1

فهرست
مقدمه 4 ............ ................................ ................................ ................................ ................................
دو دوست قدیمی 6 ................................ ................................ ................................ ................................
هفتۀ اول :برهان نظم 9 ........................... ................................ ................................ ................................
آیا تدریس درس دینی به کودکان ،شرافتمندانه است؟ 9 ..................... ................................ ................................
آغاز برهان نظم 11............................ ................................ ................................ ................................
روح 44......................................... ................................ ................................ ................................
هفتۀ دوم :مسئلۀ روح 46.......................... ................................ ................................ ................................
آیا وجود احساسات دلیل بر وجود روح است؟ 46........................... ................................ ................................
آیا وجود خواب و رؤیا دلیل بر وجود روح است ؟ 42...................... ................................ ................................
برهانی برای اثبات وجود روح 42............ ................................ ................................ ................................
1

4

فیزیک کوانتوم و ناموجه بودن نیاز به وجود خدا برای خلق آگاهی 51.................................... ................................
هفتۀ سوم :آغاز برهان علیت؛ هستی و نیستی 15............................... ................................ ................................
مفهوم هستی 11................................ ................................ ................................ ................................
مفهوم عدم 15.................................. ................................ ................................ ................................
هفتۀ چهارم :ادامۀ برهان علیت؛ مفهوم پدیده 11................................ ................................ ................................
پدیده چگونه به وجود می آید ؟ 15............ ................................ ................................ ................................
هفتۀ پنجم :ادامۀ برهان علیت؛ آیا زنجیرۀ پدیده ها آغازی دارد؟ 61........... ................................ ................................
علت تامه 61.................................... ................................ ................................ ................................
ابطال تسلسل 64................................ ................................ ................................ ................................
هفتۀ ششم :ادامۀ برهان علیت؛ اثبات آغاز برای زنجیرۀ پدیده ها  -خصوصیات علت العلل 65............ ................................
اثبات آغاز برای زنجیرۀ پدیده ها 65......................................... ................................ ................................
برهانی تازه برای ابطال تسلسل 65........... ................................ ................................ ................................
علت العلل و بعضی خصوصیات آن 21...................................... ................................ ................................
آیا واجب الوجود می تواند زمانمند و متغیر باشد؟ 21....................... ................................ ................................
آیا واجب الوجود می تواند نقص داشته باشد؟ 24............................ ................................ ................................
ماهیت 24....................................... ................................ ................................ ................................
هفته هفتم :ادامۀ برهان علیت؛ اثبات نامحدود بودن واجب الوجود 55......................................... ................................
اثبات نامحدود بودن واجب الوجود 55........................................ ................................ ................................
هفتۀ هشتم :واجب الوجود کجا! خدای دین کجا! 95............................. ................................ ................................
آیا مسامحه در قبول صفات غیر عقالنی برای واجب الوجود جایز است؟ 95............................. ................................
هفتۀ نهم :برهان علیت و رد وجود بهشت و جهنم 155 ......................... ................................ ................................
خلقت به چه روش هایی ممکن است؟ 151 .................................. ................................ ................................
هفتۀ دهم :جبر و اختیار؛ نقد اختیار 115 ........................................ ................................ ................................
آیا هیچ مکانیسمی می تواند اختیار را توجیه کند ؟ 115 .................... ................................ ................................
آیا اگر علیت بر قرار نباشد ،مسئلۀ روز جزا حل می شود؟ 111 .......................................... ................................
آیا سیستم قضایی و تنبیه در دنیای ما باید برچیده شود؟ 112 ............... ................................ ................................
هفتۀ یازدهم :جبر و اختیار؛ جبر یعنی چه؟ اختیار یعنی چه؟ 119 ........... ................................ ................................
اگر جبر باشد ،ارزش های اخالقی چه می شود؟ بین نتایج علیت و ارزش های اخالقی ،طرف کدام را بگیریم؟ 145 ................
هفتۀ دوازدهم :جبر و اختیار؛ آیا در فیزیک کوانتوم راه حلی برای فرار از جبر وجود دارد؟ 155 ........................................
4

5

جبر تقدیری ،جبر تعینی ،جبر شبه تقدیری 154 ............................. ................................ ................................
آیا چیزی بین جبر کامل و اختیار کامل برقرار است؟ 141 ................. ................................ ................................
آیا ممکن است واجب الوجود اذن به اختیار داده باشد؟ 144 ................ ................................ ................................
هفتۀ سیزدهمُ :
شرور هم کار واجب الوجود است 141 .......................... ................................ ................................
هفتۀ چهاردهم :قرآن چیست؟ معجزه یا امر مقدس؟ 114 ....................... ................................ ................................
دو ماه بعد :قضاوت سخت است 161 ............ ................................ ................................ ................................

5

مقدمه

مقدمه
میتوان گفت داستان برهان علیت ،شگفتانگیزترین داستانیست که در تاریخ فلسفه
رخ دادهاست .برهانی که میبایست از همان روز نخست بهعنوان استداللی برعلیه
وجود خدای ادیان و روز رستاخیز بهکار میرفت ،بهعنوان برهانی برای اثبات وجود
خدای متشخص ادیان ،به پیروان هر دینی فروخته شد و توهم "عقالنی بودن" خدای
متشخص ادیان را نهتنها بین مردم عادی ،بلکه حتی در بین فیلسوفان متدین ،به
درجات مختلف ایجاد کرد.
بعضی از فیلسوفان متدین تالش کردند نشان دهند "علتالعلل" تغیرناپذیر و نامحدود
و نازمانمندی که محصول برهان علیت است ،قابل جمع با خدای انسانوار و پدیدهگونۀ
دینشان است و دست به تاویل صفات ذکر شده برای خدایشان زدند تا او را به علت
العلل برهان علیت بخورانند .اگرچه این تالش هرگز از دید منطقی و فلسفی موفق
نبود ،اما چشم عیبپوش دینداران ،بهراحتی تالشهای عقیم این متفکران دینی را ارج
نهاد و به موفقیت بهدست نیامدۀ ایشان نمرۀ قبولی داد.
از یکطرف ،هیاهو و تبلیغات دینداران پیرامون اینکه باوجود برهان علیت ،کوهی
محکم از استدالل عقالنی در پشت دینوایمانشان نشسته ،و از طرف دیگر ،وحشت
بعضی روشناندیشان از اینکه مبادا در مسیر فلسفه و عقالنیت ،پا را از چارچوبهای
اعتقادات دینی مردم فراتر بگذارند و تکفیر شوند ،در کنار بیعالقگی اکثر مردم نسبت
به ورود جدی به مباحث فلسفی ،همگی موجب شدند که نهتنها جامعۀ دینداران
متوجه تفاوتهای فاحش خدای دینشان با علتالعلل نشود ،بلکه مؤمنین ،قدم بعدی
این برهان را که همانا "رد وجود روز جزاست" برندارند و یا اگر برداشتند ،بهطریقی به
رفوی این شکاف بزرگ بپردازند و آتشی را که برهان علیت به روز رستاخیز میزند ،از
چشم خود و دیگران دور نگه دارند.
در این کتاب بر آن شدم که خواننده را با قهرمانان داستان همراه کنم تا او یکبار دیگر،
قدمبهقدم ،برهان علیت را واکاوی نماید و بهجای طی کردن بعضی از مسیرهایی که
فالسفۀ مسلمان ،با زدن نعل وارونه ،پیش پای مؤمنین میگذاشتند ،مسیری را که
طبیعت این برهان در پیش پایش میگذارد طی کند و برونده این برهان را بهدور از
غوغاها و هیاهوی مؤمنین ،با چشم خودش مالحظه کند.
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پیشاز ورود به بحث برهان علیت ،نقاط ضعف برهان نظم و نگرش مؤمنان به مسئلۀ
روح را در محضر قضاوت خواننده قرار دادم.
ازآنجاییکه بعضی از مفاهیم فلسفۀ کهن ،با ذرهبین علم فیزیک امروز ،بیمعنی و
پوچ بهنظر میرسند ،تالش کردم برهان علیت را با مفاهیم امروزی و نگرش امروزی
نسبت به هستی و ماده ،بازسازی کنم .برخی از استداللهای آنرا با زبان روز بیان
کردم و در جاهایی که استداللهای کهن را سترون و بیحاصل دیدم ،آنها را با
استداللهایی نوین و امروزی و با بیانی ساده جایگزین کردم .این اصالحات ،هیچ
تغییری در نتایج برهان علیت ایجاد نکرد و تنها باعث مفهوم شدن آن برای نسل
امروزی و رفع نقاط ضعف آن گشت.
بخش مهمی از مباحثۀ دو قهرمان داستان ،به حل مسئلۀ جبر و اختیار و ارتباط
مستقیم آن با علیت اختصاص دارد.
در پایان ،دوگانگی رویکرد مسلمانان نسبت به قرآن را ،که هم عنوان معجزه و هم
عنوان امر مقدس بهآن داده میشود ،مورد نقد و آسیبشناسی معرفتی قرار دادم و
تالش کردم که در کل مسیر ،از هرنوع جانبداری حذر نمایم .داوری دربارۀ کامیابی
خود در این مهم را به خوانندۀ گرامی واگذار میکنم.
پاییز 5931
ن .فخر
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دو دوست قدیمی

برهان علیت
برهانی در رد وجود خدای ادیان و روز جزا

دو دوست قدیمی
"ناباور" در راهروی اصلی مدرسه بهدنبال اتاق معلمها میگشت .راهرو پر از دانش
آموزانی بود که برای زنگ تفریح بیرون آمده بودند .معلم دینی پسرش از او خواسته
بود به مدرسه بیاید تا در مورد بعضی رفتارهای پسرش در جریان قرار گیرد.
"ناباور" اتاق معلمها را پیدا کرد و وارد شد .نگاهی به صورت معلمها انداخت و
بالفاصله صورت "مؤمن" ،دوست و همکالسی قدیمیاش را شناخت و به طرف او
رفت" .مؤمن" هم او را شناخت و به گرمی با هم سالم و احوالپرسی کردند .مؤمن از
ناباور پرسید برای چه آمده است.
ناباور جواب داد « :معلم دینی فرزندم خواسته با من صحبت کند؛ و حاال که تو را می
بینم حدس میزنم معلم دینی او خودت باشی ،چراکه فامیلی تو را هم به من گفته
بود ،اما پیشتر فکر نمیکردم که ممکن است صاحب این نام ،همان دوست قدیمی
خودم باشد .حاال بگو ببینم ،قضیه از چهقرار است؟ چرا مرا به اینجا دعوت کردهای ،یا
بهتر است بگویم ،احضار کردهای؟ »
"مؤمن" « :راستش پسر تو با درس دینی سر ناسازگاری دارد .همهچیز را مسخره
میکند و برای حرف پیامبر و ائمه احترام قائل نیست؛ چراکه حتی در آنها هم چونو
چرا میکند .گویا نمیخواهد بفهمد نمیشود کالم معصوم را مورد طعن و چونوچرا
قرار داد .او حتی با آیههای قرآن هم محترمانه برخورد نمیکند» .
ناباور « :یعنی با آیههای قرآن چهکار میکند؟»
مؤمن « :ایرادهایی میگیرد که نباید بگیرد .چنان دربارۀ آنها حرف میزند که انگار
گفتههای یک شخص معمولی هستند .البته من نمیگویم آیههای قرآن را نباید مورد
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بررسی قرار داد ،ولی او چندان احترامی به این آیات نمیگذارد» .
ناباور « :متوجه نمیشوم؛ آیا او مسخره میکند؟ یا اینکه فقط دربارۀ آنها سؤال
میپرسد؟ آیا حرفهای او نسبت به قرآن تند و زننده است؟ آیا ناسزا میگوید؟»
مؤمن :نه؛ ناسزا نمیگوید و حرفهایش هم زننده نیست؛ اما دو جور میشود دربارۀ
قرآن به بحث و چونوچرا پرداخت.
یکی اینکه سعیمان این باشد بفهمیم منظور آیات قرآن چیست؛ بهعبارتی بخواهیم
بدانیم تفسیر یک آیه چیست و چهچیزی میخواهد بگوید.
دوم اینکه بخواهیم ثابت کنیم یک آیه اصال ً حرف غلطی زده و نعوذباهلل از طرف خدا
نیست .پسر تو قرآن را از ایننظر ،که آیا اصال ً کالمهللا هست یا نه ،مورد تردید قرار می
دهد و بهاینترتیب ،حرمت قرآن را پیش همکالسیهایش هم از بین میبرد».
ناباور « :ببین رفیق! من شرایط روزگار را درک میکنم و از پسرم خواهم خواست
خودش را سانسور کند و در کالس هر حرفی را نزند؛ اما سؤالی از خود تو دارم».
مؤمن « :بپرس »
ناباور سرش را به گوش مؤمن نزدیک کرد و گفت« :نمیخواهی دنبال یک شغل
شرافتمندانه باشی؟»
مؤمن سرش را عقب کشید و به چشمان ناباور خیره شد و گفت « :تو همیشه
عصبیمزاج بودی و حرفت را بیمالحظه میزدی .چهرهات میگوید اینبار هم کنترلت
را از دست دادهای و حرف دلت را زدهای .خوب ...بگو ببینم دردت چیست» .
ناباور بازهم سرش را به مؤمن نزدیک کرد ،بهصورتی که صدایش به گوش دیگر حضار
اتاق نرسد و گفت « :دروغ گفتن به بچههای بیگناه و شستوشوی مغزی آنها در
این سن حساس ،کار شرافتمندانهای نیست».
مؤمن که اصال ً انتظار این حرف را نداشت سعی کرد خشمش را کنترل کند .بعد از
مکث کوتاهی با صدایی آهسته و درحالیکه به چشمان ناباور زل زده بود گفت:
«دروغ ؟… چرا دروغ ؟ … قرآن دروغ است؟ ...یا پیامبر و ائمه دروغاند؟»
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ناباور « :اینجا جایش نیست که حرف بزنیم .اگر موافق باشی ،یک قرار بگذاریم تا سر
فرصت در اینباره صحبت کنیم .من حرفهایی با تو دوست قدیمیام دارم».
مؤمن « :اتفاقاً حاال دیگر منهم حرفهایی با تو دوست قدیمیام دارم .راستش
نسبت به تو و آخرو عاقبتت احساس وظیفه میکنم.
حاال بگو کی و کجا».
ناباور « :خانۀ من ...همین جمعه چطور است؟ … با خانوادهات بیا» .
مؤمن « :ترجیح میدهم نمکگیر خانوادۀ دانشآموزم نشوم؛ زیرا شرافتم اجازه نمی
دهد اینکار را بکنم؛ همان شرافتی که تو فکر میکنی ندارم .یک رستوران چطور
است؟ … دانگی هم حساب میکنیم».
ناباور که از تندرویاش پشیمان شدهبود گفت « :ناراحت نشو … نمیدانم چرا یک
لحظه زیادهروی کردم .منظورم چیزی نبود که تو برداشت کردی… یعنی بود… ولی نه
… نبود… اصال ً میدانی؟ من حرفهای زیادی دربارۀ این مسئله دارم که وقتی
همدیگر را دیدیم ،مفصال ً خواهم گفت» .
در همینزمان ،زنگ شروع کالس بهصدا درآمد .مؤمن که دستش را برای دست دادن
بهطرف ناباور دراز کرده بود گفت « :بسیار خوب؛ من االن باید بروم .شمارۀ مرا
یادداشت کن .منتظر تماست هستم».
ناباور درحالیکه با او دست میداد با دست دیگرش گوشیاش را آمادۀ نوشتن
شمارۀ مؤمن کرد و گفت « :بگو تا بنویسم… و مطمئن باش که حتماً تماس می
گیرم».
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آیا تدریس درس دینی به کودکان ،شرافتمندانه است؟
رستوران خلوتی را انتخاب کرده بودند و مدتی بود غذایشان تمام شده بود .مؤمن
گفت « :بگو ببینم … باالخره بهآنچه در مورد شرافتمندانه نبودن شغل معلمی دینی
گفتی ،اعتقاد داری یا نه؟ »
ناباور « :بگذار اینطور به شغل معلمی نگاه کنیم :اینکه کسی تالش کند تا به
دیگران ،و بهخصوص به کودکان ،حقایق جهان را بازگو کند کاری شرافتمندانه است.
کودکان ،آمادگی ذهنی زیادی دارند تا هرآنچه از معلم خود میشنوند را بهعنوان
حقیقت محض قبول کنند .حال اگر کسی از این فرصت استفاده کند و مطالب غلط و
دروغ به آنها یاد بدهد ،آیا کاری شرافتمندانه کرده است یا نه؟»
مؤمن « :اگر عمداً مطالب دروغ یاددهد ،مسلماً عمل قبیحی مرتکب شده؛ اما اگر فکر
کند مطلبی که میگوید حقیقت دارد چه؟
مادری را در نظر بگیر که اگرچه دلسوز کودکش میباشد ،اما درحال انجام عملی
جهت درمان فرزندش است که یک طبیب ناشی به او توصیه کرده .او هرلحظه صدمۀ
بیشتری به فرزندش وارد میکند؛ اما آیا میشود گفت که عملی غیر شرافتمندانه
انجام میدهد؟ آیا نیت پاک و دلسوزی او ،در اخالقی و شرافتمندانه بودن یا نبودن
عملش بهحساب نمیآید؟
من بهدرستی آنچه میگویم ایمان دارم و دلسوز بچهها هستم .تو نمیتوانی مرا
متهم به انجام کاری غیر شرافتمندانه کنی ،حتی اگر آنچه به آنها آموزش میدهم،
خالف حقیقت باشد».
ناباور که حاال تواضع بیشتری در ژست و حرکاتش دیده میشد گفت « :درست
است" ...نیت" در اخالقی بودن و یا نبودن کار ،تأثیر دارد و من از آنچه پیشتر گفتم
عذر خواهی و عقبنشینی میکنم .اما برای من ثابت شده که خدایان ادیان و پیغمبر
9
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و دین ،جز مشتی دروغ و توهم نیستند و نتیجۀ آموزش دین به کودکان ،تحت عنوان
مجموعهای از حقایق محض ،حاصلی ندارد مگر اینکه بچهها بهسوی باور این مطالب
دروغ سوق پیدا کنند و پساز مدتی اندک ،خودشان به جانبداری کور از این باورها
بپردازند .آنها دیگر تا پایان زندگیشان نمیتوانند از زیر بار این عقاید خالص شوند و
همواره افکار دینی و احکام دینی در زندگی آنها نقش بازی خواهد کرد و آنها را به
سمتوسویی سوق خواهد داد که اگر فکری آزاد از دین داشتند ،بهآن سمتوسو
حرکت نمیکردند».
مؤمن « :جانبداری کور؟ … تو از کجا میدانی که افراد مؤمن ،جانبداری کور می
کنند؟ »
ناباور « :چون مؤمنین نهتنها هیچ دلیل عقلی برای ایمانشان ندارند ،بلکه وقتی دالیل
عقلی زیادی را هم که بر ضد وجود خدایشان است برایشان میگویی ،بدون اینکه
بتوانند آنها را رد کنند ،به ایمانشان میچسبند و رهایش نمیکنند .اگر مسلمان
باشند ،مسلمان میمانند ،اگر هندو هم باشند هندو میمانند و اگر بودایی باشند،
بودایی میمانند .مؤمنین هر دینی ادعا میکنند که دینشان از نظر عقلی و فلسفی
جایگاه محکمی دارد ،اما مگر میشود اینهمه دینهای مختلف که بهطور ریشهای ،از
نظر جهانبینی و احکام ،تفاوتهای فاحشی دارند ،همگی از نظر عقلی درست
باشند؟ »
مؤمن « :من به بقیۀ دینها کاری ندارم .اینکه چون به احتمال زیاد بقیۀ دینها غیر
عقالنی هستند ،پس دین اسالم هم اینطور است ،منطقی نیست .خدای اسالم و
دین اسالم ،جایگاه عقلی محکمی دارند» .
ناباور « :بیا ادعا را کنار بگذاریم و این "جایگاه عقلی" را که میگویی ،آزمایش کنیم.
فقط ابتدا میخواهم بدانم که آیا فکر میکنی اگر بتوانم به تو نشان دهم دین اسالم
… اصال ً همۀ ادیان ،خالف عقل و منطق هستند ،حاضر خواهی شد که شغل تعلیم
درس دینی را رها کنی؟ »
مؤمن « :اگر به من ثابت کنی که اسالم و خدا ،امور غیر عقلی هستند ،من شرافتمند
نیستم اگر یک روز هم در این شغل بمانم؛ اما مطمئنم که نمیتوانی».
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ناباور « :آیا چون فکر میکنی اینها امور عقالنی هستند ،مطمئنی نمیتوانم؟ یا چون
خودت هم میدانی خیلی متعصبی و تسلیم منطق نخواهی شد ،مطمئنی نمی
توانم؟»
مؤمن « :قرار نیست پیشداوری کنی .شاید هم این تو هستی که خیلی بر عقیدهات
تعصب داری .بههرحال معلوم خواهد شد».
ناباور« :بسیار خوب...من ادعا میکنم که میتوانم با اصول عقلی مورد توافق هر دو
نفرمان ثابت کنم خدای اسالم ،یا کال ً خدای ادیان توحیدی ،یا بهتر بگویم ،خدایی که
خیر مطلق ،قادر مطلق و دانای مطلق باشد ،وجود ندارد .از تو هم میخواهم نخست
ثابت کنی خدای دین اسالم یا همان خدایی که وصفش را میکنی وجود دارد؛
سپس ثابت کنی این خدا باید پیامبری را فرستاده باشد؛
آنگاه ثابت کنی محمدبنعبدهللا پیامبر اوست و هرآنچه گفته است ،گفتهها و
دستورات همان خداست.
در این صورت است که من قبول میکنم ادامۀ کار تو در این شغل ،پساز این مباحثه،
شرافتمندانه است».
مؤمن « :ببینم! مگر معلم علوم فرزند تو تمام چیزهایی را که در درس علوم است
ثابت کرده ،که حاال من باید همۀ آنچه را در درس دینی هست ثابت کنم؟ »
ناباور  « :گوش کن! راه شناخت در علوم تجربی ،تجربه و مشاهده است .مشاهدهای
که توسط هر شخصی میتواند صورت گیرد .اگر به کتب علوم مدارس نگاه کنی ،می
بینی که از ابتدا برای تمام مفاهیم اولیه ،همچون نور ،سایه ،باد ،فشار هوا ،گرما،
نیرو ،بار الکتریکی ،حرکت ،سرعت … ،مثالهایی از "موارد مشاهده شده توسط
دانشآموزان" آورده میشود و نشان داده میشود که اساس هر قضاوتی در مورد
مشاهدات علمی" ،خود افراد مشاهده کننده" هستند و از این نظر ،کسی نسبت به
دیگری ارجحیت ندارد و هرآنچه در مشاهدات علمی توسط ما درک شود ،از ما یک
مشاهده کننده و صاحبنظری همارز دیگران میسازد .هیچ مرجع مقدسی در علوم
تجربی وجود ندارد که حرف آخر را بزند .در هر بحثی هم که بین دانشمندان این عرصه
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درگیرد ،آنچه حرف آخر را میزند ،آزمایش و مشاهده است .هیچ نظریهای ارزش
ایمان داشتن ندارد .اگر کسی بگوید که به نظریهای ایمان دارد و با هیچ مشاهده و
محاسبهای نخواهد پذیرفت که آن نظریه غلط است ،به او گفته خواهد شد که اصال ً با
معرفتشناسی علوم تجربی آشنا نیست.
آن چیزیکه در علوم تجربی موجب ایجاد حس معرفت و شناخت میشود ،بیرون آمدن
از بوتۀ آزمایش است و نظریهای که آزمایشهای ابطالپذیری خود را با موفقیت پشت
سر نگذاشته باشد ،همچنان مورد تردید است .بهعبارتی ،کلمۀ ایمان در علوم تجربی
جایگاه چندانی ندارد .هیچ دانشمندی به هیچ نظریۀ علمی ،ایمان خلل ناپذیر ندارد و
همواره آماده است که نظریۀ علمی بهتر و کارآمدتری را جایگزین قبلی نماید.
اگرچه دانشمندان بر روی یافتهها و قوانین کشفشدۀ علمی ،که پساز تکرار آزمایش
های زیاد بهدست آمدهاند ،حساب میکنند ،اما هرگز آن ایمانی را که یک متدین به
گزارههای آزموده نشدۀ دینش دارد ،به گزارههای علمی ندارند.
معلم علوم ،آنچیزی که تاکنون کشف و تجربه شده است را به بچهها میگوید و اگر
فردا چیزهای دیگری تجربه شود و نظریههای جدیدی ارائه گردد ،آماده است آنها را
به بچهها یاد بدهد .او روش رسیدن به یافتههای علمی را به بچهها میگوید و نیز به
بچهها میگوید که ایمان و پذیرش مطلق یافتهها و نظریههای علمی ،جایی در
معرفتشناسی تجربی ندارد و هر کس مجاز است خودش بهتنهایی ،هر گزارۀ علمی
را به بوتۀ تجربه بگذارد و به یافتههای خودش و دیگران شک کند.
علوم تجربی ،علومی پویا و در حال رشد و تغییرند و "ایمان خلل ناپذیر" ،در علوم
تجربی عبارتی بیمعنیست .معلم علوم تجربی به دانشآموزان نمیگوید که باید به
چهچیزی ایمان داشته باشند؛ بلکه میگوید در حال حاضر دانشمندان علوم تجربی به
چه نتایجی رسیدهاند و از کدام قوانین کشف شده برای ساخت چه دستگاهها و
اختراعاتی استفاده کردهاند .آنها همچنین یادآوری میکنند که این راه همچنان ادامه
دارد و پایان نیافته است.
بههرحال تو گفتی که به آنچه در دین اسالم آمده و به آنچه به بچهها میگویی ایمان
داری .حداقل نشان بده چرا ایمان داری ،چرا تردید نداری و چرا از بچهها میخواهی
به همینها ایمان داشته باشند.
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لطفاً با اثبات وجود خدا شروع کن».
مؤمن « :همانطور که معلم علوم نمیخواهد که کورکورانه به گفتههایش ایمان
داشته باشند ،منهم از بچهها نمیخواهم که کورکورانه به گفتههایم ایمان داشته
باشند .ابزار آزمایش در دین ،عقل است .آنها خودشان میتوانند با عقل و منطق،
فکر کنند و بفهمند که آنچه من میگویم حقیقت است و سپس همچون من به این
حقایق ایمان بیاورند» .
ناباور « :ببین رفیق! تو خودت میدانی که بچهها در سنی نیستند که خودشان به
خوبی من و تو فکر کنند .آنها هرچه را که تو بهعنوان حقیقت به آنها بگویی می
پذیرند؛ چون تو در کسوت یک معلم تأیید شده توسط دستگاه معظم آموزش و پرورش
کشورشان این حرفها را به آنها میزنی.
تو به آنها نمیگویی که شخصی به نام محمد 51 ،قرن قبل ،ادعا کرد که با خدا در
ارتباط است و ادعا کرد که حرفهایی که میزند همه از طرف خداست و عدهای به او
ایمان آوردند و عدهای هم او را نپذیرفتند؛ پس شما هم اگر خواستید حرفهایش را
قبول کنید و اگر نخواستید قبول نکنید .تو نمیگویی که اشخاص دیگری هم بودهاند
که از این قبیل ادعاها کردهاند و بعضی به آنها ایمان آوردهاند و بعضی نه؛ پس شما
هم بروید هر دینی را که خواستید مطالعه کنید؛ اگر صالح دیدید بپذیرید و اگر صالح
ندیدید نپذیرید .تو نمیگویی که بعضی باور دارند که داستانهای معجزه حقیقت دارد
و بعضی نه .تو نمیگویی که مؤمنین یک دین ،داستانهای معجزات دین خودشان را
بهراحتی باور میکنند ولی به داستانهای معجزات ادیان دیگر با تردید نگاه میکنند و
یا اصال ً آنها را قبول ندارند .تو نمیگویی که بعضی قرآن را معجزه میدانند و نیز افراد
بسیاری هم هستند که ایرادهای زیادی به این کتاب گرفتهاند و آنرا معجزه نمیدانند.
تو نمیگویی که بسیاری از متفکرین و فالسفه اصال ً به وجود خدا و دین ،اعتقاد ندارند
چرا که اصول ادیان را غیر عقالنی میدانند و یا بعضی گفتههای ادیان را کامال ً مخالف
علوم تجربی دیدهاند و یا بسیاری از احکام ادیان را غیراخالقی و غیرانسانی میدانند.
خالصه اینکه تو داستان دینت را با بیطرفی نمیگویی و آنرا همانطور که بهوجود
آمده و رشد کرده ،بهشکل یک داستان تاریخی ،برایشان تعریف نمیکنی .تو حرف
های مخالفین دینت را نمیگویی تا دانشآموزان ،خودشان بفهمند که میشود این
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دین را به عنوان یک امر غیرمقدس و قابل نقد و ارزیابی بررسی کنند و آزادانه نقاط
قوتوضعف آنرا بسنجند و با عقل خودشان دربارهاش تصمیم بگیرند.
تو جمالتت را تحت عنوان حقایقی مسلم که جای هیچ تردیدی ندارد مطرح میکنی .تو
میگویی که خدای تعالی وجود دارد و حضرت محمد صلیهللاوعلیهوآله را به پیامبری
برگزید و به او وحی کرد و دستوراتش را از طریق حضرت محمد به مردم ابالغ کرد تا
رستگار شوند و به بهشت بروند و یا به جهنم نروند .تو میگویی که کتاب قرآن یک
معجزۀ آشکار است و هیچ ایرادی نمیتوان به آن گرفت .تو چنان اینها را به بچهها
میگویی که آنها میپندارند همۀ اینها قبال ً توسط تمامی عقال بررسی شده و هیچ
تردیدی در این گفتهها وجود ندارد و هرآنکس که تردید کند و یا ایرادی بگیرد ،یا احمق
است یا دشمن حقیقت است و یا لجباز است.
تو پیشاز آنکه کودکان و نوجوانان بخواهند به ارزیابی گفتههایت بپردازند ،با عناوین و
عباراتی چون تعالی ،حضرت ،علیهالسالم ،صلیهللاعلیهوآله  ...،شخصیتهای دینی و
خدای دین را چنان محترم و مقدس جلوه میدهی که دیگر ذهن دانشآموزان جرأت
ورود به وادی نقد و انتقاد و اندیشۀ آزاد را پیدا نمیکند.
تو پیشاز اینکه کودکان به بررسی عقالنی مبانی دینت بپردازند ،ملقمهای از عشق و
ترس را در ذهنشان مینشانی ،آنچنانکه دیگر آمادگی و توان روانی هر نقد و ارزیابی
منطقی و آزاداندیشانه را از دست میدهند».
مؤمن لبخندی زد و گفت « :تو هم در همین سیستم درس خواندهای .خدا و پیغمبر و
قرآن برای تو هم مقدس جلوه داده شدند .پس چرا تو به نقد و انتقاد روی آوردی؟ چرا
تو توان روانی اینکار را از دست ندادی؟ شاید دیگران هم همچون تو نقدو انتقاد کرده
اند ،اما همان نتیجۀ تو را نگرفتهاند ،بلکه فهمیدهاند که دین اسالم کامال ً حق و درست
است».
ناباور « :اگر همۀ بچههای دنیا پساز نقد و انتقادی که تو از آن سخن میگویی به
دین اسالم و مخصوصاً مذهب شیعه روی میآوردند ،میگفتم که حق با توست و هر
کسی در یک دوره از زندگی ،باالخره از زیر بار تقدسی که معلمها و خانواده برایش
نسبت به دینش ایجاد کردهاند فرار کرده و آزادانه به بررسی حقانیت آن پرداخته و
فهمیده که باید دین خود را رها کند و به مذهب شیعه بگرود؛ اما آنچه دیده میشود
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اینست که یک شیعه تا آخر ،یک شیعه میماند و یک سنی  ،هندو  ،بودایی و شینتو تا
آخر عمرش به دینومذهب خود میماند .همۀ این ادیان و مذاهب که نمیتوانند از
بررسیهای عقالنی و منطقی سربلند بیرون بیایند .حداکثر یکی از آنها ،مذهب و
دین کامال ً حق و درست است؛ پس حداکثر "یکی" از آنها میتواند کامال ً عقالنی و
منطقی باشد .چطور حاصل هر بررسی معقول و منطقیای همان دینی میشود که
شخص در آن بهدنیا آمده؟
نوع آموزش دین و ایجاد هالۀ تقدس به دور آن ،توان نقد و بررسی عقالنی آنرا از
همان کودکی میگیرد ،هرچند بعضی هم مثل من وجود داشته باشند که بتوانند از
این چنبرۀ تقدس بگریزند».
مؤمن « :من به شیوۀ آموزش بقیۀ ادیان و نتیجۀ آن بر روی ذهن پیروانشان کاری
ندارم .اجازه بده بهجای بحثهای حاشیهای ،برویم سراغ اثبات وجود خدا .تا زمانیکه
من قدمبهقدم ،عقالنی بودن اصول دین اسالم را ثابت نکنم نمیتوانم عقیدۀ تو را
عوض کنم».
ناباور « :موافقم! بهتر است همه چیز را از طریق بحث فلسفی ،یعنی بحثی بر پایۀ
منطق و اندیشۀ آزاد ،روشن کنیم».

آغاز برهان نظم
مؤمن « :یکی از مهمترین برهانهای اثبات وجود خدا برهان نظم است».
ناباور « :آیا منظورت از کلمۀ برهان ،دلیل روشن و واضح است؟»
مؤمن « :بله؛ منظورم استداللیست که نتیجهاش کامال ً مقبول و منطقی و غیرقابل
انکار است؛ به شرطی که منطقی و معقول فکر کنی».
ناباور « :ادامه بده».
مؤمن « :ما با دیدن هر نظمی به وجود ناظم پی میبریم؛ باالخص وقتیکه آن نظم به
هدف و غایتی بیانجامد .مثال ً یک "ساعت" را در نظر بگیر .دو شاخصه دارد:
اول اینکه ساختاری منظم دارد.
11
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و دوم اینکه این نظم ،هدفی را ممکن میسازد و آن تعیین زمان است.
آیا میتوان گفت که یک ساعت میتواند سازندۀ هوشمندی با هدفی مشخص
نداشته باشد؟ با دیدن ساعت به دو چیز پی میبریم:
اول اینکه ساعتسازی وجود داشته
و دوم اینکه آن ساعتساز ،با هوشمندی و بهمنظور رسیدن به هدف مشخصی ،به
طراحی و ساخت ساعت دست زده؛ چنانکه حاصل کارش بهخوبی ،هدف او را محقق
ساخته است .اکنون دستگاهی وجود دارد که زمان را نشان میدهد.
حال با نگاهی به جهان که سرشار از نظم است ،چگونه میتوان منکر وجود یک ناظم
شد و چگونه میشود به بدن یک انسان نظر انداخت و اینهمه نظم و ظرافت در خلق
اندامها را کار یک خالق هوشمند ندانست؟
کلیهها با پیچیدگی فراوانشان ،در یک نظم شگفتانگیز ،هدف تصفیۀ خون را به
انجام میرسانند .همینطور گوش و اجزای تشکیل دهندهاش ،هدف شنیدن را ممکن
میکنند .بههمین ترتیب ،چشم حیرتانگیز انسان ،با نظمی باورنکردنی ،هدف دیدن را
محقق میسازد .چهکسی جز یک خدای دانا و قادر میتواند چنین نظمی را خلق
کند؟»
ناباور « :آنچه تو در این استدالل انجام دادی این بود که:
ابتدا مثالی از مصنوع دست بشر ،یعنی ساعت ،آوردی .ساعت ،اتومبیل ،کامپیوتر و
این قبیل ،همگی میتوانند مثالهای تو باشند.
در مرحلۀ بعدی ،مثالهایی از طبیعت را با اینها مقایسه کردی.
وجه تشابه مثالهای طبیعت را با مصنوعات بشر در دو چیز دانستی :اول در "منظم
بودن" و دوم در "هدفمند ساخته شدن".
سپس چون فرض را بر این گرفتی که وجه تشابه را بهدرستی انتخاب کردهای ،بدون
اینکه به وجوه تمایز مثالهایت توجه کنی ،گفتی حالکه در دو چیز مشابهاند پس باید
حتماً در مورد سوم نیز مشابه باشند؛ لذا نظاممندیهای طبیعت نیز خالق دانا و غایت
16
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نگری داشتهاند که با هدف و غایتاندیشی ،آنها را به شکلی آگاهانه و عامدانه خلق
کرده است.
آنچه تو دربارۀ طبیعت" ،نظم" مینامی ،میتواند "تعادل" نامیده شود .وقتی یک جرم
آسمانی در دام جاذبۀ زمین میافتد و میلیاردها سال بهدور آن میچرخد ،آنچنانکه
میتوان از نظم چرخش آن برای محاسبۀ زمان استفاده کرد ،آنچه واقع شده ،نظم
دستساخته نیست ،بلکه یک تعادل است که میتواند گاهی میلیونها سال و گاهی
بهمدت کوتاهتر ادامه داشته باشد.
تعادلها ،نه بهصورت دستساز و آگاهانه ،بلکه بهشکلی تصادفی ایجاد میشوند و
عامل ایجاد آنها قوانین پایهای فیزیک است .همین قوانین فیزیک که تعادلها را ایجاد
میکنند ،آنها را برهم میزنند.
شرایط بارندگی مداوم در وسعتی از زمین ،میتواند بهتدریج ،پوشش گیاهی آنرا به
صورت یک جنگل بارانی شکل دهد .پساز مدتی حیوانات و گیاهان باهم یک
اکوسیستم متعادل میسازند .یک جونده از میوۀ یک درخت خاص تغذیه میکند و پس
از دفع دانههای آن درخت ،امکان رشد نسل بعدی درخت را فراهم میکند .کسی که
فکر کند این جنگل ،دفعتاً و در یک آن خلق شدهاست ،ممکن است این نظم را دارای
ناظم و خالقی بداند که بهشکلی هدفمند و عمدی ،این دو موجود ،یعنی جونده و
درخت را با هم خلق کرده ،چون هر دوی آنها برای هدف زنده ماندن و بقای نسل به
یکدیگر نیاز دارند؛ اما او نمیداند که هزاران و میلیونها سال طول کشیده تا این تعادل
فعلی شکل بگیرد .او نمیداند که پیشاز شکلگیری این تعادل ،جانداران زیادی در
همین منطقه،

زندگی و تولیدمثل کردهاند و سپس بهدلیل تغییر شرایط ،بهتدریج

منقرض شدهاند و جایشان را به موجودات جدیدی که قابلیت زیستن در شرایط نوین
را داشتهاند دادهاند.
همان قوانین فیزیک که تعادلهای قبلی را ایجاد کردند ،همانها باعث از بین رفتن آن
تعادلها و موجودات قبلی شدند و تعادلهای فعلی نیز کامال ً آسیبپذیرند و میتوانند
جایشان را به تعادلهای جدید ،بین موجودات سازگارتر جدید بدهند.
نظمی که ما میبینیم ،در واقع نظم نیست ،بلکه تعادل است .جهان هم این تعادلها
را بهشکلی هدفمند نساخته ،بلکه تنها کاری که جهان میکند ،حفاظت از قوانین
12
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فیزیک است؛ خواه این قوانین منجر به ایجاد اندامی بهنام چشم شود ،خواه همین
قوانین منجر به نابودی همین اندام و صاحبان این اندام شود.
تفاوت مهم مصنوعات بشر با اندامی مانند چشم ،در مدتزمانیست که این اندامها
شکل گرفتهاند .اگر در جهانی زندگی میکردیم که همین دیروز یا مثال ً  51،111سال
پیش خلق شده بود و امروز موجوداتی با چشم و گوش و نظمی اینچنین در اندامهای
شان زندگی میکردند ،میشد این را بهحساب خلقت یک ناظم عالموقادر گذاشت ،به
همان شکلی که ساعتی که تا دیروز نبوده و امروز ساخته میشود ،بدون سازندۀ دانا
نمیتوانست بهوجود آید .شکلگیری نظمی چنین پیچیده در زمانی کوتاه و بهصورت
خودجوش ،برای ما تجربه شده نیست و الجرم آنرا بهحساب خالق توانا و دانا می
گذاریم؛ اما تو دو چیز بسیار متفاوت را با هم مقایسه کردی .ساعت در مدت کوتاهی
ساخته شده؛ ولی آیا مطمئنی که چشم هم مخلوقی ناگهانیست؟
شواهد نشان میدهد میلیونها سال تکامل ،چشم را بهشکل امروزش درآورده
است .ساعت بههدف " نشان دادن زمان" ساخته میشود ،اما چشم به شکلی
تصادفی و با جهشهای ژنتیکی ،بهتدریج و در مراحل متعدد ،شکل گرفته و تکامل
یافته و جاندارانی که محصول این جهشها برایشان مفید بوده و قابلیت تشخیص نور،
امکان شکار بهتر یا شکار نشدن به آنها میداده ،شانس بیشتری برای زنده ماندن
داشتهاند .این تغییرات تصادفی ،موجب زنده ماندن آنها و امکان انتقال این ژنهای
جدید به نسل بعدی آنها را فراهم میآورده است.
میبینی که با دیدن نظم در جهان و یا در موجودات زنده ،تنها فرضیهای که میتوان
مطرح کرد این نیست که یک خالق دانا و توانا برای طراحی و خلقت هدفمند آنها الزم
است ،بلکه فرضیۀ دوم ،یعنی تکامل تصادفی و تدریجی بدون نیاز به خالقی دانا و
توانا نیز وجود دارد که میتواند نظم موجود را توضیح دهد .در حقیقت برای این دومی،
شواهد و مدارک فراوان و بیشماری یافت شده که دیگر میتوان گفت "فرگشت" یا
تکامل ،از مقام یک نظریۀ خام ،فراتر رفته و در ذهن بسیاری از دانشمندان ،حکم یک
حقیقت علمی بیجانشین را پیدا کرده است».
مؤمن« :آیا این سؤال پیش نمیآید که همان قوانین فیزیک را چهکسی آفریده
است؟»
15
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ناباور « :مراقب باش که از برهان نظم خارج نشویم .تو از نظم و ناظم و یک استدالل
قیاسی صحبت کردی تا ثابت کنی نظم ساعت و نظم پدیدههای جهان ،قابل قیاس
هستند و من هم موجه بودن این قیاس را مورد نقد قرار دادم .اگر قبول داری که
برهان نظم بهدرد نمیخورد و میخواهی بحث را عوض کنی و بهدنبال برهان علیت
بروی ،قبول میکنم که بهسراغ جواب این سؤال برویم که آیا قوانین فیزیک و یا هر
چیز دیگری ،لزوماً نیاز به علت دارد یا خیر .فقط اول بگو که آیا میپذیری برهان نظم،
سست و عقیم بوده و کارش تمام است یا نه؟»
مؤمن « :نه؛ قبول ندارم که برهان نظم ،برهان ضعیفیست .نمیتوان گفت که اگر
تکامل باعث شکلگیری یک موجود منظم و شگفتانگیز همچون انسان شده باشد،
پس به وجود خدایی دانا نیاز نبوده است .چطور چنین موجودی با این پیچیدگی و
ظرافت و توانایی میتواند حاصل یک فرگشت کور باشد؟ الزم است خدایی دانا چنین
فرگشتی را طراحی کرده باشد؛ بهاینمعنی که خدا ،چنان جهان را خلق کرده باشد
که پساز گذشت میلیونها سال ،منجر به بهوجود آمدن موجوداتی اینچنین پیچیده و
انسانهایی اینچنین هوشمند گردد و الزم بوده که خدایی دانا در بسیاری جاها
مستقیماً دخالت کرده باشد.
مثال ً زمین ،فاصلهای مناسب از خورشید دارد که بیشتر از آن ،موجب یخ زدن تمام آب
ها و کمتر از آن ،موجب تبخیر همۀ آبها میشود.
همچنین است وجود میدان مغناطیسی زمین که باعث جلوگیری از برخورد بادهای
خورشیدی به زمین و ازبینرفتن جو آن میشود .نبود میدان مغناطیسی ،اتفاقیست
که در سیارۀ مریخ افتاده و باعث شده که این سیاره جو خود را تا حد زیادی در اثر
برخورد بادهای خورشیدی از دست بدهد و دیگر توان نگهداری و شکوفا کردن حیات را
در سطح خود نداشته باشد.
قرار گرفتن زمین در این فاصلۀ دقیق از خورشید و دستبهدست دادن عوامل بی
شمار برای بهوجود آمدن انسان ،همگی هدفدار بودن این نظام را نشان میدهد و
نظام هدفدار نیاز به ناظم هدفمند و طراح هوشمند دارد» .
ناباور « :تو در استداللت بر یک چیز تکیه میکنی و سپس مقصودت را نتیجه می
گیری .تو بر وجود قطعی و بی شک و شبهۀ یک "هدف" هوشمندانه تکیه میکنی و
19
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سپس نتیجه میگیری که "خالق هدفمندی" باید وجود داشته باشد .حال با توجه به
اینکه تو در این استدالل ادعا میکنی که هدف را بهوضوح دیدهای و در تشخیص هدف
تردیدی نداری ،من این مطالبه را از تو دارم که دقیقاً بگویی چه چیزی را بهعنوان
هدف خلقت تشخیص دادهای .انتظار دارم بتوانی بدون ابهام شرح دهی این هدف که
میگویی چیست .اگر نتوانی آنرا بهوضوح و دقیق بیان کنی ،بهاینمعنیست که
ستون اصلی برهان تو ،حتی برای خود تو هم مبهم است.
من میگویم هر موجودی در جهان ،امروز هست و فردا نیست ،پس دلیلی نمیبینم
که به هیچکدامشان عنوان هدف بدهم .از اینهمه موجودی که میآیند و میروند
کدامشان را هدف میدانی و چرا؟ بگو آنچیزی که تو هدف خلقت میدانی چیست.
تو کدامیک از هستیهای موجود در این جهان را بهعنوان هدف شناختهای؟ لطفاً
چیزی را نام ببر که هم من دیده باشم هم تو؛ وگرنه استداللت برهان نخواهد بود» .
مؤمن « :اینطور که تو میگویی "چیزی را نام ببر که هم من دیده باشم هم تو " ،البد
اگر بگویم که هدف از خلقت ،موجودیست که میتواند به حقیقت نائل شود ،نخواهی
پذیرفت و خواهی گفت که " از کجا میدانی چهکسی به حقیقت نائل شده است؟ ".
تو خواهی گفت که حقیقت برای هر کسی و هر گروهی و هر دینی یکچیزی است و
معلوم نیست که کسی اصال ً به حقیقت نائل شده باشد یا نه» .

ناباور « :دقیقاً! … درواقع اگر ادعایت این باشد که گفتی ،و یا از هر چیز متافیزیکی
مانند رستگاری ،بهشت ،قرب الیهللا … ،بهعنوان اهداف آفرینش نام ببری ،برهانت
فقط بهدرد خودت میخورد؛ چون اول خودت را یا شخصی را که خودت میشناسی،
رستگار ،نائلبهحقیقت ،اهل بهشت و یا دارای مقام قرب تصور میکنی و سپس
خودت یا آنشخص ،میشوید هدف خلقت و اینگونه ،وجود خدا با این تصور شخصی
تو ثابت میشود .تصوری که نمیتوانی صحتش را به من نشان دهی.
تو نمیتوانی بر پایۀ یک ادعای کامال ً شخصی و غیرقابل اثبات ،بگویی که برهانی در
چنته داری» .
مؤمن « :آیا اگر بگویم که "خلقت موجودی که استعداد نیل به حقیقت را دارد" همان
هدف آفرینش است ،قبول میکنی؟ »
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ناباور « :منظورت از حقیقت ،هرچه که باشد ،چه فیزیکی و چه متافیزیکی ،تا وقتی
که نتوانستهای آنرا به کسی ثابت کنی و سپس ثابت کنی کسی هست که به آن
رسیده باشد یا در آینده برسد ،قضیه مثل همان حالت قبلیست.
ازآنگذشته ،اصال ً گیرم که مثال ً مطلبی غیرمتافیزیکی همچون اینکه "نور سفید از
طیفهای مختلف رنگی ساخته شده است" ،حقیقت محض باشد و هر دوی ما ،روی
حقیقت داشتن آن توافق داشته باشیم و بسیاری از انسانها هم ،به این حقیقت نائل
شده باشند؛ چرا فکر میکنی که چنین چیزی باید هدف خلقت باشد؟
امروز من و تو تصور میکنیم که بعضی چیزهایی که میدانیم ،حقیقت محض
هستند؛ و شاید هم درست تصور کنیم .ایبسا چندسال دیگر ،ما دچار زوال عقل و از
بینرفتن سلولهای مغزی شویم و هرآنچه میدانیم و یا تصور میکنیم که میدانیم،
از ذهنمان پاک شود و پساز آن هم ،عمرمان سر برسد و خودمان هم از بین برویم.
چرا باید فکر کنیم وجود "یک تصور از دانستن" ولو اینکه کامال ً با حقیقت بیرونی
منطبق باشد ،هدف خلقت است؟ تو چگونه "ثابت میکنی" که "تصور دانستن" ،حتی
اگر با حقیقت بیرونی منطبق باشد ،هدف خلقت است؟ امروز تصوری درست از
حقیقت در ذهن من شکل میگیرد و فردا بهواسطۀ زوال عقل و یا مرگ ،این تصور
نابود میشود .چرا باید وجود این تصور در یک ذهن محدود و برای یک مدت محدود،
هدف خلقت باشد؟
چرا نباید اینطور به قضیه نگاه کنیم که همان جهشها ،این امکان حیاتی را برای ما
فراهم کرده که بتوانیم درکی نسبتاً درست و یا حتی درکی کامال ً درست و دقیق از
محیط اطراف و جهان پیرامون خود داشته باشیم .این امکان و استعداد ،عالوه بر دادن
شانس بقای نسل و زندگی بهتر به ما ،ما را قادر به درک چیزهایی بیش از نیاز حیاتی
مان هم کردهاست .بههرحال اگر همان مکانیسمی که درک جهان اطرافمان را
برایمان مقدور میکند ،بتواند درک مسائل علمی پیچیدهتر را هم برایمان مقدور سازد،
چهدلیلی وجود دارد که تصور کنیم این "یک اتفاق خاص" و فراتر از امکانات طبیعت بی
شعور است و لذا باید "دستی از غیب" در کار باشد؟ چه ایرادی دارد که اینرا نه هدف
خلقت ،بلکه یکی از تبعات فرگشت بدانیم.
وقتی من میبینم که همان قوانین فیزیکی که موجب ایجاد حیات و تکامل آن می
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شود" ،دقیقاً همان قوانین" ،موجب از بین رفتن حیات و منقرض شدن گونهها و تولد
افراد ناقصالخلقه ،عقبماندگان ذهنی و بیمار و نیز زوال اندامها و حواس و مغز می
شود ،چرا باید قبول کنم که هدف از خلقت ،یکی از لحظههای بینابینی این
فرآیندهاست؟ چرا باید فکر کنم لحظهای که در آن ،یکی از موجودات عالم موفق به
درک و تصور یکی از حقایق عالم شده است ،هدف خلقت است؟ چنین لحظهای
حاصل کارکرد دقیق قوانین فیزیک است و کارکرد دقیق قوانین فیزیک نیز آنرا از بین
خواهد برد .گویا آنچیزی که هدف خلقت است ،اگر بخواهیم هدفی برای خلقت در
نظر بگیریم ،اجرای دقیق و بینقص قوانین فیزیک است؛ زیرا از ابتدا تاکنون ،تنها
چیزی که همواره بوده و هرگز متوقف نشده ،اجرای قوانین فیزیک بوده و هر "تعادل"
یا به قول تو "نظمی" هم که محصول این قوانین بوده است ،پایدار نبوده تا بتوان به آن
عنوان "غایت خلقت" یا "هدف آفرینش" داد و از این بابت مطمئن بود.
در بهترین حالت ،تو چیزی را میتوانی هدف خلقت بدانی که با خلقت جهان ،محقق
شده باشد و جهان از آن خالی نشود؛ همانطور که ساعت ازوقتیکه ساخته می
شود ،زمان را نشان میدهد .اگر دستگاهی ساخته شود که پیدرپی اعدادی را
نشان دهد وگاهی اوقات این اعداد ،مطابق با زمان دقیق باشد ،نمیتوان گفت که
هدف این دستگاه ،نشان دادن زمان است .اینکه در طول میلیاردها سال ،بعضی
اوقات ،بعضی موجودات نسبتاً هوشمند ،بعضی باورهایشان با بعضی حقایق
منطبق است را نمیتوان با اطمینان هدف خلقت دانست.
دستگاه جهان ،هیچگاه نشان نداده که منظور دقیقش از فرآوری آنچه به آن داده می
شود ،کدامیک از محصوالتش است .همینقدر میدانیم که هر مادۀ اولیه ،اعم از نیرو
و جرم ،که به آن داده میشود ،چنان آن را فرآوری میکند که نتیجۀ کار ،مطابق با
نتیجۀ فرمولهای فیزیک باشد؛ که آنهم خود ساختار دستگاه است؛ یعنی این
دستگاه ،کاری جز حفظ ساختارش انجام نمیدهد .تنها چیزیکه از ابتدا تاکنون محقق
شده" ،اجرای بیکموکاست و بدون استثناء قوانین فیزیک است" .بقیۀ چیزها فقط
آمدهاند و رفتهاند و نمیتوان با هیچ معیاری آنها را چنان ارزشگذاری کرد که یکی از
دیگری برتر و مهمتر باشد و بتواند "با قطعیت" ،عنوان "هدف خلقت" را بهخود بگیرد،
آنچنان که به کار استفاده در یک برهان بیاید» .
مؤمن « :اما تو هنوز پاسخ مرا ندادهای که چگونه ممکن است همۀ شرایط شگفت
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انگیز فراهم شود تا همین لحظههای به قول تو "گذرا" ،اما از نظر من "باشکوه" ،ایجاد
گردد؛ منظورم همان فاصلۀ حیرتانگیز زمین تا خورشید و امثال آن است» .
ناباور « :آیا منظورت این است که همۀ آنچه گفتی و خیلی بیشتر از آن ،و کال ً شرایط
حیات در یک سیاره" ،غیرممکن" است بهصورتی تصادفی شکل بگیرد؟ آیا ایجاد این
شرایط را "قطعاً" نیازمند دخالت الهی میدانی؟ منظورم از عبارت "غیرممکن" ،غیر
ممکن به معنی واقعی کلمه است» .
مؤمن  « :آنقدر احتمالش کم است که میتوان آن را غیرممکن دانست» .
ناباور" « :احتمال کم" تفاوت بسیاری با "غیرممکن" دارد .اولی را نمیتوان در برهان
بهکار برد ،اما دومی را میتوان.
در کهکشان راه شیری حدود  011میلیارد ستاره وجود دارد که بسیاری از آنها ممکن
است دارای سیاراتی باشند .در کل جهان قابل مشاهدۀ ما حدود  011میلیارد
کهکشان وجود دارد  .با این تعداد کهکشان و اینهمه ستارهای که در هر کهکشان می
تواند باشد و سیارات بیشماری که ممکن است در این همه کهکشان وجود داشته
باشند ،احتمال بودن سیارات سنگی همچون زمین که شرایط پرورش حیات را داشته
باشند زیاد خواهد بود.
بیا فرض کنیم که از بیرون چنین جهانی به آن نگاه میکنی .تو محاسبه میکنی و به
ایننتیجه میرسی که در بین این چند صد میلیارد میلیارد ستاره و سیاره ،و در طول
بیش از سیزده میلیارد سال ،با محاسبات ریاضی ،تنها محتمل است یک سیاره چنان
شرایطی داشته باشد که حیات در آن بهوجود آید و به چنان مرحلهای برسد که
موجودات هوشمندی همچون انسان در آن پدید آید؛ موجوداتی که دربارۀ چرایی وجود
خود به سؤال کردن بپردازند .پرواضح است که اگر تو باخبر شوی چنین سیارهای واقعاً
وجود دارد اصال ً تعجب نخواهی کرد ،چراکه محاسباتت هم ،احتمال وجود آنرا تأیید
میکرد .اما شاید موجودات هوشمند آن سیاره ،در وهلۀ نخست از بودنشان تعجب
کنند؛ زیرا آنها در اطراف خود سیاراتی با امکان زیست موجودات هوشمند نمیبینند.
واقعیت ایناستکه تا وقتی که شانسی برای وقوع یک رویداد وجود دارد ،روی دادن
آن عجیب و غیرممکن نیست تا مجبور شویم برای توضیح وقوع آن ،به وجود دست
غیب متوسل شویم.
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تنها وقوع رویدادهای غیرممکن ایجاب میکند که دست یک موجود هوشمند را برای
توضیح آنها وارد محاسباتمان کنیم .آیا تو هرگز توانستهای با محاسباتی نشان
دهی وجود سیارهای در فاصلۀ مناسب و دارای میدان مغناطیسی و دهها خصوصیت
دیگر و خالصه ،وجود یک سیارۀ حیاتپرور همچون زمین ،غیرممکن و محال است؟
آیا اینکه تو از وجود زمین شگفتزده میشوی ،برهانی برای وجود خداست؟ آیا
شگفتزده شدن ،یک برهان است یا یک حالت روانی ناشی از عدم احاطۀ علمی و
محاسباتی به امکان آنچه روی داده؟ اینکه از وجود چشم ،کلیه ،کبد ،مغز نسبتاً
هوشمند انسان و امثال اینها شگفت زده میشویم ،برهان حساب نمیشود .هرگاه
با محاسبات منطقی نشان دهی بهوجود آمدن همۀ اینها غیرممکن است ،آنگاه
وجود اینها یک برهان برای اثبات خالقی دانا حساب خواهد شد.
حال دوباره میپرسم :آیا محاسباتی انجام دادهای که نشان دهد احتمال وجود سیاره
ای همچون زمین صفر است یا خیر؟ آیا محاسبهای علمی کردهای که نشان دهد
احتمال ادامۀ فرگشت تا رسیدن به موجودی نهچندان هوشمند همچون انسان صفر
است؟ »

روح
مؤمن « :خیر؛ من محاسبهای علمی که نشان دهد احتمال وجود سیارهای زندگیپرور
همچون زمین مطلقاً وجود ندارد انجام ندادهام؛ اما در مورد بهوجود آمدن موجودی
همچون انسان که دارای روح است و در باالترین درجه از قدرت شناخت قرار دارد ،می
توانم با اطمینان بگویم که از مادۀ بیجان ،چنین موجودی نمیتواند بهوجود آید .توجه
داشتهباش که انسان ،نهتنها هوشمند است ،بلکه جزئی غیرمادی نیز دارد و آن روح
اوست که قابل انکار نیست؛ روحی که نمیتواند از جنس ماده باشد؛ روحی که یک
هستی یکپارچه و غیرقابل تجزیه است درحالیکه هستی مادی انسان ،تجزیهپذیر و
دارای اجزاء گسسته است .چنین موجودی ،آشکارا هدف خلقت است زیرا چیزی بیش
از یک موجود مادی با خصوصیات صرفاً مادیست .این موجود ،ترکیبی از ماده و
غیرماده است و باید که برای توجیه وجود چنین ترکیبی ،به وجود خالقی هدفدار
متوسل شد.
گیرم که تغییر و تحوالت ماده ،و یا بهقولتو فرگشت ،نهایتاً بتواند به ایجاد موجود
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پیچیدهای چون انسان ختم شود؛ دیگر چهدلیلی وجود دارد که در این نقطه از تکامل،
این موجود مادی ،با یک هستی غیر مادی ترکیب شود تا انسان ذیروح را بسازد؟
آیا نمیشود گفت که براساس منطق و محاسبات ،وقوع این مرحلۀ آخری ،یعنی
دمیده شدن روح در بدن انسان ،مطلقاً غیرممکن است ،مگر اینکه دستی هوشمند و
قدرتمند در کار باشد؟ دستی که هدفی مشخص از این ترکیب دارد» .
ناباور « :اینکه تو دیگر از نظم و نیاز به وجود یک ناظم هدفمند صحبت نمیکنی ،برای
من نکتۀ مثبتیست .این یعنی که دیگر ،برهان نظم را پینمیگیری و حاال فقط از
غیرممکن بودن یک ترکیب از ماده و غیرماده صحبت میکنی.
بسیار خوب! من فکر میکنم که بهتر است این بحث را هفتۀ آینده در همینجا پی
بگیریم .راستش من سؤاالتی از تو دربارۀ روح دارم و فکر میکنم پاسخ آنها زمان
زیادی ببرد» .
مؤمن « :موافقم ...چون دیگر بیشازاین نمیتوان اینجا نشست ...ظاهراً میخواهند
تعطیل کنند ...در ضمن ،سؤاالتت را هم میتوانم حدس بزنم» .
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هفتۀ دوم :مسئلۀ روح
آیا وجود احساسات دلیل بر وجود روح است؟
مؤمن « :امیدوارم طی هفتۀ گذشته به مسئلۀ روح فکر کردهباشی؛ و حتی امیدوارم
خودت به جواب سؤاالتی که میخواستی راجع به روح بپرسی ،رسیدهباشی؛ چراکه
مسئلۀ روح ،بسیار واضح و ملموس است».
ناباور « :برهان نظم هم بهنظرت واضح و ملموس میآمد اما دیدی که سراسر اشکال
بود؛ بنابراین زود قضاوت نکن .گاهی آنچه تصور میکنیم بسیار ملموس و مشهود
است ،چیزی نیست مگر خطای قوۀ درک ما .اما حاال که اینرا گفتی … بگو ببینم من
باید به چهچیز دربارۀ روح فکر میکردم؟ »
مؤمن « :مثال ً به اینکه اگر ما روح نداشته باشیم پس چطور میتوانیم دچار
احساساتی همچون عشق ،نفرت ،ترس ،شادی و غم شویم .آیا میتوان این
احساسات را با یک مغز کامال ً مادی توجیه کرد؟ »
ناباور « :ظاهراً احساسات ما تحتتأثیر واسطههای شیمیایی و هورمونهای
مترشحۀ داخلی بدن ،که بر روی گیرندههای سلولهای مغزی اثر میگذارند ،ایجاد
میشود و یا از بین میرود .وقتی یک واسطۀ شیمیایی مترشحه در مغز ،همچون
دوپامین ،استیلکولین ،سروتونین و یا یک هورمون ترشح شده از غدد درونریز،
همچون آدرنالین غدۀ فوقکلیوی ،بر روی گیرندههای سلولهای مغزی مینشیند،
میتواند خلقوخو و احساسات ما را ایجاد کند .اگر جلوی ترشح این مواد گرفته شود
و یا بهوسیلۀ یک دارو ،در مقابل تأثیر این واسطههای شیمیایی بر روی گیرندههای
سلولهای مغزی ،سدی گذاشته شود ،احساسات ما تحت کنترل درمیآیند .همچنین
اگر مواد دارویی بتوانند عمل واسطههای شیمیایی را بر روی گیرندههای سلولهای
عصبی تقلید کنند ،احساسات مشابهی را در ما ایجاد میکنند.
اساس کار داروهای اعصاب بر همین است که بتوانند عمل واسطههای شیمیایی را
تقلید کنند و یا جلوی عمل این واسطهها را بگیرند و یا گاهی باعث ترشح بیشتر آنها
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شوند و بعضی مواقع هم باعث ماندگاری بیشتر آنها در مغز گردند ،یعنی جلوی
تجزیۀ این واسطههای شیمیایی را بگیرند تا آنها مدت بیشتری در کنار سلولهای
مغزی بمانند .واسطههای شیمیایی داخل مغز و هورمونها و داروها و مواد مخدر
شیمیایی میتوانند تمام احساسات ما انسانها ،از خوشحالی ،عصبانیت،
افسردگی ،نشاط...،تا عشق مادرانه را تحتتأثیر قرار دهند .وقتی احساسات ما تا
اینحد وابسته به ترکیبات شیمیایی هستند ،چرا باید گفت که یک عنصر غیر مادی
همچون روح ،برای شکلگیری احساسات در کار است؟ »

آیا وجود خواب و رؤیا دلیل بر وجود روح است ؟
مؤمن « :در مورد خواب و رؤیا چه میگویی؟ اینکه روح ما در زمان خواب به جاهای
دیگر میرود و افراد مختلف را مالقات میکند را چگونه میتوان توضیح داد؟»
ناباور « :اتفاقاً بعضی داروهای شیمیایی قادرند ایجاد کابوس کنند .5همین خود
شاهدیست بر اینکه رویاهای ما تصاویری هستند که مغز ما میسازد و اگر قرار بود
واقعاً روح ما از بدن جدا شود و به جاهای دیگر برود ،آنگاه هیچ دارویی نمیتوانست
برای روح ما تعیین کند که به کجا باید برود؛ به یک جای مفرح یا یک مکان ترسناک! ؟»

برهانی برای اثبات وجود روح
مؤمن « :بسیار خوب… اگر فکر میکنی که این پدیدهها هیچ کدام دلیل بر وجود روح
نیست ،پس اجازه بده با یک برهان ،وجود روح را ثابت کنم .اما پیش از آن بگو سؤاالتی
که میخواستی در پایان مالقات قبلی بپرسی چه بودند» .
ناباور « :من فکر میکنم که تو در پایان صحبتهای هفتۀ قبل ،خالصهای از برهانت را
گفتی .آنچه نقطۀ ثقل استدالل تو بود این بود که اوال ً به وجود روح اعتقاد داشتی و
ثانیاً آنرا غیرمادی میدانستی .سپس استدالل کردی که ترکیب یک چیز غیرمادی با
ماده ،امری نیست که بشود آنرا به تصادفات و اتفاقات طبیعی ربط داد و ناچار باید
دست یک خالق دانا و توانا در کار باشد.

1بعضی داروها مانند دونپزیل ،ریواستیگمین ،آتورواستاتین ،سیمواستاتین و پروپرانولول می توانند گاهی باعث تاثیر بر رویاها شوند
و بعضا ایجاد کابوس شبانه کنند.
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اکنون بیا و درستی ارکان استداللت را به من ثابت کن .اول بگو چگونه مطمئنی که
روح وجود دارد .پر واضح است که برای اثبات وجود روح ،اول باید بگویی که روح
چیست» .
مؤمن « :وقتی ماده را بررسی میکنیم متوجه میشویم که ماده ،قابل تقسیم و
تجزیه به اجزای سازندهاش است .یک سنگ را میتوان به دو قسمت تقسیم کرد و
قسمتهای تقسیم شدهاش را هم باز میتوان به اجزای کوچکتر تقسیم نمود .در
واقع وقتی که میگوییم "یک سنگ" منظورمان جسمیست که برای "مشاهده
کننده" ،یک جسم واحد است؛ اما در واقع "یک جسم واحد" نیست بلکه از تعداد بی
شماری واحدهای کوچکتر تشکیل شده است.
ذهن ما ما را فریب میدهد و برای آن سنگ ،یک ذات واحد فرض میکند و به ما چنان
مینماید که گویی داریم از "یک چیز" صحبت میکنیم ،حالآنکه آن سنگ ،یک "ذات" یا
چیز "واحد" نیست و از ذوات یا چیزهای خردتری تشکیل شده که هرکدام از آنها برای
خود ،وجود مستقل دارند .با تقسیم آن سنگ به بخشهای کوچکتر متوجه میشویم
که نصف سنگ  ،یک چهارم سنگ و یکهشتم سنگ هم از اول وجود داشتند و همگی
در کنار هم قرار گرفته بودند .قرار گرفتن این واحدهای کوچک سازندۀ ماده در کنار
هم ،باعث میشود ما از شیئی که آنها میسازند ،به اشتباه ،تصور یک شیء واحد
داشته باشیم و نامی را بر روی آن بگذاریم .سپس همین نامگذاری ،ما را بیشتر به
اشتباه میاندازد و مطمئنتر میشویم که آن شیء ،یک چیز واحد با ماهیتی مشخص
و مستقل است.
ما کوه دماوند را "یک" شیء میدانیم؛ درحالیکه کوه دماوند فقط یک مفهوم
ذهنیست که در مغز ما ایجاد شده است .واقعیت کوه دماوند ،اجزاء تشکیل دهندۀ
مستقل آن هستند که از اتمها هم کوچکترند .واحدهای سازندۀ ماده هرچه باشند،
الکترون ،کوارک و امثالهم ،اینها اجزاء واقعی مستقل کوه دماوند هستند و هرکدام
برای خودشان هستی مستقل و واقعی دارند .این ذرات واقعی ،اگر مانند ما
خودآگاهی داشتند ،شاید حتی نمیدانستند که بخشی از یک کوه بزرگ هستند .یک
الکترون در یکی از اتمهای کوه دماوند ،برای خودش هستی مستقل دارد .این ذهن
ماست که مجموعۀ عظیمی از ذرات بیشماری را که در یک حدود جغرافیایی ،کنار
هم قرار گرفتهاند ،از بقیۀ مجموعه ذرات کنار آن که کوهها و زمینهای اطراف آن را
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میسازند جدا میکند و تصویر واحدی از این مجموعۀ خاص برای خود میسازد و نام
دماوند را به این تصویر الصاق میکند.
حال فرض کن که اجزاء واقعی کوه دماوند هرکدام شعور و خودآگاهی داشته باشند و
زبان ما را بفهمند و تو بروی مقابل کوه دماوند بایستی و بگویی :سالم کوه دماوند!
ازآنجاکه واقعاً یک موجود واحد بهنام کوه دماوند وجود ندارد ،همۀ آن اجزاء ،اعم از
الکترونها و کوارکها و یا هر ذرۀ بنیادین و مستقل و تجزیهناپذیر دیگری ،بهصدا درمی
آیند و میپرسند :آیا با من بودی؟
اگر تو به آنها بگویی که من با شما نبودم ،بلکه با کوه دماوند بودم ،آنها خواهند
گفت :چیزی بهنام کوه دماوند وجود ندارد که تو بخواهی به آن سالم کنی و او جوابت
را بدهد .ذوات و چیزهای واقعی ،ما هستیم.
اکنون به من و خودت هم با همین دیدگاه نگاه کن .فرض کن تمام ذرات هستی من و
تو ،هرکدام شعور و خودآگاهی داشتند و میتوانستند حرف بزنند .حاال اگر من به تو
سالم کنم و ذرات بدن تو هرکدام بگویند ":آیا با من بودی؟ " من میتوانم در پاسخ
بگویم " :خیر؛ من با نفسی به نام "ناباور" بودم .نفسی ،که برخالف کوه دماوند یا بدن
من و تو ،قابل تجزیه به اجزاء کوچکتر سازندهاش نیست .نفسی که یک "واحد" است.
یک "من" است و نمیتوان تصور کرد بتواند به دو "من" تقسیم شود.
میتوان تصور کرد که هرکدام از اجزاء بدن ما به واحدهای سازندهاش تقسیم شود و
هر واحدی برای خود ،هستی مستقل و کاملی داشته باشد که دیگر قابل تقسیم به
واحدهای کوچکتر نباشد؛ اما دربارۀ "من" کسی نمیشود این تصور را کرد.
"من" ما یک واحد غیرقابلتجزیه است و "نصفمن" وجود ندارد و نمیتواند وجود
داشته باشد .اگر فرض کنیم که "من" تو به دو "من" تقسیم شود ،تنها یکی از آنها
میتواند "تو" باشی .آن دیگری ،یک "من" دیگر است که "تو" نیستی بلکه
"دیگریست".
منظورم از این استدالل این است که یک واحد در بدن و هستی ما وجود دارد ،که بر
خالف هریک از اندامهای ما ،قابل تقسیم به واحدهای کوچک سازندهاش نیست؛
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یعنی غیرقابلتجزیه است؛ یعنی همچون یک ذرۀ بنیادین ،غیرقابلتجزیه و تقسیم
است و از اینکه هست ،خردتر نمیشود .این واحد را میتوانیم "من" " ،نفس"،
"خود" یا "روح "1بنامیم.
این واحد نمیتواند هیچ کدام از واحدهای سازندۀ بدن ما باشد .بدن ما مادیست و
واحدهای سازندهاش الکترونها و کوارکهای بیشعور هستند و نمیتوانیم بگوییم
"من" یک انسان ،یکی از این واحدهای سازنده است" .من" پیچیدۀ انسان کجا و یک
واحد سازندۀ سادۀ مادی همچون الکترون و کوارک کجا!؟
"من" یک انسان ،غیرقابلتجزیه است و چون در بین واحدهای غیرقابلتجزیۀ مادی ،با
هیچکدام قابل مقایسه نیست ،پس "من" انسان ،یک واحد غیرمادیست.
میبینی که ناچار باید بپذیریم با یک واحد غیرمادی طرف هستیم" .من" ما یا "روح" ما،
یک واحد تجزیهناپذیر است که در بدن ما تعبیه شده و اینرا با هیچ محاسبهای نمی
توان ممکن فرض کرد؛ یعنی باید گفت که این ترکیب از عهدۀ تصادفات مادی و فیزیکی
خارج است .اینجاست که به دست قدرت یک خالق توانا و هدفمند محتاج میشویم».
ناباور « :اجازه بده دقایقی به گفتههایت فکر کنم .نمیخواهم فقط جواب داده باشم؛
بنابراین باید درست بفهمم که چه گفتی.
ناباور چند دقیقه از پنجره به رفتوآمد اتومبیلها در خیابان نگاه کرد .از مردمک
چشمش معلوم بود که به نقطۀ خاصی خیره نشده و عمیقاً در حال تفکر است.
باالخره رویش را بهسمت مؤمن برگرداند و اینطور شروع کرد « :ظاهراً درست می
گویی .من میتوانم تصور کنم که هرکدام از اندامهای من ،مانند دست ،پا ،چشم،
گوش ،زبان....،که قطع شود و از بدنم جدا گردد" ،من" همچنان "من" بمانم.
میتوانم به خودم بقبوالنم که اگر مغز من به دو نیم تقسیم شود ،دو "من" بهوجود
آید ،اما ناچارم بپذیرم اگر هم دو "من" بهوجود بیاید ،تنها یکی از آنها خود من هستم
و "من" دیگر ،من نیستم ،بلکه "دیگریست"؛ یعنی شخصی دیگر است .این "من"
 1در فرهنگ اسالمی ،نفس و روح ،یک چیز نیستند ،اما رویکرد "صرفا فلسفی" به هر دو تقریبا مشابه است و اگر قرارباشد وجودشان مبنای یک
برهان برای اثبات خدا قرار گیرد ،نمیتوان دلیلی فلسفی بر جدایی آنها اقامه کرد و نهایتا تنها میتوان به اثبات یکی از آنها همت گمارد .اینکه
"ذات واحد" اثبات شده در پایان این برهان را کدامیک از این دو بنامیم ،امری سلیقهایست .من در ایجا نفس و روح را به ضرورت محدودیت در
ادلۀ فلسفی برای تفکیک آنها ،یکی گرفتم.
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حاصل تقسیم مغز من ،نمیتواند "نصف من" باشد .من یا به تمامی" ،من" هستم و یا
اصال ً نیستم" .من" چیزیست که نیمه بودن برایش معنی ندارد" .نیممن" معنی ندارد.
بسیار خوب … فرض میکنیم که سخن تو درست باشد و "من" یک واحد باشد که
قابل تجزیه نیست .حاال سؤال این استکه آیا "من" من ،لزوماً غیر مادیست یا اینکه
ماده هم میتواند در شرایط خاصی یک واحد غیرقابلتجزیه همچون نفس یک انسان
را ایجاد کند .درواقع باز هم باید برگردیم سراغ داستان شگفتزده شدن» .
مؤمن که از این حرف ناباور یکه خورده بود با دلخوری گفت « :به شگفتزده شدن چه
ربطی دارد؟ آن که مربوط به برهان نظم بود» .
ناباور « :ببین! من و تو اینطور تصور میکنیم که اجزای سازندۀ ماده ،احتماال ً الکترون
و کوارکها و دیگر ذرات ظاهراً بنیادینی هستند که فعال ً کشف شدهاند .ما تصور می
کنیم هرکدام از این واحدهای احتماال ً تجزیهناپذیر ،برای خودش وجودی مستقل از
واحدهای دیگر دارد و در تجمع ظاهری با ذرات دیگر و در طی قرار گرفتنش کنار ذرات
دیگر ،همچنان یک واحد مستقل میماند و مستقل بودنش را حفظ میکند.
ما فکر میکنیم واحدهای سازندۀ ماده ،فضای خودشان را اشغال میکنند و
غیرممکن است در کنار دیگر ذرات بنیادی بتوانند یک مجموعۀ یکپارچه و واحدی غیر
قابلتجزیه تشکیل دهند.ما فکر میکنیم که اینها نمیتوانند در کنار هم ،واحدی چنان
یکپارچه بسازند که دیگر هیچ جزء مستقلی در آن وجود نداشته باشد و این واحد
یکپارچه ،برای خودش یک واحد تجزیهناشدنی بنماید» .
مؤمن « :نباید بگویی یک واحد تجزیهناشدنی "بنماید" .فعل "بنماید" بهاینمعنیست
که در ظاهر ،تجزیهنشدنی بهنظر بیاید ولی در باطن ،نامعلوم باشد که هنوز واحدهای
مستقل سازندۀ آن ،برای خودشان استقالل دارند یا نه .ما وقتی به "من" خود می
اندیشیم متوجه میشویم که این منفرد و واحد بودن نفس ما ظاهری نیست .من ما
در هرلحظۀ زمان ،واقعاً یک من تجزیهناپذیر است .بههمین جهت هم انتظار میرود که
پساز مرگ و تجزیۀ بدن و جدا شدن ذرات سازندۀ مغز ،این واحد همچنان به بودن خود
ادامه دهد» .
ناباور مجدداً به بیرون از رستوران خیره شد .پساز دقایقی درحالیکه هنوز نگاهش به
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بیرون از رستوران بود گفت « :من یک فرض را در گفتههای تو تشخیص میدهم .تو
فرض را بر این گرفتهای که تحت هیچ شرایطی اجتماع ذرات ماده در مغز ما ،نمی
تواند "نفس" یا "من" یا به عبارت امروزی" ،آگاهی" ما را بهوجودآورد .بهعبارت دیگر،
تو فرض میکنی که ماده را بهخوبی میشناسی».
ناباور رویش را بهطرف مؤمن کرد و اینطور ادامه داد « :تو این تصور را حقیقت محض
میدانی که ذرات ماده ،هرکدام در یک فضای محدود بهخود وجود دارند و غیرممکن
است که در کنار هم و در شرایط خاصی و برای بازههای زمانی خاصی ،بهگونهای به
تأثیر و تأثر روی هم بپردازند که یک واحد جدید را بسازند؛ واحدی همچون نفس ما
انسانها؛ واحدی که میتوان آن را "آگاهی"" ،نفس"" ،خود"" ،من" و یا حتی بهقول
تو "روح" نامید» .
مؤمن « :آیا فکر میکنی شناخت من و تو از ذرات ماده تا این حد خطاست؟ آیا تو فکر
میکنی ذرات بتوانند گاهی اوقات ذرات نباشند و ممزوج شوند و یک "من" را بسازند؛
اما هرگاه ما به آنها نگاه میکنیم ،دوباره خودشان را بهصورت ذرات به ما نشان
دهند؟ آیا تو فکر میکنی هرگاه به اجزاء سازندۀ مغز نگاه نمیکنیم ،این اجزاء ،به
شکلی جادویی ،ممزوج میشوند و یک واحد غیرقابل تجزیه چون "من" را میسازند؛
ولی بهمحض آنکه به آنها نگاه میکنیم ،دوباره خودشان را بهشکل الکترونها و
دیگر ذرات بنیادین کوچکتر و مجزا به ما نشان میدهند؟»
ناباور « :نه؛ منظورم چنین شعبده بازیای نیست .منظورم این است که ما هرگز خود
الکترونها ،پروتونها ،نوترونها و یا ذرات کوچکتر از پروتونها و نوترونها را ندیده
ایم .ما میدانهای مغناطیسی ،جاذبه ،نیروی ضعیف و نیروی قوی را ندیدهایم .به
عبارت بهتر ،ما تنها بهواسطۀ حواسمان و با تأثیری که مواد و میدانها بر روی حواس
ما و یا دستگاههای ما میگذارند با آنها آشنا میشویم .ما انسانها یک ضعف بزرگ
داریم و آن اینکه هرگز نمیتوانیم از ماهیت واقعی ماده و اشیاء اطرافمان باخبر
شویم ،چراکه محکومیم فقط تأثیر آنها را بر روی حواس خود و یا دستگاههای خود
درک کنیم و ارتباط ما با مواد اطرافمان ،یک ارتباط غیرمستقیم است.
ما از طریق تحلیل آزمایشهایی که دانشمندان انجام دادهاند ،تصوری از مواد و از
الکترونها و کوارکها در ذهن خود میسازیم؛ ولی نمیفهمیم که حقیقتاً اینها چه
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هستند .ما برای درک راحتتری از ماهیت ماده ،تصوری از مواد اطراف خود در ذهن
میسازیم .ما الکترونها و پروتونها و هر شیئی را در اطراف خود ،دارای یک مکان
مشخص و یک جرم مشخص در نظر میگیریم که با حرکت خود ،این مکان را تغییر می
دهد و در یک خط مستقیم یا غیرمستقیم جابجا میشود .اما سؤال این است که :آیا
واقعاً ماهیت ماده همین است که ما درک کردهایم؟ آیا میدانهای مادی ،همچون
میدان مغناطیسی و گرانشی ،برای ما قابل درک هستند؟ آیا چیستی آنها و استعداد
آنها برای ما مشخص و شناخته شده است؟
در قرون گذشته هرگاه انسان نمیتوانست پدیدهای را توضیح دهد بالفاصله آنرا به
قدرتهای ماورایی نسبت میداد .اکنون بسیاری از آن پدیدهها ،قابل توضیح علمی
هستند .آیا مجازیم حاال که نمیتوانیم چگونگی تشکیل آگاهی یا بهقولتو روح را
توضیح دهیم ،بالفاصله دستبهدامان وجود یک نیروی فوقطبیعی همچون خدا شویم
و پای او را وسط بکشیم؟»
مؤمن « :گویا متوجه یک مسئله نیستی .اینطور نیست که نتوانیم توضیح دهیم.
قضیه ایناستکه ماده ،بهدالیلی که گفتم ،غیرممکن است که واحدی تجزیهناپذیر
چون روح یا من را تشکیل دهد .واحدهای ماده ،الکترون و کوارک و امثالهم هستند و
واحدی چون "من" یا "آگاهی" نمیتواند هیچکدام از اینها باشد .ناچاریم قبول کنیم
این "من" ،کار ماده نیست و یک واحد تجزیهناپذیر مادی نیست» .
ناباور « :در استدالل تو این فرض ،قطعی تصور شده که ماده را شناختهای و دقیقاً
میدانی که از واحدهایی که گفتی تشکیل شده و دقیقاً مطمئنی چه قابلیتهایی در
این واحدها وجود دارد .آیا همۀ قابلیتهای ماده… و اصال ً ماهیت دقیق ماده ،برای تو
شناخته شده است؟»
مؤمن « :شاید من نتوانم دقیقاً همۀ قابلیتهای ماده را بدانم ،اما میدانم که بخشی
از اطالعات من در سمت راست مغز من است و بخشی در سمت چپ؛ بخشی در جلو
و بخشی در عقب؛ ولی واحدهای سازندۀ مغز من ،یعنی همان الکترونها و کوارکها،
هرکدام هرجا که هستند ،در جای خودشان باقی میمانند .پس واحدی که روح یا به
قولتو آگاهی را میسازد و به اطالعات مغز من ،چه در جلوی مغز باشد و چه در عقب
مغز ،دسترسی دارد ،هیچکدام از این واحدهای مادی نیست و واحدی دیگر با حقیقتی
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دیگر است .واحدی است که هم در بخش جلوی مغز من است هم در بخش عقب؛ هم
سمت راست مغز من است و هم سمت چپ .واحدهای مادی چنین نیستند ،پس
حقیقت روح من ،غیر مادیست.
ما یک درک شهودی از ماده داریم که قابل انکار نیست .اگرچه نمیدانیم ماده دقیقاً
چیست اما درک شهودی ما به ما میگوید ماده دارای واحدهای سازندهایست که هر
کدام برای خود ،استقالل وجودی دارند .یک الکترون برای خودش بهطور مستقل وجود
دارد .همچنین یک کوارک یا هر واحد بنیادین و تجزیهناپذیری که در آینده کشف شود،
برای خودش مستقال ً وجود دارد .هرکدام از اینها در نقطهای از فضا هستند و تنها در
آن نقطه وجود دارند؛ اگرچه بر نقاط دیگر هم تأثیر میگذارند.
نمیتوان قبول کرد هریک از این واحدها ،حتی اگر در حد ایجاد میدان الکتریکی و یا
گرانشی و یا نیروی قوی هستهای بر دیگر ذرات اطرافش تأثیر بگذارد ،بهاینمعنیست
که وسعت عمل و پیچیدگی الزم جهت ساخت واحدی بهنام روح و یا آگاهی را نیز
دارد».
ناباور « :زمانی تقریباً همۀ مردم دنیا بهطور شهودی مطمئن بودند خورشید و
ستارگان بهدور زمین میگردند و زمین در مرکز جهان است .آیا فکر میکنی شهود تو
ممکن نیست دچار خطا شود؟ شهود یعنی درک مستقیم و بیواسطۀ حقیقت .توجه
داشتهباش که تو هرگز توانایی درک مستقیم ماهیت ماده را نداری و چیزی بهجز
تأثیرات ماده بر حواس خود را درک نمیکنی ،پس چطور میتوانی از شهود خطاناپذیر
صحبت کنی؟ حالآنکه حواس انسانها میتواند آنها را برای یکعمر دچار خطا کند،
چنانکه در مورد احساس مرکزیت زمین اینکار را کرد».
مؤمن « :آیا فکر میکنی که من تنها با لمس اشیاء و نگاه به آنهاست که نتیجه
گرفتهام ماده از واحدهای مستقل بهوجود آمده است؟ آیا دهها و صدها یافتۀ اخیر
دانشمندان بر این تصور صحه نمیگذارد؟ آیا اگر یک گزارۀ علمی توسط دهها آزمایش
و مشاهده تأیید گردد و با مشاهدات و گزارشهای متعدد تأییدشدۀ دیگر در انسجام و
هماهنگی باشد ،نمیتوان از درستیاش اطمینان حاصل کرد؟»
ناباور « :آیا فکر میکنی تصور تو از ماده ،با همۀ دیگر اکتشافات علمی در
هماهنگیست و هیچ تعارضی وجود ندارد که اینقدر از بابت آنها مطمئنی؟»
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مؤمن« :تو غیرازاین فکر میکنی؟ حداقل در مورد واحدهای ماده ،آیا غیرازاین فکر
میکنی و آیا میشود تصور دیگری داشت ،چنانکه بتوان بهوجودآمدن یک واحد غیر
قابلتجزیه همچون روح یا آگاهی را به ماده نسبت داد؟ »

فیزیک کوانتوم و ناموجه بودن نیاز به وجود خدا برای خلق آگاهی
ناباور « :آیا از فیزیک کوانتوم چیزی شنیدهای؟ »
مؤمن« :کمی دربارۀ آن میدانم .منظورت چیست؟ »
ناباور « :من با مثالی از کشفیاتی که حدود  511سال پیش دربارۀ ماهیت ماده صورت
گرفت به تو نشان خواهم داد آنچه بهعنوان دریافت شهودی از ماهیت ماده میگویی،
نهتنها ممکن است درست نباشد بلکه قطعاً غلط است» .
مؤمن « :بهتر است مثالت در رابطه با همان چیزی باشد که من در باب ماهیت ماده،
شهودی مینامم .اگر دربارۀ چیز دیگری باشد و بخواهی مثالت را چنان بهدلخواه،
تعمیم دهی که موضوع درک شهودی مرا هم شامل شود ،نخواهم پذیرفت» .
ناباور خندید و گفت « :تو هم وقتی بخواهی از نظرت دفاع کنی و استدالل مرا نقد
کنی ،خوب سختگیر میشوی .بههرحال میفهمم چه میگویی .من از همان موضوع
خاص درک شهودی تو سخن میگویم که از آن برای اثبات وجود روح استفاده کردی و
همان را باز میکنم.
تو مانند همۀ انسانها ،ذرات ماده را ذراتی دارای جرم و اشغال کنندۀ فضا میدانی،
یعنی وقتی از یک توپ فوتبال یا یک اتم و یا یک الکترون صحبت بهمیان میآید ،در این
تردید نداری که این جسم ،در یک فضای محدود وجود دارد و گرچه ممکن است بار
الکتریکی و یا میدان گرانشی آن در فضا گسترده باشد ،اما بخش دارای جرم آن ،در
محدودهای از فضاست که ابعادی را شامل است و همین ابعاد مشخص و محدود
است که باعث میشود ما هستی یک توپ فوتبال و یا یک الکترون را در یک فضا،
هستیای "مجزا از هستی توپهای دیگر و یا الکترونهای دیگر" فرض کنیم؛ یعنی
هستی هرکدام را مستقل بدانیم.
تا اینجا مشکلی نیست؟ »
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مؤمن با حس تردید به ناباور نگاه کرد و گفت «:آیا ممکن است بیشتر توضیح دهی؟»
ناباور « :آیا وقتی که یک توپ فوتبال در اینجا روی میز است ،میتوانی قبول کنی که
"همان توپ فوتبال" در "همان زمان" برروی تمام میزهای دیگر هم هست؟ … یا نه؟
منظورم از "همان توپ فوتبال" ،امواج گرانشی آن و یا آثار آن نیست .منظورم دقیقاً
خود همان توپ با همۀ وجودش است».
ناباور چند ثانیه به چهرۀ مؤمن که برای دادن پاسخ مردد بود نگاه کرد و اینطور ادامه
داد« :بگذار اینطور بپرسم :االن قاشق تو کجاست؟»
مؤمن « :در بشقاب من است».
ناباور « :آیا اینرا با تمام وجود و بهشکلی شهودی حس میکنی؟»
مؤمن « :بهواسطۀ حواسم حس میکنم ،اما بههرحال مطمئنم که در بشقاب من
است».
ناباور « :بسیار خوب … این سخن تو را اینطور تحلیل میکنم که تو وقتی قاشقت را
در بشقابت میبینی و آنرا لمس میکنی ،اگرچه وجود آنرا نه بهطور مستقیم ،بلکه
بهواسطۀ حواست درک میکنی ،اما آنقدر شواهد گوناگون داری ،که در وجود
قاشقت در بشقابت تردید نمیکنی و این اطمینان را با شهود ،یعنی با درک مستقیم و
بیواسطۀ حقیقت حضور قاشق در بشقاب ،یکی میدانی.
تو قاشقت را لمس میکنی ،به آن نگاه میکنی ،با آن بر روی بشقاب میزنی و
صدایش را میشنوی و من و تمام حاضرین در این رستوران هم شهادت میدهیم که
این قاشق در بشقاب تو قرار دارد .تو بهیاد داری که با این قاشق ،غذا در دهانت
گذاشتهای ،پس حافظۀ تو هم مؤید تصور توست .اینها همگی شواهدی هستند که
تأییدکنندۀ یک چیزند؛ لذا آنرا حقیقت محض مینامی چراکه اصال ً برای من و تو راهی
باالتر از جمع همۀ این شواهد جهت کسب اطمینان نیست.
تجربیات تو از اجسام اطرافت همگی کمابیش چنیناند و لذا بعد از سالها زندگی و
درک اجسام اطرافت با میلیونها تجربۀ کوچکوبزرگ ،دیگر شک نداری هر جسمی،
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دارای جرم است و در ابعادی مشخص ،محدود است .اکنون این دو ،یعنی جرم و
اشغال فضایی مشخص و محدود ،از خصوصیات بدیهی اجسام بهنظر میرسند» .
مؤمن « :بله؛ فکر میکنم همین است که میگویی .بههرحال اینهمه تجربۀ
شخصی من در مورد اجسام مادی ،که خودم هم از آنها درست شدهام ،و هماهنگ
بودن تمام مشاهدات من در تأیید این تصورم از ماده ،میتواند اطمینانبخش باشد.
اگرچه ممکن است یک فیلسوف به من بگوید که تو هرگز بهطور مستقیم اجسام را
درک نمیکنی و ماهیت ماده را نمیفهمی ،ولی من نمیتوانم این گفته را چیزی جز
یک بازی فلسفی بدانم و به انبوه تجربیات و مشاهدات هماهنگ خود پشت کنم و
درکم از ماده را در تبیین برهان اثبات روح بهکار نبرم و بگویم شاید همین درک ساده و
غیرقابل انکار من از ماده غلط باشد و نتواند در پایهریزی یک برهان بهکار رود.
اگر این درک ساده اما بسیار پرپشتوانۀ من از ماده که تجربیات لحظهلحظۀ عمرم از آن
پشتیبانی میکند قابل اتکا نباشد ،دیگر کدام نتیجۀ فلسفی و کدام برهان را میتوان
قابل اعتنا دانست؟ دیگر به چهچیزی میتوان اطمینان داشت و استداللها را بر چه
چیزی میتوان استوار کرد؟ اصال ً… زندگی را بر چه باوری میتوان بنا کرد؟»
ناباور « :آیا کاغذ داری؟»
مؤمن « :بله … بیا بگیر شلخته .تو برای بحث فلسفی آمدهای ،آنگاه حتی یک خودکار
و کاغذ هم نیاوردهای!؟»
ناباور درحالیکه میخندید شروع به رسم اشکالی روی کاغذ کرد و در همانحال
چنین توضیح داد « :فرض کن که یک دستگاه پرتابکننده داری که بهشکلی بینظم و
تصادفی ،گلولههای ساچمهای بهسمت یک دیوار پرتاب میکند .بین پرتابکننده و
دیوار ،یک صفحه را بهعنوان مانع قرار میدهی .در این صفحه ،دو شکاف ایجاد می
کنی .یکی از شکافها را میبندی و دستگاه پرتاب ساچمه را روشن میکنی .سپس
نقاطی را که گلولههای عبور کرده از شکاف یک بر روی دیوار ایجاد میکنند بررسی
میکنی .مشاهده میکنی که بیشترین برخورد گلوله ،در یک قسمت از دیوار در
پشت مانع صورت گرفته و هرچه از آن قسمت دور میشوی ،برخورد کمتری میبینی.
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اگر بخواهی نموداری رسم کنی که نشان دهد میزان برخورد به دیوار چگونه توزیع
شده است ،نمودارت بهاین شکل خواهد بود:
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حال اگر شکاف یک را ببندی و شکاف دو را باز کنی و شروع به پرتاب گلوله نمایی،
اینبار نیز نمودار توزیع برخورد گلوله بر روی دیوار بههمان شکل خواهد بود ،اما
بیشترین برخورد در طرف دیگر دیوار صورت میگیرد ،طرفی که در مقابل شکاف دو
قرار دارد .اینبار نمودار توزیع برخوردها اینچنین است:
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حال هر دو شکاف را باز میگذاری و به پرتاب گلوله میپردازی .طبعاً انتظار داری که
نمودار توزیع برخورد گلولهها به دیوار مقابل ،حاصلجمع این دو نمودار باشد:

مؤمن « :بله … مگر غیر از این میشود؟»
ناباور « :غیر از این نمیشود .نمودار توزیع بهاین شکل خواهد بود که در واقع حاصل
جمع همان دو نمودار است:
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ناباور نموداری که رسم کرده بود را به مؤمن نشان داد و اینطور ادامه داد « :حاال
فرض کن که این آزمایش را در یک ظرف آب انجام دهیم.
در ظرفی پر از آب ساکن ،یک صفحه با دو شکاف قرار میدهیم .یکی از شکافها را
باز میکنیم و با انگشت به آب ضربه میزنیم .موجی که درست میشود ،به شکاف
میرسد .بخشی از موج که به شکاف میرسد ،از آن عبور میکند و همچون یک موج
جدید ،از پشت شکاف ،مجدداً حرکت خود را آغاز میکند و گسترش مییابد .موج
جدید ،هرچه از شکاف دورتر میشود ضعیفتر میگردد و ارتفاعش کمتر میشود.
وقتی به بخشی از دیوارۀ روبهروی ظرف که به شکاف نزدیکتر است میرسد،
بیشترین ارتفاع را دارد و هرچه در نقاط دورتری به دیواره برخورد میکند ،ضعیفتر
شده و ارتفاعش کمتر میگردد.
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اگر نمودار ارتفاع موج رسیده به دیواره را رسم کنیم ،ازآنجاکه حداکثر ارتفاع موج ،در
نقطۀ روبهروی شکاف بوده و هرچه موج در نقطۀ دورتری با دیواره برخورد کرده
ارتفاعش کمتر شده ،این نمودار بهدست میآید:
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انتظار داریم اگر شکاف یک را ببندیم و شکاف دو را باز کنیم ،نموداری مشابه ،در طرف
دیگر بهدست آوریم».
مؤمن « :آیا غیر از این میشود؟ »
ناباور « :خیر؛ اتفاق دیگری نمیافتد .حال اگر هر دو شکاف را باز کنیم نمودار ما به
چهشکل درمیآید؟»
مؤمن « :میدانم چه میشود .اگر هر دو شکاف را باز کنیم ،هر موجی که با برخورد
انگشت ما به آب ایجاد میشود ،در سطح آب گسترش یافته و به جلو حرکت میکند
تا به دو شکاف برسد .این موج ،در محل شکافها ،از هر شکاف که عبور میکند،
همچون یک موج جدید ،شروع به گسترش به جلو میکند؛ یعنی پساز شکافها ،دو
موج خواهیم داشت .این موجها در نقاطی با هم تداخل میکنند؛ یعنی جایی که قلۀ
یک موج با قلۀ موج دیگر برخورد میکند ،در آن نقطه ،قلهها با هم جمع شده و قلۀ
بلندتری را ایجاد میکنند .در جایی که درۀ یک موج با قلۀ موج دیگر برخورد میکند،
این دو همدیگر را خنثی میکنند و آب در این نقطه نه باال میرود و نه پایین میآید،
بلکه بیحرکت میماند.

45

هفتۀ دوم  :مسئلۀ روح

طرحی که بر روی دیوارۀ روبهرو بهوجود میآید هم ،حاصل همین تداخل خواهد بود؛
یعنی در جاهایی که قلهها باهم جمع میشوند ،آب به نقطۀ باالتری برخورد میکند و
در جاهایی که قلهها و درهها باهم جمع میشوند ،آب اصال ً حرکتی نمیکند .نموداری
که بتواند این طرح تداخلی روی دیواره را برحسب ارتفاع برخورد آب به دیواره رسم
نماید چنین شکلی خواهد داشت».
مؤمن خودکار را از دست ناباور گرفت و نمودار طرح تداخلی را رسم کرد:

ناباور « :کامال ً درست گفتی .پس هر موج ،از هر دو شکاف عبور میکند؛ یعنی ما ابتدا
یک موج داریم؛ اما این یک موج ،گسترش مییابد و از هر دو شکاف عبور میکند و به
دو موج تقسیم میشود .هر موج بهوجودآمده هم ،باز گسترش مییابد و بسته بهاین
که در کجا با دیواره برخورد کند و بسته به تداخلی که با موج دیگر خواهد داشت ،در
ارتفاع مشخصی به دیواره اصابت خواهد کرد.
اکنون بگذار ببینیم اگر این آزمایش با یک ذرۀ ریز بنیادین ماده ،مانند الکترون انجام
شود حاصل کار چه خواهد بود.
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اینبار بهجای دستگاه پرتاب کنندۀ گلوله ،از یک دستگاه پرتاب کنندۀ الکترون استفاده
میکنیم و پس از صفحۀ دارای دو شکاف ،بهجای دیواره ،یک صفحۀ "ثبت کنندۀ
برخورد الکترون" یا دیتکتور قرار میدهیم.
اکنون یک شکاف را باز میکنیم و دانه دانه الکترونها را پرتاب میکنیم .طرحی که از
برخورد الکترونها به دیتکتور حاصل میشود شبیه همان طرحیست که با پرتاب گلوله
ها و نیز موج آب ،پس از باز گذاشتن یکی از شکافها بهدست آوردیم ،1یعنی احتمال
برخورد الکترونها به نقطهای از دیتکتور که مقابل شکاف یک است ،از همه بیشتر
است و هرچه از این نقطه دورتر میشویم برخورد کمتری را شاهد هستیم.

نکتۀ مهم این است که هر الکترون فقط به یک نقطه برخورد میکند ،لذا نتیجه می
گیریم الکترون یک ذره است .منظورم ایناستکه الکترون همچون موج عمل نمیکند.
هر موج آب ،پس از ایجاد ،گسترش پیدا میکرد و سراسر دیواره را تحتتأثیر قرار می
1اگر عرض شکاف خیلی باریک باشد ،مجموعۀ الکترونها ،بر خالف گلولهها ،نه فقط در نواحی روبروی شکاف ،بلکه در سراسر دیتکتور،
کمابیش پراکنده میشوند و نمودار پراکندگی آنها شبیه نمودار موج آب خواهد بود ،آنگاه که فقط یک شکاف در مقابل موج آب باز بود .این اولین
ناسازگاری با فرض ذرهای بودن الکترونهاست.
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داد ،اما الکترون فقط در یک نقطه اثر میگذارد و از این نظر ،رفتاری کامال ً ذرهوار
دارد».
مؤمن« :انتظار دیگری هم نداریم».
ناباور« :درست است .با شناختی که ما از ذرات ماده مثل الکترون و پروتون داریم ،هر
ذره ،محدود به فضای مشخصیست و هستی و جرم آن هم در همان فضا وجود دارد،
ولو اینکه میدانی همچون میدان گرانشی و یا الکتریکی هم در اطراف خود ایجاد کند؛
بههرحال هستیاش در همان محدودۀ وجودی خودش قرار دارد .این خصوصیت یک
ذره است و این همان درکی است که ما از ذرات مادی داریم؛ همان که تو گفتی یک
درک شهودیست و یا هم ارز یک درک شهودیست» .
مؤمن« :تا اینجا مشکلی نمیبینم».
ناباور « :تا اینجا هیچ انسانی مشکلی نمیبیند و همهچیز مؤید همان درک متعارف ما
از ماده و ذرات مادیست.
اکنون هر دو شکاف را باز میکنیم و الکترونها را دانه دانه پرتاب میکنیم .توجه
داشتهباش که الکترونها را ،نه با هم و چند تا چند تا ،بلکه یکی یکی و جدا جدا پرتاب
میکنیم .انتظار داریم اگر الکترونی از شکاف اول عبور میکند ،همچون گلوله ،تنها از
همان شکاف عبور کند و باز بودن یا بسته بودن شکاف دیگر ،هیچ تأثیری بر الکترونی
که مسیر شکاف اول را برگزیده نگذارد ،چنانکه در مورد پرتاب گلولهها چنین بود.
اما چیزیکه مشاهده میکنیم کامال ً غیر منتظره است.
وقتی هر دو شکاف باز است ،الکترونها بهگونهای بر دیتکتور اثر میگذارند که نشان
میدهد به بعضی قسمتها اصابت میکنند و به بعضی قسمتها اصال ً اصابت نمی
کنند  .مناطقی که الکترونها هرگز به آنها برخورد نمیکنند ،همانهایی هستند که
اگر فقط یک شکاف باز بود ،برخورد به آن مناطق صورت میگرفت ،ولی حاال که هر دو
شکاف باز است ،دیگر به آن مناطق ،برخوردی صورت نمیگیرد.
یادآوری میکنم الکترونها بهصورت تک تک و در زمانهای جداگانه پرتاب میشوند و
با یکدیگر تداخل ندارند و در عبور یکدیگر از شکافها مزاحمتی ایجاد نمیکنند.
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پساز پرتابهای پیدرپی فراوان ،نموداری که از برخورد الکترونها به دیتکتور رسم
میشود ،شبیه نمودار تداخل امواج آب است .آنجا هم در بعضی مناطق دیواره ،آب،
ساکن میماند و باال و پایین نمیرفت.

این نمودار و این طرح ایجاد شده از برخورد الکترونها چنین مینماید که گویی هر
الکترون که پرتاب میشود ،از باز بودن هر دو شکاف خبر دارد و همچون موجی از هر
دو شکاف عبور میکند .پساز هر شکاف ،موج جدیدی از آن تک الکترون بهوجود می
آید و این دو موج جدید با یکدیگر تداخل مینمایند .اما زمانیکه تک الکترون باید روی
دیتکتور بنشیند و خود را نمایان کند ،دیگر نمیتواند مانند امواج آب عمل کند و بر
سراسر دیتکتور اثر بگذارد .اینجاست که گویا الکترون ،تنها یک نقطه از دیتکتور را برای
اثرگذاری انتخاب میکند و این موجها دوباره به یک الکترون واحد تبدیل میشوند» .
مؤمن « :متوجه نمیشوم! تو میگویی الکترون مانند موج میشود و دیگر بهصورت
یک ذره در یک نقطۀ مشخص از فضا نیست؟ این موج ،چیست؟ دقیقاً چهچیزی موج
میزند؟ »
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ناباور « :فیزیکدانها ادعا نمیکنند که میدانند این موج چیست ،اما برای توضیح این
پدیده ،فرض را بر این میگذارند که آن چیزی که موج میزند" ،احتمال وجود الکترون"
است ،نه "خود الکترون" .گویی که این امواج احتمال ،پساز عبور از دو شکاف ،با
یکدیگر تداخل میکنند .وقتی به دیتکتور میرسند ،در جاهایی همدیگر را تقویت می
کنند .در این جاها احتمال اینکه الکترون خود را نمایان کند و بر روی دیتکتور ظاهر
شود حداکثر است .این "امواج احتمال وجود الکترون" در جاهایی یکدیگر را خنثی می
کنند .در این نقاط از دیتکتور ،احتمال خودنمایی الکترون ،صفر است» .
مؤمن « :نمیفهمم ! … احتمال یعنی عدد .تو میگویی که بهجای یک جسم مادی و
دارای جرم و هستی ،آنچه در فضا حرکت میکند و بهقولتو موج میزند" ،اعداد"
هستند؟
جایگاه اعداد در ذهن است نه در فضا .فضا جای هستی واقعیست» .
مؤمن چند لحظه سکوت کرد و سرش را در میان دستانش که روی میز تکیه داده بود
نگهداشت و در حالیکه به بشقابش خیره شده بود گفت « :اعدادی که در فضا حرکت
میکنند ،در فضا با یکدیگر جمع و تفریق انجام میدهند و نهایتاً در هر نقطه از فضا،
فقط احتمال حضور الکترون را مشخص میکنند؛ نه اینکه به این حضور ،قطعیت
دهند!!! »
سپس سرش را بلند کرد و رو به ناباور گفت « :الکترون چگونه تصمیم میگیرد که
کدام احتمال را برگزیند؟ مسلماً نقاط زیادی هستند که احتمال حضور الکترون در آنها
صفر نیست .الکترون چگونه یکی از آنها را انتخاب میکند؟ آیا تو از درستی آنچه
گفتی مطمئنی؟»
ناباور  « :ببین… آنچه گفتم تفسیر و تعبیرهایی از مشاهدات انجام شده است که
توسط فیزیکدانان صورت گرفته .چیزی که پس از اکتشافات مربوط به حوادث حیرت
انگیز سطح کوانتومی ،یعنی سطح ذرات کوچک صورت گرفت ،یک مسئله را برای
دانشمندان روشن کرد ،و آن اینکه :آنچه تا آنزمان در مورد ماهیت ماده میپنداشتند،
کامال ً غلط بودهاست .هیچکس هنوز نمیداند که ماهیت دقیق ماده چیست؛ اما
مسلماً تصور متعارف و همیشگی ما ،که بین همۀ انسانها مشترک بوده و هست،
کامال ً غلط بوده است.
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در طی حدود یک قرن گذشته ،تنها نتیجهای که از بررسی بیشتر نظریۀ کوانتوم و
مشاهدات مربوط به سطح کوانتومی بهدست آمده ،ایناستکه :ظاهراً ذهن بشر در
مورد درک و تصور واقعیت ماده ،ناتوان است.
اگر تا پیشاز مشاهدۀ پدیدههای کوانتومی" ،از لحاظ منطقی و فلسفی" الزم بود
درک غیرمستقیم خود از ماهیت ماده را زیر سؤال ببریم زیرا باید احتمال میدادیم که
"شاید" درک غیرمستقیم ما از ماده غلط باشد ،اکنون دیگر فهمیدهایم ،تنها این نیست
که "شاید" درک ما از واحدهای مادی غلط باشد ،بلکه "قطعاً" درک ما غلط است و
ماهیت ماده بههیچوجه آن چیزی نیست که ما تصور میکردیم.
حالکه نتوانستهایم ماهیت ماده را درک کنیم پس نمیتوانیم بگوییم امکان ندارد ماده
بتواند واحدی چون "آگاهی" را بسازد؛ لذا برهانی که برای اثبات غیرمادی بودن
آگاهی یا روح یا خود یا نفس اقامه کردی ،هیچ بنیانی برایش نمیماند .شاید ماده
بتواند "واحد آگاهی" را بسازد ،آن هم بدون نیاز به دخالت یک خدای دانا و توانا .بههر
حال تو دیگر برهانی برای ادعایت نداری» .
مؤمن « :آیا تو میتوانی ثابت کنی ماده قادر است بهتنهایی آگاهی را در مغز
بسازد؟»
ناباور « :تو بودی که جهت پیدا کردن راهی برای اثبات وجود خدا بهدنبال استفاده از
آگاهی یا روح بودی و سعی کردی ثابت کنی امکان ندارد ماده بتواند واحدی چون روح
بسازد .تو بودی که سعی کردی ثابت کنی روح نمیتواند مادی باشد .تو بودی که ادعا
کردی ماده را میشناسی و میدانی چیزی چون آگاهی نمیتواند از ماده ساخته
شود.
اکنون معلوم شد که چون ماهیت ماده را نمیشناسی ،پس باید دور برهانت را خط
بکشی .قرار نیست دیگر هر آنچه را هنوز قادر به توضیح آن نیستیم به خدا نسبت
دهیم .دیگر باید این رویه را بعد از هزاران سال کنار بگذاریم» .
مؤمن کاغذهای روی میز را برداشت و یکی یکی به آنها نگاه کرد؛ سپس گفت « :من
باید دربارۀ فیزیک کوانتوم بیشتر مطالعه کنم تا ببینم چه میگوید .هفتۀ بعد باز هم
صحبت خواهیم کرد» .
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ناباور بعد از نگاهی به بشقاب خالی مؤمن گفت « :تو استداللهایی بر پایۀ وجود
نظم در آفرینش و نیز وجود روح اقامه کردی و من خطاهای هر دو را گوشزد کردم .آیا
فکر میکنی برهان دیگری برای اثبات وجود خدا داری؟»
مؤمن « :من فکر میکنم تو بهدرستی متوجه عمق برهان نظم و مسئلۀ روح نشده
ای ،وگرنه این دو برهان هر دو قوی و متین هستند و توسط علما و فالسفۀ بزرگی
مطرح شدهاند».
ناباور « :بیا از بهکار بردن عباراتی چون برهان قوی ،متین ،عمیق و این قبیل الفاظ
تبلیغاتی پیرامون استداللهایمان پرهیز کنیم .بیا فقط دالیلمان را بگوییم و اشکاالت
و مغلطههای دالیل یکدیگر را موردبهمورد استخراج کنیم و با زبانی مشترک که هر دو
میفهمیم به یکدیگر نشان دهیم .اگر در ایرادهایی که به برهانهای تو گرفتم مغلطه
ای بهکار بردهام ،دقیقاً همانها را

کشف کن و برایم بازگو کن .اگر متوجه نکتۀ

عمیقی در برهانهای تو نشدهام ،آن نکته را با کلمات فارسی بهشکلی رسا برایم
روشن کن.
اگر بنا باشد هر کسی که نمیتواند نقاط ضعف استداللهای طرف مقابل را آشکار
کند ،آغاز به بزرگ کردن نظرات خود نماید و بگوید "تو منظور مرا نمیفهمی" و یا "به
عمق آن پینبردهای" و یا "دالیل من بسیار قوی هستند و توسط فالسفۀ بزرگی
مطرح شدهاند" ،مباحثه به هیچ نتیجهای نخواهد رسید و در نهایت ،آنکه زورش بیشتر
است و طرفداران کثیری دارد و یا قدرت حکومتی را در دست دارد ،میتواند به
تبلیغات عقاید خود و تدریس باورهای خود به کودکان جامعه بپردازد .دراینصورت،
دیگر نیازی به منطق و موشکافی نیست و فقط باید به هیاهو و لفاظی پرداخت.
اگر کسی بتواند بر اساس مشاهدات و آزمایشات ،به دیگران ،از هر دین و مسلکی که
باشند ،ثابت کند که واکسن کزاز مؤثر است ،میتواند دانش خود را همهجا گسترش
دهد و آنرا در سیستم آموزشی کشور نیز بگنجاند.
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اگر کسی بتواند با منطق ریاضی به همه ،از هر دین و مسلکی که باشند ،ثابت کند
که زوایای داخلی یک مثلث در هندسۀ اقلیدسی برابر  581درجه است ،میتواند این
را بهعنوان دانش ،وارد سیستم آموزش و پرورش کند.
دین یک مسئلۀ نظریست .اعتقادات دینی هم باید بهطریقی به همۀ عقال ،از هر دین و
مسلکی که باشند ،قابل اثبات باشد .اگر قابل اثبات نباشد ،پس نمیتوان آنرا وارد
سیستم آموزشوپرورش کرد .اکنون من به تو نشان دادم که براهین تو اصال ً برهان
نیستند و قابل قبول نمیباشند .اگر میتوانی بهآنچه گفتم اشکالی وارد کنی ،این
گوی و این میدان؛ فقط نگو که دالیلت عمیقند و یا طرفداران سرشناسی دارند و
روحانیون دینت را بهعنوان آن طرفداران سرشناس نشان نده ،تا من هم لیست
بلندباالیی از متفکرین و فالسفۀ مخالف دین را نشانت ندهم .هیچکدام از اینها ،نه
برای استداللهای من و نه برای استداللهای تو ،پشتوانه حساب نمیشود و کارمان
به هیچ سرانجامی نمیرسد و خودت هم چنین دالیلی را از من نخواهی پذیرفت» .
مؤمن « :کامال ً میفهمم چه میگویی .بسیار خوب … من برهان دیگری را برایت شرح
میدهم که در واقع ،مادر همۀ برهانهای خداشناسیست" .1برهان علیت" »
ناباور « :سراپا گوشم » .
مؤمن « :برای طرح برهان علیت الزمست ابتدا دو مفهوم را شرح دهم:
اول ،مفهوم "هستی" یا "وجود"
و دوم ،مفهوم "نیستی" یا "عدم"

مفهوم هستی
اگر بخواهیم "وجود" را تعریف کنیم باید ابتدا به آنچه در بین مصادیق وجود ،مشترک
است توجه کنیم؛ همانطور که اگر بخواهیم انسان را تعریف کنیم ابتدا باید چند
مصداق از انسانهایی مانند تو و من را در نظر گرفته و سپس ببینیم این انسانها چه

 1در غالب برهانهای خداشناسی ،الزامی بودن وجود علت برای پدیدههای مورد نظر ،بدیهی فرض شده است ،مثال در برهان نظم ،پدیدۀ مورد
نظر ،نظم هدفمند است و نیاز به وجود علت برای پدیدۀ نظم هدفمند ،بدیهی فرض شده و به اثبات اصل "نیاز به علت"
پرداخته نمیشود و تنها تالش میگردد که یگانه علت ممکن ،خدا معرفی گردد.اگر اصل "نیاز به وجود علت" را فرضی
خطا بیابیم ،غالب براهین خداشناسی بی اعتبار میشوند  .اثبات نیاز به وجود یک علت ،بخش مهمی از برهان علیت است.
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صفات مشترکی دارند ،صفات مشترکی که همۀ انسانها را در خود بگنجاند و همۀ
غیرانسانها را خارج نگه دارد تا بهعبارتی به یک تعریف "جامع و مانع" برسیم.
بههمینترتیب اگر بخواهیم تعریفی برای هستی و وجود ارائه دهیم ،باید مصادیق
هستی را در نظر آوریم .میبینیم که دست بر روی هر چیزی که بگذاریم ،شامل
هستی میشود و یکی از مصادیق هستیست .اگر بخواهیم هستی را تعریف کنیم،
باید بگوییم:
"هستی چیزی است که … "
در اینجا متوجه میشویم ،پساز "که" هر صفتی و هر توضیحی که بیاوریم ،ممکن
است بعضی از مصادیق هستی را از این تعریف خارج کند .مثال ً اگر بگوییم "هستی
چیزی است که حجم داشته باشد" ،این نکته توجهمان را جلب میکند که شاید چیزی
باشد و حجم هم نداشته باشد؛ یعنی شاید هستی بدون حجم هم داشته باشیم .به
هرحال آنچیز هم ،چیزیست که وجود دارد و هست .پس نباید صفت "حجم داشته
باشد" را بهکار ببریم ،مبادا که اشتباها ً برخی از چیزهایی که وجود دارند ،بیرون از
تعریف ما جا بمانند و تعریف ما تعریف جامعی نباشد.
ازآنجاییکه مطمئن نیستیم همۀ انواع هستی را شناخته باشیم و صفات و
خصوصیات همۀ آنها را بدانیم ،به این نتیجه میرسیم که نباید هیچ صفت و توضیحی
برای هستی ارائه کنیم .فقط به اینوسیله مطمئن خواهیم بود که تمام مصادیق
هستی را وارد تعریف هستی کردهایم.
پس در تعریف هستی فقط باید بگوییم" :چیزی که" و دیگر ادامه ندهیم؛ و یا بهتر
بگویم ،در تعریف هستی فقط باید بگوییم "چیز".
هر "چیز" ،یک هستی است و فرقی نمیکند چه باشد و چه خصوصیاتی داشته
باشد .هر شیء یا هر چیز ،مصداقی از هستی و وجود است .چیز بودن یا شیء بودن
برای وجود داشتن کافیست .مادی یا غیرمادی ،جاندار یا بیجان ،واقعیت یاخیال»...
ناباور « :حتی خیال؟! »
مؤمن « :بله؛ حتی خیال" .خیال" هم یک "چیز" است .البته از جنس واقعیت نیست.
مثال ً خیال و توهم وجود یک سراب در دوردست ،از جنس آب واقعی نیست ،اما به
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هرحال چیزیست که در ذهن شخص متوهم وجود دارد .آب وجود ندارد ،اما "توهم آب"
وجود دارد .برای وجود داشتن ،جنس "چیز" ،خصوصیت مهمی نیست" .چیز بودن" آن
مهم است و آنرا وارد تعریف وجود میکند .پس توهم سراب هم وجود دارد ،اگرچه
جنس آن را اصال ً ندانیم که چیست.
تداعی یک خاطره در یک لحظه از زمان نیز برای خود ،یک چیز است ،جنسش و
خصوصیاتش هرچه میخواهد باشد .میشود گفت که این خاطره ،دیگر در عالم
بیرون از ذهن وجود ندارد؛ اما در عالم ذهن وجود دارد ،پس "چیز"ی است .هر بحثی
پیرامون اینکه این خاطره از چه جنسی است و چقدر باید در زندگی خود به آن اعتنا
کرد ،خدشهای به چیز بودن و وجود داشتن آن خاطره ،در لحظهای که در مغز شخص
تشکیل میشود ،وارد نمیکند» .
ناباور « :بسیار خوب … فهمیدم که منظورت چیست .تو از اینجا بهبعد میخواهی اگر
قاعدهای را به "وجود" نسبت دادی ،این قاعده هیچ استثنائی نداشته باشد .امیدوارم
این قاعده ،هر چه هست ،واقعاً متناسب با "وجود" یا "چیز" باشد».
مؤمن  « :درست فهمیدهای .من باید قاعدهای را طرح کنم که منطقاً شامل هر وجود
به هر شکلش باشد.

مفهوم عدم
حال برویم سراغ عدم یا نیستی .اگر بخواهیم عدم را تعریف کنیم ،در قدم ابتدایی به
این جمله برمیخوریم" :عدم چیزیست که … "
همینجا باید توقف کنیم؛ چون هر "چیزی" ،وجود بود؛ هستی بود .پس عدم" ،چیز"
نیست" .عدم" اصال ً نیست که بتواند تعریفی داشته باشد .عدم ،یک فضای خالی یا
یک مکان ساکت و تاریک نیست .مکان ساکت و تاریک و یا فضای خالی را ممکن است
بتوان در تخیل بهصورتی به تصویر درآورد ،اما عدم نباید بتواند به تخیل درآید زیرا اصال ً
وجود ندارد .تصویری ندارد تا به تصور درآید .عدم اصال ً چیزی نیست که بتوان صفتی را
به آن نسبت داد و یا دربارهاش توضیحاتی داد.
ناباور « :یعنی میشود گفت که عدم ،یک راز است که همیشه رازآلود میماند و نمی
توان به خصوصیات آن پی برد ،درست است؟»
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مؤمن « :بههیچوجه درست نیست .وقتی عدم را یک راز بدانی درواقع ،آنرا "چیزی"
دانستهای .تعریفپذیر نبودن عدم بهایندلیل نیست که دانش ما برای توصیف و
شناخت آن کافی نیست .عدم برای ما راز نیست؛ برای هیچکس راز نیست .برای هیچ
کس راز نیست زیرا هیچ علمی به عدم و نیستی تعلق نمیگیرد .اصال ً عدم و نیستی
"چیزی" نیست که بخواهد معلوم باشد یا مجهول .بزرگترین خطا در مورد عدم همین
است که "فکر کنیم آنرا نمیشناسیم" .نه میتوان آنرا شناخت و نه میتوان آنرا
نشناخت .اصال ً حتی نمیتوان با ضمیر "آن" به عدم اشاره کرد .تمام اینها خطای
ذهن ماست ،چراکه میخواهد عدم را هم مانند هستی" ،چیزی" بداند.
عدم نه در ابتدای چیزیست و نه در انتهای چیزی .عدم ،یک سکوت تاریک نیست که
دارای زمان باشد و آنقدر زمانش سپری شود تا به هستی برسد ،پس این تصور از
عدم هم خطاست .هر تصویری از عدم و نسبت دادن هر پتانسیل و قابلیتی به عدم،
خطایی فاحش دربارۀ درک مفهوم عدم است» .
مؤمن سکوت کرد و لحظاتی به چهرۀ ناباور نگاه کرد .ناباور به میز خیره شده بود .پس
از دقایقی سکوت ،ناباور گفت « :من باید بیشتر به مفهوم هستی و عدم فکر کنم.
راستش مفهوم عدم ذهنم را درگیر کرده است .اجازه بده بقیۀ بحث را هفتۀ بعد پی
بگیریم» .
مؤمن « :ولی تازه شروع کردهایم» .
ناباور « :بله؛ ولی بهنظر میآید مفاهیم هستی و نیستی ،اهمیت زیادی در این بحث
دارند و باید معنایشان برایم کامال ً روشن شود».
مؤمن « :کامال ً موافقم» .
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هفتۀ چهارم :ادامۀ برهان علیت؛ مفهوم پدیده
مؤمن به چهرۀ ناباور که در حال نوشیدن نوشیدنیاش بود نگاه کرد و گفت « :دیگر
چهرهات شبیه هفتۀ پیش نیست».
ناباور « :مگر هفتۀ پیش چگونه بودم؟»
مؤمن « :زمانی که بحث به مفهوم عدم رسیده بود چهرۀ متفکری داشتی .فکر کنم بد
جوری ذهنت درگیر بود .االن بهنظر میرسد که یا مسئله برایت روشن شده ،یا اینکه
مسئله را بهکلی دور انداختهای» .
ناباور « :شاید هم برای چند دقیقه مسئله را فراموش کردهام تا نوشیدنیام تمام
شود» .
مؤمن خندید و گفت « :بله؛ عقال ً این هم غیرممکن نیست .حاال بگو ببینم با مفهوم
نیستی چه کردی».
ناباور « :میتوانم بگویم که برایم حل شد .ابتدا یک فضا ،مثل این فضای جلوی
خودمان را در نظر گرفتم .سپس اشیاء آن را حذف کردم .بعد نور و روشنایی را هم
حذف کردم .سپس ابعاد را هم حذف کردم .اینجا بود که فکر کردم به مفهوم نیستی
رسیدهام؛ اما متوجه شدم هنوز دارم چیزی را تصور میکنم و آن یک بیمکانی
زمانمند بود .نه جسمی وجود داشت نه نوری و نه بعدی؛ اما هنوز بر این "ظاهراً هیچ
چیز" ،زمان در حال گذر بود .گویی که این "ظاهراً هیچ چیز" ،میتوانست آنقدر دوام
بیاورد تا شاید در برههای از زمان ،دوباره ابعادی بهوجود آید و شیئی در آن ابعاد جای
گیرد .اینجا بود که فهمیدم من هنوز مفهوم واژۀ عدم را نفهمیدهام .عدمی که دارای
زمان باشد و زمانش درحال طیشدن باشد ،هنوز عدم نیست ،بلکه هنوز برای خودش
چیزی است.
تازه فهمیدم که چرا اگر به هر شکلی ،برای "عدم" ،تصوری داشته باشیم ،دچار خطا
شدهایم .تازه فهمیدم که چرا عدم نمیتواند به هستی منتهی شود .عدم ،یک راز
نیست و پتانسیل آن را ندارد که به چیزی منتهی شود ،چراکه اصال ً وجود ندارد تا
بخواهد پتانسیل ایجاد هستی را داشته باشد یا نداشته باشد.
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متقاعد شدهام که ما فقط میتوانیم از هستی صحبت کنیم و هر صحبتی از عدم،
چیزی جز خطا در درک معنای عدم نیست .حتی نمیتوان در مورد عدم حرف زد و
حتی نمیتوان در مورد عدم گفت" :شاید زمانی عدم به هستی منتهی شود" .حتی
اگر در کالممان به عدم اشاره کنیم و چیزی را به آن نسبت دهیم ،بهاینمعنیست که
آنرا عدم نمیدانیم و معنای واژۀ عدم را درک نکردهایم .فقط و فقط از هستی می
توان سخن گفت».
مؤمن  « :بسیار خوب! پس میتوانیم استدالل را ادامه دهیم.
اجازه بده از اینبهبعد ،به هرچیزی که نبوده اما بهوجودآمده است" ،پدیده" بگوییم .1به
عبارتی ،پدیده چیزیست که بیآغاز و ازلی نیست ،یعنی چیزیست که اصطالحاً
مسبوق به عدم است و اینطور نیست که همواره و از ازل بوده باشد .مثال ً این قاشق
را در نظر بگیر .این قاشق قبال ً نبوده ،ولی روزی بهوجود آمده است؛ پس این قاشق را
پدیده مینامیم .حال این قاشق را که درون بشقاب میگذارم در نظر بگیر .من آنرا
درون بشقاب میگذارم .پیشازاین این قاشق ،درون بشقاب نبود .این قاشق وجود
داشت ،اما درون بشقاب نبود" .قاشق درون بشقاب" چیزیست که تا یک دقیقۀ پیش
نبود ولی حاال هست .این قاشق در این لحظۀ خاص که درون بشقاب است ،پدیده
ایست که پیشتر نبود" .قاشق درون بشقاب" ،یک پدیده است که نبود ولی حاال
وجود دارد.
حاال این قاشق را که از نظر مختصات مکانی در این بشقاب قرار دارد و مختصات
مکانیاش ظاهراً تغییر نمیکند در نظر بگیر و به این فکر کن که بههرحال ،مختص
زمانیاش در حال تغییر است" .قاشق درون بشقاب" در لحظۀ  ،t1یک پدیده است که
نامش را پدیدۀ الف میگذاریم" .قاشق درون بشقاب" در لحظۀ  ،t2یک پدیدۀ جدید
است با مختصات جدید که نامش را پدیدۀ ب میگذاریم .مختصات مکانی پدیدۀ ب
ظاهراً همان مختصات مکانی پدیده الف است ،اما بههرحال مختص زمانیاش تغییر
کرده ،لذا پدیدۀ دیگریست که در لحظۀ  t1وجود نداشته و در لحظۀ  t2بهوجود آمده
است .شاید این قاشق ،سه دقیقۀ دیگر هم وجود داشته باشد و مختصات مکانیاش
تغییر نکند و همچنان داخل بشقاب مقابل من باشد و فقط مختص زمانیاش تغییر کند.
 1در این کتاب از کلمۀ پدیده ،تنها به معنایی که گفته شد استفاده خواهد گردید؛ اما در فلسفه و فیزیک معاصر از کلمۀ "پدیده" یا
""PHENOMENONبه معنی چیزی که بهوسیلۀ حواس درک میشود استفاده میگردد.
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شاید هم اصال ً تا سه دقیقۀ دیگر بالیی به سرش بیاید و دیگر قاشقی با این مختصات
مکانی و شکلوظاهر وجود نداشته باشد .بههرحال هر پدیده یا رویدادی اگرچه از نظر
ظاهری شبیه پدیده یا رویداد دیگر باشد و برای ما این تصور را بهوجود آورد که پیش
ازاین هم وجود داشته ،اما در حقیقت ،هر پدیدهای مختصات زمانی و مکانی منحصربه
فرد خود را دارد و یک هستی منحصربهفرد است که پیشاز آن نبوده و پساز آن هم
نخواهد بود .این خصوصیت همۀ چیزهای زمانمند است» .
ناباور « :آیا میخواهی دربارۀ مفهوم زمان صحبت کنی؟»
مؤمن « :بههیچوجه! فقط میخواهم دربارۀ مفهوم پدیده صحبت کنم .خواستم بگویم
هر لحظه از هستی من و تو و هرآنچه میبینیم و میشناسیم ،یک پدیده است که
پیش از آن نبوده و مسبوقبهعدم است و در آن لحظه که هست بهوجودآمده .در اینجا
من اصراری ندارم که تو حتماً قبول کنی یک قاشق در هرلحظه بهوجود میآید و
وجودی نو پیدا میکند .تو میتوانی این را نپذیری ،اما میخواهم درنظر داشته
باشی ،درصورتیکه واقعاً این قاشق در هرلحظه ،وجود جدیدی پیدا کند ،آنگاه می
توان گفت که در هرلحظه ،یک پدیدۀ جدید از نیست به هست آمده است.
خالصه اینکه :هرآنچه نبوده و بهوجودآمده ،یک پدیده است .تو میتوانی برای پدیده،
مثالهای بیشماری بیاوری» .
ناباور « :بسیار خوب … من با مفهوم پدیده مشکلی ندارم .پدیده را هستیای میدانم
که نبوده ولی بهوجودآمده است .مثال ً االن که من درحال نگاه کردن به تو هستم،
دقیقاً خود این نگاه و تصویری که از تو دارم ،یک پدیده است که در لحظۀ پیش وجود
نداشت ولی االن بهوجود آمد .کلماتی هم که در ذهن من تشکیل میشوند ،هرکدام
یک پدیده هستند .افکار من هم پدیده هستند .صداهای هرکلمه هم که به گوش من
میرسد نیز هرکدام پدیده هستند .مفهومی که پساز شنیدن کلمات تو در ذهن من
شکل میگیرد و معنایی که از حرفهای تو میفهمم هم پدیده است ،یعنی آن حس
فهم که یک لحظه در من ایجاد میشود هم ،یک پدیده است ،چراکه قبال ً نبوده و االن
بهوجودآمده .لحظۀ یادآوری یک خاطره نیز یک پدیده است» .
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مؤمن « :دقیقاً همینطور است .ما بر سر معنی پدیده ،آنطور که من در نظر دارم،
تفاهم داریم و بعد از این ،کلمۀ پدیده را در بحث خودمان با همین معنی بهکار میبریم
و با معانی دیگر این کلمه کاری نداریم».
ناباور « :حاال چه احکامی را قرار است دربارۀ این "پدیده" جاری بدانیم؟ »

پدیده چگونه به وجود می آید ؟
مؤمن « :یک پدیده ،ازآنجاییکه ازلی نبوده ،بلکه بهوجودآمده ،پس ازلحاظ نظری ،از
سه حال خارج نیست:
یا این پدیده از عدم بهوجود آمده؛ یعنی محصول عدم است
یا خودش خودش را بهوجود آورده است
یا هستی دیگری آنرا بهوجود آورده است
اکنون سعی میکنیم که با عنایت به معنی وجود و عدم ،این سه حالت را بررسی
کنیم تا ببینیم از نظر منطقی ،کدامیک ممکن و کدامیک غیرممکن است.
حالت اول یعنی اینکه پدیده از عدم بهوجود آمده باشد :گفتیم که عدم چیزی نیست که
بتواند و یا پتانسیل آنرا داشته باشد که پدیدهای را به هستی آورد .اینکه عدم هرگز
پتانسیل و توانایی خلق چیزی ندارد را میتوانیم با اطمینان بگوییم؛ زیرا عدم چیزی
نیست که بخواهد توانایی داشته باشد یا نداشته باشد .بهعبارتی ،اینکه بگوییم
"پدیدهای از عدم بهوجود آمده است" یک گزارۀ غلط است ،زیرا هیچ توانایی و هیچ
امکان و هیچ فعلی را نمیتوان به عدم نسبت داد .در واقع عدم یا نیستی ،چیزی به
جز یک کلمه نیست و این کلمه به هیچ چیز واقعی اطالق نمیشود ،لذا جملۀ " آن
پدیده از عدم بهوجود آمد" جملهایست که هرگز در واقعیت تحقق نیافته و نخواهد
یافت.
این که تصور کنیم عدم سپری میشود و ناگهان پدیده به وجود میآید و به هستی پا
میگذارد نیز ناشی از درک اشتباه مفهوم عدم است .عدم چیزی نیست که بتواند
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سپری شود یا نشود .عدم نمیتواند به اتمام برسد و ناگهان هستی به وجود آید،
یعنی عدم ،تمام شدنی هم نیست» .
ناباور « :نمیتوانم با این قسمت مخالفت کنم و فکر میکنم کامال ً درست است».
مؤمن « :حالت دوم این است که پدیده ،خودش خودش را بهوجود آورده باشد:
پدیدهای که هنوز نباشد ،عدم است؛ یعنی نیست و در نتیجه باز هم پتانسیل هیچچیز
را ندارد ،منجمله اینکه بتواند خودش را بهوجود آورد .پدیده تا وقتی که نیست ،نمی
تواند خودش را ایجاد کند و وقتی هم که بهوجود آمده باشد ،دیگر معنی ندارد که
خودش را بهوجود آورد .بنابراین جملۀ "آن پدیده خودش خودش را بهوجود آورد" با
جملۀ " آن پدیده از عدم بهوجود آمد" مطابق است و هر دو در عالم واقع،بیمعنی و
منطقاً غیرممکن هستند.
اما حالت سوم ،یعنی اینکه هستی دیگری پدیده را بهوجود آورد:
این حالت به لحاظ منطقی بالاشکال است و در واقع تنها حالت نظری بالاشکال
محسوب میشود؛ بنابراین ،هیچ پدیدهای وجود ندارد مگر اینکه هستی دیگری آن را
بهوجود آورده باشد».
مؤمن ساکت شد و منتظر عکسالعمل ناباور ماند .ناباور با چشم بسته در حال فکر
کردن بود .پس از چند دقیقه چشمانش را باز کرد و گفت « :چند حالت را پیش خود در
نظر آوردم تا اشکالی به حالت سوم وارد کنم ،اما هر بار دیدم که هر اشکالی به حالت
سوم ،مرا بهسوی قبول حالت اول و دوم سوق میدهد که هر دو غیر ممکن هستند و
آنهم تنها به یک دلیل است :به این دلیل که مفهوم عدم ایجاب میکند منطقاً حالت
اول و دوم غیرممکن باشند.
غیرممکن بودن حالت اول و دوم هیچ ارتباطی به کمبود دانش ما ندارد .اینطور نیست
که شاید روزی دانش ما نشان دهد عدم میتواند پدیدهای را بهوجود آورد ،چراکه
دانش و تجربۀ ما همواره هستی را مورد بررسی و مداقه قرار میدهد .حتی اگر با
خلق ظاهراً بیعلت یک پدیده مواجه شویم ،باز هم نمیتوانیم بگوییم که "هیچ" منجر
به خلق آن پدیده شده است" .هیچ" یعنی نه ماده و نه غیرماده ،نه مکان نه گذر زمان
و نه هیچچیز دیگر.
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ما هرگز نمیتوانیم عدم را زیر نظر بگیریم تا ببینیم آیا منجر به خلق پدیده میشود یا
نه .حتی اگر ببینیم ذرهای بدون نیاز به ذرات دیگر بهوجود بیاید ،باز هم نمیتوانیم این
را به عدم نسبت دهیم ،چراکه آنچه مورد بررسی ما بوده تا ببینیم آیا میتوانسته
منجر به تولید یک ذره شود ،فضای خالی و زمان درحال گذر بوده ،و این دو را نمیتوان
هیچ پنداشت؛ یعنی شاید حتی فضای خالی و زمان در حال گذر به خلق چیزی منجر
شوند ،اما دراینصورت هم نمیتوانیم بگوییم آن چیز از عدم بهوجود آمده است .اصال ً
"هیچ" را نمیتوان مونیتور کرد و تحت بررسی قرار داد و تالش برای درک این کلمه نیز
حاصل عدم شناخت مفهوم هیچ یا نیستیست.
میتوانم بگویم که مفهوم کلمۀ عدم باعث شد بحث ما از تجربه و مشاهده بینیاز
شود ،همانطور که نیازی نیست مفاهیم ریاضی را لزوماً با تجربه و مشاهده ثابت
کنیم .ما بدون تجربۀ  0+0=1هم میتوانیم با اطمینان بگوییم . 0+0=1
با اینحال اجازه بده به این سه حالت بیشتر فکر کنم و بقیۀ بحث را هفتۀ آینده پی
بگیریم» .
مؤمن « :ولی ما باز هم تازه بحث را شروع کرده بودیم !»
ناباور « :درست است … اما بررسی این سه حالت ،مهمتر از آن است که سریع از آن
ها عبور کنیم .میدانم که قرار است حالت سوم ،بنای اصلی برهان علیت باشد .من
نمیخواهم پیشاز محکم کردن این قدم ،قدم بعدی را برداریم؛ اگرچه همیشه و تا آخر
عمر ،حق بارها و بارها بازگشت به قدمهای قبلی و بررسی دوباره و دوبارۀ آنها را
برای خود محفوظ نگه میدارم» .
مؤمن « :هر جور تو بخواهی» .
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ناباور « :من کامال ً آمادهام بقیۀ برهانت را بشنوم» .
مؤمن « :یعنی در اینکه هر پدیدهای فقط میتواند توسط هستی دیگر ایجاد شود،
شک و شبههای نداری؟»
ناباور « :راستش را بخواهی دالیلت فعال ً بهنظرم قابل خدشه نیامد .بههرحال تا اینجا
که ایرادی به ذهنم خطور نکرده .میتوانی ادامه دهی».

علت تامه
مؤمن « :اکنون سؤال این است که یک پدیده دقیقاً در چه شرایطی توسط یک هستی
بهوجود میآید.
اگر ما آن هستیای که پدیدۀ الف را بهوجود میآورد علت بنامیم ،میتوانیم بگوییم که
پدیدۀ الف زمانی بهوجود میآید که "علت آن وجود داشته باشد" .یعنی وقتی علت
تام و کامل بهوجود آمدن یک پدیده حاصل شود ،دیگر آن پدیده نمیتواند بهوجود نیاید.
اگر فرض کنیم برای روشن شدن یک المپ نیاز به سیم هادی و جریان بینقص و
کافی الکتریسته داشته باشیم و تمام اینها فراهم شود ،دیگر پدیدۀ روشنایی المپ
نمیتواند حاصل نگردد .اگر المپ همچنان روشن نشود ،حتماً چیزهای دیگری نیز الزم
بوده است .بههرحال اگر همۀ شرایط الزم و کافی برای بهوجود آمدن یک پدیده وجود
داشته باشد ،آن پدیده بهوجود خواهد آمد و نیز وقتی هم که یک پدیده بهوجود آید ،به
این معنیست که علت تامۀ آن وجود داشته است» .
ناباور « :هیچ مشکلی با این مطلب ندارم .میدانم اگر زمانی ببینم که آنچه تصور می
کردهام علت ایجاد یک پدیده است ،نتواند آن پدیده را بهوجود آورد ،نمیتوانم در اصلی
که گفتی شک کنم ،بلکه تنها چیزی که میتوان در آن شک کرد ایناستکه آنچه من
به عنوان علت تامۀ ایجاد آن پدیده میشناختهام ،علت تامۀ آن پدیده نبوده و خطا از
جانب من بودهاست ،یعنی من علت را اشتباه گرفته بودهام.
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اگر علت پدیده وجود داشته باشد ،دیگر چیزی وجود ندارد که بتواند جلوی خلق پدیده
را بگیرد .اگر چیزی جلوی خلق پدیده را بگیرد ،پس میتوان گفت که علت تامۀ خلق
پدیده هنوز بهوجود نیامده است .لطفاً ادامه بده».
مؤمن « :حال اگر علت تامۀ یک پدیده ،خودش یک پدیده باشد ،باید قبول کرد که آن
هم نیاز به علت داشته است ،یعنی علت یک پدیده ،خودش معلول علتی دیگر بوده.
پدیدۀ الف معلول پدیدۀ ب ،پدیدۀ ب معلول پدیدۀ ج  ...و این سلسلۀ علتو معلولها تا
کجا میتواند ادامه داشته باشد؟ »
ناباور « :از کدام طرف؟»
مؤمن « :منظورت چیست؟»
ناباور « :اگر منظورت به سمت آینده است باید بگویم نمیتوان ثابت کرد که نمیشود
تا ابد ادامه داشته باشد .هر پدیدهای میتواند پدیدۀ دیگری را خلق کند .هر لحظهای
میتواند لحظۀ بعدیای داشته باشد .اشکالی نمیبینم که این روال تا بینهایت
ادامه یابد .اما اگر میخواهی بگویی که این زنجیرۀ علتومعلول ،بهسمت گذشته،
نمیتواند ازلی باشد و الزم است حتماً یک آغاز داشته باشد ،باید این را ثابت کنی» .

ابطال تسلسل
مؤمن « :من برهانی بیان میکنم تا نشان دهم سلسلۀ علتومعلولها نمیتواند
بدون آغاز و نامتناهی باشد:
ابتدا نمیدانیم مجموعۀ پدیدههایی که پیدرپی یکدیگر را خلق کردهاند ،مجموعهای
متناهیست یا نامتناهی .یعنی نمیدانیم تعداد اعضای این مجموعه ،محدود است یا
نامحدود.
اگر سلسلۀ علتومعلولها آغازی داشته باشد ،مجموعۀ علتومعلولها محدود و
متناهی خواهد بود .اگر سلسلۀ علتومعلولها آغازی نداشته باشد ،مجموعۀ علتو
معلولها نامحدود و نامتناهی خواهد بود.
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حال فرض میکنیم که از مجموعۀ سلسلۀ علتومعلولهای هستی 51 ،عضو کم
کنیم؛ یعنی  51پدیدۀ آخر را حذف کنیم .نتیجه این خواهد شد که مجموعۀ حاصل51 ،
عضو کمتر از مجموعۀ اصلی خواهد داشت یعنی مجموعهای کوچکتر خواهد بود.
اگر مجموعهای ،از مجموعۀ دیگر کوچکتر باشد بهاینمعنیست که نمیتواند بینهایت
عضو داشته باشد ،چراکه وقتی تکتک اعضای این دو مجموعه را بر هم تطبیق دهیم،
مجموعهای که ناقص شده ،اعضای کمتری دارد و این محدودیتش را نشان میدهد.
مجموعهای که بینهایت عضو داشته باشد ،اندازهاش بینهایت است و از هیچ
مجموعۀ دیگری کوچکتر نیست؛ اما مجموعۀ جدید ما ،کوچکتر از قبلیست ،پس
مجموعۀ اصلی هم باید متناهی و محدود باشد و تنها  51عضو بیشتر از قبلی داشته
باشد.
محدود بودن مجموعۀ علتومعلولها بهمعنی "آغاز داشتن" این مجموعه است» .1
ناباور قدری تأمل کرد و با نوک خودکارش بر روی کاغذ مقابلش ضربه زد و سپس
گفت « :اساس استدالل تو کامال ً ریاضیست و همۀ تأکید تو بر مفهوم مجموعههای
متناهی و نامتناهی از دید ریاضی صورت گرفته است .من میتوانم به تو نشان دهم
بهجای کمکردن  51عضو از یک مجموعه ،میتوان آن را نصف کرد و مجموعۀ حاصل،
همچنان نامحدود باشد.
مجموعۀ اعداد طبیعی را در نظر بگیر 5،0،9،1،1 ،...:
حال ،تمام اعداد فرد را حذف کن .حاصل کار ،مجموعۀ اعداد طبیعی زوج خواهد بود:
0،1،،،8،51...
درحالیکه انتظار داریم مجموعۀ دوم نصف مجموعۀ اول باشد ،همچنان هر دو
مجموعه ،بینهایت عضو دارند و نامحدود هستند» .
مؤمن « :ولی مجموعۀ اعداد طبیعی و یا مجموعۀ اعداد طبیعی زوج ،در جهان واقعی
وجود ندارند .منظورم ایناستکه اینها فقط مفاهیم ریاضی هستند و اگر بخواهیم در
جهان واقعی شروع به شمارش اشیاء ،بهترتیب اعداد طبیعی کنیم ،میبینیم که این
شمارش ،هرگز به عددی بهنام بینهایت نمیرسد و در هر زمان ،تعداد محدودی از
 1برهان تطبیق
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اشیاء ،شمرده شدهاند و به یک عدد مشخص رسیدهایم .شمارش اعداد ،تا بینهایت،
هرگز بهوقوع نمیپیوندد و به اصطالح ،به فعلیت نمیرسد؛ درحالیکه سلسلۀ علت
و معلولها ،یکبار به فعلیت رسیده است» .
ناباور « :گوش کن رفیق … تو ریاضیات را اساس استداللت قرار دادی .نمیشود
وسط کار جرزنی کنی .تو گفتی چون مجموعهای که  51عضو کمتر از یک مجموعۀ
دیگر داشته باشد حتماً محدود است ،پس مجموعۀ بزرگتر هم محدود است و بنابراین
تعداد پدیدهها نیز محدود است؛ درحالیکه در ریاضیات و قوانین مجموعهها ،وجود دو
مجموعه که یکی بزرگتر و دیگری کوچکتر باشد و در عینحال ،هر دو نامتناهی و
نامحدود باشند بالاشکال است .یا در برهانت تغییراتی بده و یا اگر برهان دیگری داری
بگو .بههرحال اینیکی که گفتی قانعکننده نبود.1
مؤمن « :بسیار خوب … برهان دیگر این است:
فرض کن سالنی داریم پر از جمعیت .از هرکدام از اعضای مجموعۀ افراد داخل سالن
که سؤال کنی چرا به سالن آمدهاند ،در پاسخت خواهند گفت" :چون آن شخص دیگر
آمد ،منهم در پی او آمدم .".وقتی از آن شخص دیگر هم سؤال کنی که چرا وارد
سالن شد ،خواهد گفت" :چون آن شخص سوم آمد منهم آمدم» .".
ناباور « :درست مانند پدیدهها که از هرکدام سؤال کنی چرا بهوجود آمدی ،پاسخ
خواهد داد" :چون آن پدیدۀ دیگر که علت من بود آمد ،منهم آمدم» . ".
مؤمن « :دقیقاً! تو میدانی که همۀ افراد سالن ،همین پاسخ را به پرسش تو خواهند
داد.
اکنون تو دو دانسته داری:
اوال ً هیچیک از حاضرین سالن ،از ازل در سالن نبوده است و در برههای وارد سالن
شده است.
ثانیاً هیچیک حاضر نبوده وارد شود مگر اینکه دیگری وارد سالن میشده.

1در بین برهانهای ابطال تسلسل ،برهان تطبیق و برهان آحاد و الوف ،هر دو از مفهوم مجموعهها استفاده کردهاند و اشکال گفته شده ،به هر دو
وارد است.
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نتیجه این خواهد بود که باالخره یکی از این افراد باید پیشقدم میشده تا وارد سالن
شود .این یک نفر نباید حضورش را در سالن به حضور دیگران مشروط کرده باشد؛
یعنی ورود به سالن باید از جایی شروع شده باشد.1
ناباور پس از چند دقیقه سکوت گفت « :اگرچه حس میکنم که باید استداللت درست
باشد اما فکر میکنم یک جای کار میلنگد .نمیدانم چرا میخواهی فرض کنم که
سالن در برههای خالی بوده است؟ یعنی درست است که هر یک از اعضاء ،در برهه
ای به سالن وارد شدهاند و پیشاز آن در سالن نبودهاند؛ اما چرا باید پذیرفت لزوماً
زمانی بوده است که سالن بهکلی خالی بوده باشد؟
درست است که هرچه به عقب برگردیم از افراد داخل سالن کم میشود ،اما چرا باید
فرض کنیم "میتوانیم" آنقدر به عقب برگردیم که سالن خالی را مشاهده کنیم؟
منظورم ایناستکه اگر تعداد افراد داخل سالن ،بینهایت و نامحدود باشد ،هرچه به
عقب برگردیم ،یکییکی از افراد داخل سالن کم میشود ،اما هرگز سالن خالی نمی
شود .این خاصیت نامحدود بودن تعداد افراد داخل سالن است .تنها کافیست تعداد
افراد داخل سالن را نامحدود بدانیم تا آنوقت ،هرگز به زمانیکه سالن خالی از افراد
بوده باشد نرسیم و در عین حال ،قبول کنیم که هیچیک از افراد ،از ازل در سالن نبوده
اند» .
مؤمن « :برای من این برهان کامال ً قابل فهم است .بهنظرم نباید فرضیۀ نامحدود بودن
تعداد افراد سالن را مطرح کرد چراکه نامحدود بودن یا نبودن ،هدفیست که برهان به
دنبال کشف آن است و ما نباید آنرا بهعنوان فرض ،وارد معلومات خود کنیم .محدود
بودن یا نبودن تعداد افراد سالن ،جزو مجهوالت ماست نه مفروضات ما» .
ناباور « :دو فرض اول تو درست بود :اوال ً هیچ فردی از ابتدا در سالن نبوده ،ثانیاً ورود
هرکدام ،منوط به ورود دیگری بوده .اما باید در نظر داشت که این دو فرض ،وقتی می
توانند نامحدود بودن تعداد اعضاء را رد کنند که با آن در تناقض باشند؛ بهاینمعنی که
وقتی دو فرض اول و دوم را کنار فرض سوم یعنی "نامحدود بودن تعداد افراد داخل
سالن" قرار دهیم ،فقط یکی از آنها بتواند درست باشد ،یا "دو فرض اول و دوم " و یا

 1برهان اسد و اخضر
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"فرض سوم" .در اینصورت است که ناچار میشویم فرض سوم را غیرقابل قبول در
نظر بگیریم.
حال من این فرض را که هیچ فردی از ابتدا در سالن نبوده است ،به معنی اینکه سالن
زمانی خالی بوده است نمیگیرم و فرض را بر این میگذارم که تعداد افراد داخل
سالن ،نامحدود باشد و هرچه به عقب برگردیم ،به هیچ آغازی نرسیم .حاال ببینم چه
میشود:
در این حالت که گفتم ،نتیجه این خواهد شد :بر روی هر عضوی که دست میگذاریم
میتوانیم زمانی را که سالن از آن عضو خالی بوده پیدا کنیم؛ اما هرگز به زمانی که
سالن کامال ً خالی بوده نخواهیم رسید .من همین کار را با یک مجموعۀ دارای بی
نهایت عضو ،مثل مجموعۀ اعداد طبیعی انجام میدهم تا ببینیم میشود یا نمی
شود:
اگر با فرض داشتن عمری بیپایان شروع به شمارش اعداد طبیعی کنیم ،هیچ عددی
نخواهد بود که باالخره روزی به آن نرسیم .اگرچه از قبل میدانیم هیچ عددی نیست
که بتواند ادعا کند ما هرگز به آن نخواهیم رسید و همۀ اعداد اعتراف میکنند که
روزی نوبت شمرده شدنشان میرسد ،اما آیا این بدان معنیست که باالخره تمام
اعداد طبیعی را خواهیم شمرد؟ مسلماً نه .هرگز موفق به شمارش همۀ اعداد
طبیعی نخواهیم شد چراکه مجموعۀ اعداد طبیعی ،نامتناهیست.
در مثالی که گفتم:
رسیدن نوبت به هر یک از اعداد طبیعی ،متناظر است با رسیدن به زمانی که هر یک
از افراد در سالن نبودهاند و هنوز وارد نشده بودهاند.
وجود ترتیب بین اعداد طبیعی ،متناظر است با منوط بودن ورود هر عضو به ورود عضو
دیگر .یعنی همانطور که هر عضو سالن میگوید :تا آن یکی نمیآمد ،من نمیآمدم،
هر عددی هم میگوید :تا آن عدد قبلی شمارش نمیشد ،من شمرده نمیشدم.
نامحدود بودن اعضای مجموعۀ اعداد طبیعی ،متناظر است با نامحدود بودن تعداد
افراد داخل سالن.
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پس ظاهراً هر سه فرض میتوانند تحت شرایطی در کنار هم وجود داشته باشند؛ لذا
من نمیتوانم استدالل تو را یک برهان بدانم» .
مؤمن « :اجازه بده این بحث را هفتۀ بعد پی بگیریم .من نیاز به تفکر و مطالعۀ بیشتر
دارم» .
ناباور « :قبول است .هفتۀ دیگر در کافیشاپی که آدرسش را برایت میفرستم
منتظرت هستم .جای ساکتتریست» .
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هفتۀ ششم :ادامۀ برهان علیت؛ اثبات آغاز برای زنجیرۀ پدیده ها -
خصوصیات علت العلل
اثبات آغاز برای زنجیرۀ پدیده ها
ناباور فنجان خالی قهوهاش را روی میز گذاشت و یک خودکار و کاغذ را هم روی میز
قرار دارد و گفت « :خیلی به مسئلۀ تسلسل متناهی و تسلسل نامتناهی فکرکردم.
آنچه دربارۀ به فعلیت رسیدن سلسلۀ علتومعلولها گفتی ،توجه مرا جلب کرد .در
واقع تفاوت یک مجموعۀ نامتناهی اعداد با مجموعۀ علتومعلولهایی که به آخرین
پدیدۀ یک سلسله انجامیده است ،همین است که :سلسلۀ علتومعلولها ،زمانی
این آخرین پدیده را بهوجود آوردهاند که همگی به فعلیت رسیدهاند .بهعبارتی
شمارش پدیدهها واقعاً انجام شدهاست ،درحالیکه شمارش یک مجموعۀ نامتناهی
از اعداد طبیعی ،هرگز در عمل ،به فعلیت نخواهد رسید .اگر با عمری بیپایان به
شمارش بپردازیم ،هر روزی که در اثر خستگی از شمارش دست بکشیم ،باز هم روز
بعد باید شمارش را پیبگیریم و این پایانی ندارد .شمارش همۀ اعداد طبیعی ،هرگز
در عمل بهپایان نخواهد رسید.
من سعی کردم برهانی دستوپا کنم که این "به فعلیت رسیدن" را در خود داشته
باشد» .
مؤمن « :من در برهانهای ابطال تسلسل جستوجویی کردم و برهانهای دیگری
هم یافتم تا برایت بگویم ولی میخواهم اول استدالل تو را بشنوم».

برهانی تازه برای ابطال تسلسل
ناباور « :سلسلهای از پدیدههای پیدرپی را در نظر میگیریم که آخرین آنها الف نام
دارد.
الف معلول ب ،ب معلول پ ... ،و بههمینترتیب ادامه دارد تا جایی که نمیدانیم
ابتدایی دارد یا نه؛ یعنی نمیدانیم متناهیست یا نامتناهی.
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آنچه میدانیم ایناستکه این پدیدهها هریک ،معلول پدیدۀ قبلی و علت پدیدۀ
بعدیست.
پس اینرا میدانیم که "همۀ" پدیدههای قبلی ،یک به یک در پی هم بهوجود آمدهاند
تا به پدیدۀ الف رسیدهاند .بهعبارتی ،پدیدۀ الف بهطور مستقیم ،معلول پدیدۀ ب و به
طور غیرمستقیم ،معلول پدیدۀ پ ،ت ،ث....،است؛ پس بدون بهوجودآمدن "همۀ" این
پدیدههای قبلی ،پدیدۀ الف بهوجود نمیآمد .در اینجا تأکید بر روی کلمۀ "همه" است.
اکنون سؤالی مطرح میکنیم:
اگر این مسیر آمده را بهطور معکوس طی کنیم ،آیا "ممکن" است "عمال ً" "همۀ"
پدیدههای قبلی را مالقات کنیم؟
پاسخ این است :بله
اما دلیلش چیست؟
زیرا یکبار "همۀ" پدیدههای قبلی ،مسیر مذکور را طی کردهاند و یکبهیک بهوجود
آمدهاند تا "عمال ً" پدیدۀ الف را بهوجود آوردهاند .همین دلیل کافیست تا قبول کنیم،
طی کردن این مسیر" ،امکانپذیر" است ،چراکه یکبار طی شده است و طی شدنش
به فعلیت رسیده است.
حال سؤال دومی مطرح میکنیم:
اگر سلسلۀ مذکور ،ابتدا نداشته باشد و نامتناهی باشد و این مسیر را بهطور
معکوس طی کنیم ،آیا "ممکن" است که "عمالً" "همۀ" پدیدههای قبلی را مالقات
کنیم؟
پاسخ اینست :خیر
اما دلیلش چیست؟
زیرا گرچه رسیدن به هر عضو یک سلسلۀ نامتناهی ،قطعیست ،اما شمارش و یا
رسیدن به همۀ اعضای یک سلسلۀ نامتناهی "عمال ً" "غیرممکن" است .علتش هم
واضح است :چون نامتناهیست» .
مؤمن « :فکر میکنم خالصهاش این میشود:
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-5شمارش "همۀ" اعضای یک سلسلۀ متناهی" ،ممکن" است.
-0شمارش "همۀ" اعضای یک سلسلۀ نامتناهی" ،غیرممکن" است.
-9همۀ اعضای سلسلۀ علتومعلولهایی که پدیدۀ الف را بهوجود آوردهاند ،یکبار به
وجودآمدهاند و یا به عبارت دیگر ،شمرده شدهاند؛ چراکه پدیدۀ الف وجود دارد .پدیدۀ
الف ،بدون بهوجودآمدن تکتک آنها ،بهوجود نمیآمد.
-1در صورت حرکت در مسیر معکوس ،میتوانیم یکبار دیگر ،همۀ سلسلۀ علتو
معلولهای منتهی به پدیدۀ الف را بشماریم ،همانطور که یکبار این شمارش ،فعلیت
یافته است.
نتیجه :سلسلۀ علتومعلولهای منتهی به پدیدۀ الف ،از نوع سلسلههای
متناهیست.
ناباور « :بله … منظورم دقیقاً همین بود».
مؤمن  « :میخواستم برهان "تضایف "1را برای رد تسلسل نامتناهی بیان کنم .شاید
بشود گفت اینکه تو گفتی تقریباً بیان دیگری بود از همین برهان تضایف .البته تو از
مفاهیم ریاضی متناهی و نامتناهی استفاده کردی و این تفاوت استدالل تو با برهان
تضایف بود .بههرحال دیگر نیازی به بیان این برهان نیست زیرا مهم نتیجه بود که
حاصل شد» .

ناباور درحالیکه میخندید گفت « :اگر قبال ً استداللی شبیه آنچه گفتم طرح نشده ،به
خودم اجازه میدهم که نام آن را برهان "امکان شمارش "2بگذارم» .
مؤمن هم با خنده جواب داد « :هرطور میل توست .حاال اجازه میدهی ادامه دهیم؟»

1برهان تضایف تبیینهای متعددی دارد که یکی از آنها چنین است :اگر سلسلۀ علتها و معلولها به علتی که علیت آن محض است و معلول شیء
دیگری نیست ختم نشود ،الزمهاش این میشود که میان دو علت و معلول که دو امر متضایف هستند ،تکافو از بین برود .با ابطال تالی پی به
بطالن مقدم میبریم.
 2پیشتر این استدالل را در بین براهین ابطال تسلسل ندیدهام .با توجه به اشکاالتی که در ساختار ریاضیاتی برخی از آن برهانها یافتم و بیان
بغرنج برخی دیگر ،بر آن شدم این استدالل احتماال جدید و با بیانی سادهتر را ،جهت پیشبرد بحث ،طرح و ارائه نمایم.
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ناباور « :من فعال ً قبول میکنم که هیچ سلسلۀ علتومعلولی نمیتواند ابتدا نداشته
باشد  .اکنون منتظر ادامۀ برهان علیت هستم ».

علت العلل و بعضی خصوصیات آن
مؤمن « :اکنون ما به این نتیجه میرسیم که یک علتاول باید وجود داشته باشد.
علتی که اگر نبود ،هیچ پدیدهای بهوجود نمیآمد .نام آنرا واجبالوجود میگذاریم .اما
این علتاول یا واجبالوجود یا علتالعلل ،از جهاتی نمیتواند شبیه پدیدههای دیگر
باشد .درواقع برای اینکه این واجبالوجود ،خودش نیازی به علت نداشته باشد ،الزم
است تفاوتهایی با پدیدههای دیگر داشته باشد .اینکه این علتاول چه خصوصیاتی
دارد ،برای ما قابل فهم و قابل تحقیق نیست ،اما میتوانیم بگوییم که چه خصوصیاتی
نباید داشته باشد .خصوصیاتی که فقط پدیدهها دارند را نباید داشته باشد ،چون نباید
معلول باشد و نباید نیاز به علت داشته باشد» .
ناباور « :و آن خصوصیات چیست؟ »

آیا واجب الوجود می تواند زمانمند و متغیر باشد؟
مؤمن « :یک پدیدۀ زمانمند ،این استعداد را دارد که دچار تغییر شود؛ یعنی حتی اگر
دچار تغییر هم نشود و بیتغییر بماند ،همینکه زمانمند است بهاین معنیست که
وجودش پیدرپی تکرار میشود .فرض کن این خودکاری که در دست من است هیچ
تغییری نکند و مختصات مکانی و شکل ظاهریاش دچار هیچ دگرگونی نگردد؛ اما اگر
زمانمند باشد ،چنانکه هست ،مختص زمانیاش تغییر میکند؛ یعنی خودکار لحظۀ
قبل ،هستی خودش را دارد و خودکار لحظۀ کنونی ،یک خودکار جدید با هستی جدید
است .هستی جدید این خودکار از این لحاظ جدید است که اگرچه همۀ مختصات و
خصوصیات خودکار قبلی را دارد اما مختص زمانی آن جدید است؛ پس یک چیز جدید
بهوجودآمده و بهعبارتی ،هر لحظه ،هستیاش نو میگردد .این هستی نو ،خودش
یک پدیدۀ جدید است و نیاز به هستیبخش دارد.
خودکار لحظۀ  ،t1هستی و مختصات خودش را دارد .در لحظۀ  t1خودکاری با مختصات
لحظۀ  t2وجود نداشت .خودکار با مختص زمانی  t2در لحظۀ  t2بهوجود آمد .ما نمی
دانیم که علت هستی این خودکار جدید در لحظۀ کنونی چیست .شاید علتش خودکار
لحظۀ قبلیست و یا شاید چیز دیگر است .علتش هرچه باشد ،مهم ایناستکه به
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هرحال ،نیاز به یک علت دارد .یعنی یک موجود زمانمند ،به دلیل نو به نو شدن هستی
اش در هر لحظۀ جدید ،نیاز به علت دارد؛ و اگر واجبالوجود هم زمانمند باشد ،خودش
نیاز به یک علتالعلل داشته است.
اگر واجبالوجود ،زمانمند باشد ،پس ما با یک واجبالوجود ازلی طرف نیستیم .او هم
در هر لحظه ،نیاز به خلق شدن نو به نو دارد .هر لحظه از هستی او که پا به عرصۀ
وجود میگذارد ،یک پدیده است و نیاز به علت و خالق دارد؛ پس هستی او نیز باید از
یک علتالعلل دیگر نشأت یافته باشد .داشتن عمر و زمانمندی ،برای واجبالوجود،
غیرممکن است و او باید بیزمان باشد تا بتواند علت اول باشد.
واضح است هر هستیای که دچار تغییر و تحول میشود نیز از جنس پدیدههاست،
چراکه هر حالت جدیدی که در این تغییر و تحول برایش ایجاد میشود ،حالتی خواهد
بود که قبال ً نبوده و نیاز به علت داشته است .چنین واجبالوجودی ،خودش نیاز به یک
علتالعلل داشته است و دیگر نمیشود نام واجبالوجود روی آن گذاشت.

آیا واجب الوجود می تواند نقص داشته باشد؟
بنابراین واجبالوجود ،هیچ تغییر و تحولی هم نباید داشته باشد و مثال ً اگر واجب
الوجود علم دارد ،نباید به علمش چیزی اضافه شود و اگر قدرت دارد ،نباید به قدرتش
چیزی اضافه شود و یا از آن کم گردد .علم او کامل و بینقص است و قدرتش نیز کامل
و بینقص است» .
ناباور « :این که علتاول نباید زمانمند باشد ،قبول .ولی چرا از بینقص بودن آن
صحبت میکنی؟ چگونه ثابت میکنی که آن نباید نقص داشته باشد؟ »

ماهیت
مؤمن « :هر موجود محدودی دارای ماهیت است».
ناباور « :ماهیت چیست؟ منظورم ایناستکه تو کلمۀ ماهیت را به چهمعنی بهکار
میبری و چطور آنرا به محدود بودن ربط میدهی؟ »
مؤمن « :این میز 01 ،کیلوگرم وزن دارد .به عبارتی 01 ،کیلوگرم جرم دارد .جرم این
میز ،بخشی از ماهیت آن است .وقتی میخواهیم هستی این میز را تعریف کنیم باید
از جمله ،به جرم و ابعاد آن اشاره کنیم .جرم این میز 01 ،کیلوگرم است و اگر 53
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کیلوگرم بود ،دیگر این میز نبود و میز دیگری بود .اگر ابعادش جز این بود که هست،
دیگر این میز نبود و میز دیگری بود .حتی پا را فراتر میگذارم و میگویم که اگر
مختصات مکانی و زمانی آن جز این بود که االن هست ،دیگر این "میز این لحظه" نبود
و میز دیگری بود .ماهیت این میز در مختصات زمانی و مکانی و ابعاد و جرم و رنگ و
سختی و دیگر خصوصیات منحصربهفرد آن است .منحصربهفرد بودن آن در ایناستکه
به هرکدام از این خصوصیات ،یک عدد یا یک کیفیت مشخص و محدود نسبت داده می
شود .مثال ً مختصات مکانی و زمانی و جرم و سختی و ابعاد این میز ،هر کدام توسط
یک عدد مشخص میگردد و هر کدام از این اعداد ،شاخصۀ یک محدودیت دربارۀ این
میز است.
این میز ،یک متر عرض دارد و یک متر و  01سانتیمتر عرض ندارد 31 .سانتیمتر هم
عرض ندارد .عرض آن یک متر و  01سانتیمتر است؛ همین و بس.
این میز در این لحظه از زمان ،که آنرا لحظۀ  t1مینامیم ،در این گوشه از اتاق و دارای
این مختصات ویژۀ مکانیست .اینها حدودی هستند که اگر بههم بخورند ،ما را با
هستی جدیدی مواجه میکنند؛ چنانکه با گذشت زمان و مثال ً در لحظۀ ، t2با هستی
جدیدی مواجهیم که با هستی میز  t1متفاوت است.
رنگ این میز لحظۀ کنونی ،اینست که میبینی ،نه تیرهتر و نه روشنتر.
خالصه اینکه وقتی بپرسیم این میز لحظۀ  t1چیست ،متوجه میشویم که باید همۀ
حدود و کیفیات میز را برشمریم تا در نهایت به تعریفی برسیم که آن تعریف ،تنها
شامل این میز در این لحظۀ خاص شود .بهمحض اینکه قسمتی از این تعریف تغییر
کند ،ما با میزی دیگر مواجه خواهیم بود.
میبینی که در جواب دقیق چیستی یا ماهیت این میز ،به برشمردن اعداد مختصات و
کیفیات دقیق آن میپردازیم و هیچکدام از این اعداد و کیفیات ،نمیتوانست عددی با
کمی تفاوت یا کیفیتی با کمی تفاوت باشد و هنوز پاسخی که جهت چیستی میز
لحظۀ  t1دادهایم ،منطبق بر همین میز لحظۀ  t1باشد.
برای تعریف دقیق این میز ،به اعداد و کیفیات ،محدودیم؛ پس میتوانیم بگوییم که
چیستی یا ماهیت این میز ،به این حدود ،محدود است .از این جهت ،ماهیت اشیاء ،با
محدودیت آنها یکیست و لذا میگوییم :هر شیئی که ماهیت دارد ،پس محدود است.
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البته کلمۀ ماهیت یا چیستی" ،در بحث ما" این معنی را دارد که گفتم ،و میتواند در
مباحث دیگر بهمعانی دیگر بهکار رود .ما در بحث خودمان ،به آن معانی دیگر کاری
نداریم.
حال ،ما به هر موجودی که چیستی یا ماهیتش با شرح این محدودیتها تعریف می
شود ،میگوییم "ممکنالوجود".
برای یک شیء ،هر ماهیتی را میتوان فرض کرد .یک میز فرضی میتواند اینجا
باشد یا آنجا باشد .میتواند  01کیلوگرم باشد یا  91کیلوگرم باشد .تمام اینها ،ممکن
است .حدود میتوانند هر عددی بهخود بگیرند؛ و اگر این اعداد ،هستی بهخود بگیرند،
یک هستی با حد و حدودی معین پدید میآید.
یک میز مفروض با ابعاد محدود مفروض و جرم محدود مفروض ،در حدود مکانی و
زمانی مشخص و مفروض ،اگر هستی بهخود بگیرد ،به یک میز واقعی تبدیل می
شود؛ وگرنه میز واقعیای نخواهیم داشت .این امکان را امکان وجود و اینگونه اشیاء
را ممکنالوجود مینامیم.
اما ما گفتیم که علتاول از ازل بوده است و باید میبود تا بقیۀ هستی ایجاد شود.
پس آن هستی اول ،یک واجبالوجود است نه ممکنالوجود .هرآنچه حد و حدود دارد
ممکنالوجود است و واجبالوجود یا علت اول ،حد و حدود ندارد .نقصی هم ندارد چون
نقص داشتن ،یعنی کم داشتن چیزی .نقص یعنی کم داشتن هستی .آنکه وجودش
حد و حدود ندارد ،معنی ندارد که وجودش کمیت داشته باشد و قابل اندازهگیری و کم
و زیاد شدن باشد ،تا چهرسد به اینکه نقص داشته باشد.
نقص در مورد او معنی ندارد ،چنانکه حد و حدود در مورد او بیمعنیست.
توجه داشتهباش که او اندازههای بینهایت بزرگ و بینهایت زیاد ،بهمعنی عددی،
ندارد چون از بینهایت میتوان چیزی کم کرد و آنرا دچار تغییر کرد .هستی واجب
الوجود ،هرچه باشد ،قابل اندازهگیری نیست تا اندازهاش کم ،زیاد ،خیلی زیاد ،یا بی
نهایت زیاد باشد .حد و کمیتپذیری ،چه کم و چه زیاد و چه بینهایت ،برای او بی
معنیست» .
ناباور « :من نفهمیدم که چرا یک چیز ممکنالوجود نباید بتواند ازلی باشد» .
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مؤمن « :پس اینهمه دالیل مرا نشنیدی؟ »
ناباور « :درست است که یک فرض از یک هستی محدود" ،ممکن" است محقق شود
و آن هستی بهوجود آید یا "ممکن" است محقق نشود و آن هستی بهوجود نیاید و یک
فرض باقی بماند؛ اما اینکه یک چیز ،به این معنا که گفتی ،ممکنالوجود باشد ،دلیلی
بر این نیست که نتواند ازلی باشد تا علتالعلل بقیۀ چیزها واقع شود .در واقع ،تو
ثابت نکردی که در دنیای واقعی ،غیرممکن است یک چیز محدود و دارای ماهیت ،ازلی
هم بوده باشد.
اینکه گفتی علتاول نباید زمانمند باشد را قبول میکنم ،ولی اینکه یک چیز محدود
نمیتواند ازلی باشد را اثبات نکردی .فقط کافیست یک چیز محدود ،دارای حدود
زمانی نباشد ،یعنی وجودش هرلحظه نو به نو نشود .اینکه دارای حدود دیگری غیر از
زمان نباشد تا بتواند علتاول باشد ،از این روش که گفتی ،برایم اثبات نشد.
گویا تو فکر میکنی هرچیزیکه در هستیاش حدودی مانند جرم ،ابعاد یا هرچیز دیگر
باشد ،حتماً حدود زمانی هم دارد ،و همین ایجاب میکند که برای علتالعلل بودن،
امکان داشتن همۀ حدود از آن سلب شود .ظاهراً تنها نداشتن حدود زمانی ،برای
علتاول بودن کافی بهنظر میرسد؛ حداقل از استدالل تو چیزی بیشتر از این برنمی
آید و بقیۀ حدود ،با واجبالوجود بودن منافاتی ندارد» .
مؤمن « :اگر واجبالوجود محدود باشد ،بهاین معنیست که برخی کماالت را نداشته
باشد و نداشتن همۀ کماالت ،بهاینمعنیست که او فاقد مرتبهای از وجود باشد و فاقد
مرتبهای از وجود ،نمیتواند باالترین مرتبۀ وجود باشد».
ناباور که بهنظر گیج شده بود پس از کمی مکث گفت « :فکر میکنم همۀ اینها که
گفتی یک معنی دارد».
مؤمن  « :یعنیچه که یک معنی دارد؟»
ناباور" « :نداشتن کمال" و "محدود بودن" و "فاقد مرتبهای از وجود بودن" را به یک
معنی گرفتی ،که اشکالی هم ندارد به یک معنی بگیری .حال معنی حرف تو این می
شود :اگر واجبالوجود محدود باشد ،بهاینمعنیست که محدود است و محدود بودن،
معنیاش این است که محدود است و کسی که محدود باشد ،نمیتواند نامحدود
باشد.
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اینکه اصال ً استدالل نبود .چهکسی گفته که واجبالوجود باید در باالترین مرتبۀ وجود
باشد؟»
مؤمن « :وجود دارای مرتبه است و بهقول برخی فالسفۀ مسلمان ،وجود ،مشکک و
مرتبهمرتبه است .واجبالوجود باالترین مرتبۀ وجود است.
در سلسله مراتب وجود ،هر مرتبه از وجود نسبت به مرتبۀ باالتر از خود ،محدودتر
است ،یعنی نسبت به مافوق خود ،ضعف وجودی دارد .حال اگر واجبالوجود محدود
باشد ،الزم میشود که باالتر از واجبالوجود هم وجودی باشد تا واجبالوجود نسبت
به آن ضعیف و محدود باشد» .
ناباور « :میشود یک جور دیگر همینها را بگویی؟ »
مؤمن « :ببین! وجود دارای مراتبی است .مثال ً سنگ و خاک در مرتبۀ پایینتری از گیاه،
و گیاه در مرتبۀ پایینتری از حیوان ،و حیوان در مرتبۀ پایینتری از انسان قرار دارد.
سنگ ،محدودتر از گیاه است چون رشد نمیکند و گیاه ،محدودتر از حیوان است چون
حرکت نمیکند و حیوان هم چون فکر نمیکند محدودتر از انسان است» .
ناباور با ناباوری به مؤمن نگاه کرد و گفت « :تو با یک معیار خودساخته ،چیزهای
مختلف را در ذهن خودت مرتبهبندی کردی و آنگاه نتیجه گرفتی که چون انتظار داری
واجبالوجود در مرتبۀ باالتری قرار داشته باشد ،پس باید نامحدود باشد؟
اگر معیارت را عوض کنی ایبسا بسیاری از حیوانات ،محدودیت کمتری از انسان
داشته باشند و بسیاری از گیاهان ،محدودیت کمتری از حیوانات داشته باشند و
بسیاری از اجسام بیجان ،محدودیت کمتری از گیاهان داشته باشند .مثال ً اگر معیار،
تعداد حسها باشد ،حیواناتی همچون کوسهها ،که توانایی تشخیص میدانهای
مغناطیسی را نیز دارند ،یک حس از انسانها بیشتر دارند و انسانها نسبت به آنها
محدودترند .بسیاری از گیاهان ،بدون وجود انسانها و حیوانات ،میتوانند با فتوسنتز
به زندگی خود ادامه دهند ،درحالیکه انسانها و حیوانات ،بدون گیاهان ،همگی از
بین میروند.
اصال ً اگر هم فکر کنیم که واجبالوجود از لحاظ مرتبهای ،باالتر باشد ،با این معیار تو،
فقط کافیست که تنها یک توانایی نسبت به توانایی انسانها و دیگر موجودات ،اضافه
تر داشته باشد .این که بهکلی نامحدود باشد ،دیگر یک نتیجهگیری غیرالزم است؛
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یعنی هم میتواند در یک مرتبۀ باالتر قرار گیرد و هم میتواند هنوز محدودیت داشته
باشد.
در مجموع باید بگویم نمیفهمم چرا به این مرتبهبندی ذهنی خودت اینقدر اصالت داده
ای و تصور میکنی واقعاً در جهان خارج از ذهن تو ،چنین مرتبهبندیای در بین هستی
های مختلف وجود دارد.
اصال ً اگر هم چنین مرتبهبندیای وجود داشته باشد ،چرا باید فکر کنیم که واجبالوجود
را نیز میتوان در این مرتبهبندی جای داد و چرا باید فکر کنیم که وجود او از هیچلحاظ
محدودیت ندارد؟ »
مؤمن چند دقیقه فکر کرد .سپس چند یادداشت از جیبش بیرون آورد و نگاهی به آنها
انداخت .آنگاه گفت :من باید بیشتر جستجو کنم تا ببینم چرا در فلسفه و منطق
اسالمی ،تشکیک یا مرتبهبندی وجود را امری واضح میدانند .راستش االن که فکر
میکنم میبینم خودم دلیلی برای اینکه ثابت کنم وجود یک انسان ،ذاتاً در مرتبهای
باالتر یا پایینتر از وجود یک سنگ قرار دارد ،ندارم .تا حدی میتوانم قبول کنم که این
دو ،وجودهای متفاوتی داشته باشند؛ اما نمیتوانم دلیلی پیدا کنم که وجود این دو را
ذاتاً قابل رتبهبندی نشان دهد و یکی را ذاتاً باالتر یا پایینتر از دیگری بدانم.
رتبهبندی من براساس یک معیار صورت میگیرد و این معیار را ،بهقول تو ،خودم
انتخاب میکنم .اگر معیار دیگری انتخاب کنم و مثال ً سختی را معیار قرار دهم ،سنگ
در رتبۀ باالتری قرار میگیرد .اگر ثبات ترکیب شیمیایی را معیار قرار دهم ،سنگ دارای
ثبات بیشتریست و میتواند سالیان بسیار درازی را بدون تغییر بماند ،حالآنکه تعادل
های شیمیایی و ثبات ترکیبات بدن یک انسان ،بسیار سریعتر از یک سنگ ،رو به تغییر
و زوال میگذارد .اگر این معیارهای ذهنی را کنار بگذاریم ،هستی یک سنگ ،بههمان
اندازه "وجود" است که هستی یک انسان».
مؤمن ناگهان چشمش به نوشتهای بر روی یکی از کاغذهایش افتاد و گفت« :بله
اینجاست ...یادم آمد ...دالیل دیگری هم وجود دارد تا نشان دهد واجبالوجود محدود
نیست» .
ناباور « :میشنوم» .
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مؤمن « :محدودیت یعنی نقص؛ وجود محدود یعنی اینکه :این مقدار را دارد و آن
مقدار را ندارد .وجود محدود باید برای رفع نقصش به دیگران محتاج باشد .واجب
الوجود ،وجود محض است و به چیزی محتاج نیست پس نمیتواند نقص داشته
باشد».
ناباور « :باز هم از یک پیشفرض سلیقهای استفاده کردی .بهقولتو نقص یک شیء
یعنی اینکه آن شیء ،چیزی را نداشته باشد .آن چیزی که ندارد ،تنها در ذهن من و تو
نقش بسته است .من و تو هستیم که در ذهن خود ،یک شیء را در کنار چیزهای
متعدد تصور میکنیم و سپس میگوییم که این شیء ،نسبت به تصور ما ناقص
است .مثال ً بهنظر من ،این میز یک پایه کم دارد ،چراکه من میتوانم آنرا دارای پنج
پایه تصور کنم .حتی میتوانم بگویم که این میز 01 ،پایه کم دارد؛ یک گلدان هم بر
روی آن کم است؛ در ضمن ،پنج متر مربع نیز کم دارد تا به کمال برسد .همچنین می
توانم بگویم که این میز ،در کمال مطلق است ،چراکه تصوری که من از میز کامل و بی
نقص دارم ،دقیقاً همین چیزیست که این میز هست.
میبینی که نقص و کمال ،فقط در ذهن ماست .هر چیز ،هرچه که هست ،و به هر
صورت که هست ،وجود محض است و غیر از آن ،هر تصوری هم که از نواقص آن
داشته باشیم ،این نواقص ،همه از جنس عدم هستند ،یعنی در واقع اصال ً وجود
ندارند .هر چه هست ،این میز است .هرچه این میز ندارد فقط در تصورات من است و
اگر این تصورات من از بین برود یا خود من از بین بروم ،این میز دیگر هیچ نقصی ندارد.
در اینجا تو از کلمۀ حدود یا محدودیت به دو معنی استفاده کردهای:
معنی اول ،همان معنی مورد بحث ما در تعریف ماهیت بود ،یعنی داشتن حدود و
اندازههای مشخص و کیفیات معین ،یا بهعبارتی ،همان چیزهایی که میشد با آنها
شیء مورد نظر را تعریف کرد .در اینمعنی از کلمۀ حدود ،ما از آنچه در تعریف و
توصیف و توضیح ماهیت شیء میآید ،به حدود تعبیر میکنیم؛ یعنی حدود" ،همان
چیزیست که شیء هست".
اما در استدالل اخیرت ،محدودیت را به معنی نقص بهکار بردی؛ یعنی حدود را به
"آنچه شیء نیست" و نه "آنچه شیء هست" تعبیر کردی» .
مؤمن « :فکر نمیکنم این دو عمال ً فرقی با هم داشته باشند».
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ناباور « :وقتی محدودیت را بهمعنی نقص بگیریم ،نتیجه این میشود که هرچقدر
شیء نقص کمتری داشته باشد ،محدودیتش هم کمتر باشد .مثال ً اگر یک میز بهجای
سه تا پایه ،چهار تا پایه داشته باشد ،طبعا ً نقصش کمتر است ،پس محدودیتش هم
کمتر است.
حالآنکه محدودیت در معنای اول که به معنی داشتن کیفیات و حدود مشخص بود،
هیچ ارتباطاتی با ناقص یا کامل بودن نداشت .یک میز با سه پایه ،حدود خودش را
دارد و یک میز با چهار پایه نیز حدود خودش را دارد .نمیتوان گفت یکی ،حدود کمتری
از دیگری دارد و یا کمتر از دیگری محدود است .محدودیت بهمعنای اول ،هیچ ارتباطی
به نقص و کمال ،که تنها مفاهیمی ذهنی هستند ،ندارد .حدود بهمعنای اول ،هیچ
ربطی به بودن یا نبودن ذهن نقصیاب من و تو ندارد و چه ما باشیم و چه نباشیم ،این
میز ،حدود خود را دارد .حدود بهمعنای دوم ،یعنی به معنای نقص ،بستگی به وجود
ذهن نقصیاب من و تو دارد .اگر ما باشیم و ایرادی به این میز بگیریم و نقصی به آن
نسبت دهیم ،این میز ،ناقص است ،و اگر آن را کامل بدانیم ،این میز ،بینقص است.
اگر تصور و تخیل من و تو نباشد ،اصال ً نقصی در عالم واقع وجود ندارد و هرچیز ،هر
چه که هست و هر حدودی هم که دارد ،هستی محض است .پس توجه داشتهباش
که هستی محض بودن با محدود بودن منافاتی ندارد» .
مؤمن با انگشتانش به میز ضربه میزد و فکر میکرد .باالخره به ناباور نگاه کرد و
گفت « :اجازه بده بقیۀ بحث را هفتۀ بعد پیبگیریم» .
ناباور « :باشد؛ من هم خسته شدهام».
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هفته هفتم :ادامۀ برهان علیت؛ اثبات نامحدود بودن واجب الوجود
اثبات نامحدود بودن واجب الوجود
ناباور « :هفتۀ گذشته را چگونه گذراندی؟ آیا دلیلی درستوحسابی برای نامحدود
بودن واجبالوجود پیدا کردی؟»
مؤمن « :راستش هرقدر در براهین فالسفۀ مسلمان گشتم ،چیزی پیدا نکردم که تو
نتوانی از آن ایراد بگیری.
فالسفۀ مسلمان ،یا پیش فرضهای ،بهقولتو ،سلیقهای و معیارهای صرفاً ذهنی را
در برهانهای خود آوردهاند ،مانند آنچه در مورد تشکیک وجود و یا نقص در وجود
اشیاء گفتم ،و یا اینکه از پیشفرضهای اعتقادی خود استفاده کردهاند؛ مثال ً گفتهاند
که نقص و محدودیت با یکتایی و توحید سازگار نیست چراکه خدای ناقص ،همانند
موجودی از موجودات و مخلوقات دیگر خواهد بود و اینگونه هیچ تفاوتی بین او که
آفریدگار بیهمتاست و آفریدهها نخواهد بود .همینطور که میبینی "بیمانند بودن
خدا از هرجهت" را ،که یک باور دینی است ،بهعنوان پیشفرض گرفتهاند ،درحالیکه
این "بیمانندی از هرجهت" را باید از طریق برهان ثابت میکردند.
ما ثابت کردیم که واجبالوجود نباید هیچ خصلتی که باعث شود او یک پدیده و نیازمند
علت باشد ،داشته باشد؛ اما هنوز موفق نشدهایم ثابت کنیم که محدودیت ،فقط
منحصر به پدیدههاست و واجبالوجود نمیتواند محدود باشد.
زمانمندی خصلتی است که محدود به پدیدههاست و علت اول نباید زمانمند باشد و یا
تغییر کند؛ ما اینرا ثابت کردیم ،ولی اینرا که نفس محدود بودن هم خصلتیست
مختص پدیدهها ،هنوز ثابت نکردهایم .اما در بعضی از برهانها ،مانند آنها که اشاره
کردم ،از قبل فرض گرفته شده است که چون خدا پدیده یا مخلوق نیست ،پس نباید از
هیچنظر شبیه مخلوقات باشد ،ازجمله از نظر محدود بودن .آورندگان این نوع استدالل
ها ،این جهت خاص از عدم تشابه بین خالق و مخلوق را از اعتقادات دینیشان آورده
اند ،نه از طریق استدالل فلسفی و منطقی؛ پس تو مسلماً اینها را نخواهی
پذیرفت».
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ناباور « :پس نتیجه چه میشود؟ آیا میتوان گفت که واجبالوجود ممکن است
محدود باشد و ممکن هم هست محدود نباشد؟ آیا میتوان گفت که اولین هستی
عالم و علتالعلل جهان هم ،شیئی بوده است شبیه بقیۀ اشیاء؟ فقط این شیء ،یک
پدیده نبوده ،بلکه از ازل وجود داشته ،بدون اینکه چیز دیگری آنرا خلق کرده باشد».
مؤمن « :هفتۀ گذشته خیلی به محدود بودن یا محدود نبودن واجبالوجود فکر کردم.
مسئلۀ محدود بودن بهمعنی ناقص بودن را به دالیلی که گفتی کنار گذاشتم .به نظرم
رسید که اگر فقط برهانی برای محدود نبودن واجبالوجود به معنای "نداشتن حدود و
کیفیات مشخص و معین" دستوپا کنم ،هم نشان دادهام که واجبالوجود ،دارای هیچ
صفت عددپذیر و کیفیتپذیری نیست ،و هم بهتبع آن ،نشان دادهام که نقصی در او راه
ندارد .بهاینترتیب با یک تیر دو نشان میزنم.
ناباور « :و نتیجه چه بود؟»
مؤمن « :فکر میکنم استدالل خودم را برای اثبات نامحدود بودن واجبالوجود پیدا
کردم».
ناباور « :یعنی یک استدالل جدید فراهم کردهای که در بین فالسفۀ مسلمان بی
سابقه است؟»
مؤمن « :تا جایی که خودم مطالعه کردهام ،بله؛ این یک استدالل جدید است ».1
ناباور « :میشنوم».
مؤمن « :ما پیشتر ،از علتتامه صحبت کردیم .خصوصیت علتتامه ایناستکه وقتی
بهوجود میآید ،معلولش بالفاصله وجود خواهد داشت.
علتتامه ،هستیای است که آن را علت بهوجود آمدن معلول میدانیم.
فرض کن من این فنجان چای را در ارتفاع یک متری زمین نگه دارم .مختصات مکانی
آن ،حدودیست که مکان آنرا تعیین میکند .مختصات مکانی ذرات بنیادی فنجان چای،
یعنی مختصات مکانی الکترونها و کوارکهای سازندۀ پروتونها و نوترونها ،و نیز
میزان نیروهایی که این ذرات بههم وارد میکنند و جرمی که دارند و ...
 1استدالل پیش رو را در منابع فلسفی ندیدهام ،لذا با توجه به ضعفی که در ادلۀ فالسفۀ مسلمان در اثبات نامحدود بودن واجبالوجود یافتم ،برای
تکمیل بحث ،این استدالل را به نفع "بی حد بودن" واجبالوجود ،از زبان "مؤمن" طرح میکنم.
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خصوصیاتیست که جنس فنجان و شکنندگی فنجان از این خصوصیات ،ایجاد شده
است.
نیروی جاذبۀ زمین و میزان آن نیز مقدار مشخص و محدود خودش را دارد .جرم کرۀ
زمین و جرم فنجان تعیین میکند که میزان نیروی وارد شده از جاذبۀ زمین به این
فنجان چقدر باشد .سختی جنس کف مکانی که در آن هستیم نیز محصول مختصات و
خصوصیاتیست که ذرات بنیادین مواد تشکیل دهندۀ آن نسبت بههم دارند.
مختصات انگشت من نسبت به این فنجان و نیرویی که با انگشتانم به آن وارد میکنم،
باعث شده این فنجان ،علیرغم وجود نیروی جاذبۀ زمین ،همچنان در دست من باقی
بماند و به زمین نیفتد.
با تغییر مختصات مکانی انگشتان من و کاهش نیروی وارد شده از انگشتان من بر
فنجان ،مختصات جدیدی ایجاد میشود و حدود و کمیات قبلی قدری بههم میخورد.
حال بهنظر میآید که علتتامۀ سقوط فنجان فراهم شده است .در واقع ،علتتامۀ
سقوط فنجان ،مجموعهای از کمیات و کیفیات است و وقتی بهوجود آید ،بدون هیچ
درنگی ،معلول آن که همانا "شروع سقوط فنجان" است پدید میآید .پدیدههای پی
درپی ،یکی پساز دیگری ،یکدیگر را بوجود میآورند تا نهایتاً به پدیدۀ برخورد فنجان به
سطح زمین سخت این مکان میرسیم .از اینجا بهبعد ،کمیات و کیفیات پدیدههایی که
پیشتر برشمردم ،منجر به شکستن این فنجان میشود.
اگر اعداد مربوط به مختصاتی که اتمها و ذرات زیراتمی و نیروهای بنیادین بین ذرات
فنجان داشتند ،چیزی غیر از این بود که هست ،ممکن بود که جنس فنجان ،دیگر
شکننده نبود و محصول نهایی این رویدادهای پیاپی ،شکستن فنجان نبود.
اگر مختصات و کمیات مربوط به ذرات کف زمین ،غیر از این بود که هست ،شاید دیگر
کف اینجا سخت نمیبود و فنجان نمیشکست.
اگر جرم کرۀ زمین متفاوت بود ،الجرم نیرویی که به فنجان وارد میشد متفاوت بود و
فنجان با سرعتی متفاوت به زمین سقوط میکرد و نتیجه چیز دیگری میشد.
میبینی که هستی فنجان ،زمین و کال ً هستی جهان در لحظهای که من فنجان را در
ارتفاع مشخصی از زمین نگه داشتهام ،دارای مجموعهای از مختصات و خصوصیات
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مشخص است ،که در مورد جهان مادی ،میتوانیم به هرکدام از این مشخصات ،یک
عدد نسبت دهیم .اینکه میتوانیم به اینها عددی نسبت دهیم ،حاکی از یک صفت
خاص در مورد کلیت جهان ما و نیز جزئیات جهان ماست :آن صفت" ،محدودیت" یا
داشتن حدود است؛ محدود بودن به اعداد و کیفیات مشخص .این اعداد ،هرچه باشند،
دارای حدودی هستند .نه بیشتر از آن هستند و نه کمتر از آن .جرم اتمها و جرم ذرات
زیر اتمی فنجان ،هرکدام ،یک عدد دارند .کمتر یا بیشتر بودن این اعداد ،منجر به
خواص متفاوتی در اجسام میشود .بار الکتریکی الکترونها و پروتونها ،هرکدام عدد
مشخصی دارد و عدد مشخص یعنی حد مشخص .بیشتر یا کمتر بودن این اعداد و یا
بهعبارتی ،به هم ریختن حدود هستی الکترون و یا پروتون ،منجر به این میشود که
اصال ً با هستی متفاوت و با خواصی متفاوت روبهرو شویم.
هستیای با حدود جدید ویا کیفیتی جدید ،علت معلولی جدید خواهد شد؛ یعنی
معلول قبلی که همانا سقوط و شکستن فنجان بود روی نخواهد داد ،بلکه معلولی
دیگر روی خواهد داد و پدیدههایی دیگر پدید خواهند آمد.
در اینجا تأکید من بر روی این مسئله است که حدود و مختصات یک هستی را نمی
توان از آن گرفت مگر اینکه منجر به ایجاد هستی دیگری شد .1حدود و مختصات یک
هستی ،بخشی از آن هستی نیستند ،بلکه خود آن هستی هستند .هریک از اینها را
که کمی تغییر دهیم ،با هستی دیگری مواجه خواهیم شد.
از طرف دیگر ،بین علتتامه و معلول ،هیچ فاصلهای نمیتواند باشد .اگر علتتامه
وجود داشته باشد ولی معلولش بهوجود نیامده باشد ،این نشان میدهد که علت
تامهای که ما تصور میکردیم علتتامه است ،در واقع علتتامه نبوده و داوری ما
دربارۀ این که آن ،علتتامه بوده اشتباه بودهاست» .
ناباور « :چرا بین علتتامه و معلول ،هیچ فاصلهای نمیتواند باشد؟»
مؤمن « :از لحاظ حصر عقلی ،اگر علتتامه وجود داشته باشد و بالفاصله معلول به
وجود نیاید ،فقط دو حالت به ذهن میرسد:

 1در بین فالسفۀ قدیمی ،کمتر چنین رویکردی به تعریف هستی وجود دارد .نگاه غالب این بود که هستی ،جوهر و عرض دارد و با تغییر عرض
(همانکه ما از آن به حدود یاد میکنیم ) جوهر تغییر نمیکند .این رویکرد با دریافتهای جدید از هستی و ماده همخوان نیست و قابل کاربرد در
فلسفۀ نوین هستیشناسی نمیباشد؛ لذا بر آن شدم که با نگاه نوین به هستی ،ترمیم هایی را درتبیین برهان علیت انجام دهم و آن را به گونهای ،به
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اول اینکه ،علتتامه وجود داشته باشد و در کنارش "چیز دیگری" هم باشد که مانع
شود آن علتتامه ،معلولش را ایجاد کند .وقتی میگوییم "چیز دیگر" ،یعنی از یک
هستی صحبت میکنیم .یعنی وجود یک "چیز" یا یک "هستی" دیگر ممکن است مانع
از عملکرد علتتامه شود .در اینجا واضح است که وجود علتتامه در کنار آن "چیز"
دیگر ،یک پیام مهم برای ما دارد و آن ایناستکه اصال ً با علتتامه مواجه نبودهایم.
آنچه با آن مواجه بودهایم ،هنوز علتتامۀ معلول مورد نظر ما نبوده ،بلکه پس از رفع
آن چیز ،که مانع بوده ،تازه علتتامۀ واقعی بهوجود میآید .تازه اینجاست که می
توانیم بگوییم که علتتامه وجود دارد و دیگر معلول نمیتواند بهوجود نیاید.
حالت دوم حصر عقلی اینست که علتتامه باشد و عدم و نیستی ،جلوی عمل آنرا
بگیرد .با توضیحاتی که پیشتر دربارۀ عدم و نیستی داشتیم ،واضح است که این
حالت ،غیرممکن است.
بنابراین "هر دو" حالتی که گفتیم به لحاظ حصر عقلی ممکن است به ذهن خطور کند
تا جلوی عمل علتتامه را بگیرد ،باطل و غیرممکن هستند .پس وقتی علتتامه وجود
داشته باشد ،ناچار معلولش بهوجود میآید» .
ناباور « :همۀ اینها که گفتی چه ارتباطی به این دارد که علتاول یا واجبالوجود،
نتواند محدودیت داشته باشد؟ »
مؤمن « :یک هستی که دارای حدود و مختصات باشد ،اگر علتتامۀ یک معلول باشد،
نمیتواند جلوی عملکرد خودش را بگیرد و معلول را بهوجود نیاورد .گفتیم که اگر
خصوصیات و محدودیتها و مختصات یک هستی را تغییر دهیم ،دیگر با آن هستی
روبهرو نیستیم ،بلکه با هستی جدید و متفاوتی روبهرو میشویم؛ بنابراین ،علتاول
اگر حدودی داشته باشد ،این حدود مشخص میکند که آن علتاول ،تنها یک
خصوصیت مشخص و معین داشته باشد و داشتن یک خصوصیت مشخص و معین،
باعث میشود که آن علتاول ،علتتامۀ تنها و تنها یک پدیده باشد .بههمین ترتیب،
اگر علتاول خصوصیت متفاوتی میداشت ،میتوانست تنها و تنها ،علتتامۀ پدیدهای

روز کنم که یک فیزیکدان به آن خرده نگیرد .البته این ترمیمها ،در نتیجۀ نهایی تاثیری ندارد و برهان علیت ،چه با نگاه قدیمی به ماده و هستی و
چه با نگاه جدید ،نتایج یکسانی دارد.
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دیگر باشد .پس محدود بودن علتاول است که تعیین میکند بسته بهاینکه محدودیت
هایش ،محدود به کدام حدود باشند ،چه معلولی را بهوجود آورد» .
ناباور « :خوب اشکالش چیست؟ وجود یک علتاول را اثبات کردی .این علت نمیتواند
زمانمند و قابل تغییر باشد .تا اینجا مشکلی نیست؛ اما اینکه بگوییم این علتاول نمی
تواند دارای حدود باشد چون اگر دارای حدود باشد تنها یک پدیده و معلول مشخص از
آن بهوجود میآید که دلیل بر این نیست نتواند محدود باشد .خوب محدود باشد و فقط
بتواند یک معلول بهوجود آورد .اینکه ایرادی ندارد.
ظاهراً تو برای اینکه خدایت بتواند "با اختیار" دست به خلقت هرچیزی که میخواهد
بزند ،ناچاری او را نامحدود بدانی .تو اول به وجود خدا اعتقاد داری و سپس برای اینکه
مبادا با محدود بودنش امکان خلقتهای مختلف و متعدد و گوناگون از او گرفته شود،
ناچار شدی که قبول کنی او نمیتواند محدود باشد؛ بهاینصورت ،او میتواند هرچه
بخواهد خلق کند .علت اول اگر محدود باشد ،هستیاش میتواند علتتامۀ تنها و تنها
یک معلول باشد .حال برای فرار از چنین نتیجهای ،محدودیت را از او سلب میکنی.
چه ایرادی دارد که آن علتاول ،یک هستی دارای محدودیت ،مثل بقیۀ پدیدهها باشد و
همچنان علتاول باشد و بقیۀ هستی از آن ایجاد شود؟
اصال ً تو بارها به این علتاول و واجبالوجود با ضمیر "او" اشاره کردی .تو از اول قصد
داشتی به یک موجود دارای شخصیت و اراده و اختیار برسی و بهشکلی ناخودآگاه،
این پیشفرض را در ذهنت داشتی .به نظر من تا وقتی که ثابت نکردهای علتاول،
شخصیت و اراده دارد ،نباید از ضمیری به جز ضمیر "آن" برایش استفاده کنی» .
مؤمن « :در مورد ضمیر اشاره حق با توست؛ اما زیادی وارد مسائل حاشیهای شدی.
تو اجازه ندادی که من حرفم را تمام کنم» .
ناباور « :ببخشید  ...نمیدانستم حرفت تمام نشده .ادامه بده».
مؤمن « :همانطور که گفتم ،وقتی که علتتامه وجود داشته باشد ،معلول،
"بالفاصله" بهوجود میآید.
از این مقدمه میشود نتیجه گرفت :وقتی یک پدیده وجود دارد ،میتوان گفت که علت
تامهاش وجود داشته است.
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حال که وجود داشتن علتتامه و معلول ،اینقدر بههم گره خورده است ،میشود
گفت که هرگاه یک پدیده یا معلول وجود ندارد ،نشانۀ آنست که علتتامهاش ازلی
نبوده است» .
ناباور با کنجکاوی و عالقه به جلو خم شد و گفت  « :لطفاً بیشتر توضیح بده».
مؤمن « :ببین  ...اگر من این فنجان را رها کنم ،حدود یک ثانیۀ بعد به زمین میخورد و
میشکند .البته بین رهاکردن فنجان و شکستن آن ،پدیدههای بیشمار زیادی اتفاق
میافتد .یعنی هرلحظه از سقوط این فنجان را میتوان یک پدیده حساب کرد و فاصلۀ
رهاکردن این فنجان تا شکستن آن را به لحظات بیشماری تقسیم کرد» .
ناباور « :بله ...مثل ایناستکه از این واقعه فیلم بگیریم و سپس هر فریم از فیلم را
یک پدیدۀ جداگانه در نظر بگیریم» .
مؤمن « :بسیار خوب … حاال یک سؤال میپرسم .آیا ممکن بود همین اکنون ،فنجان
شکسته روی زمین ،وجود میداشت؟
پاسخ ایناستکه :ممکن بود ،اگر و تنها اگر علتتامۀ این پدیده ،پیشازاین وجود می
داشت .یعنی همانطور که تنها دلیل بهوجودآمدن یک معلول ،وجود علتتامۀ آن
است ،پس تنها دلیل نبودن یک معلول نیز ایناستکه علتتامهاش نبوده است.
وجود نداشتن یک پدیده ،تنها به این دلیل است که علتش مسبوقبهعدم است.
فرض کن تو قرار است سال دیگر به یک سفر بروی و در شهر نیشابور باشی .آیا این
پدیده ممکن بود همین االن وجود داشته باشد؟ یعنی آیا میتوانست "ناباور"ی که یک
سال دیگر از عمرش گذشته و در نیشابور حضور دارد ،همین االن وجود داشته باشد؟
این پدیده هنوز وجود ندارد ،اما میتوانست وجود داشته باشد اگر و تنها اگر علتتامۀ
آن وجود میداشت .اینکه پدیدۀ "ناباور یک سال پیرتر و حاضر در نیشابور" همین
اکنون وجود ندارد ،تنها به این دلیل است که عللی که باید آنرا به وجود بیاورند ،هنوز
بهوجود نیامدهاند .وقتی تمام این علل بوجود بیاید ،معلول آن نیز بهوجود خواهد آمد و
"ناباور یک سال پیرتر حاضر در نیشابور" وجود خواهد داشت.
همین حضور تو ،االن در اینجا ،با این خصوصیات و سنوسالی که داری و معلومات و
طرز تفکری که داری ،همگی در جمع ،میتواند یک پدیده حساب شود که علت وجودی
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اش تنها و تنها این است که پدیدهها و یا عللی که باید اینرا و این لحظه را بهوجود
میآوردند ،وجود داشتهاند» .
ناباور « :حاال اینرا چطور به محدود نبودن علتالعلل پیوند میدهی؟»
مؤمن « :لحظهای را تصور کن که "اولین پدیدۀ عالم" وجود داشته است ،اما هنوز
پدیدۀ دوم را بهوجود نیاورده است .این فرض را هم داریم که پدیدۀ "لحظۀ دوم
هستی"  ،معلول پدیدۀ "لحظۀ اول هستی" بوده است.
همهچیز را در این لحظه متوقف کن».
ناباور « :همه چیز را در حالیکه پدیدۀ "لحظۀ اول هستی" وجود دارد اما پدیدۀ "لحظۀ
دوم هستی" هنوز بهوجود نیامده ،متوقف کردم .ادامه بده».
مؤمن« :حال میشود این سؤال را دربارۀ این لحظۀ متوقف شده پرسید:
آیا ممکن بود بهجای این پدیده ،پدیدۀ "لحظۀ دوم هستی" وجود میداشت؟
بهعبارتیدیگر میشود پرسید :آیا "مانعی" برای وجود پدیدۀ "لحظۀ دوم هستی"
وجود داشته است که آن پدیده هنوز وجود ندارد؟
پاسخ ایناستکه :هیچ مانعی برای بهوجودآمدن پدیدۀ "لحظۀ دوم هستی" وجود
نداشته است و پدیدۀ "لحظۀ دوم هستی" میتوانست وجود داشته باشد
اگر و تنها اگر
پدیدۀ لحظۀ اول ،که یگانه علتتامۀ آنست ،وجود میداشت.
اکنون به این نتیجه میرسیم که پدیدۀ "لحظۀ اول هستی" ،مسبوقبهعدم بوده
است ،چراکه اگر تنها و تنها علت بهوجود آمدن پدیدۀ "لحظه دوم هستی" ،وجود پدیدۀ
"لحظۀ اول هستی" بوده باشد و در عینحال ،پدیدۀ لحظۀ اول هستی ،ازلی بوده
باشد ،بدین معنیست که از ازل ،علت پدیدۀ "لحظۀ دوم هستی" وجود داشته است.
بهعبارتدیگر" ،لحظۀ دوم هستی" نیز میبایست از ازل وجود میداشت ،چراکه هیچ
گاه هستی ،خالی از علتتامۀ لحظۀ دوم نبوده و الجرم وجود نداشتن "لحظۀ دوم
هستی" در هیچ برههای ممکن نبوده است» .
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ناباور « :کمی صبر کن  .باید به حرفهایت فکر کنم» .
ناباور چند دقیقه فکر کرد؛ سپس گفت « :اجازه بده چند دقیقهای بیرون بروم و سرم
هوایی بخورد و برگردم .لطفاً همینجا بنشین میخواهم کمی تنها فکر کنم» .
مؤمن « :منتظرت مینشینم».
ناباور بیرون رفت و پساز چند دقیقه برگشت و گفت « :راستش اول خواستم با مطرح
کردن مسئلۀ گذر زمان و معنای زمان از دالیل تو ایراد بگیرم؛ بههرحال از من خواسته
بودی که در خیال خود ،زمان را در "لحظۀ اول هستی"متوقف کنم .اما دیدم اگر زمان
را هم کنار بگذاریم ،باز هم امکان دارد این سؤال را مطرح کنیم که چرا فالن پدیده و یا
فالن رویداد وجود ندارد .دیدم باز هم جواب ،همان خواهد بود که گفتی؛ یعنی "وجود
ندارد ،چون علتتامهاش نبوده".؛ "وجود میداشت اگر علتتامهاش آنرا بهوجود
آورده بود".؛ "علتتامهاش آنرا بهوجود آورده بود اگر و تنها اگر آن علتتامه ،وجود می
داشت".
من همهچیز را در حالیکه فقط "لحظۀ اول هستی" وجود داشت متوقف کردم و از خود
پرسیدم" :تنها واقعیت موجود چیست"؟
سپس به خود جواب دادم" :وجود لحظۀ اول هستی ،همین وبس".
آنگاه از خود پرسیدم :آیا ممکن بود "وجود لحظۀ دوم هستی" ،واقعیت میداشت؟
و به خود پاسخ دادم :بله؛ اگر و تنها اگر ،علتتامۀ "لحظۀ دوم هستی" ،آنرا بهوجود
آورده بود.
باز از خود پرسیدم :پس چرا علتتامۀ "لحظۀ دوم هستی" ،آنرا بهوجود نیاورده
است؟
و این تنها جوابی بود که توانستم به خود بدهم :چون علتتامۀ "لحظۀ دوم هستی"
وجود نداشته است.
حاال دیگر برایم روشن شد که چه میخواهی بگویی .تو میخواهی بگویی:
اولین پدیدهای که علتالعلل آنرا بهوجود آورده ،وجود نداشته است.
عدم آن پدیده بهاین معنیست که علتتامهاش آنرا بهوجود نیاورده بوده است.
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این که علتتامهاش آنرا بهوجود نیاورده بوده ،فقط یک معنی دارد و آن اینست که:
علتتامهاش ازلی نبوده است ،یعنی علتتامهاش نیز مسبوقبهعدم بوده است.
بنابراین:
علتالعلل اگر قرار باشد ازلی بوده باشد ،باید که علتتامۀ هیچ پدیدهای نبوده باشد.
و برای اینکه علتتامۀ هیچ پدیدهای نبوده باشد،
پس باید که:
"حدود و مختصات و کیفیات مشخص نداشته باشد".
چرا که حدود و مختصات و کیفیات یک هستی ،از آن هستی ،علتتامهای برای یک
پدیدۀ واحد و مشخص میسازد ،پس علتالعلل یا واجبالوجود ،اصال ً نمیتواند حائز
حدود و مختصات باشد» .
مؤمن « :بله دقیقاً همینها را میخواستم بگویم» .
ناباور « :فکر میکنم که دیگر برهان علیت تمام شدهاست؛ این طور نیست؟ »
مؤمن « :بله .کلیت برهان علیت همین بود .حاال بگو ببینم نظرت چیست؟ آیا هنوز هم
میتوان منکر خدا شد؟ آیا هنوز هم شرافت مرا زیر سؤال میبری؟ حاال دیگر اجازه
میدهی به تعلیم درس دینی ادامه دهم؟ »
ناباور « :تند نرو … تا اینجا فقط وجود یک واجبالوجود را ثابت کردهای .هنوز مراحل
زیادی مانده .اثبات حقانیت یک دین ،با اثبات وجود یک علتالعلل بهدست نمیآید.
ظاهراً دینهای زیادی هستند که میتوانند ادعا کنند خدایشان همان علتالعلل
برهان علیت است.
میخواهم به همۀ آنچه تاکنون گفتهای فکر کنم» .
مؤمن « :بسیار خوب! پس تا هفتۀ بعد… »
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مؤمن « :خوب … بگو ببینم نتایج افکارت دربارۀ برهان علیت چه شد» .
ناباور « :من از همۀ آنچه در برهان علیت گفتی ،دو نتیجه گرفتم .یکی دربارۀ صفات
واجبالوجود و دیگری دربارۀ معاد».
مؤمن « :مشتاقم بشنوم».
ناباور « :باید بگویم اگر قرار باشد ،همانطور که گفتی ،علتالعلل ،خصوصیات یک
پدیده را نداشته باشد تا نیاز به علت دیگری پیدا نکند و خودش علت اول و بینیاز از
خالق باشد ،الزم است که زمان نداشته باشد و هیچگونه تغییر و تغیر در او راه نیابد.
این یعنی اینکه او نباید فکر کند ،چون در فرایند فکر کردن ،نفس فکر کننده ،ابتدا
چیزی را نمیداند و سپس با تجزیهوتحلیل دانستههایش ،آنچه نمیدانسته ،برایش
به دانسته تبدیل میشود .نفس شمارۀ یک ،نفسی است که نمیداند ،ولی نفس
شمارۀ دو ،نفسی است که میداند؛ این یعنی تغییر و تغیر نفس .این یعنی نو به نو
شدن نفس و هستی فکر کننده.
او نمیتواند طراحی کند چون طراح ،ابتدا از آنچه خلق میکند خبر ندارد و سپس با
تفکر و بررسی ،طرحش کامل میشود و آنگاه از طرحی که از آن خبر نداشت ،خبردار
میشود.
اصوال ً او نمیتواند عملی را انجام دهد؛ چون ابتدا آنرا انجام نداده است ،یعنی او ابتدا
هستیای است که عملی را انجام نداده و سپس به هستیای تبدیل میشود که آن
را انجام داده است» .
مؤمن « :صبرکن … با این آخری اصال ً موافق نیستم .ما نمیدانیم یک هستی بدون
زمان چه خصوصیاتی دارد و آیا واقعاً میتواند عملی را انجام دهد یا نه .این ما هستیم
که او را به دو حالت قبل و بعد از انجام عمل تقسیم میکنیم ،چراکه ما نمیتوانیم
چیزی را بدون زمانمند بودن تصور کنیم .این ناتوانی ذهن ماست .اینکه چنین ذاتی
نباید تغییر کند درست است ،اما اینکه یک ذات بدون زمان ،اعمالش را مانند ما در زمان
انجام میدهد و میشود او را به ذات قبل از انجام عمل و ذات بعد از انجام عمل
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تقسیم کرد ،تنها ،تصور اجتنابناپذیر ما نسبت به اوست .این ما هستیم که نمیتوانیم
جز این تصور کنیم.
تنها باید به همین بسنده کنیم که او غیرممکن است متغیر و زمانمند باشد» .
ناباور « :ممکن است تنها در این مورد آخری حق با تو باشد .اما چند خصوصیت دیگر
هم هست که صاحب آن باید زمانمند باشد ،و یا بهتر بگویم ،باید "تغییر پذیر" باشد.
غضبناک "شدن" و یا راضی و ناراضی "شدن"  ،بدون شک ،یعنی تغییر کردن .ذاتی که
پیشاز عمل ما غضبناک نیست و پساز عمل ما غضبناک میشود ،نمیتواند واجب
الوجود باشد» .
مؤمن « :درست است؛ اما در نظر داشته باش که آنچه در دین اسالم در مورد راضی
یا ناراضی شدن خدا گفته شده است ،قابل تفسیر است».
ناباور « :حدس میزدم که چنین جوابی بدهی و باید بگویم این جواب به درد من نمی
خورد.
از این گذشته ،نمیتوانم بفهمم که چرا باید فرض کنیم تنها یک واجبالوجود وجود
دارد .سلسلههای علتومعلول ،زیاد است و شاید حتی جهانهای متعدد و مستقلی
وجود داشته باشند و بشود برای هر سلسلۀ علتومعلول و هر جهان ،واجبالوجود
مستقلی در نظر گرفت» .
مؤمن « :فکر نمیکنی که در آنصورت باید بینشان اختالف پدید آید؟»
ناباور « :آنها که تغییر نمیکنند؛ پس همیشه ،یا از دیگری بیخبرند و یا از دیگری و
اعمالش باخبرند و کاری با او ندارند ،چراکه اصال ً نمیتوانند به همدیگر کاری داشته
باشند و تأثیری روی هم بگذارند و یکدیگر را خشمگین کنند و سپس صلح کنند و یا از
هم ناراضی شوند و سپس راضی شوند.
گویا اینبار این تو هستی که فراموش کردهای آنها نه زمانمند هستند و نه تغییر می
کنند.چندین واجبالوجود میتوانند وجود داشته باشند بدون اینکه جای یکدیگر را تنگ
کنند ،چرا که اصال ً ممکن نیست آنکه خودش مکان را خلق میکند ،جایی باشد تا
مزاحم دیگری شود .همچنین گفتی که واجبالوجود حدود ندارد .بنابراین معنی هم
ندارد که چند واجبالوجود ،مزاحم حدود یکدیگر شوند.
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درضمن ،تو از علم مطلق و بینقص این ذات واجبالوجود سخن گفتی .اینرا که
واجبالوجود نباید به علمش چیزی اضافه شود قبول میکنم چون این مالزم تغییر
است ،اما چرا باید فکر کنیم که اصال ً علم دارد یا ندارد؟ عالم بودن او را از کجا فهمیده
ای؟»
مؤمن « :آیا با نگاهی به این جهان ،نمیتوان پیبرد که او از آنچه انجام میدهد خبر
دارد؟»
ناباور « :علم ،تصوراتی است که از جهان خارج ،در ذهن ما شکل میگیرد .این ما
هستیم که بعضی کارها را نمیکنیم مگر اینکه بدانیم چه میکنیم و طرحی برای آن
داشته باشیم .بر چه اساس فکر میکنی که واجبالوجود هیچ شباهتی از این نظر
به ما دارد؟ چرا فکر میکنی آن باید بداند آنچه خلق میکند اصال ً چیست و یا باید بداند
آنچه خلق میکند قرار است به چهچیز تبدیل شود؟ ظاهراً نتیجهگیری تو برای اینکه
آن علم دارد ،براساس تشبیه این ذات به انسان است ،انسانی که یک پدیده است و
ذهنش هم یک پدیده است و علمش هم پدیده است .برای همین هم یکسره با ضمیر
او به آن اشاره میکنی و گاهی مرا هم از این نظر به اشتباه میاندازی.
اصال ً ما هرگز علمی را که پدیده نباشد ،نه دیدهایم و نه میتوانیم تصور کنیم .من نمی
توانم از این برهان ،علم واجبالوجود را نتیجه بگیرم مگر اینکه آن را به انسانی که
سرتاپا پدیده است تشبیه کنم و این ،خالف نتیجۀ برهان است .قرار است آن ،پدیده
نباشد ،لذا باید دربارۀ عالم بودن آن سکوت کرد» .
مؤمن « :یعنی تو فکر میکنی که او نمیداند چه میکند و همچون یک شیء بیجان
و بی دانش ،جهان را کامال ً بدون هدف خلق کرده؟»
ناباور « :من میگویم از برهان علیت نمیتوان بههیچ نتیجهای دربارۀ علم واجب
الوجود دست یافت ،اما میشود گفت که علمی از جنس تصوراتی که ما در ذهن
داریم و بر آنها نام علم مینهیم برای آن غیرممکن است .این که علمش دستخوش
تغییر ،کاهش و یا افزایش بشود نیز غیرممکن است» .
مؤمن « :بر اساس برهان علیت ،حداقل میتوانیم بگوییم که اگر علم داشته باشد،
علمش حدودی ندارد .بعالوه اگر علم او کامل و بینقص نباشد الزم میشود که اگر
رویدادی رخ دهد و او آنرا ببیند ،به دانشش اضافه شود و چیزی را بداند که قبال ً نمی
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دانسته؛ این یعنی او تغییر کند و هستی جدیدی با دانش بیشتر بیابد .این هستی
جدید ،چون جدید است ،پس یک پدیده است و نیازمند علت .بهاینترتیب ،او دیگر واجب
الوجود نیست و خودش هرلحظه ،شبیه مثال خودکار ،هستی جدیدی مییابد و هر
لحظه نیازمند علت است» .
ناباور « :تو االن گفتی اگر رویدادی رخ دهد و او آن را ببیند  ...راستی! شنوا و بینا و
سمیع و بصیر بودن خدا که از صفات گفتهشده در مورد اوست ،با آنچه از یک واجب
الوجود انتظار داریم ،همخوان نیست.
آنکه بینا و شنواست ،تاثیری از آنچه روی داده است میگیرد .گیرم به علمش اضافه
نشود؛ بههرحال همین که شاهد رویدادهاست ،بهاینمعنیست که رویدادها بر او
تأثیری میگذارند ،وگرنه دانا بودن به آنچه رخ داده است کافی بود و اینکه بگوییم او
شنوا و بیناست الزم نبود» .
مؤمن « :بینا و شنوا بودن او مانند بینا و شنوا بودن ما انسانها نیست .این ما هستیم
که باید چشم و گوشمان توسط نور اشیاء و یا ارتعاشات هوا تحت تأثیر قرار گیرد تا
ببینیم و بشنویم .او اینگونه نیست» .
ناباور « :اینجا اصال ً صحبت از کیفیت دیدن و شنیدن نیست .اگر قرار بود خدایی که دین
اسالم معرفی میکند ،مطابق با همان واجبالوجودی که برهان علیت ثابت میکند
باشد ،قرآن و یا اولیای دین ،تنها باید میگفتند که خدا دانا به امور است .البته همان
طور که گفتم ،برهان علیت ،دانایی خدا را ثابت نمیکند بلکه حتی شکل انسانی آن را
هم نفی میکند؛ اما صفات شنوا و بینا بودن را ،با هر کیفیتی که باشد ،رد میکند.

شنوا و بینا بودن ،فقط به معنی "تأثیرپذیری" از یک رویداد است .1ممکن است شنیدن
یا دیدن یک رویداد ،اطالعات ما را نسبت به آن افزایش دهد و ممکن هم هست که ما

 1ارسطو که برهان علت اول را بنا نهاد قائل بود به اینکه علت اول نمیتواند با جهان تعاملی داشته باشد و از آنچه در آن میگذرد بی خبر است-.
Cosmological Argument for the Existence of God", Macmillan Encyclopedia of Philosophy (1967), Vol. 2, p233
از دید ارسطو ،علت اول ،این عالم را نمیشناسد و هیچ طرح الهی در این عالم انجام نگرفته است-.تاریخ فلسفه – فردریک کاپلستون-چاپ ششم-
جلد اول-ترجمۀ سید جالل الدین مجتبوی –ص564
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از قبل ،از وقوع رویداد آگاه باشیم و اطالعاتمان افزایش نیابد .در هر دو حالت ،عمل
شنیدن و دیدن به معنی "تأثیرپذیری" از رویداد است .اگر خدا
اوال ً هیچ تأثیری از هیچ رویدادی نپذیرد
و ثانیاً ،صرفاً از همۀ رویدادها باخبر باشد،
ذکر صفات بینا و شنوا بودن نسبت به رویدادها ،بیمعنی و اشتباه است.
اینجا صحبت از کیفیت شنوایی و یا بینایی نیست .اینجا صحبت از نفس این دو فعل
است .این دو فعل ،جز از طریق تأثر از رویداد ،حاصل نمیشوند و هیچ ارتباطی با
افزایش یا عدم افزایش اطالعات ندارند .شاید بشود فرض کنیم واجبالوجود بتواند
همهچیز را بداند و لذا تغییری نکند؛ اما نمیتواند به هیچ شکلی شنوا و بینا باشد.
من وقتی بیشتر فکر میکنم ،صفات زیادی را در مورد خدای اسالم مییابم که به هیچ
شکلی نمیتواند به یک واجبالوجود غیرقابلتغییر نسبت داده شود.
اینکه کسی به درگاه خدا تضرع و ناله کند تا لطف و بخشش او را بهدست آورد ،بسیار
توصیه شده است .مگر میشود که کسی بداند خدایی که به مردم معرفی میکند
غیرقابلتغییر است ،آنگاه به مردم بگوید که با تضرع ،او را بر سر رحم آورند؟ از آن
بدتر ،بگوید که او سریعالرضاست و بهسرعت راضی میشود .این دیگر چیزی جز تغیر
همراه با زمانمندی نیست» .
مؤمن « :اینکه مردم از او بخواهند و او انجام دهد هیچ تضادی با بیتغییر بودن او
ندارد .همانطور که خدا برای امور جهان ،قوانین فیزیک را دارد ،شاید اجابت خواستۀ
مردم پس از دعا و تضرع نیز یکی از قوانین او باشد» .
ناباور « :فرض کنیم که چنین قانونی گذاشته باشد .حاال من با عقلم و به کمک برهان
علیت به تغییرناپذیری آن واجبالوجود پیمیبرم .حتی ممکن بود توسط همان پیامبر
به حقیقت بیتغییر بودن آن پیببرم؛ درست است؟ »
مؤمن « :بله؛ درست است» .
ناباور « :حال همان پیامبری که این حقیقت عقالنی را به من میگوید ،این را هم می
گوید که اگر از آن ،چیزی بخواهم و دعا کنم ،اجابت میکند .از نظر تو این اشکالی
ندارد؟»
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مؤمن« :نه؛ هیچ اشکالی ندارد».
ناباور « :حاال همان پیامبر به من میگوید که باید تضرع و زاری کنم تا آن واجبالوجود
نیاز مرا برآورده سازد .این دیگر اشکال دارد .درست است؟»
مؤمن« :چه اشکالی دارد؟ شاید جهان را بهگونهای خلق کرده باشد که فرمول اجابت
دعا همینگونه باشد».
ناباور « :تضرع و زاری من نیازمندیم را افزایش نمیدهد .تضرع و زاری ،برای تحت
تأثیر قرار دادن شخصیتی است که از او تقاضایی داریم .عمل تضرع و زاری ما ،در
نفس خود ،هیچ چیزی نیست جز فعلی تأثیرگذار بر مخاطب ما که قرار است در او
تغییر ایجاد کند و مثال ً دل او را به رحم آورد.
شاید ما نیازمان بسیار باشد بهگونهای که ما را به گریه وادارد .در این حالت ،گریۀ ما
محصول نیاز ماست .در این حالت لزومی ندارد که به ما بگویند به دلیل نیاز و حاجتی
که داری گریه کن ،چراکه خود نیاز و حاجت ،گریۀ ما را درمیآورد .اما وقتی گفته شود
آنگاه که از خدا چیزی میخواهی ،گریه هم بکن ولو اینکه خودت گریهات نیاید،
معنایش چیزی نیست جز اینکه خدا همچون یک انسان است و گریه و زاری ما او را به
رحم میآورد» .
مؤمن « :خضوع و خشوع ما روی خود ما اثر میگذارد و این تغییر ما و در پیاش
اجابت دعا ،میتواند همان قانون و فرمولی باشد که خدا گذاشته است؛ یعنی با
گریه ،دچار خضوع میشویم و پس از خضوع ما ،دعا قابلیت اجابت مییابد» .
ناباور « :خضوع و خشوع شاید چنین کند اما گریهوزاری کامال ً متفاوت است .گریهو
زاری ،خضوع وخشوع نمیآورد ،چنانکه گریهوزاری کسی که تکدیگری میکند بهاین
معنی نیست که او قلباً در برابر ما خاضع است و خودش را حقیر میبیند .از طرفی
خضوع و خشوع در برابر یک خدا که میدانیم "بههیچوجه تحت تأثیر گریۀ ما قرار
نمیگیرد " ،احتماال ً باعث گریه کردن ما نمیشود .اگر تو بدانی آنکه در برابرش دعا
میکنی ،بههیچوجه تحتتأثیر گریهوزاری تو قرار نمیگیرد و اصوال ً خصوصیات
انسانی در موردش بیمعنی و غیرممکن است ،حتی اگر هم نسبت به آن خضوع
داشته باشی ،بعید است گریهات درآید؛ و اگر هم گریه ات درآید ،از پیامبر آن واجب
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الوجود انتظار میرود که به امثال تو تذکر دهد گریهتان تاثیری در آن واجبالوجود
ندارد ،نه اینکه برعکس عمل کند.
وقتی تو میدانی که آن ،از تمام نیازهای تو باخبر است و گفتن و نگفتن نیازهایت علم
آنرا نسبت به نیازهایی که داری افزایش نمیدهد ،تو تنها زمانی نیازهایت را برایش
میگویی که یا برایش شخصیت انسانوار قائل باشی ،و یا فرستادهاش گفته باشد او
با انجام این فرمول ،آنچه را میخواهی به تو میدهد و اگر او چنین فرمولی را نگفته
بود ،احتماال ً حتی نیازهایت را هم برایش نمیگفتی ،زیرا باور داشتی که خودش بهتر
از تو میداند.
حال اگر آن رسول بگوید علیرغم آنکه گریه هیچ تاثیری بر خدا نمیگذارد ،موقع دعا،
گریه هم بکن زیرا فرمول اجابت دعا همین است ،تو خواهی گفت" :این چه مسخره
بازیست که این واجبالوجود درمیآورد .چرا اصرار دارد انسانها "آن" را به گونهای
تصور کنند که آنگونه نیست؟"
گفتی که واجبالوجود ،حدود و خصوصیات و کیفیات معینی که از او یک ممکنالوجود
بسازد ندارد .آیا مهربان بودن ،منتقم بودن ،رئوف بودن ،توبهپذیر بودن ،صبور بودن،
عادل بودن و شکور بودن ،همگی حاکی از داشتن خصوصیات خاص و محدودیت و
ممکنالوجود بودن نیست؟
آنکه مهربان است ،خصوصیاتی دارد که به او اجازه نمیدهد نامهربان باشد.
آنکه منتقم است ،خصوصیاتی دارد که به او اجازه نمیدهد از کنار بعضی افعال،
بدون عکس العمل عبور کند.
آنکه رئوف است ،خصوصیاتی دارد که ملزمش میکند دلسوز باشد.
آنکه توبهپذیر است ،خصوصیاتی دارد که موجب میشود نسبت به توبهکنندگان،
سختگیر نباشد.
آنکه صبور است ،هم خصوصیات محدود کننده دارد و هم آشکارا زمانمند است.
آنکه عادل است ،نمی تواند ظلم کند.
آنکه شکور است ،خصوصیاتش اجازه نمیدهد قدردانی نکند و بیتفاوت بگذرد.
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تمام این صفات ،نشاندهندۀ داشتن محدودیت و خصوصیات مشخص ،و از آن بدتر،
نشاندهندۀ تاثیرپذیری او و واکنش داشتن او نسبت به پدیدهها و مخلوقاتش است».
مؤمن « :میتوان گفت اینطور نیست که او محدود به خصوصیاتی باشد که مجبورش
کند این صفات را داشته باشد ،بلکه به انتخاب خودش این صفات را برای خودش
برگزیده و تصمیم گرفته چنین باشد که هست» .
ناباور « :از زمانمند بودن عمل "انتخاب" که بگذریم ،انتخاب یعنی اینکه چیزی را به
دلیلی ،به چیز دیگری ترجیح دهیم .یعنی اینکه ابتدا ندانیم از موارد پیش رو کدامیک
را میخواهیم ،سپس بفهمیم کدامیک را میخواهیم .این عمل ،مستلزم دو چیز
است:
اوال ً تغییرپذیری و نو به نو شدن هستی انتخاب کننده.
ثانیاً داشتن خصوصیات و حدودی که باعث میشوند ذات انتخاب کننده ،یکی از موارد
انتخابی را متناسبتر با این خصوصیات و حدود تشخیص دهد و دیگرموارد را متناسب
نیابد.
ببین مؤمن! خدای معرفی شده در اسالم و ادیان دیگر ،خداییست با خصوصیات
انسانی .خداییست دارای شخصیت .خداییست که همچون انسان ،تغییر میکند و
زمانمند است و احساسات دارد و خصوصیات وکیفیات معین و محدود کننده دارد و
هیچ شباهتی به واجبالوجودی که محصول برهان علیت است ندارد .این خدای
انسانگونۀ ادیان ،اگرچه تفاوتهایی با انسان دارد ،اما با واجبالوجود عقالنی هم
فاصلهای فاحش دارد.
برهان علیت ،وجود واجبالوجود را ثابت میکند و بالفاصله وجود خدای ادیان را رد
میکند و میگوید علتالعلل جهان ،اگر هم بهفرض ،یکی باشد ،مسلماً آن یکی،
خدای ادیان توحیدی نیست.
در واقع ،آنچه تو ثابت کردی این بود که دین اسالم و ادیان مانند آن ،ساخته و پرداختۀ
ذهن انسانهایی هستند که به وجود یک خدا برای جهان باور داشتند ،اما آنرا تا
حدی ،که قابل بخشش و چشمپوشی نیست ،شبیه انسان و پدیدهوار میدانستند.
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اگر واجبالوجودی که تو ثابت کردی ،واقعاً پیامبری میفرستاد ،هرگز از او نمی
خواست که به مردم بگوید که آن شنوا و بیناست و یا بگوید که به درگاه آن تضرع کنند
و یا بسیاری صفات انسانگونه را برای آن بر شمارد و از همه بدتر ،آن را با ضمیر "او"
و بهعنوان یک هستی متشخص پدیدهوار زمانمند تغییرپذیر خطاب کند .زمانمند و
تغییرپذیر بودن و داشتن حدود و کیفیات ،شاخصههای بارز و جدانشدنی متشخص
بودن است.
شاید بعضی از صفاتی که در اسالم برای خدا ذکر شده ،بهنحوی قابل تفسیر باشد تا
با صفات واجبالوجود در تضاد نیفتد ،اما بعضی از این صفات ،بههیچوجه قابل تفسیر
و تاویل نیستند و الزمهشان این است که خدا تغییرپذیر باشد و این خالف برهان علیت
است.
برهان علیت ،برهان اثبات خدای ادیان توحیدی نیست ،بلکه برهان رد خدای ادیان
توحیدیست.
بهعالوه ،اگر واجبالوجود برهان علیت ،پیامبری میفرستاد ،هرگز به او نمیگفت که
روز جزایی وجود دارد» .
مؤمن « :این دیگر چرا؟»
ناباور « :هفتۀ بعد خواهم گفت».
مؤمن « :بههرحال من فکر میکنم که توصیف خدا با صفاتی که در اسالم و قرآن
آمده ،میتواند قابل توجیه باشد؛ ضمن اینکه در اسالم ،تأکید زیادی بر منزه بودن خدا
از هر عیب و نقص و نیز عدم تشابهش به پدیدهها شده است؛ چنانکه گفته شده
":لیس کمثله شیء " یعنی "چیزی مانند او نیست» ".

آیا مسامحه در قبول صفات غیر عقالنی برای واجب الوجود جایز است؟
ناباور « :میدانم که اینطور فکر میکنی و میدانم که اگر آن توجیهات را پیدا نکنی،
باز هم اسالم را رد نخواهی کرد ،اما تو با مسامحه این صفات را میپذیری و
"مسامحه حد و حصر ندارد".
اگر بنا بر مسامحه باشد ،هر توصیف دیگری را هم میشود پذیرفت و استفاده از عقل
و برهان برای تشخیص درستی یا نادرستی ادعای یک پیامبر ،کاری عبث خواهد بود .
95

هفتۀ هشتم  :واجب الوجود کجا ! خدای دین کجا !

با این روال  ،اگر امروز هم شخصی ادعای پیامبری کند و حتی بگوید خدایش دست و
پا و زبان دارد و در کنارش بگوید "هیچچیز مانند خدای او نیست" تو میتوانی با
مسامحه ،همۀ اینها را در کنار هم بپذیری و این صفات او را تفسیر و تاویل کنی و
بیشتر تأکید خود را بر روی همان جملۀ "چیزی مانند او نیست" بگذاری و نتایج
فلسفی برهان علیت را با ادعاهای این پیامبر جدید نیز منطبق بدانی.
اما واقعیت ایناستکه اگر امروز کسی اینچنین ادعای پیامبری کند ،تو فوراً این روال
همیشگیات را کنار میگذاری و تمام هم خود را میگذاری بر اینکه عیب گفتههای
آن پیامبر نوظهور را بگیری و بر عدم تطابق حرفهای او با یافتههای عقلیات تأکید
کنی ،چراکه عاقالنه مییابی اگر او حتی یک حرف غلط زده باشد ،تو هیچ مسامحهای
را در آنمورد ،موجه ندانی .تو بهدرستی میدانی ،آنکه ادعای پیامبری میکند ،ممکن
است انسانی باشد که راست نمیگوید و تو باید به دنبال خطاهای او باشی نه حرف
های درستش ،چراکه هر کسی حرفهای درست هم میزند.
یک پیامبر دروغین ،ممکن است ،هم حرفهای درست و هم حرفهای ظاهراً غلط ،که
با مسامحه قابل تاویل و توجیه باشد ،بزند .اگر فرض کنیم که یک پیامبر واقعی هم
ممکن باشد هم حرفهای درست و هم حرفهای ظاهراً غلط که با مسامحه قابل
تاویل و توجیه باشد بزند ،پس ما خود را از جهت توانایی نقد و ارزیابی حقانیت یک
مدعی پیامبری ،خلع سالح کردهایم و نمیتوانیم بین این دو نفر تمایزی پیدا کنیم .ما
دیگر هیچراهی برای اینکه کشف کنیم کدام مدعی پیامبری راست میگوید و کدام
راست نمیگوید نداریم .آنگاه دیگر همۀ بحثهای عقالنی بیفایده است» .
مؤمن « :مردم نمیتوانند با خدایی که هیچ خصلت انسانی به او نسبت داده نشود
ارتباط برقرار کنند .این باعث میشود یک جنبۀ مهمی از دین که همانا ایجاد احساس
آرامش در مؤمنین است از دست برود» .
ناباور « :اولین ادعای پیامبران این نیست که آمدهاند تا احساس آرامش ایجاد کنند،
بلکه ایناستکه آمدهاند تا حقیقت را به مردم بگویند؛ تا مردم ،درستوغلط را
تشخیص دهند و آنچه نمیتوانند بهتنهایی بفهمند ،بهکمک علم الهی که در اختیار
پیامبران قرار گرفته بفهمند و هدایت شوند.
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مدعیان پیامبری ،هرآنچه را که به مردم میگویند ،تحت عنوان حقیقت میگویند ،نه
تحت عنوان سخنان آرامشبخش و یا تحت عنوان دلداری.
باتوجه به اینکه هر انسانی که رد پدیدهها را دنبال کند ،به واجبالوجودی میرسد
که غیرقابل تغییر است و صفات پدیدهها را ندارد ،میتوان گفت "دانش به این صفات
واجبالوجود" کامال ً در دسترس هر انسانی هست و کافیست هرکسی به مفهوم
وجود و عدم و نیز مفهوم علت و معلول بیندیشد تا بالفاصله به وجود واجبالوجود و
بعضی صفاتی که نباید داشته باشد واقف گردد .بنابراین ،این یکی از ابزارهای ما
برای راستی آزمایی مدعیان پیامبریست  .اگر قرار است اثبات واجبالوجود از طریق
برهان علیت وسیلهای شود برای اثبات درستی ادعای یک مدعی پیامبری که میگوید
خدا وجود دارد ،پس شناخت صفات آن واجبالوجود از طریق این برهان نیز باید به
همان شکل ،وسیلهای شود برای اثبات نادرستی ادعای آن مدعی پیامبری ،آنگاه که
صفاتی برای خدایش برمیشمارد که با نتایج برهان علیت در تضاد است.
چنانچه ما هر صفت انسانیای را که آن مدعی پیامبری به خدایش نسبت میدهد
قابل تاویل بدانیم و از کنار آن با مسامحه عبور کنیم ،دیگر با چه ابزار عقالنی متوجه
شویم آن مدعی ،خدای ساخته و پرداختۀ ذهن خودش را بهعنوان واجبالوجود به ما
میفروشد یا نه؟
اگر هر مدعی پیامبری در جایی گفته باشد خدایش مانند هیچ چیز دیگری نیست و در
جاهای دیگر گفته باشد خدایش میبیند ،میشنود ،خشمگین میشود ،راضی می
شود و اینقبیل تغییر و تغیرها را میپذیرد ،آیا میتوان گفت که صرفاً بهواسطۀ همان
یک جملۀ "لیس کمثله شیء"  ،او میدانسته چه میگوید و سخنانش قابل تاویل
است؟
اکنون که من و تو به این نتیجه رسیدهایم که واجبالوجود بهمانند هیچ پدیدهای نمی
تواند باشد ،آیا میتوانیم در پاسخ به هرکه بپرسد "آیا واجبالوجود خشمگین می
شود" ،بگوییم :بله؟ اگر درک ما از مفهوم "لیس کمثله شیء" همان باشد که ما در
مورد واجبالوجود برهان علیت برداشت کردیم ،دیگر به من و تو اجازه نمیدهد به
دیگران بگوییم او میشنود ،میبیند ،بهسرعت راضی میشود یا بهکندی راضی می
شود .آیا میتوان گفت که آن مدعی پیامبری ،فرستادۀ واجبالوجود بوده ،اما بسیار
کمتر از من و تو آن واجبالوجود را میشناخته؟
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بههرحال حاال که بهوسیلۀ برهان علیت به اینمعنا از واجبالوجود رسیدهام ،دیگر
نمیتوانم نتیجهاش را کنار بگذارم و بگویم نیمی از نتایج برهان را قبول میکنم و
نیمی دیگر را نادیده میگیرم» .
مؤمن « :آیا نمیخواهی صبر کنی تا شاید دربارۀ چگونگی تاویل و تفسیر اینگونه
صفات به جوابی برسی ،بلکه برایت روشن شود اینگونه صفات لزوماً بهمعنی قابل
تغییر بودن خدای اسالم و پدیدهوار بودن او نیست؟ آیا فکر میکنی معقول است که
بهاینزودی نتیجۀ نهایی را اعالم کنی؟ شاید این راز ،چند روز یا چند ماه دیگر برایت
گشوده شود» .
ناباور « :شاید همین شود که تو میگویی؛ ولی تا آن روز ،عقال ً باید به صحت ادعای
پیامبر اسالم در مورد اینکه او واقعاً فرستادۀ واجبالوجود است بیاعتنا باشم .تو هم
تا زمانی که این ،بهقولتو ،راز برایت گشوده شود ،الزم است که تدریس درس دینی
را به بچهها متوقف کنی و آن دینی را ،که تا اینجای کار ،دالیل عقلیات آنرا دین
فرستاده شده از سوی واجبالوجود نمیداند ،بهعنوان حقایق مسلم و حتمی و
مقدس در سر بچهها فرو نکنی.
یادت باشد که تا اینجای بحث ما ،برهان علیت نسبت به بسیاری صفات خدای دین
اسالم و ادیان توحیدی دیگر ،سکوت و بیتفاوتی نشان نداده است تا تو بتوانی
ایمانت را به همۀ آن صفات نگه داری ،بلکه در مورد بعضی از این صفات مانند "یگانه
بودن" و "بی نیاز بودن خدا" ،با شروطی ،بیتفاوت است و نه آنها را رد کرده و نه
اثبات میکند ،اما در مورد بعضی صفات او ،موضع انکار دارد و آنها را غیرممکن عقلی
میداند .بنابراین ،بیتفاوت گذشتن از کنار این نتایج و ادامۀ تدریس درس دینی صحیح
نیست.
تو که بالفاصله پس از اثبات واجبالوجود ،از من انتظار داشتی به خدای دین اسالم
ایمان آورم آیا خودت حاضری با عنایت به نتایج همان برهان ،دست از ایمانت به خدای
متشخص پدیدهوار دین اسالم بکشی و حداقل فعال ً آنرا به حالت معلق درآوری؟ »
مؤمن « :البته راههای دیگری هم برای ارزیابی صحت ادعای یک پیامبر داریم» .
ناباور « :فعال ً که راه عقل را میپیماییم و اگر ادعای مدعی پیامبری ،خالف عقل باشد،
عجیب خواهد بود که راههای دیگر اثبات ادعای او موفق باشند» .
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مؤمن چند ثانیه سکوت کرد و سپس گفت « :کنجکاو شدهام بدانم هفتۀ بعد چگونه
برهان علیت را به بهشتوجهنم ربط میدهی» .
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مؤمن درحالیکه فنجان قهوهاش را در دست گرفته بود تا کمی خنک شود گفت:
«میخواهم اعترافی بکنم».
ناباور که نمیدانست باید منتظر چه اعترافی باشد پرسید « :دربارۀ بحثهای گذشته
که نیست؟ چون اصال ً انتظار ندارم بخواهی اعتراف کنی که حرفهای مرا قبول کرده
ای» .
مؤمن « :درست است که حرفهای تو برایم چندان قابل قبول نیست ،اما نمیبایست
این حرف را میزدی .معنی حرف تو ایناستکه مرا لجباز میپنداری».
ناباور « :معذرت میخواهم؛ اما بههرحال تفکرات ما به سادگی تغییر نمیکنند و درجه
ای از لجبازی در طبیعت ما وجود دارد ،مخصوصاً اگر صحبت از مقدسات و اعتقادات
دینی باشد .بگذریم … اعترافت دربارۀ چیست؟ »
مؤمن « :اتفاقاً دربارۀ همان اعتقادات است .راستش من پیشازاین در حین عبادت و
نیز در دعای پس از نمازم ،بنا به توصیههای مذهبی ،سعی میکردم با لحنی حاکی از
عجز و درماندگی و همراه با ناله ،دعایم را به درگاه خدا عرضه کنم .بعد از بحثی که
هفتۀ پیش داشتیم و پساز اینکه بیشتر به مفهوم تغییرناپذیری واجبالوجود فکر
کردم ،هربار که میخواستم عجز و ناله را به لحن و آهنگ دعایم اضافه کنم بهنظرم
میرسید که کاری عجیب و غیرضروریست .خالصه در روزهای اخیر ،اگرچه همچنان
دعا میکنم ،اما نمیتوانم خودم را راضی کنم آنرا به ناله و زاری مزین نمایم .نمی
دانم که آیا این یک پیشرفت است یا یک پسرفت» .
ناباور « :فکر میکنی چیزی که در پی تفکر و تعقل برایت حاصل شده ،ممکن است
پسرفت باشد؟»
مؤمن « :بههرحال توصیههای اولیاءهللا چیز دیگریست و آنها اینرا که دعا همراه با
تضرع باشد ،بهتر و ارجح میدانند» .
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ناباور « :آیا اگر تعقلت به تو بگوید توصیههای مقدسین دینت عقالنی و درست نیست،
به عقلت بیاعتنایی خواهی کرد و آنرا در برابر مقدسین و اولیاء اسالم ،بیاعتبار
خواهی دانست؟ »
مؤمن « :عقل ما نقص دارد و پیامبر و ائمه ،عقل کل هستند .دانش آنها از نزد
خداست» .
ناباور « :من و تو در حال بررسی عقالنی بودن گفتههای دین هستیم .این یعنی ما تا
زمانیکه عقالنی بودن سخنان دینی ثابت نشود ،آنها را قبول نخواهیم کرد .آیا
باالخره تو پذیرفتهای که اولویت با قوۀ تعقل خودت هست یا نه؟ اگر فکر میکنی
هرآنچه از مقدسین دینت به تو رسیده عقالنیست ،ولو اینکه با عقل و اندیشۀ تو غیر
عقالنی جلوه کند ،دیگر چرا بحث فلسفی میکنی؟ »
مؤمن « :من میخواهم به تو ثابت کنم عقالنیست ،وگرنه به من که قبال ً ثابت شده
است .الاقل از طرق دیگر ثابت شده است که دین اسالم ،حق است» .
ناباور « :یعنی من دارم وقتم را تلف میکنم؟ یعنی تو اصال ً به تعقل خودت اعتماد
نداری؟ »
مؤمن « :اعتماد دارم ،اما بعد از اینکه یکبار اثبات کردم که خدا وجود دارد و محمد
پیامبر اوست ،ازآنپس ،سخنان ایشان را برتری میدهم .بهاینترتیب ،تا زمان اثبات
اصول دین ،اولویت را به عقل خود دادهام» .
ناباور « :گرچه فکر میکنم ایمان تو از ابتدا تحت تلقینات اطرافیان و رسانهها در تو
شکل گرفته ،اما بااینحال فرض میکنیم تو یکبار از عقل خودت استفاده کرده باشی
و دینت را پس از یک نقادی جانانه پذیرفته باشی .آیا فکر نمیکنی که شاید اطالعاتی
که بار اول مورد استفادۀ عقلت قرار گرفت ،ناقص بوده باشد و این حق را داشته
باشی که مادامالعمر با افزایش اطالعاتت ،دوباره و دوباره دینت را نقادی کنی؟ آیا
همان بار اول ،تمام قرآن را خوانده بودی تا مطمئن شوی هیچ کالم غیر معقولی در آن
نیست؟ آیا همان بار اول ،حرفهای مخالفین دینت را شنیده بودی تا مطمئن شوی
نکتهای در ذهن تو مغفول نمانده باشد؟ ناسالمتی میخواستی یک عمر با ایمانت
زندگی کنی و بر احکام و قوانین دینت گردن بگذاری» .
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مؤمن چند ثانیه فکر کرد و خواست چیزی بگوید که ناباور پیشاز او گفت « :بگذریم …
همینکه میگویی یکبار اصول دینت را با تعقل اثبات کردهای خودش قدمیست؛ پس
بیا ادامه دهیم ببینیم آیا همین اصول دین تو عقالنیست یا نه .خدای دینت که عقالنی
نبود؛ اکنون نوبت معاد است».
مؤمن با چهرهای حقبهجانب ،سرش را بهعالمت تاسف تکان داد و گفت « :بسیار
خوب … شروع کن» .
ناباور « :گفتی که هرچیز که نبوده و بهوجود آمده را پدیده مینامیم .گفتی که هر
پدیده باید علتی داشته باشد .گفتی که سلسلۀ علتومعلولها باید با یک واجب
الوجود شروع شده باشد» .
مؤمن« :درست است».

خلقت به چه روش هایی ممکن است؟
ناباور « :ما سلسلههایی از پدیدههای پیاپی را مالحظه میکنیم .فکر میکنم پدیده
های پیدرپی به دو طریق میتوانند مخلوق آن واجبالوجود باشند:
طریقۀ اول ایناستکه واجبالوجود ،پدیدۀ اول را بهوجود آورد و آنگاه پدیدۀ اول ،علت
تامۀ پدیدۀ دوم شود؛ یعنی بهواسطۀ وجود پدیدۀ اول ،پدیدۀ دوم بهناچار بهوجود آید.
آنگاه پدیدۀ دوم ،علتتامۀ پدیدۀ سوم شود و...بههمینترتیب ،سلسلۀ پدیدهها به
وجود آیند» .
مؤمن « :تا اینجا مشکلی نیست .طریقۀ دوم چیست؟ »
ناباور « :طریقۀ دومی که واجبالوجود میتواند دست بهخلقت بزند اینچنین است
که :پدیدههایی که پشت سر هم میبینیم ،رابطۀ علی با هم نداشته باشند؛ یعنی
پدیدۀ اول ،علتتامۀ پدیدۀ دوم نباشد؛ بلکه پدیدهها ،یکبهیک و پشتسرهم ،به
وسیلۀ همان واجبالوجود خلق شوند .در اینحالت ،واجبالوجود همچون یک
انیمیشنساز که تصاویر را یکبهیک خلق کرده و پشتسرهم قرار میدهد ،پدیدهها را
پیدرپی خلق میکند.
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برای کسی که پدیدهها را پشتسرهم مشاهده میکند ،قابل تشخیص نخواهد بود
که این پدیدهها با یکدیگر رابطۀ علی دارند یا اینکه همگی ،یکبهیک توسط واجب
الوجود خلق میشوند و هیچ رابطۀ علتومعلولی با هم ندارند» .
ناباور به مؤمن نگاه کرد و منتظر عکسالعمل او شد.
مؤمن کمی فکر کرد و گفت :بله … اینهم ممکن است .ممکن است همانطور که
گفتی ،خدا همچون یک انیمیشنساز ،پدیدهها را پشتسرهم خلق کند .اگر اینکار را
براساس یک ضابطه و قانون ،همچون قوانین فیزیک انجام دهد ،ما تصور خواهیم کرد
که پدیدهها علت هم هستند ،چراکه همواره بعد از یک پدیده ،مانند آتش ،پدیدۀ بعدی،
مثال ً گرما ،اتفاق میافتد .اگر انیمیشنساز ،همیشه پس از الف ،ب را خلق کند ،پیاپی
بودن همیشگی این دو پدیده ،این تصور را در ذهن ما ایجاد میکند که اولی علت
دومیست؛ اما در حقیقت ،ضابطهمند بودن کار آن انیمیشنساز است که این توهم را
در ما بهوجود میآورد .بههرحال تا اینجا مشکلی ندارم» .
ناباور « :آیا فکر میکنی حالت دیگری از خلقت هم ممکنست؟»
مؤمن « :ترکیبی از حالت اول و دوم هم ممکن است؛ یعنی گاهی زنجیرهای از علتو
معلولهای پیدرپی ایجاد شوند ،و گاهی واجبالوجود در این زنجیره دست برد و
خودش پدیدهای را مستقیم و بدون واسطه خلق کند» .
ناباور « :فکر میکنم عقال ً اشکالی بهاین حالت وارد باشد ،اما فرض را بر این می
گذاریم که اینهم ممکن است.
یک حالت دیگر هم ایناستکه واجبالوجود انیمیشنساز ،پدیدهها را نه بر اساس
ضابطه ،بلکه گاهی ضابطهمند و گاهی بدون ضابطه خلق کند .یعنی گاهی بعد از
پدیدۀ الف پدیدۀ ب را خلق کند و گاهی بعد از الف پدیدۀ ج را خلق کند .بهاینصورت،
گاهی بعد از آتش ،گرما خلق میشود و گاهی بعد از آتش ،سرما خلق میشود» .
مؤمن « :بله اینهم غیرممکن نیست .حتی ممکن بود که واجبالوجود همچون یک
انیمیشنساز عمل کند ،ولی همیشه بدون ضابطه پدیدهها را خلق کند؛ اما این امکان
ظاهراً محقق نشده و ما وجود ضابطه را تشخیص میدهیم .کشف قوانین فیزیک،
همان تشخیص وجود ضابطه است؛ فقط نمیدانیم که این ضابطه در اثر ایناستکه
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پدیدههای پیدرپی ،رابطۀ علی دارند ،یا اینکه چون واجبالوجود انیمیشنساز پدیده
ها را پیدرپی و ضابطهمند خلق میکند این قوانین جلوهگر میشوند» .
ناباور « :بسیار خوب … کل این حالتها زیرمجموعۀ همان دو حالت اصلی هستند که
اول گفتم ،یعنی در مورد هر پدیدهای که دست روی آن بگذاریم ،این طور است که:
یا واجبالوجود از طریق خلق یک پدیده ،بهعنوان سرسلسلۀ یک زنجیره از علتو
معلولها ،دست به خلقت آن پدیدۀ خاص میزند؛ یعنی پدیدۀ الف را بهعنوان
سرسلسله خلق میکند و پدیدۀ الف  ،ب را بهوجود میآورد و بههمینترتیب پیش
میرود تا به پدیدۀ خاص مورد نظر منتهی میشود؛
و یا آن پدیدۀ خاص را خودش مستقیماً خلق میکند.
بههرحال بر اساس برهان علیت ،هیچ پدیدهای نیست که بدون علت خلق شود و هیچ
پدیدهای نیست که واجبالوجود ،بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ،علت آن نباشد.
پذیرش امکان وجود حتی یک پدیده که بتواند خارج از این دو حالت بهوجود آید ،بهاین
معنیست که جهان میتوانست واجبالوجودی نداشته باشد و دیگر امکان اثبات وجود
واجبالوجود از اینطریق ،منتفی میشود».
مؤمن « :بله درست است».
ناباور « :خود ما انسانها هم از جمله پدیدههای جهان هستیم .ما هم نبودهایم و به
وجود آمدهایم .ما نیز نیاز به علت داریم .ما نیز زمانمند هستیم و تغییر میکنیم .تمام
جنبههای ما و لحظههای ما پدیده هستند .از جملۀ این جنبهها و لحظههای ما،
"میل"" ،اراده" و "عمل" ماست.
اگر با این حرف مخالفتی داری بگو ،وگرنه قبول کن که "میل" و "اراده" و "عمل" ما
نیز مخلوق واجبالوجود است.
اینکه واجبالوجود ،بهشت و جهنمی برای پاداش یا جزای امیال و ارادهها و اعمال ما
تدارک ببیند ،قابل قبول نیست .اوست ،یا بهتر است بگویم" ،آن" است که مستقیم یا
غیرمستقیم ،امیال و ارادهها و اعمال ما را خلق کرده است .آنست که یا به شیوۀ
انیمیشنساز ،بهطور مستقیم ،یا با خلق زنجیرهای از علتومعلولها ،بهطور
غیرمستقیم ،امیال  ،ارادهها و افعال ما را خلق میکند .چگونه میشود پذیرفت که از
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طرفی خودش اعمال و امیال ما را خلق کند و از طرفی انتقام اعمال و امیال ما را
بگیرد و ما را مجازات کند؟»
مؤمن « :آنچه تو پیشکشیدهای ،همان مسئلۀ قدیمی جبر و اختیار است .این مقوله
همواره مورد بحث و گفتگو بین فالسفه بوده و هیچ نتیجۀ قطعی هم بهدست نیامده
است» .
ناباور « :مگر فالسفه در مورد وجود خدا نتیجۀ قطعی بهدست آوردهاند؟ فلسفه مانند
علم فیزیک نیست که بتوان با تکرار یک آزمایش در حضور دانشمندان سراسر جهان،
دهان مخالفان را بست .فلسفه یعنی اینکه ادعا میکنی میخواهی بدون هیچ
تعصب و جانبداری ،به حقیقت مطلبی دستیابی .فلسفه یعنی اینکه میخواهی
آزاد بیاندیشی و اندیشهات به هیچ نتیجۀ دلخواهی زنجیر نشده باشد .فلسفه یعنی
برایت مهم نیست که نتیجۀ اندیشهات همانست که دلت میخواهد باشد یا نه .اما
مشکل اینجاست که در تفکر فلسفی ،به دالیل مختلف ،مسیری را که ادعا میکنیم
میخواهیم بپیماییم ،نمیپیماییم.
تمایل ما به رسیدن به نتیجهای مطابق با باورهایمان ،اجازه نمیدهد که همیشه به
سمت نتیجۀ منطقی اطالعاتمان طی طریق کنیم .از جهتی دیگر ،اطالعات ما نیز
گاهی ناقص است و زیربنای خوبی برای نتیجهگیری درست نداریم.
بههرحال من و تو نمیتوانیم بگوییم که چون آرای فالسفۀ مختلف در مورد یک سؤال،
مثل خدا و یا جبر و اختیار ،یکسان نیست ،پس نمیتوان به نتیجهای رسید .ما نمی
دانیم که طرفداران کدام نظر ،مسیر درست را برای رسیدن به پاسخ انتخاب نکردهاند.
ما نمیدانیم کدامشان اطالعات کافی و پایهای درست و یا مبانی معرفتی مطمئن را
زیربنای مسیر فکری خود قرار ندادهاند .ما نمیدانیم کدامشان با جانبداری از یک
نتیجۀ دلخواه ،دست به مغالطه با خود و دیگران زدهاند .ما هیچکدام از اینها را
نخواهیم دانست مگر اینکه خودمان دستبهکار شویم و سعی کنیم قدمبهقدم جلو
برویم» .
مؤمن « :ارزش این کار در چیست؟ چرا مهم است که ما مسئلۀ جبر و اختیار را حل
کنیم؟»

155

هفتۀ نهم  :برهان علیت و رد وجود بهشت و جهنم

ناباور « :اگر تو معلم دینی بچههای این کشور نبودی ،شاید مهم نبود؛ اما تو معلم ،و
یا بهتر بگویم ،مبلغ یک دین هستی که اگر خودت نتوانی با دالیل عقلی از درستی آن
دفاع کنی ،و یا حتی بدتر ،اگر دالیل عقلیای بیابی که این دین و ادعاهایش را باطل
اعالم کند ،ناچار باید دست از این شغل بشویی تا عملی شرافتمندانه انجام داده
باشی.
اگر تو با برهانی به نام علیت ،وجود یک واجبالوجود را ثابت کنی و نتایج دیگر همین
برهان ،در کنار اثبات واجبالوجود ،این باشد که ناچار این واجبالوجود نمیتواند
صفاتی که در دینت برای خدا گفته شده است را داشته باشد و همچنین ناممکن باشد
که این واجبالوجود ،بهشت و جهنمی برای جزای ما تدارک دیده باشد ،آنگاه معلوم
میشود که این برهان که "تو قبولش داری" ،برهان ابطال خدای دین تو و معاد دین
توست و تو و تمام فالسفۀ متدین که از این برهان استفاده کردهاند ،هرکدام به دلیلی
از جادۀ آزاداندیشی و حقیقتجویی منحرف شدهاید .آنجا که برهان به نفعتان بوده ،از
آن استقبال کردهاید و سپس چشم به نتایج غیر دلخواه دیگرش بستهاید» .
مؤمن « :مطمئنم که چنین نیست و من هفتۀ آینده دالیل رد جبر و اثبات اختیار را برای
تو بازگو خواهم کرد» .
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هفتۀ دهم :جبر و اختیار؛ نقد اختیار
مؤمن « :هفتۀ گذشته مطالعهای در آرای علمای بزرگ انجام دادم و به پاسخهای
بسیار خوبی رسیدم» .
ناباور « :اتفاقاً منهم هفتۀ گذشته را به مطالعۀ همان پاسخها پرداختم و به آنها
فکر کردم» .
مؤمن با اشتیاق به جلو خم شد و با لبخند پرسید « :نتیجه چه شد؟»
ناباور « :عجیب است … در حالیکه تو آنها را پاسخهای خوبی یافتهای ،من آنها را
پاسخهای غلطی یافتهام» .

آیا هیچ مکانیسمی می تواند اختیار را توجیه کند ؟
مؤمن که لبخندش از بین رفته بود دوباره تکیه داد و گفت « :بگذار من با یکی از آن
پاسخها شروع کنم ببینم تو چه ایرادی میتوانی به آن وارد کنی:
ابتدا باید ببینیم که مراحل ایجاد یک تصمیم چگونه است ،تا متوجه شویم در کدام
مرحله است که اختیار ما انسانها وارد عمل میشود» .
ناباور به میان حرف مؤمن پرید و پرسید « :تو میخواهی مکانیسم و مراحل "ایجاد
تصمیم" را باز کنی؛ درست است؟ »
مؤمن « :بله همینطور است».
ناباور « :اجازه بده پیشاز اینکه برای این کار وقت بگذاری ،قدری دربارۀ مفهوم
"مکانیسم" یا "مراحل ایجاد یک پدیده" صحبت کنیم.
وقتی میخواهیم چگونگی بهوجود آمدن یک پدیده را شرح دهیم ،نمیخواهیم با این
کار ،منکر وجود علت و یا سلسلهای از علل برای ایجاد آن پدیده شویم ،بلکه تنها می
خواهیم آن پدیدههایی را که پشتسرهم قرار میگیرند تا پدیدۀ نهایی را ایجاد کنند،
نام ببریم.
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مکانیسم ایجاد هر پدیده ،هرچقدر هم که پیچیده و غریب باشد ،نمیتواند بهمعنی
حذف قانون علیت در ایجاد آن پدیده باشد.
من وجود واجبالوجود را که سعی در اثبات آن داشتی پذیرفتم .اینکه آیا در این
پذیرش دچار خطا شدهام یا نه مهم نیست .بههرحال آن را پذیرفتم .اکنون میتوانم
بگویم که آن واجبالوجود ،به دو طریق ممکن است که یک پدیده را خلق کند:
 -5آن پدیده را بهواسطۀ زنجیرهای از علتومعلولها خلق کند .مثال ً پدیدۀ الف را
خودش خلق کند و آنگاه پدیدۀ الف ،علتتامۀ پدیدۀ ب باشد ،پس ناچار پدیدۀ ب به
وجود آید ،و آن نیز علتتامۀ پدیدۀ پ شود و بهاینترتیب سلسلۀ علتومعلولها ادامه
یابد تا پدیدۀ "ی" را ایجاد کند.
در اینحالت ،با خلق پدیدۀ الف ،پدیدۀ "ی" به طور حتم بهوجود میآید؛ لذا مسئول
خلق پدیدۀ "ی" همان واجبالوجودی است که پدیدۀ الف را خلق کرده است .پدیدۀ
"ی" چارهای جز بهوجود آمدن نداشته است.
اگر خلقت بهاینشکل صورت گیرد ،دانستن مکانیسم ایجاد پدیدۀ "ی" ،بهمعنی باخبر
بودن از پدیدههاییست که پیشاز "ی" باید یکبهیک بهوجود آیند تا نوبت به ایجاد پدیدۀ
"ی" برسد .هرچقدرهم که پدیدههای پیش از "ی" متعدد و متکثر باشند و هرچقدرهم
که چیدمان پدیدههای متعدد قبلی ،برای ذهن ما پیچیده باشد ،بهاینمعنی نخواهد بود
که تخلفی در قانون علیت روی داده و بهاینمعنی نخواهد بود که سر این رشتۀ علتو
معلولها به واجبالوجود نمیرسد.
 -0راه دومی که واجبالوجود میتواند پدیدهها را خلق کند ایناستکه پدیدهها یکدیگر
را بهوجود نیاورند ،بلکه خود واجبالوجود ،همۀ آنها را یکبهیک و پیدرپی بیافریند؛
یعنی اول پدیدۀ الف را خلق کند بعد پدیدۀ ب را خلق کند و بههمینترتیب تا آخر.
در اینحالت ،واجبالوجود همچون یک انیمیشنساز عمل میکند .انیمیشنساز،
خودش ،هر تصویر را جداگانه میسازد و آنها را یکبهیک پشتسرهم قرار میدهد.
اگرچه ما با نگاه به انیمیشن ،تصور میکنیم که تصویر اول و آنچه در آن است ،علت
وجودی تصویر بعدیست ،ولی در حقیقت ،تصاویر پیدرپی ،هیچ ارتباط علی با هم
ندارند و همۀ آنها معلول دست انیمیشنساز هستند.
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اگر جهان بهاین شکل خلق شود ،باز هم علت هر پدیدهای خود واجبالوجود است و
توصیف مکانیسم ایجاد یک پدیده ،تنها بهاین معنیست که ما شرح میدهیم قبل از آن
پدیده ،چه پدیدههایی توسط انیمیشنساز ایجاد میشوند.
در اینحالت هم ،مکانیسم خلقت ،هرچقدر برای ذهن ما پیچیده باشد ،نمیتواند
مسئولیت خلق پدیدهای را از واجبالوجود سلب کند .آن است که تمام آن پدیدهها را و
نیز تمام پدیدههای قبلی و بعدی آنها را خلق میکند و هیچ پدیدهای نبوده و نیست
که چارهای جز بهوجود آمدن داشته باشد» .
مؤمن و ناباور دقایقی را به سکوت گذراندند سپس ناباور ادامه داد « :اگر قرار باشد
مکانیسمی پیدا شود که نشان دهد واجبالوجود "ممکن است" مسئول خلق پدیده
ای نباشد و آن پدیده خودبهخود بهوجود آمده باشد و یا یک پدیده همچون من و تو
مسئول بهوجود آمدن آن باشد ،این قضیه به دو نتیجه منتهی خواهد شد:
اوال ً قانون علیت قابل نقض میشود .درنتیجه میتوان فرض کرد که لحظۀ نخست
جهان نیز بتواند بدون وجود واجبالوجود بهوجود آمده باشد .در اینصورت دیگر نمی
توان اثبات کرد که باید واجبالوجود ،یا بهقولتو ،خدایی جهان را آفریده باشد.
اینجاست که میتوان گفت :چرا نپذیریم که یک هستی مانند دیگر پدیدهها علت اول
جهان باشد؟ در اینصورت فرض وجود خدا ،کامال ً دلبخواه خواهد بود .میشود فرض
کرد که هست یا میشود فرض کرد که نیست.
اگر پدیدههایی همچون "میل"" ،اراده" و یا "عمل" ما

"ممکن باشد" که مستقیم یا

غیر مستقیم ،مخلوق واجبالوجود نباشند و تنها ،مخلوق یک پدیدۀ دیگر مانند انسان
باشند ،میتوان پذیرفت که "لحظۀ اول جهان" هم "ممکن باشد" که مخلوق واجب
الوجود نباشد.
ثانیاً پدیدهای که سرسلسلۀ خلقتش واجبالوجود نباشد ،نشان میدهد که در یک
جایی از این مسیر ،یکی از پدیدهها ،از عدم بهوجود آمده است .در اینصورت حالتی
وجود خواهد داشت که در آن ،پدیدهای بدون نیاز به علت بهوجود میآید .در اینحالت،
بهوجود آمدن این پدیده ،ارتباطی با پدیدههای قبلی نخواهد داشت ،چون آنها علت
ایجاد این پدیده نیستند و ناچار باید بپذیریم که در جایی از سلسلۀ علتومعلولها،
پدیدهای از نیستی بهوجود میآید .بهاینترتیب ،اینکه این پدیده چه باشد ،ارتباطی به
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چیستی پدیدههای قبلی نخواهد داشت .اگر ارادۀ ما انسانها از ایندست پدیدههای
بینیاز به واجبالوجود باشد ،بازهم نمیتوان به وجود بهشت و جهنمی برای پاداش
و جزای اعمال ما قائل بود ،چراکه ارادۀ ما از طریق سلسلۀ علیت ،معلول واجب
الوجود نیست و خودش ناگهانی و بدون ارتباط با نفس ما ،سر از وجود درمیآورد و به
جهان هستی پا میگذارد ،یعنی تمام گذشتۀ ما که منجر به ایجاد "نفس ما در لحظۀ
اراده کردن" شده است ،ارتباطش با "ارادۀ" ما ،که خودبهخود و از نیستی و عدم به
هستی میآید ،قطع میشود .پس هر ارادهای ممکن است بکنیم بدون اینکه بتوانیم
حدس بزنیم آن اراده چه خواهد بود .طبعاً جزا و پاداش دادن به چنین امیال و اراده
های خلقالساعهای عادالنه نیست» .
مؤمن « :متوجه منظورت از این حرف آخری نشدم».
ناباور « :خواستم بگویم ،چه قانون علیت باشد و چه نباشد ،وجود بهشت و جهنم
برای پاداش و جزا ،غیر موجه است .مثال میزنم:
تو االن اینجا نشستهای و فنجان چای نیز در مقابلت قرار دارد .اینکه تو در لحظۀ
کنونی تصمیم بگیری آنرا بنوشی یا نه ،بستگی دارد به اینکه نحوۀ خلقت چگونه
باشد.
در حالت اول فرض میکنیم که واجبالوجود ،تنها لحظۀ نخست جهان را خلق کرده و
پس از آن ،دیگر دست از خلقت کشیده است .بهاینترتیب هر پدیدهای که او خلق کرده
باشد ،علت پدیدۀ بعدی خواهد بود و ازآنجاییکه در صورت وجود علتتامۀ یک پدیده،
خلق آن پدیده حتمی است ،پس پدیدۀ بعدی نیز بهطور حتم ایجاد میگردد و بههمین
ترتیب این سلسله ادامه مییابد تا به اینلحظه میرسد که من و تو اینجا نشستهایم.
در اینلحظه ،معین است که در لحظۀ بعدی ،تو چه تصمیمی دربارۀ چایت میگیری؛ و
حتی باید گفت از روز ازل و ابتدای خلقت نیز معین بوده که تو در اینلحظه چه
تصمیمی بگیری .ما این را "تعین" یا دیترمینیسم 1مینامیم.
اگر کسی بتواند به تمامی و بینقص به همۀ خصوصیات و مختصات هستی در لحظۀ
فعلی ،علم و اشراف پیدا کند ،میتواند بهطور دقیق پیشبینی کند که تو در لحظۀ

determinism
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بعدی چه تصمیمی خواهی گرفت .البته این مشروط است بر اینکه اشراف یافتن او
موجب تداخل با پدیدهها نگردد» .
مؤمن « :منظورت از تداخل چیست؟»
ناباور « :ببین … اگر تعین یا دیترمینیسم برقرار باشد و اگر من بتوانم جهان لحظۀ
کنونی را با همۀ مختصات آن بشناسم و تو را و تمام خصوصیات درونی و محیطی تو
را و تمام جهان اطراف تو را بهطور کامل مورد شناسایی قرار دهم و قوانین حاکم بر
علیت بین پدیدهها را نیز بشناسم ،یعنی مثال ً علوم فیزیک ،شیمی و فیزیولوژی را
کامال ً بدانم ،خواهم توانست بهدرستی پیشبینی کنم که تو در لحظۀ بعدی نسبت به
فنجان چایت چه تصمیمی خواهی گرفت.
اما اگر در حین کسب این اطالعات ،جهان را بههم بزنم ،به گونهای که مثال ً تو متوجه
شوی که به چه اطالعاتی دست یافتهام و متوجه شوی دربارۀ تصمیم تو چه پیش
بینی کردهام ،این میتواند منجر به شکست پیشبینی من شود و تو ممکن است
تصمیمت را عوض کنی .ممکن است شرایط را بهگونهای بههم ریخته باشم که دیگر
تصمیم پیشبینیشده را نگیری.
در سطح کوانتومی هم مثال ً اگر بخواهیم جایگاه و سرعت یک الکترون را دقیقاً اندازه
گیری کنیم تا بتوانیم جایگاه آن را در ثانیۀ بعدی پیشبینی کنیم ،ارسال یک فوتون و
برخورد آن به الکترون و بازگشت آن به سوی ما اگرچه ظاهراً جایگاه الکترون را
مشخص میکند ،اما موجب انحراف مسیر آن و تغییر سرعتش میشود و امکان پیش
بینی دقیق محل آن در لحظۀ بعدی از بین میرود.
بنابراین اگر قاعدۀ دیترمینیسم یا تعین برقرار باشد ،هرچه از لحظۀ کنونی اطالعات
بیشتری جمعآوری کنیم و هرچه در اینمیان ،جهان کنونی را کمتر بههم بریزیم ،دقیق
تر میتوانیم لحظۀ بعدی و یا آینده را پیشبینی کنیم .حال اگر یک هستی همچون
خدای عالم و دانای تو وجود داشته باشد که بتواند بدون بههم خوردن جهان ،آنرا به
طور کامل بشناسد ،میتواند بداند در هرلحظه چه پدیدهای ایجاد خواهد شد .اگر این
خدا خودش جهان را در لحظۀ اول خلق کرده باشد ،نهتنها میداند که در هرلحظه چه
پدیدهای بهوجود میآید ،بلکه مسئول هر پدیدهایست که در هر لحظۀ پس از لحظۀ
اول جهان بهوجود میآید ،منجمله،مسئول تصمیم تو دربارۀ فنجان چایت.
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تصمیم تو از ازل برای چون آنی معلوم است ،و نهتنها معلوم است ،بلکه خودش آن را
اراده کرده است .تصمیم و ارادۀ تو ،یکی از بیشمار پدیدههاییست که مسئول آن،
همان واجبالوجود است.
این درصورتی بود که نحوۀ خلقت چنین باشد که پدیدهها علت یکدیگر باشند و واجب
الوجود ،پس از خلق اولین پدیده ،دست از خلقت کشیده باشد.
حالت دوم خلقت ایناستکه واجبالوجود همچون انیمیشنساز عمل کند و هر لحظه
از جهان را و هر پدیدهای را خودش خلق کند .در اینصورت واضح است که تصمیم تو
در مورد فنجان چایت را خودش خلق خواهد کرد و مسئول آنچه انجام میدهی هم
خود آن واجبالوجود انیمیشنساز است که این خلقتهای پیدرپی پدیدهها را با
ضابطه انجام میدهد و ممکن هم هست که بدون ضابطه انجام دهد.
اگر خلقت پیدرپی پدیدهها را باضابطه انجام دهد و ضابطهاش مثال ً همین قوانین
فیزیک باشد ،در آنصورت آینده را میتوان با دقت پیشبینی کرد و تصمیم تو نیز قابل
پیشبینی خواهد بود.
اما اگر این انیمیشنسازی را بیضابطه انجام دهد ،در آنصورت پدیدهها به شکلی بی
نظم ،پشتسرهم قرار میگیرند و پدیدۀ "ارادۀ تو دربارۀ فنجان چایت" قابل پیشبینی
نخواهد بود.
اما چه باضابطه و چه بیضابطه ،مسئول تمام پدیدهها ،خود آن واجبالوجود است.

آیا اگر علیت بر قرار نباشد ،مسئلۀ روز جزا حل می شود؟
در حالت سوم خلقت ،که البته غیرممکن بودن آنرا پیشتر ثابت کردی ،فرض میکنیم
که بعضی از پدیدهها اصال ً از قانون علیت پیروی نکنند و خودبهخود سر از عدم برآورند
و به هستی پا گذارند.
در اینحالت حتی آن واجبالوجود هم ،هرچقدر علم داشته باشد ،نمیتواند پیش
بینی کند که ارادۀ تو چه خواهد بود؛ زیرا علم نمیتواند به چیزیتعلق بگیرد که مطلقاً
نیست و قرار نیست که از هستی بهوجود بیاید و با هیچ قانون و ضابطهای با هستی
مرتبط نیست.
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در اینحالت ،پدیدۀ "ارادۀ تو" ،نه با پدیدههای طبیعی در ارتباط است و نه با واجب
الوجود در ارتباط است ،لذا کامال ً تصادفی و بیقاعده و غیرمترقبه بهوجود خواهد آمد.
مثال ً تو در این لحظه "تمایل" زیادی به نوشیدن چای پیدا میکنی اما بهجای اینکه در
راستای این تمایلت" ،اراده" کنی که دست ببری تا فنجان چای را برداری ،ناگهان اراده
میکنی که میز را بلند کنی و به گوشهای پرتاب نمایی .ارادۀ تو ،نه مخلوق پدیدۀ
قبلیست و نه مخلوق مستقیم واجبالوجود است ،بلکه بهشکلی غیر منتظره از عدم
سربرآورده است.
طبعاً در اینحالت ،ارادۀ تو پدیدهایست که هیچ مسئولیتی نسبت به آن نداری ،زیرا به
طور خلقالساعه از نیستی به هستی آمده است .ارادۀ تو هیچ ارتباطی با تمایل تو
ندارد .ارتباط ارادۀ تو با تمایلت قطع است .با این روال ،ممکناست ارتباط عملی هم
که انجام میدهی ،با ارادهات قطع باشد و آن نیز به شکلی بیربط ،از عدم سربرآورد.
به اینترتیبکه در این لحظه ،میل به نوشیدن چای در تو بهوجود میآید ،که آنرا پدیدۀ
شمارۀ یک مینامیم؛ اما در لحظۀ بعد ،اراده میکنی که میز را پرتاب کنی .این اراده را
پدیدۀ شمارۀ دو مینامیم که از عدم سربرآورده است و نه محصول پدیدۀ شمارۀ یک
است و نه مخلوق واجبالوجود انیمیشنساز.
در لحظۀ بعدی ،عملی که انجام میدهی اینستکه دست فرزندت را گرفتهای و در
خیابان راه میروی .اینرا هم پدیدۀ شمارۀ سه مینامیم .میبینی که عملت نیز
ارتباطی با ارادهای که کرده بودی ندارد چراکه عملت هم خودبهخود سر از عدم
برآورده است ،بدون اینکه پدیدۀ شمارۀ دو و یا واجبالوجود ،علت آن باشند.
"میل" تو نوشیدن چای بود" ،ارادۀ" تو پرتاب میز بود و "عمل" تو قدم زدن کنار فرزندت
بود.
در هیچیک از سه پدیدۀ گفته شده ،میل ،اراده و عمل تو ،تو را مستحق جزا و یا
پاداش از سوی واجبالوجود نمیکند .مسئول هیچکدام از این پدیدهها نه تو هستی و
نه واجبالوجود ،بلکه مسئول هر سۀ آنها عدم است و یا بهتر است بگوییم:
مسئولی وجود ندارد.
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خلقت ،به هریک از سه شکل گفته شده که باشد ،و یا حتی اگر ترکیبی از سه شکل
ذکر شده باشد ،وجود جزا و پاداش اخروی از جانب واجبالوجود ،باوری ناموجه و
خالف منطق و عقل خواهد بود».

آیا سیستم قضایی و تنبیه در دنیای ما باید برچیده شود؟
مؤمن « :اینطور که تو میگویی ،در هیچکدام از حاالت ممکن و غیرممکن خلقت،
انسان مسئولیتی ندارد .پس باید نظام قضایی و پاداش و تنبیه را جمع کرد .دیگر آدم
های خوب و بد فرقی ندارند و هر وقت که از کسی بدی ببینیم باید بگوییم که کار خدا
یا کار طبیعت بوده و بههرحال باید انجام میشده .باید بپذیریم که عامل بدی ،خودش
تقصیری ندارد» .
ناباور « :تا حدودی درست میگویی .بعد از صورت گرفتن یک کار خوب یا بد ،اگر هر
کدام از نظامهای دیترمینیستی و یا انیمیشنسازی بر جهان حاکم باشد ،میتوان
همین را گفت .اما ما انسانها تا حد زیادی متوجه شدهایم که ظاهراً نظام حاکم بر
جهان ،یا "دیترمینیسم" و یا "انیمیشنسازی ضابطهمند" است ، 1چراکه همیشه می
توان به فرمول و ضابطهای بین پدیدههای پیشین و پدیدههای پسین دست یافت .ما
همیشه سعی کردهایم که این فرمولها را در فیزیک ،شیمی ،فیزیولوژی ،روان
شناسی ،جامعهشناسی و اقتصاد پیدا کنیم و با شناسایی پدیدههای کنونی ،پدیده
های آینده را براساس این فرمولها پیشبینی کنیم.
در مورد پدیدههای شر طبیعی ،مثل زلزله و سیل ،چه آنها را مستقیماً کار واجب
الوجود انیمیشنساز ضابطهمند بدانیم و چه آنها را کار واجبالوجودی که در روز ازل
جهان را آفرید و سپس آن را بهحال خود رها کرد بدانیم و چه اصال ً کار خدا ندانیم و
همه را کار طبیعت بیشعور بدانیم ،نتیجه یکیست :ما سعی میکنیم با شناخت
درستی از ضوابط و قوانین حاکم بین پدیدههای پیشین و پسین ،جلوی ضرر بیشتر و
حادث شدن شر بعدی را بگیریم  .سد میسازیم و ساختمانها را محکمتر و مطابق با
اصول ضد زلزله بنا میکنیم و...
بههمینترتیب ،برای جلوگیری از اعمال شرورانۀ انسانها دست به اقداماتی همچون
آموزشوپرورش و طراحی سیستم قضایی میزنیم .اگر غریزۀ انتقام و حس کینۀ خود
 1یافتههای فیزیک کوانتوم نشان میدهد که احتماال در سطح میکروسکوپی ،دیترمینیسم فرو میریزد و رابطۀ علی بین پدیدهها از بین میرود.
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را که طبیعت در ما نهاده است کنار بگذاریم و فقط به این بیاندیشیم که چگونه می
توان جلوی شرور بشری را گرفت ،ممکن است عالوه بر اتکا به آموزشوپرورش ،باز
هم از سیستم قضایی و سیاستهای تنبیهی استفاده کنیم.
اگر متقاعد شویم که جزا و پاداش ،یکی از فرمولهای جلوگیری از رفتار شرورانۀ
بعدی و موجب ترویج رفتار مطلوب بعدیست ،ممکن است از این فرمولها استفاده
کنیم .اینکه ما برای آیندۀ بهتر دست به مجازات و یا پاداش دادن به دیگران بزنیم ،به
اینمعنی نیست که عملی متناقض با باور به دیترمینیسم یا تعین انجام داده باشیم.
اما اینکه واجبالوجودی که خودش همۀ اینها را بهوجود میآورد بخواهد از پدیده
های معلول خودش انتقام بگیرد و کسی را بهواسطۀ اعمال و عقایدی که خود آن
واجبالوجود خلق کرده مجازات کند و تا ابد بسوزاند و یا به بهشت ببرد و به او جایزه
بدهد ،قابل توجیه نیست.
اگر ما آنچنان بر یک کودک ،مستولی باشیم که بتوانیم تکتک خواستهها و امیال و
افعال او را خودمان طراحی کنیم و اجرا نماییم ،قابل توجیه نیست که بعد از پایان کار،
مجازاتش کنیم.
واجبالوجودی که تو از آن صحبت میکنی ،چیرگی تام و تمامی بر همۀ امیال و اراده
ها و افعال انسانها دارد و اصال ً میل و اراده و فعلی جز به ارادۀ آن واجبالوجود به
وجود نمیآید» .
مؤمن « :اجازه بده بقیۀ بحث را هفتۀ آینده پیبگیریم .میخواهم به آنچه گفتی
بیشتر فکر کنم» .
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هفتۀ یازدهم :جبر و اختیار؛ جبر یعنی چه؟ اختیار یعنی چه؟
ناباور « :دیر کردی! »
مؤمن « :درحال مرور پاسخی بودم که برایت آماده کردهام و همین باعث شد که
نفهمم بهکجا میروم .قدمزنان از اینجا دور شدم و دوباره برگشتم .بههرحال پاسخ
خوبی برایت دارم» .
ناباور « :مشتاقم که بشنوم» .
مؤمن « :انکار نمیکنم که شاید ما انسانها در جاهایی بنا به علل محیطی و یا
روانی ،خود را مجبور حس کنیم و ناچار باشیم دست به انتخابهای مشخصی بزنیم
که چارهای از آنها نداریم ،اما ما در بزنگاههایی با تمام وجود حس میکنیم که می
توانیم بدون هیچ اجباری دست به انتخاب بزنیم.
اختیار ،یک امر شهودیست که آنرا با تمام وجود حس میکنیم و قابل انکار نیست.
هیچانسانی نمیتواند بگوید که بین جبر و اختیار ،تنها جبر است که حکمفرماست؛
چراکه لحظات اختیار در زندگی ما کم نبوده و نیستند .حتی اگر ظاهراً علیت و یا تعین
حکم کنند که تصمیمهای ما از قبل مشخص و محتوم است ،بازهم نمیتوانیم آنچه را
که در درون خود وجدان میکنیم انکار نماییم .حس اختیار ،یک حس کامال ً شهودی و
غیرقابل انکار است و بر همۀ فرضیه پردازیها میچربد» .
ناباور که حرکاتش نشان میداد اصال ً با حرفهای مؤمن موافق نیست ،خواست
چیزی بگوید که مؤمن ادامه داد « :اجازه بده مثالی بزنم .مثال ً من باتوجه به سالمت
جسمانی و یا میزان خستگی پاهایم و نیز مقدار پولی که در جیب دارم ،ممکناست در
انتخاب بین پیادهروی تا خانه و یا سوار اتوبوس شدن و یا کرایه کردن یک تاکسی ،به
جمیع جهات توجه کنم و نهایتاً یکی را ترجیح دهم .ترجیح من و انتخابی که میکنم،
ریشه در عوامل درونی و بیرونی مختلفی دارد و اگرچه ممکناست تصور کنم انتخابی
آزادانه انجام دادهام ،اما از قبل معلوم بوده که کدام مورد را انتخاب میکنم ،و بهقول
تو ،اگر کسی شناخت کاملی نسبت به جهان درون من و جهان بیرون من ،یعنی ذهنم
و محیطی که در آن زندگی میکنم میداشت ،میتوانست انتخاب مرا پیشبینی کند.
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در اینمورد ،من با تو موافقم که گرچه در مواردی فکر میکنیم انتخابمان آزادانه
است ،ولی در حقیقت" ،مجبور" به یک انتخاب میشویم.
اما مواردی هم هست که اصال ً چنین نیست .مثال ً من در اینلحظه میتوانم انتخاب
کنم که از دو برگۀ کاغذی که در مقابلم قرار دارد ،برگۀ سمت چپ را بردارم یا برگۀ
سمت راست را .من هیچ دلیلی برای ترجیح یکی بر دیگری ندارم و هرکدام را که
انتخاب کنم،انتخابم کامال ً آزادانه خواهد بود و هیچ "جبر" بیرونی و درونی در کار
نیست .نه جهان درون من و نه جهان بیرون من ،هیچکدام نمیتوانند مرا به یکی از این
دو انتخاب "مجبور" کنند» .
ناباور « :من فکر میکنم یک سوءتفاهم بزرگ پیش آمده .این سوءتفاهم منحصر به تو
نیست و شاید بتوان گفت که بسیاری از فالسفهای که برعلیه جبرگرایی استدالل می
کنند ،نهتنها این سوءتفاهم برایشان پیش میآید ،بلکه اصرار قابل توجهی دارند که
محکم به این سوءتفاهم بچسبند .گویی این سوءتفاهم ،تنها برگ برندۀ آنهاست و
اگر آنرا رها کنند ،دیگر بازی را باختهاند» .
مؤمن « :چه سوءتفاهمی؟»
ناباور « :در عبارت "جبر و اختیار"  ،آنجا که جبر ،محصول دیترمینیسم و یا انیمیشن
سازیست ،کلمۀ "جبر"  ،بهمعنی جبر روانی نیست؛ یعنی بهاینمعنی نیست که ما
"علیرغم میل باطنی خودمان" ،مجبور به انتخابی میشویم که عوامل مختلف بر ما
"تحمیل" میکنند .یعنی بهاینمعنی نیست که ما در روح و روان خود ،مجبور بودن و
اکراه را "حس" میکنیم.
البته شاید کلمۀ "جبر" ،آنجا که در مبحث "قضا وقدر" بهکار میرود ،همان معنی را
داشته باشد که منظور توست ،یعنی همان معنی "جبر روانی" را داشته باشد .در
مسئلۀ "تقدیر" گفته میشود که مثال ً خدا ازپیش تصمیم میگیرد سرنوشت ما چه
باشد و چه واقعهای در یک زمان مشخص برایمان پیش آید؛ یا مثال ً خدا تصمیم می
گیرد ما جزو هدایتشدگان باشیم یا جزو گمراهان باشیم؛ یا مثال ً خدا یا کائنات تصمیم
میگیرند پسری در زمانی مشخص ،طومار فرعون را بپیچد؛ از اینجابهبعد ،هیچکدام
از تالشهای فرعون برای جلوگیری از این واقعه مؤثر نمیافتد و سرنوشت محتوم او،
"علیرغم میلش" بهوقوع میپیوندد .یا مثال ً کسی که میخواهد از اجل خود فرار
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کند ،هر تصمیمی که میگیرد ،عاقبت اجلش فرامیرسد و نهایتاً با انتخابهای
خودش ،که هیچ چارهای از آنها ندارد و گاه همراه با بیمیلی آنها را انجام میدهد،
به آغوش مرگ موعودش میرود و مجبور است ،بر خالف میلش و با اکراه ،اجلش را
بپذیرد.
در گذشته ،بسیاری تصور میکردند و هنوز هم بسیاری تصور میکنند ،سرنوشت ما
چنان نوشته شدهاست که حتی در صورت آگاهی از آن ،نمیتوانیم آنرا از پیش رو
برداریم .در اینجا "جبر" بهاین معنیست که ما علیرغم میل درونی و با اکراه روانی،
مجبور به انتخاب گزینههای پیش رو هستیم که همگی ،ما را بهسمت سرنوشت پیش
نوشته سوق میدهند و تالش برای فرار از آن بیفایده است.
اما "جبر" ،آنگاه که محصول قانون علیت میشود ،امریست کامال ً متفاوت .در اینجا
اصال ً صحبت از این نیست که قانون علیت ،ما را مجبور به انتخابی میکند که نسبت به
آن اکراه داریم و خالف میل باطنی ماست" .جبر" در اینجا بهاینمعنیست که:
طبق قانون علیت ،انتخابی که ما با کمال میل انجام میدهیم ،پدیدهایست که از پیش
محتوم است.
یعنی میل باطنی ما و ارادهای که در ما شکل میگیرد و عمل ما ،همگی پدیده هستند
و لذا محصول علیت بوده و متعین میباشند ،یعنی خلقتشان ازپیش ،تعین یافتهاست.
بنابراین شاید بهتر است بهجای کلمۀ "جبر" از کلمۀ "جبر علی" استفاده کنیم تا هر
دو نوع خلقت علی را در بر بگیرد؛ هم خلقت بهواسطۀ سلسلۀ علتومعلولها و هم
خلقت بهشکل انیمیشنسازی.
استفاده از کلمۀ جبر ،جز بهمعنای جبر علی ،موجب خطا در نتیجهگیری خواهد شد.
اگر من بگویم :
شیر سلطان جنگل است.
شیر از گاو بهدست میآید.
پس سلطان جنگل از گاو بهدست میآید.
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بهاینمعنیست که من عنایت نکردهام کلمۀ شیر به دو معنی بهکار رفته است و این
صغری و کبری چیدن من ،مغالطۀ اشتراک لفظیست .در صغری ،لفظ شیر به یک
معناست و در کبری لفظ شیر ،معنای دیگری دارد.
همچنین است کلمۀ جبر در "جبر و اختیار " .اگر جبر را به معنی "جبر روانی" درنظر
بگیریم و بگوییم ":ما گاهی ،در بزنگاه انتخاب ،اصال ً احساس نمیکنیم مجبور باشیم"،
این برداشت ،برداشتی اشتباه از کلمۀ جبر است و دچار مغلطۀ اشتراک لفظی شده
ایم.
اگر قاعدۀ دیترمینیسم یا تعین برقرار باشد ،اینکه تو کدام برگۀ کاغذ را با "میل
خودت" ،یعنی میلی که در درون تو بهوجود میآید ،از روی میز برمیداری ،از پیش،
متعین است .چه اینکار را با احساس اجبار انجام دهی و چه اینکار را با احساس
آزادی و اختیار انجام دهی ،هیچ تفاوتی در متعین بودن این پدیده ایجاد نمیکند و هیچ
خللی در قاعدۀ علیت وارد نمینماید.
در لحظهای که تو تصمیم نگرفتهای کدام کاغذ را برداری ،این تو هستی که نسبت به
آنچه در آینده رخ خواهد داد ناآگاهی .تو ناآگاهی خودت را بهاینحساب میگذاری که
واقعاً از قبل ،متعین نیست که نهایتاً چه تصمیمی میگیری و کدام کاغذ را انتخاب می
کنی .این درست نیست که "ناآگاهی خود نسبت به آینده" را به حساب نامتعین بودن
آینده بگذاریم .اگر دیترمینیسم برقرار باشد ،در همینلحظه نیز متعین است که تو
نسبت به کاغذها چه تصمیمی خواهی گرفت» .
مؤمن« :پس باتوجه به نوع اعتقاد تو به جبر ،آیا میتوانی به من بگویی که تو با میل
خودت اینجا نشستهای یا نه؟ »
ناباور « :این سؤالت هم ناشی از درک غلط جبر علیست .البته که من با میل خودم
اینجا نشستهام و هیچ احساس جبر و اکراهی در روانم نیست.
سؤال صحیح این است :آیا این که من با میل خود اینجا نشستهام ،از ازل متعین بوده
یا نه؟ آیا پدیدۀ نشستن من ،آنهم با میل و رغبت تمام ،یک پدیدۀ مخلوق پدیدههای
قبلی و یا مخلوق انیمیشنساز است یا خیر؟ پاسخ این سؤال ،بر اساس برهان
علیت ،اینست :بله؛ یا مخلوق پدیدههای قبلیست و یا مخلوق مستقیم انیمیشنساز
است» .
144

هفتۀ یازدهم  :جبر و اختیار ؛ جبر یعنی چه ؟  ،اختیار یعنی چه ؟

اگر جبر باشد ،ارزش های اخالقی چه می شود؟ بین نتایج علیت و ارزش های اخالقی ،طرف کدام را
بگیریم؟
مؤمن « :پس ارزشهای اخالقی چه میشود؟ با اینحساب ،از روز ازل معلوم است
که هر کسی به کدام اعمال اخالقی متمایل است و مرتکب کدام اعمال غیراخالقی
خواهد شد .پس فردی که زندگی اخالقی پیشمیگیرد ،هیچ فضیلتی به دیگران
ندارد .آن هم که مرتکب جنایت میشود ،نباید شرمنده باشد» .
ناباور « :اینکه پیگیری نتایج مترتب بر قانون علیت ،بر اخالق چه خواهد بود ،موضوع
بحث ما نیست .بحث علیت نسبت به بحث اخالق ،مقدم است و نمیتوان گفت که
چون اخالق مهم است ،پس علیت و تمام نتایج مترتب بر آن را ندیده میگیریم.
البته من فکر میکنم عنایت به جبر علی که محصول برهان علیت است ،اگرچه روی
قضاوت ما نسبت به یکدیگر اثر میگذارد و مانع از نفرت بیحد و واکنش افراطی در
مقابل عالیق ،سالئق ،و امیال و اعمال غیردلخواه یکدیگر میگردد ،اما لزوماً منجر به
اشاعۀ بیاخالقی و بیتفاوتی ما نسبت به اعمال غیراخالقی نمیشود.
همواره حس نفرت از یک عمل غیراخالقی که در آن آزار به نفوس دیگر مشهود است،
ایجاد میشود و شرمندگی شخص بیاخالق ،در پی مشاهدۀ این حس نفرت دیگران،
بهوجود خواهد آمد .حس نفرت ،و در پی آن ،حس شرمندگی ،اولین عوامل جلوگیری
کننده از عمل غیراخالقی هستند .کسی که به یک حیوان آزار میرساند ،اگرچه
عملش متعین است ،اما موجب نفرت دیگران میشود و نفرت دیگران موجب
شرمندگی او و جلوگیری از بسط عمل غیراخالقیاش میگردد .همۀ اینها ،اگر به
وقوع بپیوندند ،متعین هستند.
اگر کسی ما را آزار دهد ،دانستن قوانین علیت و باور به جبر علی ،مانع از ایجاد درد در
ما نمیشود .درد بههرحال ایجاد میشود و ایجاد درد ،موجب عکسالعمل ذهنی،
عاطفی و بدنی ما نسبت به عامل ایجادکننده میگردد .یکی از این عکسالعملهای
ذهنی ما ،همان حس غریزی نفرت است که ما به آن "ارزشگذاری منفی نسبت به
عمل غیراخالقی" میگوییم» .
مؤمن « :جامعهای که تو درنظر گرفتهای ،جامعهای است که مفهوم و نتایج فلسفی
برهان علیت و نیز متعین بودن امیال ،ارادهها و افعال ما ،بهطور کامل برای اعضایش
جا نیفتاده و آنها گاهی منطقی عمل میکنند و گاهی غریزی» .
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ناباور « :منظورت از "گاهی منطقی عمل میکنند و گاهی غریزی" چیست؟ »
مؤمن « :زمانیکه اعضای این جامعه میخواهند از وقوع دوبارۀ جرم جلوگیری کنند،
برای شخص مجرم مجازاتی درنظر میگیرند تا در زمانهای بعدی ،نه در خود او و نه
در دیگران ،میل به جرم شکل نگیرد؛ و یا اگر شکل گرفت ،اراده به انجام جرم شکل
نگیرد.
اما از طرف دیگر ،همین اعضای جامعه ،بر اساس غریزۀ خود ،دچار حس نفرت نسبت
به عضو مجرم میشوند و این باعث ایجاد حس شرمندگی در مجرم میگردد» .
ناباور « :اشکالش چیست؟ »
مؤمن « :تا اینجا اشکالی ندارد؛ اما اگر جامعهای بهوجود آید که:
اوال ً ،افراد آن همواره عقل و منطق را بر غرایز مقدم دارند؛
و ثانیاً ،نتایج فلسفی برهان علیت و جبر علی ،چنان در ذهن آنها جا افتاده باشد که
دیگر نتوانند نسبت به مجرمین احساس نفرت و کینه داشته باشند ،و مجرمین هم
دیگر نتوانند نسبت به اعمالشان دچار شرمندگی شوند ،آیا فکر نمیکنی که چنین
جامعهای به لحاظ اخالقی بسیار آسیب پذیر خواهد شد؟»
ناباور « :اگرچه بهنظرم اینکه نتایج فراگیر شدن چنین نگاهی به برهان علیت ،موضوع
بحث ما نیست و نتیجهاش برای جامعه هرچه باشد ،نباید جلوی قبول حقیقت جبر
علی در جهان را بگیرد ،با اینحال اجازه بده یک دقیقه به آنچه گفتی فکر کنم» .
ناباور از جایش بلند شد و به طرف یخچال شیرینیها رفت و با دو تکه کیکی که گرفته
بود برگشت و گفت « :شروع کن تا من سر فرصت فکر کنم» .
چند دقیقۀ بعد ،ناباور اینطور آغاز کرد « :من فکر میکنم اگر فلسفۀ علیت برای تک
تک افراد جامعه ،از پیر و جوان ،کامال ً جا بیفتد و همه فیلسوف شوند ،چنین جامعهای
بعضی از واکنشهای عاطفی را از دست میدهد؛ مثال ً یکی ،همان کینه نسبت به
"افراد مجرم" است که بهکلی از بین میرود زیرا همه میپذیرند آنکه میل به انجام
جرمی داشته و سپس اراده کرده تا انجامش دهد و انجامش هم داده ،امکان نداشته
که جز این اندیشهها و رفتار از او سر بزند؛ پس نمیتوانند از او کینه به دل بگیرند.
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اما نفرت نسبت به "اعمال مجرمانه" از بین نمیرود .نفرت از اعمال مجرمانه ،محصول
درد و رنجی است که از آن اعمال ،عارض میشود و ربطی به باور داشتن فلسفۀ
تعین و یا جبر علی ندارد.
از طرفی ،افراد مجرم نیز با آگاهی از همین فلسفۀ علیت و نیز نگاه بدون کینۀ دیگران،
دیگر دچار شرم نمیشوند؛ اما با توجه به عواقب و مجازاتهای بعدی و نیز احتماال ً در
اثر بیداری وجدان1شان ،دچار تأسف و حسرت میگردند .تأسف از اینکه چرا آنها باید
کسی باشند که در بین اینهمه انسان ،همۀ پدیدهها چنان پشت هم قرار گیرند که آن
ها مایل به انجام آن جرم گردند؛ و حسرت بابت اینکه تمایل و ارادۀ آنها برای
خودشان مجازات و برای دیگران رنج بهبار آورده است .منظورم اینست که فکر نمی
کنم نسبت به اعمال غیراخالقی ،بیتفاوتی ایجاد شود».
مؤمن « :آیا فکر میکنی این احساس نفرت جامعه از جرم و در کنارش ،تأسف مجرم
از اینکه بخت و اقبال باعث شده او مایل به انجام جرم و عامل انجام جرم شود ،بتواند
به اندازۀ کافی جلوی اعمال مجرمانه و غیراخالقی را بگیرد؟»
ناباور « :نمیدانم که میتواند یا نه؛ و نمیدانم که در شرایط گفته شده ،چه احساس
های دیگری از جامعه رخت برمیبندد و نتیجهاش چه خواهد شد .من فعال ً فقط دو
گمان در سرم دارم:
اوال ً گمان میکنم احتمال عملی شدن چنین چیزی که همۀ جامعه ،صددرصد فلسفی
فکر کنند و فلسفه جلوی بروز بعضی از احساسات همۀ آنها را بگیرد ،بسیار کم
است.
ثانیاً گمان میکنم اگرهم چنین شود ،لزوماً نمیتوان گفت که جامعه ،غیراخالقی می
شود؛ چنانکه پدر و مادر یک کودک ،که برای توجیه خطاهای کودکشان بهدنبال علل و
عوامل آن خطاها میگردند ،پساز هر خطایی که از کودکشان سر میزند" ،بدون آنکه
ذرهای کینه نسبت به خود او داشته باشند" ،با مجازات او تالش میکنند تا او را از
تکرار عمل بدش بازدارند و معموال ً موفق هم میشوند .کسی چهمیداند؛ شاید
جامعهای که گفتی ،بیشتر شبیه یک خانواده شود که در آن کسی کینۀ کسی را به

 1دراینجا ،کلمۀ "وجدان" یعنی همذات پنداری؛ یعنی اینکه در پندار خود ،وجود و هستی و ذات خود را جای وجود و هستی و ذات دیگری
بگذاریم تا رنج و درد و احساسات و عواطف او را حس کنیم .وجدان بدین معنا ،بزرگترین قاضی عمل اخالقیست.
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دل نمیگیرد و اعضای آن نسبت بههم مهربانتر و بیآزارتر هستند .شاید چنانجامعه
ای ،از اینهم که هست بهتر شود.
بههرحال اینکه نتایج فلسفی علیت چه به روز جامعه میآورد ،موضوع بحث ما
نیست» .
مؤمن « :ارزشگذاری اخالقی چه میشود؟ ما انسانها برای اعمال اخالقی خوب،
ارزش قائل هستیم .اگر اعمال اخالقی خوب ،جبری باشند و تکلیف سرزدنشان از
انسانها ،از روز ازل معلوم شده باشد ،دیگر چرا باید برای آنها ارزشی قائل شد؟»
ناباور « :اینکه باور به جبر علی منجر به ازبین رفتن احترام به اعمال خوب میشود یا
نه ،نمیتواند در پذیرش نتایج منطقی قانون علیت تأثیری بگذارد.
اینکه تصور و احساس ما نسبت به افعال نیک اخالقی چیست ،اثری بر "پدیده بودن"
امیال ،ارادهها و افعال اخالقی ندارد و این حقیقت که اینها همگی پدیده هستند،
کافیست تا اینها را مشمول قانون علیت بدانیم؛ و هرآنچه مشمول قانون علیت
باشد ،وقوع و خلقتش ،بهتمامی ،جبری و در اختیار علتاول و یا انیمیشنساز خواهد
بود.
احساس ما نسبت به اختیاری و انتخابی بودن اعمال اخالقی نیک ،هرچه باشد،
احساس است و نمیتواند تعیین کند حقیقت اعمال و ارادهها چیست.
احساس خوب و بد نسبت به اعمال دیگر اعضای جامعۀ بشری ،در طی تکامل انسان
ها و اجداد انسانها بهوجود آمده و توانسته است بر مناسبات اجتماعی انسانها و
اجداد انسانها ،چنان تأثیر بگذارد که منجر به حفظ و بقاء جوامع بشری شود .همین
کافی بوده تا اینچنین احساسهایی ،به وجودشان در صاحبانشان و نسل بعدی
صاحبانشان ادامه دهند .وجود اینقبیل عواطف و احساسات ،تنها به ادامۀ بقای آحاد
و جوامع بشری کمک میکند و حیات انسان را که به شکل اجتماعیست ،دوام می
بخشد؛ اما معین نمیکند که حقیقت پشت پرده چیست.
شاید بتوان گفت ،یکی از عوامل حفظ زیست اجتماعی ما انسانها ،همینگونه
عواطف نسبت به اعمال و رفتارهای همنوعان ماست که موجب میشود آن اعمال را
به دو دستۀ اخالقی و غیراخالقی تقسیم کنیم .اخالقی یعنی آنها که حس خوبی در
ما ایجاد میکنند؛ و غیراخالقی یعنی آنها که حس نامطلوبی در ما ایجاد میکنند.
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سنگینی همین قضاوت ما ،تبعاتی دارد که نهایتاً موجب اشاعۀ افعال نوع خوب و کم
شدن افعال نوع بد از سوی اعضای دیگر جامعۀ ما میشود و این به پایستگی زندگی
ما میانجامد.
منطقی نیست بگوییم" :چون احساس خوبی نسبت به اعمال اخالقی خوب و عامالن
آن داریم ،پس ناچار باید قانون زیربنایی و بنیادینی همچون علیت ،نقض شده باشد".
کم نیستند احساسات غریزیای که به ما دروغ میگویند تا فقط موجب بقای نسل ما
شوند؛ لذا نباید کشف حقیقت را موکول کنیم به اینکه احساسمان به ما چه میگوید.
همانطور که گفتم ،ما اگرچه با شعار عقلگرایی و منطقی بودن شروع به بحث و
بررسی یک موضوع ،جهت کشف حقیقت میکنیم ،ولی معموال ً در وسط راه ،هرجا که
نتایج منطقی بحث ،مورد عالقۀ ما نیست ،سعی میکنیم که بهنوعی سرخود را کاله
بگذاریم .اینکه یک مدعی فلسفهورزی و حقیقتجویی ،تنها از ترس ازبینرفتن
سیستم قضایی و تنبیه و مجازات در جامعه ،و با نگرانی از اینکه مبادا ارزشهای
اخالقی و انسانی فرو بریزد ،به نتایج برهانی همچون برهان علیت پشت کند و آشکارا
بگوید که نمیخواهد این نتایج را بپذیرد مبادا که در آینده ،احتماال ً ،اعمال خوب ،پاداش
نداشته باشند و جرایم ،کیفر نبینند ،یکی از مصادیق انحراف از مسیر حقیقتجویی و
سوق یافتن بهسمت مطلوبهای روانیست.
اگرچه من دالیلی را مطرح کردم که نشان دهم اعتقاد به تعین لزوماً منجر به رواج بی
اخالقی نخواهد شد ،اما بهفرضهمکه بشود؛ بههرحال پشتپا زدن به نتایج
ناخوشایند علیت ،ما را به حقیقتی که دنبالش بودیم نمیرساند و تنها از حقیقت دور
میکند؛ هرچند منجر به ایجاد یک جامعۀ احتماال ً اخالقگراتر و بهتر شود.
وقتی بحثمان را شروع کردیم ،قصدمان رسیدن به اخالق نبود ،بلکه میخواستیم
حقیقت را بدانیم .اگر حقیقت تلخ ،این باشد که تعین یا جبر ،بر همۀ امیال ،ارادهها و
افعال ما حاکم است و لذا پیامبری که مدعیست روز جزایی وجود دارد ،سخنی خالف
واقع میگوید و ازآنگذشته ،اخالق نیز در جامعه محکوم به نابودیست ،باید طبق
قرارمان ،این حقایق را قبول کنیم و درست نیست بهواسطۀ ترسهایی که معلوم
نیست تا چهحد موجه هستند ،مسیر بحث را ببندیم و بگوییم بهتر است از اینجا جلوتر
نرویم.
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تکیه بر اینکه نفس "ارزشمندی انتخابهای اخالقی" باید باعث شود بین دو فرض
جبر و یا اختیار ،فرض جبر را کنار بگذاریم ،بهاینمعنی نیست که فرض جبر یا تعین
صحیح نیست ،بلکه بهاینمعنیست که اعتقاد داریم:
"باید آن فرضی را صحیح دانست که باورش "احتماال ً" زندگی اخالقیتری را برای
انسانها بهارمغان میآورد؛ و الزماست فرضی را که "شاید" باعث نزول اخالق
جامعه گردد نادرست پنداریم".
این روش ،هرچه باشد ،روش حقیقتطلبانهای نیست و از یک نقطهضعف بزرگ بشر
در مسیر حقیقتطلبی حکایت میکند.
درهرصورت در بحث ما مهم ایناستکه علیت ،یا به "جبر تعینی" و یا به " جبر
انیمیشنساز" منتهی میشود و این یعنی ،عامل همهچیز ،همان واجبالوجود است.
اگر خدای ادیان ،همان واجبالوجود علیت باشد ،ازآنجاییکه خودش تمام امیال ،اراده
ها و افعال ما را ایجاد میکند و همگی مخلوق آنست ،لذا طرح مسئلۀ جزا ،پاداش،
بهشت و جهنم از جانب آن واجبالوجود ،غیرقابل قبول است .آن خودش اراده کرده
که ما به چه میل کنیم ،چه اراده کنیم و چه عملی انجام دهیم؛ اگر هرکدام از اینها
الیق مجازات یا پاداش باشد ،باید خودش را مجازات کند و یا به خودش پاداش دهد ،که
این غیرممکن است.
پس خدای ادعا شده در دین اسالم و یا هر دینی که نظام جزا و پاداش اخروی دارد،
آن واجبالوجود برهان علیت نیست و تنها افسانهایست که مدعیان پیامبری و ارتباط
با آن واجبالوجود ،از خودشان ساختهاند .اینکه آنها چرا چنین داستانهایی از خود
ساختهاند مهم نیست و به بحث ما مربوط نمیشود .اینکه نیتشان خوب بوده یا بد
هم برای ما مسئله نیست .تنها مسئله ایناستکه آنچه گفتهاند ،ساخته و پرداختۀ
خودشان و یا محصول مشترکی از فرهنگ زمانۀ ایشان و خالقیت ذهن خودشان بوده،
و ناچار میتواند پر از خطا باشد و لزومی به باور و اطاعت برنامهها و دستورات آنها
نیست».
مؤمن « :راستش این هفته من کمی عجله دارم و باید زودتر بروم .هفتۀ آینده بحث را
ادامه خواهیم داد» .
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هفتۀ دوازدهم :جبر و اختیار؛ آیا در فیزیک کوانتوم راه حلی برای فرار
از جبر وجود دارد؟
مؤمن « :هفتۀ پیش من کمی عجله داشتم و نتوانستم پاسخ تو را بدهم .احتماال ً تو
هم اینجا را با احساس پیروزی ترک کردی .اگر اینطور است باید بگویم زهی خیال
باطل» .
ناباور خندید و گفت « :تا پیروزی را در چه بدانم» ...
مؤمن « :یادت هست که از یافتههای فیزیک کوانتوم برای بیاعتبار کردن برهان اثبات
وجود روح استفاده کردی1؟ »
ناباور « :بله؛ کامال ً! »
مؤمن « :حاال نوبت من است تا از ابهامی که در یافتههای فیزیک کوانتوم وجود دارد،
بر علیه جبر مطلق استفاده کنم .همانطور که گفتی ،ما از ماهیت ماده و هستی خبر
نداریم .شاید در سطح کوانتومی اتفاقاتی بیافتد که بتواند قضیۀ جبر و اختیار را به
گونهای دیگر توضیح بدهد.
البته من اطالعات کاملی در اینزمینه ندارم ،اما همینقدر میدانم که بعضی از
فالسفه و فیزیکدانان ،تشخیص دادهاند که ممکن است فیزیک کوانتوم راهحل آزادی
اختیار را در خود داشته باشد» .

ناباور « :تو در ابتدای بحث گفتی که موضوع علیت ،هستی و نیستی است ،نه
کیفیت .گفتی هرچیزیکه عنوان "چیز" را بهخود بگیرد" ،هست" است وغیر آن،
"عدم" است و عدم هم در واقع نیست و لذا ما فقط از "هست" میتوانیم صحبت
کنیم .تو گفتی هرچیزیکه پدیده باشد ،فارغ از اینکه چه کیفیتی داشته باشد ،تنها و

 1مبحث کوانتوم در هفتۀ دوم مورد بررسی قرار گرفت.
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تنها ،پدیده بودنش آنرا محتاج وجود یک علت میکند .تو گفتی کیفیت پدیده ،هیچ
تأثیری بر نیاز آن پدیده به وجود علت ندارد و آنرا از علت بینیاز نمیکند.
"ظاهراً" در سطح کوانتومی ،علیت برقرار نیست .معنی آن ایناستکه "ظاهراً" در
سطح کوانتومی ،پدیدههای قبلی ،علت پدیدههای بعدی نیستند .این "برای تو"1
معنیاش چنین است :درست است که پدیدۀ الف ،معلول پدیدۀ قبلاز خود نیست،
ولی بههرحال باید علتی داشته باشد؛ پس یا علت آن ،پدیدهایست غیر از پدیدۀ قبلی
اش ،و یا علت آن ،مستقیماً همان واجبالوجود است .یعنی این واجبالوجود ،پدیدهها
را ،در سطح کوانتومی ،یکبهیک و پشتسرهم و به کردار انیمیشنساز خلق میکند.
همین موجب میشود که ما در سطح کوانتومی ،ظاهراً هیچ ارتباط علی بین دو پدیدۀ
پیدرپی نبینیم.
امیال و ارادههای ما ،اگرهم تابع اینچنین خلقت انیمیشنگونهای باشند ،بازهم
مخلوق مستقیم واجبالوجود خواهند بود و بازهم داستان جبر ،در مورد آنها
جاریست .این مورد را قبال ً هم بررسی کردیم» .
مؤمن « :شاید تو راست بگویی ،اما من تا وقتی که نفهمم در سطح کوانتومی چه
اتفاقی میافتد ،نمیتوانم مطمئن شوم راز آزادی اختیار انسان ،در "سطحکوانتومی"
نهفته نباشد؛ مخصوصاً که شنیدهام بعضی از فالسفه و دانشمندان ،بعد از آگاهی از
آنچه در سطح کوانتومی میگذرد ،به این فکر افتادند که شاید همین وقایع کوانتومی
نشان دهد ما آزادی اختیار داریم؛ پس بهتر است این مسئله شکافته شود» .2

 1یعنی برای کسی که "تحت هر شرایطی" به علیت معتقد است
 2آرتور ادینگتون در  1955گفت :دیترمینیسم ،کال از قوانین فیزیک حذف شده است...هر دیدگاهی که روی زمینههای فلسفی در مورد اختیار
برگزینیم ،نمیتوانیم علیه آن به فیزیک متوسل شویم.
برتراند راسل در  1942در کتاب "تحلیل ماده" چنین گفت :تاآنجاکه نظریۀ کوانتوم در زمان حال میتواند بگوید ،اتمها نیز ممکن است ارادۀ آزاد
داشته باشند؛ اما به یکی از چندین انتخاب ،محدود باشند.
اما راسل بهزودی از این عقیده برگشت و در طرد دیترمینیسم تردید کرد .او در کتاب "مذهب و علم" نوشت :ممکن است به نظر برسد که من در
فصل حاضر ،مرتکب این ناسازگاری شدهام که در ابتدا بر ضد دیترمینیسم استدالل کردهام و سپس بر ضد اختیار .اما در واقع ،هر دوی اینها
تزهای متافیزیکی هستند که از حد تأیید تجربی فراترند .کاوش برای قوانین علی ،چنانکه دیدیم ،جوهرۀ علم است و بنابراین از لحاظ عملی ،یک
طالب علم باید همواره دیترمینیسم را بهعنوان یک فرض کارآمد بپذیرد؛ اما مجبور نیست که بگوید قوانین ،علی هستند مگرآنکه عمال آنها را یافته
باشد و در واقع عاقالنه نیست که چنین کند؛ اما نابخردانهتراین است که اظهار کند بهطور محقق میداند که در یک حوزه ،قوانین علی کارگر
نیستند .این حکم ،هم از لحاظ نظری نابخردانه است و هم از لحاظ عملی .از لحاظ نظری ،چون دانش ما هیچ وقت به اندازۀ کافی نیست که مجوز
چنین اظهار نظری باشد .از لحاظ عملی دلیلش اینست که اعتقاد به اینکه قوانین علی در یک حوزه کارگر نیستند ،رغبت به کاوش را از بین میبرد
و ممکن است از کشف قوانین جلوگیری کند .این دو جنبۀ نابخردانه به نظر من ،هم به آنهایی مربوط میشود که میگویند تغییر در اتمها کامال
تعینی(دیترمینیستی) نیست و هم به آنهایی که کوته فکرانه به اختیار رای میدهند .در رویارویی با این جزمیت متقابل ،علم باید همواره تجربی
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ناباور « :یعنی فکر میکنی امکان داشتهباشد واجبالوجود ،در مورد پدیدههای
کوانتومی ،نه بهعنوان سرسلسلۀ علتها ،و نه بهعنوان انیمیشنساز ،دخالتی در
خلقت نداشته باشد؟ بسیار خوب… پس اعتراف میکنی که بدون واجبالوجود هم،
خلق شدن پدیدهها ممکن است» .
مؤمن « :من نمیگویم چیزی میتواند خارج از این دو حالت صورت گیرد .فقط می
خواهم بدانم آیا ممکن است در سطح کوانتومی اتفاقی بیافتد که بهشکلی مسئلۀ
جبر و اختیار را حل کند .ظاهراً حق بهجانب توست؛ اما شاید راه حلی در جایی نهفته
باشد که ما به آن بیتوجه بوده باشیم» .
ناباور « :اگر یادت باشد ،در آزمایش عبور الکترون از دو شکاف ،متوجه شدیم ظواهر،
امر حکایت از این دارد که گویا جسمی همچون الکترون ،به آن صورت که تاکنون تصور
میکردهایم ،وجود ندارد .گویا جسمی با حجم مشخص و مکان مشخص و سرعت
مشخص که بهسوی نقطۀ مشخصی حرکت میکند و همچون یک گلولۀ ساچمهای
عمل مینماید در کار نیست؛ بلکه انگار موجی از "احتمال وجود یک الکترون" در تمام
فضا حرکت میکند .این موج ،از هر دو شکاف عبور میکند و دو موج ایجاد میکند و
این دو موج ،با هم تداخل مینمایند؛ در نقاطی یکدیگر را تقویت نموده و در نقاطی
یکدیگر را حذف میکنند .اینچنین ،مشخص میکنند که در کدام نقاط از صفحۀ
دیتکتور ،احتمال برخورد و خودنمایی الکترون بیشتر باشد و در چه نقاطی ،احتمال
خودنمایی الکترون کمتر باشد و یا اصال ً وجود نداشته باشد» .
مؤمن « :آیا ممکن نیست که یک تک الکترون ،در بیشاز یک نقطه خودش را ظاهر
کند؟ بههرحال احتمال حضور الکترون در نقاط بیشماری وجود دارد؛ یعنی احتمال
حضور الکترون ،در نقاط بیشماری بیشاز صفر است .چرا نباید الکترون در بیشاز یک
نقطه ظاهر شود ،بههمانشکلی که امواج آب در بیشاز یک نقطه به دیوارۀ مقابل دو
شکاف برخورد میکردند؟ »
ناباور « :گویا ،بهطریقی نامشخص ،الکترون از بین اینهمه نقطه که ممکن است
خودش را در آنها نشان دهد ،باید یکی را انتخاب کند .گاهی نقاط با احتمال کم

بماند و بیش از آنچه که شواهد عملی تجویز میکنند نه اثباتی بکند و نه انکاری( .تحلیلی از دیدگاههای فلسفی فیزیکدانان معاصر-دکتر مهدی
گلشنی-چاپ دوم ص) 441-449
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برخورد را انتخاب میکند؛ اما بیشتر مواقع ،نقاط با احتمال زیاد برخورد را انتخاب می
کند.
بهمحض اینکه الکترون ،یک نقطه برای پدیدار شدن را انتخاب کند ،دیگر در بقیۀ نقاط،
ظاهر نخواهد شد» .
مؤمن « :هر موج ،دارای طول موج ،بسامد ،سرعت و دامنه است .دامنۀ موج یا همان
ارتفاعی که امواج آب در مثال تو داشتند ،بر حسب زمان و مکان تغییر میکند و تابع
موج ،تابعی است که تغییرات دامنه را بر حسب زمان و مکان میدهد .آیا این امواج
احتمال هم ،این خصوصیات مذکور را دارند؟ »
ناباور « :معادلۀ موج شرودینگر ،تابعی است که دامنه یا بزرگی احتمال حضور ماده را
برحسب تغییرات زمان و مکان مشخص میکند .این معادله بهخوبی پدیدههای
کوانتومی را توضیح میدهد و بهدقت آنها را پیشبینی میکند».
مؤمن « :ببینم … آیا فقط برای "ما" مشخص نیست که الکترون کجا نمایان میشود،
یا ذاتاً مشخص نیست که الکترون کجا خودش را نشان میدهد؟ منظورم اینست که
آیا عدم قطعیت در مکان الکترون ،محصول عدم توان ما در پیشبینی مکان الکترون
است و اصوال ً ما از "امواج احتمال" ،برای راحتی توضیح این پدیدهها و پیشبینی
حضور الکترون ،آنهم با یک تقریب آماری استفاده میکنیم ،یا واقعاً چیزی به عنوان
"احتمال حضور ماده" وجود دارد که در فضا موج میزند؟ »
ناباور « :اگر طرح تداخلی امواج مشاهده نمیشد ،شاید میشد بیشتر متمایل بود به
اینکه" :این ما هستیم که نمیتوانیم مکان الکترون را پیشبینی کنیم" و "هیچ موجی
از احتمال در عالم واقع وجود ندارد".
اما اینکه یک طرح تداخلی میبینیم ،ما را به باور اینکه "واقعاً موجی از احتمال در
عالم واقعیت وجود دارد" که حتی طرح تداخل را هم ایجاد میکند سوق میدهد .در
مجموع نمیتوان با اطمینان گفت که داستان از چهقرار است».
مؤمن « :چرا بعضی فالسفه فکر کردند این مشاهدات کوانتومی ممکن است مسئلۀ
آزادی و اختیار را توضیح دهد؟ »
ناباور « :من فکر میکنم که قضیه برمیگردد به تاریخ بحث جبر و اختیار.
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جبر تقدیری ،جبر تعینی ،جبر شبه تقدیری
از قدیم و تا همین االن ،بسیاری از مردم فکر میکردهاند که سرنوشت ما از قبل
مشخص شده است و ما توان گریز از این سرنوشت را نداریم .کسانی که چنین باوری
داشته و دارند ،گمان میکنند زمان مرگ یا بهاصطالح ،اجل ما مشخص است و نمی
توانیم از آن فرار کنیم؛ همچنین اینکه در چهزمانی و چهمکانی ،چه اتفاقی برای ما
خواهد افتاد ،معین است و راه گریزی هم از آن نیست؛ اینکه چهجور آدمی بشویم،
خوب یا بد ،از قبل برای ما تعیین شده است .طبعاً این "تقدیر" از سوی نیروهای
آسمانی و خدا تعیین میشود؛ مثال ً در آیه  519از سوره نساء گفته میشود:
ن تجد له سبیال ً
ني ْ
ضلل الله فل ْ
مذ ْبذبین ب ْین ذلک ال إلي هؤالء و ال إلي هؤالء و م ْ
یعنی :آنها افراد بیهدفی هستند که نه سوی اینها  ،و نه سوی آنهایند ( نه در
صف مؤمنان قرار دارند  ،و نه در صف کافران ) و هر کس را خداوند گمراه کند  ،راهی
برای او نخواهی یافت.
باور به چنین شکلی از جبر ،از قدیم وجود داشته است» .
مؤمن « :پس میتوان گفت که تعین یا دیترمینیسم ،در قرآن هم مورد تأیید است» .
ناباور « :نه؛ اینطور نیست .جبری که در قرآن مورد تأیید قرار گرفته و یا مردمان از
قدیم به آن باور داشتند" ،جبر تقدیری" است .در جبر تقدیری ،تو حتی اگرهم بدانی که
چه چیزی برایت مقدر شده است ،نمیتوانی از آن بگریزی .خواست تو و تالش تو،
هیچ تأثیری در فرار از آنچه مقدر شده ندارد .در اینشکل از جبر ،ممکن است نیروهای
آسمانی ،از تالش تو نیز در رسیدن به خواست خودشان استفاده کنند ،ممکن هم
هست بدون توجه به تالش و دستوپا زدن تو ،کار خودشان را بکنند تا آنچه خواسته
اند ،همان شود؛ یعنی قاعده و قانون دقیق و جهانشمولی وجود ندارد .جبر تقدیری،
همان جبریست که میتواند مطابق خواستۀ ما و یا برخالف خواستۀ ما رخ دهد .تقدیر
میتواند علیرغم اکراه ما اتفاق افتد.
باور به چنین جبری ،مالزم باور به دست داشتن خدا "به شکلی مستقیم" در وقوع هر
پدیدهایست؛ یعنی خدا میتواند در مورد اینکه این غنچهای که در این گلدان است
فردا باز شود یا نشود ،مستقیماً تصمیم بگیرد؛ پس اینکه باز خواهد شد و یا نه ،قابل
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پیشبینی نیست .ممکن است برای رسیدن به آنچه که مقدر کرده است ،فردا امر کند
این غنچه باز شود؛ و ممکن هم هست که امر کند باز نشود.
در این دیدگاه ،قانون و ضابطۀ مشخصی بین پدیدهها وجود ندارد و همهچیز در دست
خدایان و یا نیروهای آسمانیست .اگر کسی بخواهد تقدیرش را عوض کند ،باید دست
به دامان همان آسمان شود .در این دیدگاه" ،انشاءهللا" گفتن،به معنای دعایی آن،
برای باز شدن این غنچه ،معنا پیدا میکند ،چراکه تو اگر همۀ شرایط حال حاضر را
بدانی ،بازهم نمیتوانی پیشبینی کنی فردا این غنچه باز خواهد شد یا نه ،زیرا نمی
دانی ارادۀ خدا به باز شدن آن تعلق گرفته یا نه .در جبر تقدیری ،همهچیز در دست
نیروی آسمانیست و خواست نیروی آسمانی هم "قابل پیشبینی نیست" .آنچه مقدر
شده ،تنها در علم الهیست» .
مؤمن به غنچۀ داخل گلدان خیره شده بود .پساز چند ثانیه گفت « :فهمیدم چه می
خواهی بگویی .تو جبر را به دو نوع ممکن تقسیم میکنی:
یکی "جبر تقدیری"
و دیگری "جبر دیترمینیستی"
در جبر دیترمینیستی یا تعینی ،قوانین و ضابطۀ مشخصی بین پدیدههای پیدرپی
حاکم است و تو اگر از حال خبر داشتهباشی ،میتوانی آینده را بهدقت پیشبینی
کنی .از طرفی ،تو اگر چیزی را بخواهی یا نخواهی ،این "خواست" تو ،میتواند در
بین سلسلۀ پدیدهها قرار گیرد و در شکلگیری پدیدۀ نهایی تأثیر بگذارد و آنچه را که
پیشبینی کردهای نیز تغییر دهد.
در جبر دیترمینیستی ،خواست تو میتواند در آنچه رخ میدهد تأثیر بگذارد ،اگرچه این
که تو چه میخواهی و این خواست تو چگونه در شکلگیری پدیدۀ نهایی تأثیر خواهد
داشت ،همگی از ازل معین است» .
ناباور « :دقیقاً همینطور است .در جبر دیترمینیستی ،حتی اگر همهچیز مستقیماً
مخلوق واجبالوجود انیمیشنساز باشد" ،قانونمندی" بین پدیدههای پیدرپی ،موجب
میشود که حتی آن واجب الوجود هم نتواند آنچه را که از ازل خواسته است تغییر
دهد .هرکس که موفق شود تمام اطالعات لحظۀ کنونی را بهدست آورد ،میتواند
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آینده را با دقت پیشبینی کند .در جبر دیترمینیستی ،گفتن "انشاءهللا" ،به معنی
دعایی آن ،معنا ندارد و ضوابط بین پدیدههاست که معین میکند در آینده چه رخ دهد.
در جبر تقدیری ،تالش ما لزوماً در زنجیرۀ علتومعلولها مؤثر نیست و هرچه مقدر
باشد که بشود ،میشود و خواست و تقدیر خدا میتواند میل و اراده و تالش ما را
عامدانه پس بزند و بیاثر کند؛ اما در جبر دیترمینیستی ،تالش ما بخشی از زنجیرۀ
پدیدههاست و آنچه روی خواهد داد ،میتواند به میل ،اراده و عمل ما هم مرتبط
باشد».
مؤمن « :حاال این چهربطی به نتیجهگیری فالسفهای دارد که احتمال میدادند
کوانتوم راهحلی برای اختیار داشته باشد؟ »
ناباور « :پساز کشف قوانین فیزیک و پیشاز شکلگیری نظریۀ کوانتوم ،بسیاری با
مشاهدۀ ضوابط حاکم بر طبیعت ،به ایننتیجه رسیدند که امیال و ارادههای ما نیز تابع
قوانین فیزیک بوده ،همچون هر پدیدهای ،از قبل معین هستند و قابلیت پیشبینی
شدن دارند .ایشان این تعین را به معنی جبر دیترمینیستی گرفتند .جبر دیترمینیستی
یا همان دیترمینیسم ،تقریباً تنها شکلی از جبر بود که مورد بحث بعضی فالسفه قرار
میگرفت و قوانین جهانشمول فیزیک نیز به عنوان شاهد آن محسوب میشد.
اینکه آیا از پیش معلوم است ما چه میل خواهیم کرد و چه اراده خواهیم نمود ،یکی
از دستاوردهای مهمی بود که بعضی فالسفه به یافتههای علم فیزیک نسبت می
دادند .آنها ذهن و مغز ما را هم ،مادی و مشمول قوانین فیزیک میدانستند و تأکید
زیادی روی آن داشتند.
از طرفی ،طرفداران آزادی اختیار نیز فکر میکردند که اگر بهشکلی نشان دهند
امکان دارد در سطح فرایندهای مغزی و ذهنی ،خللی در دیترمینیسم باشد ،موفق به
بازگشت به آزادی اراده میشوند.
با یافتههای تئوری کوانتوم و راهیابی اتفاق و تصادف در رویدادهای کوانتومی ،تصور
میشد که خلل مهمی در دیترمینیسم پدید آمدهاست و اگر این رویدادهای کوانتومی،
در شکلگیری ارادۀ ما دخیل باشند ،دیگر نمیتوان گفت ارادۀ ما از ازل معلوم است؛ و
این را راهی برای بازگشت به ارادۀ آزاد میدانستند؛ ارادهای که قابل پیشبینی
نباشد» .
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مؤمن « :پس باالخره راهی پیدا شد .درست است؟ »
ناباور « :نمیشود گفت که این راه میتواند وجود آن آزادی ارادهای را ثابت کند که
مسئولیت همهچیز را به عهدۀ انسان بیندازد و مسئولیت واجبالوجود حذف شود» .
مؤمن « :چرا؟ اشکالش چیست؟ »
ناباور « :ببین… وقتی که احتمال در سطح پدیدههای کوانتومی وارد میشود ،بهاین
معنیست که اگر در لحظۀ  ،t1الکترونی در مکان  x1باشد ،تصادف و اتفاق است که
تعیین میکند در لحظۀ  ،t2الکترون در کدام نقطه یافت شود» .
مؤمن « :یعنی اگر ما مکان و سرعت و جهت حرکت الکترون در لحظۀ  t1را داشته
باشیم نمیتوانیم بهدقت تعیین کنیم که الکترون در لحظۀ  t2در کجا خواهد بود؟ »
ناباور « :البته بنا به اصل عدم قطعیت هایزنبرگ ،ما نمیتوانیم هم سرعت دقیق و
هم مکان دقیق الکترون را در لحظۀ  t1بهدست آوریم؛ اما گذشته از اینکه غیرممکن
است مکان و سرعت الکترون را در یک لحظه ،همزمان بهدست آوریم ،اصوال ً جایگاه
الکترون در لحظۀ  ، t2تابع یک موج از احتمال است؛ یعنی گویی واجبالوجود تو هم
باید ،به قول انیشتین ،تاس بیندازد 1تا ببیند الکترون را در لحظۀ  t2در کجا بنشاند و یا
در کجا خلق کند» .
مؤمن « :یعنی واجبالوجود هم نمیتواند بداند الکترون را در کجا بهوجود خواهد
آورد؟ »
ناباور « :کاری نداریم که او میتواند بداند یا نمیتواند بداند .مهم ایناستکه ظاهراً
پدیدۀ شمارۀ یک ،یعنی الکترون لحظۀ  t1در مکان  ، x1علتتامۀ پدیدۀ بعدی نیست،
چراکه اگر بود" ،فقط یک پدیده" قابل پیشبینی بود؛ یعنی فقط یک مکان بود که
الکترون لحظۀ  t2میتوانست در آن حضور پیدا کند؛ درحالیکه تابع موج شرودینگر می
گوید مکان الکترون در لحظۀ  t2نمیتواند مشخص باشد و فقط احتمال اینکه حضور
 1انیشتین در نامهای به رایکه ( )F. Reicheدر  1994نوشت :من هنوز باور ندارم که خداوند نرد بازی میکند .اگر او میخواست این کار را
بکند ،آن را به طور کامل میکرد؛ نه اینکه بازی قمار را با یک طرح انجام دهد .در اینصورت ما اصال مجبور نبودیم به دنبال قوانین بگردیم.
او در  1941به بورن نوشته بود :مکانیک کوانتومی ،مطمئنا نیرومند است؛ اما یک نیروی درونی به من میگوید که آن ،هنوز شیئ واقعی نیست.
بههرحال من قانع نشدهام که او(خدا) تاس بازی میکند (.تحلیلی از دیدگاه های فلسفی فیزیکدانان معاصر-دکتر مهدی گلشنی-ص) 195-192
انیشتین تا پایان عمر ،حاکمیت شانس بر جهان میکروفیزیک را نپذیرفت.
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الکترون در چه نقاطی بیشتر است را میتوان بهدست آورد .این ربطی به اطالعات کم
ما از لحظۀ  t1ندارد.
خالصه اینکه ظاهراً در سطح کوانتومی ،رابطۀ علی بین پدیدهها وجود ندارد و علیت
به شکل دیترمینیستی آن ،یعنی آنشکلیکه زنجیرۀ علتومعلولها ،دیترمینیسم را
ایجاد میکرد ،فرومیریزد.
اینکه دانشمندان چه نظریههایی برای حل این مشکل طرح کردهاند و آیا این نظریهها
کارآمد بودهاند یا نه ،مورد بحث ما نیست .آنچه برای ما مهم است ایناستکه با فرض
اینکه تصادف و احتمال ،ذاتاً وارد رویدادهای کوانتومی شود و دیترمینیسم در سطح
کوانتومی فرو بریزد ،باید قبول کرد که پدیدۀ شمارۀ یک نیست که علت پدیدۀ شمارۀ
دو میشود؛ بلکه پدیدهها رابطۀ علی ندارند و ضابطۀ دقیقی در سطح کوانتومی
برقرار نیست.
این یعنی اگر قرار باشد همچنان از حضور واجبالوجود برای توضیح چنین وضعیتی
استفاده کنیم ،مجبوریم قبول کنیم که واجبالوجود ،تنها عنوان "سرسلسلۀ علتها"
را یدک نمیکشد ،بلکه عالوهبر سرسلسله بودن ،باید همچون یک انیمیشنساز،
خودش هرلحظه دستبهکار شود و رأسا ً تصمیم بگیرد که رویدادها را ایجاد کند.
واجبالوجود است که باید تصمیم بگیرد ،هربار و در هرلحظه ،الکترون را کجا خلق
کند .البته چندانهم دستش باز نیست؛ یعنی گرچه در مورد هر تکالکترون میتواند
هر تصمیمی بگیرد و آنرا هرجا که خواست خلق کند ،اما درمجموع باید بهگونهای
دربارۀ تعداد زیادی از الکترونها تصمیم بگیرد ،که انحرافی از معادلۀ موج شرودینگر
نداشته باشد و برآیند قرارگیری الکترونها و ذرات بنیادین دیگر بهگونهای از آب درآید
که در سطوح باالتر از سطوح کوانتومی ،همهچیز دیترمینیستی و ضابطهمند و قابل
پیشبینی بهنظر آید» .
مؤمن « :خوب ...باالخره مشکل جبر حل میشود یا نه؟ »
ناباور « :با فرض دخالت انیمیشنساز ،بهشکلی که اشاره شد ،تنهانتیجه ایناستکه
اگر هم ،امیال و ارادههای ما از قبل قابل پیشبینی نباشند و از جبر دیترمینیستی
تبعیت نکنند ،به جبر تقدیری محکوم خواهند بود؛ یعنی اگرچه نمیتوان پیشبینی کرد
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که چه چیزی را اراده خواهیم کرد ،اما هرچه اراده کنیم ،محصول خواست انیمیشن
ساز است.
حاال بیا بهعنوان یک بازی فلسفی ،انیمیشنساز را هم در سطح کوانتومی حذف کنیم
و با ذرهبین اغراق ،به بزرگ کردن تاثیر پدیدههای کوانتومی در جهان "بزرگمقیاس"
دست بزنیم و تصادفی بودن رویدادهای کوانتومی را به تصادفی بودن ارادهها تعمیم
دهیم .خواهیم دید که باز هم فرقی نمیکند .نتیجه همان است» .
مؤمن « :چطور فرقی نمیکند؟ »
ناباور « :وقتی هیچ علیتی از هیچ نوعش در کار نباشد ،اگر معلوم باشد االن به چه
میل دارم ،معلوم نیست که لحظۀ بعد ،چه اراده خواهم کرد و آیا ارادۀ من معطوف به
میل من خواهد بود یا نه ،چراکه فرض کردیم ارادۀ من محصول تصادفات سطح
کوانتومی باشد و رابطۀ مستقیمی با میل فعلی من ،یعنی پدیدۀ قبلیاش ،نداشته
باشد .ارادۀ من هر چیزی میتواند باشد ،همانطور که الکترون در هر جایی ممکن
است خلق شود ،بدون ارتباط دقیق با اینکه قبال ً کجا بوده است.
بهعنوان مثال :پدیدۀ اول ایناستکه میل دارم این چای را بنوشم؛ اما پدیدۀ بعدی که
ارادۀ من است ،به شکل تصادفی خلق میشود و مثال ً من اراده میکنم که خودکارم
را بهطرف پنجره پرتاب کنم.
میبینی که جستن راهحل از دنیای کوانتومی ،نهتنها منجر به اختیار همراه با
مسئولیت نمیشود ،بلکه منجر به شکلی لجام گسیخته از جبر تقدیری میشود که
اگر انیمیشنساز را هم حذف کنیم ،میتوانیم نامش را "جبر شبهتقدیری" بگذاریم.
جبر شبهتقدیری از ایننظر که در آن نمیتوان آینده را پیشبینی کرد ،شبیه جبر
تقدیریست و از این نظر که واجبالوجود هم نمیتواند بداند چهچیز سر از عدم
برخواهد آورد ،با جبر تقدیری متفاوت است .در این نوع از جبر ،هیچ چیز ،قابل پیش
بینی نیست و همهچیز نهتنها از دست ما خارج است ،بلکه حتی از دست واجبالوجود
هم خارج است» .
مؤمن « :یعنی آن فالسفه به اینها که گفتی توجه نکرده بودند؟ »
ناباور « :نمیدانم؛ من فقط میدانم که آنها بودن دیترمینیسم را که حاصلش وقوع
"فقط یک انتخاب ممکن و قابل پیشبینی " بود ،بهمعنی عدم آزادی اراده گرفتند و
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نبودن دیترمینیسم را که حاصلش احتمال وقوع "بیش از یک انتخاب ممکن و در نتیجه،
غیرقابل پیشبینی" بود ،به معنی آزادی اراده گرفتند .شاید مسئلۀ مسئولیت اخروی
مد نظر آنها نبوده .ما مسئله را از منظر موجه بودن یا نبودن روز جزا بررسی میکنیم
بنابراین ،احتمال وقوع بیشاز یک انتخاب ،چیزی نیست که مسئلۀ مسئولیت اخروی را
حل کند ،بلکه شکل آفرینش آن انتخاب است که باید راه نجات روز جزا را در خود
داشته باشد؛ اما دیدیم که هیچشکلی از خلقت نمیتواند توجیهی برای افسانۀ
بهشتوجهنم و عقوبت الهی ارائه دهد.
بههرحال ،کوانتوم راه حلی برای بهشت و جهنم ادیان ندارد.
یا جبر تقدیری ،یا جبر دیترمینیستی و یا جبر شبهتقدیری....
راه فراری از این سه نداری .دو تای اول را میتوانی جبر علی بنامی،چراکه محصول
علیت هستند؛ و سومی را میتوانی جبر غیرعلی بنامی ،چراکه اگرچه محصول علیت
نیست ،اما بههرحال ،راه فراری از آنچه بهطور تصادفی و خودبهخود ایجاد میکند
وجود ندارد و مسئولیت هرآنچه ایجاد کند ،با ما و با هیچکس دیگری نیست.
در جبر تقدیری ،بین میل و اراده و عمل و نتیجه ،لزوماً رابطۀ علی نیست و همهچیز
توسط واجبالوجود انیمیشنساز ،بهشکلی بیضابطه ایجاد میشود .علت همهچیز،
انیمیشنساز است و هیچچیز ازقبل ،قابل پیشبینی نیست .گاهی بعد از الف ،ب
خلق میکند و گاهی بعد از الف ،چیز دیگری غیر از ب خلق میکند .با دیدن الف نمی
توان مطمئن بود که ب بهوجود خواهد آمد یا نه.
در جبر دیترمینیستی یا تعینی ،بین میل و اراده و عمل و نتیجه ،رابطه وجود دارد ،اما
همگی از ازل معین هستند و با علم کامل به زمان حال ،میتوان آینده را پیشبینی
کرد .رابطۀ پدیدهها در این نوع از جبر ،میتواند علی باشد و میتواند علی نباشد .اگر
واجبالوجود فقط در راس سلسلۀ علتومعلولها باشد ،رابطۀ بین پدیدهها ،علیست
و اگر واجبالوجود فقط به روش "انیمیشنسازی ضابطهمند" عمل کند ،رابطۀ پدیده
ها ،علی نیست؛ بههرحال همیشه بعد از الف ،ب خلق میشود و با دیدن الف می
توان بهدرستی ،بهوجود آمدن ب را پیشبینی کرد.
در جبر شبهتقدیری ،که البته آنرا پیشتر با برهان علیت رد کرده بودیم ،پدیدهها
خودبهخود و بدون ارتباط با پدیدۀ قبلی و یا با واجبالوجود ،سر از عدم برمیآورند و نه
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برای ما معلوم است که چه پیشخواهد آمد ،نه برای واجبالوجود .هیچکس نمیداند
که پس از الف ،چه بهوجود خواهد آمد .آنچه بهصورت خودبهخود سر از عدم برآورد،
نمیتواند موجب مسئولیت و استحقاق جزا و پاداش گردد.
راه دیگری برای خلقت نیست ،پس راهی برای فرار از جبر نیست و راهی نیز برای
توجیه عقالنی روز جزا وجود ندارد» .

آیا چیزی بین جبر کامل و اختیار کامل برقرار است؟
مؤمن « :آیا فکر نمیکنی شاید چیزی بین جبر کامل و اختیار کامل برقرار باشد و
امیال و ارادههای ما آنقدرها هم که فکر میکنی جبری نباشند؟ »
ناباور « :یعنی هم ما مسئول اعمالمان باشیم و هم واجبالوجود؟ »
مؤمن « :بله »
ناباور با خنده گفت « :یعنی برای هر گناه %11 ،ما مجازات شویم و  %11خدا؟ بههر
حال در هر اراده و عمل ما ،او هم مقصر است ،مگرنه؟ اونیز در خلق شر ،مسئول
است و دیگر نمی تواند "خیر مطلق" لقب بگیرد .در واقع ،این راه حلی نیست که به
درد تو بخورد».
ناباور ادامه داد« :توجه داشتهباش که ما سیاستمدار نیستیم که هم و غممان این
باشد حرفی بزنیم تا همه ،اعم از جبری و اختیاری ،با دل خوش و راضی به خانههای
شان بروند و نه سیخ بسوزد نه کباب .ما فلسفی صحبت میکنیم و میخواهیم معما
را حل کنیم .قرار نیست به کسی باج بدهیم تا رضایتش را جلب کنیم.
علیت یک نتیجه بیشتر ندارد و آن اینکه هر پدیدهای ،بهطور تمام و کمال و نه نصف و
نیمه ،مخلوق علتش است و ارادۀ ما هم ،چنین است .ارادۀ ما هم ،تمام و کمال ،پدیده
است و مخلوق علتش میباشد» .
مؤمن و ناباور هردو دقایقی سکوت کردند .ناباور یک فنجان چای را آهستهآهسته در
حالیکه به بیرون نگاه میکرد نوشید  .فنجانش را توی نعلبکی گذاشت و رو به مؤمن
کرد و گفت « :فکر میکنی بحث باید ادامه یابد؟ »
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آیا ممکن است واجب الوجود اذن به اختیار داده باشد؟
مؤمن « :بله؛ البته! من فکر میکنم که شاید بتوان گفت خدا ممکنست به ما اذن داده
باشد بتوانیم رأساً و مستقل از او به انتخاب دست بزنیم .او میداند که ما چه انتخابی
خواهیم کرد ،ولی این اجازه را به ما داده تا بدون نیاز به او اراده کنیم» .
ناباور ناباورانه به مؤمن نگاه کرد و گفت « :فکر نمیکنی آنچه گفتی ،با تمام مقدمه
ای که در ابتدا برای علیت شرح دادی در تضاد است؟ تو گفتی پدیده به صرف اینکه
پدیده است ،نیاز به علت دارد .اگر پدیدهای هنوز نباشد و بهوجود نیامده باشد ،چگونه
میتوان به آن اجازه داد که خودش خودش را بهوجود آورد؟
گفتی نمیتوان به عدم اشاره کرد؛ نمیتوان دربارۀ عدم صحبت کرد؛ و درست هم
میگفتی .اکنون میشود گفت که نمیتوان به عدم اجازه داد یا اجازۀ کاری را از عدم
گرفت .عدم اصال ً وجود ندارد ،چه رسد بهاینکه بتوان به آن اجازه داد خودش خودبه
خود پا به عرصۀ هستی گذارد یا نگذارد» .
مؤمن « :من نگفتم خدا به عدم اجازه داده .من گفتم خدا به انسان اجازه داده که
خودش انتخاب را انجام دهد» .
ناباور « :آیا تو فکر میکنی منطقاً بتوانی مکانیسمی برای این مفهوم "اجازه دادن از
سوی خدا" مطرح کنی که در آن حالت جدیدی خارج از قانون علیت سربرآورد؟
آیا فکر میکنی بتوانی به طریقی و با ترفندی ،رابطۀ بین واجبالوجود و یک پدیده را
قطع کنی؟ آیا منطقاً میتوان حالتی را در نظر گرفت که بشود پدیدهای بدون دخالت
واجبالوجود ایجاد شود؟ حالتی که در آن ،واجبالوجود نه در سر سلسلۀ علتو
معلولهای منتهی به آن پدیده قرار گیرد و نه مستقیماً و همچون انیمیشنساز ،دست
به خلق آن پدیده بزند؟
توجه داشتهباش که ما از آنرو دستبهدامان وجود یک واجبالوجود شدیم که منطقاً
بهاین نتیجه رسیدیم :غیرممکناست پدیدهای بتواند خودبهخود و یا بدون ارتباط با
واجبالوجود بهوجود آید .حال اگر تو بگویی که این امکان وجود دارد پدیدهای خارج از
این قانون بهوجود آید و این ،تنها نیاز به اجازۀ واجبالوجود دارد ،بهاینمعنیست که تو
قبول داری بدون وجود واجبالوجود هم امکان بهوجود آمدن یک پدیده و یا یک جهان و
یا جهانهای متعدد ،وجود دارد.
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واجبالوجود نمیتواند اجازۀ وقوع یک امر غیرممکن را صادر کند و یک پدیده را که به
هرحال ،چه مستقیم و چه غیرمستقیم ،به واجبالوجود نیاز دارد ،از نیازمندی به
واجبالوجود معاف کند.
من فکر میکنم که آوردن عبارت "اجازه از سوی واجبالوجود" ،تنها یک نوع بازی با
کلمات است و نمیتواند قانون علیت را بشکند .حتی اگر قانون علیت بشکند و واجب
الوجود بتواند پایش را کنار بکشد ،همانطور که قبال ً گفتم ،اراده و اعمال ما ،خودبه
خود و بدون نیاز به علت ،سر از عدم برخواهند آورد و باز هم ما مسئول بهوجود آمدن
آنها نخواهیم بود.
پیشنهاد تو در مورد اجازه دادن واجبالوجود به انسانها و اینکه خارج از سلسلۀ
علیت و مستقل از واجبالوجود دست به انتخاب بزنند ،زیرمجموعۀ همان پیشنهاد یک
مکانیسم برای دور زدن علیت و امکان دادن به "اختیار همراه با سلب مسئولیت از
خدا" است که پیشازاین مطرح کردی .همانطور که پیشتر گفتم ،هر مکانیسمی که
پیشنهاد کنی ،در نهایت ،مکانیسمی خواهد بود که باید در چارچوب علیت باشد.
مکانیسمها خصوصیتشان این نیست که علیت را دور بزنند ،بلکه فقط شرح میدهند
پدیدهها چگونه و به چهترتیبی پشتسرهم قرار میگیرند تا پدیدۀ نهایی ایجاد شود».
مؤمن « :درستاستکه محصول استدالل منطقی ،جبر است؛ ولی ما جبر را وجدان
نمیکنیم ،یعنی آنرا حس نمیکنیم .کسی که جبر را اثبات میکند ،وجداناً با پیش
فرض اختیار زندگی میکند .بااینحال ،اختیار ،که ما بهراحتی و با علم حضوری آنرا
میفهمیم ،قابل اثبات فلسفی نیست».
ناباور بهگونهای صورتش را به روی کف دستش تکیه داد و به مؤمن نگاه کرد ،که
نشان میداد حوصلهاش از چیزی سررفته و دیگر انرژی ادامه دادن ندارد.
مؤمن گفت « :چرا اینطوری نگاه میکنی؟ مگر جز ایناست که میگویم؟ »
ناباور « :گفتم که ...منظور از جبر ،جبر روانی و احساس اجبار و اکراه نیست .وقتی
سلسلۀ علل و یا انیمیشنساز و یا تصادف و یا هر علت بیرونی دیگری ،پدیدۀ "من
میل دارم" و "من اراده میکنم" و "من انجام میدهم" را میسازد ،مسلم است که
در چنین شرایطی ،من باید اختیار را وجدان کنم و با تمام وجود حس کنم که میل ،میل
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من است و اراده ،ارادۀ من است و عملم هم مطابق میل و ارادهام بوده است .در هیچ
یک از اینها نباید هم ،جز اختیار را وجدان کنم.
اصال ً اختیار یعنی اینکه:
من میل به الف دارم؛
من اراده به انجام الف میکنم؛
من عمل الف را انجام میدهم.
جبر علی میگوید که هر سۀ این منها ،مستقیم یا غیرمستقیم ،توسط واجبالوجود
بهوجود میآیند .بنابر نتایج برهان علیت ،اینطور نیست که واجبالوجود فقط "میل"
مرا خلق کند و لذا من نسبت به "میل" ،احساس بیگانگی کنم ،بلکه اینطور است که
واجبالوجود یا طبیعت و یا هر اسمی که روی آن میگذاری" ،من میل دارم" را خلق
میکند .یعنی آن "نفس" یا "من" یا "آگاهی" را که در حال میل داشتن است خلق
میکند .بنابراین تعجبی ندارد که تو هیچگاه نسبت به "میل" خودت احساس بیگانگی
نکنی و آنرا تحمیلی از بیرون نپنداری.
مراقب باش که کاربرد یک لفظ به دو معنا ،تو را به اشتباه نیاندازد؛ باری ،اگر هم
اینطور شود ،تو تنها کسی نیستی که این اشتباه را مرتکب میشود؛ زیرا تقریباً تمام
متفکرینی که مخالف جبر علی هستند ،اصرار عجیبی نشان دادهاند که در بین
مباحثاتشان ،از معنای روانی جبر استفاده کنند و آنرا بهمعنی اکراه و انجام کاری
خالف میل باطنی بگیرند و سپس بگویند که چون چنین نیست ،پس جبر ،منتفیست» .
مؤمن « :خسته شدهام! اجازه بده تا هفتۀ بعد به همۀ آنچه تاکنون گفتیم فکر کنم» .
ناباور« :پس تا هفتۀ بعد »
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ناباور « :نتیجۀ تفکراتت چه شد؟ »
مؤمن  « :من در طول هفتۀ گذشته گرفتار بودم و نتوانستم وقت زیادی برای مطالعه
و تفکر پیرامون بحثمان بگذارم .چطور است دربارۀ چیزهای دیگر صحبت کنیم؟ »
ناباور « :برخالف تو ،من بازهم به نتایج برهان علیت فکر کردم و متوجه نکات بیشتری
شدم» .
مؤمن « :دیگر چه نکاتی؟ »
با در نظر گرفتن واجبالوجود بهعنوان طراح و علت کل پدیدهها ،نتیجۀ دیگری که به
دست میآید ایناستکه کل شروری که در جهان واقع شده ،معلول همان واجب
الوجود است.
خدای تو نمیتواند واجبالوجود برهان علیت باشد ،چراکه در دین اسالم و دیگر ادیان
توحیدی ،سه خصیصه برای خدا برشمرده شده است:
خدا عالم مطلق ،قادر مطلق و خیر مطلق است.
خیر مطلق نمیتواند مرتکب شر شود» .
مؤمن « :صبر کن ببینم! این که گفتی واجبالوجود ،طراح و علت همۀ پدیدههاست را
از کجا آوردی؟ منظورم طراح بودن اوست .چرا فکر میکنی او طراح شرور و اعمال بد
ما نیز هست؟
اینکه او علت شرور باشد ،یکچیز است و اینکه طراح آنها نیز باشد ،یکچیز دیگر
است .اینکه پدیدههای شرارتآمیز نیاز به علت دارند،درست است؛ اما اینکه طراح
آنها نیز همان واجبالوجود باشد ،اینمعنی را به ذهن متبادر میکند که او می
توانسته چیز دیگری طراحی کند اما قصدش شرورانه بوده ،پس شرارت آفریده
است».
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ناباور « :میخواهم چند دقیقه مانند تو ،واجبالوجود را متشخص تصور کنم و سپس
پاسخت را بدهم .وقتی گفته میشود خدا عالم مطلق و خیر مطلق و قادر مطلق
است ،معنیاش ایناستکه خدا میداند که انتخابهایی بهجز خیر هم دارد و می
تواند آن انتخابها را انجام دهد ،اما چون جز خیر انجام نمیدهد ،لذا تنها خیر را انتخاب
میکند .در اینجا معنای طراحی کردن ،در خیر بودن او مستتر است؛ چیزی که نباید از
واجب الوجود سر بزند».
مؤمن « :متوجه منظورت نمی شوم» .
ناباور « :اگر قبول کنیم واجبالوجود ،تنها ،علت بهوجود آمدن پدیدههاست اما طراحی
پدیدهها کار او نیست و هیچ دخالتی در انتخاب پدیدههایی که خلق میکند نداشته ،به
اینمعنیست که او ،مجبور بوده که پدیدهها را اینگونه خلق کند .او نمیتوانسته طرح
دیگری را اجرا کند ،پس خودش مقهور یک نیروی برتر یا قانون برتر از خودش بوده که
مجبورش کرده این شرور و این امیال ،ارادهها و افعال را خلق کند .در اینصورت ،خود
او ،و آنچه اراده کردهاست ،معلول یک طرح بزرگتر است که چارهای جز اجرای آنرا
نداشته.
بهاینترتیب ،او دیگر قادر مطلق نیست؛ بلکه تنها ،مجری یک طرح ازپیش معین شده
است .اگر هیچ چیز نبوده ،ولی این طرح ازپیش معین شده بوده است تا او اجرا کند،
این دو سؤال پیش میآید که آیا این طرح ،خودش از ازل بوده؟ یا اینکه این طرح ،یک
پدیده بوده و کسی آنرا خلق کرده است؟
اگر این طرح از ازل بوده باشد ،پس دو هستی از ازل بودهاند :یکی طرح خلقت جهان و
دیگری ،واجب الوجودی ازلی که "نمیتوانسته" کاری جز اجرای این طرح انجام دهد و
یا "نمیدانسته" که میتواند کاری جز اجرای این طرح هم انجام دهد .چنین واجب
الوجودی ،نهتنها قادر مطلق نیست ،بلکه عالم مطلق هم نیست؛ و خیر مطلق هم
نمیتواند باشد .او چیزی نیست بهجز علت پدیدهها طبق یک طرح ازلی؛ ازلی همچون
خودش.
اما اگر این طرح ،یک پدیده بوده باشد ،الجرم باید علتی میداشته .به علت
بوجودآورندۀ یک طرح ،طراح گفته میشود .آیا این طراح ،چیزی یا کسی جز آن واجب
الوجود است؟
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موحدین ،خدای خود را عالم مطلق میدانند .وقتی آنها به علم خدا اشاره میکنند،
گویی او را صاحب اندیشه و دانای حالتها و طرحهای بیشمار میدانند که باید از
بین آنها یکی را انتخاب و اجرا کند ،وگرنه در برهان علیت ،ما به هیچ گواهی برای
دانا دانستن واجبالوجود ،بهمعنای مذکور ،برخورد نمیکنیم ،چه رسد به اینکه طراح
هم باشد .تنها چیزی که از برهان علیت درمیآید ،ایناستکه "حداقل" یک عدد واجب
الوجود ،پدیدههای جهان را خلق کرده است .اینکه آن ،علم دارد یا نه و این که آن،
قدرت انجام کارهای دیگری دارد یا نه ،هیچکدام ،از این برهان نتیجه نمیشود.
راستی...یک بار دیگر میگویم که من صالح نمیبینم که برای اشاره به واجبالوجود
از ضمیر "او" استفاده کنم .ضمیر "او" برای اشاره به اشخاص است و ما همراه با
اثبات وجود واجبالوجود ،همۀ خصائل و صفات تشخص را که مخصوص پدیدههای
زمانمند و محدودی همچون انسانهاست ،از او سلب کردیم؛ لذا معنی ندارد که از
"ضمیر شخصی" برای آن استفاده کنیم ؛مگر اینکه به واسطۀ آشنایی غلط با آن،
نتوانیم تصور متشخص بودن آنرا از سر بیرون کنیم .بگذریم…
اینکه واجبالوجود ،اول میاندیشد و طراحی میکند و بعد اجرا میکند ،چیزی
نیست که بتوان از برهان علیت نتیجه گرفت؛ بلکه میتوان گفت چنین مراحلی ،از آنجا
که مستلزم تغیر و گونهگون شدن واجبالوجود است ،نباید توسط آن طی شود.
حداکثر چیزی که میتوانیم بگوییم ایناستکه اگر واجبالوجودی وجود داشته باشد،
بدون فکر و بدون سبک سنگین کردن ،خلق میکند و دانش برای آنمعنی ندارد .چنین
واجبالوجودی ،اگر خیر خلق کند ،نباید به آن واجبالوجود ،نام خیر نهاد و اگر شر
خلق کند ،نباید گفت که شایستۀ صفت شرور است .اگر آنگاه که مخلوقی خوب از آن
میبینیم ،عنوان خیر به آن واجبالوجود بدهیم ،بهاینمعنیست که آنرا دارای آگاهی
و نیز اختیار در انتخاب بین خیر و شر دانستهایم و بهنوعی آن را به عنوان طراح پدیده
های خیر شناختهایم .بهاینترتیب ،مشاهدۀ هر پدیدۀ شر نیز ما را ملزم میکند که
واجبالوجود را مخیر به انتخاب شر و طراح پدیدۀ شر بدانیم.
من همچنان شک دارم حتی بتوان از کلمۀ دانا برای واجبالوجود استفاده کرد ،چراکه
این کلمه برای حالتی انسانی و حیوانی استفاده میشود .دانش مجموعه تصورات
درست و نادرست ذهنی ماست که ممکن است با واقعیات بیرونی ،همخوانی داشته
باشد یا نداشته باشد .این تصورات ممکن است محصول اطالعات رسیده از حواس ما
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باشد و یا برساختۀ ذهن خودمان باشد .در هر دو حالت ،اینتصورات ،محدودیتهای
خاص خود را دارند و فراخوانی آنها در ذهن ،یک فرایند زمانمند است و انتخاب یکی از
آنها و تصمیمگیری برای اجرای آن تصور نیز ،یک فرایند زمانمند است و جز با قطار
شدن پدیدههای پیدرپی در ذهن ما و بیرون از ذهن ما ،حاصل نمیشود؛ لذا نمی
توان هیچیک از این مراحل را برای واجبالوجودی که نه میتواند محدودیت داشته
باشد و نه میتواند زمانمند و قابل تغییر باشد پذیرفتنی دانست.
استفاده از مفهوم دانش و یا طراحی و تفکر و یا اندیشه برای واجبالوجود ،بیمعنی
خواهد بود .کاربرد کلمهای که برای حاالت ذهنی انسانی و یا حیوانی ساخته شده،
نمیتواند اطالعات درستی را دربارۀ واجبالوجود به مخاطب ما منتقل کند بلکه ذهن
مخاطب را کامال ً از حقیقت منحرف میکند چنانکه نه تو و نه دیگر مؤمنین نمیتوانید از
بکار بردن ضمیر "او" برای خدایتان دست بکشید ،ولو اینکه پس از درک برهان علیت،
بهاین نتیجه نیز برسید که البد خدایتان همان واجبالوجود است و متشخص نیست.
در فرهنگ اسالمی آنقدر از صفات انسانی برای خدا استفاده شده ،که شاید حتی یک
آن نمیتوانید او را متشخص تصور نکنید .مثال ً خدای دین اسالم دارای صفت منتقم
است که نمیتواند یکی از صفات واجبالوجود باشد .پر واضح است واجبالوجودی
که علت تمام امیال و ارادهها و اعمال ماست معنی ندارد که از کسی یا چیزی غیر از
خودش انتقام بگیرد؛ چون کسی یا چیزی جز خود واجبالوجود در ایجاد پدیدهها
عاملیت ندارد ،چهرسد بهاینکه شخصیت انتقامجو هم داشته باشد و حدود و
کیفیاتش به او اجازه ندهد که بتواند از کنار اعمال بندگانش بیتفاوت عبور کند» .
مؤمن « :بههرحال برای وصف خدا الزم است از کلماتی که برای ما معنی دارند
استفاده کنیم .در عینحال الزم است توجه داشته باشیم که این کلمات بهمعنای
متعارف آن نیستند و فقط جهت تقریببهذهن کردن یک مفهوم واالتر بهکار میروند.
توجه داشتهباش در دین اسالم بر روی اینکه هیچچیز مانند خدا نیست تأکید فراوان
شده است تا مخاطبان به اشتباه نیفتند» .
ناباور « :اینرا پیشتر هم گفتی .اینکه در جایی تأکید شود هیچچیز مانند خدا نیست
و در جای دیگر او را سریعالرضا بخوانند ،حاکی از تناقض نیست؟
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رضایت ،یک حالت روانیست و سرعت در رضایتمندی ،تنها نشان از تغیر در حاالت خدا
دارد و حتی بر زمانمند بودن این تغیر هم تأکید میکند و ظاهرا ً سرعت آنرا با سرعت
راضی شدن موجودات دیگر مقایسه میکند و او را دارای سرعت نسبی بیشتر
دانسته و در بین کسانی قرار میدهد که با سرعت بیشتری راضی میشوند .اینها
همگی قابل مقایسه بودن خدا را با موجوداتی نشان میدهد که قرار است به هیچ
کدامشان شبیه نباشد.
من از مشاهدۀ چنین مواردی ،یکی از این دو نتیجه را میگیرم:
 -5منظور از "لیس کمثله شیء" ،این نبوده که او مطلقاً شبیه هیچ موجود دیگری
نیست ،بلکه منظور این بوده است که هیچ موجودی به پای او نمیرسد؛ یعنی او
شباهتهای نسبی با دیگر موجودات دارد ،اما هر صفتی را در حد اعالی خود دارد .اگر
دیگران بزرگند ،او بزرگترین است .اگر دیگران قوی هستند ،او قویترین است .اگر
دیگران عالماند او عالمترین است .اگر دیگران باهوشند و تصمیمهای زیرکانهای می
گیرند ،او زیرکترین است.
اگر این نتیجهگیری درست باشد" ،لیس کمثله شیء" بهاینمعنی بودهاست که هیچ
کس به حد او نمیرسد؛ نهاینکه او مطلقاً صفات موجودات مخلوق خود را ندارد و
هستی کامال ً دیگرگونهای دارد.
-0اگر فرض را بر این بگذارم که منظور از "لیس کمثله شیء" این بوده که او اصال ً و
ابداً صفات پدیدههایی چون انسان را ندارد ،نتیجۀ دوم برایم حاصل میشود و آن این
استکه با توجه به انبوه صفات انسانی که برای او برشمرده شده است ،این دین ،در
توصیف خدای خود دچار تناقض شده است و آورندۀ دین ،شبیه دیگر انسانهای هم
عصر خود ،خدایش را متشخص و انسانگونه فرض میکرده؛ اما میخواسته او را از
بعضی صفات پاالیش کند و باالخره روزی به این نتیجه رسیده که خدایش نمیتواند
شبیه هیچ پدیدۀ دیگری باشد .یعنی شناخت پیامبر اسالم از واجبالوجود ،به مرور
بهبود پیدا کرده و اینهمه توصیفات ضد و نقیض ،گویای تاریخچۀ انسانی این تحوالت
است.
بههرحال چه واجبالوجود  ،طراح پدیدهها باشد ،چه بدون طراحی و اندیشه خلق
کند ،میتوان نتیجه گرفت که پدیدههای شر نیز ،تمام و کمال ،معلول او هستند .فرض
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انطباق واجبالوجود با خدای ادیان توحیدی ،که قرار است خیر مطلق باشد ،غیرممکن
است» .
مؤمن « :اگر تو در مورد مسئلۀ جبر علی دچار خطا شده باشی ،قضاوتت در مورد
شرور بودن خدا هم دچار اشتباه میشود .مراقب باش که مسئلۀ جبر و اختیار هنوز
حل نشده است و فالسفۀ زیادی طرفدار اختیار هستند؛ بهاینلحاظ اگر "اختیار"
واقعیت داشته باشد ،شرور انسانی پیشآمده در جهان به گردن خدا نیست و او
همچنان میتواند هم عالم مطلق و هم قادر مطلق و هم خیر مطلق باشد و هیچ
خللی در جمع این سه صفت و دیگر صفات واجبالوجود وجود نداشته باشد» .
ناباور لبخندی زد و پس از مکثی کوتاه و زدن چند ضربه با نوک خودکار بر روی کاغذ به
مؤمن نگاه کرد و گفت « :من فکر میکردم قرار است خودمان و با عقل خودمان به
نتیجه برسیم .اگر قرار باشد منتظر شویم تا عقالی جهان بر سر مسئلۀ جبر و اختیار
به یک رای واحد برسند ،فکر میکنی چند سال باید صبر کنیم؟ آیا میخواهی حواله
به هرگز بدهی؟ آیا تا زمانی که همۀ دنیا به یک نتیجۀ واحد برسند ،دینداریات را به
حالت تعلیق درمیآوری و دست از تدریس درس دینی میکشی؟ یا برعکس ،ایمانت
را حفظ میکنی و تدریس را هم ادامه میدهی؟
آیا واقعاً معطل ماندن تا حصول نتیجهای همگانی و جهانی بر سر جبر و اختیار را
منطقی میدانی؟ یا فقط میخواهی که این ترفند را برای حفظ ایمانت بکار بری و
جلوی مرا بگیری تا از برهان علیت خودت بر علیه دین و خدای خودت استفاده نکنم؟ »
مؤمن « :راستش این حرف از دهانم پرید و قبال ً دربارهاش صحبت کرده بودیم .زیاد
جدی نگیر .منتظر شدن تا اجماع همۀ متفکرین برسر یک نتیجۀ واحد ،معقول نیست».

ناباور « :فکر میکنم اگر بخواهم صفات خدای دین تو را بر اساس نتایج برهان علیت
محک بزنم ،چند هفتۀ دیگر هم باید بنشینی و به موارد متناقضی که پیدا میشود
گوش کنی.
حاال وقت آناستکه بگویی آیا تو در هر حالت به نتایج برهان علیت پایبند هستی یا
نه؟ آیا تو اگر برهان علیت به اثبات وجود یک علتاول منتهی شود ،آن را محکم و
عقالنی میپنداری و همین یک نتیجه را بهنفع دینت مصادره می کنی ولی چنانچه
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نتایج دیگر و بالفصل این برهان نشان دهند علتاول و خدای دینت ،همصفت نیستند و
جزای آخرت ،غیرممکن است و واجبالوجود ،خیر مطلق نیست ،دیگر به این نتایج
وقعی نمیگذاری و رویت را برمیگردانی و میروی تا ایمانت را به چنین دینی حفظ
کنی؟
تو با شور و هیجان زیادی از هستی و عدم صحبت کردی و قدمبهقدم پیش رفتی تا
نهایتاً با اطمینان فراوان به وجود علتالعلل رسیدی .چرا بقیۀ نتایج این برهان که در
همان زمان ،با اثبات علتالعلل ،فوران میکنند را اینقدر سرسختانه کنار می
گذاری؟»
مؤمن « :من قصد ندارم سرسختی بهخرج دهم؛ اما با همۀ وجود به درستی و
حقانیت معاد و خیر بودن خدا اعتقاد دارم و مطمئن هستم که جوابی برای گفتههای
تو و استداللهایت وجود دارد که سعی میکنم در جلسات بعد ،آنها را بیابم و بگویم.
هفتۀ بعد به صحبتمان ادامه میدهیم» .
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ناباور « :خوب رفیق ...من منتظر پاسخی که به دنبالش رفتی هستم» .
مؤمن « :شاید فعال ً نتوانم پاسخ عقلی و فلسفی برایت بیاورم ،اما بههرحال معجزه
ای مانند قرآن را نمیتوانم ندیده بگیرم» .
ناباور « :چرا فکر میکنی قرآن معجزه است؟ »
مؤمن « :چون هیچکس نمیتواند کتابی و گفتهای مانند آن بیاورد و هیچ خطایی و
تناقضی که حاکی از انسانی بودنش باشد در آن وجود ندارد» .
ناباور « :اتفاقاً در مورد همین مسئلۀ جبر و اختیار  ،در قرآن تناقض وجود دارد» .
مؤمن « :چه تناقضی؟»
ناباور « :در بعضی آیات قرآن ،انسان مسئول اعمالش معرفی شده و او را دارای
اختیار و آزادی در انتخاب سرنوشتش معرفی کردهاست و در بعضیدیگر گفته شده
که سرنوشت انسان و حتی اینکه هدایت شود یا گمراه گردد به خواست خداست و
تالش هیچکس در برابر خواست خدا به جایی نمیرسد.1
بهعالوه ،اشکاالت تناقضی دیگر و نیز خطاهای علمی فاحشی در قرآن وجود دارد» .2
مؤمن « :بیا اینها را که گفتی بررسی کنیم» .

 1این آیات که بیشترشان مکی هستند ،از اختیار سخن میگویند و انسان را در قبال اعمالش مسئول میدانند :یونس-99-14-44-41-55-46 :
—155اعراف—142-155:انعام—164-154-154-25:هود—111-151:نساء—145-111-51:نحل—111:اسرا-56-12-16-11-15:
—54کهف—49:انبیاء—94:نمل—95-21-24:قصص—54:عنکبوت—6:روم—44:لقمان—55:سجده—12:سبا—44-55-41:فاطر—15:
یس—14:صافات—59:زمر—25-2:مؤمن—45-12:فصلت—46:شوری—11:جاثیه—45-44-11-14:احقاف—19:طور—41-16:
نجم—41-45-59-51:واقعه—44:مزمل—45:مدثر—55:قارعه—9-5-2-6:بقره141-159:
این آیات که بیشترشان مدنی هستند ،از جبر سخن میگویند و سرنوشت انسان را از پیش محتوم میدانند و این مفهوم را گاهی به صراحت و گاهی
به طور ضمنی ادا میکنند :بقره—454-461-415-411-442-445-415-414-144-151-95-45:آل عمران-25-42-45-52-46-15-6:
—129-114-141نساء—155-116-49-45:مائده—64-14-45-45-15-12:رعد—59-51-42:حج—15:نور—41-45-51:محمد-4:
—55فتح—14:حدید—49-41:دهر—51-55-45:حشر—5:تغابن—15:طالق14-5:
 2پیشتردر کتاب مغلطههای روحانیون ،چند مورد از تناقضها و خطاهای علمی و دستورات خالف اخالق در قرآن را مورد بررسی قرار دادهام.
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ناباور « :عالقهای به بحث دربارۀ آنها ندارم زیرا شما مسلمانها معموال ً توجه ندارید
که معنی معجزه چیست و با قرآن بهعنوان معجزه برخورد نمیکنید و در آخر میگویید
ما نمیدانیم حقیقت دربارۀ قرآن چیست و نمیتوانیم دربارۀ کتاب خدا قضاوت کنیم و
علما باید نظر بدهند و .....خالصه در نهایت بدون نتیجهگیری ،راهتان را میکشید و می
روید» .
مؤمن « :البته که ما قرآن را معجزۀ پیامبر میدانیم .چطور میگویی آن را معجزه نمی
دانیم؟ »
ناباور « :لطفاً خوب توجه کن! ...معجزۀ یک مدعی پیامبری ،همان دلیلی است که قرار
است ما را متقاعد کند و دیگر شکوشبههای برای ما باقی نگذارد که مدعی ،راست
میگوید» .
مؤمن « :همینطور است .ما هم جز این فکر نمیکنیم» .
ناباور « :آیا وقتی کسی ما را مخاطب قرار میدهد و برای ما شروع به آوردن دلیل و
بینه میکند ،من و تو این حق را برای خود قائل هستیم که با عقل و شعور خود ،دالیل
و شواهد او را بررسی کنیم یا خیر؟ »
مؤمن با لحنی حاکی از اطمینان گفت « :البته که این حق را داریم» .
ناباور « :آیا ما حق داریم هرگاه دالیل و شواهد او را متقاعد کننده نیافتیم ،آنها را
غیرقابلقبول بدانیم ،یا خیر؟ »
مؤمن « :بله حق داریم» .
ناباور « :ولی غالب مسلمانان با این دیدگاه به قرآن نگاه نمیکنند .از یکطرف می
گویند که این کتاب ،معجزۀ پیامبر است؛ پس انتظار میرود برای خود ،این حق را قائل
باشند که بتوانند بر اساس عقلودانش خودشان این معجزه را محک بزنند تا ببینند
متقاعد میشوند یا نه؛ اما از طرف دیگر بهمحض اینکه مشکلی در آن میبینند و یا
تناقضی در قرآن به آنها نشان داده میشود ،حتی اگر نتوانند با عقلودانش
خودشان پاسخی برای تناقض بیابند ،ایمانشان را بهصورت معلق در نمیآورند ،بلکه
میگویند حتماً در قرآن تناقضی نیست و حتماً علما راه چارهای برای آن دارند و حتماً
عقل ما نمیرسد» .
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مؤمن « :مگر نباید صبر کرد تا دید علما چه میگویند؟ اینکه رویکرد غیر عاقالنهای
نیست» .
ناباور « :تا منظورت از صبر کردن چه باشد؛ اگر منظورت این باشد که با صبر و حوصله،
سخنان علمای موافق و مخالف را مطالعه کنیم تا حتیالمقدور نکتهای مغفول نماند و
طی این مدت به الهی بودن قرآن و نبوت محمد ،نه با ایمان ،بلکه با شک و تردید نگاه
کنیم ،چنین رویکردی غیرعاقالنه نیست .درواقع این رویکردی است که ما نسبت به
همۀ امور غیرمقدس و غیرایمانی داریم .اگر تا دیروز از بابت چیزی مطمئن بودهایم اما
امروز دلیل قابل تأملی برعلیه آن مشاهده کنیم ،اطمینان ما تبدیل به تردید میشود.
ولی اگر منظورت از صبر کردن این باشد که منتظر بمانیم همۀ علمای اسالم اعتراف
کنند که اشکالی در قرآن وجود دارد و در طول مدت این انتظار ،ایمانمان را هم حفظ
کنیم ،این رویکرد عاقالنه نیست؛ و ظاهراً نگاه تقدیسی مسلمانان به قرآن باعث می
شود در عمل ،چنین روشی را پیش بگیرند؛ اگرچه چیز دیگری ادعا کنند.
بههرحال قرآن بهعنوان معجزهای برای تکتک انسانهاست ،چراکه محمد برای
متقاعد کردن هر انسان ،به تناسب عقلوهوش او ،معجزه و دلیل جداگانهای نیاورده
است؛ پس همین قرآن باید تکتک انسانها ،با هرمیزان از عقل وهوش و دانش و با
هر زبان را متقاعد کند .هر انسانی که سؤال کند" :از کجا بفهمم محمد پیامبر بوده"،
در پاسخش گفته خواهد شد" :این کتاب ،گواه پیامبری اوست"؛ یعنی "هر انسانی"
حق دارد خودش با عقلوهوش خودش ،در مورد اعتبار این گواه ،قضاوت نماید .اگر
معنایش جز این بود ،در پاسخ بعضی از افراد گفته میشد :برای متقاعد شدن شما
گواهی وجود ندارد.
اگر قرار است این قرآن دلیل ایمان من و تو باشد ،پس هم میتواند مرا متقاعد کند و
هم میتواند تو را متقاعد کند .اگر من ببینم که تو متقاعد شدهای ،نباید قبول کنم که
این گواه ،متقاعدکننده است .شاید تو اشتباه کرده باشی.
اینکه علمای اسالم بگویند قرآن معجزهای متقاعدکننده است ،نمیتواند دلیل شود
که من حق بررسی را از خودم سلب کنم و به اینکه اشکاالتی بیجواب در آن پیدا
کردهام بیاعتنا باشم و راهم را بکشم و بروم و به ایمانم به "آسمانی بودن قرآن"
ادامه دهم.
114

هفتۀ چهاردهم  :قرآن چیست؟ معجزه یا امر مقدس؟

غالب مسلمانان ،حق بررسی و ارزیابی قرآن را از خود میگیرند و بهجای اینکه اول
بررسی کنند و سپس به معجزۀ الهی بودن قرآن ایمان آورند و حق بررسی مجدد و
مجدد را تا پایان عمر برای خود محفوظ نگه دارند ،بدون حتی یکبار خواندن کامل آن و
واکاوی و موشکافی به قصد یافتن موردی از خطا و تناقض در آن ،از ابتدا ،معجزه
بودن آن را به معنی مقدس و الهی بودن آن میپذیرند و هر اشکالی هم که در قرآن
به آنها نشان داده شود ،از کنارش میگذرند» .
مؤمن « :چه اشکالی دارد که پیشاز خواندن کامل قرآن ،و تنها با شنیدن آیاتی از آن،
به الهی بودن آن ایمان آوریم؟ هر کسی به شکلی متقاعد میشود .شاید کسی فقط
با شنیدن چند آیه و توجه به سبک منحصربهفرد قرآن ،آنرا الهی بیابد» .
ناباور « :سبک منحصربهفرد یک کتاب ،دلیلی بر غیرانسانی بودن منشأ آن نیست و
شاهکارهای ادبی متعددی در جهان ،علیرغم تالش برای تقلید از آنها ،همچنان
منحصربهفرد ماندهاند .اصوال ً خطکش استاندارد شده و قابل اعتمادی برای اندازهگیری
یک متن ازلحاظ سبک و اسلوب ،جهت قضاوت در مورد الهی بودن یا نبودن آن وجود
ندارد؛ بااینحال ،من به کسیکه تنها بهدلیل غلیان احساساتش ،پساز شنیدن چند
جمله از یک متن ،متقاعد میشود آن متن از جانب خداست ،خرده نمیگیرم .اما او
نباید فراموش کند که هنوز همۀ آنرا وارسی نکرده و الزم است همیشه این حق را
برای خود حفظ کند تا بهمحض برخورد با اشکالی از جنس اشکاالت انسانی ،بتواند به
الهی بودن آن تردید کند .مسلمانان این حق را از خود سلب میکنند.
معجزه تا وقتیکه نام معجزه دارد ،حق بررسی آن ،تردید در آن ،و رد آن محفوظ است؛
درحالیکه بین مسلمین ،قرآن مقدس است و هر چیز مقدس ،خارج از دسترس نقد و
ارزیابی قرار میگیرد و این تناقضی در اعتقادات و رفتار مسلمین است» .
مؤمن « :من متوجه نمیشوم؛ طبیعی است که وقتی چیزی به عنوان معجزۀ الهی
شناخته شود ،مقدس هم بشود .وقتی بفهمیم که قرآن کالم خداست ،طبعاً باید برای
جمالت آن حقانیت و حرمت قائل شویم» .
ناباور « :باالخره معجزه؟ یا معجزۀ الهی؟ کدامش؟ این دو با هم فرق دارند و دارای دو
بار معنایی متفاوتند .باید گفت ظاهراً در نفس معجزه دانستن یک "متن" ،با تناقض
روبهرو میشویم ،چه این متن ،قرآن باشد چه هر متن دیگری باشد.
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اگر یک متن بهعنوان معجزه به ما معرفی شود و معنی کلمۀ معجزه در اینجا این باشد
که این متن ،گواه و مدرکی است از سوی یک مدعی که الزم است مخاطب ،آنرا
ارزیابی و موشکافی کند تا به صحتوسقم ادعای مدعی پی ببرد ،این حق ،همواره
برای مخاطب معجزه باقی میماند که خودش صحتوسقم جمالت و مفاهیم آن متن
را تشخیص دهد .حق راستیآزمایی ادعای مدعی از طریق بررسی گواه ،همراه با
ارائۀ گواه ،به مخاطب داده میشود .او بدون داشتن این حق ،نمیتواند این گواه و
مدرک را ارزیابی کند .در اینجا این متن ،حکم گواه و مدرکی را دارد که ارائه شده است
و مخاطب ،حکم قاضی بررسی کنندۀ گواه و مدرک ارائه شده را دارد.
اما اگر یک متن بهعنوان معجزه به ما معرفی شود و معنی کلمۀ معجزه در اینجا این
باشد که این متن ،پیشتر الهی بودنش ثابت شده است ،طبعاً مخاطب ،حق ارزیابی و
موشکافی متن جهت کشف صحتوسقم جمالت و مفاهیم آن را ندارد و باید هرآنچه
در آن است بپذیرد .در اینجا این متن ،حکم قانون و یا حقیقت محض را دارد و مخاطب،
حکم مجری قانون را دارد.
ظاهراً اگر یک متن ،هم بهعنوان معجزه معرفی شود و هم بهعنوان حقیقت و قانون
مقدس معرفی شود ،مخاطبین ،در دام مغالطۀ اشتراک لفظی میافتند .در اینحالت،
کلمۀ معجزه به دو معنی کامال ً متفاوت بهکار میرود؛ یکی به معنی گواه و آزمون و
دیگری به معنی امر مقدس.
اگر قرآن برای من یک کتاب مقدس است و آنرا دور از دسترس عقل و قضاوت خویش
قرار میدهم ،پس باید ببینم چگونه نبوت محمد به من ثابت شده است که پساز آن،
او را و کتابش را الهی و مقدس دانستهام؛ آخر من که هرگز قرآن را به عنوان گواه،
بررسی و زیر و رو نکرده بودم! من که هیچگاه قرآن را جملهبهجمله ،به قصد یافتن
خطایی انسانی در آن ،مورد کندوکاو قرار نداده بودم.
اگر خدایی در کار باشد و آن خدا برای متقاعد ساختن من گواه و مدرکی بفرستد ،به
اینمعنیست که به من حق میدهد شروع به بررسی آن کنم؛ و به من حق میدهد
که متقاعد بشوم یا نشوم؛ و به من حق میدهد که اگر امروز ،بنا به شرایط و
اطالعات امروزم ،متقاعد شدم و فردا ،بنا به شرایط و اطالعات فردایم ،دوباره شک
کردم ،بتوانم پی شک خود را بگیرم و مرا بهخاطر این شکهایم عذاب نکند .اما
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مسلمانان در دل خود از همان خدا میترسند و جرأت شک کردن در قرآن را بهخود
نمیدهند.
معجزه ،گواه صدق یا کذب مدعی پیامبریست .حق بررسی این گواه ،همواره وجود
دارد؛ درحالیکه "امر مقدس" ،قابل بررسی و ارزیابی محسوب نمیشود .هرکه به
"گواه" به عنوان "امر مقدس" نگاه کند ،شأن گواه بودن آن را ندیده گرفته است.
"امر مقدس" ،شأن "گواه" ندارد و "گواه" ،شأن "امر مقدس" ندارد.
گواه چیزیست که از لحاظ روانی ،اجازۀ ارزیابیاش را بهخود میدهیم ،اما امر مقدس
چیزیست که از لحاظ روانی ،اجازۀ ارزیابیاش را به خود نمیدهیم.
از کودکی ،قرآن بهعنوان امر مقدس در ذهنمان جای میگیرد و لذا توانایی معجزه
دیدنش را از دست میدهیم و به آن همچون معجزهای که باید صدق و کذبش بررسی
شود نگاه نمیکنیم .درست درجاییکه خطا یا تناقض و یا هر خصوصیت حاکی از
"انسانساخته بودن" در قرآن ببینیم ،بهجای آنکه طبق روال منطقی ،بر روی آن
متمرکز شویم و آنرا همان نقطه ضعفی بدانیم که قرار بود به دنبالش باشیم ،به
راحتی از کنارش می گذریم و سعی در توجیه آن داریم و اگرهم توجیهی نیابیم ،بدون
اینکه در دین و ایمانمان خللی وارد شود ،تا آخر عمر ،ندیده میانگاریمش.
بههمین دالیل باید گفت که یک متن که قرار است مقدس باشد ،نمیتواند به عنوان
معجزه و گواه و آزمون راستیآزمایی نبوت انتخاب شود .جانبهدربردن تناقضات و
خطاهای انسانی متعدد قرآن از تیغ نقد و موشکافی ،در طی چهارده قرن گذشته،
بیشاز هرچیز ریشه در همین نگاه دوگانه و متضاد دارد و این نگاه دوگانه نیز ریشه در
انتخاب یک "متن" بهعنوان گواه راستیآزمایی نبوت دارد؛ متنی که درعینحال باید به
دلیل تقدسش ،هیچ چونوچرایی در آن نکرد .در هر دینی که یک متن ،هم بهعنوان
متن مقدس و هم بهعنوان معجزه و گواه معرفی شده باشد ،همین مشکل وجود
دارد.1
اکنون و در حال حاضر ،تو نهتنها دالیل عقلی برای اثبات خدای اسالم و معاد اسالم
نداری ،بلکه دالیل عقلی و فلسفیات ،هم خدای اسالم و هم روز جزا را رد میکنند.

 1در دین بهایی نیز همین نگاه دوگانه به کتاب "اقدس" وجود دارد.
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توجه داشتهباش که نتایج برهان علیت ،نسبت به وجود خدای دین تو و روز جزا ،که از
ارکان اعتقاد دینی توست ،سکوت پیشه نمیکنند تا تو اگر بخواهی ،ایمانت را حفظ
کنی و اگر نخواهی ،دست از ایمانت بکشی .برهان علیت ،مستقیماً دین تو و
جهانبینی تو را مخالف عقل و منطق میداند و اجازه نمیدهد که نسبت به وجود
خدای دینت و برپایی آخرت ،حتی موضع "الادری" و "نمیدانم" اتخاذ کنی .اگر تا پیش
از برهان علیت میتوانستی بگویی" :نمیشود با اطمینان و با دالیل عقلی از نبودن
خدا و معاد صحبت کرد و مجازیم در اینباب ،سلیقهای عمل کنیم ،".بعد از برهان علیت
باید بگویی" :میدانم نه خدای متشخص ادیان وجود دارد و نه روز حساب ".دیگر راه
بر باور سلیقهای بسته است.
یگانه معجزهای را هم که اعتقاد داری برای ادعای پیامبرت وجود دارد ،اصال ً به چشم
معجزه نگاه نمیکنی و بهلحاظ روانشناختی ،آمادگی بررسی و ارزیابی منصفانۀ آن را
نداری؛ لذا اگرهم آنرا ارزیابی کنی و با اشکالی در آن برخورد کنی ،ناخودآگاه اولین و
سطحیترین پاسخی که به ذهنت خطور کند را بهعنوان توجیه ،میپذیری و اگرهم
جلوتر بروی ،نمیتوانی به نتایج ارزیابیات پایبند باشی.
اکنون وقت آناستکه قبول کنی حق تدریس این دین را به بچهها نداری و باید دست
از این کار بکشی تا کاری شرافتمندانه کرده باشی .من نمیگویم دست از ایمانت
بکش .من میگویم دست از تبلیغ و تدریس ایمانت به کودکان بکش؛ حتی به فرزند
خودت .تو با تدریس و تبلیغ درس دینی به فرزندان خودت و دیگران ،آنها را به ورطۀ
قبول ناموجه عقاید غلط و بعضاً مضر و غیرعقالنی و گاهی غیراخالقی دین می
کشانی و باعث میشوی که در این سن حساس ،باورها و احکام دینی را مقدس
بدانند و بدون توان ارزیابی آنها ،همگی را چشمبسته بپذیرند و سپس متعصبانه
پیروی کنند.
این کودکان ،معموال ً در سالهای بزرگسالی ،همچنان به حفظ باورها و پیروی احکام
مقدس شدۀ دینشان ادامه میدهند و از آنجاییکه معموال ً دلیل عقالنی و موجهی
برای باورهایشان ندارند ،ممکن است از انتقادهایی که به ایشان میشود،
سرخورده و گاهی عصبانی شوند و ایبسا بعضی از آنها به جان مخالفانشان بیافتند
و آنها را قلعوقمع کنند تا دیگر صدای انتقاد و مخالفتی نشنوند و بعضی دیگر پیوسته
التماس کنند که" :لطفاً به اعتقادات ما احترام بگذارید"؛ زیرا نه دلیل موجهی برای
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درستی باورهایشان دارند و نه توان روانی دلکندن از آنها را .در آنزمان ،آنها نمی
دانند ،و یا دیگر نمیخواهند بدانند ،که امثال تو بودهاند که این بال را و بالهایی خیلی
بیشتر از این را ،با نیتی خیرخواهانه ،بر سرشان آوردهاند».
مؤمن « :تو چگونه با این اطمینان میگویی که باید دست از تدریس ،یا بهقولتو تبلیغ
بکشم؟ آیا فکر میکنی با عقل ناقص من و تو و این چند جلسه بحث ،میتوان به این
نتیجه رسید که دین اسالم یک دین الهی نیست و یا معادی در کار نیست؟
آیا چون تو فکر میکنی تناقضی در قرآن هست و فرضاً من نمیتوانم جوابی برای این
ادعای تو بیابم ،بهاینمعنیست که واقعاً تناقضی در قرآن هست و این کتاب نمیتواند
از جانب خدا باشد؟ »
ناباور « :من هر دلیلی برای تو بیاورم و تو نتوانی آن دلیل را رد کنی ،نهایتاً به نقاط
ضعف درک و معرفت من و نوع بشر اشاره خواهی کرد و لیستی بلندباال از راههای
"غیر مطمئن" کشف حقیقت برای من تدارک خواهی دید» .
مؤمن « :مگر دروغ میگویم؟ مگر جزایناست که راههای کشف حقیقت ،بسیار
نامطمئن هستند و نمیتوانیم از باب واقعیت داشتن هیچکدام از تصوراتمان مطمئن
باشیم؟ مگر جز ایناست که نمیتوان از بابت نتایج چند هفته بحث فلسفی مطمئن
بود؟ »
ناباور « :تو راست میگویی؛ اما یادت باشد آنکه "ایمان" دارد تو هستی نه من.
تو اگر به نامطمئن بودن راههای معرفت و شناخت بشری اعتقاد داری ،چگونه دربارۀ
راستی ادعای پیامبر دینت مطمئنی؟ چگونه در اینباب به ایمان رسیدهای؟
تکتک دالیل مرا غیرمطمئن میدانی؛ اما تکتک دالیل خودت را هم از همین زاویه
نگاه کردهای؟
فکر میکردی که برهانهای عقالنی مطمئنی برای اثبات وجود خدای اسالم و نبوت و
معاد داری .وقتی با همان عقل خودت دیدی که نتیجۀ برهانت برعکس شد و دالیل
عقالنی ،نهتنها خدا و معاد دینت را اثبات نمیکنند بلکه رد میکنند ،یادت آمد که
استفاده از عقلت راه درستی برای معرفت نیست؟
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فکر میکردی قرآن معجزهایست برای اثبات الهی بودن دین اسالم؛ اما وقتی دیدی
میتوان با بررسی عقالنی ،نتیجهای دیگر دربارۀ قرآن گرفت ،یادت آمد که ما نمی
توانیم با اطمینان دربارۀ الهی نبودن قرآن رأی صادر کنیم؟ چطور پیشازاین می
توانستی با اطمینان دربارۀ معجزۀ الهی بودن قرآن رأی صادر کنی و به ایمانی خلل
ناپذیر دستیابی؟ وقتی رأی به معجزۀ الهی بودن قرآن میدادی ،عقلودانش تو ناقص
و ناکافی نبود؟ حاال ناقص و ناکافی شد؟
یادت باشد که ایمان تو قرار است بر همان لیست بلندباالی "ناتوانیهای بشر برای
نیل به حقیقت" استوار شود؛ پس اصال ً هرگز نباید ایمانی بهوجود آید.
شرافتمندانه نیست چیزی را که نمیتوان به آن ایمان داشت ،اینچنین با اطمینان در
سر کودکان خودت و دیگران فرو کنی» .
مؤمن به ساعتش نگاه کرد و گفت من امروز کاری دارم و باید زودتر بروم .اگر موافق
باشی هفتۀ دیگر همدیگر را ببینیم» .

هفتۀ بعد و هفتۀ بعد از آن ،مؤمن گفت که نمیتواند بر سر قرار حاضر شود.

پساز آن هیچگاه یکدیگر را ندیدند.
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ناباور در حال مطالعه بود که فرزندش آمد و گفت  « :پدر! معلم دینی ما ،آقای مؤمن ،
میگفت بهعقیدۀ مسلمانان ،خدا برای مجازات افراد گناهکار ،جهنمی ساخته که در
آن یک آشامیدنی داغ به نام حمیم به آنها خورانده میشود» .
ناباور با تعجب به پسرش نگاه کرد و پرسید  « :آقای مؤمن دقیقاً چه گفت؟ »
پسرش جواب داد  « :در جهنم آشامیدنی» ...
ناباور بهمیان حرف پسرش پرید و گفت  « :نه ،نه ...منظورم این قسمت نبود .منظورم
اولش بود .گفتی معلمتان میگفت "بهعقیدۀ مسلمانان"...؟ »
پسرش گفت  « :بله؛ او میگفت بهعقیدۀ مسلمانان ،خدا برای تنبیه» ...
دوباره ناباور بهمیان حرف پسرش دوید و گفت « :صبرکن .لطفاً دقیقاً به سؤالم جواب
بده .آیا او گفت" :خدا برای تنبیه افراد گناهکار ،جهنمی ساخته که چه و چه" ،یا گفت:
" بهعقیدۀ مسلمانان ،خدا برای تنبیه افراد گناهکار ،جهنمی ساخته که چه و چه"؟ »
پسرش کمی فکر کرد و گفت « :آقای مؤمن گفت :بهعقیدۀ مسلمانان ...؛ یعنی او
همیشه میگوید :بهعقیدۀ مسلمانان ،این طور و بهعقیدۀ مسلمانان ،آن طور»....
ناباور چند لحظه به نقطهای از گوشۀ اتاق خیره شد و سپس رو به پسرش کرد و
پرسید  « :آیا او همیشه میگفت "بهعقیدۀ مسلمانان" یا اخیراً اینطور میگوید؟ »
پسرش کمی مکث کرد و سپس شانههایش را باال انداخت ،بهاینمعنی که یادش
نیست.
ناباور سرش را پایین انداخت و با صدای آهسته با خودش گفت « :خوب ...اگر خوش
بین باشیم اینهم خودش قدمیست .رفیق ما آنقدرها هم شرافتش را از دست نداده.
شاید اگر منهم جای او بودم جز این نمیکردم» .
سپس به چشمان پسرش نگاه کرد و گفت  « :قضاوت کار سختیست» .
پسرش با تعجب پرسید  « :چه میگویی پدر؟! »
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ناباور گفت  « :هیچی» ...
سپس ادامه داد  « :خوب ...بگو ببینم چه میخواستی بگویی» .

فایلهای کتابهای "مغلطههای روحانیون" و "سفر به دل ادیان" را میتوانید از این
آدرس دانلود کنید:
Maghlateha.wordpress.com
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