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ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺘﺮﺟﻢ
ﺳﺨﻦ و ﺑﺤﺚ در ﺑﺎرهی وﺟﻮد ﺧﺪا و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎھﯿﺖ و ﺻﻔﺎت او ﺳﺎﺑﻘﻪای
ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد .ادﯾﺎن اﻟﮫﯽ و ﻣﺬاھﺐ و ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺑﺸﺮی در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ اراﺋﻪی
ﺑﺮھﺎنھﺎ و اﺳﺘﺪﻻلھﺎی ﺧﺎص در ﺻﺪد اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮدهاﻧﺪ؛
ﭼﻮن اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪا ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯽﺑﺪﯾﻠﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن داﺷﺘﻪ و
ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻻت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی وی ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع اﻋﺘﻘﺎد ﯾﺎ ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﯾﮏ  -ﯾﺎ ﭼﻨﺪ  -ﺧﺪا در
ﺻﺪد ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ او -ﯾﺎ آنھﺎ -ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ و اﯾﻦ ﺗﻼش اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ
زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدھﺪ.
ﻗﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل )ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ داران آنھﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﮫﯽ
ﺑﻮدهاﻧﺪ( ﺑﺎ روشھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺻﺪد اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا ﺑﻮدهاﻧﺪ اﻣﺎ
ﺷﺎﻟﻮدهی ﺗﻤﺎم آنھﺎ ،ﺑﺮھﺎنھﺎ و اﺳﺘﺪﻻلھﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در
ﮔﺬر ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﺮاھﯿﻦ از اﺳﺘﺪﻻلھﺎﯾﯽ ﺳﺎده و اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻلھﺎﯾﯽ
ﭘﯿﭽﯿﺪه و آ ﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﺪل ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻋﺮﺻﻪھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﻔﯽ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮھﺎنھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن در ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺿﺮوریﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻮن
ﺷﺒﮫﻪ ﭘﺮاﮐﻨﯽھﺎی ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ و ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻏﻮای ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮدی
واﺿﺢﺗﺮ و ﭘﺮ رﻧﮓﺗﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺪاﺑﺎوران از ﮐﻨﺎر اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﺴﺎھﻞ و ﺳﺎدهاﻧﮕﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم را ﺑﺪان ﻣﺒﺬول
در »ﺑﺪ
ﻧﻤﯽدارﻧﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ ھﻢ ﺑﺮ رد آﻧﺎن ھﻤﺖ ﻣﯽﮔﻤﺎرﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻇﺮﯾﻔﯽ از ِ
دﻓﺎع ﮐﺮدن« وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮد آﺑﯽ ﺑﺮ آن آﺳﯿﺎب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
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ً
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاھﯿﻦ ﻋﻘﻠﯽ اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺛﻘﯿﻞ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﮐﻼﺳﯿﮏ اﻃﻼع ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺒﺎدر ﮐﻨﻨﺪهی ﻧﻮﻋﯽ
اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺑﺮاز و ﺑﯿﺎن ھﻤﺎن ﺑﺮاھﯿﻦ اﻣﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮫﻢﺗﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز ھﻢ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ – ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﻓﺎﺧﺮ – در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ و ﮐﻼم ﻋﻠﻤﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪی ﯾﻮﻧﺎن و ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﭘﺲ از دھﻪی ﭼﮫﺎرم
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﺛﺎری ﻣﯽﮔﺸﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
از ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺛﻘﯿﻞ ﮐﻼﻣﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ آ ﮔﺎھﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و از ھﻤﻪ ﺳﻮ آﻣﺎج
ﺣﻤﻼت ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮫﻢﺗﺮ و ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ اﺧﺘﺼﺎر در اﯾﻦ زﻣﻨﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﺮف اول را ﻣﯽزد.
ﺑﺎ آﺛﺎر اﺳﺘﺎد ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻢ و ﻧﻮار »اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا«ی
ً
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﻗﺖ ﮔﻮش داده و ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی در آن ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ
ﺗﻤﺎم آن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﯽﮔﺸﺘﻢ را دارا ﺑﻮد .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ اﺳﺘﺎد
اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺛﻘﯿﻞ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪی ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ ﻣﻠﻤﻮس و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ ﺳﻌﯽ
در ﺣﻼﺟﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ و
ﻋﻼﻗﻪی ﻣﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ھﯿﭻ ﻗﺼﺪی ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ آن ﺑﻪ ﻣﺘﻦ
ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ از ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻣﻔﺼﻞ درﺑﺎرهی اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده و ﺑﺮای ﭼﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮی
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﮐﻪ در دام ﺷﺒﮫﻪﭘﺮاﮐﻨﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻣﺮ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺑﻨﮕﺎرم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ھﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﮐﻼم اﺳﺘﺎد ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮع
ﻧﯿﺎز اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﻮارھﺎی »اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا«ی ﮐﺎک ﻧﺎﺻﺮ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﻪ آن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اراﺋﻪ داده و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻦ دوﺳﺖ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ھﺴﺘﻨﺪ
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و از زﺑﺎن ﮐﺮدی ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﯾﺎ ﻣﺒﺤﺜﯽ را ﺑﯿﺎﺑﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزھﺎی آﻧﺎن را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد ﭼﻮن ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻢ زﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻣﻘﺎﻻت و ﮐﺘﺐ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺴﯿﺎر ﺛﻘﯿﻞ و ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ آن ﺷﺪم ﺗﺎ ﻧﻮارھﺎی »اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا«ی اﺳﺘﺎد ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﺑﺎ ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ و ﻣﻠﻤﻮس ﺑﯿﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ را
ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ ﮐﻨﻢ.
ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻮارد
زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﻢ:
 -۱اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻧﻮار »اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا«ی اﺳﺘﺎد ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری ﮐﺮدی ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﻘﺺ ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎھﯽ در آن وﺟﻮد دارد ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻮده و ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ً
 -۲ﺗﺮﺟﻤﻪی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺟﻤﻪی راﯾﺞ ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈﯽ اﻧﺠﺎم
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈﯽ اﺳﺖ و
ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﯿﺎق ﮐﻼم ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻮض ﻧﺸﻮد.
 -۳ﺗﺮﺟﻤﻪی اﯾﻦ ﻧﻮار ﺑﻪ ﺻﻮرت روال ﻋﺎدی ﻃﯽ ﻣﺒﺤﺚ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
ً
اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼ ﮔﺎھﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدادم ﮐﻪ ﭘﺎرهای از ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ
ً
اﺳﺘﺎد ﻣﺜﻼ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ اﻧﺘﮫﺎی ﻧﻮار ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺜﯽ در اﺑﺘﺪای
ﻧﻮار ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن ﻣﺒﺎﺣﺚ را در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدادم ﺗﺎ
ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻈﻢ در
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ﭼﻮن ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 -۴اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﻮان ﺑﺮای ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺮﺟﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻨﺎوﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ اﻋﻤﺎل ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
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 -۵ﺗﺮﺟﻤﻪی ﭼﻨﺪ آﯾﻪای ﮐﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻮر
ﻧﻮﺷﺘﻪی اﺳﺘﺎد ّ
ﺧﺮﻣﺪل اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪهاﻧﺪ.
 -۶ﻣﻮارد و ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ از ﻣﺘﻦ ﮐﻪ درون )ﭘﺮاﻧﺘﺰ( ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺮﺟﻢ و
راﺣﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﮐﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻼﺗﯽ از
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻔﮫﯿﻢ
ِ
ﻣﺘﻦ ﮐﻪ درون  -دو ﺧﻂ ﺗﯿﺮه  -ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺧﻮد اﺳﺘﺎد
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺑﺮای ھﺮﭼﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﺎد ،در
ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺎورﻗﯽھﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدهام .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ را
ﺧﻮد در ﭘﺎورﻗﯽھﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان )ﻣﺘﺮﺟﻢ( از دﯾﮕﺮ
ﭘﺎورﻗﯽھﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد در ﻧﻮار ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﺪ ﺟﺪا ﻧﻤﻮدهام.
 -۷ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺘﺎد ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط
ً
ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺧﺎرج از ﻣﺒﺤﺚ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ درج آنھﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺒﻮد.
)ﻣﺜﻼ ﭘﺮﺳﺶھﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺮدهداری در اﺳﻼم ،ﺷﮫﺎدت زن در
اﺳﻼم و ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ از اﺳﺘﺎد ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا ﻧﺪاﺷﺖ(.
اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺣﯿﻪی ﭘﺮﺳﺶﮔﺮی
ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻠﻨﺠﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﮔﺸﺘﻪ و دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ
َ َ
»ﭼﺮا«ھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﺎ ھﻢ ﺗﻮﺷﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای روزی ﮐﻪ ﴿� يَنف ُع
َ ٞ
َ
َمال َو� َ�نُون﴾ ]اﻟﺸﻌﺮاء» .[۸۸ :روزی ﮐﻪ اﻣﻮال و اوﻻد ھﯿﭻ ﺳﻮدی ﻧﺪارﻧﺪ«.
ﺧﻮد اﻓﺘﺨـﺎر ﻣﺤﻀـﺮ » ّ
وﺟﮫـﺖ«ام دھـﯽ

وھـﻢ از ﺗﺨﯿـﻞ ﺳــﻌﻪی ﺧﻠـﻖ ﻧﺎﺗـــﻮان

ور ﻧﻪ ﭼـﻮ ﻣﻦ ﮐﺠﺎ و ﭼـﻨﯿﻦ ﺑﺎرﮔـﻪ ﮐﺠـﺎ
َ
َ
اﻷرض واﻟﺴـﻤﺎء
ﺳﺒﺤﺎن وﺻﻒ َﻣﻦ ﻓﻄـﺮ

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟـﻤﲔ وﺻﲆ اﷲ وﺑﺎرك ﻋﲆ ﳏﻤﺪ وﻋﲆ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ.

ﺑﺮﺧﯽھﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ و اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای وﺟﻮدش
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود؟! و ﯾﺎ از
ﺟﮫﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ او ﺧﺎﻟﻖ ھﻤﻪی ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ ﭼﺮا ﻇﺎھﺮ و
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد؟! و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ او ﺧﺎﻟﻖ ھﻤﻪی ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ ،از آن
ﺟﮫﺖ ﮐﻪ )ﻣﯽداﻧﯿﻢ( ھﺮ ﻣﻮﺟﻮدی دارای ﺧﺎﻟﻘﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺧﻮدش ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ؟!.
ھﻤﻪی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻮالھﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻟﻖ اﯾﻦ ﺟﮫﺎن
ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ﺧﻮدش ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ .ﭘﺲ او ﺧﺎﻟﻖ آنھﺎ اﺳﺖ و ﺧﻮدش ھﻤﯿﺸﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺗﻔﺎوت اﻧﺴﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات

ﻗﺒﻞ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﭼﻪ
ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﭼﻮن وﻗﺘﯽ آن ﻧﯿﺮو ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد و اﻧﺘﻈﺎرش از آن ﻧﯿﺮو در ﺣﺪ
ﺧﻮدش ﻣﯽﺷﻮد و در زﻣﯿﻨﻪای ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ،آن را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﺟﺎﻧﺪاراناﻧﺪ ﺗﻔﺎوتھﺎﯾﯽ دارد .اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ روﺣﯽ در آن وﺟﻮد
دارد ﭼﻮن ھﻨﻮز اﯾﻦ )ﻣﻮﺿﻮع( ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت را ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺳﺖ اﻣﺎ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺟﺎی ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ )ﺑﺎﻵﺧﺮه اﻧﺴﺎن( ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﻓﺮقھﺎﯾﯽ دارد .ﺳﭙﺲ اﮐﻨﻮن
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ﮐﺎوش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮق در ﭼﯿﺴﺖ؟.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﯿﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺣﯿﺎت« دارد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﻤﻮ
ﮐﺮدن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﻮدن .ﺑﺎ ﺟﺬب ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ
اﺟﺰاء ﺑﺮای ﺧﻮدش ،ﻧﻤﻮ )و رﺷﺪ( ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪن اﺟﺰا و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدن
داﻧﻪ و ﺑﺬر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮاد ﺟﺬب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدش ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ )ﻓﺮاﯾﻨﺪ( »ﺣﯿﺎت ﮔﯿﺎھﯽ« ﻧﺎم دارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ھﻢ
ﭼﻮن ﮔﯿﺎه دارای ﺣﯿﺎت ﮔﯿﺎھﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﯿﺎه دارای اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺖ و از آن ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ اﺷﺘﺮاک
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪی اﯾﻦ ﻧﻤﻮ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ،دارای دو ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ »درک ﮐﺮدن ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی ﺣﻮاس ﺧﻤﺲ« اﺳﺖ) ،ﯾﻌﻨﯽ( ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ،ﺷﮑﻞ  -ھﺮ آﻧﭽﻪ دارای
ﻃﻮل و ﻋﺮض و ﻋﻤﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﺣﺠﻢ و ﻗﯿﺎﻓﻪای ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ -
و رﻧﮓ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﯾﺎ آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺲ ﻻﻣﺴﻪ  -ھﻢ ﭼﻮن زﺑﺮی و
ﻧﺮﻣﯽ و ﮔﺮﻣﯽ و ﺳﺮدی و - ...ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺻﻮت  -ﯾﻌﻨﯽ آن ھﻮاﯾﯽ ﮐﻪ
در اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ،ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﻣﻮاﺟﯽ از ﺧﻮد ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
و ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ در آﻣﺪه و ﺑﺎ ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ  -را
ﻣﯽﺷﻨﻮد.
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﯾﮕﺮ و اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد و ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ،
»ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن« اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﻪ آن
ﻃﺮف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ دو )ﯾﻌﻨﯽ »درک ﮐﺮدن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺣﻮاس ﺧﻤﺲ« و
»ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن«( ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﮔﯿﺎھﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ
ﻣﻮرد در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﭘﺲ اﯾﻦھﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻣﺘﯿﺎز اﻧﺴﺎن – ﺑﺮ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات  -ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
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ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،آن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻔﺎوت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺤﺚ از ﺗﻔﺎوت اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﮔﯿﺎھﺎن و
ﺟﺎﻧﻮران را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورﯾﻢ ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ از ﻓﺮق ﻣﯿﺎن
آنھﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻔﺎوتھﺎﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ
ﺣﯿﺎت ھﺴﺘﻨﺪ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﯿﺎزی ﺑﺪان ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن آنھﺎ -
ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺎﻗﺪ ﺣﯿﺎت ھﻢ ﭼﻮن ﺧﺎک و آب و - ...ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد.
ﭘﺲ آن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؟! و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ
دﯾﮕﺮ آن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را از ﮔﯿﺎھﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ او را از
آنھﺎ ﺟﺪا ﮐﺮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ او را از ﻏﯿﺮ آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؟!.
ﻧﯿﺮوی ﺑﺼﺮ

ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺟﺎﻧﻮری ،ﺣﺎدﺛﻪای را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺮﮐﺖ و
وﺿﻌﯿﺘﯽ از آن ﺣﻮادث ﺟﺰﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدﯾﺎت و ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ارﺗﺒﺎط دارد را درک
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﮑﺲ و ﺗﺼﻮﯾﺮ آن ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ذھﻨﺶ ﻣﯽرود  -اﮐﻨﻮن ذھﻨﺶ را
ھﺮﭼﻪ ﻧﺎم ﻧﮫﯿﻢ ﻣﻘﺼﻮد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﻮان دارد  -و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی
ﺧﺎﺻﯽ )از آن ﺣﺎدﺛﻪ( ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻋﻠﺖ آن ﺣﺎدﺛﻪ را ﺑﯿﺎﺑﺪ و درک ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و آن را ﺑﺎ ﺣﻮادث دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
آن و  -آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻤﭽﻮن اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ  -از ھﻤﺎن ﻋﻠﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد،
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و آنھﺎ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﺑﻂ دھﺪ و ﭘﺲ از آن ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺟﺰﺋﯽ ،ﯾﮏ ﺳﻨﺖ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﺎم وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ
ﻧﻤﻮدار و ﻣﻈﮫﺮی ﺟﺰﺋﯽ از آن ﺳﻨﺖ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ )ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ( او ﻗﺎدر ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ آن را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ً
ﻣﺜﻼ ھﯿﭻ ﺣﯿﻮاﻧﯽ از اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪهی ﭼﻨﺪ ﺑﺎر
ﺟﻮﺷﯿﺪن آب در ﻇﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد ﮐﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮ آب ﺣﺎﮐﻢ
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ً
اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻣﺎی ﺻﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺟﻮش ﻣﯽآﯾﺪ .ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪهی
ﮔﺮم و ﺳﺮد ﺷﺪن ﺑﻌﻀﯽ از اﺟﺴﺎم ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد ﺑﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ – ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻪ
اﺳﺘﺜﻨﺎی آب و ﻣﺎﯾﻌﺎت  -ھﻤﻪی آن ﺟﺴﻢھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ آنھﺎ ﺳﺮ و ﮐﺎر
دارد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻨﺒﺴﻂ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺠﻤﺸﺎن زﯾﺎد
ﻣﯽﺷﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺣﯿﻮان
اﯾﻦھﺎ را درک ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺧﻮد آن ﺣﺎدﺛﻪی ﺧﺎص را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ .و
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و زﯾﺴﺘﯽ
و ...ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ  ١ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﮐﺸﻒ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ھﯿﭻ ﺟﺎﻧﺪاری اﯾﻦھﺎ را درک ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ در اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در
ﺟﺎﻧﺪاران دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺮای آن ﻧﯿﺮو ،ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻨﮫﯿﻢ  -ﭘﺲ از
آﻧﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﺎی اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﺮای وﺟﻮد آن ﻧﯿﺮو ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ  -از ﻧﺎﻣﯽ
ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ در ﺣﺎل
اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻗﺮآﻧﯽ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم .ﻧﻪ! اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺛﺎﺑﺖ
اﺳﺖ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﻧﺎﻣﮕﺬاری آن دﯾﮕﺮ ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ ﭼﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮ آن
ﺑﮕﺬارد .ﻗﺮآن ﺑﻪ آن )ﻧﯿﺮو( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »ﺑﺼﺮ َ .«٢ﺑ َﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﯿﻦ )ﭼﺸﻢ(

 -١ﺑﻪ آن دﻟﯿﻞ )ﺑﺮای داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ( از ﮐﻠﻤﻪی اﺻﻄﻼح اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم ﭼﻮن
ﮐﻪ در دﯾﻦ  -ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  -ﺑﻪ آنھﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد )ﭼﻮن ﮐﻪ در ﺑﯿﻨﺶ دﯾﻨﯽ( داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺶ دﯾﻨﯽ
ﮐﺎﻣﻠﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻗﺮار داده اﺳﺖ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
َّ
 -٢ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﺎت  ٢و ٣ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ ُﻣﻠﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ﴿:ٱ�ِي
َّ
َ َ
َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ٰ َ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ُّ ُ
�ز ٱ ۡل َغ ُف ُ
� ۡم أ َ ۡح َس ُن َ� َم ٗ� ۚ َو ُه َو ٱ ۡل َعز ُ
ور  ٢ٱ�ِي خل َق
خلق ٱلموت وٱ�يوة ِ�بلو�م �ي
ِ
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ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﯿﻦ )ﭼﺸﻢ( ﻋﻀﻮی از ﺟﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ،ﯾﮑﯽ از
ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺴﺎن اﺳﺖ )ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ( ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﭘﺲ
آﻧﭽﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ درک ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دارای ﻃﻮل و ﻋﺮض و ﻋﻤﻖ و رﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ و دارای ﺷﮑﻠﯽ
ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﺎر )ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪات( ،ﮐﺎر
ﻧﯿﺮوی »ﺑﺼﺮ« ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮادث ﻣﺘﻌﺪد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و
آنھﺎ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﺑﻂ ﻣﯽدھﺪ و ﻣﻨﺸﺄ آنھﺎ را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در ﭘﺲ آنھﺎ ﺳﻨﺖ
ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و
ِ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن دارای ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺎم آن را
»ﺑﺼﺮ« ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻨﻦ و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﺑﻮده و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎدی ﺣﺎﮐﻢاﻧﺪ درک ﮐﻨﺪ.
ﻧﯿﺮوی ﻗﻠﺐ ﯾﺎ ﻓﺆاد

ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪای را درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎورای آن ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ و آن
َ ٗ
ََۡ َ َ َ
ى ِ� َخ ۡلق ٱ َّلر� مِن تَ َ�ٰ ُوتٖ� فَٱ ۡرجعِ ٱ ۡ�َ َ َ
� َه ۡل تَ َر ٰ
ا�اۖ َّما تَ َر ٰ
ى مِن
ت طِب
سبع س�ٰ� ٰ ٖ
ِ
ِ
ُ
� ُطورٖ ] ﴾٣اﻟﻤﻠﮏ .[٣-٢ :ﻣﻌﻨﯽ» :آن ﮐﻪ ھﻔﺖ آﺳﻤﺎن را ﺑﺎﻻی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ھﻤﺂھﻨﮓ
ً
ّ
ﺗﻀﺎد و ﻋﺪم
آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ .اﺻﻼ در آﻓﺮﯾﻨﺶ و آﻓﺮﯾﺪهھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺧﻠﻞ و
ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ )و ﺑﻠﮑﻪ ھﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﻈﻤﺘﯽ ﮐﻪ دارد ،از اﻧﺴﺠﺎم و اﺳﺘﺤﮑﺎم
ﺷﮕﻔﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،و ﻧﻈﻢ و ﻧﻈﺎم ﻋﺠﯿﺐ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و رواﺑﻂ دﻗﯿﻖ ﺑﺮ ّذره ّذرهی
ّ
ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ اﺳﺖ( .ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮ )و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺟﮫﺎن را وارﺳﯽ ﮐﻦ( آﯾﺎ
ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﻠﻞ و رﺧﻨﻪای ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﺑﺎز ھﻢ )دﯾﺪهی ﺧﻮد را ﺑﮕﺸﺎی و ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ھﺴﺘﯽ
ﺑﻨﮕﺮ و( ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑﻨﮕﺮ و وراﻧﺪاز ﮐﻦ .دﯾﺪه ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﺮوھﺸﺘﻪ و ﺣﯿﺮان ،و درﻣﺎﻧﺪه
و ﻧﺎﺗﻮان ،ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد«) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

١٠

اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا

ً
ﺣﺎدﺛﻪ و ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ در ﭘﺲ آن وﺟﻮد دارد درک ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن از ﺣﻮادث اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﻧﻊ و ﺧﺎﻟﻖ آن ﺣﻮادث ﭘﯽ
ﺑﺒﺮد  ١ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ھﯿﭻ ﺣﯿﻮاﻧﯽ وﻗﺘﯽ ﺣﺎدﺛﻪای
را درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ورای آن ﺣﺎدﺛﻪ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
آنھﺎ راﺑﻄﻪی ﻋﻠﯿﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ وﺟﻮد دارد ،ﭘﯽ ﻧﺒﺮده اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺮوﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او را از ﺳﺎﯾﺮ
ﺟﺎﻧﺪاران ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن آن ﺳﻨﻦ و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺑﺼﺮ ﺧﻮد درک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪانھﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ و آنھﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ
ﺑﺮای ﻣﺎورای آن ﺣﻮادث و ﺑﺮای ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ارﺗﺒﺎط دارد و ﻟﮑﻦ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ – ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوی ﺑﺼﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آنھﺎ را درک ﮐﻨﺪ
 اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﯾﻢ و آن را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﻨﻨﯽ را در ورای آن ﺣﻮادث
درک ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ از آن ،اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﻨﻦ را اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﺴﯽ در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ را ﺧﻠﻖ و
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و آنھﺎ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﺑﻂ دھﺪ و ھﺮ دﺳﺘﻪای از آﻧﺎن را
ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺖ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار دھﺪ.
٢
اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر ﻧﯿﺮوی اول  -ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر ﻧﯿﺮوی ﺑﺼﺮ
 را اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ و ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﺑﺮایﻣﺎورای آن ﺣﻮادث  -ﮐﻪ اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺎﻟﻘﯽ ﺑﺮای آنھﺎ اﺳﺖ  -ﻗﺮار دھﺪ )را
ﻧﯿﺮوی ﻋﻘﻞ ﮔﻮﯾﻨﺪ(.

 -١اﮐﻨﻮن در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﻣﻘﺼﻮد آﻧﮑﻪ ﯾﻌﻨﯽ
آن ﻧﯿﺮو در اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﯽ.

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
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اﯾﻦ ﻧﯿﺮو در اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﻓﺎﻗﺪ آن ھﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺴﺎن
را از آنھﺎ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻧﯿﺮو را »ﻋﻘﻞ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮآﻧﯽ آن
»ﻗﻠﺐ«  ١ﯾﺎ »ﻓﺆاد«  ٢ﻧﺎم دارد .٣
ﻧﯿﺮوی ﺳﻤﻊ

ﭘﺲ از اﯾﻦھﺎ ،ﻧﯿﺮوﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از زﻣﯿﻨﻪی آن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺼﺮ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت از آنھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺑﺼﺮ درک ﺷﻮﻧﺪ؛ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﻮادث ﺟﺰﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮده و ﺳﻨﺖھﺎﯾﺶ ورای آن ﺣﻮادث ﻗﺎﺑﻞ درک
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،رﺑﻄﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ از آن ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮاردی ھﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ
ﺳﻨﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﺮ آنھﺎ را درک ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮد .ﺑﻠﮑﻪ از
آن دﺳﺘﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺼﺮ آنھﺎ را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻗﻠﺐ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
درک آنھﺎ را دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای آﻧﮑﻪ آنھﺎ را درک ﮐﻨﺪ دارای
ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ و آن ﻣﺴﺎﺋﻞ را درک ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ
َ َ َ
 -١ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻪی  ٣٧ﺳﻮرهی ﻣﺒﺎرﮐﻪی ق ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :إ ِ َّن ِ� َ�ٰل َِك َ� ِۡ� َر ٰ
ى ل َِمن �ن ُ�ۥ
قَ ۡل ٌ
ب﴾ ]ق .[٣٧ :ﻣﻌﻨﯽ» :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ در اﯾﻦ )ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن( ﺑﯿﺪارﺑﺎش و اﻧﺪرز
ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﻗﻠﺒﯽ )آ ﮔﺎه( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
َ َ َ َ ُۡ َ ُ َ ََ
 -٢ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻪی ١١ :ﺳﻮرهی ﻣﺒﺎرﮐﮥ ﻧﺠﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :ما كذب ٱلفؤاد ما رأ ٰٓ
ى ﴾١١

]اﻟﻨﺠﻢ .[١١ :ﻣﻌﻨﯽ» :دل)ﻣﺤﻤﺪ( ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﮑﺮد ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ او )ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺳﺮ( دﯾﺪه

ﺑﻮد«) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٣ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭼﯿﺰی )و
ﻧﯿﺮوﯾﯽ( در اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﻓﺎﻗﺪ آن ھﺴﺘﻨﺪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻮد
دارد ،ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم )آن ﻧﯿﺮو( دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮآﻧﯽ آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﻢ.
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آن ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﻧﺰد ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽرود و
ﺧﻮدش ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی از ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ )و ھﯿﭻ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ در آن ﻧﺪارد( اﻣﺎ
ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﺮاﺣﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎره ﮐﺮدن ﻗﻠﺐ ،ﺧﻮدش را در اﺧﺘﯿﺎر وی
ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ از اﯾﻦ
ﺟﺮاﺣﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪ و ذات آن آ ﮔﺎھﯽ دارد و ﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ،از
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺮوی ﺑﺼﺮ اﺳﺘﺪﻻل و ﺑﺮھﺎﻧﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﻮن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش از ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯽﺑﮫﺮه ﺑﻮد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻗﻠﺐ
)ﻋﻘﻞ( ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﺎورای آن اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
ﺑﺨﺶ اول ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت )از آن ﺣﺎدﺛﻪ( ﺑﯽﺑﮫﺮه ﺑﻮد ﻗﻠﺒﺶ ھﻢ دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دھﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺎدهای ﺑﺮای اﺳﺘﺪﻻل در اﺧﺘﯿﺎرش
ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺶ را )در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﻠﺐ
ﻇﺎھﺮی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ( در اﺧﺘﯿﺎر آن ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺮار دھﺪ ﺗﺎ آن را ﭘﺎره ﮐﻨﺪ؟
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺮوی ﺳﻮﻣﯽ در اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮد و
آن ھﻢ ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن در زﻣﯿﻨﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺼﺮ و ﻗﻠﺒﺶ دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﭼﯿﺰی را درک ﮐﻨﺪ ،ﮐﺲ دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ در آن زﻣﯿﻨﻪ  -ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ آﻧﮑﻪ آن ﺷﺨﺺ آن زﻣﯿﻨﻪھﺎ را درک ﮐﺮده اﻣﺎ او آن را درک ﻧﻨﻤﻮده
اﺳﺖ  -ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻣﻘﺘﺪای ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .ﯾﻌﻨﯽ از او ﭘﯿﺮوی
ﮐﺮده و ﺗﺴﻠﯿﻢ او ﻣﯽﺷﻮد و او )ﺑﯿﻤﺎر( ﺑﻪ ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد )ﭘﺰﺷﮏ(
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ وی ﭼﯿﺰی از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﺪ
ﮐﻪ آن ﭘﺰﺷﮏ از آن ﻋﻠﻢ آ ﮔﺎھﯽ دارد و ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻞ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری
)آ ﮔﺎه اﺳﺖ( و ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻋﻤﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﯿﺎت
اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﻔﺘﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود ،اﺷﺮاف ﮐﺎﻣﻞ دارد  -اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
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ﺑﯿﻤﺎر ھﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺪ  -اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ آن
ﺟﺮاﺣﯽ را اﻧﺠﺎم دھﻢ« ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪو ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه و ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺣﺎدﺛﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻞ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
ﺑﺼﺮ و ﻗﻠﺐ درک ﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﻧﺴﺎن را وادار ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺮوی ﺳﻮﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﯾﮕﺮ ﻓﺎﻗﺪ آن ھﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺗﺎﺑﻊ دو ﻧﯿﺮوی
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺷﺨﺺ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺼﺮ ﯾﺎ
ﺑﺎ ﻗﻠﺐ  -ﺑﺎ ﺷﯿﻮهی ﺧﺎص ﺧﻮد  -آن ﭼﯿﺰھﺎ )و آن ﺣﻮادث را( درک ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی او آنھﺎ را درک ﮐﻨﺪ.
)اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( ﮐﻪ او ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺼﺮ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ آن
ﭼﯿﺰھﺎ را درک ﮐﺮده ﭘﺲ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ او ﻣﯽﺷﻮم و آن ﭼﯿﺰھﺎ را از وی درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻢ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ،ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را از دﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺟﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو را » َﺳ ْﻤﻊ«  ١ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪن و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ را ﻧﯿﺰ در
ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم ﮐﻪ َﺳ ْﻤﻊ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ را ھﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ
اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺳﻤﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﺻﻼ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن ،اﻣﮑﺎن
ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد .ﭼﻮن ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ُﭘﺮ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﺑﻮده و ﺑﺴﯿﺎر
وﺳﯿﻊ اﺳﺖ و ھﺮ ﻓﺮدی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ھﻤﻪی زﻣﯿﻨﻪھﺎ آ ﮔﺎھﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ھﺮ ﻓﺮد اﮔﺮ در ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ آ ﮔﺎھﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام
ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺻﺪ زﻣﯿﻨﻪی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﺮ ﻣﺮدم و ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در
آن زﻣﯿﻨﻪھﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﻣﺘﺨﺼﺺاﻧﺪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺳﻤﻊ  -ﮐﻪ
َ َ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ ُ ْ
ِين قالوا َس ِم ۡع َنا
 -١ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻪی  ٢١ﺳﻮرهی ﻣﺒﺎرﮐﻪ أﻧﻔﺎل ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :و� ت�ونوا كٱ�
ُ َ
َ
َوه ۡم � � َ ۡس َم ُعون ] ﴾٢١اﻷﻧﻔﺎل .[٢١ :ﻣﻌﻨﯽ» :و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و ﺣﺎل آن ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ«) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا

ھﺮﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ آن را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  -را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪازد و
ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻧﯿﺰ دارای اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ  -ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ  -ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪازد.
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﯿﺮو ،اﻧﺴﺎن را از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﯿﺮو ھﻤﮕﯽ
ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﺪان » ّﻗﻮهی ﻋﻠﻢ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد  .١ﭘﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
اداﻣﻪی ﺑﺤﺚ از ﮐﻠﻤﻪی »ﻋﻠﻢ« ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻘﺼﻮدﻣﺎن ﮐﺴﺐ
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﯿﺮو ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
ﺣﻮاس ﺧﻤﺲ ،ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﺒﯿﻞ
ﺧﯿﺎﻻت و...
ﻧﯿﺮوی اراده

ﻧﯿﺮوی دﯾﮕﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﻋﻠﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی »اراده« ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ )ﯾﻌﻨﯽ ّﻗﻮهی ﻋﻠﻢ( دو
راه را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد او دﯾﮕﺮ ھﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ دو اﻧﺠﺎم دھﺪ ﺑﻪ
ۡ
 -١ﻗﺮآنﮐﺮﯾﻢ در آﯾﻪی  ١٧٩ﺳﻮرهی ﻣﺒﺎرﮐﮥ أﻋﺮاف ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :ولَ َق ۡد َذ َر�نَا ِ َ
� َه َّن َم
َ ٗ ّ َ ۡ ّ َ ۡ
َ
َ ُ ۡ ُ ُ َ ُ ۡ ُ َّ ٞ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ َ ُ َ ۡ َ َّ ٞ
�ون ب ِ َها َول ُه ۡم
�س لهم قلوب � �فقهون بِها ولهم أ�� � �ب ِ
� ِن وٱ ِ� ِ �
كث ِ�� مِن ٱ ِ
َ َ َ ُ َ ۡ َ َّ ٞ
ون ب َها ٓۚ ﴾ ]اﻷﻋﺮاف .[١٧٩ :ﻣﻌﻨﯽ» :ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ّ
ﺟﻨﯿﺎن و آدﻣﯿﺎن را
ءاذان � �سمع
ِ
آﻓﺮﯾﺪه و )در ﺟﮫﺎن( ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻧﺎن دوزخ و اﻗﺎﻣﺖ در آن اﺳﺖ.
)اﯾﻦ ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ( آﻧﺎن دلھﺎﺋﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪانھﺎ )آﯾﺎت رھﻨﻤﻮن ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻻت
را( ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﻨﺪ ،و ﭼﺸﻢھﺎﺋﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪانھﺎ )ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ
را( ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،و ﮔﻮشھﺎﺋﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪانھﺎ )ﻣﻮاﻋﻆ و اﻧﺪرزھﺎی زﻧﺪﮔﯽﺳﺎز را(
ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ« .ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﯿﺮو ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ و ﻗﻠﺐ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در آﯾﺎت دﯾﮕﺮی ھﻢ ﭼﻮن آﯾﻪی ٧ :ﺳﻮرهی ﻣﺒﺎرﮐﮥ ﺑﻘﺮه ،آﯾﮥ  ٤٦ﺳﻮرۀ
ﻣﺒﺎرﮐﻪی اﻧﻌﺎم ،آﯾﻪ  ٢٣ﺳﻮرهی ﻣﺒﺎرﮐﮥ ﺟﺎﺛﯿﻪ ،آﯾﻪی  ٧٨ﺳﻮرهی ﻣﺒﺎرﮐﮥ ﻧﺤﻞ و ...ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﯿﺮو اﺷﺎرﺗﯽ دارد) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
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وﺳﯿﻠﻪای اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در ﺑﺤﺚھﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻣﻨﺸﺄ ﻧﯿﺮوی اراده »ھﻮی« اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺲ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ اﻧﺴﺎن را از ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺟﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ھﺮﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪانھﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ  .١ﭘﺲ از ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ،
ﺑﺎ اﯾﻦ آ ﮔﺎھﯽھﺎ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ و آن را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

 -١ھﺮﭼﻨﺪ اﮐﻨﻮن در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ )ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوھﺎ( وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﮐﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺳﻪ ﻧﯿﺮو ،ﺑﺮای اﻧﺴﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﺧﻮاھﺎن آﻧﯿﻢ ﺗﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦھﺎ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ.

ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﯿﺮوی ﺳﻤﻊ ﺑﺮای ﺑﺎورﻣﻨﺪان
ﻣﺎ اﻧﺴﺎنھﺎ دارای اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﯿﺮو ﯾﻌﻨﯽ »ﺑﺼﺮ« و »ﻗﻠﺐ« و »ﺳﻤﻊ« ھﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﺼﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت از اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ  ١و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ آﯾﺎت و
ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎ ﮐﻪ در اﻃﺮاف اﻧﺴﺎن و در ﺧﻮد وی وﺟﻮد دارد  ٢ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﯿﺮوی ﺑﺼﺮ آن ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ درک اﯾﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﻨﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎدی  -ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ -
ﺣﺎﮐﻢاﻧﺪ .ﻧﯿﺮوی ﻗﻠﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﺮ ﺑﺮای ﻣﺎورای آنھﺎ ﮐﺴﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺳﺘﺪﻻل و ﺑﺮھﺎن اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ آن را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ذات و ﺻﻔﺎت ﺧﺪا اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ او
ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﻨﻦ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ آﺛﺎر و ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎ ﺑﺮ )وﺟﻮد( آن ﻣﺆﺛﺮ
اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﻧﯿﺮوی ﺳﻤﻊ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪی ﮐﺎرﮐﺮدش ﭼﯿﺴﺖ.
٣
)اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﯿﺰ( ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اھﻞ دﯾﻦاﻧﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ  ،آﻧﺎن ﺑﺮای
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ آﻧﺎن از ﻋﻠﻢ ،ﺳﻪ ﻧﯿﺮوی ﻋﻠﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ و ﻗﻠﺐ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اراده را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦھﺎ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارﻧﺪ.
ﭘﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺑﺼﺮ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻗﻠﺐ

 -١ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﻨﯽ »آﯾﺎت آﻓﺎق و اﻧﻔﺲ« ﻧﺎم دارد و ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ از اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮھﺎ ﻓﻌﻼ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﭼﻮن ھﻨﻮز در اﺑﺘﺪای ﺑﺤﺚ ھﺴﺘﯿﻢ.
 -٣در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل آن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺪﻻل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ھﻨﻮز
از اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺤﺜﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ )ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮد(.
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اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا

ﻣﺎورای اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ -آنھﺎ ﮐﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖاﻧﺪ و ھﺴﺖ و ﻧﯿﺴﺖ اﻧﺪ -را ﺗﺎ ﺣﺪودی
درک ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﺑﺎﯾﺪ
و ﻧﺒﺎﯾﺪھﺎ«ی زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻮن اﯾﻦ
ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪھﺎ ﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺼﺮ
ﻣﺎوراء اﯾﻦ ،ﮐﻪ ﻗﻠﺐ
آنھﺎ را درک ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ
ِ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ آنھﺎ را درک ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦھﺎ ﻗﺮارداداﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آن ﯾﮏ واﺟﺐ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﺮام .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﮑﺮوه
اﺳﺖ و آن دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎح و ...ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻗﺮاردادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻟﻐﺎ ﺷﺪه و
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻧﻪ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ و ﻧﻪ در آن ﻋﺎﻟﻢ ،ﻧﻪ ﺑﺼﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ
درک آن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻗﻠﺐ .ﭘﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ؟!.
اﮔﺮ ﻧﯿﺮوی اراده را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ آن ﻧﯿﺰ »ھﻮی« اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن ﮐﺎرھﺎ
ً
را اﻧﺠﺎم دھﻢ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد اوﻻ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻮدن و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺒﻮدن ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ
ً
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺧﻮب و ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺪ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎ در اﯾﻨﺠﺎ
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻧﺪارد ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آن ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دھﺪ
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﺪ؟! ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ »ﺑﺎﯾﺪ« ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ »ﻧﺒﺎﯾﺪ«؟ در اﯾﻨﺠﺎ
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوی ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭘﺲ از آن »ھﻮی« ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دھﺪ و آﻧﭽﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﺪ.
ﭘﺲ ﻧﯿﺮوﯾﯽ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﯿﺮو ﺑﻮد
ً
ھﻮﺳﺶ ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻓﻼن ﮐﺎر ﺑﺮاﯾﻢ
ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻮد ﭘﺲ آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻢ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ و اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ ﭘﺲ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻣﯽدھﻢ و آن ﻣﻮرد ﺑﺮاﯾﻢ
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ ﭘﺲ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻧﻤﯽدھﻢ در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ از روی ﺟﮫﻞ و
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ و ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ.
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ﭘﺲ آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ) .ﭼﻮن ﻓﺮد
ﺑﻪ ﺧﻮدش( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺑﺼﺮ و اﯾﻦ ﻗﻠﺐ و اﯾﻦ ارادهام و ھﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﺮای
آﻧﮑﻪ ﻣﻦ اﺣﮑﺎم -ﯾﺎ ھﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪھﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪھﺎ -را درﯾﺎﻓﺖ و درک ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺎرهام در اﯾﻦ دو ﭼﯿﺰ اﺳﺖ؛ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ آن ﺟﮫﻞ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ھﺮ
آﻧﭽﻪ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ و ھﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ -ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم
اﻃﻼع از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪاﻧﺪ و ﭼﺮا ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ -درﯾﺎﻓﺖ و درک ﮐﻨﻢ
ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﯿﻮانﮔﻮﻧﻪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
دارای ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ ھﻤﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت اﺳﺖ و از درﺳﺖ ﺑﻮدن ﯾﺎ درﺳﺖ
ﻧﺒﻮدن ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪی آ ﮔﺎه اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﮑﻢ و ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و ﻣﻦ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺳﻤﻊ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ھﻮس
ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﻨﺪ و از ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﮐﺲ ﮐﻪ دارای ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ و
ﻣﺤﯿﻂ )ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد( ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎﻧﺶ اﺳﺖ و از روی آن
ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ و ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ) ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ( از او اﺣﮑﺎم را درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ آﻧﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﮫﻢ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وﺣﯽ را ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﮥ ﺳﻤﻊ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪان ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺿﺎﻓﯽ داده ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻣﺆﻣﻦ
اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ را ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه واﺣﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ دارای اﺟﺰای ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ
ﭘﺲ در ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ،ﺣﺮﮐﺖ ھﺮ ﺟﺰﺋﯽ از اﺟﺰای آن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰا ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ .دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از
اﺟﺰاﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ھﻤﺎھﻨﮓ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ھﻢ
ﻣﯽرﯾﺰد و دﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ھﻤﺎن ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﻤﮥ آن را
ﺑﺮای ﺿﺒﻂ ﯾﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﺮدن ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﺪ ،ﺧﺮاب ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﭽﺮﺧﺪ و ﯾﺎ
ً
ﮐﻼ از ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﮐﺎر ﺗﻤﺎم اﺳﺖ و ھﻤﻪی دﺳﺘﮕﺎه از ﮐﺎر ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﭘﺲ
ﺣﺮﮐﺖ ھﺮ ﺟﺰء ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻘﯿﮥ اﺟﺰاء ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
ﻓﺮﻣﺎن داده ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دھﯽ و آن ﮐﺎر را ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دھﯽ،
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ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻼن ﺣﺮﮐﺖ را اﻧﺠﺎم دھﯽ و دﯾﮕﺮی را اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﯽ .ﭘﺲ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻓﻘﻂ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎ
و ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺣﺮﮐﺎت ھﻤﮕﯽ اﺟﺰاء ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮده
ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﺟﺰء را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﺪ .ﮐﻪ )در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺨﺺ
َ
اﺟﺰاءش -ﭼﻪ ﻣﺎدﯾﺎت و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ
ﻓﺮﻣﺎندھﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ( ھﻢ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﻣﺎدﯾﺎت -ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ھﻢ ﮐﻞ ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ از ﮐﺴﯽ ﺑﺮ
ﻧﻤﯽآﯾﺪ و آن ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن دارد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ وﺟﻮد دارد )ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺠﺎم دھﺪ( و ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﺷﻮم ﺗﺎ او ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎدر ﮐﺮده
و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺮوی ﺳﻤﻊ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ.

ﻟﺰوم اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪا
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪای اﯾﻦھﺎ از ﺳﺎﯾﺮ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن دارای ﻧﯿﺮوی ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ و ﻗﻠﺐ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان اﺳﺘﺪﻻل و اﻗﺎﻣﻪی ﺑﺮھﺎن و دﻟﯿﻞ ﻣﯽروﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر و ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪاﯾﯽ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .١
اوﻟﯿﻦ ﻗﺪﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺸﺎھﺪه
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﺸﻢ ﺣﻮادث را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺮوی ﺑﺼﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﭼﺸﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ آن ﺣﻮادث را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﻮادث ﻣﺘﻌﺪد را ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﺮده و آنھﺎ را ﺗﺤﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آب ﺑﻪ دﻣﺎی ﺻﺪ درﺟﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﺟﻮش
ﻣﯽآﯾﺪ و او ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ »آب ھﻤﯿﺸﻪ در دﻣﺎی ﺻﺪ درﺟﻪی ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺟﻮش ﻣﯽآﯾﺪ« .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آب وﻗﺘﯽ در دﻣﺎی  ۴درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮد و دارای )ﺣﺠﻢ( ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﮔﺮم وزن دارد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ذات آب ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و رﺑﻄﯽ
ﺑﻪ ﻓﻼن ﺷﺮاﯾﻂ ھﻤﭽﻮن ﺷﺐ ﯾﺎ روزﺑﻮدن و ﯾﺎ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﮫﺎرﺑﻮدن و ﯾﺎ روی
ﻗﻠﻪ و ﯾﺎ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﺑﻮدن و ﯾﺎ اﯾﻦ ﺟﻮﺷﯿﺪن در اﯾﻦ ﻇﺮف ﯾﺎ آن ﻇﺮف و ...ﻧﺪارد
و ﭼﻮن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ذات آب ﺑﺴﺘﮕﯽ
ً
 -١اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺠﺒﻮرﺑﻮدن ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺒﺮ .ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ دﻟﯿﻞ و ﺑﺮھﺎن ﻣﺎ را ﺑﺪان
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ )ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ( ﺧﺎﻟﻘﯽ وﺟﻮد دارد و او ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ و ﻏﯿﺮ از او ھﻤﻪ ﺣﺎدث.
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دارد ﭘﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﺎم را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد  .١ﯾﻌﻨﯽ »ﺑﺼﺮ« ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪه و
)ﻣﯽﻓﮫﻤﺪ ﮐﻪ( اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺣﻮادث ﻗﺮار دارد.
ً
ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ )وﻗﺘﯽ( ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ھﻤﮕﯽ در ﻣﻌﺮض
َ
ﺗﻐ ّﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ  ٢ﯾﻌﻨﯽ »ﺷﺪﻧﯽ« ﮐﻪ در ذات ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ
ً
ﻣﻮﺟﻮدات وﺟﻮد دارد .ﻣﺜﻼ ذراﺗﯽ از ﺧﺎک ﺑﺎ آب ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﮔﯿﺎھﯽ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و رﺷﺪ ﮐﺮده و ﻣﺜﻤﺮ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﯿﻮان ﺛﻤﺮ ﮔﯿﺎه را ﺧﻮرده و ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﺴﺎن آن
را ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮای وی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺑﻪ ﻧﻄﻔﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻄﻔﻪ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮن و اﺳﺘﺨﻮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و
ً
در اﻧﺘﮫﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮادی ﮐﻪ در اﺻﻞ ﻣﺜﻼ -
آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ -ﺧﺎک و آب اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
َ
َ
َ
ﺗﻐ ّﯿﺮات را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ )از ﺗﻐ ّﯿﺮ( اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻐ ّﯿﺮ اﺳﺖ
ﯾﻌﻨﯽ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ذات اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و
ً
»ﺷﺪن« ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﻋﻨﺎﺻﺮی وﯾﮋه ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ آن ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن از آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد -ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﯿﺪروژن و اﮐﺴﯿﮋن و ﮐﺮﺑﻦ و - ...از
اول ھﻢ ،از اﯾﻦھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )و اﯾﻦھﺎ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ( اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﺎ آن »ﺷﺪن«ی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯽھﺎﯾﯽ از اﺻﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
 -١و ﭼﻮن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ذات آب ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﻮرت از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ
ﻣﺎھﯿﺖ اﺻﻠﯽ آب ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در دﻣﺎی ﺻﺪ درﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮش آﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در
آب ،اﻣﻼﺣﯽ ﭼﻮن ﻧﻤﮏ ﯾﺎ آھﮏ و ...ﺣﻞ ﺷﻮد ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺎھﯿﺖ اﺻﻠﯽ )ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺰای
اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪهی آﻧﮑﻪ ھﯿﺪروژن و اﮐﺴﯿﮋن اﺳﺖ( اﺟﺰای دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد
دﻣﺎی ﺟﻮش آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
َّ
َ
 -٢ﻧﻪ ﺗﻐ ّﯿﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓدادن ﯾﮏ ﭼﯿﺰ در دو زﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻐﯿﺮ ذاﺗﯽ.
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ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺧﺎک اﺳﺖ و ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﻣﺎدهی ﻏﺬاﯾﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻄﻔﻪ و
زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎن.
ﭘﺲ اﻧﺴﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻮادث ﺟﺰﺋﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮده و آنھﺎ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
رﺑﻂ ﻣﯽدھﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ )ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ( ﺑﺮ ھﻤﻪی ﮐﺎﺋﻨﺎت
ﯾﻌﻨﯽ آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .ﭘﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ
َ
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺪان ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻐ ّﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺻﻔﺘﯽ ﻋﺎم اﺳﺖ.
َ
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ھﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ اداﻣﻪ دھﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻐ ّﯿﺮ در ﺣﺎل اﻗﺎﻣﻪی
اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻣﺒﺪأ و ذاﺗﯽ ﺑﺮای
ﺧﻠﻖ آن ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻪ
اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﯾﻦ ﺣﻮادث را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ذھﻨﺶ ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺎدی از
ً
آنھﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد و آنھﺎ را ﻣﺠﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺻﺮﻓﺎ ذھﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ -آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﯿﻢ -ﮐﻪ از آن ﺣﻮادث ﺟﺰﺋﯽ ﺳﻨﻦ و
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻋﺎم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺣﻮادث ﻇﺎھﺮی را ﺗﺠﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آنھﺎ را
از ذات اﯾﻦ ﻇﺮوف و ﺷﺮاﯾﻂ ،ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﯿﺰی ﮐﻠﯽ را ﮐﻪ روح اﯾﻦھﺎﺳﺖ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺪان ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ھﺮ آﻧﭽﻪ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ھﺮ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ذھﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ از ﺳﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮد:
 -۱ﯾﺎ از آنھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺎرج وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۲ﯾﺎ از آنھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ھﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۳ﯾﺎ از آنھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ،ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﺳﻮ ﻧﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﻮد اﯾﻦ ﯾﮏ ادﻋﺎ اﺳﺖ و ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﯾﮏ ادﻋﺎ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪی
اﺳﺘﺪﻻل ﺑﭙﺮدازی!.
اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ »ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪی ﯾﮏ ) (۱+۱دوﺑﺎره ﺑﺮاﺑﺮ
ً
ً
ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ھﯿﭻ ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﺳﻪ ﺷﻮد!« )ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن( ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﭼﯿﺰ )ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﯾﮏ و ﯾﮏ ) (۱+۱ﺑﺎ
ً
ﻋﺪدی ﻏﯿﺮ از  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد( اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﺎ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ »اﯾﻦ
ﺿﺒﻂ ﺻﻮت در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻇﺮف و ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ھﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن اﯾﻦ را ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺒﻂ ﺻﻮت در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ھﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ اﯾﻨﮑﻪ دو ﻧﻘﯿﺾ ﻣﺎﻧﻨﺪ »وﺟﻮد« و »ﻋﺪم وﺟﻮد« ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﮑﺎن
ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی اﯾﻦ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ را ﻻزم دارد ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻓﺮض را ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﺎن
ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪاش اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﻪ
اﺿﺎﻓﻪی ﯾﮏ ) (۱+۱ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﺳﻪ ﯾﺎ ھﯿﭻ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪاش اﯾﻦ
ً
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺜﻼ دﺳﺖ ﻣﻦ از ﮐﻞ ﻣﻦ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ) ،ﯾﻌﻨﯽ( ﺟﺰﺋﯽ از ﻣﻦ ﯾﺎ ﺑﺎ
ﮐﻞ ﻣﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ از آن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻓﺮض اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﻻت و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻏﻠﻂ
ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮدش ھﻢ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی اﺷﺘﺒﺎھﯽ از آن اﺳﺘﻨﺒﺎط
ﻣﯽﺷﻮد؟ ھﯿﭻ! اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺿﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از آن اﺻﻮل ﻋﻘﻠﯽ ﺿﺮﺑﻪ
ﻧﻤﯽﺧﻮرد.
ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﻣﺮوز وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮدا وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
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آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آن اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﮫﺪم ﺷﺪه و آﺛﺎری از آن
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ روی ﻧﻤﯽدھﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ )اﯾﻦ ﻓﺮض( ﺑﺎ »وﺟﻮد« ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﺑﺎ »ﻋﺪم« ﻧﯿﺰ
ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﺼﻮر »ﻋﺪم« ھﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺑﺮای آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ و ھﺮ آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ ھﻤﮕﯽ از
آن دﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ذات ﺧﻮد را ﻧﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻋﺪم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  ١و ﻧﻪ اﻗﺘﻀﺎی وﺟﻮد .٢
ﯾﻌﻨﯽ ذات آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ و ...ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وﺟﻮد و ﻋﺪم ﺑﯽﻃﺮف اﺳﺖ .ﺑﺮای
ھﯿﭻ ﮐﺪام از آنھﺎ ﮐﺸﺶ ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ آن ﮐﺸﺶ ﺧﺎص
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺪم ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ
ﻓﺮض ﻋﺪم ﺑﺮای آن ﻧﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻓﺮض ﻋﺪﻣﺶ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ
اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻋﺪم ﺑﺮ آن ﺟﺎری ﺷﻮد ﭘﺲ ﮐﺸﺸﯽ ﺑﺮای وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ّ
اﻻ از ﻣﻌﺪومﺷﺪﻧﺶ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﺎرهای ﻧﺪارﯾﻢ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ
»اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وﺟﻮد و ﻋﺪم ﺑﯽﻃﺮف اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﯿﺮوﯾﯽ
دﯾﮕﺮ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪو وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم ﺑﺪھﺪ« ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ
ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ.
ﭘﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی وﺟﻮد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺪم ﮐﺸﺶ دارد
ﭘﺲ )ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان( ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدش ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ؟! ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده و ﺑﮫﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﻦ ﮐﻪ »ﺧﻮدش ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ «٣
 -١ﭼﻮن اﮔﺮ اﻗﻀﺎی ﻋﺪم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
 -٢ﭼﻮن اﮔﺮ اﻗﺘﻀﺎی وﺟﻮد ﻣﯽﮐﺮد ﻓﺮض ﻋﺪم ﺑﺮاﯾﺶ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ
)ﻓﺮض ﻋﺪم( درﺳﺖ اﺳﺖ.
وﺟﻮدﯾﻮن )ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮاﯾﺎن( ﺳﺎﺑﻖ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ِ
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ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ آﺧﺮ دﯾﮕﺮ »وﺟﻮد« ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻵﺧﺮه ﭼﯿﺰی روی داده
اﺳﺖ و ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ دارای ّ
ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ )اﺳﺘﺪﻻل( ﮐﻪ
»ﺧﻮدش ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ« را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺪان ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ
ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺧﺎرج از ﺧﻮد ،او را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ »وﺟﻮد« ﺳﻮق داده اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺧﻮدش.
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﮐﺸﺸﯽ ﻧﺪارد ﭼﻮن ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وﺟﻮد و ﻋﺪم
ﺑﯽﻃﺮف اﺳﺖ ﭘﺲ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ »ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ در ﺧﺎرج )از
ﺧﻮدش( وﺟﻮد دارد« .١
ﭘﺲ اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ھﯿﭻﮐﺪام از ﺧﻮدﺷﺎن ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای وﺟﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻋﺪم ھﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ )ﻏﯿﺮ از ﺧﻮدش( وﺟﻮد
دارد ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﯾﻢ .اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ،ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ
ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ وﺟﻮد دارد از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ او ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦھﺎﺳﺖ و او ﻧﯿﺰ از ﺑﺨﺶ
»ﻣﻤﮑﻦ«ھﺎﺳﺖ ﻧﻪ از »واﺟﺐ«ھﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ »ﻣﻤﮑﻦ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دوﺑﺎره »ھﻤﺎناش و ھﻤﺎن ﮐﺎﺳﻪ« .ﭼﻮن
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ
ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ وﺟﻮدش را ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺳﻪ ﺻﻮرت و ﺳﻪ ﺑﺨﺶ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﻮﯾﻢ:

آنھﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ را ﺧﻮد ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ«) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -١ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ از ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن و ﻣﺮدم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺘﺮاﺷﯿﻢ.
ً
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞﺑﻮدن ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪا ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ »اﻧﺴﺎن« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮای آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻔﺖ آﺳﻤﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ و اھﻞ دﯾﻦ
ً
ھﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ آﺳﻤﺎن اوﻟﯽ را ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روی آن ﻗﺮار دارد ﺑﻪ
وﺟﻮد آورده اﺳﺖ و او را ﻧﯿﺰ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ و اﻟﺦ .اﻣﺎ
ً
ﺑﺮای آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ھﻔﺖ آﺳﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی ﻋﻨﺼﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ و آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻋﻨﺼﺮ دﯾﮕﺮ
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ و اﻟﺦ.
ﺧﻮب ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ اﮐﻨﻮن ﺻﺪ ﻋﻨﺼﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ً
اﯾﻦ ﺻﺪ ﻋﻨﺼﺮ )ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﺎﺷﻨﺪ و( ﻣﺜﻼ ھﯿﺪروژن ،اﮐﺴﯿﮋن را
ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺮﺑﻦ ،ھﯿﺪروژن را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺦ  .١ﺑﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻣﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮه ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮫﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺪود
اﺳﺖ .ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻪ او ۹۹ﻣﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده
اﺳﺖ ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﭘﺲ )اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد( ﮐﻪ ﺧﻮد ﺻﺪﻣﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ
را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ )اﺳﺘﺪﻻل( ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺗﺴﻠﺴﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد  ٢و ﺑﻪ اﯾﻦ
 -١در ﻋﻠﻢ ﺷﯿﻤﯽ اﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ١٠٤ﻋﻨﺼﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪادی از آنھﺎ
ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺎد ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ اﯾﻦ
ً
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾﮕﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ
ً
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺸﺎن ﺻﺮﻓﺎ اراﺋﻪی ﯾﮏ ﻓﺮض ﺑﺮای اﺛﺒﺎت
ﺑﻄﻼن ﺗﺴﻠﺴﻞ اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٢دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ اﻟﺴﻌﺪی در ﺷﺮح ﮐﺘﺎب »ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻧﺴﻔﯽ« درﺑﺎره ﺑﺮھﺎن ﺗﺴﻠﺴﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻨﺎت ﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد وﮔﺮﻧﻪ ﻻزﻣﻪی آن
ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪی ﻣﻤﮑﻨﺎت ﺗﺎ ﺑﯽﻧﮫﺎﯾﺖ اداﻣﻪ
ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺘﺎج ﻧﯿﺴﺖ ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻏﯿﺮ از ﻣﻤﮑﻨﺎت ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از
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ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻣﯽرﺳﯿﻢ و )ھﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد( ﮐﻪ ﺧﻮد آﺧﺮﯾﻦ
)ﺧﺎﻟﻖ( را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﺑﺨﺶ دوم ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ:
 -۲دور

ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ اوﻟﯿﻦ )ﻋﻨﺼﺮ( ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ آن آﺧﺮی را
اوﻟﯿﻦ )ﻋﻨﺼﺮ( ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﺤﺎل ﮐﻪ »ﭼﯿﺰی در ﯾﮏ زﻣﺎن ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ« ﺑﺮاﯾﺶ
اﯾﺠﺎد ﺷﻮد) .زﯾﺮا( ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻧﻮد و ھﺸﺖ داﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ،آن
)ﻋﻨﺼﺮ( اوﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در اﺛﺮ اوﻟﯿﻦ )ﻋﻨﺼﺮ( ،ﻧﻮد و
ھﺸﺖ )ﻋﻨﺼﺮ( دﯾﮕﺮ )ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ( و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻠﻖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﻨﺪ،
ِ
ﺗﺎ اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ )ﻋﻨﺼﺮ( ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ آﺧﺮی ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﻮدش
ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﺧﺮی ﺧﻠﻖ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ )اوﻟﯽ( وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آن را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ در
ﻧﺒﻮدش ﭼﯿﺰی را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﮐﺮدن ﭼﯿﺰی ﺧﻮدش
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺻﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ھﻢ وﺟﻮد ﻣﯽداﺷﺖ .ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ آن را رد
ﮐﻨﯿﻢ.

ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻨﺎت ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻨﺎت ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد
آورﻧﺪهی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻻزﻣﻪاش ّ
ﺗﻘﺪم ﺷﯽء ﺑﺮ ﺧﻮد ﺷﯽء و ﯾﺎ ﺗﻘﺪم ﺑﻌﻀﯽ از اﺟﺰاء
ﺷﯽء ﺑﺮ ﺧﻮد ﺷﯽء اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮی اﺳﺖ ﻣﺤﺎل) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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 -۳دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن

ﭘﺲ ﻧﻪ »ﺗﺴﻠﺴﻞ« درﺳﺖ اﺳﺖ ١؛ ﭼﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻵﺧﺮه ﭼﻮن
ﺣﺪ و ﻣﺮزی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ دو ﯾﺎ
ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻋﻨﺼﺮ ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻵﺧﺮه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دارد .و ﻧﻪ »دور«
درﺳﺖ اﺳﺖ  ٢ﮐﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽروﯾﻢ ﺗﺎ آﺧﺮ و در آﺧﺮ ھﻢ دوﺑﺎره ﺑﻪ
ً
اول ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺮھﺎن را در اﻧﺴﺎن ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻣﺮا ﭘﺪرم
ﺧﻠﻖ ﮐﺮد و ﭘﺪرم را ﭘﺪرش ﺧﻠﻖ ﮐﺮد و . ..ﺗﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ آدم و آدم را ﻣﻦ ﺧﻠﻖ
ﮐﺮدهام .ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ »دور« ھﻢ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

 -١در ﺷﺮح ﻣﻮاﻗﻒ ﺳﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ج ١ص ١٣١درﺑﺎرهی ﺑﻄﻼن ﺗﺴﻠﺴﻞ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه
اﺳﺖ» :در ﺳﻠﺴﻠﻪی ﻋﻠﺖھﺎ و ﻣﻌﻠﻮلھﺎی )ﻓﺮﺿﺎ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎھﯽ( ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﯿﻦ ھﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ را
ﺑﺎ ھﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻣﺘﻨﺎھﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا آن ﻓﺎﺻﻠﻪ »ﻣﺤﺼﻮر ﺑﯿﻦ
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ« اﺳﺖ و ﭼﻮن ﮐﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﮐﺐ از آن ﻣﻌﻠﻮلھﺎ و ﻋﻠﺖھﺎ اﺳﺖ و ﻣﺴﺎوی آن
ﻓﺎﺻﻠﻪھﺎﺳﺖ و ﻣﺴﺎوی ﻣﺘﻨﺎھﯽ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺘﻨﺎھﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ آن ﺳﻠﺴﻠﻪی ﻋﻠﺖھﺎ و
ﻣﻌﻠﻮلھﺎی ﻣﺘﻨﺎھﯽ و ﻓﺮض ﻧﺎﻣﺘﻨﺎھﯽ ﺑﻮدن آن ﻏﻠﻂ اﺳﺖ« -ر .ک :ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻼم
اھﻞ ﺳﻨﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪﯾﺎن ص) ٢٥١ﻣﺘﺮﺟﻢ(
» -٢دور« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ دو ﭼﯿﺰ ھﺮﯾﮏ ﺑﺮای ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺪون
واﺳﻄﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ )اﻟﻒ( ﻋﻠﺖ وﺟﻮد )ب( ﺑﺎﺷﺪ و )ب( ﻧﯿﺰ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد )اﻟﻒ( ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ دوری را »ﻣﺼﺮح« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ »اﻟﻒ« ﻋﻠﺖ وﺟﻮد
»ب« ﺑﺎﺷﺪ و )ب( ﻋﻠﺖ وﺟﻮد )ج( ﺑﺎﺷﺪ و )ج( ﻋﻠﺖ وﺟﻮد )اﻟﻒ( ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﯿﻦ دوری
را »ﻣﻀﻤﺮ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ر .ک :ﺷﺮح ﻣﻮاﻗﻒ ﺳﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ج ١ص٥٣٠؛ ﻃﻮاﻟﻊ
اﻻﻧﻮار ﻗﺎﺿﯽ ﺑﯿﻀﺎوی ھﺎﻣﺶ ﺷﺮح ﻣﻮاﻗﻒ ج ١ص٤١٠؛ ﺷﺮح ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﮑﻼم ﻋﻼﻣﻪ
ﺗﻔﺘﺎزاﻧﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺎﺟﺮ ج ١ص١٥٤؛ درراﻟﺠﻼﻟﯿﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ج١
ص٢١٧؛ اﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ اﻻﺳﻼﻣﯽ دﮐﺘﺮ رﺷﺪی و ﻗﺤﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ص ،٦٧ﺷﺮح
ﻣﻘﺎﺻﺪ ج ١ص .١٦٤ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﯿﺮ ﮐﻼم اھﻞ ﺳﻨﺖ از ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ﺗﺎ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
اﺷﻌﺮی اﺛﺮ اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪﯾﺎن ص) ٢٤٦ﻣﺘﺮﺟﻢ(

٣٠

اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا

ﭘﺲ ھﺮﭼﻨﺪ ھﻢ ﺳﻤﺞ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ اﯾﻦ را آن آﻓﺮﯾﺪ و آن را دﯾﮕﺮی
و ،...ﭼﺎرهای ﻧﺪارﯾﻢ ﻏﯿﺮ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ آن ﻧﮫﺎﯾﺖ را ﻧﯿﺰ ﮐﺴﯽ
ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش ھﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ دوﺑﺎره
ھﻤﯿﻦ ﺑﺤﺚھﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ او ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﻢ ﭼﻮن اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وﺟﻮد و
ﻋﺪم ﺑﯽﻃﺮف ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻓﻌﻼ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺑﻮده و وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
زﯾﺮا وﺟﻮد دارد؛ ﭼﻮن اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ؟
ﻗﺴﻢ »ﻣﻤﮑﻦ« ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد و ﻋﺪم ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻮدﻧﺶ از اﯾﻦ ِ
ﭼﻮن ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ) ،اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل( دارای اﺷﮑﺎل اﺳﺖ .ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ذاﺗﺶ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺘﻼزم ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ذاﺗﯽ ﺑﺪون وﺟﻮد
ﺑﺮای او ﺗﺼﻮر ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﯿﻢ؛ ﭼﻮن اﮔﺮ )اﯾﻦ ﻃﻮر
ﻧﺒﺎﺷﺪ( »ﻣﻤﮑﻦ« ﻣﯽﺷﻮد و آن ﻣﺸﮑﻼت )ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ( ﺑﺮاﯾﺶ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺲ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
»ﮐﺴﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و آن ﮐﺲ ﻧﯿﺰ ھﺮﮔﺰ وﺟﻮد از ذاﺗﺶ
ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ ١ « .ﺗﺼﻮر ذات ﺑﯽوﺟﻮد ﺑﺮای او اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ﺗﻨﺎﻗﺾ دور و ﺗﺴﻠﺴﻞ ﮐﻪ
 -١ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻣﺎدیﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از دو
ِ
اﺳﺘﺎد ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺒﺪأ و آن ﺧﺎﻟﻖ،
ﺧﻮد ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺦ آﻧﮑﻪ اﮔﺮ
ِ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪهی ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺖ را دارا ﺑﺎﺷﺪ .از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﺳﻤﻊ ،ﺑﺼﺮ ،ﻋﻠﻢ ،ﮐﻼم ،اراده ،ﺣﯿﺎت و ﻗﺪرت اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
اﮔﺮ دارای ﻋﻠﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ  -ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎھﻞ ﺑﺎﺷﺪ  -ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ
ﮐﻪ دارای ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ دارای ﻗﺪرت ﻧﺒﺎﺷﺪ  -ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﺟﺰ ﺑﺎﺷﺪ  -ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﺷﯿﺎﯾﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ از ﻧﯿﺮوی ﻗﺪرت ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ دارای اراده ﻧﺒﺎﺷﺪ -
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ﻣﺎ را وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪا .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﺟﻮدش
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل» ،دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن« ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﻓﻼﺳﻔﻪ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ دﻻﯾﻞ ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ دﯾﻦ آن را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮرد اﮐﺘﻔﺎ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﺲ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪای ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﻧﯿﺮوی ﺑﺼﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻔﮫﻮم »ﻣﻤﮑﻦ«» ،ﻣﻤﺘﻨﻊ« و »واﺟﺐ«  ١رﺳﯿﺪﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ »ﻣﻤﮑﻦ« ﺑﻮد و »ﻣﻤﺘﻨﻊ« ﻧﺒﻮد
ﭼﻮن ﮐﻪ وﺟﻮد دارد و »واﺟﺐ« ھﻢ ﻧﺒﻮد ﭼﻮن ﮐﻪ ﻓﺮض ﻋﺪم ﺑﺮای آن ﻧﯿﺰ
دارای اﺷﮑﺎل ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻮن ﻧﻪ ﺗﺴﻠﺴﻞ درﺳﺖ ﺑﻮد و ﻧﻪ َدور ،ﭘﺲ از اﯾﻦھﺎ دﯾﮕﺮ
ﭼﺎرهای ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﺒﻮر  -ﺑﺎﺷﺪ ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﭼﻮن اﻧﺴﺎن را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از
ﻧﯿﺮوی اراده ﺑﮫﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ و ...ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻔﺎﺗﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻋﺘﺮاف
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺪانھﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﮐﻪ از آن دم ﻣﯽزﻧﯿﺪ ھﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻣﺎ آن را »اﻟﻠﻪ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ و ﺷﻤﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ .و اﮔﺮ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﺑﺮای
ﻃﺒﯿﻌﺖ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪانھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﺎﺟﺰ و ﺑﯽاراده و ﻣﺮده و ﺟﺎھﻞ
و ...ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ و ﻗﺎدر و زﻧﺪه و ...ھﺴﺘﻨﺪ؟!
)ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -١ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه در ﮐﺘﺎب »رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ« ص ٢٤درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﭼﻨﯿﻦ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﺮ ﻣﻔﮫﻮم و ﻣﻌﻠﻮﻣﯽ و ھﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﺎ در آﯾﺪ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد و
ﻋﺪﻣﺶ ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ دارﻧﺪ :ﻗﺴﻢ اول آﻧﮑﻪ وﺟﻮدش ذاﺗﯽ و ﻣﻘﺘﻀﺎی ذاﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
آن را »واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻗﺴﻢ دوم آﻧﮑﻪ ﻋﺪﻣﺶ ذاﺗﯽ و ﻣﻘﺘﻀﺎی ذاﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ آن را »ﻣﻤﺘﻨﻊ اﻟﻮﺟﻮد« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و ﻗﺴﻢ ﺳﻮم و آﺧﺮﯾﻦ آن ﮐﻪ ،ھﯿﭻ ﮐﺪام از وﺟﻮد و
ﻋﺪﻣﺶ ذاﺗﯽ و ﻣﻘﺘﻀﺎی ذاﺗﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﻢ وﺟﻮد و ھﻢ ﻋﺪﻣﺶ ﻋﺎرﺿﯽ و ﻧﺎﺷﯽ از
ﯾﮏ ﺳﺒﺐ ﺧﺎرج از ذات آن ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ آن را »ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ«) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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او ﻧﻪ ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ و ﺑﺮای وﺟﻮد و ﻋﺪم ﺑﯽﻃﺮف ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ او
ذاﺗﺶ وﺟﻮد را اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .دﻗﺖ در
ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺮای رد ھﻤﻪی آن اﺷﮑﺎﻻت ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺮای ﺧﺪا

اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ او
را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ؟! در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺿﺎﺑﻄﻪای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن آن
را در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،از ﺳﻮاﻻت زﯾﺎدی
ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .و آن ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻠﻤﺎت دﻗﺖ ﮐﻨﺪ) .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ(
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ھﺮﭼﯿﺰی را ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ او را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﭼﯿﺰ« ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ )ﻣﻘﺼﻮدش از اﯾﻦ »ﭼﯿﺰ« ﭼﯿﺴﺖ( و »ﭼﯿﺰ«
را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ؟ در اﯾﻨﺠﺎ )ﻣﻌﻨﺎی( »ﺧﻠﻖ«» ،ﺧﺪا«» ،ھﺮ« و...
روﺷﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ »ﭼﯿﺰ« ﺑﺤﺚ وﺟﻮد دارد و ﻣﺒﮫﻢ اﺳﺖ و
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ آن را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن را روﺷﻦ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺳﻮال ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد:
َ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﯽ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ھﺮ ﭼﯿﺰی دارای ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد
دارﻧﺪ ،ﻓﺮض ﻋﺪﻣﺸﺎن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦھﺎ ﺧﻮدﺷﺎن
»ﻣﻤﮑﻦ«اﻧﺪ و ﺑﺮای وﺟﻮد و ﻋﺪم ﺑﯽﻃﺮفاﻧﺪ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰ رﺳﯿﺪﯾﻢ،
در ھﻤﺎن ﻗﺪم اول ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﯿﺪ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ذات
او وﺟﻮد را اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ دﯾﮕﺮ ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ھﺮ
ﭼﯿﺰی دارای ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ھﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد و ﻋﺪم ﺑﯽﻃﺮف
اﺳﺖ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪی »ﭼﯿﺰ« ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﺑﮫﺎم دارد ،دارای اﯾﻦ ﻗﯿﺪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﺮای ھﺮ »ﭼﯿﺰی« ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ »ﻣﻤﮑﻦ« ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد و
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ﻋﺪم ﺑﯽﻃﺮف ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ »ﭼﯿﺰ« دارای ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ
دﯾﮕﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻮن او ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد و ﻋﺪم
ﺑﯽﻃﺮف ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ او ھﻤﯿﺸﻪ ذاﺗﺶ وﺟﻮد را اﻗﺘﻀﺎ ﮐﺮده و ﺗﺼﻮر ﻋﺪم
درﺑﺎرهی او اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﻪ ذھﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی او را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ
ﺳﻮال ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺗﻔﮫﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ  -ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ آن
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺴﺖ  -ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ .ھﺮ ﮔﻮﺷﻪ و ﺳﻮراخ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮر آن را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻮال
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻮر را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟! اﯾﻦ ﺳﻮال ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .ﭼﺮا؟! ﭼﻮن
ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﻧﻮر ھﺮ ﺟﺎی ﺗﺎرﯾﮏ را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻧﻮری ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻮر آن را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﭘﺲ ﻧﻮر را ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ از اﺻﻞ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺳﻮال ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮض ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﮐﻪ ﻧﻮر ﻧﯿﺰ ﻧﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی آن را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻧﻮر،
)ﭼﻮن( ذات ﻧﻮر روﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﯿﺰی ﻻزم ﻧﺪارد ﺗﺎ آن را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺧﺪا ﺑﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰی »وﺟﻮد« ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﺪا ،وﺟﻮد اﻗﺘﻀﺎی
ﺧﺪای ﺑﺪون وﺟﻮد را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ذاﺗﺶ اﺳﺖ .ﭘﺲ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ِ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او وﺟﻮد داده اﺳﺖ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺟﻮاب اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺳﻮالھﺎ را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﺧﺪا ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ ﺧﺪا را ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ؟!« ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽدھﺪ.

دﻟﯿﻞ ﺣﺪوث

1

ﺗﻐﯿﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﱡ
ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ در ﱡ
ﺗﻐﯿﺮ و ﺷﺪن از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ
زﻣﺎن در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل؛ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ دوازده ﻇﮫﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
در ھﻤﺪان ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن راه ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﺗﮫﺮان اﺳﺖ در ﯾﮏ ﻗﮫﻮهﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ
ﭼﻠﻮﮐﺒﺎﺑﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺎره در آن زﻣﺎن ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺻﺪ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺮﻋﺖ در آن ﺟﺎده ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و رد ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ھﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ
ً
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻓﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﺎ ﺗﮫﺮان  ۸ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ .ﻓﻮرا در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ذھﻦ ﺧﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺻﺒﺢ )از ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه( ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده و ﺳﺎﻋﺖ  ۴ﺑﻌﺪ از ﻇﮫﺮ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان
ﻣﯽرﺳﺪ .اﮔﺮ ھﻢ اﯾﻦ را ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺎھﺎ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ وﺟﻮد دارد را ﻟﺤﺎظ
ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪاری ﺑﻪ آن )زﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر( اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻت دﯾﮕﺮی
ھﻢ ﭼﻮن ﺑﺮف و ﺑﺎران و ﭘﻨﭽﺮﺷﺪن و ...را ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ ﺑﺎز ﻣﻘﺪار دﯾﮕﺮی ﺑﻪ
آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ )ﻣﺎﺷﯿﻦ( ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺻﺒﺢ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﭘﻨﭽﺮی ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل )ﺑﺎزدارﻧﺪهی( دﯾﮕﺮی ھﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و ﺟﺎده ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزھﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﺑﺪون ﺑﺮف و ﺑﻮران و ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﺎزدارﻧﺪهی دﯾﮕﺮ ﻓﺼﻮل( ﺑﻮده و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت و ﺑﺎ ﺳﯿﺮ ﻋﺎدی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ )ھﻤﺪان( رﺳﯿﺪه و ﺳﺎﻋﺖ  ۳ﯾﺎ  ۴ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان
 -١اﯾﻦ ﺑﺮھﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﻓﻼﻃﻮن ﺑﺮ وﺟﻮد ﺧﺪا اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪ و در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻧﺎم
»ﺗﯿﻤﺎﺋﻮس« ﺧﻮد آن را »ﺑﺮھﺎن ﺳﺒﺒﯽ« ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﺑﺮھﺎن
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  -داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﺮﯾﺪ وﺟﺪی ج١
ص ٤٨٨ﮐﻠﻤﻪ »اﻟﻪ« ،ﻣﻄﺎﻟﻊ اﻷﻧﻈﺎر ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ج ١ص) ٤١٩ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﻣﯽرﺳﺪ و اﯾﻦ را اﮔﺮ ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
آن را ﺗﺤﻤﻞ و ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﻋﺎدی ﺑﻮده ،در ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ
ﻣﻌﯿﻦ  -ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻣﺴﺎﻓﺖ دﯾﮕﺮی از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ – او اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ را
ً
ﻃﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؟! اﮔﺮ ﻣﺜﻼ  ۲۰ﯾﺎ  ۳۰ﻧﻔﺮ ﻣﺮدان ﻣﻌﺘﻤﺪ ھﻢ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﺷﮫﺎدت دھﻨﺪ ،ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﮏ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ھﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ
دﯾﺮوز ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺳﯿﺮ ﺣﺮﮐﺘﺶ ﻧﯿﺰ ﻋﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻗﺒﻮل
ﮐﻦ ،ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻦ و ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل اﻵن ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲اﻣﺮوز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ً
ھﻤﺪان رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻣﺜﻼ ﺻﺪ ﯾﺎ  ۲۰۰ﻧﻔﺮ ھﻢ اﯾﻦ را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،او ﺑﺪان ﺑﺎور
ً
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﻧﺴﺎن ﺻﺎدق اﯾﻦ را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪهام.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات و ﺗﻤﺎم راﺳﺘﮕﻮﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎنھﺎ ھﻢ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮ اﯾﻦ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ده روز ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و اﻣﺮوز -ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ -در
ھﻤﺪان اﺳﺖ و ﻣﺪﺗﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﯽرﺳﺪ .اﮔﺮ ذره ذرهی ﺧﺎکھﺎ و
راﺳﺘﮕﻮﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎنھﺎ ھﻢ اﯾﻦ را ﺑﺮای او ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ او ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ھﻤﻪ را
ﺑﻪ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﺮا؟ ﻣﮕﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﻣﻌﯿﻦ وﺟﻮد دارد
و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺧﺎص ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﻣﺴﺎﻓﺘﺶ را ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺒﺪأﯾﯽ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ از آن )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺪأ( ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ را ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ( ﮐﻞ ﻣﺴﺎﻓﺖ و آﻧﭽﻪ از آن ﻃﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ از ﻣﺒﺪأ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .آﺧﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ
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زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﺣﺮﮐﺖ ھﻢ از آن ﻣﺒﺪأ ﺗﺎ ھﻤﺪان  -ﮐﻪ ﺑﻪ  ۴ﯾﺎ
 ۵ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﺎز دارد  -دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﯾﺎ ده روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ؟ او ھﺮﮔﺰ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻮر ﮐﺮدن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدی ﺳﯿﺮ
ﻋﺎدی ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را اﻧﺠﺎم داده و آن ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ را ﮐﻪ  ۴ﯾﺎ  ۵ﺳﺎﻋﺖ
ً
اﺳﺖ در ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳﺎل ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ :ﺷﮫﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﻣﺴﺎل
در وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮده و ﻣﻘﺪاری ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ھﻢ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺎﺑﻮده ﻧﺸﻮد و ھﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪان وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺗﻌﺪادی ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ...ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ
رو ﺑﻪ ﮐﻤﺎل در آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ھﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺮ و رﺷﺪ ﮐﺮده و
ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ وﯾﺮاﻧﯽ و آﺗﺶ ﺳﻮزی و زﻟﺰﻟﻪ و ﭼﭙﺎول و ...ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﯿﺮ ﻋﺎدی ﺧﻮد را )ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺎﻧﻪھﺎ و( ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ دو و
ﺳﻪ و ده و اﻟﺦ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻃﯽ ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ھﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ
را ﺑﺎور ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ دو ھﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻘﺪاری
در آن ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ دو ھﺰار ﺳﺎل ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ اﮐﻨﻮن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه )ﺑﺮﺳﺪ( ﻃﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ده ھﺰار ﺳﺎل ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
زﺣﻤﺖ )ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺷﻮد( ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﺪی در آن وارد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎنھﺎﯾﯽ
ﭘﺎرهای ﺗﻮﻗﻒ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ زﯾﺎد ﺷﺪن )ﺧﺎﻧﻪھﺎ( وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .١
 -١ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺎد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﺪھﺎﯾﯽ ھﻢ ﭼﻮن ﺟﻨﮓ ﯾﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﯾﺎ
ﺳﯿﻞ ﯾﺎ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ وﯾﺮاﻧﯽ آنھﺎ ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ در ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﻣﯽﺷﻮد وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ  ۵۰۰ھﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺮده و ﺗﺎ اﮐﻨﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ  -دوﺑﺎره ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ ھﻤﺪان  -ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﻮن ﻣﺴﺎﻓﺖ  ۵۰۰ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﻘﺪر از ﻣﺴﯿﺮ ھﻢ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ »ﮐﻪ )وﺟﻮد و ﺳﺎﺧﺖ ﺷﮫﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه( ﻣﺒﺪأﯾﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ« ،ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺨﻮاھﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ »ھﻤﯿﻦ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﺮ
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻧﯿﺰ ﺟﺰﺋﯽ از آن اﺳﺖ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺒﺪأﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯽ ﮐﻪ از اوﻟﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ« ،دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ و اﻧﺴﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺑﺤﺚ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آن را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ.
آﺧﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ »ﻣﺒﺪأﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ
اﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ و ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﻓﺘﺶ را ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ
ﮐﻨﺪ« ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد؟! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺑﯽﻧﮫﺎﯾﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﻣﺤﺪود  -ﮐﻪ ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﺮﺧﯽ از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ  -را
ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ؟! اﮔﺮ از ﺑﯽ ﻧﮫﺎﯾﺖ  -ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯽ او ھﻤﯿﺸﻪ
ً
ﺑﻮده اﺳﺖ  -ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ )ﻣﺜﻼ(  ۲۰۰۰ﺳﺎل
ﻧﯿﺎز دارد را او )ﻃﯽ ﻧﮑﺮده و( و ھﻨﻮز ھﻢ ﻣﻘﺪاری از آن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ
ﮐﻨﺪ؟ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺻﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ھﺴﺖ؟
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﺪن و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﱡ
ﺗﻐﯿﺮ ﺑﻪ ذات اﯾﻦ ﺷﮫﺮ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻵن ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ رو دارد
و ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺎز
دارد ﻧﻪ از آن زﯾﺎدﺗﺮ .ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ
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اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﺒﺪأﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﱡ
ﺗﻐﯿﺮی ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ ﮐﻪ
در ذات اﯾﻦ ﺷﮫﺮ وﺟﻮد دارد دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ راھﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﻏﯿﺮ از آﻧﮑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﯾﻢ
ﱡ
ﺷﺪن ذاﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ »ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ِ
دارد ،دارای ﯾﮏ ﻣﺒﺪأ ﺑﺎﺷﺪ « .ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ »ﺷﺪن« ﻻزم
اﺳﺖ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ )اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ( ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ
ﺣﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و دارای آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ دارای ﯾﮏ ﻣﺒﺪأ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﯽﺷﻮد در ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ
ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﯽﻧﮫﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ازل ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ  -اﺻﻼ ﺑﺮای ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ھﻢ  -ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺒﺪأﯾﯽ را
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯽ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪهاﯾﻢ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮض ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ »از
ازل ﺣﺮﮐﺖ و ﱡ
ﺗﻐﯿﺮاﺗﯽ دارد« درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽاش ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﱡ
ﺗﻐﯿﺮات وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﮐﻨﻮن در
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ دﯾﺮوز )ﺑﺪان ﺻﻮرت( ﻧﺒﻮده و ﻓﺮدا ﻧﯿﺰ ﺑﺪاﻧﮕﻮﻧﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺑﻮد ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ در ﺣﺎل ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮی از ﺷﺪن و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
و ﱡ
ﺗﻐﯿﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﻮن اﮐﻨﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ
از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﱡ
ﺗﻐﯿﺮ و ﺷﺪن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی
ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺷﻮد ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻗﺴﻤﺘﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮده و ﻗﺴﻤﺘﯽ
ھﻨﻮز ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺒﺪأﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺘﺶ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺗﺎ ھﻨﻮز ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﻤﻼت و ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺪم وﺟﻮد دﻗﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﯾﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎلھﺎ را ﻋﻨﻮان ﮐﻨﯿﻢ و آن ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﺻﻼ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر
ﺗﻐﯿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﱡ
ازﻟﯿﺖ ﺷﻮد ،اﻣﮑﺎن ﺗﺼﻮر ﺣﺮﮐﺖ و ﱡ
ﺗﻐﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ زﻣﺎن
ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻘﺪاری از آن در ﻣﺎﺿﯽ و ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و
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ﻣﻘﺪاری در زﻣﺎن ﺣﺎل ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﻣﻘﺪاری ھﻢ در آﯾﻨﺪه اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﱡ
ﺗﻐﯿﺮ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺴﺎﻓﺖ ھﻢ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺪاری
از آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻘﺪاری از آن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪن اﺳﺖ و ﻣﻘﺪاری از
آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ھﻢ ﺑﺎ ازﻟﯿﺖ  -ﻓﺮض ﮐﺮدن ﭼﯿﺰی ﺑﺪون ﻣﺒﺪأ
 اﺻﻼ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ھﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﭼﻮن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ از ازل ﺑﻮدهاﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺮوز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ را ﻣﯽداﺷﺖ و ﻧﻪ آن
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﯾﺎ ﻓﺮدا دارد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻣﺜﺎل ازﻟﯿﺖ و
ﺣﺮﮐﺖ و ﱡ
ﺗﻐﯿﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﯿﻠﯽ زودﺗﺮ اﯾﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن
ً
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺜﻼ در ﻣﺜﺎل ھﻤﺪان و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه -
ﺗﮫﺮان؛ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ دﯾﺮوز ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ  ۱۰ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﻗﮫﻮهﺧﺎﻧﻪ رد ﻣﯽﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﻦ آن را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ.
ﭘﺲ ﱡ
ﺗﻐﯿﺮ و ﺷﺪن ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد و ازﻟﯿﺖ ﺑﺎ زﻣﺎن ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن
زﻣﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻇﺮﻓﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﱡ
ﺗﻐﯿﺮ و ﺷﺪن .ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ »ﺷﺪن«
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺘﯽ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺘﯽ ھﻢ از اﯾﻦ
ﭘﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ آن ﻇﺮف و ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﱡ
ﺗﻐﯿﺮ از آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ
زﻣﺎن اﺳﺖ .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﱡ
ﺗﻐﯿﺮ ﺑﺎ ازﻟﯿﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
زﻣﺎن و ازﻟﯿﺖ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ّ
ﭘﺲ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ّ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ازﻟﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺒﺪأﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ دارای ﯾﮏ ﻣﺒﺪأ ﺑﻮده و ﺣﺎدث
ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎدث اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ آن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺎدث
اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﭘﺪﯾﺪ آورده ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
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ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ از ﺧﻮدش ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .١
ادﻋﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽﺑﻮدن ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟﻢ

اﯾﻦ را ھﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ )اﯾﻦ
ﱡ
ﺗﻐﯿﺮات( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ٢ .اﯾﻦ ھﻢ از ھﻤﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ )در ﺟﻤﻠﻪ( »ﺑﺎ ﺗﺼﺎدف ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ« ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ
روﺷﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺼﺎدف ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟  ٣اﯾﻦ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .ﺗﺼﺎدف ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺿﺮﺑﻪای آﻣﺪ و ﯾﮏ دﻓﻌﻪ اﯾﻦ
ﻋﺎﻟﻢ از آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .آن ﺿﺮﺑﻪ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰ آﻣﺪ؟ اﮔﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ
 -١ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ھﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﮔﺮ از ﺧﻮدش ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻣﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ذات ﺧﻮدش،
وﺟﻮد را اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
 -٢ﻗﺮآن از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶھﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﻮال
َََ ُ َ
ﺑﭙﺮﺳﺪ و »ﻧﻈﻢ« اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﺮای آﻧﺎن ﯾﺎدآور ﺷﻮد ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :أف� يَنظ ُرون
َ ۡ
َ ۡ
� َبال َك ۡي َف نُص َب ۡ
َ َّ َ ٓ َ ۡ َ ُ َ ۡ
ََۡ ُ َ ۡ
ت
ِ
إِ� ٱ ِ�ب ِ ِل كيف خل ِقت  �� ١٧ٱلسماءِ كيف رف ِعت  �� ١٨ٱ ِ ِ
َ َۡ
َ َ ّ ۡ َّ َ ٓ َ َ َ ّ
ح ۡ
�ض َك ۡي َف ُسط َ
 �� ١٩ٱ� ِ
نت ُمذك ِٞر ] ﴾٢١اﻟﻐﺎﺷﯿﺔ.[۲۱-۱۷ :
ت  ٢٠فذكِر إِ�ما أ
ِ

»آﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺘﺮان ﻧﻤﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ؟! و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟! و ﺑﻪ ﮐﻮھﮫﺎ ﻧﻤﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺼﺐ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎی
ﺷﺪهاﻧﺪ؟! و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﮫﻦ و ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟! ﺗﻮ ﭘﻨﺪ و
اﻧﺪرز ﺑﺪه و )ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻔﺸﺎن( ﯾﺎدآوری ﮐﻦ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﮫﺎ ﭘﻨﺪ دھﻨﺪه و

ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻨﺪهای و ﺑﺲ«) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٣ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻘﺎد در ﮐﺘﺎب »اﻟﻠﻪ« در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﻧﻈﻢ
ﺟﮫﺎن ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮده ،ﭼﺮا ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺪﻓﻪ و ﺗﺼﺎدف وﺟﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﺑﻪ
ھﻤﺎن ﺣﺎل ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و اﺟﺰای آن ﻣﺘﻤﺎﺳﮏ و ھﯿﭻ ﺧﻠﻠﯽ ﺑﺮ آن ﻋﺎرض
ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؟! « -ﺧﺪا در اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺑﺸﺮ ،ﻋﺒﺎس ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻘﺎد ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ
ﺧﻠﯿﻠﯽ ص) ٣٠٧ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا

ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺿﺮﺑﻪ ھﺴﺘﯿﺪ ﭘﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت
ً
دارای )ﻗﺪرت( ﺿﺮﺑﻪ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺜﻼ )ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺼﺎدف
ﻣﻮرد ادﻋﺎ( ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﺎدف ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﻨﮕﯽ رھﺎ
ﺷﺪ و ﺳﺮ ﺷﺨﺼﯽ را ﺷﮑﺴﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ )ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ( ﺳﻨﮓ و ﺷﺨﺺ و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ رھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ َﻣﺮدی )و در ادﻋﺎی ﺧﻮد دارای ﺑﺮھﺎﻧﯽ( ﭼﺮا ﻓﺮض ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ
ﮐﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﯽآن ﮐﻪ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺮش
ﺑﺸﮑﻨﺪ؟! و ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ھﻢ ﻧﯿﻤﻪاش ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ )ﭼﺮا ﻓﺮض ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ
ﮐﻪ( ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن و ﺳﻨﮕﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮ ﺑﺸﮑﻨﺪ؟! ﺧﻮب ﺑﻔﺮﻣﺎ
اﯾﻦ را ﺗﺼﻮر ﮐﻦ! ﭼﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ اﯾﻦ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ و ﺳﻨﮓ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﮑﺴﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ؟! ﭘﺲ
ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺿﺮﺑﻪای آﻣﺪ و اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد
ھﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ادﻋﺎی ﺗﺼﺎدف زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪی »ﺗﺼﺎدف« را
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﻮچ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ از آنھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﺑﺨﻮاھﺪ در ﻣﻮرد آن ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اراﺋﻪ دھﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ دوﺑﺎره ﺑﺪان رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﺴﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﱡ
ﺗﻐﯿﺮات ﺑﺮ او ﺟﺎری
ﺷﻮد ﭼﻮن اﮔﺮ ﱡ
ﺗﻐﯿﺮات ﺑﺮ او ﺟﺎری ﺷﻮد دوﺑﺎره ھﻤﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ھﻢ ﺟﻮاب آن ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ »اﮔﺮ ﺧﺪا ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ و
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت و ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺗﺄﺛﺮات ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺎﻵﺧﺮه او ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود « .روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ او ﻓﻨﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و از
ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽرود.
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اﮔﺮ ﺧﺪا ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﺮا آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮد؟

ﭘﺲ از آن ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد »اﮔﺮ ﺧﺪا ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ
ﭘﺲ ﭼﺮا آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮد؟«
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ »ﭼﺮا آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﺮا آﺷﮑﺎر
ﻧﻤﯽﺷﻮد؟!« ،ﻣﺎ ﺑﺎ اﺻﻮﻟﯽ ﻋﻘﻠﯽ  -ﮐﻪ راه ﮔﺮﯾﺰ و ﮔﺰﯾﺮی از آن ﻧﯿﺴﺖ  -ﺑﻪ اﯾﻦ
رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ وﺟﻮد دارد .ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﺧﺪا ﺧﺎﻟﻖ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎدثاﻧﺪ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ھﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و او ﻣﺒﺪأ اﯾﻦھﺎﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ »ﭼﺮا آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﺮا آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮد« ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ
ﺟﺰﺋﯽاﻧﺪ .ﭼﻮن ﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا وﺟﻮد دارد رﺳﯿﺪﯾﻢ
ﭘﺲ از آن اﮔﺮ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﻧﺪاﻧﯿﻢ ،ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﮐﻪ
١
ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺧﺪا وﺟﻮد دارد.
 -١ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﻓﺮار ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺎ ﻃﺮح ادﻋﺎی »وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﻣﯽﻣﯿﺮد
) «(When God is diedﺑﺎ ﺟﺎھﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎورﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ:
»اﻧﺴﺎنھﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از درک و ﺗﺒﯿﯿﻦ درﺳﺖ ﻋﻠﺖھﺎ ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺜﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎرش ﺑﺎران ﯾﺎ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ...را درک ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﺪﯾﺪھﺎ را ﺑﺎ او ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ وی ،او را
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻗﺮون ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻞ ﺗﻤﺎم ﭘﺪﯾﺪهھﺎ و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
ﻣﮑﺸﻮف ﺷﺪهاﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن از ﻋﻠﺖ ﺗﻤﺎم ﭘﺪﯾﺪهھﺎ آ ﮔﺎه ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻋﻠﺖ ﭘﺪﯾﺪهای ﭼﻮن زﻟﺰﻟﻪ،
راﻧﺶ زﻣﯿﻦ و ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ،ﻣﺮﮐﺰ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﺪا« اﯾﻦ ادﻋﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﯽ اﺳﺎس و
ﭘﻮچ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای رد آن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ و رﯾﺎﺿﯽ و ...اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎی ﺷﮕﺮف در ﻋﻠﻢ و
ﺻﻨﻌﺖ ،ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪا ﺑﺎور داﺷﺘﻪ و ﺑﺪان اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ »ﻻﻧﮕﻪ«
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ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺳﺎده؛ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﻢ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد )از ﺧﻮدش( درﺳﺖ ﺷﺪه و ّﺑﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،آن را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ّﺑﻨﺎ ﻓﺎرس ﺑﻮده
ُ
ﯾﺎ ﮐﺮد ،ﺟﻮان ﺑﻮده ﯾﺎ ﭘﯿﺮ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮده ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن .ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﻪ ھﯿﭻ
ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ،ﻏﯿﺮ از ّﺑﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺶ آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪارم و )ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ھﻢ( ھﯿﭻ ﻟﻄﻤﻪای ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽزﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽرود  -ﻧﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ -
ً
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﻧﻪ ﻣﺎﮐﯿﺎن ،آن ھﻢ ﻣﺜﻼ ده ﯾﺎ دوازده داﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت
داﯾﺮهای روی ھﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ  -ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻪ ھﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  -ﻓﻘﻂ ﺑﻪ

ﻣﻮﻟﻒ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺻﺮﯾﺤﺎ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده و در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد
ً
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﺑﺪوا ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﮑﺸﻮف ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از
دﯾﻤﻮﮐﺮﯾﺖ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ ﺑﺰرگ و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ً
ﺻﺮﯾﺤﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺎدی ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ« )ﻧﻘﺶ ادﯾﺎن ص (٧٢از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎورﻣﻨﺪ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ارﺳﻄﻮ ،اﻓﻼﻃﻮن ،ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرث ،ﭘﺎﺳﮑﺎل،
ﻧﯿﻮﺗﻦ ،داروﯾﻦ ،ﭘﺎﺳﺘﻮر ،اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ و ...اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داروﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪی
ﺧﻠﻘﺖ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺧﻮد را در ﮐﺘﺎب »اﺻﻞ اﻧﻮاع ) «(The Origin of Speciesﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد
ﯾﮑﯽ از زﻋﻤﺎ و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان اﺻﻠﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ
داروﯾﻦ ،ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻪ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ داروﯾﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ،وﺟﻮد ﺧﺪا را ﺑﻪ وی ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪی ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻣﯿﺰ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ھﯿﭻ وﻗﺖ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آوردم دﺳﺘﺂوﯾﺰ ﻣﺎدﯾﺖ و اﻧﮑﺎر ﺧﺪا ﺷﻮد .زﯾﺮا ﻣﻦ
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪا را ﯾﮏ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﻻزم اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﭘﺪر
داروﯾﻦ ،آﻗﺎی روﺑﺮت وارﯾﻨﮓ در ﺳﺎل ١٨٢٥م ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ داروﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺮد روﺣﺎﻧﯽ
ﺷﻮد وی را ﺑﻪ داﻧﺸﺴﺮای ﻣﺴﯿﺤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و او در ﺳﺎل  ١٨٣١اﯾﻦ
رﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

دﻟﯿﻞ ﺣﺪوث
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اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ده  -دوازده ﺳﻨﮓ روی ھﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ھﺮﮔﺰ ﺗﺼﻮر
ً
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﮓھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ روی ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺜﻼ
ﺑﺎد آﻣﺪه و ﯾﮑﺴﺮه اﯾﻦ ﺳﻨﮓھﺎ را روی ھﻢ ﭼﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ھﻢ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ردﯾﻒ
اول ﺑﺎ ﺗﺼﺎدف ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ وزﯾﺪه و آنھﺎ را دور ھﻢ ﺟﻤﻊ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ،ﭼﯿﻨﺶ دوﻣﯿﻦ ردﯾﻒ را ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم ﻋﺎﻗﺒﺖ
ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ و ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ردﯾﻒ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮدن آن را ﺑﭙﺬﯾﺮم.
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ھﻢ اﯾﻦ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻢ ،ﺷﮑﺎف درب ﻣﺎﻧﻨﺪی ﮐﻪ در ﯾﮏ
ﻃﺮف آن وﺟﻮد دارد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .و آن ﺳﻮراخھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻗﺮار
داده اﺳﺖ ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻠﺤﻪاش را از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﮐﺮده و از آﻧﺠﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻃﺮف ھﻢ ﺳﻨﮕﯽ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻪی درﺧﺘﯽ ﺑﺮ روﯾﺶ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای
ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﯿﺰی روی آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ و ﻣﺸﺎھﺪات
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ درﺳﺖ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،آن را ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،آن ﮐﺠﺎ و اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺠﺎ!.
ﻣﺸﺎھﺪه آﺛﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺟﻮدی ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ
دارای ﻓﻌﻞ اﺳﺖ و ﺧﻮدش ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰھﺎ آﺛﺎری
ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﮫﻞ
ﺷﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد ﭼﯿﺰی ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد
ﻧﺪارد اﻣﺎ وﺟﻮد آن را ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮض وﺟﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﺸﺎن را
اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
ﻋﺪهای از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺗﺴﮫﯿﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻓﺮض
ّ
ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ اﺗﻢ وﺟﻮد دارد واﻻ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ اﺷﮑﺎﻟﯽ
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وﺟﻮد دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد ﮐﻪ :اﺗﻤﯽ ﺑﺎ آن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻪ آنھﺎ
ّ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ واﻻ اﻣﮑﺎن دارد ﭼﯿﺰی
ﺑﺪاﻧﮕﻮﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﺛﺎر و ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎ را دارد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ آﺛﺎر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ را اﺗﻢ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﭘﺲ در اﯾﻨﺠﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ دوم
ﻣﯽرﺳﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﺛﺎری ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد اﺗﻢ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ّ
واﻻ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد اﺗﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮﯾﻢ ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای درک ﮐﺮدن در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﭼﻪ
ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻧﯿﺮوی ﺑﺼﺮ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﺪ؟ ﭼﺮا ھﯿﭻ زﯾﺮک و داﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺶ
ﻣﯿﮑﺮوب را ﺑﺒﯿﻨﺪ؟ ﺧﻮب ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ در وﺟﻮد ﻣﯿﮑﺮوب ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ھﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ  -ﻣﮕﺮ دﯾﻮاﻧﻪ -
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدش زﺣﻤﺖ دھﺪ و دﺳﺘﺶ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻗﺪر و اﻧﺪازهی ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽداﻧﺪ ﭘﺎ از ﮔﻠﯿﻢ
ﺧﻮﯾﺶ دراز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ دﯾﺪن ﻣﯿﮑﺮوب را ﻧﺪارد .اﯾﻦ
را ھﻢ از ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺼﺮی ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوب ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺷﺘﺒﺎه ھﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺧﺪا را
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﺪ .آن ﻣﺸﺎھﺪه و دﯾﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻨﺎن اﺳﺖ.
َ
ﭘﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آﺛﺎر و ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا وﺟﻮد
دارد و ﺑﺪان ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﭘﺲ از آن دﯾﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا
او  -ﺧﺪا  -را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺣﻘﯿﻘﺖ آن را ﻧﯿﺰ درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ
ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ؟ و ﺳﭙﺲ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در
ﻣﺜﺎل ّﺑﻨﺎ  -ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ  -اﻧﺴﺎن ﺣﻖ دارد ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ّﺑﻨﺎی آن
ً
ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪای ﮐﺎش ّﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻢ

دﻟﯿﻞ ﺣﺪوث
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ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدی اﺳﺖ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻮرد از آنھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮوی
ﺑﺼﺮی را ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺑﺮای دﯾﺪن وی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ درﺑﺎرهی ﺧﺪا،
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺪا را ﻣﺎ
ﻣﻄﻠﺐ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻪ
ِ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﻧﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﺪه ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺑﺎ آن
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﺮﻫﺎن ﻧﻈﻢ
ِ
ﺑﺮای ﺗﻘﺮﯾﺮ دﻟﯿﻞ و ﺑﺮھﺎن ﻧﻈﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻧﻈﻢ« ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد .ﻧﻈﻢ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﺎ ﻧﯿﺮو و اﺳﺘﻌﺪادی ﻣﻌﯿﻦ
در ﺟﮫﺘﯽ ﻣﺨﺼﻮص و وﯾﮋه ﺑﺮای ھﺪﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ «.اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻧﻈﻢ اﺳﺖ .ﻧﻈﻢ در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺐ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻘﺪاری ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و
ﻧﺎﻣﻔﮫﻮم اﺳﺖ.
آن ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن در ﺳﻮرهی اﻻﻋﻠﯽ ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ:
ى َ ٢وٱ َّ�ِي قَ َّد َر َ� َه َد ٰ
﴿ٱ َّ�ِي َخلَ َق فَ َس َّو ٰ
ى ] ﴾٣اﻷﻋﻠﯽ» [۳-۲ :ھﻤﺎن

ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ )ﭼﯿﺰھﺎ را( آﻓﺮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ )آنھﺎ را ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﺮد و( آراﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﺮد و )ھﺮﭼﯿﺰی را آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ
اﺳﺖ آﻓﺮﯾﺪ ،و آﻧﮕﺎه آن را ﺑﻪ ﮐﺎری( رھﻨﻤﻮد ﻧﻤﻮد )ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ(«.

ھﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ دارای ﭘﯿﮑﺮی ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﯽ ﻣﻌﯿﻦ از ﻣﺎده و ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻣﻌﯿﻦ از
ﺻﻮرت اﺳﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد و ﻧﯿﺮوﯾﯽ در ذاﺗﺶ وﺟﻮد دارد و )ﻗﺎدر ﺑﻪ( ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮدن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﻘﻄﻪ و ھﺪﻓﯽ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﻧﯿﺰ
ً
ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﺜﻼ ﺧﯿﺎﻃﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻧﺎف ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺴﺎن را ﺗﺤﻘﻖ
ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﻪ آن ھﺪف ﻧﺎﯾﻞ آﯾﺪ .ﻣﯽرود و ﭘﺎرﭼﻪای را ﻣﮫﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎر اول
ﭘﺎرﭼﻪ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺷﻠﻮار ﺑﺪوزد .ﭘﺲ از آن ﺑﺎ آن
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،ﭘﺎرﭼﻪ را ﻣﯽ ُﺑﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ُﺑﺮﯾﺪ و
ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮد ،آن ﻗﺴﻤﺖھﺎ را ﺑﻪ ھﻢ وﺻﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ در
ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪﻧﺶ از ﺗﻌﺒﯿﺮھﺎﯾﺶ در ﻗﺮآن )اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ(
ﮐﻪ »ﺧﻠﻖ« ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻪ ُﺑﺮﯾﺪن ﭘﺲ از آن ﻣﯽآﯾﺪ» ،ﺑﺮء« ﺑﺮای ﺑﺮﯾﺪن
ﭘﺲ از ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻌﯿﻦ و »ﺗﺼﻮﯾﺮ« ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻮرت و ﮐﯿﻔﯿﺖ
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اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا

ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻠﻮار ﺑﺪان داده ﺷﻮد .ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦھﺎ ،ﺑﺮاﯾﺶ »ﺗﺴﻮﯾﻪ« ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽرود ،ﯾﻌﻨﯽ )ﺷﻠﻮار را( ﺑﺎ آن ﻃﺮح ذھﻨﯽ ﮐﻪ از ﺷﻠﻮار داﺷﺖ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ
ﻣﺴﺎوی و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و آن ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻣﺎدهای را
ً
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻠﻮار ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﮐﺎﻏﺬ ﯾﺎ ﻧﺎﯾﻠﻮن ﯾﺎ ...را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺷﻠﻮار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺎدهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد وﯾﮋهای
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻠﻮار اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ آن اﻧﺠﺎم داد.
از ﻃﺮﻓﯽ آن ﺧﯿﺎط ﻣﺎﻟﮏ آن ّﻗﻮه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ را ﺟﻤﻊآوری
ﮐﺮده و آن ّﻗﻮه را ﺑﺪانھﺎ ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎری دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم دھﺪ و آن
ھﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮود و ﻣﺎدهای را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دارای آن اﺳﺘﻌﺪاد و ّﻗﻮه ﺑﺎﺷﺪ.
ً
ﯾﻌﻨﯽ )ﻣﺜﻼ( ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ »اﻧﺪازهﮔﯿﺮی« و
» ُﺑﺮﯾﺪن« و »ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪﯾﺪ در آوردن« و »ﺑﺮاﺑﺮ)و ﺗﻨﻈﯿﻢ( ﮐﺮدن آن ﺑﺎ
ﻃﺮح« ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺷﻠﻮار وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ دارای ﻧﯿﺮو و
اﺳﺘﻌﺪادی ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ اﯾﻦھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﻠﻮار ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ،اﺳﺘﻌﺪاد و
ّﻗﻮهای ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ھﺪف ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ،ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ را ھﻢ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻠﻮار
ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن دوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﺳﺎزﮔﺎر
ً
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﺎ »ﭘﺎ« ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻠﻮار دارای دو ﭘﺎﭼﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ آﻧﮑﻪ وﻇﯿﻔﻪی ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ﺑﺎ ﺑﺪن وی ھﻢ
ً
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﺮد و ﺧﺎک ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺎرﭼﻪی ﺷﻠﻮار ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮد و ﺧﺎک ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ
و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اﯾﻦھﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ.
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﻠﻮار در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ وﻇﯿﻔﻪی ﺧﻮد  -ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﺳﺖ  -را

ﺑﺮﻫﺎن ﻧﻈﻢ
ِ

٥١

اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﮐﺘﺶ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ھﺪف ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ِ
ّ
آنھﺎ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ،ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ آنھﺎ ﮐﻪ ﻗﻮه و اﺳﺘﻌﺪادش اﺳﺖ
و در ﻗﺮآن »ﺗﻘﺪﯾﺮ  «١ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد و دوﻣﯿﻦ آنھﺎ »ھﺪاﯾﺖ«
اﺳﺖ) .ﯾﻌﻨﯽ( ﺣﺮﮐﺖ آن را ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ آن ﭼﯿﺰھﺎ ھﺪاﯾﺖ و ھﻤﺎھﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
َ َ
ﻗﺮآن در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ» :ﺧﻠ َﻖ« ،آن را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺎده را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﺮده و آن را ﺑﺮای ھﺮ ﻣﻮﺟﻮدی ﺟﺪا ﮐﺮده
َ
اﺳﺖ» .ﻓ َﺴ ﱠﻮی« ،ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺻﻮرت ﺑﻪ ھﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﻣﻮاد  -ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ
آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ و درﺧﺖ و ...را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد  -اﯾﻦھﺎ را ﺑﺎ آن ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ
ﺧﻮﯾﺶ داﺷﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد.
َ
ﺳﭙﺲ »ﻗ ﱠﺪ َر«؛ ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ ﺑﺎ ﻗﺪر و اﻧﺪازهای ﻣﻌﯿﻦ ،ﻧﯿﺮو و
َ
اﺳﺘﻌﺪادی ﺧﺎﺻﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﭘﺲ از آن »ﻓ َﮫ َﺪی« ،اﯾﻦ ﺑﺎر ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ را در
ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ و ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪف
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ )ﻓﺮآﯾﻨﺪ( »ﻧﻈﻢ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﯿﺰی
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ اﮔﺮ ﻣﺸﺎھﺪه
ً
ﮐﺮدﯾﻢ ،دﯾﮕﺮ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺎﻇﻤﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﻣﺼﻮر ،ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﯽ ّ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻠﻖ ﺑﯽﺧﺎﻟﻖ ،ﺑﺮء ﺑﯽ ﺑﺎرئ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﯽ ّ
ﻣﺴﻮی ،ﺗﻘﺪﯾﺮ
ﺑﯽ ّ
ﻣﻘﺪر و ھﺪاﯾﺖ ﺑﯽھﺎدی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦھﺎ را ﻣﺸﺎھﺪه
ﮐﺮدﯾﻢ -اﮐﻨﻮن ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ را در ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ھﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﻢ -ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ را ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ .در ﻣﻮرد ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ )در ﻃﺒﯿﻌﺖ( ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ
ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ؟ اﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻗﺪر و اﻧﺪازهای ﻣﻌﯿﻦ از اﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﻮه.

٥٢

اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا

ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درﯾﺎﺑﯿﻢ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیھﺎی اﻧﺴﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد .ﭼﻮن ﮐﻪ
او ﻧﯿﺰ دارای ﻣﻮادی از ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺨﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ در ھﯿﭻ
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻧﺴﺎن ﺑﺮای رﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻓﯽ
در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را ھﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ )ﯾﻌﻨﯽ
ً
ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ( اﯾﻦ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻼ وﺟﻮد ﺧﻮد ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﯽ از اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ،دارای ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن
ﺗﻮازﻧﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ .اﯾﻦھﺎ اﻣﻮر دﻗﯿﻘﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦھﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده و ﻟﺬت-
ھﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺴﯿﺎری از آن ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل وﻇﯿﻔﻪی اﯾﻦ ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در آب ﺑﺮای آن ﮐﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
اول در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻣﻌﯿﻦ ،ﺑﻪ او از ﻣﺎده داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ از آنﮐﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ آب ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﮐﻢﺗﺮ از آنﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﺎھﯽ
ﺑﺮ ﺳﺮ آب ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﭼﻮن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ روی
آب ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺣﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﻇﺎھﺮی آن ﻧﯿﺰ ھﻢ ﭼﻮن ﻣﺮغ ﯾﺎ
ﮔﻨﺠﺸﮏ ﯾﺎ ﮐﺒﮏ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ  -ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﯾﻖ ﮐﻪ
وﻗﺘﯽ روی آب ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺪﻧﺶ روی آب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و
اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روی آب ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ از اﯾﻦھﺎ ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮھﺎﯾﺶ ﭼﻮن ﭘﺮھﺎی ﻣﺮغ و ﮔﻨﺠﺸﮏ و ﮐﺒﮏ
و ...ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ذات ﭘﺮھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺧﺼﻮص و وﯾﮋه اﺳﺖ و ﺑﺎ آب ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮده و
آن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ ھﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت
زﯾﺎدی در آب ﺑﺎﺷﺪ آب در ﺑﺪﻧﺶ ﻧﻔﻮذ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺒﻌﯽ از
ﻣﻮاد ﭼﺮب روی اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮاد ﭼﺮب از ﺧﻮد
ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و او آن ﭼﺮﺑﯽھﺎ را ﺑﺎ ﻣﻨﻘﺎرش ﺑﺮ روی ﭘﺮهھﺎﯾﺶ ﻣﯽﺳﺎﯾﺪ ﺗﺎ

ﺑﺮﻫﺎن ﻧﻈﻢ
ِ

٥٣

آنھﺎ را ﺑﺮای ﻋﺪم ﺟﺬب آب ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺎده ﺳﺎزد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ درون آب ﺑﺎﺷﺪ و
ً
ﺧﻮراک و ﻏﺬاﯾﺶ ھﻢ ﻃﺒﻌﺎ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار دارد ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻨﻘﺎرش ھﻢ ﭼﻮن
ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺮغ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻏﺬا ،دھﺎﻧﺶ ﭘﺮ از آب ﻣﯽﺷﺪ و اﮔﺮ
دھﺎﻧﺶ ﭘﺮ از آب ﺷﻮد ﺧﻔﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮای ﺧﻮردن ذرهای ﻃﻌﺎم ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﺪ
ً
ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی آب ﺑﻨﻮﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻠﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اوﻻ
ﻣﻨﻘﺎرش دراز اﺳﺖ ﭼﻮنﮐﻪ داﺧﻞ آب ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻏﺬا و ﺧﻮراک ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ دراز ﺑﺎﺷﺪ .دوم اﯾﻨﮑﻪ ھﻢ ﭼﻮن اره ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
وﻗﺘﯽ ﻣﻨﻘﺎرش را روی ھﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ آن ﻣﻘﺪار از آب ﮐﻪ ﺑﺪان ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد از
اﻃﺮاف آن رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ را
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﺎﮐﺮدﻧﺶ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد ﺑﯿﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ
ﭘﺮهھﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارد .ﻣﻼﺣﻈﻪی ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
ﻗﺎﺑﻞ درکاﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ وادار ﺳﺎزد.
اﻣﺎ )اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ( :ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎک و ﺧﺎﺷﺎک ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﮔﺸﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ )ﻧﻈﺎم( ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﺶ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﻣﻘﺪاری ﺧﺎک و ﺧﺎﺷﺎک ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره از آن ،اﯾﻦ )ﻧﻈﺎم( ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ،
)ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل( ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﻣﺮغ از آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﯾﺎ
ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ،ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ.
ادﻋﺎی ﺗﺼﺎدف ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ
ﺧﻮد
ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦھﺎ ِ
ِ
رﯾﺎﺿﯽ رد ﻣﯽﺷﻮد و آن ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﯾﮏ داﻧﻪ ﺳﻠﻮل و
ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ۱۰ ،ﺑﻪ ﺗﻮان  - ( ) ۱۶ﮐﻪ ﻋﺪدی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ -
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آن اﺣﺘﻤﺎلھﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺣﯿﺎت وﺟﻮد
دارد .ﺑﻘﯿﻪ اﺣﺘﻤﺎلھﺎ دﯾﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﺣﯿﺎت اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﻪ
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ﺣﯿﺎت ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ )وﺟﻮد وﺣﯿﺎت( اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه
ً
از روی ﺗﺼﺎدف ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ً
ﭼﻮن ﮐﻪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺜﻼ درون ﺟﻌﺒﻪای ،ﺗﻤﺎم ﺣﺮوف ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺒﺎ
وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺳﻪ  -ﭼﮫﺎر ﺣﺮف را ﺑﯿﺮون آورده و آنھﺎ را ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار
دھﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻠﻤﻪای از آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﻠﻤﻪاﯾﺴﺖ از ﭼﮫﺎر ﯾﺎ ﺳﻪ ﺣﺮف.
)اﮔﺮ( ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ )ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪای دﯾﮕﺮ( ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر آن ﻗﺮار دھﯿﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر
اﺗﻔﺎﻗﯽ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﻠﻤﻪای دﯾﮕﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺒﻠﯽ ھﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ و
ً
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوﻣﯽ و ﺳﻮﻣﯽ و ...ﺗﺎ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ و دو ﺟﻤﻠﻪ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﻧﺴﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ )ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮدن آن را( ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﮐﺘﺎﺑﯽ را
ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ  ۵۰۰ﺻﻔﺤﻪ دارد و ھﻤﮕﯽ آن ﻧﯿﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﺧﺎص ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﯽ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و
ﮐﯿﺴﻪای ﺑﺰرگ ﺑﻮد و ﺷﺨﺼﯽ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﺑﻮده و از آن ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﺮد
و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻗﺴﻢ
ﺧﻮردن و ﺗﺎﮐﯿﺪات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻨﺪ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ )اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺼﺎدف( را ﺑﺮای ﺣﺘﯽ ﺳﻪ ورﻗﻪی آن ھﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ
ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب  ۵۰۰ﺻﻔﺤﻪای.
ﭘﺲ )اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ( »ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎک و ﺧﺎﺷﺎک ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و
اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽھﺎ از آن
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ«  ،٢دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﭼﻪ وﺿﻌﯽ اﺳﺖ.
 -١ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮر )وﺟﻮد و ﺣﯿﺎت( ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺪار ﮐﻪ ﭘﺮ از آن ھﻤﻪ ﺳﻠﻮلھﺎﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺧﺎک و ﺧﺎﺷﺎک دارای ﺷﻌﻮر ﺑﻮده و از ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮده و
)ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی از ﺧﻮد ھﺴﺘﻢ .اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل
ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ دارای ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺮﻫﺎن ﻧﻈﻢ
ِ
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ﭘﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﺎرهای ﻧﯿﺴﺖ ﻏﯿﺮ از آﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد» :ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻢ و اراده
و ﻗﺪرﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﻘﺸﻪای ﻃﺮحرﯾﺰی ﮐﺮده و ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
و ﻧﻘﺸﻪ ،ﻣﻘﺪاری از ﻣﻮاد را ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻣﻌﯿﻦ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و آن را ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﺎص ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و آن را در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در
آورده ﺗﺎ وﻇﯿﻔﻪای وﯾﮋه و ﻣﺨﺼﻮص را اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات
ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﻮد.
ﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرهی ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎن
را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ،ﺑﺮاﯾﺶ وﺳﯿﻠﻪی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻻغ و ﻗﺎﻃﺮ و اﺳﺐ و ...ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﺎن ﮐﻪ در دﺷﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻓﻘﻂ اﻻغ ﯾﺎ
ﻗﺎﻃﺮ را ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
اوﻗﺎت ﺷﺨﺼﯽ در ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﭼﻮن ﺻﺤﺮای ﻟﯿﺒﯽ ﯾﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﯾﺎ آن ﺻﺤﺮاھﺎی
آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻔﺖ روز و ده روز راه ﻣﯽرود و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرود ﮐﻪ
ﻧﻪ ﮔﯿﺎھﯽ در آن وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ آب و ﻧﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ .و او ﻧﯿﺰ ﻗﺮار اﺳﺖ
وﺳﺎﺋﻞ و ﺑﺎری ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺧﻮب در
اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﻻغ و ﻗﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﻣﻮﺟﻮد دﯾﮕﺮی ﺧﻠﻖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ راه ﺑﺮود .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ
ﺷﺘﺮ وﺟﻮد دارد .اﮐﻨﻮن ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺘﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﺮای اﯾﻦ راه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن از ھﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﺘﺮ ﻣﯽﻧﮕﺮدد ﺑﺎز ھﻢ ﺷﮕﻔﺖ آور اﺳﺖ .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺷﺘﺮ ﭼﮫﺎر ﭘﺎی دراز دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﭘﺎی دراز ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ ﭘﺮ از ﺧﺎک و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر اﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﯽﺑﻮد ،ﺧﺎک و ﮔﺮو و ﻏﺒﺎر ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ را ﮐﻮر ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺎک و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر از ﻣﯿﺎن ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺑﻪ
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ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ ﻧﺮﺳﺪ .اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آن ،ﮔﺮدﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت و ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ را )در
ﺟﺎﯾﯽ( ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ُﺳﻢھﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺳﻢھﺎی
اﻻغ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎک ﻓﺮو رود .ﭼﻮن ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﺷﻨﺰار
ﺑﻮده و اﮔﺮ ُﺳﻢھﺎﯾﺶ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﺑﻮد در آن ﻓﺮو ﻣﯽرﻓﺖ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﭘﺎھﺎﯾﺶ را
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﭘﮫﻦ ﺷﺪه و ھﺮﮔﺰ در ﺧﺎک ﻓﺮو ﻧﻤﯽرود.
ﭘﺲ از آن ﻣﺸﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد و آن ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن
ﭘﺎھﺎﯾﺶ دراز اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﺑﺎر ﺑﺮ ﭘﺸﺘﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺎر ﺑﺮ روی آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻣﺸﮑﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﯿﺰد) .ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ(
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺮدﻧﯽ دراز ﺑﻪ وی داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از آن ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ھﻢ
ﭼﻮن ﯾﮏ اھﺮم آن را وﺳﯿﻠﻪای ﻗﺮار دھﺪ ﺑﺮای ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺒﺶ.
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦھﺎ ﻧﯿﺰ ،وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮد ﺑﻪ او داده ﺷﺪه
اﺳﺖ) .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل( ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﺧﻼف ﭼﺸﻢھﺎی اﻻغ و ﻗﺎﻃﺮ و ...دارای
دو ﭘﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از آنھﺎ را ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
دﯾﺪن را دارد ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﻋﯿﻨﮏ دارد و ﮔﺮد و ﺧﺎک ﺑﺪان وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﯾﺪن را دارد و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد .ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ
اﯾﻦ ﺷﺘﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﺑﻮد ﺧﻮراک و آب و ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﺶ ھﻢﭼﻮن اﻻغ و
ﻗﺎﻃﺮ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺧﻮب اول آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮد ﻻزم داﺷﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ
ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﺋﻞ را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﮐﯿﺴﻪای در ﺷﮑﻤﺶ ﺧﻠﻖ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ  -ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ  -ھﻔﺖ روز ﺗﺎ ده روز آب را در آن ذﺧﯿﺮه
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺬر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻻزم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ دو – ﺳﻪ ﻣﺸﮏ آب
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ .و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﮐﻮھﺎن  -ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺎز ﮐﻪ
در ﮐﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -ﺑﺮ ﭘﺸﺘﺶ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﺒﺎر ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ھﻔﺖ روز ﯾﺎ ده روز ﺧﻮراک ﻧﺪاﺷﺖ ،اﯾﻦ اﻧﺒﺎر ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ذوب
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ﺷﺪه و ﺑﻪ درون ﻣﻌﺪهاش راه ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺪﻧﺶ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﻼﺣﻈﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ،اﻧﺴﺎن را وادار ﺑﻪ ﺣﯿﺮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪی ﭘﻮچ »ﺗﺼﺎدف« رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺠﺎﯾﺐ و ﺷﮕﻔﺘﯽھﺎی ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻗﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪھﺎی راز ﺑﻘﺎ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎناﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را
ً
ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﯽآورد .ﻣﺜﻼ ﭘﺮﻧﺪهای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮش روی ﺗﺨﻢ
ﺧﻮدش ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﯽﮔﺬارد آن را ﻣﯽﺑﺮد و در ﻻﻧﻪی
ﭘﺮﻧﺪهای دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .ﭘﺲ از آن ،اﯾﻦ ﺗﺨﻢ در ﻻﻧﻪی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و
ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪهای دﯾﮕﺮ )اﻟﺒﺘﻪ از ھﻤﺎن ﺟﻨﺲ ﻣﺎدرش( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و او ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن
ﮐﺎر ﻣﺎدرش را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯽداﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﯽﮔﺬارد آن را ﺑﺮده و
در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دھﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه اﻟﮫﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ً
١
ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﻣﺎرھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺎرھﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺷﺪه و ﺑﺪان ﺟﺎ ﻣﯽروﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎز
ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﭽﻪای ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺨﻢ ﮐﺮده و
ﺗﺨﻢھﺎﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ( اﯾﻦ ﺑﭽﻪھﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ
ﺗﺎ زﻣﺎن ﺧﻮدش دوﺑﺎره ﺑﻪ آن ﻣﺤﻞ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﺧﻮدش
ﺑﺮای ﺑﺎر اول اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ از
اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ،ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ
آنھﺎ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮده و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد.
ﭘﺲ در ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ ،در ﯾﮑﯽ ﯾﺎ دو ﯾﺎ ...زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﮐﻤﯿﺖ ،اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﻦ و
ﭘﺲ از آن ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارد ،ﻧﻈﻢ ﻧﺎم دارد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
 -١اﻟﺒﺘﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ.
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اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا

ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد زﺣﻤﺖ زﯾﺎدی ﺑﺪھﯿﻢ ﻣﺎ را ﺑﺪان ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﻤﯽ
وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ھﻢ دﻟﯿﻞ »ﻧﻈﻢ« اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﮑﻢ و ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ
ﺑﻮده و ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺴﯽ )ﺑﯿﺎن و ﺗﻘﺮﯾﺮ آن( اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺷﺎره را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،آن ﻧﻈﻤﯽ ﮐﻪ در ﺳﻮرهی أﻋﻠﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا .ﭼﻮن
ً
اﺻﻼ در ﻗﺮآن ﻣﺴﺌﻠﻪی وﺟﻮد ﺧﺪا ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺟﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ھﻤﻪی ﺑﺸﺮ و در زﻣﺎن ﻧﺰول ﻗﺮآن ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺧﺪا را ﻧﻔﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ھﻢ ﺧﺪا را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ در
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ و ﻓﺮﯾﺎدرﺳﯽ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ھﻢ ﻣﯽﺷﻮد از )آن آﯾﻪ( ھﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
آﯾﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ وﺟﻮد دارد؟

در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ را ﻣﺘﺼﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﮏ
ﻧﻈﻤﯽ در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺎران
ﻣﯽﺑﺎرد و در ﺟﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺤﻄﯽ اﺳﺖ! در ﺟﺎﺋﯽ آﺗﺸﻔﺸﺎن اﺳﺖ و در ﺟﺎﺋﯽ
دﯾﮕﺮ ﺳﯿﻞ! و اﻟﺦ.
ﻣﻄﺮحﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻮالھﺎ اﯾﻦھﺎ را ﺑﻪ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ اﮔﺮ ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﺷﻌﻮر داﺷﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻋﺘﺮاض
ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻦ ﭼﺮا اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟! در ﺟﺎﺋﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﻗﺮار دارد
و در ﺟﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﺋﻮﭼﻮ ،در ﺟﺎﺋﯽ آﻧﺘﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺟﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﻢ
و ...و ﻣﻦ ﺑﺪان راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﮕﯽ ﯾﮏ ﺟﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ!.
در اﯾﻨﺠﺎ اﮔﺮ ھﻤﮕﯽ ﯾﮏ ﺟﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺿﺒﻂ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺼﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺮ وﺟﻮد ﻧﻈﻢ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎران در ھﻤﻪ ﺟﺎ
ﻣﺜﻞ ھﻢ ﺑﺒﺎرد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻢ درﺧﺖ و ﮔﯿﺎه و ...ﺳﺒﺰ
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ﺷﺪه و رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﺒﺎﺑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﭘﯽ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
آن اﺳﺒﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺒﻖ آنھﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت را
اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺒﻖ اﺳﺒﺎب ،اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﻼن ﺟﺎ ﺑﺮف ﺑﺒﺎرد و
در ﻓﻼن ﺟﺎ ﺑﺎران ھﻢ ﻧﺒﺎرد .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﻈﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .آن ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ اﺳﺒﺎب رﺑﻂ دھﺪ .وﮔﺮﻧﻪ اﮔﺮ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻮد و در ھﻤﻪ ﺟﺎ
ﺑﺎران را ھﻢ ﭼﻮن دوش ﻧﺎزل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺮهی زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره آب ﺑﺎران ﻓﺮا
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﭼﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮالھﺎ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دارای ﺗﻨﺪﻧﻈﺮی
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﻼن ﺟﺎ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ اﺳﺖ و در ﺟﺎﺋﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﺎران ﺑﺒﺎرد اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﻓﺴﺎد اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻓﻘﻂ از ﻣﺤﺪودهی آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮد.
ً
ﺣﺘﯽ از اﯾﻦ ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮﺗﺮ ھﻢ وﺟﻮد دارد .ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻣﺮوز ﮐﺎری دارد و
از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ و دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎران
ﻧﺒﺎراﻧﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﺎر دارد! ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ آﺧﺮ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺎرهای
ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ھﺴﺘﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻮ ﮐﺎرت را
اﻧﺠﺎم دھﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎرش ﺑﺎران اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد؟!.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﺣﺎدﺛﻪای ﮐﻪ روی ﻣﯽدھﺪ -از ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ آن -اﮔﺮ
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی درﺑﺎرهاش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ھﺴﺘﯽ
ھﻢﺧﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ً
ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﻣﺜﻼ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن و ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ دارای اﺳﺒﺎﺑﯽ اﺳﺖ .از
ﺳﻮال ﮐﺴﯽ و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ و از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻣﺎ و از ﮐﺴﺐ آ ﮔﺎھﯽ و از ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﺎن ﺑﻪ دﯾﻦ و ...ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ھﻢ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺒﺎب دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ وﻗﺘﯽ
ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ را ﺑﻪ ھﻢ ﻣﺮﺑﻮط و وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد از ﺧﻠﻖ اﻧﺴﺎن و
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ﺧﻠﻖ ﮐﺮهی زﻣﯿﻦ و ﺧﻠﻖ ﺳﻤﺎوات و ...ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ ﺑﺎ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ آن اوﻟﯽ
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺒﺎب آن ھﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و اﮔﺮ
اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺒﺎب آن ھﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و اﻟﺦ ،ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎم ھﺴﺘﯽ وﺟﻮد
ﻣﯽداﺷﺖ.
ﭘﺲ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺤﻄﯽ و در ﺟﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎران اﺳﺖ ،اﯾﻦھﺎ ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ
ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺰ ﺟﺎی ﻗﺤﻄﯽ و ﺑﺎران و ﺳﯿﻞ و
آﺗﺸﻔﺸﺎن و ...ھﺴﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮای آن اﻧﺴﺎن
ﺗﻨﮓﻧﻈﺮ ﻧﻈﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ واﺳﻊ و ﻋﻠﯿﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﯾﮑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﭼﻮن آن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم »اﺳﺒﺎب و ﻣﺴﺒﺒﺎت«
ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎده اﺳﺖ.

دﻟﯿﻞ وﺣﯽ )ﭘﺮﺑﺮﮐﺖﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ(
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از )ﺑﺮاھﯿﻦ اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا( دﻟﯿﻞ وﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﺟﺎی ﺑﺤﺚ در آن ﻧﯿﺴﺖ و آن ھﻢ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ آن
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮآن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺒﺪأﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای راھﻨﻤﺎﯾﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن وﻗﺘﯽ از اﻧﺠﺎم ﭼﯿﺰی ﻋﺎﺟﺰ و درﻣﺎﻧﺪه ﺷﺪ  -ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ -
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﯿﺰی ،اﺛﺮ و ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو دﻟﯿﻞ اﺳﺖ:
ﯾﺎ ﻃﺎﻗﺖ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪارد ﮐﻪ در آن زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ  ١ﺗﺎ اﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ
ﺑﻪ آن درﺟﻪ از ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﺪ.
ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ دو دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﯿﻨﻪای ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺟﺮﯾﺤﻪدار ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ »ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ« و
آن ﭼﯿﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و در آن زﻣﯿﻨﻪ ھﻢ ﺑﻪ او ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﺪھﯿﻢ و ھﻢ وی را
ﺑﻪ ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ دھﯿﻢ ،در اﯾﻦ زﻣﺎن اﮔﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺧﻮی و ﺧﺼﻠﺖ
ﯾﮏ ﯾﺎ دو اﻧﺴﺎن اﯾﻦ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ،ﮐﻞ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﺸﺎن ﻟﮑﻪدار و ﺟﺮﯾﺤﻪدار ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺘﺼﻒ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﺸﺎن وﺟﻮد دارد ﺑﺮای اﺛﺮﮔﺬاری در آن زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﻨﺪازﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ھﻤﻪ ﻃﻌﻦ و ﺳﺮزﻧﺶ ھﻢ ﭼﻨﺎن آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻧﺪ ﭘﺲ
 -١اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺪان دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ ﻧﺪارد.
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ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ) ،ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ( در
زﻣﺎن ھﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی )ﻋﻠﯿﮫﻢ اﻟﺼﻠﻮات واﻟﺴﻼم( ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
در آن زﻣﺎن ،ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان در آن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ در
ً
آن زﻣﺎن دارای ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ در زﻣﺎن ﻣﻮﺳﯽ÷ ِﺳﺤﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻗﺪرت ﺑﺸﺮ در آن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺠﺰهی ﻣﻮﺳﯽ÷
ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺤﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺤﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﺼﺎﯾﺶ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎر ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﺮا ﻣﻌﺠﺰه از اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد؟ ﭼﻮن اﮔﺮ
ﻣﻌﺠﺰه از ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در آن زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﺼﺺ
ﻧﺪارﯾﻢ و ﮐﺎر ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ و ﺗﻮ آﻣﺪهای و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺠﺰه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ.
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ )در آن زﻣﯿﻨﻪ( ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ آن درﺟﻪی ﺗﻮ ﻧﺎﺋﻞ
آﯾﯿﻢ .ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽﮔﯿﺮ اﺳﺖ ﻧﺰد ﮐﺴﯽ ﻣﯽرود ﮐﻪ
ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ و )ﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎی( ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﺬارد .و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻓﺮد ﻧﺠﺎر ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽﮔﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﯿﺎ و در زﻣﯿﻨﻪی
ﻧﺠﺎری ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎﯾﯽ در آن داری .ﻧﺠﺎر
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽﮔﯿﺮ در آن زﻣﯿﻨﻪ ھﯿﭻ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺪارد.
اﮔﺮ ﻣﻌﺠﺰهی ھﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی از آن ﻣﻮارد ﻧﻤﯽﺑﻮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان در آن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮدم از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦھﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻣﯽآوردﻧﺪ .ﭘﺲ )ﻣﻌﺠﺰه( از آن ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺮدم ھﺮ ﻋﺼﺮی ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان
ﺧﻮﯾﺶ را در آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺠﺰهی
ﻣﻮﺳﯽ÷ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوی ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی
ﻃﻨﺎب و ﭼﻮبدﺳﺘﯽ را ﺑﺎ ﻣﮑﺮ و ﺣﯿﻠﻪ ﻣﯽﺟﻨﺒﺎﻧﺪﻧﺪ و ﭼﻨﺎن اﻟﻘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺟﻨﺒﯿﺪن اﺳﺖ و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ
ﺑﻪ آن ﻣﺎری ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ھﻤﮕﯽ آنھﺎ را ﺑﻠﻌﯿﺪ .آن ﻣﺎری ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﻋﺼﺎ ﺑﻮد.

دﻟﯿﻞ وﺣﯽ )ﭘﺮﺑﺮﮐﺖﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ(
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ﭘﺲ ﺑﺮای اﯾﻦ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮآن و ﺟﻨﺒﻪھﺎی
اﻋﺠﺎز آﻧﭽﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ و ﺑﺎﻋﺚ و اﻧﮕﯿﺰهای دارد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﺠﺰ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺷﺪه و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ .ﺳﻪ ﺣﺲ و ﻧﯿﺮو در اﻧﺴﺎن
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ او را  -ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﻓﮫﻤﯿﺪن  -ﺗﻮان ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ:
 -۱ﯾﮑﯽ از آن ﺣﺲھﺎ ،ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ دو ﭼﯿﺰ از
آن ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ:
اﻟﻒ -ﻋﻠﻮم اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺑﯿﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن
ﺟﮫﺎﻧﺒﯿﻨﯽھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ب -ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﮐﻪ ﺑﻪ آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ھﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮآن» ،ﺑﺼﺮ« و »ﻗﻠﺐ«  ١ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺎورای آن ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ .ﭼﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺴﯽ در اﻧﺴﺎن
وﺟﻮد دارد  ٢و ﺑﺸﺮ ھﺮﮔﺰ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺮوﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﮐﻮﺗﺎھﯽ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ در دو زﻣﯿﻨﻪی ﻋﻠﻮم اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﭘﺲ اﮔﺮ )ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ دو ﻧﯿﺮو( ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در آن ﻋﺠﺰ
و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ )ﻗﺪرت ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﯿﺰی( را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ و
اﻣﺎ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۲ﺣﺲ دوم ،ﺣﺲ ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺸﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از »اﺣﮑﺎم« و
»ﺑﺎﯾﺪھﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪھﺎ« را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺳﻮم ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪھﺎ و
 -١و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺮدم» ،ﻋﻠﻮم اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ« و »ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ«.
 -٢ﺣﺘﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت وﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺲ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ )ﮐﻪ آن را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ( و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺴﺮت آن
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد )و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ( ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در آن زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ.
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اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا

ﻧﺒﺎﯾﺪھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 -۳ﺣﺲ ﺳﻮم ،ﺣﺲ ﺟﻤﺎلﺧﻮاھﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽدوﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﻪ »ھﻨﺮ« ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ُﺻ َﻮرش ﻣﺘﻨﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ھﯿﭻ دورهای از ادوار ﺗﺎرﯾﺦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪون ھﻨﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻨﺸﺄھﺎ در اﻧﺴﺎن ﺣﺲ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در آن زﻣﯿﻨﻪھﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ از آن درﯾﻎ ورزد.
ﯾﺎ ھﺮﭼﻪ ﻗﺪر در زﻣﯿﻨﻪھﺎی ھﻨﺮ ،ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ،ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻋﻠﻮم
اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ و ﺟﮫﺎﻧﺒﯿﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻌﺪاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آنھﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮد.
اﮐﻨﻮن ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪھﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ھﺴﺘﯿﺪ و
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪاﯾﺪ  -ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﻼﺳﻔﻪ و ھﻨﺮﻣﻨﺪان و
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران و ...ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪاﯾﺪ  -ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺟﮫﺎﻧﺒﯿﻨﯽ و ﺑﯿﻨﺸﯽ )ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ( ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و در زﻣﯿﻨﻪی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ و در زﻣﯿﻨﻪی ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺒﯽ
ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ و در زﻣﯿﻨﻪی ﻓﻦ و ھﻨﺮ ﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺮﺳﯿﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ
و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب )ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮآن( ﭼﻪ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد دارد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺘﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻋﻠﻤﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ و ﺧﺒﺮ دادن از ﻏﯿﺐ و ...ھﻤﮕﯽ از اﻋﺠﺎزھﺎی ﻣﮫﻢ ﻗﺮآن
ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﻌﻼ در ﺑﺨﺶ ﺟﮫﺎﻧﺒﯿﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪی رﻧﺞ ﺑﺸﺮ را
)در زﻣﯿﻨﻪی ﺟﮫﺎﻧﺒﯿﻨﯽ( ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺟﮫﺎﻧﺒﯿﻨﯽ و ﺑﯿﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ را ھﻢ ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﺎ ھﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ّ
در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن آن زﻣﺎن ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺘﻤﺪﻧﺎﻧﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻪ

دﻟﯿﻞ وﺣﯽ )ﭘﺮﺑﺮﮐﺖﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ(

٦٥

دور ﺑﻮده اﺳﺖ و ﯾﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻪ از

دوازدهﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﺑﻮده و از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ
در دﺷﺖ و ﺻﺤﺮا ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ١و در ﻃﻮل ﻋﻤﺮش ﻓﻘﻂ دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﺧﺎرج
از ﻣﮑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﻤﻮده ﮐﻪ آن ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهی ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﮑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﮫﺎﻧﺒﯿﻨﯽ و ﺑﯿﻨﺶ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺑﺸﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدش
ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ.
ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ آﻧﮑﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ آن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ،ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدم اﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن او راﺳﺘﮕﻮ ﺑﻮد و
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﻢ ،ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻣﮑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او را ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﭘﺎرهای اﺣﺘﯿﺎط  ٢ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
آن ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺸﻒ ﮐﺮده ،اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .٣
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
 -١ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ را ﻧﯿﺰ از ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﺑﺮد.
 -٢ﮐﻪ ﻣﺎ )در اﯾﻦ ﺟﺎ( ﻓﻌﻼ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن از آنھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻮدن ﻗﺮآن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻧﻈﺮﯾﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺎ ھﻤﯿﺸﻪ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ
آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺪانھﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ و آن ھﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و
آﺧﺮت و اﻣﺜﺎل اﯾﻦھﺎ اﺳﺘﺪﻻل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﺸﺮ در ﺣﺎل ﮐﺸﻒ
ً
آنھﺎﺳﺖ .اوﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻗﻌﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ در ﻧﻈﺮ
ً
ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻗﺮآن را ﻧﯿﺰ از دﻻﻟﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺎ زور ﮐﻨﺎر ﻧﺰﻧﯿﻢ.
 -٣و آن ھﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﻪ – ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﮕﻮﯾﺪ » -ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ )ﻗﺎﻧﻮن( را داﻧﺴﺘﻪ
و ﮐﺸﻒ ﮐﺮدهام« و ﺑﻪ آنھﺎ اﺷﺎره ﮐﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ )ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ( را ﺑﻪ
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ُ َ ّ ُ َّ ۡ َ َ َ َّ َ َ ُ َ ّ ُ َّ َ َ َ َ َّ
﴿ي�وِر ٱ�ل � ٱ�هارِ و��وِر ٱ�ه
ار � ٱ ۡ� ِل﴾ ]اﻟﺰﻣﺮ» [۵ :ﺷﺐ را ﺑﺮ

روز ،و روز را ﺑﺮ ﺷﺐ ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ«.
»ﺗﮑﻮﯾﺮ« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ ھﻢﭼﻮن ِﻓﺮ و ﺣﻠﻘﻪ ﮐﺮدن اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ
در ﯾﮏ زﻣﺎن دو ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﯽ .ﭼﯿﺰی را ھﻢ ﻣﯽﭘﯿﭽﺎﻧﯽ و ھﻢ اﺟﺰاﯾﺶ را
ﺑﻪ ھﻢ ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﯽ .ﭘﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺷﺐ را در روز و روز را در ﺷﺐ
ﺗﮑﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ  ١و اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ دور روز و روز ﺑﻪ دور ﺷﺐ ﺑﭙﯿﭽﺪ  ،٢اﯾﻦ اﻗﺘﻀﺎ
ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﺮوی ﺑﺎﺷﺪ و اﻻ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در زﻣﯿﻦ ﻣﺴﻄﺢ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ِ
ﭘﺲ اﯾﻦ ﯾﮏ اﺷﺎرهی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﺮوی اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ
آن ھﻤﻪ ﻗﯿﻞ و ﻗﺎل ﮐﻪ در ﻏﺮب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ .و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ
از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .٣
ﭘﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ» :آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎ آن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﯿﻢ از ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺎ ھﻤﻪی دﺳﺘﮕﺎهھﺎ

روی ﺧﻮد ﻧﻤﯽآورد و و ﺑﺮای )اﺛﺒﺎت ﯾﺎ ﺑﯿﺎن( ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ از آنھﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﺪ.
 -١اﻟﺒﺘﻪ )ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ھﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدم( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدن ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪای
دﯾﮕﺮ )اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد( و ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻋﻨﻮان
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ -ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﮕﻮﯾﺪ» -ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻘﺪر ﻣﮫﻢ اﺳﺖ و ﻣﻦ آن را درک ﮐﺮدهام ﮐﻪ )ﻣﺜﻼ( زﻣﯿﻦ ﮐﺮوی اﺳﺖ«
 -٢ﭼﻮن ﺷﺐ ھﻢﭼﻮن ﺑﺮﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روز ﺑﻪ دور آن ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ.
 -٣ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺒﯽ ﭼﻮن »إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن« اﺛﺮ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ» ،ﻣﻌﺠﺰة
اﻟﻘﺮآن« اﺛﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻟﺸﻌﺮاوی» ،اﻹﻋﺠﺎز اﻟﺒﯿﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘﺮآن« اﺛﺮ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻨﺖ
اﻟﺸﺎﻃﺊ» ،اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮﯾﻢ« اﺛﺮ دﮐﺘﺮ ﺣﮑﻤﺖ اﻟﺤﺮﯾﺮی» ،ﺗﺠﻠﯽ ﻗﺮآن در
ﻋﺼﺮ ﻋﻠﻢ« اﺛﺮ اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮؤوف ﻣﺨﻠﺺ ھﺮوی» ،داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﻋﺠﺎز ﻋﻠﻤﯽ در ﭘﺮﺗﻮ
ﻗﺮآن و ّ
ﺳﻨﺖ« اﺛﺮ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ راﺗﺐ ﻧﺎﺑﻠﺴﯽ و ...ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

دﻟﯿﻞ وﺣﯽ )ﭘﺮﺑﺮﮐﺖﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ(

٦٧

ً
و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻣﺜﻼ ﻓﻼن و ﻓﻼن ﭼﯿﺰ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ آﺛﺎرﺣﺲ ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺧﻼﻗﯽ .در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﯿﺰی
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﻢ .ﭼﻮن ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،اﺣﮑﺎم
ﻗﺮاردادیاﻧﺪ .ﻗﺮارداد از آنھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑﺼﺮ« ﯾﺎ »ﻗﻠﺐ« آنھﺎ را درک
ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺮارداد وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺑﺎ ھﻮس و آرزو ﺑﺮای
ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮارداد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﭘﻮچ ﺑﻮده و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺗﺎرﯾﮑﯽ و
ﺟﮫﺎﻟﺖ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻗﺮاردادھﺎ را ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت-
اﻧﺪ از آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺴﺎن ،اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﺮﮐﺖ
ﺗﻤﺎم اﺟﺰاء اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ و ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آن اﺟﺰاء و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن،
آ ﮔﺎھﯽ دارد .ﭘﺲ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ )ﺷﺨﺺ اﺧﯿﺮ( اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﻣﺸﺨﺺ و
آﺷﮑﺎر ﮐﺮده و آن اﺣﮑﺎم را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارد .ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺣﮑﻤﯽ ﺻﺎدر
ﮐﺮده و »ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪی« ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ و  -ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ  -ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ )ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد( ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎﻧﺶ وﺟﻮد
دارﻧﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﺪ .ﭼﻮنﮐﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ّ
ﻋﻠﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ،ﻋﻠﺖ اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﻣﻌﻠﻮل ﯾﺎ دو ﭼﯿﺰ
ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﻣﻌﻠﻮلاﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی اﺳﺘﺪﻻل وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﻪ ذھﻨﺶ ﺧﻄﻮر ﮐﺮد آن ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ )ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن(
ً
ﺑﻪ ذھﻨﺶ ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺗﺸﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،دود ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ذھﻨﺶ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ؛ ﭼﻮن ﮐﻪ دود از آﺗﺶ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در روز ،دودی را
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ،آﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ذھﻨﺶ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ دود ﻧﺎﺷﯽ از آﺗﺶ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﯿﺎن دو ﭼﯿﺰ راﺑﻄﻪی ﻋﻠﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺨﺺ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ ﭼﻮن اﺳﺘﺪﻻل آن اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ
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ذھﻨﺶ رﺳﯿﺪ او را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼزﻣﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
دو ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮر ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ،وی را ﺑﻪ دوﻣﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺳﺎدهﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﺮ و ﻗﻠﺐ ﻗﺎدر ﺑﻪ
درک آن اﺳﺖ و آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪانھﺎ اﺣﮑﺎم »ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ« و »ارزش اﺧﻼﻗﯽ«
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﯿﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭼﺮا؟ ﭼﻮن اﮔﺮ ارﺗﺒﺎط
ﻋﻠﯿﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ وﺟﻮد دارد ﭘﺲ آن ﻣﻮﺟﻮد از ﻗﺒﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺷﺮطﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ھﺴﺘﯽ .اﮔﺮ راﺑﻄﻪی
ﻋﻠﯿﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در اوﻟﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﭘﺲ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در دﯾﮕﺮی ھﻢ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻮ اﺳﺖ؟ ﭘﺲ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﻃﯽ
ّ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮل آن ﯾﺎ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ واﻻ ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اوﻟﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ھﻢ وﺟﻮد ﻣﯽداﺷﺖ ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻮ وﺟﻮد دارد؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮ آﺧﺮ آن را ﻟﻐﻮ ﻧﮑﻨﯽ.
ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﺮ آﻧﭽﻪ در
ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺸﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ھﻤﮕﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ھﻮس ﻣﺘﺰﻟﺰل  -ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن از ﭼﯿﺰی ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد و ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻌﺪ از ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ  - ١ﺑﻮده و آن ﺑﺮ
ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺟﮫﺎﻟﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﺸﺮ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارد ﺗﺎ آن را ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﻗﺮآن
ﻧﯿﺰ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺧﻼﻗﯿﺎت و ارزشھﺎ و اﺣﮑﺎم ﺑﺎﯾﺪھﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪھﺎ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺪﻻل آنھﺎ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﻋﺘﺮاض ﺷﻮد
ﮐﻪ »اﯾﻦ از ﮐﺠﺎ راه اﺳﺘﺪﻻلﮐﺮدن اﺳﺖ؟!«

 -١و اﻣﺮوز ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺮاب را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮدا ﺑﺮاﯾﺶ
ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺣﻼل ﮐﻨﺪ .اﻣﺮوز ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﺪ
و ﻓﺮدا ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎ را ﺣﻼل ﮐﻨﺪ و. ...
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ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ )ﺻﺎدر ﮐﺮدن اﺣﮑﺎم( ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻠﻤﺶ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺮﮐﺎت ھﻤﻪی اﺟﺰای اﯾﻦ ﺟﮫﺎن را ﻣﺸﺎھﺪه
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ و در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﺠﺰ
ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪی ﻓﻦ و ھﻨﺮ ﻧﯿﺰ )ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ( در آن ﻋﺼﺮی
ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﯽ ﮐﻪ آن ﻣﺮدﻣﺎن داﺷﺘﻨﺪ »ﻓﺼﺎﺣﺖ و
ﺑﻼﻏﺖ«  ١ﺑﻮد .در آن زﻣﺎن ﻋﺮب ﺑﻪ اوج ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﺑﺎزار آن ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮔﺸﺖ) ،ﭼﻮن( ﺷﺎﻋﺮان از ﺷﺮم ﻗﺮآن،
ً
دﯾﮕﺮ ﺷﻌﺮ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و اﺻﻮﻻ ﺳﺮودن ﺷﻌﺮ ﭼﻨﺎن ﺿﺮﺑﻪای ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮان،
اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ اﻟﮫﺎم از ﻗﺮآن ﺳﺮودن ﺷﻌﺮ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ )ﻗﺮآن( ﮐﻼم ﻣﺤﻤﺪ ج اﺳﺖ،
َّ ٓ
ﭘﺲ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻗﯿﻞ و ﻗﺎل ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ؟! ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪ ھﻢ ﭼﻮن ﴿إِ�ا
َ ۡ َ َ
َ ۡ
أ� َط ۡي َ�ٰك ٱلك ۡوث َر  ﴾١و ﺳﻮرهای ﭼﻮن آن ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دھﯿﺪ!«
اﻣﺎ آنھﺎ ھﻢ زﯾﺮک  -زﯾﺮک ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ  -ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ھﻤﻪ ﺣﺎﻻت و
ً
دردﺳﺮھﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ھﻢ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ و دﻧﯿﺎ و
آﺧﺮت ﺧﻮﯾﺶ را ھﻢ از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از آن ﮐﺎرھﺎی ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ را
ﻃﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول ﻗﺮآن ،ﻟﻐﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ اوج
 -١ﻓﺼﺎﺣﺖ ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﮐﻼم ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﺎت در ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻮده و ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس
ﺳﺮﺟﺎی ﺧﻮدش ﺑﯿﺎن ﺷﺪه
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻼﻏﺖ ھﻢ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ روح و ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺨﻦ ِ
ﺑﺎﺷﺪ.
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اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا

ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﺑﺮاھﯿﻢ÷ در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﭘﺴﺮش ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ÷ را آورده و ﭘﺎﯾﮕﺎه دﻋﻮﺗﯽ را
در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺘﺮوک ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ اﻣﺘﯽ ﭘﺲ از آن از آنھﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
اﻣﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﯾﻦ ﻟﻐﺖ و زﺑﺎن
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول ﻗﺮآن ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن
ﺳﺮودن »ﻣﻌﻠﻘﺎت ﺳﺒﻌﻪ«  ،١آن ھﻔﺖ ﻗﺼﯿﺪهی ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ.

 -١ﻧﺎم ھﻔﺖ ﻗﺼﯿﺪهی ﻣﺸﮫﻮر از ﺷﺎﻋﺮان ﻓﺼﯿﺢ و ﺑﻠﯿﻎ ﻋﺮب ﮐﻪ از روی ﺗﻔﺎﺧﺮ ﺑﺮ دروازهی
ﮐﻌﺒﻪ آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ھﺮ دﯾﺎر ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﮑﻪ آن را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﮐﺘﺎب
»ھﻔﺖ ﭘﯿﮑﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ« ﻧﮕﺎرش دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ ص٩١و ٩٢درﺑﺎرهی ﻣﻌﻠﻘﺎت ﺳﺒﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ
آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻋﺮب ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﮫﺪ ﺟﺎھﻠﯿﺖ ،ھﻔﺖ ﻗﺼﯿﺪه از ھﻔﺖ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻘﺒﻮل
ھﻤﮕﺎن ﺑﻮد و آن ھﻔﺖ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﺷﻌﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻋﺮان رﺟﺤﺎن داﺷﺖ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ّ
ﻣﻌﺮف روح و ﻧﺸﺎط ﺣﯿﺎت ﻋﺮب ﺑﻮد ،از اﯾﻦ رو آنھﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ
آوﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ آنھﺎ را ﻣﻌﻠﻘﺎت ﺳﺒﻊ و ﮔﺎه ﺳﺒﻊ ﻃﻮال ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ«.
از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﻌﺎر ﺷﻌﺮا ﮐﻪ ﺟﺰء ﺳﺒﻌﻪی ﻣﻌﻠﻘﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ:
ﯾﮏ :اﻣﺮؤ اﻟﻘﯿﺲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﮐﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻘﻪی وی ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻊ زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻗﻔـــﺎ ﻧﺒـــﮏ ﻣـــﻦ ذﻛـــﺮی ﺣﺒﻴـــﺐ وﻣﻨـــﺰل

ﺑﺴــــﻘﻂ اﻟﻠــــﻮی ﺑــــﲔ اﻟــــﺪﺧﻮل ﻓﺤــــﻮم

ﺳﺮﻣﻨﺰل او در رﯾﮕﺴﺘﺎن
ﯾﺎر ﺳﻔﺮ ﮐﺮده و
ِ
»ھﻤﺴﻔﺮان ،ﻟﺤﻈﻪای درﻧﮓ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد ِ
ﻣﯿﺎن دﺧﻮل و َﺣ َ
ﻮﻣﻞ ﺑﮕﺮﯾﯿﻢ«.
دو :زھﯿﺮﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻘﻪی وی ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻊ زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﹲ
ـــــــــﻮ ﹶﻣﺎﻧ ﹺﹶﺔ اﻟــــــــــﺪﱡ ﱠر ﹺ
اج ﹶﻓﺎﻟـ ﹸﻤ ﹶﺘ ﹶﺜ ﱠﻠــــــــــ ﹺﻢ
ﺑﹺ ﹶﺤـ
ــــــــــﺔ ﹶﱂ ﹾ ﹶﺗ ﹶﻜ ﱠﻠـــــــــــ ﹺﻢ
ـــــــــﻦ ﹸأ ﱢم ﹶأ ﹾو ﹶﰱ ﹺد ﹾﻣﻨﹶـ
ﹶأ ﹺﻣـ
ﹾ
ﹾ
َ
»آﯾﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ درﺷﺘﻨﺎک ّدراج و ﻣﺘﺜﻠﻢ ھﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺧﺎﻧﻪھﺎیام اوﻓﯽ ،ﯾﺎر ﻋﺰﯾﺰ
ﻣﻦ ،ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟«.
ﺳﻪ :ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺣﻠﺰه اﻟﯿﺸﮑﺮی اﻟﺒﮑﺮی ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻌﻠﻘﻪی زﯾﺮ:
ــــــــﺎو ﻳﻤـ ﱡ ﹺ
ــــــــﻮا ﹸء
ﹸر ﱠب ﺛـ
آ ﹶذ ﹶﻧ ﹾﺘﻨﹶـــــــــــــــﺎ ﺑﹺ ﹶﺒﻴﻨ ﹺ ﹶﻬـــــــــــــــﺎ ﹶأ ﹾﺳـــــــــــــــﲈ ﹸء
ــــــــﻞ ﻣﻨﹾـــــــــ ﹸﻪ اﻟ ﱠﺜـ ﹶ
ﹴ ﹸﹶ
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زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ )ﻟﻐﺖ ﻋﺮب( ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ »ای ﺑﺸﺮی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﻓﻦ ھﺮﭼﻪ ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪای! وای ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪی
ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪای! ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪهای و دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوی .اﮐﻨﻮن )اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻧﺎم دارد( را ﮔﻮش ﮐﻦ .و
»اﺳﻤﺎء ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺟﺪا ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺘﺸﺎن ﻣﻼﻟﺖ اﻧﮕﯿﺰ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ از اﺳﻤﺎء ﻣﻠﻮل ﻣﯽﺷﻮد؟«.
ﭼﮫﺎر :ﻟﺒﯿﺪ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ )ﮐﻪ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﮔﺸﺖ و از ﺷﻌﺮ ﺳﺮودن دﺳﺖ
ﮐﺸﯿﺪ( ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻌﻠﻘﻪی زﯾﺮ:
ﺑﻤﻨــــــــﯽ ﹶﺗ ﹶﺄ ﱠﺑــــــــﺪﹶ ﻏﻮﳍــــــــﺎ ﻓﺮﺟﺎﻣﻬــــــــﺎ
ﻋﻔـــــــﺖ اﻟـــــــﺪﻳﺎر ﳏﻠﻬـــــــﺎ ﻓﻤﻘﺎﻣﻬـــــــﺎ

»ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺑﺎران ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻟﺨﺘﯽ ﻣﯽآرﻣﯿﺪﻧﺪ و ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ درﻧﮓ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،وﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪه و آﺛﺎرﺷﺎن ﻣﺤﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ .درﯾﻐﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ِﻣﻨﯽ ،ﺑﺮ
َ
داﻣﻨﻪی ﮐﻮهھﺎی ﻏﻮل و ِرﺟﺎم ،دﯾﮕﺮ اﺛﺮی از آنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﭘﻨﺞ :ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﮐﻠﺜﻮم ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻌﻠﻘﻪی زﯾﺮ:
ﹺ ﹺ
ــــــــــﻤﻮر اﻷﻧﹾـــــــــﺪﹶ ﹺرﻳﻨﺎ
وﻻ ﺗﹸــــــــــ ﹾﺒ ﹺﻘﻲ ﹸﺧ
ﻓﺎﺻــــــــ ﹶﺒ ﹺﺤﻴﻨﺎ
أﻻ ﹸﻫـــــــــ ﱠﺒﻲ ﹺﺑ ﹶﺼ
ــــــــﺤﻨﻚ ﹾ
ﹾ
ﹶ

»ھﺎنای ﺳﺎﻗﯽ ،ھﻨﮕﺎم ﺻﺒﻮح اﺳﺖ ،دﯾﺪه از ﺧﻮاب ﺑﮕﺸﺎی و از ﺳﺒﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺎم از
َ
ﺷﺮاب اﻧﺪرﯾﻦ را از ﻣﺎ درﯾﻎ ﻣﺪار«.
ﺑﺎده ﭘﺮ ﮐﻦ و
ِ
ﺷﺶ :ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻌﻠﻘﻪی زﯾﺮ:
ـــﺎﻫ ﹺﺮ ا ﹾﻟﻴ ﹺ
ــــــــﻼل ﹺﺑﱪ ﹶﻗ ﹺ
ﹶﺗ ﹸﻠـــﻮح ﹶﻛﺒـــﺎﻗﻲ ا ﹾﻟﻮ ﹾﺷــــــ ﹺﻢ ﰲ ﹶﻇ ﹺ
ـــﺪ
ــــــﺔ ﹶﺛ ﹾﻬـﻤـــــــ ﹺﹶﺪ
ﹺﳋـــــــــﻮﻟﺔ ﹶأ ﹾﻃ
ﹶ
ﹶ
ﹸ ﹶ
ﹲ ﹶﹾ
َ
»در ﺳﻨﮕﻼخ ﺛﮫﻤﺪ ،آﺛﺎر ﺧﯿﻤﻪ و ﺧﺮﮔﺎه ﺧﻮﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎلھﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ دﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎن
اﺳﺖ«.
ھﻔﺖ :ﻋﻨﺘﺮه ﺑﻦ ﺷﺪاد اﻟﻌﺒﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻌﻠﻘﻪی زﯾﺮ:
ﻫـــــﻞ ﻏـــــﺎدر ﹸ
اﻟﺸـــــﻌﺮا ﹸء ﻣـــــﻦ ﻣـــــﱰدم

أم ﻫـــــﻞ ﻋﺮﻓـــــﺖ اﻟـــــﺪار ﺑﻌـــــﺪ ﺗـــــﻮﻫﻢ

»آﯾﺎ ﻧﻐﻤﻪای ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮان آن را ﻧﺴﺮوده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻮای ﺷﺎﻋﺮ ﺷﻮرﯾﺪه ،آﯾﺎ ﭘﺲ از
ﺳﺮﻣﻨﺰل ﻣﺤﺒﻮب را ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ؟« )ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
آن ھﻤﻪ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ،
ِ
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اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﮐﻼم
ﮐﺠﺎ و آن ﯾﮏ ﮐﺠﺎ! دﯾﮕﺮ از ﺷﺮم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﺑﺪ.
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن )ﺑﺮھﻪ از زﻣﺎن( دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻟﻐﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺪان ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺗﻘﺼﯿﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﻋﻠﻮﻣﯽ ﭼﻮن
ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم و ...ﺷﺪﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در آن ﺣﺪ) ،ﻟﻐﺖ ﻋﺮﺑﯽ( را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ از آن ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرود.
اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ در آن زﻣﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻋﺮب از آوردن و
ﺳﺮودن ﭼﯿﺰی ھﻢ ﭼﻮن ﻗﺮآن در ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ درﻣﺎﻧﺪه ﺷﺪ ﭘﺲ از آن
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد واﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻓﺼﺎﺣﺖ و
ﺑﻼﻏﺘﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﭼﯿﺰی را )ﮐﻪ آورده ﺳﻮرهای ﭼﻮن ﻗﺮآن اﺳﺖ( ﺗﺼﻮر
ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﺎﮔﺮد ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺮآن
ﻋﻠﻮم ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﮕﺎرش ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮد
ﻗﺮآن )در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن( ﭼﻪ وﺿﻌﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦھﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺨﺶ آھﻨﮓ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻗﺮآن  - ١اﮔﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ  -اﯾﻦ
 -١ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻮده و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ زﯾﺎد روی آن ﮐﺎر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و )ﺗﻨﮫﺎ( ﺳﯿﺪﻗﻄﺐ/

ﻣﻘﺪاری در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﻗﺮآن )ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ( ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺒﺪأ آن را ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎده
اﺳﺖ) .ﻣﺆﻟﻒ(
ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻠﻤﺎت »آھﻨﮓ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ« را ﺟﻨﺎب اﺳﺘﺎد /ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
اﺳﺘﻌﻤﺎل آن دراﯾﻨﺠﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﮏ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻟﻐﻮی ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
آن را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎﻟﯽ درآن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ آنھﻢ ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ...:ﻧﻮای ﺧﻮش و ﻟﺤﻦ ﺷﯿﻮا و دﻟﻨﺸﯿﻦ و زﻣﺰﻣﻪ دﻟﺮﺑﺎی ﻗﺮآن ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻌﺮوف اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد)ُ .ﻣﺼﺤﺢ(

دﻟﯿﻞ وﺣﯽ )ﭘﺮﺑﺮﮐﺖﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ(
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اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪی آھﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ارﺗﺒﺎط
آھﻨﮓ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن و درک اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ آھﻨﮕﯽ ﺑﺎ روان اﻧﺴﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮده و ﮐﺪام
آھﻨﮓ
ﯾﮏ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد  ١ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﺑﺪان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ
ِ
ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ روان ﺑﺸﺮ دارد و ھﺮ آھﻨﮓ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﮫﺎ
ﮐﻤﺎﻟﺶ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻪ آھﻨﮓ ﻗﺮآن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﺑﻪ
آھﻨﮓ ﻗﺮآن ﮐﻤﺎل داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ دوری از آن ﻧﯿﺰ دارای ﻧﻘﺺ اﺳﺖ.
آھﻨﮓ ﻗﺮآن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ،دارای آھﻨﮕﯽ )وﯾﮋه( ﻧﯿﺰ اﺳﺖ.
ً
ﻓﻘﻂ اﺷﺎرهای ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ )ﻣﺜﻼ( در ﺳﻮرهی »اﻟﻨﺎس« ،ﭼﻮن
ﻣﺴﺄﻟﻪی وﺳﻮﺳﻪ اﺳﺖ و وﺳﻮﺳﻪ ھﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آھﺴﺘﻪ ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮای
ُ َ ُ
ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺮدم ،ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮد ﺳﻮره وﺳﻮﺳﻪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻧﻔﺮﻣﻮد »ﻗﻞۡ أ ُﻋﻮذ
َ ﱢ ﱠ
ﺎس * ﻣﻠﮑﮫﻢ إﻟﮫﮫﻢ«؟ ﭼﻮن ھﺪﻓﯽ در اﯾﻨﺠﺎ وﺟﻮد دارد.
ِﺑﺮب ٱﻟﻨ َِ
َ
َ
ُۡ ُ ُ َ ّ
َ ّ
ِك ٱ�َّ ِ
ب ٱ�َّ ِ
اس  ٢إِ� ٰهِ ٱ�َّ ِ
�
اس  ١مل ِ
﴿قل أعوذ بِر ِ
اس  ٣مِن ِ
َ ۡ
ۡ
� َّ
اس ٱ ۡ َ
اس  ٤ٱ َّ�ِي يُ َو ۡسو ُس � ُص ُدور ٱ�َّ
� َّنةِ َوٱ�َّ ِ
ِ
ِ
ٱل َو ۡس َو ِ
اس
ٱ
ِن
م
٥
اس
ن
ِ ِ
ِ
ِ
] ﴾٦اﻟﻨﺎس» .[۶-۱ :ﺑﮕﻮ :ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺮدﻣﺎن .ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ و ﺣﺎﮐﻢ
)واﻗﻌﯽ( ﻣﺮدﻣﺎن .ﺑﻪ ﻣﻌﺒﻮد )ﺑﻪ ّ
ﺣﻖ( ﻣﺮدﻣﺎن .از ﺷﺮ وﺳﻮﺳﻪﮔﺮی ﮐﻪ واﭘﺲ
ﻣﯽرود )اﮔﺮ ﺑﺮای ﭼﯿﺮهﺷﺪن ﺑﺮ او ،از ﺧﺪا ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاھﯽ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در
ﭘﻨﺎھﺶ داری( .وﺳﻮﺳﻪﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﯿﻨﻪھﺎی ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪ
ﻣﯽﭘﺮدازد )و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی زﺷﺘﯽ و ﮔﻨﺎه و ﺗﺮک ﺧﻮﺑﯽھﺎ و واﺟﺒﺎت
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ() .در ﺳﯿﻨﻪھﺎی ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ( از ّ
ﺟﻨﯽھﺎ و اﻧﺴﺎنھﺎ«.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻠﻤﺎت ھﻤﮕﯽ در ﺣﺎل وﺳﻮﺳﻪ ﮐﺮدن ھﺴﺘﻨﺪ .ﯾﺎ
ً
ﻣﺜﻼ در ﺳﻮرهی ﻧﺠﻢ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺳﻮره ،آﯾﺎت ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ »اﻟﻒ« ﺧﺘﻢ
 -١اﯾﻦ ادﻋﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻃﻊ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ و دﯾﮕﺮان ﺑﺮوﻧﺪ و آن را آزﻣﺎﯾﺶ
ﮐﻨﻨﺪ.

٧٤

اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ» .اﻟﻒ« در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ادا ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﻟﻄﺎﻓﺖ در آن
وﺟﻮد دارد و آن ھﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪهی
اﯾﻦ داﻋﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج( ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ھﻮی و ھﻮس اﺳﺖ ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ) .ﺧﺪاوﻧﺪ
در اﯾﻦ ﺳﻮره( ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎزﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم و ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر اﻧﺴﺎنھﺎ را
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیھﺎی ﻏﻠﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ دﻋﻮت ﺣﻖ
ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﭘﺮدازد و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ )را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ( و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ آﯾﺎت را ﺑﻪ »اﻟﻒ« ﺧﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﭼﻮﻧﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺮی را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ روی دھﺪ و –
ً
ﻣﺜﻼ -ﺳﯿﻼﺑﯽ ﻋﻈﯿﻢ در ﺣﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اﺳﺖ و وی ﺑﺎ دﺳﺘﭙﺎﭼﮕﯽ ﻣﯽدود
و ﻧﻔﺲ زﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪای ﻣﺮدم! ﮐﻨﺎر ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﻼﺑﯽ ﻋﻈﯿﻢ در راه اﺳﺖ:
َۡ َ َ
َ َ
َُ
َّ َ َ ٌ
ُ
َ
ون ٱ�ِ �شِفة ] ﴾٥٨اﻟﻨﺠﻢ.[۵۸-۵۷ :
﴿أزِف ِ
ت ٱ�زِفة  ٥٧ليس لها مِن د ِ
»ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺟﺰ ﺧﺪا ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻇﺎھﺮ و
ﭘﺪﯾﺪار ﮐﻨﺪ«.
ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﻟﻔﻆھﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ،
ﺧﻄﺮ در ﺣﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اﺳﺖ و ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﻣﯽدود ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺧﺒﺮ
دھﺪ .ﺣﺘﯽ ﮐﻠﻤﻪی » ﹺ
اﻵز ﹶﻓ ﹸﺔ« ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻄﺮی ﮐﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدی )ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از آن(

ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ و وﻗﺖ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن ﺳﺨﻨﺎن
ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ از آﺳﻮدﮔﯽ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای ﻣﯽرود و
ََ ۡ َ َ ۡ
َ
ِيث
د
�
ﭼﻮن وﻇﯿﻔﻪی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ﴿ :أف ِمن �ٰذا ٱ
ِ
ََ ُ ۡ َٰ ُ َ
ََ ۡ َ ُ َ َ َ ُ َ
َۡ َ َ
حكون َو� � ۡبكون  ٦٠وأنتم � ِمدون ] ﴾٦١اﻟﻨﺠﻢ.[۶۱-۵۹ :
ج ُبون  ٥٩وتض
�ع

دﻟﯿﻞ وﺣﯽ )ﭘﺮﺑﺮﮐﺖﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ(
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»آﯾﺎ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و در ﺷﮕﻔﺖ ﻣﯽاﻓﺘﯿﺪ؟ و آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ و
ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟ و آﯾﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻏﻔﻠﺖ و ھﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ؟«.
ً
ﺣﺴﺮت ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ھﺸﺪار را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ در آﯾﻪھﺎی
اﺧﯿﺮ ،ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» ،ﻧﻮن«ی ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽﮔﺬارد )و آنھﺎ
را ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ(.
ً
١
ﻣﺜﻼ -ﺑﻼﺗﺸﺒﯿﻪ -در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮودھﺎ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽھﺎ در آﺧﺮ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و
آھﺴﺘﻪ آھﺴﺘﻪ ﺻﺪای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و آواز را ﮐﻢ ﮐﺮده و ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ در آﺧﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮت از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .در اﯾﻦ ﺟﺎ:
ۡ ْ
﴿� � َوٱ�بُ ُدوا۩ ] ﴾٦٢اﻟﻨﺠﻢ» [۶۲ :اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺧﺪا را

ﺳﺠﺪه ﮐﻨﯿﺪ و او را ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ«.
ﮐﻪ »واو« ﺑﺪون »ﻧﻮن« آورده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ در آن اﺛﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،آن را ﺑﻪ آﺧﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ
ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ و آنھﺎ را رھﺎ ﮐﺮده و ﻣﯽرود.
اﯾﻦ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت در اﯾﻦ ﭼﮫﺎر زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و
ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ( .و ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ
آن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت )ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ّاﻣﯽ و درس ﻧﺨﻮاﻧﺪه( اﯾﻦ ﻗﺮآن را آورده
اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺎک ﭘﺎی ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺸﺮی
دﯾﮕﺮ  -ﮐﻪ او ھﻢ ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ ھﺰارم آنھﺎ ﺳﻮاد و داﻧﺶ
ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ  -آورده ،ﻧﺮﺳﻨﺪ؟!.
 -١ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻠﻤﺎت »آھﻨﮓ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ« را ﺟﻨﺎب اﺳﺘﺎد /ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
اﺳﺘﻌﻤﺎل آن در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﮏ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻟﻐﻮی ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
آن را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎﻟﯽ درآن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ آنھﻢ ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ...:ﻧﻮای ﺧﻮش و ﻟﺤﻦ ﺷﯿﻮا و دﻟﻨﺸﯿﻦ و زﻣﺰﻣﻪ دﻟﺮﺑﺎی ﻗﺮآن ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻌﺮوف اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد)ُ .ﻣﺼﺤﺢ(
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ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ راھﯽ ﺟﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ »اﯾﻦ ﻗﺮآن
ﮐﺎر ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺴﺖ« ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺘﯿﺠﻪای دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از آن ﻋﺎﯾﺪﻣﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد .و
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺸﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﺑﺸﺮ )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮدات دﯾﮕﺮ(
ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺑﺸﺮ اﻧﺪ:
ﻧــﻪ ﮐــﺎووس ﻣﺎﻧــﺪ ﻧــﻪ ﭘــﻮر ﭘﺸــﻨﮓ
ز ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺳـﺘﻢ ﮔﺮﯾـﺰد ز ﺟﻨـﮓ
اﯾﻦھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻮدن ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪا وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺧﯿﺮ ﭘﺮﺑﺮﮐﺖﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ .ﭼﺮا؟ ﭼﻮن در اﯾﻨﺠﺎ در ﯾﮏ زﻣﺎن ھﻢ
اﺛﺒﺎت ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﻼم ﺧﺪاﺳﺖ و ھﻢ وﺟﻮد ﺧﻮد ﺧﺪا ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد و
ھﻢ رﺳﺎﻟﺖ ،ھﻢ آﺧﺮت و ھﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن
اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮک ﺑﻮده و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن
ﻗﺮآن ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﯾﻌﻨﯽ دارای ﭼﻪ اﺳﻤﺎء و
ﺻﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ؟ آﺧﺮت ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﻮادث آﺧﺮت ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﺳﺎﻟﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻼﺋﮑﻪ و ﺟﻦ
و ...از ﺑﯿﻨﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ ھﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺸﺮ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻤﺎل ﺑﺪان ﻧﯿﺎز
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﮕﯽ را )ﻣﯽﺗﻮان( در اﯾﻦ ﻗﺮآن ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ آﻧﮑﻪ
ﺑﺪان ﮔﻮش ﻓﺮا دھﺪ و ﺑﺎ ﺳﻤﻊ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﺮآن ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻗﺮآن ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ
وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آن را درک ﮐﺮده و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد و آن را راھﻨﻤﺎی ﺧﻮﯾﺶ در
زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار دھﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽﺷﻮد.

اﺛﺒﺎت وﺟﻮد آﺧﺮت از ﻃﺮﯾﻖ دﻟﯿﻞ وﺣﯽ
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ و اﺛﺒﺎت ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮآن )از ﺟﺎﻧﺐ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
و( دارای ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ »دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﺑﺮای اﺛﺒﺎت وﺟﻮد آﺧﺮت ﭼﯿﺴﺖ؟« را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و راھﻨﻤﺎﺋﯽ ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.
ﻗﺮآن در دو زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای آﺧﺮت اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽآورد .ﯾﮑﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﺑﯿﺎن
اﻣﮑﺎن آن  ١و دﯾﮕﺮی در اﯾﻨﮑﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ.
اوﻟﯽ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاﯾﺶ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﺧﺮت ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :ﯾﺎ ﻧﺰد ﺧﺪا اﺷﮑﺎﻟﯽ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و او ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ذات ﻋﻤﻞ )آﺧﺮت(
ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪهﺷﺪن ﻣﺮدﮔﺎن ،ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﭘﻠﻪی اول ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اوﻟﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ آﺳﻤﺎنھﺎ
و زﻣﯿﻦ ﺑﺎ آن ھﻤﻪ ﻋﻈﻤﺖ را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،آﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺑﺮای ﻗﺪرﺗﺶ وﺟﻮد دارد؟ ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ،زﻧﺪه
ﮐﺮدن اﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ﴿ :أَ َو لَ ۡي َس ٱ َّ�ِي َخلَ َق ٱ َّ َ َ
ت
لس� ٰ� ٰ ِ
َ
َ َ ٰٓ َ َ ۡ ُ
َۡ َ َ
� َو ُه َو ٱ ۡ َ
� َّ� ٰ ُق ٱ ۡل َعل ُ
�ل َق م ِۡثل ُه �م بَ َ ٰ
َوٱ��ض بِ�ٰد ٍِر � أن
ِيم] ﴾٨١ﯾﺲ» [۸۱ :آﯾﺎ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺪرت ﻧﺪارد )اﻧﺴﺎنھﺎی ﺧﺎک
ﺷﺪه را دوﺑﺎره( ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ؟ آری! )ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ( ﭼﺮا
ﮐﻪ او آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﺑﺲ آ ﮔﺎه و داﻧﺎ اﺳﺖ«.
ﭘﺲ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ )ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪه ﮐﺮدن ﻣﺮدﮔﺎن( در ﺳﯿﻄﺮهی ﻗﺪرﺗﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻧﯿﺴﺖ.
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در ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم ،درﺟﻪای ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﮕﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ،
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﯿﺎت دادن ﺑﻪ ﻣﺮدﮔﺎن ﻧﯿﺴﺖ؟ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺎراﻧﺪن ﺑﺎران اﯾﻦ
زﻣﯿﻦ ﻣﺮده را دوﺑﺎره زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﮔﯿﺎه و درﺧﺖ ﺣﯿﺎت ﺑﺪھﺪ
ﭘﺲ آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﯿﺎت ﺑﺒﺨﺸﺪ؟ ﺣﯿﺎت ،ﺣﯿﺎت اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻮﻋﯽ از آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻮع دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ.
َ
َّ
َ َ َ َ ُ ّ َ َّ َ ۡ ۡ َ
� نَ ٗ
ار�] ﴾...ﯾﺲ» [۸۰ :آن ذاﺗﯽ ﮐﻪ
﴿ٱ�ِي جعل ل�م مِن ٱلشج ِر ٱ�خ ِ
از درﺧﺖ ﺳﺒﺰ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﺗﺶ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ«.
و در ﺟﺎھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﭼﻮن ﺳﻮرهی »ق« ﺑﺮای دﻟﯿﻞ اول ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ
َ َ َ َ ُ ْ َ َّ ٓ َ َ
ُ
َ َّ َّ
ََۡ َََۡ
وج
﴿أفل ۡم ينظ ُر ٓوا إِ� ٱلس َماءِ ف ۡو� ُه ۡم كيف بني�ٰ َها َوز��ٰ َها َوما ل َها مِن ف ُر ٖ
ُّ
� َز ۡو� بَ
ِيها َر َ
� َوأَ� َب ۡت َنا � َ
َ ٦وٱ ۡ�َ� َض َم َد ۡد َ�ٰ َها َو َ� ۡل َق ۡي َنا � َ
َ
ٰ
ِ
ِن
م
ا
ِيه
�
يج ٧
ه
ِ ٖ
ِ
ى ل ُ ّ َ ۡ ُّ
َ� ۡب ِ َ
� ٗة َوذ ِۡك َر ٰ
ِيب ] ﴾٨ق» [۸-۶ :آﯾﺎ آﻧﺎن )ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ
ِ� �ب ٖد من ٖ
ِ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و( ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﻨﮕﺮﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهاﯾﻢ و
آراﺳﺘﻪاﯾﻢ و ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﻠﻞ و ﺷﮑﺎﻓﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ؟ و زﻣﯿﻦ را ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪهاﯾﻢ،
و در آن ﮐﻮهھﺎی ﻣﺤﮑﻢ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺋﯽ را ﻓﺮو اﻓﮑﻨﺪهاﯾﻢ ،و از ھﺮ ﻧﻮع ﮔﯿﺎه
ﺑﮫﺠﺖاﻧﮕﯿﺰ و ﻣﺴﺮتﺑﺨﺶ در آن روﯾﺎﻧﺪهاﯾﻢ) .ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ را آﻓﺮﯾﺪهاﯾﻢ( ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯿﻨﺶ و ﺑﯿﺪاری ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻤﻠﮕﯽ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺑﻪﮐﺎر)ی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ
ﺑﻪ ﺳﻮی آﻓﺮﯾﺪﮔﺎرﺷﺎن ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ(«.
اﯾﻦ ﺑﺮای دﻟﯿﻞ اول اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﻣﻼﺣﻀﻪ ﺷﻮد و
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن درک ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن ﮐﺎرھﺎ را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دھﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻮرد دوم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

اﺛﺒﺎت وﺟﻮد آﺧﺮت از ﻃﺮﯾﻖ دﻟﯿﻞ وﺣﯽ
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﴿ َونَ َّز ۡ�َا م َِن ٱ َّ
لس َما ٓءِ َما ٓ ٗء ُّم َ�ٰ َر ٗ� فَأَ� َب ۡت َنا بهِۦ َج َّ�ٰت َو َح َّ
ب ٱ َۡ
� ِصي ِد ٩
ٖ
ِ
َ
ٗ ّۡ
ََۡ ٗ
َ َّ ۡ َ َ َ ٰ َّ َ َ ۡ ٞ َّ ٞ
َ َ َ
�ة َّم ۡي ٗتا ۚ ك� ٰل ِك
ضيد ّ ١٠رِ ۡزقا ل ِلعِ َبادِ� َوأ ۡحيَ ۡي َنا بِهِۦ ب
ت لها طلع ن ِ
وٱ�خل باسِ� ٖ
� ُر ُ
ٱ ُۡ
وج ] ﴾١١ق.[۱۱-۹ :

»و آب ﭘﺮﺑﺮﮐﺘﯽ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی آن ،ﺑﺎغھﺎ و داﻧﻪھﺎی
دروﮐﺮدﻧﯽ روﯾﺎﻧﺪﯾﻢ .و ﻧﯿﺰ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺧﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﻪھﺎی ﻣﺘﺮاﮐﻤﯽ از
ﻣﯿﻮه دارﻧﺪ .ﺗﺎ روزی ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺎ آن آب ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ ،زﻣﯿﻦ ﻣﺮده را زﻧﺪه
ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ .ﺑﯿﺮون آﻣﺪن )از ﮔﻮرھﺎ ﻧﯿﺰ( ھﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ«.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ و آن را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ آب ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺮده را زﻧﺪه ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺷﻤﺎ از
ﻗﺒﺮ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .از آن )زﻧﺪه ﺷﺪن ﺳﺮزﻣﯿﻦ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »اﺣﯿﺎء« ﻧﺎم
ﻣﯽﺑﺮد و از اﯾﻦ )زﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﺮدﮔﺎن( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺑﯿﺮون آﻣﺪن« .ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﻗﺪری ﺳﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺣﯿﺎت داده ﺷﺪ
اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﺋﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت وﺟﻮد دارد ﻓﻘﻂ
ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺷﻤﺎ از ﻗﺒﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر )ﯾﻌﻨﯽ
زﻧﺪهﮐﺮدن زﻣﯿﻦ( را اﻧﺠﺎم دھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﯾﮑﯽ ھﻢ ﺟﺎﻣﻪی ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
در ﭘﻠﻪی ﺳﻮم ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺧﻮب اﮐﻨﻮن آنھﺎ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮدﯾﻢ و ھﯿﭽﮕﺎه از آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﻤﺎ ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان
ﻧﮕﺸﺘﻪاﯾﻢ ﭘﺲ دوﺑﺎره ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﻤﺎ را زﻧﺪه ﮐﻨﯿﻢ:
ۡ
َ
َ
� ۡلق ٱ ۡ�َ َّول بَ ۡل ُه ۡم � لَ ۡبس ّم ِۡن َخلق َجدِيد َ ١٥ول َق ۡد َخل ۡقناَ
ينا بٱ ۡ َ
﴿أَ َ� َعي َ
ِ�
ٖ
ِ
ٖ
ِ ِ
ِ
ٖ
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َ
َۡ
َ
ۡ َٰ َ َ
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َۡ ُ ُ َ ۡ
ُ
� ُن أق َر ُ
ب إ ِ ۡ�هِ م ِۡن َح ۡب ِل ٱلورِ� ِد ١٦
�� َن َو� ۡعل ُم َما ت َو ۡسوِ ُس بِهِۦ �فسه ۖۥ و
ٱ ِ�
َ ۡ َّ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
َ
ّ
ُ
َ ٞ
َ
ۡ َ َ َّ ُ َ ّ َ َ
َ
لش َما ِل قعِيد َّ ١٧ما يَلفِظ مِن قو ٍل إِ�
� َوع ِن ٱ ِ
إِذ �تل� ٱلمتلقِي ِ
ان ع ِن ٱ� ِم ِ
ََ ۡ َ ٌ َ ٞ
ِيب عتِيد ] ﴾١٨ق» .[۱۸-۱۵ :آﯾﺎ ﻣﮕﺮ ﻣﺎ از آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺎﺟﺰ و
�يهِ ر�
درﻣﺎﻧﺪه ﺷﺪﯾﻢ؟ )ھﺮﮔﺰ؛( ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎز ھﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻧﻮ )و دوﺑﺎره( در
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ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪﻧﺪ .و ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﻣﺎ ،اﻧﺴﺎن را آﻓﺮﯾﺪهاﯾﻢ و وﺳﻮﺳﻪھﺎی ﻧﻔﺲ او را
ﻣﯽداﻧﯿﻢ؛ و ﻣﺎ از رگ ﮔﺮدن ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻢ .آنﮔﺎه ﮐﻪ آن دو ﻓﺮﺷﺘﻪی
ﻧﺸﺴﺘﻪ در راﺳﺖ و ﭼﭗ )آدﻣﯽ ،ﻧﯿﮑﯽھﺎ و ﺑﺪیھﺎﯾﺶ را( درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )و
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ() .اﻧﺴﺎن( ھﯿﭻ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﻤﯽآورد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻧﺰدش ،ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ
)ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ آن( ﺣﻀﻮر دارد«.
ﻣﮕﺮ از آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎ درﻣﺎﻧﺪه و ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮدﯾﻢ؟ ﺧﻮب اﯾﻦ ﺷﻤﺎﺋﯿﺪ
ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪهاﯾﻢ ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ )ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺘﺎن( دوﺑﺎره ﺷﻤﺎ را زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﻢ.
و اﺻﻮﻻ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎد آورد) ،ﺧﻮاھﺪ دﯾﺪ( ﮐﻪ ھﺮ روز و ھﺮ
ﻟﺤﻈﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮل زﻧﺪه در ﺑﺪﻧﺶ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ؟
و ﭼﻪ ﻗﺪر ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﯿﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟ و ھﺮ
ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻘﺪر )ﭼﺮﺧﻪی( ﺣﯿﺎت در ﻣﻮرد ﮔﯿﺎھﺎن و درﺧﺘﺎن روی ﻣﯽدھﺪ؟
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﮕﺮ ﺧﻮد و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﮐﻪ در آن ﭼﯿﻨﻪ  ١زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ھﻤﺎنھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﺧﺎک و ﮐﻮد ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ...ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن ﻣﮫﻢ ﻣﯽاﻧﮕﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﻪ
َ
»ﺧ ِﺼﯿ ٌﻢ ﱡﻣ ِﺒﯿ ٌﻦ«  ٢ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،آن ﻗﺪر ﺟﺴﺎرت ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎرهای اﺳﺒﺎب
ﭘﻮﺳﯿﺪه را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و )و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺗﻤﺴﺨﺮ آﻣﯿﺰ( ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ »ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦھﺎ را زﻧﺪه ﮐﻨﺪ؟«
آﺧﺮ ﺧﻮدش از ﭼﻪ ﭼﯿﺰی آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ھﯿﭻ ﮐﺪام از
اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺷﯿﺪ و ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ھﻤﻪی آنھﺎ از ﺑﯽﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ دﻻﺋﻞ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر )ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪه ﮐﺮدن
ﻣﺮدﮔﺎن( ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ھﻢ او ﻗﺪرت اﯾﻦ ﮐﺎر را دارد .اﯾﻦ از ﻣﺒﺤﺚ زﻣﯿﻨﻪی
 -١ردﯾﻔﯽ از دﯾﻮار ﮔﻠﯽ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٢دﺷﻤﻦ آﺷﮑﺎر )ﺳﻮرهی ﻧﺤﻞ ،آﯾﻪ.(٤ :
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ﺑﯿﺎن اﻣﮑﺎن.
و اﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪی وﺟﻮب آﺧﺮت ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﭼﯿﺰی ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﺮ واﺟﺐﺑﻮدن آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ
ﻧﺨﯿﺮ! ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺮط ﻟﺰوم ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد:
ﯾﮏ :آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮھﺎن ﻧﻈﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ:
ىَ ٢وٱ َّ�ِي قَ َّد َر َ� َه َد ٰ
﴿ٱ َّ�ِي َخلَ َق فَ َس َّو ٰ
ى] ﴾٣اﻷﻋﻠﯽ» [۳-۲ :ذاﺗﯽ ﮐﻪ

آﻓﺮﯾﺪ و ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎﺧﺖ .و ذاﺗﯽ ﮐﻪ )ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت را( ﻣﻘﺪر ﮐﺮد و
ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮد«.
ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﮫﺖدار ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ھﺮﭼﯿﺰی ﺑﺎ ّ
ﮐﻤﯿﺖ
و ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﻌﯿﻦ ،در ﺟﮫﺘﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪی ﻣﺸﺨﺺ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﮫﺖدار اﺳﺖ.
آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺎره از ﺟﮫﺖداری اﻓﺘﺎده و ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻣﻘﺼﺪی ﺑﻤﺎﻧﺪ و
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﯿﺎﻣﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻪ وﻗﻮع ﻧﭙﯿﻮﻧﺪد؟ ﺟﮫﺖداری ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ
دارد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯽﺟﮫﺖ ﺑﻮدﻧﯽ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪی آن ﻧﻔﯽ ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
دو :ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ دارای ﺗﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل »ﻟﯿﻞ و ﻧﮫﺎر«» ،ﺷﻤﺲ و ﻗﻤﺮ«» ،ﺳﻤﺎء و ارض«» ،ذﮐﺮ و اﻧﺜﯽ« و
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ:
ُ ّ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َّ ُ َ َ َّ َ
َ
� ل َعل� ۡم تذك ُرون ] ﴾٤٩اﻟﺬارﯾﺎت» [۴۹ :و
� � ٍء خلقنا زوج ِ
﴿ومِن ِ
از ھﺮ ﭼﯿﺰی دوﮔﻮﻧﻪ آﻓﺮﯾﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ«.
ﮐﻠﻤﻪی زوج در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻣﻮﺟﻮد وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ
ً
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ )ﻓﺮﺿﺎ( اﯾﻦ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﭘﺎرهای
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت را دارا اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ھﻢ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ و ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﻣﮑﻤﻞ
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ھﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻤﺎﻟﯽ از آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ١ .و ﻗﺮآن ﺑﺮای ھﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
ھﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ در ھﺮ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد دارد؟ آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻧﺴﺎنھﺎ -
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﺸﺎن -ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﯾﻌﻨﯽ دو ﻧﻮع ﺳﺮاﻧﺠﺎم
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻗﺮآن از اﯾﻦ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻧﻔﺲ
ﺧﻮد ﻧﻈﺮی ﺑﯿﻔﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺠﻮر و ﺗﻘﻮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻟﮫﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آن ﺷﺨﺼﯿﺖ و روح ،ﺑﺎ آن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻧﻮع ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺠﻮر و ﺗﻘﻮا ،راه ﺣﻖ و راه ﺑﺎﻃﻞ ،راه
ﺧﯿﺮ و راه ﺷﺮ ﺑﻪ او اﻟﮫﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد اﻟﮫﺎم ﺷﺪن و ﻧﺸﺎن دادن
آن ،ﺑﺪون ﻧﮫﺎﯾﺖ و ﺑﺪون ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ او اﻟﮫﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار دارد
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ راه را ﻃﯽ ﮐﺮده و آن ﯾﮏ را ﻃﯽ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ
وﺟﻮد روزی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ آنھﺎ را اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ آن ﮐﺲ ﮐﻪ راه
اﯾﻦھﺎ
ِ
ﺗﻘﻮا را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻓﺠﻮر را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
َ
َ ۡ ۡ َ َ َ َ َّ
َََۡ َ َ ُ ُ َ َ َ َۡ
َۡ
َ
َ
َ
ٰ
ٰ
﴿ َو�ف ٖس َو َما َس َّوٮ ٰ َها ٧ف�لهمها فجورها و�قوٮها ٨قد أفلح من ز�ٮها٩
َ
َوقَ ۡد َخ َ
اب َمن د َّسٮ ٰ َها] ﴾١٠اﻟﺸﻤﺲ» .[۱۰-۷ :و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ آدﻣﯽ ،و ﺑﻪ آن

 -١ﻣﺎﻧﻨﺪ زن و ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ را دارا ھﺴﺘﻨﺪ .اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺜﻼ در
ً
ﻣﺮد –ﻓﺮﺿﺎ -ﺣﺪود  ٨٠درﺻﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻋﺰم و ﺗﺼﻤﯿﻢ و  ٢٠درﺻﺪ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺎﺷﺪ و در زن ﺑﺮﻋﮑﺲ آن ﯾﻌﻨﯽ  ٢٠درﺻﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﻋﺰم و  ٨٠درﺻﺪ
ﻋﻮاﻃﻒ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ  ١٠٠درﺻﺪ اﯾﻦ دو ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ را دارا ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ
زن و ﻣﺮد ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ وﺣﺪت ﮐﺎﻣﻞ از اﯾﻦ دو اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
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ﮐﻪ او را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ )و ﻗﻮای روﺣﯽ وی را ﺗﻌﺪﯾﻞ ،و
دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﺟﺴﻤﯽ او را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ(! ﺳﭙﺲ ﺑﺪو ﮔﻨﺎه و ﺗﻘﻮا را اﻟﮫﺎم
ﮐﺮده اﺳﺖ )و ﭼﺎه و راه و ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ را ّ
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻘﻞ و وﺣﯽ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن
داده اﺳﺖ() .ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ!( ﮐﺴﯽ رﺳﺘﮕﺎر و ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﻔﺲ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را )ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻃﺎﻋﺎت و ﻋﺒﺎدات ،و ﺗﺮک ﻣﻌﺎﺻﯽ و ﻣﻨﮫﯿﺎت( ﭘﺎﮐﯿﺰه
دارد و ﺑﭙﯿﺮاﯾﺪ )و آن را ﺑﺎ ھﻮﯾﺪا ﺳﺎﺧﺘﻦ ھﻮﯾﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ رﺷﺪ دھﺪ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮد( .و
ﮐﺴﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ )و ﻓﻀﺎﺋﻞ و ﻣﺰاﯾﺎی اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﮐﻔﺮ و ﺷﺮک و ﻣﻌﺼﯿﺖ( ﭘﻨﮫﺎن ﺑﺪارد و ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،و )ﺑﻪ
ﻣﻌﺎﺻﯽ( ﺑﯿﺎﻻﯾﺪ«.
اﯾﻦھﺎ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ و ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ و ﻟﺬت ﺑﺨﺶﺗﺮﯾﻦ دﻻﺋﻞ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت وﺟﻮد
ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ.

ّ
ﻣﺴﺒﺒﺎت در ﺑﺎب زﻧﺪهﺷﺪن ﻣﺮدﮔﺎن
اﺳﺒﺎب و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮدهای زﻧﺪه
ﻧﺸﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،در ﻋﺎﻟﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺎ را زﻧﺪه ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد.
اﮐﻨﻮن ھﻢ ھﻤﻪی ﻣﻮﺟﻮدات را )ﺑﻪ ﻃﺮق ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ( زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﺲﻣﺎﻧﺪهھﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ را روی زﻣﯿﻦھﺎ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ آن
را ﮔﯿﺎھﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ و ...ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺴﺎن آنھﺎ را ﻣﯽﺧﻮرد و
اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدھﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﻣﺜﺎل زدم و ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از
آنھﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ واﻗﻊ ﺟﺪی ﻋﺮض ﮐﺮدم .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ )در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ(
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ﻣﺮدهھﺎ را »اﺣﯿﺎ« ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)اﻣﺎ زﻧﺪه ﺷﺪن ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺮدﮔﺎن( زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭘﺎداش و ﻋﺬاب
ﻧﮫﺎﯾﯽ را ﺑﺪانھﺎ ﺑﺪھﺪ .ﭘﺲ ﻗﯿﺎﻣﺖ ھﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ دوران آزﻣﺎﯾﺶ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﺮﭼﻨﺪ از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ
ﻧﺪارد اﻣﺎ از ﺟﮫﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﯿﺎتﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮده ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط
اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ »ﺷﻤﺎ روح را ﻏﯿﺮ ﻣﺎده ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ روح ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی اﺳﺖ
ً
ﭘﺲ ﭼﺮا در ﻓﺎﺿﻼب و در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﮑﺎنھﺎ و ﯾﺎ ﻣﺜﻼ در ﺣﯿﻮان ﻣﺮدار و ﮔﻮﺷﺖ
و ...ﮐﺮم و ﻣﻮﺟﻮدات از اﯾﻦ دﺳﺖ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﻞ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؟« .١
 -١در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺪم دﻗﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﻮال وﺟﻮد دارد و آن اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺷﻤﺎ روح را ﻏﯿﺮ
ﻣﺎده ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ« ﮐﻠﻤﻪی روح آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ
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اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا

ﮔﻮﯾﺎ )ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪهی ﺳﻮال( ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا ﻗﺼﺪ
اﻧﺠﺎم ﮐﺎری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮاﺳﻢ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ در ﮐﺎر
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس و ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ اﻋﻤﺎل او را ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺪﻓﻮع ﯾﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮدار و ...ﭘﺲ از ﺑﻌﻀﯽ ّ
ﺗﻐﯿﺮات و ﻓﻌﻞ و
اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺎره ﮐﺮﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت
ﺟﺎﯾﺸﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽﺧﺎص در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ و
ّ
ﮐﻤﯿﺘﯽ ﺧﺎص ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻗﺎﻟﺒﯽ آﻣﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ،آن
زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺑﻪ وی ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد.
ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ آن ﻣﻮاد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ آن
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎص در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﯿﺎت ﺑﺪانھﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد ﻃﺒﻖ
ﻧﻘﺸﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ دﺧﺎﻟﺘﯽ در آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او آن ذرات را ﺑﺎ
آن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﻈﻤﯽ ﺧﺎص در ﮐﻨﺎر آن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ،
ﺣﯿﺎت ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ )ﻧﻈﺎم و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی( ﮐﺎر ﺧﺪاﺳﺖ.
ﭘﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ )ﭼﯿﺰی( ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا در آن اراده
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ »ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﺷﺪ« در
اﺛﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﺎص از ﮐﺎر ﺧﺪا را در ذھﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ آن روح ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ
ﺧﻼف آن در ﻗﺮآن ﺑﺪان روح ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺣﯿﻮان ﮐﻠﻤﻪی »ﻧﻔﺲ« ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آن ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ درون اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﻗﺮار داده ﺷﺪه و
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﻏﺮاﺋﺰ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﯿﻮان را ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪ(...

اﺳﺒﺎب و ّ
ﻣﺴﺒﺒﺎت در ﺑﺎب زﻧﺪهﺷﺪن ﻣﺮدﮔﺎن
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ﭘﺲ اﻣﮑﺎن دارد ذرات و ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻃﺒﻖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آنھﺎ
ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای آنھﺎ وﺿﻊ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺧﺎص
ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و در اداﻣﻪ ﮐﺮم از آنھﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ دﯾﮕﺮ در ﮐﻨﺎر
ھﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺮم ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ دﯾﮕﺮ از آن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ اﻣﺎ )ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪهﮔﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت(
ﺗﺼﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دھﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻣﺰی اﺳﺖ .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺒﺎب ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ .اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮردن او را ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ را
ﮔﺮم ﮐﻨﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ آﺗﺶ )ﯾﺎ ھﺮﭼﯿﺰی ﭼﻮن آن( او را ﮔﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ
ً
ﮐﺴﯽ را ﺑﮑﺸﺪ او را از ﻃﺮﯾﻖ – ﻣﺜﻼ – ﮔﻠﻮﻟﻪی اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺳﺮ
ً
ﮐﺴﯽ را ﺑﺸﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ – ﻣﺜﻼ – ﯾﮏ ﺳﻨﮓ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ.
ﺗﺼﻮر ﻧﺸﻮد ﺧﺪا ﺑﺎ اﺳﺒﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ ّ
ﺿﺪﯾﺘﯽ دارد .اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻋﺎﻟﻢ را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ آن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم اﺳﺒﺎب و ﻣﺴﺒﺒﺎت ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
)ﯾﻌﻨﯽ( ﺑﻌﻀﯽ از ﭼﯿﺰھﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮای ﻧﺘﺎﯾﺠﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﭼﯿﺰھﺎ
ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺒﺒﺎﺗﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ از ﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎرھﺎﯾﺶ دور از اﺳﺒﺎب ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی
ﺧﻮد را اﻟﻘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦھﺎ را ﺑﯿﮫﻮده ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮاھﻪ ﺑﺮوﻧﺪ.
اﯾﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ اﺳﺒﺎﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آنھﺎ
ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎری را ﺑﺪون ﺳﺒﺐ اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ
ﻧﻔﺲ و ذات آن ﮐﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺳﺒﺐ ،ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ
ً
ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺳﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺳﺒﺐ و ّ
ﻣﺎدﯾﺎت ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؟! ذات
ﺳﯿﺮ ﺷﺪن ،ﺧﻮد از آنھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ّ
ﻣﺎدﯾﺎت -ھﻢ ﭼﻮن ﻣﻌﺪه و
ﺧﻮراک و - ...ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺧﻮد ﺧﺪا ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﻓﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ﺑﺎ اﺳﺒﺎب و
ﻣﺎدﯾﺎت در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﺎرھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ -ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی
ﻣﻌﺠﺰات -ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺒﺎب و ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن
ﮐﺮﻣﯽ ﮐﻪ از داﺧﻞ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮدار ﯾﺎ ...ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ اﺳﺒﺎب و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﮫﯿﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ،ﺧﺪا ﻧﯿﺰ اراده ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﺒﺒﺶ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﺳﺒﺎب را ﺧﻮد ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
را ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده و ﺑﻪ ارادهی او ﺑﻮده ﮐﻪ آن ﮐﺮم اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ آن ﮐﺮم ،ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ ﺟﻨﺒﻨﺪهای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺠﻨﺒﺪ ﺑﺎ ارادهی
وی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای درﺳﺖ ﮐﺮده و آن را ﺑﺮای ﺧﺪا ﻧﯿﺰ
ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺮداﻧﯿﻢ و ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ »ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ دﺧﺎﻟﺖ وی در آن
ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد دﺧﺎﻟﺘﯽ در آن ﻧﺪارد «.ﻧﺨﯿﺮ! اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﺮوﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
از ﭘـــﯽ اﻧﺠـــﺎم ﮐـــﺎری ﻣـــﯽرود
ﻗﻄــﺮهای ﮐــﺰ ﺟﻮﯾﺒــﺎری ﻣــﯽرود
)ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ( ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ
ذھﻦ ﺧﻮدش ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻃﺮﯾﻖ و روش ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار داده
ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﭼﯿﺰی دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ دﺧﺎﻟﺘﺶ ﺑﺮای وی ﻣﺸﮫﻮد ﻣﯽﺷﻮد و
آن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﮐﺮم از درون ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺤﺖ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و وﻗﺘﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد! و ﻓﻘﻂ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ّ
ﻣﺎدی در ﺗﮑﻮﯾﻦ آن
ﮐﺮم دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﻣﺎدی در آن دﺧﺎﻟﺖ داده ﺷﺪ دﯾﮕﺮ »روح«
ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽﺷﻮد!.
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﮐﺎر ﺧﺪاﺳﺖ و ﮐﺎر ﺧﺪا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم »اﺳﺒﺎب و
ﻣﺴﺒﺒﺎت« اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن ﻣﻮاد و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت و ﺟﺎ
ﺑﻪﺟﺎﯾﯽ و ...ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﺑﺪانھﺎ ﺗﻌﻠﻖ

اﺳﺒﺎب و ّ
ﻣﺴﺒﺒﺎت در ﺑﺎب زﻧﺪهﺷﺪن ﻣﺮدﮔﺎن
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ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﯿﺎت ﭼﯿﺰی اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .آﺧﺮ او )ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ( ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ و ﺗﺼﻮر ﮐﺮده ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ درون آن ﻟﺠﻦزار ﮐﺮﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻘﻂ
ﻣﺎدﯾﺎتاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ و ﺳﺎده
وﺟﻮد دارد و آن ھﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎدی در ﺣﯿﺎت و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن
آن ﭼﯿﺰ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﭘﺲ ﻣﮕﺮ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ؟! ﭘﺲ ﭼﺮا ﺣﯿﺎت
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؟!.
ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ھﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺣﯿﺎت
آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺧﺎص از آنھﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺣﺘﯽ ﭼﯿﺰی وﺳﯿﻊﺗﺮ از اﯾﻦ )ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ و آن ھﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ( ﻣﺎ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻣﺨﺼﻮص و
وﯾﮋه ھﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻪ آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آنھﺎ ﺟﺎﻣﺪات ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ و ﭼﻪ آنھﺎﯾﯽ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
اﺻﻞ
ﮐﻪ از آنھﺎ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ .در ِ
ِ
ﺑﺮای ﺧﻠﻖ اﯾﻦھﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ھﻤﮕﯽ ﻣﺸﺘﺮکاﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﺮا ﺑﻪ
ً
ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از آنھﺎ –ﻣﺜﻼ -ﺳﻨﮓ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ؟! و ﺑﻪ
ً
ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و -ﻣﺜﻼ -درﺧﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ؟! و ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎن و آب و ...؟!.
ھﻤﮕﯽ اﯾﻦھﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎم ﺗﺮﮐﯿﺐﺷﺪن) ،اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ( ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺨﺼﻮص در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺣﯿﺎت آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻨﮓ و درﺧﺖ و ...ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی دﯾﮕﺮ در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺣﯿﺎت وﯾﮋهای ﺑﺪانھﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﯿﺎت ﻧﺒﺎﺗﯽ و ﺣﯿﺎت ﺣﯿﻮاﻧﯽ.
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وﻗﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ ﺧﻠﻖ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﯾﮕﺮ و ﮔﯿﺎھﺎن و ...ﻧﯿﺰ ھﻤﮕﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﻖ آن ﮐﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درون ﻟﺠﻨﺰار ﻗﺮار دارد .ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ
ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﻮاد ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺣﯿﺎت
ﺑﺪانھﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ از ﻗﺒﻞ ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻮن ﺗﺮﮐﯿﺐ
آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﯿﺎت آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﻧﺴﺎن و ﮔﯿﺎھﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ...ﺑﺎ آن
ﮐﺮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻟﺠﻨﺰار ﺧﻠﻖ ﻣﯽﺷﻮد وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮکاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﯿﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺧﺎص در
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ،ﺣﯿﺎﺗﯽ وﯾﮋه ﺑﺪانھﺎ ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ھﻤﺎن ﻣﻮاد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ
ﺣﯿﺎت ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ھﻤﺎن ﻣﻮادی ﮐﻪ ﮔﯿﺎه از آﻧﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ و –
ً
ﻣﺜﻼ ﺑﻌﺪھﺎ  -ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ دوﺑﺎره در درون ﺑﺪن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺪانھﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ً
ﭘﺲ اوﻻ آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﻠﻖ آن ﮐﺮم ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﺗﻨﮫﺎ آن ﻣﻮاد و
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ آن ﮐﺮم
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ در آﻧﺠﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ از ﺧﺎرج )از ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت( ﺣﯿﺎت ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،روح در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آن »ﺟﺎن« ﮐﻪ در ﻣﻮﺟﻮدات -ﻏﯿﺮ از
َْ
اﻧﺴﺎن-وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻠﻤﻪ »ﻧﻔﺲ« ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده
ﻣﯽﺷﻮد.
ْ
َ
روح و ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ﭼﯿﺰاﻧﺪ .روح ﮐﻪ ﺑﺎ َر ْو ح و رﯾﺢ از ﯾﮏ
ﻣﺎده و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺑﺎد«  ١اﺳﺖ ﺑﻪ آن »ﺟﺎن«ی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺮک ﺑﻮدن ﺟﺴﻢ ،روح اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ
 -١ﮐﻪ ھﻮای ﻣﺘﺤﺮک اﺳﺖ و ﺣﺮﮐﺖ در آن وﺟﻮد دارد.
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وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وارد ﺟﺴﻤﯽ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺟﺴﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن و ﺑﺎ
ََ
َْ
ّﻗﻮهی ﻋﻠﻢ و اراده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﻠﻤﻪی ﻧﻔﺲ از »ﻧﻔﺲ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ََ
اﺳﺖ و ﻧﻔﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻔﺲ و ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن .ﺗﻨﻔﺲ ھﻢ ﺿﺮوریﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای
ﺑﻘﺎی ﺟﺴﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﯿﺎت آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روح در آن
وارد ﺷﻮد.
ﯾﻌﻨﯽ ﺿﺮوریﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺗﻨﻔﺲ اﺳﺖ و ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺲﮐﺸﯿﺪن وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺟﺴﻢ زﻧﺪه و ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ و روح در آن ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد .در
َْ
ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روح ،ﻧﻔﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺟﻨﺒﻪی ﺗﻌﻠﻖ و ارﺗﺒﺎط ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﺑﺪن را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و دﻗﺖ و ﺗﺄﻣﻞ در آن ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد َﻧ ْﻔﺲ ،اﯾﻦ ّ
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ روح درون اﯾﻦ ﺟﺴﻢ
ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ  ١ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ از ﻏﺮاﺋﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺻﻔﺎت و ﺧﺼﻠﺖھﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ روح ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ روح ،آن
روﺣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درون ﺑﺪن وارد ﺷﺪ ﻣﺠﺮد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻨﺠﺎ
اﯾﻦ روح ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آن روح ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﺼﺎل و ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ورودش
ﺑﻪ درون اﯾﻦ ﺟﺴﻢ ﺑﺪان اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ -ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺪان ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد-
ﻣﺘﺸﮑﻞ از آن روح ﮐﻪ ﺑﺪان وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪی اﯾﻦ ﺧﺼﺎل و ﺻﻔﺎت
ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ در اﺛﺮ ورود اﯾﻦ روح ﺑﻪ درون اﯾﻦ ﺟﺴﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ -راَْ
ﻧﻔﺲ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
َْ
اﻟﺒﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ اﻃﻼق ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎدی
ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺟﺴﻢ ھﺮ ﺳﯿﺰده ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد  ٢اﻣﺎ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اﮔﺮ  ۲۰۰ﺳﺎل ھﻢ ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدش
 -١اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ از آن دو ﭼﯿﺰی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺳﻠﻮلھﺎ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ھﺮ
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اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا

َْ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ« .و »ﻣﻦ« ﺗﻌﺒﯿﺮی اﺳﺖ از ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ از آن ﻧﻔﺲ  .١و در ھﺮ
ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﻮد »ﻣﻦ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ھﻢ ﭘﺎﯾﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ دﺳﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن ﮐﻠﻤﻪی »روح« ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ درون اﯾﻦ ﺟﺴﻢ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺸﺄﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﻠﻢ و اراده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪی ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ و ﻗﻠﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و اراده
ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺴﻢ ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ  ٢را ھﻤﺮاه ﮐﺮدﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ از اﯾﻦ
َْ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻔﺲ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻧﺪاران اﮔﺮ از ﻟﺤﺎظ
َْ
ﻟﻐﻮی ﺑﺮای آنھﺎ از »روح« ﯾﺎ »ﻧﻔﺲ« اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﭼﻨﺪان ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ در
ﻗﺮآن ﮐﻠﻤﻪی روح ﺑﺮای آنھﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ھﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﯾﮕﺮ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﺎدهای ﮐﻪ ﺟﺴﻢ آنھﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدھﺪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ آن ﻣﻮاد وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﯿﺎت
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ و ﺣﺎﻻت ﺟﺪﯾﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﻤﻮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و اﺣﺴﺎس و ﺣﺮﮐﺖ و...
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﻧﺎﻣﺶ را روح ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﯾﺎ ھﺮ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ،ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ً
ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ
ﻣﺜﻼ
ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده:
ِ
ﮐﻪ روی ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺗﺎﺑﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان
ً
ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﺎزﭘﺲ دادن ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ در اﺷﯿﺎء ﺑﺎ ھﻢ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﯿﺰی ﻣﺜﻼ
ﻣﺎﻧﻨﺪ درب ﺳﯿﺎه ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ را اﮔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار دھﯿﻢ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﻧﺪارد .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ آﯾﻨﻪای را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ ﮔﻮﯾﯽ
ﺳﯿﺰده ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -١ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
 -٢ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و از ﺧﻮد ﺑﻪ »ﻣﻦ« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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آﻓﺘﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ درون آﯾﻨﻪ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽﺷﻮد و آن ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در
روﺷﻨﺎﯾﯽ  ١اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ آﯾﻨﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻮب آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ھﻤﻪی اﯾﻦ اﺟﺴﺎم ﺗﺎﺑﯿﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﻌﮑﺎس آنھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوی ﺑﺮ روی ﮐﺮهی زﻣﯿﻦ )و ﻋﺎﻟﻢ(
ﭘﺮﺗﻮ اﻓﮑﻦ اﺳﺖ .ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮادی ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ وﯾﮋه و
ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﯿﺎت را
ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ؟!.
ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻮاد ﺑﺎ ھﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﯿﺎت ﺑﺪانھﺎ
ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ )و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﺪات( .ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮاد ﺑﺎ
ھﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آﻣﺎدﮔﯽ ھﻢ دارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﯿﺎت وﯾﮋهای ﺑﺪانھﺎ ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم )و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺣﯿﻮاﻧﺎت(.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺧﺪاوﻧﺪ در اﺣﯿﺎی ﻣﻮﺟﻮدات اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﺳﻨﻨﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮫﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻋﻨﺎﺻﺮی وﯾﮋه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﺑﺪان
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﯾﻦ را ھﻢ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد از اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻮﺷﯽ درون آب ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺮم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﺣﯿﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺣﺘﯽ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮار
دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺪ رﻣﺰی ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺳﺒﺎب و
ﻣﺴﺒﺒﺎت ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮش ﺑﻪ درون آب اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﭘﺲ از
 -١وﺣﺘﯽ در ﮔﺮﻣﺎ.
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ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺮم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  ١ﮔﻮﯾﯽ در دروﻧﺸﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ دﺧﺎﻟﺘﯽ در ﺣﯿﺎت ﻧﺪارد و ﭼﻮن ﺟﻮ و وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪ
ﻣﻮﺷﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﮐﺮم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ! دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد
ﺧﺪاوﻧﺪ در آن دﺧﺎﻟﺖ دارد؟!.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﺎن ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻮن ﺑﺮای ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮار
دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪون اﺳﺒﺎب ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﮐﺎرھﺎ ،اﺳﺒﺎب را اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺒﺎب ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ
اﮔﺮ آن ﻣﻮش ﺑﻪ درون آب اﻓﺘﺎده و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺮم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮش ﺑﻪ درون آب اﻓﺘﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در
ﺗﺮﮐﯿﺐ آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و آن اﺗﻢھﺎ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺨﺼﻮص
ً
 -١اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻣﻮش ﺑﻪ ﮐﺮم
ً
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﺗﺼﻮر ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ ﻇﺎھﺮا ﻓﻼﺳﻔﻪی ﻗﺪﯾﻢ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻪ آن
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻻﺷﻪی اﯾﻦ ﻣﻮش از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺮم
ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎدهی ﻏﺬاﯾﯽ
– ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻻﺷﻪی ھﻤﯿﻦ ﻣﻮش ﻣﺮده – را درون دو ﮐﯿﺴﻪ ﻗﺮار دھﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﮐﯿﺴﻪھﺎ ﺳﺮﺑﺎز و دﯾﮕﺮی ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﺬای درون ﮐﯿﺴﻪی ﺳﺮ
ﺑﺎز ﺑﻪ ﮐﺮم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻏﺬای درون ﮐﯿﺴﻪی ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﭙﺲ
اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ درون ﮐﯿﺴﻪ ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ
ﻗﺮار دارد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮده و ﺑﺮ روی آن ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﺨﻢھﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ
ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ – ﯾﺎ ﻻﺷﻪی ھﻤﯿﻦ ﻣﻮش – ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮده و ﮐﻢ ﮐﻢ آن
ً
را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺨﺺ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺮم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .در ھﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ھﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻓﺮض در
ﺳﺨﻨﺎن اﺳﺘﺎد ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻟﻄﻤﻪای وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن
اﺻﻞ ﺳﻮال و ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮ آن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺎد ھﻢ ﺑﺮ آن ﻓﺮض اﺳﺘﻮار
اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

اﺳﺒﺎب و ّ
ﻣﺴﺒﺒﺎت در ﺑﺎب زﻧﺪهﺷﺪن ﻣﺮدﮔﺎن
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ﺻﻔﺎﺗﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﺟﺪﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺮد آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﺮم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ً
اﯾﻦ ﻧﻈﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهای ﺧﺎص ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﯿﺎت
ً
آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺟﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آن ﻗﺮار داده اﺳﺖ و در آﻧﺠﺎ آن
ً
ﺟﻮ ﻣﺜﻼ آب اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺒﺎب ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺒﺎب ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮش ﺣﯿﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
ﮐﺮم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ.
ﭘﺲ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺎ آ ﮔﺎه ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ
و آن ھﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪون اﺳﺒﺎب ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﺳﺒﺎب رﺑﻂ داده ﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
در آن دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪارد .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺑﺎرش ﺑﺎران ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ آب ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ و ﺑﺨﺎر از آن
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎد آن را ﻣﯽﺑﺮد و در ﯾﮏ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﺮد ﺷﺪه و )در اﺛﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﻣﻌﯿﻦ( دوﺑﺎره ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ آب ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد و وﻗﺘﯽ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺒﺎب روﺷﻨﯽ ﺑﺮای آن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد دﯾﮕﺮ
آنھﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ! و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ً
دﯾﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﮐﺎره اﺳﺖ؟! و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﮐﻪ ﻧﺎآ ﮔﺎهاﻧﺪ  ١ﺑﻌﻀﺎ
اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ھﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ!.
ﮔﻮﯾﺎ )ﺗﺼﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ( ﻗﺮار اﺳﺖ اﮔﺮ ﺧﺪا ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دھﺪ آن را
ﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﯽﻧﻈﻢ و درھﻢ و ﺑﺪون ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺠﺎم دھﺪ! و در ھﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
و ﻧﻈﻢ ﺑﻮد دﯾﮕﺮ ﺧﺪا در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎرھﺎ را ﺑﺎ ﻧﻈﻢ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ .اﮔﺮ درک ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﻼﺣﻈﻪ
ً
ﻋﺎﻟﻢ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
 -١ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺧﻮد را ﺑﻪ ِ
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ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ﮐﻮﻣﻪای ﺧﺎک را ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻈﻤﯽ ﺑﺮای آن ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ درون ﻣﻌﺪه راه ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﭼﮑﯿﺪهای ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﻄﻔﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و از ﻧﻄﻔﻪ ﮐﻪ ﺗﺎزه آن ھﻢ ﭼﮑﯿﺪهای دروﻧﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺟﻮدی
ﺟﺎﻧﺪارﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ  ١اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽرود و ﺑﺎ ﻧﻄﻔﻪی دﯾﮕﺮ )ﻧﻄﻔﻪی زن(
ِ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺣﺎﻟﺖ
ﮔﻮﺷﺘﯽ و اﺳﺘﺨﻮان و دوﺑﺎره ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮ روی اﺳﺘﺨﻮان و ﺳﭙﺲ ﭘﻮﺳﺖ و ﺗﻤﺎم
اﺟﺰاء و اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺲ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﯿﺴﺘﯽ و ھﯿﭻ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ را
ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺒﺎب و ﻣﻘﺪﻣﺎت را ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦھﺎ
ﺷﯿﻮهی ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ در ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﮔﺮ اﺷﮑﺎﻟﯽ و
ﺳﻮاﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد آورد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎرش ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
در ھﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ اﺳﺒﺎب و ﻧﻈﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ  ٢ﭼﻮن
اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ.
)در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻣﮑﺎن دارد اﯾﻦ ﺷﺒﮫﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺴﺄﻟﻪی اﺳﺒﺎب و
ﻣﺴﺒﺒﺎت( ﺗﻤﺎم ﮐﺎرھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ و اﺳﺒﺎب اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﺪاوﻧﺪ! ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﻢ؟!.
ﻧﻤﻮﻧﻪی اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﯿﻢ .در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺮﺣﯽ را ﺑﺮای ﺧﻠﻖ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽرﯾﺰد
 -١اﺳﭙﺮم.
 -٢و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﻢ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ ھﻢ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﮫﻮم اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ درک ﻣﯽﺷﻮد.
)ﻣﺘﺮﺟﻢ(

اﺳﺒﺎب و ّ
ﻣﺴﺒﺒﺎت در ﺑﺎب زﻧﺪهﺷﺪن ﻣﺮدﮔﺎن
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ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮای ھﺮ ﻣﻮﺟﻮدی ﺳﺒﺒﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای آن
ﻃﺮح ﻧﯿﺰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺛﺮوت دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و ھﺮﮐﺲ ﻧﯿﺰ ﺗﻼﺷﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﯽ
دﺳﺖ ﻧﯿﺎﺑﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ھﻢ ﺷﺨﺺ و ھﻢ اﺳﺒﺎب ﺟﺰء ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اوﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺒﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺛﺮوت دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و
ھﺮﮐﺲ اﺳﺒﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺛﺮوت دﺳﺖ ﻧﯿﺎﺑﺪ .دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺠﻮر و ﺗﻘﻮا
و ...رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺑﻦ
راوﻧﺪی«  ١ﮐﻪ ﻇﺎھﺮا ﻓﺮدی ﺑﯽدﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ اﺷﻌﺎر از او ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و
آن ﻗﺪر ﺳﺮدرﮔﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ رزق و روزی ﺑﻪ اﺳﺒﺎب و ﻣﺴﺒﺒﺎت
ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .او در اﺷﻌﺎرش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻛـــﻢ ﻋﺎﻗـــﻞ ﻋﺎﻗـــﻞ أﻋــــﻴﺖ ﻣﺬاﻫﺒـــﻪ

وﺟﺎﻫــــﻞ ﺟﺎﻫــــﻞ ﺗﻠﻘــــﺎه ﻣﺮزوﻗــــﺎ

ﻫـــﺬا اﻟـــﺬي ﺗـــﺮك اﻻﻓﻜـــﺎر ﺣـــﺎﺋﺮة

وﺻـــــﲑ اﻟﻌـــــﺎﱂ اﻟﻨﺤﺮﻳـــــﺮ زﻧـــــﺪﻳﻘﺎ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭼﻘﺪر اﻧﺴﺎنھﺎی ﻋﺎﻗﻞ و ﻋﺎﻟﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻧﻌﻤﺖھﺎی
ﻣﺎدی و دﻧﯿﻮی ﺗﻤﺎم راهھﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻘﺪر اﻧﺴﺎنھﺎی ﻧﺎدان
و ﺟﺎھﻞ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ رزق و روزی ﺑﺴﯿﺎری در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻓﮑﺎر را ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﯽﮐﻨﺪ و داﻧﺎی ﻣﺎھﺮ را زﻧﺪﯾﻖ و ﺑﯽدﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
ً
 -١اﺑﻮاﻟﺤﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق اﺻﻼ اﯾﺮاﻧﯽ و از ﻣﺮدم راوﻧﺪ )ﻣﯿﺎن اﺻﻔﮫﺎن و
ﮐﺎﺷﺎن( ﺑﻮد .اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﻦ راوﻧﺪی ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺻﺪ و
اﻧﺪی ﮐﺘﺎب دارد .اﺑﻦ اﻟﻨﺪﯾﻢ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »او در اول ﻣﺮدی ﺧﻮشﺳﯿﺮت و ﻧﯿﮑﻮ ﻣﺬھﺐ و
ﺑﺎ آزرم ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺟﮫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﺻﻔﺎت ﺑﮕﺸﺖ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺘﺐ
او ﮐﻔﺮﯾﺎت اﺳﺖ « .ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ او ھﻨﮕﺎم ﻣﺮگ از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺎﻃﻠﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺗﻮﺑﻪ
ﮐﺮد .اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ )ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا

اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدان اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽدﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد .او ﺗﺼﻮر ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از
آﺳﻤﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﻃﻼ و روزی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد ﺑﯽﺧﺒﺮ از اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺒﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی )ﮐﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻼت( ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﺪاﻧﺪ ﻧﻪ
اﯾﻨﮑﻪ درھﻢ و دﯾﻨﺎر ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎزل ﮔﺮدد.
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او آنھﺎ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻋﺎﻟﻢ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ اﮔﺮ
ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺒﺎب را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او آنھﺎ را ﺟﺎھﻞ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدهاﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺒﺎب را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم اﺳﺒﺎب و ﻣﺴﺒﺒﺎت ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ اﺳﺒﺎﺑﯽ را ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ او را ھﺪاﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮑﯽ ھﻢ اﺳﺒﺎﺑﯽ را ﺑﺮای ﮔﻤﺮاھﯽ ﻣﮫﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ او را
ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ اﺳﺒﺎﺑﯽ را ﺑﺮای ﻋﺰت آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ او را
ﻋﺰت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﯾﮑﯽ ھﻢ اﺳﺒﺎﺑﯽ را ﺑﺮای ذﻟﺖ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ
او را ذﻟﺖ ﻣﯽدھﺪ .ﭘﺲ ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺒﺎﺑﯽ روی ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ ﺧﺎﻟﻖ ﺳﺒﺐ آن اﺳﺖ و ھﻢ رﺑﻂ دھﻨﺪهی ﺑﯿﻦ ﺳﺒﺐ و ﻣﺴﺒﺐ آن.
اﻣﺎ ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ اﻧﺴﺎن را ﭼﻨﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦھﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺷﮑﺎﻻت اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ً
ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده :ﻣﺜﻼ اﮔﺮ اﮐﻨﻮن آﯾﻪای ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ و ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ  ١ذﻟﯿﻞ ﺷﻮد ﭘﺲ او
ذﻟﯿﻞ ﺷﺪ ﯾﺎ ﻗﺎﻋﺪهی ﻋﻤﻮﻣﯽاش آﻧﮑﻪ:
َ َ ٓ ُ ُّ
ََ ٓ
ُ
﴿ت ِع ُّز َمن �شا ُء َوتذِل َمن �شا ُء ۖ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان)» [۲۶ :ﺑﮕﻮ :ﭘﺮوردﮔﺎرا!( ھﺮ
 -١ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی ،ﺷﺎه ﻣﺨﻠﻮع ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

اﺳﺒﺎب و ّ
ﻣﺴﺒﺒﺎت در ﺑﺎب زﻧﺪهﺷﺪن ﻣﺮدﮔﺎن
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ﮐﺲ را ﺑﺨﻮاھﯽ ّ
ﻋﺰت و ﻗﺪرت ﻣﯽدھﯽ و ھﺮﮐﺲ را ﺑﺨﻮاھﯽ ﺧﻮار ﻣﯽداری«.
و ﻣﺮدم در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ »ﺧﻮب ﺧﺪا ﮐﺠﺎ ﺑﻮد؟ ﻣﺮدم ﺧﻮدﺷﺎن
ﺗﻈﺎھﺮات ﮐﺮدﻧﺪ و او را ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ!.
ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻢ دوﺑﺎره ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا
ﻃﺮﺣﯽ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و آن ﻃﺮح ھﻢ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻇﻠﻤﯽ از ﻃﺮف »ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ« ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ،دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺸﻮد و ﺗﻈﺎھﺮات و ﮐﺸﺖ و ﮐﺸﺘﺎر و ...اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ً
و او )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ( ﺑﺎ ﻓﺸﺎر و ﻗﺘﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ذﻟﯿﻠﺶ ﮐﻨﺪ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ او را
ذﻟﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ اوﺳﺖ ﮐﻪ ذﻟﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺒﺎب.
ﭘﺎﺳﺦ ﯾﮏ ﺳﻮال درﺑﺎرهی آﯾﻪ ۷۱ :ﺳﻮرهی ﻣﺒﺎرﮐﺔ ﻧﺤﻞ

)در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ( آﯾﻪ ۷۱ :ﺳﻮرهی ﻧﺤﻞ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮﺧﯽ را ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮ روزی ﺑﺮﺗﺮی داده اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺒﺎب و
ﻣﺴﺒﺒﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ؟ و آﯾﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮﻋﯽ ارزشﮔﺬاری و ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﻧﯿﺴﺖ؟
اﯾﻦ آﯾﻪ ھﻢ در ﺳﻮرهی ﻧﺤﻞ وﺟﻮد دارد و ھﻢ در ﺳﻮرهی روم .و اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪای دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺣﯿﺪ.
َ ﱠَ
ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﻠﻤﻪی »ﻓﻀﻞ« ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ
ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ »ﺑﺮﺗﺮی« ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪای ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .ﭼﻮن
وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد »ﺑﺮﺗﺮی« ،ارزش ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ذھﻦ ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻠﻤﻪی »ﺗﻔﻀﯿﻞ« ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻧﯿﺴﺖ» .ﺗﻔﻀﯿﻞ« از ﮐﻠﻤﻪی »ﻓﻀﻞ« و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻓﺰوﻧﯽ و زﯾﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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َ ﱠَ
»ﻓﻀﻠﻪ« ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﻪ او داد .ﭘﺲ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ را ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ
ﺗﻔﻀﯿﻞ داد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ داده اﺳﺖ.
ً
ﭘﺲ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ارزشﮔﺬاری وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻌﻀﯽ
ّ
دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻘﻮلﺗﺮاﻧﺪ .و اﻻ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد -ﻣﻌﺎذ اﻟﻠﻪ -ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺎرون ﺑﻪ
اﻧﺪازهی ﺻﺪھﺰار ﻧﻔﺮ از اوﻟﯿﺎء ﺧﺪا ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ّ
ﻣﻘﺮب ﻣﯽﺑﻮد!.
ﭘﺲ آن ﮐﻠﻤﻪی ﺗﻔﻀﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮﺗﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻓﺰونﺗﺮ
دادن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن اﯾﻨﮑﻪ »اﯾﻦ زﯾﺎدﺗﺮ دادن ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد؟!« ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ راه ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت را رﻓﺘﻪ -
ﻣﺸﺮوع ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻠﻪای دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ھﺮﭼﻨﺪ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ از راه
ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺮود -و آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد.
در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ اﮔﺮ
ﺑﺮای ﺧﺪا ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ را در اﻣﺮ اﻟﻮھﯿﺖ ﺷﺮﯾﮏ او ﻗﺮار
دھﯿﺪ.
در ﺳﻮرهی ﻧﺤﻞ ﺑﺎ ﺻﯿﻐﻪی ﻏﺎﺋﺐ و در ﺳﻮرهی روم ﺑﺎ ﺻﯿﻐﻪی ﻣﺨﺎﻃﺐ،
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ھﻨﻮز دارای زﯾﺮدﺳﺖ و ﺑﺮده ھﺴﺘﻨﺪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ّ ۡ َ َ َّ َ ُ ّ ُ ْ ٓ ّ
َ َّ ُ َ َّ َ َ ۡ َ ُ
� ۡم َ َ ٰ ۡ
ضلوا ب ِ َرادِي
﴿وٱ� فضل �عض
� َ�ع ٖض ِ� ٱلرِز ِ �ق �ما ٱ�ِين ف ِ
َ
َ
ٓ
ۡ ۡ َ َٰ َ َ َ َ
َ
َ
َ
َّ ۡ َ َ
ك ۡ
ح ُدون﴾٧١
ت �يۡ َ� ٰ ُن ُه ۡم � ُه ۡم �ِيهِ َس َوا ٌء ۚ أفبِن ِۡع َمةِ ٱ�ِ �
رِزق ِ ِهم � ما مل
]اﻟﻨﺤﻞ» [۷۱ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮ روزی ﺑﺮﺗﺮی داده
اﺳﺖ )ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪادھﺎ و ﺗﻼشھﺎﯾﺘﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ( .آﻧﺎن ﮐﻪ روزی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ )و ﺛﺮوت زﯾﺎدی در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ( ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روزی )و ﺛﺮوت( ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﺪھﻨﺪ و
اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد در داراﺋﯽ )ﺷﺮﯾﮏ و( ﻣﺴﺎوی ﮔﺮداﻧﻨﺪ؛ )ﭘﺲ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ
ّ
ﻣﺘﺼﺮف در اﻣﻮر
ﮐﺎﻓﺮان ،ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا را ﺷﺮﯾﮏ ﺧﺪا در اﻟﻮھﯿﺖ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ و
اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا

اﺳﺒﺎب و ّ
ﻣﺴﺒﺒﺎت در ﺑﺎب زﻧﺪهﺷﺪن ﻣﺮدﮔﺎن
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ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻓﻘﯿﺮان را ،و آﻗﺎﯾﺎن ﻧﻮﮐﺮان را ،و ﺳﺮوران ﺑﺮدﮔﺎن را
ﺷﺮﯾﮏ در ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ؟ ﭘﺲ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ ،ﭼﺮا ﺑﺮای ﺧﺪا ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ؟!( .آﯾﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )و
آﻓﺮﯾﺪهھﺎﺋﯽ از آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن ﺧﺪا را ﺷﺮﯾﮏ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ؟!(«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از آن ﺛﺮوﺗﺘﺎن ﮐﻪ ﺗﺎزه آن را ھﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﻪ
ﺑﺮدﮔﺎن و زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﺎ آنھﺎ ﻧﯿﺰ -ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدﺗﺎن -دارای ﺛﺮوت
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎوی ﺷﺪه و آنھﺎ ﻧﯿﺰ در ﺛﺮوت ھﻤﺘﺎی ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ و
ﺳﭙﺲ ﺣﺮﯾﻔﺘﺎن ﺷﻮد و از آﻧﺎن ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﺣﺮﯾﻔﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ.
ﭘﺲ ﭼﺮا ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ از آن رزﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﺮدهاﯾﻢ آن ﻗﺪر ﺑﻪ
ﺑﺮدﮔﺎن و زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺴﺎوی ﺷﻮﯾﺪ؟! ﭼﺮا ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ
ﺣﺘﯽ در ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آن ھﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ ﺑﺮدﮔﺎن و زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎزﯾﺪ؟! اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﻮدﻣﺎن
ﻣﺴﺎوی ﻗﺮار دھﯿﺪ؟! آن ھﻢ در اﻟﻮھﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺨﻠﻮق.
ﭘﺲ در اﯾﻨﺠﺎ دو ﺻﻮرت ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ را
ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮده ﺧﻮدﺷﺎن را ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎزﻧﺪ آن ھﻢ در
رزﻗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن داده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را ﺑﺎ ﺧﺪا
ﻣﺴﺎوی ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،آن ھﻢ در ﻣﺴﺌﻠﻪای ﭼﻮن اوﻟﻮھﯿﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی از آن در
اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺻﻮرت دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا را »ﺟﺤﺪ« ﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن ﮐﺎرﺷﺎن
)ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮐﺬا( از آن ﻃﺮف درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ١ ،ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻧﻌﻤﺖھﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ را ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ آن ﻗﺮار دھﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ و ﭼﻮن اﯾﻦ ھﻤﻪ )ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت( ﮐﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ ﺑﺪون ﻧﻌﻤﺖ را اﻟﻪ ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪا ،آن را ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا و ﻓﺮﯾﺎدرس
ﻗﺮار دھﻨﺪ!.
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اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا

ﻧﺪادهاﻧﺪ ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎوی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ
اﮔﺮ آنھﺎ را ﻧﯿﺰ اﻟﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ََ
َّ َ ۡ َ َ
ح ُدون] ﴾٧١اﻟﻨﺤﻞ» [۷۱ :آﯾﺎ ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﺧﺪا را اﻧﮑﺎر
﴿أفبِن ِۡع َمةِ ٱ� ِ �

ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ«؟! .آن ھﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﯾﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﻮرهی ﻧﺤﻞ ﺑﯿﺎن
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
ٓ
َ
اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از آﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﴿� ُه ۡم �ِيهِ َس َوا ٌء﴾ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ

ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﺗﺎ در آن ﻣﺴﺎوی
ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪای اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﻘﺮﯾﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﺴﺎوی
ھﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻮن اﮔﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ از آن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﻧﻈﺎم
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
آن ھﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ھﻤﻪ در ﺛﺮوت ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺴﺎوی
ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ آنھﺎ از دﯾﮕﺮان اﻓﺰونﺗﺮ ﺛﺮوت دارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺳﮫﻢ وﯾﮋهای ﺑﺪاﻧﮫﺎ
اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺧﯿﺮ! اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﭼﯿﺰی ﻓﺮﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا
َ ََ َ ۡ َ
ت �يۡ َ� ٰ ُن ُه ۡم﴾ ﺑﺪھﻨﺪ ﺗﺎ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ از آن ﺛﺮوﺗﺸﺎن ،ﺳﮫﻤﯽ ﺑﻪ ﴿ما ملك

دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺴﺎوی ﺷﻮﻧﺪ؟! اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا را
در اﻟﻮھﯿﺖ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﺪا ﻗﺮار دھﻨﺪ!.
اﯾﻦ ﻣﺜﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای رد ﺷﺮک و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ
ً
ﺛﺮوت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ؛ اوﻻ اﯾﻦ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﯿﺴﺖ .ھﺮﮐﺲ
ً
ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﻟﮫﯽ ﺛﺮوت ﻧﺼﯿﺒﺶ ﻣﯽﺷﻮد .ﺛﺎﻧﯿﺎ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ
ﮔﻔﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ارزش ﮔﺬاری ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺲ ھﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﯾﻦ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺛﺮوت زﯾﺎدﺗﺮی ﻧﺼﯿﺒﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪان ﮐﻪ اﺳﺒﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪای دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻣﺎ

اﺳﺒﺎب و ّ
ﻣﺴﺒﺒﺎت در ﺑﺎب زﻧﺪهﺷﺪن ﻣﺮدﮔﺎن
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ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺎﻣﺸﺮوع .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ً
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺴﺌﻠﮥ ﮐﺴﺐ ،اﻧﺤﺮاف ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻣﺜﻼ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﺛﺮوت ﺑﯿﺶﺗﺮی دارد و آرزو ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺛﺮوت وی ﺑﻪ دﺳﺘﺘﺎن اﻓﺘﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ
ﻧﯿﺰ ﭼﻮن او ﺑﺮو و ﺳﺒﺐھﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎور.
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻪ  ۳۲ﺳﻮرهی ﻧﺴﺎء ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ّ
َۡ َ ُ
� ۡم َ ٰ َ ۡ
ِلر َجال نَص ٞ
﴿ َو َ� َ� َت َم َّن ۡوا ْ َما فَ َّض َل ٱ َّ ُ
يب ّم َِّما
� بِهِۦ �عض
ض ل ِّ ِ ِ
� �ع ٖ �
ۡ َ ْ ّ
ۡ َ َ َۡ ۡ
ِلن َسآءِ نَص ٞ
� مِن فَ ۡضلِهِۦٓ إ َّن ٱ َّ َ
�لُوا ْ ٱ َّ َ
�
� ۚ َو َ ٔ
يب ّم َِّما ٱ�تس
ٱ�ت َس ُب ۖوا َول ِ
ِ
ۚ ِ
ُّ َ
َ َ
�ء َعل ٗ
ِيما] ﴾٣٢اﻟﻨﺴﺎء» [۳۲ :آرزوی ﭼﯿﺰی ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
�ن بِ� ِل ۡ ٍ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ )اﻋﻄﺎی( آن ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﻓﺰوﻧﯽ داده اﺳﺖ )و ﻣﺮدان را
در ﺑﻌﻀﯽ از ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﺮ زﻧﺎن ،و زﻧﺎن را در ﺑﻌﻀﯽ از ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدان ﻓﻀﯿﻠﺖ
داده و ﻣﺮﺣﻤﺖ روا دﯾﺪه اﺳﺖ( .ﻣﺮدان ﻧﺼﯿﺒﯽ دارﻧﺪ از آﻧﭽﻪ ﻓﺮاﭼﻨﮓ
ﻣﯽآورﻧﺪ و زﻧﺎن )ھﻢ( ﻧﺼﯿﺒﯽ دارﻧﺪ از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ )و ھﺮ ﯾﮏ از
زﻧﺎن و ﻣﺮدان دارای ﺳﺮﺷﺘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺮاﺧﻮر ﺣﺎل ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ
ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی رﺣﻤﺖ و ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺪای را ﺑﺠﻮﺋﯿﺪ( و ﻃﻠﺐ ﻓﻀﻞ
او ﮐﻨﯿﺪ«.
ﯾﻌﻨﯽ آرزو ﻧﮑﻨﯿﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ داده اﺳﺖ .ﭼﻮن ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻓﺮاﺧﻮر آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﺼﯿﺒﯽ دارﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن ﮐﻪ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﺳﮫﻢ دارﻧﺪ و
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ از ﻓﻀﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﺒﺒﯽ
اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ .ﭘﺲ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ھﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻋﻠﺖ ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟﻢ و اﻧﺴﺎن
ھﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﮑﻠﻒ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ او رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد .ﻣﻦ اﮔﺮ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ
ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ھﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﮫﺎ )و ﻃﺮز ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردن( ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺛﺮی در ﻣﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﻣﻦ در ﺑﺨﺶ ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﺧﻠﻖ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ و ﮐﺎری ﺑﯿﮫﻮده اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﺪ .ھﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ او را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ.
در ﺑﺨﺶ ﺗﺸﺮﯾﻊ ،ﺣﮑﻤﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻼ ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎن را آﻓﺮﯾﺪ ﮐﻪ وی را
ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﺪ ،را ﺧﻮد اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از آن آ ﮔﺎھﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ
ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺎ از ﯾﮏ ﭼﯿﺰ آ ﮔﺎھﯽ دارﯾﻢ و آن ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را آﻓﺮﯾﺪه
َّ
ُُۡ
ون﴾  ١اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻨﻈﻮر آﯾﻪی ﺷﺮﯾﻔﻪ ﴿إِ� ِ�َعبد ِ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻏﺎﯾﯽ و ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻣﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺻﺎﺣﺐ
ﻗﺪرت ،زﯾﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد را اﺣﻀﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ً
اﯾﻦ ﺗﻮ را اﺣﻀﺎر ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻓﻼن ﺳﻨﮓھﺎ را از اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯽ و در آﻧﺠﺎ
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﺋﯽ .اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺮای زﯾﺮدﺳﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ
ت ٱ ۡ َّ َ ۡ َ َّ ۡ ُ ُ
َ ﴿ -١و َما َخلَ ۡق ُ
ون ] ﴾٥٦اﻟﺬارﯾﺎت» [٥٦ :ﻣﻦ ﺟﻦھﺎ و اﻧﺴﺎنھﺎ را
�ن وٱ ِ��س إِ� ِ�َعبد ِ
ِ
ﺟﺰ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮد ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪهام«.
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اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا

اﺣﻀﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﮐﺮدن ﺳﻨﮓھﺎ در آﻧﺠﺎ
ﭼﯿﺴﺖ ،دﯾﮕﺮ ﮐﺎر وی ﻧﯿﺴﺖ )و ﺑﻪ او رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد( و اﮔﺮ ھﻢ ﻧﺪاﻧﺪ ﻣﮫﻢ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای او اﯾﻦ ﻗﺪر ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺘﯽ اﺣﻀﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ُُۡ
ون﴾ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن
در اﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ�ِ ﴿ :عبد ِ
ﺷﻤﺎ را آﻓﺮﯾﺪهام اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺒﺎدت ھﻢ ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﻓﮫﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ در ﺳﺠﻮد و رﮐﻮع و ...ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ »ﻋﺒﺎدت« ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ:
 (۱در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻏﯿﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﺪ.
١
 (۲ھﺮﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ،ﺷﻌﺎﺋﺮی  ،اﻗﺘﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ...ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدھﻢ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد و از آن اﻃﺎﻋﺖ
ﺷﻮد ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﭼﻮن و ﭼﺮاﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد
 (۳ﺑﺮای اﯾﻦ اﻃﺎﻋﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ اﺗﮑﺎ و ﺗﻮﮐﻞ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ؛ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻮد و آﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﻢ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻤﻪی ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ را در ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ً
ﭘﺲ ﻋﺒﺎدت ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارده ﺷﻮد و ﻣﺜﻼ ﺳﺠﻮد و رﮐﻮع
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﻐﻮل در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺮود ﯾﺎ...
ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه
اﯾﺪ؛ ﺑﺮای اﯾﻦ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ.

 -١ﺷﻌﺎﺋﺮی را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﻤﻪی ﻋﺒﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدم.

ﻋﻠﺖ ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟﻢ و اﻧﺴﺎن

١٠٧

اﮐﻨﻮن ﻓﮫﻤﯿﺪن اﯾﻨﮑﻪ »ﺣﮑﻤﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟« دﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﻣﺎ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ
ﻣﺎ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد ﭼﻮن داﺧﻞ در ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪای ﮐﻪ ﻋﻠﻤﯽ از
آن ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
اﯾﻦ را ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ در زﻣﯿﻨﻪای ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده و
ﭘﺮس و ﺟﻮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎ رﺑﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ در زﻣﯿﻨﻪای ،ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد درﺑﺎرهی آن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻏﯿﺮ آن
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد.
ﭘﺲ اﮐﻨﻮن )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ( ﭼﻮن ﺑﺮای آن ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﯾﻢ -و ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ -ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻌﺶ ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﻢ و ﻃﺮز
ﻋﺒﺎدت ﮐﺮدن ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ )ﺳﺨﻦ( ﮐﻪ »ﺣﮑﻤﺖ از
آن ﭼﯿﺴﺖ؟!« )ﭘﺎﺳﺨﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ( ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ؟! اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﺧﺎﻟﻖ ،ﺑﯽﻧﯿﺎز اﺳﺖ و از روی ﻧﯿﺎز ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ  ١ﮐﻪ
او ﺑﺪون اﯾﻦھﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرھﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻧﯿﺎز
ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ.

 -١اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻠﻤﻪ زﻣﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﺗﻔﮫﯿﻢ ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده
ﻧﻤﯽﺷﻮد.

١٠٨

اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا

اﻣﺎ )اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ( »ﻓﻠﺴﻔﻪی اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟!« )ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ( ﻋﻠﻢ آن ﺑﻪ
ﻣﺎ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﻟﻄﻤﻪای ھﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎ ﻧﻤﯽزﻧﺪ و ﻣﺎ
ھﻤﯿﻦ را ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻋﺒﺎدت و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورﯾﻢ .١

 -١ﭘﺎرهای از ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ و ﻓﻼﺳﻔﻪ درﺑﺎرهی ﻋﻠﺖ ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪی آن ﺳﺨﻦھﺎی
ﻓﺮاوان و ﮔﺎھﯽ اﻏﻼط ﺑﯽﺷﻤﺎری ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ رأی و ﮐﺸﻔﯿﺎت!
ﻧﻔﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارد .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ
ھﺪف ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺧﻠﻖ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن اﺳﺖ! در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ »ھﺪف« ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺪان ﻧﯿﺎز دارد و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪان ﻧﺎﺋﻞ آﯾﺪ
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ھﺪﻓﯽ ﺧﺎرج از ذات ﺧﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻮر
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﻠﻖ ﮐﺎﺋﻨﺎت دارای ھﺪف ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﻮری ﺑﺎﻃﻞ و ﻧﺎدرﺳﺖ
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﺣﮑﻤﺖ و ھﺪف آﻓﺮﯾﻨﺶ -ﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ -ﻓﺮﺟﺎم ﮐﺎﺋﻨﺎت و ھﺴﺘﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﮐﻤﺎل آن اﺳﺖ .ﻓﻼﺳﻔﻪ در اﯾﻨﺠﺎ
اﯾﻦ دو را ﺑﺎ ﻧﺎمھﺎی ﻋﻠﺖ ﻓﺎﻋﻠﯽ و ﻋﻠﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﺗﺼﻮر ﻋﻠﺖ ﻓﺎﻋﻠﯽ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻋﻠﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﺋﻨﺎت ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد و
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ھﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ اﮔﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﻮد
در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﺴﺌﻮل ھﺴﺘﯿﻢ و اﮔﺮ ھﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻟﺰوﻣﯽ
ﻧﺪارد ﺗﺎ درﺑﺎرهی آن ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪان ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ
ﻧﺪارﯾﻢ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺸﺪه و اﯾﻦ ﻋﺪم اﻃﻼع ﻧﯿﺰ
ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻟﻄﻤﻪای ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

ﮔﺬری ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﯿﺎر
ﺳﻮال دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪان ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
»ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻄﻠﻖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ُ
أرﺣﻢ ﱠاﻟﺮاﺣﻤﯿﻦ ﻣﯽداﻧﯿﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻇﺎﻟﻢ
ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﭼﺮا اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺑﯿﺪادﮔﺮی و ﻇﻠﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﻗﺒﻮل
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟!«
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال ھﻢ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ
وﻗﺘﯽ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ آن را از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺒﺎب اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر در
ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ،اﺳﺒﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آنھﺎ ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﺪ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ :اﺳﺒﺎﺑﯽ ﮐﻪ اراده و ﻋﻠﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ودﯾﻌﻪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮی در آنھﺎ
ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﮐﺎری را
اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ آن ﭼﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ
ً
دارای اراده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ -ﻣﺜﻼ -ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ را از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ و
ﻣﻦ آن را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﻢ!.
ً
ﻣﺜﻼ آﺗﺶ ﺳﺒﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﻮزاﻧﺪن .اﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻨﺶ ﺗﻮﺣﯿﺪی
آﺗﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ ،ﻏﺬا ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﺒﺎس ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
را ﮔﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎری را در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﺪ .ﯾﻌﻨﯽ او ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ و اﯾﻦھﺎ ﻓﻘﻂ اﺳﺒﺎب ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ وﻗﺖ او ﻧﺨﻮاھﺪ آنھﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﻨﺪ و -ﻣﺜﻼ-
اﺑﺮاھﯿﻢ÷ ﺑﻪ درون آﺗﺶ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ آﺗﺶ او را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ اوﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎﺋﻨﺎت ،ﮐﺎر و
ﻓﻌﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ .اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ -ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ھﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ-
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ﭼﻮن ﮐﺎرھﺎ ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﺮﺑﻮط ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦھﺎ ھﻢ ﻣﺎدیاﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﺳﺒﺎﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
اﺳﺒﺎب ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ.
ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای )ارﺿﺎی( آن ﻏﺬا ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺣﯿﻮان ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪ
ً
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ اراده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﯾﺎ ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اراده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺸﮑﻨﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ درون آﺗﺶ اﻓﺘﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ اراده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰ ﺑﺴﻮزد.
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ذھﻦ ﺧﻄﻮر ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﭘﺲ ﯾﻌﻨﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ
آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﺪ؟!«.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﻢ .ﺑﻪ آن زﻣﺎن ﮐﻪ ھﻨﻮز اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺮﺣﯽ را ﺑﺮای ﭘﺪﯾﺪآوردن اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮐﺎری
ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺒﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﺐ را ﺑﺮای آن ﻓﺮاھﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ را ﺑﺮای آن ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻓﻌﻞ را ھﻢ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ.
اﯾﻦھﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺒﺐھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮد ارادهای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﺮای آﺗﺶ ﻣﮫﯿﺎ ﺷﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اراده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و آﺗﺶ
از ﺧﻮد ارادهای ﻧﺪارد .اﯾﻦ آﺗﺶ ھﻢ )ﺑﺮای ﺳﻮزاﻧﺪن ﯾﺎ ﻧﺴﻮزاﻧﺪن( از ﺧﻮد
ﻋﻠﻢ و ارادهای ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﺳﻮزاﻧﺪن ﯾﺎ ﻋﺪم ﺳﻮزاﻧﺪن را
ھﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ.
ب :اﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از اﺳﺒﺎب وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ – دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
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ً
ﺧﻮد اراده  ١ﮐﻪ آن ھﻢ ﻃﺒﻌﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن
ﺑﻠﮑﻪ –ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از ِ
ﭘﯿﺶ از ﻋﻤﻞ دو راه ﺑﺮاﯾﺶ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ راه
ﺧﻮب اﺳﺖ و آن راه ﺑﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اراده ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو راه را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻻزم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و آن ھﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ از ﯾﮏ ﻃﺮف
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ» :اراده« ،ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب و اﺧﺘﯿﺎر در دﺳﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ -ﮐﻪ اراده -ﺳﺒﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﻌﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ
ﺳﺒﺐ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اراده اﺳﺖ و اﮔﺮ اراده اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ؟!.
ﺟﻮاب را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺳﺎده ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺑﺤﺚ ﮐﻤﮏ
ً
ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺨﺼﯽ را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪاش
ﮐﺲ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ »ﭼﺮا او را ﮐﺸﺘﻪای؟« و
ﺳﭙﺲ او را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﮫﻨﻢ ﻣﯽاﻧﺪازد .او ھﻢ -
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دادهام؟! ﻣﮕﺮ آن
ﺷﺨﺺ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟! و ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد
ﻧﯿﺴﺘﯽ؟ و ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ؟ ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﺧﻮدت او را ﮐﺸﺘﻪای و ﺑﻪ ﻣﻦ
ﭼﻪ رﺑﻄﯽ دارد؟!«
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ »ﺑﻠﻪ! ﻧﯿﻤﻪای از ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ درﺳﺖ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ
ﻓﺎﻋﻞ ھﺴﺘﻢ و ﺗﻮ ﺳﺒﺐ ھﺴﺘﯽ و ارادهی ﺗﻮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺳﺎزی آن را
دﮔﺮﮔﻮن و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽﮐﻨﯽ - .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮی  -ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ھﻢ
ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ آن زﻣﺎن ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ روی ﻣﺎﺷﻪی اﺳﻠﺤﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺗﻮ
ﻗﻠﺐ ﺷﺨﺺ را ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮدهای .در آن ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯿﺖ
 -١ارادهی اﻧﺴﺎنھﺎ.
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و ﺻﺪدرﺻﺪ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﻣﺎﺷﻪ ﻓﺸﺎر دادی ،آﯾﺎ
در آن ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺮر ﮐﺮدهام ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮ آن ﺷﺨﺺ را
ﺑﮑﺸﻢ؟« آن ﺷﺨﺺ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﺧﯿﺮ! ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ « .ﭘﺲ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ »ﭼﻪ زﻣﺎن ﻓﮫﻤﯿﺪی؟« ﺷﺨﺺ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻦ
اﻧﮕﺸﺘﻢ ﺑﺮ روی ﻣﺎﺷﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺗﯿﺮ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا او را ﻧﮑﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺮ روی
ﺳﺮش ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم و او را ﺗﮑﺎن دادم و ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و آن
زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﻘﺮر ﮐﺮدهای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﻞ )ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ( داﻧﺴﺘﻢ
ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ
ﺑﻔﮫﻤﻢ -ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد -او را ﮐﺸﺘﻢ« .اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ
١
ﺗﻮﺟﯿﮫﯽ اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ را ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آن
ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﺪ در آن زﻣﺎن در ﯾﮏ ﺟﮫﺎﻟﺖ ﻗﺮار دارد ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه
در ﻣﯿﺎن دو اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮار دارد ۵۰ .درﺻﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺳﺒﺐ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ و  ۵۰درﺻﺪ اﯾﻨﮑﻪ او را ﺳﺒﺐ اﻧﺠﺎم آن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا او را ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﺮ روی ﺳﺮش ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﻮ اﺣﺘﻤﺎل اﺧﯿﺮ  ٢را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ و اﺣﺘﻤﺎل دﯾﮕﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﻦ.
 -١ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺮأت ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ در اﻧﻘﻼب ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺳﺎل از اﻧﻘﻼب ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ »ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﯾﻢ!« ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺟﺮأت ﺷﺮﮐﺖ در آن
را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ اﺳﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اﻧﻘﻼب ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ!!!.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺳﺒﺐ اﻧﺠﺎم آن ﻗﺮار ﻧﮫﺎده اﺳﺖ.
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اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺷﺨﺺ اﺣﺘﻤﺎل اول را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ روی دادن اﯾﻦ ﻗﺘﻞ.
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ذات ﻗﺘﻞ ﺗﻮ را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﺳﺖ« ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ را
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ دو اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﯽ ﭼﺮا اﺣﺘﻤﺎل
اول را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدی ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮﯾﺶ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهام؟ ﻣﻦ ﺑﻪ
ً
ﻧﻔﺲ ﻗﺘﻞ ،ﺗﻮ را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ – ﻣﺜﻼ  -ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ ،ﯾﮏ
ﺧﺎﻃﺮ ِ
ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ او را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﮐﻪ )ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ
ً
ﻣﺎﺷﻪی اﺳﻠﺤﻪ( از دﺳﺘﺶ رھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﮐﺴﯽ ،ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪ
و ﻣﻮﻣﻦ را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﭘﺮوﻧﺪهاش ﻧﻮﺷﺘﻪام ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺣﯿﺎت ﮐﺲ
ً
دﯾﮕﺮی را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ؟! )ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﺜﻼ( ﻓﺮزﻧﺪش
ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺰد ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽرود و ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮ
ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺒﮏ ﻧﺨﻮرد ﺧﻮاھﺪ ُﻣﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ واﺟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﯿﺎت
ﻓﺮزﻧﺪش را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﮐﺒﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﻣﯽرود .ﮐﺒﮑﯽ را
از دور ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺣﯿﻦ ،ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﺻﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و او را ﻣﯽﮐﺸﺪ .در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﺮم
ﻗﺘﻞ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﻪ ﻗﺘﻞ را ھﻢ از او ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ در ﭘﺮوﻧﺪهی آﺧﺮت
آن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ– ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮدش
اﺳﺖ  -را از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت داد .ﭼﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﺑﮑﺸﺪ و ﻣﻦ ھﻢ
از ﭘﯽ ﻧﯿﺖ ﮐﺴﯽ را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﭘﺲ ﻋﻤﻞ ﺧﺎرﺟﯽ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﻼک ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ .آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﻮ ﻣﻼک
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .و ﺗﻮ ھﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن دو اﺣﺘﻤﺎل
ﻗﺮار داﺷﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﯽ و ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ھﺮﭼﻨﺪ ﭘﺲ از
اﯾﻨﮑﻪ آن ﻓﻌﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ آن ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
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اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا

ﺑﻮدی وﺳﯿﻠﻪ و ﺳﺒﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﻦ ﺑﻮدی.
ّ
دو ﭼﯿﺰ ھﻢ از اﯾﻦھﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﮑﻠﻔﯽ و ﺗﻮ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﮐﻨﯽ در آن زﻣﺎن )ﺑﺮای ﺗﻮ( ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را اراده
ﻣﯽﮐﻨﻢ و زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را اراده ﮐﺮدهام و ﺗﻮ
ﻓﻘﻂ ﻋﺎﻣﻞ و وﺳﯿﻠﻪی آن ﺷﺪی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮی و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﻮ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺗﻮ ﺑﺮ روی
ﻣﺎﺷﻪی اﺳﻠﺤﻪ ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺧﻮرد و ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،ھﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺮر ﮐﺮدهام ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ .در آن زﻣﺎن
ّ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮی و ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮی.
وﻗﺘﯽ ھﻢ ﮐﻪ او ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﺒﺐ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ
ﺑﻮدهای در آن زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﻮ ﻣﮑﻠﻒ ﻧﯿﺴﺘﯽ .ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد
ّ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﺒﺐ ھﺴﺘﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﮑﻠﻒ ﻧﯿﺴﺘﯽ و )ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ( اﺣﺴﺎس ﺟﺒﺮ
ﮐﻨﯽ و ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ »ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮرم و ﺟﺒﺮی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮم« .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮی دﯾﮕﺮ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺟﺒﺮ و ﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﺗﻮ وارد ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ دو
ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﺴﺘﻨﺪ:
اول :ﺗﻮ ﺑﺎ ارادهات ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ھﺴﺘﯽ .ﯾﻌﻨﯽ ارادهی ﺗﻮ ﻗﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ارادهی ﻣﻦ از آن ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دوم :ﺗﻮ ھﻢ دارای ارادهای ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺘﺎر ھﺴﺘﯽ .ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ
ﻏﯿﺐ ﻧﻤﯽداﻧﯽ و از ﻟﺤﻈﻪای ﭘﺲ از زﻣﺎن ﺣﺎل ﺧﺒﺮ ﻧﺪاری.
ﺣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭘﺲ از آن ﯾﮏ ﺟﺒﺮی ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ
ﮐﺎرش را اﻧﺠﺎم دھﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن -ﮐﺎر ﻧﮑﺮده -ھﻢ ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .در
ً
ھﻤﺎن ﻣﺜﺎل ﺗﻔﻨﮓ ،ﺷﺨﺺ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽ و ﺻﺪدرﺻﺪیاش را ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺜﻼ
در آن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺶ ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺳﮑﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﮕﺸﺘﺶ ﺧﺸﮏ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﯿﺮ ﺷﻠﯿﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ او اﻧﮕﺸﺘﺶ را ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽدھﺪ اﻣﺎ ﺗﯿﺮ
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درون اﺳﻠﺤﻪ ﺷﻠﯿﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﮕﺸﺘﺶ را ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽدھﺪ و ﺗﯿﺮ ھﻢ
ً
ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﻼ رخ دادن زﻟﺰﻟﻪ ﯾﺎ
وزﯾﺪن ﺑﺎد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻮدش را ﮐﻨﺎر دھﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﺮ ﺑﻪ او ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﻨﺪ
ﯾﺎ -...ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از اﺧﺘﯿﺎر او ﺧﺎرجاﻧﺪ و ﺟﺒﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل او در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ .در دﻧﯿﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﮐﺴﯽ
را ﻧﮑﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ اﻣﺎ در ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﭘﺮوﻧﺪهاش
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او داﺷﺘﻪ
ً
اﺳﺖ .وﮔﺮﻧﻪ او ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ اﻣﺎ ﻣﺜﻼ
ً
زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر او ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺜﻼ اﺳﻠﺤﻪ اﯾﺮاد داﺷﺘﻪ ﯾﺎ....
ﭘﺲ در ﯾﮏ زﻣﺎن ھﻢ اراده و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ و ھﻢ ﺳﺒﺐ ﮐﺎر ﺧﺪا
اﺳﺖ .ھﺮﭼﻨﺪ در آﺧﺮت ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﺎر ﺧﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ارادهی ﺧﻮد ،ﮐﺎرش را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﺪ .١
 -١اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺮﯾﺢ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﮐﺎر ﺑﺪی
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﺪ و از آن ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ اﺟﺮ ھﻢ دارﻧﺪ.
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ْ
َ َ ً َ ْ ُ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ
ﺎت إِﻰﻟ َﺳﺒ ِﻌ ِﻤﺎﺋ ِﺔ ِﺿﻌ ٍﻒ إِﻰﻟ
ﺎﻛ ِمﻠﺔ ،ﻓﺈِن ﻫﻮ ﻫﻢ ﺑِﻬﺎ �ﻌ ِﻤﻠﻬﺎ ﻛﺘﺒﻬﺎ ا� ﻪﻟ ِﻋﻨﺪه ﻋﺮﺸ ﺣﺴﻨ ٍ
َ َ َ َ ْ َ َّ َ ِّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ
ً َ ًَ َ ْ ُ َ
َ ْ َ
ﻪﻟ ِﻋﻨ َﺪ ُه َﺣ َﺴﻨَﺔ ﺎﻛ ِمﻠﺔ ،ﻓ ِﺈن ﻫ َﻮ ﻫ َّﻢ
ﺎف ﻛ ِﺜ� ٍة ،وﻣﻦ ﻫﻢ �ِﺴيﺌ ٍﺔ ﻓﻠﻢ �ﻌﻤﻠﻬﺎ ﻛﺘﺒﻬﺎ ا�
أﺿﻌ ٍ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ
ً
ﺑِﻬﺎ �ﻌ ِﻤﻠﻬﺎ ﻛﺘﺒﻬﺎ
ا� ُﻪﻟ َﺳيِّﺌَﺔ َوا ِﺣ َﺪ ًة«] .رواه اﻟﺒﺨﺎري و ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﯿﮫﻤﺎ ﺑﮫﺬه
اﻟﺤﺮوف[ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺪﯾﺚ:
»ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎسب از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج و او از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪا ﺧﻮﺑﯽھﺎ و ﺑﺪیھﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ از آن اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را
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ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم »اﺳﺒﺎب و
ﻣﺴﺒﺒﺎت« ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺒﺎب ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎراﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮔﺬاردن در آنھﺎ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاردن در آنھﺎ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد و آن را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و آب ﺗﺸﻨﮕﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻏﺬا ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻟﺒﺎس ﮔﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻏﯿﺮ اﯾﻦھﺎ .ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ارادهی اﻧﺴﺎنھﺎ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ اراده و اﺧﺘﯿﺎر ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺨﺶ اول ﯾﻌﻨﯽ »اﺳﺒﺎب ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﺪه« دﯾﮕﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ ﻓﺮاﺧﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﭘﯿﮑﺮی از ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ
ﺧﺎص و ﭼﻪ ﻗﺪرت و ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻪ ﺟﮫﺘﯽ را ﺑﺮای
ﺳﯿﺮ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ آن ﮐﻤﯿﺖ و
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﺎ آن اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﺎص و در آن ﺟﮫﺖ وﯾﮋه ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﮫﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ
ً
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻼ آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و ﻏﺬا ﺳﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ...ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد ﭼﻮن آن ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﺑﺎ ذاﺗﺶ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮐﺎرش را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ داد.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺶ دوم ﮐﻪ اﻧﺴﺎن و ﺟﻦ دارای اراده ھﺴﺘﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺪانھﺎ اراده ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ھﻢ ﺑﺎ آن ھﻤﺮاه ﻧﻤﻮده
ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ،ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﺪ و آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﺰد
ﺧﻮدش آن را ﯾﮏ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،و اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮد و آن را اﻧﺠﺎم داد،
ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﺧﻮدش ده ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺎ ھﻔﺘﺼﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای او
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،و اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺑﺪی ﮐﺮد و آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد ،آن را ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﺧﻮدش ﯾﮏ
ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،و اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺑﺪی ﮐﺮد و آن را اﻧﺠﺎم داد ،ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ آن را ﯾﮏ
ﺑﺪی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻟﻔﻆ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ«.

ﮔﺬری ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﯿﺎر
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اﺳﺖ .ﭼﻮن ﮐﻪ اراده ﯾﮑﯽ از دو اﺣﺘﻤﺎل را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دو اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اراده ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن دارای اراده اﺳﺖ
ً
وﺟﻮد دارد  .١ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ زﻣﺎن دو روش ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﻣﺜﻼ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﺎﯾﺮ دﯾﻦھﺎی ﺟﺎھﻠﯽ را ﺑﺎ دﯾﻦ
ﺧﺪا در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ و در واﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﺪا ﻣﻮﻣﻦ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و ...اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ
ّ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮدش ﺑﺮ ﯾﮏ دﯾﻦ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اراده اﺳﺖ واﻻ اﮔﺮ اﯾﻦھﺎ
را ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ ﭘﺲ از آن اراده ﻧﻤﯽداﺷﺖ ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺧﻮد
ھﻤﺎن دو راھﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﯿﺰی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪِ .
ھﻤﯿﻦ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪهی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ
راه را ﺗﺼﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
ً
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮ دﯾﻦ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪا ﻣﻮﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺪﺗﯽ در
ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻗﺮار دارد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.
اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از دو راه ﺗﺼﻮر ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ،
ﻧﺸﺎن دھﻨﺪهی وﺟﻮد اراده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﻌﺎل او و ادارهی اﻣﻮر
اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ اﺳﺒﺎب  ٢ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و -ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ھﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ -ﺑﻪ
اﺿﺎﻓﻪی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن راھﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ دارد آن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و آن
راهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ دارد از آنھﺎ روی ﮔﺮدان ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻠﻢ و آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
 -١ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬرا اﺷﺎرهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
 -٢اﺳﺒﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آنھﺎ ﻣﺨﺘﺎر و ﺑﺎ ارادهاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن.
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اﯾﻦھﺎ ھﻤﮕﯽ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ راهھﺎ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ و دﺳﺖ او را ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدش ﭼﻪ راھﯽ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺖ ،دﯾﮕﺮ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد دارای اﯾﻦ ّﻗﻮهی ﻋﻠﻢ و
اراده  ١اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﺟﺒﺮی ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ او را ﺑﺮ ﺳﺮ دو راه ﻗﺮار داده اﺳﺖ :او را ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻓﺠﻮر و راه ﺗﻘﻮا
ﻧﮫﺎده اﺳﺖ و ﺑﺮاﯾﺶ ھﻢ روﺷﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ّﻗﻮه اراده و اﺧﺘﯿﺎر
اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ او را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ راھﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ ورﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ وﺑﺮﮐﺎﺗﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۷ﻣﺎه ﻣﺮداد/اﺳﺪ ﺳﺎل  ۱۳۸۹ھﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ
ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ھﻔﺘﻢ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرک ﺳﺎل  ۱۴۳۱ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی

 -١ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻗﻮهی ﻋﻠﻢ و اراده ھﻢ ﺑﺮای اﺑﺘﻼ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ.

