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  به نام خدا
  
  

  پیش گفتار
  

گفتگوي سایت عصر ایران با پرسشگري جناب آقاي هومان دور اندیش، 
با جناب آقاي دکتر رضا منصوري استاد محترم دانشگاه شـریف، بـه محـور    

گرچه بـه  (اصول اساسی اعتقادي و نیز اصول اساسی فیزیک و کیهان شناسی 
د و خروج و مسیر آن، پیموده انـد، هـیچ   نظر من آن طور که آقایان در ورو

گفتگـوئی اسـت کـه انجـام      )ضرورت بل لزومی نداشت اما به هر صـورت 
  .یافته و با برد قوي اي که سایت عصر ایران دارد، منتشر شده است

تردیدي نیست که به مطالعه و مشاهدة ارباب رجوع آن سـایت رسـیده   
اساتید و دانشـجویان فیزیـک   و با اقتضاي طبیعی خود، خوانندگان زیادي از 
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  .و کیهان شناسی، داشته است
با این نگرش، الزم دانستم محتواي این مصاحبه را با عالقمندان و دسـت  

در میـان گذاشـته و   اندرکاران فیزیک و کیهان شناسی و دانشجویان گرامی 
زیرا محتواي مصاحبه را به شدت ابهـام آلـود و   . به همراه آنان، بررسی کنم

ز جهت سرگذشـت جنبـۀ تـاریخی دانـش و دانشـمندان، مضـطرب و       حتی ا
به  که(این مذاکره » القائی«متزلزل یافتم، که با درنظر گرفتن سبک و روش 

شـرح و توضـیح   ) یک گفتگوي علمـی اسـت بـا هـدف غیـر علمـی       نظر من
  .محتواي آن را بسی ضروري دانستم

نیز نظر خودم درست است؛ آقایان محترم نظر خودشان را گفته اند، من 
ی وقـت گـران بهـاي    را، امید است که هم ایشـان و هـم مـن در ایـن بررسـ     

  .هوده مصرف نکرده باشیمخوانندگان را بی
در این مصاحبه پرسشـگر محتـرم    :معاف داشتن علم از خدا شناسی

عصر ایران، نهایت سعی خود را به کار می بـرد تـا علـم را از خـدا شناسـی      
همین هدف حضرت منصـوري را گـزینش کـرده    و ظاهراً براي . معاف کند

اظهار نظـر یـک فیزیکـدان    : است، و چندین بار از زبان ایشان می گیرد که
دربارة اثبات وجود خدا و انکار وجود خـدا، خـارج از تخصـص اوسـت و     

و نتیجه گرفته می شـود کـه اعتقـاد بزرگـان فیزیـک و      . ارزش علمی ندارد
  .ان است نه دریافت علمی شانکیهان شناسی، فهم و برداشت شخصی آن

اثبـات وجـود   «عالوه بر این که در این جزوه روشن خواهد شد که  :اما
از نتایج مسـتقیم فیزیـک و کیهـان شناسـی اسـت، و ایـن موضـوع از        » خدا
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البتـه در افـق هـاي    (مسؤلیت هاي اصلی و از مسائل مهم این دو علـم اسـت   
و  »تخصـص «در معنی زرگوار، معلوم می شود که هر دو ب)باالي این دو علم

  .جراحی علم به رشته هاي مختلف، توجه الزم ندارند
» امـر بسـیط  «چرا علم که یک پرسیده اند که ناز خود  گویا هرگز

آیـا ماهیـت    است به رشته هاي متعدد و مختلف تقسیم شده اسـت؟ 
: علم در حقیقت خودش، ماهیت هاي متعدد و مختلف است؟ و با بیان دیگر

  علم هاي متعدد وجود دارد؟  آیا براستی
توضیح داده ام که علم  ،»نقد مبانی حکمت متعالیه«در مقدمۀ کتاب 

است و تقسیم آن به علوم مختلـف بـه دلیـل ضـعف و     » حقیقت واحد«یک 
و ایـن بشـر اسـت کـه نمـی توانـد علـم را بـدون جراحـی          . عجز بشر است

  .و تقسیم بندي، بیاموزد) فونکوسیونالیسم(
این مطلب در زمان ما بیش از هر زمان دیگر روشن شـده   :خوشبختانه

می دهد که دو رشته از نشان » میان رشته اي«است؛ پیدایش علومی با عنوان 
و اگـر  . علم رابطۀ تنگاتنگی با هم دارند و در واقع یک امـر واحـد هسـتند   

فرضاً این روند گام دیگر بردارد و رشته هـاي میـان رشـته اي، در میـان دو     
د، حتی براي عوام نیز روشن می گردد کـه علـم   ییان رشته اي، پدید آرشتۀ م

  .یک حقیقت واحده است
از حیطه و مسؤلیت یک علم خارج باشـد، از   یاگر خدا شناس: بنابر این

خارج می شـود؛ خـدا شناسـی و    ) بدون استثناء(علوم  ۀحیطه و مسؤلیت هم
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  .دین، از اصل و اساس یک امر غیر علمی می گردد
ـ در ا» جهـل «و » علم«سومی غیر از  نب دیگر چیزاز جا مقـال، قابـل    نی

ـ    مـی   یتصور نیست؛ و اگر خداشناسی مقولۀ علمی نباشد، یـک مقولـۀ جهل
در اثر ناسازگاري ره آوردهـاي   هجدههمان طور که در قرن هفده و . گردد

، دانــش و )اسکوالســتیک( علمــی بــا باورهــاي خرافــی و ارســطوئی کلیســا 
ین که همگی به وجود خداوند معتقد بودند و در برگ هـاي  با ا(دانشمندان 

خدا شناسی و امور دینی از حیطـۀ مسـؤلیت علـم    : گفتند) بعدي خواهد آمد
و براستی نه خداي کلیسا می توانست . خارج و به فردیت افراد مربوط است

  .علمی باشد و نه باورهاي کلیسا
نـه فقـط    :نـد اما ذات و ماهیت مسئله نمی توانست این چنین بما

نیسـت  ) سـت رداعم از درسـت و نا (له اي، موضوعی خداشناسی، بل هیچ مقو
که علم بتواند خود را از داوري دربـارة آن کنـار کشـیده و خـود را معـاف      

زیرا این یک واقعیت قهري و جبريِ طبیعی است که فکر و اندیشـه،  . بدارد
واب درسـت یـا   باید در هر چیزي نظر داده و خود را مجاب کند خواه با ج

  .نادرست
و همین انگیزش قهري است کـه منشـأ افسـانه هـا و خرافـات، دربـارة       

یعنی بشر هیچ مسئله اي را بی جواب رها . آفرینش و خلقت شده است
اگر از یافتن پاسخ علمی نـاتوان باشـد دسـت بـه دامـن افسـانه و       . نمی کند

  .خرافه می شود
ر مسیر پیشـرفت خـود بـه    تاریخ علم به روشنی نشان می دهد که علم د
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زیرا نمی توانست دربـارة  . جائی رسید که باید از علمیت خود دفاع می کرد
خود را معاف داشـته و آن را از مسـؤلیت خـود خـارج      ،خدا شناسی و دین

عـالم و متفکـر نمـی     بداند و منکر این انگیزش قهري و جبري گـردد، بشـرِ  
و مهـم، همچنـان کبـک    توانست بدون تعیین تکلیف این مسئلۀ بس بزرگ 

، مسئله را بـه روي  »تجاهل العارف«وار سر در برف فرو ببرد، یا در حالت 
کـه   »تجربۀ دینی«در نتیجه، رشته اي از علم پدید آمد به نام . خود نیاورد

پرچمـدار آن شـدند، تـا علـم از خـدا       هایـدگر و  برگسناشخاصی مانند 
  .شناسی معاف نباشد و به آن نیز بپردازد

خدا شناسی نیز بـه میـدان بـازي راه    ) باصطالح فوتبال بازان(ن روند با ای
به عنوان یـک امـر علمـی،     را نیعنی آ. توپش را به اوت فرستادندیافت، اما 

لـیکن فقـط در حیطـۀ مسـؤلیت      -و قهراً نمی توانسـتند نپذیرنـد   -پذیرفتند
بـه   یعنـی . عناصري از عنصرهاي انسان شناختی و روان شناختی، قرار دادنـد 

  .همان فردیت و دریافت شخصی بودن، اصرار کردند
زیرا هر واقعیتی در اصل و اسـاس   لیکن این حصار نیز شکننده بود؛

واقعیتی به نام گرسـنگی،   حتیاست؛ » امر فردي و دریافت فردي«خود یک 
، یک امر فردي و دریافـت فـردي اسـت    ...و... نیاز به اکسیژن، نیاز جنسی و

چـرا  . و حتی ریاست طلبی و برتـري جـوئی  . وس هاحتی محسوسترین محس
بـه  » دریافـت عمـومی و دریافـت نـوع بشـر     «هر دریافت فردي، بـه عنـوان   

  ؟.رسمیت شناخته می شود غیر از این یکی؟
این پرسش بزرگی بود که باز آن کنجکـاوي قهـري علـم و عـالم را، بـه      



  با دانشجویان فیزیک و کیهان شناسی  12
 

ـ      ه خـدا  شدت آزار می داد و این گام اول یعنی اعطـاي سـمت علمـی بـودن ب
شناسی اما محبوس کردن آن در محبسۀ فردیت، نتوانست اندیشـه و علـم را   

علمیـت خـود را بـه    لذا خدا شناسی در نیم قرن اخیر، نـه تنهـا   . مجاب کند
ثبوت رسانید، بل از اساسی ترین موضوع علمی، بل اجتماعی، بل حتـی خـط   

  .دهندة اقتصاد و سیاست گشت
کـه مهمتـر از همـۀ موضـوعات      موضوعی به این مهمی :چرائی مسئله

است، چرا دچار این فراز و نشیب گشت؟ به دلیل تحریف ادیان بـویژه دیـن   
و علـم هرگـز زیـر    ( مورد تعریفش با علم سازگار بود کلیسائی که نه خداي

و نه دیگر اصول هسـتی شناسـی   ) بار خداي سه اقنومه نمی رفت و نمی رود
مـۀ رشـته هـایش وسـیلۀ خـدا      امروز علم با همۀ رشـته هـایش و در ه  . اش

شناسی شده است؛ برخی از آن ها به طور غیر مستقیم، و برخی دیگر کامالً 
  .اسی قرار داردنمستقیم و در رأس این گروه دوم، فیزیک و کیهان ش

و بدین سان جریان پیشرفت علم از افسانه هـاي یونـان باسـتان و دیگـر     
شده و به خط سـیر قـرآن    اقوام جاهل و نیز از چنگال خرافات کلیسا، رها

 آیـات خـدا  نزدیک و نزدیکتر می شود که طبیعت و پدیده هاي طبیعی را 
نامیده و خدا شناسـی را در ابتـدا فقـط بـه علـوم طبیعـی و در رأس آن هـا        

و آن تخیالتی که امروز عرفـان  . مبتنی می کند فیزیک و کیهان شناسی،
در آن تخـیالت، عـارف   نامیده می شود هیچ رابطه اي با قـرآن نـدارد، کـه    

هندي، و صـوفی مسـلمان، هـیچ    ) مرتاض(سرخپوست قارة امریکا، و عارف 
فرقی با هم ندارند؛ اگر راه شان درست است همگی درست است، و اگر راه 
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  .شان باطل است همگی باطل است
متـون تفسـیري از سـرایش هـاي تمـیم داري      وه چه می شود اگـر  

ارسطوئیات و صـدرویات، از   کابالیست و امثالش رها می گشت، و
میان مردم شیعه برچیده می شد، و قرآن از زیر این رسوبات نجات 

  .زي داردرابگذریم که این رشته سر د !؟!-می یافت
سایت عصر ایران و دو بزرگوار که طـرفین مصـاحبه هسـتند، عمـداً یـا      

قرن  که گوئی در، یک گفتمانی به راه انداخته اند )خودشان می دانند(غفلتاً 
ي کلیسا و دادگاه ایوانی از باغات ایتالیا در بحبوحۀ درگیر هفده و هجده در
با دانش و دانشمند، نشسته و به شطرنج مصاحبۀ علمی مـی   هاي انگیزاسیون

در آب و هواي قرن هفده : انه ترین صورت باید گفتینپردازند، و در خوشب
زه هسـتند، بـه طـوري    قرار دارند و با خداي کلیسا و دینش در مبار هجدهو 

  .که خواننده خودش را در یک ارتجاع چهار قرنی احساس می کند
مـی  » واقعیـت واحـد  «، علم را یـک  )ع(مکتب قرآن و اهل بیت :قرآن

داند و در عین حال تفکیک رشته هاي علمی را الزم و ضروري می داند، اما 
دیگر و روش خود قرآن هرگـز سـبک و سـیاق جراحـی رشـته هـا از همـ       

زیرا همان طور که گفتـه شـد تفکیـک    . نگزیده استکوسیونالیسم را برفون
علوم به دلیل ضعف بشر است که بدون تفکیـک نمـی توانـد علـم انـدوزي      

اما خداي قرآن که عاجز نیست تا به مباحثه علمی به صورت تفکیک . کند
اسـت بـه همـین معنـی؛ یعنـی دچـار       » امی«و قرآن . و جراحی شده بپردازد
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ت هم علمش و هم تعلیمش امی و مادري است که همۀ علوم را جراحی نیس
  . در بر دارد

همچنان که بشرها باید علـوم را تفکیـک کننـد، قـرآن      :قرآن شناسی
تخصص در قـرآن شناسـی بـه ایـن     . شناسی نیز یک علم ویژه و مهم می شود

اسـت،   ۀ علوم را که در بطن این مادرمعنی نیست که شخص قرآن شناس هم
همان طور که گفتـه شـد، ایـن بـراي     . اصول کلی و جزئیات، می داند اعم از

به دنبـال  ) و باید(هر متخصص در رشتۀ خودش می تواند . بشر ممکن نیست
و در ایـن صـورت   . اصول اساسی رشتۀ خودش در قرآن برود و پیگیري کنـد 

(= مـثالً در حیـات شناسـی    . خواهـد رسـید   یبه شگفتی هاي بزرگ و مهم
نْ نُطْفَـۀٍ    «: دربارة نطفۀ انسان می گوید )زیست شناسی إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسـانَ مـ

. اسـت آفریـدیم  » مخلـوط هـا  «ما انسان را از یک نطفـه اي کـه   : »أَمشاجٍ
  ). 2سورة انسان آیه (

  .»یک نطفه«، با تنوین وحدت، یعنی از نطفۀٍ: توضیح
  .یعنی مخلوط ها: اَمشاج. یعنی مخلوط: مشج

نطفه اي که انسان از آن آفریده می شود تنهـا مخلـوط از   : آیه می گوید
ــ ــز    ۀدو نطف ــوطی از چی ــدام از آن دو مخل ــر ک ــل ه ــت ب ــرد و زن نیس  م

و پژوهشگر را راهنمائی مـی کنـد کـه در    . هستند يي بسیارها)کروموزوم(
و اگـر یـک قـرآن    . ریز نطفه به مطالعه بپردازد ۀنظام و ساختمان یک دان
حقیق باشد، با اسـتفاده از مسـلّمات علمـی حتـی بـه      خوان، اهل پژوهش و ت

  .ها نیز می رسد» کروموزوم«شناخت 
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مهمـی اشـاره کـرده امـا بـه جزئیـات       » اصـل «قـرآن بـه    ،در این مسئله
  .نپرداخته است یشناس کروموزوم

اسـت بایـد بـه طـور محققانـه و بـا       » قرآن شناسـی «کسی که رشته اش 
در مسلّمات، به معنـی ایـن آیـه     یساستفاده از ره آورد متخصصین زیست شنا

  .واالّ قرآن شناس نیست. برسد
همین طور است در آن همه آیات بس فراوان کیهـان شناسـی، فیزیـک،    

  ...زیست شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی و
و اصول هر ) نه فروعات و جزئیات(کلیات  با پس یک قرآن شناس باید

و (م متخصصین آن ها، به قدر کافی علمی با بهره جوئی از ره آورد هاي مسلّ
و لذا من در علـوم مختلـف، از آن جملـه    . به خوبی آشنا باشد) حتی المقدور

کیهان شناسی، بـا اهـل دانـش بـر اسـاس مسـلّمات خودشـان، بـا          وفیزیک 
و گمان می کنم بـا صـداقت تمـام، در مـواردي کـه      . خودشان سخن گفته ام

از پرسش هاي اساسی و اصـولی، بـاز    کیهان شناسان و فیزیکدانان، در برخی
مانده اند، آنان را به راهنمائی هاي قرآن فراخوانده ام تا راه براي شـان بـاز   

  .شود و کارشان در بن بست نماند
مثالً روشن کرده ام که قرآن به شش مهبانگ توجه می دهد، نـه فقـط   

ـ  . دیک مهبانگ واحد که کهکشان هاي کنونی در اثر آن به وجود آمده ان
 ام هر مهبانگ با مهبانگ بعدي را از آیه هاي قرآن اسـتخراج کـرده   ۀفاصل
و از آخرین مهبانگ تـا بـه امـروز    . سال بوده است 000/000/250/18که 
تـرین   اساسی«در مقالۀ  رااصول  اینو . می گذرد سال 000/750/668/13
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 ،اصول استخراج شده از قرآن تعیین کرده ام که »در کیهان شناسی اصول
چهارده اصل اساسـی مـی باشـد، کـه متأسـفانه غربیـان بـا سـنّت دیـرین           و

مـــثالً همــین رقـــم  . خودشــان، در صــدد ســـرقت ایــن اصـــول هســتند    
ــد   000/750/668/13 ــورت رون ــه ص در آورده و  000/000/700/13را ب

و  000/000/000/8تملک کردند، که پیش از استخراج مـذکور در فاصـلۀ   
  .و احتماالت، به سر می بردند در احتمال 000/000/000/20

را تحت عنوان  ،نم »ایجاد مداوم انرژي از مرکز جهان«و نیز اصل 
 »هیچ« به نام که این میدان را با اصطالح فیزیکی» میدان تولید انرژي بکر«

موسوم کرده و به خیال خودشان تملک کردند، کـه شـرحش در ایـن دفتـر     
  .خواهد آمد

البته تـا جـائی کـه    (صص در قرآن شناسی متخ بنابر این یک قرآن شناس
سرو کارش با کلیات و اصول علوم اسـت، کـه صـد البتّـه اگـر از      ) می تواند

  .اصول اساسی خارج شود، از رشتۀ خود خارج شده است
نه هیاهو و . بودن دلیل هاي آن است علمی و معیار براي هر سخن علمی،

یک مباحث علمی باید  حق به جانبی،) باصطالح( ۀجنجال و یا ژست و قیاف
  .متقن علمی به بحث بپردازد ۀدر خط علم و دانش و با ادلّ

خوشبختانه موضوع گفتگو و مصاحبۀ آقایان محترم هومـان دورانـدیش   
در مباحث کلی و اساسـی فیزیـک و کیهـان شناسـی      ،استاد گرامی جناب و

  .است همان طور که مالحظه خواهید فرمود
صفحه اي،  30رسی را به صورت مقاله اي مثالً ابتدا تصمیم داشتم این بر
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کوشش که در اختصار آن داشتم، بیش از محتـواي   ۀلیکن با هم. تقدیم نمایم
  .مردک ناچار به صورت یک کتابچه تقدیم. یک مقاله شد

ناشـرین  : نوشته هاي من به دالیل متعدد، چـاپ نمـی شـود از آن جملـه    
مـن نیـز   . اینترنت منتشـر نشـود  فروش کتاب، در  پایان شرط می کنند که تا

  .دوست دارم هر نوشته اي بدون کوچکترین تاخیر در اینترنت منتشر شود
ــذکر ــار   : ت ــب از آث ــل مطل ــبنق ــو    ( دهن ــنش ن ــایت بی ــواي س و محت

www.binesheno.com (بـراي همگـان آزاد    ،صریح منبع و آدرس با ذکر
ه و کتـاب  و خـواه در جـزو  . خص حقیقی باشد، یا حقوقیشاست؛ خواه ناقل 

کلّی مطبوعات، و خواه در سـایت هـا و وبـالگ هـا     باشد و خواه به عنوان 
همان طور که تا امروز در خارج و داخل، و از شـرق دنیـا تـا غـرب،     . باشد

  .لطف کرده و نقل کرده اند
اما نقل یک مطلب، یا چاپ یک مقاله از ایـن طلبـۀ کوچـک، هرگـز     

  .دلیل همراهی و همفکري با ناقل نیست
همفکریابی و همراه گرائـی، خیلـی نـاتوان     متاسفانه در: تراف می کنماع

  .بوده و هستم
هر متفکر، محقق و پژوهشگر، و هر شخص کنجکـاو را بـه    :در پایان

بـه مطالعـۀ قـرآن و    . دعوت مـی کـنم  ) ع(مطالعۀ قرآن و احادیث اهل بیت
هـم  و صریحاً توجه می د. احادیث، نه فقط به قرآن خوانی و حدیث خوانی

که متون تفسیري پر است از افسانه ها وتخیالت که در اثـر انـزوا و خانـه    
بـه  ... و فعالیت کابالیست هـائی ماننـد تمـیم داري و   ) ع(نشین شدن اهل بیت
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) ع(با مسلّمات علوم به مطالعۀ قـرآن و حـدیث اهـل بیـت    . وجود آمده اند
ـ        رآن و بپردازید، علم و دانش، بـا پیشـرفت خـود هـر روز بـیش از پـیش، ق

و خواهد آمد که در ایـن میـان دانـش فیزیـک و     . حدیث را تفسیر می کند
ـ کیهان شناسی جایگاه ویـژه اي در قـرآن دار   و توقـع قـرآن از اسـاتید و    . دن
  .دانشجویان این دو رشته، بیش از دیگران است

  
  با آرزوي توفیق براي همگان

  مرتضی رضوي
  هـ ش 8/11/1390

  هـ ق 4/3/1433
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  

  بنام خدا
  
  

  با دانشجویان فیزیک و کیهان شناسی
در بررسی مصاحبۀ یکی از اساتید محترم دانشگاه 

  شریف
  

سایت عصر ایران، پس از طی عمري در امور سیاسی و اجتماعی و احیانـاً  
، وارد مباحــث فیزیــک کیهــانی و کیهــان 22/10/1390علمــی، اینــک در 
رضا منصـوري در صـدد شـکار     دکتر در مصاحبه با استادشناسی شده است، 

سنگ هاي سرگردان فضائی اسـت کـه اگـر بتوانـد، منظومـه اي از آن هـا       
  .بسازد؛ منظومه اي که با دیگر منظومه هاي کهکشان خود، ناسازگار باشد

کیهان شناس » استیفان هاوکینگ«را به محور نام  برنامهعصر ایران این 
   .زة معاصر، شروع کرده استاپر آو

بـا  ایران به محور کیهان شناسی بهانه شد تا من نیز بحـثم را  عصر  توجه
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  :شروع کنم مثالی از کیهان شناسی
در : کیهان شناسـی مـی گویـد    :مشتري در کیهان و مشتري در زمین

فضا و در خالل منظومه ها و کهکشان ها، سـنگ هـاي سـرگردانی وجـود     
شـت و  دارند که برخی از آن ها خیلی کوچک و ریـز، و برخـی دیگـر در   

حتی برخی از آن ها به بزرگی بعضـی از کراتـی کـه عضـو یـک منظومـه       
این سنگ ها از کجا آمـده انـد و منشـأ شـان چیسـت و      . هستند، می باشند

 در یک بیـان کلّـی   کجاست؟؟؟ در پاسخ این پرسش نظریه هائی بیان شده، و
  :آن ها را به چند نوع تقسیم کرده اند

د و ذرات و تکه هاي پراکنده در فضا، برخی از آن ها از اجتماع موا -1
  .به وجود می آیند

یک کرة قوي تـر، بـه صـورت یـک      1نوعی از آن ها در اثر جاذبۀ -2
کـوچکتر، در آمـده و در طـی زمـان از آن جـدا شـده و        ةبرآمدگی در کر

  .سرگردان می شوند
  .گونه دیگر آن ها از انفجار و مرگ برخی از کرات، پدید شده اند -3
دیگرشان، تکّه هائی هستند کـه رانـده شـده و پرتـاب شـده از      نوع  -4

  .برخی کرات می باشند
این آوارگان فضـائی کـه نـه عضـو      :سنگ هاي سرگردان سر انجامِ

                                                   
زیر سـؤال   ، یک اصل مسلّم نیست و باصطالحالبته اصل جاذبه و مدیریت جهان به وسیلۀ جاذبه 1
  .»قرآن و نظام رشته اي جهان«رجوع کنید به کتاب . است
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  : دارند ییک منظومه اند و نه پیرو آن، سر انجامِ مختلف
همیشه سرگردان و میلیون ها سال در آوارگی مـی ماننـد، و    برخی :الف

  .تا ابد سرگردان هستند 2محیبا اصطالح تسا
بعضی از آن ها با سرعت سیرشان بر سر یک کره کوبیـده شـده آن    :ب

  .را نیز متالشی کرده و بر تعداد سرگردانان می افزایند
گرچـه بـه مسـاوي    (برخی دیگر خود را به یـک کـره اي رسـانیده     :ج

بـا آن ادغـام شـده و بـا آن     ) حجم شان آن کره را مضـطرب مـی کننـد امـا    
  .مسرنوشت می شونده

این نوع اخیر، برخی از کـرات حجـیم و    بارةدر :مشتري در کیهان
که هم در برابر برخورد سرگردان هـا  ) مانند مشتري در منظومۀ ما(بزرگ 

مقاوم هستند و هم حادثه به نفع شان تمـام مـی شـود، نقـش بـس مهمـی در       
ا فضـا را از  زیرا با بلعیدن سرگردان ه. به عهده دارند »حفظ نظام جهان«

وجود آن ها پاك و کرات و منظومه هاي دیگر را از خطر آن ها ایمن می 
در واقع نقش سپرهاي شهرداري را در فضا ایفا می کنند، فضا را جـارو  . کنند

= کــنّس«در کیهـان شناسـی قــرآن ایـن نــوع کـرات     . زده تمیـز مـی کننــد  
ملقب شده » دهبه خود ضمیمه کنن«نامیده شده اند و به لقب  »جاروکشان

  : اند
                                                   

براي این که دربارة آن ها، بل دربارة هر کره، منظومه و کهکشان، ابدیتی امکـان نـدارد؛   : محتسا 2
 .عمر هر کدام در وقتی به پایان می رسد
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کـه بـر   ) کراتی(سوگند به نجومی  3:الْجوارِ الْکُنَّسِ -فَال أُقْسم بِالْخُنَّسِ
  .خود ضمیمه می کنند، سیر می کنند و جارو کنندگانند

دست، انگشت : انگشت ابهام را قبض کرد: اي قبضها: خَنَس ابهامه :لغت
  .را بر خود ضمیمه کرد تا مشت شود

  .پاك کرد خانه را با جارو: لمکنسۀکسحه با: تکَنَس البی
جارو کنندگان، گوئی شغلشان جـارو کـردن    صیغۀ جمع به معنی: کُنّس

  .است
در جامعه و اجتماع بشـري نیـز همیشـه     :جامعه و اجتماع بشري

افرادي مانند همان سنگ هاي سرگردان فضائی بوده و هستند که مـی تـوان   
ان هاي فضائی در همان سه نـوع از چهـار   آن ها و منشأشان را مانند سرگرد

  : سرگردانان فضائی، جاي داد) غیر از نوع اول(نوع 
افرادي که در اثر جاذبۀ فـرد یـا خـانوادة دیگـر، از منظومـۀ خـود        -1

  .جدا شده و سرگردان می شوند) خانواده خود(
ــه اي(خــانواده اي  -2 ــوهائی از آن،  ) منظوم ــود و عض ــی ش ــی م متالش

  .ندسرگردان می شو
  .رانده شده ها و پرتاب شده ها از برخی خانواده ها -3
بحث در عوامل و عناصر روان شناختی و جامعه شـناختی ایـن مسـائل،    (

  ) به عهدة مباحث دیگر است
                                                   

 . 16و  15سورة تکویر آیه هاي  3
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همیشه کسانی یا جریان هائی، مشتري این افـراد   :مشتري در جامعه
ها بر آمده  بوده اند که در صدد بهره برداري سیاسی و اقتصادي از وجود آن

عالوه بر نوع دوم و . اند و چه ماجراهائی که در تاریخ به وجود نیاورده اند
 انـد  سوم که خودشان آمادة بهره دهی هستند، با ایجاد جاذبه هائی کوشـیده 

خود، ) ۀجامع( خود و کهکشانِ) ةخانواد(که با جدا کردن افراد از منظومه 
  .بر تعداد این سرگردانان بیفزایند

، اگر خواسته باشید، فقط یک نمونـه  »همیشه کسانی بوده اند«شد گفته 
را بررسی کنید؛ تاریخ و سرگذشـت و ماهیـت حـزب تـوده در ایـران را از      
دیدگاه روان شناسی و موقعیت شناسـی و جامعـه شناسـیِ بدنـۀ آن حـزب،      

  .بررسی کنید
 قرار نمی» سرگردان«البته در آن حزب نیز افرادي بودند که در تعریف 

زیرا هیچ قاعده و قانونی در علوم انسانی وجود ندارد کـه اسـتثنائاتی   . گرفتند
آنچـه در  . نداشته باشد، و قوانین علوم انسانی بـا قـوانین ریاضـی فـرق دارنـد     

در علوم انسانی هـیچ  : قوانین علوم انسانی استثناء پذیر نیست، همین است که
  .یر نباشدذاستثناء پقانونی نیست که 

ر انسان ها با کرات کیهانی در این بحث، این است کـه بنابـه   و فرق دیگ
نظریه اصیل کیهان شناسان، منظومۀ سرگردان در فضاي کیهانی وجود ندارد 
اما در میان انسان ها خانواده هاي سرگردان نیز یافت می شوند کـه از نظـر   

  .فکر و فرهنگ، سرگردان هستند
ه یکی از آن ها اشـاره مـی   سرگردان ویژگی هاي متعدد دارد، ب ةخانواد
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  : شود
آقائی از دست دختر چهار ساله اش گرفته بود و در پیاده رو مـی رفـت،   

 ،به به چه دختر نـازي : دوستش به او رسید پس از سالم و احوالپرسی گفت
  .است» آي سودا«اسمش : اسمت چیست؟ پدرش گفت

ذهن آدم عجب چه اسم شاعرانه اي؛ معنی زیبا نیز دارد؛ یک تابلو در  -
  .تصویر می کند

  مگر شما معنی آن را می دانید؟  -
  .»ماه در آب«یعنی » آي سودا«بلی چرا ندانم  -
  شما کی زبان اروپائی را یاد گرفتید؟ -
  .ترکی است» آي سودا«اروپائی چیه؟  -

ف      پشـیمانی  تشـ گگوئی دنیا بر سر او خراب شـد و بـه شـدت متاسـ ،
  .ترش وطنی و ایرانی در آمدگرفت که چرا اسم دخ جانش را فرا

انتخـاب مـی کنـد، کـور کورانـه و       شخانواده اي که نامی براي فرزنـد 
 ةجاهالنه، تنها با این انگیزه که این اسم از اسامی غربی است، یـک خـانواد  

از این اسامی و از این گونه خانواده ها، در جامعه به وفـور  . سرگردان است
کـم نیسـتند افـرادي کـه معنـی نـام       و . یافت می شود، حتی بـا نـام چنگیـز   

خودشان را نمی دانند اما براي جامعه تکلیـف فرهنگـی، سیاسـی و اخالقـی     
  .تعیین می کنند

که هرکـار  (سایت ارزشمند عصر ایران  :اکنون سایت عصر ایران
یفان هاوکینـگ  تچرا و با چه هدفی نام اسـ ) علمی و فرهنگی ارزشمند است
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  تجمیع سرگردانان است؟ را بهانه کرده و در صدد جذب و 
سران حزب توده جاذبه هائی از شوروي سابق را به عنوان بهشتی پـر از  
نعمات، در نظر افراد مورد نظر خود تصویر و ترسیم می کردند و به تجمیـع  

اینک پس از انقالب ایران و سقوط شـوروي و آشـکار   . آن ها می پرداختند
مـا پیـدا مـی شـود بـه       ۀامعشدن سراب لنینیسم، هر از گاهی جریانی در ج

جاي این که اینان را هدایت کرده و به منظومـه هـاي خـانواده هـا و نظـام      
کهکشان جامعه برگردانند در صدد تجمیـع آن هـا و بـدل کـردن شـان بـه       

  .سنگ سرگردان بزرگ هستند تا نظام این جامعه را داغان کنند
تبیـین  و از سیاست حرفه اي بیزارم کار من  بحث من سیاسی نیست،

 -تا آن جا کـه بتـوانم   -)ع(مکتب این جامعه، یعنی مکتب قرآن و اهل بیت
کـه هـم   (و چون موضوع بحث مقالۀ عصر ایران، خدا و قـرآن اسـت   . است

) مـی کنـد   به صراحت ردوجود خدا را به زیر سؤال می برد و هم قرآن را 
ادعـاي  و گاهی  -اگر سیاسیان حق دارند. به بررسی مقالۀ مذکور می پردازم

که به امور سیاسی بپردازند، من هم حـق دارم و بـر خـود     -وظیفه می کنند
وظیفه می دانم که در برابر انکار وجود خدا و مـردود دانسـتن قـرآن، وارد    

  .شوم علمی عرصۀ بحث
به واکنش ها و نظرهائی که عصر ایـران در ذیـل ایـن مقالـه اش آورده     

کـه از  دقت کنید، می بینید ) و نزدیک به یکصد و پنجاه نظریه است(است 
ادبیات و سازمان کالمی و بیان اکثر آن ها، بوي همـان سـرگردانی کـه بـه     

لطفاً همان نظریه ها را به یـک روان شـناس و نیـز    . شرح رفت، ساطع است
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  .یک جامعه شناس ارائه دهید تا واقعیت این موضوع، روشن شود
عزیـز خــود   دوسـت «بـه عنـوان مثـال؛ یکــی از نظریـه هـا مـی گویــد       

گفته که این کتـاب   »جهان در پوست گردو«هاوکینگ تو مقدمه ي کتاب 
  .»رو به خاطر پول نوشته

اوالً چرا کسی چنین دروغی را گفته است؟ مرادم چرائـی روان شـناختی   
ثانیاً چرا عصر ایران این دروغ را به عنوان یـک نظریـه آورده اسـت؟    . است

د چهل نظریه را قابل نشر ندانسـته  در حالی که خودش اعالم کرده که حدو
و نیاورده است؛ چرا این دروغ را در ردیف آن غیـر قابـل نشـرها نگذاشـته     

  است؟ 
فالن کتاب من با استقبال روبرو شـد  : هاوکینگ در آن مقدمه می گوید

این چه ربطی به پـول پرسـتی او دارد کـه جنـاب     . و آمار فروش آن باال بود
  !؟-دقائی خود را القاء می کنمانور العصر ایران روي آن 

چگونه بباورانم که مقصودم از به کار گیري لفظ سرگردان، نـه تحقیـر   
بـدون قصـد   ) مـثالً (کسی است و نه اهانت بر کسی؛ همان طور کـه آقایـان   

اهانت به یک و نیم میلیارد مسلمان بویژه به مردم خودشان، در مقام بحـث  
اعالم می کننـد، مـن نیـز در مقـام      قرآن را مردود می دانند و صریحاً ،علمی

بحث علمی در صدد توضیح جایگاه برخی افراد و برخـی خـانواده هـا، ایـن     
لفظ را به کار بردم، و حتی هر چه فکر کردم لفظ دیگري کـه مقصـود را   

حتی موضـع گیـري   (و سابقه و سرگذشت گفتاري و نوشتاري . برساند، نیافتم
همیشه با همـین هـا کـه سـرگردان     ثابت می کند که  )هایم در مجلس دوم
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و ثابـت  . شان می نامم همدرد بودم و آسایش زندگیم را فداي آنان کـرده ام 
نیسـتم کـه در رأس هـرم     »راکفلر نماز خوان ایران«کرده ام که من آن 

سرمایه و مال و پول، مانند مجسمۀ فرعون بایسـتم و انسـان هـائی را حقیـر     
معموالً افرادي که به هر نـوع از انـواع،    ببینم، بل آنان را در هر جامعه اي،

گذشـته از ایـن افـراد    . بخشی از حقوق شان مورد غفلت قرار گرفته می دانم
عزیز، دربارة افراد شرور نیز معتقدم حکومت وقتی می تواند دست سارق را 
ببرد که عدالت اقتصادي آن طور که مکتب مقرر کـرده، بـر قـرار باشـد و     

  .ر از این قبیل هستاساسی دیگ ۀمسئل نچندی
مشتري و مشتریان کیهان،  :فرق میان مشتري کیهان و مشتري زمین

با مهر و شفقت، سرگردان هاي هـوائی را در آغـوش گرفتـه و آن هـا را از     
سرگردانی نجات داده و به نظـم و نظـام منظومـه و نیـز کهکشـان بـر مـی        

که حیات و و فضاي کهکشان را از خطر آن ها محفوظ می کنند، . گردانند
  .زندگی در کرة زمین مرهون این نیکو کاري بس مبارك آن ها است

اما مشتري و مشتریان زمینی، سرگردان هاي اجتماعی را نه به خود، بـل  
در جمعی ناموزون به عنوان ابـزار دسـت خـود تجمیـع مـی کننـد تـا نظـم         

  .منظومه هاي جامعه و نیز نظام خود جامعه را بر هم زنند
ا رها کـرده  ر ایران دعواها بر سر حجاب و دیگر فروعات، راین بار عص

آزادي بیان با پوشانیدن لباس علمـی  ) مثالً(با استفاده از  و تبرش را تیز کرده
توحید و قرآن می کوبد، با پاشـیدن   ۀو دانشی بر تبر زهر آلود خود، به ریش

 نمک به زخم سرگردان ها آنان را براي بیشـتر سـرگردان شـدن، بـه کـار     
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  .گیرد
مــی کوشــد منظومــه هــائی یــا کراتــی را متالشــی کنــد و جوانــان بــل  

  .دانشجویان سلیم را به سرگردان ها تبدیل کند
زمانی این شکارچیان با تکیه بـر مارکسیسـم ایـن     ؛الباطل فرقۀ واحدة

امـا دود هـر دو   . برنامه را به راه می انداختند، این بار با تکیه بر لیبرالیسـم 
ش بر می آید؛ اگر حزب توده توانست بـا تغفیـل هـایش    اجاق از یک دودک

اساسـاً نـه رهبـران    . خواهنـد توانسـت   خدمتی به این مردم بکند، اینان نیـز 
  .حزب توده و امثالش درد مردم داشتند و نه اینان

اجازه می دهد پاي روي خون سیصد هـزار شـهید کـه بـه      فاصکدام ان
داي شـان و قـرآن شـان را    خـ  مخاطر خدا و قرآن از جان گذشتند، بگذاری

کـه  ) لیبرالیسـم حتی مکتب بـی مکتبـی   (؟ آن کدام مکتب است مانکار کنی
ما داده است؟ آن کدام وجدان انسانی است کـه دقیقـاً در   چنین آزادي را به 

مـا ایـن   این جامعه تـرور و شـهید مـی شـوند،     زمانی که دانشمندان فیزیک 
ن دوستی آنان، اصول دین و گونه براي سرکوب جامعۀ آنان، ملیت آنان، وط

  ؟بکوبیمروسی، » ایوان مخوف«عقاید آنان، با تبري از جنس تبرهاي 
ابتـدا هدیـۀ قـرآن بـه      :هدیۀ قرآن به دانشمندان علوم تجربی

یا توقـع قـرآن، یـا بگوئیـد هدیـه و توقـع قـرآن از        (دانشمندان علوم تجربی 
  :را بیاورم) دانشمندان تجربی

ماء مـاء    :28 و 27سورة فاطر آیه هاي  نَ السـأَنْزَلَ م تَرَ أَنَّ اللَّه أَ لَم
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  ف خْتَلـرٌ ممح و بیض ددنَ الْجِبالِ جم فاً أَلْوانُها وخْتَلم راتثَم نا بِهفَأَخْرَج
ودس غَرابیب أَلْوا    -أَلْوانُها و ف خْتَلـالْأَنْعـامِ م و ابوالـد نَ النَّاسِ وم و  نُـه

زیزٌ غَفُورع إِنَّ اللَّه لَماءالْع هبادنْ عم خْشَى اللَّهإِنَّما ی ککَذل.   
آیا نمی بینی که خداوند از آسمان آبی نازل کـرد، و بـه وسـیلۀ    : ترجمه

و از کوه ها بـه طـور راه راه   . در آوردیم) از زمین(آن میوه هاي رنگارنگ 
ریدیم؛ با رنگ هاي مختلف و گاه برخی سفید رنگ و برخی سرخرنگ آف

و از انسان ها و جنبنـدگان و چهـار پایـان انـواعی بـا       -به رنگ کامالً سیاه
. دارنـد  خشیۀاین چنین است که تنها دانشمندان از خدا  .رنگ هاي مختلف

  .و آمرزنده است غالبخداوند 
هر دو آیه در علـوم تجربـی بحـث     :توضیح چند نکته در این دو آیه

  : به شرحی که در زیر می آیدمی کنند 
اتفاقاً اولـین اصـل مهـم کـه در ایـن دو آیـه آمـده از        : کیهان شناسی -1

ـ  بحـث  موضوعات و مسائل مهم کیهان شناسی است که سـایت عصـر    ۀمقال
میلیون ها و میلیاردهـا کـره    .است یران دربارة یک شخصیت کیهان شناسا

موجـود جانـدار    فاقـد  و در کیهان هستند که بدون آب و غیر قابل زیسـت 
  این آب از کجا آمده؟. هستند، اما کرة زمین داراي آب است

. آب در کرة زمین می توانست به صورت هاي گوناگون پدید آمده باشد
اما قرآن در چند آیه توجه می دهد کـه آب کـرة زمـین در خـودش پدیـد      

به طوري که یکی از نظریه هـاي معـروف   . از جاي دیگر آمده است ؛نشده
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از  ،یـک سـرگردان عظـیم فضـائی از یـخ     کیهان شناسان نیز همین است که 
جائی از کیهان آمده و با زمین برخورد کرده و اقیانوس هـا را تشـکیل داده   

  .است
در قرآن آیه هائی که به فرو آمدن آب مربوط هستند، برخی به آمـدن  

این . ندباران و برخی دیگر به پدید آمدن اولیۀ آب در کرة زمین، توجه دار
  .دو گروه از آیا ت کامالً با هم فرق دارند

برخـی از افـراد بـه    . و همین طور است حدیث ها دربارة آب کره زمین
دلیل ناتوانی در فهم حدیث ها، آن گروه از حـدیث هـا را کـه مـی گوینـد      

می کردند و گاهی روشنفکر بـازي کـرده و    ، رد»آسمان آمده آب زمین از«
گر در آسمان انبار آب هست که خداونـد از آن جـا   م: با تمسخر می گفتند

  !؟!بر زمین نازل کند
نمی کردنـد و هنـوز    تفکیکاینان میان دو نوع نزول آب از آسمان، را 

آیات و احادیث را در محور باران قـرار داده و میـان آن    ۀهم نمی کنند، هم
نمـی   و توجه. ها تناقض می بینند و گروهی از این حدیث ها را رد می کنند

زمـین  آب در کـرة   ۀکنند که آن گروه از حدیث ها دربـارة پیـدایش اولیـ   
و چون ذهن شان قادر بـه تفکیـک   . دربارة باران بحث می کند، و این گروه

این دو موضوع از همدیگر، نیست لذا همۀ آیه ها را نیز به باران تفسیر مـی  
که در نامـه بـه   همان طور . کنند و متون تفسیري را با این غلط پر کرده اند

شوراي عالی حوزه نوشتم که شیعه تفسیر ندارد همۀ متون تفسیري 
و ایـن یکـی دیگـر از     بدون استثناء در بستر تفسیر اهل سنت اسـت 
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  .و محرومیت ما ها است) ع(مظلومیت اهل بیت
گ تر از آن است که در بگذریم؛ درد عمیق تر از این ها و زخم ها بزر

  .میم شودیک مقاله تر
اشاره به پیـدایش گیاهـان، جنبنـدگان     این دو آیه :یست شناسیز -2

)و در آیـه   .، با انواع و گونه هاي مختلـف شـان، دارنـد   و چهار پایان) دواب
و ما أَنْزَلَ اللَّه منَ السماء منْ ماء فَأَحیـا بِـه   ... «: سورة بقره می گوید 164

ثَّ فیها مب ها وتوم دعب ضحابِ     الْأَر السـ الرِّیـاحِ و ریف تَصـ ۀٍ و نْ کُلِّ دابـ
و در آنچـه خـدا نـازل     :»الْمسخَّرِ بینَ السماء و الْأَرضِ لَآیات لقَومٍ یعقلُون

آن زمین را پس  ۀکرد از آسمان که عبارت باشد از آب و زنده کرد به وسیل
اکنـد در زمـین از هـر    بـود، بـه وسـیلۀ آن پر   ) و بی حیات(از آن که مرده 

و بادها را به جریان انداخت و ابرهـا را میـان آسـمان و زمـین      ،جنبنده اي
  .مسخّر کرد، نشانه هائی بر قدرت خداوند هست براي انسان هاي خرد ورز

  .هم به آب اولیه و هم به آب باران توجه دارد ،این آیه
برخـی از کـوه   به . زمین را راه راه، الیه الیه، آفرید :زمین شناسی -3

ها توجه کنید که در اثر زلزله یا چین خـوردگی از زمـین در آمـده انـد، و     
را به نمایش گذاشته اند، هر الیه داراي یـک رنـگ اسـت؛ سـفید،      ها الیه

  .آبی، سرخ و سیاه
این نوع کوه ها در جهان فراوان هستند، یک نمونه شان در کنـار جـاده   

  .قرار دارد. استکاشان در انتهاي رشته کوه سمت ر -قم
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  .است مواد شناسیکه الزمه اش  رنگ شناسیدعوت به  -4
مدالی که به دانشمندان علـوم تجربـی اهـداء شـده      :مدال و تقدیر -5

و  بدین صورت از هـیچ عـالم   که است و این چنین از آنان تقدیر شده است،
به دنبال بحث به محور علوم تجربی مـی   ؛نشده است تقدیر دانشمند دیگري

این است غیر از این نیست، کـه   :»إِنَّما یخْشَى اللَّه منْ عباده الْعلَماء«: ویدگ
  .تنها دانشمندان نسبت به خداوند خشیت دارند

  .حسابگرانه و خرد ورزانه یت یعنی ترسِخَش: لغت
  : در فارسی چند لفظ داریم

  .این لفظ اعم است و بر هر نوع ترسیدن شامل می شود: ترس :الف
بـه  » ترس حسـابگرانه و خـرد ورزانـه   «این دو واژه در : بیم و باك :ب

  .ی استمباالتکار می روند، که معنی مخالف آن تهور و بی 
این واژه یعنی ترسیدن به دلیل ضـعف شخصـیت و هـر دلیـل     : هراس :ج

  .است» پردلی«که معنی مخالف آن . منفی دیگر
  .به کار می روندگرچه در مقام مسامحه، هر کدام به جاي دیگري 

  : در عربی نیز چند لفظ وجود دارد
  .در معنی اعم به کار می رود: خوف :الف
اسـت و  » ترس حسابگرانه و خرد ورزانه« یبه معن): خشیت( خشیۀ :ب

  .معنی مخالف آن تهور و بی مباالتی است
به معنی ترسیدن به دلیـل ضـعف شخصـیت و هـر دلیـل منفـی       : جبن :ج

  .مخالف آن شجاعت استدیگر است، که معنی 
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  : است) در دو بستر(خدا و انسان در دو مرحله  ۀرابط
ـ : مرحلۀ خدا شناسی  خشـیۀ ب خداونـد اسـت،   ودر این بستر آنچه مطل

  .نه خوف و نه جبن. است
در این بستر آنچه مطلوب خداونـد اسـت   : مرحلۀ حفظ احترام خداوند

جـائی بـراي جـبن     است اما با عطف توجه به گناه و تمرّد، که باز» خوف«
اساساً خداوند از انسان جبون و بزدل، خوشش نمی آیـد و هـر کـس    . نیست

  . چنین باشد باید خودش را اصالح کند
پس این دو آیه اعالم می کنند که بهتـرین نـوع خـدا شناسـی و     

دانشش بـه   ۀخدا گرائی آن است که دانشمند علوم تجربی به وسیل
  .آن می رسد

و اندیشـه  (نیستند بل آیات مربوط به علوم تجربی این تنها همین دو آیه 
در آن ها، که انسان را به بهترین خدا شناسی می رساند و بهترین و زیباترین 

حدود یک سـوم قـرآن مـی    ) رابطه را میان انسان و خداوند برقرار می کند
بویژه اکثریت آیه هاي سوره هـاي مکـی، کـه     ،آیه 3333شود یعنی حدود 
  .قرآن سوره هاي مکی هستندحدود سه چهارم 

ال مـد ویژگی این دو آیه در همین است که به طور نص و صریح، بهترین 
را به علماي تجربی می دهد، و بدیهی است که به همین دلیل بیشـترین توقـع   

  .»اثبات شیئ نفی ما عدا نمی کند«گرچه . را هم از علماي تجربی دارد
رزانه، اولین پایۀ اسـالم اسـت   اندیشمندانه و خرد و توحید و خداشناسیِ

و قرآن براي توحید و خداشناسی، راهی غیر از تفکر در آفـرینش و آفریـده   
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ی کـه امـروز   تها، معرفی نمی کند و از خیال بافی هاي ارسطوئیان و بودائیـا 
  .د، بیزار استوشرفان نامیده می ع

اگـر چنـین اسـت پـس چـرا پیشـرفت علـوم         :پرسش بزرگ
   بزرگ نیانجامیده است؟تجربی به این نتیجۀ 

رئـیس جمهـور پیشـین    » ترگـت اوزال «اوالً انجامیده است، حتی  :پاسخ
امـروز  : ، گفـت بـود  ترکیه که یک فرد سیاسی و غیر متخصص در هر علمی

  .هم پس از سقوط شوروي دنیا دو قطبی است، قطب اسالم و قطب مسیحیت
بویژه . ان استامروز هر دعوائی بر سر دین است، و دین اولین مسئلۀ جه

 ي بـا توحیـد آشـنا کـرده و یـک      فیزیک و کیهان شناسی، انسان را به حـد
توحید خرد ورزانه به جهانیان داده اسـت کـه همـین بشـر کـه تـا دیـروز        

پرسـت و  » اقنـوم «اکثریت قریب به اتفاقش یا صریحاً بت پرست بـود و یـا   
هم اکنـون همگـی    )و یا اقانیم بودائیت را می پرستید(اقانیم تثلیثی مسیحیت 

خود را از بت و اقنوم تبرئه می کنند و خودشان را از پرستش غیر از خداي 
و  .واحد، بریئ می دانند، و چه تبلیغاتی که در این جهـت راه نینداختـه انـد   

  .در آئین هاي خودشان، بازنگري می کنند
  : اما در این میان دو موضوع هست

مــثالً هــدف علــم هــر علــم یــک هــدف دارد؛  :هــدف و الزمــه -1
همچنـین  . ، توحیـد نیسـت  »آفت شناسـی «و یا » گیاه شناسی«یا » فیزیولوژي«

  .هدف علم فیزیک و یا کیهان شناسی



  35در بررسی مصاحبۀ استاد   
 

. قرآن هم نمی گوید که هدف از هر علمی، توحیـد و خداشناسـی اسـت   
منعطف به هدف معین خـودش، توحیـد و خـدا     بل می گوید الزمۀ هر علمِ

توجـه کـرده و   ) وزن مخصوص اجسام(دریا گاهی به کشتی و . شناسی است
آن را آیه و نشانۀ وجود و قدرت خدا معرفی می کند، منظورش این نیسـت  

  .که آقاي کشتی ساز با هدف خدا شناسی و توحید، کشتی را ساخته است
قرآن، به آنان که تنها هدف را می بینند و الزمه هـا را نمـی بیننـد مـی     

ونَ    أَع  إِنَّا جعلْنا فی«: گوید حـقْمم م إِلَـى الْأَذْقـانِ فَهـ أَغْالالً فَهِی هِمناق-  و
و  -جعلْنا منْ بینِ أَیدیهِم سدا و منْ خَلْفهِم سدا فَأَغْشَیناهم فَهم ال یبصرُونَ

ما تُنْذر منِ اتَّبع الذِّکْرَ و إِنَّ -سواء علَیهِم أَ أَنْذَرتَهم أَم لَم تُنْذرهم ال یؤْمنُونَ
یعنـی  (مـا قـرار دادیـم     :»خَشی الرَّحمنَ بِالْغَیبِ فَبشِّرْه بِمغْفرَةٍ و أَجرٍ کَـریمٍ 

بـر گـردن   ) جهان هستی و انسان را طوري خلق کردیم که در ایـن صـورت  
را پر کـرده اسـت و سـرهاي شـان      شان هاي شان غلّ هائی که تا چانه هاي

و در پیش روي شان سـدي قـرار داده ایـم و     -شده است) کرگدن وار(ح ممق
بـراي   -در پشت سرشان سدي، و چشمان شان را پوشانده ایم که نمـی بیننـد  

 -آنان یکسان است؛ چه هشدار شـان بـدهی یـا نـدهی، ایمـان نمـی آورنـد       
 »خشیه«ید است که اهل توجه و تذکر باشد و براي فهشدار تو بر کسی م

ی را بـه  صـ چنـین شخ ). همان خشیه که به شـرح رفـت  (داشته باشد  اهلیت
  ).سورة یاسین 11تا  8آیه هاي . (آمرزش و پاداش بس ارزشمند، بشارت ده

در میان هر قشري از انسان ها افـرادي هسـتند کـه از هـر علمـی فقـط       
هدف آن را می بینند و حرکت فکري شان و شخصیت فکري شان، کرگدن 



  با دانشجویان فیزیک و کیهان شناسی  36
 

  .وار، است
نمی گوید هر کس که دست اندرکار علوم تجربی باشد حتمـاً   پس قرآن

توحید و خدا شناسی خوبی خواهد داشت، افراد بیمار و کـج فکـر در میـان    
  .هر قشري هست و خواهد بود

بحث خواهیم دید که در میان دانشـمندان تجربـی، منکـرین     ۀو در ادام
کمتـر از   خدا اندك و نزدیک به صفر است، و افراد ملحـد در میـان شـان   

. »هـاي تـاریخ هسـتند   ... فالسفه«که بقول دکتر شریعتی . فالسفه است) مثالً(
و االّ هـر  . مرادش کسانی هستند که در عرف به فالسفه شناخته مـی شـوند  

  .جهانبینی و هر دین، یک فلسفه است
فلسفی نیز بـه سـرعت بـه سـوي توحیـد و خـدا        ۀگرچه امروز، اندیش

» هایـدگر «تا » برگسن«چه غوغائی است که از شناسی می رود، و گرنه این 
و خـواهیم  . به راه انداخته اند» یتجربۀ دین«و دیگران از معاصرین با عنوان 

و اگـر  . دید که امروز هیچ دانشمندي نیست که خدا را انکـار کـرده باشـد   
سخنی هست در چگونگی اداره و مدیریت جهان از ناحیه خداوند اسـت؛ و  

. اسـت » تربوبی«نیست، در » تلو هیا«رفی دارد در به اصطالح اگر کسی ح
ت نیز به تعداد انگشتان یک دست پیـدا نشـوند کـه    ربوبی ۀدر مسئلو شاید 

اصل ربوبیت را انکار کرده باشند و سخنی مثل همین سخن هاوکینگ گفته 
  .عصر ایران آمده است ۀباشند که در مقال

اشخاصـی کـه دسـت    برخـی از   :دانشمندان دون پایه، یا مرتجع -2
» خـود کـم بینـی   «اندرکار علمی از علوم تجربـی هسـتند، بـه شـدت دچـار      
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هستند، به دلیل محـیط زیسـتی و تربیتـی، یـا در اثـر کمبـود هـائی از نـوع         
اینان به دلیـل کمبودهـا، بـه    . که البته تعدادشان خیلی اندك است. اجتماعی

 تقلید نمی کنند، بـل  و سوگمندانه تر این که از معاصرین. شدت مقلد هستند
مطالعۀ کتاب هائی که امروز در غرب هم به بایگانی تـاریخ رفتـه اسـت،     با

 ترمیم کمبودهـا، اداي  براي با انگیزش ناخودآگاه و به طور البتّه ناخودآگاه
  .را در می آورند هجدهبرخی دانشمندان قرن هفده و 

 یزاسـیون انگو توجه ندارند که آنان در برابـر جنایـات دادگـاه هـاي     
کلیسا، همه چیز کلیسا را محکوم کرده اند، کلیسائی که انجـیلش نـه یـک    

، یـک  دارد دارد و نـه توحیـد   یکلمۀ علمی دارد، و نه در تبیین هستی سـخن 
اگر . مذهب سه اقنومه، فارغ از هر فکر و اندیشه، ضد هر علم و عالم است

ـ  د و هـر کـس   آنان مذهب را انکار کرده اند چنین مذهبی است و حق دارن
  .ن دین راآ مورد تعریف حق دارد چنین دینی را محکوم کند، حتی خداي

اینان با این تقلید اندر تقلید، آن هم بدون توجه به جایگـاه افـراد مـورد    
و پر واضح است که این حضـرات ذره  . تقلیدشان، اداي آنان را در می آورند

  .مسیحیت استنی مانند اي از اسالم اطالع علمی ندارند و در نظرشان هر دی
تر این که در این تقلید به مسـافت زیـادي از زمـان،     انهو از آن سوگمند
زیرا امروز تکلیف توحید و تکلیف اصل ربوبیـت نیـز   . به ارتجاع می روند

  .در همان اروپا روشن شده و کسی با آن مخالفت نمی کند
 اکنون می رویم به سراغ مقالۀ سایت محترم عصر ایـران درایـن  

خیلی هـا بـه   «: استاد عزیز و گرامی ما می فرماید ،در آغاز مقاله -1 :باره
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  .»خدا اعتقاد ندارند
توجه کنید؛ کاربرد این عبارت در فارسـی روشـن    »خیلی ها«به تعبیر 

را دوبار تاکیـداً مـی   » فراوان«، اصطالحی است که معنی »ها+ خیلی«است؛ 
نفري باشند، یا حـداقل   300مند دانش 1000و باید دستکم در میان هر . آورد
حتی در همان فیزیک و کیهان (نفر باشند، امروز که تعداد دانشمندان  200

نفر منکر خدا باشـند،   چندین صددر می آورد، و باید  هزارهاشناسی سر از 
  (!!!)نفرشان را بشمارید 30لطفاً شما نام 

می ایـن  کم لطفی و کم توجهی در این سخن به حدي است که استاد گرا
کـه سـخن   . »ربوبیـت «مـی گویـد نـه در    » وجـود خـدا  «تعبیـر را در اصـل   

  .هاوکینگ نیز در ربوبیت است نه در وجود خداوند
خواهیم دید که جنـاب پرسشـگر و حضـرت اسـتاد تـا آخـر مقالـه و        

کـه در  ) اینبـرگ وو  داوکینز(مصاحبه توانسته اند فقط از دو نفر نام ببرند 
نفر نیز خدائی را  دوشان روشن خواهد شد که آن اواخر مقاله از کالم خود

که کلیسا تعریف می کند، قبول ندارند، نه خدائی که علـم و عقـل تعریـف    
یعنی آقایان حتی یک نفر از دانشـمندان فیزیـک و کیهـان شناسـی     . می کند

و مشکل این است که آقایـان خـداي قـرآن را بـا     . نمی یابند که ملحد باشد
  .انندخداي کلیسا یکی می د

، از 2011هاوکینـگ در سـال   « :پرسشگر عصر ایران می گوید -2
  .»اعتقاد پیشین خود دربارة خلقت جهان از جانب خداوند دست کشید

این حضرت بزرگوار نیز اطالع کافی از سرگذشت هاوکینـگ   :بررسی
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اگر به کتاب ها و مصاحبه هاي هاوکینگ مراجعه کند خواهد دید . ندارد
(= که به عنوان دانشمند ابراز نظر کرده همیشه در ربوبیـت  که او از زمانی 

مشکل داشته اسـت، و ایـن تنهـا در    ) چگونگی ادارة جهان از ناحیه خداوند
و اگر اطالع کامل دارد و چنین سـخنی را مـی   . ، پدید نشده است2011سال 

گوید، باید به ما اجازه دهـد کـه در صـداقت گفتـارش و نیـز در صـداقت       
اما پرسش دیگر ایشان کـه  . شک کنیم که امیدوارم چنین نباشدانگیزه اش، 

بعداً خواهد آمد، نشان می دهد که جناب پرسشـگر در صـدد اسـت الحـاد     
به عنـوان مـد روز، بـه ذهـن هـا       )بشدت دین گرائی در این عصرِ(گرائی را 
  .القاء کند

قصد هیچ جسـارتی را نـدارم، وقتـی کـه بحـث هـاي ملحدانـه دربـارة         
» ان دورانـدیش مهو«آزاد است، بررسی سخن حضرت گرامی آقاي  خداوند،

  .نیز آزاد است ،و سرور عزیز جناب آقاي دکتر رضا منصوري
دکتر رضا منصوري استاد فیزیک دانشـگاه  « :عصر ایران می گوید -3

  . »صنعتی شریف و موسس و مدیر مسئول مجلّۀ نجوم است
ایـن اسـتاد بزرگـوار و    من از هر دو بزرگوار مـی پرسـم، آیـا     :بررسی

  دارد؟ ) ع(محترم و گرامی، هیچ اطالعی از کیهان شناسی قرآن و اهل بیت
شـما قـرآن   : و صد البته ایشان حق دارند در پاسخ این پرسش من بگوینـد 

و در ایـن وقـت    ؟داده ایدرآن به ما یاد چیزي از کیهان شناسی ق چه شناسان
و فقـط بـراي   . ایشان اسـت  بلی حق با ؛است که من بشدت شرمنده می شوم

من به عنوان وظیفۀ فردي دو کتـاب  : کاستن از این شرمساري عرض می کنم
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» قرآن و نظام رشته اي جهان«و » تبیین جهان و انسان«: در این باره نوشته ام
. www.binesheno.comبه همراه چند مقالۀ دیگر در سایت بینش نـو  

ت، مجال می دهـد کـه بـه علـوم     بلی مگر پرداختن به ارسطوئیات و بودائیا
  .قرآن بپردازیم

هاوکینگ بـه پـولی کـه از رسـانه هـا مـی گیـرد        « :فرموده اند استاد
  .»احتیاج دارد زیرا خرج زندگی و درمان او خیلی زیاد است

که از چنـدین سـال پـیش، آقـاي      اي من به دلیل درگیري: عرض می کنم
اطالعـات  ام کـه  ه شـید ، کو4میان من و هاوکینگ ایجاد کرده بود» تروك«

تا جائی که می دانم . بیشتري از زندگی هاوکینگ و نیز آراي او داشته باشم
ــات الزم در   او در کمبــریج از هــر حیــث راحــت و کــامالً بیمــه، و امکان

  .اختیارش هست
ستان در ایـن اسـت کـه    لاما این نکته درست است که سیاست دولت انگ

  .مطرح کند بیشتر او را
این نکته هم گفته می شود که بعضی از کتـاب هـاي غیـر    « :فرموده اند

  . »تخصصی اش را با هدف تامین مخارج باالي زندگی اش، منتشر می کند
برخی از علوم بـویژه فیزیـک و کیهـان شناسـی، در افـق      : عرض می کنم

ایـن   انو دسـت انـدرکار  . ، می رسد»هستی شناسی«و  5باالتر به نوعی فلسفه
                                                   

. در کتـاب هـا و مقـاالت سـایت بیـنش نـو      » تـروك «و » هاوکینـگ «رجوع کنید به واژه هاي  4
www.binesheno.com.  

 .نامید در برگ هاي آینده به آن اشاره خواهد شد» فلسفۀ مؤخّر«وع فلسفه را باید این ن 5
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برسند حق دارند که در عنـاوین دیگـر نیـز ابـراز نظـر       علوم اگر به افق باال
اگـر  . در ابتدا فیزیکدان و در آخر فیلسوف بودند اینشتینمثالً نیوتن و . کنند

هاوکینگ چنین است حق دارد در خارج از فیزیک و کیهان شناسی حـرف  
لیکن گاهی در موضوعاتی که هیچ ربطی به فلسفۀ بر خاسته از رشـتۀ  . بزند

، نیز ابراز نظر می کند از آن جمله سـخنان او در حضـور بیـل    دندارخودش 
  .کلینتون که آن وقت رئیس جمهور امریکا بود

روي کرد رسانه اي هاوکینگ موجب پائین آمـدن عیـار   « :فرموده اند
  .»علمی سخنانش شده است

در . چنین نیست، بل که علم و توانـائی دانـش او، همـین اسـت     :بررسی
گلستان، او را بیش از آن چه که هست، بزرگ کـرده  واقع سیاست دولت ان

و این که جناب منصوري برخـی اظهـارات او را داراي صـحت علمـی     . است
  .نمی داند، درست است

. من ممکن است بگویم به خدا اعتقاد دارم« :استاد محترم می فرماید
اما اگـر بگـویم   . من حق دارم این نظرم را درست باشد یا نادرست، بیان کنم

یزیک اثبات می کند که خدا وجود دارد، این حـرف نـه تنهـا قابـل قبـول      ف
زیرا اگر مـن  . نیست بل که من به عنوان فیزیکدان حق بیان آن را هم ندارم

  .»بگویم علم فیزیک وجود خدا را اثبات می کند، سخنی غیر علمی گفته ام
در ایـن سـخن مـراد از علـم فیزیـک چیسـت؟ فیزیـک         :اوالً!: شگفتا

یشگاهی و عملی است؟ یا فیزیک نظري؟ که اولی در اثبات وجود خـدا  آزما
  .به قوت دومی نیست
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فیزیک به هر دو معنی، اگر در ذهـن و حافظـه و قـدرت علمـی      :ثانیاً
شخص، در پلّه هاي پائین باشد، چنین فیزیکدانی در شـناخت خـود فیزیـک    

  .ناتوان است، تا چه رسد به اثبات وجود خدا به وسیلۀ فیزیک
چیست؟ ظاهراً گمـان کـرده انـد کـه     » اثبات وجود خدا«مراد از  :ثالثاً

مراد این است وجود خدا نیز مانند فیزیکیات از سنخ ماده و انـرژي باشـد و   
در حـالی کـه وجـود خـدا خـارج از ایـن       . فیزیک وجود او را اثبات کنـد 

موضوع و خارج از حیطۀ آن اسـت، زیـرا خداونـد خـالق فیزیـک، قـوانین       
و منشأ اشـتباه همـین نکتـه اسـت کـه سـروران       . یک و فیزیکیات استفیز

  .محترم مسئله را عوضی گرفته اند
به معنی دیگـر اسـت؛    ،توسط فیزیکچگونگی اثبات وجود خدا 

) اعم از مـاده و انـرژي  ( جهان فیزیک یعنی دانش فیزیک اثبات می کند که
نسـبی و  ، محدود است، جهان فیزیک متغیر است، جهان فیزیـک متحـرك  

است، و بـویژه فیزیـک اثبـات مـی کنـد کـه        همه چیزش در تبدیل و تبدل
  . جهان فیزیک پدیده است
  : فیزیک اثبات می کند

  .جهان منهاي جهان= جهان منهاي محدودیت -1
  .جهان منهاي جهان= جهان منهاي تغییر -2
  .جهان منهاي جهان= جهان منهاي حرکت -3
  .اي جهانجهان منه= جهان منهاي پدیدگی -4

فیزیک مستقیماً به سراغ اثبات وجود خـدا نمـی رود، فیزیـک خـودش     
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ماهیـت آن را   کرده و چگونگیشناخت  را )یعنی کل جهان(جهان خودش 
، اثبات وجود خداوند است و نتیجه مـی  توضیحو نتیجۀ این . ددهمی  توضیح

 گیرد که باید یک وجود مطلق، غیـر محـدود، غیـر متغیـر، غیـر متحـرك      
  . باشد داشته وجود

و هر فیزیکدان به این نتیجه نرسد، حیف است نـام خـود را فیزیکـدان    
  .بگذارد

و این استنتاج، یک استنتاج فلسفی نیست، بـل هـر فیزیکـدان بـه عنـوان      
و اگر درك نکند شبیه کسی اسـت کـه در   . فیزیکدان این را درك می کند

دو تـا  «گردو،  يعداد، اما به وقت شمردن ت»دو دو تا چهارتا«ریاضی بگوید 
  . را مساوي چهار تا نداند» دو گردو

من فرمول ریاضی را می گویم و مـی  «اگر یک ریاضی دان بتواند بگوید 
گردو از مسؤلیت و موضوع کار علمـی مـن    یملشمارش ع چگونگی فهمم، و

من فقط می گـویم جهـان   «یک فیزیکدان هم می تواند بگوید » خارج است
و ایـن کـه چنـین    » دیل و تبدل، محدود و پدیده استمتغیر، متحرك، در تب

  .جهانی باید خدائی داشته باشد، از موضوع کار من خارج است
اگر جهان محدود نیست، پس این قانون اصیل و بس بزرگ فیزیـک بـه   

مگر یک چیز نامحدود می ! چه معنی دارد؟ ،»قانون گسترش جهان«نام 
  تواند گسترش یابد؟

دانشـمندان فیزیـک   جاي مانده و حلّ نشده براي  مگر یکی از مسائل به
آیا پایـان ایـن گسـترش چـه     «، این نیست که اینشتیناز آن جمله خود 
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اگـر مـن    .»خواهد بود؟ آیا جهان دوباره منقبض و جمع خواهد شـد؟ 
توان درك اصول مسلّم و معروف و اجمـاعی فیزیـک را نتـوانم بـه خـوبی      

  ک را به حماقت متهم کنم؟درك کنم، آیا مجاز هستم بزرگان فیزی
و حتی هاوکینـگ و دیگـران، بـه عنـوان فیزیکـدان بـه چنـین         اینشتین

و لذا همگی بدون اسـتثناء بـه وجـود    . قوانینی رسیده اند، نه به عنوان دیگر
و اگر یکی دو نفر از افراد خرده پا نظر دیگري ابراز کـرده  . خدا رسیده اند

و یا انگیزه هاي دیگـر ماننـد انگیـزة     اند، یا دچار بیماري شخصیتی بوده اند
  .دانش فیزیک ستم کرده اند و در حقیقت بر. سیاسی و غیره داشته اند

هر فیزیکدان کامل، در اثر معلومات فیزیکی و بر اساس قوانین و قواعـد  
آن سـوي ایـن جهـان بـزرگ و در حـال      «: فیزیکی، از خود می پرسـد 

یا عدم است؟ عدم گسترش که در عین حال محدود است، چیست؟ آ
اگر این پرسش بـه ذهـن    .»عدم هست«و نمی شود گفت  »که عدم است
گرچـه پاسـخ   . نرسد، اشـکال از خـودش اسـت    کیهان شناس یک فیزیکدان

براي آن نیابد، لیکن می داند که باید آن سـوي فیزیـک   کامل و همه جانبه 
  .غیرباشد؛ وجود غیر فیزیکی، وجود نامحدود، وجود غیر مت »وجود«نیز 

یک فیزیکدان به عنوان فیزیکدان به این اصل می رسد، نه به عنوان  یبل
فرض کنید در عالم هستی غیر از دانش فیزیک هیچ علمی نباشـد، بـاز   . دیگر

. زیرا این اصول نتایج مسـلّم ایـن علـم اسـت    . فیزیکدان به این اصول می رسد
در همـه   مگر این که کسی هم فیزیکدان باشد و هم سوفسـطائی و شـکاك  

  .چیز حتی در همان دانش فیزیک و قوانینش
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مگر هاوکینگ صراحتاً گفته اسـت کـه علـم    « :می پرسد عصر ایران
  . »می گوید خدا وجود ندارد؟

پیشاپیش ارسال مسلّم می کند کـه   که این بیان جناب پرسشگر :بررسی
بـه   لیکنهاوکینگ به طور غیر صریح گفته است که خداوند وجود ندارد، 

در حالی که هاوکینگ به طور مکرر تصـریح  . گفته تصریح نکرده است این
و من مـتن  . کرده است که از موضع یک دانشمند به وجود خدا معتقد است

  .چندین نسخه از مصاحبه هاي او را دارم
نشده است، همان طـور   بینش غیر علمیگز دچار چنین و هاوکینگ هر

  .اصل وجود خدااست نه در » ربوبیت«که گفتم مشکل او در 
این جمله را به کار نبرده است اما حـرف او ایـن اسـت    « :پاسخ استاد

  .»که کیهان شناسی مدرن نیاز به خدا ندارد
خود همین کالم روشن است در این که مشـکل هاوکینـگ در    :بررسی

سـت  دربه طـور نا  را عزیز، سخن هاوکینگ استاد ربوبیت است، و حضرت
  .تفسیر می کند

همان طور که نجار معتقد به خدا یک چیز است، « :مایدمی فر استاد
  . »کار نجاري چیز دیگر

پیشتر عرض کردم که برخی آقایان گرامی میـان هـدف از یـک علـم و     
ل ویک نجار فهیم با دقـت در قـوانین و فرمـ   . الزمه هاي آن اشتباه می کنند

هاي کار خودش، واقعاً به درك وجـود خـدا مـی رسـد گرچـه هـدفش از       
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  .جاري این نیستن
بشـر در دوران قـدیم میزانـی از علـم و     «: عصر ایران می پرسـد 

آیـا او در دوران جدیـد ، بـا توجـه بـه      . دانش را در اختیـار داشـت  
هزار سال از طریق علـوم   اي که ظرف چند اطالعات علمی ۀمجموع

دست آورده است، فارغ از اینکه نظرش درست باشد یا  گوناگون به
  .»؟-مدعی شود که خدا احتماالً وجود دارد یا نداردتواند  غلط، نمی
  .»چنین حرفی بزند نه نمی تواند«: داستاپاسخ 

، »نه نمی تواند چنین حرفی بزند«: که می فرماید استاداین حضرت  :اوالً
آیا موضوع این پرسش و خود این پاسخ از مسائل فیزیک است؟ که حضرت 

زیرا که سؤال دربـارة همـۀ   ! دهد؟می » نه«فیزیکدان با این قاطعیت جواب 
  . علوم است نه فقط فیزیک

من به عنـوان فیزیکـدان نمـی تـوانم بـه ایـن       «جا نمی گوید  نیچرا در ا
وقتی که سخن از وجود خدا است مـی فرمایـد مـن بـه     ! ؟»پرسش پاسخ دهم

عنوان فیزیکدان نمی توانم پاسخ دهم، اما وقتی که سخن از عدم وجود خـدا  
چرا پرسش کننـده و جـواب   ! ؟-فیزیکدان پاسخ نفی می دهد است به عنوان

  دهنده، مخاطبان خود را تحمیق می کنند؟ انگیزه چیست؟
مخاطبان به خوبی می بینند که با پیشرفت علوم به ویـژه علـوم تجربـی،    

شرك، بـت  توحید خالصتر و کاملتر می شود و دامنۀ  ،یش از پیشبهر روز 
و همین پیشـرفت توحیـد اسـت کـه     . می شودپرستی، اقانیم پرستی، برچیده 
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  .اصطکاك میان ادیان را تشدید کرده است
محتـرم دقـت کنیـد و بـه لفـظ       ةبه بافت و ساختار کالم پرسش کننـد 

این ادبیات، ادبیـات  . توجه کنید» احتماالً وجود دارد یا ندارد«در » احتماالً«
نه ادبیات . بود انگیزاسیون کلیسا عصر دادگاه هايده اروپا است که فقرن ه
  .حضرات این همه به ارتجاع رفته اند. امروز

کابالیسـت   ارتجاعی که گروه محمد علی فروغی فراماسونر، صهیونیست
در قرن بیست آن را در ایران رواج می دادند اگر آنان دو قرن به ارتجاع می 

اساسـاً امـروز   . سایت پر ارزش عصر ایران سه قرن به ارتجاع می رود ،رفتند
البتـه  . وجود خداوند هرگز زیر سؤال نبوده و نیست) ن گذشتهوحتی در قر(

  .کسانی مانند فروغی کابالیست همیشه در همه جا بوده و هستند
این است که پیشتر گفتم گاهی انسان در صداقت برخی سخن هـا دچـار   

و براستی هر کس حق دارد که در این نـوع سـخن هـا شـک     . شک می شود
آیـا بـه زیـر سـؤال بـردن      . رد که شک خود را ابراز کندکند، و نیز حق دا

ممنـوع   شـما ما به زیر سـؤال بـردن صـداقت مـن و     اوجود خدا آزاد است، 
  !است؟

  .»هاي او صحت علمی ندارد؟  یعنی حرف« :عصر ایران می پرسد
علـم  سـال پـیش اعـالم کـرد      25بله، هاوکینگ حـدود  « :پاسخ استاد

گیـري بعضـی از    و فقـط انـدازه   دهشناسی به انتهاي خودش رسـی  کیهان
ها باقی مانده است و اگر این کار انجام شـود، مـا دیگـر مشـکلی در       کمیت
یعنی همه در جهان علـم،  . این حرف خیلی مسخره بود. شناسی نداریم  کیهان
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  .»بدون استثناء، به این حرف هاوکینگ خندیدند
، تـاریخ علـم   همیشه به هر کشف و ابتکار نو، خندیده اند: بلی :بررسی

پر است از این خنده ها که بعدها موجب شرمساري خنده کنندگان گشـته  
  .است

کیهـان شناسـی بـه    «براي روشن شدن مـراد هاوکینـگ کـه مـی گویـد      
و طـب و  (در فیزیولـوژي  : م، یک مثال مـی آور »خود رسیده است سرانجام
 ند و براي شان روشن اسـت کـه ایـن علـم در    می دانامروز همگان ) پزشکی

به سرانجام خود رسیده است و دیگر جائی بـراي کـار علمـی و     »آناتومی«
تحقیق در این باره باقی نمانده است؛ تعداد استخوان هاي بدن انسـان، شـبکۀ   

. ، از علمیـت افتـاده اسـت   ...اعصاب، گردش خون، دو گونه بودن گلبول ها و
هـا   آنچه باقی مانده نحوة کـار و محاسـبات اوضـاع در چگـونگی کـار آن     

  .است
و در سـال   )سـال پـیش   28( یوقتی که قبالً به صورت جزوه هـاي درسـ  

اصول پایه اي و سـؤاالت   ،»تبیین جهان و انسان«به صورت کتاب  1372
اساسی کیهان شناسی از قرآن استخراج شد و به تعدادي از دانشگاه هاي دنیـا  

کیهـان  ، هاوکینگ اعالم کرد کـه  6ارسال شد از آن جمله دانشگاه کمبریج
  .شناسی در اصول اساسی به سرانجام علمی خود رسیده است

یعنی مطابق مثال مذکور، کیهـان شناسـی در آنـاتومی خـود بـه      
                                                   

 .دانشگاه کمبریج به طور کتبی، اعالم وصول کرده و سند موجود است 6
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  .سرانجام علمی خود، رسیده است و تنها محاسبات باقی مانده است
در  »تـروك «سپس خصلت دیرین و ژنتیکـی غربیـان جنبیـد و جنـاب     

از جانب خود و هاوکینگ،  1998یه فبر 22مصاحبه با ساندي تایمز مورخ 
و اصـول اسـتخراج   . رسیده ایم یاعالم کرد که ما در تحقیقات علمی به اصول

تبیـین  «حتی الفاظ و عبـارت کتـاب   . شده از قرآن را به خودشان نسبت داد
  .را به کار برده بود» جهان و انسان

  .در این مقاله به این ماجرا باز خواهیم گشت
جه پخش نشده تا استاد ما نیز تووضوع هنوز در حدي دلیل این که این م

نیست و یک واقعیت بس مهم علمـی   کند که آن سخن هاوکینگ خنده دار
است، این است که من با شدت تمام برابر ایـن سـرقت علمـی ایسـتادم و بـه      

البته نـه مـال   (اطالع اکثر مراکز علمی جهان رسانیدم که این اصول مال من 
است، کاسه از دست شان افتاد و به زمین ) -ع -اهل بیت من بل مال قرآن و

ریخت، مسئله را در صورت اصل خود، متروك گذاشتند و تاکتیـک دیگـر   
در پیش گرفتند تا به تدریج اصول مذکور را به استحاله برده و هر بخشی از 

هنـوز هـم بـه ایـن برنامـه      . آن را به نام یکی از افراد خودشان نسبت دهند
  .دمشغول هستن

هاوکینـگ دو سـه سـال بعـد از آن حـرف، در      « :استاد ادامه می دهد
هم در آن جا حضـور داشـتم، بابـت      کنفرانسی در ژاپن، که اتفاقاً خود من

هر دو . اش عذرخواهی کرد و گفت که آن حرف من اشتباه بود  حرف قبلی
یعنی هم وقتی کـه گفـت   . اي شدن او شد  نگ باعث رسانهیکنظر هاو اظهار
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  شناسی در حال به پایان رسیدن است و هم وقتی که گفت کیهـان   کیهانکه 
هـا بـه او     شناسی هنوز راه درازي تا رسیدن به انتهاي کار خود دارد، رسـانه 

دهـد کـه او     این شیوة عمـل هاوکینـگ نشـان مـی    . اي کردند  اقبال گسترده
  دانش سایرها در پیش گرفته است که از نظر   روالی را در برخورد با رسانه

  .»پیشگان قابل قبول نیست
درست است؛ وقتی که برنامه و تاکتیک تدریج و استحاله، بـه   :بررسی

و اگـر عـذر   . مقام اجرا گذاشته شد، هاوکینگ می بایست عذر خواهی کند
  .امکان عملی نمی یافت ،و سرقت خواهی نمی کرد، برنامۀ استحاله

داننـد    شناسی هم می  کیهان احتماالً دانشجویان« :عصر ایران می پرسد
به نظر شما چه . که این علم راه درازي تا رسیدن به نقطۀ پایان خودش دارد

نظـر عجیبـی بکنـد؟ آیـا او      شود هاوکینگ چنان اظهار اي باعث می  انگیزه
  .»واقعاً به آن حرف خودش اعتقاد داشت؟

ت هـایی از ایـن دسـ     کنم او بـه حـرف    نه، من فکر می « :پاسخ استاد
 جدي در محفلی خصوصی مـی  هایی غیر  البته گاهی ما حرف .معتقد نیست

. گـوییم   شـده و جـدي مـی    اما گاهی هم در محیطی علمی سخنان فکر. زنیم 
کنند   ها حرفش را بزرگ می  رسد که رسانه  اي می  وقتی که آدم به مرحله

 نشـده و غیـر   گذارد، دیگر هر حـرف فکـر   و سخن او در جامعه تأثیر می
شما فـرض   .اي را نباید بر زبان بیاورد و به خورد افکار عمومی بدهد  جدي

کنید که رئیس بانک مرکزي ایران هر چند وقـت یکبـار مصـاحبه کنـد و     
  مثالً یـک روز بگویـد مـا مـی    . هایی عجیب و غریب بر زبان بیاورد  حرف
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 ها حذف کنیم، یک روز هم بگوید قـرار   خواهیم چهار تا صفر از اسکناس
  ها اضافه کنیم و روز دیگر بگوید ما مـی   است چند صفر دیگر به اسکناس

. آوریـم   خواهیم نرخ دالر را باال ببریم و بعد بگوید نـرخ دالر را پـایین مـی   
هـاي او در جامعـه و در فضـاي اقتصـادي       کامالً طبیعی است که این حرف

  .»کند کشور ایجاد تالطم می
کیهان شناسی می بینند که این علم درست است دانشجویان  -1 :بررسی

زیـرا پـس از اظهـارات    . راه درازي تا رسیدن بـه نقطـۀ پایـان خـودش دارد    
هاوکینگ فوراً برنامۀ تدریج و استحاله به راه افتاد، و نگذاشتند مـاجرا بـه   

  .اطالع اکثریت اساتید این علم برسد تا چه رسد به دانشجویان
ـ   -2 نبایـد  «گ و دیگـران، کـه   نصیحت هاي حضرت استاد بـه هاوکین

، »حرف هاي غیر جدي را به زبان آورد و به خـورد افکـار عمـومی بدهـد    
اما هاوکینگ در این مسئله خیلی جدي بود و سخن علمـی بـل   . درست است

  . سپس برنامه عوض شد. این علم را اعالم کرد ةبزرگترین سخن دربار
ن عصـر خـود   به گمانم هیچ کسی هاوکینگ را که سرآمد کیهان شناسا

است، بدین گونه الابالی، پست و احمق نمی داند که در مقام یـک دانشـمند   
و این داوري دربارة هاوکینگ سزاوار استاد محترم . به هذیان گوئی بپردازد

  .ما نیست و باید در نگرش شان به هاوکینگ تجدید نظر فرمایند
ارد و به در واقع شما معتقدید که هاوکینگ تقواي علمی ند« :می پرسد

  .»زند  تعبیر دیگر، محققانه حرف نمی
وجـه    زند که بـه هـیچ    هایی می  ؛ هاوکینگ حرفقطعاً« :پاسخ استاد
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این نظر شخصی آنهاسـت و  . ها به خدا اعتقاد ندارند  خیلی. قابل دفاع نیست
ولی وقتی کسی مدعی شود که علم . حق دارند که نظر خودشان را بیان کنند

من ممکـن   .علمی را مطرح کرده است ندارد، حرفی غیر گوید خدا وجود می
من حق دارم این نظرم را، درسـت باشـد یـا    . است بگویم به خدا اعتقاد دارم

کنـد کـه خـدا وجـود       اما اگر بگویم فیزیک اثبات می. نادرست، بیان کنم
عنـوان یـک فیزیکـدان      دارد، این حرف نه تنها قابل قبول نیست بلکه من به

را هم ندارم؛ زیرا اگر من بگویم علـم فیزیـک وجـود خـدا را      حق بیان آن
  .»ام  کند، سخنی غیر علمی گفته  اثبات می

عـدالت و وجـدان فـرا    «او . هاوکینـگ تقـواي علمـی دارد    -1 :بررسی
  .همان طور که به شرح رفت. ندارد» اروپائی

همان طور که بیان شد فیزیک وجـود خـدا را اثبـات مـی کنـد، و       -2
و در بـرگ هـاي آینـده از بیـان خـود اسـتاد       . زي به تکرار نیسـت دیگر نیا

 محترم ثابت خواهیم کرد که اثبات وجود خدا به طـور مسـتقیم و اساسـی،   
  .فرمول فیزیکی و کیهان شناسی است یک

گوید خـدا    مگر هاوکینگ صراحتاً گفته است که علم می« :می پرسد
  .»وجود ندارد؟

اما حـرف او ایـن اسـت    . ر نبرده استاین جمله را به کا« :پاسخ استاد
هـا و    دانـد کـه رسـانه     او مـی . شناسی مدرن نیازي به خدا ندارد  که کیهان

این حـرف  ! گوید خدا وجود ندارد  مردم تعبیر خواهند کرد که پس علم می
از این رو درسـت اسـت کـه کـار علمـی، چـه       . هم درست است و هم غلط
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، مانند هر حرفۀ دیگري نیازي به شناسی چه فیزیک و چه ریاضیات  کیهان
این دیدگاه اسـت کـه    ةاما از این رو نادرست است که القاءکنند. خدا ندارد

داند که ایـن حـرف او چنـین      خوبی می  هاوکینگ هم به. خدا وجود ندارد
خـدا  . قرار نیست که ما خدا را در علم وارد کنیم. کند  دیدگاهی را القاء می

گونه که نجـار معتقـد بـه خـدا      اي دیگر، همان  ولهاي است و علم مق  مقوله
  .»!یک چیز است، کار نجاري چیز دیگر

اگر فرضاً، خود حضرت استاد به وجود خدا معتقـد باشـد    -1 :بررسی
معتقد نباشد، در یک مصاحبۀ علمی این اعتقاد خود را » ربوبیت خدا«اما به 

  با چه بیانی ابراز می کرد که هاوکینگ نکرده؟ 
نگ نظر و اعتقاد خودش را در این مسئله کامالً با عبارت صـحیح  هاوکی

  .بیان کرده است
به چه دلیل باید سخن او را تاویل کنیم؟ او که وجود خدا را انکـار   -2
او را طـور  ) غلـط یـا درسـت   (و این استاد ما است که حـرف علمـی   . نکرده

نصفانه برخـورد  دیگر تاویل می کند و واقعاً دربارة او در این موضوع، غیر م
  .می کند

بشر در دوران قدیم میزانـی از علـم و دانـش را در اختیـار     « :می پرسد
اي کـه    اطالعات علمـی  ۀآیا او در دوران جدید ، با توجه به مجموع. داشت

دست آورده است، فـارغ از    هزار سال از طریق علوم گوناگون به ظرف چند
مدعی شـود کـه خـدا احتمـاالً     تواند   اینکه نظرش درست باشد یا غلط، نمی

  .»وجود دارد یا ندارد؟
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  .»تواند چنین حرفی بزند  نه، نمی« :پاسخ استاد
موضوع سؤال جناب پرسشگر، همۀ علوم اسـت نـه فقـط    : اوالً :بررسی

و چون استاد هاوکینگ را نکوهش می کند کـه چـرا از تخصـص    . فیزیک
ن خودش نیز باید تنها خود خارج شده و به مطالب دیگر می پردازد، بنابر ای

با بیان مطلق که شامل همـۀ علـوم   را می آورد، نه » نه«دربارة فیزیک پاسخ 
  .شود

به شرح رفت که فیزیک به طور مستقیم وجود خدا را اثبات می  :ثانیاً
  .کند و در برگ هاي آینده نیز بیشتر روشن خواهد شد

و ) مـی آورد که سخن از هزاران سال پیش (مگر پرسشگر محترم  :ثالثاً
همان پیشرفت علـم   ۀنیز استاد محترم توجه ندارند که جامعۀ بشري در سای

و اندیشه، به سرعت به سوي توحید می رود و دیگر نه تنها خبـري از بـت   
پرستی نیست بل همۀ ادیان در صدد بازنگري و اصالح اشتباهات دینی شـان  

  .بشر استوس جامعۀ امروزي ماین که یک بدیهی محسوس و مل. هستند
من گمان نمی کنم این دو بزرگوار از ایـن واقعیـت خیلـی واضـح غافـل      
باشند، و لذا آن تردید و شک در انگیزة این مصاحبه از نو در ذهن جاي می 

  .گیرد
  .»یعنی علم لزوماً باید درباره خدا سکوت کند؟« :می پرسد

  .»نه، علم انواع و اقسام مختلفی دارد« :پاسخ استاد
پاسخ استاد آن سخن مطلـق را کـه در جـواب پرسـش قبـل       این :بررسی
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ممکن است برخی از علـم هـا   : گفته بود، تا حدودي اصالح می کند که بلی
  .دربارة خدا محکوم به سکوت، نباشند

اگـر هـر   : اما پیشتر اشاره شد و در برگ هاي بعدي خـواهیم دیـد کـه   
ن شناسـی در  علمی دربارة خدا محکوم به سکوت باشد، علم فیزیک و کیهـا 

در افق هـاي بـاال    این مسئله این مسئله نه تنها محکوم به سکوت نیست، بل
  .از کارهاي اساسی و وظایف حتمی این دو علم است

و روشن خواهد شد که چرا قرآن دربارة خدا شناسی این همه آیه هـاي  
  .فراوان کیهان شناسی آورده است

جـواب مـی    »تاسـ  scienceمعناي  منظور من علم به« :می پرسد
  .»کاري با وجود یا عدم وجود خدا ندارد scienceعلم به معناي «: شنود

و منظور من هم در مباحث پیش، همـین علـم بـه معنـی     : عرض می کنم
science الزمـه   و هدف از هر علم را با نتـایج : است که دو مطلب را گفتم

بات وجود خدا مسؤلیت اث ،دون ۀعلم در پای: و نیز. اي آن، اشتباه می کنیده
وجود خدا را ) به ویژه فیزیک و کیهان شناسی(را ندارد اما در افق هاي باال 

و به همین دلیل آن همه آیه هاي فراوان در قرآن بـه محـور   . اثبات می کند
قرآن و نظام «دربارة فیزیک رجوع کنید به کتاب (کیهان شناسی و فیزیک 

، که البته وقتی می توانید بـه  آمده است) در سایت بینش نو 7»رشته اي جهان
 ماننـد  این آیات توجه کنید که اسالم را نیـز ماننـد مسـیحیت ضـد علـم، و     

                                                   
  .»تبیین جهان و انسان«و دربارة آیه هاي کیهان شناسی به کتاب  7
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بیـت بـه محـور    احادیث اهـل   دربارة و همچنین. انجیل فاقد هر علم، ندانید
البته این نیز وقتی ممکن مـی شـود کـه خـود را از      .کیهان شناسی و فیزیک

ـ      رسوبات متون تفسیري کابالیست هائی ه، ماننـد تمـیم داري، وهـب بـن منب
ت که در عصر خلفا به تفسـیر قـرآن   کعب االحبار و دیگر یهودیان کابالیس

  .اختند و متون تفسیري را پر کردند، برهانیدپرد
حتـی از جانـب   » براستی شـرمنده ام «پیشتر در بخشی از این مقاله گفتم 

ثل پرسش کننـده و  م یهمقطارانم نیز شرمنده ام که علوم قرآن را به اشخاص
البتـه گذشـتگان مـا    . پاسخ دهنده در مقالۀ عصر ایـران، معرفـی نکـرده ایـم    
ی تـا چـه رسـد بـه     نمعذور هستند زیرا نه امکانات داشتند و نه آزادي جـا 

  !اما امروز ما چه می کنیم؟. آزادي اجتماعی و علمی
آیـا خـدا وجـود     -پس به نظـر شـما سـوال   «: عصر ایران می پرسد

   .»لی نیست که علم بتواند به آن پاسخ دهدسوا -دارد؟
الاقل علمی که بشر تا به امـروز داشـته اسـت،    « :جواب می شنود

دانیم هـزار   البته ما نمی. علمی نیست که بتواند به این سوال بپردازد
  .»سال دیگر چه خواهد شد

باز سؤال پرسش کننده دربارة همۀ علوم است، بـاز   اوالً،: عرض می کنم
د که من به عنـوان فیزیکـدان فقـط    ید و نگفته ایا پاسخ قاطع داده ادر این ج

ان را نقـض کـرده   تـ و دوباره سخن خود. از دیدگاه فیزیک چنین نظري دارم
  .اید
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لطف فرموده و فقط یک هزار سال به علوم وقـت دادیـد کـه بـه      :ثانیاً
  (!!!). اثبات وجود خدا برسد، باید می فرمودید یک میلیون سال بعد

واي به حال علوم که این قدر خنثی بوده که هـزاران سـال بعـد از     :ثاًثال
و چه مقام عالی اي بر . نرسیده) که شرح دادم(به الزمه هاي خود  ،تکاملش

  .است» جهول«نیست بل » علوم«اگر چنین است؛ این علوم (!) دنعلوم داده ا
ی د، دستکم به نـوعی معـذور مـ   نمی افزود» به نظر من« ۀاگر یک جمل

  .هر عذري را از بین می برد نااما قاطعیت ش. ندشد
بـه هاوکینـگ گرفتنـد    ) هر دو جناب محترم(آن همه ایراد که  :رابعاً

که او در مواردي خارج از تخصص خود حرف می زند، اما در این جا یـک  
نمایندگی از همۀ علوم بشر، اثبات وجـود خـدا را نفـی     محترم بهفیزیکدان 

  .می کند
  را مجاز نمی کند؟» انگیزهشک در «آن  ت صریح،این تناقضا
  .»علم به اعتقادات بشر نمی پردازد«: می فرماید در ادامه

علـم فیزیـک کـه مـن در آن کـار مـی کـنم، بـه         «دستکم می فرمودید 
علوم کـه بـه   آیا آن همه . به طور مطلق» علم«نه » اعتقادات بشر نمی پردازد

کـه آن همـه    »تجربۀ دینی«؟ عنوان اعتقادات بشر پرداخته اند علم نیستند
  دانشمندان بزرگ در غرب به آن پرداخته و می پردازند، چیست؟ 

ارتبـاط  فیزیـک در پایـه هـاي دون،    : و دربارة فیزیک هم عرض کردم
مسـئله از نتـایج    ایـن  با اثبات وجود خدا ندارد، اما در افق هاي باال، مستقیم
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  .مسلّم آن است
گرامـی و هـم ادبیـات پاسـخ      ةپرسـش کننـد   در این جا نیز، هم ادبیـات 

که بـاز آن  . ز جهاناست، نه ادبیات امرو دهفهدهندة بزرگوار، ادبیات قرن 
  .تقویت می کند شک و تردید را

گـزاره اي متکـی بـه    » اعتقاد«منظورتان از «: پرسد می عصر ایران
   .»ایمان است؟

  .»...،تبله، این اعتقاد قطعاً متکی به ایمان اس«: جواب می شنود
هـر دو عزیـز از    ةدهم است، و انگیـز فگفتم که ادبیات قرن ه :بررسی

  این ارتجاع چیست؟
ه هـاي قـرن هفـده و    تفکیک میان ایمان و علم، از ارثی ایمان یعنی چه؟

و اسـالم مسـیحیت   . ایمانی که متکی به علم نباشد، ایمان نیست. است هجده
  .نیست که میان علم و ایمان را تفکیک کند

پس ایمان افرادي که در هیچ علمی تخصص ندارنـد، ایمـان   : د بپرسیدشای
  نیست؟ 

بشر موجود جاهل نیست، هر کس به میزانی که علم دارد ایمانش : پاسخ
پس ایمان چنان افرادي نیـز بـه   . در نظر خداوند به همان میزان معتبر است

ن، و نیـز  ا بر موجودات غیر انساو لذ. میزان علم شان و فهم شان معتبر است
إِنَّمـا  «و لذا آیه را براي تان خوانـدم کـه    .تکلیفی نیستافراد غیر عاقل،  بر

تنها دانشـمندان نسـبت بـه خداونـد خشـیه       .»یخْشَى اللَّه منْ عباده الْعلَماء
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   .»المعروف بقدر المعرفۀ«: و در این جا یک حدیث نیز می آورم. دارند
تواننـد بـه     فیلسـوفان مـی  بـه نظـر شـما    «: عصر ایـران مـی پرسـد   

فیزیکدانان و منجمان بگویند شما حق ندارید دربـارة خـدا اظهـار    
  .»نظر کنید ولی ما حق چنین حقی داریم

فیلسوف ممکن است به خودش اجازه بدهـد کـه دامنـۀ    « :پاسخ استاد
امـا  . خواهد تعریف کنـد   موضوعات مورد تحقیق خودش را هر طور که می

اعتقادات . شده است که اساساً کاري به خدا نداردعلم جدید طوري تعریف 
فیزیکدانان دربارة خدا، هرچه باشد، جزئی از علـم فیزیـک و برخاسـته از    

ایـن  . ممکن است فیزیکدانی کتابی در رد یا اثبـات خـدا بنویسـد   . آن نیست
شـود نـه     قبیل آثار فیزیکدانان در اجتماع فیزیکدانان، غیرفیزیک تلقـی مـی  

  .»فیزیکبخشی از علم 
علـم  «از بیان استاد برمی آید که فلسفه چیز کهنه اسـت و   -1 :بررسی

فلسـفه  «ذهن شان به یونان معطوف می شود و این همه . ، جدید است»جدید
  .را جدید نمی دانند» هاي جدید

که مقدم بر علوم نیست بـل  » مؤخّر ۀفلسف«در این برگ ها نامی از  -2
. مباحث آتی نیز به آن اشاره خواهد شـد از علوم بر می خیزد، گذشت و در 

و اساسـاً قـرآن   . اسـت » مقـدم  ۀفلسف«در نظر استاد محترم فلسفه منحصر به 
  .مقدم، نمی دهد ۀهیچ ارزشی به فلسف

ولی ظاهراً در عموم جوامع دینی، وقتـی  «: جناب پرسشگر می گوید
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گوید، دینداران   یک دانشمند بزرگ سخنی در تأیید وجود خدا می
کنند اما اگر آن دانشمند سخنی در   دت از حرف او استقبال میش به

رد وجود خدا بگوید، می گویند علم و دانشمندان حق ندارند سخنی 
  .»دربارة خدا بگویند

هـا همیشـه تمایـل دارنـد کـه       علتش این است که انسـان « :پاسخ استاد
دارند  افراد مذهبی خیلی دوست. دیگران در تأیید باورهاي آنها حرف بزنند

ما انـواع و اقسـام   . که کسی بگوید علم فالن اعتقاد شما را اثبات کرده است
ایم تا نشان دهیم علم جدید فالن اعتقاد دینی ما را   ها را ترجمه کرده  کتاب

ایـم کـه بـا      هایی رفته  در کار ترجمه هم به سراغ آثار غربی. کند  تأیید می
نکاتی در تأییـد باورهـاي مـا وجـود      اند و در آثارشان  علم جدید آشنا بوده

یعنی ما دوست داریم دیگـران اعتقـادات   . این یک گرایش طبیعی است. دارد
  .»ما را تأیید کنند

استاد در این کالمش همۀ اشخاص معتقـد بـه خـدا را عـوام و      :بررسی
و همگان را نـادان هـائی فـرض کـرده     (!) محرومین از اندیشۀ علمی می داند

. ضاهاي روانی غیر علمی، عقایدشـان را انتخـاب مـی کننـد    که تحت تاثیر اقت
 ۀاین حاکی از زمینۀ روحی خود حضرت استاد است که اگـر رشـت  : که اوالً

همراه باشد خیلی برایش جاذبـه  » جدید«، »مدرن«علمی او همیشه با پسوند 
و » مـدرن «و در ایـن گونـه زمینـه هـاي روحـی، علـم و دانـش وقتـی         . دارد

. ه هر چه از قدیم بوده را انکار کند واالّ مدرن نمی شودمی شود ک» جدید«
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  : این موضوع در بیان بعدي استاد محترم بیشتر روشن می شود، ببینید
قرآن می گوید در آثار خدا بنگرید تا به وجـود خـدا   «: می پرسد

هایی هستند کـه در   پدیده ۀعلوم طبیعی هم مشغول مطالع. پی ببرید
امـا سـخن شـما    . اند ي وجود خدا قلمداد شدهها عنوان نشانه قرآن به

یعنـی شـما   . مفروضـی بـر خـالف ایـن توصـیۀ قرآنـی دارد        ظاهراً
توانیم با مطالعـۀ طبیعـت مـدعی شـویم خـدا       فرمایید که ما نمی می

  .»دارد وجود
ممکن است که یک دانشمند یا یـک آدم معمـولی بگویـد    «: پاسخ استاد

. ایـن هـا دو چیـز متفاوتنـد    . دا اسـت این یافته هاي علمی دلیلی بر وجود خـ 
کشـف  (کسی که کار علمی می کند ممکن است با انگیـزه هـاي گونـاگون    

...) آثار خـدا، کشـف رمـوز طبیعـت، کسـب ثـروت و قـدرت و شـهرت و        
  » .مشغول کار علمی باشد

استاد خلط مبحث فرموده است؛ کشـف رمـوز طبیعـت، یـک      :بررسی
صیل ثـروت، قـدرت و شـهرت، در ایـن     کار دقیقاً علمی است، اما انگیزة تح

  .راه، یک کار علمی نیست
نیز یک کار علمـی اسـت یـا    » کشف آثار خدا«و سؤال این است که آیا 

بـا   ، اسـتاد ؟ بدیهی است نظر به گفته هاي قبلـی -مانند تحصیل قدرت است؟
را دعوتی بـراي کـار غیـر علمـی و از سـنخ       ها این مغالطه دعوت و پیام آیه

و ثروت، معرّفی می کند، که در این صورت نـه تنهـا دعـوت    انگیزة قدرت 
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آیه دعوت به کار علمی نمی شود بل دعوت به عمل منفی و نادرسـت و غیـر   
  .انسانی می گردد

در حالی که در بیان همین قرآن کار علمی و علمجوئی با انگیزة قـدرت  
ـ . خواهی و ثروت خواهی، کار ابلیسی است م پس، از نظر قرآن دعوت به عل

براي کشف آثار خدا، دعوت به کار علمی است، کـه اسـتاد آن را بـه طـور     
  .صریح نمی پذیرد

علم امروزه یک حرفه اسـت؛ حرفـه اي کـه    «: استاد ادامه می دهد
نسان بـا  ااما این هم طبیعی است که . به دنبال ناشناخته ها می رود

کشف رموز بیشتر طبیعـت تمایـل دارد آن هـا را بـه خـدا نسـبت       
  .»دهد

  .این هم رد صریح قرآن: بلی :بررسی
در جامعـۀ مـا دچـار    چیست؟ برخـی از مـدیران   » حرفه«مراد از  :اوالً

و بیمـه  » صنعت گردشـگري «بیماري خودباختگی شدند مثالً گردشگري را 
مرعوبیت خود در برابر صنعت و تکنوکراسـی را  . نامیدند» صنعت بیمه«را 

ده و فرهنـگ بـویژه اندیشـۀ ادبـی     سرایت دا نیز به جامعه و فرهنگ مردم
آیـا مـراد اسـتاد محتـرم از واژه     . ریشه دار و کهن این مردم را آلوده کردند

است؟ یا واالتر و ارزشـمندتر از  » شغل«از این سنخ است؟ علم یک » حرفه«
  شغل و حرفه است؟ مقصودش از حرفه چیست؟ 

طبیعـت را  می فرماید چون انسان تمایل دارد که هر کشف رموز  :ثانیاً
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یعنی میان کشف رمـوز طبیعـت و خـدا شناسـی رابطـۀ      . به خدا نسبت دهد
تمایـل  «علمی وجود ندارد و خدا شناسی در این عرصه تنها پاسخی است بـه  

وقتی که این دعوت این . است» تمایل«و دعوت قرآن به خاطر همین . »انسان
) نعوذبـاهللا (گونه باشد، پس قرآن از یک تمایل بشري استفاده مـی کنـد، بـل    

  .سوء استفاده می کند
قریب بـه  (سه چهارم قرآن سوره هاي مکّی است که آیات آن ها  :ثالثاً

در طبیعت و دعوت به مطالعه در طبیعت است، عالوه بر آیـاتی کـه   ) اتفاق
یعنی می توان گفت دسـتکم سـه چهـارم کـلّ     . در سوره هاي مدنی آمده اند

   .قرآن در این موضوع و این مبحث است
و » تمایـل عوامانـه  «بنابه فرمایش استاد سه چهارم قرآن به محور یـک  

  .غیر علمی است
مس کُـورت  «: پایان عمر منظومۀ مـا مـی گویـد    قرآن دربارة  :»إِذَا الشـَّ

آیا این پاسخ به یک تمایل است یـا  . وقتی که خورشید جمع و کوچک شود
پایـان   چگـونگی  یک بحث عظیم فیزیکی و کیهانی اسـت؟ و دربـارة شـرح   

که پایه اي ترین و اساسی  8عمر کهکشان هاي کنونی، ده ها آیه آورده است
ک بیـان مـی   ترین مسائل فیزیکی و کیهانی را به صورت دقیقاً علمی آکادمی

) که در دو کتاب و چند مقاله به قدر امکان، آن ها را توضـیح داده ام (د کن
اسـت؟ بـراي   تمایل عوامانـه   آیا این مباحث صرفاً پاسخی به یک خواسته و

                                                   
 .»جهان قرآن و نظام رشته اي«و » تبیین جهان و انسان«رجوع کنید؛  8
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را ) کهکشان هاپایان عمر منظومه ها و پایان عمر (نمونه تنها این دو پرسش 
کـامالً بـه    را کنید، در می یابید که پاسـخ و حـلّ آن هـا    در قرآن پی گیري

صورت آنچه در کالس درس فیزیک و کیهان شناسی تدریس می شود، بیـان  
  : می کنند، البته با دو فرق

  .افق بس باالتر، نه در افق درس هاي دبیرستانیدر  -1
یـا  » احتمـاالت «این آیه ها طوري بیان مـی کننـد کـه جـائی بـراي       -2

  .را به شما تحویل می دهند» علم محض«باقی نمی گذارند، و » فرضیه ها«
تا کنون چنین شـناختی از قـرآن بـه مـا     : حق دارید بگوئید: دانم که یم

  . ی از قرآن نداریمارائه نشده و ما چنین توقع
پس چرا ناشناخته و ناخوانده و ندانسته، قرآن را بـه   -1: عرض می کنم

متهم می کنید؟ این رفتار شما یـک رفتـار علمـی    ) بل عوامفریبی(عوامگرائی 
است؟ یا مصداق یک داوري بر اساس جهل اسـت؟ ایـن گونـه سـخن گفـتن      

  سزاوار یک دانشمند و استاد محترم است؟ 
کاري با دیگران ندارم و هر کس مسـئول  (شما بحث می کنم  بنده با -2

در  -و مباحث فیزیکی و کیهانی قـرآن را ) کار و رفتار و سخن خویش است
در آن دو کتاب و مقاالت متعـدد   -حد نهایت اختصار و در حد توان خودم

  .توضیح داده ام
 و و چون اطالعی از قرآن نداریـد و آنچـه از خـدا و دیـن و کتـاب      -3

وحی می دانید همان است که از غربیان آموخته اید، لذا با خـداي اسـالم و   
با قرآن همان برخورد را دارید که دانشمندان فیزیـک و کیهـان شناسـی در    



  65در بررسی مصاحبۀ استاد   
 

  .غرب، با خداي کلیسا و انجیل کلیسا دارند
آقایان که بر هاوکینگ خرده می گیرند که از تخصص خود خارج مـی  

ول، وارد مباحث دیگر مـی شـود، در ایـن جـا     شود و براي به دست آوردن پ
تخصص خـود خـارج شـده و دربـارة      باید توضیح دهند که خودشان چرا از

هاوکینگ فرضاً براي پول این کار را می ! می دهند؟(!) قرآن نظر دانشمندانه
بزرگ می شـوند؟ بـا کـدام     يکند، آقایان براي چه هدفی مرتکب این خطا

د؟ این همـه  نی را به زبان می آورهنگفتدین ب تخصص در قرآن شناسی، سخنِ
  تناقض گوئی براي چیست؟

شما که حتی معنی چهار آیه از قـرآن را نمـی دانیـد، تـا چـه رسـد بـه        
و مراجعۀ شـما بـه ترجمـه هـاي قـرآن و یـا بـه برخـی         . تخصص در قرآن

یک فرد جاهـل بـه علـم فیزیـک، بـه کتـاب هـاي         ۀتفسیرها شبیه مراجع
  .تب مربوط به آن استترجمه اي فیزیک و ک
اگر این گفته هـا را صـادقانه و بـر اسـاس درك تـان      شما دو بزرگوار، 

و اگـر  . گفته اید، پس خیلی بی سواد هستید تا چه رسد به دانشمند بودن تان
دانشـمند هسـتید، پـس هـیچ صـداقتی نداریـد و در صـدد اغـواي جوانـان و          

  .دانشجویان هستید
ر غیـر متخصصـانه در مسـائل تخصصـی     آیا معنی آزادي بیان، ابـراز نظـ  

زیـرا   ،است؟ اگر دیگران چنین آزادي را ادعـا کننـد بـاز شـما نمـی توانیـد      
خودتان هاوکینگ را نکوهش می کنید که خارج از تخصص خـود حـرف   

  .می زند
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آیا توهین به اعتقاد مـردم و  ! است؟» آزادي اهانت«آیا معنی آزادي بیان، 
هسـتید پـس بـه     دموکراسـی و طرفدار  دموکراتجامعه، آزادي است؟ اگر 

و اگر لیبرال هستید پس . مردم احترام بگذارید% 99عقاید اکثریت قریب به 
اگـر امانیسـت   . مطابق اصول لیبرالیسم، احترام افراد دیگر را رعایـت کنیـد  

  .هستید این قدر شخصیت، فکر و باورهاي مردم را تحقیر نکنید
ه شـما نگریسـته شـود رفتارتـان     پس از دیدگاه هر بینش و هر اندیشه ب

 يبـو  ،و اگر آزادي این است پس هر کسی که از این بیانـات . نادرست است
خیانت را بفهمد آزاد است که بگوید شما انگیـزه اي جـز خیانـت بـه ایـن      

  .مردم ندارید
حرف اصلی من این بود کـه قـرآن بـه    « :می پرسدعصر ایران 

علمی اسـتناد کنـی تـا بـه     هاي  گوید تو حق داري به یافته انسان می
اگر انسان حق دارد که براي اثبات خدا بـه  . وجود خدا معتقد شوي

هاي علمی استناد کند، منطقاً این حق را هم دارد که با اسـتناد   یافته
 ۀخواهم بگویم بـا ایـن توصـی    می. هاي علمی خدا را رد کند به یافته

  .»شود نی پاي علم به بحث خداشناسی باز میآقر
پـیش از شـنیدن جـواب دکتـر منصـوري، کمـی روي بافـت و         :بررسی

  : ساختار این پرسش، درنگ کنیم
زیـرا سـؤال   . نیازي نیست که پرسش شونده به سـؤال جـواب بدهـد    -1

کننده خود پاسخ را در متن سـوالش القـاء کـرده و قـرآن را محکـوم کـرده       
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انـد  اثبـات وجـود خـدا باشـد، مـی تو      ۀاست؛ می گوید اگر علم بتواند وسیل
و با این گفتۀ خود یک مالزمـه اي میـان   . وسیلۀ انکار وجود خدا هم بشود

اثبات علمی و انکار علمی برقرار می کند، و بـا تصـریح بـه نـام قـرآن، مـی       
 گوید که چون سـخن قـرآن یکطـرف را در نظـر دارد و بـه طـرف دیگـرِ       

  .توجه ندارد، پس حرف قرآن منطقی نیست ،مالزمه
اه است؛ گمان مـی کنـد هـر ره آورد علـم و فکـر      این آقا سخت در اشتب

بشر نسبی است حتی علم ریاضی و فیزیک نیز نتایج نسبی مـی دهـد و هـیچ    
را نیز انکار کند یـا در آن دچـار تردیـد     2×2=4باید . نتیجۀ قطعی نمی دهد

و با سوفسطائیان بحثـی  . و این نیست مگر شکاکیت و باور به سفسطه. باشد
  .نیست

آوردم و به چند فرمول نیز اشاره کـردم،   ها در این برگهمان طور که 
و . می کنـد ، وجود خدا را اثبات 2×2=4فیزیک و کیهان شناسی دقیقاً مانند 
  .در برگ هاي بعدي نیز خواهد آمد

به متن سؤال دوباره نگاه کنید؛ القاء می کند که اگر پاي علـم بـه خـدا    
لی کـه خـودش مـی گویـد     در حـا . شود، قضیه دو طرفه می شـود  زشناسی با

و در سـؤال پیشـین رسـماً     .قرآن خواستار خدا شناسی از طریـق علـوم اسـت   
و  .اسـت ) تجربی(گفت که قرآن خواستار خدا شناسی از طریق علوم طبیعی 

  .این نه تنها رد قرآن است بل تحقیر و تمسخر قرآن است
نـه، پـاي علـم بـاز     «: حضـرت اسـتاد در پاسـخ مـی فرمایـد      :اما جواب

در طول تاریخ دیده شده است که وقتی که یک انسـان در اضـطرار   . شود نمی
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حاال آیا ما بایـد کـاري کنـیم    . افتد گیرد، بیشتر به یاد خدا می شدید قرار می
که همه مضطر شوند تا خدا را بهتر بشناسند؟ بدیهی است که چنـین کـاري   

ایـن درسـت اسـت     آیا. بشر به دنبال رفاه است نه به دنبال اضطرار. کنیم نمی
مردم دچار بیماري العالج شوند تا به فکر خـدا   ۀکه ما کاري کنیم که هم

  ؟»بیفتند
پاسخ این حضرت دانشمند چه ربطی به متن سـوال   اوالً! شگفتا :بررسی

بـویژه در  (مگر دعوت بـه اندیشـه در طبیعـت و جهـان هسـتی       ثانیاًدارد؟ 
 با دعوت به اضطرار است؟براي اثبات وجود خدا، ) فیزیک و کیهان شناسی

این الوار از کجا مـی شـکند و از کجـا صـدا مـی      « مثَلآن  شنیدن این پاسخ،
  .تداعی می شود» دهد

همۀ انسان شناسان، روان شناسـان و نیـز جامعـه شناسـان، معتقـد       :ثالثاً
ایـن   ۀبل بـه قـول و خواسـت   (هستند که اعتقاد به خدا اگر چه عوامانه باشد 

انسان را از اضطراب، رهائی می بخشد و ) مردود باشد حضرات غیر علمی و
در اضطرارات نیز او را یاري می کند که در بیرون رفتن از اضطرار قوي تـر  

  .باشد
در عین حال که به هاوکینگ ایراد می گیرد کـه  (وقتی که کسی  :رابعاً

خارج از تخصص خود حرف بگویـد ایـن   ) نباید از تخصص خود خارج شود
  . سخن می گوید بی ربط چنین

این بی ربطی، چیزي اسـت کـه هـر غیـر متخصـص آن را مـی        :خامساً
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چیزي است که باز عدم  ؟ اینفهمد، چرا حضرت استاد به آن توجه نمی کند
  .علمی را کامالً نشان می دهد) مثالً(صداقت در یک بحث 

شما فرض کنید که یک منجم بزرگ بگویـد مـن   « :می پرسد
تحقیق کرده ام و معتقدم کـه یافتـه هـاي    چهل سال در علوم نجوم 

یعنـی او از آن حیـث   ). یا نیسـت (علم نجوم مؤید وجود خدا است 
است، وارد بحث وجود خدا ) نه یک انسان معمولی(که یک منجم 

  .»می شود
عنوان یـک انسـان وارد ایـن      او به. این کار اشتباه است« :استاد پاسخ

ر یک رشـتۀ علمـی فعالیـت کـرده     شود؛ اما انسانی که چهل سال د بحث می
کند به ایـن معنـا    اینکه آن منجم فالن عقیده را دربارة خدا مطرح می. است

مـا بـه چیـزي    . نیست که علم نجوم نیز همـان رأي او را دربـارة خـدا دارد   
گوییم که اجتمـاع علمـی آن را بپـذیرد نـه یـک دانشـمند        می »یافتۀ علمی«

یـا  (ایـم   گویـد کـه مـا خـدا را دیـده      وقت نمی  اجتماع علمی هم هیچ. خاص
قابل باور است که اجتماع علمی در این باره حرفی بزند  اصالً غیر). ایم ندیده

اجتماع علمی مدرنی کـه از زمـان نیـوتن تکـوین یافتـه و      . و موضعی بگیرد
 اي می داند براي یافتن پاسـخ پـاره   امروز در جهان وجود دارد، علم را حرفه

  .»اي از سئوال ها 
چرا اشتباه است؟ کـدام دلیـل و کـدام عـرف علمـی، یـک        -1 :ررسیب

منـع کـرده   » نجوم مؤید وجود خدا اسـت «منجم و کیهان شناس را از گفتن 



  با دانشجویان فیزیک و کیهان شناسی  70
 

است؟ این محدودیت و محبوس کردن اندیشه، درست است اما ابراز اندیشه 
ــت؟  ــوع اس ــار     ! ؟!ممن ــراط دچ ــن اف ــا ای ــه ب ــت ک ــمند اس ــدام دانش آن ک

ه، شده است کـه هـر   احی در رشته هاي علوم و اندیشفونکوسیونالیسم و جر
مگــر اســتعانت و  ؟-؟-چوبی معــین زنــدانی کــرده اســتعلــم را در چهــار

  !بهرمندي هر رشتۀ علمی از رشتۀ دیگر، ممنوع است؟
؟ تـا  !آیا همکاري هاي میان ریاضی و شیمی با فیزیک اتمی ممنوع اسـت 

  میان نجوم و خدا شناسی هم ممنوع باشد؟ 
» هدف مستقیم از یک علم«میان  تر شرح دادم که حضرت استادپیش -2

  .اشتباه می کند» الزمه هاي آن علم«میان و 
باز پیشتر توضیح دادم که فیزیـک و کیهـان شناسـی حتـی بـه طـور        -3

  .مستقیم وجود خدا را اثبات می کند
که خواهد آمـد، روشـن خواهـد شـد کـه اثبـات       » هیچ«در مبحث  -4

  .فیزیکی از کارها و نتایج مستقیم فیزیک استوجود یک شیئ غیر 
بلی درست است فیزیک و نجوم در پایۀ مثالً دبیرسـتانی نمـی توانـد     -5

ولی حضـرت اسـتاد کـه دون پایـه     . رابطۀ مستقیم با خدا شناسی داشته باشد
  .نیستند
آن هـم در عصـر درگیـري بـا     کـه نـام بردیـد،    (اعتقاد همان نیـوتن   -6

خداوند، عوامانه بود؟ یا او بر اساس اندیشۀ علمی با آن  به) کلیساي فاقد علم
غیر علمـی را   ۀصراحت و جدیت معتقد بود؟ شخصیتی مانند نیوتن یک یافت

کـه  ... و... و النـگ پ، مـاکس  اموفگـ ، ژرژ اینشتینمی پذیرد؟ و همین طور 
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  .مدرن بوده و هستند) به قول شما(بزرگان فیزیک و کیهان شناسی 
ما به چیزي یافتۀ علمی می گوئیم که اجتمـاع علمـی آن   «می فرماید  -7

  .»را بپذیرد نه یک دانشمند
همان طور که نمونه هائی از اسامی اجتماع علمی شمردم، اجتماع علمـی  

و در . رمایش استاد فقط نظر یک فـرد اسـت  ، فستعلماي فیزیک پذیرفته ا
لحـد نـام بـرده    نفر که آقایان به عنوان م دواواخر مقاله خواهد آمد که آن 

اند، منکر خدا با تعریف کلیسا هستند نه منکـر وجـود خـدا، پـس اجمـاع      
  .تحقق یافته است

علم را حرفه اي می دانند بـراي یـافتن پـاره اي از سـؤال     «می فرماید  -8
  .»ها

با حصاري آهنـین محصـور هسـتند؟ کـه     » پاره اي از سؤال ها«این  :اوالً
  ؟ -یشه باشدنتیجۀ آن محصور و زندانی کردن اند

مگر بزرگترین پرسـش و باصـطالح غـول گونـه تـرین سـؤال، در        :ثانیاً
این نیست که این جهان چگونه پدیـد   ،فیزیک فضائی و کیهان شناسی مدرن

شده؟ مگر پرسش دیگر بس بـزرگ در پـیش روي سـیر فیزیـک و کیهـان      
را طی کـرده   چه سرگذشتیجهان  ،قبل از بیگ بنگ«شناسی این نیست که 

پایان گسـترش جهـان چـه    «و یا » آن سوي این جهان چیست؟«؟ و یا »؟است
  .و ده ها پرسش بزرگ فیزیکی و کیهان شناسی از این قبیل» خواهد شد؟

را تکرار می فرماید گویـا  » مدرن«معلوم نیست حضرت استاد چرا لفظ 
با استفاده از این لفظ در صدد سرکوب اندیشۀ جوانـان و دانشـجویان اسـت    
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» عمل صـالح هـا  «گمان کند البد چیزهائی هست که باصطالح  که مخاطب
   .آن ها را می فهمند، و مقلدانه سخنان استاد را بپذیرند

پس دست علم از دامان خدا شناسی کوتاه «: عصر ایران می گوید
  .»است

بلی مقصود نهائی پرسش کننده همـین بـود کـه     :نگاهی به خود سؤال
خـدا  . است علمی و غیر یک امر عوامانه ثابت شود اعتقاد به وجود خداوند

  (!).؟-شناسی کجا و رسیدن به مقام علمیت کجا؟
عـوامفریبی شـنیده بـودیم امـا     ! براستی این یـک مصـاحبۀ علمـی اسـت؟    

چه عرض کنم و چـه بایـد گفـت    . دانشجو فریبی بدین صورت نشنیده بودیم
  .... و

دیـن گرائـی مـی    علمی دنیا عالوه بر توحید، به سرعت به  ۀدنیا و جامع
دقیقـاً ایـن    .هسـتیم  هجدهرود، ما هنوز در مقام تکرار مقوالت قرن هفده و 

  .بینش یک بینش آن عصري است
. پسـندم   من ایـن تعبیـر را نمـی   « :حضرت استاد در پاسخ می فرماید

یعنـی تـالش   . ال خنثـی اسـت  ؤبهتر است بگوییم علم مدرن نسبت به این سـ 
خنثی بودن علـم غیـر   . حیطۀ فعالیت او نیست براي یافتن پاسخ این سئوال در

. توانـد بشـود   شود و نمـی  علم وارد این قضیه نمی. از کوتاه بودن دست اوست
هاي علمی به کار اثبات یـا رد وجـود خـدا      یم یافتهئکه بگو حاال دیگر این

  .»آید، رأي شخصی افراد است می
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یـر شـما و   چرا تعبیر پرسش کننده را نمـی پذیریـد؟ میـان تعب    :بررسی
نتیجه اي هست؟ علم که دست نـدارد، دسـت علـم کوتـاه      تعبیر او چه فرقِ

و این همان معنی تعبیـر  . است یعنی نمی تواند در این موضوع به نتیجه برسد
پرهیز از تعبیر پرسشگر به خاطر این است کـه در نظـر مخاطـب    . شماست

و سـودي   .نیـد تلقی نشود که شما علم را تحقیر می کنید، که در واقـع مـی ک  
  .حاصل نمی شود» مدرن«هم از به کار بردن واژه 

در مرحلۀ دون ) بویژه فیزیک و کیهان شناسی(وانگهی بیان شد که علم 
  . خنثی است نه در افق هاي باالتر در حالت مستقیم، پایگی از این نتایج

واینبـرگ هـم فیزیکـدانی مشـهور در     « :حضرت استاد ادامه می دهد
  .»کند تقد است علم مدرن وجود خدا را رد میآمریکاست که مع

همان طور که در اوایل این مقاله به شرح رفـت، جنـاب    :اوالً :بررسی
سوفسـطائیان هـم مـی گفتنـد کـل      . واینبرگ نیز از همان سرگردانان اسـت 

بحث این است که این افاضۀ حضـرت واینبـرگ درسـت    . جهان خیال است
 .و شاید دچار بیمـاري فکـري اسـت    .شاید او یک عقده اي است. است یا نه

علمی فیزیک با آن همه جمعیت فراوان در باالترین افـق علمـی    ۀجامع نظر
  .حجت است نه نظر یک فرد) همان طور که خودتان گفتید(فیزیک 
در اواخر جزوه از بیان خود حضرت استاد روشن خواهد شد کـه   :ثانیاً

ه خـدا بـه تعریـف علـم و     واینبرگ، خدا به تعریف کلیسا را رد می کند، ن
  .دانش را
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اگر رد مفهوم خدا از سوي دانشمندانی « :عصر ایران می پرسد
ارزش چندانی ندارد، پس اثبات خـدا   ،نظیر هاوکینگ و واینبرگ

  .»شود از سوي نیوتن و امثال او نیز مشمول همین حکم می
در مباحث پیش خودتان تقریـر کردیـد کـه     -1 :بررسی متن پرسش

عتقد است علم فیزیک و کیهان شناسی به خداوند نیازي نـدارد  هاوکینگ م
و . را انکـار مـی کنـد نـه وجـود خـدا را      » ربوبیت«و به شرح رفت که او 

  .مصاحبه هاي او موجود است
وجـود  «چیست؟ تا کنون بحث تان به محـور  » مفهوم خدا«مراد از  -2
دا فقط یـک  رسیدید تا القاء کنید که وجود خ» مفهوم«بود اینک به » خدا

  .است» ذهنی ممفهو«
یـک  » نظیر هاوکینگ و واینبـرگ  دانشمندانی«جمع  صیغۀ با تعبیر -3
  .القاء فرموده ایدذهن مخاطب  به و اغواگر ،گوئی بی دلیلکلی 
اگـر انکـار وجـود    «قرار می کنید که با کدام دلیل این مالزمه را بر -4

یک امر علمی نخواهـد   خدا یک امر علمی نباشد، حتماً اثبات وجود او نیز
  ؟-»بود

اگر کسی شبیه واینبرگ پیدا شود و بگویـد علـم وجـود اتـم را رد مـی      
ایـن چـه   . کند، شما خواهید گفت پس علم وجود اتم را نیز اثبات نمی کنـد 

  مصاحبه و چه نوع گفتمان علمی است؟ 
گوئی معتقدین بر وجود خدا بر اساس . »نیوتن و امثال او«می فرماید  -5
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را به چنـد  » انانفیزیکد ۀاجماع جامع«و دانش، فقط چند نفر بوده اند، علم 
 اجمـاعی کـه در ایـن بحـث     نفر کاهش می دهد تا الحاد اجماعی تلقی شود،

نستند نام کـس دیگـري را   انتو ،کینزواو د خیلی جدي شان، غیر از واینبرگ
د کـه  خواهد آمـ  .ن پیدا می شودزدر هر اجماعی هم یکی دو نفر نق . ببرند

  .در این بحث حتی آن یکی دو نفر هم وجود ندارند
  .»بله همین طور است« :استاد در پاسخ می فرمایند

اگـر بـر   . بله پرسشگر و پاسخگو، سخن دل شان را می گوینـد  :بررسی
غیر منطقـی و   پرسشگر تخصص کامل ندارد و یک مالزمۀ غیر علمی ،فرض

  الزم را ندارد؟ قرار می کند، استاد هم تخصص بی دلیل را بر
براي به کرسی نشـاندن مقصـود ضـد علمـی خودشـان، بایـد دانشـمندان        

  .بزرگ که پدر دانش فیزیک هستند را، به عوامیت متهم کنند
بـا  : هاوکینـگ در سـخنان اخیـرش گفتـه اسـت     « :می پرسـد 

کیهانی که شـاهدي از    مشاهدات ماهوارة دبلیومپ از تابش زمینۀ
ایی اسـت، بشـر راز خلقـت جهـان را     جهان در روزگار بسیار ابتد

  .»این سخن هاوکینگ چیست؟ ةنظر شما دربار .گشوده است
هاوکینـگ یـا   . را ببینیـد » راز خلقت«عبارت  :نگاهی به متن پرسش

جناب پرسشگر و یا هر کس دیگر این عبارت را به کـار بـرد یـا بـه طـور      
» خلقـت «زیـرا  . خودآگاه به خداوند معتقد است و یا بـه طـور ناخودآگـاه   

چـرا از  . و اگر خالق را انکار کند انگیزة دیگر دارد. نمی شود» خالق«بدون 
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  .عبارت دیگر استفاده نمی کنند
 بـوده و  به یاد کمونیست هاي پیش از انقالب، که سنگ هاي سرگردان

اگـر کسـی از   . گمان می کردند در منظومه هائی از احزاب قرار گرفته انـد 
  :یکی از آنان می پرسید

  . بلی: نیست هستی؟ می گفتکمو
  استی کمونیست هستی؟ ر -

  .به حضرت عباس کمونیست هستم: می گفت
و نشان می داد که کمونیست بودن آقا نه تنها علمی نیسـت بـل ناشـی از    

کمونیسـت بـودن و    .اسـت » من هـم هسـتم  «عقدة درونی است و براي ابراز 
  )!!!ع(سوگند یاد کردن به حضرت عباس

. ببینید این حرف مثل یک شوخی است« :ی فرمایداستاد در جواب م
کنیم کـه بعضـی از    ی پیدا میئها  دهیم، داده ما وقتی که کار رصدي انجام می

. کنند ها را نیز تأیید یا تصحیح می  کنند و بعضی از مدل ها را تأیید نمی  مدل
یعنـی بعضـی از اطالعـات مـا در     . دبلیومپ هم این کار را انجـام داده اسـت  

مـثالً مـا االن   . نۀ تابش زمینۀ کیهانی را تصحیح یـا تکمیـل کـرده اسـت    زمی
ایـن  . چقدر اسـت  انرژي تاریکاطمینان بیشتري داریم که چگالی عالم و 

چه ربطی به ادعاي کشف راز خلقت دارد؟ مهمترین راز خلقـت ایـن اسـت    
مـا   .که تکینگی اول عالم چیست؟ چون مهبانگ از آن جا شروع شده است

توانم بگویم  اگر اغراق نباشد، می. یم که عالم چگونه شروع شده استدان نمی
مـا  . شناسان مدل وجود دارد براي درك دوران مهبانگ  که به تعداد کیهان
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  .»دانیم هنوز چیزي درباره مهبانگ نمی
حق با جناب استاد است و جان کالم ایشان کامالً درسـت   -1 :بررسی

  .است
که هاوکینگ درسـت مـی    هست یهممطلب بس ماما در این جا  -2

گوید راز خلقت در یک سري پرسش هـاي اساسـی، کشـف شـده اسـت؛ از      
آن چه مهبانگ در آن رخ داده چه چیز بوده است؟ پیش از مهبانـگ،  : قبیل

گسترش جهان چه خواهد بود؟ آیا ایـن   جهانی وجود داشته یا نه؟،؟ سرانجامِ
ان مـی خـورد و بـزرگ    گسترش بادکنکی و فقط انبساط محض است یا جه

فقـط یـک    تـا کنـون   آیـا از آغـاز خلقـت    ؟-؟-و گسترش می یابد ودشمی 
  .مهبانگ رخ داده است؟ و چندین پرسش دیگر

این رازها کشـف شـده انـد امـا نـه بـه        هاوکینگ درست می گوید
عمداً سخن از دبلیومـپ مـی   » کشف«بل او دربارة منشأ این . وسیلۀ دبلیومپ

در . عمـل کـرده باشـد    سیاست علمـی غربیـان  یخی آورد تا به رسالت تار
گذشته یافته هاي علمی مسلمانان را به نام اشخاص غربی ثبـت مـی کردنـد،    
اینک آقاي هاوکینگ بـه نـام مـاهوارة دبلیومـپ، و دیگـران بـه مرکـز و        

  .مؤسسۀ فیزیکی ژنو نسبت می دهند
شـک داشـته و    به نـوعی  همیشه ،»سخنان اخیر هاوکینگ«پیش از این 

که  14/12/1376با ساندي تایمز » تروك«مردد بودم که آیا مصاحبۀ آقاي 
 »تبیـین جهـان و انسـان   «در آن اصول کیهان شناسـی قـرآن را از کتـاب    
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برداشته و به نام کشف مشترك خود و هاوکینگ، اعالم کرده بود، براستی 
ادعاي هر دوي آنان بود یا او خودسرانه هاوکینگ را همـراه خـود معرفـی    

  .در این سخنان معلوم شد که هر دو در این کار همدست بوده اند. رده بودک
) بقـول سیاسـیون  (دلیل این تردید ایـن بـود کـه پـس از شـکوائیه هـا و       

و  14/12/1376روزنامه جمهوري اسـالمی  : رجوع کنید(افشاگري هاي من 
) ، و نیــز مــتن اعتراضــیه در ســایت بیــنش نــو15/1/1377روزنامــۀ ایــران 

گ خودش را از ماجرا کنـار کشـید و بـر خـالف آن چـه تـروك       هاوکین
سـخنی از   واشـنگتن،  وعده داده بود، در سفر به امریکا و مرکز آکادامیـک 

تـروك کـه گفتـه بـود ایـن       ةو بر خالف وعـد . این موضوع به میان نیاورد
جهـان در  «کشفیات را در کتابی منتشر خواهیم کرد، کتاب تحـت عنـوان   

و سخنی دربارة کشف هاي ادعائی در آن به میان چاپ شد  »پوست گردو
  .نیامد

این رفتار هاوکینگ موجب شد، احتمـال دهـم کـه هاوکینـگ در ایـن      
  .قضیه از اول با تروك همراه نبوده است

اما تروك دست بر نداشت و به سراغ افـراد دیگـر رفـت کـه بـا آنـان       
 وريدانـش و فـن آ   5صـفحه  همشـهري   رجوع کنید؛ روزنامـه (همراه شود 

می هــاي تبیـین جهـان و ســرقت علمـی آکـاد    «و مقالـۀ   )17/2/1385
زیرا تروك در این مسئله نمی تواند تنهـا بـرود،   ). در سایت بینش نو »غربی

اسـت و نیازمنـد اسـت کـه بـا یـک متخصـص        » ذره شناسی«تخصص او در 
  .فیزیک کیهانی و کیهان شناس، همراه باشد
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یـا برنامـه اي کـه     -اوکینـگ اینک معلوم می شود که برنامـۀ آقـاي ه  
را به ره  چیز دیگر بوده است که کشف راز خلقت -برایش تنظیم کرده اند
مسئله هیچ ربطی بـه   ،کند، که به قول جناب استاد ما آورد ماهواره، منتسب

  . آورده هاي ماهواره ندارد
ر سـخن شـان   د را »انرژي تاریک«اکنون که استاد محترم عبارت  -3

در مسـائل  ) ع(است اشاره اي به یـک سـخن از امـام سـجاد     آورده اند، بهتر
در زمان هـاي گذشـته و تـا ایـن     . اساسی فیزیک و کیهان شناسی کرده باشم

این که نور و تاریکی دو امر فیزیکی هستند توجه نداشت و  بهاواخر کسی 
اندیشمندان جهان با پیروي از نظر ارسطو معتقد بودند کـه نـور یـک     ۀهم

و . ست و مرادشان از مجرّد، غیر مادي و غیر انرژي بودن، بـود ا» مجرّد«امر 
مـی  » عـدم النـور  «می دانستند و آن را » عدم«را » تاریکی«عجیب تر این که 

  .نامیدند
و ائمـه  (که در اثر سـلطۀ کابالیسـم، منـزوي مـی زیسـت      ) ع(امام سجاد

، اصـول علمـی را در دعاهـایش بـا     )هنوز هم در عرصۀ علمی منزوي هسـتند 
در صـحرا رفـت و بـه    ) ع(همان طـور کـه علـی   . داوند، به زبان می آوردخ

: وقتی برگشت، کمیل پرسـید . شد و ساعتی با چاه سخن گفت درون چاه خم
 هنـا لعلمـاً   إنّ«اي کمیـل  : این همه سخن چه بود که با چاه می گفتی؟ گفت

ه در این سینه ام انباشتی از علـوم بـود، فشـار مـی آورد، رفـتم بـه چـا       » اجم
  .ریختم تا آرام بگیرم

  چرا این علوم را به مردم یاد نمی دهی؟ : کمیل گفت
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. گروهی توان درك علوم را ندارنـد : مردم این زمانه دو گروه اند: گفت
  .گروهی که توان درك را دارند آن را در راه نادرست به کار می گیرند

. گویـد  نیز در خلوت خود، اصول علمی را در قالب دعا می) ع(امام سجاد
سبحانَک تَعلَـم وزنَ الظُّلْمـۀِ و   «: می داند »وزن«نور و تاریکی را داراي 

  . اي خداي سبحان تو وزن نور و تاریکی را می دانی 9»النُّورِ
  . ست، دین علم و دانش استاسالم دین کلیسا نی: بلی
کشـف  ) ع(راز خلقت توسط قرآن و تبیین هـاي اهـل بیـت    -4

ه می خواهم در چنـد سـطر، ایـن موضـوع را تـا حـدودي       اجاز :شده است
قرآن و نظام «و نیز کتاب  »تبیین جهان و انسان«در کتاب : تکمیل کنم

و چندین مقاله کـه در سـایت مـذکور آمـده انـد، پاسـخ        »رشته اي جهان
پرسش هاي اساسی مذکور را از قرآن و تبیین هاي اهل بیت استخراج کـرده  

  : زیرام، از آن جمله به شرح 
ي کـه کهکشـان هـا و نظـام     )مهبانـگ (جهان پیش از بیـگ بنـگ    -1

امروزي جهان از آن بر آمده، شش مهبانگ دیگر نیز به خود دیده اسـت و  
مـا   10سال با سال هـاي زمینـی   000/000/250/18فاصلۀ میان هر مهبانگ 

                                                   
 .226ص  83بحار، ج  9

 در آن درگیري میان من و تروك، گفتگوئی با جناب وزیر علوم داشتیم که یک پزشک بود، بـا  10
سال نوري در حقیقت واحد مسافت است نه . گفتم نه. گفت مرادتان سال نوري است» سال«شنیدن لفظ 
او . ان، در نظر آقاي وزیر کاسته شـد دیدم با شنیدن این سخن از ارزش و اهمیت گفتگوي م. واحد زمانی

 .گمان می کرد که هر رقم فضائی باید بر اساس سال نوري باشد
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  .است
  .سال می گذرد 000/750/668/13از آخرین مهبانگ تا به امروز  -2
گ اخیر، در یک جهان شبیه جهان امروزي ما، اما کـوچکتر،  مهبان -3

  .رخ داده است
گسترش جهان بادکنکی نیست، جهان می خورد و بزرگ و گسترده  -4

تکمیـل  » هـیچ «این مطلب در مبحث ( .می شود، و هرگز منقبض نخواهد شد
  ).خواهد شد

  .خوراك جهان از کجا و چگونه تامین می شود -5
» جاذبـه «هـا، منظومـه هـا و کـرات بـه وسـیلۀ       جهان و کهکشـان   -6

اساساً جاذبه اي در جهان وجود ندارد، آن چه جهـان را  . دنمدیریت نمی شو
  . است» دافعه«اداره می کند 

پـیش از آن   .مسروقه را به کل جهان پخـش کردنـد   سرقتی که :سرقت
چاپ شود و پیش از آن که نسخه هـائی از  » تبیین جهان و انسان«که کتاب 

سند ارسال و اعالم وصـول،  (امریکا فرستاده شود  و به دانشگاه هاي اروپا آن
زمـانی مهبانـگ تـا امـروز را،      ۀ، کیهان شناسان جهان، فاصـل )موجود است

و خـارج از   .و بیست میلیارد سال، تخمین می زدنـد  سال میان هشت میلیارد
  .هیچ نظر جدي اي نداشتند» تخمین«

، را کـه  000/750/668/13ذکور، رقم با مشاهدة محاسبات در کتاب م
ــد در آورده و       ــورت رونـ ــه صـ ــودم، بـ ــرده بـ ــتخراج کـ ــرآن اسـ از قـ

سال اعالم کردند و امروز یک رقم مجمع علیه شـده و   000/000/700/13
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در چگونگی منشائی کـه ایـن رقـم را بـه دسـت      . همگان آن را پذیرفته اند
سرقت محض بـود سـپس   و  آورده اند، هیچ توضیح قابل قبول علمی نداده اند

  .به توجیهات فیزیکی پرداختند
اینک براي تصاحب اصول کیهان شناسی قرآن، روند تدریج پیش گرفتـه  

ـ . و هر از گاهی گوشه اي از آن را تملک می کنند اساسـی  « ۀناچار در مقال
اصل اساسی را توضیح دادم کـه اسـتخراج    14 ،»ترین اصول در کیهان شناسی

یان کردم که شاید از سـرقت هـا   ر معین و مشخص بمن از قرآن است به طو
  .گیري شودجلو

راز خلقت کشف شده و نیز همان طـور کـه در ایـن     اوالً: درست است
مقالۀ عصر ایران از قول هاوکینگ آمده، دیگر کیهان شناسی به دلیل همـین  

و آنچـه بایـد روي آن   . رسیده اسـت کشف ها، در اصول اساسی به سرانجام 
انـدام  «ک به معنی ذره شناسـی، و فیزیـک فضـائی بـه معنـی      کار شود فیزی

یعنی شناخت منطقه و منطقه هـاي کیهـان اسـت کـه از آن جملـه      » شناسی
  . است ظهور و پیدایش کرات و منظومه ها و افول آن ها

همان طور که پیشتر با مثالی از پزشـکی و فیزیولـوژي آوردم، آنـاتومی    
  .است کیهان شناسی به سرانجام خود رسیده

نامیده مـی شـود غیـر از راز ذره، راز نسـبیت      »راز جهان«آنچه  :ثانیاً
. ماده و انرژي، راز نسبیت زمان، راز کره و راز منظومـه و کهکشـان اسـت   

همان پرسش هاي اساسی است کـه بـه کـلّ جهـان بـه      » راز جهان«مراد از 
  . مربوط است» جهان«عنوان 
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ناسی به سرانجام خـود رسـیده   کیهان ش«اگر هاوکینگ می گوید : و نیز
مرادش تفکیک میان کیهان شناسـی بـه عنـوان     -درست یا نادرست -»است

او نمی گوید دانش فیزیـک  . کیهان شناسی، و فیزیک به عنوان فیزیک است
و هیچ آدم عاقلی دربارة فیزیک چنین سـخنی  . به سرانجام خود رسیده است

انگیـزة مـالی و   ) قول استاد مـا  و به(را نمی گوید حتی اگر انگیزة غیر علمی 
  .نیاز مالی داشته باشد

نوشته هاي شـما در کیهـان    :شخص دانشمند و هوشمندي می گفت
شناسی خیلی روشن و واضح است؛ هر کس اهل دانـش و اندیشـه باشـد گـر     
چه متخصص کامل در کیهان شناسی نباشـد، آن را کـامالً مـی فهمـد، زیـرا      

  .ستچنین ا) ع(کالم قرآن و اهل بیت
از » ترجمـه «اما در کارت اشتباه کرده اي، باید نوشته ها را تحت عنوان 

فـرض نکننـد و   » مدعی«فالن مسیو یا مستر غربی، می آوردي، تا تو را یک 
باصطالح خواننده از تعجب شاخ در نیاورد که یک ایرانی از جاهائی سـخن  

گـر نمـی   م. می گوید که دست کیهان شناسان غربی به آن جا ها نمـی رسـد  
دانی که عوام النـاس قـرآن را فقـط کتـاب دعـا، و دانشـمندان مـا قـرآن را         

اگـر بـه ایـن جامعـه خـوب      . همردیف انجیل و فاقد هر نوع علم می داننـد 
 نـوبر  از آن. آورده اي بنگري، درمی یابی که همگان حق دارند بگویند نوبر

   .آوردن هائی که مردم در تحقیر مطالب می گویند
ـ : و در این جا می گویم. استگفتم درست  عصـر ایـران نیـز     ۀهمین مقال

  .سخن آن آقا است گواه درستیِ



  با دانشجویان فیزیک و کیهان شناسی  84
 

  : برگردیم به بررسی مقاله
پـس در ایـن زمینـه هنـوز اجمـاعی هـم بـین        « :عصر ایران می پرسد

  .»دانشمندان حاصل نشده است
تنها اجماعی که وجود دارد اجماع در این خصوص است « :پاسخ استاد

نمی دانیم در دوران مهبانگ چه خبر بوده و چـه اتفـاقی افتـاده     که ما اصالً
  .»است

هم جناب پرسشگر و هم حضرت استاد، اساسـاً توجـه نکـرده     :بررسی
اند که این مسئله و پرسش هاي دیگر که بـه شـرح رفـت، از دسـترس ایـن      

این فیزیـک و ایـن کیهـان شناسـی، نـه مطلـق       (فیزیک و این کیهان شناسی 
باید در فیزیک و کیهان شناسـی  . خارج است) کیهان شناسی فیزیک و مطلق

، 1390در یکی از روزهاي آذر یـا دي مـاه همـین سـال     . طرحی نو انداخت
ایـن  «برنامه اي را پخش می کرد که یکی از دانشمندان می گفـت   تلویزیون

  .»است که راه را براي ما باز کند قانون مقدسمباحث نیازمند یک 
اما بدیهی است این قانون مقدس باید علمی باشـد تـا راه را بـراي علـم و     

و آن کدام کتاب مقـدس یـا دیـن مقـدس اسـت کـه خـودش        . علما باز کند
ماهیت علمی داشته باشد و راهگشاي علم گردد غیر از مکتب قـرآن و اهـل   

  . )ع(بیت
 آن چه از این مکتب استخراج و ارائه شـده، بزرگـان کیهـان شناسـی را    

کـامالً  ) ع(تکان داده است و بـه تـدریج کیهـان شناسـی قـرآن و اهـل بیـت       
جایگاه خود را باز می کند، اما حضرات هر چه به کتب مقدس خودشـان،  
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» اسـتحاله «و لذا برنامـۀ   .نگاه می کنند چنین قانون مقدسی را پیدا نمی کنند
  .را در پیش گرفته اند

عاي کشف راز خلقت عـالم  این طور که شما می فرمائید، اد« :می پرسد
  .»سخن شاذّي است
دانشمندان تا پیش از ایـن  . گانه است این حرف خیلی بچه« :پاسخ استاد

اند که   نسبت به میزان چگالی عالم تردید داشتند اما االن تقریباً مطمئن شده
  .»است 1چگالی عالم 
کسی مانند هاوکینگ حرف بچه گانه نمی زنـد، او مـی دانـد     :بررسی

تیر را می اندازد و کمـان آن را مخفـی   «و به مصداق مثَل . ه می گویدکه چ
، فقط آدرس را عوضی مـی دهـد و نـام مـاهوارة دبلیومـپ را مـی       »می دارد

  .آورد
اي   لحاظ شخصیتی به گونه  توان گفت که هاوکینگ به می« :می پرسد

آید که ناگهـان احکـام     است که از یک کشف علمی چنان به سر شوق می
  .»کند طع صادر میقا

قابل حل  شناسان برخی از مسائل را غیر کیهان! بله، شاید« :پاسخ استاد
ها صد سال یـا دویسـت سـال بعـد معلـوم       دانند و معتقدند که جواب آن می
برخی از مسائل را نیز در ده سال یـا بیسـت سـال آینـده قابـل حـل       . شود می
اي از   الوقـوع پـاره    وقتی که یک دانشمند بـه امکـان حـل قریـب    . دانند می

شـود و ممکـن اسـت چنـین      بسـیار خوشـحال مـی    بـرد،    مسائل علمی پی می
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تـرین حالـت،     بینانـه   هاوکینگ، در خوش. احساساتی از خودش بروز دهد
بـراي   دغلبـازي هـا ناشـی از     یعنی اگر نگوییم این حرف. چنین فردي است

 هاي علمـی بـه    کشفرسیدن به ثروت است، باید بگوییم که او از برخی از 
  .»کند شود که ناگهان چنین احکامی صادر می حدي ذوق زده می 

این کدام کشف هائی است کـه هاوکینـگ را بـه شـوق      :اوالً: بررسی
؟ -بچه گانـه بگویـد  ) به قول شما(آورده و از خود بی خود کرده که سخنان 

 کـدامیک  کشفیات بسیار است. لطفاً یکی دو تا از این کشف ها را نام ببرید
آن ها او را از خود بی خود کرده است؟ اگـر مرادتـان همـان اسـت کـه       از

هاوکینگ به ماهوارة دبلیومپ نسبت می دهد، خودتان که اسـاس آن را رد  
  پس چه چیز می ماند؟. کردید

را ادعـا مـی   » سالبه بانتفاي موضـوع «و در واقع این شما هستید که یک 
  .رد ادعاي تان، نمی توانید نام ببریدکنید، حتی نمونه اي براي موضوع مو

می کند همان طور که شـما   »دغلبازي«من نمی گویم هاوکینگ  :اًینثا
مـی گـویم او مطـابق بیـنش و فرهنـگ      . این لفظ را دربارة او به کار بردید

هزار سالۀ دانشمندان غرب، گمان می کند که با این شیوه بـه علـم و دانـش    
کـه  (اگـر ایـن دغلبـازي اسـت     . ی کندجامعۀ خودش و کل اروپا خدمت م

) مطابق فرهنگ و بینش ما و مطابق وجدان سالم بشري واقعاً دغلبازي اسـت 
  . به این انگیزه است که هر چه علم است باید به نام غربیان باشد

این که شما سخنان او را بچه گانه یا دغلبازانه و غیر علمی می بینیـد بـه   
این شیوه ها مـی خواهنـد در یـک رونـد     این جهت است که او و امثالش با 
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تدریجی و تا حدودي دراز مدت، اصول استخراج شده از قرآن را به حساب 
خص دیگـر در ایـن بـاره    شـ و این تنها او نیست بل ده ها . ندگذارخودشان ب

کار می کنند که اگر به مدارك و منابعی که نـام بـردم مراجعـه کنیـد بـا      
ینگ به هر صورت و چون امروز هاوک. داسامی برخی از آنان آشنا می شوی

بخـش سـنگین    ،شناخته شـده  و به هر دلیل، سرآمد دانشمندان کیهان شناسی
  . این برنامه به عهدة اوست

مطابق نظر شما هاوکینگ یا دیوانه است که چـرت و پـرت مـی     :ثالثاً
گوید، و یا علم و شخصیت علمی خود را به پول می فروشـد و ایـن قـدر بـی     

  .ت که نمونه اش در تاریخ علم پیدا نمی شودشخصیت اس
شـناخته شـده و کیفیـت زنـدگی، و علـم و دانـش        یتاما نظر به شخصـ 

و اگر کسی یا . هاوکینگ، هیچ کسی این داوري شما را دربارة او نمی پذیرد
کسانی از غربیان می پذیرفتند، پیش از شما به صراحت همین داوري را مـی  

همان طور که دربارة پوپر گفتند کـه او  . است زیرا این خصلت آنان. کردند
حدس ها و ابطال «و به راستی پوپر یک شیاد بود؛ کتاب . یک شیاد است

ابـوالعالي  «او با آن ضخامت، تنها شرح و بیان یک بیـت از اشـعار    ي»ها
  :است که می گوید »معرّي

ــا    ــین انّم ــال یق ــین ف ــا الیق ام  
  

  سـا اَقصی اجتهادي اَن اَظنّ واحد  
  

  .یک سرقت ادبی و علمی است و
البته نه دربـارة سـرقت   (چرا شیادي پوپر را : در این جا پرسش این است
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به طور مکرر گوشزد کردند، اما دغلبـازي هاوکینـگ را بـه زبـان     ) مذکور
نمی آورند؟ براي این کـه شـیادي و دغلبـازي در سـرقت علـوم مسـلمانان را       

  .وظیفه می دانند، وظیفۀ قابل تقدیر و تشکر
شخصـیت هاوکینـگ و نـوع      کنیـد  فکر نمی« :عصر ایران می پرسد

حضورش در رسانه ها، عاملی انگیزه ساز براي روي آوردن دانش آموزان به 
  .»علوم طبیعی باشد؟

هـا نـوعی     ایـن حـرف  . نه، من اصالً این حـرف را قبـول نـدارم   « :استاد
آنهـا را جـذب   آورد و  ویژه جوان ها پدیـد مـی    اشتیاق کاذب در مردم و به

ها جذب علم شـوند    ها در نتیجۀ این حرف  شاید در ابتدا بعضی. کند علم می
تـدریج در    آورد؛ زیرا بـه  ولی اشتیاق آنها معموالً دو سه سال بیشتر دوام نمی

اي کامالً متفاوت از آن چیزي است که آنها در آغاز  یابند که علم عرصه می
بیننـد کـه    ه وارد کار علمـی شـوند، مـی   یعنی بعد از اینک. تصور کرده بودند

ـ     پیشه گاه باید ده  یک دانش کوچـک   ۀها سال زحمت بکشد تـا یـک یافت
هزار نفـره   صد نفره یا چند هاي علمی چند  مثالً گروه. دست آورد  علمی به

  .»دست آید  هایی کوچک در علم فیزیک به  باید زحمت بکشند تا یافته
ستاد این موضوع را دربـارة رسـانه   روشن نیست که جناب ا -1 :بررسی

اي شدن هاوکینگ نمی پذیرد، یا این رابطه را مـی پـذیرد امـا اصـل چنـین      
  ؟-برنامه اي را غلط می داند؟

کیهـان شناسـی    خصیت هـائی مثـل جنـاب اسـتاد را در    اکنون که ش -2
داریم، چـرا از الك تقلیـد از غربیـان بیـرون نمـی آئـیم و ماننـد اسـاتید و         
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س گرانقدر نانو و فیزیک هسته اي، افتخار نمـی آفـرینیم، و در   دانشمندان ب
کیهان شناسی هنوز نه فقط تقلید بل دست تکدي به سوي غربیان دراز کرده 
ایم، آن هم نه به سوي غربیان امروزي، بل به آب و هواي غرب قـرن هفـده   

خدا را به زیر سؤال بردن، و علم و شـعور انسـان را از    ربوبیتکه  هجدهو 
. ان روشنفکري و نشان دانشمندي و مد روز بودشدا شناسی معاف داشتن، نخ

و  خواستند بـا چنـین ژسـتی بـه آوازه    البته براي دانشمندان دون پایه که می 
  .نامی برسند

 را» نادرست بودن برنامۀ تشویقی مذکور«استاد محترم ما این نظریۀ  -3
که صحت و عدم صـحت  کنند؟ در حالی به عنوان یک فیزیکدان، ابراز می 

این برنامه در تخصص انسان شناسی، و روان شناسی، است و هـیچ ربطـی بـه    
این رفتارشان با سخنان قبلی شان، کـامالً متنـاقض   . فیزیک و فیزیکدان ندارد

  .است
در نشریات علمی مقاالتی با سه هزار اسم منتشر « :استاد ادامه می دهد

شـما  . اند تا این مقاله منتشر شـود   یعنی سه هزار نفر زحمت کشیده. شود می
 تـازه نهـاد  . شود تا چنین مقاالتی نوشته شـود  ببینید چقدر زحمت کشیده می

هاي الزم براي آنها تصـویب شـود     هاي علمی باید کلی تالش کنند تا بودجه
  .»کنند تا نیم صفحه گزارش علمی منتشر شود و بعد سال ها کار می

ند جناب استاد، یک اظهـار نظـر روان   اجازه بدهید من هم مان :بررسی
بلی بدین گونه غربی هـا  ): البته با هزار پوزش از حضرت استاد(شناسی بکنم 

با این بیان استاد، و با این خود کم بینی و عدم اعتماد  ؛ما را مرعوب می کنند
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به خود، دیگر چه کاري از ما ها در کیهان شناسی ساخته است؟ این جاست 
اد به نفس دانشمندان نـانو و فیزیـک هسـته اي صـد آفـرین      که باید به اعتم

پس معلـوم  . گفت و به فکرشان، روحیه سلیم شان و وجودشان، افتخار کرد
پس معرکه اسـت و بایـد سـر     ۀ کیهان شناسیمی شود که کاله مان در رشت

جاي حقارت آمیز خودمان بنشینیم و دانشجویان را نیز به دنبال رشته هـاي  
  .دیگر بفرستیم

  جم از ما می کردسال ها دل طلب جام 
  

  بیگانه تمنّا می کردآن چه خود داشت ز  
  

با وجود این مرعوبیت، هیچ توقـع نـدارم کسـی در ایـن کشـور      
لیکن از آن خانم دانشـمند  . ادعاهاي من را در کیهان شناسی بپذیرد

  .که از امریکا به یاري من برخاست از ته دل ممنون هستم
فرمایید هاوکینگ در علم مثل  در واقع شما می« :دعصر ایران می پرس

  .»ویترینی است که ارتباط چندانی با داخل مغازه ندارد
من معتقدم این نوع ورود دانشمندان به رسانه ها، نـه  . بله، دقیقاً« :استاد

  .»زند تنها به علم بلکه به کل جامعه ضرر می
تـرین گذاشـته   در داخل مغازه خیلی چیزها هست، آنچه در وی :بررسی

هاوکینـگ  . شده، لفافّۀ بسته بندي آن، و یا بگوئید مارك آن، جعلـی اسـت  
خیلی خوب می داند چه می گویـد؛ وامانـدگی او در ایـن اسـت کـه اشـیاء       
سرقتی داخل مغازه را به نوعی با مارك غربی در ویترین بگذارد، اما ظـاهراً  

ند پیـدا نکـرده انـد، و    هنوز راهی که او و امثالش را از بی ربط گوئی، برها
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  .به همین دلیل متهم به هذیان گوئی می شوند
جهـان  «: هاوکینگ در سخنان اخیـر خـودش گفتـه اسـت    « :می پرسد

لطفاً ایـن  . »وجود بیاورد  طور خود به خود، خودش را از هیچ به  تواند به می
جمله را کمی بشکافید و بعـد بفرماییـد کـه ایـن رأي در دنیـاي فیزیـک و       

  .»مروز تا چه حد قابل قبول استنجوم ا
یعنـی متفـاوت از   . در فیزیک معنـاي خاصـی دارد   »هیچ« :پاسخ استاد

. هیچ در فیزیک یک میـدان اسـت  . لفظ هیچ در زبان مردم عادي است
ها و   وقتی که ما در رسانه .بنابراین هیچ در فیزیک چیز خاصی است

وجـود    ز هـیچ بـه  توانـد خـودش را ا   گوییم جهـان مـی   براي مردم عادي می
بیاورد، با توجه به معناي لفظ هـیچ در ذهـن عمـوم مـردم، در واقـع داریـم       

پـس بایـد بیشـتر    . گوییم براي پیدایش جهان نه خدا الزم است و نه ماده می
  .توجه کرد و جلوي تعبیر اشتباه این گزاره را گرفت

یـک شـیئ   » هـیچ «از  و دیگر دانشمندان یعنی مراد هاوکینگ :بررسی
بنـابر ایـن هاوکینـگ در    . نیست» عدم« انو مرادش. ؛ یک شیئ موجوداست

مقام انکار وجود خدا نیست، همان طـور کـه در یکـی از مصـاحبه هـایش      
او مجموع جهان و قوانین جهان را خدا مـی دانـد و ایـن نیـز      که گفته است

سال پیش بـه ایـن    4000سخن جدیدي نیست؛ برخی از قبایل هند در حدود 
معتقد بودند، و در قرن دوم هجري این » وجودموحدت = دائیهمه چیز خ«

بـه درون ایـران و سـپس بـه     » معبد بهارستان« و» معبد نو بهار« باور توسط
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میان ممالک اسالم سرایت کرد و به نام تصوف همه جا را گرفت و فکر و 
مسلمانان را زیر رسوباتی از خیاالت مـدفون کـرد کـه نتوانسـتند از      ۀاندیش

در بازداشـتن  (!) و هنوز  هم تحـت عنـوان عرفـان   . رآن بهرمند گردندعلوم ق
کنـد و مـورد تشـویق    به شـدت کـار مـی    ) ع(مسلمانان از قرآن و اهل بیت

  .غربیان نیز هست
نامیده می شـود، چـه ویژگـی    » هیچ«میدانی که در فیزیک « :می پرسد

  .»هائی دارد؟
فیزیکـی در   عیـت کنـد و واق  دان تولید انـرژي مـی  این می« :پاسخ استاد

 .اینکه خالء در فیزیک ویژگی هـاي زیـادي دارد   کما. پشت آن وجود دارد
  .»آید و اصالً انرژي از خالء بوجود می

واقعیـت فیزیکـی در   «فرمایش استاد درست اسـت، امـا آن    -1 :بررسی
و نیـز  . را و ماهیت و چگـونگی آن را هنـوز توضـیح نـداده انـد     » پشت آن

و ایـن  . نـد را نیز شـرح نـداده ا  » به وجود می آید انرژي از خالء«چگونگی 
کـه غربیـان بـه     ،ل ماده و انرژي به همدیگر استبحث غیر از تحول و تبد

  .گوشه اي از این راز پی برده اند اما ناقص است
  : از نظر قرآن، انرژي در جهان به دو نوع است

و . دانرژي هائی که به طور متعامل با ماده در تحـول و تبـدل هسـتن    -1
هر ماده از انرژي به وجود آمده و هر انرژي : دربارة این نوع می توان گفت

انرژي ها هسـتند کـه در پشـت     تنها این نوعو . از ماده به وجود آمده است
  .شان، واقعیت فیزیکی وجود دارد
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انرژي هاي بکر که به طور مداوم در مرکـز جهـان بـه وجـود مـی       -2
وند براي بزرگ شدن و گسـترش دائمـی   آیند، و خوراك دائمی جهان می ش

و در پشت این انـرژي هـاي بکـر، واقعیـت     . جهان، که پیشتر به اشاره رفت
و این سخن یک بـاور غیـر فیزیکـی نیسـت بـل خـود       . فیزیکی وجود ندارد

، آن را اثبـات مـی   آن و دیگر قوانین» قانون گسترش جهان«فیزیک و بویژه 
  .کنند

قـرآن و نظـام رشـته اي    «تـاب  براي شرح این موضـوع بـس مهـم، ک   
  .و نیز در دیگر نوشته هایم .را تقدیم کرده ام »جهان

  .»در فلسفه، در فیزیک معادل دارد؟» عدم«مفهوم « :می پرسد
حتـی  . رود  این مفهوم در فیزیک اصالً بـه کـار نمـی   . نه« :پاسخ استاد

مـا در  . مفهومی نزدیک به ایـن مفهـوم نیـز در علـم فیزیـک وجـود نـدارد       
  .»زیک خالء و هیچ داریم اما عدم نداریمفی

» عـدم «ندارد، مگـر فیلسـوف بـه وجـود     » عدم«هیچ کس  -1 :بررسی
  .معتقد است؟ عدم، عدم است

همان طور که پیشتر بیان شـد، در فیزیـک دون پایـه، جـائی بـراي       -2
. زیرا فیزیک به موجود می پردازد نـه بـه عـدم   . عدم نیست مفهوم بحث از

مـی رسـد، یعنـی    » خـود شناسـی  «افق هاي باال، فیزیـک بـه    اما وقتی که در
: شناسائی می کنـد مـی پرسـد   ) دستکم در کلیات(جهان فیزیک را  ،فیزیک

، اینشـتین آن سوي این جهان فیزیکی، چیسـت؟ و ایـن جاسـت کـه نیـوتن و      
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فیلسوف هم می شوند؛ فیلسوف در هستی شناسی و خدا شناسی، نه فیلسـوف  
  . در امور اجتماعی

  :فه دو نوع استفلس
فلسفه اي که مدعی است که مادر علوم است و هـر علمـی بایـد از    : الف

  .باید نامید -یعنی مقدم بر علوم -»فلسفۀ مقدم«این را . او متولد شود
فلسفه اي که از علـوم زائیـده مـی شـود و ثمـرة عـالی علـوم اسـت،         : ب

به ایـن نـوع    که قرآن. باید نامید »مؤخّر ۀفلسف«این را . محصول علم است
» سـراب «، )ع(دوم ارزش می دهد و نوع اول در نظر مکتب قرآن و اهل بیت

  .باشد... است؛ خواه فلسفه هاي یونانی باشد و خواه فلسفۀ کانتی و دکارتی و
را در معناي فیزیکـی اش بـه   » هیچ«به نظر شما هاوکینگ « :می پرسد

  .»کار برده است؟
، مدلی در کیهـان شناسـی پدیـد    0196از اواسط دهه . بله :پاسخ استاد

هنوز هم . شود آمد که بر اساس این مدل، جهان و عالم ماده از هیچ تولید می
  .شناسی کسانی طرفدار این مدل اند در کیهان

ناچارم بـاز حقیقتـی را بگـویم گرچـه خیلـی هـا آن را بـاور         :بررسی
عنی غربیـان  ی. بود 1980دهه  اول نبود، در 1960اوالً در اواسط دهۀ : نکنند

سال، پیدایش این نظریه را به زمان پیش، بردند تا مدعی شوند که  16حدود 
از یافتـه هـاي خودشـان     »تبیین جهان و انسان«این نظریه پیش از کتـاب  

) که در برخی مصاحبه هاي شان دیده مـی شـود  (حتی امروز هم . بوده است
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ش بـه تـاریخ   به تدریج اصول محتواي آن کتاب را تکه تکه و بخش بـه بخـ  
در حالی که ماننـد هاوکینـگ در توجیـه    . هاي پیش از آن نسبت می دهند

آن ها با اصول خودشان درمانده شده و سخنان بی ربط مـی گوینـد کـه بـه     
  .قول استاد بچه گانه می شود

ـ   ( 1960در دهۀ  عصـر   ۀهمان طور که خود استاد در اوایـل همـین مقال
کشف شـد کـه   » مهبانگ= بیگ بنگ«تازه چیزي به نام ) ایران گفته است

و پس از ایـن ره آورد بـزرگ بـود    . بیشترین افتخار را براي هاوکینگ آورد
آنچه مهبانگ در «که افکار به مرحلۀ پیش از مهبانگ منتقل شد و پرسش 

چه چیـز و چـه سرگذشـتی بـر      ،پیش از آن«و نیز » رخ داده، چه بوده؟ نآ
  .ح شدبه طور روشن و فراز مطر ،»جهان گذشته؟

این همزمانی کشف مهبانگ با کشف آن میـدان تولیـد انـرژي کـه     بنابر
  .نامید شده، اساساً امکان ندارد» هیچ«

که با صـیغۀ  » جهان و عالم ماده از هیچ تولید می شود«به عبارت  :ثانیاً
مضارع استمراري آمده؛ یعنی در همین حاال هم تولید شدن ماده و انرژي، از 

  .آن هیچ، ادامه دارد
پی برده اند که انرژي و ماده به  1960 ۀاگر چنین است و از اواسط ده

طور مستمر از آن هیچ تولید می شود، پس چـرا در ایـن همـه کتـاب هـا و      
آورده انـد؟ دربـارة   » انبسـاط جهـان  «، سـخن از  1970مقاالت شان در دهۀ 

معتقد شوید، گسترش جهـان بـادکنکی مـی    » انبساط«گسترش جهان اگر به 
و اگر معتقد باشید که این گسـترش بـه وسـیله تولیـد مسـتمر مـاده و        .شود
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را در ایـن مسـئله کنـار    » انبسـاط «است پس باید اصـطالح  » هیچ«انرژي از 
و . می خورد و بزرگ مـی شـود  » هیچ«زیرا جهان از تولیدات آن . بگذارید

از ) ع(این همان اصل است که این طلبۀ کوچک مکتب قـرآن و اهـل بیـت   
  .که یغما گران این گونه به تاراج می برند .استخراج کرده استآن مکتب 

کانون سیاست علمی غـرب، قـرار ندارنـد از لفـظ      در هنوز هم آنان که
  .استفاده می کنند» انبساط«

انقباض جهان «باز در فاز احتماالت، سخن از  1970در همان دهۀ  :ثالثاً
برخی ها که در آن کـانون  ، و هنوز هم اند دهوربه میان آ» در پایان انبساط

» هـیچ «اگر جهان از تولیـدات آن  . می گویند» انقباض«قرار ندارند سخن از 
به طور مداوم می خورد و بـزرگ مـی شـود، چـرا بایـد دوبـاره منقـبض و        

  کوچک شود؟ 
چیـزي کـه نـه    «در این اصطالح فیزیکدانان، یعنی » هیچ«مراد از  :رابعاً

. فیزیکـی نـدارد   ۀهـیچ پشـتوان  » هیچ«نی آن و این یع. »ماده است و نه انرژي
واقعیت فیزیکی در پشت آن «بنابر این، این فرمایش استاد با آنچه که فرمود 

  .دقیقاً متناقض است» وجود دارد
در این جا هم فرمودند آن هیچ مـاده  . هیچ به معنی عدم نیست: فرمودند

 -»هیچ«این . ندبه وجود می آی» هیچ«آن  ازو انرژي نیست بل ماده و انرژي 
را در آن  -که به قول استاد نه ماده اسـت و نـه انـرژي، و عـدم هـم نیسـت      

  .کتاب ها و مقاله ها، به روشنی شرح داده ام
که نه ماده است و نه انرژي، پس یک امر فیزیکـی  » هیچ«این  :خامساً
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و چگونه فیزیکدانان به عنوان فیزیکدان دربارة آن ابراز نظـر کـرده   . نیست
در حالی که استاد ما در پاسخ اولین پرسش هاي این مصاحبه فرمود کـه  اند؟ 

من به عنوان فیزیکدان نمی توانم دربارة وجود خدا و یا اثبات وجـود خـدا   
  .اظهار نظر کنم

آیا فیزیک می تواند دربارة چیزي که نه ماده است و نه انـرژي اظهـار   
  !؟!نباید حرفی بزند؟ اما دربارة خدا. بگذارد» هیچ«نظر کند و نام آن را 

اگر کسی بگوید همان چیزي که شما با این بیان تان نام آن را هـیچ مـی   
گذارید و آن را وجود می دانید نه عدم، همان را مـا خـدا مـی نـامیم، چـه      

اسـت و  » ه، ي، چ«جوابی دارید؟ مگر بحث سر لفظ است که لفظ هـیچ بـا   
  براي استاد ما مجهول باشد؟  این بدیهی چرا باید. است» خ، د، ا«لفظ خدا با 

. می نامد، خدا نیست» هیچ اما غیر عدم«اما آنچه حضرت استاد  :تذکر
اولیۀ جهان به وسیله آن پدید آمـده، و   ةاست که در ادبیات قرآن ماد» اَمر«

. نیز خوراك جهان نیز به طور مستمر توسط آن، ایجاد و فـراهم مـی شـود   
ي از او تولید نمی شـود؛ نـه مـاده و نـه     است چیز» لم یلد«زیرا که خداوند 

شرح بیشـتر در آن کتـاب هـا و    . از چیزهاي فیزیکی انرژي و نه چیز دیگر
  .مقاالت که نام برده شدند

اگر حضرت استاد نگاه لطف آمیـز علمـی بفرماینـد مـی     : اکنون
بینند که فیزیک به خوبی و به روشـنی وجـود خـدا را اثبـات مـی      

ه در اول مصاحبه، روش و منش علمـی خـود قـرار    و از آن نوع بیان ک .کند
داده بودند، منصرف می شوند و ذهن دانشجویان جوان نه تنهـا خـراب نمـی    
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برقـراري رابطـه دانشـجو بـا دانـش رشـتۀ       «در صحیح ترین نـوع از  شود بل 
  .قرار می گیرند» خودش

ـ « :می پرسد خواننـد،   هاوکینـگ را مـی   ۀاما عموم افرادي که آن جمل
  .»کنند معناي عدم تلقی می هیچ را به

گویم که دانشمندان نباید در رسـانه   به همین دلیل می. بله« :پاسخ استاد
 کـار مـی    بسیاري از مفاهیمی که در فیزیـک بـه  . گونه حرف بزنند  ها این

  .»شان متفاوت از معناي همین مفاهیم در زبان محاوره است روند، معناي 
. صطالحات خاص خودش را داردبله، هر علمی چنین است و ا :بررسی

یـک راز  » هـیچ «اما در این تسمیۀ چیزي که موجود است نه عدم، با لفـظ  
چـرا بایـد نـام    . ویژه اي هست که در دیگر اصطالحات علم فیزیک نیست

بگذاریم؟ انگیزة انتخاب ایـن واژه  » هیچ«نمی دانیم، » عدم«چیزي که آن را 
  چیست؟ 

نام خدا را به زبـان بیاورنـد؟ پیشـتر     آیا براي این است که نمی خواهند
بیان شد که چنین نیسـت اکثریـت قریـب بـه اتفـاق فیزیکـدانان و کیهـان        

داشـته انـد و ندارنـد، حتـی     شناسان، این گونه پرهیز کودکانه از نام خـدا ن 
  .هاوکینگ و واینبرگ

علت این نامگذاري براي پوشانیدن آن سنت هزار ساله است کـه اشـاره   
امـا  . چیزي که عدم نیست با هیچ، یک تعبیر کامالً غلط استتعبیر از . شد

، گام بـه گـام و   ینتملک اصول قرآ چاره اي ندارند باید در این سنت دربارة
  .به تدریج پیش بروند
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کـاري   »هـیچ «ماقبـل    فیزیـک و نجـوم بـا   « :عصر ایران مـی پرسـد  
  .»ندارند؟

و فیزیک با هیچ چیزي نیست که با طبیعت مرتبط باشد « :پاسخ استاد
ما هـر  . هم براي فیزیکدان ها مهم است »هیچ«قبل از . او کاري نداشته باشد

مگـر اینکـه   . بدهیم، ماقبل آن هم برایمان اهمیت دارد »هیچ«تعریفی که از 
 ،فاقد زمان بوده است؛ یعنی با آفـرینش کیهـان از هـیچ    »هیچ«بگوییم ماقبل 

  .»وجود آمده است  زمان هم به
فرمودیـد نـه مـاده اسـت و نـه      » هیچ«تی که در تعریف وق -1 :بررسی

  : زیرا. انرژي، دقیقاً آن را از زمانمندي خارج کردید
  . ماده منهاي ماده= ماده منهاي زمان

  .انرژي منهاي انرژي= و همچنین است انرژي منهاي زمان
  .زمان منهاي زمان= زمان منهاي ماده و انرژي: و برعکس

ـ   آبعد از : پس سـلب  » هـیچ «ودن و انـرژي بـودن را از آن   ن کـه مـاده ب
  .کردید، دیگر هر تعریفی دربارة آن بدهید، داراي زمان نخواهد بود

ند نیست و نمی تواند باشـد، یعنـی   به هیچوجه زمانم» هیچ«بنابر این آن 
و  اما در عین حال هم فیزیـک و هـم جنـاب عـالی    . امر فیزیکی نیست کی

  .همه احکام صادر فرمودید اش این فیزیکدان، درباره به عنوان دیگران
و در این جا ثابت می شود که آنچـه در اول مصـاحبه فرمودیـد    

» من به عنوان فیزیکدان نمی توانم دربارة وجود خدا سخن بگـویم «
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فرمودید فیزیک در اثبات و نفی موضوع غیر فیزیکی، خنثـی  «و یا 
  .است متناقضدقیقاً » هیچ«با این فرمایش تان دربارة این » است

و به همین دلیل عرض کردم آن سخنان شما در آب و هواي قرن هفده و 
است و گفتمان علمی نیست، بل عکس العمل برخـی از اهـل علـم در     هجده

برابر کلیساي فاقد علم و مانع علم، و نیز در برابـر انجیـل فاقـد علـم و مـانع      
ر رفتـار بـود   علم، بود؛ یعنی عکس العمل بود نه عمل، واکنش رفتاري در براب

  .نه کنش علمی
هر چیزي که با طبیعت مـرتبط باشـد فیزیـک بـا آن     : درست است -2

و خودتان ثابت کردید که الزم نیست طرفین این ارتباط هـر  . سروکار دارد
و بـر  . چیز فیزیکی نیست» هیچ«دو فیزیکی باشند، زیرا توضیح دادم که آن 

  .تزمانمند هم نیس» هیچ«بیان شما افزودم که آن 
 آن فیزیک می تواند با غیر فیزیک مرتبط باشد همان طور کـه بـا  : پس

  .ارتباط دارد» هیچ«
ما هر تعریفی از هـیچ بـدهیم، مـا    «فرمودید  :»هیچ«قبل آن ما ماا -3

فاقـد  » هـیچ «مگر اینکه بگوئیم مـا قبـل   . قبل آن هم براي مان اهمیت دارد
  .»زمان بوده است

فاقـد زمـان   » هـیچ «شـما خـود آن   عرض کردم که مطابق عین فرمـایش  
پس چیز فاقد زمان نیز براي . است، و این یک بدیهی در دانش فیزیک است

  .فیزیک و براي شما اهمیت دارد
) و هر فیزیکدان دیگر به عنـوان فیزیکـدان  (اما شما به عنوان فیزیکدان 
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کـه بـا   » هـیچ «زیـرا بـا آن   . هـم بپردازیـد   »هیچ«آن  11می توانید به ما قبل
  .»مرتبط مرتبط، مرتبط است«و . ک مرتبط است سروکار داریدفیزی

آن . تولید می شود» هیچ«ماده از انرژي به وجود می آید، و انرژي از آن 
خـدا مـی   نیز فعل یک فاعل فاقد زمان است که ما بـه آن  » هیچ فاقد زمان«

نیـز   اینشـتین و خـداي نیـوتن و   . امر خدا، فعل خدا اسـت » هیچ«آن . گوئیم
  .خداست نه خداي کلیسا همین

فیزیـک در افـق   : و این است مراد از آن چه مکرر عرض کـردم 
بـا وجـود خـدا و    » رابطـه وجـودي  «باالتر رابطۀ بس قوي و اساساً 

و این، در افق باالتر اساسـی تـرین مسـئله و    . اثبات وجود خدا دارد
واالترین ثمرة فیزیک اسـت و لـذا قـرآن ایـن همـه در فیزیـک و       

  .ی بحث می کندکیهان شناس
  .البته در این جا نیز به آن شرمندگی که پیشتر گفتم، اعتراف می کنم

را با خـداي انجیـل   ) ع(عزیز من و سرور من، نه خداي قرآن و اهل بیت
و مبشّرین  کلیسا را با انجیل) ع(و کلیسا یکی بگیرید، و نه قرآن و اهل بیت

  .مسیحیت یکسان بدانید
خـداي کلیسـا، هـم سـزاوار و هـم حقیـق        براي یک فیزیکدان، کفر بر
  .خداي اسالم تشیعی انکار نه. است، بل عین علم و دانش است

زمان هـم  » هیچ«با آفرینش کیهان از آن : بلی کامالً درست است که -4
                                                   

 .ی است نه اصطالح زمانیبتتقدم ر» ما قبل«مراد از  11
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این موضوع را در کتاب ها و مقاله هاي مـذکور شـرح   . به وجود آمده است
  .داده ام

فرمودنـد  » هـیچ «در معرّفی  سؤال پیشاستاد در پاسخ  :»انبیتشپ«و اما 
. »این میدان تولید انرژي می کند و واقعیتی فیزیکی در پشت آن وجود دارد«

هم بـراي فیزیکـدان هـا مهـم     » قبل از هیچ« و در پاسخ سؤال دیگر فرمودند
  .»است، ما قبل آن هم براي مان اهمیت دارد

شـده  » هـیچ «و روشن شد که خود آن چیز موجـود کـه نـامش    
در پشـت آن  «پس چگونه آنچه . ست، یک موجود فیزیکی نیستا

حضرت استاد بـه   !؟!آن است، فیزیکی می شود» ما قبل«و » قرار دارد
  . مسئلۀ به این بدیهی توجه نمی کند

یک چیز فیزیکـی  » میدان ویژة تولید انرژي«بنابر این روشن شد که این 
و همـان،  . کی نیسـت نیست و آنچه در پشت آن و ما قبل آن است نیز فیزی

  .خدا و خالق فیزیک و جهان فیزیکی است
ببینید؛ دانش فیزیک با چه وضوح و به چه روند زیبا و دلنشین 

و دانشمند فیزیک اگر دچـار آفتـی    .علمی، وجود خدا را اثبات می کند
إِنَّمـا  «: نباشد همان می شود که قرآن مدال اول خدا شناسی را به او می دهد

» العلمـاء «و دانشمند تجربی را در رأس هرم  .»ه منْ عباده الْعلَماءیخْشَى اللَّ
  .همان طور که در اوایل این جزوه به شرح رفت. قرار می دهد

قرآن در حالی که اولین مدال را به  :هشدارِ قرآن به دانشمند تجربی



  103در بررسی مصاحبۀ استاد   
 

یک هشدار جدي نیز به دانشمندان ) که به شرح رفت(عالم تجربی می دهد 
ه  «: هد، می گویدمی د عـنْها فَأَتْبلَخَ منا فَانْسآیات ناهأَ الَّذي آتَینَب هِملَیاتْلُ ع و

و لَو شئْنا لَرَفَعناه بِها و لکنَّه أَخْلَد إِلَى الْأَرضِ  -الشَّیطانُ فَکانَ منَ الْغاوینَ
واهه عاتَّب کس را که آیـات خـود   و بر مردم بازگو کن سرگذشت آن  :»...و

دور ) از کـانون جـان خـود   (را به او دادیم، لیکن او آن ها را ماننـد پوسـت   
و اگـر مـی    -.در نتیجه، شیطان در پی او افتاد، و از مغبـون هـا گشـت   . کرد

خواستیم، بینش او را به وسیلۀ همین آیات به افق هاي باال می بـردیم لـیکن   
 176و  175آیه هـاي  . (یروي کرداو خود به زمین چسبید و از هواي نفس پ

  ).سورة اعراف
بدیهی است آنچـه  . پوست اندازي مار) مثالً(مانند . پوست انداخت: لغت

از  می اندازد، چیزي از وجـودش بـوده لـیکن   مار به صورت پوست از خود 
دانشـمندي  . اول به درون وجود او تعلق نداشته، پوست بود که انداختـه شـد  

ابطـۀ پوسـتی باشـد بهـرة متـین و مانـدگار از آن       که رابطه اش با دانـش، ر 
و دانـش در کـانون    ،نخواهد داشت، دانشش یک قیافۀ برونی است بـراي او 

وجود و شخصیت او ننشسته اسـت و ماننـد پوسـت، جـداي از ذات او مـی      
  .گردد

و چنـین دانشـمندي مغبـون    . و شیطان مشـتري چنـین دانشـمندي اسـت    
وجـودي خـودش را از دسـت داده     است، کـه ارزشـمندترین نعمـت   ) غاوي(

  .است
اصرار داشت که نگـاه و  : مصرانه به زمین چسبید :»أَخْلَد إِلَى الْأَرضِ«
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  .، نرودعلمی بینشش به سوي افق هاي باالتر
اگر می خواستیم او را با همان آیات که دانـش   :»و لَو شئْنا لَرَفَعناه بِها«

چرا نخواستیم؟ چون او . اي باال می بردیمآن ها را به او داده بودیم، به افق ه
  .خود به زمین چسبید و خودش نخواست

دربارة تفسیر این آیه در متون تفسیري افسانه اي آورده انـد کـه    :توجه
منشأ آن تمیم داري کابالیست و یهودیانی مانند کعب االحبـار کابالیسـت و   

  .وهب بن منبه است
و بـه  (به علماي تجربی می دهـد   همان قرآن که باالترین ارزش علمی را

  .می دهد به آنان ، چنین اخطار و هشداري هم)شرح رفت
بـراي فیزیکـدان هـا و     »خـدا «االن مفهـوم  « :عصر ایران مـی پرسـد  

  .»منجمان تا چه حد زنده است؟
  .»این یک امر کامالً شخصی است« :پاسخ استاد

و  »قد زمـان هیچ فا«اما خودتان به عنوان یک فیزیکدان به آن  :بررسی
  .رسیدید، نه به عنوان امر کامالً شخصی »پشتیبان آن«

ممکن است شما آمـار بگیریـد و بگوییـد فـالن     « :استاد ادامه می دهد
نیچـر هـر چنـد     ۀدرصد دانشمندان به خدا اعتقاد دارند یا ندارند؛ مثالً مجل

 -نتایج آمارگیري چند سال پـیش ایـن مجلـه   . کند وقت یکبار این کار را می
پیشـگان    انـش مطالعـاتی اش، د  ۀکه االن درست به خاطر ندارم کـه جامعـ  

داد که در قیاس بـا صـد سـال پـیش، درصـد       نشان می  -انگلستان بود یا دنیا
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  .»پیشگانی که به خدا اعتقاد ندارند، افزایش یافته است  دانش
جاي تاسف است؛ حضرت استاد طوري بـه نیچـر تمسـک     -1 :بررسی

نیچر در این گونه آمارها کـه آمارهـاي   . ی منزل استمی کند که گوئی وح
، دروغگوترین، سیاسـی تـرین و مـامورترین    تجربی اجتماعی هستند نه علمی

  .مجلّه است
با اساتید متعددي صحبت کـرده  ). چند بار(من هم به اروپا سفر کرده ام 

 ام، اتفاقاً این موضوع یکی از اصلی ترین چیزي بود که به دنبـالش بـودم، نـه   
تنها آمار ملحدان رو به افزایش نیست بل بـه شـدت رو بـه افـول اسـت در      

حتی یک دانشمند ملحد هم پیدا کرد، آن هم الحاد حدي که نمی توان به را
  .نه در وجود خدا» ربوبیت«در 

که با وجود اعتقـاد دارویـن   (شاید در زیست شناسی یک فردي پیدا شود 
کمی دربـاره اش تحقیـق مـی شـود،      ملحد باشد، وقتی »ربوبیت«در  )به خدا

معلوم می گردد که الحاد او برخاسته از اندیشۀ علمی او نیست، منشأ عقـدة  
  .و همچنین دربارة علماي فیزیک و غیره. روانی دارد

گفتمان یک ساعته اي با یکی از آنان، معلوم شد کـه چـون دختـر     در و
ش کـرده و  بـه او خیانـت کـرده؛ رهـای     ،عمویش در عشق و زندگی همسري

دیگري را بر او ترجیح داده، آقاي دانشمند بـا خداونـد مشـکل پیـدا کـرده      
اگر این گونه افـراد را   .اگر خدائی وجود داشت این چنین نمی شد: است که

بـه ویـژه   (کنار بگذاریم، حتی یک نفر هـم پیـدا نمـی کنیـد کـه دانشـمند       
  .ربوبیت حتی در. و ملحد باشد) کیهان شناسی باشد دانشمند فیزیک و
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جهان عموماً و بویژه دانش و دانشمند در جهان، همگـی بـه سـرعت رو    
اگر نیچـر   و. د و نیچر آمار معکوس می دهدنی روم به سوي اعتقاد به خدا

بگوید آمار دانشمندانی که یکشنبه و یا هیچوقت به کلیسا نمی روند رو بـه  
  . افزایش است، شاید درست باشد
دهد که در قـرآن و پیـام هـاي علمـی قـرآن       استاد ما به خود اجازه می
) شان فرمودنـد  مصاحبه اینهمان طور که در (تردید کند، بل آن را رد کند 

 )این مجلّـۀ کابالیسـتی  (اما به خود اجازه نمی دهد ذره اي در آمار نیچر 
وقتی براي قـرآن شناسـی صـرف نکـرده      هرگز در حالی که(!!!). تردید کند

  .است
کـه آنـان در    آنچه من در اروپا یافتم این است :مهم سیک موضوع ب

محیط علمی نیز سیاست را فراموش نمی کنند، آنان از اعتقـاد مسـلمانان بـه    
دانشجویان و دانشـمندان  زیرا بدیهی است که اگر . خدا، به شدت می ترسند

به خداوند معتقد باشند بی تردید به خداي قرآن معتقد خواهند شد  مسلمان
کلیسا زیرا خداي کلیسا را خود آنان در اصـل نمـی پذیرنـد تـا     نه به خداي 

و در این صـورت سـروري و آقـائی کـه بـر      . چه رسد به دانشمندان مسلمان
  .جهان دارند در معرض خطر قرار می گیرد

نیز دانشمند و دانشجوي مسلمان، توجه نمی کنـد کـه    و از جانب دیگر
ر نتیجه برخی تحت تأثیر آنان آنان کدام خدا و کدام دین را رد می کنند، د

  .قرار می گیرند
بحثی داشتم بـاالخره   می کردبا دانشجوي ایرانی که در کمبریج تحصیل 
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به این نتیجه رسیدیم که خداي اهل دانش اروپا غیر از خدائی است که دیـن  
گفـتم نگـو ادیـان،    . را به کار مـی بـرد  » ادیان«آقاي دانشجو واژه . می گوید

  .اسالم ندارند آنان که شناختی از گو دین مسیحیت،ب
  .عده اي از آنان سال ها دربارة اسالم تحقیق کرده اند: گفت
سـال دربـارة حضـرت     40ماسـینیون  «دکتـر شـریعتی مـی گویـد     : گفتم

ماسینیون بهتر می دانست کـه یـک زنـی کـه     . »تحقیق کرده است) ع(فاطمه
اشت و نه چیزي سال عمر کرده آن هم در محیطی که نه دانشگاه د 18فقط 

سال تحقیق باشد، بی تردید راه او و خـداي او نیـز    40سزاوار  ،شبیه مدرسه
غربیان، مـانع از اعتـراف بـه     ۀلجوجاناما تعصب، آن هم تعصب . حق است

آنان حتی در میان خودشان نیز دربارة هر چیز شـدیداً تعصـب   . حقایق است
تـا  . اختراع روس هـا اسـت  انگلیسی ها از سماور استفاده نکردند که . دارند

  .چه رسد که خدا و دین مسلمانان را بپذیرند
قصد اهانت ندارم، اما همگان می دانند که مراکـز علمـی غربـی کـامالً     

و ابلیس بنیانگذار و رهبر کابالیسـم بـه طـور کـامالً     . مراکز کابالیسم است
. نرفتدانسته و آگاهانه و در عین اعتقاد به خداوند، زیر بار حق و حقیقت 

  .و ابلیس دانشمندترین موجود است
مگر قرار است هر دانشمندي به دانش خود عمـل کنـد و در دنیـا هـیچ     

  .!؟عالم بال عمل نباشد
نه با تقلیـد از  » تحقیق گسترده است«درست است هر آماري محتاج  -2

  .نیچر که مدعی تحقیق باشد
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بـه همـان    (هاي جامعۀ علمی   االن اکثر چهره« :عصر ایران می پرسد
  .»به خدا اعتقاد ندارند؟) ها   معناي ساینتیست

توان با اطمینان چیزي در ایـن بـاره    اصالً نمی. هیچ معلوم نیست« :استاد
نظري در این باره منوط به انجـام تحقیقـی گسـترده اسـت،      هر اظهار. گفت

  .»معلوم باشد به چه معنی است »اعتقاد به خدا«که در آن باید عبارت 
بلـی  «: جناب پرسش کننده به استاد القاء می کنـد کـه بگویـد    :بررسی

اما حضرت اسـتاد زیـر بـار آن    » اکثر چهره هاي علمی به خدا اعتقاد ندارند
  .نمی رود و بیش از آنچه قبالً گفته، با آقاي پرسشگر همگام نمی شود

ریچارد داوکینـز در یکـی از سـخنرانی هـایش خطـاب بـه       « :می پرسد
ایـن ممکـن    پیشه هستید و بنابر  گفت شما همه دانش یحاضرین در جلسه م

  .»است ده درصدتان به خدا اعتقاد داشته باشید
امـا  . ولی او این حرف را در جمع خاصی بیان کرده است« :پاسخ استاد

پیشه داریم و باید از ایـن یـک میلیـون      ما در دنیا بیش از یک میلیون دانش
  .»نفر آمارگیري کنیم

پرسشگر همه جا را گشته آماري براي ملحدان پیدا  جناب -1 :بررسی
متمسک شده کـه خـود    ،ی یک شخصننکرده، به جمله اي در ضمن سخنرا

  .آن شخص نیز آماري در اختیار ندارد
جلسه به وجود خدا معتقـد باشـند،    آن حاضران در ۀفرض کنید هم -2

گمـان   می کند، زیرا هر کـدام کسی از آنان به سخن آقاي ریچارد اعتراض ن
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  .د که یکی از آن ده درصد استمی کن
  .به قول استاد، ممکن است آن حاضران، اشخاص خاص بوده اند -3
اما از بیان استاد نیز معلوم نمی شود که مرادش این است کـه ممکـن    -4

که همان ده است تعداد معتقدین بیش از ده درصد باشد، یا مرادش این است 
  .کند درصد را نیز مضایقه

مباحث بعدي روشن خواهد شد که مراد داوکینز، عدم اعتقاد بـه   در -5
  .خداي کلیسا است

باوري دانشـمندان علـوم    شما هیچ آمار دقیقی از میزان خدا« :می پرسد
  .»طبیعی کشورهاي پیشرفته ندارید؟

ـ   :پاسخ استاد نیچـر   ۀآخرین آمارگیري در این زمینه، همان آمـار مجل
از پنجاه درصـد از ساینتیسـت هـا بـه خـدا       داد بیش بوده است که نشان می

چـه   ازو دقیقـاً   دید که نشریه نیچر از چه گروهیالبته باید . اعتقاد نداشتند
  .»کشورهایی آمار گرفته است

آمـار   کـه  معلـوم نیسـت   و سخن اسـتاد . باز هم آمار نیچر -1 :بررسی
  .واقعی را کمتر از آن، احتمال می دهد یا بیشتر

. شورهاي پیشرفته هیچ کسی به خدا معتقد نیسـت بر فرض که در ک -2
مسـئلۀ بـس مهـم     ةیا تحریک جوانان به تقلید دربـار ! این دلیل علمی است؟

جـز تحریـک حـس    » پیشـرفته «و به کار گیري لفـظ  ! ؟!خدا و خدا شناسی
  تقلید، معنائی دارد؟ 

به نظر شما چرا با پیشرفت علم اعتقاد به خدا هـم در بـین   « :می پرسد
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  .»دان در حال کمرنگ شدن است؟دانشمن
آقایان تا این جاي مصاحبه تنها یـک آمـار    :نگاهی به ساختار سؤال

از نیچر دادند که عدم اعتقاد به خدا در میان دانشمندان رو به افزایش اسـت  
کـه  ) با صرفنظر از آنچه دربارة دروغگوئی نیچر در امور اجتماعی بیان شد(

» امی افزایش عدم اعتقاد با پیشرفت علـم همگ«حتی بر اساس همان آمار نیز 
این رابطه را جناب پرسشگر از پیش خودش درست کـرده و بـه طـور    . نبود

چـه کسـی، کـدام منبعـی گفتـه اسـت بـا        . به زبان مـی آورد » ارسال مسلّم«
  .پیشرفت علم اعتقاد به خدا هم کمرنگ می شود

حـادي از  آقاي پرسشگر با این ساختار کالمی یک دور نماي سرتاسـر ال 
جهان غرب نشان می دهد و به ذهن جوانـان و دانشـجویان ایرانـی الحـاد را     

مـورد امضـاي وجـدان    ! براستی چنین رفتاري منصـفانه اسـت؟  . القاء می کند
در صدد است براي این هدف نامشروع خود تاییدیه اي از زبان استاد ! است؟

  .بگیرد اما تا حدودي موفق نمی شود
ما باید این آمار را از الیه هاي مختلـف اجتمـاعی    ببنیید« :پاسخ استاد

حدس من ایـن  . میزان اعتقاد مردم عادي هم تحقیق کنیم ةمثالً دربار. بگیریم
 است که درصد افراد نامعتقد بـه خـدا در بـین مـردم عـادي بـیش از دانـش       

  .»تر بوده است  اعتقادي در بین مردم عادي سریع  یعنی رشد بی. پیشگان باشد 
استاد که هاوکینگ را نکـوهش مـی کـرد کـه خـارج از       -1 :بررسی

رشتۀ تخصصی خود حرف می زند، خود وارد مباحث امور اجتماعی شـده و  
پس چرا آن همه نکـوهش و حتـی   . خارج از تخصص خودش حرف می زند
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  ؟ خواند دغلبازو او را  سرکوبی را بار هاوکینگ کرد
ع قطع و یقین شما چـه  ، در این موضو»من حدس می زنم«می فرماید  -2

بـا چـه تکیـه گـاه علمـی      ! ؟»حـدس شـما  «ارزش علمی دارد، تا چه رسد به 
ذهـن جوانـان را   » حدس«تخصصی، چنین حدسی را می زنید؟ آیا می توان با 

  تخریب کرد؟ 
چیسـت؟ توجـه کنیـد    » بی اعتقادي در بین مـردم عـادي  «مرادتان از  -3

اسـت، نـه بـی    » اعتقادي به خـدا بی «آنچه از شما در متن سؤال پرسیده شده 
اعتقادي به احکام کلیسا که فاقد هر نوع علم و علمیت بل ضد مبـانی علمـی   

  .است
مردم در اثر رشـد فکـري هـر روز    : تیک واقعیت در جهان غرب هس

یش از پیش به نواقص و کمبودهاي کلیسا پی می برنـد و احکـام کلیسـا را    ب
همه حتی دست از کلیسا هم بر نمـی  با این . از صافی می گذرانند) باصطالح(

دارند، این همه کلیساهاي با عظمت با پول هاي همان مردم عـادي اداره مـی   
  .همین مردم عادي در سفرهاي پاپ استقبال میلیونی می کنند. شوند

در چهار کشـور اروپـا بـه درون کلیسـاهاي متعـدد و مختلـف رفتـه و        
حضرت استاد، » حدسِ«ز این تحقیقات گسترده و عمیق کرده ام، هیچ اثري ا

ـ ندیدم بل برعکس مردم جامعۀ غرب به سرعت به سوي دین برمـی گرد  د، ن
ظـاهراً اسـتاد قـدمی بـه طـرف      . لیکن با آن صافی گذاشتن که عرض کـردم 

کلیساها نرفته است و تنها تحت تاثیر سخنان دوستان و آشنایان خـود قـرار   
  .گرفته است
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دانشـجویان لطـف کـرده و در     در یکی از ایـن کشـورها هشـت نفـر از    
که در این جـا نیـز از لطـف    (تحقیق امور اجتماعی به من کمک می کردند 

برخـی از مـا پـنج    : ، وقتی که از سفر برمی گشتم گفتند)شان تشکر می کنم
امـا در ایـن چنـد روز    . سال و برخی هفت سال است که در این جـا هسـتیم  

  .ماهیت این جامعه را شناختیم
ت که برخی ها اگـر بیسـت سـال هـم در اروپـا زنـدگی       واقعیت این اس

و نمی بینند . کنند، غیر از محدوده اي از ظواهر، چیزي را دریافت نمی کنند
نیست، با این فرق که در  جاهاي دیگرکه دین در اروپا هرگز ضعیف تر از 

حتـی در رابطـۀ   (اسـت و در روابـط اجتمـاعی    » امر فردي«آن جا دین یک 
و همین نیز در این دهه هـاي اخیـر   . حضور فرازي ندارد) زمیان دو دولت نی

کـه جـرج بـوش پسـر      اسـت  و با تکیه بر همین تحول. در حال تحول است
بوش ماننـد برخـی از   . جنگ صلیبی از نو شروع شده است: رسماً اعالم کرد

مسؤالن ما نیست کـه هـر چـه بـه دهـانش آمـد بگویـد؛ گفتارهـاي او را         
گفتار او محصول حـدود  . ه شناسان تنظیم می کنندپیشاپیش مجمعی از جامع

سـخن نمـی گوینـد و    » حـدس «جامعه شناس است که بر اسـاس   000/400
  .یافته هاي تخصصی شان است

یکی از خوبی هاي جامعۀ غربی این است که هر کسی در دایرة کار  -4
و  ا هر کسی با هر رشته اي، با تخصـص در جامعۀ م. خودش سخن می گوید

معنـی چهـار آیـه از     نه در حالی که. دربارة دین حرف می زند ،بی تخصص
با تخیالت و می داند و نه اطالعی از تفاوت ادیان مختلف دارد، و  را قرآن
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خود، به این مردم و جوانان و دانشجویان نسـخه   حدسیات ذهنیات
. در اصول و فروع دین شـده انـد   خصصتو م» دین شناس«همگان  .می پیچد

حتـی آشـپزي نیازمنـد    (روز جهـان، تخصصـی را الزم دارد   هر چیزي در ام
و نیز تولید کـود حیـوانی محتـاج    . مدرك کارشناسی، کارشناسی ارشد است

تنها چیزي که همگان می توانند بدون کوچکترین معلومـاتی  ) تخصص است
  .در آن اظهار نظر کنند، دین است

بر اسـاس  ، سپس »حدس من این است«حضرت استاد ابتدا می فرماید  -5
رشـد بـی اعتقـادي در بـین مـردم      «به نتیجۀ قطعی می رسد که » حدس«این 

  !!!!است اما نتیجه قطعی است» حدس«پایه . »عادي سریع تر بوده است
بنابراین، این امر ربطی به علم ندارد بلکه « :استاد در ادامه می فرماید

  .»یک پدیدة اجتماعی است
د فیزیکدان کیهان شناس ما، عالوه بـر  که استا(!) این افتخار ما است: بلی

از قدیم . ، پدیده شناس پدیده هاي اجتماعی هم هست»یپدیده شناسی کیهان«
اما نشـنیده بـودیم   » کار زمین را ساختیم و به آسمان پرداختیم«شنیده بودیم 

  .»کار آسمان را ساختیم و به زمین پرداختیم«که 
مگـان دیـن شناسـی و    بیماري و مرض بزرگ جامعۀ ما این است کـه ه 

  .جامعه شناسی  می کنند
داشـته   ی تواند در چند رشـتۀ متفـاوت تخصـص   درست است یک فرد م

باشد، اما اوالً استاد محترم ما چنین است؟ ثانیاً در آغاز مصاحبه اعالم شـده  
  .که به عنوان استاد فیزیک و نجوم مصاحبه می کند
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ز این حیث متفاوت از البته اوضاع هر کشوري ا« :در ادامه می فرماید
  .»کشورهاي دیگر است

بلی این کامالً درست است؛ مثالً جامعۀ سوئد بی اعتناترین جامعه اسـت  
نیـافتم  ) دانشمند یا عوام(اما من در آن جا نیز حتی یک نفر . نسبت به کلیسا

 فطري انسان است و قـوي » خدا درکی«اساساً . که منکر وجود خداوند باشد
شاید کسی وجود خودش را انکار کنـد، امـا هـیچ    . است »خود درکی«از  تر

همـان طـور کـه سوفسـطائیان در     . انسانی ذاتاً نمی تواند خدا را انکـار کنـد  
واقعیت داشتن جهان تشکیک بل آن را خیال می دانستند اما وجود خـدا را  

  .انکار نمی کردند
 سـت ا ترین کشـور دنیـا   مثالً آمریکا االن پیشرفته« :سپس می فرماید
هـا بـه خـدا اعتقـاد      دهد که هشتاد درصد آمریکـایی  اما تحقیقات نشان می

  . »دارند
این آمار در جایگاه خودش درست است؛ آن بیسـت درصـد کـه اعتقـاد     

واالّ همـان طـور   . ندارند، به خدائی که کلیسا تعریف می کند، اعتقاد ندارند
ود خـدا را  که گفته شد هیچ کسی و هیچ انسانی نتوانسته و نمـی توانـد وجـ   

مـارکس مـاده را اَزلـی و ابـدي مـی      . انکار کند و نکرده است حتی مارکس
یعنی مجموعـۀ جهـان و کائنـات را ازلـی و ابـدي مـی دانـد و همـان         . داند

. خداي اوسـت » بسیار يواحد داراي اندام ها«مجموعۀ جهان به عنوان یک 
کـه  دقیقاً مانند صوفیان ما که خـداي شـان مجموعـه همـۀ کائنـات اسـت       

  .نامیده می شود» وحدت موجود«
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اگر دین همان است که کلیسا . مارکس می گوید دین افیون جامعه است
  .در زمان مارکس تعریف می کرد، براستی افیون جامعه است

یـک  ) که ید طوالنی در اجتماعیات داشت(در ژنو با مرحوم جمال زاده 
در اروپا زیسـتم   در این مدت طوالنی که: گفتگوي دو ساعته داشتم می گفت

کـه   حتی یک نفر نیافتم که خواسته اي از خداوند نداشته باشد، اما کسـانی 
بر علیه خدا نیز حرف می زنند کـم نیسـتند؛    با وجود اعتقادشان به خداوند

خانمی هفته اي یکبار می آید و به نظافت خانۀ من می رسد، روزي بـه مـن   
این گونه رفتـار  . نمی شنود گفت فالنی خدا گوش ندارد چون خواستۀ من را

  .با خداوند در میان دانشمندان شان نیز یافت می شود
وقتی یک ایرانی غیر محقق این قبیل سخنان را می شنود گمان مـی کنـد   

  .که گوینده اعتقادي به خدا ندارد
احتماالً در جهان سوم هم اوضاع بـه همـین شـکل    « :استاد می فرماید

  .»است
ا مبلی ما جهان سومی هستی چـرا بـا تکیـه بـر      اوالً: معلـوم نیسـت   ، امـ

هر سخنی » احتماالً«حرف می زنند؟ هر کس می تواند با تکیه بر » احتماالً«
سـزاوار  » احتماالً«با تکیه بر  :ثانیاً. بزند اي را دربارة هر فرد و هر جامعه

آن هـم از  ! است دربارة اساسی ترین باورهـاي یـک جامعـه سـخن گفـت؟     
مگر دین مردم یک کاالي بـی صـاحب   ! نشمندي و استادي؟موضع دانش و دا

در ایـن مسـئلۀ بـس    ! ؟-است که بدینگونه مورد بی اعتنائی قـرار مـی گیـرد   
مثل ایـن کـه الزم اسـت ماهـا بـه       ؟-سزا است یا ناسزا؟» فلّه گوئی«بزرگ 
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  .روانپزشک مراجعه کنیم تا منشأ و انگیزه هاي فلّه گوئی مان را بشناسیم
  .»اما در مردم اروپا عدم اعتقاد به خدا بیشتر است« :می فرماید

زیرا مردان بـا همتـی کـه    . این مقایسه میان اروپا و امریکا درست است
ود اقیانوس را با قایق ها پیمودند و به امریکا رفتند، ژن مردانگی را نیز با خـ 

ح زنان امریکائی هم به نـوعی بـوي مردانـه    رو: ظریفی می گفت. برده بودند
  .بوي زنانه می دهد به نوعی هد، و روح مردان فرانسوي هممی د

نیسـت، بـه محـور    » اعتقـاد بـه خـدا   «اما همین تفاوت نیـز بـه محـور    
  .همان طور که از جمال زاده نقل کردم. است» رابطه با خدا«چگونگی 

ایـن عامـل اصـلی در ایـن جـا فقـط پیشـرفته بـودن          بنابر« :می فرماید
  .»هم مهم است کشورها نیست بلکه نوع کشور

یعنی پیشرفته بودن عامل عدم اعتقاد به خـدا اسـت امـا در     -1 :بررسی
  .کنارش نوع کشور هم مهم است

را » عدم اعتقاد به خدا«و  »پیشرفت«این آقاي پرسشگر و حضرت استاد 
ملزوم قطعی می دانند و به ذهن مخاطب به طور ارسـال مسـلّم القـاء     -الزم

هاوکینگ را نکوهش کردند در حالی کـه او   حضرات آن همه. می فرمایند
تخصصی اش، چنین ابراز نظرهـاي بـس بـی     ۀهرگز در سخنان خارج از رشت

به زبـان نیـاورده   ) که از یک دانشمند کامالً بعید است(دلیل و بس بی مهابا 
  .و اینگونه به برقرار کردن مالزمه هاي بی دلیل نپرداخته است

علم و دانش، و اعتقاد بـه خداونـد، مالزمـۀ    اتفاقاً از دیدگاه قرآن، میان 
 کـه  و اشتباه حضرات در این است که توجه نمـی کننـد  . محکم وجود دارد
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مـی بیننـد، میـان پیشـرفت      که آن مالزمه میان پیشرفت علم و بی اعتقادي،
و بـه  . علم و آئین کلیسا است، نه میان پیشرفت علم و اعتقاد به وجود خـدا 

مـی  » توضیح واضحات«ت که احساس می کنم به حدي این مسئله واضح اس
  .پردازم

سـئوال مـن   . شما مردم عادي را کنار بگذاریـد « :عصر ایران می پرسد
این بود چرا بی دینی در جهان فعلی در مقایسه با صد سال پـیش بیشـتر شـده    

  .»است؟
شما مردم عادي را کنار بگذاریـد، زیـرا    -1 :نگاهی به ساختار سؤال

ر در این مصاحبه القاء بـه ذهـن دانشـجویان اسـت نـه      هدف جناب پرسشگ
  .مطابق خواستۀ خودش بسازد آنان را و در صدد است ذهن. مردم عادي

امروز، در مقایسه با صد سال پیش، را چگونه و بیشتر شدن بی دینی  -2
با کدام دلیل مسلّم گرفته و ارسال مسلّم می کنیـد؟ قضـیه بـرعکس اسـت و     

ی دینـی صـد سـال    رعت به سوي دین برگشته و از بجامعه هاي جهانی به س
کـه  . مـی گـردد   بر از دین خرافی به دین علمی و علمی ترپیش بر می گردد، 

  .در این اوراق به شرح رفت
اعتقـاد و عـدم   «چیست؟ گفتگوي شما بـه محـور   » بی دینی«مراد از  -3

؟ بـی  بود، چگونه و چرا به تعبیر عـامتر و شـاملتر لغزیدیـد   » اعتقاد به خدا
و » دو خـدائی «و » سـه خـدائی  «و » اقـانیم سـازي  «دینی به معنی انزجار از 

. هست، رو به فزونی است... که در مسیحیت، هندو، بودائی و» چند خدائی«
اما دینداري به همراه بازنگري ها در همه جاي دنیا به سرعت در پیشـرفت  
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سـنگاپور کـه   (این واقعیت را در مسافرت به هند، مالزي و سـنگاپور  . است
نیـز بـا تحقیقـات گسـترده بـه دسـت       ) کثافتخانه و کاروان سراي دنیا است

و این روند را که در اروپا دقیقاً مشاهده کرده بودم، در این کشـورها  . آوردم
  .نیز مشاهده کردم

لیکن اگر کسی به جامعه هاي دیگر سفر کند و اهـل تحقیـق نباشـد، او    
  .و فواحش را خواهد دیدفقط تبلیغات گستردة بی بندوباري 

دوست من که متولد یکی از شهرهاي کوچک آذربایجان  :یک داستان
حقـوق   ۀدر رشـت  1335دبیرستان را تمام کـردم و در سـال   : است، می گفت

به همراه برادر بزرگم به تهران آمدیم تا در دانشگاه تهران ثبـت  . قبول شدم
تبریـز   ۀدر مسـافرخان  اتوبوس در نیمه هاي شب به تهـران رسـید،  . نام کنم

واقع در خیابان سپه آن روز، خوابیدیم پس از ساعتی با صداي اذان مسجد از 
چه خبره؟ چه شده؟ : گفت. خواب پریدم، با اضطراب برادرم را بیدار کردم

مگر تا حال صـداي اذان نشـنیده   : مگر صداي اذان را نمی شنوي؟ گفتگفتم 
و فرامـوش کـرده اي کـه مـا در      مثل این که خواب آلوده هسـتی : اي؟ گفتم

خیلـی از  : برادرم نگاه تحقیـر آمیـزي بـه مـن کـرد و گفـت      . تهران هستیم
  .مرحله پرتی

افرادي مثل من، آنچه از تهران شنیده بـودیم ترانـه   : این دوست می گفت
از کاباره ها و فاحشـه خانـه    میخانه ها، و از هاي رادیو و خبرهائی بود که

و . مان می کـردم در تهـران خبـري از دیـن نیسـت     ها به ما می رسید، من گ
خودم را آماده کرده بودم تا آن چند سال تحصـیل در تهـران را بـا محیطـی     
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عمیـق   نمی دانستم که دین تهران قوي تـر و  کامالً ضد دین، هماهنگ کنم و
  .تر از دین شهر ما است

 تبرخی ها این چنین اند و مانند این دوست محترم مـن تنهـا منفیـا   : بلی
  .به نظر و فکرشان می رسد اروپا

نقش تـاریخی مـذهب در اروپـا    « :اما پاسخ استاد محترم و گرانقدر
گریزي در اروپا خیلی زیـاد   االن درصد کلیسا. در این جا اهمیت زیادي دارد

همزمان با نقش تاریخی و سلطۀ کلیسا در اروپا، علم هم رشـد کـرد و   . است
ایـن جـدال در   . و دین در اروپا شـد رشد علم موجب شکل گیري جدال علم 

گیرد و مردم از منافع علم  وقتی چنین جدالی شکل می. آمریکا شکل نگرفت
مـورد   در. کند شوند، طبیعی است که بی اعتقادي مذهبی رشد می هم آگاه می

  کشورهاي اسالمی بسیار زود است
 دانم پنجاه سال دیگـر ایرانیـان چگونـه فکـر     من نمی. نظر بکنیم اظهار 

  .»این بسیار بستگی دارد به نقش دین در جامعۀ فعلی ما. بکنند
سطر آخر را جدا آوردم و  دو این که مشاهده می کنید که -1 :بررسی
ندادم، همان طور است که در چـاپ خـود عصـر ایـران      ندپیو یبه سطر قبل

آقاي پرسشگر یا ادیتور و مصحح و یا هر کـس دیگـر بـه ایـن     ظاهراً . است
در کشـورهاي اسـالمی   «رده که سخن اسـتاد معنـی دهـد کـه     صورت در آو

  .و شاید صرفاً یک نقص تایپی است. »هنوز زود است مردم آگاه شوند
چرا و به چه علت میان علم و دین، جدال در گرفـت؟ شـما کـه بـه      -2

ایـن  (!). جد و با قاطعیت دانشمندانه فرمودید علم کاري با خدا و دین ندارد
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  ست؟همه تناقض براي چی
با هر چیزي کار دارد یا ) بماهو علم(پس معلوم می شود که علم 

  .که شرح مالزمه ها گذشت. مستقیم و یا بالمالزمه
در آن  چرا این جدال در امریکا شکل نگرفت؟ براي این که امریکـا  -3
نه علم داشت و نـه رشـد   ) به قول ویل دورانت در کتاب لذات فلسفه( زمان
  .علمی
پرچم رسـوائی  » دادگاه هاي انگیزاسیون«چیزي به نام این جدال که  -4

کلیسا است، هم یک واقعیت تاریخی است و هم یک سـخن کـامالً صـحیح    
اما همان طور که به شرح رفت جدال میان علم و کلیسـاي فاقـد علـم    . است

بل ضد علم است، نه جدال میان اعتقاد به وجود خدا و علم، و بـدیهی اسـت   
رف، هر دو طرف دچار افراط می گردنـد و منطـق از   در مجادله میان دو ط

کار می افتد، گـاهی افـرادي از دانشـمندان جـان بـه لـب شـده و در برابـر         
و گرنـه  . ما به خداي شما نیز اعتقاد نـداریم : زورگوئی هاي کلیسا می گفتند

  .اگر محققانه بنگرید کسی وجود خدا را انکار نکرده است
  .ن جدال بود، کامالً به خدا معتقد بودگالیله که خود از قربانیان ای

این بسیار بستگی دارد به نقـش دیـن در   «فرمایش استاد که می گوید  -5
در حـوزة   از یک جهت کـامالً درسـت اسـت؛ وقتـی کـه     » فعلی ما ۀجامع

را رد مـی کنـد و هشـدار    » دین علمی«مقدسۀ علمیه کتابی نوشته می شود و 
بـا وجـود آن همـه آیـات فـراوان و      ( می دهد که مبادا دین را علمـی کنیـد  

نمونه از آن ها را در  چند دعوت به علم می کنند و احادیث بس فراوان که
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هدیـه اي کـه قـرآن بـه دانشـمندان      «تحت عنوان  بویژه اوایل این مقاله
» تبیانـاً لکـل شـیئ   «آوردم، و سرتاسر قرآن علم اسـت و   »تجربی می دهد

  .سنده اي معرفی می کند، حتمی استجدال علم با دینی که چنین نوی) است
تخـیالت  و از جانب دیگر؛ وقتی که دیـن، قـرآن و مکتـب، بـر اسـاس      
العـی و  طارسطوئیات و بودائیات، تبیین شـود و طلبـه هـائی در سـطح بـاال ا     

سنخیتی با تبیین هاي اهل بیت نداشته باشند، و منبرها تریبـون فالنـی فـالن    
ا کرد، گشت و کهانـت هـا در جـاي    خواب را دید و فالنی فالن مکاشفه ر

  .کرامت قرار گرفت، نتیجه و نتایج این روند معلوم است
تصوف دیـن اسـالم   : پیدا شده که می گویند ها جریانی از برخی طلبه

را تلطیف کرده و بر جاذبۀ مردمی آن افزوده و خدمت بزرگـی بـه   
و بـه  به چه دلیلی : اما اوالً کسی از اینان نمی پرسد. دین کرده است

چه حقی دین اسالم را تلطیف می کنید؟ دیـن دسـتکاري شـده دیـن     
. نیست اگر شما دین لطیفتر می خواهیـد دنبـال دیـن دیگـر برویـد     

گرچه همین که می گوئید، دین دیگر است و به صراحت آن را بـه  
   اما چرا نام آن را اسالم و تشیع می گذارید؟. زبان می آورید

یت می اندازند، به این کارشان افتخار هـم  دین را تحریف کرده و از علم
  .می کنند

در ثانی؛ چـه در صـدي از مـردم شـیعه تصـوف را پذیرفتـه اسـت؟ تـا         
مجذوب خیالپردازي هاي تصوف شوند؟ این شما هستید که بـا دیـن و تشـیع    
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 دسـت  بازي کودکانه می کنیـد و اگـر از مریـد بـازي و خـود خـواهی هـا       
  .می ماندبردارید شیعه از آفات شما مصون 

اما فرمایش استاد از جهت دیگـر اشـکال دارد؛ کـه بـاز همـۀ ادیـان را       
  .با یک چوب می راند) باصطالح(

در این جا عام شـمول تـر   . بود» اعتقاد به وجود خدا«محور مصاحبه  -6
درست اسـت بـی دینـی بـه معنـی روي      . چرخیده» مذهب«شده و به محور 

  .و بازنگري می شود دگردانی از ارزش هاي کلیسا، پیشرفت دار
این تبیین شما براي رشد بی اعتقادي مذهبی در « :عصر ایران می پرسد

اما در پنجـاه سـال اخیـر کـه سـلطۀ      . قرون هفدهم تا بیستم کفایت می کند
اما ظاهراً در نیم قرن گذشـته نیـز عـدم    . کلیسا در غرب وجود نداشته است

سؤال مـن ایـن   . بیشتر شده استاعتقاد به خدا در بین دانشمندان علوم طبیعی 
  .»است که چرا چنین شده است؟
ظـاهراً جنـاب پرسشـگر دسـت بـردار       -1 :نگاهی به ساختار سؤال

نیست؛ از هر کوچه اي به سوي هـدف خـود مـی رود و بـا تکـرار بعـد از       
  .تکرار می کوشد که حکم الحاد دانشمندان را از زبان استاد بگیرد

د که جناب پرسشگر کامالً مـی دانـد کـه    از متن این سؤال بر می آی -2
سـرکوبی دانشـمندان   آب و هـواي دیگـر داشـته و     هجـده اوالً قرن هفده و 

کلیسا و خدا بـا تعریـف کلیسـا را     ،توسط کلیسا جریان داشته و دانشمندان
  .خدائی که علم و دانش به آن رهنمون است نه منکر می شدند،

ه و آن کوچه می چرخاند که با وجود این آگاهی، استاد را به این کوچ
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را با هر معنی و با هر تعریف، حتـی خـدائی کـه    » انکار وجود خدا«حکم 
  .علم و دانش آن را تعریف می کند، از زبان استاد دانشگاه شریف، بگیرد

مـی   هجـده را بی دلیل در کنـار قـرن هفـده و     20و  19و البته که قرن 
را یک جریان دائمـیِ همگـام    و این نیز به خاطر این است که الحاد. گذارد

با علم قلمداد کند که بلـی از روزي کـه علـم، علـم شـده منکـر خـدا بـوده         
  (!!!).است

اما استاد محترم با این که در موارد زیادي، جناب پرسشـگر را کامیـاب   
آن طور که او مـی خواهـد بـه قـالب او      را کرده، لیکن ماهی مورد نظر او

  .دهدنمی 
جلۀ نیچر متعلق به یک محدودة فرهنگـی خـاص   آمار م« :پاسخ استاد

 ایـن وظیفـۀ جامعـه   . طـور نیسـت   اما وضع جامعۀ علمی آمریکـا ایـن  . است

جامعه شناسـان همچنـین بایـد در    . شناسان است که در این باره تحقیق کنند
باره هم تحقیق کنند که درصد بی اعتقادي در بین مردم عادي بیشتر شده   این

ولـی  . کنند که دانشمندان ضد دین هسـتند  مردم فکر می .یا در بین دانشمندان
گونه نیستند؟ امروزه در سوئد کلیساهاي زیادي متروك  مگر مردم اروپا این

یعنی هزینـۀ  . گونه اي که نگهداري آنها هم مشکل شده است مانده است؛ به
شود؛ زیرا ظاهراً تعداد مردم  نگهداري این کلیساها از طرف مردم تأمین نمی

حاال باید در این باره تحقیق کـرد  . قد به دین در سوئد چندان زیاد نیستمعت
اعتقادي در بین دانشمندان سوئدي هم به همـین انـدازه بـوده      که آیا رشد بی

است؟ تحقیق در این باره و بررسی علل آن، چنانکـه گفـتم، وظیفـۀ جامعـه     
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  .»شناسان است
اد به مجلۀ نیچـر را  جاي تشکر است که استاد به عدم اعتم -1 :بررسی

  .در این مسئله بازگوئی می کند) که خود قبالً به آن تمسک کرده بود(
ا  . از پاسخ به اصل سـؤال پرسشـگر، تـا حـدودي طفـره مـی رود       -2 امـ

اشکاالت متن پرسش را همچنان باقی می گذارد تا آن همه ارسال مسلّم کـه  
ن از یک دانشـمند  و ای. پرسشگر بدون دلیل آورده است، سرجاي خود بماند

زیرا مـی بایسـت مـتن سـؤال را     . که در مقام مصاحبه است، پسندیده نیست
  .تصحیح می کرد و سپس به آن جواب می داد

اي کاش در جواب پرسش هاي پیش نیز، موضوعات مربوط به امور  -3
با این کـه خـودش   . اجتماعی را به جامعه شناسان واگذار می کرد که نکرد

ینگ را نکوهش کرد که چرا خارج از تخصـص خـود   به طور مکرر هاوک
  .حرف می زند

مردم فکر می کنند که دانشمندان ضـد  «به عبارت استاد توجه کنید  -4
  .»ولی مگر مردم اروپا این گونه نیستند؟. دین هستند

حضرت استاد در این عبارت می گوید نه فقط دانشمندان بـل کـه همـۀ    
توجـه  ین فرمایش استاد بـه نکـات زیـر    دربارة ا. مردم اروپا ضد دین هستند

  : کنید
استاد محترم چگونه این سخن هنگفت را بـه زبـان مـی آورد کـه      :الف

دانشمندان ضد دین هسـتند؟ آیـا ایـن چنـین هنگفـت گـوئی سـزاوار یـک         
  !؟!دانشمند است
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، پـس  »باید جامعه شناسان در این امور نظر دهنـد «شما که فرمودید  :ب
را صادر کردید که مردم اروپا ضد دیـن هسـتند؟   چرا این حکم بس سنگین 

  و اساسی جامعه شناسان نیست؟  یآیا این یک کار اصل
اعتراف دارد  در این سخنش که حضرت استاد این بیان استاد دیدیمدر  :ج

پـس مـردم   . با هزینۀ مردم اداره می شود )غیر از سوئد( که کلیساهاي اروپا
کلیساهاي با آن عظمت، با آن همـه   اروپا چگونه ضد دین هستند که هزینۀ

کارکنان، باغ و بستان، که تنها هزینۀ نگه داري ساختمان هاي شـان، سـر از   
مبالغ هنگفت در می آورد که هزینه صد مسجد معادل هزینۀ فالن کلیسـاي  

  .، نمی شود....ریش وتانگلیس یا فرانسه یا ا
  !پس مردم اروپا چگونه ضد دین هستند؟

تناقض در فرمایشات استاد ما هست؟ گویا یـک رقـابتی   چرا این همه  :د
میــان ضــمیر خودآگــاه و ضــمیر ناخودآگــاه اســتاد مــا، وجــود دارد و در   

  .فرمایشات شان گاهی آن و گاهی این، سبقت می گیرد
آنچه استاد محترم از اوضـاع جامعـۀ سـوئد فرمـوده اسـت کـامالً        :هـ 

نـی جامعـۀ سـوئد تحقیـق     درومن زمانی در ظواهر و نیز امور . درست است
تــا  17/1/1366از تــاریخ (کــرده ام و بخشــی از آن را روزنامــۀ اطالعــات 

  .به صورت سلسله مقاالت چاپ کرده است) 12/2/1366
  :در این جا چند مطلب مهم را دربارة سوئد توضیح می دهم

جریـان  جامعۀ سوئد زمانی به عنوان موش آزمایشگاهی، در برنامۀ  -1
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) یـان فراماسونیسـم اسـت   اخۀ شناخته شدة رسـمی آن جر که ش( کابالیسم
نوع ویژه اي از جامعۀ مورد نظرشان را در سوئد پیاده کردند . 12قرار گرفت

که نتیجۀ آزمایش آن طور که آنان می خواستند نبود؛ به وضوح دیدنـد کـه   
به طوري که سوئد به شدت با . چنین وضعیتی نسل جامعه را ساقط می کند

و به رو شد؛ زن ها از بـارداري و فرزنـد زائـی خـودداري     کمبود جمعیت ر
عروس از فلیپین و جاهاي دیگر وارد کرد تا فرزنـد   000/20دولت . کردند

امـا آن هـا نیـز وقتـی کـه در شـرایط       . بزایند و کمبود جمعیت جبران شود
کابالیسـت هـا و   . سوئد قرار گرفتند از تولید فرزند خودداري کردند ۀجامع

اگر با این گونه ره آوردهاي آزمایشی خودشان رو به رو نمـی   فراماسون ها
امـا از سـقوط   . شدند، همه جاي اروپـا را بـه آن وضـعیت در مـی آوردنـد     

ســقوطی کــه هنــوز هــم کشــورهاي . جمعیــت اروپــا بــه شــدت ترســیدند
و آثـار آن در دیگـر   . اسکاندیناوي در بحرانی ترین شرایط، به آن گرفتارند

  .هود استجوامع اروپا نیز مش
اما کدام عقل، کدام علم و کدام دلیل، اجازه می دهد که یک  -2

و یا ! را به حساب دانش و دانشمندان، بگذاریم؟» برنامۀ کابالیستی«
بـراي جامعـۀ    یمردم بـدبخت سـوئد را در انتخـاب چنـین اوضـاع     

  !خودشان، مستقل و داراي اختیار بدانیم؟
کابالیسـم   ۀان، تحـت سـلط  لیکن این درست است که برخی از دانشـمند 
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وجـود  ) ابلـیس (قرار دارند که صد البته آنان نیز مانند بنیانگـذار کابالیسـم   
  .می کنند که ابلیس کامالً به وجود خدا معتقد استنخدا را انکار 

اگر از بینش تعدادي از غرب زدگان ایرانی خودمان، صرفنظر کنـیم   -3
ه سؤاالت من در سوئد جـواب  به قول آن خانم دانشمند امور اجتماعی که ب(

مردم سـوئد  ) اطالعات به اشاره رفته است ۀمی داد و در آن مقاالت روزنام
  .به ویژه زنان آن جامعه بدبخت ترین مردم دنیا هستند

بل اکثریت شـان،  . نیستند» ضد دین«با این همه همان مردم سوئد نیز  -4
، از زمین تا آسمان فـرق  بودن بی اعتنائی با ضد. نسبت به دین بی اعتنا هستند

  .دارد
مشکل شده است، یعنـی هزینـه   ] کلیساها[نگه داري آن ها «عبارت  :و

، همان است که اسـتاد  »نگهداري این کلیساها از طرف مردم تأمین نمی شود
هنگفت کلیسـاها را،   ۀاعتراف دارد در دیگر کشورهاي اروپا آن همه هزین

  .زندمردم اروپا به میل و شوق خود، می پردا
کـه هرگـز چنـین    (مردم همۀ اروپا بی دین باشـند   ،وانگهی بر فرض :ز

آنان نسبت به مسیحیت که فاقد هـر  ) نیست، تا چه رسد که ضد دین باشند
و هـر  . نوع علم و تبیین است بل ضد علم و دانش است، بی اعتنائی می کننـد 

 چـرا جنـاب  . مردمی حق دارد با چنان دینی بـر خـورد منفـی داشـته باشـد     
پرسشگر و حضرت استاد کلّی گوئی کرده و بی دینی، بل ضـد دیـن بـودن را    

  !؟!به ذهن دانشجویان القاء می کنند
که هرگز چنـین نیسـت   (حتی بر فرض ضد دین بودن مردم اروپا : و نیز
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، این چه ربطی به اعتقـاد یـا انکـار وجـود     )حتی در سوئد، که به شرح رفت
مذهب با عدم اعتقـاد بـه وجـود خـدا،     مگر عدم اعتقاد به یک  !خدا دارد؟
  یکی است؟

 مبه ویژه کابالیسـت هـا وسـران کابالیسـ    ( همگان، و هر انسان می داند
که ابلیس نیز بـه وجـود خـدا معتقـد     ) بهتر می دانند و تصریح هم می کنند

و کفـر او،  . است و بهترین خداشناس و متخصص ترین کس در توحید اسـت 
  . 13يکفر تمرّد است نه کفر اعتقاد

) با بر افتادن پرده هاي کابالیسـم و فراماسونیسـم  (امروز که این واقعیت 
براي همگان روشن شده، آیا تنها جناب پرسشگر و استاد ما از ایـن واقعیـت   

بـر مـی    هجـده غفلت کرده و جوانان این جامعه را به عصـر قـرن هفـده و    
  ؟-گردانند

جویان مـا  جوانـان و دانشـ  . ابلیس وجود خدا را انکار نمی کنـد 
  !وجود خدا را انکار کنند؟

به نظر شـما، هاوکینـگ در سـخنان اخیـرش     « :عصر ایران می پرسد
  .»خدا را انکار کرده است یا خلقت عالم از سوي خدا را؟

اگر در سخن او دقیق شویم، باید بگوییم که خلقت عـالم  « :پاسخ استاد
زنـد،   ف را مـی اما وقتی که کسی این حـر . از سوي خدا را انکار کرده است

اگر خدا این عـالم را خلـق نکـرده، پـس چـه      . کند در واقع خدا را انکار می
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  .»چیز را خلق کرده است؟
ایـن هـم کوچـۀ    . جناب پرسشگر دست بـردار نیسـت  : بلی -1 :بررسی

  .دیگر
یـک  » الوهیـت «این مسئله پیشتر نیز توضیح داده شـده کـه مبحـث     -2

مـردم باسـواد    ۀو همـ . دیگریک موضوع » ربوبیت«موضوع است و مبحث 
ظـاهراً ایـن فقـط جنـاب     . آشـنا هسـتند   ،جهان با این دو موضـوع متفـاوت  

  .پرسشگر و حضرت استاد محترم است که با این مسائل، آشنائی ندارند
نـه وجـود   . بی چاره هاوکینگ ربوبیت را انکار می کند، نه الوهیت را

  .خدا را
ده، پـس چـه چیـز را خلـق     اگر خدا این عالم را خلق نکـر «: می فرماید

آخر عزیز من، هاوکینگ کی و کجا در سخنان اخیرش گفته . »کرده است؟
پـس چـه چیـز را    : که خداوند این عالم را خلق نکرده است؟ تا شما بپرسید

  .خلق کرده است
بگویم که حضرت استاد مغالطه می فرمایـد، یـا بگـویم    : چه عرض کنم

درنیافته است، هـر دو سـزاوار   حضرت استاد حتی معنی سخن هاوکنیگ را 
پـس چـه   . نیسـت  هم مبتدي يیک دانشمند نیست، بل سزاوار یک دانشجو

  .عرض کنم
توان گفت خدا امکان هایی را خلـق   می« :جناب پرسشگر می پرسد

تواند عـالمی خـاص شـکل بگیـرد یـا       کرده است که از دل آن امکان ها می
  .»شکل نگیرد
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ویژه در تشیع معتقد   ما به. است این حرف، حرف درستی« :پاسخ استاد
مـثالً  . واسـطه بـوده اسـت     نیستیم که خلق عالم از سوي خداوند الزامـاً بـی  

در . کاریم، ولی سبز شدن درخت مصداق خلقت خدا اسـت  درخت را ما می
ایـن   بنـابر . وجود آورده است تا درخت را بکارد  این مثال، خدا انسان را به

ما، امکاناتی را خلق کرده که از دل آنها عـالم  توان گفت خدا، به قول ش  می
تواند بگوید منظور من از آن جمله   هاوکینگ هم می. توانسته پدید آید  می

این است اما اگر شخصیت هاوکینگ را در نظر بگیریم، باید بگویم که بـه  
نظر من، او خواسته است حرفی بزند که مردم فکر کنند خدا وجود نـدارد  

  .»ه شود و او هم نفعش را ببردو جنجالی آفرید
حرفـی  «ظاهراً در این عبارت اشکال چـاپی وجـود دارد و    -1 :بررسی

اما من به حکـم وظیفـه، همـین مـتن     . چاپ شده است» حرفی بزند«، »نزند
زیرا در هر دو صـوت فـرق مهمـی پـیش     . تایپ شده را صحیح تلقی می کنم

  .نمی آید
از تشـیع آورد و از فضـاي    با تشکر از این که حضـرت اسـتاد نـامی    -2

امـا  . دنیاي غرب و تفکرات آن چنانی خارج شده و سري بـه تشـیع هـم زد   
هسـتی  «زیـرا ایـن سـخن در    . ایشان باز از تخصص خود خـارج شـده اسـت   

، بدینگونه کـه ایشـان بیـان فرمـوده     »شناخت رابطۀ خدا با خلق«و » شناسی
یعنی شیعه اعم . اندیشد حتی عوام شیعه هم اینگونه نمی. اند، در تشیع نیست

قضـائی  «فاً همچنـان کـه صـر   . نیسـت » قَـدري انـدیش  «از دانشمند و عـوام،  
حتی یک کشاورز . معتقد است» امر بین امرین« شیعه به. هم نیست» اندیش
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» علـت الزم «در کاشتن درخت، فعل و کار و فعالیت خـود را  بی سواد شیعه 
نار آن، خواسـت خـدا را هـم    می داند و به شدت فعالیت می کند، اما در ک

  .دخیل می داند
  : قرآن نیز می گوید خدا دو نوع کار دارد

 قوانین طبیعـی  با یعنی(خداوند این جهان را بر اساس قدرها  :قدرها -1
  .آفریده است) و جریان علت و معلول و فرمول هاي علمی

  .در کنار جریان قدرها، جریان قضا نیز حضور دارد :قضاها -2
بر اساس قضا بوده نـه بـر اسـاس    » ایجاد مادة اولیۀ جهان«که به طوري 

و همچنین تولید مستمرّ انـرژي بکـر و بـدوي در آن میـدان کـه آن را       .قدر
  .با قضا تولید می شود نه با قدر. نامیدند» هیچ«

براي شرح علمی و توضیح بیشتر این موضوع بزرگ و بـس مهـم و بـس    
بنابر ایـن،  . در سایت بینش نو »دادو دست خ«عظیم، رجوع کنید به کتاب 

پس چرا در موضـوع  . وضوع کامالً و دقیقاً از تخصص استاد خارج استماین 
  د؟ ند، به سخن گوئی می پردازنبه این اهمیت که هیچ دسترسی به آن ندار

. »منظور من هـم همـین اسـت   «وقتی که هاوکینگ می تواند بگوید  -3
  !و می دهد؟چرا حضرت استاد معنی دیگري به سخن ا

بلی استاد در بیـان نظـر شخصـی خـود آزاد     . »به نظر من«می فرماید  -4
اسـتاد   یاما در این برگ ها به شـرح رفـت کـه ایـن نظرهـاي شخصـ      . است

  .صحیح نیست
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هاوکینگ چه دلیلی در اثبات خلـق نشـدن عـالم از سـوي     « :می پرسد
  .»خدا ارائه کرده است؟

  .»مطلقاً دلیلی ندارد. دلیلی ارائه نکرده است« :پاسخ استاد
اساساً هاوکینگ چنین سخنی نگفته اسـت تـا دلیلـی بـراي آن      :بررسی

بیاورد؛ این دو بزرگوار دادگاهی تشکیل داده اند هم مـتهم مـی کننـد و هـم     
جرم را به گردن هاوکینگ می گذارند و هم محکوم می کنند کـه حـرف   

  .بی دلیل گفته است
را انکار نکـرده،  ) یۀ جهان از ناحیۀ خدایعنی ایجاد اول(را » الوهیت«او 

و  .انکـار مـی کنـد   ) یعنی مدیریت جهان از ناحیۀ خـدا را (را » ربوبیت«او 
منظورش این است که جهان بر اساس قوانین و قدرها و علـت معلـول، اداره   

  .می شود و در این روند نیازي به خدا ندارد
سالۀ غربیان در سـرقت  سنت هزار «البته نظر به این که او عالوه بر آن 

، اسیر دست کابالیست ها هم هست، ممکن است فردا اصـل  »علوم مسلمانان
  .الوهیت را نیز انکار کند

به نظر شما سخنان هاوکینگ دربارة خدا و زندگی پس از « :می پرسد
  .»آید مرگ، سخنان عامیانه اي است که از دهان یک فرد خاص بیرون می

. این سخن به منظور خاص هم بیان شده است ضمناً. دقیقاً« :پاسخ استاد
گـاهی یـک   . یعنی هاوکینگ قصـد روشـنگري و هـدایت مـردم را نـدارد     

حـاال فـارغ از   . زند به قصد روشـنگري   فیلسوف یا یک ریاضیدان حرفی می
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امـا هاوکینـگ چنـین قصـدي هـم      . اینکه حرفش درست باشد یـا نادرسـت  
  .»ندارد

زیـرا  . ت، اما با قصد و هدف معینگفتار هاوکینگ عوامانه اس :بررسی
کـه  (علم، نظریۀ علمی، جریان علمی در غرب اگر از هر جهـت آزاد باشـد   

، از یک جهت همیشه کنتـرل مـی شـود؛ و آن کنتـرل کامـل سـلطۀ       )نیست
  .کابالیسم است

و (علم در جهان غرب مجبور اسـت کـه اصـول کابالیسـم     : با بیان دیگر
را ثابــت کنــد، دیگــر  »معــاد«اگــر علــم . را در هــم نریــزد) فراماسونیسـم 

  .جایگاهی براي کابالیسم نمی ماند
کابـاال و  «صفحه اي  700کتاب  ،براي معرفی و شرح ماهیت کابالیسم

را تقدیم کرده ام و نمی توانم همۀ آن را در این جا از نـو   »پایان تاریخش
را مـی   زیـر  ، اشارةتنها به تاکتیک کابالیسم در چگونگی کنترل علم. بیاورم

  :مآور
هم ) جهانی جامعۀ از خود ابلیس تا سر کرده گان مدیریت(سران کاباال 

به وجود خدا معتقد هستند و هم به خلقت جهان از ناحیه خداونـد، و هـم   
و در کنـار ایـن باورهـا و ایمـان هـا، بـه       . به مدیریت جهان از ناحیۀ خـدا 

و بـر  . اسـت  ز دادهدرستی معتقدند که خداوند براي شان اراده و اختیـار نیـ  
کفر دو نـوع  . می ورزند» کفر تمرّدي«اساس همان اراده و مختار بودن شان، 

  . کفر جاهالنه و کفر متمرّدانه: است
بشـري   ۀاما ابلیس و کابالیست ها، نمی خواهند دیگـران و بدنـۀ جامعـ   
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لذا سعی شان بـر  . کفر تمرّدي بورزند، زیرا می دانند که این غیر ممکن است
براي این . ست که مردم جهان را در شرك و کفر جاهالنه نگه بدارنداین ا

مبـدأ جهـان و   هدف تاکتیک شان این است که نگذارند علم و دانـش بـه   
و در این بین بیش از همه فیزیک و کیهان شناسی . بپردازد سرانجام جهان

 زیرا این دو دانش قاطع ترین برهان ها و روشنترین دلیـل . را کنترل می کنند
و به همین دلیل نیز قرآن دربـارة  . ها را بر اثبات مبدأ و معاد می آورند

کـه   .توحید و معاد بیش از هر علمی به این دو دانش پرداخته اسـت 
  . قبالً به اشاره گذشت

است؛ یعنی فلسـفه   »فلسفۀ مؤخّر«فیزیک و کیهان شناسی منشأ اصلی 
متاسـفانه تـا   . اره گذشـت یشتر به اشپاي که از علم بر می خیزد که این نیز 

کـه بـه نظـر     »فلسـفۀ مقـدم  «امروز مباحث توحید و معاد را از دریچـۀ  
) اعم از تجربی و انسـانی (طرفدارانش باید منشأ همۀ علوم باشد و همۀ علوم 

و ابلـیس و کابالیسـم نیـز همـین فلسـفه را      . ، نگریسـته انـد  از آن بر خیزند
  .نداشته و ندارد ه ايجیتزیرا غیر از تخیالت ن. دوست دارند

شخصـیت  ) به ویژه فیزیک و کیهـان شناسـی  (کابالیسم براي کنترل علم 
سـخنان نادرسـت را کـه بـر      گاهی هاي معروف علمی را وادار می کند که

خالف یافته هاي علمی شان است، به زبان بیاورند و در میـان مـردم پخـش    
را ابـزار   و می دانند وقتی که شخصیت هاي نامـدار چنـین نظریـه هـا    . شود

کنند، دون پایگان علمی، و نیز آنـان کـه اداي دانـش و روشـنفکري در مـی      



  135در بررسی مصاحبۀ استاد   
 

از این قبیل است انکـار ربوبیـت    .آورند، آن نظریه ها را ترویج خواهند داد
  .از زبان هاوکینگ

خوشبختانه اکثریت قریب به اتفاق شخصیت هاي بـزرگ ایـن دو علـم،    
ود خـدا، زیـر بـار خواسـتۀ     تا حدودي و دسـتکم در اعـالم اعتقـاد بـه وجـ     

که خود ابلیس هـم بـه    همان طور که پیشتر به شرح رفت(کابالیسم نرفتند 
  : معموالً سکوت کردند، به دالیل زیر معادلیکن دربارة ). خدا معتقد است

، و دیگر ادیان به آنان معرفی مـی شـد  معادي که از ناحیۀ مسیحیت  -1
در متن قـرآن و تبیـین هـاي اهـل      اسالم که حتی معاد. کامالً غیر علمی بود

) ص(کامالً و دقیقاً علمـی بیـان شـده، از همـان روز رحلـت پیـامبر      ) ع(بیت
و معـاد علمـی   . محبوس و مهجور شد و کابالیسم بـر مسـلمانان مسـلط شـد    

  .14قرآن، در قالب و ماهیت کامالً غیر علمی، ارائه شد
یده بـود تـا   فیزیک و کیهان شناسی، دربارة معاد به بلوغ خـود نرسـ   -2

آن طور که دربارة توحید با استقالل علمی به خدائی (بتواند دربارة معاد نیز 
  .به معاد علمی نیز برسد) که با خداي مسیحیت کامالً فرق دارد رسیده بود

 ،»جهـان بـه کجـا مـی رود    «فیزیک و کیهان شناسی دربارة این کـه  
موضوع » باض جهانانق«و » انبساط جهان«مانده بود و غوغاي پر سروصداي 

  . فکر و اندیشه بود
و نسخه هاي چاپی آن » تبیین جهان و انسان«با نشر جزوه هاي تدریسی 

                                                   
 .»کاباال و پایان تاریخش«ین مطلب نیز رجوع کنید به مباحث آخر کتاب براي ا 14
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که حتی به دانشگاه هاي متعدد جهان از جمله دانشگاه کمبـریج کـه سـتاد    (
گرچه (ثابت شد که گسترش جهان انبساطی نیست  )جناب هاوکینگ است

ما گسترش کـل جهـان انبسـاطی و    انبساط و انقباض در درون جهان هست ا
و ایـن گسـترش   . بل که جهان می خورد و گسترش می یابد) بادکنکی نیست

 و و پاسخ جهان به کجا می رود و چگونه می رود، روشـن شـد،  . ابدي است
گرچـه فقـط   ( در ضمن آن زندگی پس از مرگ نیز از دیدگاه همین دو علم

  .تبیین شد )در کلیات
نفر دیگر، عکس العملی است در برابر کتـاب  تکاپوي هاوکینگ و چند 

کـه   ،»قرآن و نظام رشـته اي جهـان  «و کتاب  »تبیین جهان و انسان«
تا فیزیک و کیهان شناسی همچنـان دور  . تحت فشار کابالیسم انجام می یابد

  .از مسائل معاد بماند
می دانم که خوانندة این دفتر، از مشاهده این سخنان من تعجب می کند، 

که در این دنیاي وارونه که عالوه بر هر نوع وارونگـی، دیـن   (ع ندارم و توق
) براي شان وارونه معرفی و تفسـیر شـده اسـت   ) در علوم طبیعی(و قرآن نیز 

امـا خیلـی دور نیسـت آن روزي کـه     . کسی این گفتار من را کـامالً بپـذیرد  
دانشمندان این دو دانش عظیم و شیرین و خـدا جـو و بـزرگ عامـل هسـتی      

آن روز چـه  . ناسی، با نداي بس بلند حتی جزئیات معاد را نیز شرح دهنـد ش
  .يجهان زیبائی خواهد بود و چه انسان آگاه و سعادتمند

پیش از موعد و پیش از فرا رسیدن زمینۀ ایـن نظریـه،   : بلی درست است
اما همان موعد و زمینه نیز با اقداماتی از ایـن قبیـل، فـرا مـی     . سخن گفته ام
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  .راهم می گرددرسد و ف
ایمـان علمـی   ) ع(به استخراج هاي خودم از قرآن و تبیین هاي اهل بیـت 

کوچک است و نه مـال   ۀو ایمان دارم که این یافته ها نه هنر این طلب. دارم
می کوشـند   هماست که برخی از غربیان ) ع(قرآن و اهل بیت بل از آنِ. من

م ریختن نظام کابالیستی سعی می کنند از دره همآن ها را به سرقت برند و 
  .حاکم بر جهان در مقابل این اصول، پیشگیري کنند

این که می بینیـد   :یک اصل بزرگ و مهم تاریخی در زندگی بشر
از طرفی قرآن در هستی شناسی و توحید و معاد، به شدت بـر علـوم طبیعـی    

و از طرفـی علـوم    فیزیک و کیهان شناسی تکیـه مـی کنـد   به ویژه بر دانش 
و دست اندرکارانش در نظر مردم به نوعی سستی در عمل به احکـام   طبیعی

و استاد محترم ما از آن به انکار وجـود خـدا تعبیـر مـی      .دین، متهم هستند
این روند تاریخی شگفت به دلیل آن اسـت کـه علـوم طبیعـی از آغـاز      کند، 

تاریخ مورد نزاع جبرئیل و ابلیس بوده و هست، هرکـدام کوشـیده انـد کـه     
  .خود قرار دهند ۀان را به وسیلۀ آن در جهت خواستانس

فیزیکـی   ،جهان فیزیک و کیهان: قرآن و احادیث پیشاپیش گفته اند که
و . یعنی خداونـد جهـان را فیزیکمنـد، یعنـی زمانمنـد آفریـده اسـت       . است

و حرکـت بـه سـوي کمـال،      .زمانمندي یعنی ذات جهـان تدریجمنـد اسـت   
  . ویژگی ذاتی جهان است

. نی که انسان به یک بلوغ تکاملی کامل برسد، برد با ابلیس اسـت تا زما
خواستۀ جبرئیل توسط انسـان، تحقـق عینـی خواهـد      ،با فرا رسیدن آن بلوغ



  با دانشجویان فیزیک و کیهان شناسی  138
 

  . یافت
  .15و امروز تاریخ کابالیسم به پایان خود می رسد

  .»چرا؟ شما از کجا به قصد او پی برده اید؟« :عصر ایران می پرسد
اگر قصد روشنگري داشت، بـدون ابهـام حـرف    « :پاسخ استاد محترم

شناسـی، کـه فرضـاً      مثالً می گفت بر اساس مـدل اسـتاندارد کیهـان   . می زد
ماهواره دبلیومپ هم آن را تأیید کرده است، در این بحث خاص ما لزومـی  

تواند کارهاي دیگري در این عـالم   از خالقیت خداوند نمی بینیم اما خدا می
طور حرف زدن، گفته است مغز انسان شـبیه    جاي این ولی او به. کرده باشد

  .»شود کامپیوتر است و انسان با مرگ تمام می
ظاهراً جناب پرسشگر از این که حضرت استاد ایـن سـخن    -1 :بررسی

مخالف معاد هاوکینگ را غیر علمی می داند، خوشش نمی آید و با جـدیت  
  پی برده اید؟ ]غیر علمی او[چرا؟ شما از کجا به قصد : می پرسد

شـما بهتـر مـی دانیـد کـه      : به حضور استاد محترم عـرض مـی کـنم    -2
در کیهان شناسـی   )غیر از استاندارد استخراج شده از قرآن( استانداردي

و . براي این موضوع وجود ندارد تا هاوکینگ بر اساس آن سخنش را بگوید
رتبـاطی بـا ره   هر فیزیکدان و کیهان شناسی نیز می داند که این مسئله هیچ ا

یا باید بر اساس استاندارد پس هاوکینگ در این گفتار . آورد دبلیومپ ندارد
  .پخش پال گوئی قرآنی سخن بگوید و یا بپردازد به

                                                   
 .»کاباال و پایان تاریخش«شرح بیشتر در کتاب  15
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بـراي  : اما مگر مجبور است که پخش و پال بگویـد؟ شـما مـی فرمائیـد    
مـن   .تأمین هزینه هاي بیماریش مجبور است این گونـه حـرف هـا را بزنـد    

کنم براي مقابله با اصولی که از قرآن استخراج شده و به دانشـگاه   عرض می
  .به این گونه سخنگوئی می پردازد .16هاي معتبر دنیا ارسال شده است

دهـد کـه    تخصص هاوکینگ ایـن صـالحیت را بـه او مـی    « :می پرسد
  .»دربارة مغز انسان اظهار نظر کند؟

ي را بـه او نمـی   تخصص اش چنین اجـازه ا . به هیچ وجه« :پاسخ استاد
مغز انسان مطالعـه و تحقیـق    ةدهد و آثارش هم نشان نمی دهد که او دربار

  .»خاصی داشته است
ریچـارد داوکینـز در یکـی از سـخنرانی هـایش مـی گویـد        « :می پرسد

خدایی که دانشمندانی چون آلبرت اینشتین از آن دم می زدند، هیچ ربطی به 
ین را ملحدي می داند که صرفاً از مفهـوم  در واقع او اینشت. خداي ادیان ندارد

  . »نظر شما در این باره چیست؟. خدا استفاده می کند
این کالم داوکینز به خوبی نشان می دهـد کـه    -1 :ساختار متن سؤال

خود او نیز به خدا معتقد است، اما نه به خداي مسیحیت که پـدر عیسـی و   
ورات اسـت کـه بـا یعقـوب     ، و نه خداي ت...یکی از اقنوم هاي ثالثه است و

، اگـر داوکینـز   ...، و نه خداي هندو و نه خداي بودا و نه...کشتی می گیرد و
نه به خدائی که علـم وجـود او   . ملحد است به این گونه خدایان ملحد است

                                                   
 .تعدادي از آن دانشگاه ها به طور کتبی اعالم وصول کرده اند از آن جمله کمبریج 16
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  .را اثبات می کند
ویـژه  ظاهراً جناب پرسشگر بـراي ایـن کـه ایمـان مخاطبـان و بـه        -2

اینشتین را نیز به عوام فریبـی و خیانـت بـه     د،دانشجویان را دچار سستی کن
که امـروز در جامعـۀ مـا در     بل. نه چنین است. اندیشۀ علمی، متهم می کند

هدف این غوغا و بلبشوي سیاسی به ویژه در این هلهلۀ انتخاباتی مجلس نهم، 
و سـایت عزیـز    !شان را توجیه می کنـد؟  ۀبرخی سیاستمداران، وسیل

  .لیۀ سایت هاي سیاسی استعصر ایران در ردیف او
اینشـتین بـه   . اعتقاد به خدا با اعتقاد به مذهب فـرق دارد « :پاسخ استاد

خدا اعتقاد داشت اما اینکه خداي او چه جور خدایی است، موضوعی اسـت  
اینشتین که یهـودي بـود و از   . که هر کسی می تواند سخنی درباره آن بگوید

مذهبی داشت و به خدا معتقد  ۀابققوم یهود هم دفاع می کرد، خاستگاه و س
البته این حرف غیر از این است که بگوییم اینشتین پاي بند تمـام قواعـد   . بود

  .»مذهبی بود
هر کسی در هر جـاي دنیـا کـه متولـد شـده و مـی شـود،         -1 :بررسی

خاستگاه مذهبی دارد و این دلیل نمی شود کـه پـاي روي یافتـه هـاي علمـی      
باشد و خدا را با شخصـیت غیـر علمـی خـود     » دو شخصیته«خود بگذارد و 

گـاه هـاي   شتین و به ویژه که او در عصـر داد بپذیرد، به ویژه افرادي مثل این
اتفاقاً او در عصري . انگیزاسیون نبود که از روي تقیه به خداوند معتقد باشد

کـه در اول ایـن جـزوه بـه     » افراد سرگردان«در نظر آن (بود که انکار خدا 
  .برایش شهرت آور نیز بود) ر آن زمان کمیت بیشتري داشتندشرح رفت و د
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. دفاع او از یهودیت، براي او هیچ نقیصۀ علمـی محسـوب نمـی شـود     -2
ائیـت، هنـدو، بهتـر    دزیرا او به حق می دید که دین یهودي از مسـیحیت، بو 

کسـی هـم ماهیـت حقیقـی اسـالم را بـه او       . است و این یک واقعیت است
قتی این تـرجیح او نقیصـۀ علمـی بـراي او مـی بـود کـه        و. معرفی نکرده بود

صهیونیست باشد، گرچه برخی ها چنین اتهامی متوجه او می کنند کـه بـر   
  .استوار نیست یهیچ دلیل

آنچه برخی ها بـه   که مقصودم این است. مقصودم دفاع از اینشتین نیست
ر علـم کـاري بـا خـدا شناسـی نـدارد، و اگـ       «دانشجویان القاء می کنند کـه  

، یک القاء محـض و  »دانشمندي به خدا معتقد باشد یک اعتقاد علمی نیست
روحش و جـانش   و القاء کنندة این سخن یا. استنسبت به دانشمندان بهتان 

با روح و جان علم سنخیت نیافته و از ماهیت علم بیگانه است، و یـا اساسـاً   
  .عالم نیست

خـدائی اسـت،    امـا اینکـه خـداي او چـه جـور     «استاد مـی فرمایـد    -3
  .»دربارة آن بگوید سخنی موضوعی است که هر کس می تواند

خداي اینشتین خدائی است که دانـش فیزیـک و کیهـان    : عرض می کنم
وجـود او را  ) ل هاي مربوطه شرح دادمهمان طور که پیشتر با فرمو(ناسی ش

 ،و سزاوار نیست کـه اسـتاد محتـرم ماننـد جنـاب پرسشـگر      . ثابت می کند
بودن متهم کند که با شخصیت علمی اش کـاري  » دو شخصیته«را به اینشتین 

با مهمترین مسئله علمی نداشته باشد، و بـا شخصـیت عوامانـه اش بـه خـدا      
  .معتقد باشد
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فیزیـک، جهـان    علـم « کـه  بیان شد در آن مبحث» چه جوري«این  -4
فیزیک را شناسائی می کند و حکم می کند که جهان محدود است، پدیـده  

بیـان شـد کـه فیزیـک     » هـیچ « مبحـث و در . »پس پدید آورنده دارداست، 
، انرژي تولید می شود و ثابت مـی کنـد   »میدان خاص«اثبات می کند که از 

و دیگـر   .سـت و پشـتوانۀ آن نیـز فیزیکـی نیسـت     که آن میدان، فیزیکی نی
  .تکرار نمی کنم

  .»شما دلیلی دارید که اینشتین ملحد نبود؟« :عصر ایران می پرسد
وه چه قدر جنـاب پرسشـگر    :نگاهی به ساختار این پرسش کوتاه

باید به عرض دانشجویان عزیز برسانم که در ایـن عمـر نسـبتاً    ! ؟!اصرار دارد
ر محاوره اي دطوالنی که دارم، اینگونه سماجت در یک مصاحبه اي، حتی 

  .ندیده ام
  .»نوشته هاي اینشتین بهترین دلیل است« :پاسخ استاد

ولی داوکینز می گوید اینشتین مفهوم خـدا را در اشـاره بـه    « :می پرسد
نظر اینشـتین را   عظمت کیهان به کار می برد ولی خوانندة آثارش خداي مد

  .»عنوان خالق جهان می فهمد  به
ممکن اسـت ایـن طـور باشـد ولـی اینشـتین هـیچ وقـت         « :پاسخ استاد

گوید خدا  اً میکسی مثل واینبرگ صراحت. صراحتاً چنین چیزي نگفته است
واینبرگ ممکن است در توصیف وجهی از عالم، از سر عادت، . وجود ندارد

  .»از مفهوم خدا هم استفاده کند ولی اینشتین این طور نبود
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 .داوکینز دربارة اینشتین، چنین نظري داشته باشد ،بر فرض اوالً :بررسی
را رهـا  تا چه حد ارزش دارد که جنـاب پرسشـگر اجمـاع دانشـمندان      این

  ؟ -کرده و به آن چسبیده است
وحـدت  (=  »همـان معنـی عظمـت جهـان    «خدا به  ،خود داوکینز :ثانیاً

را انکار می کند؟ عرض کردم انسان نمی تواند وجود خدا را انکـار   )موجود
  !؟!شما توقع دارید داوکینز خداي کلیسا را بپذیرد. کند

عـالَم از مفهـوم خـدا    واینبرگ نیز وقتی که در توصیف وجهی از  :ثالثاً
بل او نیز به خدا معتقد است، لیکن نـه  . استفاده می کند، از سر عادت نیست

  .به خداي مسیحیت و یهودیت
به چه دلیل می فرمائید که یک دانشمند در کار علمی آن هم در  :رابعاً

؟ اگر قرار بـود  -از سر عادت سخن می گوید» توصیف علمی وجهی از عالَم«
د پیرو عادت باشـند، پـس چـه چیـزي بـراي معنـی دانـش و        دانش و دانشمن

  دانشمند، می ماند؟ 
می آید کـه او بـه خـداي خـالق      از کدام حرف اینشتین بر« :می پرسد

  .»عالم اعتقاد داشت؟
؟ خود -نگفتم که چنین سماجتی در عمرم ندیده ام :ساختار متن سؤال

، اعتقاد او به ینشتیناپرسشگر محترم خیلی بهتر می داند که معروفتر از علم 
  .خداوند است

ایـن سـخن    .»خدا تاس نمی اندازد«مثالً اینشتین می گوید « :پاسخ استاد
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  .»کسی است که ملحد نیست
محتـواي چنـد    ود که این تک جملـه، افزباید استاد محترم می  :بررسی

تکلیـف  » خدا تاس نمـی انـدازد  «این که . مجلد کتاب علمی را در خود دارد
از فیزیک دبیرستان تا باالترین افـق فیزیـک   (ل هاي فیزیک تک تک فرمو

  .را روشن می کند) کیهانی
  .»منظور اینشتین از این حرف دقیقاً چیست؟« :می پرسد

منظورش این است که در این عالم نظمی وجود دارد و این نظـم  « :استاد
اینشتین، بر خالف برخـی از فیزیکـدان هـا و زیسـت     . را خدا آفریده است

  .»وقت به صراحت خدا را انکار نکرد سان و یا حتی مردم، هیچشنا
البته باید بر فرمایش استاد افـزود کـه نظـم در نظـر یـک       -1 :بررسی

فیزیکدان خیلی دقیقتر، و در عین حال خیلی عظیم تر است؛ دقـت و عظمتـی   
که در جهان بینی یک فیزیکدان کیهان شناس است، بـا نظمـی کـه در نظـر     

و لـذا  . علمی است به همان میزان زمین و آسمان، فرق دارد دیگر رشته هاي
  .قرآن این همه اهمیت به این دانش داده است

» ملحـدان صـریح  «بـه عنـوان   » برخی از فیزیکدان ها«در بیان استاد  -2
بـه  ) داوکینز و واینبرگ نیـز (اما دیدیم که حتی آن دو نفر . قلمداد شده اند

د؛ آن چه انکار کـرده انـد خـداي کلیسـا     انکار وجود خدا تصریح نکرده ان
و اگر یکی دو تا کم سـواد عقـده اي دون پایـه بـه الحادشـان تصـریح       . است

  .کرده باشند، ربطی به علم فیزیک و کیهان شناسی ندارد
و بیان ایشان طوري است که گوئی در دانش و دانشمند، اصالت با الحـاد  
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  .است
ار بود زیسـت شناسـی بـه    ؛ اگر قر»زیست شناسان«همین طور است  -3

عنوان یک علم انکار خدا را نتیجه دهد، یا به قول حضرت استاد نسبت بـه  
در حالی . این مسئله خنثی باشد، باید پیش از همه، داروین به الحاد می رسید

یعنـی تشـعب و تکامـل    (یافتۀ مـن  : که او موحد ترین فرد است و می گوید
نظام دقیقی است که خـدا  ) نسفورمیسماصل ترا= انواع جانداران از همدیگر

در ایران، گروه محمـد علـی فروغـی فراماسـونر، جـوي      . آن را آفریده است
دانـش و دانشـمند، الحـاد را    «ساختند که در ذهن جامعه جاي گرفـت کـه   

اغتـرین ملحـد زیسـت    ددر نتیجـه  . »اقتضا می کنند و اصالت با الحـاد اسـت  
کـه هرگـز توجـه نکـرد آن چـه برخـی       ایرانی بود  ........شناس جناب دکتر

نـه  . زیست شناسان انکار می کنند خدائی است که کلیسا تعریـف مـی کنـد   
  .مطلق خدا

؛ کـدام مـردم؟ بحـث در اعتقـاد اسـت، نـه در       »حتی مـردم «عبارت  -4
بعضـی هـا بـه دالیـل مختلـف مصـداق آن تعبیـر        . اظهارات زبانی هر کـس 

نقـص شخصـیتی وانمـود مـی      بوده و هستند که با انگیزش هـاي » سرگردان«
و جلب توجه دیگران را بکننـد   کرده کنند که ملحد هستند، تا ابراز وجود

  .و بدین وسیله کمبودهاي شخصیتی خود را ترمیم کنند
و قرار نیست در یک بحث علمـی، اظهـارات ظـاهري و کـاذب برخـی      
افراد را مالك و حجت قرار دهیم؛ یـک مصـاحبۀ علمـی بایـد بـر اسـاس       

هـیچ انسـانی   : و همـان طـور کـه پیشـتر گفتـه شـد      . اصیل، باشد واقعیات
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حتی انکار وجود خـدا   .نتوانسته و نمی تواند وجود خدا را انکار کند
در این روند که استاد و بنده بحث می کنیم، نیز در آب و هواي قـرن هفـده   

است، نه امروز، که حال و هواي استاد محترم همان حـال و هـواي    هجدهو 
  .است »توضیح واضحات«است، و سخنان من در بینش امروزي  آن دو قرن

  .»ماکس پالنک چه معنایی از مفهوم خدا مراد می کرد؟« :می پرسد
البته شاید بـیش از اینشـتین هـم بـه     . او شبیه اینشتین بود« :پاسخ استاد
وقت رسـانه اي نشـد     اما پالنک، بر خالف اینشتین، هیچ. خدا اعتقاد داشت

در واقع ما در این زمینه بیشـتر از  . کمتري از زندگی او داریم و ما اطالعات
البتـه بایـد   . دانیم نه از زبان خـود پالنـک   پالنک می ةزبان دیگران دربار

. بیفزایم که رسانه اي شدن اینشتین از جنس رسانه اي شدن هاوکینگ نبـود 
ن بـه عـالوه، رسـانه اي شـد    . اینشتین باالجبار رسانه اي شد نـه بـه اختیـار   

  .»اینشتین موجب کاهش عیار علمی سخنان او نشد
  : ابتدا به دو اصل مهم دربارة هاوکینگ توجه فرمائید :بررسی

در این که هاوکینگ از اشـخاص سـرآمد دانـش فیزیـک و کیهـان       -1
  .شناسی است، کسی شک ندارد

  : زندگی علمی هاوکینگ دو دوره است -2
اتی که موجـب کـاهش عیـار    اظهار«دوره اي که اظهاراتی از سنخ : الف

  .نداشت» علمی باشد
و امروز همگان به ایـن  . دوره اي که به آن گونه اظهارات پرداخت: ب
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هـم کاهنـدة عیـار علمـی او مـی       گونه اظهارات او هم با دیدة ابهام آلـود و 
  .نگرند، از آن جمله استاد محترم ما

 چرا او در وضـعیت دورة دوم قـرار گرفـت و   : اما پرسش این است
به خاطر پـول و تـأمین   : استاد می فراید ارزش علمی خود را کاهش داد؟

  .هزینۀ بیماري خود
در این صورت باید تحول او از دورة اول بـه دورة دوم، بـا زمـان بیمـار     

در حـالی کـه او پـس از گذشـت سـال هـا از بیمـار        . شدنش، همزمان باشد
  .شدنش، دوره دوم را شروع کرده است

هـا شـده   نظر سال است که وارد این گونه اظهـار  دههجهاوکینگ دقیقاً 
است؛ یعنی دقیقاً زمانی که اصول استخراج شده از قـرآن، در اختیـار برخـی    

بـه سـرانجام   » آنـاتومی کیهـان شناسـی   «دانشمندان، قرار گرفت و باصطالح 
فیزیولـوژي  مانند آنـاتومی  . از علمیت افتاد) به قول هاوکینگ(خود رسید و 

  .و پزشکی
ینگ فداکاري می کند؛ فـداکاري بـراي جامعـه و ملّیـت اروپـائی      هاوک

براي اروپائیان که خودشان را مالک بال معارض علوم می داننـد و بـه   . خود
آن افتخار عظیم می کنند، خیلی سخت و سنگین اسـت کـه آنـاتومی کیهـان     

مثـل هاوکینـگ،    یخاصشلذا ا. شناسی با استخراج از قرآن، به سرانجام رسد
پادمانابان، می کوشند که آن اصول را باصطالح بومی سازي کـرده   تروك و

و دیگرانی نیز شروع کرده اند با یک . و از ره آوردهاي خودشان تلقی کنند
ـ  ج اصول قرآنی را تملک کنند، کـه روند فرسایشی به تدری اساسـی  « ۀمقال
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را بـراي پیشـگیري از ایـن برنامـۀ غیـر       »کیهان شناسـی  در اصولین رت
لیکن همان طـور کـه همگـان مـی داننـد      . ۀ غربیان کابالیست، نوشتممنصفان

غربیان هرگز از تملک اصول مذکور صرفنظر نخواهنـد کـرد زیـرا ایـن از     
  . آنان است» خود خواهی« خصلت هاي اساسیِ

همـان  (اگر این ماجرا در زمان اینشتین رخ می داد، مجبورش می کردند 
عـرض  . فتار هاوکینگ را داشته باشدهمین ر) باالجبار: طور که استاد گفت

  .کردم توقع ندارم که همگان این سخنان من را بپذیرند
همان طور که خـود  (حضور و مالقات گاه به گاه هاوکینگ با پاپ  -3

چـه  ) از او در کنار پاپ چاپ کـرده اسـت   یعکس عصر ایران در این مقاله
. ادي نـدارد معنائی دارد؟ هاوکینگ دسـتکم بـه خـداي پـاپ و کلیسـا اعتقـ      

به همـدیگر، چـه معنـائی دارد؟     شان دوستی میان این دو ضد، و ارزش دادن
غیر از این که پاپ در برابر اصول استخراج شـده از قـرآن دسـت بـه دامـن      

و این گونه استمدادهاي کلیسا از دانشمندان بـه طـور   . هاوکینگ شده است
  .گنجدفراوان در تاریخ آمده است که شرح آن در این جزوه نمی 

  .»پالنک به خداي خالق عالم اعتقاد داشت؟« :می پرسد
در نوشـته هـاي   . اما دیگران این اعتقاد او را نقل کـرده انـد  . بله« :پاسخ

  .»خود پالنک چیزي در این باره نیامده است
النـگ بـراي پرسشـگر مجهـول     پچه چیزي دربارة این بـاور   :بررسی

و چـه  ! دیگر می پـردازد؟  یا لفظمانده بود که دوباره به تکرار سؤال خود ب
چیزي در پاسخ استاد هست که در پاسـخ قبلـی نبـود؟ ایـن سـماجت جنـاب       
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سخنی از استاد در جهت هدف خودش، براي پرسشگر براي به دست آوردن 
  چیست؟ 

 1980ظاهراً یکی از آثار هاوکینگ در دهـه  « :عصر ایران می پرسد
اي جدید او، ناقض راي قبلـی اش  دال بر اعتقاد او به وجود خدا است و این ر

  .»است
. نوشته هاي هاوکینگ وابسته به شرایط حال اوسـت . نه« :پاسخ استاد

وقتی که او حرف صریحی نمی زند، از حرف او می تـوان بـه هـر دو نظـر     
البتـه هاوکینـگ در سـخنان اخیـرش     . موافق و مخالف وجـود خـدا رسـید   

  .»کند صریحاً اظهار نظر می
هاي هاوکینگ وابسته به شـرایط حـال شخصـی او     نوشته -1 :بررسی

بل همان طور که گفته شد زندگی او به دو دوره تقسیم می شـود بـه   . نیست
  .دلیلی که بیان شد

درست است هم انکار خدا و هم اعتقاد به خدا در آثـار هاوکینـگ    -2
هست؛ او خداي معرّفی شده توسط کلیسا را منکر اسـت و بـه خـدائی کـه     

  .ه آن رهنمون است اعتقاد داردعلم ودانش ب
البته هاوکینگ در سخنان اخیرش صـریحاً  «این که استاد می فرماید  -3

سـخنان  «، با آنچه در پاسخ سؤال هاي پیش دربارة همین »اظهار نظر می کند
فرمود، کامالً متناقض است؛ در آن جا سخنان او را تاویـل  » اخیر هاوکینگ

و ایـن تناقضـی دیگـر اسـت در      .سـت صـریح ا کرد و در این جا مـی گویـد   
  .فرمایشات استاد
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اما در نوشته هـاي قبلـی اش مثـل سـایر کیهـان      « :استاد ادامه می دهد
ایـن تعبیـر قاعـدتاً دال بـر     . استفاده مـی کنـد   »خلقت عالم«شناسان از تعبیر 

اما هاوکینگ در آن زمان هم چیـزي بـیش از ایـن دربـاره     . وجود خداست
  .»گوید خدا نمی

بـه  » سایر کیهان شناسان«فرمایش استاد صریح است در این که  :بررسی
خداوند معتقد هستند، و این عبارت ایشان داللت دارد که دسـتکم اکثریـت   

پس چه شد آن . قریب به اتفاق کیهان شناسان به وجود خداوند اعتقاد دارند
خیلـی هـا بـه وجـود خداونـد      «فرمایش شان که در اول مصاحبه فرمودنـد  

؟ و جو و فضاي مصاحبه طوري پـیش مـی رفـت کـه گـوئی      -»ندارند اعتقاد
و چرا واینبرگ را متهم کرد  .معتقدین به خدا کمتر از انگشتان دست است

  !؟!-می گوید» خلقت عالم«که از باب عادت سخن از 
  .»پس او تا پیش از این به خداي خالق اعتقاد داشت« :می پرسد

ر مـی کوشـد تـا ایـن جـاي      جناب پرسشـگ  :نگاهی به ساختار سؤال
بود اما اکنون از این  مصاحبه نتیجه بگیرد که هاوکینگ قبالً به خدا معتقد

گشته است، تا به ذهن جوانان و دانشجویان القاء شود کـه گـرایش   اعتقاد بر
چیزي که در قرن هفده . دانش و دانشمندان روز به روز به سوي الحاد است

  .نیز چنین نبود هجدهو 
هن دانشجو القاء می کند کـه اگـر دسـت از عقایـد خودتـان      و نیز به ذ

بردارید هیچ مشکلی نیست زیرا دانشمندي مثل هاوکینگ نیـز قـبالً معتقـد    
  .بود سپس بی اعتقاد شد
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توجه کنید می خواهد القاء کند که این روند روز افـزون  » پس«به لفظ 
کـه جنـاب   مـی گویـد    یاما استاد سـخن . در الحاد، نتیجۀ سخنان استاد است

  : ببینید. در این جا نیز ناکام می گذارد را پرسشگر
گویم که سخنان قبلـی هاوکینـگ در    اما باز هم می. بله« :پاسخ استاد

  .»این زمینه هم صراحت ندارد
به حضور استاد پیشنهاد می شـود کـه در ایـن گونـه برخـورد       :بررسی
کـه نـه گـرم     »ولرم«وگرنه، برخورد . با قاطعیت برخورد کند ،پرسشگران

همان طـور کـه    علمی یک دانشمند را کاهش می دهد، باشد و نه سرد، عیار
چرا باید اجازه دهد که جناب پرسشگر از سخنان او نتیجۀ . خودشان گفتند

  مورد نظر خود را بگیرد؟
  .»االن جو علمی دنیا غالباً آته ئیستی است یا الادري گرا؟« :می پرسد

خدا را انکـار نمـی کنـد بلکـه      ،ان علمجو غالب در جه« :پاسخ استاد
باور چـه ملحـد،    پیشگان، چه خدا  نوع کار دانش. کاري به کار خدا ندارد

  .»ارتباطی به اعتقاد یا عدم اعتقاد به خدا ندارد
در مباحث پیش روشن شد حتی یک نفر هم نیست که وجـود   :بررسی

پـس ایـن   . تخدا را انکار کند، آنچه انکار شده خدا به تعریـف کلیسـا اسـ   
معنائی ندارد و فقط زمینۀ ذهنـی خـود   » چه خدا باور و چه ملحد«عبارت 

  .حضرت استاد است
شناسـی رابطـۀ    نو نیز کامالً روشن شد که علم به ویژه فیزیک و کیهـا 
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به گمانم . کامالً اساسی و بنیادي با خدا دارد به ویژه در افق هاي باالي علمی
  .ندارد رنیازي به توضیح بیشتر و یا تکرا

برخی از منتقدین مدرن ورود دانشـمندان بـه بحـث خـدا،     « :می پرسد
  .»معتقدند که گزاره هاي علمی در این بحث حجیت معرفت شناختی ندارد

گزاره هاي علمی متافیزیکی نیستند اما مشمول تفسیرهاي « :پاسخ استاد
ون وقتی یک گزارة علمی مطرح می شود، افراد گونـاگ . شوند متافیزیکی می

ها ممکن است تفسیر و استنباطی متافیزیکی از آن   پیشه  از جمله خود دانش
  .»دست دهند  گزاره به

چنـین نیسـت کـه گـزاره هـاي علمـی همگـی متـافیزیکی          -1 :بررسی
به شرح رفـت ایـن خـود گـزاره     » هیچ«نباشند، بل همان طور که در مبحث 

میدان «ون واسطه، آن ها، فرمول ها و قوانین فیزیک است که مستقیماً و بد
فیزیکی  همرا که یک میدان فیزیکی نیست، و نیز پشتوانۀ آن » تولید انرژي

  .نیست، را اثبات می کنند
در درون فیزیـک و کیهـان شناسـی، گـزاره هـا رابطـۀ مسـتقیم بـا         : بلی

فیزیک اسـت نـه    ها د، زیرا موضوع آنند و نباید داشته باشنمتافیزیک ندار
ا وقتـی   . فیزیک، کالس درس متافیزیـک نیسـت   متافیزیک؛ کالس درس امـ

که استاد و برخی از (که در افق هاي باالتر به بررسی آن میدان تولید انرژي 
می رسـد رابطـۀ مسـتقیم فیزیـک بـا      ) نامیده اند» هیچ«دیگران آن را با نام 

متافیزیک، از گزاره هاي اساسی و پایه اي دانـش فیزیـک و کیهـان شناسـی     
  .می شود
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غیـر   ۀدرون فیزیک و کیهان شناسـی نیـز همـۀ گـزاره هـا رابطـ       و در
بل از یک نظر هیچ گزاره اي نیست کـه رابطـۀ   . مستقیم با متافیزیک دارند

مستقیم با خدا نداشته باشد؛ هر قانون و هر فرمول آیه اي از آیات، و نشانی 
  . آفرینندة خود است هاي از نشان

برخـی  «آن : اوالً: پرسشگر بپرسـد اما سزاوار بود که استاد از جناب  -2
  . نام ببریدچه کسانی هستند؟ لطفاً چند نفر از آنان را » منتقدین مدرن

ماننـد پرسشـگر محتـرم بـه     ) که نیستند(اگر چند نفري هم باشند : ثانیاً
دنبال هدف غیر علمی هستند که می خواهند جو علمی دنیـا را بـه صـورت    

نیسـتند بـل   » مـدرن «کنند، که نه تنها وا نمود  هجدهجو علمی قرن هفده و 
و باید به پرسشـگر محتـرم تـذکر مـی دادنـد کـه در       . کامالً مرتجع هستند

  .را این همه ابزار القاء نکند» مدرن«مصاحبه با یک دانشمند لفظ 
ولـی ایـن تفسـیر خـارج از حـوزه علـم       « :جناب پرسشگر می گوید

  .»است
  » .بله« :استاد

مسـئلۀ خـدا از گـزاره هـاي مسـتقیم      به شـرح رفـت کـه     -1 :بررسی
بلی از گزاره هـاي درون فیزیـک نیسـت بـل     . فیزیک و کیهان شناسی است

اگر فیزیـک  . گزاره اي است که پایه و اساس فیزیک و کیهان شناسی است
وجود خـدا ریشـه آن    ۀو کیهان شناسی را به یک درخت تشبیه کنید، مسئل

اخ و بـرگ نیـز حـاکی از    گرچه ش. نه از شاخ و برگ آن. درخت می شود
وجود ریشه است و اقتضاء آن را به صورت یک گزارة علمـی ایجـاب مـی    
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ویژگی تـرین ویژگـی فیزیـک و کیهـان     » الزام«و » لزوم«، »ایجاب«و . کند
شناسی است به طوري که هیچ دانشی در این ویژگی ها به پـاي ایـن دو علـم    

  .نمی رسد، حتی ریاضی
سـخن از آن میـدان تولیـد انـرژي و     چرا حضرت اسـتاد کـه خـود     -2

سخن می گوید، نام این ایجاد، لزوم و الزام فیزیکی و کیهان » هیچ«باصطالح 
شناسی که نتیجۀ فرمول هاي این دو علم است را تفسیر می گذارد تا جنـاب  

؟ آیا فرمول هاي -»این تفسیر خارج از حوزة علم است«پرسشگر بگوید که 
یزیک است یـا تفسـیر   فتۀ مستقیم فیزیک، عین یاف! فیزیکی، فیزیکی نیست؟

  !؟-آن؟
با توجه به فضاي غالب در مراکز علمی معتبر دنیا، به نظـر  « :می پرسد

 شما امروزه علم و دین در حال نزدیک شدن به یکدیگرند یـا در حـال دور  
  .»شدن؟

حتـرم پاسـخ پرسـش    یعنی خود پرسشـگر م  :نگاهی به ساختار سؤال
خـود   مروز کودکان دنیـا بـه ویـژه کودکـان نـا بـالغِ      ا! ند؟را نمی دا خودش

مراکـز علمـی   » کلّ فضـاي «بل » فضاي غالب«دانشمندان نیز می دانند که نه 
  .جهان به سرعت به سوي توحید و خدا شناسی علمی می رود

پاسخ به این سوال تا حدي در گرو این . سوال سختی است« :پاسخ استاد
به نظـر مـن، ایـن هـا دو     . ین داشته باشیماست که ما چه تلقی اي از علم و د

دو پدیـده نیـز    پدیدة کامالً متفاوتند و تا زمانی کـه بشـر وجـود دارد، ایـن    
  .»وجود خواهند داشت
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حضرت استاد توجه دارند که چرا ایـن سـؤال بـراي شـان      -1 :بررسی
سخت است براي این که ایشان همان تلقی از دین و علم دارند که در دنیـاي  

اسـالم  (طرح است؛ استاد محترم هیچ اطالع علمی از دیـن اسـالم   مسیحیت م
). البته من آن شرمندگی خودم را باز تکرار مـی کـنم  . (ندارد) -ع-اهل بیت

واحد هستند، نه دو  علم و دین، یک حقیقت) ع(در مکتب قرآن و اهل بیت
  .پدیده

علـم  «گاهی دیده می شود که برخـی نویسـندگان حـوزوي نیـز عبـارت      
را به کار می برند؛ گوئی علم دو گونه اسـت و دو ماهیـت دارد یکـی    » دینی

است، علـم یـا یـک    » جهل«، »علم«نقیض (!!!) علم دینی دیگري علم غیر دینی
دو گونه دانستن علـم خـود جهلـی    . گونه و یک ماهیت دارد و یا علم نیست

  . است بزرگ
 -)ع(بیـت  مانند مکتب قرآن و اهل -و دقیقاً علمی است است دین یا علم

و یا جهل است بل بدتر از جهل زیرا که جهالت ها را به دین خـدا نسـبت   
و یـک آئـین   » یـک چیـز جهلـی   «یعنـی  » دین غیـر علمـی  «اساساً . می دهد

جاهالنه و جهل آور، که نه تنها خودش مصداق جهل است، منشـأ جهالـت   
  .ها هم، است

در کنـار هـم    این دو معرفت متفاوت گـاه  ...به نظر من«: می فرماید -2
  .»قرار می گیرند و گاه در برابر هم

نـه مثـل مسـیحیت و    (عرض می کنم اگـر یـک دیـن واقعـاً دیـن باشـد       
، اگر علم در مقابل آن قرار گیرد، بی تردید این تقابل ناشـی از عـدم   )امثالش
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و اگر غیر از این باشـد و یـک دیـن    . بخصوص، است ۀبلوغ علم در آن مسئل
  .مِ علم قرار گیرد، نشان از نقص آن دین استدر مقابل مسلّمات مسلّ

و امروز، به خوبی روشن است که علوم نه تنها بـه سـوي دیـن قـرآن و     
می رود، بل علم قوي ترین تبیین کنندة آن است و روز بـه روز  ) ع(اهل بیت

البتـه اگـر مـا هـا دسـت از تخـیالت       . آن را بیشتر و بهتر معرفی مـی کنـد  
  .ارسطوئی و صدروي برداریم

اما اینکه مطلقاً بگوییم که علم و دیـن در  « :استاد در ادامه می فرماید
  .»شدن از یکدیگرند، این ادعاي بسیار بزرگی است حال دور

امـا  . این فرمایش استاد کامالً قابل تمجید اسـت : عرض می کنم :بررسی
این دو بـه سـرعت بـه همـدیگر     : م لطفی نمی کردند، می فرمودند کهکاگر 

ایشان این لطف را وقتی می کردند که با دین اسالم شـیعی   .شوند نزدیک می
  .بیشتر آشنا می شدند

ریچارد داوکینز و امثال او در واقع مـی گوینـد   « :عصر ایران می پرسد
  .»که علم باید دین را از زندگی بشر بیرون کند؟

پیشگان نیستند که چنین حرفی   برخی دانش  البته این فقط. بله« :استاد
در شـوروي هـم   . برخی از افراد عادي هم چنـین حرفـی مـی زننـد    . زنندمی 

  .»کمونیست ها تالش کردند چنین وضعی را محقق کنند
بنده بیش از داوکینز و امثال او به این موضـوع معتقـدم؛ و ایـن     :بررسی

از بی عرضگی و محافظه کاري علم و علما است که هنوز ادیان فاقد علم بل 
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مـراد داوکینـز و هـر    . حیت کلیسـائی، در دنیـا هسـتند   ضد علم از قبیل مسی
  .مخالف دینی نیز همین است

نمی کند که جوانـان   هآوردجناب پرسشگر را بر ۀو این واقعیت، خواست
شیعه و دانشجویان تشیع با همان دید که علم به مسیحیت نگاه می کند، بـه  

  .دین خودشان بنگرند
ین، علـم را تبـدیل بـه نـوعی     چنین نگاهی به رابطه علم و د« :می پرسد

  .»ایدئولوژي نمی کند؟
فرمـان  «جنـاب پرسشـگر کـه نتوانسـت      :نگاهی به ساختار پرسش
را از زبـان اسـتاد بـه طـور همـه بعـدي       » الحاد و حکم عدم اعتقاد به خـدا 

اگر دین هم در عرصه باشـد بایـد   : بگیرد، اینک در صدد است که القاء کند
باشد و از حصار فرد بـه سـوي   » ک امر فرديی«دین جداي از ایدئولوژي، و 

  .جامعه خارج نشود
قطعاً این طور می شود و به همـین دلیـل بایـد گفـت     . بله« :پاسخ استاد

بررسـی نقـش دیـن در جامعـه، وظیفـۀ      . که این کار، کاري غیر علمی اسـت 
یـک  . جامعه شناس است نه وظیفۀ یک فیزیکدان یـا یـک زیسـت شـناس    

دین را پدیده اي مضر در جامعه بشري می داند؟ من  فیزیکدان بر چه مبنایی
اصالً با صحت و سقم حرف او کاري ندارم بلکه مـی گـویم چنـین ادعـایی     

  .»فراتر از علم فیزیک یعنی حوزه تخصصی آن فیزیکدان است
چرا یک مصاحبه به محـور فیزیـک و بـا یـک دانشـمند       -1 :بررسی

اي ترین مسائل جامعه شناسـی  فیزیک، ناگهان به محور اساسی ترین و پایه 
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و انسان شناسی، تبدیل می شود؟ از آغاز مصاحبه معلـوم اسـت کـه هـدف،     
یک هدف فیزیکی نبوده و پرسشگر محترم در صـدد شـکار یـک یـا چنـد      

 ةاز زبان استاد محترم اسـت کـه نتیجـۀ نهـائی سسـت شـدن عقیـد       » حکم«
  .جوانان و دانشجویان باشد

ایدئولوژي یعنـی  ! از ایدئولوژي دارد؟جناب پرسشگر چه استیحاشی  -2
چه و چیست؟ مگر ممکن است یک انسانی پیـدا شـود و فاقـد ایـدئولوژي     

  باشد؟ 
چرا باید هر وقت غربی ها یک آدامس به دهان ما انداختنـد، سـال هـا    

  ؟!آن را بجویم؟ سپس آن را بلعیده و باز آورده و نشخار کنیم؟
اسی است، امـا بایـد پـیش از    این موضوع از موضوعات اساسی جامعه شن

روشـن شـود همـان طـور     » انسان شناسی«آن، تکلیف اولیۀ موضوع در دانش 
  .که خود استاد نیز به آن تصریح کرده است

اگر معتقد بودم کـه علـم ایـدئولوژي را نمـی      :امیل دورکیم می گفت
  .اندوزي را بر خودم تحمیل نمی کردم علم دهد، هرگز زحمت
علم را منشـأ ایـدئولوژي مـی دانسـت، بـل مـی        نه تنها آگوست کنت

کوشید یک دین نو بر اساس دانش خودش بر جامعۀ بشري ارائه دهد، و در 
و همین طور دیگر سـران جامعـه شناسـی، و    . واقع عمالً هم به آن پرداخت

  . تا به امروز یز اندیشمندان دیگري از افالطونن
، پس به چـه دردي  تشاگر علم در زندگی اجتماعی بشر نقش نخواهد دا

  ؟ -می خورد غیر از بمب اتم سازي
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که وزیر و در واقع یک سیاستمدار بود تـا یـک دانشـمند،     ماکس وبر
مـا دانشـجو هسـتیم نـه پیـامبر و نـه       «آمد براي مقابله با مارکسیسم، شعار 

قـدرت  . ، رابطۀ علم و ایدئولوژي را قطع کـرد را به راه انداخت »عوامفریب
هر نوع تبلیغ او را پشتیبانی کرده و نظریه اش را بر دیگر  هاي سیاسی نیز با

  .نظریه ها غالب کردند
 اســت،» یــک دیــن«خــود » بــی دینــی«ر کــه در حــالی کــه همــان طــو

   .است» بودن ایدئولوژیست«یک نوع خود » وژیست نبودنایدئول«
  .است» یک ایدئولوژي«خود » نفی ایدئولوژي« :دیگر به عبارت

ــرین و هوشــمند ــر  بزرگت ــاکس وب ــب م ــاترین وارث مکت ــا وف ترین و ب
ژیسـت  ینجر ایدئولوژیسـت نیسـت، مـن ایدئولو   است، آیـا کیسـ   کیسینجر

کدام ایدئولوژي دقیقتر، حساب شده تر و در عین حال شـگفت تـر    ؟.هستم؟
  از ایدئولوژي کیسینجر است؟ 

 پـوپر به او دادنـد، یعنـی   » شیاد«و یا وارث دیگر او که برخی ها لقب 
اسـت، آیـا محتـواي خـود آن     » بـاز و دشـمنانش   ۀجامع«ندة کتاب که نویس

  ئولوژي تمام، نیست؟ کتاب یک اید
نمی دانم چرا ما ها همیشه آماده ایم که بر سـرمان کـاله بگذارنـد، آن    
هم کالهی با نام علم و اندیشه، و سـوگمندانه تـر ایـن کـه اگـر کالهـی را       

بیندازند فوراً با دست خـود بـر   مستقیماً بر سرمان نگذارند و آن را به زمین 
در  .می داریم و با دو دست مان محترمانه بوسـیده بـر سـرمان مـی گـذاریم     
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کوچه و کوي، به ویژه در محیط هاي علمی به آن کاله افتخار می کنیم که 
چه بالهاي فردي، خانوادگی و اجتماعی از . بلی من هم از روشنفکران هستم

بینـی هـاي مـان، بـراي خودمـان ایجـاد       این خود کم بینی ها بل خود پست 
عیب مان را انکار کنیم، واقعاً نمی توانیم این حماقت  هر اگر ما ها. نکردیم

. مان را کتمان کنیم، که اسباب خنده هاي تمسخر آمیز کیسینجرها شده ایم
  .و چون آنان چنین می بینند هر طمعی را دربارة ما می کنند

م انسانی ما، ماکس وبـر محبـوبترین   هنوز هم در دانشکده هاي علو چرا
  در دادگــاه  جنــاب حجاریــانشخصــیت علمــی شــناخته مــی شــود؟ چــرا 

یک  چرا باید و ؟می گوید که تحت تاثیر ماکس وبر دچار اشتباه شده است
مغز متفکر این گونه از دست جامعه برود؟ من کاري با دادگـاه نـدارم و در   

  ن گفتــار، صــادق آیــان را در مقــام هــیچ داوري اي نیســتم، امــا آقــاي حجار
  .می دانم

اگر دانشجویان عزیز ما توجه الزم را داشته باشند، خواهند دید کـه در  
تاریخ علم و دانش رندتر و بی صداقتتر از ماکس وبر، پیدا نشـده و شـاید در   

  .مگر برخی از سیاسیون مانند خودش. آینده نیز پیدا نشود
 نـه  ا دانشجو هستیم نـه پیـامبر و  م«مراد ماکس وبر از این که می گوید 

نفی دو جریان علمی و دو گروه از دانشمندان است؛ بـه نظـر او   » عوامفریب
  تاریخی اندیش هستند و براي آینـدة بشـر نسـخه    «کسانی مانند مارکس که 
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ــی نویســند ــار علمــی  » م ــه ک ــد، ن ــی کنن ــامبري م ــرادش از . 17کــار پی و م
و همـین  » ام السیاسـه «خودش در حالی که . سیاستمداران است» عوامفریب«

سیاسی و بـا نسـخه اي از سیاسـت بـراي سـلطۀ       کامالً سخنش نیز با انگیزة
او علـم را بـه   . غرب بر جهان، و نیز بر مغز و تفکر جامعه هاي دیگر بـود 

قاطري سترون که قرار . قاطري تبدیل کرد و سلطۀ غرب را بر آن سوار کرد
  .ن کندبود مغزهاي جوانان جهان را نیز سترو

حضرت استاد درست می فرماید که نقـش دیـن در جامعـه را یـک      -3
  .جامعه شناس باید تبیین کند، نه یک فیزیکدان

یـک موضـوع اسـت و    » نقش دین در جامعـه «اما باید توجه داشت که 
اولـی موضـوع مخصـوص    . دیگر اسـت  یموضوع» اصل دین و اعتقاد به خدا«

ات و نتایج اساسی فیزیک و کیهـان  اما دومی از موضوع. جامعه شناسی است
  .همان طور که به شرح رفت. است نیز، شناسی
  

  پایان 
  با تشکر از جناب پرسشگر و حضرت استاد
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