد

 ياحتياجات و احساسات يعنو برانگيختن  يمگر آنكه خود موجب بيدار .داشت
  .شود يهاي معشوق
 

 عمر اجتماع -6 .9
عمر يك اجتماع چقدر است؟ آيا مانند انسان و افراد حيوانات عمر معين و اجل 

جبراً به انقراض خواهد رفت؟ يا امكان عمر  يمقدر دارد و هر اجتماع يا نژاد و ملت
 به آن چگونه است؟هست مدت و محاس ياجتماعات عمر يبينهايت هست؟ اگر برا

 -كشور  -ملت  -قوم  -خانواده و قبيله (بر اين است كه اجتماع  يعقيده بسيار
 ي، دوران رعنايينيز مانند فرد، روزگار پيدايش و تشكيل، دوران رشد و جوان) نژاد

و  يو اين جريان قهر .در پيش دارد يو باالخره روز مرگ يو قدرت، دوران پير
 .باشد ميتاريخ  يجبر
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 يبرا يميزان و حساب يآورد، ول يفراوان بر تاييد نظر فوق م يها اريخ اگر نمونهت
صعود  يدر داخل يك ملت و كشور اين منحن يحت .دهد يمدت عمر اجتماعات نم

كه به وزارت  يهاي سالطين و خانواده يها شهرها و مخصوصاً سلسله در بارهو نزول 
رغم گفته  ، علييا يچ سلسله و خانوادهه .باشد مياند بسيار محسوس  و رونق رسيده

 ..ملكه نبوده است اهللادبا و متملقين، ابد مدت و خلد
فرد  ينمايند و اجتماع را رو ياينكه سازمان يك كشور را به پيكر انسان تشبيه م

رشد و توسعه  .صحيح نيست دانند ميمقدر  يآن مرگ يقياس ميگيرند و بنابراين برا
فرد انسان كه به تدريج كهولت  .ت بيشتر شبيه است تا به انساننباتا ياجتماع به زندگ

 .بيرون ميريزد سازد ميكه  يو نطفه و جنين يتناسل يها سلولخود را باال ميبرد 
 .دهد ميكم را تحويل خارج  يخود نگاه ميدارد و آنتروپ يزياد را برا يآنتروپ

 .دارد خود و با خود نگاه مي ياها را بر ها و سرشاخه نبات جوانه يميرد ول بنابراين مي
خزنده خودشان همراه نسلشان جلو  يها كهن و مخصوصاً گياه يجنگل يدرختها

اگر محيط نامساعد نشود و اگر  .مانند يتازه هميشه جوان م يها روند و با پاجوش مي
درنياورد يا رطوبت و غيره نپوساند،  يآنها را از پا يكرم و حشرات و آفات خارج

 .روند خود روبه مرگ نمي يه پاخودشان ب
 يا و توسعه كند ميكه در جمعيت خود  ياجتماع با تكثير .همينطور است اجتماع
ها را بر  كه مياندوزد، تازه يو تجربيات و ترقيات دهد ميكه در تشكيالت خود 

اگر  .كند يخود را تضعيف نم يول نمايد ميتبديل كهنه به نو  .افزايد يها م كهنه
سط افراد از والدت تا مرگ ثابت بماند و افراد با اندوختن مال و گرائيدن متو يانرژ

خود را باالنبرند، اجتماع نه تنها روبه مرگ نميرود  يها يآنتروپ يبه آسايش و راحت
 .طرف بينهايت باشد هب يتصاعد هندس صورت بهد توان ميبلكه رشد آن 

 .باشدنداشته  يپس اصوالً دليل ندارد كه اجتماع عمر ابد
 يو معلول عوامل محيط يآن مرگ اجتماع كه مانند مرگ نباتات مرگ خارج

زيرا انسان برخالف نباتات در مقابل  .آيد يكمتر پيش م يافتد ول ياست اتفاق م
و  كند ميآنها را طرد يا اصالح  .دارد مؤثر و شديد ابراز مي يها العمل محيط عكس

 كند ميكه در زمان و مكان پيدا  يا گسترشب .دهد مييا اصالً تغيير و توسعه محيط 
طبيعت يا گرفتار و مغلوب دشمن شد، مناطق  ياگر در يك منطقه دچار بدرفتار

اگر  .مصون خواهند ماند يديگر و مخصوصاً افراد متفرق و بازماندگان به احتمال قو
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سالم و قابل توليد مثل اليق باشند پس از گذشت حوادث موقت به احياء و انشاء 
 .مجدد خواهند پرداخت

 يآنتروپ يقهر ياز ترق يطبيعت كه ناش ياجتماع يك امر اجبار ياما مرگ داخل
د توان ميماشين پيكر اجتماع اصوالً  .اقتصاد باشد نيست يحيات و نيرو يو تنزل نيرو

در  يتا ابد منظم و صحيح كار كند و دستگاه را هر روز به وضع بهتر و سعادتمندتر
فرسوده و تبديل قطعات قديم به قطعات  يها ان تعويض پيچ و مهرهچون امك .آورد

 .دهد ميو مواد اوليه را طبيعت به طور مرتب تر و تازه تحويل  .جديد و بهتر هست
صاحبان مسئوليت در محل كار خود تعادل  يتنها شرط اين است كه قطعات يعن

ثانياً  .وراً عوض شوندپايدار و صالحيت مقام را داشته و عناصر فرسوده يا آلوده ف
كه در اين دستگاه  يهاي ثالثاً جريان سيال .روابط قطعات و افراد متعادل و محكم باشد

 .باشد يكه صورت ميگيرد ارتجاع يهاي و تحويل نمايد ميگردش 
آن  يخواهد بود، بلكه ترق ياگر سه شرط فوق تأمين بود نه تنها عمر اجتماع ابد

 .آورد ير و بركت و قدرت از هر طرف به آنها رو مخي .خواهد بود يتصاعد هندس
 .شود مينعمات زمين و آسمان تماماً به سود آنها برميگردد و استفاده صددرصد 

و با  يعال يها است كه با عالقه و ايمان به هدف يا معشوق يچنين اجتماع، اجتماع
 .1نمايد مي يزندگ يرعايت شرايط عدالت و درستكار

 
 قوطمراحل س -6 .9 .1

اگر شرط اول كه راجع به تقسيم وظايف و انتصاب صحيح اشخاص به مشاغل 
رعايت حد مقاومت و  يبرا شود مياجتماع است مهمل ماند، ماشين اجتماع ناچار 

 يلذا قدرت توليد و سرعت ترق .قطعات خود از سرعت و ظرفيت بكاهد ينيرو
 .شود يماحراز  ياجتماع روبه تنزل ميگذارد و حالت تعادل جديد

 .باشد ميشرط دوم راجع به روابط قطعات يا طبقات و افراد اجتماع با يكديگر 
هركس نخواهد نصف وظيفه و نصف  ياگر عدالت و انصاف برقرار نباشد يعن

 يطرف مقابل قايل شود، روغنها يخود و نصف ديگر را برا ياستفاده را برا
ناماليمات و  يشده زبر كننده مابين قطعات خشك و زايل كننده و ماليم روان

                                                 
ها  اگر اهل قريه - 96/ اعراف ... (السماء و الْاَرضِ الْقُرى امنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحنا علَيهِم برَكات منَ ولَو اَنَّ أَهلَ .1

  ...).هايى از آسمان و زمين بر آنها باز ميكرديم يكردند حتماً فزونىآوردند و تقوى پيشه م مى ايمان 
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از بابت فشار  ياختالف طبقات .خشونت كينه و كدورت اصطكاكها را باال ميبرد
گذارده  (T) متفاوت يافراد ارزشها يباال رفته رو (S) و سهميه منافع  (p) وظايف

بين افراد و طبقات كه باال  يها و كشمكش يداخل يدر اينصورت جريانها .شود مي
العمل آن اين است كه طبقات  عكس .است زياد ميگردد يمعمو يبرنده آنتروپ

به طبقات كاركن وارد  يبيشتر يحفظ وضع خود فشارها يمتمكن و متمتع برا
 شود ميكه ضمن آن اصطكاكها و برخوردها ظاهر  يميسازند و از آزاديها و مبادالت

 T    (Wيو اقتصاد يحيات يگذشته ديديم نيرو يها در بحث كه طوري به .كاهند يم
= U- .S)طبقات متمكن كه هم T و هم S  طبقات  يزياد دارند كم شده و نيرو

شود  يناچيز به آنها داده م يو ارزش اجتماع S يقليل از درآمدها يكاركن كه سهم
و  يحيات ينيرو ياگر بندها و موانع اثر و عمل زياد نباشد، اينها با برتر .رود يباال م

اگر موفق نشدند اوليها  يول .الت تعادل را برگردانندفعال خود موفق خواهند شد ح
و فساد ميگرايند و دوميها تا آنجاييكه قوت اليموت  يبيش از پيش به خوشگذران
 يزايل و ضايع نشده باشد، به كارها (U) وجوديشان يدريافت داشته و انرژيها

 تر شده به تدريجتر و فاسد رمق يمگر آنكه روزبروز ب .توزانه ميگرايند و كينه يتخريب
U وW  را از دست بدهند و ناتوان و ناخوش گردند.  

مرحله به  .افتد يدستگاه اجتماع البته با اولين تغيير و تضعيف شرايط از كار نم
جديد نقل و  يتعادل يها در احراز حالت .دهد ميتغيير وضعيت و حالت  مرحله به

اهد گرفت كه شرايط را در صورت خو يانتقال افراد در طبقات مختلف اجتماع طور
 يقانون لوشاتليه و وانتهوف در تعيين جهت فعل و انفعالها(جهت عكس تغيير دهد 

  W معتدل و ياز جمعيت طبقات متوسط اجتماع كه زندگ .)يشيمياي يها سيستم
تا جبران تقليل توليد  شود ميبهتر دارند كم شده، بر زحمتكشان و محرومين افزوده 

 .اجتماع بشود يتصاداق يثروت و نيرو
) باشد مياختيار قدرت توافق با محيط  يكه دارا يبشر( يالبته انتقال اجتماع بشر

و  يفيزيك يها از يك سطح تعادل به سطح تعادل ديگر بيش از آنچه در سيستم
، با چنين تأخيرها و شود ميديده  2و تعادل كاذب 1تأخير تعادل يها ، پديدهيشيمياي
 يكه فاصله شرايط واقع يتا وقت .ناپايدار همراه خواهد بود ينعنامتعادل تص حاالت

                                                 
1. Retard a l'equilibre 
2. Pbenomenes de faux equilibre 
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به حد اعال رسيده، ضمن بروز يك سلسله برخوردها و  يو شرايط ظاهر يباطن
اين  .متقارن، سقوط به حالت تعادل جديد انجام شود يشكافها و تصادمات متفرق ول

 يغيرارتجاع طرفه يك يها حالت تعادل كه تحويل افتاده به عقب يها بازگشت
و  يآنتروپ يموجب افزايش شديدتر و ناگهان يماد يها ، عيناً مانند سيستمباشند مي

 .شوند جديد مي يبروز اختالفها
يا حمالت  يطبيع يآمدها اوضاع آنقدر ادامه و تكرار خواهد يافت تا پيش

يا امراض و  .را درهم بريزد 1پوسيده پرشكاف يدشمن شالوده ظاهراً آراسته ول
 .بروز كرده، دستگاه زيرورو شود) يماد يها مانند انفجار سيستم( يداخل يقالبهاان

كه در  ياخالق يو نيرو( يحيات يچنانچه افراد طبقات محروم سالمت مانده نيرو
 يبا آنتروپ يباشد، سيستم جديد يدر آنها زنده و باق) فصل بعد گفته خواهد شد

اگر ضعف  يول .هنه قديم خواهد شدمؤثر بيشتر جانشين اجتماع ك يكمتر و انرژ
ها باال رفته  S و عموميت فساد همه را از پا درآورده ،  و مخصوصاً شدت يانرژ

 2...!هالك فرو خواهد رفت يباشد، تمام اجتماع در شكافها

                                                 
1. Tensions internes 

) اقوام(به اجتماعات ،بلكه عنايت خاصىباشد ميو تذكروتربيت  تنها فردانسان دائما مورد مطالعه در قرآن نه .2
سرنوشت  به ضمناً آيات كثيرى كه راجع. توجه و استفاده سرشاراست خود قابل خودى به اين مطلب.هست

اقوام در قرآن نازل شده است، چنانچه با تجربيات تاريخى و مطالب فوق مقايسه شود خالى از لطف 
 .نخواهدبود

و افراد را عامل اوالً قرآن سرنوشت و تغيير حال هر قومى را صرفاً معلول وضع و رفتار خودشان ميداند 
 :شمارد اصلى مي

 هِمرُوا ما بِاَنْفُسغَيتّى يمٍ حلى قَوها عمةً اَنْعمعراً نغَيم كي خداوند نعمتى را كه بر قومى : 53/ انفال (لَم
و سرپيچى از مقررات طبيعى و تغيير ) ارزانى داشته است تغيير نميدهد مگر اينكه خودشان را تغيير دهند

انَ اللَّه اليغَيرُ مابِقُومٍ حتَّى يغَيرُوا ما بِاَنْفُسهِم و اذا اَراداللَّه : ...رنوشت را در اينصورت غيرممكن ميداندس
بدانيد كه خداوند وضع قومى را تغيير : ... 11/ رعد (فَالمرَ دلَه و مالَهم منْ دونه منْ والٍ (بِقُومٍ سوءا 

مگر آنكه وضع خودشان را عوض كنند و چون خداوند اراده بد براى قومى نمود، وسيله و محلى نميدهد 
ثانياً عامل هالكت و انقباض ). براى رد آن نيست و براى آن قوم غير از خدا ياور و نگاهبانى نخواهد بود

/ حج ... (اَهلَكْناها و هى ظالمه فَكَاَينْ منْ قَريه: اجتماعات را صرفاً ناشى از ظلم يعنى عدم عدالت ميداند
و ما كُنا مهلكى الْقُرى االَّ ... - ...) هايى كه هالك كرديم در حاليكه ستمكار بودند چه بسيار قريه: 45

  ).پيشه باشند خداوند قراء را هالك نميكند  مگر وقتى كه اهل آن ستم: ...59/ قصص (واَهلُها ظالمونْ 
چون ذخاير طبيعت بينهايت . شناسد شدن روزى و مواد اوليه نمى و انقراض را مصادف با كمثالثاً هالكت 

ها اغلب توأم با  بلكه هالكت. در روزى را قرآن وسيله خير ميداند) تقدير(است و اندازه نگاهدارى 
شَتَها فَتلْك مساكنُهم لَم تُسكَنْ و كَم اَهلَكْنا منْ قَرِيةٍ بطرَت معي: باشد مي) آنتروپى زياد(فراوانى معيشت 
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ها را كه درخوشى فرورفته بودند  و چه بسيار قريه: 58/ قصص (منْ بعدهم االَّ قَليالً و كُنَّا نَحنُ الْوارِثينَ 
هاى آنها كه جز عده كمى كسى در آنجا سكنى نگرفت و ما  هالك كرديم، پس چنين است مسكن

 ).وارث آن شديم
ابعاً مسؤوليت و عامل انقراض و هالكت را به گردن اعيان و متمكنين انداخته و در اثر فسق و فجور آنها ر

پس : 16/ اسراء (واذا اَردنĤ اَنْ نُهلك قَرْيه اَمرْنا متْرَفيها فَفَسقُوا فيها فَحقَّ علَيهاالْقَولُ فَدمرْناهاتَدميراً: داند مى
خدا بر هالك قومى تعلق گيرد اعيان و متمكنين را امر ميدهيم تا فسق و معصيت در آن قوم چون اراده 

 ).نمائيم نمايند، آنوقت هالكشان مى
ادامه حاالت (خامساً اين هالكت و انقراض و سقوط را فورى ندانسته ميفرمايد به آنها مهلت ميدهيم 

و : 48/ حج ...(كَاَينْ منْ قَرْيةٍ اَملَيت لَها و هى ظالمةٌ و: تا خوب در ظلم و فساد فرو روند) تعادل ناپايدار
و تلْك الْقُرى اَهلَكْناهم لَما  -...) هايى كه مهلت به آنها داديم در حاليكه ستم پيشه بودند چه بسيار قريه

ها را وقتى ظلم كردند تباه نموديم و براى  هو اين قبيل قري:  59/ كهف (ظَلَموا و جعلْنا لمهلكهِم موعدا 
بعد براى عبرت و امكان بازگشت آنها به راه صحيح، به ). روز هالك آنها موعد و مدتى قرار داديم

به حدى كه به زارى . خطرات و مشتقات گرفتارشان مينمايد تا بيدار شوند و شديداً احساس احتياج نمايند
/ اعراف (االَّ اَخَذْنĤ اَهلَها بِالْبأْسĤء والضَّرَّآء لَعلَّهم يضَّرَّعونَ  نا فى قَرْيةٍ منْ نَبِىو مĤ اَرسلْ: و فروتنى درآيند

و در هيچ قريه پيغمبرى براى اخطار هالكت آنها نفرستاديم، مگر آنكه اهل قريه را گرفتار خطرات و : 94
آنوقت چنانچه امكان اصالح و بازگشت منتفى شده  .)مشقات نموديم كه شايد به زارى و فروتنى درآيند

باشد، براى بار آخر فراخى و راحتى به قوم فرستاده شده و در حال غرور غفلت و مستى عشرت هالكشان 
ثُم بدلْنا مكانَ السيئَةِ الْحسنَةَ ): العملهاى داخلى حركات نوسانى قبل از استقرار تعادل و عكس(ميكنيم 
جاى  سپس:95/اعراف(عفَوا و قالُوا قَدمس ابĤئَنَا الضَّرَّآء و السرَّاء فَاَخَذْناهم بغْتَةً و هم اليشْعرُونَ حتَّى

يافتندوگفتند واقعاً كه پدران مارا سختى و ناراحتى در  تا عافيت داديم وخرمى ناخوشى رابه خوشى
 ).نيستند كه ملتفت در حالى يمسپس به ناگهان آنها را ميگير. بود رسيده

يعنى معشوق صحيح (در مقابل اين اوضاع قرآن نتيجه ميگيرد كه اگر اجتماعات بيايند و ايمان بياورند 
، درهاى بركت از )احتراز از عوامل عدم ارتجاع و موجد آنتروپى(و تقوى پيشه گيرند ) انتخاب كنند

ولكن اظهارات پيامبران را تكذيب . W )و U تصاعدىترقى (آسمان و زمين به روى آنها باز خواهد شد 
ولَو اَنَّ اَهلَ الْقُرى امنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحنا علَيهِم : اند مينماييم بنابراين آنها را گرفتار آنچه كسب كرده. مينمايند

 )96/ اعراف .(نُوا يكْسبونَالسمĤء و الْاَرضِ ولكنْ كَذَّبوا فَاَخَذْناهم بِما كا برَكات منَ
: بعد به ما ميگويد اگر قبول نداريد برويد در زمين بگرديد به ببينيد پايان كار مجرمين چگونه شده است

بگو در زمين گردش كنيد تا به بينيد : 69/ نمل (الْاَرضِ فَانْظُرُوا كَيف كانَ عاقبةُ الْمجرِمينَ قُلْ سيرُوا فى
 .تا حقيقت و حقانيت قرآن رسماً مسلم شود) ان چگونه بوده استسرانجام بدكار

بطور خالصه قرآن در تعيين سرنوشت اجتماعات، عوامل نژادى، جغرافيايى، اقتصادى و از آن جمله 
يعنى عقايد و (هاى حاكمه را عوامل اصلى و متغيرهاى مطلق ندانسته و از ايمان  رژيم حكومت و هيئت

اين عوامل اصلى را در دست افراد شناخته و . سخن ميگويد) يعنى اخالق و رفتار( و تقوى) افكار و آمال
بنابراين . وضع اجتماع هم عوض نخواهد شد) در جهت خوب يا بد(فرمايد تا افراد عوض نشوند  مى

به اينترتيب قرآن بيش از مسلكهاى دموكراسى جديد و قبل از آنها اهميت و . اند عنصر اصلى خود مردم
بنا به منطق قرآن افراد هستند كه افكار و احوال و اخالق و عوامل ديگر را . براى مردم قائل شده استاثر 
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حال افراد و روابط  يخالصه آنكه وضع اجتماع تنها ارتباط به وضع خود آن يعن
باشند در مقابل  يزنده اجتماع قو ياگر نيروها .و رفتار آنها با يكديگر دارد

مناسب  يالعملها هميشه عكس يو حمالت دشمنان خارج يطبيع يمشكالت و بالها
كننده و يا ماليم و  كه يا شديد و دفع يهاي العمل عكس .ابراز خواهند داشت

م اجتماع از خارج محكو .دهنده بوده اجتماع را غافلگير و مغلوب نخواهد كرد توافق
به (كه عدالت  دهد ميرخ  يانحطاط و انقراض وقت .شود مين يبه زوال و مرگ حتم

ناقص  يها و معشوقها اجتماع ممكن است با هدف .از بين رفته باشد) اعم كلمه يمعن
مابين حالت سالمت و رشد و حالت  يبماند و وضع تعادل برزخ يو قوانين نارسا باق

د پايدار توان مين يم و بدون عدالت اجتماعبا ظل يضعف و ركود احراز نمايد، ول
 .1باشد

 يكه سالم و عاشق باشد تعطيل بردار نيست و گرفتار هجوم آنتروپ يا جامعه يترق
ديديم طبيعت خود ضامن ايجاد احتياجات  كه طوري بهزيرا  .و اضمحالل نخواهد شد

 يبرا .شتنخواهد گذا يو رخوت آنتروپ يتازه بوده، آنها را در سير يو معشوقها
حيات  ياجتماع زنده متعادل هر روز مسايل و مشكالت تازه پيش خواهد آمد و نيرو

 .بر آنها خواهد دميد يا تازه
  
  

                                                                                                                   
بنا به منطق قرآن وقتى . دهند ايجاد مينمايند يا عوامل خارجى را در جهت سود يا زيان اجتماع تغيير مى

، جمعيت كشور و نيروهاى نظامى اى را فراگرفت و خرابى به حد افراط رسيد ها و فساد، افراد جامعه گناه
و تأسيسات كشورى با تمام وسايل و مكتسبات قبلى و معلومات قادر به جلوگيرى از بدبختى و هالكت 

: اعتنايى تلقى ميكردند سخت دامنگيرشان خواهد شد دير يا زود آنچه را كه با تمسخر و بى. نخواهد بود
كَيف كانَ عاقبةُاَلَّذينَ منْ قَبلهِم كانُوا اَكْثرَ منْهم و اَشَد قُوةً و اثارا فى االَرضِ فَينْظُرُوا  اَفَلَم يسيروا فى

فَلَما جاءتْهم رسلُهم بِالْبيِنات فَرِحوا بِما عنْدهم منَ الْعلْمِ و حاقَ . الْاَرضِ فَما اَغْنى عنهم ماكانُوا يكْسبونَ
آيا سير در زمين نميكنند تا ببينند پايان كار كسانى كه پيش از آنها : 82- 83/غافر(وا بِه يستَهزِؤنَ بِهِم ماكانُ

نيازشان نساخت،  بودند و جمعيت و قوت و آثار بيشترى در زمين داشتند و آنچه بدست آوردند بى
ات خود دلخوش ها آمدند به معلومات و اطالع چگونه بود؟ سپس موقعى كه فرستادگان ما براى آن

  .را فرا گرفت شدند و آنچه استهزاء مينمودند باالخره آنها
). دنيا با كفر باقى ميماند ولى با ظلم باقى نميماند(الكُفرو ال يبقى مع الظُلْم  الدنيا يبقى مع: حديث نبوى .1

اى كه  گوينده! اشدب مياين كالم در عين صحيح و عميق بودن چه نشانه بارزى از انصاف گوينده آن 
خود آورنده دين است ميگويد دنياى مردم بدون دين اداره شدنى و باقيماندنى است، ولى بدون عدالت 

  .فانى شونده است
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 ترموديناميك در اخالق
  
  

كه اقتصاد  طور همان .عقيده جديد بر اين است كه اخالق از اقتصاد جدا نيست
به اينكه اخالق  .آنها جدا نيست يراد و طرز زندگاجتماع از تربيت و فعاليت اف

 .نداريم يباشد كار يو ماد يداشته باشد يا تابع عوامل اقتصاد يدين يگاه معنو تكيه
يك سلسله اعمال و آداب را  كنند ميرا تعقيب  يكه هدف يهمينقدر در هر اجتماع

در  .گويند ميق مجموع اين مقررات را اخال .و يك سلسله را مذموم دانند ميمقبول 
در  يزندگ ياين فصل نظر اينست كه از دريچه ترموديناميك و براساس قوانين طبيع

است كه از عهده آن  يمهم و كار بس مشكل يادعا .اخالق بحث كنيم باره
 .هرچه باشد عمل به از عدم است يآئيم، ول يبرنم
  
  

 تفاوت انسان با حيوان -7 .1
ديم كه رفتار و خلقيات افراد يك جامعه تأثير نكته برخور اين به 4-6در بند 

مانند اجسام  توان ميو فرد انسان را ن .در وضعيات آن جامعه دارد يا العاده فوق
 .، حساب كردنمايد ميعمل  يحيوان كه طبق غرايز نسبتاً ثابت طبيع يو حت يشيمياي

سان با و اختالف ان يدر اين مبحث نيز در تشخيص مراحل مختلف عشق، باز جداي
بنابراين الزم است اين تفاوت و اصوالً ريشه تفاوت را  .حيوان ديده خواهد شد

 .جستجو نمائيم
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اشتراك  ياز صفات و خواص فيزيولوژيك و حيات يانسان با حيوان در بسيار
عالوه بر آن در ساختمان و در طرز كار اعضاء  .توليدمثل -تبادل -تغذيه :دارد، مانند

وجوه ) پستانداران(از حيوانات  يهاي با دسته ياختصاص ورط به يو داخل يخارج
 .دهد مينشان  يشباهت زياد

 -است دو پا  يمثالً انسان حيوان :اند وجوه اختالف انسان با حيوان را متعدد گفته
انسان  -است ناطق  يانسان حيوان -است متفكر و مخترع و مبدع  يانسان حيوان

است كه سرعت تكامل در او به  يانسان حيوان -و اهل انس  ياست اجتماع يحيوان
  ...رسيده است و غيره يكرده به امتيازات بارز كنون يناگهان يترق يطور انفصال

مترادف و  يا غلط نباشد و تا اندازه يك  هيچاين امتيازات و اختالفات شايد 
 .دهد ميهيچكدام منشاء و مبدأ اختالف را نشان ن يمتضمن يكديگر هم درآيند، ول

از  يضمناً هريك از آنها در بعض .بلكه وضع موجود و اختالف مشهود را ميرساند
وجود داشته، مختص و تنها امتياز انسان ) به درجات ضعيف يمنته(حيوانات 

 .د باشدتوان مين
تشريح نموده و  1328در سال  يدر يك سخنران كه طوري بهبعقيده نگارنده 
مد، منشاء اختالف و امتياز انسان بر حيوان در ضميمه خواهد آ يخالصه آن سخنران

كه به جد اوليه  ياز روز .»است مختار يانسان حيوان« .باشد مي »اختيار«خصيصه 
در جهت (تجاوز نمايد  يانسان باالجبار اختيار داده شد كه از حدود غرايز ثابت طبيع

دريج اهل ، يكمرتبه ارابه تكامل او سرعت و جهش پيدا كرده، به ت)يمثبت يا منف
از  .انس، نطق، هنر، عاطفه، حافظه، فكر، ابداع، اجتماع، علم، تمدن و غيره گرديد

) و شايد مضمحل(را بگيريد در همانجا متوقف ) يو آزاد(نوع انسان اگر اختيار 
 .خواهد شد

كه مابين انسان و حيوان وجود  ياثبات اين مطلب و ارتباط اختيار با وجوه اختالف
ممتاز ميان حيوانات كرده است، در ضميمه بحث  يز هر لحاظ فرددارد و او را ا
 يببينيم اختيار چه تأثيرات) اعم يالبته به معنا(اينجا فقط به لحاظ عشق  .خواهد شد

 .انسان داشته است يرو
ها و  د باشد كه برطبق فعاليتتوان مي يمطلوب و معشوق حيوانات صرفاً چيزهاي

، يغذا، آب، فرار از دشمن، حس جنس :شود ميبه آن سمت كشيده  يغرايز طبيع
حيوانات مانند زنبور عسل و  يكه در بعض يغرايز اجتماع يا حفظ اوالد و يا پاره
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ها طبق قاعده و اندازه تقريباً اليتغير  مورچه و غيره وجود دارد و هريك از اين كشش
 .نمايد ميعمل 

 يها خود مطلوب يگاه عصبالعاده مغز و دست اما انسان اوالً در نتيجه رشد فوق
 .نمايد ميادراك و طلب  يكل يها فوق را، هم به جنبه خاص و هم به مفهوم

كه دارد، درجه خواهش و يا قدرت جاذبه و ميل  يثانياً بنابه اختيار و آزاد
 يحيوان يو طبيع يغريز ي، از حدود اقتضاشود ميكه مابين او و آنها برقرار  يتركيب

اشتها طالب غذا  يمثالً بيش از احتياج و حت( .شود ميزيادتر  تجاوز يافته كمتر يا
بيش از يكبار در سال يا دو بار در  يخيل .، يا بالعكس به رياضت ميگرايدشود مي

يا بالعكس  .نمايد مي يو نزديك يميل جنس باشد ميسال كه تناوب معمول زايمان زن 
 )نمايد ميعزوبت اختيار 

 يها ها و مطلوب ، يك دنيا فعاليت يعصب ثالثاً تشكيالت وسيع دستگاه
از حدود ادراك حيوانات  يپسيكولوژيك از نوع احساسات و عواطف كه خيل

رنج ميبرد، بلكه از  يو تشنگ ياو فراهم آورده، نه تنها از گرسنگ يتر است برا عظيم
او خنده و  يبرا .نمايد ميو ترس و يأس و شكست و غيره نيز فرار  يغصه و نگران

و  يشده كم يطبيع يط، اميد و حيثيت، محبت و غيره نيز جزو احتياجات قطعنشا
فيزيولوژيك  يها و فعاليت يحالت مزاج يرو يا العاده هريك تأثيرات فوق يزياد

 دهد ميامريكا نشان  يمربوط به بيمارستانها يآمارها كه طوري به .كند مياو ايجاد 
 ي، ابتالهاشود ميبهتر  ياض جسماز امر يهر قدر رشد اجتماع بيشتر و جلوگير

 يخورد و خوراك و حيوان يكه احتياجات ماد يو روز .دارتر ميگردد دامنه يروح
او به  يخود را خوشبخت ندانسته، احتياجات روح وجه هيچ بهبشر تأمين گردد تازه 

 .نمايد ميعرض اندام  يوجه بسيار حاد
و محسوس و  يه كمابيش مادك يحيوان يطبيع يها رابعاً انسان عالوه بر مطلوب

از طريق تقليد  يخود احتياجات پسيكولوژيك يا نفسان ي، براباشند ميمربوط به بدن 
تخيل و يا از راه تفكر  يالذكر و يا رو يا تعميم و يا تغيير مشهودات و مفهومات سابق

و بعد طالب و  كند ميو ايدآل درست  يو تعليم ايجاد نموده، موضوعات غيرماد
 يقلم نقاش و قريحه شاعر در كار آمده از يك صورت معمول .شود مينها عاشق آ
حسن فرو  يو با تخيالت و تجليات خود معشوق را در دريا سازد مي يا پريچهره

كه او را  يبه وصف و طلب باغات و مناظر .آورد يبيرون م يمعبود صورت بهبرده، 
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را  يو توسعه و تنظيم صداهاي تكرار .اندازد، ميپردازد يبه ياد خوراك و مشروبات م
مجالس انس و محبت كه وضع  .كند ميكه به گوشش خوش آمده است تعقيب 

 يقدرت و سلطه و رياست كه مزه پيروزيها .دهد ميخانواده را ايجاد نمايد تشكيل 
 .شود ميخود مطلوب و معشوق  يخود او را بر شكار يا بر دشمن به ياد آورد به

رحم و عفو، خشم و انتقام، حسادت و شهرت و  .شود يمكسب پول به نفسه هدف 
به حس  يآميز منته ينگران يها كشف تاريكي .غيره محبوب شخص ميگردد

 .آيد يو امثال آن پيش م ي، نوع دوستيوطنپرست .ميگردد يطلب و دانش يكنجكاو
 يقياس حيوانات، چه آنها كه ضرور ترتيب ادامه احتياجات انسان به به اين

العاده زيادتر شده، به  فوق كند ميت و چه آنها كه خود جستجو يا خلق اس يزندگ
، بر سرعت رشد و سطح نمايد مينسبت وسعت و شدت عمل كه هريك ايجاب 

 .شود ميتكامل انسان افزوده 
  

 انسان يها انواع عشق -7 .1 .1
 ين روو انسا باشد ميحيوانات  يها ها و معشوق از موارد باال مورد اول همان مطلوب

 يغيراراد يتنفس و ساير وظايف بدن يمثل احتياج به هوا برا(نمايد  ينم يآن دخالت
 )انسان

ضرب »ضريب اختيار«در يك  يحيوانات است ول يها مورد دوم از نوع مطلوب
 .يابد يتغيير م يشده و تا حدود وسيع

ه پايگا يوابسته به سلسله اعصاب و دارا ييعن يو درون يمورد سوم نيز غريز
تأثير اختيار انسان شدت و ضعف پيدا كرده تا  منتها مانند مورد دوم تحت .است يماد

و تربيت و تلقين تأثيرات سريع و  .تحت كنترل اراده و افكار او قرار ميگيرد يا اندازه
 .آن دارد يرو يوسيع

مورد چهارم صددرصد زائيده اختيار و محصول تمايالت و تخيالت و افكار 
 كند ميبه شخص پيدا  يچون تعلق و بستگ .و مخصوص به انسان است دباش ميانسان 

مؤثر در سراسر اعمال و  يو گاه .باشد ميو منبعث و تراوش يافته از تمام وجود او 
انواع ماقبل ايجاد عشق و تعصب  يبيشتر از معشوقها يو خيل شود ميديگر  يعشقها

شوند دست بردارند تا از  اشخاص از مال زودتر حاضر مي .نمايند مي يو فداكار
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اگر (جان  يايستند تا پا يعقيده بيشتر م يپا .)احراز كرده باشند ياگر نام(نامشان 
 .)عقيده پيدا كرده باشند
فوق كه با تقريب و اجمال به چهار دسته تقسيم شد، با  يها درهر حال معشوق

فعاليت كه در كه دارند از بابت كشش و ايجاد تكاپو و  يو كيف يهمه اختالفات كم
 .ندارند ي، با هم فرق اصولشود ميكه بعد حاصل  يو اطفاء عطش نمايد ميانسان 

كه داشته باشد رفته ابراز  يانسان بدنبال هريك از آنها به فراخور عالقه و عشق
 يبعض يرا فدا يمعاوضه بيافتد بعض يپا يو وقت نمايد ميكوشش و صرف مال 

 .پيمايد يرا م يهركدام يك مدار يخالصه آنكه برا .نمايد ميديگر 
  

 يانسان يها مكتسبات عشق -7 .1 .2
باشد چگونه خواهد بود؟ آيا آن  ياما به لحاظ رأس سوم مدار كه منتجه و مكتسب م

بزرگ يا  يدرنظر طالب به يك نسبت تصنع ياند ول يو واقع يكه طبيع يمطلوبهاي
ت بزرگ يا كوچك اند آثارشان در وجود شخص نيز بهمان نسب كوچك شده

كه اصالً مصنوع يا مفهوم خود شخص بوده ممكن است در  يخواهد بود؟ مطلوبهاي
در پايان مدار در نهاد  يداشته يا نداشته باشند، چه نوع اثر يخارج وجود و واقعيت
 ميگذارند؟ يخواهند گذاشت؟ و آيا اصالً اثر يشخص و در خارج باق

كه در نتيجه فعاليت  يته شد اثر رشد و ورزشگف 4-5كه دربند  يا گانه از آثار سه
به اعمال و اعصاب دارد،  يآن چون بستگ يو نتايج خارج شود ميوصال حاصل 

و او را  ماند مي ياثر اول نيز كه بر دل شخص باق .البته تأمين شده و مسلم خواهد بود
 يه جاتر نسبت به معشوق خواهد ساخت، ب تر و عاشق تر و مأنوس رفته متناسب رفته

درهر حال ساختمان شخص را  .، ولو معشوق موهوم باشدباشد ميخود محفوظ 
شخص  يبرا ييك تغيير و اكتساب .خواهان و متناسب با آن موضوع خواهد ساخت

كه در نتيجه پيوند عاشق موجود با  ياما تركيب و محصول .حاصل خواهد شد
نبايد انتظار داشت چه صورت خواهد داشت؟ البته  شود ميمعشوق موهوم تشكيل 

يك تركيب صددرصد  يبا يك كميت وهم يكه حاصل جمع يك كميت حقيق
واقعيت و حقيقت معشوق به آن اندازه كه در آن واقعيت، فايده يا ضرر  .شود يحقيق
 كه) فيزيولوژيك( يجسمان يها اعم از معشوق .باشد كار خود را خواهد كرد يعلم
 ينفسان يها كرده باشد و يا معشوق وهم و خطا غير از آنچه هست جلوه به
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 يكه فعل و انفعال و تركيب آنها در سلسله اعصاب و مراكز روح) پسيكولوژيك(
زايد يا نامناسب خورد،  يپرست بود و غذا اگر شخص شكم .شخص خواهد بود

و اكتساب مزاحم رشد در بدن شخص خواهد  يالبته آن مازاد يا مخالف، تأثير تخريب
اگر شخص به خيال آب عقب سراب رفت البته به آب و به همچنين  .گذاشت

يا درك خواهد  .از پا خواهد افتاد ياكتساب مثبت نخواهد رسيد و پس از دوندگ
كرد و حسرت خواهد خورد يا تا آخر عمر ادامه داده از طلب و وصول به چيز ديگر 

ان بود البته رشد انس ياگر معشوق موجود و منطبق بر احتياج واقع .باز خواهد ماند
آرزو و  يول .، كه زاينده و پيش برنده باشد را خواهد داديتركيب و محصول حقيق

كشيده شده  يو دربدر يكه خواهان موهوم باشد ناچار به گمراه يطلب كس
 .1مطلوب و منظورش برآورده نخواهد شد

اگر تا بحال در انتخاب معشوق و  .اينجا است كه سر اختيار به سنگ ميخورد
 يان عشق و فعاليت در وصول به آن آزاد بود، در پايان مدار حقيقت و اثر واقعميز

اعمال و زحمات شخص به لحاظ  .2آيد يحاصل و حساب م يو پا شود ميآشكار 
نخواهد  يسعادت به هدر رفته با مكتسباتش قادر به چيز وصال به مطلوب و تأمين

 .3بود
ب در تشخيص و در انتخاب آن طال ياما اگر مطلوب واقعيت و وجود داشت ول

رفته بود، البته نتيجه و تركيب يا  يدچار اشتباه شد و در خالف جهت منظور واقع
به زيان او تمام شده آنچه خرج كرده و آنچه  ياكتساب باز دست خواهد داد، ول

                                                 
ليبلُغَ فاه و ماهو اء لَه دعوةُ الْحقِّ والَّذينَ يدعونَ منْ دونه اليستَجيبونَ لَهم بِشَيئىٍ االَّ كَباسط كَفَّيه الَى الْم .1

او است و  سوي بهخواهش و تمناى حق براى او و :  14/ رعد ( ضَاللٍ  بِبالغه و ما دعاء الْكافرينَ االَّ فى
مگر مثل كسى كه دو دستش را . كسانى كه غير از او را ميخواهند چيزى براى آنها برآورده نميشود

در صورتيكه آب بدهان او نخواهد رسيد و خواهش و دعاى  بطرف آب دراز كند كه آب بدهانش برسد
  ).كافران در گمراهى محض است

2. هبسحةٍ يقيعرابٍ بم كَسمالُهالَّذينَ كَفَرُوا اَعو لَم ذا جائَهتَّى اح الظَّمانُ ماء  هنْدع اللَّهدجو ئَاًوشَي هجِدي
فَّهفَو هسابدر زمين هموار، تشنه . و كسانى كه كفر ورزيدند عمليات آنها مانند سراب است:  39/ نور ... (ح

پس حسابش تمام و . يابد آنرا آب ميپندارد و چون به آن ميرسد ميبيند چيزى نيست و خدا را در آنجا مى
  ...)كمال تأديه ميشود

3.  ...ممالُهاَع بِطَتا ...بنابراين ...)پوچ ميشوداعمال آنها هدر ميرود و :...217/بقره... (حمونَ مرقْدالي
  ...).اند، ندارند توان نگه داشتن آنچه را كه به دست آورده:  18/ ابراهيم ... (كَسبواعلى شَيئىٍ
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 يرا كه جا يهاي به بار خواهد رساند كه ذخاير و سرمايه يزحمت كشيده است ثمر
 .1برد يوده است از بين مديگر تحصيل نم

 و تشخيص حق از باطل يو بد يخوب يمعيار مثبت محسوس برا -7 .2
مردم از دريچه احساسات با مالك سليقه و ذوق بخواهيم  يها معشوق در باره يوقت

ها وجه مشترك و  همه سليقه مشكل است بتوان ميان اين يقضاوت نمائيم، خيل
و انطباق با واقع  يموضوعات از نظر علم يا پاره تازه اگر نسبت به .پيدا كرد يمقبول

و  ينظر يها طور در معشوق همين .حكم به صحت آن داد توان ميتوافق ديديم باز ن
صاحب  .نيست يقاطع دادن كار آسان ينيز رأ يو مذهب يو فكر يمعتقدات اخالق

بت هر عقيده و مسلك با هزار دليل و فلسفه حقانيت خود و بطالن سايرين را ثا
 .كند مي

از اين راه به نتيجه نخواهيم رسيد، شايد به شك و حيرت هم بيفتيم كه اصالً 
مطلق در دنيا وجود دارد يا آنكه نظريات كامالً  طور بهخوب و بد يا حق و باطل 

كه  يبوده، جا دارد با اوضاع و اشخاص عوض شود و هر فرد بدنبال معشوق ينسب
 .عشقش كشيده است برود

  
 يفرمول كل -7 .2 .1

 .معيار و مالك تشخيص را، وجود و حقيقت خود و حقيقت خودمان قرار بدهيم
توقع نداشته باشيم حقايق خارج، واقعيت و استحكام و اطالقشان بيش از نفس ما 

 يخوراك و خواب و ساير احتياجات ماد در بارهكه  طور همانآنوقت  .باشد
در لزوم و  ينشده، شك يفلسف يها و سفسطه يفكر يها هيچگاه دچار وسوسه
خارج هم اگر ارتباط  يها و وجودها انديشه در بارهكنيم،  واقعيت آثار آن نمي

با وجود و حيات خودمان پيدا كرد، زياد مته به خشخاش ) ارتباط مثبت محسوس(
 .رويم ينم يو اثبات علم ينگذاشته، دنبال اقناع فلسف

خودمان قابل انكار نيست،  يبرا ياتحي يها فعاليت يكه وجود ما يعن طور همان
اعم از اينكه در  .المجموع جزء مسلمات شده است حيات نيز من حيث يسير تكامل

                                                 
فُسهم فَأَهلَكَتْه و ما هذه الْحيوةِالْدنْيا كَمثَلِ ريحٍ فيها صرٌاَصابت حرْثَ قَومٍ ظَلَموا أَنْ مثَلُ ما ينْفقُونَ فى. 1

مهونَ  ظَلَمميظل مهنْ اَنْفُسلك و آنچه در راه زندگى اين دنيا خرج ميكنند مانند  مثل:  117/ آل عمران (اللَّه
اند اصابت نمايد و آنرا  بادى است كه در آن آتشى باشد و به خرمن قومى كه به نفس خود ستم كرده

  ).اند ولكن خودشان بر خود ستم روا داشته. ه خداوند به آنها ظلم نكرده استهالك سازد، در صورتيك
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آنچه مسلم است  .باشد ييا خيال ييك اصل حقيق  1يو نهاي يغاي حيات غرض
تنوع و  يكه جهت توسعه و تكامل يعن يباالخص انسان در جهت موجودات زنده و

اين توسعه و تكامل البته در نتيجه بروز تركيبات  .روند ه و ميتفصيل است پيش رفت
از تكرار بينهايت  يقرون متماد يخود در ط ياست كه هريك در جا يجديد
كه خود يا عمل  يهر تركيب .شمار بدست آمده است در افراد بي يزندگ يمدارها

بوده  ياقعآن موجود و محسوس باشد ناچار نتيجه پيوند عاشق با يك معشوق مثبت و
 .است

خواهيم و ميكنيم قرار را بر همين اصل  آنچه مي يبنابراين از حاال به بعد هم برا
 يرا اوالً در جهت حفظ و بقا) فرد يا اجتماع(كه انسان  يهر معشوق .گذاريم مي

حيات تقويت كرد و ثانياً در جهت رشد و توسعه سوق داد، خواهيم گفت آن 
الهام بشر باشد واقعيت و حقيقت  يزه يا تفكر يا ادعامعشوق ولو مخلوق ذوق يا غري

اگر انسان و حرف  .با ساختمان فطرت انسان متناسب است شود ميمعلوم  ييعن .دارد
 .زدن انسان راست است آنهم راست است

و تفكيك حق از  يو بد يتشخيص خوب يمعيار مثبت محسوس برا شود مياين 
مؤثر و مفيد بود ) لحاظ اجتماع و تكامل نسل و مخصوصاً به(هرچيز كه عمالً  .باطل

منجر به ضعف و فساد و  يخوب است و حق و اگر پوچ و يا مضر درآمد يعن
البته مالك قضاوت، اجتماع و  . 2هالكت و يا توقف و تنزل گرديد، بد و باطل است

و تحميل يك فرد يا يك اقليت  يموجب برتر يچيز اگر .اكثريت خواهد بود يرو
را بهم زد باز بد  يو حقوق عموم يين گرديده و حساب عدالت اجتماعبر ساير
 يعجله كرد يا در زمان كوتاه و رو ضمناً در تشخيص اثر و فايده نبايد زياد .3است

 ي، گذشتن زمان كافيعلم يها افراد مخصوص قضاوت نمود بلكه مثل ساير قضاوت
 .و تأثير متوسط الزم است

                                                 
1. Finalite 

باشند  قرآن در وصف منافقين كه زبان چرب و نرم و دل سياهى دارند و عناصر خطرناك اجتماع مي. 2
بقره (و النَّسلَ و اللَّه اليحب الفَساد  و اذا تَولى سعى فى الْاَرضِ ليفسد فيها و يهلك الحرْثَ: چنين ميفرمايد

و چون به واليت و حكومت برسد به كوشش در زمين ميپردازد تا فساد و تباهى در آن بنمايد و : 205/ 
  ).در صورتيكه خداوند فساد را دوست ندارد. محصول زحمات مردم و نسل آنها را هالك نمايد

چنين است خانه :  83/ قصص ... (الْاَرضِ و الفَساداً ها للَّذينَ اليريدونَ علُواً فىتلْك الدارالخرَةُ نَجعلُ. 3
  ...).آخرت، آنرا براى كسانى قرار داديم كه در زمين پى برترى بر سايرين و فساد نباشند
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نسل  يو رشد شخص و بقا يه مفيد به حفظ سالمتك يپس معشوقها و مشغوليتهاي
بلكه موضوع آنها نيز  باشد مياجتماع شود نه تنها مشروع و مقبول  يو قدرت و ترق

را در دستگاه طبيعت اشغال  يواقعيت و سنخيت با حقيقت انسان داشته، محل
 1.نمايد مي

و طبيعت  و معيار حق و باطل همان قرار خلقت يو بد يبه اينترتيب ميزان خوب
 .شود مي 2ياختصاص طور بهو فطرت و خميره انسان  يكل طور به

 
 :چند نمونه -7 .2 .2

 :سنجيم ياز صفات و اعمال را م ينمونه بعض طور بهاينك بر اساس معيار فوق و 
زيرا  .و تكبر است يسرآمد فضايل عشق و پرستش و سرچشمه معايب خودخواه

ت و تكامل موجودات زنده همان عشق و محبت و ها و اكتسابا كه ديديم منبع فعاليت
كه بدنبال  يبا عشق و حركت .است كه موجود به خارج از خود ابراز ميدارد يا عالقه

و حد (كه در آن عشق  يا فرد يا جامعه .نمايد مي تر كاملآن پايه به پايه خود را 
                                                 

عه در قرون در واقع اين همان اصل پراگماتيسم يا مكتب اصالت عمل است كه اروپائيان ميگويند اول دف .1
ولى از قديم . اعالم گريده است S.Schiller ,J.Dewey  W.James,اخير از طرف دانشمندانى مانند

مجله فروغ  -رجوع به مقاله پراگماتيسم در اسالم (اين اصل اساس و هدف كليه اديان برحق بوده است 
كه از باال فرستاده (ب روان قرآن در يك تشبيه زيبا و در عين حال ساده و رسا حق را قياس به آ). علم

كه در تدارك زينت (و يا به فلز مذاب زرگران ) ميشود و هر نهرى را به اندازه خود از آن جارى ميسازد
آيد مصداق باطل ميداند و  گرى درمى نموده، كفى كه روى آنها به جلوه) يا تحصيل متاعى    ميباشند

منتشر ميگردد، ولى باطل مانند كف محو و نابود  باالخره ميفرمايد حق كه براى مردم است در زمين
النَّارِ اْبتغاء  ه فىاَنْزَلَ منَ السماء ماء فَساَلَت اَو ديةٌ بِقَدرِها فَاْحتَملَ السيلُ زبداً رابِياً و مماتُوقدونَ علَي: ميشود

ضْرِبي ككَذل ثْلُهم دبتاعٍ زم ةٍ اَولْيكُثُ  حمفَي النّاس نْفَعاما ياَم و فاءج بذْهفَي دا الزَّبلَ فَاَمالْباط قَّ والح اللَّه
يكى آب كه از باال . دراينجا ذكر دو تشبيه شده است). 17/ رعد (اللَّه اَالَمثالَ اْالَرضِ كَذًلك يضْرِب فى
شايد بتوان گفت اين مصداق حقايق دينى (اجات آنها ميرسد آيد و به مردم بحسب استعدادها و احتي مى

ديگر فلز مذاب كه خود مردم با حرارت و زحمت آنرا از حالت جامد خشن بصورت مايع مسخر ). است
تشبيه . آورند و منظورشان يا زينت و ذوقيات است و يا متاع معيشت و احتياجات در ظروف خود در مى

  .آورد به ياد مى باشد ميكه نتيجه زحمات و تحقيقات بشر دوم حقايق علمى و صنعتى را 
فَاَقم وجهك للدينِ حنيفاً : اين ميزان و قرار را قرآن نه براى اخالق تنها، بلكه براى دين گذاشته است. 2

طْرَتخَلْقِ فديلَ لها التَبلَياَلَّتى فَطَرَ النَّاسِ ع ينُ ال اللَّهالد كذل ونَ اللَّهلَمعنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ اليلك و م30/ روم (قَي 
برپا و مستقيم بدار وجهه خود را براى دين در حاليكه مايل و گراينده و متحرك باشى بر فطرت و : 

چنين است دين محكم نگاه . تبديل در خلقت خدا نيست. سرشت خدا كه طبق آن مردم را سرشته است
  ).باشد، ولكن بيشتر مردم نميدانند اس فطرت بشر مىدينى كه براس -دارنده 
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 ينشان .وجود نداشته باشد، راكد و روبه هالكت است) پرستش يعشق يعن ياعال
 يديگران و فداكار يمايه گذاشتن از خود برا يعشق يا پرستش همان انفاق يعن

خاطر مقصود يا  يو صرفنظر كردن از خود برا يكه روح فداكار ينژاد .باشد مي
معشوق را نداشته باشد، عشق ندارد و محكوم به ضعف و اطاعت و اسارت ديگران 

را در اين  يچيز ديگر جز خود است كه يو تكبر صفت كس ياما خودخواه .1است
خود  يبرا يخود را كاف .آورد يبيند و نميخواهد و ايمان و احترام نم يعظيم نم يدنيا

در همان حال بينهايت كوچك  ياست كه چنين آدم يطبيع .و بزرگ ميشمارد
اصالح و  ينمايد تا به حركت برا ياحساس احتياج و نقص و عشق نم .خواهد ماند

مناً چون شخص خود را بزرگ و برتر ميداند، ميخواهد ديگران ض .تكميل درآيد
ترين مراحل كمال  يترين و منفورترين آدم كه از ابتداي بدبخت !او بشوند يفدا

ها را  محروم خواهد بود و در كشاكش خطرات مخوف روزگار سياهترين سرنوشت
 .2خواهد داشت اين شخص است

زياد دارد كه متأسفانه  يها اع و وجههانو ييا خودپرست يالبته تكبر و خودخواه
 - حسادت -يخودبين -نخوت( باشد ميدامنگير طبقات اجتماع ما  يخيل

تحقير مشاغل سايرين و تخفيف  -ديگران يو فراموش ياعتناي يب -يفروش فضل
عالقه به تعريف و  -و عدم گذشت  يجوي كينه - يتعريف نفس و پرحرف -همكاران

 .)...اهانتو تنفر و خشم از  -تملق 
از عزت نفس و قبول  يتفريط در مقابل آن افراط، استعفا ينقطه مقابل تكبر يعن

رهاكردن كاروان  يزيربار ذلت و ننگ رفتن، يعن .باشد مياسارت و حمايت ديگران 
 شود ميو دست دراز كردن پيش ديگران  يطفيل يكه حاضر به زندگ يكس .تكامل
باره محروم كرده  آن يك يصرف، و از مزاياخود را من يحيات يمدارها ياز اجرا
كه  يكسان يرو در سالمت و سعادت به .مرگ دادن است در واقع تن به .است

همسايه استقالل و  يشخصيت خود را به نان و جان بفروشند و بخواهند به پايمرد

                                                 
هاى عرفانى و تصوف كه منحصر به بدايع شعرى و رياضت و انصراف از لوازم زندگى  همچنين عشق .1

باشند با وجود تمام ارزش هنرى و فكرى، مادامى كه فاقد آثار عملى خارجى و مكتسبات واقعى  مى
  .باشند به حساب نخواهند آمد

آيا منزلگاه : ... 60/ زمر (« اَلَيس فى جهنَّم مثْوى للْمتَكَبِرينَ؟...»با يك طعنه و بداهتى سؤال ميكند  قرآن .2
  )متكبرين جايى جز جهنم ميتواند باشد؟



  
  
  
  
  

  379  ـــــــــــعشق و پرستش  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ين خيانت تر بزرگميشوند  يكه مرتكب چنين عمل يدول .1عظمت يا بند بسته است
 .نمايند يو مخصوصاً به نسل و نژاد و به خود م را به ملت

و پدر و مادر گرفته تا همسايه و هموطن و  2محبت و خدمت به نوع، از اوالد
چون موجب حفاظت و تربيت افراد و پيوند و استحكام اجتماع در راه بقا و  همنوع،

و  3يو بدگوي يبرعكس حسادت و بدخواه .، البته ممدوح استباشد مي يترق
چون اثر  نمايد ميپست و اجتماع را متفرق را آنصاحب  كه يو صفات يچين سخن

 .د مذموم نباشدتوان ميمخالف سير تكامل انسان را دارد، ن
اثر آنها  6در فصل  .باشد ميتبعيض و ظلم حتماً باطل  .انصاف و عدالت حق است

حق هر  ياعطا يعدالت يعن گويند ميحكما  .ديده شد يو اجتماع يبه لحاظ اقتصاد
در منطق  .طبيعت ميگيريم يعدالت را توافق و تبعيت از قرار كل يبه بيان طبيع .ذيحق
و متضمن مساوات و انصاف و  .قبول و رعايت مشيت خالق ينيز عدالت يعن يدين

مترادف  يبا بيان طبيع يبيان دين .باشد مي يو منافع شخص ياحتراز از اغراض نفسان
ضامن بقا و كمال بوده خالف آن كه ظلم است،  ييزاست كه چ يآيد و قهر يدر م

 .شود ميها  يموجب تمام زيانها و بدبخت
 .صحبت خواهد شد يبعد يراجع به انفاق و احسان و خست و بخل در بندها

حتماً خوب است چون وسيله بسيار مؤثر در رشد و  يطلب و دانش يكنجكاو
 .باشد ميو قدرت بشر  يراهنماي

مانند تخديرها به ضرر مكتسبات و  يمصنوع يها حريكو ت يافراط يعشقها
 .شود ميرشد فرد و اجتماع تمام 

                                                 
حقا كه با عقوبت دوزخ برابر است رفتن به پايمردى همسايه در بهشت، : سعدى در شعر خود كه ميگويد .1

  !الً به پايمردى همسايه كسى را در بهشت راه نميدهنداص. اشتباه ميكند
در خبر است كه حضرت موسى از خدا سؤال كرد كدام عبادت درنظر تو عزيزتر است؟ خطاب رسيد . 2

  ).دوست داشتن بچه يعنى همكارى با خدا در حفظ و رشد نسل! (دوست داشتن كودكان
ميفرمايد آيا ميل داريد برادرتان ميته . رآن شده استدر ذم غيبت كردن يك تعبير روانشناسى دقيقى در ق. 3

). 12/حجرات...(اَيحب اَحد كُم اَنْ ياْكُّلَ لَحم اَخيه ميتاً فَكَرِهتُموه(باشد و شما گوشت او را بخوريد؟ 
 آيد، يكنوع ارضاى حس خودخواهى و برترى كردن و بدگويى سايرين خوششان مى اينكه مردم از غيبت

مثل . ميخواهند ديگرانرا پائين بياورند و پست به بينند تا خودشان باالرفته باشند. از طريق منفى است جويى
البته اين منتهاى دنائت اخالقى است و صرف . اينكه با خوردن گوشت مرده شخص بخواهد چاق شود

  !ميدهد نظر از مضرات و آثار خارجى چقدر داللت بر پستى همت شخص دارد و او را تنزل



  
  
  
  
  

 »مباحث بنيادين«،  )1( مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  380

 

 يعشق به زن و اعمال شهوت چنانچه به منظور و مندرج در ازدواج باشد و منته
 .را گرم و بارور نگاهدارد، البته ممدوح است يبه توليد نسل شود و كانون خانوادگ

ء و مانع ازدواج و مخرب خانواده ميگردد كه فحشا يو هوسباز يصرف عشقباز يول
 1.در جهت خالف طبيعت و نامشروع است

آور كه ايجاد نشاط  انگيز و ساير مشغوليات كيف طرب يها يآوازها و موسيق
 يرفع خستگ گويند ميها را از ياد ميبرد و  ، مشكالت و رنجنمايد مي يموقت مصنوع

بايد ديد مگر هر  يول .كند مياده آم يزندگ يو انسان را برا نمايد ميو ماللت 
حاصل  يبد است؟ اگر درد و احتياج در دنيا نبود حركت و تربيت يماللت و رنج

كه  يقيمت حساس بسيار ذي يها ؟ با ساكت كردن دردها و كشتن دستگاهشد مي
بهمين منظور به انسان داده شده است آيا اجتماع در جهت مصلحت و كمال ميرود يا 

لطيف ممكن است در  يها و روحيه ي، روح حماسيالبته با موسيقدر جهت زوال؟ 
كه از طريق احساسات  يآن تأثيرها و تحريكات يكل طور به يانسان دميده شود ول

د تضمين توان مي يانسان اجرا شود چه كس يخارج از كنترل عقل و فكر رو ييعن
 ينين وسايلكند كه هميشه در جهت صالح و كمال خواهد بود؟ تعميم و ترويج چ

بدون ضمانت و خطرناك كه اتفاقاً نود درصد موارد بدست عمال فساد و در جهت 
كرد كه اوالً  يافتد، آيا مصلحت هست؟ يا بهتر است كار يطبايع م يشيب آنتروپ

پيش  باشد ميشديد كه در نتيجه اختالل افراد و اجتماع  يسختيها و نگرانيها و دردها
را برانگيخت كه مشغوليات  يستگيها وسايل سالم و معتدلجبران خ يو بعد برا .نيايد

 مردم باشد؟ يسالمت بخش برا
خوب  .باشد مي ياز آثار بديع طبع انسان ييك .هنر است يادبيات و شعر و شاعر

خدمت به تكامل بشر  يكه لفظ در استخدام عمل و فكر و برا ياست ليكن تا آنجاي
ت از حقايق و وقايع كرده، به گفتار نمك حكاي .و مقصد بيايد يبدنبال معن .باشد
نه آنكه شعرا و  .شكافنده مطالب و رساننده حقايق و گشاينده خاطرها باشد .بدهد

درست كرده و خود و مردم را  يانتهاي يب يخود در عالم خيال واد ينويسندگان برا

                                                 
الْفَحشاء و الْمنْكَرِ و الْبغْىِ يعظُكُم لَعلَكُم  الْقُربى وينْهى عنِ انَّ اللَّه يامرُ بِالْعدلِ و االحسانِ و ايتاء ذى .1

و نهى . بدانيد كه خداوند به عدل و احسان امر ميكند و به رساندن حق نزديكان:  90/ نحل(تَذْكُرُونْ 
  ).خداوند به شما پند و اندرز ميدهد شايد متذكر شويد. د از فحشاء و زشتكارى و آزار مردمميكن
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و انجام و از فعاليت مفيد  .در پيچ و خم الفاظ فريبنده و افكار مشوش سرگردان كنند
 1!برگردند يبازدارند و سرانجام با دست خال يوظايف زندگ
است كه  يو عالقه به زينت و جالل عشق يو جمال پرست يو هنردوست يزيباشناس

و ممدوح است  يشايد اصل آن كه طبيع .دارد يهاي بست انحراف و افراط و بن
كه بر كنار متن  يا حاشيه .بشر بيشتر نباشد يتكامل ياز مدارج عشقها يا حاشيه
 يانسان را مالحت و گيراي يروح يكه غذا ييا نمك و فلفل .شود ميبافته  يزندگ
با تقليد از  .بخشد يظرافت و دقت م يبه نظام زندگ يبا اشكال هندس .دهد مي

 .سازد ميو منعم آشنا  يمرب يطبيعت انسان را بيشتر به چهره دلربا يها و نواها رنگ
 :شدن، مسلم ما را از قافله تكامل عقب خواهد انداخت زياده بر اين معطل يول

 كاينجا همه بانگ آمد، و آنجا همه رنگ       كم كن بر عندليب و طاوس درنگ
منظم باشد و  يها محدود ضمن اشتغاالت و فعاليت طور بهاگر  يتفريحات زندگ

اگر  يول .و به عقل نزند قابل قبول و به لحاظ بقاء و رشد الزم است يضرر به سالمت
به گفته دكتر آلكسيس كارل  .هدف و شغل قرار گيرد خالف جهت تكامل است

 .شود ميهدف و نظم ندارد در آن سرنگون  يوقت ياست كه زندگ يتفريح با تالق
 .عمل است ياست زيرا زندگ اين بهمت يتفريح با زندگ

  
 ديگر يها مقايسه با مقياس -7 .2 .3

اختيار شد البته  يو بد و تعيين راه و رسم زندگ تشخيص خوب يطريقه فوق كه برا
اند و توافق طبع  يو راحت ياز مردم كه پيرو مكتب لذت طلب يبا طريقه دلپسند بسيار

 يها با رويه .كند ميتطبيق ن دهند ميرا مالك عمل قرار  يزندگ يو تبعيت از تمناها
قبول امور  يبرا يكافديناميسم و تكاپو نيز كه فعاليت نشاطانگيز و جنب و جوش را 

آنها را تا  يهر دو يول .باشد ميموافق ن دانند ميو محك تشخيص صحيح از غلط 
 .قابل دوام دربر دارد طور بهحدود اعتدال و 

در عمل طبيعت و دستگاه عظيم حيات همه جا ديديم لذت كه مترادف با اشتها 
 يزندگ يدارهاهدف م يك  هيچباشد و فعاليت كه متعاقب احتياج و عشق است، 

                                                 
االَّالَّذينَ امنُوا و . و اَنَّهم يقُولُونَ مااليفْعلُونَ. اَلَم تَرَاَنَّهم فى كُلِّ و اديهيمونَ. والشُّعراء يتَّبِعهم الْغاون .1

و شاعران از اشخاص سفيه زيانكار :  227تا قسمتى از  224/ شعراء ...(ت و ذَكَروا اللَّه كَثيراًعملُواالصالحا
بينى كه خود در هر بيابان سرگردان ميباشند؟ و اينكه حرف ميزنند و عمل  آيا نمى. پيروى مينمايند

  ...)د خدا بودند ومگر كسانى كه ايمان آوردند و كار كردند، كار شايسته، و زياد بيا. نميكنند
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است كه در جهت وصول به معشوق و حصول تركيب  يبلكه وسايل و تدابير .نيست
است  يا تركيب و نتيجه .شود ميگردد به كار برده  منظور كه در پايان مدار فراهم مي

اوليه  يمدار، از اشتها يالبته در ط .دهد ميتكامل را تشكيل  يها از حلقه يا كه حلقه
بدون آن  ي، سراسر لذت و نشاط هست و زندگيو وصال نهاي يعدگرفته تا فعاليت ب

ند توان مي، و نباشند ميلذت و فعاليت هر دو پاداش و بهانه  يول .است يمعن يب
چون ممكن است موهوم درآيند و مدار  .خودبخود مطلوب و معشوق قرار گيرند

ها و  تلذ .بار آورد بسته نشود و حسرت و ماللت به يمقصد واقع يرو يزندگ
مخالف ساختمان و مسير انسان  يها كه بدون هدف يا به طرف هدف يهيجانهاي

 يطبيع از نظاير يپيشرفت اجتماع تعقيب شوند ممكن است در ابتدا خيل ييعن
بايد ديد دوام آن تا چه مدت است و آيا قابل تعميم به  يمشروع جالبتر باشند، ول

 تماع مقبول باشند؟ند به لحاظ اجتوان ميتمام افراد هستند و 
نبايد فراموش كرد كه انسان مانند حيوان يك موجود مجبور محدود نيست كه 

و هرچه بخواهد و بكند منطبق با  .قدم گذارد يصرفاً بر جاده صحيح غرايز طبيع
 .است مختار و اهل افراط و تفريط بسيار يانسان حيوان .ضرورت و مصلحتش باشد

بنابراين  .متضاد قرار گرفتن است يها و تحت كشش يو حيران يالزمه اختيار، آزاد
 .به تمايالت طبع او واگذار كرد توان مياعتدال را ن يتشخيص جاده طبيع

بايد در مسير و مواقع گذشته بشريت كه سالمت و صحت آنها را تاريخ برنگ 
نمود  يامتدادياب يكرده و از پشت دوربين دقيق يگذار روشن نمايانده است، شاخص

را گرفت  يراه .درجه دوران از گذشته به آينده برگرداند 180د اين امتداد را با و بع
تنها اين جاده است كه در هر  .تكامل استوار باشد يكه بر جاده هموار و امن و مصفا
رفتن به منزل در اختيار مسافر  يو مركب برا شود ميمنزل آن نعمت و امنيت يافت 

نباشد و توقف در  يهاي از زحمت و محروميت يلالبته ممكن است خا .ميگذارند
طرفين و برگشت به عقب،  يها راه يا سرازير شدن در شيب ينقاط خوش آب و هوا

و به دنبال اين  يها واماندگ به دنبال اين توقف يشخص را بيشتر تشويق نمايد ول
 .ها سقوط خواهد بود سرازيري
  

 اجتماع يفرد و برا ينقش ماديات برا -7 .3
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انسان يك تقارن و  يها ديديم كه مابين كليه احتياجات و عشق 7-4ر بند د
كه آهنگ اول اين كنسرت را  يوجود داشته، آن احتياج ينسبتاً كامل يآهنگ هم

يا به عبارت آخر، مسئله  ي، احتياج غذايباشد مينواخته و سلسله جنبان دستگاه حيات 
از  .)يو ساير احتياجات اوليه زندگ يشامل مواد غذاي يكل طور به( باشد ميماديات 

و  يهم معلوم بود كه پس از انعقاد نطفه و در مراحل جنين يشناس نظر زيست
، نوزاد قبل از هر چيز غذا ميخواهد و با غذا است كه نسوج و عضالت و يكودك

 .شود مياعصاب ساخته شده، شخص بينا و شنوا و صاحب ذوق و فكر و عقيده 
ها چگونه  معلوم شد در يك اجتماع نيز فعاليت يبعد يو بندها 2-6همچنين در بند 

در آنجا  يچه نقش اساس يبه مسئله مال و پول پيدا كرده، اين جوهر ماد يوابستگ
 .كند مي يباز

كه ماديات در حيات فرد و اجتماع دارند قابل  يآهنگ اين مطلب و مقام پيش
كه منزلت ماديات را  يبو مذه ييا مسلك اجتماع يآن مكتب فكر .انكار نيست

اما اينرا هم فراموش نكنيم كه در هر دو جا غذا  .باشد مينشناسد محكوم به شكست 
مالحظه كرديد در معادالت  .داديم جانشين حرارت شد يو مال كه به آن عنوان انرژ

كه حرارت در ترموديناميك و  يهاي مربوطه و مطالعات چگونه از عهده همان نقش
 مال  قامت  به  كه بود  يقباي  حرارت .آمد يبرم كند مي يباز يادم يها سيستم در

 .است دوخته شده 
 يرا باز يو كل ياتفاقاً در طبيعت بيجان و در صنعت نيز حرارت نقش اصل

است و تقريباً همه جا  يزمين يخورشيد مادر كليه انرژيها و نيروها يو گرما كند مي
كه قدم به ميدان عمل ميگذارد حرارت  يطلباولين داو يو صنعت يطبيع يدر تحويلها

عامل،  عنوان به ياست كه حرارت دخالت يدر كمتر فعل و انفعال و تحول .است
 .حامل، واسط يا فضوالت زايد نداشته باشد

با همه اين احوال اوالً حرارت هدف نيست بلكه ماده اوليه و وسيله است و  يول
 :آورد يمتأسفانه يك سايه سنگين هم به دنبال م كه دارد يا ثانياً با همه ارزش و فايده

نشين و خانه خراب  انصاف خانه يب يآنتروپ يآيد و ميرود ول يحرارت م .يآنتروپ
 ياز عدم ارتجاع و ميل طبيع يخصوصاً اگر دقت الزم در جلوگير .شود ميكن 

 .و اشاعه فساد تضعيف و تخريب نشود يبه باال بردن آنتروپ) يا مال(حرارت 
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هدف نيست، تا ) انسان يبرا(و غذا و مال ) اجسام يبرا(كته اول كه حرارت ن
غذا پايه  .شد معلوم گرديد يشناس كه از زيست يهاي ها و استفاده در اشاره يا اندازه

آن  ياست كه رو يا پايه يول .شود ميحيات از آنجا شروع  يها است و تمام فعاليت
افعال، احساسات، عواطف، ذوقيات، افكار، با تشكيل و توسعه ارگانيسم يك سلسله 

اين  يمعمار رو .)4-5بند ( شود ميخالصه مكتسبات بنا  طور بهعقايد و روحيات يا 
 .دارد يا دارد و اندرون و عرشه يباال ميبرد كه سردر و نماهاي يپايه بناي

 .دنبال اين مطلب را خواهيم گرفت 7. 4در بند 
طلب غذا تا  .در غذا و اقتصاد در مال ميرساند نكته دوم ما را به مسئله اعتدال

  U تحليل رفته يدرون يهمان اندازه خوب است كه حاجت و ضرورت باشد و انرژ
و نامناسب بودن خود، دستگاه دقيق بدن را از كار  يبا ناسازگار يرا سرجا بياورد ول

صرف و حرص و م يثانياً با زياد .)قابل حل در بدن و مطبوع طبع باشد ييعن(نيندازد 
پيوسته صفر شده و  W را باال نگاه ندارد كه T.S آن زده شود جمله در بارهكه  يولع
ديديم كه  .1خفه گردد يانسان يو به همراه آن ساير نيروها يحيوان يحيات ينيرو

و  يبه فراوان يحيات در اين بود كه مواد غذاي مصلحت فرد و شرط ادامه و رشد
و  يتدريج طور به، W مؤثر يانرژ يدائم يبا تغييرات تناوببه او نرسد، بلكه  يراحت

و اال شخص يا سست و  .2اندازه و تقدير معين برسد يرو يبوده روز يقطره چكان
پرورش نخواهد يافت و يا اگر  بيكاره شده در اثر استغنا و عدم تكاپو كماالت در او

چشيده است ممكن  كه از نشاط فعاليت و لذت وصال يا بنابه خواص حافظه و مزه
غذا و مال بدست آورده است  يرا كه در نتيجه عدم احتياج به تكاپو ياست فرصت
در اينصورت چون از يكطرف هم فاقد  .بگذارد يافراط يها و عشقها در راه طلب

عواطف شده و هم فاقد فهم و تدبير، و از طرف ديگر صاحب مال و قدرت، مانند 

                                                 
1.  ...قْناكُمزما ر نْ طَيِباتايم بخوريد ها و آنچه به شما روزى داده از پاكيزه):... 160/ اعراف... (كُلُوا م ... (...

بحالي نَّهرِفُوا ارِفينَ  و التُسسكنندگان را دوست  روى ننمائيد كه خداوند اسراف و زياده: 141/ انعام (الْم
  ).روى را نميپذيرد دستگاه خلقت زياده -ندارد 

2.   ليمى عئبِكُلِّ شَي نَّها رقْدو ي شاءنْ يمقَ لطُ الرِّزسبضِ يالْاَر و مواتالس قاليدم كليدهاى : 12/شورا(لَه
ت اندازه و براى هركس بخواهد روزى را فراخى ميدهد يا تح. آسمانها و زمين براى او يا در نزد او است

  ).آورد، مطمئن باشيد كه او به همه چيز آگاه است تنگى درمى
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مردم خواهد  يبه مايملك و معشوقها ين و تعد، به تجاوز به سايرييدرنده مست
 1.خواهد شد يپرداخت و موجود سركش خطرناك

ديديد كه مال مثل حرارت بايد در گردش بوده دائماً از  .همينطور در اجتماع
صعود و سقوط نموده، در راه اجتماع ) به منبع ديگر ياز منبع(بدست ديگر  يدست

به وجوه مختلف (شه سر و كارش با كار همي .2جمع نگردد يو در جاي .خرج شود
مأمور تبادل در بهترين  يها و به كار تبديل شود و دستگاه بوده از كار توليد شده) آن

 .عدالت و رضايت و محبت عمل نمايند يشرايط ارتجاع
 .در راه تسهيل و توسعه اغراض و شهوات ييك .خرج شدن مال هم دو نوع است

اجتماع به  يدر طريق اول البته چرخها .عديل اجتماعديگر در راه تكميل افراد و ت
ها و  با پركردن شكم ي، ولشود مياجتماع كاسته  يگردش درخواهد آمد و از آنتروپ

افراد باال رفته، از اجزاء و عناصر به  يها به عوض اجتماع آنتروپ تحريك شهوت
ه مصرف كه به سود اجتماع ب يدر طريق دوم با پولهاي .اجتماع برخواهد گشت

تكميل خواهد شد، ثانياً  يو توليد يو تشكيالت عمران يميرسد اوالً افزار كار عموم
از بين رفته و عدالت و اخوت كه شرايط ارتجاع سيستم  يها و اختالفات طبقات چاله
تربيت و  يافراد و اجتماع برا يثالثاً در طريق تكامل طبيع .برقرار ميگردد باشد مي

به اين ترتيب اموال نه تنها  .شود ميبه كار انداخته  يعموم و ياصالح و رشد خصوص
گردد بلكه از سه جانب موجب افزايش راندمان  از بين نرفته به خود مردم برمي

كه مجدداً در زمين بكارند و  شود مي يمحصول عيناً مانند .فعاليت و سعادت ميگردد
، خرمن شود ميآن  يكه رو يبارد و عمليات كه از آسمان بر آن مي يآنوقت با باران

                                                 
و : 27/ شورى (الْاَرضِ ولكنْ ينَزِّلُ بِقَدرٍ مايشاء انَّه بِعباده خَبيرٌ بصيرٌ  ولَو بسطَ اللَّه الْرِزقَ لعباده لَبغَوا فى. 1

ولكن . داد، هر آئينه دست به آزار و تعدى در زمين ميزدنداگر خداوند روزى را به بندگانش فراخى مي
  ).ميخواهد فرو ميفرستد، بدانيد كه او نسبت به بندگان خود با اطالع و بينا استاى كه  به اندازه

خود را  نه چنين است، بلكه انسان اگر: 7و  6/ علق (أَنْ راه استَغْنى . كَالَّانَّ الْانْسانَ لَيطْغى: آيه ديگر     
  ).بيند حتماً طغيان خواهد كرد  نياز به بى

و كسانى : ... 34/ توبه (اللَّه فَبشّرْهم بِعذابٍ اَليمٍ   والَّذينَ يكْنزُونَ الذَّهب و الفضَّةَ و الينْفقُونَها فى سبيلِ...  .2
  ).عذاب دردناكى خبر بدهكنند، آنها را به  اندوزند و در راه خدا خرج نمى كه طال و نقره مى
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و  يماد يو داراي 1پيدا نموده يافزايش عجيب يآنها در هر كشت با تصاعد هندس
 .نمايد ميروبه بينهايت سير  يا العاده فرد و اجتماع با سرعت فوق يمعنو

عنوان مقصد و  يخالصه آنكه ماديات محرك ماشين حيات بوده و هست، ول
نداشته و ) خاطر ماديون از جانب طبيعت يبرا يا(را از جانب خالق  يمعشوق نهاي

معبود هم نبايد  ينبايد هدر داد، ول را آنكوچكترين ذره  .د داشته باشدتوان مين
فارغ  ياوليه زندگ يها يو گرفتار يقدر كه از گرسنگ مردم همين .شناخته شود

، ي، غضبيشهوان يها وصول به هدف ييك وسيله برا عنوان بهاند مال را  شده
 .اند خود مصرف نموده ييا دين ي، اعتقادي، اخالقي، ذوقيعتبارا

مرام  يند اموال و اوقات خود را صرف تبليغ و اجراتوان مياتفاقاً ماديون نيز تا 
پس مال طبيعتاً و عمالً نيز هدف بشر نبوده  .نمايند يم ييك هدف غيرماد يخود يعن
مال را  باشند مييون هم منفور تنزيل خوار كه در نظر ماد يفقط افراد معدود .است

كه در هيچ زمان و  باشند مي يگيج و مست يها اينها زمين خورده .اند نفسه طالب يف
كه فرد يا اجتماع هدفش  يروز .اند عناصر مفيد شريف شناخته نشده عنوان به يمكان

فضوالت فرورفته و دچار ركود و  يغذا و مال و ماديات شود، در منجالب آنتروپ
 .خواهند شد هالكت

نيز كه ماديات را  يو اقتصاد يسياس يها و مسلك يفكر يها بنابراين آن مكتب
و فرمانده كاروان تكامل بشريت بدانند، محكوم به شكست و  ياساس و هدف زندگ

 .موجب سقوط پيروان خود خواهند بود
  

 و مسئله اخالق يمكتسبات نفسان -7 .4
ر مؤث يانرژ ياجازه دهد يكمرتبه ديگر رواگر حوصله خواننده سر نرفته باشد و 

W=U - TS يدر اين كتاب اغلب الزم شده است نكات .موضوع اكتساب برگرديم و 
  .تر برسيم تذكار شود تا از نو موضع گرفته به مطالب تازه يتكرار و نتايج

 W اسم با  يشناس نام داده است، در زيست 1»معرف كار«گيبس تابع يا  را آنكه
در  .گرديد يفعال اقتصاد يشد و در اجتماع معرف نيرو »حيات ينيرو«ن آ تر يمسم

                                                 
اللَّه كَمثَلِ حبةٍ اَنْبتَت سبع سنابِلَ فى كُلِّ سنْبلَةٍ مائَةُ حبةٍ و اللَّه يضاعف  مثَلُ الَّذينَ ينْفقُونَ اَموالَهم فى سبيلِ .1

شاءن يماى است كه از  كنند مانند دانهمثل كسانى كه اموال خود را در راه خدا خرج مي:  261/ بقره ... (ل
آن هفت خوشه برويد و در هر خوشه صد دانه باشد، و خداوند براى كسى كه بخواهد چندين برابر 

  ...).خواهد كرد
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مورد مطالعه و  يفعاليت اخالق يانسان يعن يفوق ماد يها به لحاظ فعاليت را آناينجا 
 .استفاده قرار ميدهيم

وجوه و تعبيرات  ياين اندازه بارور و دارا 2ياست چنين موضوع يكامالً طبيع
ه ترموديناميك و نتيجه تركيب اصول اول و دوم بوده چون چكيد .باشد گوناگون

دنيا هم كه  .باشد كه هنوز نمرده و صاحب اثر است يم ياز آن قسمت از انرژ يحاك
تا بحال اگر از  .باشد يو مظاهر اراده خالقه نم يجز مناظر رنگارنگ انرژ يچيز
موجودات  يجسمان يمواد غيرزنده، يا از انرژ يو مكانيك و شيم يحرارت يانرژ

اخالق  .انسان حرف بزنيم ياخالق ييم حاال ميخواهيم از انرژكرد ميزنده  صحبت 
است كه در دنيا  يهم اعم از آنكه مورد عالقه و عقيده ما باشد يا نباشد باالخره چيز

 يداشته باشد ناگزير موجوديت داخل يو واقع يداشته و آنچه آثار خارج يآثار
ايجاد  يد اثر خارجتوان مين يراز نشود موجوديت داخلاب يو تا انرژ .دارد يواقع
ميگذاريم در انسان  ياخالق ييا نيرو يانرژ را آنكه ما نام  يپس يك انرژ .نمايد

 يگردد قاعدتاً عبارت يقرار شد منشاء اثر خارج يوجود و ظهور دارد و وقت
 .خواهد داشتU – T.Sصورت به

مجرد  يها دنبال انديشه ياخالق يژدرمورد انر S و  U ،T تعبير يجستجو يبرا
 .انسان شروع ميكنيم 3از همان تشكيالت .نميرويم يو غيرمحسوس روح) ايده(

 4-5، دنباله مسئله مكتسبات را كه در بند يمشهود بيولوژ يتجرب براساس موازين
ديديم،  2-6در بند  يو اجتماع يبه لحاظ اقتصاد را آنوارد شده بوديم و تعميم 

 .ميگيريم
 ياست، در مسئله اكتساب تعمق مجدد يون اخالق امر بسيار دقيق درونچ
 .نماييم مي

پس از آنكه  .است يگفتيم كه اكتساب محصول و نتيجه يك مدار مفرد زندگ
يا  يمواجه با موجود زنده گردد، چنانچه ما بين آنها امكان ميل تركيب يخارج يشيئ

دار شده موجب حركت و تكاپو و پدي يبه عبارت ديگر احتياج بود، اشتها و عشق

                                                                                                                   
1. Function de Force - Work Function 
2. Notion 
3. Constitution 
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كه  يباالخره پس از وصال و تركيب يافتن طالب و مطلوب، محصول .گردد طلب مي
 ..گردد واقعاً دسترنج و دستمزد آن موجود و مكتسب شخص است حاصل مي

؟ تا بحال بدون توجه باشد مياين مكتسب و محصول كجا است و به چه صورت 
در  ييم و گاهكرد ميصحبت ) ثل اوالد و مالم(از آن در خارج  يو تفكيك گاه

اگر درست دقت كنيم در حالت  .)مثل رشد و پيدايش اعضا يا صفات جديد(داخل 
و هم در داخل  كنند ميمكتسبات حاصل شده از مدار هم در خارج وجود پيدا  يكل

مكتسب گفته  يبه زبان عاد شود ميآنچه در خارج درست يا توليد  .وقوع مييابند
كه تمام  يكه شايد تنها مالكيت .شود مييا بيشتر مايملك و متعلق ناميده  .ودش مي

احتياج و در نتيجه  يباشد كه رو يها و مسلكها قبول دارند همين مالكيت مذهب
 يبشرط آنكه مطلوب از آن ديگر( .فعاليت و كار شخص از خارج كسب شده است

 يوامل سه گانه سابق راه يعناست كه مجموعه ع يهمان آثار يمكتسب داخل .)نباشد
خواستن، كوشيدن و رسيدن در ارگانيسم وجود انسان ايجاد كرده، خواه ناخواه ولو 

و  از اعضاء يا تشكيل يموجب تقويت و رشد بعض يغيرمحسوس و تدريج طور به
 .است ياين همان مكتسب داخل .ميگردد يا ايجاد عضو جديد يا الاقل سلول تازه

بودن وجود دارد  يو داخل يدو نوع مكتسب عالوه بر خارج كه مابين اين يفرق
يك (كه به عدد  يكم ي، يعنياست زيادشدن يچيز ياين است كه مكتسبات خارج

يا به پول و ) ...دو مثقال زعفران -يك خروار گندم (يا به وزن ) ...دو فرزند -فرزند 
 -مرگ ( يخارج و مشمول تغييرات و تأثيرات عوامل شود ميديگر بيان  يواحدها

و  يبيشتر جنبه كيف ياما مكتسبات درون .باشد مي) تغيير قيمت و غيره -فقدان  -فساد 
مثالً وزن يا قد تاجر ميليونر يك  .آيد يداشته به وزن و مساحت و نسبت درنم يشكل

تحصيالت و تجربيات هم بر كميت  .باشد ميبضاعت ن يميليون برابر كارگر ب
 .ايدافز يانسان نم يجسمان

به صورت تغييرات و  ييعن ياعم از آنكه امر صددرصد كيف يمكتسبات داخل
 يتغييرات كم يدارا يمغز يها سلولباشد، يا نظر به ظرافت  يتبديالت صور عضو

 يكوچك و به ترتيب توال يمقياس خيل است كه به يضعيف باشد، در هر حال امر
ممكن  .ذخيره و متمركز ميگرددپرده به پرده در داخله موجود پديدار شده،  ييعن

جايگزين شود ) خون و غيره -مغز  -مثالً عضالت (در محل معين  ياست هر مكتسب
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است كه به  يدر هر حال يك عمل .يا شايد در تمام پيكر وجود انسان منعكس گردد
 .گردد العاده كوچك انجام مي مقياس فوق
تغييرات و مكتسبات موجود است كه تمام واردات و  يوسيع يبين ذره يمانند دريا

 شود ميته نداشته هرچه پر ياست كه گوي يژرف يچنان دريا .دهد ميرا در خود فرو 
 .نيست كه فقط فرو بدهد و ديگر پس ندهد يدرياي يول .ميزند« هل من مزيد»باز داد 

و در خارج نطفه و  شود مياست كه از بدن موجود جدا  يتناسل يها سلولنمونه آن 
ند توان ميخود اوالً  يبين با همه قد و قواره ذره ها سلولاين  .دهند ميترتيب  را يكانون

نه  يميراث داخل(را با خود ببرند  يموجود اصل يتمام خصوصيات و مكتسبات داخل
ظاهر  يبعد از ديگر يثانياً در اثر رشد، كليه آن خصوصيات را يك .)يميراث خارج

، بلكه ضمن كند ميپدر و مادر را احيا  يدرون يها ياز اين باالتر نه تنها داراي .سازد
حاالت اجداد و انساب و انواع ماقبل را از ميليونها سال گذشته  يبعض يمراحل جنين

 1!الخالق جل .واقعاً كه عجيب است .آورد يبياد م
تمام اين ذخاير را همراه خود ميبرد ) گامت( يحال چگونه سلول كوچك تناسل

يك  يند از هر عضو و جزيكرد ميسابقاً تصور  .دهد ميتحويل  ييك يو بعد يك
 ينمونه مثالً به مقياس يك ميليارديم در نطفه وجود داشته، نطفه يك انسان كامل ول

عقيده  يول .شود ميبزرگ  تدريج بهاست كه مثل جوجه از تخم درآمده  يمينياتور
 وجه هيچ بها ه گمت يها بر اين است كه پروتوپالسم و هسته ژن يو مشاهده فعل

نبوده، اعضا و نسوج ضمن  يبين به مقياس ميكرومتريك و ذره يتكرار موجود اصل
تشكيل  2يآنهم با تحوالت متوال يبعد از ديگر ييك يو رشد تدريج يتكثير دايم

چنان ترتيب و  يدارا باشند مي ياصل از بدن موجود يها كه جزي گامت ييعن .ميشوند
فعل و انفعال و ايجاد  يمورد احتياج، در جهت ياتركيب هستند كه با جذب غذاه

 يبه مراحل و مكتسبات قبل يمنته يبعد از ديگر يكه يك نمايند ميبديع  يها تركيب
 صورت بهموجود  يخالصه آنكه ذخيره و تمركز تمام مكتسبات درون .ميشوند

 يسر مطلب و سر حيات در همين است كه اين تركيب چگونه تركيب .است »تركيب«

                                                 
  !ميكند؟اگر اتفاق است، پس اتفاق چرا از اين كارهاى محيرالعقول براى مان. 1
2. ثَلث خَلْقٍ فى ظُلُمات دعنْ بگانه  هاى سه خلقتى بعد از خلقت ديگر در تاريكى:  6/ زمر ... (خَلْقَاً م

  ...).رحم
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را از نو  يد با استفاده و استخدام مواد و محيط خارج موجود قبلتوان مياست كه 
 1!بسازد

در داخل انسان جا ميگيرد و از خارج مايه و  يبنابراين ريشه مكتسبات داخل
 .كند ميابراز وجود اخذ  يرشد يا برا يخوراك برا

  
 ياخالق ينيرو -7 .5

 يها ذخيره يمنها يمكتوم درون يانرژ ييعن يو خارج يتفاضل مكتسبات داخل
است كه شخص را وادار به تكاپو و  يمحرك ي، نيرويمايملك يا مكتسب خارج

 :نمايد مياكتساب مجدد 
W = U - TS 

گفتيم، مايملك  يبه قياس آنچه در مورد مكتسبات اقتصاد  T.S در اينجا
عواطف جواب احتياجات يا اشتها و  يبرا را آنكه  يمايملك .شخص است يخارج
عامل  Tو مقدار مايملك است يباز هم عامل كميت S .نمايد ميمصرف  يدرون
 .باشد مي »درجه تعلق« ييا سطح ملكيت و عالقه، يا به اصطالح قياس يكيفيت

آن، حرص  ييا حالت افراط يانديش انسان مانند صفت معتدل مĤل يصفات اخالق
را  يهاي م تمناها و طلبو همچنين مراتب مختلف شجاعت، محبت يا شهوت هر كدا

فراهم  يآيد و چيز ينيل به آنها به تكاپو و فعاليت درم يو شخص برا نمايد ميايجاد 
و  ييا مقاصد دفاع ييا ولع مال طلب يمĤل انديش يآن بتواند نگران وسيله بهآورد تا  يم

 يچيز .يا ابراز محبت و خير يا اطفاء شهوت و غيره را تأمين و ارضاء نمايد يجنگ
كه هميشه از نوع زمين، خواربار، پول، زن، اوالد، تمكن و قدرت، مقام و ساير 

انسان به حسب احتياج يا  .باشد ميهستند،  ييا اعتبار يماد يوسايل كه كاالها
دارد، يك  يكه به هريك از اين محصوالت يا مكتسبات به لحاظ حس درون يعشق

 هر وقت حاصلضرب مكتسب اندوخته كه طوري به .شود ميقايل  ينرخ يا درجه تعلق
(S) در درجه تعلق (T) يدرون يبا تمنا يمساو(U)  ،شد(W)  فر گرديده ديگر ص

 .پيرامون آن موضوع نخواهد رفت
ابراز  يشود و يك فعاليت اخالق يط يديگر يآنكه مجدداً مدار اخالق يبرا

 .نمايد ياز صفر بودن بيرون آمده ترق W گردد البته الزم است

                                                 
  ...ها اتفاق است البته به قول بعضى .1
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 :شود مياز دو راه  يحيات يماد يها مانند فعاليت W يترق
تر  يتازه عال يها مواجهه شخص با نمونه ييعن يدر نتيجه تحريكات خارج -1
عشق و احتياج  يپديدار گرديده، مقدار DU يك ييا در اثر تأثرات داخل ياخالق
 .از حالت كمون به حالت پتانسيل يا قوه درآيد ياخالق
حاصلضرب دو عامل است   T.S چون .كاهش پيدا كند  T.S ذخيره مايملك -2

مايملك به مصرف  ياوالً موجود .شود مياين كاهش بنوبه خود از دو طريق حاصل 
يا در اثر فساد و تنزل بها و غيره تحليل  .مورد عالقه برسد يو معنو يماد يها محبوب

حالت  .ده باشدتنزل رخ دا يثانيًا در درجه تعلق و عالقه شخص به آن شيئ .برود
حالت دوم يك  .نمايد ميمنظور و محبوب خود  ياست كه شخص برا يانفاق اول

 يها او به مايملك ياست كه شخص پيدا كرده دلبستگ ييا تربيت يارتقاء اخالق
 .شود ميضعيف  يو مكتسبات قبل يخارج

هر قدر ) اعم از خوب يا بد(معين  ياخالق يدرمورد منظورها يكل طور بهپس 
، بيشتر و باشد ميمربوطه  يشخص كه معرف همان تركيبات عضو يدرون يژانر

كمتر باشد، قدرت  يبه مايملك و مكتسبات خارج يو دلبستگ يخارج يموجود
 .شديدتر خواهد بود يمحركه او در آن منظور اخالق

 .1بگوئيم »ياخالق ينيرو« يدرمورد موضوعات اخالقWمؤثر يجا دارد به انرژ
كامالً تطبيق  شود ميكه از اخالقيات  يخارج يت فوق با تصويرهاتشبيه و تعبيرا

و چه در  يو غضب يزشت شهوان يها چه در جنبه(اخالق و صفات مردم  .نمايد مي
 يهميشه به آثار عمل) و غيره يآموز و علم يممدوح محبت و نوعدوست يها جنبه
مايملك  است كه شخص از يو ميزانش مقدار متاع شود ميآن سنجيده  يخارج

در آن راه خرج يا به عبارت ) اعم از مال و كار و عمر و وسايل ديگر(موقت خود 
 يكه انسان در قبال محبوب يا معشوق خود رو يارزش .كند مي »فدا«مناسبتر 

 U - TS او بوده و تفاضل يمايملك ميگذارد در جهت عكس، معرف درجه فداكار
هستند  يالبته كسان .باشد مي يخالقتحقق منظور ا يمعرف و محرك عمليات او برا

آنوقت سوز  .دهند ميمعشوقشان انجام ن يهم برا يكنند، كار يندارند تا قربان S كه
اشك در  صورت بهدر آنها ايجاد تأثرات محسوس و التهاب نموده،   U و گذار

                                                 
  .، نه به معناى قوهباشد مينيرو به معنى مصطلح متعارف كه مترادف با انرژى  .1



  
  
  
  
  

 »مباحث بنيادين«،  )1( مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  392

 

بسته  يا كنند و مدار تا اندازه يپيدا م يتسكين مختصر .شود ميچشمانشان سرازير 
 .ودش مي

و تزكيه  يكم شدن آنتروپ يمستلزم دو اثر بود، يك يپس انجام يك مدار اخالق
و  يبه صورت ملكات نفسان يكه در واقع بازگشت عصاره مكتسبات خارج يداخل

و در صندوقچه وجود انسان محفوظ  باشد ميبه شخص  ياخالق يمتعلقات درون
دن و فعاليت ايجاد و پديدار كه با خرج كر يديگر نتايج و اعمال خارج .خواهد ماند

سپرده به دستگاه طبيعت  ياين اثر نيز اگرچه از نزد شخص بيرون است ول .شود مي
با  يحت .شود مياو و به نام او حفظ  يبوده به موجب اصل اول ترموديناميك برا

لذا چون در  .كه از زمينه خلقت به آن ميرسد پرورش و توسعه هم مييابد يخوراك
دار بوده و  ريشه شود ميبر وفق ناموس طبيعت و خلقت كاشته زمين صحيح و 

كه در خالف جريان طبيعت و خلقت  يآن مخارج و زحمات يول .يابد يپرورش م
داشته و از جانب طبيعت مثل سنگ سخت مقاومت  يصرف شود پايگاه موقت سطح

 1.بيند و بر باد خواهد رفت مي
 

 ياخالق ينيرو يمشتقات نسب -7 .6
  .كنند يپيدا م يماسيو در اينجا نيز تغيير قابل توجه يفرمولها

                                                 
آنچه نزد :  96/ نحل (ما عنْدكُم ينْفَدو ما عنْداللَّه باقٍ  : و مصداق از قرآن مجيد چند آيه بطور مثال .1

اَلْمالُ و الْبنُونَ زينَةُ الْحيوةِالدنْيا و الباقيات  -...) شماست فانى ميشود و آنچه نزد خداست باقى ميماند
مال و فرزند آرايشهاى زندگى دنيا هستند در :   46/ كهف (اَمالً  الصالحات خَيرٌعنْد ربك ثَواباً و خَيرٌ

صورتيكه باقيات الصالحات يعنى يادگارهاى نيك در نزد خدا موجد ثواب نيكو هستند و شايسته آرزو 
نْفُسهِم كَمثَلِ جنَّةٍ بِرَبوةٍ اَصابها و ابِلٌ اللَّه و تَثْبيتَاً منْ اَ و مثَلُ الَّذينَ ينْفقُونَ اَمواَلهم ابتغاء مرْضات - ) ميباشند

كَاَلَذى ينْفقُ مالَه رِئاء النَّاسِ و ... - فَاتَت اُكُلَها ضعفَينِ فَانْ لَم يصبها وابِلٌ فَطَلٌّ واللَّه بِما تَعملُونَ بصيرٌ 
لِ صفْوانٍ علَيه تُراب فَاَصابه وابِلٌ فَتَرَكَه صلْداً اليقْدرونَ على شَيئىٍ مما اليؤمنُ بِاللَّه واليومِ االخرِ فَمثَلُه كَمثَ

و مثل كسانى كه اموال خود را براى :  264و قسمتى از  265/بقره(كَسبوا واللَّه اليهدى الْقَوم الكافرينَ 
ج ميكنند مانند باغى است در ارتفاعات كه عشق و طلب رضاى خدا و بمنظور تثبيتى از وجود خود  خر

اش را در دو برابر بدهد و اگر باران درشت نرسد باران ماليم و ريز  به آن باران درشت برسد پس ميوه
كسى كه مالش را براى ارائه و نمايش به ... - در هر حال خداوند به عملى كه ميكنند آگاه است . برسد

آورد، پس مورد او مانند تخته سنگ است كه بر  ايمان ندارد يا نمى مردم انفاق ميكند و به خدا و آخرت
بدون آنكه براى . آن خاكى باشد پس باران درشتى برسد و خاكها را شسته سنگ را صاف كند

و عمل  باشد ميو خداوند كافران را راهنما ن. كننده با آنچه كسب كرده است توانايى بر چيزى باشد انفاق
  ).منظور مفيد نميرساند آنها را به نتيجه و
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dTSdWVثابت               Vبا ) 1 .−=             S
T
W

V −=
∂
∂ )( 

dVAPdWTثابت             Tبا ) 2 .−=            AP
T
W

T −=
∂
∂ )( 

       
 »مالكيت«مايملك يا به عبارت ديگر  يجنس، كميت ياخالق ييك مشتق نيرو

كه در ترموديناميك  طور همان V .باشد ميشبيه به فشار  يمشتق ديگر آن چيز .است
مربوطه  يها فعاليت يرا كه شخص برا يزمان و وقت يتطبيق نموديم، معنا ياقتصاد

است كه  يفشار p دارد و نمايد ميصرف ) ياقتصاد يبه جا ييا عشق ياخالق(
 .يم آن را فشار يا كشش عشق بگوئيمتوان مي .كند مياز ناحيه معشوق حس شخص 

درجه  يمساو p،بودن روابط و صحت ادعا يدر جهت عكس در صورت ارتجاع
 .عشق حاضر است ابراز دارد يدرون ياست كه شخص تحت رانش فشارها يكوشش

كه شخص  ييا كار عشق ياخالق يانرژ گويد ميبا اين تعبير معادله دوم ماسيو 
كه  يدر زمان) ييا كشش اخالق(است با حاصلضرب فشار عشق  يابراز ميدارد مساو

 :نمايد ميخاطر معشوق از عمر خويش صرف  يبرا
dVPdWJdK Tf .., =−=  

شخص به مايملك خود كمتر شود، همان  يهر قدر دلبستگ گويد ميمعادله اول 
نداشته  يكه مايملك يكس .شد او اضافه خواهد ييا عشق ياخالق ياندازه بر نيرو

همچنين آنجا  .1نخواهد داشت يتوليد نمايد اثر و ارزش اخالق يباشد و نتواند چيز
 .اخالق و انسانيت هم نيست كه مالكيت نيست،

 يو كار اخالق ياخالق يديفرانسيل نيرو يعبارت كل ياز مجموع دو مشتق نسب
 :شود مياستنباط  يتوليد

s.dT – AP.dVـdW =   
dVPdTSJdWJdK f .... +=−= 

(s.dTاست با مجموع انفاقات يانجام شده مساو يكار اخالق ، ضرب در ) ∫
(P.dVعكس دستمزد، بعالوه عمليات ∫  ( 

  
 يو مسئله تقو يزندگ يراندمان مدارها -7 .7

                                                 
  ).نزديك است كه فقر كفر باشد) (حديث نبوى(كاد اَلفَقْر اَنْ يكُونَ كُفرا  .1
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در مختصات  مساحت مدار .باشند ميمدت و شدت  يدارا يزندگ يمدارها
وصول به هدف يا معشوق  ياست كه شخص برا يشدت و مدت، معرف مقدار كار

  .)2 .1بند (خود انجام داده است 
طبعاً هركس ميخواهد وصول به معشوق در حداقل مدت و با كمترين زحمت 

 .به عبارت ديگر راندمان مدار حداكثر باشد .دست دهد) شدت ييعن(
تكاپو ميافتد، دو نوع مانع در برابر او ظاهر  به يانسان در تعقيب هدف يوقت
 يممانعتها .يخارج يها مشكالت و مخالفت - 2 يداخل يها ممانعت - 1 :شود مي
با وجود  S باقيمانده و ياست كه از مدار قبل ينتيجه همان فضوالت آنتروپ يداخل

طوريكه  فعاليت به يمؤثر در ابتدا يبنابراين انرژ .به حد صفر نرسيده است يگرسنگ
 :باشد به اندازه  DU تمام يسابقاً اشاره شد به عوض آنكه مساو

 ).( STU   .شود مي                                  ∆−∆
  

 )8شكل (  
چين نمونه  نقطه يمنحن .يزندگ يتغييرات عشق و فعاليت در مدارها يمنحن

خط پرتغييرات شدت فعاليت را نشان  يو منحن باشد مياشتها تغييرات كشش عشق و 
 .متقارن با هم باشند يفرض شده است كه در حالت ساده اين دو منحن .دهد مي

 .است  A  فعاليت يو ذيل منحن ’A  عشق يمساحت ذيل منحن
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كه عادتاً در سر راه  باشند مي ياز نوع مشكالت و موانع يخارج يها اما مخالفت
 شود مي يو مطلوب يكردن آنها خود معشوق ياز بين بردن يا راض .آيند ييش مانسان پ

 .را دارد يفرع يها كه حكم معشوق
بيش  يدر نتيجه اين دو نوع اشكال، شخص ناگزير است اوالً شدت عمل و فشار

  .ابراز دارد ياز اشتها و رانش داخل
p  )عشقP      >     (  )فعاليت(  

بيش از كار عشق خالص  يكار يفرع يوانع و نيل به هدفهاتوفيق بر م يثانياً برا
  :انجام دهد

,A A  > 
 يط يخارج قسمت حداقل كار خالص الزم برا ينسبت مساحت دو مدار يعن

انجام يافته را راندمان مدار ميگوئيم كه البته از واحد كمتر  يمدار عشق بر كار الزام
 .است

A
Ar

,

= 

 ياز نامساو  A  -  A , يا اختالف ياتالف انرژ
).( STUddK f −−<  

ها و اختالفات و  و نتيجه همان عدم ارتجاع و اثر پارازيت .گيرد سرچشمه مي
 .كه در شخص و در اجتماع وجود دارد باشد مياتالفها 
A,يكسر  A - خود جبران  ييا داخل يارجخ يها را شخص ناچار است از ذخيره

درهر حال از مكتسبات و از سرمايه  .كند و يا به درك ناقص مطلوب قانع شود
  .اش كاسته خواهد شد يدرون
 يحداقل باشد، شخص سع يآنكه اين راندمان حداكثر و محروميت اكتساب يبرا

اوالً  .بكاهد يو از اتالف انرژ يو خارج يداخل يها خواهد كرد از اصطكاك
هرچه ) به لحاظ فيزيولوژيك و پسيكولوژيك، يا تن و جان(گاه وجود خود را دست

ها و معايب و موانع را برطرف  و منظم نموده، ناخالصي يممكن است روغنكار
 يثانياً در اجرا .و خالص نزديك گردد يغريز يبه وضع طبيع كه طوري به .نمايد

ه با توجه حواس و تمركز ، چشم و گوش خود را باز كرديفعاليت خارج يمدار يعن
دقيق خواهد كرد كه امتداد مستقيم به طرف هدف را بگيرد و از انحراف و  يقوا سع

را اتخاذ خواهد كرد كه از ناحيه  يا در روابط با مردم نيز رويه .اعوجاج بركنار باشد
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المقدور  يحت يآمده، كار خارج آنها حداقل مزاحمت و اصطكاك منافع پيش
 يالبته اگر تشتت و ترديدها .كه طبيعتاً الزم باشد گردد يدارمنحصر به آن مق

زياد شد اصالً توفيق حاصل نگرديده و مدار به معشوق  يخارج يو مقاومتها يداخل
 .شود مين يمنته

بود كه با  يمختصر آسان يها و مطلوب يمفرد زندگ يمدارها ياين راندمان برا
مثالً معيشت روزانه  يحت يزندگ يها مطلوب يول .يك مدار فراهم شود يط

، يك سلسله اقدامات متعدد و شود ميبا يك اقدام و دو اقدام تأمين ن يخانوادگ
و  يبايد چندين مدار مواز ييعن .الزم دارد تا شخص به نتيجه برسد يعمليات متوال

پس از آنكه در يك مدار مثالً مالقات فالن شخص يا تهيه فالن  .انجام داد يمتوال
 يمدار بعد ييه توفيق حاصل شد، محصول اين مدار را مقدمه و پايه برامبلغ سرما

كردن  ميخرد و بعد آن جنس را در مدار سوم كه عرضه يمثالً جنس .دهد ميقرار 
انسان در مدار ا از مجموع اين مداره .آخر يو ال ...اندازد فروش است به كار مي يبرا
، چون نتيجه هر يراندمان مدار كلاما  .ممكن است به مطلوب برسد يا نرسد ينهاي

 يحاصلضرب راندمان مدارها يقرار ميگيرد، مساو يمدار بعد يمبنا يمدار جزي
  .خواهد بود يجزي

...21 ××= rrR  
باشد چنانچه % 70رقم بسيار درخشان  ياگر راندمان يك مدار جزي كه طوري به

 يان كلمدار را ايجاب نمايد راندم 5كردن  يط يمنظور نهاي
168705 ==R  

 .كه بسيار ضعيف است شود مي%  8/16 ييعن
كه زائيده عدم ارتجاع  يو خارج ياز اينجا اهميت راندمان و تأثير موانع داخل

 .گردد انحراف از فطرت و طبيعت است ظاهر مي ييعن
در  كند ميخالصه آنكه عشق و احتياج و هدف، شخص و اجتماع را طبعاً وادار 

وضع داخله خود و در روابط با يكديگر و با محيط دقت نموده، از نواقص و معايب 
المقدور موافق  يو موانع و انحرافها بكاهد و خود را با معشوق و خارج را با خود حت

دائمًا در فكر معشوق بوده از رو گرداندن و دورشدن هراسناك  .و متناسب نمايد
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 يشامل هوشيار يكلمه تقو .)يو اجتماع يدفر يتقوا(است  ياين همان تقو .باشد
 1.باشد ميهر دو  يو خوددار

كميت و دقت آن متناسب با مقام  .سنخيت با معشوق دارد يالبته كيفيت تقو
 يدر هرحال هر عشق و طلب يمعشوق، فاصله آن با عاشق و شدت عشق است ول

 يتقو .مت استآورد، كه خود بسيار ذيقي ي، مراقبت و استقامت را ميحداقل سالمت
بين و  شخص را روشن شود ميالعاده  و توجه فوق يكه مالزم با خلوص و صاف

و خم مشكالت و كشمكش و اصطكاكها موفق  باالخره از پيچ 2صاحب تميز كرده
 3.آورد يبيرون م

افراد و  .شود ميو اعتدال  يموجب بيدار يآورد، يعن يم يبنابراين عشق تقو
بدون  .4عملشان خوب بوده و باالخره موفق خواهند شد راندمان ياجتماعات با تقو

 .گردد معشوق و مطلوب ميسر نمي نيل به يتقو
 يمتوال يتر باشد، چون مقدار مدارها هرقدر معشوق باالتر و نيل به آن مشكل

 يبيشتر ياهميت خيل يخواهد گذاشت موضوع راندمان و مسئله تقو يروبه فزون
و  يمل يمثالً در هدفها .د مجاز باشدتوان ميتر پيدا كرده، اغراض و انحراف كم

افراد ميافتد  يشانه مقدار كثير ي، مدار رويكه به لحاظ داخل ياجتماع يها معشوق
مصادف با  يو محيط يلحاظ خارج بايد بگذرد، و به يمتوال يها و از دست
مختصر ضعف  .شود يبايد ط يشديد بوده، مراحل طويل يها يها و دشمن مزاحمت

را به صفر نزديك  يدر تعداد بيشمار مدارها ضرب شود نتيجه نهاي يدمان وقتران
و حسن نيت و  يبنابراين در مورد اجتماعات بيش از افراد بايد در تقو .خواهد كرد

راه اصالح جوامع را  يكسان .متصديان سختگير بود يو درستكار ياستحكام درون

                                                 
. عمل ترمز كردن را كه مستلزم مراقبت جاده و تسلط بر حركت مركوب است در عربى وقايه ميگويند .1

  .باشد ميانجام گيرد تقيه هم كه از تقوى ميĤيد فعاليت مخفيانه كه با مراقبت و حفاظت كامل 
كسى كه از خدا پرهيزكارى نمايد، براى او قدرت تميز و : ... 29/ انفال ... (انْ تَتَّقُوااللَّه يجعل لَكُم فُرْقاناً .2

  ...).تشخيص قرار داده ميشود
خدا براى او راه خروج از  و هركس تقوى پيشه نمايد:  2/ طالق (اللَّه يجعلْ لَه مخْرَجاً  و من يتَّقِ...  .3

  ).مشكالت و گرفتاريها را درست ميكند
و آنكس كه تقوى پيشه : ... 3و2/ طالق ... (اللَّه يجعلْ لَه مخْرَجاً و يرْزقْه منْ حيثُ اليحتَسب  و منْ يتَّقِ .4

ازد، و از جايى كه گمان نميبرده نمايد خداوند براى او راه خروج از گرفتاريها و مشكالت را فراهم ميس
  ...).است كمك و روزى به او ميرساند
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 يمند عالقهند و در انتخاب متصديان بين يها و وضع مقررات م صرفاً در طرز سازمان
سخت در  دانند مي يرا كاف يو تخصص يو مختصر صالحيت علم يظاهر يزبان

مشكل و مصادف با اصطكاك منافع و  يبه قدر يوظايف اجتماع .اشتباهند
آسان است كه  يبه قدر ي، و از طرف ديگر تلبيس و اشتباهكارباشد ميها  مخالفت

در اين مورد بيش از  ياتفاقاً تقو .سپرد توان مي يب تقوفقط به افراد صاحبدل صاح
با مشورت و  شود ميزيرا كه تخصص را  .سازمان و بيش از تخصص اهميت دارد

 .پذير و قابل جبران است سازمان هم اگر حسن نيت باشد اصالح .استخدام چاره كرد
 .درست كرد توان ميرا ن يو نادرست يسست عنصر يول

تعداد مدار نيز قاعدتاً  .شد فاصله خدا تا بنده بينهايت است معشوق معبود يوقت
كه در ( يكوچكترين ناخالص .باشد% 100بايد  يبينهايت بوده، راندمان هر مدار جزي

شرك هرقدر ضعيف  .د مجاز باشدتوان مين) شود مياين مورد نامش ريا و شرك 
نكه به معشوق برسد كوچك كرده قبل از آ يبعد از ديگر يها را يك باشد، راندمان

واال شرك  .حاصل شود يا مگر آنكه وسط راه بازگشت و تصفيه .صفر خواهد شد
اگر  يمدار، چون چنين مدارهاي يداخل يخطاها و لغزشها يول .پذير نيست بخشش

 ياند، ممكن است با تمنا داشته باشند اصوالً زاينده و پاك كننده يراندمان كاف
 .1ران شوندمعشوق جب يعاشق و با دستگير

                                                 
/ نساء (بِاللَّه فَقَد ضَلَّ ضَالالً بعيدا  اللَّه اليغْفرُاَنْ يشْرَك بِه و يغْفرُ مادونَ ذلك لمنْ يشĤء و منْ يشْرِك انّ .1

ولى غير از آنرا براى . ك قايل شوند نخواهد بخشيدمسلم بدانيد كه خداوند اگر براى او شري:  116
بخشد و هركس به خدا شرك بياورد محققاً در گمراهى دورى گمراه شده  هركسى كه بخواهد مى

و اگر شرك بياورند آنچه ميكنند حتماً از :...88/انعام(ولَو اَشْرَكُوا لَحبِطَ عنْهم ما كانُوا يعملُونَ). ...است
 ).و هدر رفته خواهد شد ايشان تباه

و (بطوركلى از استخراج و مقايسه كليه آيات و موارديكه در قرآن مجيد وعده بهشت داده شده است 
 - ايمان : سه شرط استنباط ميشود كه بايد هر سه عامل جمع باشد) باشد ميمورد  127جمعاً در حدود 

تر آيات نام ايمان و عمل تواماً ميĤيد در بعضى آيات هر سه ذكر شده است، در بيش. تقوى - عمل صالح 
 .كننده سايرين و مانع توفيق شمرده است و در آياتى هم كه جنبه نفى دارد نقص هريك از آن سه را باطل

در زمينه امكان موفقيت در صورت عدم شرك ولى با كمك مغفرت پروردگار، عبارت دعايى كه در  
اَللّهم انْ عظُمت ذُنُوبى فَاَنْت اَعظَم و انْ كَبرَ تَفْريطى : تعقيب نماز ظهر خوانده ميشود قابل توجه است

كَثيرَ تَفْريطى بِظا فَاَنْت و فْوِكظيمِ عذُنُوبى بِع ظيمرْلى عاغْف ماَلَّله دواَج خْلى فَاَنْتب نْ داما رُ ورِ اَكْبه
در . اَتُوب الَيك االّ اَنْت اَستَغْفرُك و دك اَلّلهم مابِنا منْ نعمةٍ فَمنْك الالهكَرَمك و اقْمع بخْلى بِفَضْلِ جو

اينجا بنده سالك و موحد ميخواهد كوچكى و كمبود محصول مدارهاى عبادت خود را با فراوانى خزاين 
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 1تا تمركز يوسيع زندگ يها نقشه يو اجرا يفكر يكه در كارها طور همان
د متوجه چندين توان ميو حواس انسان در آن واحد ن شود ميموفقيت حاصل ن نباشد

در يك  .باشد يآيد كه تمركز و خلوص ضرور يعمل باشد، در عشق نيز به نظر م
تر و  كه در دسترس يآن معشوق يعشق روانگار كه مدار  .گيرند دل دو دلبر جا نمي

حرارت  دهد ميبه طوريكه تجربه نشان  .شود ميوصول به آن آسانتر است بسته 
تيزتر  يضمير و سوز عشق در حاالت محروميت و مظلوميت خيل يعواطف و صفا

 .دارد يسيالن بهتر يو درماندگ يتنگدست يو سرشك عبادت در روزها شود مي
شكم يا  ياعم از سير(رضايت و راحت يافت  ين به لحاظبالعكس همين كه انسا

 يها شعله يبررو يآب يگوي) فراغت خاطر يا امنيت جان يا موفقيت در مقاصد
حقيقت اين است،  .شود ميبر صفحه درخشان فكر پاشيده  يفروزان عشق و خاكستر

يگر آهنگ يكد ند همتوان ميوجود انسان ن يديديم تارها 4.7كه در بند  طور همان
يكطرف كه از سوز هجر به لرزه درآيد همه با او هم آواز و همساز ميشوند،  .نباشند

بنابراين اگر در دل عاشق دو  .و يكدسته كه خاموش شد سايرين نيز ساكت ميشوند
د نسبت به توان ميديگر ن .الوصول دل او را خواهد برد دلبر قرار گرفت، دلبر سهل
در  .د و تحمل مشقات راه پرخار دور و دراز را بنمايددلبر پرناز واالتر وفادار بمان

در راه معشوق  كند ميتصور  يبه معشوق نفسان يصورتيكه به خيال خود و با سرگرم
  .راه صحيح برود ياست بدون آنكه از اين اشتباه بيرون آمده پ ياصل
  

 غيرمسدود ياخالق يمدارها -7 .8
 يعنصر يديديم مدارها كه طوري به ييابتدا يو معاشقات حيوان يدر احتياجات ماد

كه در موجود  ييا اطفاء شهوت يو حالت سير شد ميپس از وصال بسته  يزندگ
را صفر كرده  W يمؤثر حيات ي، انرژي، در نتيجه باال بردن آنتروپشود ميحاصل 

فراهم  W يبرا ي، تا مجدداً موجباتدهد ميحالت رخوت و ركود دست  يمدت
 يكه ط يمدار مسدود مقدار فعاليت شخص و مسير يبرا ترتيب به اين .گردد
 .محدود خواهد بود كند مي

                                                                                                                   
آورد، گذشته را استغفار و اصالح  و مىاو ر روز به مدار به بعد از هر شبانه. پايان معبود جبران كند بى
  .افتد اى به راه مي كند و با راندمان تازه مي

1. Concentration 
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ممكن  يو روح يو اخالق ياجتماع يها و معشوق ياما در مورد احتياجات نفسان
گاه  يا مطلوب آنقدر دور و باال باشد كه هيچ .دير دست بدهد ياست وصال خيل

مثالً عطش عالقه به وطن  .باشد يمقدمات يمدار بسته نشود و آنچه بسته شود مدارها
 .ها به رهاند يها و بدبخت و گرفتاري ياز چنگال اجنب را آنكه  شود ميسيراب  يوقت

دير تأمين شود يا اصالً به حد ايدآل در مدت عمر  يممكن است خيل يچنين مطلوب
محبت و خدمت به هم نوع باز  يكه برا يهمچنين آغوش .كوتاه شخص دست ندهد

كه همنوعان درمانده و بيچاره و محتاج وجود دارند بسته نخواهد  يتا وقتشده باشد 
د به نقطه انسداد و اختتام توان مييا علم كه پايان ندارد مدار طالب آن چه موقع  .شد

 برسد؟
عشق  ينبوده واقعاً سالك واد يصورت شخص طالب اگر فقط مدع در اين

 يدر پا را آنايملك توليد كند و به خرج داده م يدايم مساع طور بهباشد، بايد 
 .نمايد يمعشوق واال مرتبه قربان

البته نرسيدن به معشوق و بازماندن مدار، داللت بر بيهوده بودن عمل و پوچ شدن 
كه فعاليت در داخل و خارج شخص  يصرف نظر از آثار مثبت .نمايد يمكتسب نم

وصال  .نخواهد بود يريجو تد يابراز ميدارد، عدم وصل مانع تقرب و اكتسابات جزي
به معشوق بينهايت مستلزم مدار بينهايت، و كار بينهايت و اكتساب بينهايت است كه 

رسيدن  يبرا يول .ذخاير بينهايت طبيعت تأمين خواهد كرد را آنالبته خوراك 
شايد عمر  .موجود محدود به معبود نامحدود عمر نوح و صبر ايوب هم كم است

 ...الزم باشد يا هدوباره در محيط پرماي
 ؟شود ميچه  ياخالق يانتها يب يحال تكليف كهولت د اين مدارها

اگر  .كرد ميدر نتيجه رسيدن به طعمه و به مطلوب بروز  يسابقاً ديديم آنتروپ
 .هم نيست ينيست پس قاعدتاً پير يشخص به نهايت مطلوب نرسد، آنجا كه سير

خاموش  يبعد از ديگر يقياتش يكو اشتها و شهوات و ذو شود ميتن انسان پير 
دور دست اشباع  ياو كه مطلوبها يميگردد، اما عواطف و عقايد و مكتسبات روان

مشاهدات  .كنند بلكه تصفيه و تقويت هم ميشوند ينشده است نه تنها تخفيف پيدا نم
كه  يالبته تا زمان .شاهد بر اين مطلب است يو پسيكولوژ يو تجربيات فيزيولوژ

پيرها خرفت ميشوند  گويند مياينكه  .باشند ميسالم و قائم  يجسمان يها پايه ها و مايه
 .تغيير دهند يحكايت از آن است كه احساسات و عقايدشان را حاضر نيستند به آسان
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 يها سلول يماد يها يگرفته، افزايش آنتروپ يالبته بعد از آنكه اعصاب زنگ پير
، 1ها را ديگر ندانست رسيد كه دانسته يا دل و دماغ را تحجير كرد و شخص به مرحله

از  كند ميمنعقد شده گير  يها دانه يالبال كه يآنوقت عواطف و عقايد مانند سيال
تا اعماق  يتشكيالت سلول صورت بهتركيبات مكتسبه كه  يول .جريان خواهد افتاد

 يو شيمياي يعوامل فيزيك نفوذ كرده، خارج از دسترس 2يو شايد زير اتم ياتم
 .خواهد ماند يحال خود باق هزمين و آسمان مأمن گزيده است و ب

  
 مسأله پاداش و كيفر -7 .9

ماسيو و با توجه به اينكه فرد انسان يك  ينسب يها با استفاده از مشتق 6-7در بند 
ديديم  6كه در فصل  ياقتصاد يها بوده، پتانسيل 4و تك فصل 3يسيستم تك عنصر

 :را چنين نوشتيم ياخالق يمل ديفرانسيل نيروعبارت كا .آيد يبين نم در
dW = -S.dT – AP.dV 

و تغيير عالمت ظاهر   J را پس از ضرب در يو از آنجا ديفرانسيل عمل اخالق
  .ساختيم

= J.S.dT + P.dV tdK 
را متناسب با ) ياكيفر(اگر پاداش  باشد مي ياز اين عبارت كه مقدمه عمل اخالق

فرمول پاداش و  توان ميكوشش بگيريم و فعالً نتايج و آثار را كنار بگذاريم، كار و 
 شود ميو كجا و چگونه اين پاداش داده  يالبته كار نداريم ك .كيفر را بدست آورد

 يترازو يها ميخواهيم بدانيم اگر بنابه جبران باشد وزنه .يا نه شود ميو اصالً داده 
  .خواهد بود يعدالت چه اندازه و به چه سنگين

است چهار عامل دخالت ) يا كيفر(در اين عبارت ديفرانسيل، كه مقدمه پاداش 
يا نياز  يخيرات درآمده است، درجه دلبستگ صورت بهكه  (S) مقدار مايملك :دارد

كه صرف خدمت  ي، مدت زمان (p) ، فشار عشق و عقيده (T) خود شخص به آن
 .(v)شود يم

                                                 
  )70/ نحل ... (لكَيال يعلَم بعد علْمٍ شَيئاً...  .1

2. Sub - atomique 
3. Uni - Constituant 
4. Monophase 
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به ميزان ثابت منظم باشد و با  نمايد ميص كه شخ ياگر فرض كنيم خيرات
او نيز  يو اقتصاد يروزانه خود عوضش را تحصيل نمايد و كشش عشق يها فعاليت

 :صورت بهكم و زياد نشود، در اينصورت انتگرال فوق آسان شده 
teC  +PV  +J.S.T  =tK  

 .دخالت خواهند داشت يو خط ينسب طور بهوق عوامل چهارگانه ف .آيد يدرم
است با مجموع ارزش  يپاداش پايان عمر يا پايان يك مرحله از مراحل خدمت مساو

كه  يبعالوه كل كار) تبديل شده به واحد كار(كه كرده است  يخيرات و انفاق
 .انجام داده است (v) و در مدت (p) تحت كوشش يا عشق

درمورد  S.T حاصلضرب .اند كه از جمله اول محروم فقرا نبايد زياد غصه بخورند
زياد دارند و  S آنها كه پردرآمداند .متوسط ثابت است طور بهاشخاص مختلف 
و آنها كه ) مردم لئيم يالبته به استثنا(در نظرشان كم است   T يارزش واحد مال يعن

ها به مال زياد آن يكم دارند در عوض احتياج شخص (S) ، اگرباشند ميچيز  يبينوا و ب
است كه  يخالصه آنكه متمم اطعام همان نياز و دوست .برايشان بزرگ است T و رقم

 1.شخص به مال دارد
هركس  .بوده و در جهت خير و شر هر دو صحيح است يمعادالت فوق كل

در هر دو  .دهد ميبه خرج  يدارد كه در راه آن مساع يمنظور و معشوق و معبود
بر آن در خارج و  يكه آثار شود ميا ارزش محسوس توليد ب يانرژ يمورد مقدار

ابراز  يانرژ ييعنK قاعدتاً بايد گفت اين آثار متناسب با .داخل مترتب خواهد بود
شده است كه خود آن متناسب با درجه عشق و عقيده بوده است و با معشوق نوعيت 

مال او از نوع اع يكه عاشق علم است طبعاً اثر خارج يمثالً كس .و سنخيت دارد
كه عاشق لهو و لعب است،  يو كس .باشد ميكتاب و كشف و مدرسه و شاگرد 

يا  ياز نوع قمارخانه، ميخانه و مطرب و فاحشه را با انفاقات خود نگاهدار يآثار
 يخود مبنا و مبداء آثار ديگر ياين آثار در جا .گذارد يو به يادگار م نمايد ميابراز 

البته  .را تا مدتها و شايد تا ابد ادامه و توسعه خواهد داد خواهد شد كه عمل اوليه
كه از آن ناحيه  يا كه تناسب با طبيعت و قرار خلقت داشته باشند با تغذيه يآثار

                                                 
و مسكين و يتيم و اسير را با وجود :  8) / انسان(دهر (ناً و يتيماً و اَسيرًا و يطْعمونَ الطَّعام على حبه مسكي .1

  )احتياج و محبتى كه خود به شامشان دارند طعام ميدهند
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و به اينترتيب عمل خوب اگرچه به لحاظ  1يابند مي يبيشتر يميشوند دوام و بقا
 .2باشد، پاداش آن چندين برابر خواهد شدبا عمل بد  يمساوtK مقدار اوليه

است نيز شباهت و تناسب خود را با  يكه همان مكتسبات شخص يآثار داخل
اگر در محيط موافق قرار گيرد مورد تاييد و تشويق و  .معشوق حفظ خواهد كرد

و اگر در محيط مخالف وارد شود استعدادها و خصال مكتسبه  .شود ميتقويت واقع 
مثالً يك فرد خدمتگذار خَير  .به زحمت و مخالفت خواهد انداختصاحب خود را 

ابراز  ينوعدوست اگر در اجتماع مردم صالح قرار گيرد، از طرفين محبت و گرم
كه او بينا و آشنا به افكار و اوضاع است و با آنها تجانس  يو در چنين محيط شود مي

پاداش  يو پاداش رو .د شدبرايش باز خواه يا العاده دارد ميدان عمل و رشد فوق
ها و  در همان محيط يك فرد لئيم حسود قهراً از مشاهده خوشبختي يول .برد مي

كه بنابه طبيعت خبيث  يرنج برده و با اقدام باشند ميكه مردم متمتع  يهاي فراواني
 .خواهد خورد يخواهد بكند دائماً توسر مي
 

                                                 
از آن . شاه عباس در اصفهان بيش از صدها قصر و تفرجگاه ساخت و دو سه باب مسجد و مدرسه .1

دهنده شخصيت داشت، فقط بطور  ى و تنزلمجلل چون جنبه شخصقصرهاى بزرگ و عشرتگاههاى 
ولى مساجد و همچنين آب انبارها و پلها و كاروانسراها . نمونه يك تاالر چهل ستون باقى مانده است

  .چون مفيد براى مردم و منطبق با احتياج و فطرت بود، در دامن طبيعت نگاهدارى و بارور شد
2. شْرُ اَمع نَةِ فَلَهسبِالْح نْ جاءثْلَهامالَّ مزى اجئَةِ فَالييبِالس ءĤنْ جم ها وكسى كه كار نيكى :  160/ انعام ... (ثال

  ...).بياورد براى او ده مقابل آنست، و هركس بدى بياورد پاداشش مطابق آن خواهد بود
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 ترموديناميك بعد از حيات
  
  

ترموديناميك عشقش كشيد  :ترموديناميك راه آمديد يفصول گذشته پابه پادر 
ديد صحبت از سوز و گداز  .و اشعار عرفا را خواند يخارج يها رمان .عاشق شود

 .به شرط آنكه حركت و كار هم در كار باشد .باشد ميبا مزاج گرم او سازگار  .است
فهميد  ينم  را خوب  بان عشقچون ز .ديد  و نزد عشاق يحركت و كار را در زندگ

حيات را منطق  درمنطبق خود .را پرسيد  يزندگ يمعنا .شناسان رفت خدمت زيست به
 .وجوش با جنب  بلكه احتياج خاموش،  اما نه .ديد  با احتياج

 يجز انرژ يا و جمله يجان منبع يحركت و كار در عالم ب يترموديناميك برا
  W=U–T.S در عبارت يحيات يها يز ديد فعاليتدر عالم جاندارن .شناخت يمؤثر نم

ديد با مختصر تطبيق و تغيير مناسب همان فرمولها و نتايج  .شود مي يگير خوب قالب
 يكل طور بهترين آنها كه عشق و تكامل است  يو اساس ياز مسايل حيات يجواب بعض

فرد و  يرپي .مشاهده كرد يرا در پير يسپس تمام آثار و خصوصيات آنتروپ .دهد مي
 .اجتماع يپير

او را به  .به سايه آمد  سايه يو شاداب يهمراه انسان از لحظه انعقاد نطفه تا جوان
اجتماع كه بر محور اقتصاديات  يبا فرد وارد اجتماع شده و از سروصدا .رساند يپير
 .برداشت يخود نگاه كرد و تصاوير ياز دور با دوربين دو چشم .چرخد نهراسيد يم

 .يافت يعمر اجتماع و سرنوشت آن در اين تصوير اطالعات راجع به
 يشده و اصول تكامل را كه علما مند عالقهنسل و اجتماع  ينسبت به سير عموم

تعيين هدف يا الاقل مسير انسان قرار  ياند، مالك تشخيص برا كشف كرده يطبيع
 يمدارها .عشق رسيد يمراحل تكامل يها و منظره يبه يك سلسله نكات اخالق .داد
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آنها  يها پرونده .ديد ياز قبيل خورد و خوراك را ساده و مسدود م ياوليه زندگ
را اغلب  يو اقتصاد يو اخالق يعاطف يمدارها ي، ولشد ميخاتمه يافته و بسته 

را كه با تأسيس يك نطفه باز  يا پرسد آيا طبيعت پرونده از خود مي .نامسدود ديد
ابد  يبا در رسيدن مرگ برا نمايد ميقت تعقيب به د يو در كشاكش زندگ كند مي
گاه نبايد بسته شود؟  گرداند؟ اين مدارها هيچ كاره باز ميگذارد؟ حيات را برنمي نيمه

 ؟سازد ميمسئله مرگ آيا همه حسابها را به هرجا و به هر حال كه هست متوقف 
ترموديناميك كه  يهركس آسان باشد برا يمطلق برا يقبول مرگ و فنا

 ؟نمايد مياش بر اصل بقا و ثبات است، بسيار مشكل  شهري
مطلق  ياوالً فنا يدرست است كه اصل دوم فرياد فنا و شيون مرگ ميزند، ول

جان  اجسام بي يبرا يثانياً آنتروپ .خواب است .است ينيست بلكه انحطاط و خاموش
مرگ  هب آنها را شوند واز خارج محروم باشند يمجز اگر كه سرمايه محدود دارند

  .دهد ميسوق 
در اينجا هرچه هست احتياج  !در عالم جاندار كه قرار بر انزوا و حرمان نيست

خواهد  ياو م !از ناحيه موجود سراسر دعا است و از ناحيه معبود اجابت .است و طلب
در اينجا اصل بر رشد است كه درست مخالف  .دهد يشنود و م ياين م .دود يو م

تأثير حوادث روزگار  آسا تحت فلك يها جان كوه م بيدر عال .است يآنتروپ
 .آورند يسائيده و پاشيده ميشوند و از اوج عظمت و اقتدار سرفرود م تدريج به

باالخره طبق قانون احتماالت با سطح زمين هموار و در صحنه روزگار گمنام 
 يدارروند بدون آنكه بازگشت و تجديد م آنها از قدم اول روبه مرگ مي .شوند يم

آنكه  بيرحمانه بر پهلويشان وزيده، بدون يباد وحشتناك آنتروپ .در تاريخشان باشد
  زمين برد و پخش بر مي  بين قطعه از  عظيم آنها را قطعه بگذارد پيكر  يباق يچيز
 !كند مي

ها و  ها و نيوتون نام، ناپلئون ياز نطفه ناچيز ب .در عالم جاندار جريان معكوس است
كه عظمت و نام و آثارشان در زمان حيات  يهاي شخصيت .شوند ار ميمحمدها پديد

در اينجا  .گيرد يخود م يبعد از حيات، دنيا را تحت سيطره و روشناي يحت يو گاه
صدبار هم اگر صفر شود باز  يمؤثر روز يانرژ يزهر خود را ميريزد، ول يهم آنتروپ
طرف و  موجود از يكعشق و احتياج  يحيات يعن يو نيرو .كند ميسر بلند 

از  ييك .كند ميخوراك و امداد طبيعت از طرف ديگر او را دائماً بيدار و زنده 
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كه با مرگ  يمجموعه افعال يگفته بود كه اصالً حيات يعن نام به يها بيولوژيست
 .كنند ميستيزه 

طرف استنباط و  از يك .قرار ميگيرد يترموديناميك مقابل نقطه استفهام عجيب
العين تجديد مكرر  يبه مشاهده رأ يكه نظر آنها متك يشناسان ر زيستاظهارنظ
العين  ي، و از طرف ديگر مشاهده رأباشد ميمؤثر  يانرژ يو احيا يزندگ يمدارها
 .مرگ

انسان بيش از سايرين از ته دل خواهان حيات  .خواهد بميرد ينم يهيچ موجود
معتقد و  .م در آن نباشدو درد ه يكه مرگ نداشته و دشوار يحيات .ديگر است

كه بشر را وادار  يهمان طبيعت و خلقت .غيرمعتقد فطرتاً و شديداً خواهان آن هستند
هم كه اتفاقاً بيش از همه وقت  ي، در مواقعنمايد ميبه عشق به حيات و صيانت نفس 

اوامر  يو گوي شود ميگر  استعداد و نشاط و فعاليت در انسان جلوه يآثار حيات يعن
و استقبال  ي، شخص با كمال ميل حاضر به جانبازباشد ميخالص نافذ  طور بهت طبيع

مگر دستگاه خلقت و طبيعت دو زبان دارد؟ اگر ما يك طبيعت  !گردد از مرگ مي
هم كه در نهاد  يزبان .د باشدتوان ميدر آن ن يداريم، تبديل و دوگوي) يا يك خالق(

پس  .همان زبان فطرت است دهد ميدت امر به شها) و در كالم پيشوايان بشر(بشر 
 .باز هم حيات است .شهادت در آستان معشوق مرگ نيست

اند اطمينان حاصل كنند  مايل .شود ميبدانند بعد از مرگ چه خبر  خواهند ميهمه 
گويان قرن جديد  بسراغ غيب .آنها جامه عمل خواهد پوشيد يا نه يدرون يكه آرزو

 .بينند يروند و آنها را خشك و بيروح م مي يدانشمندان علوم ماد ييعن
 دهد ميدار نشانم ن يا هست و پرده           مردم در اين فراق و در آن پرده راه نيست
 :كند ميدو سئوال  .پرسد ترموديناميك مطلب را از خود مردم مي

 يها از مصرف شدن تمام انرژي يو حاك يشما كه مرگ را پايان زندگ -1
 يگذشته هرچه داشتيد به خارج ريختيد و چيز يا در مدارهادانيد، آي شخص مي

 خود نگاه نداشتيد؟ يبرا
 در دم مرگ به مصرف يانرژ يها ذخيره يآيا آخرين قطره پيمانه عمر يعن -2

 است؟  رسيده 
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عشق  يانسان از مدارها .جواب اول در فصول گذشته داده شد، ديديم كه خير
خود نگاه  يبرا را  آنو  .آورد يهمراه م يبلكه مكتسب .گردد برنمي يدست خال

 .دارد مي
 .جواب دوم در اولين بند فصل حاضر داده خواهد شد

پرور خلقت  كه ترموديناميك از دامن كودك يا با جواب اين دو سؤال و تجربه
از پشت سر كاروان مردگان كه هزاران هزار سال است به  كند مي ييافته است، سع

را كه حافظ شنيده بود بشنود و به  يشوند بانگ جرس مجهول رهسپار مي يواد
 .گوش خوانندگان برساند

 !العيش العيش نصف وصف
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 يجوي تازه -8 .1
 .تازه، مطلوب تازه يخبر تازه، كار تازه، غذا .انسان طالب تازه است

و  .كند ميانسان را بيدار و با نشاط  يو تغيير در هر مطلوب و مأنوس يهر تازگ
 .كند ميمثل اينكه او را جوان  .نمايد ميها و ذوق را تحريك فعاليت و اشت

         فسانه گشت و كهن شد حديث اسكندر
  است دگر  يسخن نو آر كه نو را حالوت

 .كند مي يدر انسان يكباره ترق (W) مؤثر يبه عبارت خودمان انرژ
وف در حيوان نيز شايد اين وضع پيش آيد و مصداق آن همان تجربه معروف پاول

هاضمه را  يغدد مجار يمواد غذاي يخيال بعض يكه مشاهده و حت طور همان .باشد
رنگين هميشه بر اشتها و مقدار  يبه ترشح كردن واميدارد و يا تنوع سفره و غذاها

 .افزايد يخوراك شخص م
 يها از كجا است؟ كداميك از جمله  W ياين ترق

W = U – T.S 
 .شود ميوارد ن ي؟ البته از خارج چيزنمايد ميير در اثر مواجهه با موضوع تازه تغي

   Sاز يالساعه افزايش و يا جزي خلق (U) از يبگوئيم مقدار دهد مياصل اول اجازه ن
  .نابود شده است

كه به حالت كمون در انسان بود، در نتيجه تأثير و  يا تازه U∆شايد بتوانيم بگوئيم
كه در نتيجه  ينقش يبازيگر گمنام ب تحريك معشوق يا موضوع تازه بيدار شده مانند

در  .شود ميتغيير يا توسعه برنامه نمايش به پشت پرده به حالت آماده باش احضار 
از حالت كمون به حالت پتانسيل در  يو استعداد درون ياينجا نيز يك مقدار انرژ

 ازخود آن مقدار  يها قبالً ما در محاسبات و استدالل .گردد مي W آمده وارد صف
U  داديم كه زنده و بيدار و قابل تبديل به را دخالت مي dK  باشد و از تمام ذخيره

  .خزاين موجود خبر نداشتيم
 يبودن زندگ يكه مكررات عمر و يكنواخت بودن و خالطور همانخالصه 

، باشد ميمعالجه امراض و تقويت مزاج مساعد ن يبرا وجه هيچ بهكسالت آور بوده و 
 يداشته شايد منشاء يا الاقل مؤيد حس كنجكاو يواقعيت عمل نيز يجوي خصلت تازه

مانند و عمر  تر مي زياد دارند به سالمت يكه كنجكاو يپيرهاي گويند مي .باشد
 .كنند مي يبيشتر
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 يدور يعالوه بر تغييرات تناوبW گيريم كه از اين تجربه و توجه چنين نتيجه مي
، شود ميبا خارج بر آن عارض  يها دلو ضمن تبا يزندگ يعنصر يمدارها يكه ط

و  شود ميها و تخديرها زياد يا كم  اصوالً ثابت نبوده، جمله اول آن با تحريك
بنابراين مرگ نيز  .شود ميزائيده از فعاليت و عمر افزوده  يهمان نسبت بر سالمت هب

به  S يشخص و رسيدن تدريج يجنبه قطعيت و مطلق نداشته منطبق با پايان عمر برا
چه بسا كه فقط  .باشد مين U يكل يدرون يار معين مقدر و به انتها رسيدن انرژمقد

او  يمكتوم در مواد پيكر انسان در دوران زندگ ياز انرژ ييك جزء بسيار ناچيز
مابين  يشيمياي يها عيناً مانند فعل و انفعال .وارد ميدان شده و ابراز وجود كرده باشد

كننده  ذخيره انرژتيك عناصر فعل و انفعال اتصال معرف تمام ياجسام كه انرژ
در آميزد، اين  يبلكه به حسب آنكه عنصر مورد بحث با چه عنصر ديگر .نيست

تغيير  باشد مياتصال  يمخالف انرژ و با عالمت يحرارت فعال و انفعال كه مساو
 .كند مي

يه اتصال و كل ي، انرژشود ميبحث  ياز اين باالتر، بنابر آنچه در فيزيك اتم
ها  اتم يخارج يها از مختصر تغيير نظام الكترون يصرفاً ناش يشيمياي يها انرژي

و تازه هسته اتم كه  .دهند ميمحموله خود را به هدر ن يبوده، الكترونها تمام انرژ
ماهيت و قدرت خود را بروز  باشد مي) يو بنابر اين انرژ(تجمع ماده  يمركز اصل
 .نداده است

كوتاهتر از آن  ييز شايد بتوان گفت كه دست مرگ خيلدرمورد مرگ انسان ن
 يحيات يمنابع و ذخاير انرژ !كرده باشد يموجود را خال ياست كه تمام منابع حيات

و فقط  .مانده است كه به انتها رسيده باشد يموجود هنگام رسيدن مرگ هنوز خيل
 كه در معرض كاهش و باشد ميمكتوبات وجود  ييك جزء بسيار ضعيف سطح

به اين اعتبار مرگ حيوان و انسان هم مانند مرگ نباتات يك  .زوال قرار گرفته است
اگر  .شدن پيمانه محيط خارج است نه داخل ياز خال يناش ييعن يمرگ خارج

را نشان ميداد چه بسا كه  يبيشتر و برتر يمحيط خارج تازگيها و مطلوبها و معشوقها
به لحاظ شرايط و طرز  ييط خارج تغييراتو اگر در مح .كرد ميموجود زيادتر عمر 

از كنه ذات شخص به صحنه  يديگر يهاDUارائه و تغذيه معشوقها پديدار شود، 
كه ذخيره انرژتيك ماده نسبت به  طور همان .نمايشگاه حيات، حاضر خواهد شد

و  يفيزيك يها و غيره كه ضمن فعاليت ي، الكتريكي، مكانيكيحرارت يانرژيها
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زياد است كه حكم بينهايت را دارد،  يقدر ه، بكند ميم بروز و ظهور اجسا يشيمياي
تازه پيدا  يبا شرايط محيطها يكه بتواند تجانس و تجاذب يو هر حيوان(عمر انسان 

خصوصاً اگر درنظر بگيريم كه حيوان و انسان  .نيز امكان بينهايت شدن را دارد) كند
ند هميشه جوان مانده توان مي ها سلولعويض و رشد و ت ينيز مانند نباتات با تغذيه دائم

اگر  .را بنمايند يآنتروپ يطبيع يمؤثر فوت شده و افزايش اصل يو جبران انرژيها
پيش آيد كه انسان با تطبيق و توافق با آن بتواند تحصيل بالانقطاع  يو ترتيب يمحيط

ميسر  ييطو خلود در چنين مح يمواد و تخليه فضوالت را بنمايد، آنوقت حيات ابد
در خارج او وجود دارد و ذخيره زمين و  يكه مواد و انرژ يخواهد بود و تا وقت

آسمان به پايان نرسيده است و در دستگاه وجود او عدم تناسب با شرايط محيط پيش 
 1.نيامده عمر خواهد كرد

 
 از نطفه تا بلوغ -8 .2

از عمر را  ين و آن حدبلوغ آن س .باشد ميآن  يو نسب يكل يمقصود ما از بلوغ معنا
در اعضاء و افكار شده، بتواند  يرشد كاف يدارا) يا حيوان(كه شخص  گويند مي
مرغ سن بلوغ بعد  يمثالً برا .خود به ايستد و احتياجات خود را تأمين كند يپا يرو

، و كند مياست كه از تخم بيرون آمده مادر او را به حال خود رها  يدو ماه ياز يك
 يدقيق يانسان البته سن قطع يبرا .شود ميدانه جستن و دفاع از او نديگر متحمل 

شخص در روز معين از منطقه نقص  يوجود ندارد كه تمام اعضاء و وسايل حيات
و به حسب  يو تدريج ياست نسب يوارد منطقه كمال شده باشند، بلكه اين مسئله امر

 يجنس يكه قوا يماندر شرع آن ز .كند ميفرق  ياستعداد اشخاص و شرايط زندگ
پديدار شود سن بلوغ در نظر  يآمده، ترشحات غدد جنس يو آمادگ يبه رسيدگ

اند  رشد كرده يدر اينموقع البته ساير اعضاء و اعصاب نيز به حد كاف .شود ميگرفته 

                                                 
1. مواتالس تدينَ فيها مادامنَّةِ خالى الْجوا فَفدعا الَّذينَ ساَم و  ذُوذجرَمغَي ءĤطع كبر ءĤالَّ ماشا ضالْاَر و

مخلد در آن تا زمانيكه آسمانها . اند پس در بهشت خواهند بود بخت شده و اما كسانيكه نيك:  108/هود(
اين نعمت خلود در بهشت بخششى است بدون كاهش . و زمين هست مگر آنچه يا آنقدر كه خدا بخواهد

المقْطُوعةٍ و الممنُوعةٍ . وفاكهةٍ كَثيرَةٍ": فرمايد ديگر در وصف غذاهاى بهشت ميآيات  - ) و بريدگى
عدم افزايش (يعنى يكنوع جذب و تحليلى كه بال انقطالع و غيرمضر براى بدن  )33و  32/واقعه(

بخود باو و اين اثمار و ارزاق در دسترس انسان بوده خود. خواهد بود، مانند تغذيه نباتات) آنتروپى
  )14/انسان.(يا ودانيةً علَيهِم ظاللُها و ذُلِّلَت قُطُوفُها تَذْليالً) 90/ شعرا(و اُزلفَت الْجنَةُ للْمتَّقينْ : ميرسد
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درآورد و  ينان و آب .خويش گردد يو شخص امكان اين را دارد كه كفيل زندگ
ها و صاحب  حال با پيدايش عشق وارد جرگه آدم در هر .تشكيل دهد يا عايله

سن دخالت و  يايران نيز سن بلوغ، يعن يدر قانون مدن .شود ميشخصيت و مسئوليت 
 1.اند گرفته يمسئوليت در اجتماع را در بيست سالگ

كه به اين مسئله شد از آن جهت است كه قبل از بلوغ احتياجات موجود  يتوجه
اگر بشود (و او را به وصال مايحتاج و مطلوب و معشوق  دنماين ميرا ديگران تأمين 

اما بعد از بلوغ شخصاً بايد به طلب و  .ميرسانند) !ها صحبت از عشق كرد در اين سن
 .تكاپو بپردازد

بوده، مادر % 100اين كفالت ) يا خروج از تخم(از زمان انعقاد نطفه تا وضع حمل 
مايحتاج رشد موجود را در محل به او و ساير  يمواد غذاي) تخم ييا محيط داخل(

 يشده و يك يبعد از وضع حمل، كفالت و حمايت به تدريج كه اعضاء قو .ميرساند
 .رسد تا به صفر مي شود مي ي، ضعيف و جزينمايند ميپيشرفت  يبعد از ديگر

 يحيات ينيرو ياست كه در منحن 2يبنابراين بلوغ يك فصل مشترك يا نقطه عطف
(W) در  9شكل ( .باشد ميشده و حايز اهميت خاص  ر متفرعه پديدارو ساير امو

 )383صفحه 
كه  باشد ميو نسوج بدن  ها سلولدر محيط رحم وضع جنين شبيه به ساير 

تك گرفته شوند  تك يمانند خون و صفرا و غيره بوده، وقت 3ور در مايعات بدن غوطه
محيط خارج اطراف خود با  يدر تعادل مكانيك يا و تا اندازه يدر تعادل حرارت

پس  .رسد و بدون تالش و طلب به آنها مي يمجان طور به ي، و مواد غذايباشند مي
                                                 

سالگى حكم  45در چهل سالگى هم انسان نسبت به . البته همانطور كه گفته شد موضوع امرى است نسبى .1
خيص دقيق شرع متكى به يك امر طبيعى بسيار محكم بيولوژيك و پسيكولوژيك ولى تش. نابالغ را دارد

آيند و طبق نظريات فرويد و بسيارى از دانشمندان،  موجودات براى توليدمثل به دنيا مى. باشد مي
ترين سرحد بين  بنابر اين طبيعى. باشد ميفعاليتهاى جنسى اساس رشد حيوانات و ساير فعاليتهاى آنها 

از اين به بعد است كه پسر و دختر وارد . ارس و رسيده، همان زمان بروز اعمال جنسى ميشودانسان ن
و مواجه با خطرات و مسئوليتها و تكاليف . بينند دنياى جديدى شده و به چشم ديگر همه چيز را مى

والد بينى تربيت فكرى و تعليمات دينى ا شرع اسالم از پدر و مادر خواسته است پيش. بزرگ ميشوند
خود را به موازات رشد طبيعى آنها طورى تنظيم نمايند كه در آستانه بلوغ جنسى، آشنا بوظايف خود 

  .شده بتوانند اداره وجدانى نفس خويش را با راهنمايى ابوين بدست گيرند
2. Point d'inflexion 
3. Humeur 
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0T.S)d(UfdK  بايد  جنين  يبرا  قاعدتاً  مؤثر آن  يانرژ  ييعن .باشد =−−=
 .ماند يثابت م) يحيات ينيرو(

 :شود مياز دو راه تأمين  W = U – T.S ثابت ماندن
1- U = Cte   و S = Cte   )هر دو ثابت يپتانسيل و آنتروپ يانرژ(. 

2-  U = T.S   
TU

S 1
=

∆

 .)پتانسيل متناسب يانرژ يكهولت و ترق يترق(∆
 .شود ميمكتوم ذخيره  يانرژ صورت بهگيرد،  آنچه طفل غذا مي يدر دوران جنين
مؤثر، و بدنبال  يه انرژپتانسيل در او بيدار شد يندارد كه انرژ ياحساس و احتياج

جنين ثابت  يتر بوده، آنتروپ بنابراين شايد احتمال اول صحيح .ظاهر گردد يآن فعاليت
بيولوژيك جواب  ياست كه بايد شيم يا مسئله .شروع كند يبماند و نوزاد با آنتروپ

 .بدهد را آن
نبات بوده،  يقابل تشبيه به زندگ) يا در تخم(جنين در رحم  يخالصه زندگ

يا بيرون (بنابراين اگر از رحم بيرونش نكنند  .و رشد به پايش ميرسد امايحتاج بق
 .)البته به شرط ادامه محيط گرم و نرم(را داشته باشد  يشايد امكان عمر ابد) نيايد

يا دوران برزخ  يگفتيم دوران كودك كه طوري بهبعداز زائيده شدن تا سن بلوغ، 
جهات احتياجات به  يكه از بعض يبه اين معن .دباش ميمابين دوران جنين و بلوغ 
جهات  ياز بعض يول .شود ميابراز دارد و از او دفاع  يطفل ميرسد بدون آنكه مساع

 ي، تشريك مساعكند ميو به تدريج كه حس احتياج و قوه فعاليت در او نمو 
 .شود مياو الزم  يشخص
 :ها با هم دارند در اين است كه كه اين دوره يفرق

 احتياج هست، احساس اشتها و لذت وصال نيست،   فعاليت هم نيست   :يجنين   دوران  در
 نيست) ينسب طور به(فعاليت  ، احساس اشتها و طلب و لذت هست،          :يدر دوران كودك

 .فعاليت هم هست،         "    "    "    ،              :بعد از بلوغ   
يا آب  ياو شيرين به ي، وقتندك مياحتياج را حس  شود ميبچه گرسنه و تشنه 

همچنين از سرما و  .رود يشخصاً به تحصيل آنها نم يبرد، ول لذت هم مي دهند مي
عقلش نميرسد كه بايد  يبرد، ول برد و از مطبوع و ماليم نيز لذت مي گرما رنج مي

 .خود را از سرما و گرما حفظ كند
  

 يزندگ يها قلعه -از بلوغ تا مرگ  -8 .3
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بر طبق احتياج و احساس و  .ميشوند يكامل ط طور به يزندگ يوغ مدارهابعد از بل
در همين  .يمخصوصاً بر طبق اراده و اختيار شخص و بدون كفالت و دخالت ديگر

كه ايجاب مسئوليت ) 5-5بند ( يو عادات اختيار يدوره است كه مكتسبات اراد
 .شود ميشخص پيدا  ي، برانمايند مي

 يبدن يميگذارد و قوا يكه احتياج و عشق رو به فزون يمدت از سن بلوغ به بعد تا
 يروبه توسعه و شدت گذارده و ترق ياختيار يها وجود دارد، فعاليت يبه اندازه كاف

و  شود مياز فعاليتها كاسته  يو بعد در سنين پير .از همه وقت بيشتر است يآنتروپ
در  يمنحن ييير انحناتغ .رود خفيف گرديده، روبه خط مجانب مي يآنتروپ يترق

 .)9شكل ( باشد ميضعيف دارد نقطه عطف بلوغ  يترق S كه يفاصله مابين دو دوران
كه دارد و اعضاء  يو اختيار و قدرت يدر ايام بعد از بلوغ است كه شخص با آزاد

كه مراحل رشد و مصالح طبيعت در دسترسش گذاشته است، به تأمين  يو وسايل
و  يا خود قلعه يهركس برا .پردازد ط ناسازگار طبيعت ميمايحتاج و مبارزه با محي

 درست كرده يقراول

    

 9شكل 
 از انعقاد نطفه تا مرگ يتغييرات آنتروپ يمنحن

كه نهايت فعاليت  يو جوان يدر كودك .تقريباً ثابت استS يدر دوران جنين
بعداً به تدريج ضعيف شده و به خط  .باشد ميآن شديدتر از همه وقت  ياست، ترق
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آيد  يپيش م يمابين اين دو حال قهراً تغيير انحناء و نقطه عطف .كند ميمجانب ميل 
 .گيريم مصادف با بلوغ مي را آنكه در محل حداكثر فعاليت است و ما 

  
است كه عليه  يا پوشيم قلعه كه ما مي يلباس .بندد يم يو با همسايگان قراردادهاي

كه  يا خانه .)اند حيوانات از طبيعت مجاناً دريافت داشته(ايم  رست كردهسرما د
ايم، و  فراهم آورده يميسازيم و در آن انبارها و تختخواب و داروها و تجهيزات

با تجهيزات و نفرات كامل  ينظام يگيريم يك ساخلو كه مي يخدمتكار و دربان
كردار و پندارمان  يكه رو يه استتارپرد .باشد ميو عليه همنوعان ما  ...عليه طبيعت و

 يبرا يهاي ها و كمينگاه گيريم اينها هم پناهگاه كه مي يكشيده و قيافه حق به جانب
آداب و روابط  صورت بهكه  يهمچنين قراردادهاي .باشد ميدفاع و مبارزه در اجتماع 

 است يهاي ها و شفاعت كنيم، حمايت وضع و اجرا مي يو مقررات اجتماع يزندگ
) يو انسان يجان و با جان حيوان يطبيعت ب(خود در برابر مشكالت طبيعت  يكه برا

 يبر ميانگيزد و اسبابهاي يخالصه آنكه بشر يك سلسله ممتد وسايل .كنيم درست مي
عليرغم طبيعت بر طبق احتياج و ميل و  كه بتواند در محيط طبيعت و كند ميفراهم 

 كنند مييا اگر (ند بكنند توان ميرا ن ينين كارحيوانات چ .نمايد ياختيار خود زندگ
 .ندارند يچون عقل درست) نمايد يتجاوز نم يو موي ييا علف ياز حدود النه خاك

چون غريزه اختيار را پيدا كرده ) در مبحث ضميمه بيان شده است كه طوري به(انسان 
 .به اين مقامات رسيده است
 دهد ميكه دارد به خود اجازه  يتجهيزاتو  يقلعه دفاع يبه اينترتيب بشر به اتكا

از هجوم  .طعنه بزند يو خشك يبه سرما و گرما و به قحط .به ريش طبيعت بخندد
ضمناً با مقررات و  .از خطر دزد و دشمن خود را در امان بداند .گرگ و پلنگ نترسد

اصول طبيعت و اجتماع هم كه در خارج قلعه او حكمفرما است، اگر دلش خواست 
خورد و بعد  هزيادتر از حاجت معده مشروبات و مأكوالت نامناسب ب .لفت كندمخا

ها يا با  در شهوات و فساد فرو رود و بعد با آمپول .با دوا و درمان رفع و رجوع كند
نمايد و با پول و زور و فريب و غيره  يديگر خود را راض يها يلذايذ و دلخوش

يا از  يو كسب نرود و از ذخاير ميراث دنبال فعاليت .مدعيان را دور نگاه دارد
قوانين عدالت و حقوق  .سايرين يا با استخدام و استثمار آنها استفاده نمايد يكمكها

متمركز در  يو بعد از قدرتها .اجتماع را زيرپا گذارده هرچه خواست با مردم بكند
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وقس  ...داستمداد بجوي) نصرت و شفاعت(سايرين  يقلعه يا از زد و بندها و حمايتها
 .عليهذا

  قدرت و  .ندكرد مياحتياجات او را تأمين   ، ديگرانيو كودك يدر دوران جنين
كردند  يكه طبيعت يا خانواده برايش معين م ياختيار نداشت و منحرف از حدود

 .حاال قدرت و اختيار دارد، پس مسئوليت دارد .البته مسئوليت هم نداشت .شد مين
وضع  يو قوانين يو مدنيت يخود طبيعت يبرا .شود مياگر خواست منحرف 

 ...ظلم و غرور تكيه ميزند يبر مسند كبرياي .نمايد مي
 !زند هم ميه آيد و بساطش را ب يمرگ م يول ...
  

 ثبت و ضبط يدستگاهها -8 .4
كه استحكامات قلعه و  يد تا حدودتوان ميهمه اين كارها را انسان آزاد است و 

نفس را در  يمركب سركش هوا .مرتكب شود دهد ميزه تجهيزات حمله به او اجا
 .ميدان ساكت طبيعت و بر پشت خميده ملت بتازد

يا با خطوط محبت (آنها برسد و ببينند با خطوط كينه  آنچه به .كنند يمردم نظاره م
 يكشند شايد روز و انتظار مي نمايند ميدر خاطرها ثبت ) درمورد اهل خدمت
 .فرصت انتقام برسد

 زودي بهاوالً  .نيست كه طبيعت هم نظاره نكند و در باطن كور و كر باشد چنين
 يآثار انحراف و فساد در وجود شخص و در نسل و قوم ظاهر شده، انحطاط نژاد

آثار اعمال  يثانياً به لحاظ فرد .نشان خواهد داد يكيفر اعمال را پس از چند
است چرا كه  يطبيع .است كننده خارج او شخص، اگر صادركننده او است، دريافت

در صحنه طبيعت  .شود ميمعدوم ن يبه موجب اصل اول ترموديناميك اثر هيچ عمل
از حساسيت و قدرت  يزياد يها طبيعت نمونه .رود از بين نمي يول شود ميگسترده 

ها سال بر كف و  ثبت و ضبط خود نشان داده، آثار گذشتگان را از هزاران و ميليون
 يو نقاش يماكروسكوپيك و ميكروسكوپيك حجار يها مقياسدر دل سنگها به 

تازه هنوز  .طبيعت هم مثل ما و بهتر از ما فونوگراف و فيلم و باند دارد .كرده است
 .بشر مجهز نشده است كه از درون اتمها و هسته اتمها شاهد بخواهد يوسايل تحقيقات

 يپالئونتولوژ زودي بهميكروسكوپيك هست بعيد نيست  يامروز اگر پالئونتولوژ
 .نوكلئونيك نيز درست شود ياتميك و پالئونتولوژ
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زمين  هر وقت .اعمال شخص بود ياين يك سلسله ثبت و ضبط يا پرونده خارج
كرد،  خاليگذشته و اندرون خود را  يها و يادگارها يشده سنگين يمتالش يبه كل

 1.حكايت از آنها خواهد نمود
و بيشتر در جريان است، خود شخص  حساستر ييك سلسله ديگر كه خيل

 يها در بحث .بهتر از اقرار يبهتر از خود آدم و چه شهادت يچه شاهد .باشد مي
و اين  .نشود يبه اكتساب يزند كه منته از انسان سرنمي يگذشته ديديم هيچ عمل

، شايد بدست ها سلولپرده در سراسر وجود شخص و در اعماق  مكتسبات پرده به
كه از دستبرد باد و باران و  شود مي يبايگان يها در نقاط ها و نوترون روناتمها و الكت
اين دستگاه ثبت و ضبط كه تمام  .طبيعت محفوظ است يو شيمياي يعوامل فيزيك

كه به  باشد مي يو كتاب يپرونده داخل .2آن است ياعضاء و جوارح انسان شاهد گويا
تر بوده،  درست افظه او هم قويتر واز ح 3خود آدم يا به گردن او آويخته شده است

 يكس يبرا البته اين كتاب .4نموده است يرا با شماره و اندازه آمارگير يو جزي يكل

                                                 
بِاَنَّ ربك . يومئذ تُحدثُ اَخْبارها. و قالَ الْانْسانُ مالَها. اَثْقالَها و اَخْرَجت الْاَرض. اذا زلْزِلَت الْاَرض زِلْزالَها. 1

هاى خود را خارج سازد و  زمانيكه زمين به لرزه خود درآيد و زمين سنگينى:  5تا  1/ زلزال (اَوحى لَها 
يا آنطور (هد كرد به آنچه انسان بپرسد زمين را چه ميشود؟ در آنروز زمين اطالعات خود را حكايت خوا

  .)پروردگارش براى آن وحى كرده است) كه
و قالُوالجلُودهم لم شَهِدتُم علَينا قالُوا اَنْطَقَنَا . شَهِد علَيهِم سمعهم و اَبصارهم و جلُودهم بِما كانُوا يعملُونَ .2

گوش و چشمان و پوستهاى آنها عليه آنها از اعمالشان :  21و  20/ فصلت . (..الَّذى اَنْطَقَ كُلَّ شَيئىٍ اللَّه
و به پوستهاى خود بگويند چگونه يا چرا به زيان ما گواهى ميدهيد؟ ميگويند ما را همان . گواهى دهند

 ...)خدايى كه همه چيز را به زبان آورده است گويا نمود
امروز مهر ميزنيم :  65/ يس (كَلِّمنا اَيديهِم و تَشْهد اَرجلُهم بِما كانُوا يكْسبونَ اَلْيوم نَخْتم على اَفْواههِم و تُ

بر دهنهاى ايشان، در حاليكه دستهاى آنها با ما سخن ميگويد و پاهاى ايشان شهادت به آنچه كسب 
  ).كردند ميدهد

اقْرَاء كتابك كَفى بِنَفْسك . نُخْرِج لَه يوم الْقيامةِ كتاباً يلْقيه منْشُورا عنُقه و و كُلَّ انْسانٍ اَلْزَمناه طĤئرَه فى .3
و هر انسان، اعمال او را مانند طوق گردن مالزم و همراهش :  14و  13/ اسرى (الْيوم علَيك حسيباً 

. گشوده شده تلقى خواهد كردآوريم كه  مينمائيم و روز قيامت به صورت كتابى جهت او بيرون مى
  ).بخوان كتابت را امروز نفس خودت براى حساب كشيدن از تو كافى است

4.  ...لُوا حاضموا ما عدجو صها والَّاَحال كَبيرَةً ا غيرَةً وص رغادتابِ اليلَتَنا مالِ هذَاالْكيلُونَ يا وقُوي راًو ...
بر ما چه كتابى است اينكه چيزى از كارهاى كوچك و بزرگ فرو گذار و ميگويند واى : ...49/ كهف (

  ...)و آنچه انجام داده بودند حاضر مييابند. نكرده، بلكه تمام را به شماره ثبت نموده است
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ها را  داشته باشد كه پرده يو اتمها را بفهمد و چشم چون تيغ ها سلولكه بتواند زبان 
 .1پس بزند، هر زمان قابل قرائت خواهد بود

 
 بعد از مرگ -8 .5
ها فراموش  اگر خاطره .كند مي يخاك جسد را متالش .ميراند يرا مرگ شخص م

آن  يكه بدست اسالف رو يا با تحوالت و تكميل و توسعه .ماند مي يشود آثار باق
كه گذارده،  يبدعتهاي .نمايد مي، مانند موجود زنده تغذيه و توليد مثل شود ميانجام 

كه  يو مدارس و بيمارستانهاي كه تأسيس نموده يا امثال قنوات يظلم يدستگاهها
كه نموده است، بعد از او دنباله عملياتش را ادامه  يساخته است و تعليم و خدمات

 .خواهد داد
 .نيست يالبته از خود او ديگر خبر يول

نام و نشان  يكه مدت يهم نشود و چنين تشكيل و تركيب يشايد خبر يازنظر علم
حساب  يبه نظر مشكل و رو يخيل .خاص او را داشته است، مجدداً جمع نشود

حساب احتماالت به مسئله پيدايش حيات هم جواب  يول .آيد ياحتماالت محال م
به طوريكه حساب  .را الزم دانسته است يمثبت نداده و يك دخالت و اراده خارج

 يترين عنصر تشكيالت كه ساده مولكول پروتئين آنكه يك يبرا 2اند كرده
 ياتفاق و برخورد ذرات رو يخودبخود و رو باشد مينده ز يها سلولپروتوپالسم 

321109/1 يزمين درست شود درجه احتمال مساو  يتعداد دفعات ييعن .آيد يدرم×−
كه الزم است ذرات پيش هم آمده به طرق و وجوه مختلف گرد هم جمع شوند تا از 

اين تعداد دفعات را اگر آن ميان اتفاقاً يكمرتبه يك مولكول پروتئين درست شود، 
 يبينيد چه عدد صفر بنويسيد و به 321آن  يگذارده جلو 1خواسته باشيد، يك رقم 

اند حجم  آمده .)شود ميگذاشتيد ميليون  يصفر وقت 6يادتان نرود كه ( !شود مي
م بزنند تا از آن اجتماع ه پر از ذرات كرده به را آنرا كه الزم است داخل  يا كره
اند قطر كره  اند، ديده مولكول پروتئين درست شود حساب كردهشمار يك  بي

  ...!كردن آن صرف خواهد نمود يط يسال برا 1082است كه نور به اندازه  يبقدر

                                                 
1.  ديدح موالْي رُكصفَب ئَكĤطغ نْكنْ هذا فَكَشَفْنا عفى غَفْلَةٍ م كُنْت مطلب كامال در از اين :  22/ ق (لَقَد

  ).ات را از جلويت پس زديم امروز ديگر چشمت تيزبين و بينا است پرده. غفلت بودى
2. H. Rouviere – Vie et Finalite. Paris .1947 P. 45  
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كثير داخل يك سلول از بينهايت  يها اين تازه يك مولكول از مولكول
 !بينهايت موجودات زنده است يها سلول

 يا ها را ثابت كند، كوچكترين وسيله مرده يحياپس علم اگر نتواند فعالً امكان ا
 يامر مسلم اين است كه درست كردن هر چيز برا .اثبات خالف آن ندارد يهم برا

) طبيعت يخالق يا اتفاق ياراد(همان جريان  .آسانتر از دفعه اول است يدفعه دوم خيل
رايط كه با وجود همه عدم احتمال و امكان خودبخود، حيات را پيش آورد و ش

به تجديد حيات هم برسد؟  يحاضر را در كره زمين برپا كرد، چه اشكال دارد روز
و نطفه در رحم و ) ها گامت( يتناسل يها سلول يخصوصاً كه با توجه به رشد ژنها

 يريشه و ساقه و دانه نباتات در فصل بهار ديديم كه وقت يهمچنين با مقايسه به احيا
باقيمانده بسيار كوچك موجود زنده، هر قدر هم  شرايط مساعد باشد اثر ناچيز و

پله به مراحل  د حيات گذشته را از سر بگيرد و پلهتوان ميبيحس و بيجان شده باشد 
مگر فرق ارگانيسم با جمادات در اين نبود كه ارگانيسم  .برسد و از آن بگذرد يقبل

ب خود، تشكيل و تركيب شده است كه به محض قرار گرفتن در محيط مناس يطور
؟ اعم از نمايد مي يو شروع به توسعه و تكثير و رشد برطبق وضع قبل سازد ميخود را 

و اين خاصيت اختصاص  .باشيم يا نباشيم يآنكه در آن ميان قايل به وجود روح حيات
 .ندارد يتناسل يها سلولبه نطفه و 
 ير ابدامكان عم يبدن موجودات زنده هم كه احتماالً و اصوالً دارا يها سلول

هستند شايد مانند خاكشير خشكيده و يا حشرات خواب رفته در زمستان بتوانند از نو 
در افراد موجودات زنده در جهت  يما اگر توقف و حدود .به جنب و جوش درآيند

در جهت مخالف بشر نتوانسته است  يايم، ول توسعه و افزايش وزن و ابعاد ديده
، به نمايد مينهايت كوچك تقسيم و تعقيب هرقدر حيات را به عوالم كوچك و بي

 .بيشتر از باالها است يحيات خيل ياتفاقاً در آنجاها فعاليت و قدرت نسب .انتها برسد
ها از  ميكروب .ها رسيد ها به ميكرب قارچ يبشر بعد از حيوانات بسيار ريز و كلن

وفاژها كه باكتري يشوند ول ها ديده مي از ويروس يبعض .آمدند يويروسها پديد م
اند، و پس از  هنوز زير ميكروسكپ الكترونيك هم نيامده باشند ميها  دشمن باكتري

 !در پس پرده داشته باشد يديگر يآن معلوم نيست دستگاه خلقت چه عروسكها
ها كه وارث و جامع صفات ابوين و اجداد  كروموزمها و ژن در بارههمينطور 

حيات از  ذلك معو  !اد و تحديد حدود نمايدنتوانسته است تعيين ابع ي، كسباشند مي
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كه به حدود  يمراحل !آورد يهمين مراحل بسيار بسيار پست ميكروسكوپيك سردر م
ناپيدا و دور از  يحيات توانست در چنين سوراخها يوقت .اتم و بلكه هسته اتم ميرسد

مأمن گزيند، چه  يو آسمان يچشم هر نامحرم و خارج از چنگال هر دشمن زمين
؟ در ماند مي يما در خروج مجدد آن از سوراخ مرگ باق يبرا يو اشكال ينگران

 .ايم ها را از طبيعت با تدبير زياد ديده يبين و پيش يمشاهدات روزمره نظاير اين تردست
نطفه  يول شود ميشاخه گندم را يك روز كه شما در گلدان نگاهداريد پژمرده 

آورند و ميكارند سبز  ياهرام مصر بيرون مگندم را پس از چندين هزار سال كه از 
سخت يا در زير پوست  يها به بينيد حشرات تخم خود را چگونه در زمين .شود مي

مطمئن و مناسب  يها ها و بدن حيوانات در محيط در داخل ميوه يدرختان و حت
و به خود (بيش از خود ما به فرزندان ما  يخيل) و صاحب طبيعت(طبيعت  !ميكارند

است كه ما او را  يچه اصرار .ها را كرده است عالقه دارد و فكر زنده شدن نسل) ما
خود و زنده كردنمان عاجز  ياز نگاهدار) اعم از آنكه باشعور يا بيشعور باشد(

 1.بدانيم؟ ايجاد و انشاء اول ما كه مشكلتر بود
يعت و ايم، در دامن پرچين و خم طب اجدادمان را نديده يدر هر حال اگر ما احيا

 يشب و روز و مرگ و حيات امر يمكرر زمان، خواب و بيداريها يدر گردشها
بعد از  يساعته داشته، بيدار 24كوتاه مثالً  ياز آنها دورانها يبعض .ياست عاد

ماهه  12دورانها  يو بعض .آورد يپيش م باشد مي يخواب را كه خود مرگ خفيف
هم كه  يدورانهاي .سازد ميظاهر  يانمرده زمست يدر زمينها يبوده تغييرات بارزتر

زمين باالتر بوده و مربوط به  يو گردش انتقال يتناوب آنها از حدود گردش وضع
گردش خورشيد يا كهكشان و امثال آنها شود، ممكن است در جريان باشد كه با 

تر نه تنها نباتات و حشرات را زنده كند، بلكه حيوانات  يتر و كل عميق يتغييرات خيل
به مواد  يكه موادآل يو تبديل يو انسان را هم با همه تالش و تفرقه ظاهر يلعا

                                                 
بگو همان كسى او را زنده خواهد كرد :  79/ يس (يم قُلْ يحييها الَّذى اَنْشَاَهĤ اَولَ مرَّةٍ و هو بِكُلِّ خَلْقٍ عل .1

  ).در حاليكه او بهرگونه خلقتى بسيار دانا است. كه اول دفعه نشو و نما داد
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  ياز اين منظر و مقبره خاك) باشد مي يو باالخره تبديل سطح(پيدا كرده است  يمعدن
  با كدام  و  يتجرب سابقه  با كدام   يچنين امر 1.بياورد بيرون 

 يطبيع ين وقوع آن نيز خيلدارد؟ سهل است كه امكا ياصول تاين بهم يفرضيه علم
 2.آيد يبنظر م
ترموديناميك و ساير علوم شايد راجع به  .دوريم يالبته از اين مراحل ما خيل 

يك كار را  يول .3بنمايند يزمان وقوع آن نتوانند فعالً اظهارنظر يبين وقوع و پيش
شبح و  صورت بهو ناقص،  يتقريب يخيل طور بهالبته  .د بكندتوان مي ترموديناميك

درست شود زنده  يو دنياي ياينكه بگويد اگر آمد و قرار شد چنين شرايط .حدس
 4.كردن در آن دنيا اجماالً بر چه اساس و منوال خواهد بود يشدن و زندگ

                                                 
در . از خاك شما را خلق كرديم:  55/ طه (منْها خَلَقْنا كُم و فيها نُعيدكُم و منْها نُخْرِجكُم تارةً اُخْرى  .1

دو مرحله از اين سه مرحله جلوى ). دانيم و از خاك بار ديگر شما را خارج ميكنيمخاك شما را برميگر
  .قانون احتماالت هم از قديم گفته است هيچ دويى نيست كه سه نشود. چشم ما انجام شده است

د ماديون اتفاقيون آيا دليل دارند كه حتماً چنين نخواهد شد؟ اگر آنروزى كه هنوز آدميزاد پيدا نشده بو .2
اى را يكروز درست خواهد كرد،  چنين اعجوبه« اتفاق»به شما شمايل آدم را وصف ميكردند و ميگفتند 

دلتان ميخواهد به روح معتقد باشيد يا . قبول ميكرديد يا انكار؟ پس حاال هم اصرار در انكار نداشته باشيد
د و بازگشت روح نشده هيچ كجاى قرآن مسئله قيامت متكى بر وجو. نباشيد، معاد امريست جسمانى

قيامتى هم كه قرآن ميفرمايد و در قبال يك انقالب وسيع جهانى توأم با فوران انرژيهاى عظيم . است
افالك يعنى خاموش شدن بعضى كرات و برافروختن و متالشى شدن بعضى ديگر خواهد بود، مثل اين 

هم الزم ندارد و فقط اعتقاد به نظام و  قبول پديده قيامت حتى اعتقاد به خدا را. دنيا مادى و طبيعى است
  ...تحول دنيا كافى است كه شما الحمداللَّه داريد

بدون آنكه . اند در دنيا فقط پيغمبرها بودند كه از آخرت و قيامت بطور منجز و يقين صحبت كرده. 3
م خيالباف در عين حال نه مرد. خودشان هيچ وسيله و دليلى براى ديدن و ثابت كردن آن داشته باشند

زندگى و تعليمات و . ماليخوليايى بودند، نه افراد شياد كه بگوئيم از پى خود اختراع كرده باشند
هاى سالمت مزاج و استقامت فكر و صدق نيت و صحت گفتار بوده  فداكاريها و آثار آنها عاليترين نمونه

  .اظهار ميكردند از جانب خالق چنين خبرى به آنها رسيده است. است
اند به فرض وقوع تا  چه اندازه قابل  هايى كه انبيا از آن دنيا داده اى است كه به بينيم نشانه اين خود وسيله .4

اگر مجموعه خبرهايى كه راجع به رستاخيز و بهشت و جهنم داده شده است، مجموعه . قبول مينمايد
ودن آنها داد، معلوم ميشود اساس اى شهادت بر منطقى ب مرتبط معقولى درآمد و علم امروز نيز تا اندازه

مسئله قيامت به قدرى خارج از وهم و عقل و دور از دسترس بشر . آن نيز واهى و روى خيال نبوده است
كه اگر كسى حكايتى از آن نموده باشد ناچار بايد يا صددرصد پوچ و نامربوط درآيد و يا اگر  باشد مي

  .مجموعاً قابل توجه و جدى گرفته شودهايى از آن قراين و آمارى ديده شد  در قسمت
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خبر  يميليونها سال نور ياز فواصل مكان يوقت .كند ميعلم از اين قبيل كارها 
جز نمايد؟ حال اگر نگارنده فاقد اظهار ع يآورد، چرا در مقابل فواصل زمان يم

باشد، سلب صالحيت و ) ساده يخيل طور بهيا اصالً علم (صالحيت و علم الزم 
 .قدرت از نفس علم نخواهد شد

 ...بكنيم يدر هر حال چون با قيد احتياط است آزمايش
  

 نشر و حشر -8 .6
چون ) باشيد كه شما مجبور نيستيد به يقين معتقد يفرض يالبته دنيا(در آن دنيا 
صد كفن هم بيشتر پوسانده، فاقد دست ) بعد از اين اشاره به انسان است(موجودات 

كه بتوانند  ياند، چنين عرضه و ادعاي و پا و گوشت و استخوان و همه چيز شده
 .برخيزند و راه بيفتند ندارند

رها و ذخاير انبا .قوت و قُوت بدهد .حتماً بايد محيط خارج زير بغلشان را بگيرد
پيچ كرده  يها در زير اهرام مومياي اگرچه مصري(مردم  يتجهيزات دوران دنياي

نه از خود و  يا خالصه آنكه هيچ ذخيره و وسيله .شده است يپوسيده و متالش) باشند
 .بريده شده است ينه در خارج خود نداشته، ارتباطشان از هر گونه وسيله و اسباب

مكتوم به حد ناچيزتر از  يانرژ .1نها استهرچه قوت و قدرت هست در خارج آ
هم ندارند كه درك احتياج و ميل به لذت نموده،  يشعور ناچيز تقليل يافته، حس و

يك بينهايت كوچك  .بدست خود انجام دهند يمؤثر ظاهر سازند و عمل يانرژ
 .عاجز بيش نيستند

در تخم و جز حالت نطفه در رحم يا  يد حالتتوان ميموجود ن يدر چنين شرايط
 ياز دوران زندگ يحركت يفقط يك اثر و يادگار ب .دانه در خاك را داشته باشد

 .تمام مايحتاج بايد از رحم به او برسد .گذشته حفظ كرده است
از كجا؟ از  .شود ميرشد شروع  .فرض كرديم محيط مساعد و رحم زاينده است

مكتسبات  .كتسباتچه داشت؟ م .كه داشت يعميقترين عمق ذرات و از همان حال
 .يو اراد يغريز

                                                 
 :166ù165/ بقره (و تَقَطَّعت بِهِم الْاَسباب ... و لَو يرَى الَّذينَ ظَلَموا اذْيرَونَ الْعذاب اَنَّ الْقُوةَللَّه جميعاً ... .1

  ).ها بريده شده استو اسباب و وسيله از آن... زمانى كه ظالمين ميبينند قوت هرچه هست از آن خداست 
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خود  .جديد ميگذارد يموجود با سرمايه مكتسبات دوران عمر قديم پا به دنيا
كه در صندوقچه سحرانگيز  يمكتسبات !شود ميوارث نفس و حامل گذشته خويش 

فقط  1.شود ميشده است، بدون كم و زياد به او تحويل داده  يدار ريزتر از اتم امانت
 .2بود بدست آورده است پاداش او خواهد يو زحمات شخص يمساع آنچه خود با

د در توان ميكه جنين ن طور همان .پايه از انسان، مايه از محيط .شود ميرشد شروع 
اين رشد نيز در چنان محيط  .د از زمين سر درنياوردتوان ميرحم رشد نكند و تخم ن

ثل گياه كه سر از خاك آدم م .مساعد با سرعت و قوت تمام به ثمر خواهد رسيد
 .3آيد ياش بيرون م گذشته يآورد از زمينه وجود يمرطوب درم

خوب بوده است خوب، بد  .كه بوده است طور همانآورد؟ البته  يچگونه سر درم
 .4بوده است بد
و خود به حساب  نمايد ميآورد و اول دفعه خود و آثار خود را مشاهده  يسردرم
 .5رسد خويش مي

                                                 
به هر نفسى آنچه كسب كرده است : ... 25/ آل عمران (و وفِّيت كُلُّ نَفْسٍ ما كَسبت و هم اليظْلَمونَ ... . 1

وكل امرئى بما كسب ). تمام و كمال كارسازى خواهد شد، بدون آنكه ظلم و كم و زياد در كار باشد
شخصيت هركس در دوران برزخ در  - باشد ميكرده است و هر شخصى در گروى آنچه كسب (رهين 

  ).گروى مكتسبات نگاه داشته شده بود و حاال در برابر آن آزاد ميشود
تا آنكه هر نفس پاداشى به آنچه سعى كرده است دريافت :  15/ طه (لتُجزى كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسعى ...  .2

  ).دارد
 :بطور نمونه چند آيه ذكر ميكنيم. ر و تكرار زياد آمده استاين تشبيه و تمثيل در قرآن با اصرا .3

و آن كسى كه از :  11/ زخرف (و الَّذى نَزَّلَ منَ السمĤء مĤء بِقَدرٍ فَاَنْشَرْنا بِه بلْدةً ميتَاً كَذلك تُخْرَجونَ   
شما . نب و جوش درآورديمآسمان به اندازه و ميزان معين آب فرود آورد، پس با آن زمين مرده را به ج

واللَّه الَّذى اَرسلَ الرِّياح فَتُثيرُ سحاباً فَسقْناه الى بلَد ميت فَاَحيينا بِه  -) هم همينطور خارج خواهيد شد
 رالنُّشُو كها كَذلتوم دعب ضها و آن خدايى كه بادها را فرستاد پس به صورت ابر:  9/ فاطر (الْاَر

سپس براى آبيارى به شهر مرده آنرا روانه كرديم و زمين را بعد از مرگ با آن زنده . برانگيخته شد
فَاَنْزَلْنا بِه الْمĤء فَاَخْرَجنا بِه منْ كُلِّ الثَّمرات كَذلك نُخْرِج الْموتى ... - .) كرديم، نشور هم همينطور است

ها و  انواع ميوه پس با آن آب از. پس به آن محل آب بارانى ريختيم: ...  57/ اعراف (لَعلَكُم تَذَكَّرُونَ 
  ).شايد شما يادآورى بشويد. مرده را هم اينطور خارج ميكنيم. محصولها بيرون آورديم

و شهر يا زمين پاكيزه، :  58/ اف اعر... (والْبلَدالطَّيب يخْرُج نَباتُه بِاذْنِ ربه و الَّذى خَبثَ اليخْرُج االَّنَكدا. 4
آورد و آنكه خبيث و خراب است بيرون  مى - به اذن خدا  - روئيدنى خود را طبق قرار و ناموس خلقت 

  ...).دهد مگر بد و كم نمي
و هم فى غَفْلَةٍ  اقْتَرَب للنَّاسِ حسابهم. اللَّه الرَحمنِ الرَحيم بِسمِ: سوره شريفه انبياء با اين آيات شروع ميشود. 5

اللَّه الرحمن  بسم:  2و1/ انبياء (مايأْتيهِم منْ ذكْرٍ منْ ربهِم محدث االَّ استَمعوه و هم يلْعبونَ . معرِضُونَ
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حاال حساب  .مختار دنيا عمل بود و حساب نبود ييط آزاد و زندگسابقاً در مح
 .1هست و ديگر عمل نيست

از آنها روسفيد و خندان بوده، به خود  يبعض يا در مقابل چنين احصائيه و منظره
هستند كه بر وفق جريان صحيح  ياينها كسان .2دهند ميخوب را  يآمدها مژده پيش
ترمز  .اند م و جان خود را سالم نگاهداشتهقرار خلقت عمل كرده، جس طبيعت و

وزنه اعمالشان درگذشته  .3اند از دست نداده يرا در زندگ يعفاف و درستكار
 .روسياه خواهند بود يكسان ديگر .4سنگين است

 كه عمل بر مجاز كرد يشرمنده رهرو          فردا كه پيشگاه حقيقت شود پديد
وزنه اعمال آنها در  .5ه شده استبر چهره آنها غبار وحشت و مرگ پاشيد

 .شود مي ياز هم اكنون آتش حسرت بر آنها مستول .بوده است گذشته سبك
هزاران فرسخ  كنند مياز منظره زشت اعمال خود بيزار ميشوند كه آرزو  يقدر هب

 .6ندشد ميفاصله داشته و ايكاش از روز اول خاك بودند و آدم ن
طبيعت و محيط پر بركت  يمجدداً به مهمان .اند ها از خود و از آينده مطمئن اولي

خواهد بود كه تبعيت  يطرز رشد و سير آنها در همان جهت .شوند برگردانده مي

                                                                                                                   
هيچ تذكر و پند . در حاليكه ايشان در حالت غفلت رو برميگردانند. روز حساب مردم نزديك شد. الرحيم
  ! ...)بر اين مردم از جانب پروردگارشان نيامد مگر آنكه ميشنيدند و به بازى خود مشغول بودند اى تازه

  .حديث نبوى است .1
خندان و . صورتهايى در آنروز روشن است:  39و  38/ عبس (ضاحكَةٌ مستَبشرَةٌ . وجوه يومئذ مسفرَةٌ .2

  ).خوش خبر
و اَلْعاقبةُ للْمتَقينَ ... و) خدا بيايد سوي بهمگر كسى كه با دل سليم :  89/ شعراء (بِقَلْبٍ سليمٍ  اللَّه االَّ منْ اَتَى. 3

  ).وسرانجام براى صاحبان تقوى است: ...  128/اعراف(
4 .وازينُهم نْ ثَقُلَتا مةٍ . فَاَميفى عيشَةٍ راض وهايش سنگين باشد،  پس اما آنكس كه وزنه:  7و  6/ قارعه (فَه

  ).پس او در يك زندگى راضى است
و رويهايى در آنروز :  42تا  40/ عبس (اُولئك هم الْكَفَرَةُ الْفَجرَةُ . تَرْهقُها قَتَرَةٌ. و وجوه يومئذ علَيها غَبرَةٌ. 5

  ).اند و بدكاراناينها گروه كافران . تاريكى و سياهى آنها را فرا گرفته است. گرد گرفته است
روزى كه مرد به آنچه : ...  40/ نباء (الْمرْء ماقَدمت و يداه و يقُولُ الْكافرُ يالَيتَنى كُنْت تُراباً  يوم ينْظُرُ. ... 6

  ).اندازد و كافر ميگويد ايكاش خاك ميبودم با دو دستش پيش فرستاده است نظر مى
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بنابر تجانس بهم نزديك ميشوند و جايگاه  .اند كنندگان اصول طبيعت و حقيت داشته
 .1كنند ميمناسب پيدا 

كه  يزمان يراد بود برارستاخيز و حشر و نشر و حساب اف ياين جريان امكان
شبيه به باريدن  يخيل .شرايط خاص مناسب جهت رشد مجدد ذرات فراهم شود

ها و  ها و ريشه ها و گلها از ساقه ها و علف باران بر زمين مرده و سر در آوردن برگ
منتها عالوه بر درخت  .2اند كه بهار گذشته داشته يمان هيئت و صفاته ها، به شاخه

را درك خواهند كرد و لذت يا  ياند چيزهاي داشته ه و حس هم قبالًچون اينها حافظ
 .رنج خواهند برد

، حدود رشد نباتات از شود ميالبته چون در بهار شرايط محيط سال قبل تكرار 
 ياگر در آن تجديد روزگار پس از انقالب كل يول .كند ميوضع گذشته تجاوز ن

الك پيش آمده ميان زمين و كه در شالوده اف يجهان و شكاف و شكست عظيم
كه فراهم شود ممكن است  ي، محيط3داده باشد يرو يكرات ديگر اتصال و ارتباط

زمين  يتر و قويتر از محيط ناچيز فعل يالعاده غن فوق به لحاظ وجود مواد و انرژيها
 يكه در حواس و خواص افراد به دنبال مكتسبات و مراحل قبل يبنابراين رشد .باشد

چشمها و موانع از  يها از جلو تر بوده، پرده سريعتر و پيشرفته يخيل شود ميپديدار 
 .شود ميدست و پاها برداشته 

  
  در بهشت و جهنم     -8 .7

مجبور نيستند  وجه هيچ بهكه دلشان نخواسته باشد،  يباز هم تكرار ميكنيم خوانندگان
 .كنند يتلق يقطع امور عنوان بهآمد بهشت و جهنم را  پيدايش چنان محيط و پيش

فراهم شود كه ذرات خفته مرده  يگوئيم اگر قرار باشد شرايط مساعد فقط مي

                                                 
تا  27/ فجر (و ادخُلى جنَّتى . فَادخُلى فى عبادى. ارجِعى الى ربك راضيةً مرْضيةً. لْمطْمئنَّةُيĤ اَيتُها النَّفْس ا .1

. اى نفس آرام و مطمئن برگرد به جانب پروردگار خود كه هم راضى باشى و هم از تو راضى باشند: 30
  ).پس در گروه بندگان من شو و داخل شو به بهشت من

  .391صفحه  4ورقى شماره پا .2
3. انْفَطَرَت ءĤمذَا السا .انْتَثَرَت بذَالْكَواكا و .رَتفُج ذَا الْبِحارا و .رَتثعب ورذَا الْقُبا و . و تمما قَد نَفْس تملع

 فرو ريزند و زمانى كه درياها ها  زمانى كه آسمان شكافته شود و زمانى كه ستاره:  5تا  1/ انفطار (اَخَّرَت
شكافته شوند و زمانى كه قبرها زيرورو گردند، هركس به آنچه پيش فرستاده است و آنچه در پشت 

  )گذاشته است آگاه شود
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 يفرض يدر يك دنيا .ها به جنب و جوش درآيند، اوضاع چگونه خواهد بود انسان
 .ميخواهيم پرواز كنيم يتخيالت علم يرو

 .فتادبراه ا يهركس تكليف خود را فهميد و در جهت .ايام حشر و نشر تمام شد
خود  يبرا يهركس بنابه مكتسبات و ساختمان گذشته يك سلسله شرايط داخل

 يول .افراد بينهايت متفاوت و متعدد است يالبته برا يشرايط داخل .احراز كرده است
هركس  .1العاده وافر و قاهر فوق صورت بهاز منبع واحد و  .است ييك يشرايط خارج

 .پيش خواهد رفت يط خارجبا شراي يتركيب شرايط داخل در منتجه
آنانكه قبالً با دستگاه وجود، احراز تناسب كرده مؤمن به حقيقت، مطيع مقررات 

اند، تشكيالت ماشين وجودشان  طبيعت، عاشق دستگاه خلقت و خدمتگزار خلق بوده
توافق و تعادل  .نمايد ميتشكيالت ماشين عظيم وجود را تكرار  يبه مقياس كوچك
 .نمايند ميدر محيط مناسب و مطبوع خودشان نشو و نما  يبوده گوي پارامترها بر قرار

كه به  يانرژ .نمايند ميمؤثر مفيد  يكامل جذب غذا و توليد انرژ يارتجاع طور بهو 
و تناسب كامل به  يآهنگ با هم .2برطبق دلخواه درخواهد آمد يهر صورت و منظور

و در  .3نمايند ميباالتر رشد  به درجات يا درجه و مرتبه از يسرعت غيرقابل تصور
 .4آيند يسير و صعود درم به يصحنه پهناور جهان اليتناه

در اين محيط كه تمام خوراك و مايحتاج از خارج ميرسد قابل قياس با  يزندگ
كه در آن مايحتاج در دسترس موجود و  باشد مينباتات  يدوران رحم و يا زندگ

                                                 
ملك و مالكيت از آن كيست؟ از آن خداى واحد : ... 16/مؤمن(لمنِ الْملْك الْيوم للَّه الْواحد الْقَهارِ ...  .1

روزى كه هيچكس براى نفسى مالك :  19/ انفطار (يوم التَملك نَفْس لنَفْسٍ شَيئاً والْاَمرُ يومئذللَّه !). رقها
  !)چيزى نيست و در آنروز امر و اداره ازآن خدا است

راى آنها نزد پروردگارشان هرچه ب: ... 22/ شورى (لَهم مايشĤؤنَ عنْد ربهِم ذلك هوالْفَضْلُ الْكَبيرُ . ... 2
در :  71/ زخرف ...(فيها ما تَشْتَهيه الْاَنَفْس و تَلَذُّ الْاَعينُ... - ) اين است همان فضل بزرگ. بخواهند هست

  ...).ها اشتها داشته باشند و چشمها لذت ببرند وجود دارد بهشت آنچه طبايع و نفس
3 .مع ناً قَدؤمه ماْتنْ يم لى والْع جاترالد مَله لئكفَاو حاتالبدرستى كه هركس با ايمان :  75/ طه (لَ الص

  ).بيايد و كارهاى شايسته كرده باشد، پس براى چنين كسان درجات باال مرتبه است
4. اُع ضالْاَر و مواترْضُها السنَّةٍ عج و كُمبنْ ررَةٍ مغْفلى موآ اسارِع تَّقينَ  ولْمل تو :  133/ آل عمران (د

پيشدستى بگيريد در جهت آمرزش پروردگارتان براى رسيدن به بهشتى كه عرض آن مطابق آسمانها و 
  ).و براى پرهيزكاران آماده شده است باشد ميزمين 
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خلود در  .، خلود است1يوجود دارد و نه پير يبنابراين نه سير .باشد مي يتغذيه دائم
 .سالمت و در نعمت
در  كه طوري بهمتمكن متمتع در چنين شرايط و الزمه خلود  يخالصه آنكه زندگ

منتها توأم با حس و حركت (شبيه به نباتات  يمباحث گذشته توجه شد، يكنوع زندگ
ائماً آب فراوان آنها د يخواهد بود كه در پا) و ادراك و لذت و سرعت تكامل

   كه ييا مانند دوران كودك .2باشد يجار) رشد يو حيات يماده غذاي ييعن(رايگان 
   .نيست زحمت  يول  لذت هم هست كيف و هست  و رشد   احتياج

  
 !دارند يكه در آن دنيا چنين روزگار يخوشا به حال كسان

عقيده و اميد  ...!نددار يكه در اين دنيا چنين عقيده و اميد يو خوشا به حال كسان
و منبع نشاط و فعاليت  يديديم تنها سرمايه زندگ كه طوري بهاست و  يهم خود نعمت

 ...باشد مي يو ترق

∗  ∗  ∗ 

 .ند نشوندتوان مين .البته آنها هم در محيط وافر قاهر تغذيه ميشوند .اما آنطرف
 .و ميرويندكه در خاك تخم الله و تخم علف هرزه هر دو آب ميخورند  طور همان

آنها از هر جهت برخالف روال طبيعت و  يچون مكتسبات و سازمان وجود يول
متضاد  يآنها پارامترها يو خارج يقرار خلقت درست شده است، مابين شرايط داخل

                                                 
براى تواست كه در  :119و 118/ طه (ضْحى و اَنَّك التَظْمؤُا فيها و التَ. انَّ لَك اَالَّ تَجوع فيها و التَعرى. 1

آنجا نه گرسنه شوى و نه عريان يعنى محتاج لباس، و اينكه تو نه تشنه خواهى شد در آنجا و نه گرما 
  .اين آيه خطاب به آدم راجع به زندگى در بهشت است). خواهى ديد

2.  موِئَنَّهلَنُب حاتاللُوا الصمع نُوا والَّذينَ آم و معدينَ فيها نخال ارا الْاَنْههتنْ تَحرى منَّةِ غُرَفاً تَجنَ الْجم
به يقين كسانى كه ايمان آوردند و اعمال شايسته به جا آوردند در باغاتى :  58/ عنكبوت (اَجرُالْعاملينَ 

پاداش  و چه خوب است. داخل ميشوند كه از كف آن نهرهايى جارى است و مخلد در آن ميباشند
شايد سرّ اينكه همه جا در قرآن از سرانجام نيكوكاران با تكرار و اصرار زياد بعنوان باغاتى ). مردمان عمل

جارى است و مخلداند همين وجه ) حتى انهار از عسل صاف و شيرى كه فاسد نشود(كه در زير آن انهار 
تى وعد الْمتَّقُونَ تَجرى منْ تَحتها الْاَنْهار اُكُلُها دآئم مثَلُ الْجنَّةِ الَّ: ها آيه ديگرى در همين زمينه. قياس باشد

. باشد ميمثل بهشتى كه به پرهيزگاران وعده شده است، از زير آن نهرها جارى :  35/ رعد ... (و ظلُّها
بودن  مراد از دايمى بودن سايه شايد ماليم و مطبوع - ...اش  خوراك آن دائمى است و همچنين سايه

  ).ها و زحمات شخصى و شدائد محيط باشد محيط و عدم توليد حرارت حاصله از ناراحتى
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ند به فراخور ساختمان خود از توان ميشوند يا آنچه  آنچه تغذيه مي .برقرار است
تر خواهد  و خون ناسازگارتر و از زهر تلخمحيط جذب كنند به كام آنها از چرك 

فرار ندارند و بهمان  يجا ي، ولنمايند ميفرار كنند تالش بسيار هم  خواهند مي .بود
مكتسبات گذشته  چون طرز ساختمان و طرز كار آنها بنابه ميراث .1جا برميگردند

 يبجاي كه ابراز ميدارند يو مخالف شرايط محيط است، انرژيها و تالش يغيرارتجاع
 .شود مينميرسد و به موجب اصل دوم ترموديناميك صددرصد تبديل به حرارت 

نه ميميرند  .نميبرند يا و بهره كنند مين يرشد .سوزاند كه دائماً آنها را مي يحرارت
در آتش رنج حسرت  .2و نه زنده هستند) چون محيط، محيط وفور و حيات است(

 ...!مخلد ميمانند
كه بدست  ياين اشخاص در دنيا كشيده و مكتسباتكه  ياعمال و زحمات

موهوم بوده پس  يها آنها يا به دنبال معشوق يها ؟ فعاليتشود مياند چه  آورده
يا در جهت خالف  .3د داشته باشد و به هدر رفته استتوان ميمفيد ن يمكتسب واقع

محيط وريشه صحيح نداشته است و آنها را متضاد با  يگاه طبيع طبيعت بوده تكيه
 .4باشند مين ياند قادر به چيز لذا با آنچه كسب كرده .خلقت بار آورده است

نسبت به اصول طبيعت و خلقت ندارند،  يكه عقيده و رعايت يحال كسان هبدا ب
 5... !پيش آيد و حرف انبياء درست درآيد »اتفاقاً« ياگر چنين روز

 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
هر زمان كه از فرط :  22/ حج (كُلَّما اَرادوا اَنْ يخْرُجوا منْها منْ غَم اُعيدوا فيها و ذُوقُوا عذاب الْحريقِ   .1

  ).آن و به آنان گفته ميشود كه بچشيد درد آتش راغم قصد خروج از آن را ميكنند برگردانده ميشوند در 
  ).سپس در آنجا نه ميميرند و نه زنده ميشوند:  13/ اعلى (ثُم اليموت فيها و اليحيى  .2
ا و پس هدر رفت و ضايع شد اعمال آنه:  105/ كهف (فَحبِطَت اَعمالُهم فَال نُقيم لَهم يوم الْقيمةِ وزناً ...  .3

  ).سوره كهف دقت شود 110تا  103از آيه  -روز قيامت براى آنها وزنى بپا نخواهيم كرد 
  ).اند قادر بر چيزى نيستند با آنچه كسب كرده: ... 18/ ابراهيم (اليقْدرونَ مما كَسبوا على شَيئىٍ  ...  .4
  .رجوع به صفحات بعد بشود .5



 

 

  
  
  
  
  
  
  

 صفحات معترضه
  

اوالً چون  .در محل متن وارد كرديم »صفحات معترضه« عنوان بهرا  ياين پاورق
هم كه  يثانياً به اين اميد كه كسان .گرفت است و در ذيل صفحات جا نمي يطوالن

 .را بخوانند ينظرشان تابحال فقط به متن بوده است اين يك

∗   ∗   ∗  

افت، نشده و به اينكه حتماً قيامت وقوع خواهد ي يالبته در متن كتاب اصرار
 .باشد يمند به اين معن نيامده است كه عقيده يبه كس يفشار
كه كمابيش مابين امكانات و  يبه بينيم ارتباط .كنيم يبيائيم كالهمان را قاض يول

پراكنده قرآن از طرف ديگر ديده شد و البته  يها شرايط رستاخيز از يكطرف و نشانه
را ايجاد كرده است و  يو كبر ييب صغرنه خود قرآن ربط مابين اين مطالب و ترت

 يو صحبت يرسيده بود كه كمترين اطالع يبجاي ينه زمان پيغمبر معلومات بشر
آيا با وجود همه تقريب و اجمال  .باشد يو قوانين ماده و انرژ يشناس راجع به زيست

اساس نبوده است؟  يو ب يهم اين خبرها توخال يكه خيل كند ميحكايت از اين ن
آخرت و خط  يمنكرين نبايد الاقل يك مختصر تأمل و ترديد در انكار قطع يبرا

 يقيامت و مسئله پاداش و كيفر دست بدهد؟ احتمال آن نيز منتف يبطالن كشيدن رو
 است؟

 يها و تعميم يخيال يفرض كنيم اين ارتباط و قرائن نيز براساس فرمولها
 :سئوال ديگر ميكنيم .شته باشدندا يغيرمقبول ترموديناميك نتيجه شده و قطعيت علم

 يعجيب يكه علم و عمل بسيار عقب افتاده بود ادعا يو در جاهاي يانبياء در زمان
خبر  :با وجود مخالفت و انكار و تعجب شديد مردم دادند يكردند و خبر عظيم
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در دست  يا آيد دانشنامه و سابقه نامه يم يمعمار !قيامت با همه عظمت و هيبت آن
وسيعتر و عظيمتر از آنچه ما  يبسيار بزرگ بلند يكه بنا كند ميادعا  يندارد، ول

او دست بكار  يما او را به مسخره ميگيريم ول .ايم خواهد ساخت ديده و شنيده
بينيم نوع مصالح غير از  يم .ميريزد يو پ نمايد مي يآور جمع يمصالح .شود مي

العاده عميق و محكم  وقنيز ف يريز يپ .تر است ياساس يو خيل يمصالح معمول
معمار مثل روز اول  يآيا پس از چنين مشاهده، ترديد ما درمورد قبول دعو .باشد مي

و (خواهد بود، يا الاقل احتمال تناسب و تعقل در كارش ميدهيم؟ ببينيد پيغمبران 
ترين كتب انبيا و تنها سند دست نخورده  ترين و با تفصيل مخصوصاً قرآن كه روشن

 يا چه پايه يو رو يبا چه مصالح كاخ عظيم پاداش و كيفر قيامت را) باشد مي
 .مكتسبات انسان و محصوالت عمل :گذاشته است

تر سراغ داريد و در  يبرقرارتر و اساس ياز عمل و انرژ يآيا شما در دنيا مصالح
محكمتر و پايدارتر از مكتسبات ميشناسيد؟ در فرد و در  يا موجودات زنده پايه

 ...در طبيعت و در صنعت .در نسل اجتماع و
از قرن بيستم كه قرن صنعت است و اجتماع و سياست و بر پشت كار  را Ĥنخودت

 .و كارگر ميگردد خارج كنيد
و  يو عيس يدر زمان موس يمتوجه باشيد كه در زمان پيغمبر خاتم و به طريق اول

و ارگانيسم  يرژو مباحث مربوط به ان يشناس قبل از آنها نه تنها فيزيك و زيست
كه در  يمطرح نبود، بلكه در مشاهدات و اشتغاالت و تجربيات روزمره بشر نيز چيز

سهل است كه با ديده تحقير و احتراز به آن  .آمد كار و عمل بود يدنيا به حساب نم
گوسفند و گاو و شتر و زمين مورد توجه  .چيز عنوان داشت جز كار همه .شد مينظر 
فصاحت و  .زور و زر مقام شامخ در انظار داشت .و نسب بود شرافت به حسب .بود

سايه بزرگان و  .پيدا كرده بود يارزش و دخالت در زندگ يا قدرت بيان تا اندازه
از طرف ديگر در طبيعت  .ارتباط و انتساب به آنها عامل بسيار مؤثر در سرنوشت بود

مردگان، شهوت و غضب النوع، ارواح  ، ربةالنوع و ربيهزاران عامل از جن و پر
خدايان، طلسم و جادو، تفأل و تطير و غيره را مؤثر در گردش امور و پيدايش زمين 

 :درمورد اشخاص وسايل پيشرفت مختلف بود .را يند جز انرژدانست ميو آسمان 
، يگ قبيله يخانواده، ارشديت، ارث، شكل، هيكل و قامت، مال، عنوان، ارتباطها

دفع شر و جلب نظر  يبرا .و، توسل و شفاعت و ساير چيزهاخون، دعا و طلسم و جاد
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مجسمه  يقبر يا پا يخوراندن آنها از آتش ميگذراندند و رو يخدايان، گوسفند برا
 ...ندشد ميبه وعده و وعيد و خدعه و فريب متوسل  يحت .فشاندند يآنها شراب م

نچه خود آ يآمد اينكه شخص با مساع يكه هيچ به حساب و فكر نم يچيز
 .آخرت يدنيا و چه برا يچه برا .ميخواهد كسب كند

 اَالَّ « :فرمايد ميصريحاً  يخدا و به نقل از كتب ابراهيم و موس يقرآن به وح يول
ثُم  .یو اَنَّ سعيه سوف ير .یو اَنْ لَيس للْانسان االَّ ماسع .یتزِر  وازِرةٌ وِزر اُخر

 يبار ديگر يا آگاه باشيد كه هيچ عمل كننده :41تا38/ نجم( »یالْاَوف يجزيه الْجزآَء
نيست جز آنچه  يانسان هيچ چيز يا هيچ حق يرا برنخواهد داشت، و اينكه برا

 را آنديده خواهد شد، سپس پاداش  زودي بهكوشش كرده باشد، و اينكه كوشش او 
 .)خواهد برد، پاداش كامل و تمام

و  شد ميو اشياء دنيا منفصل و مستقل از يكديگر ديده  يزندگكه امور  يآن زمان
، قرآن همه جا و همه كرد ميبين مردم جلوه  راكد و ثابت درنظر كوته طور بهحوادث 

لاَجلٍ  يمقصد معين دانسته كُلٌ يجر سوي بهچيز را تحت نظام واحد و در حركت 
مسميگفت و اين اصل ) باشد ميمعين  اجل نامبرده يتماماً در جريان برا :2/رعد( يم

و  يكوچك زندگ ياز هدفها ييكسال و هزار سال و به سمت هدف يو مسير را رأ
نخوانده و  يكه رياض يكس .دانست مين يمشهودات يا خياالت خودبينانه مردم عاد

نهايت آن به جانب ( ربك منتهيها يخط مجانب نكشيده دم از بينهايت ميزند وال
 يسراسر خلقت و جهان را مانند مدار وسيع عظيم ...!فرمايد مي) اشدب ميپروردگارت 

 :داند به خدا باشد، مي يمبدأ يعن يسو هكه مرجع و بازگشت همه كس و همه چيز ب
 »الْمصيرُ يوالَ...« -)35/انبياء( »و الَينا تُرْجعونَ...« -)93/انبياء(» وكُلٌّ الَينا راجِعونَ...«
 .)48/حج(

قيامت در قرآن خود مطلب بسيار عجيب قابل  »واقعه«طرف ديگر طرز ارائه از 
ندارد، بلكه از خالل  يت با امكانات و سوابق طبيعاين بهكه نه تنها م باشد مي يا مطالعه
نزديك به انقالبات  يها كه جسته و گريخته داده شده است شباهت يهاي نشانه

مقدمات و قراين كه  .شود ميآن ديده تازه در  يدارد و راهنمائيها يبزرگ جهان
قابل درك بوده و غير از آن  ياست در كار علوم امروز يالزمه چنين حادثه عموم

يا حادثه  ييك قضيه خيال صورت بهمسئله قيامت را  وجه هيچ بهقرآن  .د باشدتوان مين
ها  يقديم به دست جن و پر يها مانند افسانه يانگيز كه با اراده هوس يجزي
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وار درست شود بيان نكرده، بلكه در قالب وسيع مكان نامحدود و به قامت  دهشعب
 :فرمايد مي يمعرف يا العاده طويل زمان اليزال همراه با قدرت و قوت خارق

كه (خدا  يبه قياس كارها يدور ول يما خيل يوقوع قيامت كه به مقياس عمرها
 ينزول مالئكه و قوا درجات و مراحل رفيع بوده و صعود و يمدارج يعن يدارا

سوره  -يك دستور گرفتن در مثل حكم پنجاه هزار سال ما را دارد  يمتصرفه آن برا
، ظاهراً )7و6/معارج - »و نَريه قَريباً .انَّهم يرَونَه بعيداً«( باشد ميبسيار نزديك ) معارج

ما  يو دنيا به حداكثر رسيده يزمين و منظومه شمس ياست كه آنتروپ يمتعاقب زمان
و آخرين حالت محتمل  يمؤثر و اختالف سطحها به مرگ طبيع يبه لحاظ انرژيها

و يسئَلُونَك «(زمين هموار گرديده  يو بلنديها يپست .بر طبق اصل دوم رسيده باشد
بفُها رنْسنِ الْجِبالِ فَقُلْ يفاً يعفاً.نَسفْصها قاعاً صذَرجاً  يالتَر .فَيوتاًفيها عالاَم طه  - »و

اذَا الشَّمس «(و خورشيد و ستارگان خاموش گرديده باشند  )107و  106و  105/ 
تركُو. ترانْكَد ومذَا النُّجا 2و 1/  تكوير - »و(. 

 يبزرگ ژئولوژيك توأم با انقالبات كل يكه ارتحال دورانها طور همانآنوقت 
ات و پيدايش انواع تازه هميشه در اثر تكامل موجود يزمين بوده است، و حت

آسمان نيز دائماً  يها آمده است و در كهكشان پيش  (Mutation) يناگهان يظهورها
 geant ها و nain ها و nova در يمتوال ياز درهم ريختگيها و اشتعالها ينظاير فراوان

اتمها و و تراكم، مجدداً از درون  يمرگ و خاموش يها ديده شده، پس از سير به سو
 .شود ميمكتوم موجب تجديد حيات  يانرژ يها فعل و انفعال و تحول ذرات، فوران

يك  يكه پس از آن خاموش شود ميآيات قرآن نيز چنين استنباط  ياز مقايسه بعض
اركان زمين و  كه طوري به .پيوندد يبا دميدن نفخه صور به وقوع م يكل يخراب

و اذَا  .و اذَا السمĤء انْفَطَرَت«(شود  يريخته م چيز درهم آسمان گسيخته گرديده و همه
انْتَثَرَت ب(گردد  مي يزمين متزلزل و متالش .)2و1/ انفطار  - »الْكَواك» ءĤمذَا السو ا

انْشَقَّت. و تدم ضا الْاَراَذ. تَخَلَّت مافيها و اَلْقَتدر قوه جاذبه  .)4و3و1/ انشقاق  -» و
يسمان و ستون خيمه آسمان است، شكاف و انفكاك پديدار گشته و اساس كه ر

فَيومئذ وقَعت  .وحملَت الْاَرض و الْجِبالُ فَدكَّتادكَّةً واحدةً«(گردد  آسمان سست مي
رها بهم مدا .)16و  15و  14/ حاقة  - »يومئذ واهيةٌ يو انْشَقَّت السمĤء فَهِ .الْواقعةُ

/ قيامة  -»و جمع الشَّمس والْقَمرُ .فَاذا برِقَ الْبصرُ«(رسند  خورند و كرات بهم مي مي
 .)9و7
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 يها كه قهراً توام با تخليه و تظاهر انرژي يو پيوستگ يدر نتيجه چنين پراكندگ
ونُ يوم تَكُ«( شود مي، آسمان يكپارچه چون مس گداخته اثير آتش باشد ميكثير 

 يشده به رنگها يكرات مثل پشم حالج ياجرام سنگ .)8/ معارج  - »السمĤء كَالْمهلِ
آسمان  .)5/ قارعة  -»و تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعهنِ الْمنْفُوش«(گردند  مختلف پراكنده مي

 -  »سعرَت و اذا الْجحيم .و اذَا السمĤء كُشطَت«(شوند  ها افروخته مي بر كنده و جهنم
      ...)13و  12/ تكوير 

 يگذشته برا يطومار دنيا يعموم يو پراكندگ يو خراب يآنگاه پس از خاموش
 يدنيا .)104/ انبياء  -»...السجِلِّ للْكُتُب يالسمĤء كَطَ ييوم نَطْوِ«(ابد پيچيده شده 

 -»كَما بداَكُم تَعودونَ«(گردد  كهن مانند روز اول خلق مي ياز خاكستر دنيا ينوين
يوم تُبدلُ «( شود ميدرست  يغير از زمين و آسمان فعل يزمين و آسمان .)29/ اعراف 

مواتالس ضِ ورَالْاَرغَي ضقهار ابراز  يو مردم به پيشگاه يكتا .)48/ ابراهيم  - »...الْاَر
 ... !) 48/ ابراهيم - »هارِو َبرَزوا للَّه الْواحد الْقَ...«( .گردند مي

 يتأمل و انصاف نيست؟ انتخاب چنان مصالح، ايجاد چنان پ يحقيقتاً جا
به جانب چنين سمت و تدارك چنان مقدمات آيا باز ما را نسبت به  يكش ريسمان

و نبوغ معمار مشكوك خواهد كرد؟ آيا استاد اين معمار بشر بوده  يقابليت و استاد
بيسواد در ميان يك مشت عرب آلوده به كثافات و  يباناست؟ آن هم بشر بيا

 !خرافات؟
را شما يك پديده  ياگر به فرض كار بشر و فكر بشر بوده است و مسئله وح

بدانيد، خوب مگر  يحيوان يها و غريزه يطبيع يها مانند ساير پديده يماد يطبيع
كنند دروغ است، كه  يبيجان و با جان را اداره م يها كه دنيا ها و غريزه ساير پديده
كه الهام به پيغمبر اكرم را  طور هماناتفاقاً قرآن (را هم دروغ دانست؟  يبايد اين يك

كه به مادر حضرت  يا زنبور عسل و خاطره ينامد درمورد عمليات غريز يم يوح
 يهمچنين حديث و حكايت .برد را به كار مي يخطور كرده بود نيز كلمه وح يموس

 يخداي يوح نمايد ميزمين از گذشته خود در روز قيامت به انسان را كه زبان حال 
 يرا به جاي يو نبوغ انسان يآمد و غريزه بشر يماد يپديده طبيع يحال وقت .)ميداند

ابراهيم را  يو حت يو موس يزمان عيس(به عالم و آزمايش  يرساند كه بدون دسترس
كه  يو هزاران نكات اجتماع يطبيع ياساس يتوجه به چنين حقايق واقع) بياد آوريد

نمود، چه اصرار داريم كه باز انكار كنيم و  باشد ميامروز مورد قبول و عمل مردم 
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فرضيه امكان  يالوجوه ولو من باب احتياط به اندازه سر سوزن من وجه هيچ بهنخواهيم 
كه  يآخرت را در حساب اعمال و افكارمان وارد سازيم؟ خصوصاً كه تداركات

و صالح  ياند مفيد به حال دنيا و ضامن سالمت آخرت سفارش كرده يبرا پيغمبران
 .باشد ميفرد و اجتماع 

∗  ∗  ∗  

غير از آن است كه روحانيون و  يو خداپرست ياشتباه نشود، اين نوع ديندار
آنجا زمان حاضر و  .كنند ميتبلغ  يپرست صاحبان خرافات باقيمانده از عقايد بت

و تسلط  يدفع شر و جلب روز يانه مردم مطرح شده، براروز ياحتياجات و هوسها
و نذر و دعا و  يكوچك پست متوسل به قربان يتأمين دنيا يبرا يبر دشمن، يعن

و زمان و مكان نزديك را در  يخصوص يبرحق، زندگ يانبيا يول .ندشد ميعبادت 
كه اصوالً و  فراتر نهاده، مبداء و معاد را يديده و قدم از حال خيل يابد يكادر عموم

از مشتغالت و مشتهيات مردم خارج  .اند رود مطرح كرده يعادتاً بشر بدنبال آنها نم
خدا سوق داده، سرنوشت  سوي بهشده توجه را به سمت دستگاه عظيم خلقت و 

 .اند آينده را در اكتساب حال كه نتيجه گذشته و اعمال شخص است جستجو كرده
 يماع و سعادت دنيا را در ضمن سعادت ابدسعادت فرد را در سايه سعادت اجت

 يها طبعاً گرفتاري به حال خود واگذارده شوند يكه مردم وقت يدر حال .اند يافته
 يشما فقط زندگ .)16/  ياعل - »بلْ تُؤْثرُونَ الْحيوةَ الدنْيا«(گيرند  روز را درنظر مي
يار وسيع و افق ديدشان بسيار نظر آنها بس .)آن هستيد يشماريد و در پ دنيا را مقدم مي

در  كند ميغير از آنچه چشم و دل بشر را خيره و مشغول  يباز بوده، مناظر و انوار
 .داشته است يگر پيششان جلوه

متمايز و مغاير با نظريات  يكل اصالً منشاء نظر و مبداء عزيمت آنها و مقصدشان به
مثالً ما بين آيات قرآن  يتو از اين جهت شباه .بوده است يبشر يمردم و مقصودها

مين دليل تمام افراد بشر هم كه ه و به .د وجود داشته باشدتوان ميديگر ن يها و كتاب
زيرا  .دست بدست هم بدهند تا بحال نتوانسته و نخواهند توانست نظير قرآن بياورند

طور  .رود مي يافتد و بدنبال منظور ديگر يديگر راه م يكه فكر بشر هميشه از جا
هدايت  به كه كسانيفقط خدا و  .خواهد بيند و مي و چيز ديگر مي كند مييگر فكر د

 .گويند ميو اعانت خدا راه يافته باشند اينگونه سخن 
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آنجا را فرع  نمايند ميبه آخرت  يمؤمنين نيز اگر توجه يها تازه، خوبها و فهميده
نيك و بد اعمال خيرخواهان و مصلحين، آخرت را محل پاداش  .بر اينجا ميگيرند

كه  در صورتي .آورند يبه منظور اصالح اجتماع و اوضاع دنيا درنظر م يمردم، يعن
 .باشد ميدر منطق پيغمبران و امامان اساس و حيات آنجا بوده و اين دنيا فرع و وسيله 

جاويدان، و ميدان تربيت  يآماده شدن زندگ يدنيا را مزرعه آخرت و مقدمه برا
 .نمايند مي يامات اعال معرفجهت ارتقاء به مق

خدا را  يممكن است دل ما نخواهد حرف پيغمبران را گوش دهيم و بندگ
روز در  يدنيا خو گرفته و آرزوها و اميدها يبه بازيها و آرايشها يو طور .بنمائيم

خاطرمان شيرين آمده باشد كه بترسيم با روآوردن به خدا و آخرت از آنها محروم 
 .شويم

 يبيابان كه اگر صحبت لباس و خانه و اتومبيل و زندگ يها چه دهاتيعيناً مثل ب
 يبدگمان يرا با او بكنند و بخواهند او را همراه خود به شهر ببرند، رو يشهر

دارد پا به فرار خواهد  يبيابان يها كه به از دست دادن سرگرمي يو نگران يدهاتيگر
 .گذاشت

 .به دعوت پيغمبران نشان ندهد يا هاز اين بابت هركس مختار است توجه و عالق
)»ف كراهينِ يالاباشد يو تحميل فكر يد اجبارتوان ميايمان ن .)256/ بقره  - »...الْد. 

د و حق ندارد منكر توان ميعقل ما ديگر ن يول .دل و دماغ بايد خواهان و آماده باشند
 .پيغمبران را بر خودمان قبول نكند يمسلمات شود و برتر

مالحظه نمائيد در يك موضوع ساده ذيل، چند مرحله آنها از نوع ما جلوتر مثالً 
 :اند رفته

چشم و عقل و دست و مال و زن  يتوجه به اينكه آنچه ما داريم يعن -مرحله اول 
هستند،  يالعاده با ارزش فوق يها و خواب و حركت و محبت و غيره، اينها نعمت

غالب مردم مانند حيوانات  .ورزد يت مبه آن عناي ياست كه كمتر كس يخود مطلب
 .ميخورند و ميخرامند بدون آنكه مستشعر به ارزش آنچه دارند باشند

گيرد، باز  سرچشمه مي يها از كجا و از ك تحقيق بر اينكه اين نعمت -مرحله دوم 
 .زند است كه فقط از مخيله اشخاص كنجكاو و از احساسات دقيق سرمي يفكر

 ياز بركت آن زندگ يا ا نفر از مردم در كنار رودخانهه هزاران سال ميليون
آنوقت  .افتاد برود سرچشمه رودخانه را بيابد يبه صرافت نم يكس يند، ولكرد مي
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چند نفر سياح معدود كه به كشف  يعلم جغرافيا چقدر اهميت و احترام برا
كه آنها بفرض اين(پيغمبران  .شود ميسرچشمه نيل يا آمازون و گنگ پرداختند قايل 

ابراز  يبه اين فكر افتادند و چنين حس لطيف) را منبعث از اميال و افكار خود بدانيم
 .برويم يو خالق عموم يمنعم اصل يداشتند كه پ

 ييعن .اند ما وظيفه داريم شكر اين نعمتها را بجا آوريم آنها گفته -مرحله سوم 
 ياين خود خيل(دهنده آن بنمائيم را با توجه به نظر و مقصود  يبردار اوالً بهترين بهره

پيشنهاد  يقديم يكه استفاده جديد از شيئ يدنيا به كس يمهم است و در قوانين صنعت
نياز از ما است و  يو ثانياً از دهنده آن با آنكه ب) دهند مينمايد حق اختراع و امتياز 

ايه چه پ .نمايد تشكر كنيم ياحسان خود را مشروط و موكول به آن نكرده و نم
قائل  يكه حقشناس باشند برتر يكسان يبرا يعاد يآيا ما در زندگ !يبزرگ ياخالق

 .تشكر را بعد از اتمام خدمت و بدون طمع منفعت نمايند ينيستيم؟ خصوصاً وقت
ها، اختصاص به آنچه در اطراف شخص  تشكر و تقدير از نعمت -مرحله چهارم 

ر به ساير مخلوقات و تمام حركات و او است نبوده، نظ يمورد استفاده و مفيد برا
ها  دهنده تمام جهان موجودات زمين و آسمان انداخته، خدا را از ين بابت كه پرورش

است بستايد و از اين كه شب و روز را تنظيم كرده و افالك را به قدرت خود 
در  ييعن  (Desinteresse)نظر  يكدام بشر اين اندازه ب .نگاهداشته است تشكر نمايد

خارج و  يها ، نعمتيشخص يها ها و مرارت اقع بلند نظر است كه در عين سختيو
 يو از وجود آنها اظهار مسرت نمايد؟ صاحب چنين نظر يدور از خود را نيز قدردان

آيا وجودش به مقياس وجود ما است يا به مقياس عالم وجود؟ پس چقدر پيغمبرها از 
ين عيب و علت تر بزرگس كه به تصديق همه ك يو خودبين يحد خودخواه

 اند؟ بشريت است دور شده يبدبخت
شكر نعمت و تسبيح دقت و تجليل عظمت عالم را  -مرحله باالتر  -مرحله پنجم 

 ينه به اين لحاظ كه مفيد و مربوط به او يا وظيفه او است بنمايد، بلكه از اين نظر كل
و گرداننده آن و مطلق كه خود دستگاه شايسته تسبيح و تجليل و تعجب است 

و  يشَيئ اهللاكُلَّما سبح  اهللا سبحانَ« :، بنمايد و بگويدباشد ميسزاوار سپاس و ستايش 
بحاهللا كَما ي غنْبكَما ي و لُهاَه وكَما ه و حبسياَنْ ي هاللزِّ جع و هِهجكَرَمِ ومنزه ( »!ل

كه  طور همانو  .كنند يم اشياء او را تسبيح ماست خدا به هر درجه و هر مرتبه كه تما
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كه او اهل و سزاوار تسبيح است و  طور همانخدا دوست دارد كه تسبيح شود و 
 )!اين را دارد ياو شايستگ يرو يمقام و جالل و بزرگوار يكه بزرگ طور همان

و  يبوده و داللت بر برتر يا آيا رسيدن و گذشتن از اين مراحل كار ساده
 ندارد؟ يو روح يو اخالق يالعاده در نردبان تكامل فكر فوق يها پيشرفت
تمام اين مراحل در يك عبارت دعا و در يك آيه كوچك كه ورد زبان  ذلك مع

 ... !ميكنيم و نفهميده رد ميشويم، جمع است

 .»الْعالَمني الْمرسلني و الْحمدللَّه ربِ یفَسالم علَ«
 ترين و با مابين معتقدات باهوش يا مقايسه .ان بنمائيدپرست به مذاهب بت ينظر

يونانيان  ييعن باشند مياستعدادترين ملل دنيا كه در حقيقت پدران علوم و تمدن اروپا 
وقت به بينيد تفاوت  آن .بنمائيد يكتب آسمان و روميان با تعليمات كتب موسوم به

ح پدران و مظاهر طبيعت كه بشر به وهم و عقل خود و براساس پرستش اروا يمذهب
مراجعه به كتاب تمدن (شده از زمين تا آسمان هست يا نه؟  يبا مذاهب وح سازد مي

 )1309 –تهران  - يفلسف اهللاترجمه نصر -تأليف فوستل دو كوالنژ  -قديم 
پيغمبران نه تنها برتر از شيادان بلكه كليه  يبينيد چقدر منزلت و عظمت فكر به

مورچه صفت هميشه  يها بوده است كه با چشم يانشمندانمصلحين و فالسفه و د
گيرند و  را درنظر مي) مراتب، عوامل قرن ييا منتها(نزديك و عوامل روز  يقضايا

 !شمارند قياس ديدگان تنگ و شخصيت ناچيز خود اينقدر كوچك مي دنيا را به
نظر دارد در برابر عظمت فكر و جاللت ا مين دليل هم شده است، جه الاقل به

پيغمبران سر تعظيم فرود آورده، آنها را برتر از هر دانشمند و حكيم و مصلح 
 .بشناسيم

∗  ∗  ∗  

 :برگرديم به قيامت
ثابت نشده است  يحس يقطع يدليل علم هما مسئله قيامت ب ياين عذر كه چون برا

اصالً چرا به خود  گويند ميكه  يبه آن نداريم، و همچنين حرف كسان يپس كار
د توان ميآور بشويم، ن يكننده و نگران ناراحت يها بدهيم و وارد بحث دردسر

كه به عذر عدم اطالع و عدم يقين به اثرات ميكرب  طور همان .پسنديده و مقبول باشد
يا به عذر عدم يقين به وقوع سيل و  .شود ميميكرب و مرض گرفته ن يضررها يجلو
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زلزله آمد نگاه به حرف ما نكرده خانه  سيل و يزلزله يا عدم تمايل و توجه به آن وقت
خانه ) يولو در مسير سيل احتمال(را خواهد برد، آدم عاقل آن است كه در مسير سيل 

اعتنا به عقايد و  يحادثه قيامت را هم مثل حوادث دنيا حادثه كور و كر و ب .نسازد
ا كه با هزار قبول يا عدم قبول يا حقانيت و تقصير م .خود بگيريم يها داليل و بهانه

حوادث دارد؟ طبيعت كه از  يرو يكنيم چه تأثير يدليل بخواهيم شانه از آن خال
درنظر گرفته، آنجا كه يقين است  را آنما بايد  .كند ميتمايالت و نظريات ما تبعيت ن

، خود را يبين پيش ييقين و آنجا هم كه احتمال و احتياط است از رو ياز رو
 .سازگار با طبيعت بنمائيم

و اعمالشان  يدرنظر بگيرند و زندگ را آناند قبالً  كه نخواسته يدر قيامت به كسان
بكنيد يا نكنيد،  را آنشما آزاديد فكر  .را بر اساس آن تطبيق دهند ابقاء نخواهد شد

خداوند حجت خود را تمام نموده و به وسيله  .او هم كار خود را خواهد كرد يول
 ...فع عذر و بهانه نموده استر يمكرر برا يانبيا اخطارها

∗  ∗  ∗  

ها از اين اصرار در مسئله قيامت و توجه به آخرت تعجب نموده و  يشايد بعض
 يها طبقات عوام و مخصوص دوره يمفيد برا يبهشت و جهنم را فقط بيم و اميد

 .قديم بدانند
 .اتفاقاً چنين نيست

 يدنيا يورت عملاعتقاد به آخرت، صرفنظر از صحت و حقيقت آن اصوالً ضر
هر قدر در اين زمينه در نزد معتقدين و مرددين تكيه شود كم شده  .باشد ميامروز 
 .است

و صاحب اختيار و  كرد ميتأثير غرايز حركت  البته اگر بشر مثل حيوانات تحت
 ياما اختيار هست و بشر چهار ديوار .آمد يها پيش نم قدرت انحراف نبود اين حرف

 .درآورده و در داخل آن به دنيا و مافيها ميخندد يقلعه مستحكم صورت بهاختيار را 
ميرود و جامعه را از پرتو وجود خود  ياگر عاشق كمال و حق باشد راه درست

اما اگر بنا شد عواطف نداشته و احساسات در او ضعيف باشد،  .سازد ميسعادتمند 
جهت موافق با سير  در يعشق و فداكار يبا تربيت و تلقين هم نشود به طور مصنوع

 انسان ايجاد نمود، چه بايد كرد؟ يتكامل



  
  
  
  
  

  439  ـــــــــــعشق و پرستش  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

متوسط روبه  طور بهبينيم كه قرن به قرن غرايز و عواطف در اجتماع متمدن  يم
عقل و توسعه افكار و عقايد، ريشه عواطف سست  يبا رشد نيرو .ضعف ميرود

فهمد  ص ميشخ .ند محرك به خير و مانع شر شوندتوان ميعقل و علم نيز ن .شود مي
اينكه از زحمت او  يچرا؟ برا .كند مياما  .و خيانت بد است يو ميداند كه دزد

ها و ضروريات  ترين غريزه ياز فطر يسودجوي .شود ميكاسته و بر نفعش افزوده 
فحشاء  ينكنند، پ يديگران دزد گويد مي .شود ميحيات است و با رشد عقل تقويت 

 ...من بروم يو فساد نروند ول
فساد را بگيرد و  يباشد كه جلو يهيد گفت سازمان اجتماع بايد طورخوا

در  !است يا ببخشيد، كودكانه ...بسيار راه حل .را عمالً تشويق نمايد يخدمت و ترق
نيست كه از  ياجتماع يك مخلوق آسمان كند ميكه اجتماع اين كار را  يآنجاهاي

اجتماع هميشه حاصل  .خارج به موهبت و رحمت بر كشورشان سرازير شده باشد
و خوب عمل  خواهند مياند، خوب  افرادشان خوب .جمع و منتجه متوسط افراد است

افراد منحرف  يها و بعض اقليت يآيد و جلو يطور درم كه اجتماع اين كنند مي
و وكيل و وزير و پاسبان و كارمند و  يكه قاض يواال با اجتماع .گيرد را مي ياستثناي

شخصيت و  يراب بود، شريك دزد و رفيق قافله شد، يا ببازرس و بازپرس خ
 .يد بكنيد؟توان ميمقاومت درآمد چه  يب

اما صورت  .آسان هم هست .مشكل نيست يقانون و مقررات خوب نوشتن خيل
آن  يفايده و اثر قانون در اجرا .كردن از آن آسانتر است يو با قانون باز يساز

 .است، و اجرا بدست مجريان است
تنبيه كرد،  شود ميكنيم كه اگر بدها را ن درست مي ييد گفت ترتيباتخواه
 يها به افراد سالم صالح خدمتگزار و فداكار پاداش .ها را جامعه تشويق نمايد خوب

سود به طرف  يسايرين سرمشق شده، جوانان از ابتدا رو يدهيم تا برا شيرين مي
 .سوق داده شوند يخوب

خواهد بود؟ البد از نوع حقوق و مقام و مدال  يپاداش چه چيزهاي .بسيار خوب
 .بايد باشد يو پول و معافيت از وظايف و از اين قبيل امتيازات ماد يافتخار و مرخص
كننده  عقيده، ارزش و اثر جلب يعشق و ب يافراد ب يها باشد برا اگر غير از اين
ل مزايا نداشته به فرض هم كه افراد واقعاً خوب، عالقه به اين قبي .نخواهد داشت
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مايه است،  يباشند، چون نظر بر تربيت و توجه و تمايل عامه و برگرداندن افراد ب
 .باشد يها بايد از نوع امتيازات پست ماد باالخره پاداش

و  .در نخواهد آمد يشما چيز قابل يدانيد نتيجه چه خواهد شد؟ اوالً پاداشها مي
 .كه بايد توبيخ و طرد شوند شود ميها  ثانياً در هنگام تقسيم باالخره نصيب همان

به اين ترتيب  .چرب و نرم بوده و به اهلش پخش شود يفرض ميكنيم خيل ذلك مع
آنها را شما باال آورده از ميزان احتياج و  يآنتروپ يو تمكن افراد خوب يعن يموجود

به بدها را هم تبديل  يحجم فعاليت و اكتساب عناصر مفيد كاسته و افراد زبده استثناي
 ... !ايد كرده

از اينكه مردم بدانند  .تعليم و تبليغات هم فايده ندارد .پس اين تدابير نتيجه ندارد
و بفهمند كه قرار ناموس طبيعت برتكامل است و فطرت انسان تناسب و سنخيت با 

، شود ميو سعادت اجتماع  يعدالت و حقيقت دارد و اتخاذ طريق حق موجب ترق
پيش خود  .كند ميهر فرد در هر عمل حساب سود و زيان خود را باز هم چه سود؟ 

است كه صدهزار تومان ماليات بدهم تا صد دينار آن پس از  يچه ديوانگ گويد مي
، هر دو دهد مييك صدم آن را به مأمور ماليات  .گسترش در اجتماع به من برگردد

هنوز تحت  كند ميآن كس كه اين فكر و اين كار را ن !شوند و خرسند مي يراض
است، و اين هر دو  يغريز ييا عواطف و احساسات اخالق يتأثيرات دين ينفوذ بقايا

 .باشند ميعامل روبه ضعف و زوال 
و ( كند ميخود درست  يكه برا يگفته شد هركس در قلعه دفاع كه طوري به

به ريش اجتماع و ) تجربه نشان داده است كه تخصص و تجهيزات زياد الزم ندارد
حكومت  يعشق و عقيده نبود، جز عقل و سود چيز يوقت .خندد ه ريش طبيعت ميب

 .نخواهد كرد
برداريد كتب  .دارد مسلمان نيست كه اظهار مي ياين اخطارها را يك نفر ايران

 يبينيد با چه نگران به .دلسوختگان از دانشمندان و متفكرين اروپا و امريكا را بخوانيد
بر سقوط نژاد خود و انهدام تمدن مغرب بوده، داد از معترف و ناظر  يو اضطراب

و عقب  .ميزنند يو سودجوي يانحطاط جوانها و فساد اجتماع و اشاعه خودخواه
و  ياجتماع يمسلكها !ميروند يو هدايت دين يو تقو يشخصيت و فضايل اخالق

 اين .اند خود را زده يو رسواي ياثر يكوس ب يبعد از ديگر ييك يو فلسف يسياس
كه در روحيات و نظريات مغرب  يها و تالطم عقايد و افكار رنگارنگ و تشبث
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كه از هر طرف  يدرپ يپ يها زمين پيدا شده است و اختالفات و جنگ
 .است يآورد خود بهترين شاهد عدم تعادل و سرگردان يسردرم

وقت به سود اجتماع  مردم هيچ يتا ترس از آخرت و اميد به آن نباشد، حسابها
ها  تا ايمان و عشق به خدا نباشد هيهات است ساير عقايد و عشق .يم نخواهد شدتنظ
و  يجوي سود و فساد و كينه يسقوط كاروان بشريت را كه در سراشيب يجلو

 !قرار گرفته است بگيرد يخودپرست
خواه ناخواه بايد با آن كنار بيايد و  .در عذاب است يعشق از دست عقل خيل
كه عرفا از دست عقل گله  يآن روزگار .ن را پيش ببرنددست در دست هم، انسا

غرايز  يبشريت از سرپرست يحاال كار تكامل و رهاي .داشتند تازه اول جنگ بود
رسيده است كه بعد از كفالت غذا و لباس و دفاع از جان، چراغ عشق  يطبيعت بجاي

 يپرسترا هم خود انسان بايد روشن كند و عواطف و احساسات را عقل بايد سر
د توان ميو عاطفه و محبت و جاذبه حقيقت و غيره ن يديگر حس زيباشناس .نمايد

 .مردم را محرك به خير و مانع از شر باشد
تاريك مقيد  يبيشتر از دنيا يمنور آزاد شده، امروز خيل يمتمدن مترق يدنيا

 .گذشته احتياج به اعتقاد به خدا و مخصوصاً به آخرت دارد
تا چه اندازه راه صحيح رفته و اثر  .ار ما از اين جهت بودو اصر يعلت پرگوي

 .داند درخواننده به جا گذاشته باشد خدا مي يقبول يا الاقل عنايت
 .پردازيم با تقديم معذرت به آخرين فصل كتاب مي

∗  ∗  ∗  

ها انَّ الَّذين اليرجونَ لقآئَنا و رضوا بِالْحيوة الدُّنيا و اطْماَنُّوابِ«
 .»والَّذين هم عن آياتنا غافلُونَ

 )8و7/ يونس ( .»اُولئك ماْويهم النار بِما كانوا يكِْسبونَ«
دنيا دلخوش و به  يديدار ما را ندارند و به زندگ يآرزو كه كساني

 .اند ما غافل يها از نشانه كه كسانيو  اند آن مطمئن شده
 .اند محققاً در آتش است هكرد مينچه كسب به آ اين اشخاص جايگاهشان بنا

من  یالَّذين امنوا و عملُواالصالحات يهديهِم ربُّهم بِاميانِهِم تجر  انّ«
 )9/ يونس ( .»النعيمِ جناتیتحتهِم الْاَنهار ف



  
  
  
  
  

 »مباحث بنيادين«،  )1( مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  442

 

شايسته كردند،  يايمان آوردند و كارها كه كساني) اما(
 يايمانشان حتماً به جاي) وسيله بهيا (ا را به سبب پروردگارشان آنه

،  نهرها يآنها در باغات پرنعمت يكه از زير پا كند مي يراهنماي
 .باشد يجار
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 رستشـپ
  
  

ايم و شايد ميل هم نداشته  بعد از مرگ كه هنوز به آن نرسيده ياز مرگ و دنيا
 .خودمان يبرگرديم به دنيا .م، بگذريماز آن بكني يباشيد برسيم و صحبت

 .ايد كنار بگذاريم ترموديناميك را هم كه ديگر از آن خسته شده
  گو و راز دهر كمتر جو يحديث از مطرب و م

 1كه كس نگشود و نگشايد به حكمت اين معما را
 .عشق اگر صاف باشد آئينه جهان نما است .صحبت از عشق بكنيم

آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا          كرد ميما  دل طلب جام جم از ها سال
 كرد مي

                                                 
راه حكمت و علم و تجربه هيچ بشرى نتوانسته است و نبايد چنين توقع از . اتفاقاً نظر حافظ درست است .1

آنكه خالق ازل و باقى ابد است و عالم اول تا آخر . داشت كه بشر بتواند معماى راز دهر را حل كند
تنها راه اخبار اين حقيقت به بشر از طريق وحى خدا به پيغمبران . ، فقط آگاه بر اين سرّ استباشد مي

اى جز تمسك  ما چاره. موارد و مطالبى هست كه در آنجا اعتماد و توكل تنها راه حل است. باشدميتواند 
منتهى چون خودشان . از آنهايى كه يقين بر سالمت و صداقتشان داشته باشيم. و تبعيت از آنها نداريم

هاى خودمان  ديده ها و هاى آنها را با فهميده اند تدبر و تعقل در كالمشان بنمائيم، گفته توصيه كرده
  .و بر يقين و ايمانمان افزوده شود. ميسنجيم تا بهتر درك و عمل نمائيم
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 يد به درستتوان مي يكه سر منزل آن درگاه احديت است چه كس ياز مسير
 1سردر آورد؟

        كس ندانست كه منزلگه مقصود كجا است    
 آيد يم ياينقدر هست كه بانگ جرس

بر مركب نفس را  يكنيم خود را وارد كاروان عشق كرده، فن سوار يفعالً سع
اگر چنين كرديم او ما را  .قافله ساالر را بشناسيم و همراه قافله به راه بيفتيم .بياموزيم

 .دغدغه و خيال باالخره به منزلگه مقصود خواهد رساند يب
عشق رنگ و  يب يمعشوق برويم كه زندگ يصحبت از عشق بكنيم و به جستجو

بابا  .د و كار جمع سروسامان نخواهد يافتكار فر يدين يو ب يدل يبا ب .ندارد يگرم
 :طاهر راست گفت كه

 ينداره مردن اول يهركه درد                        يعشق را افسردن اول يدل ب
 يذره به آتش سو تن اول ذره                  كه نيست ثابت در ره عشق يتن

ب معبود و احد به جان را آن يشروع شده، خداپرست يپرست تاريخ بشريت با بت
و  يپيغمبران اعراض كرده، خود خداي ياز مردم از خدا يبعداً بعض .سوق داد

اختيار  يهدف يو ب يطرف يب يوعده زياد .اند ساخته يو بهشت و جهنم يمسلك
دنيا خلوتگاه راز و نياز  .خدا نبوده و نيست يب يدرميان اهل دل كس يول .اند كرده

 .خودها با خداها است

∗  ∗  ∗  

 .از ميان مردم متمدن گم گشته است يا راست است كه معشوق و معبود تا اندازه
و  يا جمال و شهوت و كمال بهانه .خود معشوق بشر مانده است يعشق به خود يول
 .بيش نبوده است يبند

كه عقب اين  كند ميخواند خوب حس  را كه آدم مي ينويسندگان اروپاي
 يها كه از آن شراره يواال ساختگ ير شد واقعپيدا كنند، اگ يگردند تا موضوع مي

 يآمد از دلبر و دلداده يا پيش ياز پسر و دختر، سرگذشت يحكايت .عشق زبانه بكشد

                                                 
از تو راجع به : 44تا42/ نازعات.(الى ربك منْتَهيها. فيم اَنْت منْ ذكْريها. يسئَلُونَك عنِ الساعةِ اَيانَ مرْسيها. 1

علم و نهايت ! در كجا هستى كه ذكر آنرا بتوانى بكنى تو. ساعت ميپرسند كه جريان آن چه وقت است
  ).باشد ميپروردگارت  سوي بهآن 
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و سوز و گداز  ...به چنگ آورند كه در آن رقابت و فعاليت، مشكالت و محروميت
 .اند مردم و خوانندگان تشنه عشق دانند مياينكه  يچرا؟ برا .عشق باشد

پيدا كنند كه خود را عاشق و  يو دام يگاه تكيه خواهند مي يانان اروپايجو
رسند رها كرده بدنبال مترس و معشوق ديگر  همين كه به او مي .سرگرم آن سازند

روند، در  دنبال زن نمي هآنها كه ب .پرند هستند كه در پس صياد مي يمرغ .ميروند
نفسه  يف يعشق و عاشق .نمايند مي يورز البراتوارها و ميدانها و اجتماعات عشق

  و واقعيت  يمعن ياست كه به زندگ يآنكه تنها چيز يچرا؟ برا .باشد مي  مطلوبشان
 .تر تر و فعالتر عاشق هرقدر زنده .انسان محتاج عشق است .دهد مي

پيدا  يبينيد ميخواسته است جمال يكنيد م يرا نگاه م يشاعر و عارف شرق يوقت
 .چندان دلربا و زيبا نبود يليل .تا محو آن جمال شود يبيشتر خيالو  يواقع يكند، گاه

پس از آنكه خوب وصف  .داد دريچه و دل مجنون به او اينهمه لطف و صفا مي
رخسار و زلفان يار را كردند و از لبان آبدارش بوسه خواستند، جواب حرارت و 

و  يوفاي يعاشق، ب سوز و آه از .اينطرف، هميشه از آنطرف ناز و نخوت است يتمنا
 يفهمد عاشق عشق است نه در پ آنجا ميرسد كه عارف مي .از معشوق ياعتناي يب

 .نفس محبوب
      كه عشق از آن خيزد ياست نهان يا لطيفه

  است يه نام آن نه لب لعل و خط زنگارك
 .دل سنگ دارد .است ياو بيگانه و از او فرار يمحبوب موصوف برا

 يهزاران دل به قيد كاكلت ب                 يب تر سنبلت زمشك چين سيه
 يزخارا سخت تر گويا دلت ب                      ام را در دلت راه نباشد ناله

معشوق بدساز  .نيست يو يكدل يميداند كه ميان اين عاشق و آن معشوق يكرنگ
عاشق در غم عشق اشك ميريزد و به معشوق طعنه و شكوه  .است يو بدخو
 :آيد نفرين كند، لذا در خود ميسوزد يدلش نم يول .دميفرست

 يكجا رحمت به اين خونين جگر ب             يز حالم با خبر ب يدل تو ك
 ياز خونين جگرها با خبر ب يك        يتو كه خونين جگر هرگز نبود

نويسان كه سرگذشت عاشق و معشوق را به رشته  رهروان عشق، رمان يدر واد
اند و عرفا كه درك  ورند، بعد از جوانان عاشق پيشه قرار گرفتهآ يتحرير درم

را نموده و در حسرت عشق ميسوزند و راه  يدنياي يها معشوق يو نارساي يوفاي يب
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و ) نمايند ميايدآل را  يها كه وصف معشوق(برند، مرحله مابين شعرا  نمي يجاي هب
 .اند انبياء را اشغال كرده

دل  .است كه خود را به آن بدهد يالم كامل طالب معشوقنرسيده به انبياء، بشر س
كه  يخواهد بهتر از خود مي .و وقت و فكر و سراسر وجودش را وقف او نمايد

بشر  ياين كمال مطلوب و ميل فطر .صفات منظورش در او جمع باشد پيدا كند
 .است

، البته اند داشته يطفيل يدر عشق هم زندگ ياند و حت آنها كه عاشق و طالب نشده
 .كنند ميدرك ن

∗  ∗  ∗ 

نمائيم كه بدست خود از  كنيم و گذشتگان را تمسخر مي امروز ما تعجب مي
يا پدران را كه به چشم  .ندكرد ميتراشيدند و به آنها سجده  سنگ و چوب بت مي
اند و بدست خود در زمين خوابانده  مرگ رسيده يو ناتوان يديده بودند به فرتوت

 يخود روح را سراغشان فرستاده آنها را زنده و مؤثر و نيرومند و حامبودند، به خيال 
آتش در آتشگاه بدست خود با بوته و چوب  .خود ميشناختند، تا نيايش كنند

 را آن ذلك مع .رساندند كه خاموش نشود افروختند و با دم خود قوت و مدد مي يم
 !ندكرد ميها نثارش  يو قربانشناختند  نگهبان و پشتيبان خانه و خانواده و مدينه مي

امروز هم شاگردان  .ندكرد مييونان و روم اين كارها را  يترين ملل دنيا يعن يراق
ديگر با قلم و با فكر خود  يها ها و بت آنها كه اروپائيان و امريكائيان باشند، معشوق

 !ها ميريزند ها و خون ميسازند و بر محورش پول
 .ق استعش يطبيع ياين همان آتش درون

بشر اگر دستش به دامن معشوق اليق نرسيد و معبود شايسته عبادت نديد، عيناً 
مانند كودكان كه با چوب و كهنه و نخ، عروسك و اسب ميسازند و با آن سرگرم 

آورد و  يآن ايمان م ، بهسازد ميشوند، بنابه احتياج بدست و فكر خود معبود  مي
 يبرسد مطلب ييا به خوشبخت يبه بيچارگ يگحال از اين بند .كند مي را آن يبندگ

 .است جداگانه
اند كه  هم فهميده) متأسفانه پيشوايان ما ييعن(ها  ها و امريكائي خود اروپائي يول

خود  يها آگاه به مشكالت و بدبختي .دهد مين يها آنها را ديگر باز ياين باز
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اند، ليكن از نظر  كرده پيدا ياگر در سايه تمدن و علم آسايش و امنيت جسم .اند شده
قديم كه  يبينند بندها يخصوصاً كه م .باشند ميسخت در اضطراب و فقر  يروح

داد و اجتماع بشريت را مرتبط و متحد  مختلف پيوند مي يها آنها را به معشوق
حاصل  يشده و همان آسايش و امنيت جسم  گسيخته يبعد از ديگر ي، يككرد مي

 .باشد مينيز در تزلزل 

∗  ∗  ∗  

 يمعشوق و معبود .برنگرديم بار يكنيم از اين سفر ب مي يدر آخرين فصل سع
 البته رهبرمان غير از فطرت .بيابيم كه خود بپسنديم و از صميم قلب عاشقش شويم

 .نخواهد بود يچيز ديگر يو طبيعت جهان يانسان
  
 1يسوسياليسم يا حركت ابد -9 .1

 يول .معشوق و معبود برويم يبگذاريم و پعهد كرده بوديم ترموديناميك را كنار 
چون در حاشيه و  .شود ميدرست ن ياساس يمثل اينكه با مثبت گفتن تنها، كارها

چه بسا  .كنند ميسست  يها و شبهه اندازها هستند كه بنا را از پ باف يكنار هميشه منف
 را كه موجب يواه يها وسوسه و خيال يها قبل از عزيمت، ريشه شود ميالزم 

 يول يراه مشكل طوالن يو با قدم محكم آماده برا .بريد شود ميترديد و تزلزل 
 .گرديد يواقع

است اين كتاب  يانصاف يكه البته ب(واضع علم ترموديناميك هم  2كارنو يسد
در ايجاد اين علم وسيع و وضع قوانين محكم ) از او نبرده باشيم يو نام تمام شود

منظور مبارزه با مدعيان خام طمع و بريدن  به ييه منف، از يك نظريحرارت يها ماشين
ما نيز  .راه افتاد هگرديد ب مي يمنته يو نابود يكه قهراً به گمراه يهاي ريشه اميدواري

 .كنيم چنين مي
اين اختراع جالب  .در زمان كارنو ماشين بخار قبالً اختراع شده و بكار افتاده بود

ها را به جوش آورده و از هر طرف  يطمع خيلديگ آرزو و  يا مانند هر چيز تازه
ند كه بهتر و شد مي يو مدع .)آورند يهنوز هم سردر م(آوردند  يسردر م يمخترعين

                                                 
1. Mouvement perpetuel 
2. Sadi Carnot 
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توانند عمل كرده و  يبخار آن عصر م يها ماشينو سازنده  1بيشتر از جيمز وات
كند و  توليد يبراه افتاده، انرژ يمختصر زغال يا سوخت ابتداي بسازند كه با يماشين

چرخ خود را در گردش نگاهداشته،  يتوليد ياز انرژ يبعد با مصرف كردن قسمت
هم  ياز خارج داشته باشد مازاد يعالوه بر آن بدون آنكه احتياج به سوخت جديد

  !البته چه از اين بهتر .دائم به ما بدهد طور به
  شد يمو آراسته پيشنهاد  ياين فكر كه بصور مختلف و با ظواهر بسيار علم

 خرج يا يمنظور از آن يك ماشين ب .شود ميناميده » يركت ابد« يتحت عنوان كل
 .است كه مولد هم باشد يدستگاه قائم با لذات

و  يو رد كل يطلب و مفت »يمفتخور«نظر اوليه كارنو مبارزه با اين قبيل افكار 
 بعد قضيه معروف خود را كه راجع به ماشين .بود يهرگونه حركت ابد يقطع

 .بيان كرد باشد ميايدآل  يپيشنهاد
و ماشين ايدآل  يبحث در اطراف حركت ابد يبرا يدر اينجا البته محل و مورد

گيرد فقط  ندارد، بلكه از آنچه هم كه از خارج مي يكه نه تنها حركت ابد(كارنو 
اجمال و با به كار  طور بهخوانندگان  يول .نيست) دهد ميپس (را  يقسمت كوچك

دنيا  .كنند مي» حس«را  يعقل سليم و اخالق صحيح محال بودن مدعانداختن 
 يمصرف چيز يمايه و ب ياساس نيست كه هركس بتواند ب يصاحب و ب ياينقدرها ب
و  .ريشه و پايه و منشاء هرچيز و هركس بايد از خوان كرم طبيعت باشد .توليد نمايد

از آنچه  ي، مقدارباشد يمحاضر و ناظر  يچون هميشه در هرجا و در هرعمل آنتروپ
بهره  يگذارد حت گيريم تلف و تفريط نموده، نمي مايه از طبيعت مي عنوان بهرا كه ما 

اسم خارج را  .داريم »خارج«در هر كار و تا ابد احتياج به  ييعن .صد درصد ببريم
يم توان مين يما و هيچ موجود ديگر .خواهيد بگذاريد شما طبيعت يا خدا يا هرچه مي

را كه از خارج  يمايه اول .)يم باشيمتوان مياز بين برنده هم ن( .نده و خالق باشيمساز
 يجا كه اول را هم بايد دائماً از همان كس و از همان يگيريم هيچ، مصارف بعد مي

 .را داده و ساخته است بگيريم
مولد  يها اساس ترموديناميك و كليه دستگاه ييعن(اين حرفها ترموديناميك بود 

ديگر ترموديناميك را كنار گذاشته همين حقيقت را در زبان  .)صنعت امروز يونير
و (ها است  هم كه منبع حيات و فعاليت) يا ايمان(ميگوئيم عشق  .عشق بيان ميكنيم

                                                 
1. James Watt 
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ند آن را تابع قوانين توان مياين ناند و بنابر قائل يآن مبدأ ماد يماديون برا
 .ه شودبايد از خارج دميد) ترموديناميك ندانند

 يمولد نيرو الزم است از همان طريق و ترتيب يها ماشيندر وجود انسان نيز مانند 
در  .برسد يبعد يها كننده ماشين، سوخت اوليه را رسانده است، دائماً مايه كه طرح

كه موجود زنده بنمايد از  يفصول گذشته ديديم كه مايه رشد حيوانات و هر اكتساب
عشق ناچار بايد از  .شود ميخواسته  يطريق عشق درونو از  .شود ميخارج گرفته 

كه  يتركيبات فيزيولوژيك و پسيكولوژيك او طبق ترتيب ينهاد موجود و از البال
است در  يمنشاء عشق منشأي !كننده طرح نموده است زبانه بكشد سازنده و تربيت
سرچشمه به اين اعتبار كه از درون انسان بايد  يداخل .يو خارج يعين حال داخل

اين اعتبار كه اساساً ساخته و  به يخارج .گرفته و شخص قلباً خواهان آن باشد
 .باشد مياز سازنده شخص  يپرداخته و الهام گرفته از خارج يعن

را از راه فكر  يا چنانچه بخواهيم بدون تناسب فطرت و تمايل طبع، عشق و عقيده
و توقع داشته باشيم با حركت  يا زور يا تطميع و تهديد در دل مردم ايجاد نموده

مطابق نظر خود  يترتيب ميدهيم شخصيت و اجتماع اين بهكه شخصيت  يا اوليه
بسازيم و بعد نتايج حاصله از حركت اوليه سبب دوام و قيام اين يا اجتماع شود، و 

هم بنمايد، عيناً مثل آنست كه خواسته  يبه جلو برده مصنوع ما ترق را آنمخصوصاً 
تبليغ و  صورت بهكه بايد  يخارج يها استدالل .درست كنيم يكت ابدباشيم حر

تذكر باشد فقط به اين اندازه قابل قبول و مفيد است كه حكم مواجهه و ارائه معشوق 
حالت مكتوم است بيدار  را كه در شخص به يدرون يها را داشته، به وسيله آن عشق

 .1نمايد
                                                 

از . بنابه تعليمات انجيل و آيات قرآن نيز ريشه ايمان بايد ذاتى و قلبى يا به عبارت دينى خواسته خدا باشد. 1
ولى اين ريشه به وسيله تفكر و تحقيق از . شود مجادله و اكراه درست نمي راه خواهش يا محاجه و

يك منظور از . كند شود از طرف ديگر قوت و عمق پيدا مي يكطرف و تذكر و تلقين كه با دعا انجام مي
كه شخص دائماً روبه خدا توجه كند  باشد ميدعاها همين تجديد خاطر و تمرين و تقويت تمايالت قلبى 

ثَبت  -اهدنَا الصراط المسَتقيم (و هدايت بيشتر و حراست ايمان و كشش به سمت معبود را بطلبد و از ا
 كلى دينتَنا  - قَلبى عيدذْ ها دعنا بالتُزِغْ قُلُوبكْرٍ - ونْ كُلِّ ذع كْرِكنا بِذاشْغَلْ قُلوبضمناً تفكر و ...) و

هاى موهوم و تمناهاى مسموم را كه غالباً به جاى  توأم باشد و تخيل تحقيق بايد با تجربه و مشاهده
. راهنمايى كند نشيند تصفيه نموده، انسان را در طريق خالص حق هاى فطرى سالمت بخش مى عشق
ها  كه علوم امروزى نيز كارى جز رهبرى انسان در طريق اكتشافات طبيعت و تشخيص واقعيت طور همان
  .نمايند نمى
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ن و اجتماع بنابه ترموديناميك و بنابه و چه در انسا ها ماشينچه در  يحركت ابد
 .نيست يتجربه هم نشان داده است كه شدن .عقل و انصاف محال است
است كه بيش از مدت يك قرن در زمينه  يممتد مكرر يبهترين شاهد مثال مساع

 .گرديده است يكار برده شده و به شكست منته هسوسياليسم ب
بين افراد و  يخواهان عدالت و تساو كه يدانيم كه فكر سوسياليسم تا آنجاي مي

 باشد مي ياز ظلم و فقر و بدبخت يعموم و جلوگير يفعال و مرفه برا يتأمين زندگ
 يعمل يها از هدف يهميشه مطلوب و ممدوح بوده، از قديم طرفدار داشته و يك

طليعه  سوسياليسم در آسمان تمدن افق  18در اواخر قرن  .باشد يمذاهب برحق م
در آن زمان اگرچه  .به سرعت اوج گرفت 19قرن  يروشن كرد و در ابتدا را يوسيع

شده و رنسانس ذوقيات و  يها بود كه سپر مدت يقرون وسط يتاريكيها و بندگيها
متفكرين  يطبق آرزو يافكار و علوم را احيا نموده بود و صنايع و نظامات اجتماع

در اروپا  يا العاده فت فوقامور به جريان طبيعت، پيشر يبراساس واگذار 18قرن 
و  ياقتصاد يها امور طبق دلخواه بشر بحران يهمين پيشرفت طبيع يول .كرده بود
به بار آورده بود، كه متفكرين  يزياد يعموم يو بدبختيها ياجتماع يها گرفتاري

بعد از آن در انگليس و  يدر فرانسه و كم .انداخت يجوي دلسوخته را به فكر چاره
هيجان درآمد كه به نام مكاتب  به يآلمان عواطف و افكار و اعمالباالخره در 

 .1شوند سوسياليست ناميده مي
 از يك 2اميل بابوف .اول دفعه محرك علما عواطف و احساست بشر دوستانه بود

را كه مساوات در تمتع از  ياشتراك يبه كشور ايكاريا، حكومت مل يمسافرت خيال
 .و ميراث وجود نداشت، ارمغان آورد يالكيت خصوصها برقرار بوده و م كليه نعمت

نمونه در امريكا در يك  طور بهاميل بابوف در فرانسه زير گيوتين رفت و فكرش 
كشور  زودي به يمنازعات داخل يول .مورد آزمايش قرار گرفت ينفر 1500جمعيت 

وب فيلسوف معروف محب 3سيمون سن يكنت هانر .را از هم پاشاند يو برابر يبرادر
افكار خود را  يو .تر و فداكارتر بود يعين حال عمل تر و در بين از اميل بابوف خوش

تر از  يشبيه و بلكه بهتر و علم يا طرح مدينه .پيشنهاد نمود »مسيحيت نوين«در كتاب 

                                                 
  .تأليف جرج سائول ترجمه آقاى دكتر پيرنيا »ترين علماى اقتصاد عقايد بزرگ«اده از كتاب استف. 1

2. Emile Babeuf. (Icaria) 
3. Conte Henri de Saint - Simon 
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صنايع در مالكيت دولت، درآمدها متناسب با خدمت،  :مدينه فاضله افالطون ريخت
، مزدها به تعيين مأمورين عاقل و عادل يياء مصرفاش يفقط برا يمالكيت خصوص

افكارش طرفداران  .پيدا كرد يكتاب او خوانندگان زياد ...ممنوع يدولت، بيكار
 .كاغذ و در خيال ماند يرو ييافت، ول يا فراوان و برجسته
را فكر كرده و ايجاد شهر  2ينمونه جوامع تعاون طور بهبا ارائه مثال،  1شارل فوريه

كرده و  يدر خانه مشترك زندگ يرا پيشنهاد نمود كه همگ يبهشت آساي يزيبا
و بعد از  .تأمين معاش، برحسب سليقه و ميل هركس تقسيم شود يالزم برا يكارها

در فرانسه و در  .هركس انجام يافته و بازنشسته شود يوظيفه اجتماع يسالگ 28
وام نياورد و وسيله د يك  هيچ يتأسيس يافت ول يچند يتعاون يامريكا گروهها

او و به هركس به  ياز هركس به اندازه تواناي«معروف  شعار 3بالن يلوي .تمسخر شد
طرح او در  يرو .را ابداع كرد »سازمان كار«را رواج داده و  »اندازه احتياج او

در هر دو  يول .درست شد، همچنين در خود فرانسه »كار يها اداره طرح«امريكا 
بود، اعتماد به  يسرسخت ديگر كه سوسياليست 4پرودون .دنرسي يجاي همورد ب

مخالف وجود  يرساند كه آنارشيست يعن يجاي همردم را ب يعواطف و حسن همكار
 ...دولت گرديد

 يدنبال شعار اخالق 5بنتهام يمعروف، جرم يدر انگلستان فيلسوف اجتماع
معيار لذت را در را گرفته، خير را در لذت و  »حداكثر افراد يخير برا حداكثر«

 يدر نتيجه افكار او در انگلستان عمل يچند ياصالحات اجتماع .ثروت جستجو نمود
 يكه خود كارفرما 6رابرت آون .نمود ساخته نشد كه تصور مي يا جامعه يشد ول

به كارگران  يفراوان يها خدمات و كمك يشخص بود، در كارخانجات يخيرخواه
تا اينجا كه مربوط و  .و مرض را تقليل دادزيست فقر  يكه م ينمود و در شهر

كه در انگلستان و در  يتعاون يها جامعه يول .شد يمحدود به شخص او بود عمل
مركز مبادله «تأسيس نمود خوب كار نكرد و  يامريكا براساس افكار سوسياليست

                                                 
1. Charles Fourier 
2. phalanxes 
3. Louis Blane 
4. P.J.Proudhon 
5. Jeremy Bentham 
6. Robert Owen 
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يز كنندگان ن مورد استقبال استفاده يكه آخرين اقدام او بود، حت »كار يعادالنه نيرو
 ...قرار نگرفت

كه هدف آنها تأمين عدالت و مساوات و رفاه در بين  ياز اين نظريات سوسياليست
 يمتنوع در اروپا يها گاه آنها عاطفه يا انتفاع بود، به تعداد و صورت مردم و تكيه

دنيا را به خود سرگرم  يو در امريكا پيشنهاد و آزمايش شد و مدت يو مركز يغرب
 طور بهامروز ديگر مردم  .پوچ درآمد و نتوانست دوام بياورد يمگبعداً ه يول .كرد
 يمتفكرين آنها را با آنكه اشخاص مبرز محترم .كنند مياز آنها صحبت ن يجد

  .برند مي نام 1يسازندگان بهشت خيال نام بهبودند 
 

است و رفاه دلپسند  يدنيا فهميد كه به صرف اينكه عدالت و مساوات خوب چيز
اغراض و تضاد گرفته  يو به اعتماد عواطف و اخالق مردم، نه جلو باشد ميو الزم 

است كه با واقعيت موافقت  يبهشت .افتد يبراه م يو نه فعاليت و فداكار شود مي
 را آنخود بوده و  يو امانت و شرافت عاد يمغرور به ظواهر اخالق كه كساني .ندارد

را بر  يا جامعه شود مي كنند مي و تصور دهند ميبه همه كس و به همه حال تعميم 
در  .هميشه اين پنبه را از گوش خود خارج كنند ياساس آن استوار ساخت، بايد برا

 يهاي تر از جامعه ما نيز چنين نقشه تر و با عاطفه تر و پاك روشن يخيل يها جامعه
 .نشد يعمل

نقش برآب شد  يانديش معنو بين و خيال خوش يها سيستم سوسياليست يوقت
بر اساس موازين به قول  يهمان نقشه ول يدرصدد اجرا يمتفكرين خيرخواه

مبارزات  ييعن يضداخالق يها با حربه يفلسفه ماد يها و بر پايه يخودشان علم
شده از دين برگشته  يمسيح يسرآمد آنها كارل ماركس، يهود .برآمدند يطبقات
 ييان اوليه كمونيسم براو لنين و پيشوا 3و انگلس 2ماركس كارل .باشد مي يآلمان

انكار و مخالفت با مذاهب، در طرز تعليمات و  پيشرفت در قلوب مردم، با وجود
خرافات مذاهب را كه تعصب  يتربيت پيروان خود همان رويه مذاهب و حت

 .كوركورانه است اتخاذ نمودند

                                                 
1. Les utopistes 
2. Karl Marx 
3. F.Enqels 
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اجتماع را با يك مقدمه و  »يحركت ابد«خواستند  مي ياخالق يها سوسياليست
 شود ميگرفته ) از خارج ماشين ييعن(كه در ابتدا از طبع و فطرت بشر  يه معنوپاي

ها از اول خواستند مايه و محصول را يكسره  مادي .نگاه دارند را آنبراه اندازند و بعد 
كه حاصل  يبعد ياز دانش و فكر انسان و اميد به نفع ماد ياز خود ماشين يعن
بهترين  .دادند كه وعده مي يآن چيز نه به ي، ولالبته موفق شدند .خواهد شد بگيرند

سال و با وجود تسلط  40آزمايش به عمل آمده است، بعد از گذشت قريب 
بهشت عدالت و رفاه،  يبر كليه منابع و وسايل يك كشور پهناور، بجا يانحصار

كه مترادف با سلب كامل  يطرفه و انظباط شديد عموم يك ييك جهنم ديكتاتور
خودشان نيز به اين ( .اند برقرار كرده باشد ميأم با زحمت و محروميت و تو يآزاد

فعالً الزم است تا تعادل جديد  ياين مراحل مقدمات گويند مي ينكته اقرار دارند ول
درمانده را به نزد طبيب و  كه مريض يبا يك ولع و حرارت يافراد) !برقرار شود
 يچه دارند در طبق اخالص قربانآورند و آن يبه اين مسلك م كشاند رو دارو مي

آزاد به رويشان  يافتد راه بازگشت به دنيا يمانند موش كه در تله م ي، ولكنند مي
 .شود ميبسته 

به موفقيت نگرديد، زيرا هر دو طالب حركت  يمنته يك  هيچاين دو آزمايش 
درون سر بشر ناگزير بايد طلب از  يبرا .بودند يو مايه خارج يو فاقد پايه داخل يابد

نه آنكه از  .كه او را باال بكشد داشته باشد يچشمه گرفته و توجه به معبود خارج
 يبخواهد سوختگير يشخص يو توليدات فكر ياز محصوالت ماد يخود يعن

ها نمايد و با خرج كردن ذخاير قديم  را بسوزاند و فداكاري ممكن است خود .1نمايد

                                                 
: قرآن در عين آنكه ميفرمايد. اى از اينجا روشن ميشود سرّ دعا و حل يكى از مسائل مذاهب تا اندازه .1

امر به دعا و درخواست از خدا مينمايد و وعده ادعونى استجب لكم )  39/ نجم (لَيس للْانْسانِ االَّماسعى ...
حقيقت اين است كه انسان بايد . آيد مالً متضاد و منافى يكديگر مىاين دو مطلب به ظاهر كا. ميدهد

نمايد، ولى ضلع سوم ) ابتغاء(هميشه خواهان خدا باشد و نعمت و خير را در سفره رحمت او جستجو 
دعا الزم و بلكه واجب است و بدون دعا و استمداد از افاضات . مدار را كه فعاليت است خود طى نمايد

. ف ايمان شخصى كفاف مصارف بينهايت ترقيات و جواب مكتسبات را نخواهد دادخالق، شعله ضعي
ولى حركت و عمل نيز از ناحيه مخلوق ضرورى بوده اجابت خدا نفى اطاعت و رفع فعاليت بنده را 

  .كند نمى
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جلوتر از مرحله هالكت خود و  يگرما و جنبش ظاهر سازد، ول يمدت كوتاه
 .1اطرافيان نخواهد رفت

 يآخرين عالج دردها عنوان بهخود را  يها نقشه يو ماد ياخالق يها سوسياليست
اگر ما  .دادند تمدن را مي يآن وعده بهشت نهاي يند و با اجراكرد ميبشريت طرح 

هر دو مكتب آنها نقش بر آب شد از اين جهت است، واال در  يها گوئيم نقشه مي
در دنيا  يسوسياليست زياد يها بوده است و امروزه دولت يهاي ها و پيشرفت راه حل

با خودمان  يوقت) را يشمال يخصوصاً وضع ممالك اروپا(وضع آنها را  .وجود دارند
ها و عمارات و  آيد و با ديدن مغازه يكه به شهر م ينمائيم مانند يك دهات مقايسه مي

گونه درد و غم نبايد داشته باشند، ما هم  مردم شهر هيچ كند يمتصور  يشهر يزندگ
مسايل حل شده و  يخود را در ممالك متمدن اروپاي يها چون مشكالت و بيچارگي

كنيم كه آنها در بهشت  حكم مي يبينيم، فور يآرزوهايمان را در آنجا برآورده م
به  يوده هر مكتسبسراسر احتياج ب يغافل از آنكه زندگ .نمايند يم يبرين زندگ

 .آورد يپيش م يدنبال خود مشكل جديد
فلسفه و اقتصاد و سياست و تربيت و غيره  يها كه در زمينه يفكر يها اين مكتب

و  يمنطق يا پيش آمده و هريك در زمان خود جالب و تا اندازه يبعد از ديگر ييك
 زودي به يلروز را داده است، و يها از گرفتاري يمفيد واقع شده و جواب قسمت

داده است و شاهد  يخود را به كفر جديد يمخدوش و متروك گرديده و جا
 2.باشند مي يمكتسبات بشر يدائم يتحوالت تمدن و توال يانتها ياز سلسله ب يصادق

                                                 
1. بذَه لَهوماح تا اَضاءناراً فَلَمقَدتَوى اسثَلِ الَّذكَم مثَلُهبِ م رُونَاللَّهصبالي فى ظُلُمات متَرَكَه و منُورِه . كادي

بلَذَه اللَّه ءĤشلَووا وقام هِملَيع ذااَظْلَما و افيهشَوم ملَه ءĤاَض Ĥكُلَّم مهصاراَب خْطَفرْقُ يالب  و هِمعمبِس
مصارِههمينكه اطراف . است كه آتشى برافروخته باشندحكايت آنها مانند كسى ) (20و  17/ بقره ... (اَب

نزديك است . خود را روشن نمودند خداوند روشنايى آنرا ميبرد و آنها را در  تاريكى نابينايى واميگذارد
هر زمان كه روشنشان ميكند در آن روشنايى راه ميروند و چون تاريك . كه برق چشمهاى آنها را بزند

  ...).واهد گوش و چشم آنها را خواهد بردايستند و اگر خدا بخ ميشود مى
تز در هر تزى بوده و نتيجه تضاد آنها را در  اتفاقاً منطق ماترياليسم ديالكتيك كه مبتنى بر پيدايش آنتى .2

تشكيل سنتزى ميداند كه درمورد انسان در روابط با ماديات حاصل ميشود، نميتواند نظريه اكتساب راكه 
و متوالياً در نتيجه طلب و فعاليت بدست آمده و خود مبناى احتياج و  باشد ميمحصول مدارهاى زندگى 

اختالف اين است كه در آنجا مطلب به صورت خشك فلسفى و با . اكتساب جديدى ميشود، قبول ننمايد
ولى نظريه اين كتاب بر پايه واقعيات بيولوژيكى و روى قياسهاى . چهره تضاد جنگى بيان شده است

ضمناً بجاى تحول جبرى مادى . و در لباس فطرى احتياج و عشق اتخاذ شده است ترموديناميكى
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ها  تر نيستيم، اروپائي خيال يتر و ب ها راحت يدهات ها نسبت به يكه ما شهرطور همان
مخصوص به خود را دارند كه از همه  يها گرانيها و ن ها و بحران هم گرفتاري

 يعموم يها ايام صلح و جنگ يسياس يها و تزلزل ياقتصاد يها شديدتر، بحران
 يها و در جستجو و هنوز هم كه هنوز است در كشمكش با بدبختي .باشد ميمخوف 

 .سعادت دنيا هستند
جامعه ايدآل  )و نخواهد توانست(مقصود از اين بحث اين بود كه بشر نتوانست 

به وجود آورد  يمنافع و انتظارت ماد يپايه و يا رو يب ياخالق يها پايه يرو يا زنده
از  يبدون استمداد دايم يحركت ابد .نياز بداند يو خود را از معشوق و معبود ب

 .طبيعت يا خلقت محال است
  

  معبود يدر جستجو -9 .2
  هستند كه در ضرابخانه يدو عشق دو رو از سكه واح ياز ابتدا ديديم زندگ

  
حيوانات بدون آنكه توجه و  .ها و اشكال مختلف زده شده است طبيعت به اندازه

و نشاط  يدر سالمت يداشته باشند، مالك هر دو بوده و به حكم غريزه عمر يآگاه
 يبايد كفيل همه چيز خود حت) يا خوشبخت(انسان بدبخت  يول .رسانند به پايان مي

را كه بايد بپرستد و از او بترسد  يكس يارباب و معبود يعن .يز بشودانتخاب معشوق ن
 ...!چشم خويش بيابد هخويش و ب يو بخواهد نيز به پا

اين مرتبه  .تا بحال اگر صحبت معشوق بود از اين پس بدنبال معبود ميرويم
كار طبيعت با  .برنگرديم يخواهيم فريب طبيعت را نخورده، تشنه از لب جو مي

ها  ييا به قول بعض(اين معمار زبردست  .دادن بود يان خود پيوسته بازفرزند
كج گذاشت و موجودات زنده را  يسنگ اول حيات را از روز اول طور) شعور يب

ناقص و محتاج آفريد كه هرچه هم بنا بعداً باال آمده است، هميشه يك طرف خانه 
ص خود رفته و موفق رفع نق يموجود در پ .كج و يك كُميت كار لنگ بوده است

آن اضافه و ارمغان خود  يول .هم اضافه بدست آورده است يچيز يشده، حت
 .به بار آورده است يا ها و احتياجات تازه مشكل

                                                                                                                   
هدف، يك سير طبيعى اختيارى را كه داراى يك طرف نزولى هالك و يك طرف صعودى كمال  بى
  .دهد گردد نشان مي و منتهى به سعادت انسان مي باشد مي
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 ها افتاد مشكل يكه عشق آسان نمود اول ول           ناولها ادركاساً و ياال يا ايها الساق
نايل شده اما  يهاي ده و به موفقيترسي يبشر عاشق پيشه در ديار عشق به ديدارهاي

گرفتار آمده، هر دم دچار  يهنوز از شربت وصال اين دلبر كام نگرفته در دام ديگر
با كدام يار وفادار و در چه  .شده است و نميداند چه كند يو سرگردان يناكام
بگذارد يا  يببازد و سر به آستان معبود ياصالً نرد عشق با كس .رهسپار باشد يمسلك

 برهاند؟ يآزاد وار خود را از هر عشق و قيد
پدر با فرزند از راه محبت و به منظور  يطبيعت با ما، باز يديديم و دانستيم كه باز

دست از دامن پدر برنداشته  .بدهيم يچه بهتر كه تن به اين سرگرم .تربيت بوده است
ز پيش خود و مرگ نرويم و ا يدر سايه حمايت و هدايت او به استراحتگاه خاموش

 .نگيريم كه به پرتگاه باشد يراه
 يچاه ندانستم كه افتادم به                  يوره راهـگرفتم ك يبه نادان

 يـيق نيمه راهـدانستم رفـن                  تا به منزل يبه دل گفتم رفيق
بهتر از  يچه مشغوليت  و چه فعاليت .معبود نيست يجز جستجو يا بنابراين چاره

  !ناي
 

اين سئوال پيش آمد، حال كه ماديات مانند حرارت است و هدف  7 .3در بند 
ها اصالً معتقد به هدف نبوده  يحيات نيست، پس هدف حيات چيست؟ شايد بعض

بنابراين  .را در علم الحيات قبول نداشته باشند  (finalisme)»يهدف طبيع«اصل 
 يه كجا است؟ مراحل بعدپرسيم مسير حيات ب مي .گوئيم هدف حيات چيست نمي

 چه خواهد بود؟
 يببينيم در مراحل قبل .باشد يو مراحل قبل يما ناچار بايد مشاهدات طبيع يراهنما

به چه نوع ) يروان مجرد يا روان ماد(چگونه بوده، پيكر و روان ما  يترتيب و توال
در كدام طرف  .آماده شده است يهاي چه عشق يتن در داده و برا يهاي عشق

انسان بهتر و بيشتر به جلوه و فعل در آمده  يذات يو استعدادها يدرون يها رژيان
 .كه تجربه و طبيعت به ما داده باشد همان را اختيار خواهيم كرد يهر درس .است

يم در آن شك كنيم نفس خود و پس از آن محيط خودمان توان ميكه ن ييگانه چيز
در  .آن مجهز ميباشيم يته شده و براكنيم كه ساخ يزندگ طور آنچه بهتر ما  .است

 .كمتر خواهد بود ياين طريقه البته امكان اشتباه و زيان از هر طريق
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را خواهيم شناخت كه در مقابل  يمراحل صحيح و قابل انتخاب عشق، آن منازل
 .خروج به طرف شاهراه تكامل داشته باشند يهم برا يا ، دروازهيدروازه ورود

 حيات يرا خواهيم دانست كه نيرو يبست آنجاهاي بن يابالعكس مراحل و مسيره
(W) باشد  يدست ندهد يا اگر بدهد طور يوصال .شود يصفر شده و مركب سفر پ

 وجه هيچ بهدر هرحال نبايد  .جلوه نكند يو معشوق دلرباتر يكه مجدداً عشق قو
اليت و حيات و موفقيت بدون فع .انتظار توقف و استراحت و تعطيل را داشته باشيم

 2.نشده است 1مرارت تعبيه
 يخوب يآنجا كه عقب معيار مثبت محسوس برا 7 .2در بند  يا از اين مقوله شمه

از مراحل عشق را  يديگر نيز مراتب يو جا 2 .2در بند  .گشتيم صحبت شد مي يو بد
 .تحرك است تا استاتيك يا سكون يدر اينجا نظر، بيشتر ديناميك يعن .برشمرديم
 .بيابيم را آن يمراحل عشق و جهت تعال يتوال ميخواهيم

 :تماشا كنيم را آنتوانيم بر سر راه كاروان عشق نشسته و مدارج  يدر دو جا م
 .را درنظر بگيريم يجريان رشد كودك امروز  -1
 .در سر راه تاريخ بشر به سراغ آن برويم  -2

انسان  يچون نظر بر عشق و ارتباط شخص با خارج شخص است، مراحل تكامل
را كه  يپلهاي .نمائيم يتكرار نم باشد ميرا كه مربوط به ساختمان و تجهيزات خود او 

به خارج ميزند درنظر ميگيريم و به  يتدريجاً از ساحل وجود خود به ساحل مقابل يعن
 .اين پلها توجه خواهيم كرد يها گاه و پايه تكيه

از خارج نامحدود  از نفس و توجه و استفاده  تكامل، خروج يشرط اساس
غير خود و خارج  است كه به يبست نيفتد، عشق بن  كه به يهمچنين آن عشق .باشد مي

انگيز  كه با چهره رياكارانه و باطن شهوت يهاي واال عشق .خود معطوف گردد
 .صفر ييعن .برگشت به خود داشته باشد عشق نيست، تركيب نفس با نفس است

 چو از خود برون شد به جانان رسيد           كه حافظ كه در عالم جان رسيد
  

 عشق يها پل -9 .3

                                                 
1. Conception 

2 .حكاد نَّكنْسانُ اا الْاهاَي Ĥي  القيهحاً فَمكَد كبلى راى انسان بدانكه در راه وصول :  6/ انشقاق (ا
  ).پروردگارت در تعب و زحمت مخصوص هستى و باالخره او را مالقات خواهى كرد
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درخشان  يها كه با مادر و نزديكان يافت، با نگاه يكودك عزيز پس از اندك آشناي
بندد، خبر از نزول فرشته انس و  يكه بر چهره معصومش نقش م يشيرين يو لبخندها

 .دهد ميطلوع ملكه عاطفه در قلب صافش 
است كه از  يء و منشاء اين انس و عاطفه يقيناً حافظه خدمت و نفعگو اينكه مبدا

 ياست كه به پستان محبت و حمايت او دارد، ول يمادر به او رسيده است و احتياج
و  ييا غيرشناس »غيرخود«به عالم  يخودبين ييعن »خود« ياست كه از دنيا ياولين پل

 .زند مي ينوع خواه
 ذلك معميبرند،  يناحيه سايرين چه فوايد از دانند ميها هستند كه  يخيل

در حيوانات  .كنند ميكوچكترين محبت و پيوند ميان خود و ديگران حس ن
وجود داشته  يا آيد انس و عاطفه ينظر نم هب يول شود ميديده  يو وابستگ يپيوستگ

از وجود يك فرد در فرد ديگر  ييعن .يكديگر شركت نمايند يباشد و در غم و شاد
 يعاطفه و محبت واقع يگوئيم نسبت به كس مي يما وقت .برقرار باشد ياثر رشته و

اگر اينطور شد  .به او دست دهد حقيقتاً ما هم درد بكشيم يداريم كه اگر رنج و مالل
درست در  يكلمه، شعر سعد يو واقع يماد يآنوقت به معنا) شود ميو اينطور هم ( 
 :گويد ميآنجا كه  .آيد يم

 كه در آفرينش زيك گوهراند              دـرانـديگـيك ياـضــآدم اع يـبن
 رارــد قـمانـوها را نـر عضــدگ              به درد آورد روزگار يچو عضو

 يد آدمـهنـت نـامـه نــنشايد ك              يغم يگران بـنت ديـز محـك وـت
كه بگوئيم در داشته باشد، مگر آن يو علم يد پايه واقعتوان مين ياين همدرد

هست كه در عاشق كسر و  ييا در معشوق چيز .از معشوق هست يوجود عاشق چيز
با اجتماع  يو همنوع يآهنگ اشخاص نوعدوست حتماً و يقيناً هم .مورد احتياج است

 .سنكرون يآالت موسيق يتارها يآهنگ مانند هم .دارند
 .پل انسانيت .پل انس و محبت .اين پل اول بود

كه از وراء مادر و پدر به صحنه وسيع  يه طفل به سن بلوغ برسد با نظرقبل از آنك
و  ي، حس زيباشناسكند ميكه با ساير مردم پيدا  ياندازد و آشناي يطبيعت م يو زيبا

و  يكه بعداً غريزه جنس يحس .شود ميدر او پديدار  يو تناسب جوي يجمال دوست
كه ميان خود و  يا ز آن با مقايسهپس ا .عشق به جنس مقابل را رنگ و لعاب ميبخشد

در سايرين و در خود  يو درست يو پاك يكه از زيباي يو جستجوي نمايد ميسايرين 
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و از  ياز صورت به معن ياست ول يكه مشابه با حس زيباشناس يحس ديگر .كند مي
و  ياين حس، حس اخالق .گردد سطح به عمق متمايل شده است، در او بيدار مي

كه در روابط با اشخاص  ياين حس بدنبال عاطفه و با احساس .است يشناس مسئوليت
در اعمال خود نه به اين  .تقويت مييابد كند مياز نفع و ضرر و از بد و خوب درك 

 يلحاظ كه مستوجب ايراد و توبيخ يا تمجيد و تشويق خواهد شد، بلكه با توجه درون
خود  ياً از ضعف يا از خطاكه طبع يو انزجار ياخالق يو زيباي يبه مفهوم زشت

 .شود مي مند عالقهميكشاند  يكه طبعاً او را به جانب خير و خوب يو ميل كند ميحس 
با  ياست كه شخص از طرف ي، دو پيوند يا پليو حس اخالق يحس زيباشناس

خارج خود زده و درصدد توجه و  يظواهر و صور و از طرف ديگر با افعال و معان
 .آيد يها برمتناسب و تبعيت با آن
قدم اول  ياست كه غريزه جنس يگفتيم پل كه طوري بهها و ظواهر  پيوند با صورت

 .آن برميدارد يخود را از رو
 .زند، پل ايجاد نسل است كه شخص مابين خود و خارج مي يبنابراين دومين پل

متقن  يها اين پل پايه .تر از پل محبت است محكم ياين پل خيل يها و بازوها رشته
 .و زن معشوق شود ميمرد عاشق  :انسان دارد يحيوان يها از اولين دوران يقديم

مرد در مكتب  .مرد بر زن از اينجا پيدا شد كه آن عاشق شد و اين معشوق يبرتر
 يآموخته، در طلب وصال درآمده و پس از آن برا يعشق درس از خودگذشتگ

 .زن به تكاپو افتاده تربيت و تكامل يافته است يراحت
عشق  .نصيب از رحمت خود نگذارده است ياما پروردگار مهربان زن را هم ب

كند و افتخار يافته در ساختمان و  يرا به او عطا كرد تا در زمينه فرزند فداكار يمادر
 .پيشرفت نسل، شريك مرد گردد

خارج دارد در فصل مشترك  كه به يبا توجه يو عشق مادر يعشق جنس
كه متوجه به  يانسان يها به صيانت نفس است و عشق يهكه منت يحيوان يها عشق

به  ياست كه طبيعت در مسير تكامل از شهر ماد يا دروازه .قرار دارد باشد ميخارج 
حشرات  يجز بعض( .اند حيوانات از اين حد باالتر نيامده .باز كرده است يشهر معنو

سان در اين مكتب درس ان يول .)نمايد ميجامعه  يآنها را قربان يكه غريزه اجتماع
 .نهد را آموخته و پا فراتر مي يو معنو يعشق كل
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است كه  يپل اخالق و مسئوليت، در طرف شخص، پايه آن برچيز يپل سوم يعن
ريخته  كند ميكه طفل زبان باز  ياول يها اين پايه در ماه .گوئيم يآن را شخصيت م

ر و پدر و غذا و غيره را مخصوص پستان و ماد يها پس از آنكه كودك نام .شود مي
نوع  آورد كه عالوه بر محبت و لذت ايجاد يك يزبان م به يا تمرين كرد كلمه

 يرا به ك يپرسند مثالً اين شيرين از او مي يوقت .نمايد مياو  ياحترام و شخصيت برا
اول دفعه است كه خود را  .»من« گويد مياست،  يبدهيم يا اين عروسك مال ك

گذارده  آن روزپايه شخصيت در  .كند ميخود پيدا  نسبت به يذهن ادراك .شناسد مي
 .شود مي

پس از آنكه شخص از سن بلوغ گذشت و توانست مصدر عمل و منشاء اثر 
  .گردد ها مي بشود، اين پل مسير روابط و مبادالت او با اجتماع و خدمات يا خيانت

 
  از اجبار تا اختيار -9 .4
 طرف و اشخاص و اشياء محسوس از طرف  از يك الذكر مابين شخص فوق يها پل

از  .انسان فقط با مشهودات طبيعت و با افراد جمعيت سروكار ندارد يول .ديگر بود
راه پيدا كرده و از مجموعه مشاهدات و  يكل يها انديشه  و به يمعان محسوسات به

قايد بعد ع .نمايد مياختيار و احراز  »يمعتقدات«مسموعات و تصورات و افكار خود 
 .باشند مياز افراد و اشياء سومين عالم خارج شخص 

غيرمحسوس و  .تابع هوس و نظر .پايه و سست ياست ب ياين عالم به ظاهر عالم
كه شخص با عقايد خود ميزند  يتصادفاً پيوند يول .اثر يبنابراين موهوم و ب .متغير

ين افراد تر نزديك ست كه بها يا محكمتر از عالقه يغالباً خيل) اعم از باطل يا درست(
شخصيت متفكر و  يشخصيت است، ول يپايه اين پل نيز رو .و اشياء داشته است

 .مجهز به دانش
اختالف نظر و ترديد كمتر وجود  يو زيباي يو جنس يا عاطفه يها عشق در باره

كه از اصل مورد  يتا آنجاي .بحث زياد است ياعتقاد يها عشق در باره يول .دارد
 يها بر عالقه يالذكر مبتن فوق يعلت اين است كه عشقها .گيرد قرار مي انكار

هستند كه  يو طبيع ياينقدر عموم .باشند مي يبوده و تقريباً عموم يمحسوس و ماد
بشر است  ياجبار يها آنها كم و بيش عشق .هستند و منشاء قديم دارند يتقريباً حيوان

اما عالقه به افكار و عشق به عقايد، عشق  .كه به ميراث و غريزه دريافت داشته است
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 .آنها هم كه دارند يكسان ندارند .آن نيست يهمه كس دارا .بشر است ياختيار
 را آناصل  يد به آسانتوان مياختيار نكرده باشد  يا كه فكر و عقيده يبنابراين كس
 .انكار نمايد

ر و خط بوده تاريخ خود كه صاحب آثا يترين روزها يگو اينكه انسان از قديم
ها  آن يسهل است كه وابستگ .دهد مينشان ن يدين يو ب يعقيدگ ياز ب يا است نمونه

اما فرق است ميان  .العاده شديدتر از امروز بوده است فوق ينسبت به معتقدات دين
كه در اثر تلقين خارج يا ترس و تخيل بر انسان تحميل شده باشد و به  يمعتقدات

كه در اثر تفكر و تحقيق  يز آنها تبعيت نمايد، با معتقداتلحاظ ضعف نفس، انسان ا
 .منظور ما بيشتر نوع اخير است .مكتسب و معشوق شخص باشد

و هم سر  شود ميشخص وارد  يو حيات يعقيده چون هم در منافع ماد يها ريشه
خارج او مربوط  يها و هم با معشوق كند ميو كار با شخصيت و حيثيت او پيدا 

كه در راه عقيده به  يعالقه و فداكار .كند ميعجيب پيدا  يوذ و استحكام، نفشود مي
، تعصب است، شود ميلحاظ محصول نفس بودن ابراز  يا به يلحاظ منافع ماد

اما اگر به لحاظ حقانيت خود موضوع باشد  .باشد ميو ركود  يو خرفت يخودخواه
خارج و آنهم عالم است كه شخص از جانب خود به عالم  يپل .عشق است و پرستش
 .زده است يطلب و حق يحقيقت دوست يبسيار وسيع غيرماد

مدارج عشق انسان همين  يو طريق نهاي يدر هر حال محصول آخرين تكامل بشر
خواهد  بشر مي .است ياعتقاد يها و معبودها معشوق يجستجو ي، يعنيعشق اختيار

 .در انتخاب معبود نيز مالك و مختار باشد
به افراد و حاالت  يو بنابراين اختصاص يگذشته كه موهبت يها برخالف معشوق
داشته باشد و همه كس  يد جنبه عمومتوان مياست كه  يمعشوق يخاص بود، اين يك

با تعليم و تلقين توليد شود و با تفكر و مجاهده تقويت  .را در پرستشگاه آن راه باشد
است سزاوار و متناسب با  يعشق .تذكر و تمرين هر صبح و شام تجديد شود .گردد

 ياكتساب ييعن .قابل كاركردن و فعاليت است .عشق تكامل يافته است .انسان مختار
 يدل و عقل و دست در اينجا تشريك مساع .است و دامنه رشد آن نامحدود

دل خواهان و عقل راهنما و دست و پا رهبر شده، متوالياً به يكديگر  .نمايند يم
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 يدر جلو يبعد از ديگر يآن يك يهده و كوشش راههابا مجا .نمايند ميكمك 
 1شود ميشخص شكافته 

 
 يسير تاريخ -9 .5

عشق را تماشا كنيم، نظير  يها در سر راه قافله تاريخ بشر كه بنشينيم و كاروان حجله
 :ذكر نموديم تقريباً مشاهده خواهيم كرد 9 .2رشد كودك در بند  يرا كه ط يجريان

اليه، صفت ممتازه افراد  م با تشكيل خانواده و محتاجحس عاطفه و انس مالز
محبت و اطاعت نسبت به پدر به  .دهنده اجتماعات اوليه تمدن بشر بوده است تشكيل

كلمه به سرحد پرستش رسيده و حمايت از فرزند و افراد خانواده جزو  يواقع يمعنا
 .بوده است يفرايض حتم

اع از شخصيت است كه در و حميت و غيرت كه دف يپس از آن حس حماس
ها  ها و مدينه در قريه) ژنس و كوريا(بزرگ  يها ها و خانواده دوران حكومت قبيله

كه هنوز فكر علم و اخالق و  يدر روزگار .قدرت ياقته و الزم آن زمان بوده است
عقيده ظهور نكرده بود، اشعار جاهليت را خوراك داده است و بعدها در قرون 

 .آنجا مجدداً سنت شد يها برگشت، در شواليه يملوك الطوايف كه اروپا به يوسط
يونان و ايتاليا پرستش نياكان و  يها در قرون نزديك به ميالد مسيح كه مدينه

خودبينانه  يها ند و از تعصبكرد ميشده از آن را به تدريج رها  يقوانين ناش
رفته  دادند و رفته يبيرون آمده آمده و دست ارتباط و اتحاد به يكديگر م يخانوادگ

بر محور شهر روم تشكيل گرديد، يكنوع احراز شخصيت و عنوان  يدولت واحد
مابه االمتياز آزاد مردان و توانگران و ) روم بودن اهل مدينه(ودن  ييا روم 2مدنيت

يگانه مركز و مصدر قوانين و وسيله احراز حق و امنيت همين  .اشراف گرديد
 يو سياس يلشگر يها و قبول مسئوليت يه شخصيت مدننيل ب .عضويت شهر روم بود

 .بشر متمدن گرديد آن روزمربوطه، معشوق 
كه به فراخور احوال و  يو تغيير شكل يپس از طلوع و گسترش مذاهب توحيد

 .شود مي »مد« ياخالق يها افكار زمان يافته بود، چندين قرن فضايل و فداكاري

                                                 
را به  آنان كه در ما كوشش و مجاهده كردند آنها:  69/ عنكبوت ... (و الَّذينَ جاهدوا فينالَنَهدينَّهم سبلَنا .1

  ...).راههاى خودمان هدايت خواهيم كرد
2. Citoyen 
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رهبانيت و رياضت كشيده، زهاد و عباد و كه در حد افراط به  يفضايل و سجاياي
 .دهد ميمتصوفين را تحويل جامعه بشريت 
 يجوي و تناسب يو هنردوست يزيباشناس يها حس يرنسانس اروپا دوران شكفتگ

و در فن تربيت،  .شود مي ي، كه بعدها در ادبيات به رمانتيسم منتهباشد ميبا طبيعت 
بيرون  را آنحليل در طبيعت و تبعيت از ت يژاك روسو، يعن نظير ژان يافكار كسان

  .دهد مي
قرون  يشوند كه تمدن افكار اجتماع پيدا مي يپس از آنها مصلحين و متفكرين

و  يتأثير و تحريك عواطف عاليه انسان اينها بيشتر تحت .نمودند يگذار معاصر را پايه
آنها البته  يها در نوشته .اند بوده يشناس و مسئوليت يكنندگان حس اخالق تربيت

قلم بيشتر در دست احساسات و به منظور تجليل و  يول شد ميمنطق و دليل وارد 
كالم آنها نفوذ و قدرت خود را در هجو كردن يا در  .بود يتعليم كماالت بشر

 ياخالق يعال يها از طريق برانگيختن غريزه يساختگ يها وصف كردن قهرمان
مسيحيت  از تعليمات يا تأثيرات يمنيا ض ينمود و احياناً كمك علن جستجو مي

 .1گرفت مي
و ليبراليسم و سوسياليسم كه بالفاصله پديدار شدند، باز بر اساس  يدموكراس

 .ميان آمدند پرورش او به يمقام انسانيت و برا و دفاع از بشريت با توجه به ينوعدوست
انسان بوده  يكمال يو استعدادها يفضايل اخالق به يدر تمام اين افكار توجه زياد

است عبور كرده قصد خدمت و اشاعه  يبشر از پل سوم كه پل نوعدوست .است
 .عدالت را داشته است

جلوه و جالل خود را از دست  يو عواطف انسان دوست يحس اخالق زودي به
يا به قول  يو آرزوي ياخالق يها داده، ماركس و انگلس بر سوسياليسم، جنبه

 .ريزند گيرند و شالوده ماترياليسم ديالكتيك را مي د ميايرا را آن يخودشان خيالباف
و داليل  يعلم يبر مبان يداعيه آنها اين است كه مسلك آنها تنها دكترين متك

 ياين داعيه علم .عقيده است نه خيال و احساسات ييعن .باشد مي يصددرصد عقل
ر و دوام داشته ديگر اعتبا يها بودن صحيح يا غلط باشد و فلسفه آنها بيش از فلسفه

                                                 
بروز فضايل و فداكاريهاى اخالقى كه در دو مرحله قبل مقارن با قرون وسطى ديديم و نسبت به سير  .1

كه  باشد ميداشت، همان اثر فورى اديان توحيدى  (anticipation) عوالم كودك حالت پيش افتادگى
  .صول پيشرس موقت از حس زيباشناسى رنسانس جلو انداختحس اخالقى را به صورت مح
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به  19در اواخر قرن  يامر مسلم اين است كه متاع جديد .نداريم يباشد يا نه،كار
به اصطالح ما نوع  .خصوصاً ميان جوانان داشت يبازار دنيا آمد كه خريداران فراوان

 يكه فارق از غرايز و عواطف و صرفاً متك يمعشوق .گر شد از معشوق جلوه يا تازه
 .بر عقايد بود

بر حس  يكه مبتن يو خودخواه ياستبداد يها نظر از حكومت صرف پس
در مورد افراد  يو حت باشند مي يو جلب ماديات حيوان يصيانت نفس و خودپرست

و  يتشكيل اجتماعات بشر يكل طور بهنيز سلطه خود را از دست نداده است،  يعاد
كرده است  يط را يمعشوق، تقريباً همان مدارج يتحول افكار و آمال در جستجو
 .كه ضمن رشد كودك ديديم

  
 شده در عشق يراه ط -9 .6

و تعصب  يهمسايگ يها يتجاوزها و دشمن يگذشته اگر برا يملل دنيا در قرون خيل
ند، بعد از كرد ميسركردگان و پادشاهان جنگ  يشخص يخودخواهيها يرو ينژاد

در كار  يو صنعت يرتو تسلط بر منابع تجا يبه تدريج حساب منافع ماد يقرون وسط
آميخته شد و دنيا شاهد  يبه انقالبات سياس يو ماد ينيز منافع قوم يچند .آمد

ملل مختلف در نجات يكديگر از زير يوغ استبداد  يعمل يو حت ينظر يطرفداريها
در  .گذارد يمل يها قدم در ميدان جنگ ياخالق يها حس ييعن .1يا استعمار گرديد

آنها در  يافراد و مسئوليت اخالق يبر حس وطنپرست يكه مبتن تمام اروپا نظام وظيفه
جنگ (الملل گذشته  در جنگ بين .رواج گرفت باشد ميدفاع از مليت و همنوعان 

و حقوق  يو دفاع از وطن، صحبت دفاع از آزاد يعالوه بر شرافت مل) اول يجهان
رنگ بسيار ) مدو يجنگ جهان(به ميان آمد و اين مطلب در جنگ اخير  يالملل بين

دفاع از وطن و دفاع از حقوق بشر و دفاع  يها نام بهبه خود گرفته و سربازان  يتندتر
امروز و  يها شايد بتوان گفت كه جنگ .ندشد ميها سوق داده  از عقايد به جبهه

ها  كه طوفان آن تمام قاره يتمام اين جنگ سرد يجدالها و تداركات زمان صلح يعن
در  .ياست تا جنگ مسلك يو مل يرده است، كمتر جنگ وطنرا تيره و متزلزل ك

واقع ساير مطالب و عوامل در زير سايه عقايد قرار گرفته و دنيا به دو جبهه و بلوك با 
جنگ  يشخص يحسابها يمردم ديگر نه برا .دو مسلك مختلف تقسيم شده است
                                                 

  .هاى استقالل يونان و جنگهاى استقالل اياالت متحده امريكا مانند جنگ. 1
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 .بشر دوستانهو عواطف  يغرور مل يتاج و تخت سالطين و نه برا ي، نه براكنند مي
 .ميشوند يعقيده حاضر به فداكار يو برا كنند ميعقيده خرج و جنگ  يبلكه برا

خود را از كنار ميز  يپا وجه هيچ به يمل يها يطلب و قدرت يالبته هنوز عوامل اقتصاد
پيش درآمد  يول .جنگ كنار نكشيده است يها ديپلماتيك و از صحنه يها كنفرانس
و عقايد  يسياس يها ها روزبروز بر مدار مسلك ابتها و رق آهنگ جنگ و پيش

 .1شود ميمتوجه و متمركز  يو فكر يمرام
دارند و مدارات  يروان يها اتفاقاً آنها كه اصرار بر انكار معنويات و محرك

، بيش از سايرين سنگ دانند ميرا تنها در جهت ماديات و مسئله افزار توليد  يزندگ
 يند و بيش از سايرين از پيروان خود انتظار دارند كه راحتزن مرام و عقيده به سينه مي

                                                 
ولى اديان الهى از . كند پاى خود طى كرده و مي اى بود كه بشر به اين جريان، جريان آغشته و آهسته .1

گذارده، مردم را به زير لواى عقيده دعوت نمودند و  چندين هزارسال قبل همين راه را جلوى پاى بشر
ابراهيم بر سر اختالف عقيده ترك پدر و قوم و وطن . امور بشر را بر مدار عقيده و مذهب قرار دادند

. آب و علفى مسكن گزيد و خانه كعبه را براى رواج عقيده توحيد در عالم بنا نهاد در بيابان بى. كرد
حضرت عيسى عليه شقاوت جباران و نخوت جاهالن . يقت با فرعون درافتادحضرت موسى بنام حق و حق

اسالم با . قيام فرموده، در مقابل زور و زر و غرور، متاع ايمان و محبت و اميد را در دنيا پراكنده كرد
پا بر تمام سر حدات ) 13/ الحجرات (االاللَّه تُفْلحوا وانَّ اَكْرَمكُم عنْداللَّه اَتْقيكُم  اعالم صريح قُولُوا الاله

اعمال مؤمنين را . قومى و نژادى و سياسى و اخالقى گذارده، همه چيز را به زير سايه عقيده و تقوى آورد
قرآن اگر صحبت از جنگ ميكند از كليه . يكسره بنام خدا، به اتكاى خدا و در راه خدا سوق داد

جويى است شديداً منع  نه و انتقام و متاع دنيا و برترىهايى كه بر سر عداوت و كي ها و مخاصمه جنگ
. جنگ در راه دفاع از عقيده: فقط اجازه و دستور يك جنگ را ميدهد). آيات بسيار است(ميفرمايد 

با چه كسانى جنگ . صددرصد در راه خدا و براى خاطر حق) 244و  190/ بقره... (سبيلِ اللَّه قاتلوا فى(
بدون . اند با كسانى كه به جنگ و كشتن شما برخاسته) 190بقره ... (ذينَ يقاتلونَكُمالَّ) (...بايد كرد؟

اعدلُوا هواَقْرَب للتَّقْوى  -)87مائده (اللَّه اليحب الْمعتَدينَ  والتَعتَدوا انّ:...اندك انحراف و تجاوز
و اَنْفقُوا : همچنين خرج كردن فقط در راه عقيده باشد) 237/بقره..(.والتَنْسووا الْفَضْلَ بينَكُم) ...8/مائده(

اللَّه  سبيلِ و جاهدوا فى: ...كوشش و مساعى هم صرفاً بايد براى عقيده باشد) 195/بقره... (اللَّه سبيلِ فى
 )218/بقره...(

در . ن تحوالت بشر داشته استالبته تعاقب و توالى اديان الهى نيز خود سيرى و جريانى به موازات جريا
كننده خانه آخرت ميباشند، طرز بيان و تكيه تعليم و تربيت  خالق يكتا و تدارك سوي بهعين آنكه تماماً 

بيشتر متوجه به ) عليه السالم(دين موسى . آنها ناچار تناسب با افكار و احوال زمان و مكان داشته است
هاى  به عواطف و اصالحات و تربيت) السالم عليه(دين عيسى  .انتظام قومى و اصالح امر دنيا بوده است

با حفظ و ) اللَّه عليه و آله صلى(عبداللَّه  دين خاتم انبياء حضرت محمدبن. روحى بيشتر پرداخته است
يكى مسئله . العاده تأكيد و تفصيل داده است هاى معاشى و اخالقى روى دو موضوع فوق تكميل جنبه

  .رى تحكيم مبانى اعتقادى و اصولى از طريق استمداد مكرر از تفكر و تعقل و علمقيامت و آخرت و ديگ
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حزب  يمسلك و پيروز يجان خود را فدا يو حت يو مكتسبات ماد يو داراي
 !نمايند

كه  يداشته باشد و در سايه آن چون مرغ يخواهد تكيه بر عقيده و ايمان انسان مي
روحاً و فكراً امنيت و گزيند،  به النه ميرود يا چون خود شخص كه در خانه مأمن مي

را بدهد  يزندگ ياو جواب معماها يكه اصول آن برا يعقايد .اطمينان داشته باشد
واال بدون عقيده،  .خود را بند كند يبه چيز .و خيالش را از ترديد و تشتت آزاد كند

شخص به لحاظ  يعقيده و ايمان برا .بند باشد يپناه و ب ياست كه در هوا ب يمثل كس
ريسمان زدن همين  چنگ به .است ييناً مانند خانه و شغل به لحاظ جسمع يمعنو

كه داعيه انهدام  ياتفاقاً در ميان كسان -) اله جميعاً وال تَفَرَقُوا واعتَصموا بِحبل(است 
، حزب جانشين شده به افراد نمايند ميها و اوهام را دارند و با مذاهب مبارزه  تعصب

مجموعه حزب چون ايده مجرد  يول .كنند مينگاه  ياعتماد يب و يآن با نظر بدبين
كوركورانه و عاشقانه اطاعت  را آناست كه اوامر  يگر است، بت جلوه يواقع
تكشان مظنون و  كه تك يآنكه اين تصميمات به وسيله همان افراد يول .نمايند مي

بدگمان  يكه به شخص او طبق اصول مرام يرابط وسيله بهباشند و  يمشكوك م
 يندارد، ول يابالغ شود و بعد همين افراد مطرود و مقتول ميگردند اشكال باشند مي

را تحريم كند نميخوانند،  يحزب اگر كتاب .حزب درنظر آنها مصون از خطا است
بگويند چشمت را ببند و گوشت را بگير و نفهم، آنها هم  يمثل اينكه به كس

مرام و  .ترديد و انتقاد و تفكر و بحث نيست آنها قابل يحزب و مرام برا .نميفهمند
اين حالت و  .معيار و حق و باطل و خوب و بد ساير چيزها است يسرلوحه حزب

كه تزلزل در اركان اجتماع و اوضاع شخص حادث شده  يعطش خصوصاً در مواقع
تكان ميخورد و انسان عقب  يزندگ يها قرار است رخ دهد و ثابت يو تحوالت

دست خود ميگردد، پيش  يبرا يآويز خود و دست يپا يجا يابر يگاه تكيه
، آدم ميخواهد شود ميخواسته  يهاي كه از انسان وظايف و فداكاري يمواقع .آيد يم

و قبول  يفداكار يرا درست بسنجد و به بيند باطناً تا چه حد حاضر برا عقايدش
عقيده  يس يا بهمه ك يروبرو با خطر نشده است و در مواقع عاد يوقت .رنج است

خيال و  يب يها عقيده ياند، ب اصوالً مردم دو دسته .است يا عقيده محكم مسلم دارد
ها ظاهر  يكمرتبه تفرقه و تفاوت دهد مي يرو ياما تا خطر .شك يب يها با عقيده
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 طور همان، شخص در پناه عقيده ميخزد، يجان يو حت يدر مواقع خطر فكر .شود مي
 .ميرود كه كودك به آغوش مادر

∗  ∗  ∗  

قدرت  .كرده است يآزمايش و ط يبعد از ديگر يبشر ديگر مدارج عشق را يك
و عاطفه همنوع و  يو طبع بشر آنقدر باال آمده است كه طلب طعمه و عشق خانوادگ

 .است، در درجات مادون يا همسطح خود او يكوچك ياو معشوقها يدفاع وطن برا
خانواده و  يراحت .اند محدود و مسدود استد سقف اين مراتب را لمس كرده و مي
مسايل حل شده است و تازه محدود  يماد يها نجات و رفاه همنوع و ساير مطلوب

خدمت به نوع و دفاع از حق هم از اين پس وظيفه  .باشد ميمان حدود خود او  هبه
برتر از اينها كه  يالزم است خيل يمعشوق .باشد ميبشريت  ياست و تكليف عاد

و بيان حقايق  يهم كه معان يها و اصول عقل از نوع ايده .عاشق و محتاج نباشدخود 
گذشتگان بر آنچه با دست  .انسان نبايد خود را گول بزند .است، باالتر باشد
كه با فكر ميسازيم  يحاال رواست كه ما بيائيم به كاخ .ندكرد ميميساختند سجده 

با دل  .برتر از همه و شامل همه .م به ذاتباشد قائ يتعظيم نمائيم؟ معبود بايد موجود
فكر ما او را  .دل و فكر و عقيده خود ما نباشد يو فكر و عقيده خود به او برسيم، ول

يقين به او ايمان داشته باشد و دل ما از صميم قلب او  عقيده ما به .جستجو كرده باشد
بيگانه از ما نباشد زيرا كه  يغير از ما، ول !او هم ما را بطلبد و بپذيرد .را دوست بدارد

آنقدر برتر و عاليتر و به  يبا ما يگانه و نزديك باشد ول .نيست يبيگانه را با ما كار
بست و به سقف  گذشته به بن يها فاصله بينهايت باشد كه در طلب او مانند معشوق

ه پيشرفت داشت يو تكامل، محل برا يهر چه بدويم و باال برويم باز هم ترق .نخوريم
 .باشد

د در ايدال توان مين يكه كس(را  يچشم خود چنين معبود خود و به يآيا بشر به پا
وجود  يد پيدا كند؟ آيا چنين معبودتوان مي) داشته باشد يو مطلوب بودن آن حرف

 دارد يا ناچار مخلوق ذهن خود ما بايد باشد؟
 .همين جا است يمسئله اساس

بست و در پرتگاه انحراف  بن يرا در تنگناگذشته، آنها كه انسان  ياگر معشوقها
 يآهنگ نبرد، و بلكه موجب ادامه و تسريع تكامل گشت و با طبع و فطرت بشر هم
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بود، اين معبود هم كه مسلماً و انحصاراً ضامن تكامل  يو دروغ يداشت ساختگ
 .انسان خواهد بود و با خواسته و ساخته انسان توافق كامل دارد، دروغ درخواهد آمد

ها باالخره در جاده پرپيچ و خم و دور  ها و اختالف در هرحال بشر با همه اعوجاج
اگر خود  .جانب خانه دوست افتاده است يو دراز تكامل از دور چشمش به سر باالي
 .عقيده و ايمان است ياو سرا يدوست را نشناخته و نديده، ميداند كه سرا

آخرين مشكل و آخرين مدار  يول .اين آخرين مكتسب طريق عشق انسان است
كه عقيده چه عقيده  شود ميمشكالت عمده از اين به بعد شروع  .نيست وجه هيچ به

رود زيادتر و  مانده راه كه از دامنه به گردنه مي ها در اين باقي بستها و پرتگاه بن .باشد
 يرمؤث يسابقاً غرايز جاده را كمابيش هموار نموده و طبيعت راهنما .خطرناكتر است

تصور  يكه تكبر، يعن طور همان .حاال خود زمامدار و صاحب اختيار است .بود
ين سنگ راه تكامل تر بزرگو  يخارج، بدترين گناه اخالق به ياعتناي يو ب ينياز يب

نيز غرور به عقل و علم و تصور اينكه انسان بدون  ياعتقاد يبود، در مراحل عشقها
 يدانش ناقص خود و به اتكا يت با چراغ دستتوجه به فطرت و بدون تبعيت از طبيع

 يبا پشت پا زدن به مكتسبات مراحل قبل يو معادالت مطلق غيرانسان يمنطق ماد
تاريك بدون بلد به قله عبادت و امنيت برسد ذنب  يعشق بتواند در اين راه كوهستان

 .اليغفر خواهد بود
      در اين شب سياهم گم گشت راه مقصود
 كوكب هدايت يا ين آبرو يا از گوشه
           اين راه را نهايت صورت كجا توان بست

 كش صدهزار منزل بيش از در بدايت
          دل مپيچ كانجا يدر زلف چون كمندش ا

 جنايت يحزم و ب يب يسرها بريده بين
                 از هر طرف كه رفتم جز حيرتم نيفزود

 !نهايت يزنهار از اين بيابان وين راه ب
مسلم مطالعه در رهروان گذشته و مشقات و مكاشفات آنها كه عاشقانه رفته و 

 .فايده نخواهد بود ياند ب كه همراه داشته يا اند، و نظر در توشه و موفق برگشته يراض
شان  ييم اطالع بر بصيرت و راهشناستوان ميالبته از رهروان گذشته ما تا آنجا 

تر از  زودتر و چابك يگر آنها اين قسمت را خيلا .ايم داشته باشيم كه خود پيموده
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پيما و راهشناستر از ما بوده در مسير  گفت راه توان ميكاروان بشريت پيموده باشند، 
  .باشند مي ياليق رهبر يبه احتمال قو يبعد

 
 انماالحيوة عقيدة و جهاد -9 .7

گوش صدا  سيدالشهداء در يعل بن به مرحله عشق در عقيده كه رسيديم كالم حسين
است  يگريز .در اين مرحله از عشق ننمائيم يبه آن و توقف يحيف است توجه .كرد

نداريم كه  يكار .بحث خودمان خارج نخواهد كرد يكه ما را به هيچوجه از واد
امر مسلم اين است كه  .بر حق يا اصالً پيشوا بود يا نبود يپيشوا يعل بن حسين

 يكه از جهت فداكار يا مجاهده .ت انجام دادشديدترين مجاهده را در تاريخ بشري
 ياز هر شائبه طمع رياست و عصبيت يعن يعشق كامل و عار يمدارج قبل يو ط

بست بوده و درست در خطالرأس شاهراه شهادت و تكامل انسانيت  خارج از هر بن
بوده است در مقابل  يا مبارزه .بوده است در راه عقيده يجهاد .قرار گرفته است

با شجاعت تمام جنگيد و با فداكردن  .و ظلم، با اعالم شرافت و عزت نفسفساد 
خود، اوالد، برادران، خويشان و دوستان شربت شهادت نوشيد و با اسارت دادن 

شاهكار عشق را به سرحد كمال رسانيد و  يآخرين كسان خود سايه روشن اين تابلو
 .به حق لقب سيدالشهداء يافت

كه در پيش داشت، در موقع  يمشكالت و خطرات ينبي با پيش يعل بن حسين
آگاه  :كند ميبه دوست و دشمن اعالم  يعزيمت از مكه به كربال ضمن خطبه غراي
انَّما الحيوةَ  !»عقيده و جهاد ييعن يزندگ«باشيد، اين است و غير از اين نيست كه 

هادج ةٌ وقيدع! 
 آيا غير از اين است؟

دالشهداء ارمغان سفر تكامل بشريت و چكيده مجاهدات در اين جمله كوتاه، سي
فروزان از عقب گمگشتگان و واماندگان و  يو مكاشفات انسانيت را چون چراغ
 .پويندگان، فرا راه عشق داشته است

چيز را بر  و همه يكه مدار سياست و اقتصاد و دانش زندگ يآيا ماديون، آنهاي
از  يا ند ذرهتوان مي، دهند مياين درگاه داده و  در يمحور مرام قرارداده، هزاران قربان

 انكار كنند؟ را آنحقيقت اين كالم و عظمت صاحب 
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، معشوق را در عقيده، و يدر اين اعالميه سيدالشهداء از سه رأس مدار زندگ
شخص است در جمله  فعاليت را در جهاد بيان كرده، آنچه وظيفه و مربوط به

ج قيدةٌ ويوة عاالحنَّمخالصه ا و  يمكتسب مدار را چون محصول طبيع .كند ميهاد
 يمسكوت گذارده، در كلمات ديگرش حواله به معشوق يعن باشد ميآن دو  يالزام

 .نمايد ميبه خدا 
اين  ياند معن نايل نشده يا درك عقيده كه در دنيا عشق نورزيده و به يالبته كسان

معاصرين  يها گذشتگان و مبارزهند به سرگذشت توان مي يول .سخن را نميفهمند
از قدرت عقيده و تسلط مصنوع بر صانع يا  يفراوان يها رجوع كرده و نمونه

 .مكشوف بر كاشف مشاهده نمايند
و بشر عاقل كه از طريق مجاهده و  .دهد ميعقيده تعصب نشان  يبشر جاهل پا

ال محبوب زيارت جم مرحله يقين در عقيده رسيده و به تفكر و تحقيق و شهود به
قدر آخرين ثمره اكتساب دوران تكامل و  يمشرف شده است، بيش از هركس

گشته و اينك به چنگ آورده  را كه بشر از قدم اول حيات در عقبش مي يمعشوق
 گويد مي .نمايد يفشارد و جانانه از آن دفاع م يالبته سخت در آغوش م .است ميداند
 .ايد كرداين ب ياين بوده، جهاد هم برا يحيات برا
  

 در گرداب عقايد -9 .8
در عقيده بيشتر صحبت كنيم و  يها بست شايد الزم باشد از خطرات اين مرحله و بن

نجات از اين طوفان عقايد كه انسان را چون  يباطل را بسنجيم و برا يها عقيده
 .بيابيم يبا خود ميبرد، راه يپركاه

 ينبر ياگر ره به غايت اهللانعوذب               عجب خطرناك است يطريق عشق طريق
بست برسد يا برخالف طبيعت و تكامل  است كه به بن يباطل آنهاي يها عقيده

محكم بر مراحل مكتسب  يا از اين قبيل گردد و تكيه يباشد و يا موجب نتايج
 يكه سالمت و استحكام جسم، وسعت صدر، صفا و محبت دل، تقوا يتكامل بشر

 يفكر و ساير كماالت آزموده انسان يداد، شخصيت، روشن، استقامت و استعياخالق
گذشته را نكرده  ينبوده و نف يگاه سير قهقراي سير تكامل هيچ .است، نداشته باشد

به بلوغ و  يو احراز مراحل قبل يكه جنين و كودك انسان پس از ط طور همان .است
سربزند و كه از دل مريض و از دماغ ضعيف  يبنابراين افكار .شخصيت ميرسد
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 يرحم ي، بي، انتقامجوييتوز از قبيل نيرنگ و دروغ، حسادت، كينه يگرفتار عوارض
و  يانگيز ، غرور نفس، شهوتي، تكبر، سركشيجوي ، شهرتيطلب و شقاوت، جاه

كه مترادف با  يمعتقدات .شود يكننده منته د به عقايد حق و زندهتوان ميغيره باشد، ن
 يمخرب عواطف و اخالقيات و مخصوصاً مناف و يانكار فطرت و شرافت انسان

اند در آيد و شخصيت را كه  اختيار و مسئوليت و پرستش، كه عوامل تكامل بشريت
فكر را كه وسيله  يعقيده و آزاد يانسان است، نابود سازد يا جلو يپايه ارتقاء و تعال

 ياست دارا ياينها غرور و گمان .باشد ميبست  تكامل است بگيرد، حتماً بيراهه و بن
  .بسيار خطرناك يظاهر آراسته و باطن خال

 
 شهادت -9 .9

از  .عقيده و جهاد بسيار مشكل است ييعن يكه زندگ يانصاف دهيم درك اين معن
كه منافع و مخصوصاً حيات  يآنجاي .آن دادن در روز امتحان است تر تن به آن سخت

 !آيد يشخص در بين م
ام بردارم؟ جان و  يو راحت يدست از داراي خاطر عقيده يبرا گويد ميبه خود 

رفاه و  يو برا يخاطر زندگ يعمرم را هم اگر الزم شد بدهم؟ عقيده خوب است برا
عقيده يك امر  !كار خود يعمر نباشد عقيده برود پ يوقت .شهرت و سعادت عمر

 ... !آيد اصل را فدا كند ينم يخاطر فرع كه كس يبرا .است يو انديشه انتزاع يفرع
به اعتبار ديگر بسيار بچگانه و رد  !است يالينحل يعجيب و معما يشهادت خيل

 .است يآن بديه
افراد به اين سئوال جواب مثبت داده و بدون  يباز تكرار ميكنيم خيل ذلك مع

 يكه در ورا يخصوصاً آنهاي .اند تعجب و ترديد عقيده را بر منافع ترجيح داده
همان طبيعت كه ما را ساخته و (طبيعت نيز،  .اند ههم ديد يعقيده، توفيق و دنياي

را  يطبيع يفراوان و رايگان استعدادها و قوا طور بهجواب مثبت داده، ) پرداخته است
و رنج را از نظرشان محو كرده و  يسخت يطور .در اختيار عشاق عقيده گذاشته است

جهاد به هيجان  يها در مقابل، جوارح و احساسات و اراده و مشاعر آنها را در صحنه
كه شنونده انكار  يطور .اند و فوران آورده، كه يك تنه بر صدپهلوان چيره شده

 .نمايد ميو بيننده حمل بر اعجاز  كند مي
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مجاهدات پيروان اوليه مسيحيت و اسالم و ساير اولياء و شهداء،  مراجعه به
از  يا در پاره تر آن ضعيف يها نمونه .دهد ميبدست  يبرجسته فراوان يها نمونه

در بين گروندگان اديان باطل نيز  يو حت يسياس يها دانشمندان و مبارزين مسلك
 .شود ميديده 

حقيقت اين است كه مظاهر و مطامع دنيا زياد چشم و گوش ما را به خود مشغول 
محسوسات،  يو اصالت و واقعيت انحصار يزندگ در بارهنظريات ما  .كرده است

به اين  يچه دليل دارد كه ما همه چيز دنيا .باشد مي يعلم ياز مبانآميز و دور  مبالغه
دانسته، وجود ناچيز و ناتوان خود را كه  يعظمت از ازل تا ابد را پوچ و بيهوده و فان

و با  يموقتاً در اين هيكل كثيف محتاج متشكل شده است، قطب عالم امكان و باق
اعم از آنكه خود  .است يتن ما حتممرگ ما مسلم و رف كه حاليارزش بشماريم؟ در 

چطور ممكن است انسان از وجود  .حاصل برويم يحقايق و عقايد بكنيم يا ب يرا فدا
مقدار خود به عالم وجود قرض بدهد و عالم وجود كه ما را پديده آورده و  يب

  1بكند؟ يميگرداند بدحساب
 
نيد، فكر نكنيد، حركت نك ييعن .يك لحظه از اين حيات فعاليت را بگيريد يبرا

؟ شخصيت و بقاء و حيات ما جز اينكه به ماند ميچه  .نبينيد، نشنويد، حس نكنيد
فعاليت است؟ و فعاليت جز اينكه از راه عشق و احتياج است؟ پس اصل فعاليت است 

فعاليت و  .ما فرع هستيم .كه همان معشوق است باشد ميو اصل فعاليت، مبدأ آن 
 .به استقبال مرگ رفتن و عين مرگ استنكردن پيشاپيش  يفداكار

 آه نه معلوم شد هيچ كه من چيستم              زيستم يساحل افتاده گفت گرچه بس
 2روم گر نروم نيستم هستم اگر مي             تيز خراميد و گفت يا موج زخود رفته

انسان  .است ياگر هست همان آنتروپ .نيست يخارج از طلب و فعاليت چيز
مكتوم متمركز در  يها اندوخته خود را بدهد، سرمايه يزودتر و بيشتر دارائيهاهرچه 

پتانسيل تبديل نموده و از ماده به قوه و از قوه به فعل  يبه انرژ تر كاملجسم خود را 
 صورت بهبلكه  .نرفته و معدوم نشده است يدور يتازه جا .درآورده است

                                                 
1 .قْرِضنْ ذَاالَّذى يناً مسقَرْضاً ح 245/ بقره ... (اللَّه(  
  .شعر از مرحوم اقبال شاعر بلند پايه پاكستانى است. 2



  
  
  
  
  

  473  ـــــــــــعشق و پرستش  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

شده است  يا انسان كارخانه .ده استترين اكتساب ذخيره حيات مجدد او ش ارزنده
 .ساخته است يعال يپست ايده فكر يكه از ماده خاك

 ثبت است در جريده عالم دوام ما           هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق
طرف از ننگ و  اينكه از يك ي، براكند ميعاشق دلباخته از شهادت استقبال 

با مذلت نجات  يميرود و از زندگ دهد يمآزار  يكه او را به سخت ينكبت محيط
 .دهد ميو نشاط  يمعشوق وجدانش را تسل يو از طرف ديگر با فداشدن برا .يابد مي

∗  ∗  ∗ 

 .شود ميفنا  شود ميفدا  يا كس كه در راه عقيده نبايد تصور كرد آن وجه هيچ به
را  نظر و جان خود كه بهتر است از آن صرف نمايد ميرا قبول  ييا عمل لغو

را كه برسر  يهاي اعدام يها و حت ها و محروميت زجر كشيدن .نمايد يجوي صرفه
 .نبايد به حساب لحظات آخر عمر گذاشت شود ميمجاهدين راه عقيده وارد شده و 

متمم آنها  .و فعاليت بايد دانست ياز اقوال و افعال دوران آزاد يا و قطعه يبلكه جزي
تا گذارده نشود صفحه  .شود مينامه گذارده  يپا است كه يو به منزله امضاء و مهر

پس از آنكه شخص قبول محروميت و شكنجه و  .نخواهد بود يرا ارزش و اعتبار
در دنيا  .ايمان و اعتقاد بوده است يحرفش از رو شود ميمرگ را كرد، تازه معلوم 

باد هوا  ياند ول ها زياد كرده زده شده و مردم اظهارنظرها و ابراز عقيده حرف يخيل
كه خبر  يروز .داشته باشد يچون معلوم نبود منشاء محكم و اساس .شده است

و گوش خود را به  تازه مردم چشم شود ميمظلوميت و مرگ صاحب عقيده منتشر 
به لحاظ  ينامه است ول پس شهادت به لحاظ صاحب آن اختتام .كنند ميسمت او باز 

در دنيا سر به  يرخت هيچ عقيده و مرامد .باشد مينشر عقيده و مرام، مطلع كتاب 
شده  يها آبيار ياش با خون قربان آسمان نكشيده و بارور نشده است مگر آنكه ريشه

كه بر گردن تمام افراد بشر كه  كند ميايجاد  يصاحب آن حق يشهادت برا .باشد
 ضامن و حافظ .بعدها بيايند و برخوردار از آن ثمره تكامل شوند آويخته خواهد شد
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نام و فكر شهداء، دستگاه طبيعت است كه هر دم افكار و آثار آنها را خوراك و 
 .1دهد ميپرورش 

را به  يو شرافت و استقالل مل يكه حيثيت شخص يو هر ملت يبالعكس هركس
به ننگ ذلت و عار حمايت  ينان و جان بفروشد و راض يبهانه زنده ماندن به بها

كه به ضرب  يرغم هر ادعا و سرخ يعل(ابد  يشود، ديگر كمر راست نكرده و برا
حيثيت و شخصيت و شرافت و عاقبت را از دست ) به صورت خود ايجاد كند يسيل

خود بسته است، بلكه با  يدر سير تكامل نه تنها دروازه پيشرفت را به رو .داده است
 يكقدم كه به عقب برگشته با از دست دادن عزت نفس، احترام خود را نيز پيش خود

جبران اين  يبرا يآنوقت چنين ملت .برده، مأيوس از تربيت و تكامل شده است
كه (اوالً عقل و منطق خود را  شود ميحسرت و پوشاندن درد حاصل از آن ناچار 

و با تذكار  يساختگ يبا تلقينات دروغين و استداللها) وسيله صيانت و تكامل است
افزار ديگر (ثانياً احساسات خويش را  .دافتخارات نياكان يا گذشته ضايع و راكد نماي

كننده،  منصرف يبه تفريحات تخديركننده و اشتغالها يبا سرگرم) كمال و حفظ
تكامل به عقب  يكه در جاده سر باال يبالنتيجه يك قدم .تعطيل و تضعيف نمايد

انحطاط پس رفته و باالخره در انقراض،  يگذاشته است، قدم به قدم در سرازير
كه در هر لحظه از مسير اين  يمگر آنكه با يك جهش و واكنش .نمايد ميسقوط 

سقوط در مقابل دشمن نمايد، همانجا حيثيت و شرافت را باز خريده و تكامل را از 
بدون  يديديم اكتساب هيچ كمال يمدار زندگ يها در مبحث كه طوري به .سر بگيرد

 .ميسر نخواهد بود يابراز فعاليت و فداكار
زيرا كه  .2، نيستيزندگ يهور شدن و ننگ ذلت خريدن ديگر زندگبعد از مق
با  .دهد ميقبول حكومت دشمن، ابتكار و اداره حيات خود را از دست  شخص با

بنابراين  .دشمن ميگردد يقبول حمايت، او محكوم به عدم فعاليت يا فعاليت برا
سبات خود را مكت .تر است از مرگ هم پست يچنين زندگ .نخواهد داشت يمكتسبات

                                                 
و گمان نبريد :  169/ آل عمران (بلْ اَحيĤء عنْد ربهِم يرْزقُونَ  اللَّه اَمواتاً سبيلِ و التَحسبنَّ الَّذينَ قُتلُوا فى .1

اند، بلكه زندگانى هستند كه نزد پروردگارشان روزى داده  كسانى كه در راه خدا كشته شدند مرده
  ).ميشوند

مرگ در  - السالم است  الب عليهبن ابيط از على(اَلْموت فى حيوتكم مقهورينَ و الحيوةُ فى موتكُم قاهرينَ . 2
  ).زنده ماندن مقهور شما است و حيات در مرگى است كه قاهر شده باشيد
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بدست بياورد بايد در طبق اخالص تقديم حريف ماهر  يهم اگر به زحمت چيز
كرده جان  يكه ايستادگ يبالعكس كس .را بگيرد ينموده، در مسير حيات سمت منف

را كالً يا جزئاً از بين ببرد، حمايت و حفاظت  يشرافت نمايد و ظالم متجاوز يرا فدا
اگر موفق به كشتن دشمن و دفاع از دوست  .استاز خانواده يا وطن خود نموده 

نشده باشد، در هر حال انديشه شرافت و حق حيات را به سهم خود نجات داده است 
 .قاتل خود اثر جاودان گذارده است يرو يمردم و حت يو رو

كه در راه اثبات  يحتماً در غليان خون و در كيفيت جريان اعصاب مرد مجاهد
هست و در وجود او  يرساند، چيز جام شهادت به لب مي جان آمده و يحق تا پا

باالتر  يچه انقالب .نمايد ميهست كه حكايت از انقالب عظيم و اكتساب بديع  يحالت
كه بر حس صيانت نفس فايق آمده  يتر از چيز يواقع ياز اين و چه قدرت و حقيقت

راست  شود يماگر آن حس كه مغلوب  .سازد ميو آن را در چنگ خود نرم و مطيع 
نيز راست است  شود ميكه غالب و مالك  يحس ياست و واقعيت دارد، به طريق اول

 .محكم و محل در قرارگاه مسلم دارد يو پشت به جا
ما كه همه چيزمان  كند ميو اعتماد آيا حكم ن يو امانتدار يترين وفادار كوچك

عمل كنيم  طور نهمااز خلقت آمده است، هرطور كه خلقت و طبيعت ما را خواسته 
طبيعت درست است كه ظاهراً به ما اجازه و اختيار و  .1و خود را به او برگردانيم

و هر  .ايم خورده يايم دير يا زود تو دهن هروقت منحرف شده يعمل داده، ول يآزاد
 يطبيعت ما را طور .ايم ديده يايم خير و ترق وقت بر وفق خواسته و جريان او رفته

و تجهيزات  ياين كار دوام و آمادگ يبرا .كنيم ير عليه او سركشنساخته است كه ب
مگر در آفريدن و  .2بكنيم  رااو  يساخته است كه تبعيت و بندگ يطور .نداريم

 يطرز برگشتن رأي ايم كه حال ميخواهيم در داشته يآمدن ما خودمان دست و نظر
و فدا نكنيم؟ به هر وجدان گوش ندهيم و خود را بنده  يداشته باشيم؟ چرا به ندا

 .كه حساب كنيم عقالً تمايل به اينطرف است يحساب

                                                 
او  سوي بهما براى خدا و مال خدا هستيم و ما :  156/ بقره (يعنى بگوئيم انَّاللَّه و انَّاالَيه راجِعونَ  .1

  ).برميگرديم
2 .نْسالْا الْجِنَّ و ماخَلَقْت ونِ ودبعيالَّلام مگر براى اينكه بندگى مرا  جن و انس را نيافريده:  56/ ذاريات (ا

  .)ام يعنى آنها را فقط مناسب و مساعد براى بندگى ساخته و پرداخته. بكنند
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اگر راه به درگاه معبود يافتيم  .آرزو كنيم كه صاحب شخصيت و عقيده باشيم
خارج او و غير او از همين دنيا  .ما روز وصال و شب زفاف خواهد بود يشهادت برا

 .است يو ناراحت يبرايمان عاريت
باال نيامده، دو  ينظر و كوته يت عشق هستيم از خودبينما چون در مراحل پس

اند دائماً چون  يافته يو محبوبهاي يآنها كه تعال .ايم به نان و نفس دنيا چسبيده يدست
 يو بار سنگين يدر كامشان تلخ يزندگ يها يشيرين .مرغ در قفس روبه پروازند

 :گويند ميآنها به خود  .است
 يگذارت بر سر چرخ و فلك ب                       يدال راهت پر از خار و خسك ب

 يبرآور تا كه بارت كمترك ب                        گر از دستت برآيد پوست از من
  

 شخصيت - 9 .10
را ادا  »من«و كلمه  دهد مياسم خود جواب  يكه طفل به صدا يگفتيم آن روز

كه در برابر  يچيز .كند ميلوع از نهاد اين شخص ط يا ، در آن روز چيز تازهكند مي
 »شخصيت«اين چيز  .شماره يك او خواهد شد يخود او قد علم خواهد كرد و مدع

 .است
در مقابل طبيعت و  .از يكديگر مشخص نيستند ييعن .حيوانات شخصيت ندارند

 يها جريان .ندارند يحالت شاخص .دارند يمحيط هميشه معلوم است چه واكنش
خود  يزير شالق آدميزاد يا به پا .ار به اينطرف و آنطرف ميكشدو طبيعت آنها را گله

از خود ندارند تا شخصيت  يتشخيص و اختيار .روند و به قربانگاه مي يبه باركش
 .داشته باشند

 يكس .تقريباً مطيع بال اراده محيط و خانواده است يكودك يطفل هم در ابتدا
 .ميبيند يچيزهاي .شود مي بزرگ تدريج به يول .او شخصيت قايل نيست يبرا

او  يبيند جوارح و غرايز و قوا مي .افتد يبه طلب و تكاپو م .»ميخواهد« يچيزهاي
در مبارزه با  .رسد در طلب به مطلوب نمي .مخالفت ي، بعضكنند مياطاعت  يبعض

بيند او هم مانند  مي يول .خورد و سرافكنده برميگردد شكست مي يرقيب و مدع
شكست خورده است؟ يا در نمايش ا پس چر .زبان و فكر دارد رقيب دست و پا و

كه علت شكست  كند ميدرك  زودي بهاجتماع مانند او نتوانسته است جلوه نمايد؟ 
تصميم ميگيرد كه  .را در داخل بايد جستجو كرد يامكان پيروز .از خارج نيست
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است آنها را الزم  .خود بهتر و بيشتر استفاده نمايد يدفعه بعد از عساكر وجود
 .درآورد ينمايد و مخصوصاً تحت انضباط و نظم واحد يآور جمع

كه وجود او را اداره نمايد  يكه به يك ناظم و مدير نمايد ميشخص احساس 
 ييا سلطه غرايز خارج شده و بجا ياست كه از زير سرپرست يكشور .دارد »احتياج«

 يالطوايف ال خود رفته ملوكاين است كه هر قسمت به خي .و اختيار آمده يآن آزاد
و اختيار در اثر هرج و مرج امور و اختالفات مضر واقع  ينبايد آزاد .پيدا شده است

و به قصد  دهد ميبه خود  يجنبش .شده، جسم بدن و عواطف و عقل هدر برود
آيد تا  يتصرف ملك وجود و تسلط بر تمام قوا و ذخاير جسم و جان به حركت درم

 .بگيرد »اختيار«شخص خود را تحت 
 يمدار يمنته .افتد يراه م به يديگر زندگ يبه اين ترتيب مانند مدارها يمدار

فعاليت نيز  .باشد مي يمطلوب و معشوق انتخاب يك مدير مقتدر داخل .ياست داخل
و  شود ميبرقرار  »شخصيت«بين طبيعت شخص و  يبوده و يك جنگ طوالن يدرون

باالتر گذارده و  يجاده تكامل پا از مراحل حيوانباشد كه در  ياگر فرد، فرد سالم
يكطرف و تركيب  يپذيرفته باشد، باالخره جنگ به پيروز يموهبت اختيار را به خوب
طفل به صورت  يوقت .كه شخصيت است ختم خواهد شد ييافتن مكتسب جديد

در دولت وجود او تشكيل شده است  يدولت شود ميآيد، ديده  يدر م يجوان رعناي
دولت  .نمايد يم يبه عنوان مدير واحد و مسئول كامل در خارج خود را معرفكه 

انضباط وجود را از دست طبيعت تحويل گرفته و به  يشخصيت، دستگاه متفرق و ب
 .آورده است وجود به يميل خود دستگاه يا سازمان

 .خود است وسيله بهايجاد شخصيت به گفته برگسون نظير خلقت خود 
در  يالملل بشر مانند احراز استقالل و حيثيت حقوق بين يااحراز شخصيت بر
 يا استوار و آينده يندارد كه بر او چيز يا شخصيت پايه يآدم ب .مورد كشورها است

 .برقرار شود
است كه اختصاص به انسان دارد و ميخواهد نظر  »اختيار«مؤسس اين دولت همان 

كه در حمايت آن در برابر  »صبر« نام بهدارد  يا قلعه .خويش را بر نفس تحميل نمايد
كه با آن  »اراده« نام بهدارد  يا و اسلحه .نمايد ميخارج مقاومت  يها و فشارها تهاجم

است  »شخص«نفس و  يلشگريانش همان دستگاه وجود يعن .كند ميحمله و حركت 
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و  يتقو نام بهمقرراتش  .كه از سه عنصر جسم و دل و دماغ تشكيل شده است
 .باشد مياش اقدام و ايجاد  برنامه

نمايد و  يگاه تربيت و كسب اخالق و صفات را م همين شخصيت است كه تكيه
 .عقل و دل را در استحكام ميگيرد

چه بسا  .نمايد يآيد و احراز شخصيت نم يرشيد از آب درنم يالبته هر فرد
آنها را  باد حوادث .كه تا آخر عمر در ترديد و تشويق و تشتت بسر ميبرند يافراد

آمدها اظهار عقيده يا  بدون آنكه در برابر پيش .راند يچون هعج رعاء به هر طرف م
رها شده طبيعت و مرخص شده  .سليقه و ابراز مقاومت و احراز شخصيت نمايند

تنها  .اداره شده اختيار و اعتقاد و تسلط يافته بر نفس نيز نيستند يكشور غرايزاند، ول
است  يترين مراحل احتياجات حيوان و پست محركشان خوراك و لذايذ

 يزمام خود را بدست هر زمامدار .)...اولئك كَاْالَنْعامِ بلْ هم اَضَلْ... :179/اعراف(
غربال  يها اينها وازده .نشان دهد ميسپارند يكه نان و آب در دام بريزد و لبه تيز تيغ

كه بايد عفونت فساد  باشند مي يا جامعه يننگين برا يا سنگين و لكه يبار .اند تكامل
 .و نفاق و عواقب انحطاطشان را تحمل نمايد

 .شود ميبه تفاوت ديده  100، مراتب در ميان افراد از صفر تا يمانند هر سير تكامل
ها كه ديگران را تحت  همان .گردند صاحب شخصيت كامل مي يفقط تعداد محدود

 -مثبت مبتكر  يانقالب -زمامدار  - سردار صورت بهسلطه و تأثير خود قرار داده، 
پيشوا و غيره، اراده و شخصيت خود را بر ديگران تحميل  -مؤسس  -رهبر  -رئيس 

 .نمايند يم
شخصيت در دو حد خود ممكن است ماالمال غرور و غضب و طغيان و شهوات 

بدن و احساسات و عواطف و عقل را در استخدام خود گرفته،  يباشد كه هيوال
و يا مظهر  .نمايد ياراده و با تدبير، ديكتاتور يقو يپنجه و مبتكر يقو يا هچون درند

صداقت و شرافت و خدمت و شجاعت و حقيقت گرديده با وجود تمام مشكالت و 
خروشان امواج زمانه و اجتماع پيش رود  يدر دريا يكوه پيكر يمخالفتها مانند كشت

 .1شوندگان گردد و وسيله تمسك و نجات غرق

                                                 
پيدايش شخصيت در انسان و ظهور ملكه كه ميخواهد كارى در خارج بكند، يعنى از خود منشاء تغيير و . 1

جان و باجان حكومت نمايد، و اين تسلط را از وجود خود شروع  شود و بر اطرافيان اعم از بى ايجاد خلق
آماده شده كه در قرآن آمده  »تسويه شده«شباهت به مسئله نفخه روح خداوندى در موجود  نمايد، بى مى
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از رشد و  يا ، مرتبهشود ميبست تكامل  ه شخصيت نوع اول كه وارد شاخه بنالبت
ها  ياشقيا هم مانند شهداء تحمل رياضت و سخت .باشد مياز اراده و قدرت  يشاهد

اينها ثمره مكتسب تكامل را كه  .را نموده و تسلط بر نفس و تملك صبر دارند
 .اند اختيار ننموده يدشخصيت است به شخص خود رجوع داده و معشوق و معبو

 .اند بنابراين از كاروان تكامل و عشق بركنار افتاده
شخص و در خارج بدن او  يسوا يالبته چنين نيست كه اوالً شخصيت جوهر

كه گفتيم  طور همان .برقرار سازد يو ثانياً بر وجود او يك حكومت خارج .باشد
 .حيح و متعادل تكاملحسن تشكيل و ترتيب انسان بر وفق جريان ص يشخصيت يعن

 وجود بهنظم و انظباط كامل در نهاد شخص  ييعن يو همكار يآهنگ به طوريكه هم
كه ضرورت و مزيت قبول  يبدن مانند طبقات كشور رشيد يآمده، تمام اعضا و قوا

و ميپذيرد و حكومت  كند ميرا حس  يعموم ياطاعت از مصالح و تصميمها
 يدر اين كشور پارلمان .جهت معين پيش برود ، دردهد ميتشكيل  يصحيح يپارلمان

 ي، اعضاء و جوارح درجه امكانات ماددهند ميوجود نمايندگان عواطف پيشنهاد 
، عقل هم تجزيه و تحليل نموده، پس از مذاكرات موافق و گويند ميخويش را 

 .اين تصميم اگرچه به اتفاق آراء تصويب نشده باشد .شود مياتخاذ  يمخالف تصميم
 وجه هيچ به .شود ميكامل به مورد اجرا گذارده  يبا انضباط و تشريك مساع ذلك مع

جسم است كه در پارلمان شخصيت  يگاه رأ يمنته .دخالت ندارد يا عامل بيگانه
بين  نظر و نزديك دنياپرست و تنگ يبا اراده ول يچربد و شخص، موجود توانا يم

و رقت قلب و  يار از نوعدوستگاه عواطف حاكم بر شخصيت شده، سرش .آيد يدرم
الشعاع  نيز سيطره عقل و استدالل آن دو ملكه ديگر را تحت يگاه.احساسات ميگردد

قرار  يخشك و دور از طبع انسان يول يعلم يقرار داده و مقابل شخصيت منطق
                                                                                                                   

. ن باشدروح خداوندى ممكن است قابل قياس به روح انشاء و خلق و اراده كن فيكو. باشد مياست ن
با آزادى و (آنها ميگويند آدم . خداوند به ماليك دستور ميدهد به اطاعت و استخدام اين موجود در آيند

آنكه از خاك يعنى از ماده . در زمين فساد و خونريزى خواهد كرد) اختيارى كه دريافت كرده است
ش يا انرژى حرارتى كه از آت(معدنى درست شده است چطور شايستگى فرمانروايى بر قواى طبيعت 

ميتواند داشته باشد؟ خدا با توجه به استعداد و ممكناتى كه در وجود آدم نهفته است و ) اند آفريده شده
بينند  بعد آنها كه مى. خوهد آورد ميفرمايد انى اعلم ماال تعلمون آثارى كه آزادى و اختيار باالخره به بار

فقط . آورند الم به رموز طبيعت شود، سجده تمكين بجا مىآدم ميتواند چيز ياد بگيرد و بيش از آنها ع
شيطانى مانند عوامل و قواى درونى به تعبير حضرت سجاد در سينه ما و در خون (شيطان سركشى ميكند 

تا با پروانه اختيار كه از خدا دريافت كرده است، بدنبال او در راهى غير از ) گير و جارى است ما جاى
  .بست شخصيت طاغى بر طبيعت گير كند ه و در بنجاده تكامل خلقت رفت
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هم استثنائاً تظاهر تمام ملكات و مكتسبات و تسلط عادالنه  يباالخره مواقع .ميگيريم
 يها ها و نخبه كه نمونه جهش دهد ميرا تحويل جامعه بشريت  يهاي يتآنها شخص

پرورده طبيعت بوده و در عين حال با  كه دست يشخصيت .باشند ميتمام عيار تكامل 
كه وجود  باشد مي يو اختيار، رونده در طريق طبيعت و پوينده معشوق يوجود آزاد

 .اليتر تكامل پرواز دهدمراحل و مدارج ع آماده مجهز خود را در طلب او به
  

 راه يافته - 9 .11
رسد كه شخصيت پيدا  فرزند رشيد طبيعت و ثمره تكامل بشريت به اين مرحله مي

ششدانگ اقليم وجود خويش را در قبضه تصرف درآورده، بر رأس لشگر  .كند مي
برطبق تربيت و  .گرديده است يخدمت به معشوق يكه دارد آماده برا ينيرومند
است سرشار از عشق و لبريز از  يكه پيدا كرده، وجود يعت و نظم ارادرشد طبي

نيست كه به نظاره و  يعاشق درويش مسلك .د آرام بنشيندتوان مين .حركت و نيرو
 .كشد اراده خالقه از نهادش زبانه مي .مرد عمل و اثر است .خميازه اكتفا نمايد
بيند  يم كند ميت نگاه درس يكه وقت ينفس .او بسيار تنگ است يقفس نفس برا

 ياز فردا .باشد ميمالك هيچ سود و زيان خود و صاحب اختيار مرگ و حيات ن
 چگونه نفس ممكن است رهبر و معشوق او شود؟ .خود خبر ندارد

كه سرعت  يرهرو و .گريزان است و ركود دارد، از رخوت كه آتش عشق كس آن
 .شود ميهه و سقوط نگران عمل و حركت دارد، بيش از واماندگان لنگ از بيرا

او را  يكه تمام عشق و نيرو ي؟ معشوقيچه معشوق .پس عقب معشوق ميگردد
كه اليق رشد او بوده، آستانش چنان رفيع و دستگاهش چنان  يمعشوق .مشغول كند

 .بپذيرد »يبندگ«وسيع باشد كه خدمت شب و روز او را بگيرد و او را به 
كه با وصل يك شبه آتش هجرانش  يمعشوق .نيست ياو ديگر معشوق كاف يبرا

هم كه از نوع  يمحبوب .خاموش شود و مدار عشقش مسدود گردد، بدرد او نميخورد
كه در اراده خود دارد،  ياوالد و همسايه و هموطن همسطح او بوده، با حدت و قدرت

و جالب نخواهد  يسيراب و سرشارشان نمايد و ساكت و راكد بنشيند كاف زودي به
است، عطش  يو قبيله و وطن هم كه مملو از نقص و ظلم و تاريك ياجتماع بشر .بود

 ...فرو خواهد نشاند زودي بهعشقش را 
كه خود عاشق و محتاج و مانند او در  يمعشوق .طلبد باالتر و برتر مي ياو معشوق

 .بيفتد يخواهد در تسلسل گمراه نمي .حيران نباشد يطلب معشوق ديگر



  
  
  
  
  

  481  ـــــــــــعشق و پرستش  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .گردد خاندان تكامل از معشوق باالتر، عقب معبود مي چنين جوان برومند
هستند كه بدست  يو چوب يسنگ يبعض .بيند مي يهاي مردم را جبين در آستان بت

ها را بايد شكست و دور  اين بت .اند خود مردم ساخته و با خيال آنها پرداخته شده
كنندگان همنوع  عاز مردم را بنده كمر بسته پادشاهان زر و زور و تواض يبرخ .ريخت
 !يبيچارگ يزه !يپست يزه .بيند خود مي

                  آدم كرد يبندگ يبصر يآدم از ب
 نذر قباد و جم كرد يداشت ول يگوهر

     تر است ز سگان پست يغالم ياز خو ييعن
 !كرد سرخم يپيش سگ يكه سگ من نديدم

 .شود ميبود پيدا نزمين مع يپر و بال بلند پرواز شاهباز شخصيت او، رو يبرا
است كه تعادل با محيط و  يتكامل 1يبرخاسته از طبيعت و ظهور ناگهان يا نمونه

 .د داشته باشدتوان ميعادات مردم ن سازش با افكار و
ستاره و ماه و خورشيد را  .اندازد ينظر به آسمانها و كواكب درخشان آنجا م

آنها را هم مانند خود، بنده  .شناسد نمي يبيند اليق بندگ چون در افول و زوال مي
 .كند ميرها  يرا بعد از ديگر يبيند و يك گردنده مي

بينيد در شاهراه تكامل حيات چه راه  مي .آورد ينگران و سرگردان روبه خود م
حال به او غذا رسيده، آب رسيده، اگر بيمار شده شفا يافته  هتا ب :پيموده است يدور
اينجا رسانده و در او  به  را  است كه او و سايرين بوده يو دستگاه يحتمًا كس .است

 ...ايجاد نموده است يچنين عشق و شور
همان دستگاه  .همان طبيعت .كند ميرا پيدا  يمعشوق گمشده و معبود نهاي

 !كه آسمانها و زمين را سرشته است يهمان كس .همان موجد و مدير تكامل .خلقت
 :آورد يفرياد برم

»نیا و تهجهِولَّذ یجیل فَطَر و مواتالس  نا مما اَن نيفاً وح ضالْاَر 
رِكنيش79/ انعام ( .»الْم( 

كه خود را پرتاب در آغوش مادر  يا ميل و شوق چون فرزند گمگشته ياز رو
در قبال عظمت  .كند مي »او«تسليم  ي، كشور وجود خويش را دو دستنمايد مي

                                                 
1. Mutation 
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را تعظيم  يتمام موجودات است، معشوق و معبود ديگر ياالاو كه مقابل و ب ييكتا
 .نمايد ينم

ترين نوبر شيرين درخت تكامل بشريت و انسان متناسب با  اين شخص پيشرس
عشق و بر قلل  يها دره يخود هزاران سال قبل، از باال يطبيعت و خلقت كه به پا

د نمود، ابراهيم خليل شامخ ترقيات بشر به پرواز درآمده، درك عقيده و اعالم توحي
 !بود

و  يو عيس يموس :بشريت يو معنو يآسمان تكامل ماد يپيروان او خورشيدها
 !باد يمحمد، رحمت خدا بر همگ

∗ ∗ ∗ 
 .للَّه رب الْعالَمني یو ممات یو محيا یو نسك یقُلْ انَّ صالت«

و  162/ انعام (.»مسلمنيالْ الشريك لَه و بِذلك اُمرت و اَنا اَولُ
163(. 

 يخدا يو مرگ من تماماً برا ينماز و ذكر من و راه و روش من و زندگ
او نيست، مأمور به اين امر شدم و من نخستين  يبرا يشريك .ها است پروردگار جهان

 .مسلمانم

∗  ∗  ∗ 

ل و خود قرار دهيم؟ پيدايش و اعما يرا پيشوا يآيا بهتر نيست ما چنين افراد
 محكم بر حقانيت دعوتشان نيست؟ يآثار آنها خود سند

گاه اختيار كنيم كه در ذيل عنايتش عشق و فعاليت و حقيقت و  را قبله يمعشوق
  .در دنيا و آخرت !سعادت را بيابيم

∗  ∗  ∗ 

 )32/ يونس ( .»تصرِفُونَ یفَماذا بعد الْحق االَّالضاللُ فَاَن«
 .پرورش دهنده شما كه حق است يپس اين است آن خدا

 .د باشدتوان مي يچيز يبعد از حق و غير از حق آيا جز گمراه
 گرديد؟ كجا و به چه چيز برمي پس ديگر به

   


