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ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ در ﺻﺪد رد آن ﺑﺮآﯾﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد آنھﺎ از ﻣﺎده و
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن اﺳﺖ ﺑﻪ اﺑﻄﺎل آن اﻗﺪام
ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎده از ﻧﻈﺮ )ﻟﻨﯿﻦ(

ﻣﺎده ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود
واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد آن در اﺣﺴﺎس اﻧﺴﺎن ﻣﻨﻌﮑﺲ و از آن ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداری
ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﺣﺴﺎﺳﺎت وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﭼﻮن ﮔﻞ و درﺧﺖ و
ﺧﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ھﻤﮕﯽ آنھﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎده ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ از
ادراک و ﻓﮫﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺮ آن ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در آن ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺬارد و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻋﺎم و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﯽﭘﺮدازد
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ را ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺎده ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن در آن ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻋﺎم و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎ
آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪاش ﺑﯿﺎن واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺎرج از
ادراک و ﺷﻌﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻋﻀﺎی ﺣﻮاﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﻧﮫﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﮑﺮ ،اﻧﻌﮑﺎس واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎده در ذھﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎدش
در ﻣﺎده ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺎده در ذھﻦ ﻓﮑﺮ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ ﻟﺬا ﻣﺎده ﺑﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ.
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ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻣﺎده را ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ آنھﺎ ﻓﮫﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ در وﺟﻮد
ﺑﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن در ﻣﻮرد ھﻤﯿﺸﮕﯽ و اﺑﺪی ﺑﻮدن
ﻣﺎده ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ ﯾﺎ ﻣﺎدﯾﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ) :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺴﺘﯽ و وﺟﻮد ﻧﮫﺎﯾﺖ و
ﺣﺪی ﻧﺪارد ،ﺟﮫﺎن ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮده و ھﯿﭻ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ھﺮﮔﺰ ﻧﮫﺎﯾﺖ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﯿﭻ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺒﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﯿﺴﺖ و وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮﻣﺎدی ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺟﺰ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎدی ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺷﯿﺎء در ﻋﺎﻟﻢ دارای ﻇﻮاھﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ
ھﻤﮕﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﺻﯿﺖ واﺣﺪ دارﻧﺪ و آن ھﻢ ﻣﺎدی ﺑﻮدن آنھﺎﺳﺖ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺴﯿﺮی ﮐﻪ آنھﺎ از ﻋﺎﻟﻢ دارﻧﺪ ﺟﮫﺎن ﻏﯿﺮﻣﺎدی وﺟﻮد
ﻧﺪارد و ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ روﺣﯽ و ﯾﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ادﯾﺎن در ﻣﻮردش ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ وﺟﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﻧﺴﺎن در ﻧﻈﺮ آنھﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺣﺼﻮل ﻣﺎده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎده ھﻤﺎن ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﯽ
را دارد دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﮫﺎن ﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﻮاس اﻧﺴﺎن آن را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر وﺟﻮد اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و
ﺗﻌﺎﻟﯽ اﮐﺘﻔﺎء ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا را اﻧﺴﺎن اﺑﺪاع
ﮐﺮده و آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺸﮑﻞ وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﻮدن ﺗﻔﮑﺮ اﯾﺠﺎد ﺧﺪاﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺪف ﻧﮫﺎﺋﯽ آنھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،در وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮدی
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد وﺟﻮدش ﻓﺎﻗﺪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺎﯾﺪهای اﺳﺖ ،و اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺰدﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺧﺎرج از ﺟﮫﺎن ﻣﺎدی ﺟﺰ وھﻢ و ﺧﯿﺎل
ﻧﯿﺴﺖ .دﻟﯿﻠﺸﺎن ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﻮدن ﻣﺎده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :در
ﻃﺒﯿﻌﺖ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی از ﻋﺪم ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﺑﺪون ﺟﺎی ﭘﺎ اﺛﺮی ﺗﺤﻘﻖ
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ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﭼﯿﺰی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎده وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﭘﺲ از ﮐﺠﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ در ھﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ
ً
اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ داﺋﻤﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ھﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و
اﯾﻦ ھﻤﺎن اﺑﺪﯾﺖ و ھﻤﯿﺸﮕﯽ آن اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮق
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد آﻓﺮﯾﺪﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺑﮫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎده ھﯿﭻ وﻗﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻮده و ﺗﺎ اﺑﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺲ ﻣﺎده اﺑﺪی و ھﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ و از ﻋﺪم آﻓﺮﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﺑﻮدﯾﺶ ھﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺆال
از اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﮫﺎی آن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن آﺛﺎر آن واﺿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ و
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺎده اﺳﺖ اﯾﺠﺎد و ﻓﻨﺎﯾﺶ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻧﮕﻠﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﻣﺎده ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪون ﻣﺎده ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل
اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺠﺎد و ﻧﺎﺑﻮدی ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﻖ و ﻓﻨﺎی ﻣﺎده ﻣﺤﺎل و
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ(.
اﺑﻄﺎل و رد اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ

ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﺪد رد و اﺑﻄﺎل اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮآﺋﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﯾﻦ
اﯾﺪه ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ از آن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮐﺮدن ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﻣﺎده
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮن ھﻔﺪه در اروﭘﺎ ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﮐﺮد اﻣﺎ آﻏﺎز آن
ھﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ آﻓﺎت و اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ
اﯾﺪه در اﻣﺘﺪاد ﻓﮑﺮی ھﻤﺎن ﻣﺎدﯾﯿﻦ و دھﺮﯾﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻌﺜﺖ را
اﻧﮑﺎر و ﻣﺮگ را ﺑﺠﺎی ﺧﺪا ﺑﻪ روزﮔﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ آن
ََ ََْ ْ
ََْ ْ َ
َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ
َ
وها إنَّا ب َما أ ُ ْرسِلْتُمْ
ِير إِ� قال م�ف ِ ِ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ﴿ :وما أرسلنا ِ� قر� ٍة مِن نذ ٍ
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َ
َ
ََ ُ َْ ُ َ ْ َُ َْ ً ََْ ً َ َْ
َ َّ َ
� أم َوا� َوأو�دا َوما � ُن ب ِ ُمعذ�ِ�] ﴾٣٥ﺳﺒﺄ:
بِهِ �ف ُِرون ٣٤وقالوا �ن أ�

» .[۳۵-۳۴و در ھﯿﭻ ﻗﺮﯾﻪای ﺑﯿﻢ دھﻨﺪهای ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان
آن ﻗﺮﯾﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهاﯾﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﯾﻢ .و اﻣﻮال و اوﻻد ﻣﺎ
َ
ُ َ َّ ُ َ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻋﺬاب داده ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ« .و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ�﴿ :يَعِ ُد� ْم �ن� ْم إِذا
ُّ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ً َ َ ً َ َّ ُ ُ ْ
ُ َ َ
َ
َ َ َ َ
اما �ن� ْم � َر ُجون ٣٥هيْ َهات هيْ َهات ل َِما توع ُدون٣٦
مِتم و�نتم ترابا وعِظ
ْ َ َّ َ ُ َ ُّ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ
ُْ َ
� إِ� ح َيا�نا ا�� َيا � ُموت َو� َيا َوما � ُن ب ِ َمبعو� ِ�] ﴾٣٧اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن-۳۵ :
إِن ِ

» .[۳۷آﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪه ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ و ﺧﺎک و اﺳﺘﺨﻮان
]ﭘﻮﺳﯿﺪه[ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ ]دوﺑﺎره[ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؟ آﻧﭽﻪ وﻋﺪه ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ
ﺑﻌﯿﺪ اﻧﺪر ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ .زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺟﺰ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺟﮫﺎﻧﯿﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ] .ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ[
ﻣﯽﻣﯿﺮﯾﻢ و ]ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ[ زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ« .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
َ ُ َ
ﻗﺮآن ﺳﺨﻦ آن ﻣﺎدﯾﮕﺮﯾﺎن ھﻨﮕﺎم ﻇﮫﻮر اﺳﻼم را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪَ ﴿ :وقالوا ل ْن
ُ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ً َ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ ٌ ْ َ
ِيل
�
نؤمِن لك ح� �فجر �ا مِن ا�ر ِض ينبو� ٩٠أو ت�ون لك جنة مِن
ٍ
َ َ
ََُ ّ
�ا ٩١أَ ْو � ُ ْس ِق َط َّ
اء َك َما َز َ� ْم َ
ار خ َِ�ل َ َها َ� ْفج ً
ج َر ْا�َ�ْ َه َ
الس َم َ
ت
ب �تف ِ
ِ
وعِن ٍ
َ ً َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ً
ََ
َْ َ ُ َ َ َ
ت مِنْ
ك َ�يْ ٌ
عليْ َنا كِسفا أو تأ ِ� بِا�ِ والم��ِكةِ قبِي� ٩٢أو ي�ون ل
َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ّ َ َ َّ ُ َ ّ َ َ َ
ُ ُْ َْ َْ َ
َْ ُ
ِ
�ل عليْ َنا ك َِتابًا �ق َرؤهُ﴾
�
�
ح
ك
ِي
�
ِر
ل
ِن
م
ؤ
ن
ن
ل
و
ء
ا
م
الس
�
�
زخر ٍف أو تر
ِ
ِ
ِ
]اﻹﺳﺮاء» .[۹۳-۹۰ :و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺗﻮ اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽآورﯾﻢ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ از زﻣﯿﻦ ﭼﺸﻤﻪای
را ﺑﺮای ﻣﺎ روان ﮐﻨﯽ .ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎﻏﯽ از ﺧﺮﻣﺎ و اﻧﮕﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،آن ﮔﺎه در
ﻣﯿﺎن آن ﺟﻮﯾﺒﺎران را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روان ﮐﻨﯽ .ﯾﺎ آﻧﮑﻪ آﺳﻤﺎن را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﺑﺮی ﭘﺎره ﭘﺎره ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﺮود آری ﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را روﯾﺎروی ]ﻣﺎ[ آوری.
ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪای از زر و زﯾﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ در آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ روی .و ﻓﺮار رﻓﺘﻨﺖ را
]ھﻢ[ ﺑﺎور ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﺮود آری ﮐﻪ آن را
ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ«

ﺷﺒﻬﻪ اول :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎده ،ازﻟﯽ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ

۵

ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎدیھﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮدن رﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺎﺗﻢ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﻏﺮﯾﺐ و در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در
َ َ َ َ
َ َ َ َّ َ َ
ِين � َ� ْعل ُمون ل ْو�
زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ﴿ :وقال ا�
ُ َ
ا� أَ ْو تَأْت َ
ا� َه ْ
ِين م ِْن َ�بْلِه ْم مِثْ َل قَ ْولِه ْم � َ َش َ
� ّل ُِم َنا َّ ُ
ِينا آيَ ٌة َك َذل َِك قَ َال َّا� َ
ت
ي
ِ
ِ
قُلُ ُ
و� ُه ْم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة» .[۱۱۸ :و ﻧﺎداﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﺮا ﺧﺪا ]ﺑﯽواﺳﻄﻪ[ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ

ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﯾﺎ ]ﭼﺮا[ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﻌﺠﺰهای ﻧﻤﯽآﯾﺪ؟ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎﻧﺸﺎن ]ھﻢ
ﺳﺨﻨﯽ[ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﻦ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ .دلھﺎﯾﺸﺎن ھﻤﺎﻧﻨﺪی دارد« .ﯾﻌﻨﯽ دل
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻋﺮب ﺷﺒﯿﻪ دل ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻔﺮ و ﻋﻨﺎد ﺑﺮ آنھﺎ ﭘﯿﺸﯽ
َُ
ََ
َْ َُ َ
ك أَ ْه ُل الْك َِتاب أَ ْن ُ� َ ّ
� َل َعلَيْه ْم ك َِتابًا م َِن َّ
الس َماءِ �ق ْد َس�لوا
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ�﴿ :س�ل
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ ََ ُ
ُ َ َ ْ
َ َّ َ َ ً
�ََ
ج ْه َرة﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» .[۱۵۳ :اھﻞ ﮐﺘﺎب از ﺗﻮ
� ِم ْن ذل ِك �قالوا أرِنا ا�
مو� أ
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ آنھﺎ ﻓﺮود آوری ،آﻧﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﯾﻦ را از
ََ
َ َ َ
ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ را آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎن«﴿ .كذل ِك َما ��
َّ َ ُ َ ٌ َ ْ َ ْ ُ ٌ
ون�َ ٥٢تَ َو َ
اص ْوا بهِ بَ ْل ُهمْ
َّ َ ْ َ ْ ْ ْ َ ُ
ول إِ� قالوا ساحِر أو �ن
ِ
ا�ِين مِن �بل ِ ِهم مِن رس ٍ
َ
ُ َ
ق ْو ٌم َطاغون] ﴾٥٣اﻟﺬارﯾﺎت» .[۵۳-۵۲ :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﯿﭻ رﺳﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎﻧﺸﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺟﺎدوﮔﺮ ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ .آﯾﺎ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ آن ]اﻧﮑﺎر[ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ ]ﺧﯿﺮ[ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن ﻗﻮﻣﯽ ﺳﺮﮐﺸﻨﺪ«.
آری دلھﺎﯾﺸﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ھﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﻣﺘﺄﺧﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ھﻤﺎن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ
ﻣﺎده و اﻧﮑﺎر ﻣﺎوراء ﻣﺸﺎھﺪات و ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت اﺳﺖ و در ﻣﯿﺪان ﺑﺤﺚ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ
ﻏﯿﺮ از ﻣﺎده را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
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اﻣﺎ ﻣﻠﺤﺪﯾﻦ ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮقھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﺤﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﮑﺎر وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ
ﻣﺎدیھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﯿﺰی ﻇﺎھﺮ و آﺷﮑﺎر در ﻗﺪﯾﻢ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﭼﯿﺰی ﺷﺎﯾﻊ و آﺷﮑﺎر از آنھﺎ ﺷﺮک ﺑﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﻟﻮھﯿﺖ را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ ،آنھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ را
ﺑﻪ زﻋﻢ و ﮔﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻘﺎم اﻟﻮھﯿﺖ داده و ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﻠﺤﺪﯾﻦ دھﺮی ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ از ﻗﺪﯾﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ
آنھﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف آراء و ﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن ﺗﻌﺪادﺷﺎن اﻧﺪک ﺑﻮده و در دو ﻃﺎﯾﻔﻪ
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
ﻓﻼﺳﻔﻪ دھﺮی اﻟﮫﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮدن ﺟﮫﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ،در رأس
آنھﺎ ارﺳﻄﻮ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﻣﺎده را ﺧﺎﻟﻖ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ آن اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻓﻼﺳﻔﻪ دھﺮی ﻣﻠﺤﺪ ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ :ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
َ َ َّ َ َ ُ َ ُّ ْ َ َ ُ ُ َ ْ
وت َو�يَا﴾
ﻣﺘﻌﺎل در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد﴿ :ما ِ� إِ� حيا�نا ا��يا �م
]اﻟﺠﺎﺛﯿﺔ» .[۲۴ :ﺑﺮای ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽای ﺟﺰ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮﯾﻢ و
زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ« .اﯾﻦھﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی زﻣﺎن ﻣﺎ ﺷﺒﯿﻪ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهاش ﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن را رد ﻣﯽﮐﻨﺪَ ﴿ :و َما
ْ
َ
ْ ُ َّ ُ َ
َ َ
ل ُه ْم بِذل ِك م ِْن عِل ٍ� إِن ه ْم إِ� َ�ظ ُّنون] ﴾٢٤اﻟﺠﺎﺛﯿﺔ» .[۲۴ :آنھﺎ ﺑﺪان ﻋﻠﻢ

ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ اھﻞ ﻇﻦ و ﮔﻤﺎﻧﻨﺪ« .ﯾﻌﻨﯽ اھﻞ وھﻢ و ﺧﯿﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ
ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﯾﻘﯿﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻇﻦ و ﮔﻤﺎن اﺳﺖ.
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ھﺮﭼﻨﺪ اﻓﮑﺎرﺷﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎده ﺷﺒﯿﻪ آنھﺎﺳﺖ اﻣﺎ
در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺎ ﺑﺎ آنھﺎ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ.

ﺷﺒﻬﻪ اول :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎده ،ازﻟﯽ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ

۷

اﻟﺤﺎد در اﯾﻦ زﻣﺎن اﻧﮑﺎر وﺟﻮد اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن
ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻃﻮرﯾﮑﻪ در دوﻟﺖھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺼﻮرت
ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در آﻣﺪه اﺳﺖ و در ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺣﺮاﺳﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دوﻟﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻇﮫﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم ﺳﺮ ﺟﻨﮓ را آﻏﺎز ،ﺳﻔﮫﺎء و ﮐﻢ ﺧﺮدان را ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و ﮔﻤﺮاھﯽھﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻟﺤﺎد در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻋﻠﻢ ﮐﺎرزار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ
ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده و در ﯾﺶ از آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ .آن ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدیھﺎ در
ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻒ ھﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎده
ھﻤﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺲ و ﻟﻤﺲ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﻓﺮض ﺧﺎرج از ﺣﺲ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ در ﺗﺼﻮر آنھﺎ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﺿﻊ و ﺧﺎﺷﻊ ﺑﺤﺚھﺎی
ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺤﺚ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻈﺮ آنھﺎ ﻋﻠﻢ
ﺑﺤﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﻔﺎھﯿﻢ دﯾﻦ و ﻏﯿﺐ از ﻣﯿﺪان
ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎرج ھﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﻧﺰد آنھﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد آن ﻧﯿﺴﺖ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﯾﻦ در ﻧﺰد ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان اروﭘﺎﯾﯽ ﭼﯿﺰی ﭼﻮن ﺧﺮاﻓﺎت
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻘﯿﺪه اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻋﻠﻢ آن را
ً
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد از ﺧﻮد دور ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻤﺎن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮ
ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم ﺗﮫﺎﺟﻢ وﺳﯿﻌﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ،ﻧﻈﺮات و
اﻓﮑﺎر ﻣﻠﺤﺪﯾﻦ در ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎهھﺎی دﻧﯿﺎ اﺳﻼم ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﻓﻠﺴﻔﻪ و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺪﯾﺪ )ﻧﻮﯾﻦ( ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺑﻄﺎل ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎدﯾﻮن

 -۱ﺑﺮ ﯾﮏ ﺷﯿﻮه و ﻣﻨﮫﺞ ﻣﻌﯿﻦ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ:
اﻟﻒ :از ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎده اراﺋﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ

۸

رد ﺷﺒﻬﺎت ﻣﻠﺤﺪﯾﻦ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎده از دﯾﺪﮔﺎه آنھﺎ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی در ھﻤﯿﻦ
زﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﻇﮫﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺨﻨﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد :ﻣﺎده وﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
در ﺧﺎرج از ذھﻦ ﺧﻮد دارد ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﻣﻮرد ﻣﺎده ﺑﮑﺎر ﻧﺒﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ً
ﭼﻮن ﻗﺒﻼ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎده ﺗﻤﺎم آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺣﻮاس درک
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮارد آن را در اﻣﻮرات ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ آب ،ھﻮا ،ﺧﺎک و آﺗﺶ ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺎدی دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﺗﻨﺪی ﺑﺮ ﺳﻔﺮهای ﻣﯽزد ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺎھﺎﯾﺶ
ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ و رو ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ھﻤﺎن
ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻟﻤﺴﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻢ آن را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ و
ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻢ آن را ﻣﯽﺷﻨﻮم.
اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮھﻢ رخ ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻨﺪ و در ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﺷﺎﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ و ﻧﻮر و ﺳﺎﺋﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻗﺮاردادی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ھﻤﺮاه آن ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﺷﯿﻮع ﯾﺎﻓﺖ و از ﻣﺮزی ﮐﻪ
ﺣﻮاس ﻗﺎدر ﺑﻪ درک و ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻋﻠﻢ اﺗﻢ و ذرات آن ﺗﺠﺎوز
ﮐﺮد ﺑﮫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ را ﮐﻪ از ﻣﺎده اراﺋﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺻﻼح
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺎده ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ذھﻦ ﻗﺮار دارد.
ب :از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎده ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻓﮑﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﺳﺨﻦ از ﺗﻘﺪم ﻣﺎده ﺑﺮ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآوردﻧﺪ
و ﻗﺼﺪﺷﺎن از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﮑﺎر اﻣﻮرات ﻏﯿﺒﯽ ﺑﻮد ﭼﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻣﻮرات
ﻏﯿﺒﯽ ھﻤﺎن اﻓﮑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎده ھﻢ ﺑﺮ آن ﻣﻘﺪم اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺻﻞ ھﻤﺎن
ﻣﺎده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ از اﯾﻦ ﺑﺎور ﺗﻘﺪم ﻣﺎده ﺑﺮ ﻓﮑﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﺮوان
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻟﯿﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻓﮑﺮ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ذھﻨﯽ از ﻣﺎده ﺟﺪاﺳﺖ و
ﺷﮑﻠﯽ از اﺷﮑﺎل ﻣﺎدی ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻓﮑﺮ ،ﭼﻮن اﻣﺮی
ﺿﺪ ﻣﺎدی و روح ﭼﻮن اﻣﺮی ﺿﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻃﺮح ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎده ھﺮ ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﻋﻘﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ و وﺟﻮدش ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮآن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ
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وﺻﻒ ﯾﮏ ﺧﻄﺎی ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ را ﺟﺰء ﻣﺎده ﺑﺪاﻧﯿﻢ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
وﺣﺪت ﺑﯿﻦ ﻓﮑﺮ و ﻣﺎده از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﻨﺤﻂ ﻣﺎدﯾﮕﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی ﻗﺮن ھﻔﺪه ﮐﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪه ﻓﮑﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺎده و ﻓﮑﺮ را
از ھﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﭘﻨﺪارد و ﻓﮑﺮ را ﺷﮑﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ از اﺷﮑﺎل ﻣﺎده ﻣﯽداﻧﺪ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺎدﯾﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﻨﺤﻂ ﻓﮑﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﺬا ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آنھﺎ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﮑﺮ دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ آن را ﻣﺎدی و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ اﺗﺤﺎد ﻣﺎده و ﻓﮑﺮ
را ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺤﻄﺎط ﻓﮑﺮ ﻣﺎدﯾﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺎ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻶﺧﺮه در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺣﻖ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ دو ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﻧﺪ ﯾﺎ از ھﻤﺪﯾﮕﺮ
ﺟﺪا و ﻣﻨﻔﺼﻞ ھﺴﺘﻨﺪ؟
ج :از اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺻﻞ ﺑﻮدن ﻣﺎده ﺑﺮای ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ
ﺑﻌﺪ از ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﻧﻔﺠﺎر ھﺴﺘﻪای ﻣﺎده در آن روی داد
ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﻣﺎده ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺑﻮد درھﺎی ﺗﺎزهای ﺑﺮای اراﺋﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒھﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﺎده ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎده ﺗﻨﮫﺎ ﺻﻮرﺗﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻧﺮژی اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎده ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﭘﺮوﺗﻮن و
اﻟﮑﺘﺮون ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎرھﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﻔﮫﻮم
ﻣﺎده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وراء ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ً
اﺧﯿﺮا ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎده در ذات ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺮژی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺧﺎﺻﯽ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺎده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﮫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﺷﺪ
ﭘﺲ در واﻗﻊ ﻣﺎده ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده
ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﻟﯿﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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رد ﺷﺒﻬﺎت ﻣﻠﺤﺪﯾﻦ

از آﻧﭽﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎده از زﺑﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﮔﺬﺷﺖ دﯾﺪﯾﻢ ﻣﺎدهای ﮐﻪ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ از آن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺬھﺐ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ
ً
اﺳﺎس آن ﭘﯽرﯾﺰی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﻔﮫﻮم و ﻣﻌﻨﯽ آن ﺗﻤﺎﻣﺎ در ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ آن
ﻣﻔﮫﻮم ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در ﺳﺎﯾﻪ آن ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﮐﺮد ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ ﺑﻠﮑﻪ در
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺮژی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داد.
ً
اﺧﯿﺮا ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﯿﺰ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﻟﻤﺲ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و آن را دارای ﺣﺠﻢ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﺎرھﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﮫﺎن ﻣﺎدی ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﻮهھﺎ و رودﺧﺎﻧﻪھﺎ و زﻣﯿﻦ و
درﺧﺘﺎن و ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻮاس ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﺷﻌﺎت
ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻪ ھﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﻣﺎده
اﺻﻞ و اﺳﺎس ھﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و از اﯾﻦ ﭘﺲ اﻋﺘﻘﺎد آنھﺎ در ﻣﻮرد
ھﻤﯿﺸﮕﯽ و ازﻟﯽ ﺑﻮدن ﻣﺎده را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 -۲دﻟﯿﻠﯽ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮ ازﻟﯽ و ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﻮدن ﻣﺎده ﻧﺪارﻧﺪ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ ھﺮﮔﺎه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺎده را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ
روﺑﻪ رو ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻋﻠﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ھﻤﯿﺸﻪ و از ازل
ﻣﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺣﺎل ﻣﺎ از آنھﺎ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ آن ﺟﻮاب دھﻨﺪ و آن اﯾﻨﮑﻪ :ﮐﺪام دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻤﯽ ادﻋﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ازﻟﯽ ﺑﻮدن ﻣﺎده ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪاﯾﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ :ﻣﺎده ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻓﮑﺮ اﺳﺖ و از ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻧﺎﺑﻮدﯾﺶ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻧﺶ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺷﺒﮫﺎت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻗﺒﻠﯽ
ﺟﺰ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻇﻦ و ﮔﻤﺎنھﺎی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ھﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮآن وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮات ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻇﻦ و ﮔﻤﺎن دروﻏﯿﻦ
ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺛﺒﺎت آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪهای ﮐﻪ آﺛﺎر
وﺟﻮدش ﻇﺎھﺮ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽآورﯾﺪ؟
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 -۳ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻃﺮﯾﻘﻪ و ﺷﯿﻮه ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻨﮫﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎﺋﺮ ﻋﻠﻮم ﺗﻮاﻓﻖ دارد ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﮫﺞ ﻋﻠﻤﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺤﺼﻮر در
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎده ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎوراء و ﺧﺎرج از ﺟﮫﺎن ﻣﺎدی ﭘﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﭼﻮن
وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آن ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺸﺎھﺪه و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﯿﺰ
ادراک ﻣﺎوارء ﺟﮫﺎن ﻣﺎدی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻟﺬا ﺑﺎ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻄﻮر ﻧﻔﯽ
ﯾﺎ اﺛﺒﺎت در ﻣﻮرد ﺟﮫﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﻓﻠﺬا ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻨﮫﺞ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ
آن ﻗﺮار ﻧﺪھﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﺮف ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﮫﺎن ﻣﺎدی ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ
ﻏﯿﺮ آن ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﺪ وﻟﯽ آنھﺎ ﺑﯽﭘﺮوا از آن ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﺣﺼﺮ
ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و وارد ﺟﮫﺎن ﻏﯿﺐ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و وﺟﻮد ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل را
اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -۴ﻣﺎده ﮐﻪ آنھﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ازﻟﯽ اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ازﻟﯽ
ﺑﻮدن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮕﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺪان ﻣﻌﺘﺮف و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺰم ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ازﻟﯽ ﺑﻮدﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻼء و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮ آن اﻋﺘﺮاف دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮوﻃﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ در آن ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ:
 -۱ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮدش ﻧﺎﺷﯽ از ذات ﺧﻮدش و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ ھﻤﺎن ذات ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺻﻒ در وﺟﻮد و ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ و اﺳﺘﻤﺮار آن ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از دﯾﮕﺮی ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ و ﻏﯿﺮ ﺧﻮدش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﺠﺎد و ﺗﺤﻮل و ﻧﺎﺑﻮدﯾﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
 -۲ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ھﯿﭻ اﺑﺘﺪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن در ﺻﻮرت وﺟﻮد
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻋﺪم ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ آن ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ازﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۲
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 -۳ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﻧﮫﺎﯾﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﻗﯽ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن در ﺻﻮرت
داﺷﺘﻦ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ او را ﻓﺎﻧﯽ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺎﺷﺪ.
ً
 -۴ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﯾﻦ ﺷﺮوﻃﯽ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ازﻟﯽ ﺑﻮدن
ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻌﯽ واﻓﺮ ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ دادﻧﺶ ﺑﺮ ﻣﺎده دارﻧﺪ
و ﭼﻨﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎده ازﻟﯽ اﺳﺖ آﯾﺎ ﻣﺎده اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در رد ﭘﻨﺠﻢ و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 -۵دﻻﯾﻞ ﺣﺪوث و اﯾﺠﺎد ھﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺎده
دﻻﯾﻞ آن را ﻣﯽﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد:
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اول :ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻻﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ

اﺳﺎس اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ھﻤﺎن اﺛﺒﺎت اﯾﺠﺎد ﺟﮫﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻻزﻣﻪ ھﻤﻪ اﺷﯿﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارد ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آن
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮدن ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺪوث و اﯾﺠﺎد ﺑﺮای ﺻﻮرت و
ً
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﺻﻔﺎت اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻠﺘﯽ دارد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺴﻠﺴﻞ
ﻋﻠﺖھﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻏﺎزﯾﻦ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﻋﺘﺮاف
ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺎن در ﺻﻔﺎت و ﻋﻮارﺿﺎت ﺧﻮﯾﺶ در ذات و ﻣﺎده
اوﻟﯿﻪاش اﺑﺘﺪاﺋﯽ دارد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ
در آﻧﺠﺎ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪهای ازﻟﯽ و ھﻤﯿﺸﮕﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ
ﺻﻔﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﻀﺎی آن ﺣﺪوث اﺳﺖ او ھﻤﺎن ﺧﺎﻟﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺎن
را آﻓﺮﯾﺪه و آن را واﺣﺪ ھﻤﺎن ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آن را دارد ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺑﯿﺎن
آن ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ:

ﺷﺒﻬﻪ اول :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎده ،ازﻟﯽ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ

۱۳

 .۱دﻟﯿﻞ اﻟﺰام ﻋﻘﻠﯽ ﺑﯿﻦ وﺟﻮد و ﻋﺪم

َْ ُ ُ
ْ َ ْ َ ْ َْ ُ ْ ُ َ
� ٍء أم ه ُم ا�َال ِقون﴾٣٥
�
�
ِن
م
وا
ِق
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :أم خل
ِ

]اﻟﻄﻮر» .[۳۵ :آﯾﺎ از ھﯿﭻ ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ؟ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﺎﻟﻖ ]ﺧﻮد[
َْ ُ ُ
ھﺴﺘﻨﺪ؟« ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻣﻮرد آﯾﻪ ﴿أم خل ِقوا م ِْن

َ� ْ� َ ْ
� ٍء﴾ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﺪون ﭘﺮوردﮔﺎری ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ
ِ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﺪون ﻣﺎدهای و ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻋﺎﻗﺒﺖ و ﭘﺎداش،
اﻣﺎ ﻧﻈﺮ اوﻟﯽ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﻣﺎدهای و
ً
ﯾﺎ ﺑﺮای ھﺪف و ﻏﺎﯾﺘﯽ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺧﺎﻟﻘﯽ دارد و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﻓﻄﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪهای اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪهای دارد و
ھﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪهای ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎدهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از او آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه و ﻣﻘﺼﺪی ﮐﻪ
ﺑﺮای آن ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ اوﻟﯽ ﻇﺎھﺮﺗﺮ و آﺷﮑﺎرﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻘﻼ و
داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﻣﻮرد اﯾﻦ و آن ﻧﺰاع ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد اوﻟﯽ ﻧﺰاع وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﮔﺮوھﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺟﮫﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای اﯾﺠﺎدش ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﯾﻦ ﺟﮫﺎن در ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ و ﺑﻮاﺳﻄﻪ ھﻤﺎن ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﻮدﻧﺶ واﺟﺐ اﺳﺖ و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺻﺎﻧﻊ و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﻧﺪارد .اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺧﻮدش ﺑﻮده
اﺳﺖ و ﺻﺎﻧﻊ ﻻزم ﻧﺪارد از ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه ﺗﻨﮫﺎ از
ﮐﺴﺎﻧﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
َ
در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده﴿ :أ ْم ُخل ُِقوا م ِْن َ� ْ� َ ْ
� ٍء
ِ
َ ْ ُ ُ َْ ُ َ
ا�ال ِقون] ﴾٣٥اﻟﻄﻮر .[۳۵ :دو ﻧﻈﺮﯾﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
أم هم
ﻣﻨﻈﻮر از آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ :آﯾﺎ ﺑﺪون آﻓﺮﯾﻨﻨﺪهای اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺠﺎدﺷﺎن از
َّ َ ُ
ﻋﺪم ﻣﺤﺾ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و َسخ َر ل� ْم َما
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َْ
َ ً ْ
� َّ
الس َم َ
ِيعا مِن ُه﴾ ]اﻟﺠﺎﺛﯿﺔ» .[۱۳ :و آﻧﭽﻪ را در آﺳﻤﺎنھﺎ
ات َو َما ِ� ا� ْر ِض �
او ِ
ِ
و آﻧﭽﻪ را در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺷﻤﺎ رام ﮐﺮد ،ھﻤﻪ از اوﺳﺖ« .و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ََ َُُ ََْ َ َ َ َْ َ َ ُ ٌ ْ
ُ
﴿و� ِمته �لقاها إِ� مر�م وروح مِنه﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» .[۱۷۱ :و ﮐﻠﻤﻪ اوﺳﺖ ﮐﻪ آن را
ُ
ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮﯾﻢ اﻓﮑﻨﺪه و روﺣﯽ از ﺟﺎﻧﺐ اوﺳﺖ« .و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و َما بِ� ْم
َ
َّ
م ِْن ن ِْع َم ٍة ف ِم َن ا� ِ﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ» .[۵۳ :و ھﺮ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ«
ﮔﻔﺘﻪ :آﯾﺎ از ﻏﯿﺮﻣﺎده )ھﯿﭻ( آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﻈﺮی ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺑﻪ
َ ْ ُ ُ َْ ُ َ
ا�ال ِقون] ﴾٣٥اﻟﻄﻮر .[۳۵ :و اﯾﻦ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ
دﻧﺒﺎل آن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :أم هم

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ :آﯾﺎ ﺑﺪون ﺧﺎﻟﻖ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﯾﺶ ھﺴﺘﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ از ﻏﯿﺮﻣﺎده ﺧﻠﻖ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در اداﻣﻪ ﻣﯽآﻣﺪ :ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از آﺑﯽ ﭘﺴﺖ؟ و اﯾﻦ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻘﺼﻮد ﺧﺎﻟﻖ آنھﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺎده آنھﺎ ،ﭼﻮن ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻧﺸﺎن از ﻏﯿﺮﻣﺎده ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن وﺟﻮد ﺧﺎﻟﻖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آن را ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﯽ اﯾﻤﺎﻧﯿﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺟﮫﻠﺸﺎن ﻣﯽﺑﻮد ﭼﻮن آنھﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻤﺎﻧﯽ ﻧﮑﺮده و ﺷﯿﻄﺎن ھﻢ ﻓﺮزﻧﺪان آدم را دﭼﺎر ﭼﻨﯿﻦ وﺳﻮﺳﻪھﺎﯾﯽ
ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﮕﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﺧﻮﯾﺶ آﻓﺮﯾﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻤﺎن و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﻔﺮﺷﺎن
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺆاﻟﯽ ﺑﻮدن ﺟﻤﻠﻪ ،ﺑﺮای اﻧﮑﺎر اﺳﺖ ،ھﺪف ﺗﺜﺒﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺧﻠﻖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ھﺮﮔﺎه اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ آنھﺎ
را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ آنھﺎ ﺳﻮد ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از
ﻣﺎده ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽ ﻧﯿﺎزﯾﺸﺎن از ﺧﺎﻟﻖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد«.
ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل دو ﭼﯿﺰ را در ﻗﻀﯿﻪ آﻓﺮﯾﺪن
ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد:
اﻟﻒ :آنھﺎ از ﻋﺪم ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﺻﻞ ھﻤﺎن ﻋﺪم اﺳﺖ.
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ب :ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ از ﭼﯿﺰی آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه و ﺧﻮد ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﯾﺶ ھﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا
اﺻﻞ ھﻤﺎن وﺟﻮد اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ آﯾﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ :آﯾﺎ ﺑﺪون آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه و ﺧﺎﻟﻘﯽ از
ﻋﺪم ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ در اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮد ﺧﺎﻟﻖ
ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ؟ ھﺮ دوی اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮرات ﻣﺤﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻋﺪم ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﻋﺪم اﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪم ﻧﻔﯽ ﻋﺎم اﺳﺖ ﺑﺮای ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ذھﻦ ﺧﻄﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﻧﻔﯽ ﺻﻔﺎت اﺳﺖ و ﻧﻔﯽ ذات اﺳﺖ و اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻮه و اراده و ﻋﻠﻢ و ﺣﯿﺎت و
ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﻣﺤﺎل اﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﺪم ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺤﻮل ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻤﮑﻦ ھﻢ
ﻧﯿﺴﺖ از اﯾﻦ ﻋﺪم ﻋﺎم ،ذاتھﺎ و ﺻﻔﺎت و ﻗﺪرتھﺎﯾﯽ ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺴﻮی وﺟﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ اﺛﺒﺎت ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺪم
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺮآن آﻓﺮﯾﺪن
اﺷﯿﺎء را از ھﯿﭻ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽدارد ﺑﻠﮑﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮق را ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ
َ ُ
َ َ َْ َ
ھﯿﭻ ﻧﺒﻮد آﻓﺮﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :وق ْد خلق ُتك م ِْن �بْل
ً
َ َ ُ َ
َول ْم تك شي ْ ًئا] ﴾٩ﻣﺮﯾﻢ» .[۹ :ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮ را ﻗﺒﻼ آﻓﺮﯾﺪﯾﻢ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭼﯿﺰی

ﻧﺒﻮدی« .ﮔﺮ ﭼﻪ از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن را از ﻧﻄﻔﻪ آﻓﺮﯾﺪه ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
ً
ﺣﺎل ﮐﻪ ﻋﺪم اﺻﻞ ﻧﯿﺴﺖ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد اﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻋﺪم اﺳﺖ و از ﻟﺤﺎط ﻋﻘﻠﯽ ھﻢ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻋﺪم را اﺻﻞ وﺟﻮد ﻗﺮار داد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺻﻞ ھﻤﺎن وﺟﻮد اﺳﺖ.
اﮔﺮ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﭘﮫﻨﺎور ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺣﻮاس ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آنھﺎ را درک ﮐﻨﯿﻢ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات و از آن
ً
ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻼ ﻧﺒﻮده ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
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رد ﺷﺒﻬﺎت ﻣﻠﺤﺪﯾﻦ

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﻣﺘﺪاوم ﺟﺰء ﺟﺰء ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﯽ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت
ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه و ﯾﺎ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ و ﻧﯿﺮوھﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺖھﺎی آن را
درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺟﺎری ھﺴﺘﻨﺪ ،از ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت و ﺑﺮﻋﮑﺲ و از
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺷﮑﻞھﺎ و ﺻﻮرتھﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺻﻔﺎت و ﻗﺪرتھﺎ و ھﻢ
آنھﺎ در ﻋﻘﻞ ﻣﺎ ﺟﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺒﺎﺑﯽ ﻣﺆﺛﺮ در آن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺒﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد را ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ھﻢ روی و در ھﻤﻪ
ﭼﯿﺰ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﺧﺘﻼف در ذات و ﺻﻔﺎت روی ﻣﯽدھﺪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن
ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻖ و ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ھﻤﯿﻦ
ﺟﮫﺎن درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪاﯾﻢ.
و ﺣﺎل ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ،اﮔﺮ اﺻﻞ در اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﺣﻮاس ﻣﺎ ھﻤﺎن وﺟﻮد ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و
ﺗﺤﻮل و ﮐﻢ و زﯾﺎد ﺷﺪن و ﺑﻨﺎﮐﺮدن و ﻓﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺻﻮرتھﺎ وﺟﻮد و
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب و ﻣﺆﺛﺮات ﻧﺴﺒﺖ دھﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب
از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻠﯽ اﺻﻞ در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد ﻣﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ و ﺗﻨﮫﺎ
اﺻﻞ ھﻤﺎن ﻋﺪم اﺳﺖ .و ﺑﺮای وﺟﻮد ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺒﺒﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدات را
از ﻋﺪم ﺧﻠﻘﺖ ھﺴﺘﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ آن ھﻤﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﺎک و ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ.
 .۲دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن در ھﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺎده

ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدن ھﺮ ﭼﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﺧﻮاه اﺷﯿﺎء ﻣﺎدی ﭼﻮن زﻣﯿﻦ و
ﺳﯿﺎرات و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﻮاس ﺧﻮﯾﺶ آنھﺎ را درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
و ﯾﺎ ﺻﻔﺘﯽ از ﺻﻔﺎت اﺷﯿﺎء ﻣﺎدی ﮐﻪ وﺟﻮدﺷﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ذات آن ﺟﺴﻢ اﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ وﺟﻮد دارد و ﻣﺎ آن را ﺑﺎ
ﻋﻘﻞ ﺧﻮﯾﺶ درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮاص ﻣﺘﻌﺪد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در
اﺟﺴﺎم ﻣﺮﮐﺐ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮر آﺷﮑﺎر در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام
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از آنھﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارد ﮐﻪ ﺻﻮرت و ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن دارد
را درﯾﺎﺑﺪ ،ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ دارد ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻋﻘﻞ و ﺟﻤﺎدات ﻧﻄﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﭼﻪ
ﻣﺎﻧﻌﯽ دارد زﻣﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻌﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ؟
ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی از اﺷﯿﺎء ﺑﯿﺸﻤﺎر دﯾﮕﺮ.
اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺣﮑﻤﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﯿﺎء اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ھﻢ
اﮐﻨﻮن ھﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻧﻈﺎم دﭼﺎر اﺧﺘﻼل و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر
از اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ھﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﯽﮔﺮاﯾﺪ؟
ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﺣﮑﻤﺖ ﺻﻔﺘﯽ از ﺻﻔﺎت ﭘﺮوردﮔﺎر ﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن اﺣﺘﻤﺎل دارد ﯾﮑﯽ از اوﺿﺎع ﺑﯿﺸﻤﺎری ﻏﯿﺮ از ﻣﻮﺿﻊ
ﻓﻌﻠﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻘﻞ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم آن
ﺗﺨﺼﯿﺺ دھﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﮑﯽ از دو اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻢ
ﻣﺴﺎوی ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﻨﺪهای وﺟﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺪاد اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺑﯽﺷﻤﺎر اﻣﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ دوی آنھﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺤﺎل ھﺴﺘﻨﺪ.
 .۳دﻟﯿﻞ دﻗﺖ و ﮐﻤﺎل در ﻧﻈﺎم ھﺴﺘﯽ

از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎ در ﻣﻮرد ھﺴﺘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺎت و ﻣﺒﮫﻮت ﺷﻮﯾﻢ دﻗﺖ و درﺳﺘﯽ ﻋﺠﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ و
ﺗﺮﮐﯿﺐ آنھﺎ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی در زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن روﺑﻪ رو
ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﮐﻤﺎل و درﺳﺘﯽ آن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ﺟﮫﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه
اﺳﺖ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ ھﻨﺪﺳﯽ ھﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﺳﯿﺎراﺗﺶ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ در آن ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻠﻞ و ﻧﻘﺺ و ﺧﺮاب و ﻧﺎﺑﻮدی آن

۱۸
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ﻣﯽﺷﻮد؟ و آﯾﺎ اﻧﺴﺎن در آﻓﺮﯾﻨﺶ و اﯾﺠﺎدش از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮرات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در
ﺣﺪ دﻗﺖ و ﮐﻤﺎل ﻧﯿﺴﺖ؟ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﺎ ﺗﮑﻮﯾﻦ و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻧﺴﺎن را
ﻣﺎت و ﻣﺒﮫﻮت ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ آری در ھﺮ ﭼﯿﺰ ﭼﻨﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪای از دﻗﺖ و ﻣﺤﮑﻢ
ﮐﺎری ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﺑﮫﺖ و ﺣﯿﺮت ﻣﯽﺷﻮد،
ﻟﺬا اﯾﻦ ھﻢ ﻧﺸﺎن از وﺟﻮد ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذات ﺧﻮﯾﺶ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﮐﻤﺎل اﺳﺖ
ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ او اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦھﺎ ﺟﻤﻠﮕﯽ دﻻﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ و ﻋﻠﻤﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ دﻟﯿﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺟﮫﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن
اﺳﺖ ﺣﺎدث و اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ و وﺟﻮدﺷﺎن ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و ھﺮ ﺣﺎدﺛﯽ ھﻢ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺤﺪث و ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪه دارد ،و ﺑﺎ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ
ﻧﻈﺮ ﻣﺎدیھﺎ در ﻣﻮرد ازﻟﯽ ﺑﻮدن ﻣﺎده ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎده در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺠﺎد و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪاوم اﺳﺖ و ﺧﻮد ھﻤﯿﻦ ﺣﺎدث
ﺷﺪنھﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻟﯿﻞ ﺑﺮ وﺟﻮد اﺑﺘﺪا در آن اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ را
راھﻨﻤﺎﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺎده ﻧﮫﺎﯾﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﮫﺎﯾﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ آن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻮن ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺑﺘﺪا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم و اﻧﺘﮫﺎ
ً
ﻧﯿﺰ ﺣﺘﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺪوث ﺟﮫﺎن )ﻣﺎده( و
اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﮫﺎی آن دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﺮوھﯽ از ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
آن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻣﺎ دﻻﯾﻠﯽ را از آن ﻋﻠﻮم ﺑﻪ آنھﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺣﺪوث ھﺴﺘﯽ و ﺟﮫﺎن دﻻﻟﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺧﺎﻟﻘﯽ
دارد ﮐﻪ او را از ﻋﺪم ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﮫﺎن
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺘﻮﻣﯽ ،ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺑﺴﻮی آن در ﺳﯿﺮ و ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.

ﺷﺒﻬﻪ اول :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎده ،ازﻟﯽ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ

۱۹

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوم :دﻻﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ ازﻟﯽ و اﺑﺪی ﻧﺒﻮدن ﻣﺎده

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ دﻻﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﻣﯽﺗﻮان در دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی
ﮐﺮد:
ﺑﺨﺶ اول :ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﺪم ازﻟﯽ ﺑﻮدن ﻣﺎده ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ ،ﮐﻪ در زﯾﺮ
ﺑﻪ دﻻﯾﻞ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:

 -۱اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻋﻠﻤﯽ در ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎده اﺑﺘﺪا و آﻏﺎز
ً
دارد ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎده در ھﺴﺘﯽ ﮐﻼ ﯾﮏ
ﺣﺮﮐﺖ داﯾﺮهای اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم ذرات ﺟﮫﺎن از دو ﺟﺰء اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ
و ﻣﻨﻔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮوﺗﻮن و اﻟﮑﺘﺮون ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ از ذرات
دارای ﺟﺰء ﺳﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﯿﺘﺮون ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺮوﺗﻮن و ﻧﯿﺘﺮون ھﺴﺘﻪ ذره
را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ اﻣﺎ اﻟﮑﺘﺮون در ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ دوران ﺑﻪ دور ﻣﺮﮐﺰ ذره
در ﮔﺮدش اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮔﺮدﺷﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ھﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی
اﻟﮑﺘﺮون را ﺟﺬب ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻤﻮد آﻧﮕﺎه در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ ھﯿﭻ ﻣﺎدهای
اﻣﺘﺪاد ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﺮد ﯾﻌﻨﯽ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن آن دوران ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ داﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﻣﯽآﻣﺪ ،اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ ﺳﻨﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر در ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺎه ﺑﻪ دور زﻣﯿﻦ
ﻣﯽﮔﺮدد ،زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﮫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ھﺮ ذرهای
در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ھﺴﺘﯽ در ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ
ً
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺣﺎل دوران اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ از
ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻮرع و اﺑﺘﺪاﯾﯽ دارد ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺣﺮﮐﺘﺶ
را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -۲ادوارد ﻟﻮﺛﺮ ﮐﯿﺴﯿﻞ در ﺟﻮاب ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ازﻟﯽ ﺑﻮدن ﻣﺎده
ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺎﻧﻮن دوم از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺮژی دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ اﺷﺘﺒﺎه اﯾﻦ

۲۰
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ﻧﻈﺮﯾﻪ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻋﻠﻮم آﺷﮑﺎرا ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺎن
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ازﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن در آن ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﺮارت از اﺟﺴﺎم
ﺳﺮد ﺑﻪ اﺟﺴﺎم ﮔﺮم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﻨﯽ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﮫﺎن
ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ اﺟﺴﺎم در آن ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت
ﻣﺴﺎوی ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ اﻧﺮژی در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد و آن
روز ھﯿﭻ ﻋﻤﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ روی ﻧﻤﯽدھﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺮژی از
ﺣﯿﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،و ﺣﺎل ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮدوام ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎ
ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ھﺴﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ازﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﭼﻮن اﮔﺮ ازﻟﯽ ﺑﻮد اﻧﺮژی آن ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از
ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ و آﺛﺎر ﺣﯿﺎت در ھﺴﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻠﻮم
ﺑﺪون ﻗﺼﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ھﺴﺘﯽ ﺳﺮآﻏﺎزی دارد
در ﻧﺘﯿﺠﻪ وﺟﻮد اﻟﻠﻪ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ھﺮﭼﯿﺰ ﮐﻪ آﻏﺎزی دارد
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮدش ﺳﺮآﻏﺎز ﺧﻮد ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﭘﺪﯾﺪ
آوردﻧﺪهای ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ دھﻨﺪهای آﻏﺎزﯾﻦ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﻘﯽ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻣﻌﺒﻮد و إﻟﻪ
اوﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎده ازﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺎل ﮐﻪ
ﻋﺪم ازﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﯾﺪ در آﻧﭽﻪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ دﻻﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ اﺑﺪی
ﻧﺒﻮدن ﻣﺎده را اراده ﺧﻮاھﯿﻢ داد:
ﺑﺨﺶ دوم :دﻻﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﺪی ﻧﺒﻮدن ﻣﺎده

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺮژی دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در آن آﻣﺪه ﺑﻮد:
ﻣﻮﺟﻮدات اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺣﺮارت ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ

ﺷﺒﻬﻪ اول :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎده ،ازﻟﯽ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ
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ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن اﺟﺴﺎم ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ
درﺟﻪ ﺣﺮارت ،ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺻﻔﺮ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در آن
روز اﻧﺮژی ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺣﯿﺎت ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ و ﻣﺤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد در
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺟﺴﺎم ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽرﺳﺪ
ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ و ﻣﻘﺪﻣﺎت
ً
ﻣﺎ را راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎده ﺣﺘﻤﺎ ﻧﮫﺎﯾﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺴﻮی آن
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۲ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن و ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﺘﺎرﮔﺎن
ذرات ﺳﺘﺎرﮔﺎن ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻮﻻت دروﻧﯽ آنھﺎ از آنھﺎ ﺟﺪا
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﺮارت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻘﺪاری از آن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﯽﺷﻮد ،و در ﮔﯿﺮ و دار اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺮژی ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ
ﻣﻘﺪاری از ﺣﺠﻢ و ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﻌﻨﯽ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم روزی ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎده ﺑﻪ
اﻧﺮژی از ﺟﺮم ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
 -۳داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺷﯿﻤﯽ و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﭼﻮن ﮐﻠﯿﻔﻼﻧﺪ ﮐﻮﺗﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﻢ
ﺷﯿﻤﯽ ﻣﺎ را راھﻨﻤﺎﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺑﻮدی و زوال ﺳﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
زوال و ﻓﻨﺎ را ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺎده اﺑﺪی و ھﻤﯿﺸﮕﯽ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
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اﯾﻦ دﻻﯾﻞ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎده ازﻟﯽ و اﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ
ﺣﺎدث و ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻓﻨﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ادﻋﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺎده و ﻣﺎدی ﺑﻮدن ﺣﯿﺎت ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .1

 -١اﻟﻤﺮﺟﻊ :رﺳﺎﻟﺔ :اﻟﺸﺮك ﻓﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ واﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﻟﻸﺳﺘﺎذ أﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ زﮐﺮﯾﺎ-۶۹۲/۲) ،
.(۷۱۲

ﺷﺒﻬﻪ دوم:
ﻣﺎده دارای ﺣﺮﮐﺖ ذاﺗﯽ و دروﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮﮐﺎت
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎده ،ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮل و ﺣﺘﯽ ﺣﯿﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
و ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات دروﻧﯽ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ و ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺮدد
اﯾﻦ ﺷﺒﮫﻪ از ﺳﻪ ﺟﺰء ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
 -۱ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل دروﻧﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ آن ﺷﺮوع
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -۲اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﻣﺎدی ﺣﯿﺎت و ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎی آن از ﻣﺎده ﮐﻪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻌﺪ از ﻃﺮح ﻧﻈﺮﯾﻪ داروﯾﻦ ﺑﻪ آن ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺪﻋﯽ
ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ھﻤﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺎﺳﺖ.
 -۳ﺧﻠﻖ و ﺣﯿﺎت را ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ در اﺑﺘﺪا ﻧﺎﺷﯽ از
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ از ﺧﺎﻟﻖ ﯾﺎ ﺳﺒﺐ ھﺴﺘﯽ اھﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ و
اﯾﻦ را اﻇﮫﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن از ﮐﻨﯿﺴﻪ و ﺧﺪای آن ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ.
در ﻣﻮرد ﺟﺰء اول ﺗﺤﻮل و ﺗﻐﯿﯿﺮات ذاﺗﯽ ﻣﺎده ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ:

در اﯾﻦ ﻣﻮرد آنھﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻇﺎھﺮ ﺣﯿﺎت را در ﻣﺎده ﺧﻼﺻﻪ
ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻟﺬا ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﺮای
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ھﺴﺘﯽ از ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺟﮫﺎن ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﯿﺎت و اﺣﺴﺎس و درک و
ﺷﻌﻮر اﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ واﺟﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﺎﻻت ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺤﻮل
ذاﺗﯽ ﻣﺎده را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﻤﺎن ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ
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و ﺣﯿﺎت را آﻓﺮﯾﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﭙﺲ از ھﻤﺎن ﺣﯿﺎت
اوﻟﯿﻪ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺠﺎد و در اداﻣﻪ ﺗﺤﻮﻻت ذاﺗﯽ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﮔﺎم
ﻧﮫﺎد و ﻇﺮف ھﺮ آن ﭼﯿﺰی ﺷﺪ ﮐﻪ در ھﺴﺘﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ .ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺎده
ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ذات ﺧﻮﯾﺶ ﻇﺮف ﮐﻤﺎﻻﺗﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﻣﻐﺰ را
ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ اﺑﺪاع ﻧﻤﻮد.
ﻗﺒﻞ از ﺑﺤﺚ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺳﺆاﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ و آن
اﯾﻨﮑﻪ :ﮐﺪام دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ روح و ﻓﮑﺮ و اﺣﺴﺎس ﺛﻤﺮهای از ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺎدهاﻧﺪ وﺟﻮد دارد؟
دﻗﯿﻘﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺣﯿﺎت از ﺣﺮارت آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه و آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ از ﺣﺮﮐﺖ
آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺣﺮﮐﺖ و ﺣﺮارت ،ﺣﯿﺎت ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ  +ﺣﺮارت = ﺣﯿﺎت.
و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻔﺲ ﻣﻨﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺎ را
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﻣﯽروﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﺮﮐﺖ  +ﺣﺮارت
= ﺣﯿﺎت اﺳﺖ؟
ﻣﺎ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن اﯾﻦ دو اﻣﺮ ﻇﺎھﺮ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ھﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﯿﺎت را
ً
ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺧﺒﺮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺮوف ﺟﮫﺎن در ﺳﺎل ۱۹۵۹م ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ را ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم اوﺑﺎرﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺷﯿﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺣﯿﺎت در آ ﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم روﺳﯿﻪ ﺑﻮد ،آنھﺎ ﺑﺮای ﻓﮫﻢ اﺻﻞ ﺣﯿﺎت و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد آن از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ آن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﺑﺮ اﯾﻦ
اﻣﺮ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ :ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﯿﺎت ھﻤﯿﺸﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻣﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ

ﺷﺒﻬﻪ دوم :ﻣﺎده دارای ﺣﺮﮐﺖ ذاﺗﯽ و دروﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ...
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ﮐﻪ ﻋﻠﻢ روزی ﺑﻪ آن ﭘﯽﺑﺒﺮد ،ﺳﺮ ﺣﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎ ﻇﻮاھﺮ ﺧﺎص ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ.
ﭘﺲ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻋﻢ از ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺮ آن اﺗﻔﺎق
داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﻠﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭼﯿﺰی از ﺣﯿﺎت و روح را درﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف از ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺣﺮارت و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﺣﯿﺎت را ﺑﻮﺟﻮد آورد؟ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮐﺪام از ﺣﺮارت و ﺣﺮﮐﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺣﯿﺎت
ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮاص ﺷﯽء ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻮھﺮ ذاﺗﯽ آن ﺷﯽء ﺑﺎﺷﺪ
ً
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﯿﺎم ﺷﯽء واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اوﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ
آب در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻮﺷﯿﺪن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺣﺮارت و ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ آب
ھﻤﯿﻦ دو ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦھﺎ دو ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آب
ﺣﯿﺎت ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﯿﺪروژن و ﮐﺮﺑﻦ و اوزون و اﮐﺴﯿﮋن و دﯾﮕﺮ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﯿﺎت رھﻨﻤﻮن ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﻮھﺮ و ذات ﺣﯿﺎت
ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از آن اﻃﻼع ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﮕﻠﺲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﺎ زﻣﺎن ﻓﻌﻠﯽ ھﻨﻮز اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای
اﻧﺴﺎن روی ﻧﺪاده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ ،اﻧﮕﺸﺖ
ﺑﮕﺬارد .اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﻓﯽ از اوﺳﺖ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺣﯿﺎت آنھﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ادﻋﺎھﺎی
دروﻏﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻣﺒﺎدی و اﺻﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ .اﻧﺴﺎن
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺼﻨﻮع ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ ﺻﺎﻧﻊ ﺧﻮد
ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ ﻣﺎده اﺣﺎﻃﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ او ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﻧﮫﺪ و ﺣﺘﯽ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﺪرت ﻓﮑﺮی ﺧﻮﯾﺶ او را ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و اﯾﻦ
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﻣﺎده اﺳﺖ و ﺑﺎ ھﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎده ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻓﺮق
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دارد ،ﻣﺎده اوﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اوﻟﯽ اﺳﺖ و ﺣﯿﺎت و اﺣﺴﺎس ﻧﺪارد و ﻗﺎدر
ً
ﺑﻪ ﻓﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ذاﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﮐﻤﺎل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ از ﺧﻮدش ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ و ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ آن ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻗﺺ
ً
ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ از ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزد درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم و ﻧﯿﺴﺘﯽ ذاﺗﺎ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺗﺤﻮل ﯾﺎﺑﺪ .ﭼﻮن ھﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ در واﻗﻊ ﻋﺪم ﻣﺤﺾ ﺑﻮده
اﺳﺖ و ﻋﺪم ﻣﺤﺾ ﺟﺰ ﻗﻮهای ھﻤﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻗﻮﯾﺘﺮ از ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻮﺟﻮد آورد ،ﻣﺎدهای ﮐﻪ ﮐﻮر و ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﻧﺎدان اﺳﺖ ﻧﻪ ﻗﻮﯾﺘﺮ و ﻧﻪ ھﻤﺴﺎن
ﻣﺎدهای اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ و دارای اراده و اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر در
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی ﻗﺮار دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﮫﺘﺮ از
ﺧﻮد ﻋﻘﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ذاﺗﯽ ﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ را ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ
در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻨﺪ و اﻇﮫﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎده از ﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﺤﻮل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻣﺎده ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻟﺬا ﺣﯿﺎت
ﺟﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪای از اﯾﻦ ﺗﺼﺎدﻓﺎت در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎده
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ آب اﺳﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻮش ﻣﯽآﯾﺪ
ﺣﺮارﺗﺶ ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آن ﺑﻪ  ۱۰۰درﺟﻪ ﻣﯽرﺳﺪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺎر ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﯾﮕﺮش اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ آنھﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﺗﺤﻮل و ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻣﺜﺎل اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ذاﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد
در ﻣﺎدۀ ﻣﺮدهای ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺣﯿﺎت را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد؟
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ درآورد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮ ھﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻠﻮم
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ﺗﺠﺮﺑﯽ آن را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺜﺎلھﺎ ﺑﺎﺷﺪ در
ھﺰاران ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﺮاﮐﻢ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯿﺖ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر وﺟﻮدی آن ﺷﯽء ﻣﻘﺘﻀﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﺎھﺪات ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ھﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺟﮫﺎن دارای ﺷﺮوﻃﯽ ﻣﻌﯿﻦ در ﻧﻈﺎم ﻣﺨﺼﻮص و
ﺳﻨﺖھﺎی ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ھﺮﮔﺎه واﺟﺪ ﺷﺮوط ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺧﻮاھﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ :اﻟﻒ :ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ھﺮﮔﺎه در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﯿﺰان
رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺟﻨﯿﻦ آن در داﺧﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﯾﺠﺎد و ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ در ﺟﮫﺖ ﮐﻤﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در آﺧﺮ ھﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﮐﺎﻣﻞ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و از داﺧﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ زدن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ او را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و
آﻧﮕﺎه از ﻏﻼﻓﺶ ﺧﺎرج و وارد ھﻮای آزاد ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎر ﺳﻔﺮش را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ آﻏﺎز
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ در ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ادﻋﺎ ﺷﺪه ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮارت و ﺗﺮاﮐﻢ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن درﺟﻪ ﺣﺮارت و دﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ در داﺧﻞ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺨﻢ
ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﯾﺪه ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد و ﺗﮑﻮﯾﻦ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت و دﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻣﻘﺪار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻧﻈﺎم ھﺴﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺟﻮﺟﻪ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ ﮔﻨﺪﯾﺪه و ﻧﻄﻔﻪ ﺟﻨﯿﻦ ھﻼ ک ﻣﯽﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﻤﻘﺪار زﯾﺎد دﻣﺎی آن اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺎم ھﺴﺘﯽ ،ﻧﻈﺎم ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮای ھﺮ ﭼﯿﺰ در ﺿﻤﻦ
ﺧﻄﻮط ﺛﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺮاﮐﻤﺎت آن ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ
اﺳﺖ ﻣﺸﺎھﺪات و ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ آن ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی
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� ٍء عِنْ َدهُ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آن را آﺷﮑﺎر و ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖَ ﴿ .و ُ ُّ� َ ْ
ْ َ
ار] ﴾٨اﻟﺮﻋﺪ» .[۸ :و ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺰد او ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺳﺖ«.
ب ِ ِمقد ٍ
ھﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺜﻞ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻧﻘﺾ اﯾﺪه ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ در
اﺑﺘﺪا ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ و ﻋﺎم ﺑﺮای ھﻤﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻧﻈﺎم ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻤﯿﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻧﻘﺾ اﯾﺪه
ً
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ و ﺟﮫﺸﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻣﻮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺪرﯾﺠﯽ
اﺳﺖ و ﺟﮫﺶ و ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ب :ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺨﻢ ﻧﺮ و
ﻣﺎده ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ وﺟﻮدﯾﺶ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﻮ ﺗﺪرﯾﺠﯽ او
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و آن ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺷﺮوط ﻻزم ﺑﺮای ﻇﮫﻮر ﺣﯿﺎت را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺣﯿﺎت در او اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد آﻧﮕﺎه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم رﺷﺪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آن
ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺟﻨﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد آﻧﮕﺎه از ﻣﺎدر ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺸﺘﻪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ
رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺧﻮﯾﺶ اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﯽ و ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺮی
اداﻣﻪ دارد آﻧﮕﺎه ﺑﻪ دوران ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺮی و ﮐﮫﻮﻟﺖ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﭙﺮی ﺷﺪن وﻗﺖ ﺣﯿﺎت و ﺑﻶﺧﺮه ﻣﺮگ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ
ﺧﺎک ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ھﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ در ھﺮ ﭼﯿﺰی در ﻋﻨﺎﺻﺮ ،در ﺻﻔﺎت ،در زﻣﺎن ،در درﺟﻪ
ﺣﺮارت و دﻣﺎ و در ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﺑﺮای آﻓﺮﯾﺪن ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪهای ﻻزم اﺳﺖ و در
آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺶ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻻزﻣﻪاش ،ﺧﺎﺿﻊ و ﻣﻄﯿﻊ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻣﻌﻠﻮم ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺜﺎل دوﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻧﻘﺾ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
و ﺗﺤﻮل ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ اﯾﺪه ،اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن و ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻘﺮر ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﺷﺪنھﺎ ﻓﮑﺮی ﻧﻘﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﯿﺎت در ﺟﻮاھﺮ و
اﻋﺮاض ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺪود و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﮑﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻤﯽ و

ﺷﺒﻬﻪ دوم :ﻣﺎده دارای ﺣﺮﮐﺖ ذاﺗﯽ و دروﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ...
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ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﮫﺸﯽ و ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺎس ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن
ﺣﯿﺎت ﺑﺮ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ و ﺟﮫﺸﯽ ﯾﺎ
ﺗﺼﺎدف آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ دو ﻣﺜﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪای از ھﺰاران ﻣﺜﺎل در ﻧﻘﺾ و رد ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ
در ﻋﻘﯿﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺎ ﻧﻘﺾ
ﺷﺪن اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﺴﺘﯽ ﻣﺒﺪأ دﯾﮕﺮﺷﺎن ﮐﻪ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ را
وﻇﯿﻔﻪای از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺎده ﻣﯽداﻧﺪ ﻧﻘﺾ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ھﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﻣﺎدی ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات رﺳﯿﺪ ﺣﯿﺎت اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
آﺧﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
در راه آن ھﺰاران ﻣﯿﻠﯿﻮن و دهھﺎ ﺳﺎل را وﻗﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻄﻌﯽ
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﺗﻨﮫﺎ از ﺣﯿﺎت ﺗﻮﻟﺪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و وﺳﺎﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺴﺎن
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎدهای ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺴﯿﻂ ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﯿﺎت و ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی او و ﺻﻔﺘﯽ از ﺻﻔﺎﺗﺶ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺎدهای ﮐﻪ ﻣﺮده و ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻌﻮر اﺳﺖ ھﺮﭼﻨﺪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻔﺶ آن ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﺑﻄﺎل اﯾﻦ اﺻﻞ از اﺻﻮل ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺎدﯾﯿﻦ ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎ را ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ دارای ھﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ
و ﯾﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮازﻣﺎت ھﻤﺎن ﻣﺒﺪأ و اﺻﻞ ﺑﺎﻃﻞ آﻏﺎزﯾﻨﺸﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎده اﺳﺎس و ﺟﻮھﺮ ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﯾﻪ دوم :رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺬﺷﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ داروﯾﻦ را در ﻣﻮرد ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻏﺎﯾﺖ ﮔﻢ ﺷﺪه ﺧﻮﯾﺶ را در آن ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و
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ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮیھﺎی ﺳﺎﺑﻘﺸﺎن آن را اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ و اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ :اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﯾﺎری و ﮐﻤﮏ ﻣﺎدﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺟﻮن ﻟﻮﯾﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :داروﯾﻦ ﺗﻼش ﻧﻤﻮد آن ﺛﻤﺮه ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻧﻮاع ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ از ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در زﻣﺎنھﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ...و
اﻧﺴﺎن ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص و ﺟﺪا از ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﯾﮕﺮ آﻓﺮﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ
او ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺛﻤﺮه ھﻤﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﯿﺮوی ﻣﺎﻓﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ را از آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺧﻠﻖ دور
ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﯿﺎت را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻣﺮی ﺟﺪﯾﺪ و اﻏﻔﺎل ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﺎدیھﺎ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﺒﯿﺚ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ
ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺧﻼﺻﻪای از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ھﻤﺮاه اﺑﻄﺎل و رد آن ﺧﻮاھﯿﻢ آورد.
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﻮم :اﯾﺠﺎد و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺬﺷﺖ آنھﺎ ﻣﺎده و ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮﯾﮫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ را در ﻣﻌﺎﺑﺪ ﮐﻨﯿﺴﻪھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻓﺮﯾﻨﺶ
ﺗﻨﮫﺎ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ،آﯾﺎ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آﻓﺮﯾﺪن را دارد؟ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﻌﻠﯽ و دروﻏﯿﻦ در زﻣﺎن ﻣﺎ
رواج ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد در ﻋﻠﻮم ﻣﺎدی ﺑﻪ
ﻧﺒﻮغ ھﻢ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ رواج ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد وﺟﻮد و ﺣﺪوث اﺷﯿﺎء را
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ :ﻃﺒﯿﻌﺖ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ .آنھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺆاﻟﯽ را ﺟﻮاب دھﻨﺪ :ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻗﺼﺪﺷﺎن از ﻃﺒﯿﻌﺖ ذات اﺷﯿﺎء اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن از
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﻨﺖھﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ھﺴﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ؟ ﯾﺎ
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ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن ﻗﺪرت دﯾﮕﺮی ﺧﺎرج از ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را اﯾﺠﺎد و اﺑﺪاع
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻠﻖ و آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻣﺮوز در اذھﺎن ﻣﺮدم
دارای ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ.
 -۱ﻣﻔﮫﻮم اول اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻃﺒﯿﻌﺖ ذات اﺷﯿﺎء اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﯽ
ﺟﺎن و ﮔﯿﺎه و ﺣﯿﻮان و ھﻤﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﯾﮏ ﻣﻔﮫﻮم ﻏﯿﺮدﻗﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻮن اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ ﺑﺮای ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺷﯽء اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ آنھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ھﺴﺘﯽ
آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ و آﺳﻤﺎن ،آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ و
ﮐﻮن و ھﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻠﻖ و آﻓﺮﯾﻨﺶ وﺟﻮد و ھﺴﺘﯽ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﮐﺮدن آب ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آب ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و اﯾﻨﮑﻪ اﺷﯿﺎء ذات ﺧﻮﯾﺶ
را ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻤﻊ ﺣﺎدث و ﺣﺎدث ﺷﻮﻧﺪه و ﺧﺎﻟﻖ
و ﻣﺨﻠﻮق در ﯾﮏ زﻣﺎن اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪه ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ اﺷﯿﺎء
ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽآﻓﺮﯾﻨﻨﺪ و زﻣﯿﻦ و
ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻗﻤﺮھﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﻋﻘﻞ و ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
و ﺧﻮد ﻓﺎﻗﺪ آﻧﻨﺪ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺷﻨﻮا و ﺑﯿﻨﺎ و داﻧﺎﺳﺖ
ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ؟ اﯾﻦ اﻣﺮی ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ اﺑﻄﺎل اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ آﺷﮑﺎر
اﺳﺖ و اﯾﻦ از دو اﻣﺮ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۲ﯾﺎ ادﻋﺎی ﺑﺪون دﻟﯿﻞ اﺳﺖ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ اﺷﯿﺎء ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺷﯽء
واﺟﺪ ذات ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺪهاﻧﺪ.

۳۲

رد ﺷﺒﻬﺎت ﻣﻠﺤﺪﯾﻦ

ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺨﻠﻮق در آنِواﺣﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺒﺐ ﻋﯿﻦ
ﻣﺴﺒﺐ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮرات ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ ﻧﺪارد.

 -۳اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :آﻓﺮﯾﻨﺶ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﯿﻦ
ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺸﺘﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ در آﻓﺮﯾﻨﺶ ھﺴﺘﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﮐﺎر
ﻧﯿﺴﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺎھﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮم در ﻓﻀﻮﻻت اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیھﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﺧﻮراﮐﯽھﺎی ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻮﺟﻮد
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و اﻇﮫﺎر ﻣﯽدارﻧﺪ :ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ از
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻤﺮاھﯽ و ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ
دلھﺎی ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪ و آنھﺎ را از ھﺪاﯾﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر دور
ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺸﮫﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﭘﺎﺳﺘﻮر اﺑﻄﺎل اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ را آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮد و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮم و اﯾﺠﺎد ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ً
اﺷﺎره ﺷﺪ ذاﺗﺎ از ﻃﺒﯿﻌﺖ آﻓﺮﯾﺪه ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات رﯾﺰ
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﻧﯿﺴﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ آوردن
دﻻﯾﻞ و ﺷﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ دﯾﮕﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ
وادارد ،ﻟﺬا ﻏﺬا را در ﮔﻮﺷﻪای دور از ھﻮا ﻗﺮار داد و ﺑﺎﮐﺘﺮی را ﺑﺎ
ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﯿﺮاﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺪ و ﻃﻌﺎم ﻧﯿﺰ ﻓﺎﺳﺪ
ﻧﮕﺮدﯾﺪ و ﻏﺬاھﺎی ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ھﺴﺘﻨﺪ.
و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺼﻮرت آﺷﮑﺎر و روﺷﻦ اﺑﻄﺎل
ﮔﺮدﯾﺪ.
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 -۴ﻣﻔﮫﻮم دوم اﯾﻨﮑﻪ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﻨﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﮫﺎن اﺳﺖ و ﺻﻔﺎت اﺷﯿﺎء و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آنھﺎ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ
درﺟﻪ ﺣﺮارت ،رﻃﻮﺑﺖ ،ﺧﺸﮑﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﺑﻮدن ،ﺧﺸﻦ ﺑﻮدن و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﮑﻮن و ﻧﻤﻮ و ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺟﻔﺖ ﺷﺪن و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ھﻤﮕﯽ ھﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ھﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺳﺮی ﺳﻨﺖھﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻮرات آن را اﻣﻮرات ﺟﺰﺋﯽ ھﻢ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺳﺎزد و اﻣﻮرات
ً
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﯿﺰ در آن ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و دﻗﯿﻖ روزﮔﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ذاﺗﺎ و ﺑﺪون
ھﺮ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
رد و اﺑﻄﺎل اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ

 -۱اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺟﻮاب ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻄﻊ ﺟﻮاب اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت ﮐﻪ:
آنھﺎ در واﻗﻊ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﺷﺪه را ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرھﺎی را ﮐﻪ در آﻓﺮﯾﻨﺶ روی ﻣﯽدھﺪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدھﻨﺪ ،آنھﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری در اﺷﯿﺎء ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺎ از ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪه ھﺴﺘﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن
ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻧﺴﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎران از اﺑﺮ
ﻣﯽﺑﺎرد اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺟﺮﯾﺎن را از ﺗﺒﺨﯿﺮ آب درﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﻧﺎزل ﺷﺪن آن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،اﻣﺎ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺻﻮرتھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در واﻗﻊ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای وﺟﻮد آن ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻠﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻈﻢ ﺟﺎری ھﺴﺘﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ آب ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت

۳۴

رد ﺷﺒﻬﺎت ﻣﻠﺤﺪﯾﻦ

ﻣﻔﯿﺪ ﺑﯿﻦ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.؟ ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﻒ ﻧﻈﺎم
ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﯿﻌﺖ ،اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﮐﺸﻒ ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﺴﺘﯽ
را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ادﻋﺎﯾﺶ ﺗﻨﮫﺎ ﺧﻮدﻓﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺎ
اﯾﻦ ادﻋﺎ او ﺣﻠﻘﻪای را از وﺳﻂ ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺠﺎی ﺣﻠﻘﻪ دﯾﮕﺮ
ﻧﮫﺎده اﺳﺖ.
 -۲ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮﮔﺮ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی در آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ذات ﺧﻮدش
ﻣﺤﺘﺎج ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮدن اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﮔﺮ از دﮐﺘﺮی ﺳﺆال ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺳﺒﺐ
ﻗﺮﻣﺰی ﺧﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺟﻮاب ﻣﯽدھﺪ در ﺧﻮن ﺳﻠﻮلھﺎی ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮕﯽ
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺣﺠﻢ ھﺮﮐﺪام از آنھﺎ ﻓﻼن ﻣﻘﺪار اﺳﺖ.
س :درﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺳﻠﻮلھﺎ رﻧﮕﺸﺎن ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ؟ ﺟﻮاب ﻣﯽدھﺪ :در
اﯾﻦ ﺳﻠﻮلھﺎ ﻣﺎدهای ﺑﻪ ﻧﺎم ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﻣﺎده آﻧﮕﺎه ﮐﻪ در
ﻗﻠﺐ ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ از آنھﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
س :اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﺆال اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻠﻮلھﺎی ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ
ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ؟ ﺟﻮاب ﻣﯽدھﺪ :اﯾﻦھﺎ در ﮐﺒﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﺠﺒﺎ! اﻣﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ اﺷﯿﺎء از ﺧﻮن و ﺳﻠﻮل و ﮐﺒﺪ و ﻏﯿﺮه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﯾﺎﻓﺘﻪ و ھﻤﮕﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ھﻢ ﻣﯽدھﻨﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
دﻗﺖ و ﻇﺮاﻓﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪهای را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ؟ اﯾﻦ را ﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ.
س :اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭼﯿﺴﺖ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ؟ ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻮر داﺧﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
س :اﻣﺎ ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﻠﻮم و
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽرﺳﻨﺪ؟ آری اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ھﻮا و
ﻣﺎھﯿﺎن در آب زﻧﺪﮔﯽ و اﻧﺴﺎن ھﻤﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت را
ﺑﯿﺎﺑﺪ؟ ﺟﻮاب ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺳﺆال ﻣﮑﻦ ﭼﻮن ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﺰ از
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آﻧﭽﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆال را ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟
از اﯾﻦ ﺳﺆال و ﺟﻮاب ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﺷﺮح ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ﺧﺎرج از اﯾﻦ ھﺴﺘﯽ را ﻧﺪارد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻃﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﺑﻨﮕﺮد ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎر آنھﺎ ھﻤﮕﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺠﮫﻮﻟﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ را ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﺴﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﮫﻠﺸﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺣﻘﯿﻘﯽ آنھﺎ ﺑﻪ ﺟﮫﺎﻟﺖ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
 -۳اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﻣﻠﺤﺪان از
ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ﺑﺮ آن اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان از ﻋﻤﻠﯽ ھﻢ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
رﺳﯿﺪ؟ ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺒﺒﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﻌﻤﺖ داده اﺳﺖ از ھﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ دارای آن ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺆال ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ؟ و ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ آنھﺎ را ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ؟ و ﭼﻪ ﺳﺒﺒﯽ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده اﯾﻦ
ھﺴﺘﯽ در ﮐﻤﯿﻦ اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
اﯾﻦ اﺻﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎدی ﺛﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و ﻣﺤﻞ
اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻣﺎدی و اﻟﮫﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ آن
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪارد وﻟﯽ ﻣﺎدیھﺎ ﻓﻘﻂ
ﺑﺼﻮرت ﻧﻈﺮی آن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ.
ً
)ﺳﺒﮑﯿﻦ وﯾﺎﺧﻮت( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :داﺋﻤﺎ در ذھﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺳﺆال در ﻣﻮرد ﻋﻠﻞ
اﯾﻦ ﻇﻮاھﺮ و ھﺴﺘﯽ ﻣﻮاﺟﮫﯿﻢ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﺳﺆالھﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺑﯿﺎن ﻋﻠﻞ داﺧﻠﯽ ﻇﻮاھﺮی ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﻣﺎ ﺟﺎری ھﺴﺘﻨﺪ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻮھﺮ
و ذات آن ﻇﻮاھﺮ ﻣﺎ را ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﯾﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻟﺬا ﺑﯿﮫﻮده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
)ﮐﺘﺎبھﺎی ﻓﯿﻠﺴﻮف ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ دﯾﻤﻮﻗﺮﯾﻄﺲ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ :اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﻣﺎ

۳۶

رد ﺷﺒﻬﺎت ﻣﻠﺤﺪﯾﻦ

ﺳﺒﺐ ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ اﮔﺮ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻈﮫﺮ از ﻣﻈﺎھﺮ وﺟﻮد ﭼﻮن ﻋﻠﺖ
ﭘﯿﺮوزی ﻗﯿﺼﺮ ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻓﺎرس ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫﺘﺮ و اﻓﻀﻞ اﺳﺖ( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺳﺒﺐ و ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﮕﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺒﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﮫﺎرت ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻮاب داد ﮐﻪ ھﯿﭻ ،و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﺎﻗﺪ
ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻇﺎھﺮ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺷﺪه اﺳﺖ ھﻤﺎن و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺳﺒﺐ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ،
ﭘﺲ ﺳﺒﺐ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻇﺎھﺮ دﯾﺪﻧﯽ را ﺧﻠﻖ و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﯽدھﺪ و ھﺮ آﻧﭽﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺒﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﯾﺎ ﻓﻌﻞ ﻧﺎم دارد.
اﯾﻦ ﯾﮏ اﺻﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدیھﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﺮﻓﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی
ً
آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ وﻟﯽ آﯾﺎ ﻋﻤﻼ ھﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ رﯾﺸﻪ اﺧﺘﻼف
ﻣﺎدﯾﻮن و اﻟﮫﯿﻮن از ھﻤﯿﻨﺠﺎ رﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺷﻮد آن ﺳﺒﺒﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ وﺟﻮد اﺳﺖ اﻋﻢ از زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎنھﺎ و
ﺣﯿﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت وﺟﻮد دارد ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺎدﯾﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال
ﺟﻮاب ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ :اﯾﻦ ﺳﺆال از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮرات ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﯿﭻ
ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ اھﻤﯿﺖ ﻧﺪارد ﻟﺬا ﻣﺎ ﻋﻘﻞھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺪان ﻣﺸﻐﻮل
ﻧﻤﯽدارﯾﻢ ،ﭼﻮن از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮرات ﺑﯽ اھﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺤﺚ ﮐﺮدن از آن
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ھﺪر دادن وﻗﺖ اﺳﺖ .و در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮔﺮﭼﻪ ﺻﺤﯿﺢ ھﻢ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و آن ﺑﺎ دﯾﺪ ﺑﯽارزش
ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ارﺟﺎع ﻣﯽدھﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺟﺰو ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺪﺋﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮف آنھﺎ دﺷﻤﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،آنھﺎ
ﺟﺰ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎدی را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﮫﺎن وﺟﻮد دارد و ﺧﺎﻟﻖ ﻧﺪارد ﻟﺬا
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اول ﮐﻪ او را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪارد.
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ﻟﻨﯿﻦ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ در ﺻﺪد ﺑﯿﺎن ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺎدی ﻧﺰد ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻋﮫﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﭼﻮن
ھﺮاﮐﻠﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ از او ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ) :ﺟﮫﺎن ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﻠﯽ ﺑﮫﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ھﯿﭻ ﺧﺪاﺋﯽ و ﯾﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ آن را ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻮده و
ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،آﺗﺸﯽ اﺳﺖ زﻧﺪه و ازﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﻢ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪه
ً
و ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽﮔﺮاﯾﺪ و … و اﻣﺮ ﺟﺪا ﺑﺮای اﺻﻮل ﻣﺎدی ﺟﺪﻟﯽ ﯾﮏ ﻋﺮﺿﻪ

ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ(.
در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ ،ﺳﺒﺐ اول ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﺎدی را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻔﯽ ﺻﺮﯾﺢ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻣﺎدیھﺎ ﺑﻪ آن اﻗﺮار ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،آن ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ
اﻣﺮی ﻣﻨﺘﺴﺐ و ﺑﺮای ھﺮ ﺷﯽء ﺳﺒﺒﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ از اﯾﻦ ﺣﺪ
ﺑﮕﺬرﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﮫﺎن اﺳﺒﺎﺑﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ اﯾﻦ ھﺴﺘﯽ اﻋﺘﺮاف
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪاش اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ وﺟﻮد ادﯾﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ
ﺑﺪان راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻘﺼﻮد ﺑﯿﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻈﺎھﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ھﺴﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ و
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ وﺟﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ آنھﺎ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﺼﺪ ﮔﺮﯾﺰ از ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺒﺒﯿﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﺮﻓﻨﺪ را داﺷﺘﻨﺪ،
ً
ﭼﻮن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن آنھﺎ را ﺣﺘﻤﺎ وادار ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺧﺎﻟﻖ ھﺴﺘﯽ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺰم ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ،ﺑﻄﻼن ﻣﻔﮫﻮم دوم ﻧﯿﺰ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﻟﺬا ﭼﺎرهای ﻧﺪارم ﮐﻪ
ﻣﻔﮫﻮم ﺳﻮم را ﺑﭙﺬﯾﺮم ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت آن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻻزﻣﻪاش
اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ وﺟﻮد اﻟﻠﻪ و آﻧﭽﻪ از اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ آن ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﭼﻮن ﻋﺒﺎدت
ﭘﺮوردﮔﺎر واﺣﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﻧﺪارد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن آن ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.

۳۸

رد ﺷﺒﻬﺎت ﻣﻠﺤﺪﯾﻦ

ﻣﻔﮫﻮم ﺳﻮم :اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻗﺪرﺗﯽ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ھﺴﺘﯽ را
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻗﻮهای ﮐﻪ دارای ﺣﯿﺎت و ﺷﻨﻮا و ﺑﯿﻨﺎ و ﺣﮑﯿﻢ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
و … اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :اﯾﻦ درﺳﺖ و ﺣﻖ اﺳﺖ اﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻤﺎ در

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮه را ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻗﻮه ﺳﺎزﻧﺪه و ﺧﺎﻟﻖ دارای
ھﻤﺎن ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ اوﺳﺖ او اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎ او را ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﺎمھﺎی
ﻧﯿﮑﻮﯾﺶ و ﺻﻔﺎت ﺑﻠﻨﺪش ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ او را ﺑﻪ ھﻤﺎن
ﻧﺎمھﺎی ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺧﻮد را ﺑﺪانھﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ.
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ای ﻣﺴﮑﯿﻦ :ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ :اﯾﻦھﺎ ھﻤﮕﯽ ﮐﺎر
ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﺠﺎﯾﺐ و اﺳﺮار وﺟﻮد دارد! اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻮ را ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﺪ :از اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دھﯿﺪ؟
آﯾﺎ ذاﺗﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و دارای ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت ﺑﺮ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻓﻌﺎل ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ؟
ﯾﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺮض اﺳﺖ و ﺻﻔﺘﺶ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯽ ﺑﮫﺮه ﻧﯿﺴﺖ؟
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ذاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و دارای ﻋﻠﻢ و
ﻗﺪرت و اراده و ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺧﺎﻟﻖ و
آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر اﺳﺖ ﻟﺬا او را ﺑﺎ اﺳﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻨﺎﻣﯿﺪ!!
راﺳﺘﯽ ﻃﺒﺎﯾﻊ ﭼﻘﺪر روﯾﮕﺮدان اﺳﺖ ﭼﺮا ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮ
ﺧﻮد ﻧﮫﺎده و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ رﺳﻮﻻﻧﺶ اﺑﻼغ ﮐﺮده ﻧﻤﯽﻧﺎﻣﯿﺪ؟ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ
را ﺑﻪ آن وﺻﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺻﻔﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻣﺮی ﻋﺎرﺿﯽ اﺳﺖ و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻞ دارد و
ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻢ و اراده و ﻗﺪرت ،ﺷﻌﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻌﻞ اوﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ از آﺛﺎر آن ﻣﺸﮫﻮد اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻋﺎﻗﻠﯽ آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﺣﮑﻤﺖھﺎی دﻗﯿﻖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ داﻧﺸﻤﻨﺪان از
ﻣﻌﺮﻓﺖ آن و ﻗﺪرت آن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرت و ﺷﻌﻮر اﺳﺖ ﺻﺎدر

ﺷﺒﻬﻪ دوم :ﻣﺎده دارای ﺣﺮﮐﺖ ذاﺗﯽ و دروﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ...

۳۹

ﻣﯽﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺰ وارد ﮐﺮدن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﻪ دﯾﻮاﻧﮕﺎن و
ﺑﯽﺧﺮدان دارای ﺑﮫﺮه دﯾﮕﺮی اﺳﺖ؟ ﭘﺲ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ :اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را ﻣﺪﻋﯽ ھﺴﺘﯿﺪ
ً
ﺑﺮاﯾﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﺑﺪان ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ذاﺗﺎ ﺧﺎﻟﻖ و ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪه
ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺧﺎﻟﻖ و ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪه آن ﮐﯿﺴﺖ؟ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ آن را اﯾﺠﺎد و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﻮر آن را ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺧﺎﻟﻖ و اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه آن و ﮐﻤﺎل ﻗﺪرت و ﻋﻠﻢ و ﺣﮑﻤﺖ
او ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺎن ﻣﺎدی و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ.

