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  دليل حدوثدليل حدوث
  

  1دليل حدوث
 اسـت.  تغيـر  در عالم اين كه رسيديم نتيجه اين به ما

 بـراي  اسـت.  ارتبـاط  در زمـان  با ابتدا از شدن و غيرت اين

 در نفـر  يـك  ظهـر  دوازده سـاعت  كنيم مي فرض مثال؛

 يـك  در است تهران به كرمانشاه راه ميان در كه همدان

 آن در بـاره  يـك  بـه  است. نشسته چلوكبابي يا خانه قهوه

 حركـت  جاده آن در كيلومتر صد سرعت با ماشيني زمان

 كـه  دانسـت  مـي  قـبالً  كـه  هـم  اين شود. مي رد و كرده

 در فـوراً  اسـت.  ساعت 8 تهران تا كرمانشاه بين افتسم

 بررسـي  خـود  ذهـن  در را موضـوع  اين و نشيند مي اينجا

 بـه  كرمانشـاه)  (از صبح 8 ساعت ماشين اين كه كند مي

 اگـر  رسـد.  مي تهران به ظهر از بعد 4 ساعت و افتاده راه

 را دارد وجـود  خـم  و چپـي  جاها از برخي در كه را اين هم
 اضـافه  مـذكور)  (زمـان  آن بـه  مقـداري  يك كند لحاظ

 و باران و برف چون هم ديگري احتماالت اگر و كند. مي
 آن بـه  ديگـري  مقدار باز كند مطرح نيز را ...و پنچرشدن

 ايـن  كـه  بگويـد  و بيايـد  كسـي  اگـر  امـا  كند. مي اضافه

 يــا پنچــري و كــرده حركـت  صــبح 5 ســاعت (ماشـين) 

 و اسـت  نداشـته  وجـود  هم ديگري ي) (بازدارنده الاحتم
 و بـوران  و بـرف  (بـدون  تابستان روزهاي مانند هم جاده
 صورت همين به و بوده فصول) ديگر ي بازدارنده عوامل

 اينجـا  بـه  12 ساعت و است كرده حركت عادي سير با و

 و رسـد  مـي  تهران به نيز 4 يا 3 ساعت و رسيده (همدان)

                                                 
اين برهان نخستين بار توسط افالطون بـر وجـود خـدا اقامـه شـد و در       -1

نـام بـرده اسـت، امـا     » برهان سببي«خود آن را » تيمائوس«كتابش با نام 
شـمندان اسـالمي تحقـق يافتـه     ي دان تحقيق و تكميل آن برهان به وسيله

؛ مطالع األنظـار  »اله«كلمه  488ص 1المعارف فريد وجدي ج دائرة -است 
  (مترجم) 419ص 1شمس الدين اصفهاني ج

 و كند نمي باور كنند مطرح برايش نفر دو يكي اگر را اين
 سير كه زماني چگونه كند. قبول و تحمل را آن تواند نمي

 ديگري مسافت هنوز كه - معين مسافتي در بوده، عادي

 كـرده  طـي  را مسـافت  ايـن  او – است مانده باقي آن از

 و بياينـد  هـم  معتمد مردان نفر 30 يا 20 مثالً اگر است؟!
 در اسـت  ممكـن  اي اندازه تا ،دهند شهادت مطلب بدين

 هـم  اگر كند. شك است داشته اين از پيش كه معلوماتي

 حركـت  ديـروز  ماشين كه بگويند و كنند بيشتر را مسأله

 خـواهي  مـي  و است بوده عادي نيز حركتش سير و كرده

 اآلن حـال  هـر  بـه  و نكـن  قبـول  خواهي مي كن، قبول

 گـر ا اسـت،  رسـيده  همدان به كه است امروز 12 ساعت

 بـاور  بـدان  او بگوينـد،  را ايـن  هم نفر 200 يا 100 مثالً

 انسـان  نفـر  ميليـون  يـك  مثالً كنيم فرض اگر كند. نمي

 خـود  بـا  اي انـدازه  تـا  اسـت  ممكن بگويند را اين صادق

   ام. شده ديوانه مبادا كه بيانديشد
 هـا  انسـان  راستگوترين تمام و موجودات تمام اگر اما

 كـه  كنـي  قبول را اين تو ايستب مي كه بگويند او به هم

 بـه  كرمانشـاه  از پيش ماه يك يا قبل روز ده ماشين اين

-مي تو كه 12 ساعت - امروز و كرده حركت عادي طور
 تهـران  بـه  هـم  ديگـر  مـدتي  و اسـت  همدان در -بيني

 هـا  انسـان  راستگوترين و ها خاك ي ذره ذره اگر رسد. مي

 بـه  را همه و كند نمي باور او كنند بيان او براي را اين هم

  كند. مي متهم ديوانگي
 كـه  اسـت  ايـن  مسـأله  چيسـت؟  مسـأله  مگـر  چرا؟

 ايـن  بـراي  نيز خاص حركتي و دارد وجود معين مسافتي

 از مقطعـي  ماشـين  اين است. شده گرفته نظر در ماشين

 ايـن  بـراي  بايسـت  مـي  است. كرده حركت را مسافتش

 كمـي  بايست مي يعني .باشد داشته وجود مبدأيي حركت
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 و باشـد  كـرده  حركـت  به شروع مبدأ) (يعني آن از پيش
 اسـت.  كـرده  حركـت  را مقطع اين كه است همين براي

 اسـت  شـده  طـي  آن از آنچـه  و مسافت كل كه) (زماني

 مبـدأ  از حركت كه ندارد امكان ،باشد محدود و مشخص

 مبدأ كه زماني چگونه آخر باشد. نشده انجام پيشتر بسيار

 به كه - همدان تا مبدأ آن از مه حركت و است مشخص

 طـول  بـه  روز ده يـا  سـه  يـا  دو - دارد نياز ساعت 5 يا 4

 تصـور  و كنـد  تصور را اين تواند نمي هرگز او انجامد؟ مي

 خـود  عادي سير عادي طور به ماشين اين كه اين كردن

 5 يـا  4 كـه  را مسـافتي  آن و داده انجـام  را مسير اين در
 بـراي  كنـد،  طـي  سـال  دو يـا  يك مثالً در است ساعت

  نيست. پذير امكان انسان
 ايـن  بگيـريم.  نظـر  در را كرمانشاه شهر ديگر: مثالي

 بدين پارسال كه است وضعيتي در امسال كرمانشاه شهر

 هـم  ديگـر  سال و است كرده تغيير مقداري و نبوده گونه

 بـدان  كنـد،  سـير  گونه همين و نشود نابود عالم اين اگر

 آن به ...و ساختمان و خانه داديتع ماند. نخواهد وضعيت

 ايجـاد  آن در كمـال  بـه  رو تغييراتـي  و شـود  مـي  اضافه

  شود. مي
 سـال  هـزار  كرمانشـاه،  شهر اين كه بگويد كسي اگر

 صـورت  همين به و آمد وجود به خانه يك ساختن با قبل

 و ويرانـي  گونـه  هـيچ  و كـرده  رشـد  و سـير  بين اين در
 نيفتـاده  اتفاق برايش زني ...و چپاول و زلزله و سوزي آتش

 و) ها خانه گسترش (با را خود عادي سير تدريج به و است

 اكنـون  و كـرده  طـي  خانه، الخ و ده و سه و دو ساختن با

  كرد. خواهد باور را اين كسي هر است رسيده جا بدين
 شروع صورت همين به پيش سال هزار دو بگويد اگر

 هـزار  دو آيـا  كـه  كند مي تفكر آن در مقداري است، شده

 وضـعيت  بـه  خانـه  يـك  از كه اين براي است الزم سال

 هـزار  ده بگويـد  اگـر  شـود.  طي (برسد) كرمانشاه اكنون

 كـه  ايـن  مگر شود) مي قبول (قابل زحمت به ديگر سال،

 اين در توقف اي پاره هايي زمان كه كند وارد آن در قيدي

 امـا  .1است داشته وجود ها) (خانه شدن زياد حركت مسير

 ايـن  در خانـه  اولـين  كه است سال هزار 500 بگويد اگر

 تـا  و كرده رشد به شروع صورت همين به و شده بنا شهر

 ماشـين  مثـال  به گردد مي باز دوباره - است آمده اكنون

 پـذير  امكـان  امـر  ايـن  كـه  - همدان به كرمانشاه مسير

 كـه  ايـن  بـراي  سـاله  هـزار  500 مسـافت  چون نيست؛

 الزم برسـد  كنـوني  وضـعيت  بـه  خانـه  يك از كرمانشاه

 بـه  تا است مانده هم مسير از چقدر اين بر عالوه نيست.

  برسد. مرحله آخرين
 شـهر  سـاخت  و (وجـود  كـه « بگويد كسي اگر پس 

 كني فكر بخواهي تو تا ،»است نداشته مبدأيي كرمانشاه)

 جزئـي  نيز كرمانشاه شهر كه زميني و آسمان همين« كه

 برايش مبدأيي تواني نمي و است بوده هميشه است آن از

 كنون تا اما باشد شده شروع خانه اولين از كه كني تصور

 و نيسـت  تصـور  قابـل  اين ديگر ،»است رسيده اينجا به
 بـه  توانـد  نمي كند مي بحث آن به راجع كه زماني انسان

   كند. تصور را آن خوبي
 ايـن  حركـت  بـراي  مبـدأيي « كـه  ايـن  چگونـه  آخر

 هم هنوز و جاست اين در اكنون اما ندارد وجود كرمانشاه

 تصـور  »كنـد  طـي  كـه  است مانده را مسافتش از برخي

 حركت به شروع نهايت بي در كه چيزي چگونه شود؟! مي

 آن از برخي هم هنوز كه - محدود مسافتي و است كرده

 اگر است؟! تصور قابل كند، مي طي را - است مانده باقي

 - اسـت  بـوده  هميشـه  او كنـي  تصور كه - نهايت  بي از
 (مـثالً)  بـه  كـه  مسـافتي  ايـن  چگونه است كرده حركت

 هـم  هنـوز  و و) نكـرده  (طـي  او را دارد نيـاز  سال 2000

 ايـن  بـه  چيـزي  كنـد؟  طي كه است مانده آن از مقداري

  هست؟ تصور قابل اصالً صورت
 شـهر  ايـن  ذات به تغير و دگرگوني و شدن اين يعني

 گذشـته  آن از پـيش  قسـمتي  بينـيم  مي است. شده وارد

                                                 
منظور استاد اين است كه در طول اين زمان بايـد قيـدهايي هـم چـون      -1

هـا يـا توقـف در     جنگ يا زلزله يا سيل يا هر چيزي كه موجـب ويرانـي آن  
  شود وجود داشته باشد. (مترجم)   ها مي هساخت خان
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 كـه  نيز قسمتي و دارد رو پيش كه اي مرحله اآلن و است

 معـين  مسـافت  يك به اين است، مانده باقي آينده براي

 زيـادي  مسـافت  تواند نمي حتي زيادتر. آن از نه دارد نياز

 نداشـته  مبـدأيي  بگوييم كه اين به برسد چه باشد داشته

 ذات در هكـ  نگريم مي تغيري به ما كه زماني يعني است.

 كه آن از غير نداريم راهي هيچ ديگر دارد وجود شهر اين

 از شـهر  ايـن  حركت بايست مي« كه اين به شويم تسليم

 يـك  داراي دارد، كـه  ذاتـي  شدنِ و دگرگوني و تغير اين

 »شـدن « ايـن  براي كه مسافتي چون چرا؟ »باشد. مبدأ
 مسـافت)  (اين كه نيست الزم و است محدود است الزم

 كــه مســافتي ايــن در حركــت پــس باشــد. زيــاد بســيار

 بايسـت  مـي  ،باشـد  پايـاني  و آغاز داراي و بوده مشخص

 و معـين  مسـافتي  در شـود نمـي  باشـد.  مبـدأ  يك داراي
 گفـت  تـوان نمي گيرد. انجام نهايت بي حركتي مشخص

 - نتيجـه  در و داشـته  وجـود  عالم اين حركت ازل از كه
 تصـور  را مبـدأيي  تـواني  نمي - هم كرمانشاه براي اصال

 چنـين  فـرض  بـه  اگر ايم. رسيده پايان به اكنون اما كني

 باشـد  درسـت  »دارد تغيراتي و حركت ازل از« كه چيزي

 وضـعيت  اين به كرمانشاه قبل سال ميلياردها بايست مي

    رسيد. مي اش كنوني
 ايـن  و دارد وجـود  تغيرات كه بينيم مي كه وقتي پس

 (بــدان ديــروز كــه دارد قــرار وضــعيتي در اكنــون عــالم

 معلـوم  بـود،  نخواهـد  گونه بدان نيز فردا و نبوده صورت)

 و شـدن  از مسيري كردن طي حال در عالم اين كه است
 قرار اي مرحله در اكنون چون پس است. تغير و دگرگوني

 در اسـت  مانـده  بـاقي  آن از ديگـر  قسمتي هنوز كه دارد

 منتهـي  زيچيـ  بـه  بايست مي شدن و تغير اين كه حالي

 كـرده  طي را قسمتي مسافت اين از كه است معلوم ،شود

 براي مبدأيي بايست مي پس است. مانده هنوز قسمتي و

 مسـافت  از قسـمتي  هنوز تا و باشد داشته وجود حركتش

  باشد. نشده طي
 بـود  موجـود  دقتيبي نوعي كلمات و جمالت اين در

 هم آن و كنيم عنوان را هامثال اين كه بوديم مجبور كه

 امكـان  شـود،  ازليـت  تصور كه وقتي اصال كه: است اين

 زمـان  با بايست مي تغير ندارد. وجود تغير و حركت تصور

 گذشـته  و ماضـي  در آن از مقـداري  باشـد؛  داشته ارتباط

 انجـام  مشـغول  حال زمان در مقداري و است شده انجام

 تغيـر  وقتـي  شـود.  مي انجام آينده در هم مقداري و است

 كـه  ايـن  شـود.  مـي  تصـور  هـم  مسـافت  شود مي ورتص

 حـال  در آن از مقـداري  اسـت،  شده انجام آن از مقداري

 و اسـت  مانده باقي نيز آن از مقداري و است شدن انجام
 - مبـدأ  بـدون  چيـزي  كـردن  فرض - ازليت با هم اين
 كـه  زمـاني  چون خواند. نمي هم با و نيست سازگار اصال

 ديـروز  كـه  وضـعيتي  نه يدبا پس است بوده ازل از گفتي

 يـا  امـروز  كـه  وضعيتي آن نه و داشت مي را است داشته

 و ازليـت  مثـال  فـرض  بـه  اگـر  باشد. داشته را دارد فردا
 زودتـر  خيلي بايست مي باشند داشته وجود تغير و حركت

 در مـثالً  شـدند.  مي تمام دارند وجود اكنون كه هايي اين

 اگر كه بگوييم ن؛تهرا - كرمانشاه ماشين و همدان مثال

 ايـن  از پـيش  سـاعت  10 بايـد  كـرد  مـي  حركـت  ديروز

 را آن مـن  اكنـون  كـه  حـالي  در شـد  مـي  رد خانـه  قهوه
    بينم. مي

 زمـان  بـا  ازليـت  و دارد نياز زمان به شدن و تغير پس

 ايـن  براي ظرفي از است عبارت زمان چون نيست. يكي

 و اسـت  شده انجام »شدن« اين از قسمتي شدن. و تغير
 ايـن  از هـم  قسمتي و است انجام حال در اكنون قسمتي

 تغيـر  اين كه كانالي و ظرف آن يعني شود، مي انجام پس

 ايـن  گفتـيم  كه همانگونه است. زمان كند مي عبور آن از

 از ازليـت  و زمـان  نتيجه در و نيست سازگار ازليت با تغير

  هستند. جدا يكديگر
 بـود  متغيـر  هكـ  وقتـي  و اسـت  متغيـر  عالم اين پس

 بلكـه  باشد نداشته مبدأيي و باشد ازلي ديگر كه شود نمي

 وقتي پس باشد. حادث و بوده مبدأ يك داراي بايست مي

 حـادث  اگر كه مسأله آن به گرديم مي بر است حادث كه

 آورده پديـد  را آن كـه  باشد داشته وجود كسي بايد است

 بـه  كـه  خودش از گفتيم پيشتر كه همانگونه چون باشد.
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  .1است نيامده وجود
   عالم خلق بودن تصادفي ادعاي

 بـه  بگويـد  كسـي  اگر كه كنيم مي اضافه هم را اين 

 هم اين 2 است. شده انجام تغيرات) (اين تصادفي صورت

 شـود.  تحليـل  بايسـت  مـي  كـه  اسـت  سخناني همان از

 »اسـت  آمـده  وجـود  به تصادف با« جمله) (در گوييم مي
 را ايـن  3چـه؟  يعنـي  صـادف ت امـا  است روشن چيز همه
 يعنـي  تصـادف  معناسـت.  چـه  بـه  ببينيم تا كنيم تحليل

 از عالم اين دفعه يك و آمد اي ضربه خود به خود ناگهان

 ضـربه  اگـر  آمـد؟  چيـز  چه از ضربه آن آمد. وجود به آن

 هسـتيد  ضربه به قائل اگر باشد. چيزي بايد حداقل نباشد

 ضـربه  )(قـدرت  داراي صورت بدين كه چيزي يعني پس

 تصـادف  توضـيح  (بـراي  مثالً يا .باشد داشته وجود است

 طـور  به كه آن مانند تصادف كه شود مي گفته ادعا) مورد

  شكست. را شخصي سر و شد رها سنگي تصادفي
 كـه  جـايي  و شـخص  و سـنگ  گفت) (بايد اينجا در 

 ادعـاي  در (و مردي اگر دارد. وجود است شده رها سنگ

                                                 
آمـد   كه پيشتر هم گفتيم اگر از خـودش بـه وجـود مـي    همانگونه  -1

  كند كه اين طور نيست.  يعني از ذات خودش، وجود را اقتضا مي
 هـايي  پرسـش  چنين كه كساني از كه خواهد مي خود پيامبر از قرآن -2

 شـود،  يـادآور  آنـان  ايبـر  را عالم اين »نظم« و بپرسد سوال چند دارند

 كَيْـفَ  السَّـمَاء  وَإِلَى  ؛ خُلِقَتْ كَْيفَ الْإِبِلِ إِلَى يَنظُرُونَ أََفلَا« فرمايد: مي كه آنجا
 أَنتَ إِنَّمَا فَذَكِّرْ ؛ سُطِحَتْ كَْيفَ الْأَرْضِ وَإِلَى  ؛  نُصِبَتْ كَْيفَ الْجِبَالِ وَإِلَى   ؛  رُفِعَتْ

 آفريـده  چگونـه  كه نگرند نمي شتران به آيا« ]21-17 الغاشيه:»[ مُـذَكِّرٌ 

 و است؟! شده برافراشته چگونه كه كنند نمي نگاه آسمان به و ؟!دان شده
 زمـين  بـه  و انـد؟!  شده پابرجاي و نصب چگونه كه نگرند نمي كوهها به

 و بده اندرز و پند تو ؟! است شده گسترانيده و پهن چگونه كه نگرند نمي
 و دهنـده  پنـد  تنهـا  تـو  كه چرا كن. يادآوري ظائفشان)و به را (مردمان
   (مترجم) .»بس و اي كننده يادآوري

در رابطه با ايـن ادعـا چنـين    » اهللا«عالمه محمود عقاد در كتاب  -3
اگر نظم جهان تصادفي بوده، چرا بعد از آن كـه بـه طـور    «گويد:  مي

ـ     ده صدفه و تصادف وجود پيدا كرده، به همان حـال مـنظم بـاقي مان
است و اجزاي آن متماسـك و هـيچ خللـي بـر آن عـارض نگرديـده       

ي بشر، عباس محمود عقاد، ترجمه محمـد   خدا در انديشه -»است؟! 
  (مترجم)   307علي خليلي ص

 ،تصـادفي  كـه  كنـي  نمـي  فرض چرا برهاني) داراي خود
 سـرش  شخصي ،باشد داشته وجود چيزي آنكه  بي يعني

 يعنـي  بـود  ناقص اش نيمه هم اين حتي بلكه و بشكند؟!

 سـنگي  و انسـان  كه اين بدون كه) كني نمي فرض (چرا

 تصـور  را ايـن  بفرما خوب بشكند؟! سر باشد داشته وجود

 گسن و شخص كه كني تصور را اين تواني نمي چرا كن!
 شكسـتن  خـود  بـه  خود دفعه يك اما باشد نداشته وجود

 وجـود  چيـزي  كـه  ايـن  تصور پس افتد؟! اتفاق سر يك

 هـم  آورد وجـود  بـه  را عالم اين و آمد اي ضربه و نداشت

-كلمه كه زماني تصادف ادعاي يعني نيست. پذير امكان
 است پوچ كامل طور به كنيم مي تحليل را »تصادف« ي

 آن مـورد  در بخواهد انسان كه يستن هايي آن از ديگر و

   دهد. ارائه بيشتر توضيحي
 بايسـت  مـي  كـه  رسـيديم  بدان دوباره نيز اين با پس

 و باشد كرده خلق را عالم اين كه باشد داشته وجود كسي
 اگـر  چـون  .شـود  جـاري  او بر تغيرات كه شود نمي ديگر

 پيشـين  ي مسـأله  همـان  دوباره شود جاري او بر تغيرات

  است.
 اگـر « گوينـد  مـي  كه است كساني آن جواب هم اين

 و تـأثير  و انفعـاالت  و فعـل  بايسـت  مي ،است قديم خدا
 از نيـز  او بـاآلخره  و باشد مطرح برايش شيميايي تأثرات

 از و نيست فناپذير او ديگر كه شودمي روشن »برود. بين

  رود. نمي بين
  است خالق خدا اگر
  شود؟ نمي آشكار چرا پس

 شـود  مـي  گفته كه بخش اين به رگرديمب آن از پس 

  »شود؟ نمي آشكار چرا پس است خالق خدا اگر«
 و شود مي آشكار چرا« كه بگوييم حتي كه اين از قبل
 گريز راه كه - عقلي اصولي با ما ،»شود؟! نمي آشكار چرا

 وجود خدايي كه رسيديم اين به - نيست آن از گزيري و

 خـدا  اين و است بوده هميشه و باشد بايد كه خدايي دارد.

 نيسـت  الزم و انـد  حـادث  كـه  است چيزهايي اين خالق
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   هاست. اين مبدأ او و باشند داشته وجود هميشه
 آشكار چرا و شود مي آشكار چرا« كه گفته اين اكنون

 طـور  بـه  كه زماني ما چون اند. جزئي مسائلي ،»شود نمي

 اگـر  آن از پس ،رسيديم دارد وجود خدا كه اين به قطعي

 چنـان  هـم  نـدانيم،  آن بـا  رابطـه  در ديگـري  چيـز  هيچ

    1 دارد. وجود خدا بگوئيم كه مجبوريم
 اگـر  ايم نشسته خانه اين در ما كه اكنون ساده؛ مثالي

 (از خـود  بـه  خود خانه اين كه بگويد ما به عالم اين تمام

 قبـول  را آن اسـت،  نداشـته  بنّايي و شده درست خودش)

 بـوده  فارس بنّا اين كه دانم مين من اكنون اما كنيم. نمي

                                                 
 وقتي« ادعاي طرح با جلو به فرار براي ماترياليست پردازان نظريه از برخي -1

 باورمنـدان  نخواند جاهل با )»WHEN GOD IS DIEDميرد( مي خدا كه

 درسـت  تبيـين  و درك از كـه  زمـاني  هـا  انسـان « كه: شوند مي مدعي خدا به

 يـا  زلزله وقوع يا باران بارش علت كه توانستند نمي مثال و بودند عاجز ها علت

 را هـا  پديد تمام تا شدند معتقد نامرئي موجود يك به كنند درك را يا... بيماري
 در امـا  كننـد.  پرستش را او وي، خاطر رضايت براي سپس و كنند توجيه او با

 انـد،  شـده  مكشـوف  انسان براي اتفاقات و ها پديده تمام علل كه جديد قرون

 از چـون  باشند معتقد خدا نام به موجودي به دانشمندان كه نيست نيازي ديگر

 رانـش  زلزلـه،  چـون  اي پديده علت دانند مي و هستند آگاه ها پديده تمام علت

 و اساس بي چنان ادعا اين ».خدا نه است زمين مركز االتانفع و فعل و زمين
 و فيلسـوفان  شـمار  بـي  آمـار  بـه  اسـت  كافي آن رد براي فقط كه است پوچ

 هـاي  پيشـرفت  وجـود  بـا  كه كرد اشاره و... رياضي و تجربي علوم دانشمندان

 ايمـان  بـدان  و داشـته  بـاور  خدا وجود به چنان هم صنعت، و علم در شگرف

 مطلـب  ايـن  بـه  ماترياليسم تاريخ بزرگترين مؤلف »النگه« كه ييجا تا دارند

 يـك  بـدواً « كـه:  اسـت  نوشـته  چنـين  خود كتاب در و نموده اعتراف صريحا

 زحمـت  بـه  ديموكريـت  از غيـر  به كه شود مي مكشوف ما به عجيب موضوع

 بـه  متعلق صريحاً كه يافت را محققين و بزرگ مخترعين از نفر يك توان مي

 وجـود  به باورمند دانشمندان از )72ص اديان (نقش »باشد بوده مادي مكتب

 پاسـكال،  فيثـاغورث،  افالطـون،  ارسـطو،  چـون  دانشـمنداني  به توان مي خدا

-نظريه نداروي كه زماني حتي كرد. اشاره و... انيشتين پاستور، داروين، نيوتن،
   انـــــواع اصـــــل« كتـــــابدر را خـــــود تكـــــاملي خلقـــــت ي
)THE ORIGIN OF SPECIES(« پـردازان  نظريه و زعما از يكي كرد منتشر 

 و گفتـه  تبريك داروين، به اي نامه يادداشت با ماركس نام به كمونيسم اصلي
 كند. مي كمك ما فلسفي افكار به خيلي شما ي نظريه اين كه بود كرده اضافه

 ضـمن  كـه  گويد مي و شود مي يادآور وي به را خدا وجود پاسخ، در داروين اما

 راضـي  وقـت  هـيچ  من كه بگويم بايد شما، آميز تشويق ي نامه ينا از تشكر

 خـدا  انكـار  و ماديـت  دسـتĤويز  آوردم، من كه طبيعي ي نظريه اين كه نيستم

 الزم بشـر  بـراي  كه دانم مي معنويت يك را خدا وجود به اعتقاد من زيرا شود.

 كـه  ايـن  بـراي  م1825 سال در وارينگ روبرت آقاي داروين، پدر حتي است.

 كمبـريج  دانشگاه مسيحي دانشسراي به را وي شود، روحاني مرد يك داروين

  (مترجم) رساند. پايان به را رشته اين 1831 سال در او و فرستاد،

 مسـلمان.  غيـر  يا بوده مسلمان پير، يا بوده جوان كُرد، يا

 بنّـا  از غيـر  خصوصـيات،  ايـن  از كـدام  هيچ به من پس

 هـيچ  هـم)  موضوع اين (ندانستن و ندارم آگاهي بودنش

  زند. نمي من به اي لطمه
 اين با خانه اين نه - رود مي بيابان به كه انساني حتي

 هم آن ماكيان، النه صورت به تنها - ترتيب و نظم همه

 هم روي اي دايره صورت به سنگ دانه دوازده يا ده مثالً

 فقـط  - نيستند هم خانه مثل حتي كه - اند شده گذاشته

 گذاشـته  هـم  روي سنگ دوازده ده اين كه خاطر اين به

 بـه  هـا  سـنگ  ايـن  كـه  كنـد  نمي تصور هرگز است شده

 بـاد  مـثالً  و باشـند  گرفته قرار هم روي تصادفي صورت

 بـا  باشـد.  چيـده  هـم  روي را ها سنگ اين يكسره و آمده

 در را احتمـال  اين هم خوشبينانه بسيار اگر گويد مي خود

 بوده تصادف با اول رديف كه بگويم توانم مي بگيرم نظر

 جمع هم دور را ها آن و وزيده سنگين بسيار بادي و است

 نيـز  را رديـف  دومـين  شچين زحمت، با پس است. كرده

 ديگـر  رديف چهارمين و سومين براي عاقبت كردم قبول

   بپذيرم. را آن بودن تصادفي توانم نمي
 درب شـكاف  كنم، قبول را اين هم اگر صورت بدين

 دهـد مـي  نشان ،دارد وجود آن طرف يك در كه مانندي

 آورده وجـود  به خود براي را آن كه داشته وجود كسي كه

 قـرار  ديگـر  طرف در كه كوچكي هاي اخسور آن و است.

 خـارج  آنجا از را اش اسلحه كه است آن براي ،است داده

 كنـد  مي تماشا كه وقتي و كند شكار بتواند آنجا از و كرده

 ي تنـه  كـه  دارد وجـود  سـنگي  هم طرف آن كه بيند مي
 اي شيوه به است معلوم و شده داده قرار رويش بر درختي

 ايـن  بـا  شـود.  گذاشته آن وير چيزي كه شده داده قرار

 بگوينـد  او به عالم اين تمام اگر حتي مشاهدات و تفاسير

 قبـول  را آن انـد،  شـده  درست تصادفي طور به ها اين كه

   كجا! عالم اين و كجا آن وجود، اين با كرد. نخواهد
 بـه  انسـان  تنهـا  نه كه شودمي باعث آثار يمشاهده

 قابـل  ودشخـ  و اسـت  فعل داراي كه شود قائل وجودي

 مشـاهده  آثـاري  چيزهـا  بعضـي  در بلكه نيست، مشاهده
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 ايـن  در كارشـان  كـه  ايـن  براي دانشمندان كه شوندمي

 كـه  شـوند مـي  قائـل  چيـزي  وجـود  به شود سهل زمينه

 را آن وجـود  امـا  نـدارد  وجـود  كه گويند مي هم خودشان
 را كارهايشـان  كه اين براي وجود فرض كنند.مي فرض
   دهند. انجام
 بـراي  فقـط  مـا  كـه  گوينـد  مي دانشمندان از اي عده

 ولـي  دارد وجـود  اتم كه ايمكرده فرض خود كار تسهيل

 بايد و دارد وجود اشكالي اين در البته ندارد. خارجي وجود

 آنهـا  كـه  خصوصـيات  آن بـا  اتمي كه: شود داده توضيح

 والّـا  باشـد  نداشـته  خـارجي  وجود است ممكن گويندمي

 ايـن  كـه  باشد داشته وجود گونه بدان چيزي دارد امكان

 نـامش  كه است آثار اين خاطر به و دارد را هانشانه و آثار

 دوم مطلـب  بـه  كه وقتي اينجا در پس گذارند.مي اتم را

 بـه  كننـد  مـي  مشاهده آثاري كه اين خاطر به رسيم، مي

 خـود  كـه  نيست گونه بدين والّا شوند،مي قائل اتم وجود

   باشد. شده مشاهده اتم
 در كـردن  درك بـراي  كـه  نيروهـايي  نبريم خاطر زا

 ما كه است درست آيا هستند؟ نيروهايي چه داريم اختيار
 مشـاهده  را خـدا  كـه  باشـيم  داشته انتظار بصر نيروي از

 چشمش با كه ندارد انتظار دانايي و زيرك هيچ چرا كند؟

 ميكـروب  وجـود  در شـكي  هيچ خوب ببيند؟ را ميكروب

 وجـود  با پس شود. مي ديده هم ميكروسكوپ با و نيست

 خـودش  بـه  كـه  نيست - ديوانه مگر - كسي هيچ ،اين

 توانـد مـي  ببينـد  تـا  كنـد  تماشا را دستش و دهد زحمت

 را خـويش  يانـدازه  و قـدر  چون .كند مشاهده ميكروبي
 كـه  دانـد  مـي  و كنـد  نمـي  دراز خويش گليم از پا داند مي

 خـاطر  از هم را اين ندارد. را ميكروب ديدن توانائي چشم

 مشـاهده  ميكـروب  يـك  كـه  بصـري  ايـن  بـا  كه نبريم

 انتظار انسان كه هست اشتباه كلي طور به ديگر شود نمي

 و مشـاهده  آن كنـد.  مشـاهده  را خدا آن با تا باشد داشته
  است. اينان مقصود كه ديدني
 نتيجه اين به الزاماَ ،هانشانه و آثار با ما كه زماني پس

 زمـاني  ديگـر  ،آن از پـس  ،دارد وجـود  خـدا  كه رسيممي

 آن كـه  بينيم نمي را - خدا - او چرا كه بگوييم توانيم مي

 و باشـيم  كـرده  بررسـي  را داريـم  اختيار در كه نيروهايي
 ي وسـيله  بـه  آيـا  كه باشيم كرده درك نيز را آن حقيقت
 سـواالت  گونه اين سپس و است؟ درك قابل نيروها اين

 - شـد  ذكر كه - بنّا مثال در نمونه، براي كنيم. مطرح را
 را خانه آن بنّاي كه باشد داشته انتظار كه دارد حق انسان
 را سـاختمان  ايـن  بنّـاي  كاش اي كه بگويد مثالً و ببيند
 از مورد اين چون و ؟است مردي چگونه كه بدانم تا ببينم

 اختيـار  در كه را بصري نيروي تواندمي كه است هاييآن

 مطلب خدا، ي درباره اما گيرد. ارك به وي ديدن براي دارد

 را خدا حقيقت نه نيست. مطرح صورت بدين موضوعي و
 آن بـراي  شـده  داده ما به كه نيرويي نه و شناسيممي ما

 انتظـاري  چنـين  تـا  كنـيم  مشاهده آن با را خدا كه است

 باشيم. داشته
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 �اكرمنبي روايت است كه  �هراز ابوهري 
و اگر كسي آنرا  .ستاآسان  ،دين«فرمود: 

برخود سـخت بگيـرد، سـرانجام، خسـته     
 خواهد شد. بنابراين، راه راست و ميانـه را  

ــد، ــيش گيري از خوشــحال باشــيد و  در پ
كمك  ،عبادت صبح و شام و پاسي از شب

  .»بگيريد
  (صحيح بخاري)
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