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 مقدمه
خ فلسفه یدر تارکه  ستین داستانیزتریانگشگفتت، یعل برهان داستان گفت توانیم

 هیعلبر یعنوان استداللبه نخست از همان روز   ستیبایکه م یاست. برهانهداد رخ

 اثبات وجود   یبرا  یبرهان عنوانبه ،رفتیکار مبه زیو روز رستاخ انیاد یخدا وجود  

 یخدا "بودن   یعقالن" توهم   و فروخته شد ینیروان هر دیبه پ ،انیاد متشخص   یخدا

به ، نیمتد لسوفان  ین فیدر ب یحت، بلکه ین  مردم عادیتنها بنهان را یاد متشخص  

  کرد.جاد یمختلف ا درجات  

ر و نامحدود یناپذری  غت   "العلل  "علتنشان دهند  تالش کردند نیمتد لسوفان  یف از یبعض

 ۀگوندهیو پدوار انسان یبا خدا قابل جمعت است، یلع برهان که محصول یو ناز مانمند

شان زدند تا او را به علتیخدا یذکر شده برا صفات   ل  یشان است و دست به تاونید

موفق  یو فلسف ید  منطقین تالش هرگز از دی. اگرچه ات بخورانندیالعلل  برهان عل

را ارج  ینین متفکران  دیم  ایعق یهاتالش یراحتنداران، بهیپوش  دبیع نبود، اما چشم  

 داد.  یقبول ۀشان نمریا ۀامدیدست نت  بهینهاد و به موفق

 یت، کوهیوجود برهان علکه بانیرامون ایپ ندارانیغات  دیاهو و تبلیطرف، هکیاز 

وحشت گر، یو از طرف دسته، شان نشمانیاونید پشت   در یعقالن محکم از استدالل  

 یهات، پا را از چارچوبیلسفه و عقالنر فیدر مسمبادا که نیاشان از یاندروشن یبعض

مردم نسبت  اکثر   ی  عالقگیب ، در کنار  ر شوندیبگذارند و تکففراتر  مردم ی  نید اعتقادات  

نداران ید ۀتنها جامعکه نه ندموجب شد یهمگ، یبه مباحث فلسف یبه ورود  جد

 ی  قدم بعد ،نیمؤمند، بلکه لعلل نشواشان با علتنید یفاحش  خدا یهامتوجه تفاوت

به  یقیطرا اگر برداشتند، بهیبرندارند و  "روز جزاست رد   وجود  "ن برهان را که همانا یا

از  ،زندیز میت به روز رستاخیعل برهانرا که  یبزرگ بپردازند و آتش ن شکاف  یا یرفو

  گران دور نگه دارند.یچشم خود و د

 ،گریبار دکیاو تا  همراه کنم با قهرمانان داستان را خواننده که بر آن شدم ن کتابیدر ا

 که ییرهایاز مس یبعض کردن   یط یجابهد و ینما یت را واکاویعل برهان ،قدمبهقدم

 را که یریمس، گذاشتندین میمؤمن یپا ش  یپ ،هارونول نع با زدن   ،مسلمان ۀفالسف

دور از به هان ران بریده  او برون کند یگذارد طیم شیش پاین برهان در پیعت  ایطب

 ن، با چشم خودش مالحظه کند.یمؤمن یاهویغوغاها و ه
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 ۀمسئلمؤمنان به  و نگرش برهان نظم نقاط ضعفت، یعلبرهان  بحث   از ورود بهشیپ

 دادم. در محضر قضاوت خواننده قرار  را روح

و  یمعنیب، امروز ک  یزیف علم   ن  یببا ذره ،کهن ۀفلسف م  یاز مفاه یبعض کهییازآنجا

 یو نگرش امروز یم امروزیبا مفاه ت رایبرهان عل تالش کردم، دنرسینظر مپوچ به

ان یب ا زبان  روزب راآن یهااستداللاز  یبرخ کنم. یبازساز و ماده، ینسبت به هست

را با  هاآن ،دمیحاصل دیو ب ترونس  را  کهن یهااستدالل که ییو در جاها کردم

چ ین اصالحات، هیا کردم.ن یگزیجا  ساده یانیو با ب ین و امروزینو ییهااستدالل

نسل  یآن برا مفهوم شدن   جاد نکرد و تنها باعث  یت ایبرهان عل جیدر نتا یرییتغ

 و رفع نقاط ضعف آن گشت.  یامروز

ار و ارتباط  یجبر و اخت ۀبه حل مسئل ،دو قهرمان  داستان ۀاز مباحث یبخش مهم

 ت اختصاص دارد.یبا علم آن یمستق

و هم  معجزه که هم عنوان به قرآن را، مسلمانان نسبت کرد  یرو ی  ان، دوگانگیدر پا

 قرار دادم و  یمعرفت ی  شناسبیمورد نقد و آس ،شودیآن داده مبه عنوان امر مقدس

 ی  ابیکام ۀدربار یداور. مینماحذر  یدارنوع جانبهر از ،ریمس کل  تالش کردم که در 

 .  مکنیواگذار م یگرام ۀخوانندبه  ن مهم رایدر ا خود

 5931ز ییپا                                                                                              

 ن. فخر                                                                                              
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 ت یعل  برهان

 ان و روز جزایاد یدر رد  وجود خدا یبرهان

 یمیقد دوست دو

 

 

دانش راهرو پر از گشت.یها ممعلم اتاق دنبالبه مدرسه یاصل یدر راهرو ناباور""

خواسته او از  پسرش ی  نید معلم   رون آمده بودند.یب حیزنگ تفر یکه برا بود یآموزان

 .ردیان قرار گیدر جر پسرش یرفتارها یبعض تا در مورد دیایبود به مدرسه ب

 و ها انداختبه صورت معلم ینگاه و وارد شد. دا کردیرا پ هااتاق معلم "ناباور"

و به طرف او  را شناخت  اشیمیقد یکالسدوست و هم "مؤمن"، بالفاصله صورت

از  مؤمن کردند. یپرسبا هم سالم و احوال یو به گرم اختاو را شن هم "مؤمن" رفت.

  چه آمده است. یبرا دیپرس ناباور

یو حاال که تو را م  ؛با من صحبت کند هخواست فرزندم ینیمعلم د » ناباور جواب داد:

تو را هم به من گفته  ی  لیفام کهراچ ،یخودت باشاو  ی  نید معلم زنمیحدس م نمیب

 یمیهمان دوست قد ن نام،یا  صاحب   که ممکن است کردمیفکر نمتر شیپاما  بود،

ا ی ،یانجا دعوت کردهیچرا مرا به ا قرار است؟ه از چهیقض نم،یحاال بگو بب خودم باشد.

  « ؟یاکردهاحضار  م،یبهتر است بگو

 هز را مسخریچهمه دارد. یسر ناسازگار ینید درسبا تو  پسر  راستش  » "مؤمن":

وچون ها همدر آن یکه حتچرا ست؛ین ئلقااحترام  امبر و ائمهیپ حرف یاو بر کندیم

چرا ومورد طعن و چون کالم معصوم را شودینم خواهد بفهمدینم  ایگو کند.یچرا م

  « کند.یمحترمانه برخورد نم قرآن هم یهاهیآ با یو حتا قرار داد.

 «کند؟یکار مچه قرآن یهاهیبا آ یعنی » ناباور:

که انگار  زندیها حرف مآن ۀدربارچنان  .ردید بگیرد که نبایگیم ییرادهایا » :مؤمن

مورد  دیقرآن را نبا یهاهیآ میگویالبته من نم هستند. یمعمول ک شخص  ی یهاگفته
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 « گذارد.یات نمین آیبه ا یاو چندان احترام یول ،قرار داد یبررس

ها سؤال آن ۀفقط دربارکه نیا ای کند؟یممسخره  ا اویآ ؛شومیمتوجه نم » ناباور:

 «د؟یگویا ناسزا میآ او نسبت به قرآن تند و زننده است؟ یهاا حرفیآ ؟پرسدیم

 ۀشود درباریاما دو جور م ست؛یش هم زننده نیهاو حرف دیگویناسزا نم نه؛ مؤمن:

  چرا پرداخت.وبه بحث و چون قرآن

م یبخواه یعبارتبه ؛ستیات قرآن چیمنظور آ میبفهمن باشد یا مانیکه سعنیا یکی

  د.یخواهد بگویم یزیچو چه ستیه چیآ کی ریتفس میبدان

از طرف خدا  و نعوذباهلله زد یاصالً حرف غلط هیآ کی میم ثابت کنیکه بخواهنیدوم ا

ید قرار میمورد ترد ،ا نهی هللا هستا اصالً کالمیآ که ،نظرنیاز ا پسر تو قرآن را ست.ین

 «برد.ین میش هم از بیهایکالسش همیپ حرمت قرآن را ،بیترتنیاو به دهد

 و از پسرم خواهم خواستکنم یرک مدر را روزگاط یمن شرا ق!یرف نیبب » ناباور:

 .«تو دارم از خود   یاما سؤال ؛را نزند یهر حرف و در کالس سانسور کند خودش را

  « بپرس » مؤمن:

ک شغل یدنبال  یخواهینم»و گفت:  کرد کینزد ؤمنسرش را به گوش م ناباور

 «؟یشرافتمندانه باش

شه یو همت » و گفت: ره شدیو به چشمان ناباور خ دیسرش را عقب کش مؤمن 

 کنترلت هم رابنیا دیگویم اتچهره. یدزیمالحظه میو حرفت را ب یمزاج بودیعصب

 « .ستینم دردت چیبب بگو ...خوب .یاو حرف دلت را زده یارا از دست داده

 گر حضار  یش به گوش دیکه صدا یصورتبه ،ک کردینزدمؤمن به  هم سرش راباز ناباور

در  هاآن یمغز یوشوشست و گناهیب یهابه بچه دروغ گفتن »و گفت:  اتاق نرسد

  «ست.ین یاکار شرافتمندانه ،حساس ن سن  یا

بعد از  خشمش را کنترل کند. کرد یسع ن حرف را نداشتیکه اصالً انتظار ا مؤمن

: گفتکه به چشمان  ناباور زل زده بود یحالآهسته و در ییبا صدا یمکث کوتاه

 «اند؟دروغ امبر و ائمهیا پی ؟...دروغ است قرآن … ؟ چرا دروغ …دروغ ؟»
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تا سر  میک قرار بگذاری ،یاگر موافق باش .میست که حرف بزنیش نینجا جایا »ناباور: 

 «دارم. امیمیدوست قدبا تو  ییهامن حرف م.یباره صحبت کننیفرصت در ا

راستش  دارم. امیمیدوست قد با تو ییهاهم حرفمن گریاتفاقاً حاال د »مؤمن: 

 کنم.یفه میاحساس وظ عاقبتتو و آخر نسبت به تو

 «و کجا. یحاال بگو ک  

 « ا.یات ببا خانواده … ن جمعه چطور است؟یهم ...من ۀخان » :ناباور

یرا شرافتم اجازه نمیز ؛آموزم نشومدانش ۀر خانوادیگنمک دهمیح میترج »مؤمن: 

 ک رستوران چطوری .ندارم یکنیکه تو فکر م یهمان شرافت کار را بکنم؛نیا دهد

  «م.یکنیهم حساب م یدانگ … ست؟ا

ک یدانم چرا ینم … ناراحت نشو » گفت: بودمان شدهیپش اشیواز تندر  که  ناباور

نه یول …بود یعنی …یبرداشت کردتو نبود که  یزیمنظورم چ کردم. یروادهیلحظه ز

 یوقتدارم که ن مسئله یا ۀدربار یادیز یهامن حرف ؟یدانیاصالً م …نبود …

  « .گفتمفصالً خواهم  ،میدیگر را دیهمد

ن داددست  یبرا دستش را که مؤمن. صدا درآمدس بهزنگ شروع کال  زمان،نیدر هم

مرا  ۀشمار .برومد یمن االن با ار خوب؛یبس : »گفت دراز کرده بود طرف ناباوربه

   «هستم.ت منتظر تماس .کن ادداشتی

 نوشتن ۀآماد اش رایگوش گرشیبا دست د دادیبا او دست م کهیحالناباور در

یحتماً تماس م و مطمئن باش که …سمیبگو تا بنو » گفت:و کرد  مؤمن ۀشمار

  «رم.یگ
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 است؟ شرافتمندانه کودکان، به ینید درس سیتدر ایآ

مؤمن  شان تمام شده بود.یغذا بود یو مدت کرده بودند را انتخاب یخلوت رستوران

 ینید ی  شغل معلم ودن  نبشرافتمندانه  موردآنچه در بهباالخره  … نمیبگو بب » گفت:

  « ا نه؟ی یاعتقاد دار ،یگفت

تالش کند تا به  یه کسکنیا :مینگاه کن یطور به شغل معلمنیبگذار ا » ناباور:

 شرافتمندانه است. یکار ق جهان را بازگو کندیحقا خصوص به کودکان،و به ،گرانید

عنوان به شنوند رایاز معلم خود م آنچهتا هر دارند یادیز یذهن یآمادگ ،کودکان

و  غلطمطالب ن فرصت استفاده کند و یاز ا یحال اگر کس .کنندقبول  قت محضیحق

  «ا نه؟یشرافتمندانه کرده است  یا کاریآ ،اد بدهدیها آن به وغدر

کر اما اگر  ف مرتکب شده؛ یحیقبمسلماً عمل  دهد،دایمطالب دروغ  اگر عمداً  »مؤمن: 

  قت دارد چه؟یحق دیگویکه م یکند  مطلب

 یحال انجام عملاما در باشد،یه اگرچه دلسوز کودکش مک ریرا در نظر بگ یمادر

 ۀلحظه صدمو هرا .ه کردهیبه او توص یناش  ب  یک طبیکه  جهت درمان فرزندش است

انه ر شرافتمندیغ یشود گفت که عملیا میاما آ ؛کندیبه فرزندش وارد م یشتریب

 ا نبودن  یبودن   شرافتمندانهو  یدر اخالق ،او ی  ت پاک و دلسوزیا نیآ دهد؟یانجام م

  ؟دیآیحساب نمعملش به

مرا  یتوانیتو نم .ها هستمبچه دلسوزو دارم مان یا میگویآنچه م ی  درستمن به

 ،دهمیها آموزش مآنبه اگر آنچه  یحت ،یر شرافتمندانه کنیغ یمتهم به انجام کار

  «باشد. قتیخالف حق

 درست » :شد گفتیده میدر ژست و حرکاتش د یشتریکه حاال تواضع ب ناباور

 تر گفتمشیو من از آنچه پ ر داردیتأث ،کار ا نبودن  یبودن و  یدر اخالق "تین"  ...ستا

 غمبریو پ انیاد ان  یه خداک من ثابت شده یاما برا. کنمیم ینینشو عقب یعذر خواه
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عنوان  تحت کودکان،به ن یدآموزش  ۀجیو نت ستندیدروغ و توهم ن یمشت جز ،نیدو 

 ن مطالب  یا اور  ب یسوها بهبچهکه نیندارد مگر ا یحاصل محض، ق  یاز حقا یامجموعه

ن باورها یاز اکور  ی  دارخودشان به جانب ،اندک یاز مدتو پس دا کنندیدروغ سوق پ

و  د خالص شوندین عقایبار ا ریاز ز توانندینم شانیان زندگیگر تا پایها دآن. بپردازند

ها را به و آن خواهد کرد یها نقش بازآن یدر زندگ ینیو احکام د ینیافکار د همواره

سو وآن سمتبه ،ن داشتندیآزاد از د یکه اگر فکر سوق خواهد داد ییسوومتس  

  «کردند.یحرکت نم

یکور م ی  دارجانب ،که افراد مؤمن یدانیتو از کجا م … ؟کور ی  دارجانب » مؤمن:

  « کنند؟

ل یدال یبلکه وقت ،مانشان ندارندیا یبرا یل عقلیچ دلیتنها هنه نیچون مؤمن » ناباور:

که نیبدون ا ،ییگویشان میشان است برایخدا وجود   که بر ضد   را هم یادیز یعقل

اگر مسلمان  کنند.یش نمیچسبند و رهایشان ممانیبه ا ،ها را رد کنندبتوانند آن

 ،باشند ییو اگر بودا مانندیاگر هندو هم باشند هندو م ،مانندیمسلمان م ،باشند

 یو فلسف یاز نظر عقل شاننیکنند که دیادعا م ینیهر د ن  یمؤمن مانند.یم ییبودا

از  ،یاشهیطور ره بهک مختلف یهانیهمه دنیشود ایاما مگر م ،دارد یگاه محکمیجا

درست  یاز نظر عقل یهمگ ،دارند یفاحش یهاتفاوت ،و احکام ینیبظر جهانن

 « باشند؟

ر یها غنید یۀاد بقیکه چون به احتمال  زنیا .ندارم یها کارنید یۀمن به بق » مؤمن:

اسالم و  یخدا ست.ین یطور است، منطقنین اسالم هم ایهستند، پس د یعقالن

  « .رنددا یمحکم یعقلگاه یجا،ن اسالم ید

 .میش کنیآزما، ییگویکه مرا  "یعقلگاه یجا"ن یو ا میا ادعا را کنار بگذاریب » ناباور:

 ن اسالمید اگر بتوانم به تو نشان دهم یکنیا فکر میخواهم بدانم که آیم ابتدا فقط

م یه شغل تعلشد ک یحاضر خواه ،عقل و منطق هستند خالف   ان،یاد ۀهماصالً  …

 « ؟یکنرا رها  ینیدرس د

من شرافتمند  هستند، یر عقلیامور غ ،که اسالم و خدا یاگر به من ثابت کن »مؤمن: 

 .«یتوانیاما مطمئنم که نم ن شغل بمانم؛یک روز هم در ای ستم اگرین



نظم برهان:  اول ۀهفت  

11 

 

ا چون ی ؟توانمینم یمطمئن ،هستند یعقالن ها امور  نیا یکنیا چون فکر میآ » ناباور:

ینم یمطمئن ،شد ینخواه منطق م  یتسلو  یمتعصب یلیخ یدانیخودت هم م

 «؟توانم

ات دهیعق بر یلیکه خ ین تو هستید هم ایشا .یکن یداورشیست پیقرار ن »مؤمن: 

 «حال معلوم خواهد شد.هربه .یتعصب دار

هر دو  توافق   مورد   ی  توانم با اصول عقلیه مک کنمیمن ادعا مار خوب...یبس» ناباور:

که  ییخدا م،یا بهتر بگوی ،یدیتوح ان  یاد یکالً خدا ای ،اسالم یخدا ثابت کنم نفرمان

خواهم نخست یم  تو هم از وجود ندارد. ،مطلق باشد یو دانا قادر مطلق ر مطلق،یخ

  وجود دارد؛ یکنیکه وصفش را م ییا همان خداین اسالم ید یخدا یثابت کن

  را فرستاده باشد؛ یامبرید پین خدا بایا یسپس ثابت کن

ها و گفته ،چه گفته استآنامبر اوست و هریعبدهللا پمحمدبن ینگاه ثابت کنآ

  دستورات همان خداست.

 ،ن مباحثهیاز اپس ،ن شغلیکار تو در ا ۀکنم ادامین صورت است که من قبول میدر ا

 «شرافتمندانه است.

 استوم را که در درس عل ییزهایتمام چتو  فرزند   گر معلم علوم  م نم!یبب »مؤمن: 

   «؟ ست ثابت کنمه ینید آنچه را در درس ۀهمد یمن باحاال ه ک ،ثابت کرده

 یامشاهده تجربه و مشاهده است. ،یدر علوم تجرب راه شناخت !گوش کن » : ناباور

یم ،یاگر به کتب علوم مدارس نگاه کن رد.یتواند صورت گیم یهر شخصکه توسط 

 گرما، فشار هوا، باد، ،هیسا ،همچون نور ه،یاول م  یتمام مفاه یکه از ابتدا برا ینیب

مشاهده شده توسط  موارد  "از  ییهامثال … سرعت، حرکت، ،یکیبار الکتر رو،ین

در مورد  یهر قضاوت شود که اساس  یو نشان داده م شودیآورده م "آموزاندانش

ت به نسب یکس ،ن نظریا و از هستند "مشاهده کننده افراد   خود  " ،یلممشاهدات ع

ک یاز ما  ،ودش کدر توسط ما یعلم آنچه در مشاهدات  و هر ت نداردیارجح یگرید

در علوم  یچ مرجع مقدسیه سازد.یگران مید ارز  هم ینظرمشاهده کننده و صاحب

ن عرصه یا ن دانشمندان  یهم که ب یدر هر بحث وجود ندارد که حرف آخر را بزند. یتجرب
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ارزش  یاهیچ نظریه ش و مشاهده است.یآزما ،دزنیآنچه حرف آخر را م رد،یگدر

چ مشاهده و یو با ه مان داردیا یاهیه به نظرکد یبگو یاگر کس مان داشتن ندارد.یا

به او گفته خواهد شد که اصالً با  ه غلط است،یرفت که آن نظرینخواهد پذ یامحاسبه

  ست.یآشنا ن یعلوم تجرب ی  شناسمعرفت

رون آمدن یب ،شودیجاد حس معرفت و شناخت میموجب ا یکه در علوم تجربیزیآن چ

پشت ت یبا موفقخود را  ی  ریپذابطال یهاشیکه آزما یاهیو نظر ش استیآزما ۀاز بوت

 یمان در علوم تجربیا ۀکلم ،یعبارتبه د است.یهمچنان مورد ترد ،سر نگذاشته باشد

و  ندارد ریخلل ناپذ مان  یا ،یعلم ۀینظر چیهبه  یچ دانشمندیه ندارد. یگاه  چندانیجا

 .دینما یقبلن یگزیرا جا یبهتر و کارآمدتر ی  علم ۀیهمواره آماده است که نظر

شیآزما از تکرار  که پس ،یعلم ۀشدکشفن یها و قوانهافتی یرو برچه دانشمندان اگر

ن به یک متدیرا که  یمانیاما هرگز آن ا کنند،یحساب م ،انددست آمدهاد بهیز یها

  ندارند. یعلم یهابه گزاره نش دارد،ید ۀنشدآزموده  یهازارهگ

گر ا و دیگویها مکه تاکنون کشف و تجربه شده است را به بچه یزیچآن معلم علوم،

ها را آماده است آن ،ارائه گردد یدیجد یهاهیو نظر تجربه شود یگرید یزهایفردا چ

ز به یو ن دیگویها مرا به بچه یعلم یهاافتهیدن به یو روش رسا اد بدهد.یها به بچه

در  یی، جایعلم یهاهیها و نظرافتهی مطلق   رش  یمان و پذید که ایگویها مبچه

 یعلم ۀگزارهر  ،ییتنهاهر کس مجاز است خودش بهو  ندارد یتجرب یشناسمعرفت

  گران شک کند.یخودش و د یهاافتهیو به  تجربه بگذارد ۀبوترا به 

ر"، در علوم یخلل ناپذ مان  یا"و  رندییا و در حال رشد و تغیپو یعلوم ،یعلوم تجرب

د به ید که بایگویمنآموزان به دانش یمعلم علوم تجرب. ستیمعنیب یعبارت یتجرب

به  ید در حال حاضر دانشمندان علوم تجربیگویبلکه م مان داشته باشند؛یا یزیچچه

ها و ه دستگاهچساخت  یف شده براکش ن  یاز کدام قوانو  انددهیرس یجیچه نتا

همچنان ادامه  هن رایکنند که ایم یادآورین یها همچنآن. انداستفاده کرده یاختراعات

 .افته استیان نیدارد و پا

مان یا ییگویم هاچه به بچهن اسالم آمده و به آنیکه به آنچه در د یحال تو گفتهربه

 یخواهیم هاو چرا از بچه ید نداریرا تردچ ،یمان داریحداقل نشان بده چرا ا. یدار

 .مان داشته باشندیا هانیبه هم
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 .«کنوجود خدا شروع  لطفاً با اثبات  

مان یش ایهابه گفتهکورکورانه خواهد که یطور که معلم علوم نمهمان » مؤمن:

مان داشته یا میهابه گفتهکورکورانه خواهم که یها نمهم از بچهمن داشته باشند،

 ،توانند با عقل و منطقیها خودشان مآن. ل استعق ن،یدش در یابزار آزما. شندبا

ن یهمچون من به اسپس و  قت استیم حقیگویفکر کنند و بفهمند که آنچه من م

 « اورند.یمان بیق ایحقا

ستند که خودشان به ین یها در سنکه بچه یدانیتو خودت م !قین رفیبب »ناباور: 

یم ییها بگوآنبه قت یعنوان حقچه را که تو بهها هرآن کنند. من و تو فکر ی  خوب

 و پرورش   م آموزشعظ  م   د شده توسط دستگاه  ییتأ ک معلم  یچون تو در کسوت  رند؛یپذ

  .یزنیها مها را به آنن حرفیکشورشان ا

کرد که با خدا در  ادعا ،قرن قبل 51 به نام محمد، یکه شخص ییگویها نمو به آنت

به او  یاو عده زند همه از طرف خداستیکه م ییهاو ادعا کرد که حرف تباط استار

ش را یهاد حرفیپس شما هم اگر خواست ؛رفتندیهم او را نپذ یامان آوردند و عدهیا

ند اههم بود یگرید که اشخاص   ییگویتو نم  د.یقبول نکن دید و اگر نخواستیقبول کن

پس شما  ؛نه یاند و بعضمان آوردهیها ابه آن یو بعض نداادعاها کردهل یقبن یا ازکه 

د و اگر صالح یرید بپذیدیاگر صالح د د؛ید مطالعه کنیرا که خواست ینید د هریهم برو

قت دارد یحق معجزه یهاباور دارند که داستان یکه بعض ییگویتو نم د.یرید نپذیدیند

ن خودشان را ید معجزات یهانداستا، نیدک ی ن  یکه مؤمن ییگویتو نم نه. یو بعض

و  کنندید نگاه میگر با تردیان دیمعجزات اد یهاداستان به یولکنند یباور م یراحتبه

ز افراد یو ن دانندیم عجزهقرآن را م یکه بعض ییگویتو نم ها را قبول ندارند.ا اصالً آنی

 د.ندانینم معجزهرا ند و آناگرفتهن کتاب یبه ا یادیز یرادهایهم هستند که ا یاریبس

اعتقاد ندارند  ،نین و فالسفه اصالً به وجود خدا و دیاز متفکر یاریکه بس ییگویتو نم

ان را کامالً مخالف یاد یهاگفته یا بعضیو  دانندیم یر عقالنیان را غیچرا که اصول اد

  دانند.یم یانسانریو غ یراخالقیان را غیاحکام اد از یاریا بسیو  انددهید یعلوم تجرب

وجود طور که بهرا همانو آن ییگوینم یطرفینت را با بیتو داستان دکه نیخالصه ا

حرف تو .یکنیف نمیشان تعریبرا ،یخیداستان تار کی شکلبه ،آمده و رشد کرده

ن یا شودیخودشان بفهمند که م ،آموزانتا دانش ییگوینت را نمین دیمخالف یها



نظم برهان:  اول ۀهفت  

14 

 

قاط و آزادانه ن کنند یبررس یابیمقدس و قابل نقد و ارزریر غک امین را به عنوان ید

 .رندیم بگیاش تصمرا بسنجند و با عقل خودشان دربارهضعف آنوقوت

تو  .یکنیندارد مطرح م یدیچ تردیه یمسلم که جا یقیعنوان حقا تو جمالتت را تحت

 یامبریرا به پ وآلههیعلوهللایصلمحمد  حضرتو  وجود دارد یتعال یکه خدا ییگویم

تا  ق حضرت محمد به مردم ابالغ کردیو دستوراتش را از طرکرد  یبه او وحو  دیبرگز

ک ی قرآن ه کتاب ک ییگویتو م .نروندا به جهنم یرستگار شوند و به بهشت بروند و 

ها ها را به بچهنیچنان ا تو .آن گرفت بهتوان ینم یرادیچ ایاست و ه آشکار ۀمعجز

چ یشده و ه یعقال بررس یها قبالً توسط تمامنیا ۀهمپندارند یها مکه آن ییگویم

ا احمق ی رد،یبگ یرادیا اید کند و یکس که تردآنو هر ها وجود نداردن گفتهیدر ا یدیترد

  ا لجباز است.یقت است و یا دشمن حقی است

ن و یبا عناو بپردازند، تیهاگفته یابیکه کودکان و نوجوانان بخواهند به ارزاز آنشیو پت

و  ینید یهاتیشخص ،... وآلههیعلهللایصل، السالمهیعل، حضرت، یچون تعال یعبارات

 ت  آموزان جرأذهن دانشگر یکه د یدهیجلوه م مقدسن را چنان محترم و ید یخدا

 .کندیدا نمیرا پآزاد  ۀشیو اندنقد و انتقاد  ی  ورود به واد

از عشق و  یاملقمهنت بپردازند، ید یمبان ی  عقالن ی  ه بررسکه کودکان بنیاز اشیتو پ

 ی  ابیهر نقد و ارز ی  و توان  روان یآمادگگر یکه د، آنچنانینشانیترس را در ذهنشان م

 «دهند.یشانه را از دست میو آزاداند یمنطق

غمبر و یپ خدا و .یاستم درس خواندهین سیتو هم در هم » زد و گفت: یلبخند مؤمن

چرا  ؟یآورد یروپس چرا تو به نقد و انتقاد  .تو هم مقدس جلوه داده شدند ین براآقر

و انتقاد کردهنقد گران هم همچون توید دیشا؟ یکار را از دست ندادنیا ی  تو توان  روان

ن اسالم کامالً حق و درست یاند که ددهیبلکه فهم اند،تو را نگرفته ۀجیاما همان نت ،اند

 «است.

ه ب ییگوین سخن متو از آکه  یاز نقد و انتقادا پسیدن یهابچه ۀهماگر  »ناباور: 

هر  و گفتم که حق با توستیم آوردند،یم یرو عهیشن اسالم و مخصوصاً مذهب ید

 شیخانواده براو  ها که معلم یر بار تقدسیباالخره از ز ،یاز زندگ هک دوریدر  یکس

ت آن پرداخته و یحقان ی  ه و آزادانه به بررساند فرار کردجاد کردهیا نشیدنسبت به 

شود یده میاما آنچه د ؛بگرودعه ین خود را رها کند و به مذهب شید دیده که بایفهم
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نتو تا یو ش ییبودا، هندو ،  یسن کیماند و یعه میشک ی ،عه تا آخریک شیست که نیا

توانند از ینم ان و مذاهب کهین ادیا ۀهم د.مانیمذهب خود مونیبه د عمرشآخر 

مذهب و  ،هااز آن یکی حداکثر. ندیایرون بیسربلند ب یو منطق یعقالن یهایبررس

و  یتواند کامالً عقالنیها ماز آن "یکی"پس حداکثر  ؛کامالً حق و درست است ن  ید

شود که یم ینیدهمان  یایمعقول و منطق ی  چطور حاصل هر بررس باشد. یمنطق

  ؟ها آمدیدنشخص در آن به

را از آن یعقالن ی  بررس به دور  آن، توان نقد وتقدس  ۀجاد هالین و اینوع  آموزش  د

د که بتوانند از نهم مثل من وجود داشته باش یبعضچند رد، هریگیم یهمان کودک

 «زند.یتقدس بگر ۀن چنبریا

 یرکا شان روانیپ ذهن  یآن بر رو ۀجیان و نتیاد ۀیبق آموزش   ۀویمن به ش »مؤمن: 

که یتا زمان م سراغ اثبات وجود خدا.یبرو ،یاهیحاش یهابحث یجااجازه بده به .ندارم

تو را  ۀدیتوانم عقین اسالم را ثابت نکنم نمیاصول د بودن   یعقالن ،قدمبهمن قدم

 .«عوض کنم

 ۀیبر پا یبحث یعنی ،یق بحث فلسفیز را از طریبهتر است همه چ موافقم! »ناباور: 

 .«میروشن کن ،آزاد ۀشیدو انمنطق 

  نظم برهان آغاز

 «اثبات وجود خدا برهان نظم است. یهان برهانیتراز مهم یکی  » مؤمن:

 «ل روشن و واضح است؟یدل برهان،  ۀا منظورت از کلمیآ »ناباور: 

رقابل یغ و یاش کامالً مقبول و منطقجهیکه نت ستیاستداللمنظورم  بله؛ : »مؤمن

 .«یکن فکر و معقول یکه منطق یبه شرط ؛انکار است

 «ادامه بده. »ناباور: 

که آن نظم به یباالخص وقت م؛یبریم یبه وجود ناظم پ یدن هر نظمیما با د »مؤمن: 

  دارد: هو شاخصد ر.یرا در نظر بگ  "ساعت"ک ی مثالً  انجامد.یب یتیهدف و غا

  منظم دارد. یکه ساختارنیاول ا
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  ن زمان است.ییآن تعو  سازدیرا ممکن م یهدف ، ن نظمیکه انیو دوم ا

مشخص  یبا هدف یهوشمند ۀسازندتواند یک ساعت میتوان گفت که یا میآ

  م:یبریم یز پیدن ساعت به دو چیبا د ؟نداشته باشد

  وجود داشته یسازکه ساعتنیاول ا

به  ،یدن به هدف مشخصیظور رسمنو به یبا هوشمند، سازساعت که آننیا و دوم

  محققهدف او را  ،یخوبکارش به ه حاصل  چنانک و ساخت ساعت دست زده؛ یطراح

  دهد.یوجود دارد که زمان را نشان م یاکنون دستگاه .ساخته است

ک ناظم یتوان منکر وجود یچگونه م ،به جهان که سرشار از نظم است یحال با نگاه

همه نظم و ظرافت در خلق نیا وک انسان نظر انداخت یشود به بدن یو چگونه م شد

  ک خالق هوشمند ندانست؟ی ها را کار  اندام

به  خون را ۀیتصف ف  هد ،زیانگشگفت ک نظم  یدر  شان،فراوان ی  دگیچیبا پ هاهیکل

دن را ممکن یشنهدف  ،اشل دهندهیتشک یطور گوش و اجزانیهم. رسانندیم انجام

دن را ید هدف   ،یباورنکردن یبا نظم ،انسان ز  یانگرتیح چشم   ،بیرتن تیهمبه. دنکنیم

را خلق  ین نظمیتواند چنیدانا و قادر م یک خدایجز  یکسچه. سازدیمحقق م

 «کند؟

  ن بود که:یا ین استدالل انجام دادیا در توآنچه  »ناباور: 

 ووتر یکامپ ، لیمباتو ، ساعت .یآورد ،ساعت یعنی ، دست بشر از مصنوع   یابتدا مثال

 .دنباشتو  یهاتوانند مثالیم یهمگ ، لین قبیا

  .یسه کردیها مقانیعت را با ایاز طب ییهامثال ، یبعد ۀدر مرحل

منظم "اول در  :یدانستز یچبشر در دو  عت را با مصنوعات  یطب یهامثال  وجه تشابه  

   .شدن"هدفمند ساخته "و دوم در " بودن

بدون  ،یاانتخاب کرده یدرسته وجه تشابه را بهک ین گرفتیا سپس چون فرض را بر

د یپس با اندمشابهز یکه در دو چحال یگفت ،یتوجه کن تیهامثال ز  یتما وجوه  که به نیا

تیو غادانا خالق  زینعت یطب یهایمندلذا نظام ؛ز مشابه باشندیحتماً در مورد سوم ن
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 خلقآگاهانه و عامدانه  یها را به شکلآن ،یشیاندتیکه با هدف و غااند داشته ینگر

 .کرده است

ک جرم ی یوقت ده شود.ینام "تعادل"تواند یم ،ینامیم "نظم، "عتیطب ۀدربار توآنچه 

که چنانآن چرخد،یدور آن ماردها سال بهیلیو م  افتدین میزم ۀجاذبدر دام  یآسمان

 نظم   آنچه واقع شده، اده کرد،زمان استف ۀمحاسب یچرخش آن برا توان از نظم  یم

 یها سال و گاهونیلیم یتواند گاهیک تعادل است که میبلکه  ،ستیساخته ندست

  ادامه داشته باشد. ترمدت کوتاهبه

و  دنشویجاد میا یتصادف یشکلبلکه به، ساز و آگاهانهصورت دستنه به، هالتعاد

جاد یها را اک که تعادلیزیف ن  ین قوانیهم. ک استیزیف ی  اهیپا ن  یها قوانجاد آنیعامل ا

 .زنندیها را برهم م، آنکنندیم

را به آن یاهیپوشش گ ،جیتدرتواند بهیم ،نیزم از یمداوم در وسعت ی  ط بارندگیشرا

ک یهم اهان بایوانات و گیح یاز مدتپس شکل دهد. یباران ک جنگل  ی صورت  

و پس  کندیه میک درخت خاص تغذی ۀویماز  جوندهک ی سازند.یمتعادل م ستم  یاکوس

که  یکس کند.یم فراهمرا درخت  ی  رشد نسل بعد امکان آن درخت، یهادانه از دفع  

 ین نظم را دارایممکن است ا ،استشده خلق ک آنیو در دفعتاً  ،لن جنگیفکر کند ا

و   دهجون یعنی ، دو موجود نیا ،یعمدهدفمند و  یشکلکه به بداند یناظم و خالق

نسل به  یزنده ماندن و بقا هدف   یها براآن یچون هر دو ،درخت را با هم خلق کرده

 ن تعادل  یده تا ایها سال طول کشونیلیداند که هزاران و میاما او نم از دارند؛یگر نیکدی

در  یادیجانداران ز ن تعادل،یا ی  ریگاز شکلشیداند که پیاو نم. ردیشکل بگ یفعل

ج یتدربه ،طیر شراییل تغیدلو سپس به نداهدمثل کردیو تول یزندگ ، ن منطقهیهم

ن یط نویدر شرا ستنیت زیکه قابل یدیشان را به موجودات جدیو جا اند شده منقرض

  اند.اند دادهرا داشته

آن  ن رفتن  یها باعث از بهمان جاد کردند،یرا ا یقبل یهاه تعادلک کیزین فیهمان قوان

توانند یو م رندیپذبیز کامالً آسین یفعل یهاو تعادل شدند یقبل ودات  و موج هاتعادل

 . دندهبد یجد سازگارتر   ن موجودات  یب ،دیجد یهاشان را به تعادلیجا

ها ن تعادلیا جهان هم. بلکه تعادل است ،ستین نظمدر واقع  ،مینیبیکه ما م ینظم

ن یحفاظت از قوان ،کندیمن جهاکه  یتنها کار بلکه ،نساخته مندهدف یشکلرا به
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ن یهمخواه  نام چشم شود،به یجاد اندامیمنجر به ان یقوان نیخواه ا ؛است کیزیف

 ن اندام شود.یا ن اندام و صاحبان  یهم ی  ن منجر به نابودیقوان

ها ن اندامیکه ا ستیزماندر مدت مانند چشم، یبشر با اندام مصنوعات   تفاوت مهم  

سال  51،111ا مثالً یروز یدن یم که همیکردیم یزندگ یجهان در اگر .اندشکل گرفته

یهان در اندامیچننیا یبا چشم و گوش و نظم یو امروز موجوداتبود شده  ش خلقیپ

به  قادر گذاشت،وک ناظم  عالمی خلقت  حساب ن را بهیشد ایم کردند،یم یشان زندگ

دانا  ۀبدون سازند ،شودیته مروز نبوده و امروز ساخیکه تا د یکه ساعت یهمان شکل

صورت کوتاه و به یده در زمانیچین پیچن ینظم ی  ریگشکل د.یوجود آتوانست بهینم

یحساب خالق توانا و دانا مرا بهست و الجرم آنیما تجربه شده ن یابر ،خودجوش

 یساعت در مدت کوتاه. یکردسه یار متفاوت را با هم مقایبس ز  یچدو اما  تو  ؛میگذار

  ست؟یناگهان یمخلوق هم چشمکه  یا مطمئنیآ یول ؛ساخته شده

شکل امروزش درآورده چشم را بهها سال تکامل، ونیلیدهد میشواهد نشان م

 یاما چشم به شکل شود،یساخته م  نشان دادن زمان" " هدف  بهساعت   است.

و تکامل  شکل گرفته ،ج و در مراحل متعددیتدر، بهیکیژنت یهاو با جهش یتصادف

 ،نور ص  یت تشخیو قابل هد بودیشان مفیها بران جهشیکه محصول ا یو جانداران افتهی

زنده ماندن  یبرا یشتریشانس ب، هدادیمبه آنها  ا شکار نشدنی بهتر شکار   امکان  

 یهان ژنیها و امکان انتقال اموجب زنده ماندن آن ،یتصادف رات  یین تغیا اند.داشته

 .آورده استیمرا فراهم  هاآن ی  دد به نسل بعیجد

توان یکه م یاهیفرض تنها ا در موجودات زنده،ینظم در جهان و  دن  یکه با د ینیبیم

ها الزم آن هدفمند   خلقت  و  یطراح یک خالق دانا و توانا برایست که ین نیا مطرح کرد

دانا و  یالقخاز به یبدون ن ی  جیو تدر یتصادف تکامل   یعنی ،دوم ۀیفرض بلکه است،

 ،یمن دویا یقت برایدر حق. ح دهدیموجود را توض تواند نظم  یمه ک ز وجود داردیتوانا ن

ا ی  گشت"فر"توان گفت یمگر یکه د افت شدهی یشماریفراوان و ب شواهد و مدارک  

ک یحکم  ،از دانشمندان یاریبس و در ذهن   فراتر رفته ،خام ۀیک نظریاز مقام  ،تکامل

 «دا کرده است.یرا پ نیجانشیب ی  قت علمیحق

 دهیآفر یکسک را چهیزین  فید که همان قوانیآیش نمین سؤال پیا ایآ»مؤمن: 

 «است؟
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 الل  ک استدیم. تو از نظم و ناظم و یشومراقب باش که از برهان نظم خارج ن» ناباور: 

 اسیجهان، قابل ق یهادهیساعت و نظم  پد نظم   یتا ثابت کن یصحبت کرد یاسیق

که  یول دارقرار دادم. اگر قب اس را مورد نقدین قیهستند و من هم موجه بودن  ا

ت یبرهان عل دنبال  بهو  یبحث را عوض کن یخواهیخورد و میدرد نمبرهان نظم به

ا هر یک و یزین فیوانا قیم که آین سؤال برویسراغ جواب  اکنم که بهی، قبول میب ر و

برهان نظم،  یریپذیما یآفقط اول بگو که  ر.یا خیعلت دارد از به ی، لزوماً نیگریز دیچ

 «ا نه؟یم بوده و کارش تمام است یسست و عق

 توان گفت که اگرینمست. یفینه؛ قبول ندارم که برهان نظم، برهان  ضع »مؤمن: 

 همچون انسان شده باشد، زیانگمنظم و شگفت ک موجود  ی ی  ریگتکامل باعث شکل

و  یدگیچین پیبا ا ین موجودیچطور چن از نبوده است.یدانا ن ییخدا وجود   پس به

ن یدانا چن ییالزم است خدا کور باشد؟ فرگشت  ک یتواند حاصل یم ییظرافت و توانا

کرده باشد  خلق جهان را چنان ،که خدا یمعننیابه کرده باشد؛ یطراحرا  یفرگشت

  ده ویچین پیچننیا یموجودات وجود آمدن  همنجر به ب ،ها سالونیلیاز گذشت مکه پس

 جاها یاریدر بس دانا ییکه خدا هالزم بود و هوشمند گردد  نیچننیا ییهاانسان

  ماً دخالت کرده باشد.یمستق

آب خ زدن تمامیموجب  ،تر از آنشیبه ک د داردیاز خورشمناسب  یافاصله ،نیمثالً زم

 .شودیها مآب ۀهمر یتبخموجب  ،ها و کمتر از آن

 یبادها از برخورد   یرین که باعث جلوگیزم ی  سیدان مغناطیم ن است وجود  یمچنه

ست یاتفاق ،یسیدان مغناطینبود م. شودیم آن و  ج   رفتن  نیبن و ازیبه زم یدیخورش

و ارهین سیخ افتاده و باعث شده که ایمر ۀاریکه در س در اثر  یادیخود را تا حد ز ج 

 راات یو شکوفا کردن ح ینگهدار گر توان  یو د دهداز دست ب یدیخورش یدهابرخورد با

 . در سطح خود نداشته باشد

یب دست دادن عوامل  بهو دست دیاز خورش قیدق ۀفاصلن ین در ایقرار گرفتن زم

دهد و ین نظام را نشان میدار بودن اهدف یهمگ وجود آمدن انسان،به یشمار برا

 « دارد.هوشمند  و طراح  از به ناظم هدفمند یدار ننظام هدف

یجه میو سپس مقصودت را نت یکنیم هیتکز یک چیداللت بر است تو در »ناباور: 

و  یکنیم هیتکهوشمندانه  "هدف  "ک ی ۀشک و شبه یو ب ی  قطع تو بر وجود   .یریگ
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حال با توجه به  د وجود داشته باشد.یبا "یخالق هدفمند"که  یریگیجه میسپس نت

ص هدف یو در تشخ یادهیوضوح دکه هدف را به یکنیادعا م لن استدالینکه تو در ایا

عنوان را به یزیچه چ ییقاً بگویکه دق  مطالبه را از تو دارمن یامن  ،یندار یدیترد

ن هدف که یا یبدون ابهام شرح ده یانتظار دارم  بتوان. یاص دادهیخلقت تشخ هدف  

 ست کهیمعننیابه ،یان کنیبق یوضوح و دقرا بهآن یاگر نتوان. ستیچ ییگویم

 .ستمبهم ا تو هم خود   یبرا ی، حتتوبرهان  یستون اصل

نم یبینم یلیست، پس دلیدر جهان، امروز هست و فردا ن یم هر موجودیگویمن م

روند یند و میآیکه م یهمه موجودنیاز ا شان عنوان  هدف بدهم.کدامچیکه به ه

 ست.یچ یدانیخلقت م که تو هدف   یزیچآن وبگو چرا؟  یدانیشان را هدف مکدام

لطفاً   ؟یاههدف شناخت عنوان  جهان را بهن یاموجود در  یهایهستک از یکدامتو 

 « ت برهان نخواهد بود.استدالل  نهگرو ؛توده باشم هم یمن دهم را نام ببر که  یزیچ

البد  "، اشم هم توده بین دهم مرا نام ببر که  یزی"چ ییگویطور که تو منیا »مؤمن: 

 ینخواه قت نائل شود،یتواند به حقیست که میموجود م که هدف از خلقت،یاگر بگو

 ". ؟قت نائل شده استیبه حق یکسچه یدانیاز کجا م "گفت که  یو خواه رفتیپذ

و  است یزیچکی ینید هرو  یو هر گروه یهر کس یقت برایگفت که حق یو خواهت

  « .ا نهیقت نائل شده باشد یبه حقاصالً  یه کسکست یمعلوم ن

 یکیزیمتاف ز  یا از هر چیو ، یکه گفت ن باشدیا تیادعادرواقع اگر   … قاً!یدق » ناباور:

 برهانت ،یببرنام  نشیعنوان اهداف آفربه … هللا،یال قرب بهشت، ،یمانند رستگار

 ،یناسشیرا که خودت م یا شخصی را چون اول خودت خورد؛یدرد خودت مفقط به

و سپس  یکنیتصور مرب ق   مقام   یا دارایو  اهل بهشتقت، یحقبهنائل ،رستگار

 ی  شخص  تصور  ن یبا ا خدا گونه، وجود  نیو ا خلقت د هدف  یوش  یم شخص،ا آنی خودت

 . یصحتش را به من نشان ده یتوانیکه نم یتصور شود.یثابت متو  

در  یکه برهان ییبگو ،قابل اثباتریو غ یکامالً شخص یاک ادعی ۀیبر پا یتوانیتو نم

  « .یچنته دار

همان  "قت را داردیبه حق لین که استعداد   یموجود خلقت  ه "کم یا اگر بگویآ »مؤمن: 

 « ؟یکنیقبول م ،است نشیآفر هدف
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 یتا وقت، یکیزیو چه متاف یکیزیچه ف باشد،که  هرچه قت،یمنظورت از حق »ناباور: 

هست که به آن  یکس یو سپس ثابت کن یثابت کن یا به کسرآن یاکه نتوانسته

  ست.یه مثل همان حالت قبلیقض نده برسد،یا در آی  ده باشدیرس

د از ینور سف" کهنیهمچون ا یکیزیمتافریغ یرم که مثالً مطلبیگاصالً گذشته، آناز

 یرو ،ما یهر دوو  محض باشد قت  یحق ،"است ساخته شده یگنر مختلف   یهافیط

قت نائل ین حقیبه ا ،ها همانساناز  یاریبسو  میآن توافق داشته باش قت داشتن  یحق

  د هدف خلقت باشد؟یبا یزین چیکه چن یکنیچرا فکر م د؛نشده باش

محض  قتیحق ،میدانیکه م ییزهایچ یبعضکه  میکنیامروز من و تو تصور م

ما دچار زوال عقل و از  ،گریبسا چندسال دیا .مید هم درست تصور کنی؛ و شاهستند

 ،میدانیم که میکنیا تصور میم و یدانیآنچه مو هرم یشو یمغز یهاسلول رفتن  نیب

 م.ین برویعمرمان سر برسد و خودمان هم از ب ،از آن همو پس مان پاک شوداز ذهن

 یرونیب قت  یبا حق که کامالً نیولو ا" ک تصور از دانستنی" م وجود  ید فکر کنیچرا با

 ی، حت"دانستن تصور  "که  "یکنیثابت م"تو چگونه  هدف خلقت است؟ نطبق باشد،م

درست از  یامروز تصور خلقت است؟ هدف   منطبق باشد، یرونیقت  بیاگر با حق

ن تصور یا مرگ، ایعقل و  زوال   ۀواسطرد و فردا بهیگیقت در ذهن  من شکل میحق

محدود،  ک مدت  ی یمحدود و برا ذهن  ک ین تصور در ید وجود ایشود. چرا باینابود م

  هدف خلقت باشد؟

ما  یرا برا یاتیح ن امکان  یا ،هاکه همان جهش میه نگاه کنیطور به قضنیا دیچرا نبا

ق از یدرست و دقکامالً  یدرک یا حتیو  نسبتاً درست یرکدم یبتوانکه  فراهم کرده

 عالوه بر دادن  و استعداد،  ن امکانیا. میرامون خود داشته باشیط اطراف و جهان پیمح

یاتیاز حیش از نیب ییزهای، ما را قادر به درک چبه ما بهتر ی  زندگ نسل و یبقا شانس  

 مان رااطراف درک جهان   که یسمیمکانهمان حال اگر هربه. استمان هم کرده

 زد،سامان مقدور یتر را هم برادهیچیپ ی  بتواند درک مسائل علم ،کندیمان مقدور میبرا

یب عت  یو فراتر از امکانات طب "خاص ک اتفاق  ی"ن یم ایوجود دارد که تصور کن یلیدلچه

را نه هدف  نیدارد که ا یرادیچه ا در کار باشد؟ "بیاز غ یدست"د یو لذا با شعور است

  م.یاز تبعات  فرگشت بدان یکیخلقت، بلکه 

یآن م ات و تکامل  ید حجایکه موجب ا یکیزیف ن  ینم که همان قوانیبیمن م یوقت
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ها و تولد گونه شدنات و منقرض یح ن رفتن  یموجب از ب ،"نیقاً همان قوانیدق" ،شود

یو مغز م حواسها و اندام زوال  ز ینمار و یو ب یماندگان ذهن، عقبالخلقهصناقافراد 

ن یا ی  نینابیب یهااز لحظه یکی که هدف از خلقت، د قبول کنمیچرا با ،شود

از موجودات عالم موفق به  یکی ،که در آن یالحظه د فکر کنمیچرا با ؟استندهیفرآ

 یان لحظهیچن ق عالم شده است، هدف خلقت است؟یاز حقا یکی درک و تصور  

ن یرا از بز آنیک نیزین فیق قوانیدقو کارکرد  ک استیزین فیقوان ق  یدق کارکرد   حاصل  

ت در خلق یبرا یم هدفیاگر بخواه هدف خلقت است، که یزیچا آنیگو خواهد برد.

تنها  ،را از ابتدا تاکنونیز ست؛اک یزین فیقوان نقص  یق و بیدق یاجرا م،یرینظر بگ

 "تعادل"و هر ه ک بودیزین فیقوان یاجرا ،که همواره بوده و هرگز متوقف نشده یزیچ

وان به آن تا بت هدار نبودیپا ،ن بوده استین قوانیا محصول   هم که "ینظم"ل تو ا به قوی

  .ن بابت مطمئن بودیو از ا" داد نشیهدف آفر"ا یت خلقت" ی"غا عنوان  

محقق ، که با خلقت جهان یخلقت بدان هدف   یتوانیرا م یزیتو چن حالت، یدر بهتر

یکه ساخته میوقتطور که ساعت از؛ هماننشود یو جهان از آن خال شده باشد

را  یاعداد یپدریپساخته شود که  یاگر دستگاه .دهدیشود، زمان را نشان م

توان گفت که ینم ق باشد،یدق ن اعداد، مطابق با زمان  یااوقات  یگاهنشان دهد و

 یاردها سال، بعضیلیکه در طول منین دستگاه، نشان دادن  زمان است. ایا هدف  

 قیاحق یبعضشان با یهاباور یموجودات  نسبتاً هوشمند، بعض یاوقات، بعض

 هدف خلقت دانست.  نانیبا اطمتوان یا نممنطبق است ر

یآنچه به آن داده م ی  قش از فرآوریگاه نشان نداده که منظور دقچیدستگاه  جهان، ه

رو یه، اعم از نیاول ۀم که هر مادیدانیقدر منی. همش استک از محصوالتیشود، کدام

مطابق با  ،کار ۀجیکند که نتیم یشود، چنان آن را فرآوریو جرم، که به آن داده م

ن یا یعنیهم خود  ساختار  دستگاه است؛ ؛ که آنک باشدیزیف یهافرمول ۀجینت

ق محقکه از ابتدا تاکنون یزیتنها چدهد. یجز حفظ  ساختارش انجام نم یدستگاه، کار

زها فقط یچ یۀبق. "ک استیزین فیقوان ء  کاست و بدون استثناوکمیب یاجرا" شده،

از  یکیکه  کرد یگذارها را چنان ارزشآن یاریچ معیبا هتوان یو نم ندااند و رفتهآمده

 ،ردیخود بگرا به "تخلقهدف " عنوان   "،تیبا قطع" و بتواند تر باشدبرتر و مهم یگرید

 « .دیایک برهان بیاستفاده در  چنان که به کار  آن

ط شگفتیشرا ۀهمکه چگونه ممکن است  یاا ندادهرپاسخ م اما تو هنوز »مؤمن: 
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جاد یا ،"شکوهبا"من  اما از نظر   ،"گذرا"تو  به قول   یهان لحظهیتا هم ز فراهم شودیانگ

 « .امثال آن است ود ین تا خورشیز زمیانگرتیح ۀفاصلمنظورم همان  ؛گردد

ط یشرا و کالً  ،تر از آنشیب یلیو خ یآنچه گفت ۀهم ن است کهیا منظورت ایآ » ناباور:

ن یجاد ایا ای؟ آردیشکل بگ یتصادف یصورتبهاست  ممکن"ریاره، "غیک سیات در  یح

ر یغ ،"ممکنریغ" ارت  عبمنظورم از   ؟یدانیم یازمند دخالت الهین"قطعاً" ط را یشرا

 « است. کلمه یواقع یبه معنممکن 

 « .رممکن دانستیتوان آن را غیکه م احتمالش کم است آنقدر : » مؤمن

توان در برهان یرا نم یاول دارد. "رممکنیغ"با  یاریتفاوت بس "احتمال کم" »ناباور: 

  .توانیرا م یاما دوم ،ردکار ب  به

ها ممکن از آن یاریکه بس وجود دارد ستاره اردیلیم 011حدود  یریدر کهکشان راه ش

ارد یلیم 011ما حدود  ۀمشاهدقابل  جهان   در کل  . باشند یاراتیس یاست دارا

یکه در هر کهکشان م یاستاره همهنیاو  ن تعداد کهکشانیبا ا . دکهکشان وجود دار

ن همه کهکشان وجود داشته یکه ممکن است در ا یشماریارات بیو س  تواند باشد

را داشته  اتیط پرورش حیکه شرا نیهمچون زم یسنگ ارات  یاحتمال بودن س باشند،

 اد خواهد بود. یباشند ز

و به  یکنیو محاسبه م. تیکنیبه آن نگاه م ین جهانیچن رون  یاز ب م کهیا فرض کنیب

و در طول  ،ارهیو سارد ستاره یلیارد میلیصد م ن چندین ایکه در ب یرسیجه مینتنیا

اره چنان یک سیتنها محتمل است  ،یاضیر با محاسبات ارد سال،یلیزده میش از سیب

برسد که  یارحلهو به چنان م دیوجود آات در آن بهیداشته باشد که ح یطیشرا

وجود  ی  یچرا ۀدربارکه  یموجودات د؛ید آیهمچون انسان در آن پد یهوشمند موجودات  

واقعاً  یاارهین سیچن یخبر شوباتو اگر  پرواضح است که. خود به سؤال کردن بپردازند

د ییرا تأآن احتمال وجود   ،محاسباتت  همکه چرا ،کرد یاصالً تعجب نخواهوجود دارد 

  نخست از بودنشان تعجب ۀوهلدر  ،ارهیآن س موجودات هوشمند   دیاما شا. کردیم

 .نندیبیموجودات هوشمند نمست  یز با امکان   یتارایها در اطراف خود سرا آنیز ؛کنند

دادن  یرو داد وجود دارد،یک رویوقوع  یبرا یکه شانس یتا وقت کهاستنیت ایواقع

 دست   به وجود   ،آن وقوع   ح  یتوض یم برایوست تا مجبور شیممکن نریب و غیآن عج

  م.یمتوسل شو بیغ
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 یک موجود هوشمند را برای کند که دست  یم جابیرممکن ایغ یدادهایتنها وقوع رو

نشان  یبا محاسبات یاا تو هرگز توانستهیآ. میکن مانها وارد محاسباتح آنیتوض

ت یها خصوصدهو  یسیطدان مغنایم یمناسب و دارا ۀفاصلدر  یاارهیوجود س یده

  رممکن و محال است؟یغ ،نیهمچون زمپرور اتیح ۀاریک سیوجود  گر و خالصه،ید

ا یآ ؟وجود خداست یبرا یبرهان ،یشویم زدهشگفتن یکه تو از وجود زمنیا ایآ

و  یعلم ۀاحاط از عدم   یناش ی  حالت روانک ی ای ک برهان استی ،زده شدنشگفت

نسبتاً  مغز   کبد، ه،یکل که از وجود چشم،نیا؟ داده یه روآنچ امکان  ه ب یمحاسبات

هرگاه  شود.یبرهان حساب نم ،میشویها شگفت زده منیو امثال ا انسان هوشمند  

آنگاه  ،است رممکنیغ هانیا ۀهم وجود آمدن  به ینشان ده یبا محاسبات منطق

  دانا حساب خواهد شد. یاثبات خالق یک برهان برای هانیا وجود  

ارهیاحتمال وجود س که نشان دهد یاهانجام داد یا محاسباتیآ پرسم:یحال دوباره م

که نشان دهد  یادهکر یعلم یاا محاسبهیآ ؟ریا خین صفر است یهمچون زم یا

چندان هوشمند همچون انسان صفر نه یدن به موجودیتا رس رگشتف ۀاداماحتمال 

 « است؟

 روح

پرور یزندگ یاارهیاحتمال وجود س که نشان دهد یعلم یامن محاسبه ؛ریخ » ؤمن:م

 یموجود وجود آمدن  هاما در مورد ب ؛امندادهن مطلقاً وجود ندارد انجام یهمچون زم

یم ،شناخت قرار دارد ن درجه از قدرت  یو در باالتر روح است یه داراک همچون انسان

توجه  د.یوجود آتواند بهینم ین موجودیچن جان،یب ۀمادز که ا مینان بگویتوانم با اطم

 و آن روح   ز داردین یمادریغ یئبلکه جز ،تنها هوشمند استنه ،باش که انسانداشته

ک یکه  یروح تواند از جنس ماده باشد؛یکه نم یروح  ست؛یکه قابل انکار ن اوست

و  ریپذهیتجز ،انسان ی  ماد ی  که هستیحالدر ه استیتجز قابل  ریکپارچه و غی ی  هست

شیب یزیرا چیز آشکارا هدف خلقت است ،ین موجودیچن .گسسته است اجزاء   یدارا

و  هاز ماد یبیترک ،ن موجودیا. ستیصرفاً ماد ات  یبا خصوص یماد ک موجود  یاز 

دار هدف یبه وجود خالق، یبین ترکیچن وجود   ه  یتوج یبراکه د یو با است هرمادیغ

 . متوسل شد

  جاد موجود  یتاً بتواند به اینها شت،گتو فرقولا بهیو  ،ر و تحوالت مادهییرم که تغیگ
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 از تکامل، نقطه نیوجود دارد که در ا یلیدلگر چهید چون انسان ختم شود؛ یادهیچیپ

  بسازد؟را  روحیذ تا انسان   شود بیترک یر مادیغ ی  هستک یبا  ،یماد ن موجود  یا

 یعنی ،یآخر ۀمرحلن یوقوع ا و محاسبات، منطقبراساس شود گفت که یا نمیآ

هوشمند و  یکه دستنیمگر ا ،رممکن استیمطلقاً غ ده شدن روح در بدن انسان،یدم

 « دارد. بیترکن یمشخص از ا یکه هدف یدست ؟قدرتمند در کار باشد

 یبرا ،یکنیهدفمند صحبت نم ک ناظم  یاز به وجود یگر از نظم و نیکه تو دنیا »ناباور: 

و حاال فقط از  یریگینمیبرهان نظم را پ ،گریه دک یعنین یا ست.یمثبت ۀنکتمن 

 . یکنیصحبت م هرمادیب از ماده و غیک ترکی ممکن بودن  ریغ

 یجا پنینده در همیآ ۀهفتن بحث را یکنم که بهتر است ایمن فکر م ار خوب!یبس

ها زمان کنم پاسخ آنیو فکر م دارم روح ۀدربارو از ت یراستش من سؤاالتم. یریبگ

 «. بردب یادیز

 خواهندیظاهراً م ...جا نشستنیاتوان ین نمیازاشیبگر یچون د موافقم... »مؤمن: 

  « .متوانم حدس بزنیسؤاالتت را هم م ،در ضمن ...ل کنندیتعط
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  روح ۀمسئل: دوم ۀهفت
 

  است؟ روح وجود بر لیدل احساسات وجود ایآ

دوارم یام یو حت ؛یباشکرده روح فکر ۀمسئلگذشته به  ۀهفت یدوارم طیام »مؤمن: 

که چرا ؛یباشدهیرس ،یبپرس روحراجع به  یخواستیکه م یجواب سؤاالتبه خودت 

 «و ملموس است.  ار واضحیبس ،روح ۀمسئل

شکال ه سراسر ا  ک یدید اما آمدیوس مملمو  واضحنظرت برهان نظم هم به » ور:نابا

ار ملموس و مشهود یم بسیکنیآنچه تصور م یگاه ن زود قضاوت نکن.یبنابرا بود؛

نم من یبگو بب … یرا گفتنیاما حاال که ا. مادرک  ۀقو یست مگر خطاین یزیچ ،است

 «؟ مکردیفکر م روح ۀدربارز یچد به چهیبا

 م دچاریتوانیپس چطور م میکه اگر ما روح نداشته باشنیبه امثالً  » مؤمن:

ن یتوان ایا میآ. میشوو غم  یشاد، ترس ،نفرت ،ن عشقهمچو یاحساسات

 «؟ کرد هیتوج یکامالً ماد ک مغز  یاحساسات را با 

 یهاو هورمون ییایمیش یهار واسطهیتأثتحتما  احساسات  ظاهراً  »ناباور: 

جاد یا ،گذارندیاثر م یمغز یهاسلول یهارندهیگ یه بر روک ،بدن ی  داخل ۀمترشح

همچون  ،مترشحه در مغز یی  ایمیش ۀواسطک ی یوقت رود.ین میا از بیو  شودیم

، زیرغدد  درونترشح شده از  ک هورمون  ی ایو  نین، سروتونیکوللیاست ن،یدوپام

 ،ندینشیم یمغز یهاسلول یهارندهیگ یرو بر ،یویکلفوق ۀغد ن  یهمچون آدرنال

 مواد گرفته شود نیا ترشح یاگر جلو جاد کند.یرا ا و احساسات ما وخوتواند خلقیم

 یهارندهیگ یرو بر ییایمیش یهان واسطهیر ایتأث در مقابل   ک دارو،ی ۀلیوسبها یو 

ن یهمچن ند.یآیماحساسات ما تحت کنترل در ،گذاشته شود یدس ،یمغز یهاسلول

 یهاسلول یهارندهیگ یبر رورا  ییایمیش یهابتوانند عمل واسطه ییاگر مواد دارو

  کنند.یجاد میا مارا در  یمشابه احساسات   د کنند،یتقل یعصب

را  ییایمیش یهاواسطه عمل   ن است که بتوانندیر هماعصاب ب یهادارو کار   اساس   

ها آن شتر  یباعث ترشح ب یگاها یو  رندیرا بگها ن واسطهیعمل ا یا جلویو  د کنندیتقل
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 یجلو یعنی ،گردند مغزها در آن شتر  یب ی  باعث ماندگار مواقع هم یبعضو  شوند

 یهادر کنار سلول یشتریها مدت بتا آن رندیرا بگ ییایمیش یهان واسطهیا ۀیتجز

 مواد مخدر  و داروها و ها داخل مغز و هورمون یی  ایمیش ی  هاواسطه بمانند. یمغز

ت، ی، عصبانیخوشحالها، از ما انسان توانند تمام احساسات  یم ییایمیش

ما تا احساسات   یر قرار دهند. وقتیتأثمادرانه را تحت ، نشاط،...تا عشق  یافسردگ

 یر مادیغ ک عنصر  یکه گفت  دیهستند، چرا با ییایمیبات شیحد وابسته به ترکنیا

 « در کار است؟ ساساتاح ی  ریگشکل ی، براهمچون روح

 ؟ است روح وجود بر لیدل ایرؤ و خواب وجود ایآ

 یخواب به جاهازمان در  ما که روح  نیا ؟ییگویا چه میدر مورد خواب و رؤ »مؤمن: 

 «ح داد؟یتوان توضیکند  را چگونه میرود و افراد مختلف را مالقات میگر مید

خود  نیهم. 5کنندجاد کابوس یا قادرند ییایمیش یداروها یبعض اتفاقاً  » ناباور:

و اگر قرار بود  سازدیما م ه مغز  هستند ک یریما تصاو یاهایرو نکهیر ابست یدشاه

توانست ینم ییچ دارویآنگاه ه گر برود،ید یو به جاها روح ما از بدن جدا شود  واقعاً 

 «؟ ک مکان ترسناک!ی ایمفرح  یک جایبه  ؛د برودین کند که به کجا باییا تعم روح   یبرا

  روح وجود اثبات یبرا یبرهان

ل بر وجود روح یچ کدام دلیها هدهین پدیه اک یکنیاگر فکر م …ار خوبیبس »مؤمن: 

 یبگو سؤاالت ش از آنیاما پ .وجود روح را ثابت کنم ک برهان،یپس اجازه بده با  ،ستین

 « د.بودنچه  یبپرس یلقب ان مالقات  یدر پا یخواستیم  که

را  برهانتاز  یاخالصه ،قبل ۀهفت یهاصحبت ان  یدر پا کنم که تویمن فکر م » ناباور:

و  یبه وجود روح اعتقاد داشتن بود که اوالً یا  استدالل تو بود ثقل   ۀنقط آنچه. یگفت

با  یمادریغ ز  یک چی ب  یترک که یسپس استدالل کرد .یدانستیم یرمادیرا  غآناً یثان

د یچار باو نا داد ربط یعیرا به تصادفات و اتفاقات طبست که بشود آنین یامر ،ماده

 . ک خالق دانا و توانا در کار باشدی دست  

                                                           

 
 شوند اهایرو بر ریتاث باعث یگاه توانند یم پروپرانولول و نیمواستاتیس ن،یآتورواستات ن،یگمیواستیر ل،یدونپز مانند داروها یبعض1

 .کنند شبانه کابوس جادیا بعضا   و
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که  یچگونه مطمئن اول بگو .کنرا به من ثابت  استداللتارکان  ی  ا و درستیاکنون ب

 که روح یید بگویاول با ،وجود روحاثبات  یاست که برا . پر واضحوجود دارد روح

 « .ستیچ

م و یقابل تقس ،ه مادهم کیشویمتوجه م میکنیم یرا بررس ماده یوقت » مؤمن:

 و م کردیتوان به دو قسمت تقسیک سنگ را می. اش استسازنده یاجزا بهه یتجز

در . نمودم یتر تقسکوچک یاجزا به توانیاش را هم باز مم شدهیتقس یهاقسمت

مشاهده " یست که برایجسممنظورمان " ک سنگی"م ییگویکه م یواقع وقت

یتعداد ب از بلکه  ستین "واحد ک جسم  ی"در واقع  اما واحد است؛ ک جسم  ی ،"کننده

 . ل شده استیتر تشککوچک یواحدها یشمار

و به ما چنان  کندیواحد فرض م ک ذات  ی ،سنگآن  یو برا دهدیب میما ما را فر ذهن  

ا یک "ذات" ی ،سنگ نآآنکه حال ،میکنیصحبت م "زیک چی"م از یدار یید که گوینمایم

 یها براکدام از آنکه هر ل شدهیتشک یردترخ   یزهایا چیوات و از ذ  ست ینز  "واحد" یچ

م یشویمتوجه م ترکوچک یهابه بخش سنگم آن یبا تقس. دارند مستقل وجود   ،خود

 یو همگ از اول وجود داشتندهم  هشتم سنگکیسنگ و ک چهارم یسنگ ،  که نصف  

ماده در کنار  ۀسازند کوچک   یواحدهان یا قرار گرفتن   هم قرار گرفته بودند. در کنار  

 واحد ء  یک شی تصور   به اشتباه، ،سازندیها مکه آن یئیشود ما از شیباعث م ،هم

شتر به یما را ب ،یگذارن نامیهمسپس  .میآن بگذار یبر رورا  یو نام میداشته باش

مشخص  یتیواحد با ماه ز  یک چی ء،یم که آن شیشویتر مو مطمئن اندازدیاشتباه م

  است.و مستقل 

ک مفهوم یکه کوه دماوند فقط یحالدر م؛یدانیء میش "کی"ما کوه دماوند را 

 ۀدهندل یاجزاء تشک ،کوه دماوند ت  یواقع. است جاد شدهیست که در مغز ما ایذهن

 ماده هرچه باشند، ۀسازند یواحدهاند.  ترها هم کوچکآن هستند که از اتممستقل  

کدام و هر کوه دماوند هستندمستقل   ی  ها اجزاء واقعنیا امثالهم،و کوارک  الکترون،

ما  مانند   اگر ،یواقع ن ذرات  یا. دارند یمستقل و واقع ی  خودشان هست یبرا

ک ی. بزرگ هستند ک کوه  یاز  یه بخشکدانستند ینم یحتد یشا ند،تاشد یخودآگاه

 ن ذهن  یا مستقل دارد. یخودش هست یبرا کوه دماوند، یهااز اتم یکیالکترون در 

کنار  ،ییایجغراف ک حدود  یرا که در  یشماریب از ذرات   یمیعظ ۀکه مجموعماست 

آن را  اطراف   یهانیها و زمکه کوه کنار آن مجموعه ذرات   یۀاز بق ،اندهم قرار گرفته
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و نام  سازدیخود م یخاص برا ۀن مجموعیاز ا یر واحدیتصوو  کندیجدا م سازندیم

 . کندیر الصاق مین تصویوند را به ادما

و  داشته باشند یکدام شعور و خودآگاهکوه دماوند هر ی  واقعحال فرض کن که اجزاء 

  دماوند! سالم کوه  : ییو بگو یستیمقابل کوه دماوند با یب ر و و تو زبان ما را بفهمند

از  اعم ،ءن اجزاآ ۀمه کوه دماوند وجود ندارد، نام  واحد به ک موجود  یازآنجاکه واقعاً 

یصدا درمبه ،یگریدر  یناپذهیو مستقل و تجزن یادیبن ۀذرا هر یو  هاکوارکها و الکترون

  ؟یا با من بودیآ :سندپریند و میآ

ها خواهند آن بلکه با کوه دماوند بودم، ،که من با شما نبودم ییها بگوآن اگر تو به

و جوابت او  یبه آن سالم کن ید که تو بخواهنام کوه دماوند وجود نداربه یزیچ گفت:

 .میما هست ،یواقع یزهایو چوات ذ   را بدهد.

من و  ی  هست ذرات   ن تمامفرض ک. کندگاه نگاه ین دیاکنون به من و خودت هم با هم

حاال اگر من به تو .  توانستند حرف بزنندیداشتند و م یکدام شعور و خودآگاههر ،تو

توانم در پاسخ یمن م؟ " یا با من بودیآ :"ندیکدام بگوتو هرنم و ذرات بدن سالم ک

 بدن   ایکه برخالف کوه دماوند ، ینفس. بودم "ناباور" به نام   یمن با نفس ؛ریخ " م:یبگو

. است "واحد"ک یکه  ی. نفسستیاش نسازنده تر  اجزاء کوچک بهه یقابل تجز، تو من و

 .م شودیتقس "من" ودبه  بتواند توان تصور کردیو نمک "من" است ی

و  م شودیاش تقسسازنده یبدن ما به واحدها کدام از اجزاءتوان تصور کرد که هریم

م به یگر قابل تقسیکه د داشته باشد یمستقل و کامل ی  خود، هست یبرا یهر واحد

" کس ۀدرباراما  تر نباشد؛کوچک یواحدها  . کردن تصور را یشود اینم ی"من 

" ما  تواند وجود یو نم وجود نداردمن" نصف  "و  ه استیتجزقابلریغ حد  ک وای"من 

" تو به دو "من"  م کهیاگر فرض کن. داشته باشد  هااز آن یکی تنها م شود،یتقس"من 

" دی، یگریآن د. ی"تو" باش تواندیم بلکه  یستیست که "تو" نگر ایک "من 

 .ست"یگری"د

که بر  ،ما وجود دارد ی  حد در بدن و هستک وای ن است کهین استدالل ایمنظورم از ا

 ؛ستیاش نسازنده کوچک   یم به واحدهایقابل تقس ،ما یهاک از اندامیخالف هر
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م یه و تقسیتجزرقابلین، غیادیبن ۀک ذریهمچون  یعنی؛ ه استیتجزقابلریغ یعنی

ردتر نمنیاست و از ا ،  "،  "نفس"من"  میتوانین واحد را میا شود.یکه هست، خ 

  .می"  بنام1ا   "روحی"خود"  

و ست یما مادبدن . بدن ما باشد ۀسازند یچ کدام از واحدهایتواند هین واحد نمیا

 مییم بگویتوانیو نم شعور هستندیب یهاو کوارک هاالکترون اشسازنده یواحدها

 " " سازنده است ین واحدهایاز ا یکی ،ک انسانی"من  ک یو کجا انسان  ۀدیچیپ. "من 

 ؟ کوارک کجا!همچون الکترون و  یماد ۀساد ۀسازندواحد 

 " با  ،یماد یۀتجزقابلریغ ین واحدهایچون در بو   ه استیتجزقابلریغ، ک انسانی"من 

" انسانستیسه نیکدام قابل مقاچیه  .ستیمادریک واحد غی، ، پس "من 

" ما میطرف هست یرمادیغ ک واحد  یم با یرید بپذیکه ناچار با ینیبیم  ،ا "روح " مای. "من 

ینم یاچ محاسبهیه را بانیو ا دهه شیما تعب ر است که در بدن  یناپذهیک واحد تجزی

 یکیزیو ف یمادتصادفات  ۀعهدب از ین ترکید گفت که ایبا یعنی ؛توان ممکن فرض کرد

  «م.یشویک خالق توانا و هدفمند محتاج می قدرت   نجاست که به دست  یا . خارج است

 ؛باشمه جواب داد فقطخواهم ینم فکر کنم. تیهابه گفته یقیاجازه بده دقا »ناباور: 

  .ید درست بفهمم که چه گفتین بایبنابرا

از مردمک  ابان نگاه کرد.یها در خلیاتومب وآمد  قه از پنجره به رفتیچند دق ناباور

 قاً در حال تفکر است.یو عم ره نشدهیخ یخاص ۀکه به نقط چشمش معلوم بود

یراً درست مظاه »طور شروع کرد: نیا  سمت مؤمن برگرداند وش را بهی  باالخره رو

پا، چشم،  ست،مانند د ،من یهاکدام از اندامتوانم تصور کنم که هریمن م .ییگو

 . بمانم"من"  همچنان"من"  از بدنم جدا گردد، قطع شود و،....که گوش، زبان

وجود به، دو "من" م شودیم تقسیمن به دو ن ز  مغکه اگر به خودم بقبوالنم توانم یم

هستم  خود  من هااز آن یکیتنها  ،دیایوجود ببهدو "من"  اگر هم مریاما ناچارم بپذ، دیآ

" د " یا. گر استید یشخص یعنی ؛ست"یگری، بلکه "دستمیگر، من نیو "من  ن "من 

                                                           
 کی یمبنا وجودشان قرارباشد اگر و است مشابه با  یتقر دو هر به" یفلسف صرفا  " کردیرو اما ستند،ین زیچ کی روح، و نفس ،یاسالم فرهنگ در 1 

نکه یاز آنها  همت گمارد. ا یکیات توان به اثبیتا  تنها میآنها اقامه کرد و نها ییبر جدا یفلسف یلیتوان دلینم رد،یگ قرار خدا اثبات یبرا برهان

" اثبات شده در پا ت در یجا نفس و روح را به ضرورت  محدودیست. من در ایاقهیسل یم، امرین دو بنامیک از این برهان را کدامیان  ای"ذات  واحد 

 گرفتم. یکیک  آنها، یتفک یبرا یفلسف ۀادل
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ا ی ، "من" هستم ویا به تمامیتواند "نصف  من" باشد. من ی، نمز  منم  مغیحاصل  تقس

 ندارد. یمن" معنمیندارد. "ن یمعنش یامه بودن بریست که نیزیستم. "من" چیاصالً ن

که  ک واحد باشدیو "من"  م که سخن تو درست باشدیکنیفرض م … ار خوبیبس

" من ایکه آن استی سؤال ا. حاالستیه نیقابل تجز نکه یا ای ستیر مادیلزوماً غ ،"من 

ک انسان ی ه همچون نفس  یتجزقابلریغ ک واحد  ی یط خاصیتواند در شرایم هم ماده

 « .شدنزده شگفت داستان  م سراغ ید برگردیباز هم با واقع. درجاد کندیا ار

زده شدن چه به شگفت : »گفت یبا دلخور بود خوردهه کی  ناباور  ن حرف  یاز اکه  مؤمن

 «. ه مربوط به برهان نظم بودآن ک دارد؟ یربط

، احتماالً الکترون دهما ۀسازند یم که اجزایکنیطور تصور منیمن و تو ا ن!یبب : »ناباور

یما تصور م. اندهستند که فعالً کشف شده ینیادیگر ذرات ظاهراً بنیو د هاکوارکو 

مستقل از  یخودش وجود یبرا ،ریناپذهیاحتماالً تجز ین واحدهایکدام از ام هریکن

 ذرات   کنار قرار گرفتنش ی  در طگر و ید با ذرات   یظاهر تجمع  و در  گر داردید یواحدها

 . کندیو مستقل بودنش را حفظ م ماندیمستقل م ک واحد  یهمچنان  گر،ید

و  کنندیخودشان را اشغال م یفضا ،ماده ۀسازند یواحدها میکنیما فکر م

ریغ یو واحد کپارچهی ۀمجموعک یبتوانند  یادیگر ذرات بنید کناررممکن است در یغ

چنان  یواحد ،توانند در کنار همیها نمنیم که ایکنی.ما فکر مدهند لیتشکه یتجزقابل  

 ن واحد  یا وجود نداشته باشد و در آن یمستقل چ جزء  یگر هیکه دبسازند  کپارچهی

 «. دیبنما یناشدنهیتجز ک واحد  یخودش  یبرا ،کپارچهی

ست یمعننیابه "دیبنما"فعل . "دیبنما" یناشدنهیتجز ک واحد  ی یید بگوینبا »مؤمن: 

 ینامعلوم باشد که هنوز واحدها در باطن، ید ولیایبنظر به یندنشهیتجز که در ظاهر،

" خود  ی. ما وقتا نهیخودشان استقالل دارند  یبرا ،آن ۀسازند مستقل   یمبه "من 

من  ما  ست.ین یظاهر منفرد و واحد بودن  نفس  ما نیم که ایشویمتوجه م میشیاند

 رود کهیانتظار من جهت هم یهمبه. ر استیناپذهیتجز ک من  یواقعاً  زمان، ۀلحظدر هر

ن واحد همچنان به بودن  خود ی، امغز ۀسازند ذرات   بدن و جدا شدن   یۀاز مرگ و تجزپس

 «. ادامه دهد

نگاهش به  که هنوزیحالدر یقیاز دقاپس. شد رهیخرون از رستوران یمجدداً به ب ناباور
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 . تودهمیص میتو تشخ یهارا در گفته ضک فریمن  »گفت:  رون از رستوران بودیب

ینم ،ما در مغز   هماد ذرات   اجتماع   یطیچ شرایتحت هکه  یان گرفتهیفرض را بر ا

 ،گریعبارت دبه وجودآورد.ما را به" ی  "آگاه ،یعبارت امروزا به یا "من" ی"نفس"  تواند

 «.یشناسیم یخوبکه ماده را به یکنیتو فرض م

محض  قت  ین تصور را حقیا تو »طور ادامه داد: نیرد و اطرف مؤمن کش را بهیناباور رو

 رممکنیغو  خود وجود دارندمحدود به یک فضایکدام در هر  ،که ذرات ماده یدانیم

به  یاگونهبه ،یخاص ی  زمان یهاهباز یبرا و یط خاصیکه در کنار هم و در شرا است

ما  همچون نفس   یواحد ازند؛د را بسیجد ک واحد  یهم بپردازند که  یر و تأثر رویتأث

قولبه یا حتی"خود"، "من" و  ،"نفس" ،"یآگاه"توان آن را یکه م یواحد ها؛انسان

 «. دیتو "روح" نام

ا تو فکر یآ ؟ن حد خطاستیتا ا هماد ذراتشناخت من و تو از  یکنیا فکر میآ »مؤمن: 

 را بسازند؛ "من"ک ی و و ممزوج شوند اوقات ذرات نباشند یذرات بتوانند گاه یکنیم

صورت ذرات به ما نشان به دوباره خودشان را ،میکنیها نگاه ماما هرگاه ما به آن

ن اجزاء، بهیم، ایکنیمغز نگاه نم ۀهرگاه به اجزاء  سازند یکنیا تو فکر میآ ؟دهند

سازند؛ یه چون "من" را میقابل  تجزریک واحد  غیشوند و ی، ممزوج مییجادو یشکل

ها و شکل الکترونرا به م، دوباره خودشانیکنیها نگاه مکه به آنمحض آنبه یول

 «دهند؟یبه ما نشان مو مجزا کوچکتر  ن  یادیگر ذرات  بنید

 خود   گزن است که ما هریمنظورم ا ست.ین یاین شعبده بازیمنظورم چن نه؛ »ناباور: 

دهیندها را نوترونها و تر از پروتونا ذرات کوچکیو  هانوترون  ها،نپروتو ،هاالکترون

به م.یادهیندرا  یقو یرویو ن  فیضع یروین، جاذبه، یسیمغناط یهادانیما م م.یا

 حواس   یرو برها دانیو م موادکه  یریو با تأث حواسمان ۀواسطما تنها به عبارت بهتر،

بزرگ  ضعف کیها نما انسا. میشویآشنا م هاآنبا گذارند یما م یهاا دستگاهیما و 

مان باخبر اطراف ء  ایده و اشما ی  واقعت یم از ماهیتوانیکه هرگز نمنیو آن ا میدار

خود  یهاا دستگاهیو خود  حواس   یها را بر روآن ر  یفقط تأث میکه محکومچرا ،میشو

 . است میرمستقیغک ارتباط ی ،مانو ارتباط ما با مواد اطراف میدرک کن

و از  از مواد یتصور ،اندکه دانشمندان انجام داده ییهاشیل آزمایق تحلیاز طرما 

ها چه نیاقتاً یحقم که یفهمینم یول ؛میسازیدر ذهن خود مها و کوارک هاالکترون
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از مواد اطراف خود در ذهن  یتصور ،مادهت یاز ماه یتردرک راحت یما برا. هستند

 ک مکان  ی یدارا در اطراف خود، را یئیو هر ش هاپروتونو  هاالکترون. ما میسازیم

یر میین مکان را تغیا خود، م که با حرکت  یریگیدر نظر م ک جرم مشخصی و مشخص

ا یآ ن است که:یاما سؤال ا شود.یم جابجا میرمستقیا غیم یک خط مستقیو در  دهد

همچون  ،یماد یهادانیا میم؟ آیاهرک کرددن است که ما یهم هت مادیواقعاً ماه

 ها و استعداد  آن ی  ستیا چیآ ما قابل درک هستند؟ یبرا ،یو گرانش یسیدان مغناطیم

  شناخته شده است؟و ما مشخص  یها براآن

را به بالفاصله آن ح دهدیرا توض یادهیتوانست پدیمندر قرون گذشته هرگاه انسان 

 یعلم ح  یتوضقابل  ،هادهیاز آن پد یاریاکنون بس. دداینسبت م ییماورا یهاقدرت

تو روح را قولا بهی یل آگاهیتشک یم چگونگیتوانیم حاال که نمیا مجازیآ هستند.

 میهمچون خدا شو یعیطبفوق یرویک نیوجود  دامان  بهبالفاصله دست ،میح دهیتوض

 «م؟یاو را وسط بکش یو پا

. میدهح یتوض میست که نتوانین طورنیا .یستیک مسئله نیا متوجه یگو »مؤمن: 

 ریناپذهیتجز یرممکن است که واحدیغ، که گفتم یلیدالبه ،دهکه مااستنیه ایقض

ماده، الکترون و کوارک و امثالهم هستند و  یواحدها ل دهد.یا من را تشکی چون روح

م یم قبول کنیناچار. ها باشدنیکدام از اچیتواند هینم" یا "آگاهیچون "من"  یواحد

 «. ستین یر  مادیناپذهیک واحد  تجزیو  ستیماده ن کار   ،"من"ن یا

قاً یو دق یاهتصور شده که ماده را شناخت یقطع، ن فرضیتو ادر استدالل  »ناباور: 

در  ییهاتیچه قابل یقاً مطمئنیو دق ل شدهیتشک یکه گفت ییه از واحدهاک یدانیم

تو  یبرا ،ق مادهیدق ت  یو اصالً ماه  …ماده یهاتیقابل ۀهما یآ .ن واحدها وجود داردیا

 «شناخته شده است؟

 یدانم که بخشیاما م ،بدانمماده را  یهاتیقابل ۀهمقاً ید من نتوانم دقیشا »مؤمن: 

در جلو  یبخش در سمت چپ؛ یاز اطالعات من در سمت راست مغز من است و بخش

 ،هاو کوارک هاهمان الکترون یعنیمن،  مغز   ۀسازند یواحدها یول در عقب؛ یو بخش

ا بهیروح  که یپس واحد .مانندیم یخودشان باق یدر جا ،جا که هستندکدام هرهر

چه در عقب   مغز باشد و یچه در جلوو به اطالعات  مغز  من،  سازدیرا م یگاهآتو قول

 یقتیحق باگر ید یو واحد ستین یماد ین واحدهایکدام از اچیه، دارد یمغز، دسترس
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هم  ؛عقبمغز من است هم در بخش  یجلو در بخش   که هماست  یواحد .است گرید

پس  ،ستندین نیچن یماد یواحدها سمت چپ. و هم من استمغز  سمت راست

  ست.یر مادیغ ،من روح   قت  یحق

 قاً یم ماده دقیدانیاگرچه نم ست.یم که قابل انکار نیاز ماده دار یک درک شهودیما 

که هر ستیاسازنده یواحدها یاد ماده داریگویما به ما م یاما درک شهود ستیچ

طور مستقل وجود خودش به یک الکترون برای. دارند یجودو استقالل   ،خود یکدام برا

 نده کشف شود،یکه در آ یریناپذهین و تجزیادیبن هر واحدا یکوارک  کین یهمچن. دارد

تنها در و  از فضا هستند یانقطه ها درنیکدام از اهر. خودش مستقالً وجود دارد یبرا

 . گذارندیر میگر هم تأثیر نقاط دباگرچه  ؛وجود دارند نقطه آن

ا یو  یکیالکتر دان  یم جاد  یا اگر در حد   یحت ،ن واحدهایک از ایتوان قبول کرد هرینم

 ستیمعننیابه ،ر بگذاردیاطرافش تأث گر ذرات  ید بر یاههست ی  قو یرویا نیو  یگرانش

ز یرا ن یآگاه ایو روح نام به یواحدم جهت ساخت  الز ی  دگیچیه وسعت عمل و پک

 «.دارد

د و یخورش مطمئن بودند یطور شهودا بهیمردم دن ۀهمباً یتقر یزمان »ناباور: 

 توشهود  یکنیا فکر میآ ن در مرکز جهان است.یو زمگردند ین میدور زمستارگان به

توجه  قت.یحق ۀطواسیم و بیدرک مستق یعنی شهود د؟شوست دچار خطا ینممکن 

جز به یزیو چ یرا ندار مادهت یماه م  یمستق درک   یی  باش که تو هرگز تواناداشته

ر یخطاناپذ از شهود   یتوانیپس چطور م ،یکنیخود را درک نم ماده بر حواس   رات  یتأث

 دچار خطا کند، عمرکی یها را براتواند آنیها مانسان آنکه حواس  حال ؟یصحبت کن

 «کار را کرد.نین ایزم ت  یمرکز ر مورد احساس  ه دچنانک

جه یهاست که نتو نگاه به آن ءایکه من تنها با لمس اش یکنیا فکر میآ »مؤمن: 

 ر  یاخ ۀافتیها و صدها ا دهیآ وجود آمده است؟مستقل به یاز واحدها ماده امگرفته

ش یها آزماوسط دهت یعلم ۀگزار کیا اگر یآ گذارد؟ین تصور صحه نمیدانشمندان بر ا

گر در انسجام و ید ۀدشدییمتعدد  تأ یهابا مشاهدات و گزارشو  د گرددییو مشاهده تأ

 «نان حاصل کرد؟یش اطمایتوان از درستینم ،باشد یهماهنگ

در  یعلم اکتشافات   گرید ۀهمبا ، تو از ماده تصور   یکنیا فکر میآ »ناباور: 

 «؟یها مطمئنقدر از بابت آننیکه ا وجود ندارد یچ تعارضیو ه ست یهماهنگ
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ن فکر یازاریغا یآ ماده، یحداقل در مورد واحدها ؟یکنین فکر میاازریتو غ»من: مؤ

ریغ ک واحد  ی وجودآمدن  ه بتوان بهچنانک ،داشت یگریتصور د  شودیا میو آ یکنیم

 « ماده نسبت داد؟ هرا ب یآگاها ی ه همچون روحیتجزقابل

 یآگاه خلق یبرا خدا وجود به ازین بودن ناموجه و کوانتوم کیزیف

 «؟ یادهیشن یزیک کوانتوم چیزیا از فیآ »ناباور: 

 « ست؟یمنظورت چ دانم.یآن م ۀدربار یکم»مؤمن: 

صورت  هت مادیماه ۀدربارش یسال پ 511که حدود  یاتیاز کشف یمن با مثال »ناباور: 

 ،ییگویم هماد ت  یاز ماه یشهود افت  یعنوان درآنچه به به تو نشان خواهم داد رفتگ

 « بلکه قطعاً غلط است. درست نباشد تنها ممکن استنه

 ،مادهت یماه  که من در باب باشد یزیدر رابطه با همان چ تبهتر است مثال »مؤمن: 

 ،دلخواهلت را چنان بهمثا یباشد و بخواه یگریز دیچ ۀدرباراگر  نامم.یم یشهود

 «. رفتینخواهم پذ ،مرا هم شامل شود ی  درک شهود که موضوع   یم دهیتعم

و استدالل  مرا نقد  یاز نظرت دفاع کن یبخواه یتو هم وقت : »د و گفتیخند ناباور

 از همان موضوع   من .ییگویفهمم چه میمهرحال . بهیشویر می، خوب سختگیکن

و  یاثبات وجود روح استفاده کرد یکه از آن برام یگویم تو سخن ی  درک شهود خاص  

 . کنمیرا باز م همان

 ،یدانیفضا م ۀکنندم و اشغال جر یدارا یذرات ماده را ذرات ها،انسان ۀهممانند تو 

ن یدر ا ،دیآیان میمک الکترون صحبت بهیا یک اتم و ی ایک توپ فوتبال یاز  یوقت یعنی

 محدود وجود دارد و گرچه ممکن است بار   یک فضایدر  ،ن جسمیکه ا ید نداریترد

در  ،آن جرم   یدارا اما بخش   ،در فضا گسترده باشد آن ی  رانشدان گیا میو  یکیالکتر

مشخص و محدود  ن ابعاد  یو هم را شامل است یاست که ابعاداز فض یامحدوده

، ک فضایدر  ک الکترون رایا یال و توپ فوتب کی ی  شود ما هستیکه باعث م است

 یعنی ؛میفرض کن "گرید یهاا الکترونیگر و ید یهاتوپ ی  مجزا از هست" یایهست

 . میکدام را مستقل بدانهر ی  هست

 « ست؟ین ینجا مشکلیتا ا
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 «؟یح دهیشتر توضیا ممکن است بیآ »:و گفت ناباور نگاه کرد بهد یتردحس مؤمن با 

که  یقبول کن یتوانیم ،ز استیم یجا رونیک توپ فوتبال در ایکه  یا وقتیآ »ناباور: 

  ا نه؟ی … ؟گر هم هستید یزهایتمام م یبررو "همان زمان"در  "همان توپ فوتبال"

قاً یمنظورم دق ست.یآن ن ا آثار  یآن و  ی  امواج گرانش ،"همان توپ فوتبال"منظورم از 

 «.وجودش است ۀهمبا  توپ همانخود  

طور ادامه نیدادن  پاسخ مردد بود نگاه کرد و ا ین که برامؤم ۀه به چهریناباور چند ثان

 «تو کجاست؟ االن قاشق   طور بپرسم:نیبگذار ا»داد: 

 «من است. در بشقاب   »مؤمن: 

 «؟یکنیحس م یشهود یشکلرا با تمام وجود و بهنیا ایآ »ناباور: 

من  اب  مطمئنم که در بشق هرحالاما به کنم،یحواسم حس م ۀواسطبه »مؤمن: 

 «است.

قاشقت را  یکه تو وقت کنمیم لیور تحلطنیتو را ا سخن   نیا … ار خوبیبس »ناباور: 

بلکه  ،میمستق طور  هرا نه باگرچه وجود آن ،یکنیرا لمس مو آن ینیبیم بشقابت در

 که در وجود   ،یگوناگون دار قدر شواهد  اما آن ،یکنیم درکحواست  ۀواسطبه

م و یمستق با درک   یعنی نان را با شهود،ین اطمیو ا یکنید نمیترد ت در بشقابتقاشق

 .   یدانیم یکی در بشقاب، قاشق حضور   قت  یحق ۀواسطیب

و  یزنیم بشقاب یبر رو با آن ،یکنیبه آن نگاه م ،یکنیت را لمس متو قاشق

ه ک میدهین رستوران هم شهادت مین در ایو من و تمام حاضر یشنویش را میصدا

غذا در دهانت  ،ن قاشقیکه با ا یاد داریتو به. داردتو قرار  ن قاشق در بشقاب  یا

هستند که  یشواهد یها همگنیا. ستوتصور ت د  یمؤتو هم  ۀحافظپس  ،یاگذاشته

 یراه من و تو یکه اصالً براچرا ینامیمحض م قت  یرا حقلذا آن ؛زندیک چی ۀدکنندییتأ

  ست.ینان نیجهت کسب اطم  هدن شوایا ۀجمع همباالتر از 

و  یها زندگسال و لذا بعد از اندنیش چنیکماب یهمگ اطرافت تو از اجسام   ات  یتجرب

 ،یهر جسم یگر شک ندارید ،بزرگوکوچک ۀتجربها ونیلیبا م اطرافت اجسام   درک  
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جرم و  یعنی ،ن دویا اکنون. محدود است ،مشخص یابعادو در  جرم است یدارا

 «. رسندینظر مجسام بها ی  هیبد ات  یاز خصوص ،مشخص و محدود ییافض اشغال  

 ۀتجربهمه نیا حالهربه .ییگوین است که میکنم همیفکر م ؛هلب »مؤمن: 

هماهنگ و  ام،ها درست شدهکه خودم هم از آن ،یمن در مورد اجسام ماد ی  شخص

 بخش باشد.نانیتواند اطمیم ،ن تصورم از مادهیا د  ییمن در تأ تمام مشاهدات   بودن  

م اجسام را یطور مستقز بهد که تو هرگیلسوف به من بگویک فیاگرچه ممکن است 

جز   یزیچ ن گفته رایاتوانم یمن نم یول ،یفهمیت ماده را نمیو ماه یکنیدرک نم

و  خود پشت کنم هماهنگ  ات و مشاهدات  یو به انبوه تجرب بدانم یفلسف ی  ک بازی

ه و ساد ن درک  ید همیم شایو بگو کار نبرمبهروح  اثبات   برهان   ن  ییرا در تب درکم از ماده

  رود.کار ک برهان بهی ی  زیرهیو نتواند در پا غلط باشد من از ماده انکار   قابل  ریغ

عمرم از آن  ۀلحظلحظه ات  یکه تجرب من از ماده ۀپشتوانپ ر اریساده اما بس ن درک  یاگر ا

توان یو کدام برهان را م یفلسف ۀجیگر کدام نتید قابل اتکا نباشد، کندیم یبانیپشت

بر چهها را و استدالل نان داشتیتوان اطمیم یزیچگر به چهید ست؟دان اعتناقابل 

 «کرد؟ بناتوان یم یباوررا بر چه  یزندگ  …اصالً  توان استوار کرد؟یم یزیچ

 «؟یدارا کاغذ یآ »ناباور: 

ک خودکار ی ی، آنگاه حتیاآمده یبحث فلسف یتو برا .شلخته ریبگا یب … بله »مؤمن: 

 «!؟یااوردهیو کاغذ هم ن

حال و در همان کاغذ کرد یرو یاشکال سم  شروع به رد یخندیکه میحالدر ناباور

نظم و یب یشکلبهه ک یکننده دارپرتاب ک دستگاه  یفرض کن که  »ح داد: ین توضیچن

کننده و ن پرتابیب کند.یوار پرتاب میک دی سمت  به یاساچمه یهاگلوله، یتصادف

یجاد میو شکاف اد ،ن صفحهیدر ا. یدهیعنوان مانع قرار مهک صفحه را بی وار،ید

سپس . یکنیپرتاب ساچمه را روشن م و دستگاه   یبندیها را ماز شکاف یکی. یکن

 یکنند بررسیجاد میر اواید یبر رو کی شکاف  عبور کرده از  یهارا که گلوله ینقاط

وار در یک قسمت از دیدر  ،گلوله ن برخورد  یشتریکه ب یکنیمشاهده م. یکنیم

 . ینیبیم یکمتر د  رخوبر ،یشویو هرچه از آن قسمت دور م مانع صورت گرفته پشت  
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ع یوار چگونه توزیزان برخورد به دیم که نشان دهد یرسم کن ینمودار یاگر بخواه

  ن شکل خواهد بود:یابه نمودارت ،شده است
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 ،یینما گلوله و شروع به پرتاب یو را باز کندو شکاف  یک را ببندی شکاف   حال اگر 

اما  ،همان شکل خواهد بودوار بهید یرو برگلوله  برخورد   ع  یتوز نمودار  ز ینار بنیا

و د شکاف بل  که در مقا یطرف رد،یگیوار صورت مید گر  ین برخورد در طرف دیشتریب

  ن است:یچننیبرخوردها ا ع  یتوز بار نمودارنیا قرار دارد.
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 که  یطبعاً انتظار دار .یپردازیپرتاب گلوله م و به یگذاریحال هر دو شکاف را باز م 

 :ن دو نمودار باشدیاجمع حاصل، مقابل وار  یها به دبرخورد گلوله ع  یتوز نمودار

 

 «شود؟ین میر از ایمگر غ … بله »مؤمن: 

که در واقع حاصل   ن شکل خواهد بودیابه عیتوز نمودار  . شودیمن نیر از ایغ »ناباور: 

  همان دو نمودار است: جمع  
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حاال  »طور ادامه داد: نیو ا نشان داد مؤمنبه را  که رسم کرده بود ینمودار ناباور 

  .میک ظرف آب انجام دهیش را در ین آزمایفرض کن که ا

را  هااز شکاف یکی. میدهیشکاف قرار م ودک صفحه با ی ساکن، پر از آب   یدر ظرف

 ه شکافب ،شودیکه درست م یموج. میزنیضربه م آببا انگشت به  وم یکنیباز م

 ک موج  یو همچون  کندیعبور م آناز  ،رسدیم ه شکافب موج کهاز  یبخش. رسدیم

 موج  . ابدییو گسترش م کندیخود را آغاز م حرکت   شکاف، مجدداً  پشت   ، ازدیجد

. شودیارتفاعش کمتر مو  گرددیمتر فیشود ضعیشکاف دورتر ماز  هرچه ،دیجد

 ،رسدیتر است مکیکه به شکاف نزد ظرف یروروبه ۀواریاز د یبه بخش یوقت

تر فیضع ،کندیبرخورد م هواریبه د یدورتر چه در نقاط  و هر را دارد ارتفاعن یشتریب

  گردد.یارتفاعش کمتر مو شده 
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 در، ارتفاع موج حداکثر   ازآنجاکه ،میرا رسم کن هواریبه د هدیرس موج   ارتفاع   اگر نمودار  

کرده برخورد  هواریبا د یدورتر ۀنقط درموج چه و هره شکاف بود یروهروب ۀنقط

   د:یآیدست من نمودار بهیا ارتفاعش کمتر شده،
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در طرف  ،مشابه ینمودار ،میو را باز کندو شکاف  میک را ببندی اگر شکاف   میانتظار دار

 «م.یدست آوربه گرید

 « شود؟ین میر از ایا غیآ »مؤمن: 

ما به  نمودار   میشکاف را باز کن حال اگر هر دو افتد.ینم یگریاتفاق د ر؛یخ »ناباور: 

 «د؟یآیشکل درمچه

 که با برخورد   یهر موج ،میاگر هر دو شکاف را باز کن شود.یدانم چه میم »مؤمن: 

 کندیو به جلو حرکت م افتهیدر سطح آب گسترش  ،شودیجاد میا آبانگشت ما به 

 ،کندیم ه عبورکاز هر شکاف  ،هادر محل شکاف ،ن موجیا. شکاف برسد ودتا به 

دو  ،هااز شکافپس یعنی کند؛یشروع به گسترش به جلو م ،دیجد ک موج  یهمچون 

 ۀقلکه  ییجا یعنی ؛کنندیبا هم تداخل م یها در نقاطن موجیا م داشت.یموج خواه

 ۀقلو  ها با هم جمع شدهلهق ،نقطه در آن ،کندیگر برخورد مید موج   ۀبا قلک موج ی

 ،کندیگر برخورد مید موج   ۀبا قلک موج ی ۀدر که ییدر جا. دنکنیم جادیرا ا یبلندتر

 ،دیآیم نیینه پارود و ینه باال منقطه  نیر اآب دو  کنندیم یگر را خنثین دو همدیا

 . ماندیحرکت میه ببلک
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 ن تداخل خواهد بود؛یهم حاصل   ،هم دیآیم  وجودبه  روهروب ۀوارید یبر روکه  یطرح

و  کندیبرخورد م یباالتر ۀبه نقط ب، آشوندیهم جمع مها بالهق که ییدر جاها یعنی

 ینمودار. کندینم یاصالً حرکت آب شوند،یهم جمع مبا هاها و درهکه قله ییدر جاها

 رسم هواریبه دآب برخورد  برحسب ارتفاع  را  هوارید یرو ی  تداخل ن طرح  یکه بتواند ا

 «خواهد داشت. ین شکلیچن دینما

  را رسم کرد: یتداخل طرح   و نمودار   خودکار را از دست ناباور گرفت مؤمن

 

 

 ابتداما  یعنی کند؛یم عبوراز هر دو شکاف  ،موجپس هر  .یکامالً درست گفت »ناباور: 

و به  کندیاز هر دو شکاف عبور مو  ابدییگسترش م ،ک موجین یاما ا ؛میک موج داری

نیابسته بهو  ابدییباز گسترش م ،وجودآمده همبه هر موج   شود.یم میتقسدو موج 

در  گر خواهد داشت،ید که با موج   یتداخلبسته به و  برخورد کند هواریکه در کجا با د

  خواهد کرد.اصابت  هواریبه د یارتفاع مشخص

انجام  مانند الکترون ن  ماده،یادیبن ز  یر ۀذرک یبا  شین آزمایم اگر اینیاکنون بگذار بب

 کار چه خواهد بود. شود حاصل  
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الکترون استفاده  ۀکنندک دستگاه پرتاب یاز  ،گلوله ۀکنندپرتاب  دستگاه   یجاهبار بنیا

 ۀکنند ثبت" ۀک صفحی ،هوارید یجابه شکاف، ود یدارا ۀصفحو پس از  میکنیم

  م.یدهیقرار م تکتوریا دی "الکترون برخورد  

که از  یطرح م.یکنیها را پرتاب مو دانه دانه الکترون میکنیباز مرا  ک شکافیاکنون 

با پرتاب گلوله ست کهیه همان طرحیشب شودیحاصل متکتور یبه د هابرخورد الکترون

احتمال  یعنی ،1میدست آوردها بهاز شکاف یکی ز گذاشتن  باپس از  ،آبز موج یها و ن

شتر یاز همه ب ،ک استی قابل شکاف  م تکتور کهید  از یانقطه به هابرخورد الکترون

  م.یرا شاهد هست یبرخورد کمتر میشویدورتر م ن نقطهیچه از او هر است

 

یجه میلذا نت کند،یبرخورد م نقطه کیالکترون فقط به هر  ن است کهیمهم ا ۀنکت

. کندیمن عملکه الکترون همچون موج استنیمنظورم ا. ک ذره استیم الکترون یریگ

یقرار م ریتأثرا تحت وارهید سراسر  و کرد یدا میگسترش پ جاد،یپس از ا، آب موج  هر 

                                                           
 تکتور،ید سراسر در بلکه شکاف، یروبرو ی  نواح در فقط نه ها،گلوله خالف بر ها،الکترون ۀمجموع باشد، کیبار یلیخ شکاف عرض اگر1 

 نیاول نیا. بود باز آب موج مقابل در شکاف کی فقط که آنگاه بود، خواهد آب موج نمودار هیشب  هاآن ی  پراکندگ نمودار   و شوندیم پراکنده شیکماب

 .هاستالکترون بودن   یاذره فرض   با یناسازگار



روح ۀمسئل:  دوم ۀهفت  

46 

 

 وارکامالً ذره یرفتار ن نظر،یو از ا گذاردیک نقطه اثر میفقط در اما الکترون  داد،

 «.دارد

 «م.یهم ندار یگریانتظار د»مؤمن: 

هر  ،مین دارپروتومثل الکترون و  که ما از ذرات ماده یشناخت با درست است.»ناباور: 

 ،در همان فضا وجود داردآن هم  و جرم   یو هست  ستیمشخص یفضا محدود به ،ذره

 ؛جاد کندیخود ا هم در اطراف   یکیا الکتریو  یدان گرانشیهمچون م یدانیم نکهیولو ا

ک ی ت  ین خصوصیا خودش قرار دارد. ی  وجود ۀمحدوداش در همان یهرحال هستبه

ک ی یهمان که تو گفت م؛یدار یذرات ماداز است که ما  یدرکن همان یو ا ذره است

 « .ستیشهود درک   کی ا هم ارز  یو  ستیشهود درک  

 .«نمیبینم ینجا مشکلیتا ا»مؤمن: 

همان درک متعارف ما  د  یمؤز یچو همه ندیبینم یمشکل یچ انسانینجا هیتا ا : »ناباور

 . ستیداز ماده و ذرات ما

توجه  م.یکنیپرتاب م دانه دانه ها راو الکترونم یکنیم باز اکنون هر دو شکاف را

پرتاب  جدا و جدا یکی یکیبلکه  ،و چند تا چند تا نه با هم ،ها راه الکترونک شباداشته

تنها از  ،ن گلولههمچو کند،یاول عبور م از شکاف   یم اگر الکترونیانتظار دار. میکنیم

 یبر الکترون یریچ تأثیه ،گرید شکاف   ا بسته بودن  یو باز بودن عبور کند  همان شکاف

  ن بود.یها چنکه در مورد پرتاب گلولهچنان ده نگذارد،یا برگزشکاف اول ر ر  یمسکه 

  ر منتظره است.یم کامالً غیکنیکه مشاهده میزیاما چ

نشان که گذارند یتکتور اثر میبر د یاگونهها بهالکترون ،هر دو شکاف باز است یوقت

ینم تاصابها اصالً قسمت یبعض و به کنندیها اصابت مقسمت یبه بعضدهد یم

هستند که  ییهاهمان ،کنندیها برخورد نمها هرگز به آنکه الکترون یمناطق . کنند

که هر دو حاال  یول ،گرفتیبرخورد به آن مناطق صورت م ،ک شکاف باز بودیاگر فقط 

  رد.یگیصورت نم یبرخورد ،مناطق گر به آنید ،شکاف باز است

و  شوندیجداگانه پرتاب م یهاو در زمان صورت تک تکها بهالکترون کنمیم یادآوری

  .کنندیجاد نمیا یها مزاحمتگر از شکافیکدیو در عبور   گر تداخل ندارندیکدیبا 
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 رسمتکتور ید ها بهالکترون که از برخورد   ینمودار فراوان، ی  درپیپ یهااز پرتابپس

 ،آب ،هوارید اطق  من یآنجا هم در بعض امواج آب است. تداخل   ه نمودار  یشب ،شودیم

  رفت.یمنن ییو باال و پا ماندیساکن م

 

هر  یید که گوینماین میچن هاجاد شده از برخورد الکترونیا ن طرح  یو ا ن نموداریا

از هر  ین موجهمچوو  اردخبر د هر دو شکاف از باز بودن   ،شودیالکترون که پرتاب م

یوجود مالکترون به آن تکاز  یدیموج جد از هر شکاف،پس. کندیم عبوردو شکاف 

 یرو دیبا تک الکترونکه یاما زمان .ندینمایگر تداخل میکدیبا  دیجد ن دو موج  یو ا دیآ

بر  و آب عمل کند تواند مانند امواج  یگر نمید ،ان کندینما ند و خود رایتکتور بنشید

 یبراتکتور را ید از نقطه کیتنها  الکترون، اینجاست که گویا. اثر بگذاردتکتور ید سراسر  

 «. شوندیل میواحد تبد ک الکترون  یبه دوباره ها ن موجیو ا کندیانتخاب م یاثرگذار

صورت گر بهیو د شودیالکترون مانند موج م ییگویتو م !شومیمتوجه نم »مؤمن: 

موج  یزیچقاً چهیدق ست؟یچ ،ن موجیا ؟ستیمشخص از فضا ن ۀقطن کی ذره در کی

 « زند؟یم
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ن یا ح  یتوض یاما برا ست،ین موج چیدانند ایکنند که میها ادعا نمکدانیزیف »ناباور: 

 "الکترون وجود   احتمال  " ،زندیکه موج م یزیکه آن چ گذارندین میفرض را بر ا ،دهیپد

با  ،دو شکافاز عبور از پس احتمال، ن امواج  یکه ا ییگو  ."الکترون خود  "نه  است،

یت میگر را تقویهمد ییدر جاها ،رسندیمتکتور ید به یوقت کنند.یگر تداخل میکدی

ظاهر تکتور ید یبر روو  ان کندیکه الکترون خود را نمانیا ن جاها احتمال  یدر ا کنند.

یم یگر را خنثیکدی ییدر جاها" وجود الکترون احتمال   امواج  "ن یا شود حداکثر است.

 «. صفر است ،الکترون یی  خودنما احتمال   ،تکتوریاز د ن نقاطیدر ا. کنند

و  یماد ک جسم  ی یجاه بهک ییگویتو م عدد. یعنیاحتمال  … ! فهممینم »مؤمن: 

 "اعداد" زند،یتو موج مقولو به کندیآنچه در فضا حرکت م ،یهست جرم و یدارا

  هستند؟

 «. ستیواقع ی  هست یفضا جا. نه در فضا در ذهن است اعدادگاه یجا

ه داده بود یز تکیم یکه رو ان دستانشیو سرش را در م چند لحظه سکوت کرد مؤمن

در فضا حرکت  که یداعدا »گفت:  ره شده بودیبه بشقابش خ کهیو در حال داشتنگه

، از فضا نقطه تاً در هریو نها دهندیمق انجام یگر جمع و تفریکدیدر فضا با  کنند،یم

 تیقطع ،ن حضوریکه به انینه ا ؛کنندیحضور الکترون را مشخص م فقط احتمال  

 « !!!دهند

ه ک ردیگیم میالکترون چگونه تصم »و رو به ناباور گفت:  سپس سرش را بلند کرد

ها آن هستند که احتمال حضور الکترون در یادیمسلماً نقاط ز ند؟یکدام احتمال را برگز

آنچه  ی  ا تو از درستیآ کند؟یها را انتخاب ماز آن یکیالکترون چگونه  ست.ین صفر

 «؟یمطمئن یگفت

که   انجام شده است از مشاهدات   ییرهایتعب ر ویتفس آنچه گفتم …نیبب : » ناباور

رتیح مربوط به حوادث   که پس از اکتشافات   یزیچ دانان صورت گرفته.کیزیتوسط ف

 یک مسئله را برای ،سطح ذرات کوچک صورت گرفت یعنی ،یح کوانتومسط ز  یانگ

 ،پنداشتندیماده م ت  یزمان در مورد ماهآنچه تا آن :هکنیا کرد، و آندانشمندان روشن 

اما  ست؛یق ماده چیت دقیداند که ماهیکس هنوز نمچیه .استکامالً غلط بوده

ها مشترک بوده و هست، انسان ۀن همیما، که ب ی  شگیمسلماً تصور متعارف و هم

 . است هکامالً غلط بود
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و  کوانتوم ۀینظر شتر  یب یکه از بررس یاجهیتنها نت ،گذشته ک قرن  یحدود  یدر ط

ذهن بشر در ظاهراً  :کهاستنیا ،دست آمدهبه یمربوط به سطح کوانتوم مشاهدات  

 . ناتوان است ،ت  مادهیمورد درک و تصور واقع

الزم بود " یو فلسف یاز لحاظ منطق" ،یکوانتوم یهادهیپد ۀشاهدماز شیاگر تا پ

م که یدادید احتمال میرا بایز میر سؤال ببریز ماده را ت  یخود از ماه م  یمستقریغ رک  د

ست ین نیتنها ا ،میادهیگر فهمیاکنون د ما از ماده غلط باشد، م  یمستقری" درک غدیشا"

و  درک ما غلط است "قطعاً "بلکه  لط باشد،غ یماد یما از واحدها درک  " دیشا"که 

 . میکردیست که ما تصور مین یزیوجه آن چچیهبهماده ت یماه

ماده  م امکان نداردییم بگویتوانیپس نم میرا درک کن هت مادیماه میاکه نتوانستهحال

 بودن   یرمادیغ اثبات   یکه برا یلذا برهان را بسازد؛ "یآگاه"چون  یبتواند واحد

د ماده یشا. ماندیش نمیبرا یانیچ بنیه ،یکرداقامه ا نفس یا خود یا روح ی یآگاه

هربه دانا و توانا. یک خدای از به دخالتیآن هم بدون ن را بسازد، "یگاهآواحد "بتواند 

 «. یندارت یاادع یبرا یگر برهانیو دت حال

را در مغز  یآگاه ییتنهاماده قادر است به یثابت کن یتوانیا تو میآ »مؤمن: 

 «؟بسازد

دنبال استفاده از به اثبات وجود خدا یبرا یراه دا کردن  یپ که جهت   یتو بود »ناباور: 

روح  چون یواحد امکان ندارد ماده بتواند یثابت کن یکرد یو سع یبودا روح ی یآگاه

که ادعا  یتو بود. باشد یتواند مادینمروح  یثابت کن یکرد یکه سع ی. تو بودبسازد

تواند از ماده ساخته ینم یچون آگاه یزیچ یدانیو م یشناسیماده را م یردک

  شود.

را خط ر برهانت ود دیپس با ،یشناسیت ماده را نمیچون ماه اکنون معلوم شد که

به خدا نسبت  میستیح آن نیگر هر آنچه را هنوز قادر به توضیست دیقرار ن. یبکش

 «. میکنار بگذار سالهزاران  بعد از را هیر ون ید ایگر باید. میده

من  »سپس گفت:  ها نگاه کرد؛آنبه  یکی یکیو  ز را برداشتیم یرو یکاغذها مؤمن

باز هم  بعد ۀهفت د.یگوینم چه میتا ببکنم شتر مطالعه یب انتومکو کیزیف ۀدربارد یبا

 « .م کردیصحبت خواه
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وجود  ۀیبر پا ییهاتو استدالل »گفت:  مؤمن یبه بشقاب خال ینگاه بعد از ناباور

ا یآ .کردمهر دو را گوشزد  یمن خطاهاو  یاقامه کردروح ز وجود یو ن نشینظم در آفر

 «؟یود خدا داراثبات وج یبرا یگرید برهان یکنیفکر م

نشده روح ۀمسئلو  متوجه عمق برهان نظم یدرستکنم تو بهیمن فکر م »مؤمن: 

 یبزرگ ۀفالسفو توسط علما و  ن هستندیو مت یقون دو برهان هر دو یا وگرنه ،یا

 «اند.مطرح شده

 الفاظ   لیقبن یاق و یعم ن،یمت ،یقو چون برهان   یکار بردن عباراتها از بیب »ناباور: 

و اشکاالت  میین را بگومالیا فقط دالی. بمیز کنین پرهامیهارامون استداللیپ یغاتیبلت

هر دو  که مشترک یو با زبانم یمورد استخراج کنبهگر را موردیکدی ل  یدال یهامغلطهو 

همغلطتو گرفتم  یهاکه به برهان ییرادهایاگر در ا. میگر نشان دهیکدیم به یفهمیم

 ۀاگر متوجه نکت. کنم بازگو یو براکن ها را  کشف همان قاً یدق ،امکار بردهبه یا

م یبرا  سار یشکلبه یفارس آن نکته را با کلمات    ،امنشده  تو یهادر برهان یقیعم

 . روشن کن

مقابل را آشکار  طرف   یهاتواند نقاط ضعف استداللیمن که یاگر بنا باشد هر کس

به "ا یو " یفهمیتو منظور مرا نم"د یو بگو دیخود نمانظرات  بزرگ کردن  به آغاز  ،کند

 یبزرگ ۀفالسفو توسط  هستند یار قویل من بسیدال" ایو " یانبردهیعمق آن پ

شتر یه زورش بآنکت، یدر نهاو  دینخواهد رس یاجهیچ نتیمباحثه به ه ،"اندمطرح شده

تواند به یم، داردرا در دست  یحکومت قدرت   ایو  دارد یریثک داران  و طرف است

صورت، نیادر جامعه بپردازد. به کودکان   خود یباورها س  یخود و تدرد یعقا غات  یتبل

  پرداخت. یاهو و لفاظید به هیست و فقط باین یبه منطق و موشکاف یازیگر نید

که  ین و مسلکیاز هر د ،گرانیبه د ،شاتیو آزما بر اساس مشاهدات بتواند یاگر کس

جا گسترش همه خود را تواند دانش  یم ست،ا ند که واکسن کزاز مؤثرثابت ک ،باشند

  ز بگنجاند.یکشور ن یستم آموزشیرا در سو آن دهد
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ثابت کند ، که باشند ین و مسلکیاز هر دبه همه،  یاضیبتواند با منطق ر یاگر کس

ن یتواند ایم درجه است، 581برابر  یدسیاقل ۀهندسدر  ک مثلثی ی  داخل یایکه زوا

 .کند ستم آموزش و پرورشیوارد س ،عنوان دانشرا به

ن و یاز هر د، عقال ۀهمبه  یقیطرد بهیهم با ینید اعتقادات ست.ینظر ۀمسئلک ین ید

را وارد توان آنیپس نم ،اگر قابل اثبات نباشد. قابل اثبات باشد ،که باشند یمسلک

اصالً برهان  ن تویه براهاکنون من به تو نشان دادم ک. کردپرورش وستم آموزشیس

ن یا ،یوارد کن یآنچه گفتم اشکالبه یتوانیاگر م. دنباشیو قابل قبول نم ستندین

 ودارند  یسرشناس داران  ا طرفیقند و یعم تلیدالنگو که فقط  دان؛یم نیو ا یگو

ست یل تا من هم ،سرشناس نشان نده داران  عنوان آن طرفبه نت راید ون  یروحان

نه  ها،نیکدام از اچیه .ندهم تن را نشانید مخالف   ۀفالسفن و یاز متفکر ییبلندباال

کارمان و  شودیپشتوانه حساب نم ،تو یهااستدالل یو نه برا من یهااستدالل یبرا

 «. رفتیپذ یرا از من نخواه یلین دالیخودت هم چنرسد و ینم یچ سرانجامیبه ه

شرح  تیرا برا یگریمن برهان د … ار خوبیبس .ییگویفهمم چه میکامالً م »مؤمن: 

 «ت" یعلبرهان " .1ستیخداشناس یهابرهان ۀهم مادر   ،که در واقعدهم یم

 « . سراپا گوشم »ناباور: 

 :دهمابتدا دو مفهوم را شرح  ت الزمستیطرح برهان عل یبرا »مؤمن: 

 "وجود"ا ی" یهست"م مفهو اول،

 "عدم"ا ی "یستین"مفهوم ، و دوم

 یهست مفهوم

مشترک ، وجود ق  ین مصادید ابتدا به آنچه در بیبا مینف کیرا تعر "وجود"م یاگر بخواه

د چند یابتدا با میف کنیم انسان را تعریطور که اگر بخواههمان ؛میاست توجه کن

چه ها ن انسانیم اینیو سپس بب مانند تو و من را در نظر گرفته ییهااز انسان مصداق

                                                           
 مورد ۀدیپد نظم، برهان در مثال   است، شده فرض یهیبد نظر، مورد یهادهیپد یبرا علت وجود   بودن   یالزام ،یخداشناس یهابرهان غالب در 1 

" علت به ازین" اصل   اثبات به و شده فرض یهیبد هدفمند، نظم   ۀدیپد یبرا علت وجود به ازین و است هدفمند نظم   نظر،

 یفرض را" علت وجود به ازین" اصل اگر.گردد یمعرف خدا ممکن، علت   گانهی که گرددیم تالش تنها و شودینم پرداخته

 .است تیعل برهان از یمهم بخش علت، کی وجود به ازین اثبات.  شوندیم اعتبار یب یخداشناس ن  یبراه غالب م،یابیب خطا
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 ۀهمو گنجاند  خود بها را در انسان ۀهم که یصفات مشترک دارند، یصفات مشترک

 .می"جامع و مانع" برس ف  یک تعریبه  یعبارتبه تا داردها را خارج نگه انسانریغ

 ق  ید مصادیبا ،میو وجود ارائه ده یهست یبرا یفیم تعریب اگر بخواهیترتنیهمبه

شامل  ،میکه بگذار یزیهر چ یم که دست بر روینیبیم .میرا در نظر آور یهست

 ،میف کنیرا تعر یم هستیاگر بخواه. ستیهست ق  یاز مصاد یکیو  شودیم یهست

  م:یید بگویبا

 " … است که یزیچ یهست"

ممکن  ،میاوریکه ب یحیو هر توض یهر صفت"که"  ازپس ،میشوینجا متوجه میدر ا

  یهست"م ییمثالً اگر بگو .ف خارج کندین تعریرا از ا یق  هستیاز مصاد یبعضاست 

 یزید چیکه شا  کندیمان را جلب من نکته توجهیا ،"ته باشدکه حجم داشاست  یزیچ

به  م.یبدون حجم هم داشته باش ی  د هستیشا یعنی؛ هم نداشته باشد حجمباشد و 

حجم داشته " د صفت  یپس نبا. و هست ست که وجود داردیزیچ ،ز همیچحال آنهر

رون از یب، وجود دارند که ییزهایاز چ یبرخ اشتباهاً که  مبادا ،میکار ببربه" را باشد

 . نباشد یف جامعیما تعر ف  یو تعر ما جا بمانند ف  یتعر

و صفات و  میرا شناخته باش یهستانواع  ۀهم میستیکه مطمئن نییازآنجا

 یحیچ صفت و توضید هینباکه  میرسیجه مین نتیبه ا ،میها را بدانآن ۀهمات یخصوص

 ق  یتمام مصادکه  م بودیمئن خواهله مطیوسنیفقط به ا. میارائه کن یهست یبرا

 . میاکرده یهست ف  یرا وارد  تعر یهست

ا بهتر یو  م؛یگر ادامه ندهیو د" که یزیچ" :میید بگویفقط با یهست ف  یتعر درپس 

 .ز"ی"چ میید بگویفقط با یف هستیدر تعر م،یبگو

داشته  یاتیو چه خصوص کند چه باشدینم یفرق و است یک هستی ،ز"یهر "چ

ء بودن یشا یز بودن ی. چو وجود است یاز هست یمصداق ز،یا هر چیء یهر ش. باشد

 «ال...یاخیت ی، واقعجانیا بیدار ، جانیرمادیا غی یست. مادیوجود داشتن کاف یبرا

 «؟! الیخ یحت : »ناباور

. ستیت نیواقع البته از جنس  . است "زیچ"ک یال" هم ی"خ ال.یخ یحت ؛بله »مؤمن: 

اما به ست،ین یواقع آب  از جنس  در دوردست، ک سرابی وجود   توهم  ال و یمثالً خ
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 "آب توهم  "اما  ،وجود ندارد . آبم وجود داردمتوه شخص   ست که در ذهن  یزیهرحال چ

" آن ی. "چستین یمهم ت  یخصوص ،ز"ی"چ جنس   وجود داشتن، یبرا. وجود دارد ز بودن 

اگرچه  هم وجود دارد، سراب وهم  پس ت. کندیوجود م ف  یتعر واردرا و آن مهم است

 . ستیم که چیآن را اصالً ندان جنس  

جنسش و  ز است،یک چی ،خود یبرا زین زماناز  ک لحظهیک خاطره در ی ی  عدات

 گر در عالم  ید، هن خاطریشود گفت که ایم. خواهد باشدیاتش هرچه میخصوص

 یهر بحث. است یز"ی"چ پس ،ذهن وجود دارد اما در عالم   وجود ندارد؛ ذهنرون از یب

آن اعتنا به خود  ی  د در زندگیو چقدر با است یاز چه جنس هن خاطریا هکنیرامون ایپ

شخص  مغز  که در  یادر لحظه، خاطره آن ز بودن و وجود داشتن  یبه چ یاخدشه کرد،

 «. کندیوارد نم، شودیل میتشک

اگر  یخواهیم بعدبهنجا یااز  تو ست.یدم که منظورت چیفهم … ار خوبیبس »ناباور: 

دوارم یام. نداشته باشد یچ استثنائیه قاعدهن یا ،ینسبت داد "وجود" به را یاقاعده

 «باشد.ز" یا "چی"وجود" متناسب با  ، واقعاً هر چه هست، ن قاعدهیا

وجود  هره منطقاً شامل ک کنم طرحرا  یاد قاعدهیمن با. یادهیفهم درست : » مؤمن

 . دبه هر شکلش باش

 عدم مفهوم

به  ییدر قدم ابتدا ،میف کنیدم را تعرعم یاگر بخواه .یستیا نیم سراغ عدم یل بروحا

 " … ست کهیزیم چ"عد م:یخورین جمله برمیا

ز" یپس عدم، "چ .بود یهست وجود بود؛ ،"یزیچ"چون هر  ؛مید توقف کنیجا بانیهم

ا ی یخال یک فضای، م. عدداشته باشد یفیتعربتواند  ست کهیاصالً ن "عدم. "ستین

را ممکن است  یخال یا فضایک و یمکان ساکت و تار. ستیک نیک مکان ساکت و تاری

را اصالً یز دیل درآید بتواند به تخیاما عدم نبا، ر درآوردیبه تصو یصورتبه لیتخدر  بتوان 

را  یکه بتوان صفت ستین یزیالً چعدم اص. دیدرآندارد تا به تصور  یری. تصووجود ندارد

 . داد یحاتیتوض اشدربارها یو  نسبت داد به آن

یو نم ماندیشه رازآلود میک راز است که همی ،شود گفت که عدمیم یعنی »ناباور: 

 «ست؟ا درست ،برد یات آن پیتوان به خصوص
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 "یزیچ"را آن ،درواقع یبدان ک راز یعدم را  یوقت ست.یوجه درست نچیهبه »مؤمن: 

ف و یتوص یما برا ست که دانش  یل نیدلنیاعدم به ر نبودن  یپذفی. تعریادانسته

چیه یبرا. ستین رازکس چیه یبرا ؛ستیاز نما ر یدم برا. عستین یشناخت آن کاف

 یستیاصالً عدم و ن. ردیگیتعلق نم یستیبه عدم و ن یچ علمیرا هیست زین رازکس 

ن یرد عدم همن خطا در مویتربزرگ. ا مجهولیعلوم باشد ست که بخواهد مین "یزیچ"

را توان آنیو نه م را شناختتوان آنینه م. م"یشناسیرا نمم آنیاست که "فکر کن

 یخطاها نیتمام ا. به عدم اشاره کرد "آن" ر  یتوان با ضمینم یاصالً حت نشناخت.

 بداند." یزی، "چیهست مانند  م دم را هعخواهد یکه مچرا ،ذهن ماست

که  ستیک نیتار سکوت   کی، . عدمیزیچ یو نه در انتها ستیزیچ یعدم نه در ابتدا

ن تصور از یپس ا ،برسد یشود تا به هست یسپر شقدر زمانو آن زمان باشد یدارا

به عدم،  یتیل و قابلیهر پتانس از عدم و نسبت دادن   یریهر تصو. عدم هم خطاست

 «. است عدمم درک مفهو ۀفاحش دربار ییخطا

پس . ره شده بودیز خیناباور به م. ناباور نگاه کرد ۀچهربه  یو لحظات کرد سکوتمؤمن 

. کنمم فکر عدو  یشتر به مفهوم هستید بیمن با »ناباور گفت: ، سکوت یقیاز دقا

 یپبعد  ۀهفت حث راب یۀبقاجازه بده . ر کرده استیراستش مفهوم عدم ذهنم را درگ

  «. میریبگ

 «م. یاتازه شروع کرده یول» مؤمن: 

ن بحث یدر ا یادیت زی، اهمیستیو ن یهست م  ید مفاهیآینظر مبه یلبله؛ و» ناباور: 

 «م کامالً روشن شود.یشان براید معنایدارند و با

«کامالً موافقم. » مؤمن: 
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گر ید »نگاه کرد و گفت:  بود اشیدنینوش دنیکه در حال نوش ناباور ۀچهربه  مؤمن

 «ست.یش نیپ ۀهفته یات شبچهره

 «؟مگونه بودچش یپ ۀهفتمگر  »ناباور: 

کنم بد  فکر. یداشت یمتفکر ۀچهر ده بودیکه بحث به مفهوم عدم رس یزمان »مؤمن: 

نکه یا ای ،روشن شده تیبراا مسئله یرسد که ینظر ماالن به ر بود.یذهنت درگ یجور

 «. یادور انداخته یکلمسئله را به

تمام  امیدنیم تا نوشاهقه مسئله را فراموش کردیچند دق ید هم برایشا »ناباور: 

 «. شود

 نم با مفهوم  یال بگو ببحا ست.یرممکن نیغ همن یالً اعق بله؛ »و گفت:  دیخند مؤمن

 .«یچه کرد یستین

 یجلو ین فضایمثل ا ،فضا کیابتدا  م حل شد.یم که برایتوانم بگویم »ناباور: 

را هم  یی. بعد نور و روشناکردمآن را حذف  ءایسپس اش. گرفتمخودمان را در نظر 

 یستین نجا بود که فکر کردم به مفهوم  یا. کردمرا هم حذف  ابعادسپس . حذف کردم

 ی  مکانیبک یکنم و آن یرا تصور م یزیاما متوجه شدم هنوز دارم چ ام؛دهیرس

چ یهظاهراً "ن یبر ا اما هنوز ؛یده ب عو ن یورنه ن وجود داشت یمجسه ن. زمانمند بود

قدر دوام آن توانستیم ،"زیچ چیه"ظاهراً ن یکه ا ییگو. زمان در حال گذر بود ،ز"یچ

 یجا  در آن ابعاد یئیشو  دیوجود آبه یدوباره ابعاد ،از زمان یاد در برههیتا شا اوردیب

 یکه دارا یدم. عامدهیعدم را نفهم ۀواژمفهوم هنوز من  دمیه فهمک دوب جانیا. ردیگ

خودش  یبلکه هنوز برا ،ستیهنوز عدم ن ،شدن باشدیحال  طو زمانش در زمان باشد

 . ستا یزیچ

دچار خطا  ،میباشداشته  یتصور ،"عدم" یبرا ،یشکل دم که چرا اگر به هریتازه فهم

ک راز ی، عدم. شود یمنته یهست تواند بهیدم نمعدم که چرا یتازه فهم. میاهشد

که اصالً وجود ندارد تا چرا شود، یمنته یزیآن را ندارد که به چ ل  یو پتانس ستین

 . ا نداشته باشدیرا داشته باشد  یهست جاد  یا ل  یبخواهد پتانس



دهیپد مفهوم ؛ تیعل برهان ۀادام:  چهارم ۀهفت  

16 

 

 ،دمعاز  یو هر صحبت میصحبت کن یم از هستیتوانیفقط مام که ما متقاعد شده

و  توان در مورد عدم حرف زدینم یحت. ستیعدم ن یدر درک معنا خطاجز  یزیچ

 یحت. شود" یمنته یعدم به هست ید زمانیتوان در مورد عدم گفت: "شاینم یحت

ست که ینمعنیابه ،میآن نسبت ده را به یزیچو م یبه عدم اشاره کن ماناگر در کالم

یم یاز هستو فقط فقط . میاعدم را درک نکرده ۀواژ یو معنام یدانیرا عدم نمآن

 «توان سخن گفت.

  .میم استدالل را ادامه دهیتوانیپس م ار خوب!یبس : » مؤمن

به  .1مییوده" بگی"پد ،وجودآمده استکه نبوده اما به یزیچهر به ،بعدبهنیاجازه بده از ا

 ست که اصطالحاً یزیچ یعنی ست،ین یو ازل آغازیبست که یزیچده یپد ،یعبارت

ن قاشق یمثالً ا. ست که همواره و از ازل بوده باشدینطور نیو ا است مسبوق به عدم

ن قاشق را یپس ا وجود آمده است؛به یروز یول ،هقبالً نبودن قاشق یا. ریرا در نظر بگ

را من آن .ریدر نظر بگ گذارمیکه درون بشقاب م قاشق ران یحال ا م.ینامیده میپد

ن قاشق وجود یا. درون بشقاب نبود ،ن قاشقیان یازاشیپ .گذارمیبشقاب مدرون 

ش یپ ۀقیک دقیست که تا یزیچ "درون بشقاب "قاشق   اما درون بشقاب نبود. ،داشت

دهیپد ،که درون بشقاب است خاص ۀلحظن ین قاشق در ایا حاال هست. یول نبود

حاال  ینبود ولکه   ه استدیک پدی ،"درون بشقاب . "قاشق  تر نبودشیپ ست کهیا

 . وجود دارد

و مختصات  قرار دارد بشقابن یدر ا یمکان مختصات   ن قاشق را که از نظر  یحاال ا

 مختص   ،حالهرن که بهن فکر کیا و به ریکند در نظر بگیر نمییظاهراً تغ اشیمکان

که ست ده ایک پدی، 1t ۀلحظ" در درون بشقاب . "قاشق  ر استییدر حال تغاش یزمان

د یجد ۀدیک پدی، 2t ۀلحظدر  "درون بشقاب . "قاشق  میگذاریالف م ۀدینامش را پد

ب  ۀدیپد ی  مختصات مکان. میگذاریم ب ۀدیکه نامش را پد دیبا مختصات جد است

 رییاش تغیزمان هرحال مختص  اما به ،است الفده یپد ی  ظاهراً همان مختصات مکان

آمده  وجودبه 2t ۀلحظو در  وجود نداشته  1t ۀلحظکه در  ستیگرید ۀدیپدلذا  کرده،

اش یو مختصات مکان گر هم وجود داشته باشدید ۀقیسه دق، ن قاشقیا دی. شااست

. ر کندییتغ اشیزمان و فقط مختص مقابل من باشد و همچنان داخل بشقاب   نکندر ییتغ

                                                           
 ای" دهیپد" ۀکلم از معاصر ک یزیف و فلسفه در اما د؛یگرد خواهد استفاده شد گفته که ییمعنا به تنها ده،یپد ۀکلم از کتاب نیا در 1 

"PHENOMENON"گرددیم استفاده شودیم درک حواس ۀلیوسبه که یزیچ یمعن به . 
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 ن مختصات  یبا ا یگر قاشقید و دیایبه سرش ب ییگر بالید ۀقید هم اصالً تا سه دقیشا

چه از نظر اگر یدادیا رویده یحال هر پدهربه. ظاهر وجود نداشته باشدوکلو ش یمکان

شیکه پ وجود آوردن تصور را بهیما ا یو برا گر باشدید داد  یا رویده یه پدیشب یظاهر

بهمنحصر ی  و مکان یزمان مختصات   یادهیهر پد ،قتیاما در حق ن هم وجود داشته،یازا

از آن هم و پسه از آن نبودشیپکه فرد است بهمنحصر ی  ک هستیو  خود را دارد فرد  

 «. زمانمند است یزهایچ ۀهم ت  ین خصوصیا. نخواهد بود

 «؟یمفهوم زمان صحبت کن ۀدربار یخواهیا میآ »ناباور: 

م یبگو . خواستمکنمده صحبت یمفهوم پد ۀدربارخواهم یفقط م وجه!چیهبه »مؤمن: 

که  ده استیک پدی، میشناسیم و مینیبیآنچه مو هر من و تو ی  ر لحظه از هسته

نجا یدر ا. وجودآمدهلحظه که هست بهآن و در  عدم استبهو مسبوقه ش از آن نبودیپ

 و دیآیوجود ملحظه بهدر هرک قاشق ی یندارم که تو حتماً قبول کن یمن اصرار

نظر داشته خواهم دریاما م ،یرین را نپذیا یتوانیتو م. کندیدا میپ نو یوجود

یآنگاه م، دا کندیپ یدیجد وجود   ،لحظهدر هرن قاشق یواقعاً ا کهیدرصورت ،یباش

  آمده است.ست به هست یاز ن دیجد ۀدیک پدی ،لحظهکه در هر گفت توان

 ،دهیدپ یبرا یتوانیتو م ده است.یک پدی ،وجودآمدهآنچه نبوده و بههر :کهنیخالصه ا

 «. یاوریب یشماریب یهامثال

 دانمیم یایهستده را یپد ندارم. یده مشکلیمن با مفهوم پد … ار خوبیبس »ناباور: 

 نگاه کردن به تو هستم، حال  که من در  مثالً االن. وجودآمده استبه یول هه نبودک

ش وجود یپ ۀحظلکه در  ده استیک پدی که از تو دارم، یریتصون نگاه و یا قاً خود  یدق

کدام هر ،دنشویل میمن تشک در ذهن   هم که یکلمات آمد. وجوداالن به یول نداشت

ن م کلمه هم که به گوش  هر یهاصدا ده هستند.یپد همافکار من . ده هستندیک پدی

ن م ذهن  تو در  کلمات   دن  یاز شنکه پس ی. مفهومهستند دهیپدکدام هر زیرسد نیم

 آن حس   یعنی ده است،یفهمم هم پدیتو م یهاکه از حرف ییاو معن ردیگیشکل م

و االن  هکه قبالً نبودچرا ده است،یک پدی ،شود همیجاد میک لحظه در من ایکه فهم 

 « ده است.یک پدیز یک خاطره نی ی  ادآوری ۀلحظ وجودآمده.به
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 ،دارم ظرطور که من در نآن ،دهیپد یما بر سر معن طور است.نیقاً همیدق »مؤمن: 

م یبریکار مبه ین معنیده را در بحث خودمان با همیپد ۀکلم ،نیو بعد از ا میتفاهم دار

 .«میندار ین کلمه کاریا گر  ید ی  معان و با

 «م؟ یبدان یجار "هدیپد"ن یا ۀدربارقرار است را  یچه احکامحاال  »ناباور: 

 

  ؟ دیآ یم وجود به چگونه دهیپد

از  ،یلحاظ نظرپس از وجودآمده،بلکه به ،هنبود یکه ازلییازآنجا ،دهیک پدی »مؤمن: 

 ست:یحال خارج ن سه

  م استعدمحصول  یعنی وجود آمده؛دم بهده از عین پدیا ای

  آورده است وجودا خودش خودش را بهی

 است  آورده وجودرا بهآن یگرید ی  هست ای

 ین سه حالت را بررسیا ،وجود و عدم ی  ت به معنیبا عنام که یکنیم یاکنون سع

  رممکن است.یک غیک ممکن و کدامیکدام ،یم از نظر منطقینیتا بب میکن

ست که ین یزیم که عدم چیگفت وجود آمده باشد:ده از عدم بهینکه پدیا یعنی حالت اول

نکه عدم هرگز یا. آورد یسته را به یادهیرا داشته باشد که پدل آنیا پتانسیبتواند و 

 یزیرا عدم چیز ؛میینان بگویم با اطمیتوانیم راندارد  یزیچ خلق یی  ل و توانایپتانس

م ییکه بگونیا ،یعبارتبه ا نداشته باشد.یداشته باشد  ییست که بخواهد تواناین

چ یه و ییچ توانایرا هیز غلط است، ۀگزارک ی"  وجود آمده استاز عدم به یادهیپد"

به یزیچ ،یستیا نیعدم در واقع . داد عدم نسبتبه توان یرا نم یلفع چیو ه امکان

آن  " ۀجمللذا  ،شودیاطالق نم یز  واقعیچ چین کلمه به هیست و ایک کلمه نیجز 

افته و نخواهد یت تحقق نیست که هرگز در واقعیاجمله" وجود آمدده از عدم بهیپد

  .افتی

پا  یو به هستد یآیوجود م ده بهیشود و ناگهان پدیم یدم سپرم عین که تصور کنیا

ست که بتواند ین یزیمفهوم عدم است. عدم چ از درک اشتباه   یز ناشینگذارد یم
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د، یوجود آ به یتواند به اتمام برسد و ناگهان هستیعدم نم ا نشود.یشود  یسپر

 « ست.یهم ن یعدم، تمام شدن یعنی

 «کنم کامالً درست است.یو فکر م ن قسمت مخالفت کنمیبا اتوانم ینم »ناباور: 

  وجود آورده باشد:، خودش خودش را بهدهین است که پدیحالت دوم ا »مؤمن: 

ز یچچیه ل  یجه باز هم پتانسیو در نت ستین یعنی ؛عدم است که هنوز نباشد، یادهیپد

ینم ،ستیکه ن یده تا وقتیپد وجود آورد.که بتواند خودش را بهنیاجمله نم   ،را ندارد

ندارد که  یگر معنید ،آمده باشد وجودهم که به یو وقت جاد کندیتواند خودش را ا

آورد" با  وجودده خودش خودش را بهی"آن پد ۀجملن یبنابرا آورد. وجودخودش را به

و  یمعنیب،واقع و هر دو در عالم   وجود آمد" مطابق استده از عدم بهیآن پد " ۀجمل

 . ممکن هستندریمنطقاً غ

 د:ر  آو   وجودده را بهیپد یگرید ی  که هستنیا یعنی ،حالت سوماما 

بالاشکال  ی  و در واقع تنها حالت نظر بالاشکال است ین حالت به لحاظ منطقیا

آن را  یگرید ی  نکه هستیوجود ندارد مگر ا یادهیپدچ یه ،نیبنابرا ؛شودیمحسوب م

 «باشد. هآورد وجودبه

ور با چشم بسته در حال فکر نابا .العمل ناباور ماندؤمن ساکت شد و منتظر عکسم

ش خود در یچند حالت را پ »قه چشمانش را باز کرد و گفت: یپس از چند دق کردن بود.

حالت  به یدم که هر اشکالید هر باراما  ،کنمبه حالت سوم وارد  یشکالتا ا   آوردمنظر 

و  ممکن هستند ریدو غ که هر دهدیول و دوم سوق مقبول حالت ا یسومرا به سوم،

حالت  منطقاً  کندیم جابیمفهوم عدم ا ل کهیدلن یبه ا ل است:یک دلیهم تنها به آن

 . ممکن باشندریاول و دوم غ

ست یطور ننیا به کمبود دانش ما ندارد. یچ ارتباطیه حالت اول و دوم بودن   رممکنیغ

که چرا آورد، وجودرا به یادهیتواند پدیعدم م ددانش ما نشان ده ید روزیکه شا

اگر با  یحت دهد.یو مداقه قرار م یرا مورد بررس یما همواره هست ۀتجربدانش و 

منجر " چیه"م که ییم بگویتوانیهم نم ، بازمیده مواجه شویک پدی علت  یخلق ظاهراً ب

 ن  نه گذر زماننه مکا ،هدرمایو نه غ نه ماده یعنیچ" ی. "هشده است دهیپدآن  به خلق  

  گر.یز دیچچیه و نه
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ا یشود یده میپد ا منجر به خلق  یم آینیم تا ببیریر نظر بگیم را زعدم یتوانیما هرگز نم

ن یم ایتوانیباز هم نم ،دیایوجود بگر بهید از به ذرات  یبدون ن یام ذرهینیاگر بب یحت. نه

 هتوانستیا میم آینیتا بب هما بود ی  ررسب که آنچه مورد  چرا ،میرا به عدم نسبت ده

توان ین دو را نمیا ، وهگذر بود حال  در و زمان   یخال یفضا ک ذره شود،ید یمنجر به تول

منجر  یزیچ به خلق  گذر  در حال   و زمان   یخال یفضا ید حتیشا یعنی چ پنداشت؛یه

 اصالً . وجود آمده استز از عدم بهیچ م آنییبگوم یتوانیصورت هم نمنیااما در د،نشو

 زین کلمه نیا درک یو تالش برا قرار داد یو تحت بررس تور کردیتوان مونینمچ" را ی"ه

 . ستیتسین ایچ یشناخت مفهوم ه عدم   حاصل  

از ینیبحث ما از تجربه و مشاهده ب باعث شد عدم ۀکلمم که مفهوم یتوانم بگویم

را لزوماً با تجربه و مشاهده ثابت  یاضیم ریست مفاهین یازیطور که نهمان ،شود

 .  0+0=1 میینان بگویم با اطمیتوانیمهم   0+0=1 ۀتجربما بدون م. یکن

 ینده پیآ ۀهفتبحث را  ۀیشتر فکر کنم و بقین سه حالت بیبه ا حال اجازه بدهنیبا ا

 «. میریبگ

 !« میتازه بحث را شروع کرده بودباز هم ما  یول »مؤمن: 

ع از آنیتر از آن است که سرمهم ،ن سه حالتیا ی  اما بررس … است درست »ناباور: 

 . منت باشدیبرهان عل ی  اصل یبنا ،م که قرار است حالت سومدانیم. میعبور کن ها

شه و تا آخر یاگرچه هم ؛میرا بردار یقدم بعد ،ن قدمیا از محکم کردن  شیخواهم پیمن

ها را آن ۀدوباره و دوبار ی  و بررس یقبل یاهبه قدم حق  بارها و بارها  بازگشت  ،عمر

 «  .دارمیخود محفوظ نگه م یبرا

 « .یهر جور تو بخواه »مؤمن: 
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 «. بشنومرا  برهانت ۀیبق اممن کامالً آماده »ناباور: 

 ،جاد شودیگر اید ی  تواند توسط هستیفقط م یادهیکه هر پدنیادر  یعنی »مؤمن: 

 «؟یندار یاشک و شبهه

نجا یحال تا اهر. بهامدینظرم قابل خدشه نبهفعالً  تلیدال یراستش را بخواه »ناباور: 

 .«یادامه ده یتوانی. مهبه ذهنم خطور نکرد یدرایکه ا

 تامه علت

 یک هستی توسط   یطیاً در چه شراقیده دقیک پدیکه ن است یاکنون سؤال ا »مؤمن: 

  د.یآیوجود مبه

م که ییم بگویتوانیم م،ید علت بنامآور  یوجود مبه الف را ۀدیکه پد یایاگر ما آن هست

 علت   یوقت یعنی". آن وجود داشته باشد علت  "ه ک دیآیوجود مبه یزمان الف ۀدیپد

  د.یایوجود نتواند بهیده نمیگر آن پدید ،ده حاصل شودیک پدی وجود آمدن  به تام و کامل  

نقص و یب ان  یجر و یهاد م  یاز به سیک المپ نی روشن شدن   یم برایاگر فرض کن

المپ  ی  یروشنا ۀدیگر پدید ها فراهم شود،نیو تمام ا میسته داشته باشیالکتر ی  کاف

ز الزم ین یگرید یزهایچ حتماً  ،اگر المپ همچنان روشن نشود تواند حاصل نگردد.ینم

وجود  دهیک پدی وجود آمدن  به یبرا یالزم و کاف ط  یشرا ۀهمحال اگر هربه بوده است.

به  ،دیوجود آده بهیک پدیهم که  یتوقز یو ن وجود خواهد آمدده بهیآن پد داشته باشد،

 «. آن وجود داشته است ۀست که علت تامین معنیا

ینم که آنچه تصور میبب یدانم اگر زمانیم. ندارمن مطلب یبا ا یچ مشکلیه: » ناباور

 یاصلتوانم در ینم آورد، وجودده را بهینتواند آن پد ،ده استیک پدی جاد  یا علت  ام کرده

من  که آنچهاستنیا شک کرد آن توان دریکه م یزیبلکه تنها چ ،کنم شک یکه گفت

ا از خطده نبوده و یآن پد ۀعلت  تام ،امشناختهیده میجاد آن پدیا ۀتام به عنوان علت  

 . امبودهمن علت را اشتباه گرفته  یعنی است،جانب من بوده
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ده یپد خلق   یاند جلووجود ندارد که بتو یزیگر چید ده وجود داشته باشد،یعلت پداگر 

 خلق   ۀتامتوان گفت که علت یپس م ،ردیده را بگیپد خلق یجلو یزیاگر چ. ردیرا بگ

 «لطفاً ادامه بده.. امده استیوجود نده هنوز بهیپد

د قبول کرد که آن یبا ،ده باشدیک پدیخودش  ده،یک پدی ۀتامحال اگر علت  »مؤمن: 

 .هگر بودید یعلت خودش معلول  ، دهیک پدی علت   یعنی از به علت داشته است،یهم ن

 ها تاو معلولعلت ۀسلسلن یو ا ج ... ۀدیلول پدب مع ۀدیپد، ب ۀدیپد لول  مع الف ۀدیپد

 « تواند ادامه داشته باشد؟یکجا م

 «از کدام طرف؟ »ناباور: 

 «ست؟یمنظورت چ »مؤمن: 

شود یثابت کرد که نم توانیم نمید بگویبا نده استیاگر منظورت به سمت آ » :ناباور

 یاهر لحظه. کند خلقرا  یگرید ۀدیتواند پدیم یادهیهر پد. باشد داشتهتا ابد ادامه 

ت ینهاین روال تا بینم که ایبینم یشکالا  . داشته باشد یایبعد ۀلحظتواند یم

 ،سمت گذشتهبه، معلولوعلت ۀرین زنجیکه ا ییبگو یخواهیاما اگر م. ابدیادامه 

 «. ین را ثابت کنید ایبا از داشته باشد،آغک یو الزم است حتماً  باشد یتواند ازلینم

 تسلسل ابطال

تواند یمها نمعلولوعلت ۀسلسلکنم تا نشان دهم یان میب یمن برهان »مؤمن: 

 باشد: یو نامتناهبدون آغاز 

 یاهمجموع ،اندگر را خلق کردهیکدی یپدریکه پ ییهادهیپد ۀمجموعم یدانیابتدا نم

ا یمحدود است  ،ن مجموعهیا یم تعداد اعضایدانینم یعنی. یا نامتناهیت سیمتناه

  نامحدود.

محدود و  هامعلولوعلت ۀمجموع داشته باشد، یآغاز هامعلولوعلت ۀسلسلاگر 

وعلت ۀمجموع ،دنداشته باش یزآغا هامعلولوعلت ۀاگر سلسل. خواهد بود یمتناه

  خواهد بود. ینامحدود و نامتناه هامعلول
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عضو کم  51 ،یهست یهامعلولوعلت ۀسلسل ۀمجموعم که از یکنیل فرض محا

 51 حاصل، ۀمجموعن خواهد شد که یجه اینت. میآخر را حذف کن ۀدیپد 51 یعنی ؛میکن

 . خواهد بودتر کوچک یامجموعه یعنی خواهد داشت یاصل ۀمجموعکمتر از عضو 

ت ینهایتواند بیست که نمیمعننیابه تر باشدگر کوچکید ۀمجموعاز  ،یااگر مجموعه

 ،میق دهین دو مجموعه را بر هم تطبیا یتک اعضاتک یچراکه وقت ،داشته باشد عضو

. دهدیتش را نشان میمحدودن یا و دارد یکمتر یاعضا ،که ناقص شده یامجموعه

چ یت است و از هینهایاش باندازه داشته باشد، عضوت ینهایکه ب یامجموعه

پس  ست،یاز قبلتر کوچک ،ما د  یجد ۀمجموعاما  ست؛یتر نکوچک یگرید ۀمجموع

داشته  یاز قبلشتر یعضو ب 51و تنها  و محدود باشد ید متناهیهم با یاصل ۀمجموع

 . باشد

 « .1ن مجموعه استیا "داشتن  "آغاز  ی  معنبهها معلولوعلت ۀمجموع محدود بودن  

کاغذ مقابلش ضربه زد و سپس  یرو برو با نوک خودکارش  تأمل کرد یناباور قدر

 یهامجموعه و بر مفهوم  ت د  یتأک ۀمو ه ستیاضیاستدالل تو کامالً ر اساس   »گفت: 

م توانم به تو نشان دهیمن م. است صورت گرفته یاضیرد یاز د یو نامتناه یمتناه

 ،حاصل ۀموعتوان آن را نصف کرد و مجیم ک مجموعه،یاز عضو  51 کردن  کم یجابه

 همچنان نامحدود باشد.

  5،0،9،1،1:...،  ریرا در نظر بگ یعیاعداد طب ۀمجموع

  :زوج خواهد بود ی  عیطباعداد  ۀمجموع کار، حاصل  . کنتمام اعداد فرد را حذف  ،حال

...0،1،،،8،51  

همچنان هر دو  اول باشد، ۀمجموع نصف   دوم ۀمجموع میار دارکه انتظیحالدر

 «. ارند و نامحدود هستندعضو دت ینهایب ،مجموعه

 یواقع در جهان   ،زوج ی  عیطباعداد  ۀمجموعا یو  یعیاعداد طب ۀمجموع یول »مؤمن: 

م در یاگر بخواهو  هستند یاضیم ریها فقط مفاهنیکه ااستنیمنظورم ا. دنوجود ندار

 نیا م کهینیبیم ،میکن یعیطب اعداد   ب  یترتبه ء،ایاش شروع به شمارش   یواقع هان  ج

از  یتعداد محدود در هر زمان، و رسدیت نمینهاینام ببه یهرگز به عدد ،شمارش

                                                           
  قیتطب برهان 1 
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 ،تینهایتا ب ،اعداد شمارش   م.یادهیمشخص رس ک عدد  یو به  اندشمرده شده ،اءیاش

علت  ۀسلسلکه یدرحال  ؛رسدیت نمیبه فعل ه اصطالح،و ب ونددیپیمنوقوع هرگز به

 « ده است.یت رسیبار به فعلکی ها،و معلول

شود ینم .یداد قرار  تاستدالل اساس   ات رایاضیر تو … قیرف گوش کن »ناباور: 

 ۀمجموعک یکمتر از  عضو 51که  یاچون مجموعه یتو گفت. یکن یزنجروسط کار 

 نیبنابراو  تر هم محدود استبزرگ ۀمجموعپس  ست،ا حدودگر داشته باشد حتماً مید

دو  وجود  ، هامجموعه ن  یات و قوانیاضیکه در ریدرحال ؛ز محدود استیها ندهیپد تعداد  

و  یهر دو نامتناه ،حالنیدر عو  تر باشدکوچک یگریتر و دبزرگ یکیمجموعه که 

 یدار یگریاگر برهان د ایو  بده یراتییتغ تا در برهانی .نامحدود باشند بالاشکال است

  .1کننده نبودقانع یه گفتک یکینیحال اهربه. بگو

  ن است:یگر ایبرهان د … ار خوبیبس »مؤمن: 

 داخل سالن افراد   ۀمجموع یکدام از اعضاهر از ت.یاز جمع پر میدار یسالنفرض کن 

گر ید چون آن شخص  " در پاسخت خواهند گفت: اند،چرا به سالن آمده یکه سؤال کن

 که چرا وارد   یگر هم سؤال کنید از آن شخص   یوقت.  آمدم."او  ی  هم در پمن ،آمد

 «آمدم.". هم من سوم آمدچون آن شخص " ت:خواهد گف سالن شد،

پاسخ  ،یآمد وجودچرا به یکدام سؤال کنها که از هردهیدرست مانند پد »ناباور: 

  «." . هم آمدممن، بود آمدمن  ه علت  کگر ید ۀدیچون آن پد" خواهد داد:

هند ن پاسخ را به پرسش تو خوایهم ،افراد سالن ۀهمکه  یدانیتو م قاً!یدق » مؤمن:

  داد.

 : یتو دو دانسته داراکنون 

وارد سالن  یاو در برههاست  هاز ازل در سالن نبود سالن، ن  یک از حاضریچیه اوالً 

 .ه استشد

 .هشدیموارد سالن  یگرینکه دیوارد شود مگر ا هک حاضر نبودیچیه اً یثان

                                                           
 دو هر به شده، گفته ا شکال و اندکرده استفاده هامجموعه مفهوم   از دو هر الوف، و آحاد برهان و قیتطب برهان تسلسل، ابطال یهابرهان نیب در1 

 . است وارد
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وارد سالن  تا دهشیمقدم شید پین افراد بایاز ا یکیکه باالخره  ن خواهد بودیجه اینت

 ده باشد؛کر مشروطگران یحضور دبه د حضورش را در سالن یک نفر نباین یا. شود

   .1شروع شده باشد یید از جایورود به سالن با یعنی

درست  تد استداللیکنم که بایاگرچه حس م »قه سکوت گفت: یپس از چند دق ناباور

فرض کنم که  یخواهیدانم چرا مینم لنگد.یکار م یک جایکنم یاما فکر م باشد

در برهه ء،ک از اعضایدرست است که هر  یعنی بوده است؟ یخال یادر برههسالن 

 لزوماً رفت ید پذیاما چرا با اند؛از آن در سالن نبودهشیو پ اندبه سالن وارد شده یا

  ؟بوده باشد یخال یکلبهسالن که بوده است  یزمان

د یاما چرا با ،شودیمداخل سالن کم  از افراد  م یبه عقب برگرد هرچهکه ست ا درست

؟ میرا مشاهده کن یخال سالن   م کهیآنقدر به عقب برگرد "میتوانیم"م یفرض کن

هرچه به  ت و نامحدود باشد،ینهایب ،داخل سالن تعداد افراد   که اگراستنیمنظورم ا

ینم یسالن خال هرگزما ا ،شودیمالن کم س داخل   از افراد   یکییکی ،میعقب برگرد

ست تعداد یتنها کاف. استداخل سالن  تعداد افراد   نامحدود بودن   ت  ین خاصیا. شود

از افراد  یکه سالن خالیهرگز به زمان ،وقتتا آنم یبدانافراد داخل سالن را نامحدود 

هز ازل در سالن نبودا ،افراد ک ازیچیم که هیکن قبول ،ن حالیو در عم ینرس ه باشدبود

 «. اند

 نامحدود بودن   ۀید فرضینظرم نبابه. کامالً قابل فهم است برهانن یمن ا یبرا »مؤمن: 

ه برهان بهست کیهدف ا نبودن،یکه نامحدود بودن چرا افراد سالن را مطرح کرد تعداد  

محدود . میوارد معلومات خود کن ،فرض عنوان  به راد آنینبا و ما کشف آن است دنبال  

 «. نه مفروضات ما مجهوالت ماست و  جز ،افراد سالن تعداد   ا نبودن  یبودن 

اً ورود یثان ،هاز ابتدا در سالن نبود یچ فردیاوالً ه دو فرض اول تو درست بود: »ناباور: 

یم یوقت ،ن دو فرضید در نظر داشت که ایاما با. هبود یگرید ود  ورمنوط به  ،کدامهر

که  یمعننیابه ؛با آن در تناقض باشنده ک را رد کنند ءتعداد اعضا د بودن  توانند نامحدو

 داخل   تعداد افراد   نامحدود بودن  " یعنیسوم  کنار فرض   را و دوم اول فرض   دو یوقت

ا یو "  دو فرض  اول و دوم" ای ها بتواند درست باشد،از آن یکیفقط  م،یقرار ده" سالن

                                                           
 اخضر و اسد برهان 1 
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قابل قبول در ریفرض سوم را غ میشویکه ناچار م است صورتنیادر . "فرض  سوم"

 . میرینظر بگ

نکه سالن یا ی  به معن ،از ابتدا در سالن نبوده است یچ فردین فرض را که هیحال من ا

داخل  افراد   که تعداد   گذارمیمن یافرض را بر  و رمیگیبوده است نم یخال یزمان

نم چه یبب حاال .مینرس یازچ آغیهبه  ،میچه به عقب برگردو هر نامحدود باشد ،سالن

  :شودیم

 میگذاریکه دست م یهر عضو یرو بر  :ن خواهد شدیجه اینت ن حالت که گفتم،یدر ا

که  یاما هرگز به زمان ؛میدا کنیپ هبود یخال عضورا که سالن از آن  یم زمانیتوانیم

یب یدارا ۀمجموع کین کار را با یمن هم. دیم رسینخواه هبود یسالن کامالً خال

یا نمیشود یم  مینیتا بب دهمیانجام م یعیاعداد طب ۀمجموعمثل  ،عضوت ینها

  شود:

 یدچ عدیه م،یکن یعیطب اعداد   به شمارش   شروع انیپایب یعمر  داشتن   اگر با فرض  

ست ین یچ عددیم هیدانیچه از قبل ماگر. مینرسآن  به ینخواهد بود که باالخره روز

کنند که یاد اعتراف ماعد ۀهمو  دیم رسیما هرگز به آن نخواه ند ادعا کندکه بتوا

که باالخره تمام  ستین بدان معنیا ایاما آ رسد،یشان مشمرده شدن نوبت   یروز

اعداد  ۀهمهرگز موفق به شمارش  مسلماً نه.؟ م شمردیرا خواه یعیاعداد طب

 . ستیمتناهنا، یعیاعداد طب ۀمجموعکه چرا م شدینخواه یعیطب

 : که گفتم یدر مثال

ک یکه هر  یدن به زمانیمتناظر است با رس ،یعیطب ک از اعداد  یدن نوبت به هر یرس

 .نداهو هنوز وارد نشده بوداند هاز افراد در سالن نبود

عضو  به ورود   هر عضو ورود   منوط بودن   متناظر است با ،یعین اعداد طبیب بیوجود ترت

آمدم، یآمد، من نمینم یکید: تا آن یگویر که هر عضو  سالن مطوهمان یعنی .گرید

 شدم.یشد، من شمرده نمیشمارش نم ید: تا آن عدد  قبلیگویهم م یهر عدد

تعداد  متناظر است با نامحدود بودن   ،یعیاعداد طب ۀمجموع یاعضا نامحدود بودن  

 . افراد داخل سالن
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لذا  ؛دندر کنار هم وجود داشته باش یطیتوانند تحت شرایپس ظاهراً هر سه فرض م

 «. ک برهان بدانمیتوانم استدالل تو را یمن نم

شتر یب ۀاز به تفکر و مطالعیمن ن. میریبگ یپبعد  ۀهفتن بحث را یاجازه بده ا »مؤمن: 

 «. دارم

فرستم یت میکه آدرسش را برا یشاپیگر در کافید ۀهفت قبول است. »ناباور: 

 «. ستیترساکت یجا .منتظرت هستم
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 - ها دهیپد ۀریزنج یبرا آغاز اثبات  ؛تیعل برهان ۀادام: ششم ۀهفت

 العلل علت اتیخصوص

  ها دهیپد ۀریزنج یبرا آغاز اثبات

 

ز یم یک خودکار و کاغذ را هم رویو  ز گذاشتیم یاش را روقهوه یفنجان خال ناباور

. فکرکردم ینامتناه و تسلسل   یمتناه تسلسل   ۀبه مسئل یلیخ »و گفت:  قرار دارد

در . توجه مرا جلب کرد ،یگفت هامعلولوعلت ۀسلسل دن  یت رسیبه فعل ۀدربارآنچه 

ن یکه به آخر ییهامعلولوعلت ۀمجموعبا اعداد  ی  نامتناه ۀمجموعک ی تفاوت   واقع

 یزمان ،هامعلولوعلت ۀ: سلسلن است کهیهم ،ده استیک سلسله انجامی ۀدیپد

 یعبارتبهاند. دهیت رسیبه فعل یکه همگ اندوجود آوردهده را بهین پدین آخریا

 ینامتناه ۀمجموعک ی که شمارش  یحالدر، استواقعاً انجام شده هادهیپد شمارش  

به   انیپایب یرعماگر با . دیت نخواهد رسیبه فعل ،هرگز در عمل ،یعیطب از اعداد  

باز هم روز  ،میاز شمارش دست بکش یکه در اثر خستگ یهر روز م،یشمارش بپرداز

هرگز  ،یعیطب اعداد   ۀهمشمارش . ندارد یانیپان یم و ایریبگید شمارش را پیبا بعد

 .دیان نخواهد رسیپابه عمل در

را در خود داشته  "دنیرست یفعلبه "ن یکه ا پا کنمودست یکردم برهان یمن سع

 « باشد.

 یگرید یهاو برهانکردم  ییوجوجست ابطال تسلسل یهامن در برهان »مؤمن: 

 .«بشنومخواهم اول استدالل تو را یم یول میت بگویتا براافتم یهم 

 تسلسل ابطال یبرا تازه یانبره

نام  لفها اآن ن  یکه آخر  میریگیرا در نظر م یدرپیپ یهادهیاز پد یاسلسله »ناباور: 

 .دارد

 میدانیکه نم ییتا جا ب ادامه داردیترتنیهمو به ، ...ب معلول  پ ،ب لول  معالف 

 .یمتناها نایت سیمتناه میدانینم یعنیا نه؛ یدارد  ییابتدا
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 ۀدیپد علت   و یلقب ۀدیپد لول  مع ،کیها هردهین پدیکه ااستنیم ایدانیآنچه م

 .ستیبعد

 اندآمدهوجود بههم  ی  در پک یک به ی ،یقبل یهادهیپد "ۀهم"م که یدانیرا منیپس ا

به ب و  ۀدیپد معلول    ،میطور مستقبه لفا ۀدیپد ،یعبارتبه. انددهیالف رس ۀدیتا به پد

ن یا "ۀهم" وجودآمدن  پس بدون به ؛، ث،....استپ ،ت ۀدیپد معلول   ،میرمستقیطور غ

 .است "همه" ۀکلم ید بر روینجا تأکیدر ا. آمدیوجود نمالف به ۀدیپد ،یقبل یهادهیپد

  م:یکنیمطرح م یاکنون سؤال

 "ۀهم"  "عمالً " است "ممکن"ا یآ، میکن یططور معکوس آمده را به ر  ین مسیاگر ا

 ؟میرا مالقات کن یقبل یهادهیپد

  بله ن است:یپاسخ ا

  ست؟یلش چیاما دل

وجود ک بهیبهکیو  اندکرده یمذکور را ط ر  یمس، یقبل یهادهیپد "ۀ"همبار کیرا یز

  ،میا قبول کنتست یل کافین دلیهم. اندوجود آوردهالف را به ۀدیپد "عمالً "اند تا آمده

شدنش  یو طشده است  یبار طکیکه چرا ،است "ریپذانامک" ،رین مسیا کردن   یط

 .ده استیت رسیبه فعل

  م:یکنیمطرح م یسؤال دومحال 

طور ر را بهین مسیو ا باشد یو نامتناه ابتدا نداشته باشد ،مذکور ۀاگر سلسل

را مالقات  یقبل یهادهیپد "ۀ"عمالً"  "هماست که  "ممکن"ا یآ ،میکن یطمعکوس 

 ؟ میکن

 ر یخ نست:یپاسخ ا

 ست؟یچ شلیاما دل 

ا یاما شمارش و  ،ستی، قطعینامتناه ۀسلسلک ی دن به هر عضو  یرا گرچه رسیز

ش هم علت. است "رممکنیغ" " عمالً " ینامتناه ۀسلسلک ی یاعضا ۀهمدن به یرس

 «. ستیچون نامتناه واضح است:

 شود:ین میاش اکنم خالصهیفکر م »مؤمن: 
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 .است "ممکن" ،یمتناه ۀسلسلک ی یاعضا "ۀ"هم شمارش  -5

 .است "رممکنیغ" ،ینامتناه ۀسلسلک ی یاعضا "ۀ"همشمارش -0

بار بهکی اند،دهآوروجود به الف را ۀدیکه پد ییهامعلولوعلت ۀسلسل یاعضا ۀهم-9

 ۀدیپد. الف وجود دارد ۀدیپدکه اچر؛ اندشمرده شده ،گرید ا به عبارت  یو  اندوجودآمده

 .آمدیوجود نمبه ،هاآن تک  تک وجودآمدن  به بدون   ،الف

وعلت ۀسلسل ۀهم ،گرید بار  کیم یتوانیم، معکوس ر  یدر صورت حرکت در مس-1 

ت یفعل ،ن شمارشیبار اکیطور که همان ،میالف را بشمار ۀدیبه پد یمنته یهامعلول

 .افته استی

 یهانوع سلسلهاز  ،الف ۀدیبه پد یمنته یهامعلولوعلت ۀسلسل جه:ینت

 .ستیمتناه

 «ن بود.یقاً همیمنظورم دق … بله »ناباور: 

د یشا. کنمان یب یرد تسلسل نامتناه یبرا " را1فی"تضا خواستم برهانیم : » مؤمن

از  توالبته . فیتضا ن برهانیبود از هم یگریان دیب باً یتقر یکه تو گفتنیا بشود گفت

استدالل تو با برهان  ن تفاوت  یو ا یکرداستفاده  یو نامتناه یمتناه ی  اضیم ریمفاه

بود که جه یرا مهم نتیزست ین ن برهانیان ایبه ب یازیگر نیحال دهر. بهبود فیتضا

 «. حاصل شد

 

به  ،نشده طرحآنچه گفتم ه یشب یاستدالل قبالً اگر  : »د گفتیخندیکه میحالدر ناباور

  «. بگذارم "2امکان شمارش" برهان   ام آن راکه ن دهمیخودم اجازه م

 «م؟یادامه ده یدهیحاال اجازه م. ل توستیطور مهر »با خنده جواب داد: هم  مؤمن

                                                           
 ءیش معلول   و است محض آن تیعل که یعلت به هامعلول و هاعلت ۀسلسل اگر :است نیچن هاآن از یکی که دارد یمتعدد یهانییتب فیتضا برهان1 

 به یپ یتال الابط با. برود نیب از تکافو هستند، فیمتضا امر دو که معلول و علت دو انیم که شودیم نیا اشالزمه ،نشود ختم ستین یگرید

 . میبریم مقدم بطالن

 انیب و افتمی هابرهان آن از یبرخ ی  اتیاضیر ساختار در که یاشکاالت به توجه با. امدهیند تسلسل ابطال نیبراه نیب در را استدالل نیا ترشیپ 2 

 .مینما ارائه و طرح ث،بح شبردیپ جهت ،را ترساده یانیب با و دیجد احتماال   استدالل   نیا شدم آن بر ،گرید یبرخ بغرنج
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تواند ابتدا نداشته ینم یمعلولوعلت ۀسلسل چیکه ه کنمیقبول مفعالً من  »ناباور: 

 .«هستم ت یلبرهان ع ۀاداماکنون منتظر .  باشد

  آن اتیخصوص یبعض و لالعل علت

. د وجود داشته باشدیاول باک علت  یکه  میرسیجه مین نتیاکنون ما به ا »مؤمن: 

اما  .میگذاریالوجود مرا واجبنام آن. آمدیوجود نمبه یادهیچ پدیه، که اگر نبود یلتع

گر ید یهادهیه پدیتواند شبینم یاز جهات ،العللا علتی الوجودا واجبیاول ن علتیا

الزم  ،به علت نداشته باشد یازیخودش ن الوجود،ن واجبیکه انیا یبرا واقعدر. باشد

 یاتیاول چه خصوصن علت  ینکه ایا گر داشته باشد.ید یهادهیبا پد ییهااست تفاوت

 یاتیم که چه خصوصییم بگویتوانیاما م ست،یق نیقابل تحقو ما قابل فهم  یبرا ،دارد

د یچون نبا ،دباشد داشته ینبارا  ها دارنددهیفقط پدکه  یاتیخصوص داشته باشد. دینبا

 «. از به علت داشته باشدید نیو نبا لول باشدمع

 « ست؟یات چیو آن خصوص »ناباور: 

  باشد؟ ریمتغ و زمانمند تواند یم الوجود واجب ایآ

اگر  یحت یعنی؛ ر شودییکه دچار تغ ستعداد را داردن ایا ،زمانمند ۀدیک پدی »مؤمن: 

ست که ین معنیابه که زمانمند استنیهم ر بماند،ییتغیبر هم نشود و ییدچار تغ

چ یه من است که در دست   یکارن خودیفرض کن ا. شودیتکرار م یپدریوجودش پ

اما اگر  ؛نگردد یچ دگرگونیهاش دچار یو شکل ظاهر یو مختصات مکان نکند یرییتغ

 ۀلحظ خودکار   یعنی ؛کندیر مییتغ اشیزمان مختص   که هست،چنان زمانمند باشد،

د یجد ی  د با هستیجد کار  ک خودی، یکنون ۀلحظ و خودکار   خودش را دارد ی  هست قبل،

مختصات و  ۀهمکه اگرچه د است یجدن لحاظ یاز ا ن خودکاریا د  یجد ی  هست. است

د یجد ز  یک چیپس  است؛ دیدجآن  ی  زمان اما مختص   دارد را یقبل خودکار   ات  یخصوص

خودش  ،نو ی  ن هستیا .گرددیم نوش ایهست، ، هر لحظهیعبارتبهو  وجودآمدهبه

 .بخش داردیاز به هستیو ن د استیجد ۀدیک پدی

 با مختصات   یخودکار 1t ۀلحظدر . و مختصات خودش را دارد یهست ،1t ۀلحظ خودکار  

یما نم. آمد وجودبه 2t ۀلحظدر  2t ی  زمان با مختص   خودکار  . نداشتوجود  2t ۀلحظ

 د علتش خودکار  یشا ست.یچ یکنون ۀلحظدر  دیجد ن خودکار  یا ی  ه علت هستکم یدان

که بهاستنیمهم ا چه باشد،علتش هر. گر استید ز  ید چیا شای و ستیقبل ۀلحظ
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ینو به نو شدن  هست ل  یبه دل ،انمندزم ک موجود  ی یعنی دارد. ک علتیاز به ین ،هرحال

خودش  الوجود هم زمانمند باشد،از به علت دارد؛ و اگر واجبین ،دیجد ۀدر هر لحظ اش

 .العلل داشته استک علتیاز به ین

و هم . امیستیطرف ن یازل الوجود  ک واجبیپس ما با  ،زمانمند باشد ،الوجودگر واجبا

 ۀاو که پا به عرص ی  هر لحظه از هست. به نو دارد نو از به خلق شدن  ین ،در هر لحظه

د از یبا زیاو ن ی  علت و خالق دارد؛ پس هست از بهین و ده استیک پدیگذارد، یوجود م

 ،الوجودواجب یبرا ،یو زمانمندداشتن عمر افته باشد. یگر نشأت یالعلل  دک علتی

 . باشداول  تا بتواند علت   زمان باشدید بیبا اوو  رممکن استیغ

 ،هاستدهیز از جنس پدیشود نیر و تحول مییکه دچار تغ یایهر هست واضح است

خواهد  یحالت شود،یجاد میش ایر و تحول برایین تغیکه در ا یدیجد که هر حالت  چرا

ک یاز به یخودش ن ،یالوجودن واجبیچن. ه استداشت علت از بهیبود که قبالً نبوده و ن

 .آن گذاشت یالوجود روشود نام واجبیگر نمیدو  داشته است العللعلت

 باشد؟ داشته نقص تواند یم الوجود واجب ایآ

اگر واجب و مثالً  د داشته باشدیهم نبا یر و تحولییچ تغیه ،الوجودواجب نیبنابرا

به قدرتش د ینبا ،و اگر قدرت دارد اضافه شود یزید به علمش چینبا ،علم دارد الوجود

ز کامل یو قدرتش ن نقص استیاو کامل و ب علم   .ا از آن کم گرددیو  اضافه شود یزیچ

 « نقص است.یو ب

 آن نقص بودن  یچرا از ب یول قبول. ،د زمانمند باشدیاول نبان که علتیا »ناباور: 

 «؟ باشد نقص داشتهد ینبا که آن یکنیچگونه ثابت م؟ یکنیصحبت م

 تیاهم

 .«ت استیماه یدارا یمحدود هر موجود   »مؤمن: 

کار به یمعنت را به چهیماه ۀکلمو تکه استنیمنظورم ا ست؟یت چیماه »ناباور: 

 «؟ یدهیم ربطرا به محدود بودن و چطور آن یبریم

ن یم اجر لوگرم جرم دارد.یک 01 ،یبه عبارت لوگرم وزن دارد.یک 01 ،زیمن یا »مؤمن: 

د یم بایف کنیز را تعرین میا ی  م هستیخواهیم یوقت. آن است ت  یاز ماه یبخش ،زیم

 53و اگر  لوگرم استیک 01 ،زین میجرم ا م.یبه جرم و ابعاد آن اشاره کن از جمله،
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 ن بود که هست،یاگر ابعادش جز ا. بود یگرید ز  یز نبود و میمن یاگر ید لوگرم بود،یک

م که اگر یگویو مگذارم یفراتر م پا را یحت. بود یگرید ز  یم ز نبود ویمن یاگر ید

نبود  "ن لحظهیز  ایم"ن یگر اید ن بود که االن هست،یآن جز ا ی  و زمان یمختصات مکان

 رنگ وجرم و  واد ابعو  یو مکان یدر مختصات زمانز یمن یت ایماه. بود یگرید ز  یو م

که استنیآن در ا فرد بودن  منحصربه. تآن اس فرد  بهمنحصر ات  یگر خصوصیو د یسخت

یمشخص و محدود نسبت داده م ت  یفیک کیا یک عدد ی ات،ین خصوصیکدام از ابه هر

هر کدام توسط  ،زین میا و ابعاد   یو جرم و سخت یو زمان یمختصات مکانمثالً . شود

ن یا ۀدربار تیک محدودی ۀشاخص، دادن اعیاز اهر کدام  و گرددیمشخص م عددک ی

 . ز استیم

 هممتر یسانت 31 متر عرض ندارد.یسانت 01ک متر و یو  ک متر عرض داردی ،زین میا

  ن و بس.یمتر است؛ همیسانت 01ک متر و یعرض آن . ندارد عرض

 یو دارا ن گوشه از اتاقیدر ا ،مینامیم 1t ۀلحظرا نکه آ ،ن لحظه از زمانیز در این میا

ما را با  ،هم بخورندهستند که اگر به یها حدودنیا. ستیمکان ۀژیو ن مختصات  یا

 ی  هستبا ، 2t ۀلحظزمان و مثالً در  ه با گذشت  چنانک ؛دنکنیمواجه م یدیجد ی  هست

 متفاوت است. 1t ز  یم ی  هست  بام که یمواجه یدیدج

  تر.تر و نه روشنرهینه ت ،ینیبینست که میا ،یکنون ۀلحظ ز  ین میا رنگ

 ۀهمد یکه با میشویمتوجه م ست،یچ 1t ۀز  لحظین میام یبپرس یوقت کهنیخالصه ا

تنها  ف،یم که آن تعریبرس یفیت به تعریتا در نها میربرشمز را یم ات  یفیحدود و ک

ر ییتغ فیتعرن یاز ا یکه قسمتنیمحض  ابه. خاص شود ۀلحظن یدر ا زین میا شامل

 .م بودیگر مواجه خواهید یزیما با م کند،

و  مختصات اعداد   ، به برشمردن  زین میا تیا ماهی یستیق  چیدر جواب دقکه  ینیبیم

با  یعدد توانستینم ،اتیفین اعداد و کیکدام از اچیو ه میپردازیمآن  ق  یات  دقیفیک

 ز  یم ی  ستیچ جهتکه  یپاسخ و هنوز تفاوت باشد یکمبا  یتیفیا کی تفاوت یکم

  .شدبا 1t ۀز  لحظیم نیمنطبق بر هم ،میاداده 1t ۀلحظ

 م کهییم بگویتوانیپس م ؛میمحدود ،اتیفیاعداد و ک به ،زین میا ق  یدق ف  یتعر یبرا

با  ء،ایاش ت  یماه ن جهت،یاز ا. ستا محدود ن حدود،یبه ا ،زیم نیا ت  یا ماهی یستیچ

 پس محدود است. ،ت داردیکه ماه یئیهر ش :مییگویو لذا م ستیکیها آن ت  یمحدود
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تواند در یو م ،که گفتم را دارد ین معنیا "در بحث ما" ،یستیا چیت یماه ۀلمکالبته 

 یگر کارید ی  به آن معان ،خودمان ما در بحث   رود.کار گر بهید ی  معانگر بهید مباحث  

 .میندار

یف میتعر هاتین محدودیا با شرح   تشیماه ای یستیچکه  یما به هر موجود ،حال

 ."وجودال"ممکنم ییگویم ،شود

جا نیتواند ایم یفرض ز  یک می توان فرض کرد.یرا م یتیهر ماه ء،یک شی یبرا

ممکن  ،هانیا . تماملوگرم باشدیک 91 ایلوگرم باشد یک 01تواند یم جا باشد.ا آنیباشد 

 رند،یخود بگبه یهست ن اعداد،یو اگر ا رند؛یخود بگبه یدهر عدتوانند یحدود م. است

 .دیآید مین پدیمع یو حدودبا حد  یک هستی

و  یمکان در حدود   مفروض، محدود   و جرم   مفروض محدود   با ابعاد   مفروض ز  یک می

یل میتبد یواقعز یک میبه  ،ردیخود بگبه یاگر هست ،مفروض مشخص و ی  زمان

 ءایگونه اشنیو ا وجود ن امکان را امکان  یا. م داشتینخواه یایز واقعیوگرنه م ؛شود

 . مینامیالوجود منرا ممک

 .جاد شودیا یهست ۀیبود تا بقید میو با از ازل بوده است اولم که علت  یاما ما گفت

دارد   و حدودچه حد آنهر الوجود.الوجود است نه ممکنک واجبی اول، ی  پس آن هست

چون  هم ندارد ینقص. د نداردو حدو حد ،اول ا علت  یالوجود و واجب الوجود استممکن

که وجودش آن. یهست ن  کم داشت یعنینقص  .یزیچداشتن  کم  یعنی ،داشتن صنق

و کم  یریگو قابل اندازه داشته باشد تیکمندارد که وجودش  یمعن  ،ندارد و حدود حد

 . نکه نقص داشته باشدیرسد به اتا چه اد شدن باشد،یو ز

  . ستیمعنیاو بدر مورد چنانکه حد و حدود  ،ندارد یدر مورد او معننقص 

 ،یعدد یمعنبه ،ادیت زینهایت بزرگ و بینهایب یهااندازه باش که اوتوجه داشته

واجب ی  هست .ر کردییرا دچار تغو آن کم کرد یزیتوان چیت مینهایچون از ب ندارد

یا بی اد،یز یلیاد، خیز، کم اشتا اندازه ستین یریگقابل اندازه ،چه باشدهر ،الوجود

یاو ب یبرا ،تینهایو چه ب ادیچه کم و چه ز ،یریپذتیو کم حد. باشد ادیت زینها

 «. ستیمعن

 « .باشد ید بتواند ازلینبا الوجودممکن ز  یک چی دم که چرایمن نفهم »ناباور: 
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 « ؟یدیمرا نشن ل  یهمه دالنیپس ا »مؤمن: 

د است محقق شو "ممکن" محدود، ی  ک هستیاز  ک فرضیست که ا درست »ناباور: 

ک یو  دیایوجود نبه یآن هستو است محقق نشود  "ممکن"ا ی دیوجود آبه یو آن هست

 یلیدل ،الوجود باشدممکن ،ین معنا که گفتیبه ا ،زیک چیکه نیا اما ؛بماند یفرض باق

تو  ،در واقع. زها واقع شودیچ یۀالعلل  بقعلت تا باشد ینتواند ازل ست کهین نیبر ا

 یازل ت،یماه یمحدود و دارا ز  یک چی ممکن استری، غیواقع یایکه در دن یثابت نکرد

  بوده باشد.هم 

 محدود ز  یک چیکه نیا یول ،کنمیقبول مرا مانمند باشد زد یاول نباعلت یکه گفتنیا

 ود  حد یدارا ،محدود ز  یک چیست یفقط کاف. یاثبات نکردرا  باشد یتواند ازلینم

  ر ازیغ یگریحدود د ینکه دارایا ه نو به نو نشود.لحظوجودش هر یعنی نباشد، یزمان

 .م  اثبات نشدیبرا ،ین روش که گفتیاز ا اول باشد،زمان نباشد تا بتواند علت  

 گرید ز  یچا هری، ابعاد جرم مانند یش حدودایکه در هستیزیچهر یکنیا تو فکر میگو

 العلل بودن،علت یه براکند کیجاب مین ایو هم ،هم دارد یزمان حتماً حدود  ، باشد

 یبرا ،یزمان حدود   ظاهراً تنها نداشتن  . ود از آن سلب شودحد ۀهم داشتن   امکان  

ین برنمیشتر از ایب یزیحداقل از استدالل تو چ ؛رسدینظر مبه یاول بودن کافعلت

 «. ندارد یالوجود بودن منافاتبا واجب ،حدود ۀیو بق دیآ

کماالت را نداشته  یبرخ هکست یمعنن یابه ،دود باشدمح الوجوداگر واجب »مؤمن: 

 و فاقد   از وجود باشد یاست که او فاقد مرتبهینمعنیابه ،کماالت ۀهم و نداشتن   باشد

 «وجود باشد. ۀمرتبن یتواند باالترینم ،از وجود یامرتبه

ا که هنیا ۀهمکنم یفکر م »مکث گفت:  یپس از کم ج شده بودینظر گه بهک ناباور

 «دارد. یک معنی یگفت

 «دارد؟ یک معنیچه که یعنی : » مؤمن

ک یرا به از وجود بودن"  یاو "فاقد مرتبه "محدود بودن"و  "نداشتن کمال" »ناباور: 

ین میحرف تو ا ی  حال معن. یریبگ یک معنیهم ندارد به  یه اشکالک ،یگرفت یمعن

 ،و محدود بودن ست که محدود استیمعننیابه ،الوجود محدود باشداگر واجب شود:

تواند نامحدود ینم ،باشد محدودکه  یو کس که محدود است ن استیاش ایمعن

 .باشد
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وجود  ۀمرتبن ید در باالتریالوجود باگفته که واجب یکسچه نکه اصالً استدالل نبود.یا

 «باشد؟

ک ک  وجود، مسلمان، ۀفالسف یقول برخو به مرتبه است یدارا وجود »مؤمن:  و م ش 

 . وجود است ۀمرتبن یالوجود باالترواجب مرتبه است.مرتبه

محدودتر  ،باالتر از خود ۀمرتبهر مرتبه از وجود نسبت به  وجود، در سلسله مراتب  

الوجود محدود حال اگر واجب. دارد یوجود ضعف   ،خود نسبت به مافوق   یعنی است،

الوجود نسبت واجب تا باشد یهم وجود الوجودشود که باالتر از واجبیم الزم ،باشد

 «. ف و محدود باشدیبه آن ضع

 «؟ ییها را بگونیگر همیک جور دیشود یم »ناباور: 

 اه،یاز گ یترنییپا ۀمثالً سنگ و خاک در مرتب است. یمراتب یوجود دارا! نیبب »مؤمن: 

. ز انسان قرار داردا یترنییپا ۀمرتبوان در یو ح وان،یاز ح یترنییپا ۀمرتبدر  اهیگو 

وان است چون یمحدودتر از ح ،اهیو گ کندیاه است چون رشد نمیمحدودتر از گ ،سنگ

 «. کند محدودتر از انسان استیچون فکر نم وان همیو ح کندیحرکت نم

 یزهایچ ،ار  خودساختهیمع کیبا  تو »نگاه کرد و گفت:  مؤمنبه  یناباور با ناباور

 یچون انتظار دارکه  یجه گرفتیو آنگاه نت یکرد یبندمرتبه تخود مختلف را در ذهن  

  ؟د نامحدود باشدیباپس  ،قرار داشته باشد یباالتر ۀمرتبالوجود در واجب

از انسان  یت کمتریمحدود ،واناتیاز ح یاریبسا بسیا یرا عوض کن تاریاگر مع 

و  ته باشندوانات داشیاز ح یت کمتریمحدود ،اهانیاز گ یاریو بس داشته باشند

، اریمثالً اگر مع. اهان داشته باشندیگاز  یت کمتریمحدود ،جانیب از اجسام   یاریبس

 یهادانیص میتشخ یی  که توانا ،هاچون کوسههم یواناتیح ها باشد،حس تعداد  

ها آنبه ها نسبت انسان و شتر دارندیها بک حس از انسانی ز دارند،یرا ن یسیمغناط

توانند با فتوسنتز یم ،واناتیها و حانسان وجود   بدون   ،اهانیگ از یاریبس. ترندمحدود

از  یهمگ ،اهانیبدون گ ،واناتیها و حکه انسانیحالدر ،خود ادامه دهند ی  به زندگ

  روند.ین میب

 ،تو ار  ین معیبا ا ،باالتر باشد ،یاالوجود از لحاظ مرتبهم که واجبیاصالً اگر هم فکر کن

اضافه ،گر موجوداتیها و دانسان یی  نسبت به توانا ییک توانایتنها  ست کهیفقط کاف

 رالزم است؛یغ ی  ریگجهیک نتیگر ید ،نامحدود باشد یکلن که بهیا .داشته باشد تر
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ت داشته یتواند هنوز محدودیمهم و  ردیباالتر قرار گ ۀمرتبک ی درتواند یمهم  یعنی

 . باشد

نقدر اصالت دادهیخودت ا ی  ذهن ی  بندن مرتبهیچرا به افهمم یم نمیبگو دیبادر مجموع 

ین هستیدر ب یایبندن مرتبهیچن ،تو ذهن  از خارج  در جهان  واقعاً  یکنیو تصور م یا

 . مختلف وجود دارد یها

الوجود م که واجبید فکر کنیچرا با ،وجود داشته باشد یایبندن مرتبهیچن اصالً اگر هم

لحاظ چیم که وجود او از هید فکر کنیباو چرا  داد یجا یبندن مرتبهیتوان در ایز میرا ن

 « ت ندارد؟یمحدود

ها به آن یو نگاه رون آوردیبش بیادداشت از جیسپس چند  قه فکر کرد.یچند دق مؤمن

 در فلسفه و منطق   نم چرایجستجو کنم تا ببشتر یبد یبا : منآنگاه گفت انداخت.

ش االن که فکر راست دانند.یواضح م یوجود را امر ی  دبنمرتبه ایک یتشک ،یاسالم

 یاذاتاً در مرتبه ،ک انسانی نکه ثابت کنم وجود  یا یبرا یلیدلنم خودم یبیکنم میم

ن یتوانم قبول کنم که ایم یتا حد ندارم. ،قرار داردسنگ  کیتر از وجود نییا پایباالتر 

ن دو را یا وجود   دا کنم کهیپ یلیوانم دلتیاما نم داشته باشند؛ یمتفاوت یوجودها دو،

  .بدانم یگریتر از دنییا پایرا ذاتاً باالتر  یکیو  نشان دهد یبندذاتاً قابل رتبه

خودم قول تو، ،بهار را ین معیرد و ایگیار صورت میک معی من براساس   ی  بندرتبه

سنگ  ار قرار دهم،یمع را یانتخاب کنم و مثالً سخت یگریار دیاگر مع. کنمیانتخاب م

 یدارا سنگ ار قرار دهم،یرا مع ییایمیب شیاگر ثبات ترک. ردیگیقرار م یباالتر ۀرتبدر 

تعادل کهآنحال ر بماند،ییرا بدون تغ یار درازیبس انیتواند سالیست و میشتریثبات ب

ر ییتغو به ر ،ک سنگیتر از عیار سریبس ،ک انسانی بدن   بات  یترک و ثبات   ییایمیش یها

همانک سنگ، بهی ی  م، هستیا کنار بگذارر یذهن یارهاین معیاگر ا. گذاردیو زوال م

 «ک انسان.ی ی  است که هست "وجود"اندازه 

بله »ش افتاد و گفت: یهااز کاغذ یکی یبر رو یامؤمن ناگهان چشمش به نوشته

الوجود محدود بهم وجود دارد تا نشان دهد واج یگریل دیدالادم آمد... ینجاست... یا

 «. ستین

 «. مشنویم »ناباور: 
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ن مقدار را دارد و آن یا :کهنیا یعنی محدود وجود   نقص؛ یعنیت یمحدود »مؤمن: 

واجب. گران محتاج باشدیش به دنقصرفع  ید برایبا وجود محدود. مقدار را ندارد

تواند نقص داشته یپس نم ستیمحتاج ن یزیو به چ وجود محض است ،الوجود

 «.باشد

ء یک شی نقص   توقولبه. یاستفاده کرد یاقهیسل فرض  شیک پیباز هم از  »ناباور: 

در ذهن  من و تو تنها ، که ندارد یزیآن چ. را نداشته باشد یزیچ ،ءیکه آن شنیا یعنی

 یزهایچ ء را در کنار  یک شی، خود ذهن   م که دریمن و تو هست. نقش بسته است

ما ناقص  نسبت به تصور   ،ءین شیم که اییگویپس مو س میکنیمتعدد تصور م

پنج  یرا داراتوانم آنیکه من مچرا ،ه کم داردیک پایز ین میا ،من نظر  بهمثالً . است

ک گلدان هم بر ی ؛کم دارد هیپا 01 ،زیمن یم که ایتوانم بگویم یحت. کنمه تصور یپا

ین میهمچن. برسد کمالا به ز کم دارد تیپنج متر مربع ن ،در ضمن ؛آن کم است یرو

یکامل و ب ز  یکه من از م یتصورکه چرا ،مطلق است در کمال   ،زیمن یم که ایتوانم بگو

 .ستهز ین میست که ایزین چیقاً همیدق ،نقص دارم

هرو به  ،چه که هستهر ،زیهر چ. فقط در ذهن ماست ،نقص و کمالکه  ینیبیم

آن  هم که از نواقص   یهر تصور ،آن ر ازیمحض است و غ وجود   صورت که هست،

در واقع اصالً وجود  یعنی هستند، عدم از جنس   ههم ،ن نواقصیا ،میداشته باش

و  من است تصورات   فقط درز ندارد ین میهرچه ا. ز استین میا، هر چه هست .ندارند

   .ندارد یچ نقصیه گریز دین میابروم، ن یمن از ب خود   ای ن برودیمن از ب ن تصورات  یا اگر

  :یاهاستفاده کرد یت به دو معنیمحدودا یحدود  ۀکلماز  تو جانیدر ا

حدود و  داشتن   یعنی بود،ت یف  ماهیدر تعرمورد بحث ما  ی  همان معن ،اول یمعن

ها شد با آنیکه م ییزهایهمان چ ،یعبارتا بهی ،نیمع ات  یفیمشخص و ک یهااندازه

و  فیتعرما از آنچه در  حدود، ۀکلماز  یمعننیادر  .کرد فیتعرمورد نظر را  ء  یش

، "همان دودح یعنی م؛یکنیر میود تعبحد به ،دیآیم ءیت  شیح  ماهیف و توضیتوص

 .هست" ءیست که شیزیچ

حدود را به  یعنی ؛یکار بردبه نقص ی  ت را به معنیمحدود ،رتیاخ اما در استدالل  

  « .یکرد ریهست" تعب ءیست"  و نه  "آنچه شیء نیش آنچه"

  «با هم داشته باشند. یفرق ن دو عمالً یکنم  ایفکر نم »مؤمن: 
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 چقدرکه هر شودین میجه اینت ،میریبگنقص  ی  معنبه ت رایمحدود یوقت »ناباور: 

 یجابهز یم کیمثالً اگر . تش هم کمتر باشدیمحدود ،داشته باشد یکمتر نقص   ءیش

 هم شتیپس محدود، ش کمتر استنقصطبعاً  ،داشته باشده یچهار تا پا، هیسه تا پا

 . کمتر است

، بود مشخص حدود  و  اتیفیک داشتن   ی  که به معن اول یت در معنایمحدود آنکهحال

حدود خودش را ، هیبا سه پاز یک می. ا کامل بودن نداشتیناقص  اب یچ ارتباطاتیه

 یحدود کمتر، یکیگفت توان ینم. حدود خودش را داردز ین هیپا چهارز با یک میو  دارد

 یچ ارتباطیه ،اول یمعنات بهیمحدود. محدود است یگریا کمتر از دیو   دارد یگریاز د

چ یاول، ه یمعناحدود به .ندارد، هستند یذهن یمیکه تنها مفاه، نقص و کمالبه 

ن یم، ایم و چه نباشیاب  من و تو ندارد و چه ما باشیا نبودن  ذهن  نقصیبه بودن  یربط

به وجود   ینقص، بستگ یبه معنا یعنیدوم،  یمعناز، حدود  خود را دارد. حدود بهیم

به آن  یم و نقصیریز بگین میبه ا یرادیم و ایاب  من و تو دارد. اگر ما باشیذهن  نقص

 .نقص استیز، بین میم، ایو اگر آن را کامل بدان ز، ناقص است،ین میم، ایدهنسبت 

هر ، زیچو هر واقع وجود ندارد در عالم   یاصالً نقص ،نباشد من و تو ل  یاگر تصور و تخ

باش پس توجه داشته. محض است ی  هست هم که دارد، یدحدوچه که هست و هر 

 «. ندارد یمحض بودن با محدود بودن منافات ی  که هست

باالخره به ناباور نگاه کرد و  کرد.یو فکر م زدیز ضربه میبا انگشتانش به ممؤمن 

  «. میریبگیپ بعد ۀبحث را هفت ۀیاجازه بده بق »گفت: 

 .«امشدهمن هم خسته   ؛باشد »ناباور: 
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  الوجود واجب بودن نامحدود اثبات ؛تیعل برهان ۀادام: هفتم هفته

  الوجود واجب بودن نامحدود ثباتا 

نامحدود  یبرا یحسابودرست یلیا دلیآ ؟یچگونه گذراندرا  گذشته ۀهفت »ناباور: 

 «؟یدا کردیالوجود پبودن واجب

دا نکردم که تو یپ یزیچ گشتم، مسلمان ۀفالسف ن  یقدر در براههر راستش »مؤمن: 

 . یریبگراد یاز آن ا ینتوان

را  یصرفاً ذهن یارهایو مع یاقهیسل، توقولبه، یهاش فرضیا پی ،مسلمان ۀفالسف

در وجود  ا نقصیوجود و  ک  یمانند آنچه در مورد تشک اند،دهخود آور یهادر برهان

اند مثالً گفته اند؛خود استفاده کرده ی  اعتقاد یهافرضشیکه از پنیا ایو  ،مگفت  ءایاش

 همانند   ،ناقص یکه خداچرا ستید سازگار نیو توح ییکتایبا  تیکه نقص و محدود

ن او که یب یچ تفاوتیگونه هنیو ا گر خواهد بودید از موجودات و مخلوقات   یموجود

 مانند بودن  یب" ینیبیطور که منیهم. نخواهد بود هادهیو آفر همتاستیب دگار  یآفر

که یدرحال ،اندفرض گرفتهشیعنوان پبه ،است ینیک باور دیکه  ،را "جهتخدا از هر

 . کردندیثابت م ق برهانید از طریبا را "جهتاز هر یمانندیب"ن یا

ازمند  یو ن دهیپدک ی اوکه باعث شود  یتخصلچ ید هینبا الوجودکه واجب میما ثابت کرد

فقط  ،تیکه محدود میثابت کن میااما هنوز موفق نشده داشته باشد؛ ،باشدعلت 

 . تواند محدود باشدیالوجود نمو واجب هاستدهیمنحصر به پد

 ا یو  د زمانمند باشدینبا علت اول و هاستدهیاست که محدود به پد یخصلت یزمانمند

ست یخصلتهم  محدود بودن نفس   هرا کنیا یول، میرا ثابت کردنیما ا  ر کند؛ییتغ

اشاره ها که آنمانند  ،هااز برهان یاما در بعض. میاهنوز ثابت نکرده، هادهیپد مختص  

د از یپس نبا ،ستیا مخلوق نی هدیگرفته شده است که چون خدا پد قبل فرضاز ، کردم

ن نوع استداللیا . آورندگان  محدود بودن جمله از نظر  از ،ه مخلوقات باشدینظر شبچیه

آورده شانینید خالق و مخلوق را از اعتقادات   ن  یخاص از عدم تشابه ب ن جهت  یا، ها

 یرا نخواه هانیمسلماً ا ؛ پس تویو منطق یاستدالل فلسف قینه از طر ،اند

 «.رفتیپذ
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ممکن است  الوجودتوان گفت که واجبیا میآ شود؟یجه چه میپس نت »ناباور: 

 ی  ن هستیتوان گفت که اولیا میآ ست محدود نباشد؟هم ه محدود باشد و ممکن

ک یء، ین شیاء؟ فقط ایاش یۀه  بقیست شببوده ا یئیش ،العلل  جهان همم و علتعال  

 «را خلق کرده باشد.آن یگرید ز  ینکه چیده نبوده، بلکه از ازل وجود داشته، بدون ایپد

م. فکر کرد  الوجودواجب ا محدود نبودن  یبه محدود بودن  یلیخ گذشته ۀهفت »مؤمن: 

به نظرم . گذاشتم کنار یکه گفت یلیبه دال ناقص بودن را ی  معنمحدود بودن به ۀمسئل

حدود و  نداشتن" ی  به معنا الوجودواجب محدود نبودن   یبرا یکه اگر فقط برهان دیرس

چ یه یدارا ،الوجودکه واجب امهم نشان داده، پا کنمودستن" یو مع مشخص ات  یفیک

در او راه  یه نقصام کدادهنشان تبع  آن، بهو هم  ،ستین یریپذتیفیو کر یپذعدد صفت  

  .زنمیر دو نشان میک تیب با یترتنیا. بهاردند

 «جه چه بود؟یو نت »ناباور: 

دا یالوجود پنامحدود بودن واجب اثبات یاستدالل خودم را برا کنمیفکر م »مؤمن: 

 .«مکرد

یمسلمان ب ۀفالسف ن  یکه در ب یاد فراهم کردهیک استدالل جدی یعنی »ناباور: 

 «سابقه است؟

 .«1 د استیک استدالل جدین ی؛ ابله م،اهکرد م مطالعهکه خود ییتا جا »مؤمن: 

  «شنوم.یم »ناباور: 

 یوقته کاستنیتامه اعلت   ت  یخصوص. میصحبت کرد تامهاز علت   ،ترشیما پ »مؤمن: 

 . لش بالفاصله وجود خواهد داشتمعلو د،یآیوجود مبه

 .میدانیم معلول آمدن   وجودبه علت   ه آن راک است یای، هستتامهعلت

 ی  مختصات مکان. ن نگه دارمیزم ی  ک متری را در ارتفاع   ین فنجان چایفرض کن من ا

، یفنجان چا ی  ادیبن ذرات   ی  مختصات مکان. کندین مییرا تعآن مکان   ست کهی، حدودآن

ز یو ن  ،هاها و نوترونپروتون ۀسازند یهاو کوارک هاالکترون ی  مختصات مکان یعنی

و ...  که دارند یو جرم کنندیوارد م همبهن ذرات یکه ا ییروهاین زان  یم

                                                           
 یبرا افتم،ی الوجودواجب بودن   نامحدود اثبات   در مسلمان ۀفالسف ۀادل در که یضعف به توجه با لذا ام،دهیند یفلسف منابع در را رو شیپ استدالل   1 

 .کنمیم طرح" مؤمن" زبان زا الوجود،واجب" بودن   حد یب" نفع   به را استدالل نیا بحث، لیتکم
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جاد شده یا ،اتین خصوصیاز ا فنجان ی  شکنندگو  فنجان جنس   ست کهیاتیخصوص

 . است

 ۀکرجرم . خودش را دارد مشخص و محدود   ز مقدار  یزان آن نین و میزم ۀجاذب یروین

ن یا ن بهیزم ۀجاذبوارد شده از  یروین زان  یه مککند ین میین و جرم فنجان تعیزم

ز محصول مختصات و یم نیکه در آن هست یمکان کف   جنس ی  سخت. فنجان چقدر باشد

 . هم دارندبهآن نسبت  ۀل دهندیتشک مواد   ن  یادیذرات بن ست کهیاتیخصوص

، کنمیکه با انگشتانم به آن وارد م ییروین فنجان و نیمختصات انگشت من نسبت به ا

 یهمچنان در دست من باق، نیزم ۀجاذب یوریرغم وجود نیعل، ن فنجانیباعث شده ا

 . فتدین نیبماند و به زم

 برمن  وارد شده از انگشتان   یرویمن و کاهش ن انگشتان   ی  مکان مختصات   رییتغبا 

 . دخور  یمهم به یقدر یقبل ات  یشود و حدود و کمیجاد میا یدیمختصات جد، فنجان

 ۀتامعلت ،در واقع. اهم شده استسقوط فنجان فر ۀتامد که علتیآینظر محال به

چ یبدون ه، دیآوجود به یات است و وقتیفیکو ات یاز کم یاهمجموع، سقوط فنجان

یپ یهادهیپد. دیآید میاست پد "فنجان سقوط   شروع  "آن که همانا  معلول  ، یدرنگ

فنجان به  برخورد   ۀدیتاً به پدیآورند تا نهایگر را بوجود میکدی ،یگریاز دپس یکی، یدرپ

که  ییهادهیپد ات  یفیات و کیکم، بعدنجا بهیاز ا. میرسین مکان میا سخت   ن  یسطح زم

  . شودین فنجان میمنجر به شکستن ا  ،متر برشمردشیپ

 ن  ذرات  ین  بیادیبن یروهایو ن یاتمریها و ذرات زکه اتم یمختصاتاعداد  مربوط به اگر 

گر ید، که جنس فنجان ، ممکن بودود که هستن بیر از ایغ یزیچ، ندفنجان داشت

  شکستن فنجان نبود. ،یاپیپ یدادهاین رویا یی  نها و محصول   بودنشکننده 

گر ید دیشا ن بود که هست،یر از ایغ ،نیکف زم مربوط به ذرات   ات  یاگر مختصات و کم

 . شکستیمنبود و فنجان ینجا سخت نمیا کف  

ر م ، الن متفاوت بودیزم ۀکرجرم  اگر و  شد متفاوت بودیکه به فنجان وارد م ییروینج 

 . شدیم یگریز دیجه چید و نتکرین سقوط میمتفاوت به زم یفنجان با سرعت

که من فنجان را در  یاجهان در لحظه ی  و کالً هست نیزم فنجان، ی  که هست ینیبیم

 ات  یخصوصاز مختصات و  یامجموعه یدارا ،ماهن نگه داشتیاز زم یارتفاع مشخص
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ک ی ،ن مشخصاتیکدام از ام به هریتوانیم ،یماد جهان   که در مورد  ، مشخص است

 ک صفت  یاز  یحاک، مینسبت ده یعددها نیم به ایتوانینکه میا. میعدد نسبت ده

ا یت" یآن صفت، "محدود: ماست جهان   ات  یز جزئیما و ن جهان   ت  یخاص در مورد کل

 ،هرچه باشند ،داداعن یا. مشخص ات  یفیداد و کاع به محدود بودن ؛استداشتن  حدود 

 ذرات   ها و جرم  جرم اتم. شتر از آن هستند و نه کمتر از آنینه ب .هستند یحدود یدارا

منجر به  ،اعدادن یا شتر بودن  یا بیکمتر . ک عدد دارندی ،کدامهر، فنجان ی  ر اتمیز

کدام عدد هر ،هاپروتونها و ترونالک ی  کیبار الکتر. شودیم اجسامدر  یخواص متفاوت

ا ین اعداد و یا ا کمتر بودن  یشتر یب. حد  مشخص یعنیو عدد مشخص  دارد یمشخص

شود که ین میمنجر به ا ،ا پروتونیالکترون و  ی  ختن  حدود   هستیر به هم ،یعبارتبه

 .میشورو متفاوت روبه یمتفاوت و با خواص ی  اصالً با هست

 یعنی ؛د خواهد شدیجد یمعلول علت   ،دیجد یتیفیا کیو دیجد حدود   با یایهست

 یلولمعبلکه  ،نخواهد داد یرو که همانا سقوط و شکستن فنجان بود یلقب لول  مع

 .د خواهند آمدیگر پدید ییهادهیو پد خواهد داد یگر روید

یرا نم یک هستیحدود و مختصات  که  ن مسئله استیا یرو برد من ینجا تأکیدر ا

ک ی حدود و مختصات  . 1شد یگرید ی  هست جاد  یکه منجر به انیاز آن گرفت مگر ا توان

ها را نیا ک ازی. هرهستند یبلکه خود  آن هست ،ستندین یاز آن هست یبخش ،یهست

 . م شدیواهمواجه خ یگرید ی  با هست ،میر دهییتغ یکه کم

تامه اگر علت تواند باشد.ینم یاچ فاصلهیه ،تامه و معلولن علتیب ،گریز طرف دا

دهد که علت ین نشان میا ،امده باشدیوجود نبه شمعلول یوجود داشته باشد ول

ما  ی  و داور  نبوده هتامدر واقع  علت تامه است،م علتیکردیکه ما تصور م یاتامه

 «. استهاشتباه بود ه تامه بودعلت ،ن که آنیا ۀدربار

 «تواند باشد؟ینم یاچ فاصلهیه ،تامه و معلولن علتیچرا ب »ناباور: 

معلول به و بالفاصله باشد وجود داشتهتامه اگر علت ،یعقل از لحاظ حصر   »مؤمن: 

  رسد:یدو حالت به ذهن مفقط  ،دیایوجود ن

                                                           
ض و جوهر ،یهست که بود نیا غالب نگاه  . دارد وجود یهست ف  یتعر به یکردیرو نیچن کمتر ،یمیقد ۀفالسف نیب در 1  ر   عرض ر  ییتغ با و دارد ع 

 در کاربرد قابل و ستین همخوان ماده و یهست از دیجد یهاافتیدر با کردیرو نیا. کندینم رییتغ جوهر(  میکنیم ادی حدود به آن از ما همانکه)

به ،یاگونه به را آن و دهم انجام تیعل برهان   ن  ییدرتب را ییها میترم ،یهست به نینو نگاه   با که شدم آن بر لذا باشد؛ینم یشناسیهست ن  ینو ۀفلسف
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هم باشد که مانع  "یگریز دیچ" ر کنارشتامه وجود داشته باشد و دعلت   ،نکهیاول ا

ک یاز  یعنی ،"گرید ز  یچ"م ییگویم یوقت. جاد کندیا معلولش را ،تامهشود آن علت  

گر ممکن است مانع ید "ی  ک "هستیا ی "زیچ"ک ی وجود   یعنی. میکنیصحبت م یهست

 "ز  یچ" تامه در کنار آنعلت وجود  که ست واضح انجا یدر ا. تامه شودعلت از عملکرد  

 .میاتامه مواجه نبودهبا علتاصالً که استنیو آن ا ما دارد یمهم برا ام  یک پی ،گرید

بلکه پس از رفع  ،هما نبود نظر   مورد   لول  مع ۀتامهنوز علت ،میاآنچه با آن مواجه بوده

یجاست که منیتازه ا. دیآیوجود مبه یواقع ۀتامتازه علت، هکه مانع بود ،زیآن چ

 .دیاینوجود تواند بهیگر معلول نمیتامه وجود دارد و دم که علتییم بگوینتوا

را آن عمل   یجلو ،یستیباشد و عدم و ن تامهتعل ست کهنیا یحصر عقل حالت دوم  

ن یا است که واضح ،میداشت یستیعدم و ن ۀدربارتر شیکه پ یحاتیبا توض. ردیبگ

 .ممکن استریغ ،حالت

 ممکن است به ذهن خطور کند یبه لحاظ حصر عقل میکه گفت یتحال "هر دو" نیبنابرا

تامه وجود علت یپس وقت. هستند ممکنریل و غباط رد،یتامه را بگعلت عمل   یتا جلو

 «. دیآیوجود مش بهمعلولناچار  ،داشته باشد

الوجود، ا واجبیاول ه علت  ک ن داردیبه ا یچه ارتباط یها که گفتنیا ۀهم »ناباور: 

 « ت داشته باشد؟یواند محدودنت

 لول باشد،معک ی ۀتاماگر علت حدود و مختصات باشد، یکه دارا یک هستی »مؤمن: 

م که اگر یگفت .اوردیوجود نو معلول را به ردیخودش را بگ عملکرد   یتواند جلوینم

 یگر با آن هستید ،میر دهییرا تغ یک هستی ها و مختصات  تیات و محدودیخصوص

اول علت ،نیبنابرا م؛یشویرو مهروب ید و متفاوتیجد ی  بلکه با هست ،میستیرو نروبه

ک یتنها  ،اوللت  عه آن ککند ین حدود مشخص میا ،داشته باشد یاگر حدود

 ن،یمشخص و مع ت  یک خصوصی و داشتن   داشته باشد نیو معمشخص  ت  یخصوص

 ،بین ترتیهمبه. ده باشدیک پدیتنها و تنها  ۀتامعلت، اوللت  عشود که آن یباعث م

 یادهیپد ۀتامعلت ،توانست تنها و تنهایم ،داشتیم یمتفاوت ت  یخصوص اولاگر علت

                                                                                                                                                                                           
 و یهست و ماده به یمیقد نگاه   با چه ت،یعل برهان   و ندارد یریتاث یینها ۀجینت در ها،میترم نیا البته. ردینگ خرده آن به کدانیزیف کی که کنم روز

 .دارد یکسانی ج  ینتا د،یجد نگاه با چه
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تینکه محدودیاند بسته بهکین مییاول است که تععلت پس محدود بودن  . گر باشدید

 « .دوجود آور  را به یچه معلول، دنباش حدودمحدود به کدام  ،شیها

تواند یلت نمعن یا. یاول را اثبات کردک علتیوجود  ست؟یشکالش چا خوب »ناباور: 

یاول نمن علت  یام ییبگونکه یاما ا ست؛ین ینجا مشکلیتا ا. ر باشدییزمانمند و قابل تغ

از مشخص  ده و معلول  یک پدیود باشد تنها حد یحدود باشد چون اگر دارا یتواند دارا

قط محدود باشد و ف. خوب نتواند محدود باشد تسین نیل بر اید که دلیآیوجود مآن به

 . ندارد یرادیا نکهی. اوجود آوردک معلول بهیبتواند 

خواهد یکه م یزیچهر ت  خلقدست به  "اریاختا ب"بتواند  تینکه خدایا یبرا توظاهراً 

نکه یا یو سپس برا یتو اول به وجود خدا اعتقاد دار. یاو را نامحدود بدان یناچار ،ندبز

 از او گرفته شود، مختلف و متعدد و گوناگون یهاتخلق بادا با محدود بودنش امکان  م

چه تواند هریو ما صورت،نیابه ؛تواند محدود باشدیو نما یکه قبول کن یشدناچار 

تنها و تنها  ۀتامتواند علتیش مایهست ،اول اگر محدود باشد علت  . بخواهد خلق کند

 . یکنیت را از او سلب میمحدود ،یاجهین نتیار از چنفر یحال برا. لول باشدمعک ی

ها باشد و دهیپد یۀل بقمث ،تیمحدود یدارا ی  ک هستی، اولدارد که آن علت یرادیچه ا

 ؟ جاد شودیاز آن ا یهست ۀیاول باشد و بقعلتهمچنان 

از اول قصد  وت .یکرداشاره  "او"ر یالوجود با ضمو واجب اولن علتیا تو بارها به  اصالً 

 ،ناخودآگاه یشکلو به یبرس اریو اختت و اراده یشخص یموجود  داراک یبه  یداشت

 ،اولعلت یاکه ثابت نکرده یمن تا وقت به نظر  . یداشت تفرض را در ذهنشین پیا

 «. یده کنش استفایبرا ر  "آن"یضمبه جز   یریاز ضمد ینبا ،ت و اراده داردیشخص

. یشد یاهیوارد مسائل حاش یادیاما ز ؛حق با توستاشاره  ریضمدر مورد  »مؤمن: 

 «. کنمکه من حرفم را تمام  یو اجازه ندادت

 «ادامه بده.. ت تمام نشدهحرفدانستم ینم ... دیببخش »ناباور: 

 ،لولمع تامه وجود داشته باشد،که علت یوقت ،طور که گفتمهمان »مؤمن: 

 .  دیآیوجود مبه "بالفاصله"

توان گفت که علت یم ،ده وجود داردیک پدی یوقت جه گرفت:یشود نتین مقدمه میاز ا

  .ش وجود داشته استاتامه
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شود یمهم گره خورده است، قدر بهنیا ،لولمعتامه و علت حال که وجود داشتن  

 یاش ازلتامهآنست که علت ۀنشان ،ا معلول وجود نداردیده یک پدیهرگاه گفت که 

 «. نبوده است

 «ح بده.یشتر توضیلطفاً ب : » و عالقه به جلو خم شد و گفت یبا کنجکاو ناباور

خورد و ین میزم بعد به ۀیک ثانیحدود  ن فنجان را رها کنم،یاگر من ا ... نیبب »مؤمن: 

اتفاق  یادیز شمار  یب یهادهیپد ،آن فنجان و شکستن   ن رهاکردن  یالبته ب. شکندیم

 ۀفاصلو  ده حساب کردیک پدیتوان ین فنجان را میا سقوط   زلحظه اهر یعنی. افتدیم

 «. م کردیتقس یشماریشکستن آن را به لحظات ب تا فنجانن یا رهاکردن  

لم را یم از فیم و سپس هر فریریبگ لمیف واقعهن یاز اکه استنیمثل ابله...  »ناباور: 

 «. میریجداگانه در نظر بگ ۀدیک پدی

 فنجان   ،اکنون نیا ممکن بود همیآ. پرسمیک سؤال میحاال  … ار خوبیبس »مؤمن: 

  داشت؟یوجود م ،نیزم یشکسته رو

ین وجود میازاشیپ ،دهین پدیا ۀتامعلت اگر و تنها اگر ،ممکن بود :کهاستنیپاسخ ا

آن  ۀتامعلت وجود   ،لولمعک ی وجودآمدن  به ل  یطور که تنها دلهمان یعنی. داشت

 .نبوده است اشتامهعلتکه استنیز ایلول نمعک ی نبودن   ل  یپس تنها دل است،

 . عدم استبهعلتش مسبوق ل است کهین دلی، تنها به ادهیک پدی وجود نداشتن  

ن یا ایآ. یشابور باشیو در شهر ن یوبر  ک سفر یگر به یسال د قرار است تو  فرض کن

 ک یکه  ی"ناباور" توانستیما یآ یعنی ن االن وجود داشته باشد؟یده ممکن بود همیپد

  وجود داشته باشد؟  ن االنیهم شابور حضور دارد،یگر از عمرش گذشته و در نید سال  

 ۀتاماگر و تنها اگر علت توانست وجود داشته باشدیاما م ،ده هنوز وجود نداردین پدیا

ن یمه" شابوریو حاضر در ن رتریک سال پی ناباور  " ۀدینکه پدیا. داشتیآن وجود م

هنوز  ،اورندیرا به وجود بد آنیکه با یل است که عللین دلیاتنها به  ،اکنون وجود ندارد

و  وجود خواهد آمدز بهیمعلول آن ن ،دیاین علل بوجود بیا تمام   یوقت. اندامدهیوجود نبه

 .وجود خواهد داشت "شابوریحاضر در ن ر  رتیک سال پی ناباور  "

و معلومات و  یکه دار یسالوات و سنین خصوصیبا ا، انجیاالن در ا، وت ن حضور  یهم

یوجود شود که علت   حسابده یک پدیتواند یم ،در جمع یهمگ ،یکه دار یطرز تفکر
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وجود ن لحظه را بهیا و رانید ایکه با یا عللیو  هادهین است که پدیتنها و تنها ا اش

 «. اندوجود داشته ،آوردندیم

 «؟یدهیوند میالعلل پعلت چطور به محدود نبودن  را نیحاال ا »ناباور: 

اما هنوز  ،وجود داشته است "عالم ۀدین پدیاول"را تصور کن که  یالحظه »مؤمن: 

 دوم   ۀلحظ" ۀدیم که پدیرا هم دار فرضن یا. اورده استیوجود ندوم را به ۀدیپد

 .بوده است "یهست اول   ۀلحظ" ۀدیپد لول  ، مع "یهست

 «.کنلحظه متوقف ن یاز را در یچهمه

 ۀ"لحظ ۀدی" وجود دارد اما پدیاول  هست ۀ"لحظ ۀدیکه پدیحالز را در یهمه چ» ناباور: 

 «امده، متوقف کردم. ادامه بده.یوجود نه" هنوز بیدوم  هست

 :دیمتوقف شده پرس ۀلحظن یا ۀدربارن سؤال را یشود ایل محا»مؤمن: 

  داشت؟یوجود م "یهست دوم   ۀلحظ" ۀدیپد ده،ین پدیا یجاا ممکن بود بهیآ

 "یهست دوم   ۀلحظ" ۀدیپد وجود   یبرا "یمانع"ا یآ :دیشود پرسیگر میدیعبارتبه

 ؟ده هنوز وجود نداردیآن پد که وجود داشته است

وجود  "یهست دوم   ۀلحظ" ۀدیپد وجودآمدن  به یبرا یچ مانعیه: کهاستنیپاسخ ا

  توانست وجود داشته باشدیم "یتهس دوم   ۀ"لحظ ۀدیو پد نداشته است

 اگر و تنها اگر 

   .داشتیوجود م ،آنست ۀتامگانه علت  یکه  اول، ۀلحظ ۀدیپد

عدم بوده بهمسبوق ،"یهست اول   ۀ"لحظ ۀدیپد م کهیرسیجه مین نتیاکنون به ا

 ۀدیپد وجود  ، "یهست لحظه دوم  " ۀدیپد وجود آمدن  به علت   و تنها که اگر تنهاچرا ،است

 بوده یلاز ،یهست اول   ۀلحظ ۀدیپد ،حالنیدر ع و بوده باشد "یاول هست ۀ"لحظ

 . وجود داشته است "یهست دوم   ۀ"لحظ ۀدیپد علت  ، ست که از ازلین معنیبد، باشد

چ یکه هچرا ،داشتیست از ازل وجود میبایز مین "یدوم هست ۀ، "لحظگریدعبارتبه

 دوم   ۀ"لحظ وجود نداشتن   و الجرم دوم نبوده ۀلحظ ۀتامعلت از  ی، خالیگاه هست

 «. ممکن نبوده است یاهبرهچ یدر ه" یهست
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 «. فکر کنم تیهاد به حرفیباکن . صبر  یکم »ناباور: 

سرم  بروم ورون یب یاقهیاجازه بده چند دق : »سپس گفت قه فکر کرد؛یچند دق ناباور

 «. کنمتنها فکر  یکم خواهمین میجا بنشنیلطفاً هم. برگردمو  بخورد ییهوا

 «نم.ینشیمنتظرت م »مؤمن: 

راستش اول خواستم با مطرح  »قه برگشت و گفت: یاز چند دقرون رفت و پسیب ناباور

حال از من خواسته هربه ؛رمیراد بگیل تو ایاز دال زمان یگذر زمان و معنا ۀمسئل کردن  

دم اگر زمان یاما د. کنممتوقف "یهست اول   ۀ"لحظزمان را در  خود، ال  یکه در خ یبود

ا یو  دهیم که چرا فالن پدین سؤال را مطرح کنیباز هم امکان دارد ا ،میرا هم کنار بگذار

 وجود" یعنی ؛یهمان خواهد بود که گفت، دم باز هم جوابید. وجود ندارد دادیفالن رو

 وجودرا بهآن اشتامهداشت اگر علتیوجود م؛ "."اش نبودهتامهچون علت ،ندارد

یوجود م ،تامهآورده بود اگر و تنها اگر آن علت   وجودرا بهش آناتامهعلت؛ "."آورده بود

 ."داشت

" وجود داشت متوقف کردم و از خود یاول هست ۀکه فقط "لحظیز را در حالیچمن همه

 ست"؟ یموجود چ ت  یتنها واقعدم: "یپرس

 ن وبس." ی، همیهست اول ۀخود جواب دادم: "وجود  لحظ سپس به

 داشت؟یم تیواقع ،"یدوم  هست ۀا ممکن بود "وجود  لحظیدم: آیآنگاه از خود پرس

وجود را به"، آنیدوم هست ۀ"لحظ ۀتامعلت   ،و به خود پاسخ دادم: بله؛ اگر و تنها اگر

 آورده بود.

ه اوردیوجود نرا به"، آنیدوم هست ۀ"لحظ ۀتاما علت  دم: پس چریباز از خود پرس

 است؟

" یدوم هست ۀ"لحظ ۀتامکه توانستم به خود بدهم: چون علتبود  ین تنها جوابیو ا

 وجود نداشته است.

  :ییبگو یخواهیتو م .ییبگو یخواهیم روشن شد که چه میگر برایحاال د

 .وجود نداشته است، هوجود آوردرا بهالعلل آنکه علت یادهین پدیاول

 .ه استاورده بودیوجود نرا بهش آناتامهکه علت تسین معنیاده بهیآن پد عدم  
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 :نست کهیو آن ا دارد یک معنیفقط  ،هاورده بودیوجود نرا بهش آناهمتاکه علتن یا

 .عدم بوده استبهمسبوقز یش ناتامهعلت یعنی، نبوده است یازلش اتامهعلت

  ن:یبنابرا

 .نبوده باشد یادهیچ پدیه ۀتامعلته کد یبا ،بوده باشد یالعلل اگر قرار باشد ازلعلت

 ، نبوده باشد یادهیچ پدیه ۀتامنکه علتیا یو برا

 :که دیپس با

  ." ات  مشخص نداشته باشدیفیحدود و مختصات و ک"

ک ی یبرا یاتامهعلت  ، یهست، از آن یستک هی ات  یفیچرا که حدود و مختصات و ک

 حائزتواند یاصالً نم ،الوجودا واجبیالعلل پس علت، سازدیواحد و مشخص م ۀدیپد

 «. ود و مختصات باشدحد

 «. میخواستم بگویم ها رانیقاً همیبله دق »مؤمن: 

 « ست؟ین طور نیا ؛استتمام شده تیگر برهان علیکنم که دیفکر م »ناباور: 

 ا هنوز همیآ ست؟ینم نظرت چیحاال بگو بب ن بود.یت همیبرهان عل ت  ی  کل. بله »مؤمن: 

گر اجازه یحاال د ؟یبریمر سؤال یا هنوز هم شرافت مرا زیآ توان منکر خدا شد؟یم

 « ؟دهمادامه  ینیم درس دیبه تعل یدهیم

 هنوز مراحل  . یاالوجود را ثابت کردهک واجبی نجا فقط وجود  یتا ا … تند نرو »ناباور: 

. دیآیدست نمالعلل بهک علتی وجود   با اثبات   ،نیک دیت  یاثبات حقان. مانده یادیز

العلل  شان همان علتیتوانند ادعا کنند خدایهستند که م یادیز یهانیظاهراً د

 ت است.یبرهان عل

 «. فکر کنم یاآنچه تاکنون گفته ۀهمخواهم به یم

  « …بعد ۀپس تا هفت! ار خوبیبس »مؤمن: 
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 «. چه شدت یبرهان عل ۀدربارت ج افکارینم نتایبگو بب …خوب  »مؤمن: 

صفات  ۀباردر یکی .گرفتمجه یو نتد ،یگفت تیآنچه در برهان عل ۀهممن از  »ناباور: 

 «.معاد ۀدربار یگریو د الوجودواجب

 .«مبشنواقم مشت »مؤمن: 

ک یات یخصوص، للالععلت، یطور که گفتهمان، م اگر قرار باشدید بگویبا »باور: نا

از از ینیاول و ب علت  و خودش  دا نکندیپ یگرید از به علت  یتا ن ده را نداشته باشدیپد

 ابد.ین راهر در او ی  ر و تغییتغ گونهچیو هالزم است که زمان نداشته باشد ، خالق باشد

ابتدا  ،هفکر کنند فس  ن  ، فکر کردن ند  یچون در فرا ،د فکر کندیو نبااکه نیا یعنین یا

ش یبرا ،دانستهیآنچه نم، شیهاهدانست ل  یوتحلهیداند و سپس با تجزیرا نم یزیچ

نفس   یداند، ولیاست که نم یک، نفسی ۀنفس  شمار. شودیم لیتبد هبه دانست

نو به نو  یعنین یا ر  نفس.ی  ر و تغییتغ یعنین یا داند؛یاست که م یدو، نفس ۀشمار

 .فکر کننده ی  و هست شدن  نفس

و سپس با  ر نداردخبکند یابتدا از آنچه خلق م ،چون طراح کند یتواند طراحیو نما

خبردار  ،نداشتاز آن خبر که  یاز طرح و آنگاهشود یطرحش کامل م، یتفکر و بررس

 . شودیم

او ابتدا  یعنی ،را انجام نداده استچون ابتدا آن ؛را انجام دهد یعملتواند یو نمااصوالً 

شود که آنیل میتبد یایرا انجام نداده و سپس به هست یاست که عمل یایهست

 « .ه استرا انجام داد

بدون  ی  ک هستیم یدانیما نم ستم.یاصالً موافق ن ین آخریبا ا … صبرکن »مؤمن: 

م ین ما هستیا. ا نهیرا انجام دهد  یتواند عملیم واقعاً ا یآو  دارد یاتیزمان چه خصوص

م یتوانیکه ما نمچرا ،میکنیم میعمل تقس قبل و بعد از انجام   که او را به دو حالت  

 ین ذاتیکه چننیا. ذهن ماست ی  ن ناتوانیا. میرا بدون زمانمند بودن تصور کن یزیچ

اعمالش را مانند ما در زمان  بدون زمان، ات  ک ذینکه یاما ا ،ستا ر کند درستیید تغینبا

بعد از انجام عمل  قبل از انجام عمل و ذات   شود او را به ذات  یدهد و میانجام م
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م یتوانیم که نمین ما هستیا. وستار ما نسبت به یناپذاجتناب تصور  ، تنها، م کردیتقس

 . مین تصور کنیجز ا

 «. ر و زمانمند باشدیممکن است متغریاو غم که ین بسنده کنید به همیتنها با

گر ید ت  یاما چند خصوص. حق با تو باشد یآخر ن مورد  یدر اتنها ممکن است  »ناباور: 

. باشد "ریر پذییتغ"د یبا، میا بهتر بگویو ، د زمانمند باشدیآن با صاحب  که ست هم ه

که  یات. ذکردنر ییتغ یعنی، بدون شک،  "شدن" یو ناراض یا راضیو  "شدن"غضبناک 

تواند واجبینم ،شودیما غضبناک م از عمل  ست و پسیما غضبناک ن از عمل  شیپ

 «. الوجود باشد

 ین اسالم در مورد راضیاما در نظر داشته باش که آنچه در د؛ درست است »مؤمن: 

 «ر است.یقابل تفس خدا گفته شده است، شدن   یا ناراضی

ین جواب به درد من نمیم اید بگویو با یبده ین جوابیزدم که چنیحدس م »ناباور: 

 . خورد

الوجود وجود ک واجبیم تنها ید فرض کنیتوانم بفهمم که چرا باینم ن گذشته،یاز ا

 یمتعدد و مستقل یهاجهان ید حتیو شا اد استی، زمعلولوعلت یهاسلسله. دارد

 الوجود  واجب ،جهان هرو  معلولوعلت ۀسلسلهر  یو بشود برا وجود داشته باشند

 «. در نظر گرفت یمستقل

 «د؟ید آینشان اختالف پدیبد یصورت بادر آنکه  یکنیفکر نم »مؤمن: 

و  یگریا از دیو  خبرندیب یگریا از دی ،شهیپس هم ؛کنندیر نمییکه تغ آنها »ناباور: 

داشته  یگر کاریدتوانند به همیکه اصالً نمچرا ،با او ندارند یاعمالش باخبرند و کار

ا از ین کنند و سپس صلح کنند و یگگر را خشمیکدیو  هم بگذارند یرو یریتأثو  باشند

 . شوند یراض شوند و سپس یهم ناراض

یر مییها نه زمانمند هستند و نه تغآن یاکه فراموش کرده ین تو هستیبار انیا ایگو

 تنگگر را یکدی یکه جانیوانند وجود داشته باشند بدون اتیالوجود من واجبیچند.کنند

 تاباشد  ییجا ،کندیکه خودش مکان را خلق مست آنیچرا که اصالً ممکن ن ،کنند

هم  ین معنیابنابر. ود نداردحدالوجود که واجب ین گفتیهمچن. شود یگریمزاحم د

 .گر شوندیکدی حدود  مزاحم  ،الوجودندارد که چند واجب
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 را کهنی. ایالوجود سخن گفتن ذات واجبیا نقص  یمطلق و ب از علم   تو ،ضمندر

ر ییتغ مالزم  ن یچون ا کنمیاضافه شود قبول م یزید به علمش چیالوجود نباواجب

هدیاو را از کجا فهم عالم بودن   ا ندارد؟یم که اصالً علم دارد ید فکر کنیاما چرا با است،

 «؟یا

بر خدهد یاو از آنچه انجام م رد کهب  یتوان پیمن ،ن جهانیبه ا یا با نگاهیآ »مؤمن: 

 «دارد؟

ن ما یا. ردیگیدر ذهن ما شکل م، خارج است که از جهان   یتصورات، علم »ناباور: 

آن  یبرا یو طرح میکنیچه م مینکه بدانیمگر ا میکنیکارها را نم یم که بعضیهست

ظر ن نیاز ا یچ شباهتیه  الوجودکه واجب یکنیبر چه اساس فکر م. میداشته باش

بداند د یا بایست و یکند اصالً چید بداند آنچه خلق میبا آن یکنیچرا فکر م به ما دارد؟

که نیا یتو برا ی  ریگجهیظاهراً نت ل شود؟یز تبدیچکند قرار است به چهیآنچه خلق م

ده است و یک پدیکه  یانسان انسان است، به ن ذاتیه ایبراساس تشب ،علم دارد آن

ر  یکسره با ضمین هم یهم ی. براده استیمش هم پدعلاست و  دهیک پدیذهنش هم 

 .یاندازین نظر به اشتباه میمرا هم از ا یو گاه یکنیاشاره مآن به  او

یمن نم. میم تصور کنیتوانیمه م و نیادهیده ن ،نباشد دهیپدرا که  یاصالً ما هرگز علم

که  یرا به انسان آننکه یمگر ا رمیگبجه یالوجود را نتواجب علم  ، ن برهانیتوانم از ا

 دهیپد ،آناست قرار . برهان است ۀجینت خالف   ،نیو ا کنم هیاست تشبده یسرتاپا پد

 «. سکوت کرد آن م بودن  عال   ۀدربارد یلذا با ،نباشد

ان جیب ء  یک شیکند و همچون یداند چه میکه او نم یکنیتو فکر م یعنی »مؤمن: 

 « بدون هدف خلق کرده؟جهان را کامالً  ،دانش یو ب

علم واجب ۀدربار یاجهیچ نتیهتوان بهیت نمیعلم از برهان یگویمن م »ناباور: 

ن ذهکه ما در  یاز جنس تصورات یشود گفت که علمیاما م ،افتیالوجود دست 

ه علمش دستخوش کن یا. رممکن استیغ آن یبرا  میهنیمها نام علم آن برو  میدار

 «. رممکن استیغ زیش بشود نیا افزایکاهش و ، رییتغ

 م که اگر علم داشته باشد،ییم بگویتوانیحداقل م ت،یعلبر اساس برهان  »مؤمن: 

د که اگر شویمد الزم نقص نباشیبعالوه اگر علم او کامل و ب. ندارد یعلمش حدود

ی نمرا بداند که قبالً  یزیبه دانشش اضافه شود و چ، ندیبب رارخ دهد و او آن یدادیرو
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 ی  ن هستیا. ابدیشتر بیب با دانش   یدیجد ی  ر کند و هستییاو تغ یعنین یا؛ هدانست

گر واجبیاو د ،بیترتنیابه. علت ازمند  یده است و نیک پدیپس ، د استیچون جد، دیجد

ابد و هر ییم یدیجد ی  هست، خودکار ه مثال  یشب، لحظهست و خودش هریالوجود ن

 «. علت است ازمند  یلحظه ن

و  نایبشنوا و ! ی... راست ندیرخ دهد و او آن را بب یدادیاگر رو یاالن گفت تو »ناباور: 

ک واجبیبا آنچه از  ،ستوا شده در مورد  گفته که از صفات   خدا ر بودن  یع و بصیسم

 . ستیهمخوان ن ،میالوجود انتظار دار

رم به علمش اضافه ی. گردیگیداده است م یاز آنچه رو یریتاث ،ستا و شنوانیب هآنک

دادها بر او یرو ست کهیمعننیابه ،هاستدادین که شاهد رویحال همهربه ؛نشود

م او ییکه بگونیا وبود  یآنچه رخ داده است کاف بهوگرنه دانا بودن ، دنگذاریم یریتأث

 «. ناست الزم نبودیبشنوا و 

م ین ما هستیا. ستیها نانسان ابودن  مشنوا و ا نیباو مانند  شنوا بودن   ونا یب »مؤمن: 

رد تا یر قرار گیهوا تحت تأث ا ارتعاشات  یو  ءایاش مان توسط نور  د چشم و گوشیکه با

 «. ستیگونه ننیو ا. امیم و بشنوینیبب

ن یکه د ییاگر قرار بود خدا. ستیدن نیدن و شنید ت  یفینجا اصالً صحبت از کیا »ناباور: 

کند یت ثابت میعلکه برهان  یوجودالواجبا همان مطابق ب ،کندیم یاسالم معرف

البته همان. گفتند که خدا دانا به امور استید میتنها با ،نید یایا اولیقرآن و  باشد،

آن را  یشکل انسان یبلکه حت کندیخدا را ثابت نم یی  ، داناتیعلبرهان  ،طور که گفتم

 . کندیرد م، که باشد یتیفیهر کبا  ،نا بودن رایصفات شنوا و ب اما کند؛یم یهم نف

 

دن یممکن است شن. 1داد استیک رویاز  "یریرپذیتأث" ی  به معن فقط ،نا بودنیشنوا و ب

ش دهد و ممکن هم هست که ما یآن افزابه اطالعات ما را نسبت  داد،یک رویدن یا دی

                                                           
 -.است خبر یب گذردیم آن در آنچه از و باشد داشته یتعامل جهان با تواندینم اول علت نکهیا به بود قائل نهاد بنا را اول علت برهان که ارسطو 1 

Cosmological Argument for the Existence of God", Macmillan Encyclopedia of Philosophy (1967), Vol. 2, p233 

-ششم چاپ-کاپلستون کیفردر – فلسفه خیتار-.است نگرفته انجام عالم نیا در یاله طرح چیه و شناسدینم را عال م نیا اول، علت ارسطو، دید از

 564ص– یمجتبو نیالد لجال دیس ۀترجم-اول جلد
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، عمل  در هر دو حالت. ابدیش نین افزااماطالعات  م ویداد آگاه باشیاز قبل، از وقوع رو

 اگر خدا . داد استیاز رو "یریرپذی"تأث ی  دن به معنیدن و دیشن

  ردینپذ یدادیچ رویاز ه یریچ تأثیهاوالً 

  دادها باخبر باشد،یرو ۀهمصرفاً از اً، یثانو 

 .اشتباه استو  یمعنیب ،دادهاینا و شنوا بودن نسبت به رویب ذکر صفات  

ن دو فعل یا نجا صحبت از نفس  یا. ستین یینایا بیو  ییشنوا ت  یفینجا صحبت از کیا

با  یچ ارتباطیهو  شوندیحاصل نم، دادیاز رو رتأث   ق  یجز از طر ،و فعلن دیا. است

الوجود بتواند م واجبید بشود فرض کنیشا. اطالعات ندارند ش  یا عدم افزایش یافزا

 . نا باشدیبشنوا و  یچ شکلیتواند به هیاما نم؛ نکند یرییو لذا تغ ز را بداندیچهمه

چ یابم که به هییاسالم م یارا در مورد خد یادیصفات ز کنم،یفکر مشتر یب یمن وقت

 . ر نسبت داده شودییتغرقابلیغ الوجود  ک واجبیتواند به ینم یشکل

ار یبس ،دست آوردناله کند تا لطف و بخشش او را بهخدا تضرع و  گاهبه در ینکه کسیا

کند  یم یکه به مردم معرف ییبداند خدا یشود که کسیمگر م. ه شده استیتوص

از آن  ند؟رحم آور او را بر سر   ،د که با تضرعیآنگاه به مردم بگو ،ر استییتغبلرقایغ

 ر  ی  تغجز  یزیگر چین دیا .شودیم یسرعت راضو به رضاستالعید که او سریبگو بدتر،

 «. ستین یهمراه با زمانمند

 او بودن   رییتغیببا  یچ تضادیاو انجام دهد ه وکه مردم از او بخواهند نیا »مؤمن: 

 ۀخواست د اجابت  یشا ک را دارد،یزین فیقوان ،امور جهان یطور که خدا براهمان. ندارد

 «. ن او باشدیاز قوان یکیز یمردم پس از دعا و تضرع ن

حاال من با عقلم و به کمک برهان . گذاشته باشد ین قانونیم که چنیفرض کن »ناباور: 

امبر یکن بود توسط همان پمم یحت .برمیمیالوجود پواجب آن ی  ریرناپذییبه تغ تیعل

 « درست است؟؛ ببرمیپ آن ر بودن  ییتغیب قت  یبه حق

 « .درست است؛ بله »مؤمن: 

یهم م را نیا د،یگویرا به من م یقت عقالنین حقیکه ا یامبریحال همان پ »ناباور: 

 یاشکال نیتو ااز نظر . کندیاجابت م ،بخواهم و دعا کنم یزیچ ،آنه اگر از د کیگو

 «رد؟ندا
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 «ندارد. یچ اشکالیه؛ نه: »مؤمن

 الوجودآن واجبتا  کنم ید تضرع و زارید که بایگویامبر به من میحاال همان پ »ناباور: 

 «؟ستا درست. گر اشکال داردین دیا. مرا برآورده سازد از  ین

باشد که فرمول  اجابت   خلق کرده یاگونهد جهان را بهیشا دارد؟ یچه اشکال»مؤمن: 

 «گونه باشد.نیهمدعا 

تحت  یبرا، یتضرع و زار. دهدیش نمیم را افزای  ازمندین من ی  تضرع و زار »ناباور: 

در ، ما ی  عمل تضرع و زار. میدار ییو تقاضاااز که است  یتیشخص ر قرار دادن  یتأث

 اوه قرار است در ک ما رگذار بر مخاطب  یتأث یجز فعلست ین یزیچ چ یه ،خود نفس  

 . کند و مثالً دل او را به رحم آورد جادیر اییتغ

ما  یۀ، گرن حالتیدر ا  .داردوا هیکه ما را به گر یاگونهار باشد بهیازمان بسید ما نیشا

 یاز و حاجتیل نیند به دلیندارد که به ما بگو یلزومن حالت یدر ا. از ماستیمحصول ن

گفته شود  یاما وقت. در  آو  یما را درم یۀ، گراز و حاجتین که خود  چرا ،ه کنیگر یکه دار

، دیایات نهینکه خودت گریولو ا هم بکن هی، گریخواهیم یزیآنگاه که از خدا چ

ما او را به  ی  ه و زاریگرک انسان است و ینکه خدا همچون یست جز این یزیچ شیمعنا

 «. آوردیرحم م

اش یو در پ ما ر  یین تغیگذارد و ایما اثر م خود   یما رو و خشوع   خضوع »مؤمن: 

با  یعنی ؛باشد که خدا گذاشته است یتواند همان قانون و فرمولیم، دعا اجابت  

 «. ابدییم بتااج ت  یقابل ، دعاخضوع  مام و پس از یشویدچار خضوع م ،هیگر

وهیگر. کامالً متفاوت است یارزوهیگراما  ن کندید چنیشا خضوع و خشوع »ناباور: 

نیاکند بهیم یگریکه تکد یکس ی  زاروهیگرچنانکه  ،آوردیخشوع نمو ، خضوعیزار

 یاز طرف. ندیبیر میاست و خودش را حق خاضعما  و قلباً در برابر  است که ین یمعن

ما قرار  ۀیگرر یوجه تحت تأثچیهبه" میدانیک خدا  که میدر برابر  خضوع و خشوع

ه در برابرش دعا آنک یاگر تو بدان. شودیما نم کردن   هیگرباعث احتماالً ، " ردیگینم

 ات  یاصوالً خصوصو  ردیگیو قرار نمت ی  ارزوهیگرر یتأثوجه تحتچیهبه ،یکنیم

خضوع  آنر هم نسبت به اگ یحت، رممکن استیو غ یمعنیدر موردش ب یانسان

 امبر  آن واجبید، از پیه ات درآی؛ و اگر هم گردیآدر اتهیگر د استیبع، یداشته باش
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الوجود در آن واجب یریتان تاثهیگر رود که به امثال  تو تذکر دهدیالوجود انتظار م

 .عمل کند برعکسنکه یاندارد، نه 

 علم   تیازهاین و گفتن و نگفتن  تو باخبر است  یازهاین از تمام   ،که آن یدانیتو م یوقت

ش یت را برایاهازین یو تنها زمان، تدهدیش نمیافزا یکه دار ییازهاینسبت به ن راآن

و اگفته باشد  اشفرستادها یو  ،یل باشوار قائت انسانیش شخصیا برایکه  ییگویم

را نگفته  یفرمولن یو اگر او چن دهدیبه تو م یخواهیرا مآنچه  ،فرمولن یبا انجام ا

که خودش بهتر  یباور داشترا یز ،یگفتیش نمیت را هم برایازهاین یحتاحتماالً ، بود

 داند.یو ماز ت

 ،، موقع دعاگذاردیبر خدا نم یریچ تاثیه هیرغم آنکه گرید علیحال اگر آن رسول بگو

ن چه مسخره یا" :گفت ی، تو خواهن استیدعا هم اجابت   را فرمول  یه هم بکن زیگر

 یارا به گونه "آن"ها چرا اصرار دارد انسان. آوردیالوجود درمن واجبیست که ایباز

 "؟ستیگونه ننآ تصور کنند که

الوجود ک ممکنیز او که ا ینیعات م  یفیات و کیالوجود، حدود و خصوصکه واجب یگفت

ر بودن، صبور بودن، یپذتوبه، رئوف بودن، ا مهربان بودن، منتقم بودنیآبسازد ندارد. 

ت و یو محدودخاص  ات  یخصوص از داشتن   یحاک یعادل بودن و شکور بودن، همگ

 ست؟ ینالوجود بودن ممکن

 دهد نامهربان باشد. یدارد که به او اجازه نم یاتیصوصکه مهربان است، خآن

افعال،  یدهد از کنار بعضیدارد که به او اجازه نم یاتیصوصکه منتقم است، خآن

 عبور کند. عکس العملبدون 

 دلسوز باشد. کندیدارد که ملزمش م یاتیکه رئوف است، خصوصآن

کنندگان، شود نسبت به توبهیموجب مدارد که  یاتیصوصخر است، یپذتوبهکه آن

 ر نباشد.یسختگ

 محدود کننده دارد و هم آشکارا زمانمند است. ات  یکه صبور است، هم خصوصآن

 تواند ظلم کند. یکه عادل است، نمآن

 .تفاوت بگذردیو ب نکند یداندهد قدریاتش اجازه نمیشکور است، خصوصکه آن
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ات مشخص، و از آن بدتر، یصوصت و خیمحدود داشتن   ۀدهنداننش ،ن صفاتیتمام ا

 «ها و مخلوقاتش است.دهیو نسبت به پدا او و واکنش داشتن   ی  ریپذریتاث ۀدهندنشان

که مجبورش  باشد یاتیست که او محدود به خصوصینطور نیاتوان گفت یم»  مؤمن:

خودش  یصفات را برا نیخودش ا ن صفات را داشته باشد، بلکه به انتخاب  یکند ا

 «ن باشد که هست. یم گرفته چنیده و تصمیبرگز

را به  یزیکه چنیا یعنیم، انتخاب یبگذر از زمانمند بودن  عمل  "انتخاب" که» ناباور: 

 کیش  رو کدامیاز موارد  پم یکه ابتدا نداننیا یعنیم. یده حیترج یگریز دی، به چیلیدل

ز یمستلزم دو چ ،ن عملیم. ایخواهیرا م کیکدام میم، سپس بفهمیخواهیمرا 

 است:

 انتخاب کننده. ی  و نو به نو شدن  هست یریپذرییتغاوالً 

 از موارد   یکی ،ب کنندهد ذات  انتخانشویعث مکه با یات و حدودیخصوص اً داشتن  یثان

موارد را متناسب گریص دهد و دیتشخات و حدود ین خصوصیبا اتر را متناسب یانتخاب

 . ابدین

ات یست با خصوصییگر، خدایان دیشده در اسالم و اد یمعرف ی! خدان مؤمنیبب

کند و یر مییتغ ،ست که همچون انسانییخدات. یشخص یست داراییخدا. یانسان

ن و محدود کننده دارد و یات  معیفیات وکیخصوصاحساسات دارد و  است وزمانمند 

 ین خدایا. ت است نداردیبرهان عل محصول   که یالوجودبه واجب یچ شباهتیه

هم  یعقالن الوجود  اما با واجب با انسان دارد، ییهاچه تفاوتاگر، انیاد ۀگونانسان

 . فاحش دارد یاصلهفا

ان را رد یاد یو بالفاصله وجود خدا کندیالوجود را ثابت موجود واجب ت،یعلبرهان 

، یکیمسلماً آن  اشد،ب یکی ،فرضبهاگر هم ، جهان ل  عللاعلت دیگویو م کندیم

 . ستین یدیتوح ان  یاد یخدا

 ۀپرداختساخته و ، مانند آن ان  یاد و ن اسالمیبود که د نیا یآنچه تو ثابت کرد ،واقعدر 

را تا آن اما ،دداشتن ورجهان با یبرا ک خدای هستند که به وجود   ییهاانسان ذهن

 . دانستندیموار دهیو پده انسان یشبست، ین یپوش، که قابل بخشش و چشمیحد
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یهرگز از او نم ،فرستادیم یامبریپ واقعاً  ،یتو ثابت کرد که یالوجوداگر واجب

 تضرع کنند آند که به درگاه یا بگویو  ناستیبشنوا و  آنه ک دیخواست که به مردم بگو

" اور  "یاز همه بدتر، آن را با ضم و ردبر شما آن یگونه را براصفات انسان یاریا بسیو 

ند و زمانم ر خطاب کند.یرپذیینمند  تغوار  زمادهیمتشخص  پد ی  ک هستیعنوان و به

متشخص  ی  بارز و جدانشدن یهاشاخصه ات،یفیر بودن و داشتن  حدود و کیرپذییتغ

  .بودن است

تا  ر باشدیقابل تفس ینحو، بهخدا ذکر شده یکه در اسالم برا یاز صفات ید بعضیشا

ر یوجه قابل تفسچیهبه ،صفاتن یااز  یاما بعض فتد،ید در تضاد نالوجوصفات واجب با

 تیلخالف برهان عن یر باشد و ایپذریین است که خدا تغیشان او الزمه ستندیل نیتاوو 

 . است

ان یاد یبلکه برهان  رد خدا ،ستین یدیان توحیاد ی، برهان اثبات خداتیلبرهان ع

 . ستیدیتوح

گفت که یهرگز به او نم ،فرستادیم یامبریپ ،تیبرهان عل د  الوجواگر واجب عالوه،هب

 «. وجود دارد ییروز جزا

 «گر چرا؟ین دیا »مؤمن: 

 «بعد خواهم گفت. ۀهفت »ناباور: 

که در اسالم و قرآن  یبا صفات ادخف یکنم که توصیم من فکر حالهربه »مؤمن: 

بودن خدا  منزهبر  یادید زیتأک ،نکه در اسالمیضمن ا ه باشد؛یتواند قابل توجیم ،آمده

 ه گفته شدهچنانک ؛ها شده استدهیپدبه  شتشابهعدم ز ینو  ب و نقصیاز هر ع

ثل ه   س  یل  ":  « ."ستیمانند او ن یزیچ"  یعنی ء "یش   ک م 

 است؟ زیجا الوجود واجب یبرا یعقالن ریغ صفات   قبول در مسامحه ایآ

 ،یدا نکنیهات را پین توجکه اگر آدانم یمو  یکنیطور فکر منیدانم که ایم »ناباور: 

و  یریپذین صفات را میاما تو با مسامحه ا، کرد یباز هم اسالم را رد نخواه

 .  "مسامحه حد و حصر ندارد"

 استفاده از عقلرفت و یشود پذیرا هم م یگرید ف  یر توص، هاگر بنا بر مسامحه باشد

.  عبث خواهد بود ی، کارامبریک پی یادعا ی  ا نادرستی یص  درستیتشخ یاو برهان بر
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ش دست و یخداد یبگو یکند و حت یامبریپ یادعا ین روال ، اگر امروز هم شخصیبا ا

با  یتوانیتو م" ستیاو ن یز مانند خدایچچید "هیبگو و در کنارش پا و زبان دارد

و  یکن لیتاور و یاو را  تفس ن صفات  یو ا یریبپذ ها را در کنار همنیا ۀهم ،مسامحه

ج یو نتا یبگذار" ستیمانند او ن یزیچ" ۀجملهمان  یخود را بر رو د  یتأک شتر  یب

 . یمنطبق بدانز یند یامبر جدین پیا یهابا ادعا ت رایلعبرهان  ی  فلسف

 ن روال  یافوراً و ت  ،کند یامبریپ ین ادعایچننیا یکس که اگر امروزاستنیت ایاما واقع

 یهاگفته ب  یکه عنیبر ا یگذاریخود را م م   ه   تمام  و  یگذاریرا کنار م اتیشگیهم

د یتأک اتیعقل یهاافتهیاو با  یهاحرف عدم تطابق   برو  یریرا بگ امبر  نوظهوریآن پ

 یاچ مسامحهیتو ه ،زده باشد غلط ک حرف  ی یحتاگر او  یابییم هکه عاقالنچرا ،یکن

ممکن  ،کندیم یامبریپ ینکه ادعاآ ،یدانیم یدرستبهتو . یموجه ندان، موردنآرا در 

نه حرف یاو باش یبه دنبال خطاها دیتو باو  دیگویباشد که راست نم یاست انسان

 .زندیم همدرست  یهاحرف یکه هر کسچرا ،درستش یها

ه ک ،هراً غلطظا یهاهم حرف درست و یهاهم حرف ،ستا ممکن ،نیدروغ امبر  یک پی

هم  یواقع امبر  یک پیم که یاگر فرض کن. بزند، باشد هیل و توجیقابل تاوا مسامحه ب

 قابل ه با مسامحهک ظاهراً غلط یهاو هم حرف درست یهاحرف هم ممکن باشد

ک ی ت  یحقان ی  ابیارز نقد و یی  توانا پس ما خود را از جهت  ، باشد بزنده یتوج ل ویتاو

م. ما یدا کنیپ یزین دو نفر تماین  ایم بیتوانیو نم میاع سالح کردهخل، یامبریپ ی  مدع

د و کدام یگویراست م یامبریپ ی  م کدام مدعیکه کشف کننیا یبرا یراهچیگر هید

 « .ده استیفایب یعقالن یهابحث ۀهمگر ید . آنگاهمید نداریگویراست نم

 به او نسبت داده نشود یانچ خصلت انسیکه ه ییتوانند با خدایمردم نم »مؤمن: 

جاد احساس ین که همانا ایداز  یمهم ۀجنبک یشود ین باعث میا. ارتباط برقرار کنند

 «. ن است از دست برودیآرامش در مؤمن

 ،جاد کنندیاند تا احساس آرامش است که آمدهین نیا امبرانیپ ین ادعایاول »ناباور: 

غلط را و، درستتا مردم ؛ندیمردم بگوقت را به یاند تا حقکه آمدهاستنیبلکه ا

 ار  یکه در اخت یعلم اله کمک  ، بهبفهمند ییتنهاتوانند بهیو آنچه نم ص دهندیتشخ

 . دنت شوین قرار گرفته بفهمند و هدااامبریپ



! کجا نید یخدا!   کجا الوجود واجب:  هشتم ۀهفت  

155 

 

نه  ،ندیگویقت میتحت عنوان حق ،ندیگویآنچه را که به مردم مهر ،یامبریان پیمدع

 . یدارا تحت عنوان دلیخش و بتحت عنوان سخنان آرامش

رسد یم یالوجودبه واجب ،ها را دنبال کنددهیرد پدکه  یکه هر انساننیتوجه به ابا

 ن صفات  یدانش به ا"توان گفت یم ها را ندارد،دهیپد و صفات   ر استییقابل تغریکه غ

 به مفهوم   یکسست هریو کاف هست یکامالً در دسترس هر انسان "الوجودواجب

الوجود و تا بالفاصله به وجود واجب شدیندیز مفهوم علت و معلول بیوجود و عدم و ن

 ما یاز ابزارها یکین یا ،نیبنابرا. د داشته باشد واقف گرددینبا که یصفات یبعض

ق یاز طر الوجوداگر قرار است اثبات واجب.  ستیامبریان پیمدع یی  آزما یراست یبرا

د یگویه مک یامبریپ یک مدعی یادعا ی  درست اثبات   یاشود بر یالهیت وسیعلبرهان 

د به یباز ین برهان نیق ایاز طرالوجود واجب صفات  آن پس شناخت   ،خدا وجود دارد

 ، آنگاه کهیامبریپ ی  آن مدع یادعا ی  نادرست اثبات   یشود برا یالهیوس ،همان شکل

 . در تضاد است تیعل برهان   ج  یشمارد که با نتایش برمیخدا یبرا یصفات

 دهدینسبت م شیبه خدا یامبریپ ی  مدعرا که آن  یایچنانچه ما هر صفت انسان

متوجه  یگر با چه ابزار عقالنید ،میعبور کنو از کنار آن با مسامحه   میبدان لیتاوقابل 

الوجود به ما عنوان واجبذهن خودش را به ۀساخته و پرداخت ی، خدایم آن مدعیشو

  ؟ا نهیفروشد یم

و در  ستین یگرید ز  یچ چیهش مانند یگفته باشد خدا ییدر جا یامبریپ ی  مدعاگر هر 

یم یراض شود،ین میخشمگ شنود،ی، مندیبیش میخدا گر گفته باشدید یجاها

همان  ۀواسطتوان گفت که صرفاً بهیا میآ رد،یپذیرها را می  تغو ر ییل تغیقبنیو ا شود

ل یو سخنانش قابل تاو دیگویچه م دانستهیاو م ،" ءیس کمثله شی"ل ۀجمل کی

  ؟است

ینم یادهیچ پدیه مانند  بهالوجود واجبکه م یادهیجه رسین نتیاکنون که من و تو به ا

ین میالوجود خشمگا واجبیآ"که بپرسد م در پاسخ به هریتوانیا میآ تواند باشد،

همان باشد که ما در " ءیثله شس کمی"ل ما از مفهوم   درک  ؟ اگر بله :مییبگو "،شود

دهد به یگر به من و تو اجازه نمید م،یت برداشت کردیلبرهان ع الوجود  مورد واجب

یم یراض یکندا بهی شودیم یسرعت راضبه ند،یبیم شنود،یم اوم ییگران بگوید

ار یبسالوجود بوده، اما واجب ۀ، فرستادیامبریپ ی  آن مدع توان گفت کهیا میآ شود.

  شناخته؟یالوجود را مکمتر از من و تو آن واجب
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گر ید ام،دهیالوجود رسمعنا از واجبنیبه ا تیعلبرهان  ۀلیوسحال حاال که بههربه

کنم و یرا قبول م ج  برهانیاز نتا یمیم نیو بگو اش را کنار بگذارمجهیتوانم نتینم

 « .رمیگیده میگر را نادید یمین

گونه نیار  یل و تفسیتاو ی  چگونگ ۀدربارد یتا شا یصبر کن یهخوایا نمیآ »مؤمن: 

قابل  ی  معنگونه صفات لزوماً بهنیروشن شود ا تیبلکه برا ،یبرس یصفات به جواب

معقول است که  یکنیا فکر میآ؟ ستیاو ن ار بودن  ودهیاسالم و پد یر بودن خداییتغ

ت یگر براید ا چند ماه  یچند روز  ،راز نید ایشا؟ یرا اعالم کن یینها ۀجینت یزودنیابه

 «. گشوده شود

 یادعا صحت   به دی باعقالً  ،آن روز تا یول ؛ییگوین شود که تو مید همیشا »ناباور: 

هم . تو اعتنا باشمیالوجود است بواجب ۀفرستاد واقعاً نکه او یاامبر اسالم در مورد یپ

 ینیدرس د س  یالزم است که تدر ،ودش گشوده تیراز برا، توقولبه، نیکه ا یتا زمان

 ن  یرا دآنات یعقل ل  یدالکار،  ینجایتا ا که، را ینیدو آن  یها متوقف کنرا به بچه

و  یمسلم و حتم ق  یحقا عنوان  به، ددانیالوجود نمواجب یفرستاده شده از سو

 . یا فرو نکنهسر بچهمقدس در 

ن ید یصفات خدا یاریبست نسبت به یلبرهان ع ما، بحث   یجانیادت باشد که تا ای

 یتا تو بتوان نشان نداده است یتفاوتیسکوت و ب، گرید ی  دیان توحیاسالم و اد

گانه ی" ن صفات مانند  یاز ا یبلکه در مورد بعض ،یت نگه داراآن صف ۀمانت را به همیا

و نه  را رد کرده هاآن و نه تفاوت استیب، ی، با شروط"خدا از بودن  ین یب" بودن" و

 یممکن  عقلریها را غموضع  انکار دارد و آن ،او صفات   یاما در مورد بعض ،کندیاثبات م

ح یصح ینیدرس د س  یتدر ۀادامج و ین نتایا از کنار   گذشتنتفاوت یب ،نیبنابرا. داندیم

 . ستین

ن اسالم ید یبه خدا یاز من انتظار داشت ،الوجودتو که بالفاصله پس از اثبات واجب

 ی  خدا ت بهمانیاز ا ، دستبرهان همان ج  یت به نتایبا عنا یا خودت حاضریآ مان آورمیا

 «؟ یدرآور معلق را به حالت  و حداقل فعالً آن یکشبن اسالم ید وار  دهیپد متشخص  

 «. میدارامبر یک پی یصحت ادعا یابیارز یهم برا یگرید یهاالبته راه » :مؤمن

 ،عقل باشد خالف   ،یامبریپ ی  مدع یادعا اگرو  مییمایپیرا م لعقفعالً که راه  »ناباور: 

 «. باشند موفق او یادعا اثبات   گر  ید یهاب خواهد بود که راهیعج
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چگونه  بعد ۀهفت م بدانماهکنجکاو شد »ه سکوت کرد و سپس گفت: یچند ثان مؤمن

 «. یدهیربط مجهنم وت را به بهشتیبرهان عل
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گفت:  خنک شود یتا کم اش را در دست گرفته بودکه فنجان قهوهیحالدر مؤمن

 .«بکنم یخواهم اعترافیم»

گذشته  یهابحث ۀدربار : »دیپرس باشد ید منتظر چه اعترافیدانست بایناباور که نم

همرا قبول کرد یهاکه حرف یاعتراف کن یچون اصالً انتظار ندارم بخواه ست؟یکه ن

 «. یا

 ست یبایاما نم ،ستیم چندان قابل قبول نیتو برا یهادرست است که حرف »مؤمن: 

 .«یپنداریکه مرا لجباز ماستنیحرف تو ا یمعن. یزدین حرف را میا

جهو در دنکنیمن رییتغ یهرحال تفکرات ما به سادگاما به خواهم؛یذرت ممع »ناباور: 

مخصوصاً اگر صحبت از مقدسات و اعتقادات  ت ما وجود دارد،عیطبدر  یاز لجباز یا

  « ست؟یچ ۀدربار اعترافت … میبگذر باشد. ینید

ادت و ن عبیدر حن یازاشیراستش من پ. همان اعتقادات است ۀدربار اتفاقاً  »مؤمن: 

از  یحاک یکردم با لحنیم یسع ،یمذهب یهاهیبنا به توص از نمازم، پس یدعاز در ین

که  یاز بحث . بعدکنمم را به درگاه خدا عرضه یدعا ،و همراه با ناله یدرماندگو  عجز

الوجود فکر واجب ی  ریرناپذییتغ شتر به مفهوم  یکه بنیاز ام و پسیش داشتیپ ۀهفت

 منظربه م اضافه کنمیدعا آهنگ  و را به لحن عجز و نالهخواستم یبار که مهر کردم،

اگرچه همچنان  ،ریاخ یخالصه در روزها. ستیضرورریب و غیعج ید که کاریرسیم

ینم. مین نمایمز یارو زرا به ناله کنم آن یتوانم خودم را راضینماما کنم، یدعا م

 «. ک پسرفتیا یشرفت است یک پین یا ایدانم که آ

ممکن است ، حاصل شده تیتفکر و تعقل برا ی  که در پ یزیچ یکنیمفکر  »ناباور: 

  «پسرفت باشد؟

را که دعا همراه با نیها است و آنیگریز دیاءهللا چیاول یهاهیحال توصهربه: » مؤمن

 . «دانندیبهتر و ارجح م ،تضرع باشد
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، ستیو درست ن ینت عقالنید ن  یمقدس یهاهید توصیا اگر تعقلت به تو بگویآ: » ناباور

اعتبار ی، باء اسالمین و اولیدر برابر مقدس راکرد و آن یخواه ییاعتنایبه عقلت ب

 «؟ دانست یخواه

ها از نزد آن . دانش  کل هستند عقل   ،امبر و ائمهیرد و پما نقص دا عقل  : » مؤمن

 . «خداست

ما تا  یعنین ی. امین هستید یهاهبودن  گفت یعقالن ی  در حال بررسمن و تو : » ناباور

ا ی. آم کردیها را قبول نخواهآن ،ثابت نشود ینید بودن  سخنان   یکه عقالنیزمان

 یکنی؟ اگر فکر ما نهیتعقل  خودت هست  ۀت با قویوکه اول یارفتهیباالخره تو پذ

ر یتو غ ۀشیکه با عقل و اندنی، ولو استیده عقالنینت به تو رسید ن  یقدسهرآنچه از م

 «؟ یکنیم یگر چرا بحث فلسفی، دجلوه کند یعقالن

رنه به من که قبالً ثابت شده ، وگستیخواهم به تو ثابت کنم عقالنیمن م: » مؤمن

 . «حق است ،ن اسالمیگر ثابت شده است که دید . الاقل از طرقاست

ت اعتماد به تعقل خودتو اصالً  یعنی؟ کنمیمن دارم وقتم را تلف م یعنی: » ناباور

 « ؟ یندار

دا وجود دارد و محمد بار اثبات کردم که خکیکه نی، اما بعد از ااعتماد دارم» مؤمن: 

 اثبات   تا زمان   ب،یترتنیاه. بدهمیم یشان را برتریسخنان ا پس،آن، ازامبر اوستیپ

 . «امت را به عقل خود دادهی، اولونید اصول  

ها در تو ان و رسانهیاطراف نات  یاز ابتدا تحت تلق تو مان  یکنم ایگرچه فکر م: » ناباور

 یبار از عقل خودت استفاده کرده باشکیتو  میکنیحال فرض منیابا ، اماشکل گرفته

 ید اطالعاتیکه شا یکنیا فکر نمی. آیرفته باشیجانانه پذ ی  ک نقادیز پس ا نت راید و

ن حق را داشته یبوده باشد و اناقص  ،عقلت قرار گرفت ۀکه بار اول مورد استفاد

ا ی؟ آیکن ینت را نقادیباره و دوباره د، دوش اطالعاتتیبا افزا العمرکه مادام یباش

در آن  یر معقولیچ کالم غیه یتا مطمئن شو ی، تمام قرآن را خوانده بودهمان بار اول

 یتا مطمئن شو یبود دهینت را شنین دیمخالف یها، حرفا همان بار اولیست؟ آین

مانت یک عمر با ای یخواستیم ی؟ ناسالمتدر ذهن تو مغفول نمانده باشد یانکته

 . «ینت گردن بگذارین دیاحکام و قوانبر و  یکن یزندگ
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 … میبگذر »گفت:  از اوشیپ ه ناباورک دیبگو یزیو خواست چ فکر کرد هیچند ثان مؤمن

پس  ست؛یقدمخودش  یانت را با تعقل اثبات کردهیاصول د بارکی ییگویکه منیهم

 ینت که عقالنید یخدا .ا نهیست یعقالنن تو ید ن اصول  یا همیم آینیم ببیا ادامه دهیب

 «.اکنون نوبت معاد است نبود؛

ار یبس : »عالمت تاسف تکان داد و گفتسرش را بهجانب، بهحق یابا چهره مؤمن

 «. کنشروع  … خوب

که هر  یگفت. مینامیده میوجود آمده را پدو به هز که نبودیچکه هر یگفت »ناباور: 

ک واجبید با یبا هامعلولوعلت ۀسلسلکه  یگفت. داشته باشد ید علتیده بایپد

 «. شده باشد شروعالوجود 

 «درست است.»مؤمن: 

 است؟ ممکن ییها روش چه به خلقت

دهیکنم پدیفکر م. میکنیا مالحظه مر یاپیپ یهادهیاز پد ییهاما سلسله »ناباور: 

 الوجود باشند: آن واجب توانند مخلوق  یق میبه دو طر یدرپیپ یها

علت  ، اول ۀدیدپآنگاه و  در  وجود آو  اول را به ۀدیپد الوجود،که واجباستنیاول ا ۀقیطر

د. یوجود آبه ناچاردوم به ۀدی، پداول ۀدیوجود  پد ۀواسطبه یعنی ؛دشو دوم ۀدیپد ۀتام

ها بهدهیپد ۀسلسل ،بیترتنیهمسوم شود و...به ۀدیپد ۀتام، علتدوم ۀدیآنگاه پد

 . « ندیوجود آ

 «؟ ستیدوم چ ۀقیست. طرین یجا مشکلنیتا ا: » مؤمن

 ن استیچننیا بزند خلقتتواند دست بهیالوجود مکه واجب یدوم ۀقیطر »ناباور: 

 یعنیبا هم نداشته باشند؛  یل  ع   ۀ، رابطمینیبیهم م سر   ه پشت  ک ییهادهیپد :هک

، بههمسر  ک و پشت  یبهکیها، دهیبلکه پد ؛دوم نباشد ۀدیپد ۀتام، علتاول ۀدیپد

ک ی الوجود همچونواجب حالت،نیدر ا. خلق شوند الوجودواجبهمان  ۀلیوس

ها را دهیپد ،دهدیهم قرار مسر  کرده و پشت   قلخک یبهکیا رر یه تصاوک سازشنیمیان

 . کندیم خلق یدرپیپ
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 ص نخواهد بودیقابل تشخ ،کندیهم مشاهده مسرها را پشتدهیکه پد یکس یبرا

ل   ۀرابطگر یکدیها با دهین پدیکه ا ک توسط واجبیبهکی، یکه همگنیا ای دارند یع 

 «. با هم ندارند یمعلولوعلت ۀرابطچ یو ه دنشویم خلق الوجود

  العمل او شد.و منتظر عکس مؤمن نگاه کرد بهر ناباو 

طور که ممکن است همان. ممکن است همنیا … بله گفت:فکر کرد و  یکم مؤمن

کار را نیاگر ا هم خلق کند.سرها را پشتدهیپد ساز،شنیمیک انیهمچون  خدا ،یگفت

 م کردیخواهما تصور  ،ک انجام دهدیزین فیقوان همچون ک ضابطه و قانون،ی براساس  

، یبعد ۀدیپد مانند آتش،  ،دهیک پدیکه همواره بعد از راچ ،هم هستند ها علت  دهیه پدک

 یاپیپشه پس از الف، ب را خلق کند، یساز، همشنیمیاگر ان. افتدیاتفاق م ،مثالً گرما

علت  یکه اول کندیجاد میما ا ن تصور را در ذهن  یا ،دهیدو پد نیا ی  شگیهم بودن  

ن توهم را یااست که  سازشنیمیان کار آن مند بودن  ضابطه قت،یاما در حق؛ تسیدوم

 «. ندارم ینجا مشکلیهرحال تا ابه. آوردیوجود مدر ما به

 «ممکنست؟ همقت خلاز  یگریحالت د یکنیا فکر میآ »ناباور: 

واز علت یارهیزنج یگاه یعنی ؛ممکن است هماز حالت اول و دوم  یبیترک »مؤمن: 

د و ر  ره دست ب  ین زنجیالوجود در اواجب یو گاه ،جاد شوندیا یدرپیپ یهامعلول

 «. م و بدون واسطه خلق کندیرا مستق یادهیخودش پد

ین مین حالت وارد باشد، اما فرض را بر ایابه یلکنم عقالً اشکایفکر م »ناباور: 

  هم ممکن است.نیا م کهیگذار

 ها را نه بر اساس  دهیپد ساز،شنیمیان الوجود  ه واجبکاستنیگر هم ایک حالت دی

بعد از  یگاه یعنی. کند خلقبدون ضابطه  یمند و گاهضابطه یبلکه گاه ،ضابطه

 صورت،نیابه. ج را خلق کند ۀدیپدالف  بعد از یو گاهب را خلق کند  ۀدیپدالف  ۀدیپد

 «. شودیرما خلق مس بعد از آتش، یو گاه دشویم خلقگرما  بعد از آتش، یگاه

ک یهمچون  الوجودممکن بود که واجب یحت ست.یرممکن نیهم غنیبله ا »مؤمن: 

ن امکان یاما ا ها را خلق کند؛دهیشه بدون ضابطه پدیهم یول ،ساز عمل کندشنیمیان

 ک،یزین فیکشف قوان م.یدهیص میضابطه را تشخ ظاهراً محقق نشده و ما وجود  

که استنیدر اثر ا ن ضابطهیم که ایدانیفقط نم است؛ هص وجود ضابطیهمان تشخ
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دهیپد سازشنیمیان الوجود  نکه چون واجبیا ای دارند، یل ع   ۀرابط ،یپدریپ یهادهیپد

 « شوند.یگر من جلوهین قوانیا کندیم خلقمند ضابطهو  یپردیها را پ

هستند که  یحالت اصلهمان دو  ۀرمجموعیز هان حالتیا ل  ک … ار خوبیبس »ناباور: 

 : ن طور است کهیا م،یآن بگذار یکه دست رو یادهیپد در مورد هر یعنی اول گفتم،

واز علت هریک زنجی ۀسرسلسلعنوان به، دهیک پدی ق خلق  یالوجود از طرا واجبی

 عنوان  بهالف را  ۀدیپد یعنی زند؛یخاص م ۀدیآن پد ت  خلقبه  ، دستهامعلول

ش یب پیترتنیهمو به آوردیوجود مبهالف ، ب را  ۀدیو پد ندکیسرسلسله خلق م

  ؛شودیم یمورد نظر منته خاص   ۀدیرود تا به پدیم

 . کندیماً خلق میخاص را خودش مستق ۀدیا آن پدیو 

چ یهو  شود خلقست که بدون علت ین یادهیچ پدیه ،تیعلحال بر اساس برهان هربه

 .م، علت آن نباشدیرمستقیا غیم یطور مستق، بهالوجودست که واجبین یادهیپد

ن یابه ،دیوجود آن دو حالت بهیه بتواند خارج از اک دهیک پدی یوجود  حت امکان   رش  یپذ

 اثبات وجود   امکان   گریدو  نداشته باشد یالوجودتوانست واجبیست که جهان میمعن

 .«دوشیم یمنتف ،قیطرنیالوجود از اواجب

 «رست است.بله د »مؤمن: 

م و بهیاما هم نبوده. میجهان هست یهادهیها هم از جمله پدما انسان خود   »ناباور: 

تمام  .میکنیر مییم و تغیز زمانمند هستیما ن. میاز به علت داریز نیما ن. میاآمده وجود

 ما، یهاها و لحظهن جنبهیا ۀجملاز . ده هستندیما پد یهاما و لحظه یهاجنبه

 .ستما " عمل  " و "  اراده"  ،ل"ی"م

ما  "عمل  "  و  ل"  و  "اراده"ی"م وگرنه قبول کن که  بگو، یدار ین حرف مخالفتیاگر با ا

 .الوجود استواجب ز مخلوق  ین

ها و اعمال ما ال و ارادهیام یا جزایپاداش  یبرا یبهشت و جهنم الوجود،ه واجبکنیا

ا یم یمستقکه  ، "آن" استمیبهتر است بگو ای، ست. اوستیبل قبول نقا ،ندیتدارک بب

 ۀویا به شیکه ت س. آنکرده است خلقما را  ها و اعمال  ال و ارادهیام ،میرمستقیغ

طور به، هالولمعوعلتاز  یارهیا با خلق زنجی ،میطور مستقبه، سازشنیمیان

رفت که از یپذشود یچگونه م. کندیها و افعال ما را خلق ماراده، ال یام، میرمستقیغ
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ال ما را یاعمال و ام انتقام   یو از طرف ما را خلق کند ال  یمال و اماعخودش  یطرف

 «رد و ما را مجازات کند؟یبگ

ن مقوله یا ار است.یجبر و اخت ی  میقد ۀمسئلهمان  ،یادهیکششیآنچه تو پ »مؤمن: 

امده یدست نهم به یقطع ۀجیچ نتین فالسفه بوده و هیهمواره مورد بحث و گفتگو ب

 «. است

فلسفه مانند  ند؟اهدست آوردبه یقطع ۀجیمگر فالسفه در مورد وجود خدا نت »ناباور: 

 ،سراسر جهان ش در حضور دانشمندان  یک آزمایست که بتوان با تکرار یک نیزیعلم ف

چ یبدون ه یخواهیم یکنیکه ادعا منیا یعنیفلسفه  مخالفان را بست. دهان  

 یخواهیکه منیا یعنیفلسفه . یابیدست یمطلب قت  یبه حق ،یدارتعصب و جانب

 یعنیر نشده باشد. فلسفه یزنج یدلخواه ۀجیچ نتیات به هشهیو اند یشیندایآزاد ب

اما . ا نهیخواهد باشد یات همانست که دلت مشهیاند ۀجیست که نتیت مهم نیبرا

 میکنیرا که ادعا م یریمس ل مختلف،یبه دال ،ینجاست که در تفکر فلسفیمشکل ا

 . مییمایپینم ،مییمایم بپیخواهیم

شه به یدهد که همیاجازه نم ،مانیمطابق با باورها یاجهینتدن به یما به رس ل  یتما

ز یعات ما ناطال گر،ید یاز جهت. میق کنیطر یطن اماطالعات ی  منطق ۀجینت سمت  

 .میت نداردرس ی  ریگجهینت یبرا یخوب یبناریناقص است و ز یگاه

 ،ک سؤالیمختلف در مورد  ۀفالسف یم که چون آراییم بگویتوانیتو نمو  حال منهربه

یما نم. دیرس یاجهیتوان به نتیپس نم ،ستیکسان نی، اریا جبر و اختیو مثل خدا 

. انددن به پاسخ انتخاب نکردهیرس یر درست را برایمس ،کدام نظر داران  م که طرفیدان

مطمئن را  ی  معرفت ی  ا مبانیو  تسدر ی  اهیو پا یم کدامشان اطالعات کافیدانیما نم

ک یاز  یدارم کدامشان با جانبیدانیما نم. نداهخود قرار نداد یر فکریمس یربنایز

ها را نیکدام از اچیما ه. نداهگران زدید ودست به مغالطه با خود ، دلخواه ۀجینت

قدم جلو بهقدم میکن یم و سعیکار شوبهدستکه خودمان نیم دانست مگر اینخواه

 «. میبرو

ار را حل یجبر و اخت ۀمسئلچرا مهم است که ما  ست؟ین کار در چیارزش ا »مؤمن: 

  «م؟یکن
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و  اما تو معلم، د مهم نبود؛یشا ،ین کشور نبودیا یهابچه ی  نیاگر تو معلم د »ناباور: 

آن  ی  از درست یعقل ل  یبا دال یودت نتوانکه اگر خ ین هستیک دیغ بل  م   م،یا بهتر بگوی

ش را باطل یهان و ادعاین دیکه ا یابیب یایل عقلیاگر دال بدتر، یا حتی و ،یدفاع کن

شرافتمندانه انجام داده  یعملتا  یین شغل بشویاز ا دست دیناچار با، اعالم کند

  .یباش

ن یهم گر  ید ج  یو نتا یکن الوجود را ثابتک واجبیوجود  ،تیعلبه نام  یبا برهان اگر تو

تواند یالوجود نمواجب نیا ن باشد که ناچاریا الوجود،در کنار اثبات واجب برهان،

ممکن باشد نان یو همچن داشته باشدرا خدا گفته شده است  یبرا تنیدکه در  یصفات

آنگاه معلوم  ده باشد،یما تدارک د یجزا یبرا یبهشت و جهنم ،الوجودن واجبیکه ا

ن یمعاد  دتو و  ن  ید یخدا برهان  ابطال   ،"یتو قبولش دار"که  ن برهان یود که اشیم

 یلیکدام به دلهر اند،ن برهان استفاده کردهین که از ایمتد ۀفالسفو تو و تمام توست 

از  ،بوده تانآنجا که برهان به نفع. دیامنحرف شده ییجوقتیو حق یشیآزاداند ۀجاداز 

 «. دیاگرش بستهید ر دلخواه  یغ ج  یو سپس چشم به نتا دیاآن استقبال کرده

 یار را برایر و اثبات اختجب ل رد  ینده دالیآ ۀهفتو من  ستین نیمطمئنم که چن »مؤمن: 

 «. کرد خواهمتو بازگو 
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          اریاخت نقد ار؛یاخت و جبر: دهم ۀهفت 
 

 یهاو به پاسخدادم بزرگ انجام  یعلما یدر آرا یامطالعه گذشته ۀهفت : »مؤمن

 «. دمیرس یار خوبیبس

ها و به آنم ا پرداختههمان پاسخ ۀمطالعگذشته را به  ۀهفتهم اتفاقاً من »ناباور: 

 «. کردمفکر 

 «جه چه شد؟ینت »د: یپرس اق به جلو خم شد و با لبخندیبا اشت مؤمن

ها را من آن ،یاهافتی یخوب یهاها را پاسخآنتو که یدر حال … ب استیعج »ناباور: 

 «. امافتهی یغلط یهاپاسخ

 ؟ کند هیتوج را اریاخت تواند یم یسمیمکان چیه ایآ 

از آن  یکیر من با بگذا »و گفت:  ه دادیدوباره تک ن رفته بودیکه لبخندش از ب مؤمن

 :یآن وارد کن به یتوانیم یرادینم تو چه ایببکنم شروع  ها پاسخ

م در کدام یتا متوجه شو ،م چگونه استیک تصمیجاد یه مراحل اکم ینید ببیابتدا با

 «. شودیها وارد عمل مما انسان ار  یمرحله است که اخت

جاد یا"و مراحل  سمیمکان یهخوایتو م »د: یو پرس دیان حرف مؤمن پریناباور به م

 « ست؟ا درست  ؛یرا باز کن "میتصم

 «طور است.نیبله هم » :مؤمن

مفهوم  ۀدربار یقدر ،ین کار وقت بگذاریا یکه برانیا ازشیاجازه بده پ »ناباور: 

 . میصحبت کن "دهیک پدی جاد  یا مراحل  "ا ی "سمیمکان"

ن یم با ایخواهینم ،میه را شرح دهدیک پدی وجود آمدن  به ی  م چگونگیخواهیم یوقت

یبلکه تنها م ،میده شویجاد آن پدیا یاز علل برا یاا سلسلهیوجود علت و  ، منکر  کار

 ،جاد کنندیرا ا یینها ۀدیپدتا  رندیگیهم قرار مسررا که پشت ییهادهین پدآم یخواه

 .مینام ببر
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 ی  معنتواند بهینم باشد، بیغرده و یچیچقدر هم که پهر ،دهیجاد هر پدیا سم  یمکان

 . ده باشدیجاد آن پدیت در ایحذف قانون عل

ن یا در ایکه آنیا. رفتمیپذ یداشتدر اثبات آن  یرا که سع الوجودمن وجود واجب

توانم یاکنون م .رفتمیهرحال آن را پذبه. ستیمهم ن ا نهیام رش دچار خطا شدهیپذ

 ده را خلق کند:یک پدیمکن است که ق میطر دوبه  ،الوجودم که آن واجبیبگو

الف را  ۀدیمثالً پد. خلق کند هامعلولواز علت یارهیزنج ۀواسطه را بهدیدپآن  -5

به ب  ۀدیپد پس ناچار باشد،ب  ۀدیپد ۀتامعلت الف، ۀدیو آنگاه پد کند خودش خلق

 هداماها لولمعوعلت ۀسلسلب یترتنیاو بهپ شود  ۀدیپد ۀتامز علتین و آن ،دیوجود آ

 .جاد کندیا" را ی"  ۀدیتا پد ابدی

 مسئول  لذا  ؛دیآیوجود مبه به طور حتم" ی"  ۀدیپد ،الف ۀدیبا خلق پد حالت،نیدر ا

 ۀدی. پدالف را خلق کرده است ۀدیاست که پد یالوجود" همان واجبی" ۀدیخلق  پد

 . آمدن نداشته است وجودجز به یاچاره" ی"

باخبر  ی  معنبه ،"ی" ۀدیپد جاد  یا سم  یمکان دانستن   رد،یشکل صورت گنیابه خلقتاگر 

 ۀدیپد جادیتا نوبت به ا ندیوجود آهک بیبهکید یبا" ی" ازشیپ  که ستییهادهیپد از نبود

هم چقدرو هر متعدد و متکثر باشند" یاز "ش یپ یهادهیهم که پدچقدرهر. برسد" ی"

نخواهد بود  یمعننیابه ،ده باشدیچیپ ذهن ما یبرا ،یقبل متعدد   یهادهیپد دمان  یکه چ

وعلت ۀن رشتیر  اس  نخواهد بود که  یمعننیاو به داده یت رویدر قانون عل یکه تخلف

 . رسدیالوجود نمها به واجبمعلول

گر یدکیها دهیپد کهاستنیا ها را خلق کنددهیپد تواندیالوجود مکه واجب یراه دوم -0

 ؛ندیافریب یپدریک و پیبهکیها را آن ۀهم ،الوجودواجب بلکه خود   ،اورندیوجود نبهرا 

 . ب تا آخریترتنیهمو بهب را خلق کند  ۀدید پدبع الف را خلق کند ۀدیاول پد یعنی

 ،سازشنیمیان. کندیساز عمل مشنیمیک انین همچوالوجود واجب حالت،نیدر ا

. دهدیهم قرار مسرک پشتیبهکیها را آن و سازدیه مر را جداگانیتصو هر، خودش

 علت   ،اول و آنچه در آن است ر  یم که تصویکنیتصور م ،شنیمیما با نگاه به انچه اگر

ل   چ ارتباط  یه ،یپدریپ ر  یتصاو ،قتیدر حق یول ،ستیر بعدیتصو ی  وجود با هم  یع 

 .ندساز هستشنیمیان دست   ها معلول  آن ۀهمو  ندارند
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و  الوجود استواجب خود   یادهیباز هم علت هر پد  ،شود قلخن شکل یااگر جهان به

از آن  قبل میدهیست که ما شرح مین معنیاتنها به ده،یک پدی جاد  یا سم  یمکان ف  یتوص

 . شوندیمجاد یساز اشنیمیتوسط ان ییهادهیپد چه ،دهیپد

تواند ینم ،ده باشدیچیما پ ذهن   یچقدر برا، هرخلقت سم  یمکان ،حالت همنیدر ا

ها را و دهیکه تمام آن پدست ا . آنالوجود سلب کندرا از واجب یادهیخلق  پد ت  یمسئول

ست ینبوده و ن یادهیچ پدیهو  کندیم را خلق هاآن ی  و بعد یقبل یهادهیز تمام پدین

 «. آمدن داشته باشد وجودجز به یاکه چاره

اگر قرار باشد  »سپس ناباور ادامه داد:  را به سکوت گذراندند یقیدقا و ناباور مؤمن

دهیپد خلقمسئول " ستا ممکن" الوجودکه نشان دهد واجب دا شودیپ یمسیمکان

ده همچون من و تو یک پدیا یو  آمده باشد وجودخود بهده خودبهیو آن پد نباشد یا

  خواهد شد: ینتهجه میه به دو نتین قضیا آن باشد، وجود آمدن  به مسئول  

نخست  ۀلحظتوان فرض کرد که یجه میدرنت شود.یت قابل نقض میلاوالً قانون ع

یگر نمیصورت دنیدر ا. آمده باشد وجودالوجود بهز بتواند بدون وجود واجبیجهان ن

. ده باشدیجهان را آفر ییخدا ،توقولبه ای، الوجودد واجبیتوان اثبات کرد که با

 اول   لت  عها دهیگر پدیمانند د یک هستیم که یرینپذچرا  توان گفت:ینجاست که میا

شود فرض یم. کامالً دلبخواه خواهد بود ،خدا وجود   صورت فرض  نیدر ا؟ اشدب جهان

 . ستیشود فرض کرد که نیا میکرد که هست 

" ی، "اراده" و ل"ی"م همچون ییاهدهیاگر پد  ایم یمستق کهما   "ممکن باشد"  ا "عمل 

گر مانند انسان ید ۀدیک پدی و تنها، مخلوق   الوجود نباشندواجب  مخلوق   م،یر مستقیغ

واجب که مخلوق  جهان" هم  "ممکن باشد"   اول   ۀکه "لحظ رفتیتوان پذیم باشند،

   .نباشد الوجود

ک یدهد که در یالوجود نباشد، نشان مواجب خلقتش ۀکه سرسلسل یادهیپد اً یثان

 یصورت حالتنیدر اوجود آمده است. ها، از عدم بهدهیاز پد یکیر، یمسن یاز ا ییجا

 ،حالتنیدر ا. دیآیوجود ماز به علت بهیبدون ن یادهیپد ،وجود خواهد داشت که در آن

 ها علت  چون آن ،نخواهد داشت یقبل یهادهیبا پد یارتباط ،دهین پدیا وجود آمدن  به

ها، ولمعلوعلت ۀاز سلسل ییم که در جایریبپذد یبا ناچارو  ستندیده نین پدیجاد ایا

به  یارتباط ده چه باشد،ین پدینکه ایا ،بیترتنیابه د.یآیوجود مهب یستیاز ن یادهیپد
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 یهادهیدست پدنیها از اما انسان ۀاراداگر . نخواهد داشت یقبل یهادهیپد ی  ستیچ

پاداش  یبرا ین به وجود  بهشت و جهنمتوایهم نمباز، باشد  الوجوداز به واجبینیب

واجب لول  ، معتیلع ۀسلسلق یما از طر ۀارادکه چرا ،اعمال ما قائل بود یو جزا

و به  دآور  یسر از وجود درم، ما و بدون ارتباط با نفس   یست و خودش ناگهانیالوجود ن

 ۀلحظدر  ما نفس  " جاد  یکه منجر به ا ما ۀگذشتتمام  یعنی گذارد،یپا م یهست جهان  

 بهو عدم  یستیخود و از نه خودبه، کما"  ۀ"اراد  ارتباطش با  ،شده است "اراده کردن

م ینکه بتوانیبدون ا میممکن است بکن یارادهپس هر اشود. یقطع م ،دیآیم یهست

ال و ارادهین امیداش دادن به چنطبعاً جزا و پا. م آن اراده چه خواهد بودیحدس بزن

 «. ستیعادالنه ن یاهالساعخلق یها

 «نشدم. یآخر ن حرف  یمنظورت از ا متوجه : »مؤمن

ت باشد و چه نباشد، وجود بهشت و جهنم یعل چه قانون   م،یخواستم بگو »ناباور: 

  زنم:یمثال م. ر موجه استیغ ،پاداش و جزا یبرا

 ۀلحظر نکه  تو دیا قرار دارد. مقابلتز در ین یو فنجان چا یانجا نشستهیاالن ا تو

ت چگونه خلق ۀنحوکه نیبه ا دارد یبستگ ،ا نهی یرا بنوشآن یریم بگیتصم یکنون

 .باشد

جهان را خلق کرده و  نخست   ۀلحظتنها  الوجود،م که واجبیکنیدر حالت اول فرض م

کرده  خلق که او یادهیب هر پدیترتنیابه. ده استیت کشخلقاز  دست گرید ،پس از آن

 ده،یک پدی ۀتامعلت وجود   که در صورت  ییازآنجاو  خواهد بود یدعب ۀدیعلت پد ،باشد

نیهمو به گرددیجاد میطور حتم از بهین یبعد ۀدید، پس پاست یده حتمیآن پدخلق  

. میانجا نشستهیرسد که من و تو ایلحظه منیابد تا به ایین سلسله ادامه میب ایترت

و  ؛یریگیت میچا ۀدربار یمیتو چه تصم ،یبعد ۀلحظدر  ن است کهیمع، لحظهنیدر ا

لحظه چه نیکه تو در ا هن بودیمعز یخلقت ن یاز روز ازل و ابتدا د گفتیبا یحت

 . مینامیم 1سمینیترمید  ای" نی  ع  ت  " ن رایما ا. یریگب یمیتصم

  ۀظلحدر  یهست ات و مختصات  یخصوص ۀهمبه  نقصیو ب یبه تمام بتواند یاگر کس

 ۀلحظدر تو کند که  ینیبشیق پیطور دقتواند بهیم ،دا کندیپ ، علم و اشرافیفعل

                                                           
1 determinism 
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او  افتن  ینکه اشراف ین مشروط است بر ایالبته ا. گرفت یخواه یمیچه تصم یدعب

 «. ها نگردددهیموجب تداخل با پد

 «ست؟یمنظورت از تداخل چ »مؤمن: 

 ۀلحظ اگر من بتوانم جهان  برقرار باشد و سم ینیترمیا دین ی  اگر تع … نیبب »ناباور: 

تو  ی  طیو مح یدرون ات  یو تو را و تمام خصوص مختصات آن بشناسم ۀهمبا   را یکنون

حاکم بر  ن  یو قواندهم قرار  ییطور کامل مورد شناسااطراف تو را به را و تمام جهان  

را  یولوژیزیو ف یمیش، کیزیمثالً علوم ف یعنی ز بشناسم،یها را ندهین پدیب ت  یعل

نسبت به  یدعب ۀلحظکنم که تو در  ینیبشیپ یدرستخواهم توانست به کامالً بدانم،

 . گرفت یخواه یمیچه تصم تیفنجان چا

که مثالً تو متوجه  یابه گونه ،هم بزنمجهان را به ن اطالعات،یا ن کسب  یحاما اگر در 

شیچه پتو   م  یتصم ۀربارد یو متوجه شو امافتهیدست  یچه اطالعاتبه که  یشو

و تو ممکن است  من شود ی  نیبشیتواند منجر به شکست پین میا ام،کرده ینیب

گر یکه دباشم  خته یهم ربه یاگونهط را بهیممکن است شرا. یمت را عوض کنیتصم

 . یرینگشده را ینیبشیپ م  یتصم

قاً اندازهیلکترون را دقک ایگاه و سرعت یم جایمثالً اگر بخواه هم یکوانتوم سطح  در 

و  ک فوتونیارسال ، میکن ینیبشیپ یبعد ۀیگاه آن را در ثانیم جایم تا بتوانیکن یریگ

گاه الکترون را یجا ما اگرچه ظاهراً  یبرخورد آن به الکترون و بازگشت آن به سو

شیو امکان پ شودیر سرعتش مییتغ و ر آنیاما موجب انحراف مس ،کندیمشخص م

 . رودین میاز ب یبعد ۀق محل آن در لحظیدق ی  نیب

اطالعات  یکنون ۀلحظهرچه از ، ن برقرار باشدیا تعی سمینیترمید ۀقاعداگر  نیبنابرا

قیدق م،یزیهم بررا کمتر به یکنون جهان  ان، یمنیدر او هرچه   میکن یآورجمع یشتریب

چون هم یهستک یر حال اگ. میکن ینیبشینده را پیا آیو  یبعد ۀلحظم یتوانیتر م

به راآن هم خوردن جهان،به وجود داشته باشد که بتواند بدون  تو  یم و داناعال   یخدا

ن یااگر . جاد خواهد شدیا یادهیپد لحظه چهتواند بداند در هریم طور کامل بشناسد،

لحظه چه داند که در هریتنها م، نهکرده باشد خلقاول  ۀلحظخودش جهان را در  خدا

 ۀپس از لحظ ۀلحظ ست که در هریادهیبلکه مسئول  هر پد ،دیآیوجود مبه یادهیپد

 . تیفنجان چا ۀم تو درباریتصم ،مسئول  جملهنم  ، دیآیوجود مجهان به اول  
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بلکه خودش آن را ، تنها معلوم استو نه، معلوم است یآن چون یم تو از ازل برایتصم

 ،نمسئول آست که ییهادهیشمار پدیاز ب یکی ،تو ۀارادم و یتصم. است اراده کرده

 . الوجود استهمان واجب

گر باشند و واجبیکدیها علت دهیپد هکباشد  نیچن خلقت ۀنحوکه  بود یصورتن دریا

 .باشدده یکشت خلقاز  دست ده،ین پدیاول پس از خلق   ،الوجود

و هر لحظه  ندساز عمل کشنیمیهمچون ان الوجودکه واجباستنیا خلقت حالت دوم  

م تو یصورت واضح است که تصمنیدر ا. را خودش خلق کند یادهیو هر پدرا از جهان 

هم  یدهیو مسئول آنچه انجام م خودش خلق خواهد کرد ت رایدر مورد فنجان چا

ها را با دهیپد ی  درپیپ یهاتخلقن یکه ا است سازشنیمیان الوجود  ن واجبخود  آ

 .ممکن هم هست که بدون ضابطه انجام دهدو  دهدیضابطه انجام م

ن ین قوانیمثالً هم اشضابطهو  ضابطه انجام دهدها را بادهیپد ی  پدریت پخلقاگر 

ز قابل یتو ن م  یو تصم کرد ینیبشیتوان با دقت پینده را میصورت آدر آن، ک باشدیزیف

 .خواهد بود ینیبشیپ

یب یها به شکلدهیپد صورتدر آن ،م دهدضابطه انجایرا ب یسازشنیمین انیاما اگر ا

 ینیبشیقابل  پ ت"یفنجان چا ۀدربارتو  ۀ"اراد ۀدیو پد رندیگیهم قرار مسر  پشت   ،نظم

 . نخواهد بود

 .الوجود استخود  آن واجب ،هادهیضابطه، مسئول تمام پدیضابطه و چه بچه بااما 

 شود؟ یم حل جزا روز ۀمسئل نباشد، قرار بر تیعل اگر ایآ

م یکنیفرض م، یتر ثابت کردشیرممکن بودن  آنرا پیکه البته غ خلقت، سوم   در حالت  

 رآورندبخود سر از عدم بهو خود نکنند یرویت پیها اصالً از قانون علدهیاز پد یکه بعض

 . پا گذارند یو به هست

ش یتواند پینم ،در علم داشته باشدچقهر ،الوجود همآن واجب یحت حالتنیدر ا

که مطلقاً رد یتعلق بگیزیتواند به چیرا علم نمیز ؛تو چه خواهد بود ۀارادکند که  ینیب

 یبا هست یاو ضابطه قانونچ یو با هد یایوجود ببه یست که از هستیو قرار ن ستین

 ست. یمرتبط ن
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در ارتباط است و نه با واجب یعیطب یهادهینه با پد ،تو" ۀ"اراد ۀدیپد حالت،نیدر ا

. وجود خواهد آمدرمترقبه بهیقاعده و غیو ب یلذا کامالً تصادف ،الوجود در ارتباط است

که در نیا یجااما به یکنیدا میپ یدن چایبه نوش یادیز "ل  یتما"ن لحظه یمثالً تو در ا

 ارادهناگهان ، یاررا برد یفنجان چا تا یببردست  که یکن "اراده، "تلین تمایا یراستا

 ۀدیپد نه مخلوق   ،تو ۀ. ارادییپرتاب نما یاو به گوشه یز را بلند کنیکه م یکنیم

ر منتظره از عدم یغ یشکل،بلکه به الوجود استم واجبیمستق نه مخلوق   ست ویقبل

 . سربرآورده است

را به یز ،یآن ندار به نسبت یتیچ مسئولیست که هیادهیپدتو  ۀ، ارادحالتنیطبعاً در ا

تو  ل  یبا تما یچ ارتباطیتو ه ۀ. ارادآمده است یبه هست یستیاز ن الساعهخلق طور  

هم  یاست ارتباط عملممکنن روال، یبا ا. ت قطع  استلیتو با تما ۀارادارتباط . ندارد

. از عدم سربرآورد ،ربطیب یز به شکلیو آن نقطع باشد  ات، با ارادهیدهیم که انجام

 ۀدیپد را، که آندیآیوجود مدر تو به یدن چایل به نوشیم، ن لحظهیکه در ابیرتتنیبه ا

ن اراده را یا. یکن ز را پرتابیکه م یکنیاراده م، بعد ۀلحظاما در ؛ مینامیک می ۀشمار

ک ی ۀشمار ۀدیپد و نه محصول   که از عدم سربرآورده است مینامیدو م ۀشمار ۀدیپد

  .سازشنیمیان لوجود  اواجب و نه مخلوق   است

و در  یاکه دست فرزندت را گرفتهنستیا یدهیکه انجام م یعمل، یدعب ۀلحظدر 

 زیه عملت نک ینیبیم. مینامیسه م ۀشمار ۀدیرا هم پدنیا. یرویابان راه میخ

خود سر از عدم که عملت هم خودبهچرا ندارد یکه کرده بود یابا اراده یارتباط

 . دنعلت آن باش ،الوجودا واجبیدو و  ۀشمار ۀدیکه پدنیاون بد ،برآورده است

" ی"م " تو قدم زدن کنار فرزندت ز بود و "عیتو پرتاب م "ۀ، "ارادبود یدن چاینوشتو  ل  مل 

 .بود

ا ی، تو را مستحق   جزا و ل، اراده و عمل توی، مگفته شده ۀدیسه پد ک ازیچیدر ه

و  ینه تو هست هادهین پدیکدام از اچیه مسئول  . کندیالوجود نمواجب یپاداش از سو

: مییبگواست ا بهتر یو  ها عدم استآن ۀسبلکه مسئول هر ، الوجودنه واجب

 . وجود ندارد یمسئول



اریاخت نقد ؛ اریاخت و جبر:  دهم ۀهفت  

112 

 

از سه شکل   یبیاگر ترک یا حتیک از سه شکل  گفته شده که باشد، و یخلقت، به هر

ناموجه و  یالوجود، باورواجب از جانب   یذکر شده باشد، وجود  جزا و پاداش  اخرو

 «خالف منطق و عقل خواهد بود.

  شود؟ دهیبرچ دیبا ما یایدن در هیتنب و ییقضا ستمیس ایآ

خلقت، رممکن  یممکن و غ کدام از حاالت  چیدر ه ،ییگویطور که تو منیا »مؤمن: 

گر آدمید. ه را جمع کردیتنبو اداش و پ یید نظام قضایپس با .ندارد یتیانسان مسئول

خدا  م که کار  یید بگویم باینیبب یبد یو هر وقت که از کس ندارند یخوب و بد فرق یها

خودش  ،یبد عامل  م که یرید بپذیبا. هشدید انجام میحال باهرو بهه ت بودعیطبا کار ی

 «. ندارد یریتقص

اگر هر ، ا بدی ک کار خوبی رفتن  صورت گ از . بعدییگویدرست م یتا حدود »ناباور: 

توان یم ،بر جهان حاکم باشد یسازشنیمیانا یو  یستینیترمید یهاکدام از نظام

حاکم بر  نظام   ظاهراً م که یاهمتوجه شد یادیها تا حد زاما ما انسان. ن را گفتیهم

یشه میکه همچرا ، 1مند" استضابطه ی  سازشنیمیا "انیسم" و ینیترمیا "دی، جهان

ما . افتیدست  نیپس یهادهیو پد ن یشیپ یهادهین پدیب یاو ضابطه توان به فرمول

روان ،یولوژیزیف ،یمیش ،کیزیف ها را درن فرمولیم که ایاکرده یشه سعیهم

دهیپد ،یکنون یهادهیپد یی  و با شناسا میدا کنیو اقتصاد پ یشناس، جامعهیشناس

 .میکن ینیبشیها پن فرمولینده را براساس ایآ یها

واجبکار  اً میمستق ها راچه آن ل،یمثل زلزله و س ،یعیطبشر    یهادهیدر مورد پد

 که در روز ازل یالوجودواجب ها را کارو چه آنم یمند بدانهضابط ساز  شنیمیان  الوجود  

م و یندان خدا و چه اصالً کار  م یبدان حال خود رها کردد و سپس آن را بهیجهان را آفر

 م با شناخت  یکنیم یما سع: ستیکیجه ینت، میشعور بدانیب ت  عیطبهمه را کار 

شتر و یضرر ب یجلو ،نین و پسیشیپ یهادهین پدیحاکم ب ن  یاز ضوابط و قوان یدرست

تر و مطابق با ها را محکمم و ساختمانیسازیم سد م . یریرا بگ یبعد ر  ش حادث شدن  

 م و... یکنیزلزله بنا م ضد اصول  

همچون   یدست به اقدامات هاانسان ۀشروراناز اعمال  یریجلوگ یبرا ،بیترتنیهمبه

خود  ۀنیو حس ک انتقام ۀزیاگر غر. میزنیم ییستم قضایس یو طراح پرورشوآموزش

                                                           
ل   ۀرابط و زدیریم فرو سمینیترمید ،یکروسکوپیم سطح در احتماال   هک دهدیم نشان  کوانتوم کیزیف یهاافتهی 1   .رودیم نیب از هادهیپد نیب یع 
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یم که چگونه میشیاندیبن یو فقط به ا میکنار بگذار ر ما نهاده استدعت یرا که طب

رور یتوان جلو باز پرورش،وآموزش اتکا بهممکن است عالوه بر ، گرفت را  یبشر ش 

 . میاستفاده کن یهیتنب  یهااستیو س ییستم قضایس از هم

 ۀشروراناز رفتار  یریجلوگ یهااز فرمول یکی ،م که جزا و پاداشید شومتقاعاگر 

ها استفاده ن فرمولیممکن است از ا، ستیبعد ج رفتار مطلوب  یتروموجب  و  یبعد

به ،میگران بزنیا پاداش دادن به دیبهتر دست به مجازات و  ۀندیآ یبراکه ما نیا .میکن

 .مین انجام داده باشی  ا تعیسم ینیترمیدمتناقض با باور به  یست که عملین یمعننیا

دهیبخواهد از پد در  آو  یوجود مها را بهنیا ۀهمخودش  که یالوجودواجبکه نیاما ا

ن که خود  آ یدیاعمال و عقا ۀواسطرا به یرد و کسیبگانتقام  خودش معلول   یها

زه یو به او جا ردا به بهشت ببیو تا ابد بسوزاند و  مجازات کند خلق کرده الوجودواجب

 .ستیه نیتوج قابل بدهد،

ال و یو ام هاتک خواستهم تکیکه بتوان  میباش یمستول ،ک کودکیچنان بر اگر ما آن

 ان کار،یست که بعد از پایه نیقابل توج م،ییو اجرا نما میکن یافعال او را خودمان طراح

 .میمجازاتش کن

ال و ارادهیام ۀهمبر  یتام و تمام ی  رگیچ ،یکنیصحبت م آناز  که تو یالوجودواجب

به الوجودآن واجب ۀجز به اراد یاراده و فعل ل ویاصالً مو  ها داردها و افعال انسان

 «. دیآیوجود نم

 یآنچه گفت بهخواهم یم. میریگبینده پیآ ۀهفتبحث را  یۀبقاجازه بده  »مؤمن: 

 «. شتر فکر کنمیب
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   ؟چه یعنی اریاخت  چه؟ یعنی جبر ار؛یاخت و جبر: ازدهمی ۀهفت
   

 « !یر کردید »ناباور: 

ن باعث شد که یام و همت آماده کردهیکه برابودم  یپاسخ مرور   حال  در » :مؤمن

حال پاسخ هربه. مجا دور شدم و دوباره برگشتنیاز ا زنان. قدمرومیکجا منفهمم به

 «. ت دارمیبرا یخوب

 «. بشنوممشتاقم که  »ناباور: 

ا یو  یطیمح بنا به علل   ییها در جاهاد ما انسانیشاکنم که یانکار نم »مؤمن: 

م یبزن یمشخص یهام دست به انتخابیو ناچار باش میخود را مجبور حس کن ،یروان

یم که میکنیبا تمام وجود حس م ییهانگاهز  اما ما در ب   م،یها نداراز آن یاکه چاره

 . میزنبانتخاب به ست د یچ اجباریم بدون هیتوان

. ستیو قابل انکار ن میکنیرا با تمام وجود حس مست که آنیک امر شهودی ار،یاخت

 فرماست؛حکماست که  تنها جبر ار،ین جبر و اختید که بیتواند بگوینم یانسانچیه

ن ی  ا تعیت و یعلاگر ظاهراً  یحت. ستندیما کم نبوده و ن یدر زندگ ار یاخت که لحظات  چرا

م آنچه را یتوانیمهم ن، بازاست محتومما از قبل مشخص و  یهامیحکم کنند که تصم

و  یکامالً شهود حس   کی، اریاخت حس  . مییانکار نمام یکنیخود وجدان م که در درون  

 «. چربدیها میه پردازیفرض ۀهمو بر  ل انکار استرقابیغ

خواست  ،ستیموافق ن مؤمن یهااصالً با حرف دادیه حرکاتش نشان مک ناباور

توجه به سالمت مثالً من با بزنم. یاجازه بده مثال »ه مؤمن ادامه داد: ک دیبگو یزیچ

است در ممکن ،دارم بیدر جکه  یز مقدار پولیو ن میپاها ی  زان خستگیا میو  یجسمان

به  ،یک تاکسی ه کردن  یا کرایو  شدناتوبوس  ا سوار  یتا خانه و  یور  ادهین پیبانتخاب 

 ،کنمیکه م یمن و انتخاب ح  یترج. دهمح یرا ترج یکیتاً یع جهات توجه کنم و نهایجم

 یاست تصور کنم انتخاباگرچه ممکنو  دارد یمختلف ی  رونیو ب یشه در عوامل درونیر

قولو به، کنمیکه کدام مورد را انتخاب م هاما از قبل معلوم بود ،امادانه انجام دادهآز

ذهنم  یعنی، من رون  یب من و جهان   درون   نسبت به جهان   یشناخت کامل یاگر کس، تو

. کند ینیبشیتوانست انتخاب مرا پیم ،داشتیم کنمیم یکه در آن زندگ یطیو مح
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ن آزادانه امم انتخابیکنیفکر م یچه در مواردوافقم که گرمن با تو م ،موردنیا در

 .میشویک انتخاب میبه  "مجبور، "قتیدر حق یول، است

توانم انتخاب یلحظه منیمثالً من در ا. ستین نیهم هست که اصالً چن یاما موارد

 ۀبرگا یسمت چپ را بردارم  ۀ، برگکه در مقابلم قرار دارد یکاغذ ۀدو برگاز  کنم که

کدام را که و هرندارم  یگریبر د یکی ح  یترج یبرا یلیچ دلیمن ه. سمت راست را

در کار  یو درون یرونیب "جبر  "چ یو ه کامالً آزادانه خواهد بود ،انتخابمانتخاب کنم

ن یاز ا یکیمرا به  توانندیکدام نمچیه ،رون منیب من و نه جهان   درون   نه جهان  . ستین

 «. ندکن "مجبور"دو انتخاب 

منحصر به تو  ن سوءتفاهمیا ه.مدآ شیک سوءتفاهم بزرگ پیکنم یمن فکر م  »ناباور: 

یاستدالل م ییجبرگراه یعلبر که یافالسفه از یارید بتوان گفت که بسیو شا ستین

دارند که  یاصرار قابل توجه بلکه ،دیآیش میشان پین سوءتفاهم برایتنها انه کنند،

و  هاستآن ۀبرندتنها برگ  ،ن سوءتفاهمیا ییگو. م بچسبندن سوءتفاهیمحکم به ا

 «. نداهرا باخت یگر بازید ،را رها کننداگر آن

 «؟یچه سوءتفاهم »مؤمن: 

شن یمیا انیسم و ینیترمید محصول  ، جبر آنجا که، " اریجبر و اخت"در عبارت  »ناباور: 

ست که ما ین یمعننیابه یعنی ؛ستین یجبر  روان ی  معن، به" "جبر  ۀکلم، ستیساز

م که عوامل مختلف بر ما یشویم یر به انتخابمجبو ،"مانخود ی  ل باطنیم رغم  یعل"

و  بودنمجبور ، خود روان   ح و وردر  ما ست کهین یمعننیابه یعنی. کنندیم "لیتحم"

 . میکنیم "حس"را اکراه 

را  یهمان معن، رودیکار مبه "قدرو "قضا آنجا که در مبحث، "جبر" ۀکلمد یالبته شا

در  .را داشته باشد" ی"جبر روان ی  همان معن یعنی، داشته باشد که منظور توست

ما چه  رد سرنوشت  یگیم میش تصمیپخدا از شود که مثالً یگفته مر" ی"تقد ۀمسئل

یم میا مثالً خدا تصمی؛ دیش آیمان پیمشخص برا ک زمان  یدر  یاو چه واقعه باشد

م یا کائنات تصمیا مثالً خدا ی؛ میا جزو گمراهان باشیم یباششدگان تیزو هداما ج ردیگ

کدام چی، هبعدبهنجایاز ا ؛چدیفرعون را بپ طومار   ،مشخص یدر زمان یرند  پسریگیم

 ،او محتوم   و سرنوشت   افتدینم مؤثرن واقعه یاز ا یریجلوگ یفرعون برا یهااز تالش

خود فرار  اجل  خواهد از یکه م یا مثالً کسی. ونددیپیوقوع مبه "لشیرغم میعل"
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 یهاتاً با انتخابیو نها رسدیلش فراماجعاقبت ، ردیگیکه م یمیهر تصم، کند

، دهدیها را انجام مآن یلیمیو گاه همراه با ب ها ندارداز آن یاچ چارهیکه ه ،خودش

ش را ، اجلبا اکراهو  لشیبر خالف م ،و مجبور است ودریش مموعود به آغوش مرگ 

 . ردیبپذ

ما  سرنوشت   ،کنندیتصور م یاریو هنوز هم بس کردندیتصور م یاریبس ،در گذشته

رو  ش  یرا از پم آنیتوانیمن ،از آن یآگاه در صورت یحتاست که ان نوشته شدهچن

، یروان و با اکراه   یل درونیرغم میست که ما علین معنیابه "جبر"نجا یدر ا. میبردار

شیپ سرنوشت   سمت  ما را به، یکه همگ میتسهرو  ش  یپ یهانهیمجبور به انتخاب گز

 . ده استیفایفرار از آن ب یو تالش برا دندهینوشته سوق م

نجا یدر ا. ست کامالً متفاوتیامر، شودیت میقانون عل آنگاه که محصول  ، "جبر" اما

کند که نسبت به یم یمجبور به انتخابما را  ،تیعل ست که قانون  ین نیاز ااصالً صحبت 

 :ست کهیمعننیانجا بهیدر ا "جبر. "ماست ی  ل باطنیم م و خالف  یآن اکراه دار

ش یاز پ که ستیادهیپد، میدهیل انجام میکه ما با کمال م یانتخاب ت،یطبق قانون عل

        .    وم استمحت

 ده هستندیپد یهمگ ،ما رد و عمل  یگیکه در ما شکل م یاما و اراده ی  باطن ل  یم یعنی

. استافتهین ی  تع ،شیپشان ازخلقت یعنی، باشندین می  تع  و م   هت بودیلو لذا محصول ع

تا هر م یاستفاده کن" یجبر  عل  " ۀکلماز "جبر"  ۀکلم یجابهتر است بهد یشان یبنابرا

ها و هم معلولوعلت ۀسلسل ۀواسطرد؛ هم خلقت بهیرا در بر بگ یدو نوع خلقت  عل  

 .یسازشنیمیشکل انخلقت به

 .خواهد شد یریگجهیموجب خطا در نت، یجبر عل   یمعناجز به، جبر ۀکلماستفاده از 

 :م یاگر من بگو

 .ر سلطان جنگل استیش 

 .دیآیدست مر از گاو بهیش

 .دیآیدست مبه گاوجنگل از  پس سلطان  
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ن یو ا کار رفته استبه یبه دو معن ریش ۀکلم امت نکردهیست که من عنایمعننیابه

ک یر به یش لفظ  ، یصغردر . ستیلفظ اشتراک   ۀ، مغالطمن دن  یچ یو کبر یصغر

 . دارد یگرید یمعنا ،ریلفظ ش یکبرو در  معناست

نظر " دریر روان"جب ی  اگر جبر را به معن. " اریجبر و اخت"در  جبر  ۀکلم است ن یهمچن

م"، یم مجبور باشیکنی، اصالً احساس نمانتخاب ، در بزنگاه  یم:" ما گاهییم و بگویریبگ

شده یاشتراک لفظ ۀجبر است و دچار مغلط ۀاشتباه از کلم ی، برداشتن برداشتیا

 .میا

ل یمکاغذ را با " ۀکدام برگنکه تو یان برقرار باشد، ی  ا تعیسم ینیترمید ۀاگر قاعد

، شیاز پ ،یداریز برمیم ی، از رودیآیوجود متو به که در درون   یلیم   یعنی، "خودت

احساس  کار را بانیو چه ا یانجام دهاجبار  کار را با احساس  نیچه ا. ن استی  متع  

چ یو هکند یجاد نمیده این پدین بودن  ای  در متع یچ تفاوتیه، یار انجام دهیو اخت یآزاد

 . دینمایت وارد نمیعل ۀدر قاعد یخلل

که نسبت به  ین تو هستی، ایکدام کاغذ را بردار یانگرفته میکه تو تصم یادر لحظه

که  یگذاریحساب منیاخودت را به ی  . تو ناآگاهینده رخ خواهد داد ناآگاهیه در آآنچ

یو کدام کاغذ را انتخاب م یریگیم یمیتاً چه تصمینها که ستین نی، متعواقعاً از قبل

 ن بودن  ی  نامتع به حساب   نده" را یبه آخود نسبت  ی  "ناآگاه ست کهین درست نیا. یکن

که تو  ن استی  متع زیلحظه ننیدر همسم برقرار باشد، ینیترمیاگر د. مینده بگذاریآ

 «. گرفت یخواه یمینسبت به کاغذها چه تصم

ل یکه تو با م ییبه من بگو یتوانیا میآ، به جبر اعتقاد  تو توجه به نوع  با پس»مؤمن: 

 «؟ ا نهی یانجا نشستهیخودت ا

ل خودم یالبته که من با م .ستیجبر عل   رک غلط  داز  ین سؤالت هم ناشیا »ناباور: 

 . ستین در روانم  یچ احساس جبر و اکراهیو هام نشستهنجا یا

ن بوده ی، از ازل متعامجا نشستهنیل  خود این که من با میا این است: آیح ایصح سؤال  

 یهادهیپد مخلوق   ۀدیک پدی، تمام ل و رغبت  یهم با مآن ،نم نشستن   ۀدیا پدیآ ا نه؟ی

بر اساس برهان ، ن سؤالیا پاسخ  ؟ ریا خیساز است شنیمیان ا مخلوق  یو  یقبل

ساز شنیمیان م  یمستق مخلوق  ا یو ست یقبل یهادهیپد مخلوق  ا ی بله؛ : نستیا، تیعل

 «. است
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 را کدام طرف ،یاخالق یها ارزش و تیعل جینتا نیب شود؟ یم چه یاخالق یها ارزش باشد، جبر اگر

 م؟یریبگ

ازل معلوم است  از روز   ،حسابنیا با شود؟یچه م یاخالق یهاپس ارزش »مؤمن: 

 یراخالقیغ اعمال   کدام و مرتکب   ل استیمتما یاخالق به کدام اعمال   یهر کسکه 

گران یبه د یلتیچ فضیه ،ردیگیمشیپ یاخالق ی  که زندگ یفردپس . خواهد شد

  «. د شرمنده باشدینبا ،شودیت میه مرتکب جناکهم  آن. ندارد

 موضوع   ر اخالق چه خواهد بود،ب ،تیمترتب بر قانون عل ج  ینتا ی  ریگیکه پنیا : »ناباور

توان گفت که ینمو  است مقدم اخالق، نسبت به بحث   تیبحث عل. ستیبحث ما ن

 . میریگیده میج  مترتب بر آن را ندینتات و تمام  یمهم است، پس علچون اخالق 

 یاگرچه رو ت است،یه محصول برهان علک یعل   جبر   ت بهیعنا کنمیالبته من فکر م

در  یافراط و واکنش   حدیب و مانع از نفرت   دگذاریگر اثر میکدیقضاوت ما نسبت به 

اما لزوماً منجر به ، گرددیم گریکدی دلخواه  ر  یغ و اعمال   الیامو  ق،سالئ، قیعال مقابل  

 . شودینم یراخالقیغ اعمال  ما نسبت به  ی  تفاوتیو ب یاخالقیب ۀاشاع

، گر مشهود استید به نفوس   آزارکه در آن  یاخالقریغ عمل  ک یحس نفرت از  همواره

 ،گرانید نفرت   ن حس  یا ۀمشاهد یدر پ ،اخالقیب شخص   ی  و شرمندگ شودیجاد میا

 یریجلوگ ن عوامل  یاول، یحس شرمندگ ،آن یو در پ، حس نفرت. وجود خواهد آمدهب

اگرچه  رساند،یوان آزار میک حیکه به  یکس. هستند یاخالقریاز عمل غ هکنند

گران موجب یو نفرت د شودیگران میموجب نفرت داما  ن است،یعملش متع

اگر به ،هانیا ۀهم. گرددیاش میاخالقریغعمل  طاز بس یریجلوگ و وا یشرمندگ

 .ن هستندیمتع، وندندیوقوع بپ

جاد درد در یمانع از ا، یعل   و باور به جبر  ت ین علیقوان دانستن   دهد، آزارما را  یاگر کس

 ،یالعمل ذهنموجب عکس ،درد جادیشود و ایجاد میحال اهربهدرد  .شودیما نم

 یهاالعملن عکسیاز ا یکی. گرددینده مجادکنیا ما نسبت به عامل   ی  و بدن یعاطف

نسبت به  یمنف ی  گذارارزش" ما به آنکه  نفرت است ی  زیهمان حس غر ،ما ی  ذهن

 «. مییگویم" یراخالقیغ ل  عم

 ی  ج فلسفیو نتا مفهوم است که یاهجامع ،یانظر گرفتهکه تو در یاجامعه » مؤمن:

ش یااعض یطور کامل برابه ،افعال ماو ها اده، ارالیام ن بودن  ی  ع  تز میو ن تیلبرهان ع

 «. یزیغر یکنند و گاهیعمل م یمنطق یها گاهفتاده و آنیجا ن
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 «؟ ستیچ "یزیغر یکنند و گاهیعمل م یمنطق یگاه"منظورت از  »ناباور: 

 کنند، یریجرم جلوگ ۀدوبارخواهند از وقوع یم ن جامعهیا یاعضا کهیزمان »مؤمن: 

و نه  نه در خود  او ،یبعد یهاتا در زمان رندیگینظر مدر یم مجازاتمجر شخص   یبرا

جرم شکل  به انجام   اراده ا اگر شکل گرفت،یو   رد؛یل به جرم شکل نگیم گران،یدر د

 . ردینگ

حس نفرت نسبت  خود، دچار   ۀزیجامعه، بر اساس غر ین اعضایهم گر،یاما از طرف د

 «. گرددیم مرمجر د یجاد حس شرمندگیا ن باعث  یو ا شوندیم مجرم عضوبه 

 «؟ ستیچاشکالش  »ناباور: 

  د که:یوجود آبه یاهاما اگر جامع ندارد؛ ینجا اشکالیتا ا »مؤمن: 

  ؛ز مقدم دارندیهمواره عقل و منطق را بر غرا آن افراد  ، اوالً 

تاده باشد که ها جا افچنان در ذهن آن، یو جبر عل   تیلبرهان ع ی  فلسف ج  ینتا ،اً یو ثان

ن هم یو مجرم شند،نه داشته باین احساس نفرت و کیگر نتوانند نسبت به مجرمید

ن یکه چن یکنیا فکر نمیآ ،شوند یگر نتوانند نسبت به اعمالشان دچار شرمندگید

 «ر خواهد شد؟یب پذیار آسیبس یبه لحاظ اخالق یاجامعه

موضوع ت، یعلبه برهان  ینگاهن یچن ر شدن  یفراگ ج  ینکه نتایا نظرماگرچه به »ناباور: 

 جبر   قت  یحق قبول   ید جلوینبا ،چه باشدجامعه هر یاش براجهیو نت ستیبحث ما ن

 «. فکر کنم یآنچه گفت بهقه یک دقیحال اجازه بده نیبا ا، ردیجهان را بگ در یعل  

ه گرفته ک یکیتکه کو با دو  ها رفتینیریش خچال  یو به طرف  ش بلند شدیاز جا ناباور

 «. کنمفکر کن تا من سر فرصت  شروع »و گفت:  برگشت بود

تک یت برایعل ۀفلسف کنم اگریمن فکر م : »از کردطور آغنیناباور ا ،بعد ۀقیچند دق

 یان جامعهیچن لسوف شوند،یفتد و همه فیجا بکامالً ر و جوان، یاز پ، تک افراد جامعه

 نسبت بهنه یکهمان  ،یکیمثالً  دهد؛یاز دست مرا  یعاطف یهااز واکنش یبعض

ل به انجام یم آنکه رندیپذیرا همه میز رودین میاز ب یکلاست که به "مجرم "افراد

امکان نداشته ، و انجامش هم داده دداشته و سپس اراده کرده تا انجامش ده یجرم

 رند. یدل بگ نه بهیاز او ک توانندیپس نم؛ سر بزند از اورفتار و ها شهین اندیکه جز ا
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نفرت از اعمال مجرمانه، محصول . رودیمنن یاز ب "اعمال مجرمانه" نسبت به اما نفرت

 ۀفلسف داشتن  به باور  یربطو  شودیعارض م ،است که از آن اعمال یدرد و رنج

 .ندارد یا جبر  علیو ن یتع

 ،گرانید ۀنین کبدو ز نگاه  یو ن تیلع ۀفلسفن یاز هم یآگاهبا ز یمجرم ن افراد   ،یاز طرف

ز احتماالً در یو ن یبعد یهااما با توجه به عواقب و مجازات شوند؛یگر دچار شرم نمید

د یها بانکه چرا آنیتأسف از ا. گردندیمتأسف و حسرت دچار  شان،1وجدان ی  داریاثر ب

آن هرند کیگپشت هم قرار چنان ها دهیپد ۀهم ،همه انساننیا ن  ید که در بنباش یکس

 یها براآن ۀل و ارادیتما کهنیحسرت بابت ا و د؛نآن جرم گرد انجام  به ل یما ها

ینست که فکر نمیمنظورم ا. ه استبار آوردگران رنج بهید یو برا مجازات خودشان

 «جاد شود.یا یتفاوتی، بیاخالقریکنم نسبت به اعمال غ

 مجرم تأسف   در کنارش، و جامعه از جرم ن احساس نفرت  یا یکنیا فکر میآ »مؤمن: 

بتواند  جرم شود، انجام   جرم و عامل   انجام   ل بهیاو ما بخت و اقبال باعث شده نکهیا از

 «رد؟یرا بگ یراخالقیاعمال مجرمانه و غ یجلو یکاف ۀبه انداز

چه احساس، گفته شده ط  یشرادر دانم که یو نم ا نه؛یتواند یه مکدانم ینم »ناباور: 

و دفقط فعالً من . چه خواهد شد اشجهیو نت بنددیماز جامعه رخت بر یگرید یها

 ر سرم دارم:دگمان 

 یصد فلسفصددر، جامعه ۀهمکه  یزین چیشدن چن یاحتمال عمل کنمیاوالً گمان م

ار کم یبس ،ردیها را بگآن ۀهم از احساسات   یبروز بعض یو فلسفه جلو فکر کنند

 .است

یم یراخالقیغ ،عهجامتوان گفت که یلزوماً نم ن شود،یهم چناگر کنمیاً گمان میثان

دنبال علل و کودکشان به یخطاها ه  یتوج یه برا، کک کودکی ه پدر و مادر  چنانک شود؛

بدون آنکه ، "زندیکه از کودکشان سر م ییاز هر خطاپس، گردندیم آن خطاها عوامل  

و را از تا ا کنندیبا مجازات او تالش م"، داشته باشند اوخود  نسبت به  نهیک یاذره

د یشا داند؛یمچه یکس. دنشویموفق هم م و معموالً  بازدارندکرار عمل بدش ت

را به  یکس ۀنیک یکه در آن کس ک خانواده شودیه یشتر شبیب ،یکه گفت یاجامعه

                                                           
 یگرید ذات   و یهست و وجود ی  جا را خود ذات   و یهست و وجود خود، پندار   در نکهیا یعنی ؛یپندار ذاتهم یعنی" وجدان" ۀکلم نجا،یدرا 1 

 .ستیاخالق عمل   ی  قاض نیبزرگتر معنا، نیبد وجدان. میکن حس را او عواطف   و احساسات و درد و رنج تا میبگذار



؟ چه یعنی اریاخت ، ؟ چه یعنی جبر ؛ اریاخت و جبر:  ازدهمی ۀهفت  

146 

 

جامعهد چنانیشاهستند.  ترآزاریتر و بمهربانهم آن نسبت به یو اعضا ردیگینم دل

 هم که هست بهتر شود.نی، از ایا

موضوع بحث ما  ،دآور  یمجامعه  ت چه به روز  یعل ی  ج فلسفینکه نتایا حالرهبه

 « .ستین

، خوب ی  اعمال اخالق یها براما انسان شود؟یچه م یاخالق ی  گذارارزش »مؤمن: 

شان از نسرزد ف  یو تکل باشند یجبر ،خوب ی  اگر اعمال اخالق. میل هستارزش قائ

 «شد؟ل قائ یها ارزشآن ید برایگر چرا باید باشد،از روز ازل معلوم شده  ،هاانسان

ا یشود ین رفتن احترام به اعمال خوب میبمنجر به از یعل   اور به جبر  که بنیا »ناباور: 

 . بگذارد یریتأث تیعلقانون  ی  ج منطقینتارش  یپذتواند در ینم نه،

 "ده بودن  یپد"ر ب یاثر ست،یچ یک اخالقین ما نسبت به افعال   نکه تصور و احساس  یا

 ،ده هستندیپد یها همگنیکه ا قتیحقن یو ا ندارد یاخالق و افعال  ها اراده ال،یام

 تیعلآنچه مشمول قانون و هر ؛میت بدانیها را مشمول قانون علنیتا است یکاف

ساز خواهد شنیمیان ایاول و علت   ار  یو در اخت یجبر ،یتمامبه ،تشخلقو  وقوع ،باشد

 . بود

 ،چه باشدهر، کین ی  اخالق اعمال   بودن   یو انتخاب یاریس ما نسبت به اختاحسا

 .ستیها چاعمال و اراده قت  ین کند حقییتواند تعیو نم احساس است

انسان تکامل   یطدر  ،یبشر ۀجامع یگر اعضاید د نسبت به اعمال  و باحساس خوب 

ها و انسان ی  اجتماع اسبات  بر من و توانسته است وجود آمدهبه هاانسان ها و اجداد  

ن یهم. شود یجوامع بشر بقاء  و  که منجر به حفظ  ر بگذاردیچنان تأث ،هاانسان اد  اجد

 ی  به وجودشان در صاحبانشان و نسل بعد، ییهان احساسیچننیتا ا هبود یکاف

 آحاد یبقا ۀادامتنها به ، ل عواطف و احساساتیقبنیوجود ا. صاحبانشان ادامه دهند

یمدوام  ،ستیاجتماع انسان را که به شکل   ات  یو ح کندیکمک م یجوامع بشرو 

  .ستیقت  پشت پرده چیکند که حقین نمیاما مع؛ بخشد

گونه نیهم ها،ما انسان ی  اجتماع ست  یزحفظ   از عوامل   یکی ،د بتوان گفتیشا

مال را شود آن اعیکه موجب م ماست همنوعان   یعواطف نسبت به اعمال و رفتارها

در  یها که حس خوبآن یعنی یاخالقم. یم کنیتقس یراخالقیو غ یاخالق ۀدستبه دو 

. کنندیجاد میدر ما ا یها که حس نامطلوبآن یعنی یاخالقریو غ؛ کنندیجاد میما ا
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کم  خوب و افعال  نوع   ۀاشاع موجب  تاً یدارد که نها یتبعات ،ما ن قضاوت  یهم ی  نیسنگ

 ی  زندگ ی  ستگین به پایو ا شودیم ما ۀجامع گر  ید یاعضا یسو د ازنوع ب افعال   شدن  

 . انجامدیما م

 امالن  عو  خوب ی  نسبت به اعمال اخالق یخوب چون احساس  " :مییبگو ستین یمنطق

 ".شده باشد نقض ،تیعلن چوهم ینیادیو بن ییربناید قانون زیپس ناچار با ،میآن دار

نسل ما  یند تا فقط موجب  بقایگویبه ما دروغ م که یایزیستند احساسات غریکم ن

 د.یگویمان به ما چه مکه احساسنیم به ایقت را موکول کنید کشف  حقیشوند؛ لذا نبا

به بحث و  شروع بودن یو منطق ییگراعقل چه با شعار  ما اگر طور که گفتم،همان

  که جاهر ،ط راهمعموالً در وس یول، میکنیقت میجهت کشف حق ،ک موضوعی ی  بررس

خود را کاله سر   ینوعم که بهیکنیم یسع ،ستیما ن ۀعالقمورد ، بحث ی  منطق ج  ینتا

 رفتن  نیبتنها از ترس  از، ییجوقتیو حق یزورفلسفه ی  مدعک یکه نیا. میبگذار

 یهانکه مبادا ارزشیاز ا یو با نگران ،ه و مجازات در جامعهیو تنب ییستم قضایس

آشکارا و  ت پشت کندیلچون برهان عهم یبرهان ج  یبه نتا، زدیفرو بر یانو انس یاخالق

پاداش  ،اعمال خوب ،احتماالً ، ندهیرد مبادا که در آیج را بپذین نتایخواهد اید که نمیبگو

و  ییجوقتیحق ر  یانحراف از مس ق  یاز مصاد یکی، نندیفر نبیک ،میو جرا نداشته باشند

 . ستیروان یهامطلوب سمت  افتن بهیسوق 

 ین لزوماً منجر به رواج بی  به تع دهم اعتقادرا مطرح کردم که نشان  یلیاگرچه من دال

 ج  یپا زدن به نتاحال پشتهربهبشود؛ که همفرضاما به، نخواهد شد یاخالق

دور  قتیحقرساند و تنها از ینم  میه دنبالش بودک یقتیما را به حق، تیلع ند  یناخوشا

 .و بهتر شود ترگرااخالقاحتماالً  ۀجامعک ی جاد  ید منجر به اهرچن؛ کندیم

 میخواستیبلکه م ،بودن اخالق بهدن یقصدمان رس ،میمان را شروع کردبحث یوقت

و  هااراده ال،یام ۀهم بر ،جبر این یکه تع ن باشدیا تلخ، قت  یاگر حقم. یقت را بدانیحق

 خالف   یسخن ،وجود دارد ییروز جزا ستیه مدعک یامبریو لذا پ ما حاکم است افعال  

د طبق یبا ست،یمحکوم به نابود جامعه درز ین اخالق، گذشتهآنو از دیگویواقع م

که معلوم  ییهاترس ۀواسطبه ستیست ندرو  میقبول کن ق راین حقایا ،قرارمان

 نجا جلوتریم بهتر است از اییم و بگویر بحث را ببندیمس ،حد موجه هستندست تا چهین

 م.ینرو
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 ن دو فرض  یب د باعث شودیبا" یاخالق یهاانتخاب ی  ارزشمند" نفس   کهنیبر ا هیتک

ن یا تعیجبر  که فرض  ست ین یمعننیابه، میرا کنار بگذار جبرفرض ، اریاختا یجبر و 

 :میاعتقاد دار ست کهیمعننیابلکه به، ستیح نیصح

 یرا برا یتریاخالق ی  زندگ "احتماالً " شر  ح دانست که باو  یرا صح یآن فرض دیبا"

  اخالق   باعث نزول   "دیشا"را که  یفرض استالزمو  ؛آوردیارمغان مها بهانسان

  ."میپندارنادرست  جامعه گردد

بزرگ بشر  ضعف  نقطه کیو از  ستین یاطلبانهقتیحق روش  ، چه باشدهر ،ن روشیا

 . کندیت میحکا یلبطقتیر حقیدر مس

 جبر  به " ا ی " وینیتع"جبر  به ا ی ،تیکه علاستنیمهم ا ما بحث   در صورتهردر

 .الوجود استهمان واجب ،زیچعامل همه ،یعنین یو ا شودیم یمنته" سازشنیمیان

اراده ال،یام خودش تمام کهییازآنجا، باشد تیعل الوجود  همان واجب، انیاد یاگر خدا

 پاداش، جزا، ۀمسئللذا طرح  ،ستخلوق آنم یو همگ کندیم جادیها و افعال ما را ا

 . آن خودش اراده کردهرقابل قبول استی، غالوجودواجب آن از جانب   و جهنم بهشت

 هانیکدام از ااگر هر؛ میانجام ده یو چه عمل میچه اراده کن م،یل کنیبه چه م که ما

، که اداش دهدا به خودش پید خودش را مجازات کند و یبا، ا پاداش باشدیمجازات  قیال

 . رممکن استیغ نیا

، دارد یاخرو که نظام جزا و پاداش   ینیهر دا یو  ن اسالمیادعا شده در د یپس خدا

و ارتباط  یامبریپ ان  یست که مدعیاو تنها افسانه ستیت نیلبرهان ع الوجود  آن واجب

از خود  ییاهن داستانیچنها چرا که آننیا. انداز خودشان ساخته، الوجودواجب با آن

ا بد ی هشان خوب بودتیکه ننیا. شودیست و به بحث ما مربوط نمیاند مهم نساخته

 ۀپرداختساخته و  ،اندآنچه گفته کهاستنیتنها مسئله ا .ستیما مسئله ن یهم برا

 ،هذهن خودشان بود ت  یشان و خالقیا ۀزمان از فرهنگ  یا محصول مشترکیو  خودشان

ها آن ها و دستورات  به باور و اطاعت  برنامه یلزومو  از خطا باشد رپتواند یو ناچار م

 «.ستین

نده بحث را یآ ۀ. هفتد زودتر برومیعجله دارم و با ین هفته من کمیراستش ا »مؤمن:  

 «. م دادیادامه خواه
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 فرار یبرا یحل راه کوانتوم کیزیف در ایآ ؛اریاخت و جبر: دوازدهم ۀهفت

     دارد؟ وجود جبر از
  

عجله داشتم و نتوانستم پاسخ تو را بدهم. احتماالً تو  یش من کمیپ ۀهفت» مؤمن: 

ال یخ یزهم ید بگویطور است بانی. اگر ایترک کرد یزروینجا را با احساس پیهم ا

 «باطل. 

 « را در چه بدانم... یروزیتا پ» د و گفت: یناباور خند

 برهان اثباتاعتبار کردن  یب یکوانتوم برا ک  یزیف یهاافتهیادت هست که از ی» مؤمن: 

 «؟ 1یوجود روح استفاده کرد

 «! کامالً  ؛بله »ناباور: 

 ،ک کوانتوم وجود داردیزیف یهاافتهیدر که  یاز ابهام تا حاال نوبت من است »مؤمن: 

ر خب یو هسته ت مادیما از ماه، یطور که گفتهمانکنم. مطلق استفاده  جبر  ه یبر عل

ا به ار ریاخت جبر و ۀیکه بتواند قض فتدایب یاتفاقات یکوانتومد در سطح یشام. یندار

 . ح بدهدیگر توضید یاگونه

از  یبعض دانم کهیقدر منیاما هم ،نه ندارمیزمنیدر ا یالبته من اطالعات کامل

 ی  آزاد حل  راه ک کوانتومیزیف که ممکن است اندص دادهیتشخ ،دانانکیزیفالسفه و ف

 «. خود داشته باشددر  ار رایاخت

 

نه ، است یستیو ن یهستت، یلع که موضوع یبحث گفت یو در ابتدات »ناباور: 

ر  آن، ی، "هست" است وغردیخود بگبهز" را ی"چ ه عنوان  کیزیچهر یگفت. تیفیک

م صحبت یتوانیم "هست"و لذا ما فقط از  ستی"عدم" است و عدم هم در واقع ن

، تنها و دداشته باش یتیفینکه چه کیاز ا ، فارغباشد دهیپدکه یزیچهر یتو گفت. میکن

                                                           
 . گرفت قرار یبررس مورد دوم ۀهفت در کوانتوم مبحث 1 
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چ یه ،دهیپد ت  یفیک یتو گفت. کندیلت معک ی وجود   را محتاج  آن بودنش دهیپدتنها، 

 . کندیاز نمینیلت بعرا از و آن علت ندارد ده به وجود  یآن پد از  یبر ن یریتأث

در " ظاهراً " کهاستنیآن ا ی  معن. ستیت برقرار نیعل، یدر سطح کوانتوم "ظاهراً "

 "1تو یبرا"ن یا. ستندین یبعد یهادهیپد لت  ، عیقبل یهادهیپد، یکوانتومسطح 

ست، یاز خود نقبل ۀدی، معلول پدالف ۀدیست که پدا درست: ن استیاش چنیمعن

 یقبل ۀدیاز پد ریغ ستیادهیپد ،آن علت   ای؛ پس داشته باشد ید علتیهرحال بابه یول

ها دهیپد ،الوجودن واجبیا یعنی. است الوجودواجبهمان ماً یمستق ،آن ت  ا علیو  ،اش

. کندیم خلقساز شنیمیان هم و به کردار  سر  ک و پشتیبهکی، یدر سطح کوانتوم،را 

ل  ارتباط چ یظاهراً ه، یدر سطح کوانتومما که  شودین موجب میهم  ۀدین دو پدیب یع 

 . مینینب یپدریپ

هم باز، باشند یاگونهشنیمیان قت  خلن یچننیا هم تابعاگر، ما یهاو ارادهال یام

ها آن در مورد ،هم داستان جبرو باز الوجود خواهند بودم واجبیمخلوق مستق

 «م. یکرد ین مورد را قبالً هم بررسیا. ستیجار

چه  یکوانتوم سطحکه نفهمم در  یاما من تا وقت ،یید تو راست بگویشا »مؤمن: 

 "یکوانتومسطح  "در  ،انسان ار  یاخت ی  آزادراز توانم مطمئن شوم ینم ،افتدیم یقاتفا

از  یاز آگاه بعد ،از فالسفه و دانشمندان یبعض امدهیمخصوصاً که شن؛ نهفته نباشد

 یکوانتوم ع  ین وقاید همیشاکه افتادند ن فکر یبه ا، گذردیم یچه در سطح کوانتومآن

 «. 2ن مسئله شکافته شودیپس بهتر است ا م؛یار داریاخت ی  نشان دهد ما آزاد

                                                           
 است معتقد تیعل به" یطیشرا هر تحت" که یکس یبرا یعنی 1 

 اریاخت مورد   در یفلسف یهانهیزم یرو که یدگاهید هر...است شده حذف کیزیف ن  یقوان از کال   سم،ینیترمید: گفت 1955 در نگتونیاد آرتور 2 

 .میشو متوسل کیزیف به آن ه  یعل میتوانینم م،ینیبرگز

 آزاد ۀاراد است ممکن زین هااتم ،دیبگو تواندیم حال زمان در کوانتوم ۀینظر تاآنجاکه: گفت نیچن" ماده لیتحل" کتاب در 1942 در راسل برتراند

 .باشند محدود ،انتخاب نیچند از یکی به اما ؛باشند داشته

 در من که برسد نظر به است ممکن: نوشت "علم و مذهب" کتاب در وا. کرد دیترد سمینیترمید طرد در و برگشت دهیعق نیا از یزودبه راسل اما

 هانیا یدو هر واقع، در اما. اریاخت ضد بر سپس و امکرده استدالل سمینیترمید ضد بر ابتدا در که امشده یناسازگار نیا مرتکب ،حاضر فصل

 کی ،یعمل لحاظ از نیبنابرا و ستا علم ۀجوهر ،میدید کهچنان ،یعل   نیقوان یبرا کاوش. فراترند یتجرب دییتأ حد از که هستند یکیزیمتاف یتزها

 افتهی را هاآن عمال   هآنکمگر هستند یعل   ن،یقوان دیبگو که ستین مجبور اما ؛ردیبپذ کارآمد ضفر کی عنوانبه را سمینیترمید همواره دیبا علم طالب

 کارگر یعل   نیقوان ،حوزه کی در که داندیم حققم طوربه کند اظهار که است نیاترنابخردانه اما ؛کند نیچن که ستین عاقالنه واقع در و باشد

 مجوز هک ستین یکاف ۀانداز به وقت چیه ما دانش چون ،ینظر لحاظ از. یعمل لحاظ از هم و است نابخردانه ینظر لحاظ از هم ،حکم نیا. ستندین

 بردیم نیب از را کاوش به رغبت ،ستندین کارگر حوزه کی در یعل   نیقوان نکهیا به اعتقاد که نستیا لشیدل یعمل لحاظ از. باشد ینظر اظهار نیچن

 کامال   هااتم در رییتغ ندیگویم که شودیم مربوط ییهاآن به هم ،من نظر به نابخردانه ۀجنب دو نیا. کند یریجلوگ نیقوان کشف از است ممکن و

 یتجرب همواره دیبا علم ،متقابل تیجزم نیا با ییارویرو در. هنددیم یرا اریاخت به هفکران کوته که ییهاآن به هم و ستین (یستینیترمید)ینیتع
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 یهادهیدر مورد پد ،الوجودواجب باشدامکان داشته یکنیفکر م یعنی »ناباور: 

 در یدخالت ،سازشنیمیعنوان انبه و نه ،هاعلت ۀسرسلسلعنوان بهنه  ،یکوانتوم

 ،الوجود همکه بدون واجب یکنیپس اعتراف م …ار خوبیبس؟ نداشته باشد خلقت

 «. ها ممکن استدهیپد خلق شدن  

یفقط م. ردیدو حالت صورت گ نیتواند خارج از ایم یزیم چیگویمنمن  : »مؤمن

 ۀمسئل یشکلکه به افتدیب یاتفاق یسطح کوانتوم در ا ممکن استیخواهم بدانم آ

نهفته  ییدر جا ید راه حلیاما شا ؛توست جانب  ظاهراً حق به. ار را حل کندیجبر و اخت

 «. میتوجه بوده باشیباشد که ما به آن ب

 ،ظواهر میمتوجه شد ،الکترون از دو شکاف عبور   ش  یدر آزما ،اشدادت بیاگر  »ناباور: 

به آن صورت که تاکنون تصور  ،ن الکترونهمچو یا جسمیه گوک ن داردیت از ایامر حکا

مشخص و سرعت  و مکان   مشخص با حجم   یا جسمیگو. وجود ندارد ،میاهکردیم

 یاساچمه ۀلگلوک ین همچوو  کندیحرکت م یمشخص ۀنقط یسوکه به مشخص

تمام  در  "ک الکترونی وجود   احتمال  "از  یبلکه انگار موج ست؛ید در کار نینمایعمل م

و  کندیجاد میموج ا دوکند و یم عبوراز هر دو شکاف  ،ن موجیا. کندیفضا حرکت م

 یت نموده و در نقاطیگر را تقویکدی یدر نقاط؛ ندینمایبا هم تداخل م ،ن دو موجیا

 ۀصفح ازکنند که در کدام نقاط یمشخص م ،نیچننیا. کنندیحذف مگر را یکدی

 احتمال   ،یشتر باشد و در چه نقاطیالکترون ب یی  احتمال برخورد و خودنماتکتور، ید

 «. ا اصالً وجود نداشته باشدیو  الکترون کمتر باشد یی  خودنما

دش را ظاهر خو نقطه کیاز شیدر ب، الکترون تکک یست که یا ممکن نیآ »مؤمن: 

احتمال  یعنی؛ وجود دارد یشماریحال احتمال حضور الکترون در نقاط بهربه؟ کند

 کیاز شید الکترون در بیچرا نبا. از صفر استشیب یشماریدر نقاط ب ،حضور الکترون

 ود مقابل   ۀواریبه د نقطه کیاز شیدر ب آبکه امواج  یشکلهمانبه ،ظاهر شود نقطه

 «کردند؟ یخورد مبرشکاف 

که ممکن است  نقطه همهنین ایاز ب ، الکتروننامشخص یقیطربه ،ایگو : »رناباو

کم   با احتمال   نقاط   یگاه. را انتخاب کند یکید یبا، ها نشان دهدخودش را در آن

                                                                                                                                                                                           
 یمهد دکتر-معاصر کدانانیزیف یفلسف یهادگاهید از یلیتحل. )ینکارا نه و بکند یاثبات نه کنندیم زیتجو یعمل شواهد که آنچه از شیب و بماند

 (                441-449ص دوم چاپ-یگلشن
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یا انتخاب مربرخورد  اد  یز با احتمال   نقاط  ، مواقع شتر  یاما ب؛ کندیانتخاب م برخورد را

 . کند

 ،نقاط ۀیگر در بقید، را انتخاب کند دار شدنیپد یبرانقطه  کی، نکه الکترونیا حض  مبه

 «. نخواهد شد ظاهر

ا همان یموج  ۀ. دامنو دامنه است سرعت بسامد، طول موج، یدارا موج، هر »مؤمن: 

 و تابع   کندیر مییزمان و مکان تغ بر حسب  ، که امواج آب در مثال تو داشتند یارتفاع

 ن امواج  یا ایآ. دهدیرا بر حسب زمان و مکان م هدامن رات  ییتغ کهاست  یبعتا ،موج

 «؟ را دارند  مذکور ات  یخصوص نیا ،هماحتمال 

ماده را  حضور   احتمال   ی  ا بزرگیاست که دامنه  یتابع، نگریشرود موج   ۀمعادل »ناباور: 

 یهادهیدپ یخوبن معادله بهیا. کندیرات زمان و مکان مشخص مییبرحسب تغ

 «کند.یم ینیبشیدقت آنها را پدهد و بهیح میرا توض یکوانتوم

، شودیان میست که الکترون کجا نمایمشخص ن "ما" یا فقط برایآ … نمیبب »مؤمن: 

نست که یمنظورم ا؟ دهدیالکترون کجا خودش را نشان مکه ست یا ذاتاً مشخص نی

مکان الکترون  ی  نیبشیما در پ توان  محصول عدم ، ت در مکان الکترونیقطع ا عدم  یآ

 ی  نیبشیها و پدهین پدیح  ایتوض ی  راحت یبرا ،"احتمال امواج  "و اصوالً ما از  است

به عنوان  یزیچ ا واقعاً ی، میکنیاستفاده م یب آماریک تقریهم با آن، الکترون حضور  

 «؟ زندیکه در فضا موج م وجود دارد "حضور ماده احتمال  "

به  ل بودیشتر متمایب شدید میشا شد،یامواج مشاهده نم ی  اگر طرح تداخل : »ناباور

 یچ موجیهم" و "یکن ینیبشیمکان الکترون را پ میتوانیم که نمین ما هستیا" :کهنیا

 ."واقع وجود ندارد از احتمال در عالم  

در  از احتمال یجواقعاً مو"که نیما را به باور  ا م،ینیبیم یتداخل طرح   کیکه نیا اما

در . دهدیسوق م کندیجاد میطرح تداخل را هم ا یحت" که ت وجود داردیعالم واقع

 «قرار است.نان گفت که داستان از چهیتوان با اطمیمجموع نم

 ۀمسئلممکن است  یموکوانت ن مشاهدات  یا دفالسفه فکر کردن یچرا بعض »مؤمن: 

 «؟ ح دهدیار را توضیو اخت یآزاد

 . اریخ بحث جبر و اختیگردد به تاریه برمیه قضک کنمیمن فکر م : »ناباور
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 یریتقد شبه جبر ،ینیتع جبر ،یریتقد جبر

ه سرنوشت ما از قبل ک اندکردهیم از مردم فکر یاریبس ن االن،یم و تا همیاز قد

 ین باوریکه چن یکسانم. ین سرنوشت را نداریز از ایتوان گر و ما مشخص شده است

یو نم ما مشخص است اجل   ،اصطالحا بهیزمان مرگ  کنندیگمان م ،داشته و دارند

ما  یبرا یچه اتفاق، یمکانو چه یزمانکه در چهنین ایهمچن؛ میم از آن فرار کنیتوان

، میبشو یجور آدمکه چهنیا؛ ستیهم از آن ن یزیو راه گر ن استیمع ، خواهد افتاد

 یروهاین یاز سو" ریتقد"ن یطبعاً ا. ن شده استییما تع یاز قبل برابد،  ایخوب 

  شود:یگفته م از سوره نساء 519ه یمثالً در آ؛ شودین مییو خدا تع یآسمان

بین  ب ْین  ذل ک  ال إ لي  ْبذ  ذ  بیالً  هؤ الء  و  ال إ لي م  ْن ي ْضل ل  الل ه  ف ل ْن ت ج د  ل ه  س   هؤ الء  و  م 

) نه در  ندیهاآن یها ، و نه سونیا یهستند که نه سو یهدفینها افراد بآ : یعنی

 یهر کس را خداوند گمراه کند ، راه( و  ، و نه در صف کافران صف مؤمنان قرار دارند

  .افتی یاو نخواه یبرا

 «. م وجود داشته استیاز قد، از جبر ین شکلیباور به چن

 «. د استییمورد تأ هم در قرآنسم، ینیترمید این یتوان گفت که تعیپس م »مؤمن: 

 از ا مردمانیو  د قرار گرفتهییکه در قرآن مورد تأ ی. جبرستیطور ننیا ؛نه »ناباور: 

که  یهم بداناگر یتو حت، یری" است. در جبر تقدیریجبر  تقد، "آن باور داشتند بهم یقد

تو،  تو و تالش   خواست  . یزیاز آن بگر یتوانینم، ت مقدر شده استیبرا یزیچه چ

 یروهایشکل از جبر، ممکن است ننیدر ا .در فرار از آنچه مقدر شده ندارد یریچ تأثیه

هم دن به خواست  خودشان استفاده کنند، ممکن یز در رسی، از تالش تو نیآسمان

پا زدن  تو، کار خودشان را بکنند تا آنچه خواسته وهست بدون  توجه به تالش و دست

، یریجبر تقد .وجود ندارد یشمولق و جهانیقاعده و قانون  دق یعنیند، همان شود؛ ا

ر یتقد. خ دهدما ر ۀخواست ا برخالف  یما و  ۀخواستتواند مطابق یم ست کهیجبر همان

 . اتفاق افتد کراه  ما رغم ایعل تواندیم

هر  در وقوع  م" یمستق ی"به شکلخدا  باور به دست داشتن   زم  ، مالیجبرن یباور به چن

ن گلدان است یدر ا که یان غنچهیکه انیا تواند در مورد  یخدا م یعنی؛ ستیادهیپد

قابل  ،ا نهیه باز خواهد شد و کنیپس ا؛ ردیم بگیتصم ماً یمستق ا نشود،یفردا باز شود 
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کند  امرفردا ، دن به آنچه که مقدر کرده استیرس یممکن است برا. ستین ینیبشیپ

 .کند باز نشود امرو ممکن هم هست که ؛ باز شود ن غنچهیا

ز در دست یچد و همهها وجود نداردهین پدیب یمشخص ۀدگاه، قانون و ضابطین دیدر ا

د دست یبا، را عوض کند رشیتقدبخواهد  یاگر کس. ستیآسمان یروهایا نی ن وایخدا

 آن، یی  دعا یمعنا،به گفتن" شاءهللاان، "دگاهین دیدر ا. همان آسمان شود به دامان  

حاضر را  حال   ط  یشرا ۀهماگر  توکه چرا، کندیدا میمعنا پ، ن غنچهیا باز شدن   یبرا

ینم رای، زا نهین غنچه باز خواهد شد یفردا ا یکن ینیبشیپ یتوانیهم نمباز، یبدان

 ز در دست  یچهمه ،یریدر جبر  تقد. ا نهیخدا به باز شدن  آن تعلق گرفته  ۀاراد یدان

آنچه مقدر . "ستین ینیبشیقابل پ"هم  یآسمان یرویخواست  ن و ستیآسمان یروین

 «. ستیتنها در علم اله، شده

یدم چه میفهم »ه گفت: یاز چند ثانپس. ره شده بودیخ داخل گلدان ۀغنچبه  مؤمن

 :یکنیم میتقسممکن  دو نوع  به . تو جبر را ییبگو یخواه

 "یری"جبر تقد یکی

 "یستینیترمید "جبر یگریو د

 یپدریپ یهادهین پدیب یمشخص ۀن و ضابطی، قوانینیا تعی یستینیترمیدر جبر د

 ینیبشیدقت پنده را بهیآ یتوانیم ،یباشحال خبر داشته حاکم است و تو اگر از

تواند در یم، تو "خواست  "ن یا، ینخواها ی یرا بخواه یزیو اگر چت ،یاز طرف. یکن

و آنچه را که  ر بگذاردیتأث یینها ۀدیپد ی  ریگو در شکل ردیقرار گها دهیپد ۀسلسلن یب

 .ر دهدییز تغین یاکرده ینیبشیپ

ن یچه ااگر، ر بگذاردیدهد تأثیتواند در آنچه رخ میخواست تو م، یستینیترمیدر جبر د

ر خواهد یتأث یینها ۀدیپد ی  ریگتو چگونه در شکل ن خواست  یو ا یخواهیکه تو چه م

 «. ن استیاز ازل مع یهمگ، تداش

 ماً یز مستقیچاگر همه یحت، یستینیترمی. در جبر دطور استنیقاً همیدق »ناباور: 

 ، موجبیپدریپ یهادهین پدیب "ی  قانونمند، "باشد سازشنیمیان الوجود  مخلوق واجب

ر ییالوجود هم نتواند آنچه را که از ازل خواسته است تغآن واجب یحته ک شودیم

تواند یم ،دست آوردرا به یکنون ۀلحظکس که موفق شود تمام اطالعات هر. دهد
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 ی  ، به معن"شاءهللاان" گفتن ،یستینیترمی. در جبر دکند ینیبشینده را با دقت پیآ

 .  نده چه رخ دهدیدر آ کندین میهاست که معدهین پدیب و ضوابط   ندارد معنا آن، یی  دعا

چه مقدر و هر ستیها مؤثر نمعلولوعلت ۀریدر زنج لزوماً تالش ما ، یریدر جبر تقد

تالش ما را ل و اراده و یتواند میخدا م ر  یو خواست و تقد شودیم ،بشودکه باشد 

 ۀریاز زنج یبخشتالش ما ، یستینیترمی؛ اما در جبر داثر کندیعامدانه پس بزند و ب

 ما هم مرتبط و عمل   اراده ،لیتواند به میم، خواهد داد یو آنچه رو هاستدهیپد

 «.باشد

 دادندیه احتمال مک دارد یافالسفه یریگجهیبه نت یربطن چهیحاال ا »مؤمن: 

  «؟ داشته باشد اریاخت یبرا یحلکوانتوم راه

با  یاریبس، موکوانت ۀینظر ی  ریگاز شکلشیپ و کیزین فیاز کشف قوانپس »ناباور: 

تابع  زیما ن یهاو ارادهال یام ند کهدیجه رسینتنیبه ا ،عتیطبحاکم بر  ضوابط   ۀمشاهد

 ینیبشیت پیو قابل ن هستندیاز قبل مع، یادهیهمچون هر پد ،ک بودهیزین فیقوان

 یستینیترمی. جبر دگرفتند یستینیترمید جبر   یبه معن ن رای  ن تعیشان ایا. دنشدن دار

فالسفه قرار  یه مورد بحث بعضک از جبر بود یتنها شکلباً یتقرسم، ینیترمیا همان دی

  شد.یز به عنوان شاهد  آن محسوب میک نیزین جهانشمول فیو قوان گرفتیم

 یکی، م نمودیو چه اراده خواه م کردیل خواهیما چه م ش معلوم استیا از پیکه آنیا

یک نسبت میزیعلم ف یهاافتهیبه  فالسفه یبود که بعض یمهم یاز دستاوردها

د یو تأک دانستندیک میزین فیو مشمول قوان یدما، ما را هم هن و مغز  ها ذآن. دادند

 . آن داشتند یرو یادیز

 نشان دهند یشکلکه اگر به کردندیفکر م زیار نیاخت یآزاد داران  طرف ،یاز طرف

موفق به ، باشدسم ینیترمید در یخلل، یو ذهن یزمغ یندهایفراسطح  امکان دارد در

 .شوندیه ماراد یبازگشت به آزاد

تصور ، یکوانتوم یدادهایدر رو اتفاق و تصادف ی  ابیو راه کوانتوم یتئور یهاافتهیبا 

 ،یکوانتوم یدادهاین رویا و اگر استآمده دیپدسم ینیترمید در یلل مهمخشد که یم

و ؛ ما از ازل معلوم است ۀتوان گفت ارادیگر نمید، ل باشندیدخما  ۀاراد ی  ریگدر شکل

 ینیبشیکه قابل پ یااراده؛ دانستندیآزاد م ۀارادبه  بازگشت یبرا یراهن را یا

 «. نباشد
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 «؟ درست است .دا شدیپ یپس باالخره راه »مؤمن: 

ه ک را ثابت کند یااراده ی  تواند وجود آن آزادین راه میشود گفت که اینم »ناباور: 

 «. الوجود حذف شوداجبت ویو مسئول ندازدیانسان ب ۀعهدز را به یچت همهیمسئول

 « ست؟یچاشکالش  چرا؟ »مؤمن: 

ن یابه، شودیوارد م یکوانتوم یهادهیپد سطح  که احتمال در  یوقت …نیبب »ناباور: 

تصادف و اتفاق است که ، باشد 1x در مکان یالکترون، 1t ۀلحظست که اگر در یمعن

 «. افت شودی نقطه الکترون در کدام ،2t ۀلحظدر کند ین مییتع

داشته را  1t ۀلحظدر  حرکت الکترون اگر ما مکان و سرعت و جهت   یعنی »مؤمن: 

 « در کجا خواهد بود؟ 2t ۀلحظم که الکترون در ین کنییتعدقت بهم یتوانیم نمیباش

ق و یدق م هم سرعت  یتوانیما نم ،زنبرگیها ت  یقطع عدم   البته بنا به اصل   »ناباور: 

رممکن یکه غنیاما گذشته از ا؛ میدست آوربه 1t ۀلحظا در ق الکترون ریدق مکان  هم 

گاه یاصوالً جا، میدست آوربه زمانهم، ک لحظهیدر  را الکترونمکان و سرعت  است

هم  تو الوجود  واجب ییگو یعنی؛ از احتمال است موجک یتابع ،  2t ۀلحظالکترون در 

ا یو  ندبنشادر کجا  2t ۀلحظرا در  الکترونند یتا بب 1ندازدیاس بت ،نیشتیان ل  قوبه  ،دیبا

 «. در کجا خلق کند

وجود خواهد را در کجا به الکترون تواند بداندیالوجود هم نمواجب یعنی »مؤمن: 

 «؟ آورد

که ظاهراً استنیمهم ا. تواند بداندیا نمیتواند بداند یم که او میندار یکار »ناباور: 

، ستین یبعد ۀدیپد ۀتامعلت،  1xدر مکان  1t ۀلحظ الکترون   یعنی، کی ۀشمار ۀدیپد

 بود که ک مکانیفقط  یعنی ؛بود ینیبشیقابل پ "دهیک پدیفقط "، که اگر بودچرا

یم نگریموج شرود که تابعیحالدر؛ دا کندیتوانست در آن حضور پیم 2t ۀلحظ الکترون  

 که حضور  نیو فقط احتمال ا تواند مشخص باشدینم 2t ۀلحظد مکان الکترون در یگو

                                                           
 را کار نیا خواستیم او اگر. کندیم یباز نرد خداوند که ندارم باور هنوز من: نوشت 1994 در( F. Reiche) کهیرا به یانامه در نیشتیان 1 

 .میبگرد نیقوان دنبال به مینبود مجبور اصال   ما صورتنیا در. دهد انجام طرح کی با را قمار یباز نکهیا نه کرد؛یم کامل طور به را آن بکند،

. ستین یواقع ئ  یش هنوز آن، که دیگویم من به یدرون یروین کی اما است؛ رومندین مطمئنا   ،یکوانتوم کیمکان: بود نوشته بورن به 1941 در او

 ( 195-192ص-یگلشن یمهد دکتر-معاصر کدانانیزیف یفلسف یها دگاهید از یلیتحل.) کندیم یباز تاس( خدا)او که امنشده قانع من حالهربه

 .رفتینپذ را کیزیکروفیم جهان بر شانس تیحاکم عمر، انیپا تا نیشتیان
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 کم   ات  به اطالع ین ربطیا. دست آوردتوان بهیمرا  شتر استیب یدر چه نقاط الکترون

 . ندارد 1t ۀلحظما از 

ل   ۀ، رابطیظاهراً در سطح کوانتومکه نیخالصه ا ت یعل و وجود نداردها دهین پدیب یع 

سم را ینیترمید ،هامعلولوعلت ۀریزنج کهیشکلآن یعنیآن،  ی  ستینیترمیبه شکل د

 . زدیریفرومکرد، یجاد میا

ها هین نظریا ایو آ اندکردهطرح ن مشکل یحل ا یبرا ییهاهینکه دانشمندان چه نظریا

که با فرض استنیهم است اما م یآنچه برا. ستیمورد بحث ما ن، ا نهیاند کارآمد بوده

سم در سطح ینیترمیو د شود یکوانتوم یدادهایرو وارد   ، ذاتاً تصادف و احتمال نکهیا

 ۀشمار ۀدیست که علت پدین کی ۀارشم ۀدید قبول کرد که پدیبا، زدیفرو بر یکوانتوم

ل   ۀرابطها دهیبلکه پد؛ دشویم دو  یدر سطح کوانتوم یقیدق ۀضابطو  ندارند یع 

 . ستیرار نبرق

 یتین وضعیح چنیتوض یالوجود براهمچنان از حضور واجباگر قرار باشد  یعنین یا

 "هاعلت ۀسلسلسر" تنها عنوان  ، الوجودم که واجبیقبول کن میمجبور، میاستفاده کن

 ،سازشنیمیانک یهمچون د یبر سرسلسله بودن، باعالوهبلکه ، کشدیمندک یرا 

. جاد کندیا دادها رایرد که رویم بگیشود و رأساً تصمکار بهلحظه دستخودش هر

را کجا خلق  ، الکترونلحظهبار و در هرهر، ردیم بگید تصمیالوجود است که باواجب

تواند یالکترون مگرچه در مورد هر تک یعنی؛ ستیهم دستش باز نالبته چندان. کند

 یاگونهد بهیبا مجموعراما د، کند خلقه خواست کجا هررا آنرد و یبگ یمیهر تصم

نگر یموج شرود ۀمعادلاز  یه انحرافک ،ردیم بگیها تصماز الکترون یادیتعداد ز ۀدربار

 دیاز آب درآ یاگونهبهگر ید ن  یادیها و ذرات بنالکترون ی  ریقرارگ ند  یبرآو  نداشته باشد

مند و قابل و ضابطه یستینیترمیز دیچهمه ،یکوانتوم باالتر از سطوح   که در سطوح  

 «. دینظر آبه ینیبشیپ

 «؟ ا نهیشود یحل مجبر  باالخره مشکلخوب...  : »مؤمن

که استنیجه اینتتنها ،که اشاره شد یشکلبه، سازشنیمیبا فرض دخالت ان »ناباور: 

 یستینیترمیو از جبر د نباشند ینیبشیقبل قابل پاز ما  یهاارادهال و یام ،اگر هم

 کرد ینیبشیتوان پیچه نماگر یعنی؛ محکوم خواهند بود یریبه جبر تقد ت نکنند،یتبع
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شن یمیان خواست  محصول ، میچه اراده کناما هر، م کردیرا اراده خواه یزیکه چه چ

 .ساز است

 میحذف کن یهم در سطح کوانتومساز را شنیمیان ،یفلسف ی  ک بازیعنوان  ا بهیحاال ب

 "اسیمق"بزرگ در جهان   یکوانتوم یهادهیر  پدیکردن  تاث ن  اغراق، به بزرگیبو با ذره

م یها تعماراده بودن   یبه تصادف را یکوانتوم یدادهایبودن  رو یتصادفو م یدست بزن

 «. ستا جه همانینت. کندینم یباز هم فرق د کهیم دیخواه .میده

 «؟ کندینم یچطور فرق »مؤمن: 

چه اگر معلوم باشد االن به ، ش در کار نباشدچ نوعیاز ه یتیچ علیه یوقت »ناباور: 

معطوف به  من ۀارادا یو آ خواهم کرد چه اراده ،بعد ۀلحظست که یمعلوم ن، دارم لیم

سطح  تصادفات   محصول   من ۀاراد میکه فرض کردچرا، ا نهیمن خواهد بود  ل  یم

نداشته  ،شایقبل ۀدیپد یعنی ،من ی  فعل ل  یبا م یمیمستق ۀرابطو  باشد یکوانتوم

ممکن  ییجا طور که الکترون در هرهمان، تواند باشدیم یزیچمن هر  ۀ. ارادباشد

 . که قبالً کجا بوده استنیق با ای، بدون ارتباط دقاست خلق شود

که  یدبع ۀدیاما پد؛ را بنوشم ین چایل دارم ایکه ماستنیاول ا ۀدیپد: عنوان مثالبه

کارم که خود کنمیم من اراده و مثالً  شودیملق خ یبه شکل تصادف، من است ۀاراد

 . طرف پنجره پرتاب کنمرا به

همراه با  ار  یاخته ب تنها منجرنه، یکوانتوم یایاز دن حلراه   ستن  ج   هک ینیبیم

 که شودیم یریخته از جبر تقدیلجام گس یشکلبلکه منجر به ، شودیت نمیمسئول

م. ی" بگذاریریتقدشبه   جبر  "م نامش را یتوانیم ،میساز را هم حذف کنشنیمیاگر ان

جبر  ه  ی، شبکرد ینیبشینده را پیتوان آینظر که در آن نمنیاز ا یریتقدجبر شبه

ز سر از عدم یچتواند بداند چهیالوجود هم نمن نظر که واجبیز است و ایریتقد

شیقابل پ ،زیچ چیه ن نوع از جبر،یدر ا متفاوت است. یری، با جبر تقدبرخواهد آورد

الوجود از دست  واجب یحت، بلکه از دست ما خارج استتنها نهز یچو همه ستین ینیب

 «. هم خارج است

 «؟ توجه نکرده بودند یها که گفتنیآن فالسفه به ا یعنی »مؤمن: 

 وقوع   حاصلشرا که سم ینیترمیبودن  د هادانم که آنیمن فقط م ؛دانمینم »ناباور: 

و  گرفتند اراده ی  عدم آزاد ی  معنبه، بود " ینیبشیانتخاب  ممکن و قابل پک یفقط "
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 جه،یدر نت و ک انتخاب  ممکنیش از یب" وقوع   احتمال   حاصلشکه سم را ینیترمین  دنبود

 یت اخرویمسئول ۀد مسئلیشا. اراده گرفتند یآزاد یبه معن بود،" ینیبشیقابل  پریغ

م یکنیم یجزا بررس ا نبودن  روز  یموجه بودن  له را از منظر  ما مسئ ها نبوده.مد نظر آن

را  یاخرو ت  یمسئول ۀست که مسئلین یزیک انتخاب، چیاز شیب ن، احتمال  وقوع  یابنابر

روز  جزا را در خود  د راه  نجات  یآن انتخاب است که با نش  یآفر حل کند، بلکه شکل  

 ۀافسان یبرا یهیتواند توجیت نماز خلق یشکلچیم که هیدیداشته باشد؛ اما د

 ارائه دهد. یجهنم و عقوبت الهوبهشت

 . ان نداردیاد بهشت و جهنم   یبرا یراه حل موکوانت ،حالهربه

 ....یریتقدا جبر شبهیو  یستینیترمیا جبر دی، یریتقدا جبر ی

محصول که ،چرایبنام یجبر  عل   یتوانیاول را م یدو تا. یندار ن سهیاز ا یراه فرار

ت یکه اگرچه محصول عل، چرایبنام یعل  ریجبر  غ یتوانیرا م یت هستند؛ و سومیعل

کند یجاد میخود ابهو خود یتصادف طور  چه بهاز آن یراه  فرار حال،هرست، اما بهین

 ست.ین یگریچکس  دیجاد کند، با ما و با هیهرآنچه ا ت  یوجود ندارد و مسئول

 زیچو همه ستین یعل   ۀلزوماً رابطجه، یو اراده و عمل و نت لیمن یب ،یریدر جبر تقد

ز، یچ. علت همهشودیجاد میاضابطه یب یشکلساز، بهشنیمیان الوجود  توسط واجب

بعد از الف، ب  یگاه .ستین ینیبشیقابل پ ،قبلز ازیچچیهو  ساز استشنیمیان

یدن  الف نمید. با دکنیلق مر از ب خیغ یگریز دیبعد از الف، چ ید و گاهکنیخلق م

 .ا نهی وجود خواهد آمدتوان مطمئن بود که ب به

اما  ،رابطه وجود دارد، جهیو نت ل و اراده و عملیمن  یب ،ینی  ا تعی یستینیترمیدر جبر د

 ینیبشینده را پیتوان آیم ،حال کامل به زمان   و با علم  ن هستند یاز ازل مع یهمگ

نباشد. اگر  یتواند عل  یمباشد و  یتواند عل  یم ،ن نوع از جبریا ها دردهیپد ۀرابط. کرد

ست یها، عل  دهین پدیب ۀها باشد، رابطمعلولوعلت ۀسلسل ود فقط در راس  الوجواجب

دهیپد ۀعمل کند، رابط "مندضابطه ی  سازشنیمیان"الوجود فقط به روش واجب و اگر

یدن  الف میشود و با دیلف، ب خلق مشه بعد از ایحال همهرست؛ بهین ی، عل  ها

 کرد. ینیبشیوجود آمدن  ب را پ، بهیدرستبهتوان 

ها دهی، پدمیت رد کرده بودیتر با برهان علشیپرا آنالبته که  ،یریتقددر جبر  شبه

نه  آورند ویالوجود، سر از عدم برمواجبا با یو  یقبل ۀدیخود و بدون ارتباط با پدبهخود
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داند یکس نمچیهالوجود. واجب ینه برا ،هد آمدخواشیمعلوم است که چه پما  یبرا

از عدم برآورد، خود سر بهصورت خودهبآنچه وجود خواهد آمد. که پس از الف، چه به

 .جزا و پاداش گردد ت و استحقاق  یتواند موجب مسئولینم

 یز براین یراه ست ویفرار از جبر ن یبرا یست، پس راهیخلقت ن یبرا یگریراه  د

 «روز جزا وجود ندارد.  ی  ه عقالنیتوج

 ؟است برقرار کامل اریاخت و کامل جبر   نیب یزیچ ایآ

و  کامل برقرار باشد ار  یکامل و اخت جبر  ن یب یزید چیشا یکنیا فکر نمیآ : »مؤمن

 «؟ باشندن یجبر یکنیها هم که فکر مقدرآنما  یهاال و ارادهیام

 «؟ الوجودم و هم واجبیباش نمااعمال مسئول   هم ما یعنی »ناباور: 

  « بله : »مؤمن

هربه؟ خدا %11و  میما مجازات شو %11، هر گناه یبرا یعنی »ناباور با خنده گفت: 

، مسئول خلق  شردر  زیناو؟ گرنههم مقصر است ،م ما، او حال در هر اراده و عمل  

ست که به ین ین راه حلیرد. در واقع، ایر  مطلق" لقب بگیتواند "خ   یگر نمیاست و د

 «درد  تو بخورد.

ن یامان غم هم  وکه م یستیمدار ناستیما س باش کهتوجه داشته»ناباور ادامه داد: 

یهابه خانه یخوش و راض با دل  ، یاریو اخت یرجباز ، اعم م تا همهیبزن یباشد حرف

معما  میخواهیو م میکنیصحبت م یما فلسف. د نه کباببسوز خینه سو  شان بروند

 م. یتش را جلب کنیا رضام تیباج بده یست به کسیقرار ن. میرا حل کن

تمام و کمال و نه نصف و طور به، یادهینکه هر پدیو آن ا شتر نداردیجه بیک نتیت یعل

ده یو کمال، پد ما هم، تمام ۀاراد. ن استیچن ،ما هم ۀارادو  مخلوق علتش است، مهین

 «  .باشدیو مخلوق علتش م است

در  آهستهآهسته را یفنجان چا کی ناباور. سکوت کردند یقیدو دقاهر و ناباور مؤمن

 مؤمنو رو به  گذاشت ینعلبک یفنجانش را تو.  دینوش کردینگاه م رونیبه بکه یحال

 «؟ ابدید ادامه یبا بحث یکنیفکر م »: کرد و گفت
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 باشد؟ داده اریاخت به اذن الوجود واجب است ممکن ایآ

اذن داده  ما هب خدا ممکنست د بتوان گفتیکنم که شایمن فکر م! البته ه؛بل »مؤمن: 

 یداند که ما چه انتخابیو مم. ایم رأساً و مستقل از او به انتخاب دست بزنیبتوان باشد

 «م. یو اراده کنااز به یتا بدون ن هاجازه را به ما دادن یا یول، م کردیخواه

با تمام مقدمه ،یچه گفتآن یکنیفکر نم »و گفت:  ناباورانه به مؤمن نگاه کرد ناباور

که نیارف به ص   دهیپد یتو گفت؟ در تضاد است یشرح دادت یعل یرابکه در ابتدا  یا

چگونه ، امده باشدیوجود نو به نباشد هنوز یادهیاگر پد. از به علت داردین ،ده استیپد

 ؟ دوجود آور  آن اجازه داد که خودش خودش را بهتوان به یم

و درست هم کرد؛ عدم صحبت  ۀدربارتوان ینم؛ توان به عدم اشاره کردینم یگفت

را از عدم  یکار ۀاجازا ی توان به عدم اجازه دادیشود گفت که نمیم . اکنونیگفتیم

نکه بتوان به آن اجازه داد خودش خودبهیاچه رسد به،  وجود نداردعدم اصالً . گرفت

 «. ا نگذاردیگذارد  یهست ۀخود پا به عرص

که  همن گفتم خدا به انسان اجازه داد. من نگفتم خدا به عدم اجازه داده »مؤمن: 

 «. خودش انتخاب را انجام دهد

از اجازه دادن " مفهوم  ن یا یبرا یسمیمکان یمنطقاً بتوان یکنیا تو فکر میآ »ناباور: 

 ؟ سربرآورد تیخارج از قانون  عل یدیجد حالت  که در آن  یمطرح کن" خدا یسو

ده را یک پدیالوجود و ن واجبیب ۀرابط ،یو با ترفند یقیبه طر یبتوان یکنیا فکر میآ

لت بدون دخا یادهیکه بشود پد را در نظر گرفت یتوان حالتیا منطقاً میآ؟ یقطع کن

وعلت ۀسلسل در سر  نه الوجود واجب ،که در آن یحالت؟ جاد شودیالوجود اواجب

ست د ،سازشنیمیماً و همچون انیمستق و نه ردیقرار گده یپدبه آن  یمنته یهامعلول

 ؟ده بزندیآن پد خلق  به 

که منطقاً  میالوجود شدک واجبی وجود   دامان  بهرو دستاز آن باش که ماتوجه داشته

ا بدون ارتباط با یو خود بتواند خودبه یادهیاست پدممکنریغ: میدیجه رسین نتیابه

خارج از  یادهین امکان وجود دارد پدیکه ا ییحال اگر تو بگو. دیوجود آالوجود بهواجب

ست که تو یمعننیابه، الوجود داردواجب ۀاجازاز به یتنها ن ،نیو ا دیوجود آبه ن قانونیا

جهان و  کیا یده و یپدک ی وجود آمدن  به امکان  الوجود هم واجب بدون وجود   یقبول دار

 . وجود دارد ،متعدد یهاا جهانی
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که به را  دهیپد کیو  ممکن را صادر کندریک امر  غیوقوع  ۀتواند اجازیالوجود نمواجب

به  یازمندیاز ن، از داردین الوجودبه واجب، میرمستقیم و چه غیچه مستق، حالهر

 . معاف کندالوجود واجب

با  یک نوع بازیتنها "، الوجودواجب یاجازه از سو" عبارت   کنم که آوردن  یفکر م من

و واجب ت بشکندیاگر قانون عل یحت. ت را بشکندیتواند قانون علیو نم کلمات است

خودبه، اراده و اعمال ما، طور که قبالً گفتمهمان، کنار بکشد ش رایپاالوجود بتواند 

وجود آمدن به و باز هم ما مسئول   خواهند آوردز عدم برسر ا ،از به علتیخود و بدون ن

 .م بودیها نخواهآن

 ۀسلسله خارج از کنیو ا هاانسانبه الوجود واجب در مورد اجازه دادن  تو شنهاد یپ

ک ی شنهاد  یهمان پ ۀرمجموعیز، الوجود دست به انتخاب بزنندت و مستقل از واجبیعل

ت از یهمراه با سلب مسئول ار  یاخت"و امکان دادن به ت یعل دور زدن   یبرا سمیمکان

که  یسمیهر مکان ،گفتمتر شیپطور که همان. ین مطرح کردیازاشیه پک ست"  اخدا

. ت باشدیعلد در چارچوب یخواهد بود که با یسمیمکان ،تیدر نها، یشنهاد کنیپ

دهند یبلکه فقط شرح م، ت را دور بزنندیه علست کین نیشان اتیها خصوصسمیمکان

 «.جاد شودیا یینها ۀدیرند تا پدیگیهم قرار مسرپشت یبیترتها چگونه و به چهدهیپد

ما جبر را وجدان  ی، جبر است؛ ولیاستدالل منطق که محصول  استدرست »مؤمن: 

شیوجداناً با پکند، یکه جبر را اثبات م یکس. میکنیرا حس نمآن یعنیم، یکنینم

را آن یو با علم  حضور یراحتار، که ما بهیاخت ،حالنیکند. باایم یار زندگیفرض  اخت

 «ست.ین یم، قابل  اثبات  فلسفیفهمیم

ه داد و به مؤمن نگاه کرد، که یکف دستش تک یصورتش را به رو یاگونهناباور به

 ادامه دادن ندارد.  ی  گر انرژیرفته و دسر یزیاش از چداد حوصلهینشان م

 «م؟ یگویاست که منی؟ مگر جز ایکنینگاه م ینطوریچرا ا» مؤمن گفت: 

 یست. وقتیو احساس  اجبار و اکراه ن یگفتم که... منظور از جبر، جبر  روان» ناباور: 

من " ۀدیپد ،یگرید ی  رونیا هر علت بیا تصادف و یساز و شنیمیا انیعلل و  ۀسلسل

سازد، مسلم است که ی" را مدهمیمن انجام م" و "کنمین اراده مم"" و ل دارمیم

ل  یل، میار را وجدان کنم و با تمام  وجود حس کنم که میاخت دیبامن  ،یطین شرایدر چن



دارد؟ وجود رجب از فرار یبرا یحل راه کوانتوم کیزیف در ایآ ؛ اریاخت و جبر:  دوازدهم ۀهفت  

144 

 

چیدر ه ام بوده است.ل و ارادهیمن است و عملم هم مطابق  م ۀمن است و اراده، اراد

 . دان کنمار را وجیاختجز  ،د همینبا هانیک از ای

 :کهنیا یعنیار یاصالً اخت

 ؛ دارم لفل به ایمن م 

 ؛کنمیبه انجام الف م اراده من

 دهم.یالف را انجام م عملمن 

ل   جبر   جود الوتوسط واجب م،یمستقریا غیم یمستق ها،نم  ن یا ۀسد که هر یگویم یع 

" یالوجود فقط "مجبست که وایطور ننیت، ایرهان  علج  بیبنابر نتا .ندیآیوجود مبه ل 

طور است که نیکنم، بلکه ا یگانگیل"، احساس بی"مبه مرا خلق کند و لذا من نسبت 

ل دارم" را خلق ی"من م، یگذاریآن م یکه رو یا هر اسمیعت و یا طبی الوجودواجب

ل داشتن است خلق ی" را که در حال  میا "آگاهیا "من" یآن "نفس"  یعنی. کندیم

 یگانگی" خودت احساس بل  یچگاه نسبت به "میندارد که تو ه ین تعجبیراکند. بنابیم

 .یرون نپنداریاز ب یلیرا تحمو آن ینکن

، اگر هم یاندازد؛ باریک لفظ به دو معنا، تو را به اشتباه نی مراقب باش که کاربرد  

مام باً تیرا تقریشود؛ زین اشتباه را مرتکب میکه ا یستین یتو تنها کس ،نطور شودیا

 ن  یاند که در بنشان داده یبیهستند، اصرار عج یعل   جبر   که مخالف   ینیمتفکر

 یاکراه و انجام  کار ی  معنبه راجبر استفاده کنند و آن ی  روان یاز معنا ،مباحثاتشان

  « ست.یمنتف ،ست، پس جبرین نیند که چون چنیرند و سپس بگویبگ یباطن ل  یم خالف  

 «م فکر کنم. یآنچه تاکنون گفت ۀبعد به هم ۀجازه بده تا هفتام! اهخسته شد» مؤمن: 

 «بعد  ۀپس تا هفت»ناباور: 
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                                است الوجود واجب کار هم رورش  : زدهمیس ۀهفت
 

 «راتت چه شد؟ تفک ۀجینت» ناباور: 

مطالعه  یبرا یادیگذشته گرفتار بودم و نتوانستم وقت ز ۀمن در طول هفت : » مؤمن

 «م؟ یگر صحبت کنید یزهایچ ۀمان بگذارم. چطور است درباررامون بحثیو تفکر پ

 یشتریت فکر کردم و متوجه نکات بیج برهان علیهم به نتابرخالف تو، من باز» ناباور: 

 «شدم. 

 «؟ یگر چه نکاتید» مؤمن: 

که به یگرید ۀجیها، نتدهیعنوان طراح و علت  کل پدالوجود بهبا در نظر گرفتن  واجب

روراستنید ایآیدست م که در جهان واقع شده، معلول همان واجب یکه کل ش 

 الوجود است. 

ان یگر ادین اسالم و دیت باشد، چراکه در دیالوجود برهان علتواند واجبیتو نم یخدا

 خدا برشمرده شده است:  یصه برای، سه خصیدیتوح

 ر مطلق است. یخدا عالم مطلق، قادر مطلق و خ  

 «تواند مرتکب شر شود. یر مطلق نمیخ

هاست را دهیپد ۀالوجود، طراح و علت همواجب ین که گفتینم! ایصبر کن بب» مؤمن: 

رور و اعمال  بد   طراح   او یکنیاوست. چرا فکر م ؟ منظورم طراح بودن  یاز کجا آورد ش 

 ز هست؟ یما ن

رور باشد، نیا گر یز دیچکیز باشد، یآنها ن که طراح  نیز است و ایچکیکه او علت ش 

که طراح  نیاز به علت دارند،درست است؛ اما ایز نیآمشرارت یهادهیکه پدنیا است.

یکند که او میرا به ذهن متبادر م یمعننیالوجود باشد، از همان واجبیها نآن

ده یکند اما قصدش شرورانه بوده، پس شرارت آفر یطراح یگریز دیتوانسته چ

 «است.
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الوجود را متشخص تصور کنم و سپس قه مانند تو، واجبیخواهم چند دقیم» ناباور: 

ر  مطلق و قادر  مطلق یمطلق و خ شود خدا  عال م  یگفته م یوقت پاسخت را بدهم.

یمر هم دارد و یجز خبه ییهاکه انتخاب داندیمکه خدا تاسنیاش ایاست، معن

ر را انتخاب یدهد، لذا تنها خیر انجام نمیها را انجام دهد، اما چون جز خآن انتخاب تواند

د از یکه نبا یزیچ مستتر است؛ او ر بودن  یدر خ ،کردن یطراح یجا معنانیکند. در ایم

 «واجب الوجود سر بزند.

 «شوم.  یمنظورت نم متوجه» مؤمن: 

 ی  هاست اما طراحدهیپد وجود آمدن  علت  به ،الوجود، تنهام واجبیاگر قبول کن »ناباور: 

، بهکند نداشتهیکه خلق م ییهادهیدر انتخاب  پد یچ دخالتیو ه ستیار  او نها کدهیپد

انسته طرح  توینم کند. اوگونه خلق نیها را ادهیبوده که پد مجبور ست که او،یمعننیا

که  ا قانون  برتر از خودش بودهیبرتر  یرویک نیخودش مقهور   پسرا اجرا کند،  یگرید

رور و ایمجبورش کرده ا صورت، خود  نیها و افعال را خلق کند. در اال، ارادهین امین ش 

را آن یجز اجرا یاتر است که چارهک طرح  بزرگیاست، معلول  و آنچه اراده کرده، او

 ته.نداش

ن شده یش معیپک طرح  ازی ی  مجربلکه تنها،  ؛ستیمطلق ن گر قادر  یاو دب، یترتنیابه

تا او اجرا کند،  بوده است ن شدهیش معیپن طرح  ازیا یه، ولز نبودیچ چیاست. اگر ه

ک ین طرح، ینکه ایا ای ؟ن طرح، خودش از ازل بودهیاا یآد که یآیش میسؤال پدو ن یا

 را خلق کرده است؟آن یده بوده و کسیپد

طرح  خلقت  جهان و  یکیاند: از ازل بوده ین طرح از ازل بوده باشد، پس دو هستیاگر ا

و  ن طرح انجام دهدیا یجز اجرا یکار "توانستهینم"ه ک یازل ی، واجب الوجودیگرید

ن واجبیچن. ن طرح هم انجام دهدیا یجز اجرا یتواند کاریکه م "دانستهینم" ای

ر مطلق هم یو خ؛ ستیعالم مطلق هم ن ، بلکهستیتنها قادر مطلق ننه، یدالوجو

همچون  یازل؛ یطرح ازلک ی طبق هادهیجز علت پدست بهین یزیچ . اوتواند باشدینم

 .خودش

به علت داشته. یم ید علتیالجرم با، ده بوده باشدیک پدی ،ن طرحیا اما اگر

جز آن واجب یا کسی یزیچطراح، ن یا ایآ. شودیطراح گفته م، ک طرحی ۀبوجودآورند

  الوجود است؟
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، کنندیخدا اشاره م ها به علم  آن یوقت. دانندیمطلق م م  خود را عال   یخدا، نیموحد

د از یه باک دانندیشمار میب یهاطرحها و حالت یادانشه و یاو را صاحب اند ییگو

 یبرا یچ گواهیهبه ما ت، یعلن وگرنه در برها، را انتخاب و اجرا کند یکیها ن آنیب

نکه طراح ی، چه رسد به امیکنیبرخورد نممذکور،  یمعنابه، الوجودواجب دانا دانستن  

واجب ک عددی"حداقل" که استنیا، دیآیت درمیلکه از برهان ع یزیتنها چ. هم باشد

آن، ن که یو ا ا نهیعلم دارد  آن،که نیا. کرده است جهان را خلق یهادهیپد، الوجود

 . شودیجه نمین برهان نتیاز ا، کدامچیه، ا نهیدارد  یگرید یانجام کارها قدرت  

 الوجودواجب اشاره به یکه برا نمیبیمن صالح نم م کهیگویگر میک بار  دی...یراست

و ما همراه با  اشاره به اشخاص است یبرار "او" یکنم. ضماستفاده ر "او" یاز ضم

 یهادهیپد که مخصوص   ص راتشخ   ل و صفات  خصائ ۀ، همالوجودواجب وجود   اثبات  

که از  ندارد یلذا معنم؛ یکرداز او سلب ، هاستهمچون انسان یدودمحزمانمند و 

آن، غلط با  یی  آشنا ۀواسطبه  کهنیمگر ام ؛یاستفاده کن آن یبرا "یشخص ر  یضم"

 …میبگذرم. یرون کنیب از سر راآن متشخص بودن   م تصور  ینتوان

 یزیچ، کندید اجرا معو ب کندیم یشد و طراحیاندیاول م، الوجودکه واجبنیا

از آنجا ، ین مراحلیچن توان گفتیبلکه م؛ جه گرفتینت تیعلست که بتوان از برهان ین

 شود.  یآن طد توسط ینبا، الوجود استواجب گون شدن  ر و گونهیکه مستلزم تغ

، وجود داشته باشد یالوجوداگر واجب کهاستنیم اییم بگویتوانیکه م یزیحداکثر چ

ن یچن .ندارد یمعنآن یو دانش برا کندین کردن، خلق میبدون فکر و بدون سبک سنگ

و اگر شر نهاد ر ی   خ   ، نام  الوجودواجب د به آنیر خلق کند، نبای، اگر خ  یالوجودواجب

 خوب از آن یگاه که مخلوق. اگر آناست رورش  صفت   ۀستیکه شاگفت  دیخلق کند، نبا

 یآگاه یرا داراست که آنیمعننیام، بهیبده الوجودر به آن واجبی  خ   م، عنوان  ینیبیم

دهیرا به عنوان  طراح  پد آن ینوعم و بهیادانستهر و شر ین  خیار در انتخاب  بیاخت زیو ن

کند که یا ملزم مز ما ریشر ن ۀدیهر پد ۀب، مشاهدیترتنیام. بهیاشناخته ریخ یها

  م.  یشر بدان ۀدیشر و طراح  پد ر به انتخاب  ی  خ  را م   الوجودواجب

که چرا، الوجود استفاده کردواجب یدانا برا ۀکلمبتوان از  یشک دارم حتمن همچنان 

دانش مجموعه تصورات . شودیاستفاده م یوانیو ح یانسان یحالت ین کلمه برایا

داشته  یهمخوان ،یرونیب ات  یه ممکن است با واقعک ماست ی  ذهن درست و نادرست  

ما  ده از حواس  یرس ن تصورات ممکن است محصول اطالعات  یا. ا نداشته باشدیباشد 
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 یهاتیمحدود ،تصوراتنیا، در هر دو حالت. ذهن خودمان باشد ۀبرساختا یو  باشد

از  یکی انتخاب   و است زمانمند ند  یک فرای، ها در ذهنآن ی  و فراخوان خاص خود را دارند

ند زمانمند است و جز با قطار یک فرای ،زین آن تصور یاجرا یبرا یریگمیها و تصمآن

یلذا نم؛ شودیحاصل نم، ذهن مااز رون یما و ب در ذهن   یپدریپ یهادهیپد شدن  

ت داشته یتواند محدودینه م که یالوجودواجب ین مراحل را برایک از ایچیتوان ه

 . دانست یرفتنیپذ ر باشدییتواند زمانمند و قابل تغیمه ن و باشد

 یمعنیب، الوجودواجب یبرا شهیاند ای و و تفکر یا طراحیاستفاده از مفهوم دانش و 

، ساخته شده یوانیا حیو  یانسان ی  حاالت ذهن یبرا که یاکاربرد کلمه. خواهد بود

 بلکه ذهن   ما منتقل کند به مخاطب  الوجود واجب ۀدرباررا  یتواند اطالعات درستینم

د از یتوانین نمیگر مؤمنیچنانکه نه تو و نه د کندیقت منحرف میرا کامالً از حق مخاطب

، تیلبرهان ع کدر پس از کهنیولو ا، دیبکشدست تان یخدا یر "او" برایبکار بردن  ضم

. ستیمتشخص ن و الوجود استهمان واجبتان یخدا که البدد یبرسز ینجه ین نتیابه

ک ی ید حتیخدا استفاده شده، که شا یبرا یآنقدر از صفات انسان یدر فرهنگ اسالم

نتقم    ین اسالم داراید یخدامثالً  د.ید او را متشخص تصور نکنیتوانیآن نم صفت م 

 یالوجود. پر واضح است واجبالوجود باشداز صفات  واجب یکیتواند یکه نم است

ر از یغ یزیا چی یندارد که از کس یها و اعما ل ماست معنو ارادهال یکه علت تمام ام

ها دهیپد جاد  یالوجود در اجز خود  واجب یزیا چی یرد؛ چون کسیخودش انتقام بگ

ت  انتقامجو هم داشته باشد و حدود و یکه شخصنیارسد به، چهت نداردیعامل

 «. تفاوت عبور کندیبندگانش باتش به او اجازه ندهد که بتواند از کنار  اعمال  یفیک

 دارند یما معن یکه برا یالزم است از کلمات وصف خدا یهرحال برابه »مؤمن: 

 یمعنان کلمات بهیم که ایوجه داشته باشحال الزم است تنیدر عم. یاستفاده کن

 . دنرویکار مبهک مفهوم  واالتر ی کردن   ذهنبهبیو فقط جهت تقرند ستیآن ن متعارف  

د فراوان یست تأکیز مانند خدا نیچچیکه هنیا یرو بر ن اسالمیدر د باشجه داشتهتو

 «. فتندیمخاطبان به اشتباه ن تا شده است

 ستیز مانند خدا نیچچیهد شود یتأک ییدر جا کهنی. ایتر هم گفتشیپرا نیا »ناباور: 

 ؟ستیاز تناقض ن یحاکبخوانند، رضا العیگر او را سرید یو در جا
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ر در حاالت خدا یتنها نشان از تغ ،یتمندیسرعت در رضاو  ستیحالت روان کی، تیرضا

را با سرعت آن و ظاهراً سرعت   کندید میر هم تأکین تغیا ر زمانمند بودن  ب یو حت دارد

شتر یب ی  نسب سرعت   یو او را دارا کندیسه میگر مقاید موجودات   شدن   یراض

ها نیا .شوندیم یراض یشتریب دهد که با سرعتیقرار م ین کسانیو در ب دانسته

چ یه قرار است به هک دهدینشان م یسه بودن خدا را با موجوداتیقابل مقا یهمگ

 . نباشد هیشبکدامشان 

 رم:یگیجه را مین دو نتیاز ا یکی، ین مواردیچن ۀمشاهدمن از 

 یگریموجود دچ یه هیکه او مطلقاً شب بودهنن یا"، ءیس کمثله شیل" منظور از -5

او  یعنی؛ رسدیاو نم یبه پا یچ موجودیهاست که  ن بودهیبلکه منظور ا ،ستین

اگر . خود دارد یرا در حد اعال یاما هر صفت ،گر موجودات داردیبا د ینسب یهاشباهت

اگر . ن استیتریو قوا ،هستند یقوگران یاگر د. ن استیترو بزرگا ،گران بزرگندید

یم یارکانهیز یهامیو تصم ندهوشگران بایاگر د. ن استیترالمعاو اند گران عالمید

 .است نیتررکیاو ز ،ندریگ

چ یاست که هبوده یمعننیابه "ءیس کمثله شیل"، درست باشد یریگجهین نتیاگر ا

و  خود را ندارد که او مطلقاً صفات موجودات مخلوق  نیانه ؛رسدیکس به حد او نم

 . دارد یاهگونگریکامالً د ی  هست

و اصالً و ا که هن بودیا" ءیس کمثله شی"ل ن بگذارم که منظور ازیاگر فرض را بر ا-0

نیشود و آن ایحاصل م میدوم برا ۀجینت، چون انسان را ندارد ییهادهیابداً صفات پد

در  ،نیدن ی، ااو برشمرده شده است یکه برا یبا توجه به انبوه صفات انسان کهاست

هم یهاگر انسانیه دیشب، نید ۀآورندو  شده است تناقضدچار  خود یخدا فیتوص

خواسته او را از یاما مکرده؛ یفرض م گونهو انسانمتشخص  ش رایخدا، عصر خود

تواند یش نمیده که خدایجه رسین نتیبه ا یو باالخره روز ش کندیصفات پاال یبعض

، به مرور الوجودم از واجبامبر اسالیشناخت پ یعنی باشد. یگرید ۀدیچ پدیه  هیشب

ن تحوالت یا ی  انسان ۀخچیتار یایض، گویفات  ضد و نقیهمه توصنیدا کرده و ایبهبود پ

 است.

 خلق شهیو اند یه بدون طراحچ ،ها باشددهیپد ، طراح   الوجودهرحال چه واجببه

 فرض  . ندمعلول او هست ،تمام و کمال ز،یشر ن یهادهیجه گرفت که پدیتوان نتیم، کند
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رممکن یغ ر مطلق باشد،ی، که قرار است خیدیان توحیاد یالوجود با خداانطباق واجب

 «. است

ل ۀمسئلاگر تو در مورد  : »مؤمن  در موردت قضاوت ، یدچار خطا شده باش یجبر  ع 

ار هنوز یجبر و اخت ۀمسئلمراقب باش که . شودیرور بودن خدا هم دچار اشتباه مش  

" اریاخت"اگر  لحاظنیابه؛ ار هستندیدار اختطرف یادیز ۀالسففو  حل نشده است

رور  باشد ت داشتهیواقع و او  ستیآمده در جهان به گردن خدا نشیپ ی  انسان ، ش 

چ یو ه ر مطلق باشدیتواند هم عالم مطلق و هم قادر مطلق و هم خیهمچنان م

 «. شته باشدوجود ندا الوجودگر صفات واجبین سه صفت و دیدر جمع ا یخلل

به  کاغذ یرو برکوتاه و زدن چند ضربه با نوک خودکار  یزد و پس از مکث یلبخند ناباور

خودمان به  عقل  خودمان و با  قرار استکردم یمن فکر م »: نگاه کرد و گفت مؤمن

ار یجبر و اخت ۀمسئلجهان بر سر  یم تا عقالیاگر قرار باشد منتظر شو. میجه برسینت

حواله  یخواهیا میآ؟ مید صبر کنیچند سال با یکنیفکر م، د برسندواح یراک یبه 

 بهرا  اتیدارنی، دواحد برسند ۀجیک نتیا به یدن ۀهمکه  یا تا زمانیآ؟ یهرگز بده به

 مانتی، اا برعکسی ؟یکشیم ینید سس دریتدراز  دست و یآوریق درمیحالت تعل

 ؟یدهیس را هم ادامه میو تدر یکنیرا حفظ م

ار را یجبر و اخت بر سر یو جهان یهمگان یاجهیا واقعاً معطل ماندن تا حصول نتیآ

و  یبرکار ب تمانیحفظ ا یا براترفند رن یکه ا یخواهیا فقط می ؟یدانیم یمنطق

 «نکنم؟ خودت استفاده  ین و خدایه دیلت  خودت بر عیعلتا از برهان  یریمرا بگ یجلو

اد یز. میصحبت کرده بود اشو قبالً درباره دیم پرن حرف از دهانیراستش ا »مؤمن: 

 «.ستیمعقول ن ،واحد ۀجیک نتی برسرن یمتفکر ۀهماجماع  تاشدن منتظر . رینگ یجد

 

ت یج برهان علین  تو را بر اساس  نتاید یکنم اگر بخواهم صفات خدایفکر م» ناباور: 

شود یدا میکه پ یضو به موارد متناق ینید بنشیگر هم باید ۀمحک بزنم، چند هفت

 .یگوش کن

ا ی یبند هستیپات یعل ج برهانیبه نتا تحال هر درا تو یآ ییکه بگواستآن حاال وقت  

آن را محکم و ، شود یاول منتهک علت  یوجود  به اثبات  ت یعل ا تو اگر برهانیآ؟ نه

انچه چن یول یکن ینت مصادره مید نفع  جه را بهیک نتین یهمو  یپنداریم یعقالن
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 وستند ین صفتهم ،نتید یخدا واول علت دنن برهان نشان دهیا گر و بالفصل  ید ج  ینتا

 جین نتایه اگر بید ،ستیمطلق ن ر  یخ ،الوجودواجب و رممکن استیغ ،آخرت یجزا

حفظ  ینین دیرا به چن مانتیتا ا یرویو م یگردانیت را برمیو رو یگذارینم یوقع

 ؟ یکن

تا  یش رفتیقدم پبهقدم و یو عدم صحبت کرد یاز هست یادیز جان  یو با شور و هت

که در  ن برهانیا ج  ینتا ۀیچرا بق. یدیرس العللعلت فراوان به وجود   نان  یمبا اط تاً ینها

یسرسختانه کنار م قدرنیا راکنند یفوران م، عللالعلت با اثبات  ، زمان همان

 «؟یگذار

و  یوجود به درست ۀهماما با ؛ همد جخربه یمن قصد ندارم سرسخت »مؤمن: 

 یهاگفته یبرا یو مطمئن هستم که جواب ر بودن خدا اعتقاد دارمیت معاد و خیحقان

 .میابم و بگویها را بآن بعد،کنم در جلسات یم یسعکه  وجود دارد تیهاتو و استدالل

 «م.  یدهیمان ادامه مصحبتبه بعد  ۀهفت

 

 



مقدس؟ امر ای معجزه ست؟یچ رآنق:  چهاردهم ۀهفت  

114 

 

 مقدس؟ امر ای معجزه ست؟یچ قرآن: چهاردهم ۀهفت
       

 «هستم.   یفتش رکه به دنبال یمن منتظر پاسخق... یخوب رف  »ناباور: 

هرحال معجزهاما به، اورمیت بیبرا یو فلسف ید فعالً نتوانم پاسخ عقلیشا : »مؤمن

 «. رمیگبده یتوانم ندیآن را نمقر مانند یا

  « قرآن معجزه است؟ یکنیچرا فکر م »ناباور: 

و  ییچ خطایو ه اوردیمانند آن ب یاو گفته یتواند کتابیکس نمچیچون ه »مؤمن: 

 «ندارد. در آن وجود بودنش باشد  یاز انسان یکه حاک یتناقض

 «. در قرآن تناقض وجود دارد،  اریجبر و اخت ۀمسئلن یاتفاقاً در مورد هم »ناباور: 

 «؟یچه تناقض »مؤمن: 

 یشده و او را دارا یانسان مسئول اعمالش معرف ،ات قرآنیآ یدر بعض »ناباور: 

گر گفته شده یدیو در بعض استکرده یدر انتخاب سرنوشتش معرف یدار و آزایاخت

و  ت خداستبه خواس ا گمراه گرددیت شود یکه هدانیا یو حت که سرنوشت انسان

 . 1رسدینم ییکس در برابر خواست خدا به جاچیه تالش  

 «. 2در قرآن وجود دارد یفاحش یعلم یز خطاهایو ن گرید ی  اشکاالت تناقض، عالوههب

 «. میکن یبررس یها را که گفتنیا ایب »مؤمن: 

                                                           
-99-14-44-41-55-46: ونسی: دانندیم مسئول اعمالش قبال در را انسان و ندیگویم سخن اریاخت از هستند، یمک شترشانیب که اتیآ نیا  1 

-56-12-16-11-15:اسرا—111:نحل—145-111-51:نساء—111-151:هود—164-154-154-25:انعام—142-155:اعراف—155

—15:فاطر—44-55-41:سبا—12:سجده—55:لقمان—44:روم—6:عنکبوت—54:قصص—95-21-24:نمل—94:اءیانب—49:کهف—54

—41-16:طور—19:احقاف—45-44-11-14:هیجاث—11:یشور—46:فصلت—45-12:مؤمن—25-2:زمر—59:صافات—14:سی

 141-159:بقره—9-5-2-6:قارعه—55:مدثر—45:مزمل—44:واقعه—41-45-59-51:نجم

 یگاه و صراحت به یگاه را مفهوم نیا و دانندیم محتوم شیپ از را انسان سرنوشت و ندیگویم سخن جبر از هستند، یمدن شترشانیب که اتیآ نیا

-25-42-45-52-46-15-6:عمران آل—454-461-415-411-442-445-415-414-144-151-95-45:بقره: کنندیم ادا یضمن طور به

-4:محمد—41-45-51:نور—15:حج—59-51-42:رعد—64-14-45-45-15-12:مائده—155-116-49-45:نساء—141-114-129

  14-5:طالق—15:تغابن—5:حشر—51-55-45:دهر—49-41:دیحد—14:فتح—55

 .امداده قرار یبررس مورد را قرآن در اخالق خالف دستورات و یعلم یخطاها و هاتناقض از مورد چند ون،یروحان یهامغلطه کتاب تردرشیپ 2 



مقدس؟ امر ای معجزه ست؟یچ رآنق:  چهاردهم ۀهفت  

115 

 

 دیتوجه ندارمعموالً ها شما مسلمان را یز ها ندارمآن ۀبه بحث دربار یاعالقه »ناباور: 

د ییگویو در آخر م دیکنیعنوان معجزه برخورد نمو با قرآن به ستیمعجزه چ یمعنکه 

و  میکتاب خدا قضاوت کن ۀدربارم یتوانیو نم ستیقرآن چ ۀدربارقت یم حقیدانیما نم

ید و میکشیتان را مراه، یریگجهیبدون  نت تیخالصه در نهاو.....  د نظر بدهندیعلما با

 «. دیور

ینم معجزهآن را  ییگویچطور مم. یدانیامبر میپ ۀمعجزکه ما قرآن را  البته »مؤمن: 

 «؟ میدان

است که قرار  یلیهمان دل، یامبریپ ی  مدعک ی ۀمعجز ...!لطفاً خوب توجه کن »ناباور: 

راست  ،یکه مدع نگذارد یباقما  یبرا یاشبههوگر شکیو د ما را متقاعد کند است

 «. دیگویم

 «. میکنین فکر نمیما هم جز ا. طور استنیمه »مؤمن: 

و  لیدل آوردن   شروع به ما یو برا دهدیما را مخاطب قرار م یکس یا وقتیآ »ناباور: 

ل یدال، خود م که با عقل و شعور  یل هستخود قائ یحق را برا نیا من و تو، کندیم نهی  ب

 «؟ ریا خیم یکن یبررساو را  و شواهد  

 «. مین حق را داریالبته که ا »نان گفت: یاز اطم یحاک یبا لحن مؤمن

ها را آن ،میافتیاو را متقاعد کننده ن ل و شواهد  یگاه دالم هریا ما حق داریآ »ناباور: 

 «ر؟ یا خی، میقبول بدانرقابلیغ

 «. میبله حق دار »مؤمن: 

یطرف مکیاز . کنندینگاه نم قرآندگاه به ین دیبا ا غالب مسلمانان یول »ناباور: 

ن حق را قائل ی، اخود یرود برایپس انتظار م؛ امبر استیپ ۀمعجز ،ن کتابیند که ایگو

نند یتا بب ن معجزه را محک بزنندیخودشان ا دانش  وباشند که بتوانند بر اساس عقل

ا یو  نندیبیدر آن م یکه مشکلنیا محض  بهگر ید از طرف  اما ؛ ا نهیشوند یمتقاعد م

دانش  وبا عقلاگر نتوانند  یحت، شودیها نشان داده مآن به آندر قر یتناقض

بلکه ، آورندیصورت معلق در نمشان را بهمانیاابند، یتناقض ب یبرا یپاسخخودشان 

و حتماً  آن دارند یبرا یاست و حتماً علما راه چارهین یند حتماً در قرآن تناقضیگویم

 «رسد. یعقل ما نم
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 یاالنهعاقر یکرد غیکه رونیا؟ ندیگوید علما چه میصبر کرد تا دد یمگر نبا »مؤمن: 

 «. ستین

 ،با صبر و حوصله ن باشد کهیا اگر منظورت؛ کردن چه باشد صبرمنظورت از  تا »ناباور: 

و مغفول نماند  یانکته المقدوریتا حت میرا مطالعه کنموافق و مخالف  یسخنان علما

د نگاه یبلکه با شک و ترد، مانیا با، نه محمد و نبوت نقرآ بودن   یاله هب ن مدتیا یط

ما نسبت به که  است یکردین رویدرواقع ا. ستیالنه نعاقریغ یکردین رویچن، میکن

اما  میاهمطمئن بود یزیاز بابت چ روزیاگر تا د. میدار یمانیاریمقدس و غریغ امور   ۀهم

 .شودید میل به تردینان ما تبدیاطم، میه آن مشاهده کنیعلبر یل قابل تأملیامروز دل

اعتراف  اسالم یعلما ۀهم میه منتظر بمانک ن باشدیا کردن صبراز اگر منظورت  یول

مان را هم حفظ مانین انتظار، ایو در طول  مدت  ا در قرآن وجود دارد یه اشکالک کنند

یباعث م رآنق بهمسلمانان  ی  سیتقد نگاه   و ظاهراً ؛ ستیکرد عاقالنه نین رویا، میکن

 .ادعا کنند یگریز دیچه چاگر؛ رندیش بگیرا پ ین روشیچن ،در عمل شود

 یبرا محمد کهچرا، هاستتک انسانتک یبرا یامعجزه عنوانقرآن به حالهربه

اورده ین یاجداگانه لیمعجزه و دل ،وش اوهولعقبه تناسب  متقاعد کردن هر انسان،

با و دانش و هوش و عقلزان از یمبا هر، هاانسانتک د تکیبا ن قرآنیپس هم؛ است

 ه"،امبر بودیمحمد پ از کجا بفهمم": که سؤال کند یهر انسان. متقاعد کندزبان را هر 

" یهر انسان" یعنی؛ "اوست ی  امبریگواه پ، ن کتابیا": در پاسخش گفته خواهد شد

اگر . دیقضاوت نما ،هگوان یا در مورد اعتبار   ،خودش هوش  وبا عقل دارد خودش حق

 شما متقاعد شدن   یبرا: شدیگفته م از افراد یبعض در پاسخ  ، ن بودیش جز ایمعنا

  . وجود ندارد یگواه

و  تواند مرا متقاعد کندیم ، پس هممن و تو باشد مان  یل ایدل ن قرآنیاست ا اگر قرار

که  د قبول کنمینبا، یانم که تو متقاعد شدهیاگر من بب. تواند تو را متقاعد کندیهم م

 . ید تو اشتباه کرده باشیشا. متقاعدکننده است ن گواه،یا

ل شود یتواند دلینم، متقاعدکننده است یاند قرآن معجزهیاسالم بگو یکه علمانیا

دا یجواب در آن پیب یکه اشکاالتنیا و به را از خودم سلب کنم یبررس که من حق  

 "قرآن بودن   یآسمان"به  مانمیو به ابروم ا بکشم و و راهم ر اعتنا باشمیب امکرده

 دهم. ادامه 
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که اول نیا یجاو به رندیگیاز خود م قرآن را یابیو ارز یبررس ، حقالب مسلمانانغ

مجدد و  ی  بررس حق   و مان آورندیقرآن ا بودن   یاله ۀس به معجزو سپ کنند یبررس

و  کامل آن بار خواندن  کی یحتبدون ، ندخود محفوظ نگه دار یان عمر برایمجدد را تا پا

معجزه  ،از ابتدا، در آن از خطا و تناقض یافتن موردیبه قصد   یو موشکاف یکاووا

هم که در قرآن  یو هر اشکال رندیپذیم بودن آن یو الهمقدس  ی  معنبه  آن را بودن  

 . «گذرندیاز کنارش م، ها نشان داده شودبه آن

، از آن یاتیدن آیو تنها با شن، از خواندن کامل قرآنشید که پدار یچه اشکال »مؤمن: 

فقط  ید کسیشا. شودیم متقاعد یبه شکل یهر کس؟ میآورمان یبودن آن ا یاله هب

 «. ابدیب یرا الهآن، فرد قرآنبهتوجه به سبک منحصر و هیدن چند آیبا شن

و  ستیبودن منشأ آن ن یرانسانیبر غ یلیدل ،کتاب کی فرد  بهسبک منحصر »ناباور: 

همچنان ها، آند از یتقل یرغم تالش برایعل، در جهان یمتعدد یادب یشاهکارها

 ی  ریگاندازه یبرا یکش  استاندارد شده و قابل  اعتمادخط . اصوالً اندفرد ماندهمنحصربه

ا نبودن  آن وجود یبودن  یمورد الهقضاوت در  جهت ،لحاظ  سبک و اسلوبازک متن ی

دن چند یاز شنپس، احساساتش ان  یل  ل غ  یدلتنها به کهیبه کس منحال، نیابا ؛ردندا

 اما او. رمیگیخرده نم ،از جانب خداستآن متن  شودیمتقاعد م، ک متنیجمله از 

ن حق را یشه ایهم و الزم است نکرده یرا وارسآن ۀهمهنوز ند که د فراموش کینبا

بتواند به ، یاز جنس اشکاالت انسان یورد با اشکالمحض برختا به ندخود حفظ ک یبرا

 . کنندیرا از خود سلب م حقن یمسلمانان ا. ندد کیبودن آن ترد یاله

؛ و رد آن محفوظ استدر آن، د یترد آن، یبررس ، حق  دارد معجزهکه نام یمعجزه تا وقت

نقد و  ز  مقدس، خارج از دسترسیهر چو  قرآن مقدس است، نین مسلمیب کهیالحدر

 . «ن استیمسلم در اعتقادات و رفتار   ین تناقضیو ا ردیگیقرار م یابیارز

 یاله ۀمعجز به عنوان   یزیچ یاست که وقت یعیطب؛ شومیمن متوجه نم »مؤمن: 

 ید برایبا، طبعاً که قرآن کالم خداست میبفهم یوقت. مقدس هم بشود، شناخته شود

 «. میل شوو حرمت قائ تیحقان جمالت آن

دو  ین دو با هم فرق دارند و دارای؟ کدامش؟ ایاله ۀمعجزا ی؟ معجزهباالخره  »ناباور: 

 با تناقض ،"متن"ک یمعجزه دانستن  نفس  در  ظاهراً د گفت یبا متفاوتند. یی  بار  معنا

 . باشد یگرین  دن متن، قرآن باشد چه هر متیچه ا، میشویم روروبه
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 ن باشدیا نجایدر ا معجزه ۀکلم ی  و معن شود یمعرفمعجزه به ما  عنوانبه ک متنیاگر 

را آن ،مخاطب ه الزم استک یک مدعی یاز سو است یگواه و مدرک، ن متنیکه ا

همواره  ن حق، ی، اببرد یپ یمدع یسقم ادعاوتا به صحت کند یو موشکاف یابیارز

ن متن آ میجمالت و مفاه سقم  وصحت ه خودشک ماندیم یباق معجزه مخاطب   یبرا

گواه، همراه با  ی  بررسق  یاز طر یمدع ی  ادعا یی  آزمایحق  راست .ص دهدیتشخ را

ن گواه و یتواند این حق، نمیاو بدون  داشتن  ا  شود.یداده م به مخاطب ،گواه ۀارائ

که ارائه شده است را دارد  ین متن، حکم گواه و مدرکیا نجایدر ا. کند یابیمدرک را ارز

 . را داردارائه شده  گواه و مدرک   ۀکنند یبررس ی  قاض و مخاطب، حکم  

ن ینجا ایدر ا معجزه ۀکلم ی  و معن شود یمعجزه به ما معرف عنوانبه ک متنیاما اگر 

و  یابیارز حق   ،طبعاً مخاطب، بودنش ثابت شده است یتر الهشین متن، پیاباشد که 

آنچه د هریباو  را نداردم آن یجمالت و مفاه سقم  وصحتجهت کشف   متن ی  موشکاف

قت محض را دارد و مخاطب، یا حقین متن، حکم  قانون و یانجا یدر ا. ردیدر آن است بپذ

  .قانون را دارد ی  حکم مجر

 قانون  قت و یحقعنوان بههم و  شود یعنوان معجزه معرفبه، هم ک متنیظاهراً اگر 

حالت،  نیدر ا. افتندیم یاشتراک لفظ ۀمغالطدر دام ن، یمخاطب، شود یمعرف مقدس

گواه و آزمون و  ی  به معن یکی؛ رودیکار مکامالً متفاوت به ی  زه به دو معنمعج ۀکلم

  امر مقدس. ی  به معن یگرید

ش یرا دور از دسترس عقل و قضاوت خوو آن ک کتاب مقدس استی من یبرا اگر قرآن

 ،از آنه پسک شده است نم چگونه نبوت محمد به من ثابتید ببیپس با ،دهمیقرار م

 ،به عنوان گواه هرگز قرآن را هکآخر من ؛ امو مقدس دانسته یو را و کتابش را الها

افتن ی به قصد   ،جملهبهگاه قرآن را جملهچیمن که ه! نکرده بودم ر و رویو ز یبررس

 در آن، مورد کندوکاو قرار نداده بودم. یانسان ییخطا

به، بفرستد یگواه و مدرکمن  متقاعد ساختن   یخدا برا آنو  در کار باشد ییاگر خدا

 دهدیمحق و به من ؛ آن کنم ی  به بررس شروع دهدیم حقست که به من یمعننیا

ط و یشرابه  ، بناه اگر امروزک دهدیمحق به من ؛ و ا نشومیه متقاعد بشوم ک

 شکدوباره ، میداط و اطالعات فریبه شرا بنا، و فردا متقاعد شدم، امروزم اطالعات  

اما  .م عذاب نکندیهان شکیخاطر  او مرا به رمیخود را بگ شک   ی  بتوانم پ، کردم
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خود بهترسند و جرأت شک کردن در قرآن را یمسلمانان در دل  خود از همان خدا م

 دهند.ینم

همواره وجود  ،ن گواهیا ی  بررس . حقستیامبریپ ی  مدع ا کذب  یگواه صدق معجزه، 

ه به  . هرکشودیمحسوب نم یابیو ارز یقابل بررس "،امر مقدس"که یحالرد؛ دارد

 .ده گرفته استیآن را ند اه بودن  گو ، شأن  نگاه کند" امر مقدس"به عنوان  "گواه"

 "امر مقدس"، شأن "گواه" ندارد و "گواه"، شأن  "امر مقدس" ندارد.

م، اما امر مقدس یدهیخود مهاش را بیابیارز ۀ، اجازیست که از لحاظ روانیزیگواه چ

 م.یدهیاش را به خود نمیابیارز ۀ، اجازیست که از لحاظ روانیزیچ

معجزه  یی  و لذا توانا ردیگیم یمان جاعنوان امر مقدس در ذهنبهقرآن ، یاز کودک

 یبررس صدق و کذبش دیکه با یاهمچون معجزهبه آن و  میدهیدنش را از دست مید

از  یت  حاکیصوصا هر خیا تناقض و یکه خطا ییجادرست در. میکنینگاه نم شود

آن  ی، بر رویآنکه طبق روال  منطق یجام، بهینیدر قرآن بب "بودن ساخته"انسان

، به میم که قرار بود به دنبالش باشیبدان یهمان نقطه ضعفرا و آنم یمتمرکز شو

م، بدون یابین یهیهم توجم و اگریه آن داریدر توج یم و سعیگذر یاز کنارش م یراحت

 مش.یانگاریده میعمر، ند وارد شود، تا آخر یمان خللمانین و اینکه در دیا

تواند به عنوان  یمتن که قرار است مقدس باشد، نم کید گفت که یل باین دالیهمبه

تناقضات و  بردن  دربهنبوت انتخاب شود. جان یی  آزمایو آزمون  راستجزه و گواه مع

چهارده قرن گذشته،  یدر ط ،یشکافموغ  نقد و یمتعدد  قرآن از ت ی  انسان یخطاها

شه در یز رینگاه  دوگانه نن یادارد و و متضاد ن نگاه  دوگانه یر همشه دیر زیچاز هرشیب

د به یباحال نیعکه در یمتن دارد؛ نبوت یی  آزمایگواه  راست عنوانبه "متن"ک یانتخاب  

عنوان ک متن، هم بهیکه   ینیدر هر د د.در آن نکر ییوچراچ چونیل  تقدسش، هیدل

ن مشکل وجود یشده باشد، هم یعنوان معجزه و گواه معرفمتن مقدس و هم به

     .1دارد

اسالم  و معاد   اسالم یخدا اثبات یبرا یعقل ل  یدالتنها نه ، توحاضر و در حال   اکنون

 .کنندیرا رد م روز جزا اسالم و هم  یهم خدا ،اتیو فلسف یعقل ل  یبلکه دال، یندار

                                                           
 .دارد وجود" اقدس" کتاب به دوگانه نگاه نیهم زین ییبها نید در 1 
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، که از ن  تو و روز جزاید یت، نسبت به وجود  خدایج برهان علیباش که نتاتوجه داشته

حفظ مانت را ی، ایتا تو اگر بخواه دنکنیشه نمیسکوت پتوست،  ی  نیارکان  اعتقاد  د

ن  تو و یماً دیت، مستقی. برهان علیمانت بکشی، دست از ایو اگر نخواه یکن

نسبت به وجود   که دهدیاجازه نمداند و یم مخالف عقل و منطقتو را  ی  نیجهانب

ش یتا پاگر  .یاتخاذ کن "دانمینم"و  "یدرا  موضع  "ال یحتآخرت،  یی  نت و برپاید یخدا

نبودن  از  یعقل ل  ینان و با دالیبا اطم شودی: "نمییبگو یتوانستیت میاز برهان عل

ت یاز برهان عل ، بعدم."یعمل کن یاقهیباب، سلنیم در ایو مجاز خدا و معاد صحبت کرد

گر راه ید "ان وجود دارد و نه روز  حساب.یاد متشخص   ی  نه خدا دانمیم" :یید بگویبا

 بسته است. یاقهیبر باور  سل

اصالً به چشم ، امبرت وجود داردیپ یادعا یبرا یهم که اعتقاد داررا  یاگانه معجزهی

آن را  ۀمنصفان ی  ابیو ارز یبررس ی  آمادگ ،یروانشناخت لحاظ  بهو  یکنیمعجزه نگاه نم

ن و یاول ناخودآگاه، یدر آن برخورد کن یو با اشکال یکن یابیرا ارزهم آناگر ؛ لذایندار

هم و اگر یریپذیم ،هیعنوان توجر کند را بهکه به ذهنت خطو یپاسخن یتریسطح

 . یبند باشیپا اتیابیج ارزیبه نتا یتوانینم ،یجلوتر ب ر و

 دست د یو با یندارها ن را به بچهین دیس ایتدر حق یکه قبول کناستاکنون وقت  آن

 مانتیدست از ا میگویمنمن . یشرافتمندانه کرده باش یتا کار ین کار بکشیاز ا

به فرزند  یحتبکش؛ به کودکان  مانتیاس یو تدر غیدست از تبلم یگویمن م. بکش

 ۀها را به ورطگران، آنیبه فرزندان  خودت و د ینیغ  درس دیس و تبلیتو با تدرت. خود

ین مید ی  راخالقیغ یو گاه یعقالنریغلط و بعضاً مضر و غ د  یعقاناموجه   قبول  

را مقدس  ینید باورها و احکام  حساس،  ن سن  یدر اکه  یشویو باعث م یکشان

رند و سپس متعصبانه یبپذبسته را چشم یهمگ ،هاآن ی  ابیارز توان   بدانند و بدون  

 کنند.  یرویپ

احکام  ی  رویو پباورها  ، همچنان به حفظ  یبزرگسال یهادر سالمعموالً ن کودکان، یا

 یو موجه یل عقالنی دلکه معموالً ییاز آنجا دهند ویشان ادامه منید ۀمقدس شد

شود، یشان میکه به ا ییشان ندارند، ممکن است از انتقادهایباورها یبرا

فتند ایشان بمخالفان از آنها به جان   یبسا بعضیشوند و ا یعصبان یسرخورده و گاه

 وستهیگر پید ینشنوند و بعض یفتمخالانتقاد و  یگر صدایقمع کنند تا دوها را قلعو آن

 یبرا یموجه ل  یرا نه دلی؛ ز"دیلطفاً به اعتقادات ما احترام بگذار" :کنند که التماس
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یها نم، آنزمانآنها را. در کندن از آندل ی  روان شان دارند و نه توان  یباورها ی  درست

 یلیخ ییو بالهان بال را یند که اابدانند، که امثال تو بوده خواهندیگر نمیا دیدانند، و 

 «اند.بر سرشان آورده ،خواهانهریخ یتیبا ن ،ن رایشتر از ایب

غ یتو تبلقولا بهی ،سید دست از تدریه باک ییوگینان مین اطمیبا ا تو چگونه »مؤمن: 

ن یتوان به ایم، ن چند جلسه بحثیو ا من و تو ناقص   با عقل   یکنیا فکر میآبکشم؟ 

 ؟ ستیدر کار ن یادا معیو  ستین ین الهیک دین اسالم ید که دیجه رسینت

ن یا یبرا یتوانم جوابیمنمن  فرضاً و  ستآن هقردر  یتناقض یکنیا چون تو فکر میآ

تواند ین کتاب نمیو ا در قرآن هست یست که واقعاً تناقضیمعننیابه، ابمیتو ب یادعا

 «؟ از جانب خدا باشد

تاً به نقاط ینها، ید کنل را ریآن دل ینتوان و تو اورمیتو ب یبرا یلیمن هر دل »ناباور: 

 یهاباال از راهبلند یستیو ل کرد یبشر اشاره خواه نوع  من و  درک و معرفت   ضعف  

 «. دید یمن تدارک خواه یقت برایکشف حق "ر مطمئن  یغ"

ار یبس ،قتیکشف حق یهاکه راه استنیامگر جزم؟ یگویمگر دروغ م »مؤمن: 

ن مطمئن امکدام از تصوراتچیه ت داشتن  یقعاز باب وا میتوانیو نم نامطمئن هستند

مطمئن  یچند هفته بحث فلسف ج  یاز بابت نتا توانیکه نم استنیمگر جز ا؟ میباش

 «؟ بود

 . نه من یدارد تو هست "مانیا"نکه آ ادت باشدیاما ؛ ییگویراست م تو »ناباور: 

 ۀدربارچگونه ، یداراعتقاد  یبشر معرفت و شناخت   یهاراه به نامطمئن بودن   تو اگر

 ؟ یادهیمان رسیابه باب نیچگونه در ا؟ ینت مطمئنیامبر دیپ یادعا ی  راست

ه ین زاویل خودت را هم از همیدال تک  اما تک؛ یدانیمطمئن مر  یمرا غ ل  یدال تک  تک

 ؟ یاهنگاه کرد

ت و و نبو اسالم یاثبات وجود خدا یبرا یمطمئن ی  عقالن یهاکه برهان یکردیفکر م

ل یدالو  برعکس شد برهانت ۀجیکه نت یدید تخود ل  عق با همان یوقت. یمعاد دار

ادت آمد که ی، کنندیم ردبلکه  کنندینت را اثبات نمید تنها خدا و معاد  نه ،یعقالن

 ؟ ستیمعرفت ن یبرا یعقلت راه درست استفاده از
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 یدید یاما وقت؛ المن اسید بودن   یاثبات اله یست برایاقرآن معجزه یکردیفکر م

یادت آمد که ما نمی، قرآن گرفت ۀدربارگر ید یاجهینت، یعقالن یتوان با بررسیم

ین میازاشیچطور پ؟ میصادر کن یقرآن رأ نبودن   یاله ۀدربارنان یم با اطمیتوان

خلل یمانیاه و ب یکن صادر یرأقرآن  بودن   یاله ۀمعجز ۀدربارنان یبا اطم یتوانست

تو ناقص  دانش  و، عقلیدادیم قرآن بودن   یاله ۀبه معجز یرأ یوقت؟ یابیستر دیناپذ

 ؟شد یحاال ناقص و ناکاف؟ نبود یو ناکاف

 یبشر برا یهای"ناتوان یست  بلندباالیلر همان ب قرار است تو مان  یادت باشد که ای

 . دیوجود آبه یمانیا د یهرگز نبااصالً پس ؛ استوار شودقت" یل به حقین

نان در ین با اطمیچننیا، مان داشتیتوان به آن ایرا که نم یزیست چیرافتمندانه نش

 «. یگران فرو کنیخودت و د کودکان   سر  

افق اگر مو. د زودتر برومیدارم و با یمن امروز کار به ساعتش نگاه کرد و گفت مؤمن

 «. مینیگر را ببیگر همدید ۀهفت یباش

 

 

 . تواند بر سر قرار حاضر شودیؤمن گفت که نمم، بعد از آن ۀهفتو  بعد ۀهفت

 

 

  دند.یگر را ندیکدی چگاهیاز آن هپس
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 ، مؤمن یآقا، ما ینیمعلم دپدر!  : » فتآمد و گکه فرزندش  در حال مطالعه بود باورنا  

ساخته که در  یجهنم مجازات افراد گناهکار، یخدا برا، مسلمانان ۀدیعقبه گفتیم

 «. شودیها خورانده مبه آنم یحم به نامداغ  ی  دنیک آشامی آن

 «؟ قاً چه گفتیمؤمن دق یآقا : » دیبه پسرش نگاه کرد و پرس تعجببا  ناباور

 « ...ی  دنیآشام در جهنم : » پسرش جواب داد

منظورم . ن قسمت نبودیمنظورم ا ...، نهنه : » د و گفتیحرف پسرش پر ان  یمبه ناباور

 «..."؟ مسلمانان ۀدیعقبه" گفتیتان ممعلم یگفت. اولش بود

 « ...ه  یتنب یخدا برا، مسلمانان ۀدیعقگفت بهیمو ا ؛بله : » پسرش گفت

قاً به سؤالم جواب یلطفاً دق. صبرکن »: د و گفتیدوف پسرش ان حریمدوباره ناباور به

: ا گفتیه که چه و چه"، ساخت یجهنم ،ه افراد گناهکاریتنب یخدا برا" :ا او گفتیآ. بده

 «"؟ ه چه و چهه کساخت یجهنم ،ه افراد گناهکاریتنب یخدا برا، مسلمانان ۀدیعقبه "

او  یعنی ... ؛مسلمانان ۀدیعقهب: گفت مؤمن یآقا »: فکر کرد و گفت یرش کمپس

 .«...آن طور، مسلمانان ۀدیعقو بهطور ن یا، مسلمانان ۀدیعقبه :دیگویشه میهم

 وکرد  به پسرشرو و سپس  ره شدیاتاق خ ۀگوشاز  یانقطه چند لحظه به ناباور

 «؟ دیگویطور منیراً ایاخ ای" مسلمانان ۀدیعقبه"گفت یشه میو هماا یآ : » دیپرس

ادش یکه  یمعننیابه، ش را باال انداختیهامکث کرد و سپس شانه یسرش کمپ

 .ستین

اگر خوش خوب... »: آهسته با خودش گفت یو با صدا ن انداختییسرش را پا ناباور

. شرافتش را از دست نداده قدرها همما آن ق  یرفست. یقدمهم خودش نیام ین باشیب

 «. کردمینمن یابودم جز او  یجاهم د اگر منیشا

 «. ستیقضاوت کار سخت : » سپس به چشمان پسرش نگاه کرد و گفت

 «؟! پدر ییگویچه م : » دیپرس با تعجب شپسر
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 «... یچیه : » ناباور گفت

 «. ییبگو یخواستینم چه میبگو بب خوب... : » سپس ادامه داد

 

ن ید از ایتوانیان" را میون" و "سفر به دل ادیروحان یها"مغلطه یهاکتاب یهالیفا

 د:یآدرس دانلود کن

Maghlateha.wordpress.com 
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