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دیداری با نویسنده کتاب " توهم الحاد "سید احمدالحسن در مورد موضوع اِلحاد و خداناباوری در تاریخ
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د.عبدالرزاق دیراوی :اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم  ،بسم اهلل الرحمن الرحیم ،الحمد هلل را اللالمین وى ا اهلل
ع ا محمد و آل محمد االئمة والمهدیین وس م تس یما كثیرا ،سالم ع یكم ورحمة اهلل تلالا وبركاته
درود برشما عزیزانِ بیننده شبكه «المنقذ اللالمی» وهمچنین درود بر برادران وخواهران شنونده در روم انصار
امام مهدی (ع) در برنامه پالتاک .به من اجازه دهید در این دیدار ویژه از طرف شما و خودم به سیداحمدالحسن
وىی وفرستاده امام مهدی ع یه السالم -خوش آمد بگویم .این دیدار ویژه به مسائل اِلحاد و خداناباوریمیپردازد ،كه سیداحمدالحسن كتابی در این مورد ،با عنوان «توهم الحاد» نگاشته است
درود و رحمت خدا بر شما باد موالیم .آقای من ،قبل از آغاز و طرح سؤاالت ،به سخن آغازین شما گوش فرا
میدهم .بفرمایید
سید احمدالحسن (ع) :یااهلل ،بسم اهلل الرحمن الرحیم ،درود و رحمت خدا بر شما باد ،درود بر شما دكتر
عبدالرزاق .به خدا توكل میكنیم و سؤاالت شما را گوش میدهم.
د.عبدالرزاق دیراوی :بسم اهلل الرحمن الرحیم ،بنابراین اگر خدا بخواهد ،شروع به مطرحكردن سؤاالت میكنیم
سوال اول :نبردِ ایمان والحاد با آغاز فهم انسانی آغاز شده است و همیشه محور آن بخش غیب است كه ایمان،
فهم را به آن منتقل میكند؛ درحالی كه الحاد به عبور از غیب میپردازد .با این توىیف ،ممكن است این را
بگوییم كه همیشه الحاد در نبرد آسانی شركت میكند و كار آن فقط انكار است و این انكار نقطه برتری در عقل
وق ب انسانِ فرورفته در ماده است .اما ایمان نیرومندترین نقشهاش این است كه اثبات كند ،الزمه فهمِ این
جهانِ محسوس ،فرضكردن حقائق ماورایی است .شاید امروز الحاد سلی میكند این نقشه را شكست دهد؛ در
خِالل بیانكردن تفسیرهای مادی كام ی از هستی و زندگی .نمیدانم آیا بحث همانطوری است كه توىیف
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كردم .ولی من میخواهم كه این سوال را بپرسم :آیا ایمان نقشهاش را تغییر میدهد یا آن را تكمیل میكند ،تا
شامل ورود به منطقهای شود كه بیدینها ،آن را مخصوص خود میدانند .آیا در كتاا توهم الحاد چیزی از این
مسئ ه مطرح شده است؟ آقای ما ،پاسخ را از شما میشنویم ...بفرمایید.
سید احمدالحسن (ع) :درود برشما .در حقیقت ایمان به وجود اِله یا عدم آن -هر دو -نیاز به اثبات و دلیل
دارند ...منظورم این است كه هر دوطرف نسبت به عقیدهای كه دارا هستند ،به دلی ی برای اثباتكردن آن نیاز
دارند .اما اگر انسان (بگوید ):نمیدانم؛ یلنی بگوید نمیدانم ،خداوندی وجود دارد یا خیر ،این چنین فردی نیاز
به دلی ی برای اثبات عقیدهاش ندارد؛ به این خاطر كه این فرد نسبت به واقع آگاهی ندارد .ولی نیاز به
مُناقشهكردنِ دالیل اثباتِ ناآگاهیِ فرد مقابل خودش را دارد و بیاننمودن اینكه این دالیل كافی نیستند؛ به
این ملنا كه نیاز به ردكردن دالیل اثبات وجود خداوند دارد .درحقیقت الحاد به ىورت «نمیدانم» وجود داشت؛
یلنی اینكه ،الحاد ع می روشن نبود و تفكر كام ی برای اثبات عدم وجود خداوند نداشت .و فقط بر ردكردن
دالیل وجود خداوند مُتمركز میشد .طبیلتاً این مسئ ه ،مجموعهای از اشكاالت را برعدل الهی و كمال و
اشكالهای عمومی بر دین و كتااهای آسمانی و پیامبران و اشكاالتی شبیه اینها وارد میكرد .به همین خاطر
پیش از این تفكر ایمانی ،بیش از اثبات وجود خداوند و پاسخ به اشكاالت و كاستیها نیاز نداشت .اما امروزه
مسئ ه واقلاً تغییركرده است .امروزه ما با الحاد ع می و روشمند و بسیاردقیق روبه رو هستیم .آنان پاسخهایی
میدهند كه آن را برای سواالت همه انسانها كافی میدانند .به همین خاطر نیز آنان عالوه بر اینكه به فرض
وجود خداوند نیازی ندارند -همانطور كه جناا(عالی) ذكر كردید -این پاسخها باتوجه به نظر آنان ،عدم وجود
خداوند را اثبات میكند .یلنی :سواالتی از قبیل اینكه :منبع زندگی روی زمین چیست؟ چگونه آمده است؟
چگونه تكامل پیدا كرده است و پیچیده شده است وبه انواعِ (مخت فی) تقسیم شده است؟ ع م زیستشناسی
تكام ی پاسخ این سواالت را در اختیار دارد .و قادر است كه پاسخهای ع می دقیقی در اختیار (دیگران) قرار
دهد ،مخصوىاً بلد از پیشرفت ع م ژنتیک در دوران اخیر .همچنین سواالتی از قبیل اینكه :هستی جسمانی
كه در آن زندگی میكنیم ،چگونه و از كجا آمده است؟ پاسخهایی وجود دارد كه ع م فیزیک نظری و كیهانی،
آن را در اختیار قرار میدهد .به عنوان مثال میكانیک كوانتوم در فیزیک و خصوىاً اىل شک یا عدم قطلیت
هایزنبرگ .این اىلِ فیزیكی مشهور و ملروفی است و اینشتین در زمان خودش درمقابل آن ایستاد و سخن
مشهورش را (اینگونه) بیان كرد« :خداوند نرد بازی نمیكند» ولی اكنون این اىل فیزیكی ثابت شده است و
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مشخص شد كه اینشتین در زمان خودش در استدالل خود اشتباه كرده است و به واقلیت دست پیدا نكرده
بود
میگویم :این اىل فیزیكی میگوید:
فضا نمیتواند به ىورت ك ی از ناپایداریهایِ كوانتومی خالی باشد؛ به این دلیل اگر اینگونه باشد -یلنی از
ناپایداریهای كوانتومی خالی باشد -در این ىورت مكانی یافت میشود كه اندازه و سرعت آن مشخص شده
است و نیروهای موجود درآن برابر باىفر خواهد بود .یلنی ما نسبت به حالت این مكان در هستی ،ع م و یقین
پیداكردیم .این مسئ ه باعث زیرسوالبردن اىل عدم قطلیت هایزنبرگ میشود .این اىل میگوید :نمیتوان
مكان و سرعت یا اندازه ذره و میزان تغییر آن را باهم و بادقت اندازهگیری كنیم .نتیجه این میشود كه فضای
هستی كه در آن زندگی میكنیم ،پر از ناپایداریهای كوانتومی است و درنتیجه ثابت میشود كه فضای هستی
از هیچ به وجود آمده است .طبلاً از جهت فیزیكی و نه از جهت ف سفی .این اثبات باتوجه به برخی از
دانشمندان فیزیک -كه الحاد را پایهگذاری كردند و بالطبع از نظر مناقشه -كفایت میكند كه خداوندی وجود
نداشته باشد؛ به این خاطر كه هستی در اىل از حوادث كوانتومی به وجودآمده است ،زمانی كه كوانتومها از
هیچ به وجود آمدند ،درنتیجه هستی از هیچ و عدم به وجود آمده است.
این مسئ های كه مطرح میكنند –برای اینكه واضح گفته باشم -این مسئ ه نمونه خطرناکترین مسئ های
است كه تاامروز در برابر تفكر ایمانی قرار گرفته است .خصوىاً كه افرادی كه این مسائل را مطرح كردهاند،
افرادی هستند كه ملروفند-در فیزیک نظری و فیزیک كیهانی -مانند استیون هاوكینگ و استیون واینبرگ و
بیشتر دانشمندان دیگر فیزیک .این مسئ ه برای آنان مسئ ه بزرگی است كه هستی كه در آن زندگی میكنیم
انرژی آغازینش به او اجازه گریز از جاذبهاش را میدهد .یلنی مجموع انرژی ك ی آن مساوی با ىفر است .یلنی
انرژی مثبت آن با انرژی منفیاش مساوی است و این به این ملناست كه چیزی وجود ندارد كه از بیرون هستی
وارد آن شود.
آنان برای مسئ ه اندازهگیری ثابت كیهانی و تفسیر آن چند روش ع می مطرح كردند ،مانند این كه احتماالت
زیادی برای پیدایش هستی وجود دارد .هاوكینگ این نظریه را مطرح كرده است كه هستی آغازی بینهایت
دارد و نظریه «ام» نیز وجوددارد یا اَبَرریسمانها ...عموماً آنان به این نتیجه رسیدند كه هستی كه در آن
زندگی میكنیم ،ىِرف ناپایداریهای كوانتومی در فضاست .آنان به حَسَب خودشان پاسخهای فیزیكی بیان
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كردند ،پاسخهایی كه تفسیر میكند :این هستی از كجا به وجود آمده است ،بدون اینكه فرض وجود خدایی
نیاز باشد .در برخی اوقات این مسئ ه با دالیل ع می و نتایج قیاسی دقیقی تایید شده است .همانطور كه
مالحظه میكنید ،این پاسخهای ع می در جایگاه روش جایگزین و ع می -برای بیان ع ت در زمین و هستی-
میباشد .بر شنوندگان عزیز پنهان نیست كه اثبات وجود خداوند گِرد این محور میچرخد كه او ع ت وجود
است ،چه ع ت هستی یا زمینی .مشخصكردن ع ت ،توسط ع م كه ع ت خداوند نیست .ب كه ناپایداریهای
كوانتومی یا قانون گرانش در هستی و اینكه ،از تركیبهای شیمیایی در زمین تشكیل شده است ،به حَسَب
آنها هر فرىتی را برای فرض خداوند از بین میبرد و عدم وجود خداوند را ثابت میكند .به این ملنا كه
دانشمندانی كه الحاد ع می را ایجاد كردند -دانشمندانی همچون دانشمند زیستشناسی تكام ی ریچارد
داوكینز یا دانشمند فیزیک نظری استیون هاوكینگ -میخواهند این سخن را بگویند :ع م پُركننده (و
جُبرانكننده) است .مجال سخن را پركرده است و به این سوال بزرگ پاسخ داده است و ع تهایی را كه
نامشخص بوده ،بیان كرده است .و جایی وجود ندارد كه خداوندتان را در آن قرار دهید و آن را ع ت به
وجودآمدن چیزی یا آغاز آن بدانید.
عالوه بر این دیدگاههای روش دینی كالسیک اسالمی ومسیحی و یهودی و همچنین ادیانِ شرقیِ هندو و غیر
آن ،نسبت به آغاز(هستی) -چه در مورد كل كیهان یا زمین و انسان -با حقایق ع می متناقض است .مثالً روش
دینی كالسیک میگوید :خداوند مجسمهای گِ ی ساخت و آن را به جسم انسان تبدیل كرد كه نامش آدم است.
این سخن با حقیقت ع می كه امروز ثابت شده است ،متناقض است؛ حقیقتی كه در همه دانشگاههای مطرح
جهان تدریس میشود و میگوید :انسان جدید -هوموساپینس -نتیجه تكامل چند می یارد ساله است .پیدایش
با جزئی آغاز شده است كه خودش را رونویسی میكند ،بلد س ول و بلد ازآن س ول دارای هسته حقیقی ،و
پس از آن جسمهایی كه س ولهای مخت فی دارد ،به وجود آمدند .تاجایی كه مسئ ه به انواع (مخت ف) هومو
رسید و ما هوموساپینس هایی هستیم كه عمرما فقط در حدودِ  200هزار سال است .درحقیقت این روش ع می
چه در مورد زیستشناسی تكام ی یا در مورد فیزیک نظری و كیهانی -برخورد و بیان حقیقت را برای ماقطلی كرده است؛ مخصوىاً اینكه هیچ روش ع می محكمی وجود ندارد كه وجود خداوند را ثابت كند .و بیشتر
دیندارن و مومنان به وجود خداوند ،نظریه تكامل و حقایق ع می ثابت شده دیگر را رد میكند و این كارشان
فقط فرار از حقیقت است

متن دیدار سید احمد الحسن (ع)  27آذر 1394

همانطور كه اعتقاد به اینكه ممكننبودن موافقت متن دینی با نظریه تكامل ،بزرگترین هدیهای است كه به
م حدین تقدیم میشود .به این خاطر كه آنان به راحتی میتوانند ثابت كنند كه تكامل حقیقت ع می است كه
شکپذیر نیست.
ملتقدم كه رویارویی فكری و ع می با الحاد و خداناباوری به سطحی رسیده كه نیاز به دخالتی الهی دارد ،لذا
آنچه را كه برای مبارزه با این قضیه كه امروزه مهمترین مسئ ه برای دین و ایمان به شمار میرود ،الزم بود
انجام دادم .ملتقدم كتاا توهم الحاد تمام موازین الحاد را زیرورو نمود .چرا كه با گذشت مدت زمان نه چندان
كوتاه از نشر كتاا ،هنوز پاسخی كافی از سوی خداناباوران برای رد اثبات اله از مسائل ع می كه خودشان پیش
بینی نمودهاند و در كتاا توهم الحاد آمده مطرح نشده است ..دكتر عبدالرزاق مایک برای شما.
سوال دوم :د.عبدالرزاق دیراوی :ب ه ،آقای ما ،خداوند به شما پاداش نیكو دهد .آقای ما ،سوال دیگر من این
است :آمار نشان میدهد كه تلداد م حدان آغاز به رقابت با تلداد افراد دیانتهای بزرگ در جهان نموده است،
شما دالیل گستردگی و انتشار الحاد در بسیاری از جوامع امروزی خصوىاً میان م ت عرا در این اواخر را در
چه میبیند؟ بهترین راه برای رویارویی با الحاد و خداناباوران چیست؟ چگونه میتوان افرادی را كه در این
منجالا سقوط كردهاند ،نجات داد؟؟ آقای ما ،پاسخ را برعهده شما میگذارم .بفرمایید.
سید احمدالحسن (ع) :درود خداوند برشما .فكر میكنم كنجكاوی یا جستوجوی از پاسخهای قانعكننده ،قطلاً
دلیل اى ی منتشرشدن هر تفكر یا فرهنگ یا رفتاری -به ىورت عمومی -در جامله انسانی است .انسانیت -به
خاطر كنجكاوی انسانی -امروزه به حدی از شناخت و آموزهها رسیده است .به همین خاطر میگویم كه چه بسا
مهمترین دلیل منتشرشدن الحاد به این باز میگردد كه طبیلت انسان به گونهای است كه موجود كنجكاوی
است و میخواهد هر چیزی را بشناسد و دنبال پاسخ است .و اگر پاسخ ،او را قانع نكرد ،مُستمر جستوجوی
میكند .دین یا مردان دینی ،اگر پاسخهای قانعكننده و ىحیح و دقیقی به مردم ندهند ،بیشتر آنان دنبال
پاسخهای ىحیح و دقیق و قانعكنندهای از سوی افراد دیگری میروند .امروز ع وم پایه مانند فیزیک و
ریاضیات و شیمی و زیستشناسی -بلد از اینكه باعث این پیشرفت عمرانی و تكنولوژی و سالمتی بزرگی
شدند -بسیار مورد اعتماد در جامله انسانی شدند؛ عالوه بر جایگاه آموزش آكادمی عمومی باالیی كه دارد و در
دسترسبودن شبكهی دادهها (اینترنت) باعث شده است كه آموزهها و بهدستآوردن آن واقلاً برای فردی كه
میخواهند بیاموزند و به حقیقت برسد ،آسان بشود .یلنی خالىه میتوانیم بگوییم كه ع ت اى ی الحاد ،وجود
نداشتن پاسخهای ىحیح و قانعكننده نزد رجال دین در مورد مسائل ع می ملاىر است كه در مورد پیدایش
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هستی یا ظهور زندگی وتكامل آن باشد ،تا اینكه به ظهور انسان روی سیاره زمین منجر شد .همچنین این
اعتقاد آنان كه دین با برخی از مسائ ی كه ع می شده است و از مبادی اساسی شمره میشود ،در تلارض است.
ای كاش ،رجال دین درمورد برخی ازمسائل به نبودن پاسخهایی بسنده میكردند؛ ب كه برخورد برخی از آنان
نسبت به الحاد ع می ،برخوردی شكستخورده و خواركننده و درحقیقت خجالتآوری است .همچنین این
مسئ ه ع ت الحاد تلداد بسیاری از افراد شده است .به عنوان مثال آنان نظریه تكامل را كه امروزه با دالیل
ع می قطلی در ع م ژنتیک ثابت شده است ،با اشكاالت بیاهمیت و سفیهانه رد میكنند .زمانی كه با این نوع
پاسخها ،با فرد آگاه به ع م زیستشناسی تكام ی برخورد میكند ،باعث میشود كه دلش برای فردی كه به این
وسی ه با او مواجه شده است ،بسوزد .چه بسا این باعث میشود این فرد از دین و ایمان به ك ی دور شود .حتی
میتوانیم بگوییم كه رجال دین زمانی كه میگویند :دین با نظریه تكامل تلارض دارد -همانطور كه پیش از این
گفتم -بزرگترین هدیه را به ىاحبنظرانِ الحاد تقدیم میكنند؛ به این خاطر كه آنان میتوانند اثبات كنند كه
نظریه تكامل ىحیح است و امروزه هیچ شكی در آن نیست .پس به این نتیجه میرسند كه مسئ های كه با ع م
تلارض دارد ،باطل است و طبلاً در این حالت ،دین و وجود خداوند است.
همچنین یكی از ع تهای الحاد ،روش دینی متناقض و ركیک است .روش عقایدی و ایمانی كه باعث میشود،
م حدین از آن برای طلنهزدن به دین استفاده كنند .من نمیخواهم وارد این موضوع شوم ،چون بسیار وسیع
است .این مسائل شامل همه میشود .اما مس مانان و بالخصوص اهلسنت -چه افرادی كه با زبان عربی سخن
میگویند یا به هر زبان دیگری -فكر میكنم اینجا ع ت دیگری نیز وجود دارد؛ همان جنایاتی كه س فیها
انجام دادند و انجام میدهند .دین این افراد بر تكفیر و از بینبردن احترام مخالفان استوار است .تا جایی كه
فرىت برایشان پیش بیاید و در این زمان ،فرىت برایشان ایجاد شده است
ولی با مراقبت دوربینهای مخفی كه در همه جا نصب شده است و هر جرمی را كه آنان انجام میدهند ،ضبط
میكند و جهان این جرائم را مشاهد میكنند و آنان نیز میبینند .آنان اینگونه این كارها را توجیه میكنند كه
جزو اسالم اهلسنت است یا بخشی از قانون ایمان نزد آنان است؛ به این خاطر كه اینها به متونی مُستند نزد
آنان یا كارهایی حاكمانی است كه اهل سنت ،آنان را تقدیس میكنند .مانند آتشزدن انسان در حالی كه زنده
است .ابوبكر این كار را با فجائه س می انجام داد و س فیها آن را امروز تكرار میكنند .و طبلاً این كار باعث
شده است كه بسیاری از دین آنها نفرت زده بشوند .این كارها ىدمهای به برخی از اهل سنت زده است و
باعث تحملنكردن آنان شده است .این شد كه یا به دین دیگری وارد شدند و یا به سمت الحاد رفتند و به
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اسالم قرآن و رسول (ص) طلنه میزنند و ایشان را به این جرائم متهم میكنند .اما در مورد برخورد با الحاد،
فكر میكنم كه الحاد ع می یک مسئ ه فكری و ع می است و به برخورد فكری و ع می نیاز دارد .این مسئ ه
مهمتر و محوری است كه باید نسبت به آن تمركز كنیم .منظورم این است كه با الحاد ع می ،برخورد ع می
كنیم .طبلاً برخورد بلد از تصحیحكردن اشتباهات موجود باشد و نه با اىرار به اشتباهات .عیبی نیست كه به
موروث دینی مراجله شود و در آن دقت شود و با انصاف و با روش ع می نقد شود؛ ولی عیب این است كه
انسان در لجاجت و دشمنی و تكبر استمرار بورزد و به روشی كه پر از تناقضات است ،اىرار بورزد .فكر میكنم
كه «دانشكده پژوهشهای لغوی و دینی» میتواند به این سمت برود و فهم انسان را باال ببرد و آنان را با حقایق
همانطور كه است ،آشنا كند و جایگاه شناخت آنها را به ىورت عمومی باال ببرد ...ب ه
اما در مورد افرادی كه از خالل ارتكاا جرائم به نام دین ،نسبت به دین بدی میكنند ،فكركنم راهحل بیان
كردن بیزاری دین از آنان و رفتارآنان باشد .همچنین توضیح حقیقت مسائ ی كه به دین نسبت میدهند ،مانند
این كه برخی از آنها ىحیح نیست یا در تأویل اشتباه كردند یا مسائ ی شبیه این .بیزاری از آنان با مشخص
كردن و مل ومكردن عقاید آنان و منابع آنها است .ىحیح نیست كه برخی از آنان در این روزها این سخن را
میگویند« :تروریسم دینی ندارد» این سخن اشتباه و غیرىحیحی است و فردی كه عقل دارد و فكر میكند و
به عق ش احترام میگذارد ،نمیتواند این مسئ ه را قبول كند .امروزه تروریسم دین و عقیده دارد ،كه همان
وهابیت س فی است كه منبلش سلودی است .حتی امكان دارد بگوییم :هر س فی وهابی ،یک تروریست است
یا فردی است كه در آینده تروریست میشود .این مسئ ه را بارها تكرار كردهام .این حقیقت عقاید و فتواهای
بزرگان آنان است و نمیتوانند از آن جدا شوند .ابنعبدالوهاا گفته است :هر فردی كه با دین وهابیاش
مخالفت كند ،مشرک است و او و خاندان سلود جنگ با آنان و خون آنان را حالل شمرده است و میتوانید به
«تاریخ نجد ابنغنام» مراجله كنید .این فرد مورخ دین وهابی و شخص ملروفی است .این فرد كتابش را با
تكفیر مس مانان آغاز كرده است و شهر به شهر ،شهرهای مس مانان را میشمارد .قطیف و بحرین و مصر و
موىل و بغداد را میشمارد و در مورد عموم اهل سنت اینگونه سخن میگوید :آنان مشرک هستند؛ به این
خاطر كه قبور را زیارت میكنند ،مانند قبر ابوحنیفه و زبیر الخ ...عالوه بر شیله كه وهابیها با آنان دشمنی
میكنند .عموماً اگر برخی از آنان میخواهند روش جرم خود را تغییر دهند ،باید از (دین) س فی وهابی بیزاری
بجویند و س فیتی را مطرح كنند كه به جرمبودن ریختن خون مخالفان فتوا میدهد
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من به این سخن در مورد (دین) س فی وهابی و جرائم آنان كفایت میكنم .ولی فكر میكنم این موضوع به
حم ههای منظمی برای از روشنتر نشاندادن جرایم و تروریسم دین س فی وهابی در سطح جهان دارد؛ تا این
كه مسائل با یكدیگر مخ وط نشود و مردم در شرق و غرا بفهمند كه دین س فی وهابی ،عبارت است از دینی
كه بر جرم و كشتار و ستم بر دیگران استوار است .و نیز روشن شود كه اینها ج وهای از روش سفیانی اُموی
هستند كه از آغاز مبلوثشدن فرستادهی خدا محمد (ص) با اسالم دشمنی میكردند ،در حالی كه آل محمد
(ع) نماینده اسالم حقیقی هستند .آنان وارثان پیامبر (ص) پیامبر اسالم هستند .ب ه مایک برای شما
سوال سوم :د.عبدالرزاق دیراوی :آقای ما ،خداوند به شما بهترین پاداش را بدهد .آقای ما سوال دیگر من ،این
است :برخی افراد وجود دارند كه میگویند :اثبات وجود خداوند از خالل اثبات ناتوانیِ دانشمندانِ
زیستشناسی ،در موردِ بیانكردنِ تفسیری از پیدایشِ حیات میباشد؛ و این به منزله اثباتِ وجود خداوند است
و كمبودهایی كه ع م آن را جبران نكرده است و به جایی رسیده است كه خداوند (مسائل) مرتبط با آن را
پنهان كرده است .آیا عبور از خالل تفكر ایثار حقیقی كه از جهت مادی ثابت نشده است ،برای اثبات وجودی
كه غیرمادی است ،از همین موارد است؛ اینكه از جم ه اثباتكردن خداوند فضاهای خالی است؟ آقای ما ،پاسخ
را از شما میشنویم .بفرمایید.
سیداحمدالحسن (ع) :درود خداوند برشما .درمورد فرضیههای پیدایش ،باید گفت :زمانی كه در مورد
فرضیههای پیدایش مطرحشده به ىورت تفصی ی مناقشه كردم -هدف بنده در كتاا توهم الحاد -ردنمودن
امكانداشتن پیدایش -پیدایش حیات -نیست؛ ب كه نهایت هدفی كه از مناقشه فرضیههای پیدایش داشتم،
بیان این بود كه (فرضیهای ىحیح) وجود ندارد ...همچنین پاسخی بود به طرح پروفسور ریچارد داوكنیز كه در
كتابش «ساعت سازنابینا» -درمورد احتمال ریاضی پیدایش -مطرح كرده است ،و بیان كردم كه اتفاقافتادن
این مسئ ه به حسب فرضیاتی كه االن مطرح میشود ،دور (از ذهن) است .به وضوح در كتاا «توهم الحاد»
درست بلد از مناقشه در مورد فرضیههای پیدایش ذكر نمودم كه هدف من از مناقشه ،ردنمودن امكان پیدایش
حیات -درىورتی كه موارد و شرایط و زمان آماده باشد -نیست .همچنین به شخصه ناتوانی دانشمندان
زیستشناسی تكام ی یا غیر آنان را -نسبت به بیانكردن نظریه پیدایش كاملتری -دلی ی بر وجود خداوند
نمیدانم .این مط ب را اىالً نگفتم .ب كه نهایت مط بی كه در این مورد بیان كردم ،ناتوانی آنان نسبت به بیان
نظریه پیدایشِ كاملتری است و این فرىت را باقی میگذارد؛ یلنی برای ما یا غیر ما -برای هرشخصی -مجال
را باز میگذارد .برای فرضكردن ورود غیب یا دخالت خداوند تا به وجودآمدن پیدایش را در كنار این فرضهایِ
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سخت قرار دهد .فرضهایی كه به وجودآمدنشان سخت است .این تمام مط بی بود كه بیان كردم .اگر فردی
سخنم را بخواند و از آن این مط ب را بفهمد كه این دلیلِ من برای وجود خداوند در كتاا توهم الحاد است ،این
فرد اشتباه كرده است .اگر فردی میخواهد از دلی ی كه برای اثبات خداوند -در كتاا توهم الحاد -در حدود
زندگی زمینی آوردم ،آگاه شود ،این دلیل آن است كه تكامل هدفمند است .این دلیل را در كتاا توهم الحاد
توضیح دادم و بیان كردم كه چگونه هدف از تكامل ،به وجودآوردن ابزار هوشمندی برتر است؛ به این خاطر كه
هوشمندی ،برترین ابزار بقاء میباشد و نسبت به همه سالحها -سالح های بقاء بیولوژی و دیگر وسایل -برتری
دارد به خاطر اینكه سخن را طوالنی نكنم ،خالىه مسئ ه این است :هر زمانی كه نزد ما جهش ژنی همیشگی و
در دورهای از تاریخ تكامل -تكامل حیات -وجود دارد ،باید س ولهایی به وجود بیاید كه حس میكند و محیط
(اطراف) را حس میكند .یلنی مثالً س ولی به وجود میآید كه نور را تشخیص میدهد و (س ول) دیگری كه
ىدا را تشخیص میدهد و (س ول) دیگری كه موقع لمس اجسام ،آن را تشخیص دهد...الخ .این مسئ ه حتمی
است .یلنی تكامل باید به اینجا برسد ،تا زمانی كه وقت كافی باشد؛ تا جهش مناسب در شرایط مناسب به
وجود بیاید .برای تثبیت این ىفات در مجموعه ژنی .همچنین تازمانی كه نزد ما وقت كافی باشد ،جهش ژنی
ابزاری را به وجود میآورد كه كار این حسگرها را -برخی با برخی دیگر -تنظیم كند .این ابزار همان ابزار
هوشمندی است .تازمانی كه وقتِ كافی باشد ،تكامل ادامه مییابد ....و متوقف نمیشود ...در نوعی به نوع دوم...
به كتاا مراجله كنید و از تفصیل مط ب درآنجا مط ع شوید.
در مورد ایثار حقیقی ،آن را به طور مُفصل در كتاا توهم الحاد مورد مناقشه قرار دادم و همچنین هدف من از
این مناقشه و بیان اشتباه در نظرات پروفسور ریچارد داوكینز ،اثبات این نیست كه خداوندی وجود دارد؛ به
این خاطر كه ایثار حقیقی را نمی توان از جهت بیولوژی یا حتی فرهنگی در طبیلت تفسیر نمود .اىالً این هدف
بنده نیست .هدف من این است كه همهی طرحها در تفسیر آن ىحیح نیست؛ از جم ه طرح میمها كه در
كتابش مطرح نموده است .برای بنده ،همین مقدار كافی است؛ یلنی ایثار حقیقی از تفسیر ناتوان است ،چه از
نظر بیولوژی تكام ی یا بیولوژی اجتماعی .به همین خاطر فرىت برای فرض ورود چیز دیگری در ملادله ایجاد
شده است كه از حدود ماده بیرون است .یلنی فرىت برای فرض غیبی به وجود آمده است و به شكل خالىه،
فرض ورود نفس آدمی .این فرض حق ماست؛ چون ما محالبودن تفسیر مادی برای ایثار حقیقی را ثابت كردیم.
بنده به در دسترسبودن فرض اكتفاء نكردم ،ب كه بلد از آن مطالبی را ذكر كردم كه این فرض مطرح شده
توسط ما را تایید میكند و ترجیح میدهد كه این فرض ،مسئ ه ایثار حقیقی را تفسیر میكند و این مسئ ه با

متن دیدار سید احمد الحسن (ع)  27آذر 1394

مورد بحث قراردادن فرهنگ انسان در آغاز آن انجام شده است .مخصوىاً فرهنگ سومریها .این فرهنگی
است كه دین بخش وسیلی از آن را فرا میگیرد .الواح گ ینِ سومری این مط ب را میگوید كه ع تِ فرهنگ
آنان و تكامل آن و رفتار اخالقی ایثاری آنان ،ورود خداوند و دین میباشد .بنابراین نزد ما مطالبی است كه
سومریها در الواح گ ین خود میگویند؛ در مورد منبع فرهنگ آنان و جهش شهروندی و فرهنگیِ غیرمنتظره
آنان .طبلاً فردی كه میخواهد این نظر را در مورد نوشتههای سومریها داشته باشد كه این نوشتهها از ارزش
واقلی خالی است و حقیقی نیست و فقط تخیالت و اوهامی است ،این شأن و نظر اوست .ولی ما نمیتوانیم قبول
كنیم كه مردمی كه به انسانها ،نوشتن و مبادی تمدن و تكنولوژی و ریاضیات آموختند ،نگاهِ ساده و پر از تكبر
و برتریط بی بنماییم .ب ه ،مایک برای شما.
سوال چهارم :د.عبدالرزاق دیراوی :ب ه ،خداوند به شما برترین پاداش را بدهد .در حقیقت ما در مورد تفكر
خداوندِ كمبودها ،دلی شان را در این مورد رد میكنیم و چه بسا این مسئ ه برای همه روشن است كه مط ب
الزمی است كه آن را تكرار میكنند ...سوال چهارم بنده این است :كتاا توهم الحاد ،توضیح ایدئولوژی اشتباه
نظریه ع می را رد میكند ،به اندازهای كه به اثبات خودِ نظریه ع می میپردازند .شاید عنوان كتاا كه از دو
بخش تشكیل شده است -توهم الحاد و نشانههای پروردگار درجهان -به این مسئ ه اشاره دارد .سوال این
است :آیا اهتمامورزیدن به آغاز كتاا ،نسبت به اثبات نظریه ع می -خصوىاً تكامل -میتواند دلی ش
ردنمودن (این نظریه) توسط جهان اسالمی بالخصوص باشد یا دالیل دیگری وجود دارد؟ مخصوىاً اینكه تفسیر
برخی از آیاتی كه در كتاا آمده است ،واقلاً در مورد نظریه ع می روشن است .اینجا میخواهم در مورد آیات
اشاره شده به تكامل بحثی مطرح شود .بنده میگویم :برخی از افرادی كه از آا (گل آلود ماهی) میگیرند ،از
كتاا توهم الحاد انتقاد میكنند .به این خاطر كه این تفاسیر م حدین را م زم نمیكند .پاسخ شما چیست؟
آقای ما ،مایک را در اختیار شما قرار میدهد .بفرمایید.
سید احمدالحسن (ع) :درود خداوند برشما .در مورد نظریه تكامل ،همیشه افرادی هستند كه به خاطر ع ل
دینی ،آن را رد میكنند .فقط به خاطر ع ل دینی نه غیر آن .در همه جهان و نه فقط در جهان اسالمی و جهان
عربی.
بنده برخی از دالیل تكامل را در كتاا ذكر كردم؛ چون بنده اعتقاد دارم مردم -همهی مردم -استحقاق این را
دارند كه حقیقت را همانگونه كه هست ،بدانند .آنهایی كه تكامل را رد میكنند ،اشتباه میكنند و باید به
خودشان مراجله كنند و آگاهی خود را افزایش بدهند؛ به این خاطر كه اكنون تكامل حقیقتی ع می شده است
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كه هیچ غباری بر ىحت آن نیست .مخصوىاً بلد از ظهور ع م ژنتیک و پیشرفت آن .ادله ژنی بر ىحت تكامل،
روشن و واضح است و به مثابه تصاویر یا فایلهای ویدیویی است كه ثابت میكند :نسل گذشته ،مشترک است.
و ثابت میكند كه نسل گذشته بین انسان و بقیه موجوداتِ زنده مشترک است .چه میمونهای رده باال كه
انسان بخشی از آنان است یا دیگر جانداران از حیوانات و گیاهان .دالیل بسیار ...هستند .همانطور كه
میدانید ،ژنها نقشهای برای عم یات ساخت و ساز جسم موجود زنده هستند .یلنی ژنهای موجود زنده ،ىد
درىد شك ی مطابق با آن در درون و بیرون آن دارد .درنتیجه ادله ژنتیک مانند تصاویر و ویدیوهایی میباشد.
به عنوان مثال توضیحِ ادله ژنتیک؛ در كتاا توهم الحاد ،رتاویروس را به عنوان تصویر نسل گذشته مشترک
انسان ذكر نمودم .یلنی برای نزدیک (به ذهن) شدن .انگار نزد ما تصاویر نسل گذشته انسان ،قبل از  6می یون
سال است و تصاویر نسل گذشته شامپانزه و همچنین بونوبو قبل از می یونها سال .زمانی كه تصاویر با یگدیگر
مطابقت كرد ،مییابیم كه این فرد ،جدّ و نسل گذشته انسان و جدِّ شامپانزه و بونوبو است .دوستانم فرىتی
برای انكار نسل گذشته مشترک و (انكار) تكامل -به ىورت عمومی -باقی نمانده است .آنچه دانشگاهها و
مراكز تحقیقات در اثبات نظریه تكامل و ىحت آن -به آن -رسیدهاند ،دقیقاً مانند مسئ های است كه
سفینههای فضایی به آن دست پیدا كردهاند و از زمین تصاویری گرفتند كه در فضاء دور خودش و دور خورشید
میچرخد .تا نظرات جدلی برخی از ع مای دین را در این زمان در مورد مسئ ه دوران زمین دور زمین از بین
ببرد .با این حال ،برخی از نادانها اىرار میكنند و دشمنی میكنند .این مسئ ه نزد وهابیها قطلی نشده است.
به رغم اینكه این تصاویر گرفته شده است و آنان هنوز اعتقاد دارند كه خورشید است كه دورِ زمین میگردد و
شما به آنان و سفاهت آنان میخندید! مثالً ابنعُثَیمین میگوید :خورشید ،دورِ زمین میچرخد و اختالف شب و
روز ،به خاطر چرخیدن زمین نیست و به خاطر چرخیدن خورشید دور زمین میباشد .بِن باز نیز اینگونه
میگوید .االن حالت هر فردی كه اعتقاد دارد تكامل ىحیح نیست ،بهتر از حالت ع مای وهابی س فی نیست؛
افرادی كه ملتقد هستند كه خورشید دور زمین میچرخد .به رغم اینكه تصاویری از زمین در فضا گرفته شده
است كه زمین دور خورشید میچرخد .من از افرادی كه تصور میكنند تكامل ىحیح نیست ،امیدوارم كه به
خودشان مراجله كنند و بیشتر آگاه شوند و ادله ع می را مطالله كنند .عیب نیست كه اگر در اشتباه هستید،
افكار و عقایدت را تصحیح كنید؛ ب كه عیب و عار این است كه در نادانی و دشمنی باقی بمانید و ع م و شناخت
را رد نمایید .دوستانم ،مسئ ه تكامل ،مسئ های حتمی است .تا وقتی كه به خاطر ژنهای افراد ،بین آنان تمایز
است .و تا وقتی كه بسیارشدن و محافظت و منتقلشدن ژنها به نسلهای بلد وجود دارد .و تا وقتی كه
طبیلت ،قوانین قطلی دارد كه به اجسام یا افرادی كه با او مناسب نیستند ،اجازه بسیارشدن و محافظت و
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منتقلشدن ژنها به نسلهای بلد را نمیدهد .زمین هیچ روزی از این مسائل سهگانه -نه درگذشته و نه در
االن -خالی نبوده است .تكامل مسئ ه حتمی است كه در گذشته اتفاق افتاده است و امروز نیز اتفاق میافتد.
فردی كه رغبتی به جستوجو ندارد ،برایش این مسئ ه كافی است كه همه دانشگاهها و مراكز تحقیقات
جهانی...كه كتااهای ع می عالی و مورد احترامی نگاشتند ،تكامل را تفسیر یگانهای برای حیات و تقسیم به
انواع مخت فی در زمین میدانند .اما در مورد آیات ،چه بسا منظورت سخن خداوند متلال در سوره نوح است:
«وَقَدْ خَ َقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَیْفَ خَ َقَ ال َّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَلَلَ الْقَمَرَ فِیهِنَّ نُورًا وَجَلَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا
وَال َّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا» (نوح« )17 ،14و حال آنكه شما را مرح ه به مرح ه خ ق كرده است .مگر مالحظه
نكردهاید كه چگونه خدا هفت آسمان را تو بر تو آفریده است؟ و ماه را در میان آنها روشنایابخش گردانید و
خورشید را(چون)چراغا قرار داد .و خدا(ست كه)شما را(مانند)گیاها از زمین رویانید ».آیاتی كه در كتاا
توهم الحاد در این مورد ذكر نمودم ،در این مورد است و داللت این آیات بر تكامل روشن است .آیه در مورد
آفرینش سخن میگوید و میگوید :یكباره نیامده است ،ب كه مراح ی را طی كرده است.
سخن در آیه« :قَدْ خَ َقَكُمْ أَطْوَارًا» «شما را مرح ه به مرح ه خ ق كرده است ».روشن است .همچنین این سخن
خداوند متلال« :وَال َّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا» «و خدا(ست كه)شما را (مانند) گیاها از زمین رویانید ».طبلاً
سخن در مورد آفرینش انسان است .روشن است كه آیه میگوید :شما عبارت از دانهای هستید كه در این زمین
كاشته شدید و رشد یافت و ثمر داد و میتوانیم بگوییم كه منظور از دانه ،ژنها یا نقشه ژنی است كه تكامل
یافته است؛ تاجایی كه وقتی در زمین وارد میشود ،جسم ما را به عنوان ثمر ،نتیجه میدهد .این آیات ،بسیار
بر ملانی كه مطرح كردم ،به ىورت روشن داللت دارد .و فكر میكنم مردم عاقل و منصفی وجود دارند كه از آن
منفلت ببرند؛ برای شناخت حقانیت قرآن وحقانیت محمد رسول (ص) .اما اینكه م حدین یا غیرشان این
تفسیر از این ك ماتِ روشن را قبول نمیكنند و یا رد میكنند ،حداقل در مورد بنده و هر عاق ی كه دشمنی
نمیكند ،این مسئ های است كه مربوط به آنان است و من آنان را مجبور به قبولكردن نمیكنم یا قبول ملنایی
كه من مطرح كردم .بنده از این ،بینیاز هستم .منظور اینكه اگر هدف ،اثبات وجود خداوند است ،من ادله
روشن و واضح برای اثبات وجود خداوند بیان و مطرح كردم .یكی از آن ،این دلیل است كه تكامل هدفمند
است و این ،دلیل روشن و واضحی است .در نتیجه انگیزهای نیست كه به این سمت و آن سمت بروند .باید دلیل
را رد كنند ،البته اگر پاسخی دارند .ب ه ،مایک برای شما.
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سوال پنجم  :د.عبد الرزاق دیراوی :آری ،خداوند به شما پاداش نیكو عطا كند .باز پرسش دیگری دارم .از سوی
برخی افراد از جم ه چالشهایی كه تكامل دچار آن است ،ملمای فسیلهای كامبری یا دوره كامبرین است كه
نسبت با آنچه پیش از آن بوده ،یک انفجار را نشان میدهد .به ىورتی كه حیواناتی در این دوره پدید آمدند
كه گویی از حیوان دیگری تكامل نیافتهاند؛ گویی كه ما نظارهگرِ چیزی شبیهِ به وجود آمدن یكباره جانداران
پیچیدهای هستیم كه نیاكان آنها را كشف نكردهایم .در این حالت ،پرسشهایی وجود دارند كه نظریه تكامل
به آنها پاسخ نمیدهد .همچنین در مدارک مربوط به فسیلها ،كم و كاستی وجود دارد و این باعث میشود كه
نسبت به آن چه نظریه تكامل مطرح میسازد ،نامطمئن شویم .بنده دیدگاه افرادی را نقل كردم كه نسبت به
آنان ،این یک نقص است .پاسخ شما را میشنویم.
سیداحمد الحسن (ع) :خدا خیرتان دهد .به هیچ وجه این امر یک چالش نیست .اكثر افرادی كه قضیه انفجار
كامبرین را مطرح میسازند ،درمورد تكامل هیچ اطالعاتی ندارند و نمیدانند كه تكامل چگونه رُخ میدهد و
شتااگرفتن و كُندی و ابزارهای آن چگونه پیش میآید .در مورد دورهی كامبرین ،باید گفت كه این دوره ،یكی
از دورههای زمینشناسی است كه پیش از ظهور جانداران بر روی خشكی رخ داده است ...ب ه .آنچه گفتم این
است كه دورهی كامبرین عصری به درازای دهها می یون سال است .دهها می یون سال ،برای انقراض هزاران
پرشدن كرهی زمین از انواع جدید كفایت میكند ،این اتفاقی است كه در كامبرین رخ داد .حقیقت این
نوع و 
است كه پیش از وقوع انفجار كامبرین ،حیات وجود داشته و جانداران دوره كامبرین از موجودات پیش از خود
تكامل یافته بودند .درست است كه تلداد زیادی فسیل وجود دارد كه نشاندهندهی تنوع و پیچیدگی در
جانداران دورهی انفجار كامبرین هست كه به دلیل شتاا قابل مالحظه تكامل نسبت به دورهی كندِ پیش از آن
از نظر تنوع و پیچیدگی در جانداران رخ داده است ،لكن در دانش زیستشناسی تكام ی نظریاتی وجود دارند
كه شتااگرفتن در تاریخ تكامل را به شك ی عام بررسی میكنند .نه فقط در دورهی كامبرین .این موضوع را
در كتاا توهم الحاد ،تحت عنوان نقشهی ژنی و قانون عمل آن و همچنین در موضوع ثابتنبودن شتاا تكامل
مورد بحث قرار دادم و نشان دادم كه انتخاا طبیلی به تنهایی برای این تغییر شتاا در تكامل كافی نیست .به
این دلیل قانونمند بودن نقشه ژنی را مورد بحث قرار دادم .برای خواندن مط ب به شكل مفصل به كتاا توهم
الحاد مراجله كنید .در هر حال شتاا تكامل غیرثابت است و به دورهی كامبرین مربوط نمیشود .ب كه
دورههایی بوده كه آهنگ تكامل شتاا داشته و دورههایی نیز وجود داشته كه تكامل كُند میشد .همچنین
كاهش آهنگ تكامل میتواند از نظر زیستشناسان تكام ی ،تفسیری برای نقصهای موجود در شواهد
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زمینشناسی یا نمونههای فسی ی باشد .چراكه فزونییافتن شتاا تكامل با مقیاسهای تكامل ،مسئ هی یافتن
فسیلهای انتقالی جانداران را ،به دلیل كوتاهبودن دورهی زندگی و وجود این جانداران البته با مقیاسهای
زمینشناسی را ،بسیار مشكل میسازد .البته این امر با موضوع دیگری كه آن را نیز در كتاا توهم الحاد
مطرح كردهام ،مرتبط است و آن موضوع قانونمندبودن نقشهی ژنی از نظر داخ ی است .این قضیه به ما دلیل
روشنی بر قانونمندبودن نقشه ژنی میدهد؛ چرا كه تغییر شتاا تكامل قطلاً وابسته به تلداد بیشماری جهش
ژنی است و در نتیجه از آنجا كه تكامل دارای سرعت متغیری است ،پس هنگام تكامل سرعت جهشهای ژنی
نیز متغیر است .در دورههای ملینی این سرعت بسیار شدید است .منظورم این است كه دقیقاً در دورههای
انتقالی میان انواع یا دورههای تنوع .این امر عالمت سوال بزرگی باقی میگذارد .اما بنده ،ایدهای منطقی را
برای آن ارائه دادم و آن این است كه كروموزومها دارای قانونی هستند كه شتاا جهش آنها را كنترل
میكند .برای توضیح بیشتر ،میتوان گفت :نقشهی ژنی ،قانونمند است .به این دلیل است كه در دورهای
جهشهای بیشتری را به سوی هدف ملینی ایجاد میكند؛ به گونهای كه بر مسیر ك ی تكامل فشار آورده و
باعث شتااگرفتن آن میشود تا آنجا كه در مدتی ملین برای رسیدن به هدفی ملین تكامل بیشتر و بیشتر
شتاا میگیرد ،كه آنها را میتوان نوع یا انواع جدید نامید .بلد از آن است كه سرعت جهش كاهش یافته و به
سكون یا سرعت بسیار پایین باز میگردد كه در این ىورت همراه آن تكامل نیز شتاا كمتری خواهد یافت.
چرا كه تكامل متكی بر جهش است و بدون جهش ژنی تكام ی وجود نخواهد داشت.
در اینجا نمونه افراطی این امر دورهی كامبرین یا انفجار كامبرین نیست .ب كه تكامل مغز انسان در چند می یون
سال اخیر نمونه این قضیه است.
استدالل منطقی در مورد افزایش جهشها به سوی افزایش حجم مغز انسان یا هومو طی چند می یون سال اخیر
اینگونه است كه جهش ژنتیكی ،قانونمند و هدفمند است كه بر مبنای قانون داخ ی نقشهی ژنتیكی عمل
میكند و به هیچ وجه تصادفی و مبتنی بر دالیل تصادفی مانند خطا در همانندسازی ژنی و پرتو افكنی كیهانی
نیست .در هر حال هركس مایل باشد كه مطالب مفصلتری در مورد شتاا تكامل و دیدگاههای دانشمندان
تكامل و آنچه در كتاا توهم الحاد در این مورد گفتهام را بفهمد ،میتواند به آنجا رجوع نماید و در كتاا با
تفصیل بیشتر این مط ب را خواهد یافت .مایک تقدیم به شما.
سوال ششم :د.عبدالرزاق دیراوی :خداوند پاداش نیكو به شما ارزانی بدارد .سوال بلدی این است .افرادی وجود
دارند كه ملتقدند كه دالیل و اثباتهایی كه تكاملگرایان ارائه میكنند ،نشان میدهد كه تكامل كوچک وجود
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دارد .یلنی این كه در اجزاء و اعضا تكامل پیش آمده است تا به بهینهترشدن تناسب با محیط ملینی بیانجامد.
ولی نمیتوان از این دالیل برای تكامل گستردهتر و به ویژه تنوع استدالل كنیم .در حالی كه ما شاهد این نوع
تكامل هستیم .جنااعالی در این ،مورد چه پاسخی میدهید؟ بفرمایید.
سیداحمدالحسن (ع) :یا اهلل ،این سخن كامالً نادرست است؛ چرا كه همهی دالیل ،نشاندهندهی وقوع تكامل
و ایجاد انواع است .به عنوان نمونه دالیل ژنتیكی نشاندهندهی رابطه میان انواع مخت ف است .پس چگونه
فردی میتواند بگوید :دالیل تكامل درىدد ثابتكردن ایجاد انواع نیست .این سخنی بدون هیچ ملنا است.
دالیل تكامل ،همان دالیل وجود انواع است كه حاىل و نتیجه وقوع تكامل در چارچوا یک گونه است.
در این جا فقط مسئ هی وقت مطرح است .از آن جا كه ما جهش ژنی داریم ،اگر به آن تولید مثل و انتخاا
طبیلی را بیفزاییم ،در نتیجه منجر به تمایز بین افراد گونه میشود؛ چرا كه باعث بروز ویژگیهایی خاص در
جاندار ،مانند اختالف در حجم و طول و عرض و شكل و وجود مو در قسمتی و محوشدن آن از منطقهای دیگر و
دندانهای نیش و چنگالها و...الخ میشود .با گذر زمان و شدتیافتن این تفاوتها به عنوان یک نتیجه حتمی
و منطقی در اثر انباشتگی ،بدون نیاز به دیگر دالیل ،با گذشتن دورهی زمانی كافی برای تراكم ىفات و
ویژگیها ،نوع جدید ظهور پیدا خواهد كرد .مسئ ه وجود تكامل درون یک گونه یا خارج از آن ،فقط مسئ هی
وقت است .یلنی در دانش زیستشناسی ،وجود زمان كافی برای انباشتگی تفاوتها باعث میشود كه جاندار را
به عنوان نوعی جدید ردهبندی نمایند .بنده هم در كتاا توهم الحاد بیان كردم كه هر كس این ایده را مطرح
كند كه تكامل درون یک نوع ملین یا یک گونه مشخص متوقف میشود ،باید برای این مدعای خود دلیل ارائه
دهد .كیست كه بپذیرد كه به شكل مستمر جاندار ،دچار نوسازی وتشكیل مجدد هماهنگ با محیط است .به
گونهای كه این تشكیل و نوسازی ،مسئول تفاوت میان خرس قطبی از خرس قهوهای با وجود اختالف فاحش
میان آنان ،در شكل ،حجم ،وزن،رنگ ،نوع غذا و سوخت و ساز است .این در حالی است كه نمیپذیرد كه این
نوسازی و تشكیل مجدد تا حدی برسد كه باعث ایجاد دو گونه مخت ف گردد .شخصی مانند این باید برای
فرضیه واهی خود استدالل ارائه كند .چرا كه وجود انواع و ردهبندی ،حاىل انباشتگی و نوسازی و تجدید
ساختار در طبیلت است و عم یاتی است كه بر مبنای جهش ژنتیكی ىورت میپذیرد و از نظر تئوری جهش در
طبیلت ،هنگام وجود زمان كافی قادر است كه انواع و گونهها و ردهها را ایجاد كند .مایک تقدیم به شما.
سوال هفتم :دكتر عبد الرزاق دیراوی :یكی از مسائل مطرحشده در كتاا توهم الحاد را میتوان اینگونه بیان
كرد:
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هوموساپینس ،سالهای فراوان و چیزی در حدود دهها هزار سال با حالتی از آگاهی و تمدن زندگی میكرد كه
او را از حالت بَدویت خارج نمیكرد .سپس به یكباره با نگاه به سومریان و گذشتگان آنان ،خود را برابر چیزی
شبیه ملجزهای از ملرفت مییابیم .امری كه تفسیر آن بدون قراردادن عامل غیر مادی در ملادله شناخت
ممكن نیست كه همان عنصر دین و اتصال به آسمان است .چیزی كه به این دیدگاه ىحه میگذارد ،این است
كه این دورهی تاریخی با دوره پیامبران همخوانی دارد و منطقهای كه شاهد این جهش در شناخت بوده ،همان
منطقه ای است كه محل سكونت پیامبران است .دست آخر هم این كه نگرش دینی یكی از مهمترین جوانب
زندگی در تمدن سومر بوده .حال این اشكال پیش میآید كه مضامینی به دست ما رسیده كه با مهمترین
گزارههای دین یلنی توحید ،همخوانی ندارد و تمدن سومر به تنهایی برجای گذارندهی اینگونه مضامین
نیست .ب كه تمدنهای موازی با آن ،همانگونه برخی مورخان اعتقاد دارند .مانند تمدن هند و تمدن چین و
تمدن مصر نیز اینگونهاند .وجود چنین تمدنهایی را اگر با همان نگرش به تمدن سومر بررسی كرد و برای
آنها تفسیر آورد ،نشاندهنده این است كه در سطح شناخت بشری شیبی وجود دارد و همچنین مراحل
آغازینی كه از آثارشان چیزی به ما نرسیده است .این امر در نهایت به شكل مادی قابل تفسیر است و دلی ی
برای وجود فرضیه دخالت آسمانی وجود ندارد .اگر در همه یا بخشی از گفتارم دچار توهم نشده باشم ،در این
مورد نظر شما را جویا میشویم.
سید احمد الحسن (ع) :در مورد توحید به ملنی اعتقاد به الهوت مط ق یگانهای كه مخ وقات به سوی او تأله
میكنند ،نمیتوان به شكل قطلی در مورد سومریان گفت كه آنان بنا بر متونی كه از آنان به دست ما رسیده،
چنین اعتقادی نداشتهاند و دالیل فراوانی برای این امر وجود دارد .ممكن است آنچه به دست ما رسیده یا
بخشی از آن را به گونهای دیگر تفسیر كرد .به این ىورت كه الوهیت و ربوبیت را با ملنی اشتقاقی آن تفسیر
كنیم؛ همانگونه در كتاا توحید بیان كردم .در این ىورت در انتساا این ویژگیها به مخ وقات اشكالی
نخواهد بود .مطمئناً هر متن رسیده به دست ما ،خود در دورهی زمانی خاىی نوشته شده است كه این دوره
شاهد انحراف عقایدی بسیار گستردهای بود .در این ىورت آنان عقیدهی خود را به نگارش در آوردند؛ نه
عقیدهی سومری اى ی را .در تاریخ دین این امر بسیار محتمل است .اما تمدنهای دیگر مانند هند و چین و
مصر ،همهی این تمدنها نسبت به تمدن سومری متاخر هستند و بلد از آن آمدهاند .همچنین منشأ شهروندان
همه این تمدنها ،از منطقه محل سكونت سومریان اولیه بوده است .این امری است كه با آزمایشات ژنتیكی
پروژه ژنوم جهانی ثابت شده است .نقشه مهاجرتهای انسانی اولیه را در كتاا توهم الحاد درج نمودهام.
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میتوانید به آن مراجله كنید .همانگونه كه در كتاا توهم الحاد بیان كردم ،تمدن سومر از آنچه به دست ما
رسیده ،بسیار كهنتر است .اما دلیل این كه از آنان چیزی به ما نرسیده ،این است كه نِی در تمدن سومر اولیه
بسیار پركاربرد بود .همانگونه كه در مورد كشتی نوح یا اوتونبشتم یا زیوسودرا آمده است .این تمدن هنگامی
كه دشت حاى خیز از آا پر گردید و دشت به خ یج امروزی تبدیل شد ،زیر آا رفت .همانگونه كه در گِل
نوشتههای رسیده از آنان است .در مورد نیاكان سومری خود ،ساكنان دشت حاىلخیز یا خ یج امروزی بسیار
سخن گفتهاند .آنان در گل نوشتهها بسیار به اجداد خود ،افتخار میكنند و تمدن و فضائل اخالقی آنان را بزرگ
میشمردند .وجود گِلنوشتههای سومری ،دلی ی است بر این كه تمدن سومری وجود داشته است كه هنگام
پرشدن دشت حاى خیز و به وجودآمدن خ یج امروزی ،این تمدن ناپدید شد .در كتاا توهم الحاد ،نشانههای
جهش فرهنگی در ادراک و تفكر سومریان ،نسبت به هوموساپینسها را كه پیش از آنان وجود داشتهاند ،مطرح
كردم .آنچه از تمدن سومری از جهت موازین اخالقی و رفتار اجتماعی هدفمند و ادبیات و محصوالت ىنلتی و
پیشرفت دانش است ،همه نشاندهندهی این است كه حتماً جهشی در تمدن و فرهنگ نسبت به تاریخ پیش از
آن رخ داده است .در نتیجه به طور خالىه باید گفت كه در تفكر و ادراک ،نزد سومریان جهش رخ داده است.
البته نمیتوان از نظر ع می گفت :این فرآیند دقیقاً چه زمان پیش آمده است .اما میتوانیم با اطمینان بگویم:
از اجدادی آغاز شده است كه سومریان آنان را ذكر نمودند و امتداد آن تمدن گمشده هستند .نتیجهای كه
میخواهیم به آن برسیم این است كه این جهش در فرهنگ و تمدن ،نشاندهندهی این است كه امر جدیدی
وارد ملادلهی هوموساپینس شده است كه باعث تغییر بنیادین در آن شد؛ به گونهای كه از موجودی ابتدایی كه
خودخواهی ژنتیكی بر او چیره بود ،به انسانی آگاه و دارای شناخت تبدیل شد كه سلی میكند ،با دیگران با
ایثار رفتار كند و میل به بقای او ،به میل به جاودانگی در عالمی دیگر تغییر یافت كه همانگونه كه در حماسه
گی گمش میخوانیم ،خالی از پ یدی و پر از نیكویی و اخالق متلالی است .مایک تقدیم به شما
سوال هشتم :د.عبدالرزاق دیراوی :ب ه ،آقای ما خداوند به شما بهترین پاداش را بدهد .سوال دیگر من این
است :م حدین قضیه خودشان را براین اساس استوار میكنند كه توانایی كه ع م برای تفسیر جهان بر اساس
قوانین درون آن دارد و بدون اینكه به دخالت مستقیم خداوند نیاز باشد ،این به نظر آنان به این ملناست كه
خداوند وجود ندارد یا ما نیازی به فرض وجود او نداریم .آیا این نتیجه منطقی است و ما مجبوریم كه قضیه
مقابل آن بنا كنیم كه شكافهایی در ع م وجود دارد كه فقط با فرض خداوند قابل پرشدن است؛ دخالتی كه به
اسباا مربوط نمیشود یا به فكر قانونها تكیه نمیكند .آقای ما ،پاسخ را از شما میشنویم .بفرمایید.
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سید احمدالحسن (ع) :درود خداوند به شما .استقراء و استنباط قوانینی كه در جهان است یا تفسیر جهانی كه
در آن زندگی میكنیم ،بر اساس قوانین ع می ،اىالً به این ملنا نیست كه ما از جست وجوی در مورد آغازها و
اهداف بینیاز هستیم .باز بودن وجود آغازها ،ما را به جست وجوی در مورد ماورای آن تشویق میكند .و وجود
اهدافی كه ما را به جستوجوی ماورای آن تشویق میكند ،در نتیجه ما را به ادله وجود خداوند میرساند .این
مط بی است كه در كتاا توهم الحاد بحث كردم .در حدود حیات ،ثابت كردم كه تكامل هدفمند است و این
دلیل روشنی بر ضرورت وجود خداوندی پشت این هدف است .همچنین درمورد همه هستی ثابت كردم كه
مسئ ه درنهایت به خداوند میرسد .به روشنی و با ادله ع می ثابت كردم كه نتایجی كه ىاحبنظران الحاد
ع می به آن رسیدند ،ىحیح نیست .ریچارد داوكینز در بیش از یک كتاا تالش كرده است كه بیان كند كه
ماورای تكامل هدفی نیست؛ ولی در كتاا توهم الحاد به ىورت دقیقی وجود هدف تكامل را ثابت كردم.
درنتیجه وجود خداوند را به تبعِ اثبات هدف ثابت كردم .همچنین نقاط ضلف و اشتباهاتی را كه دانشمندان
فیزیک در آن افتادند ،بیان كردم؛ افرادی كه ىاحبنظران الحاد هستند ،مانند هاوكینگ .و ثابت كردم كه آنان
نتوانستند شكاف آغاز را بپوشانند و همان جا ،وجود خداوند را با دلیل ثابت كردم .به ىورت كامالً خالىه ،آنان
به این مطالب تكیه كردند :اوالً :اینكه انرژی جهان ىفر است و این مسئ ه با قیاس ثابت شده است .این به این
ملناست كه همه هستی با عدم مساوی است؛ از این جهت كه چیزی از بیرون ،وارد هستی نشده است و به
حسب آنها ،ملنای آن این است كه انگیزهای برای فرض چیزی غیر از هستی نیست؛ یلنی مثالً خداوند .به
حسب آنها ،انگیزه ای برای فرض خداوند نیست؛ به این خاطر كه اىالً چیزی وارد هستی نشده است .بلد آنان
از اىل عدم قطلیت هایزنبرگ استفاده كردند كه فضا با ناپایداریهای كوانتومی پُر است كه از عدم به وجود
آمده است .به این خاطر كه هستی از اتفاق یا رویداد كوانتومی به وجودآمده است ،به فردی نیاز ندارد كه آن را
آغاز نماید؛ مخصوىاً بلد از اینكه هاوكینگ ثبت رویداد از سوی بیننده را به احتماالت زیادی كه به هستی این
قاب یت را میدهد كه آغازی بدون حد و مرز داشته باشد ،تفسیركرده است .او فرض كرد كه هستی در آغاز
كوانتومیاش ،عبارت از فضایی از چهار بُلد مكانی بوده است ،به جای سه بلد مكانی و بلد زمانی .همانطور كه
در نظریه نسبیت عام اینشتین است و همانطور كه واقلی است كه ما االن (باتوجه به آن) زندگی میكنیم.
یلنی زندگی ما .ولی بازگشت به آغازها -آغازهای هستی -و زمینه كوانتومی ،در چهار بلد مكانی است .نظریه
هاوكینگ میگوید :زمانی كه به آغاز هستی و زمینه كوانتومی برویم -كه زمینه واقلاً دقیقی است -میگویم:
زمینه كوانتومی .شاید برخی ندانند ...این اىطالحات فیزیكی است ...زمینه كوانتومی به ملنای مثالً زمینه
لپتونها یا كوارکها ...یا الكترونها .شاید افراد بیشتر بدانند و بفهمند كه الكترون چیست -بلد زمان موقع

متن دیدار سید احمد الحسن (ع)  27آذر 1394

بازگشت به زمینه كوانتومی؛ وقتی به آغاز هستی باز میگردیم؛ آغاز هستی كه زمینه كوانتومی است ،در این
حالت ،بلد زمانی پنهان میشود .سخن هاوكینگ اینگونه است .میگوید :بُلد زمانی پنهان میشود و بلد مكانی
دیگری میشود .به جای زمان ،بلد مكانی دیگری میآید كه به ابلاد مكانی سهگانه دیگر اضافه میشود ...طبلاً
او نظریهاش را با ریاضیات تایید میكند .زمانی كه آنجا و در آغاز هستی زمانی نباشد ،سوال از گذشته -به نظر
او -بیملنا میشود .همانطور كه هستی خودش بینیاز است و به احتماالتی كه از درونش میباشد ،تكیه
میكند .او اشكال ثبت رویداد از سوی بیننده و مشكل فرو ریختن قوانین فیزیكی را به حسب نظریه انفجار
بزرگ و در نقطه تكینگی حل میكند .و نزد او آغاز هستی ،اینگونه است كه بر اساس قوانین فیزیک عمل
میكند؛ مانند میكانیک كوانتوم .درعین حال هاوكینگ -همانطور كه تصور میكند -از سوال همیشگی رهایی
یافته است :قبل از هستی چه چیزی بوده است؟ یا چه كسی هستی را به وجود آورده است؟ او هستی را به
گونهای قرار داده است كه به خودش كفایت كرده است و به فردی از بیرون نیاز ندارد كه آن را از آغاز كند .او
در كتابش «طراحی بزرگ» گفته است :هستی محكوم به قوانین ع م است و نیازی به پروردگار ندارد تا آن را
آغاز كند .همچنین گفته است :اگر دیندارانی باشند ،میگویند كه پروردگار حتماً تاس بازی میكند .طبلاً او
این سخن را گفت و آنچه نظریهاش را مطرح میكند ،روشن كرد كه احتماالت بسیاری مانند اتفاقها و
رویدادهای كوانتومی از درون خود هستی -زمانی كه به ىورت كوانتومی بوده است -در آغازش آمده است.
این خالىه برخی از مطالبی است كه برای تفسیر نیاز نداشتن هستی به خدایی كه آن را آغاز كند ،مطرح كرده
است و من آن را مورد مناقشه قرار دادم و بقیه سخنشان را در كتاا توهم الحاد مورد مناقشه قرار دادم و به
آن پاسخ دادم و وجود خداوند را ثابت كردم .هاوكینگ تلدد احتماالت را بنابر اىل عدم قطلیت هایزنبرگ
فرض كرده است؛ به خاطر حل اشكال احتماالت ،به این ىورت كه هستی ما كه در آن زندگی میكنیم ،وجودش
ذات خودش است .اىل عدم قطلیت میگوید كه یک ذره كوانتومی در یک زمان ،میتواند از چند شكاف یک
ىفحه وارد شود؛ البته تازمانی كه بینندهای نباشد .یلنی انسانی وجود نداشته باشد كه این ذره را مشاهده
كند؛ به این خاطر كه با وجود فرد بیننده ،ذره مشخص میشود و فقط از یک شكاف عبور میكند .در مورد آغاز
هستی ،به این خاطر كه اتفاق كوانتومی است ،به همین خاطر این قانون بر آن منطبق میشود و آغاز هستی
عبارت از رفتن به سوی همه جهات محتمل است .یلنی نزد ما تلداد زیادی از هستیهایی است كه امكان
محققشدنش وجود دارد .طبلاً هستی ما یكی از این احتمالهاست و این هستی به نسبت ما مشخص شده
است؛ چون ما خودمان را در آن مییابیم و آن را مشاهده میكنیم و آن را رىد میكنیم .این به حسب اى ی
است كه از آن سخن گفتم .اىل عدم قطلیت هایزنبرگ ...نتیجه این است كه به خاطر رىدكردن ما ،مشخص
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شده است .ولی درحقیقت ىِرف فرض است .فرض تاریخهای مخت ف یا احتماالت دیگر برای هستی ،به مجرد
اینكه ما موجود شدیم ،پنهان میشود؛ برای اینكه آن را رىد كنیم و هستی را مشاهده كنیم؛ این مسئ ه برای
وجود ما اهمیتی قرار میدهد كه با چیزی كه الحاد فرض میكند ،مناسبتی ندارد .در كتاا توهم الحاد گفتم كه
اگر عامل فروریختن تابع موج فرد بیننده یا ثبت اتفاق كوانتومی از سوی فرد بیننده باشد -همانطور كه در
تفسیر كپنهاگ وجود دارد -این امر بدین ملناست كه اگر وجود انسان یا موجود هوشمند نبود ،هستی وجود
نداشت .وجود هستی مدیون این است كه ما آن را مشاهده میكنیم .به این خاطر كه هستی عبارت از
سیستمی است كه دارای تابع موج و احتماالت متلدد است و فقط هنگامی موجودیت مییابد كه ما آن را مورد
مشاهده خویش قرار دهیم و تابع موجش فرو پاشد و در واقلیت قابل تشخیص و مشاهده گردد .ملنی این كالم
این است كه ما افراد بشر -یا به عبارتی هوشمندی -اىل و اساسی هستیم كه هستی به خاطر آن پدیدار
گشته است .باید به این نكته دقت كرد كه فرض هاوكینگ برای آغاز و اینكه هستی بینیاز است و با ورود
احتماالتی از داخ ش یا همانطور كه هاوكینگ آن را نامگذاری كرده است« :تاسانداختن» از قبل به چیزی نیاز
دارد كه فضا را برایش فراهم كند ،حتی اگر بینهایت كوچک باشد و حتی اگر طبق فرضهای دیگر ،تكینگی
برقرار باشد؛ یلنی برای اینكه ناپایداریهای كوانتومی به وجود بیاید كه هستی را موجودیت میبخشد (به
فضایی نیاز است) و اال اگر فضایی برای این اتفاق نباشد ،این ناپایداریهای كوانتومی كجا اتفاق افتاده است؟
این مط ب ،سخن از آغاز را مطرح میكند كه قبل از این فضا و مكان چه بوده است؟ یا این مكان اولی حادث
است و در این هنگام ،فردی وجود دارد كه هستی را به وجود آورده است یا اینكه هستی قدیم است ،ولی در
عین حال ،محل وقوع رویدادهاست و این محال است؛ به این خاطر كه چیزی كه محل وقوع رویدادها باشد،
حادث است .بنابراین از فرضگرفتن وجود خدا و را بر اساس تئوری مطرح شده ،گریزی نیست؛ حتی اگر این
نیاز در سطح انرژی و ماده هستی نباشد .ب كه در سطح فضای هستی باشد كه ظرف مناسبی برای ظهور
ناپایداریهای كوانتومی به شمار میرود .اگر چه ممكن است این فضا ،بینهایت كوچک باشد .عالوه بر این،
دلیل و ع ت این ناپایداریهای كوانتومی مشخص نشده و اىل عدم قطلیت فقط از وجود چنین نوساناتی سخن
میگوید و حال آنكه از ع ت و خاستگاه آن اطالع و شناختی ندارد .اگر ما در هستی خود ،منبلی برای
ناپایداریهای كوانتومی نیابیم ،به آن ملنا نیست كه اینها بدون ع ت رخ میدهد ،ب كه در نهایت میتوان
چنین گفت كه ممكن است این نوسانات از خارج از هستی ما نشأت گرفته است.
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این مسئ ه را در كتاا توهم الحاد مورد مناقشه قرار دادم و روشن كردم كه فرضیه چندجهانی ىحیح است .اما
سوالت در مورد نیاز به اثبات اینكه در ع م شكافهایی وجود دارد كه فقط فرض دخالت خداوند -كه از ع تها
عبور نمیكند (و خودش ع ت اى ی است) -آن را پر میكند ،فكر میكنم ،ما نیازی نداریم كه اثبات كنیم كه
مسائ ی وجود دارد كه تفسیرنشده است یا ع م نتوانسته آن را تا امروز تفسیر كند یا شكافهایی وجود دارد...
یا شكافی كه ع م آن را پر نكرده است .درنتیجه بدون ع ت بگوییم كه به این خاطر كه شكافهایی وجود دارد
كه ع م امروز ،آن را پر نكرده است ،به همین خاطر نیاز داریم كه خداوند را فرض كنیم .همانطور كه این راه ،به
اثبات قطلی وجود خداوند نمیرساند .بنده در كتاا توهم الحاد مسائ ی ع می زیادی را مطرح كردم و هدفم از
مطرحكردن هرچیزی ،اثبات وجود خداوند نبود .یلنی آشكارنمودن در برخی اوقات نسبت به شكافها ،فقط
برای این بود كه خواننده آگاه شود و نسبت به مسائ ی كه در ع م مطرح میشود و ع م از پوشاندن آن ،ناتوان
است ،احاطه داشته باشد؛ تا به نتایج ىحیح و دقیقی برسد .و هدفم از خالل مناقشه قراردادن این شكافها،
اثبات وجود خداوند نیست .یا ادله قطلی وجود خداوند را ثابت كردم ،چه در زمینه حیات زمینی یا همه هستی.
فردی كه از م حدین میخواهد كه به مطالب مطرحشده در كتاا توسط بنده پاسخ دهد ،باید مستقیماً به
مط بی كه بیان كردم كه دلیل وجود خداوند است ،رجوع كند و به آن پاسخ دهد .نه اینكه به سخن بنده در
مورد شكافهایی كه ع م تا االن نتوانسته است ،پر كند ،رجوع كند یا مسائ ی كه بیان كردم ،هیچ وقت ،ع م
نمیتواند آن را بپوشاند؛ بلد بگوید كه احمدالحسن از خالل وجود شكافهایی كه ع م آن را نپوشانده است،
وجود خداوند را ثابت كرده است .این مسئ ه برای هر عاقل و منصفی روشن است كه كار فریبدادن و پوشاندن
دلیل است؛ یا شاید برخی اوقات به خاطر نادانیشان نسبت به كتاا است و اینكه به آن تس ط ندارند .مایک
برای شما.
سوال نهم :د.عبدالرزاق دیراوی :ب ه ،برخی ،افكار كتاا توهم الحاد را در بحثها و دیدارهایشان نقل میكنند.
البته بدون اشاره به منبع آن .چند وقت پیش ،كتااهایی تالیف شد كه در مورد ایثار حقیقی بیطرف بود كه
ىفت اخالقی است كه طرحهای بیولوژی از تفسیر آن ناتوان است .این سخنان را با عباراتی میآورند كه انگار
همان عبارات سیداحمدالحسن در كتاا توهم الحادشان است .آقای ما ،توضیح شما در این مورد چیست؟
بفرمایید.
سید احمدالحسن (ع) :یا اهلل ،درود خداوند برشما .این مسئ ه بسیار اتفاق میافتد .این اولین باری نیست كه
طرح یا افكار یا دست رنج دیگران -بدون اشاره به آنها -به سرقت میرود .این اولین بار نیست و من اولین
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فردی نیستم كه این كار با او انجام میشود و فكر میكنم ،برخورد ىحیح این است كه مومنین و افراد منصف
با ادله این افراد را مفتضح كنند و بیان كنند كه روش آنان اشتباه است .در این مورد مط ب دیگری ندارم .دكتر
عبدالرزاق ،مایک برای شما.
سوال دهم :د.عبدالرزاق دیراوی :ب ه ،آقای ما ،خداوند به شما بهترین پاداش را بدهد .این ،سوال ماقبل آخر
است .همانطور كه بیان كردید ،ایثار حقیقی بیطرف دلی ی بر ورود چیزی در ملادله انسان از بیرونِ طبیلت
مادی است .یلنی روح یا نفس .ولی امكان تفسیرِآن ،از جهت بیولوژی وجود ندارد .همانطور كه شما از خالل
بحث تاریخی بیان كردید كه پیدایش این رفتار ایثارگونه از سوی دین و از سوی نماینده حقیقی دین بوده
است ،یلنی پیامبران و فرستادگان (ع) .سوال این است :برخی با این سخن ،اعتراض میكنند كه ایثار به ىورت
تصادفی به وجود آمده است یا اینكه نتیجه ثانوی تكامل هوشمندی و ابزار آن است ،یا نتیجه كمبودهایی در
ابزارهای تلاون است .این ىفت نادری است كه در نهایت نزد بشر وجود ندارد .مردم ایثار حقیقی را انجام
نمی دهند .ب كه همیشه یک منیت پنهانی در ایثار وجود دارد .و این به این ملناست كه جنگ با این ىفت ،به
اتمام رسیده است .همان ىفت ایثار حقیقی كه جنگ با آن به اتمام رسیده است یا در حال انقراض است .پاسخ
شما نسبت به این مسئ ه چیست؟ از شما می شنویم ،بفرمایید.
سید احمدالحسن (ع) :یا اهلل ...درود خداوند بر شما .ایثاری كه در ع م زیستشناسی تكام ی تفسیرشده است،
ایثار نزدیكان و ایثار دوجانبه با انواع خودش است .و این ایثار از جهت ژنتیكی تفسیرشده است؛ به این خاطر
كه این نوعهای از ایثار ،برای ژنها منفلت فردی برای بقاء و انتقال در خالل نسلها به دست میآورد و قطلاً
ژنهایی كه باعث این میشوند ،در مجموعه ژنهای فردی با انتخاا طبیلی تثبیت میشوند .مثال این نوع از
ایثار ،ایثار والدین نسبت به فرزندان كوچک خود است .به این خاطر كه ایثاری است كه ژنها باعث آن میشود
كه اجساد خودخواهی به وجود آوردهاند تا مص حت فردی آن را برآورده كند .از جم ه مص حتهای فردی آن،
توجهكردن به فرزندان كوچک است و ایجاد رفاه برای آنان تا زمان ب وغ آنها و توانمندی آنها بر (تولید مثل
و) زیادشدن و منتقلكردن این مجموعه از ژنها ،به نسلهای بلد میباشد .اما ایثار حقیقی امكان تصور هیچ
منفلتی برای مجموعه ژنهای فردی ندارد؛ ب كه زیان زیادی به آن میرساند و شاید باعث از بینرفتن آن شود.
به این خاطر كه عمل ایثارگونه باعث قربانیكردن حیات (انسان) است و مثالً هیچ منفلتی برای ژنها ندارد .به
همین خاطر نمیتوان برای این نوع از ایثار ،تفسیر بیولوژی نمود .این مسئ ه را مفصل ،در كتاا توهم الحاد
توضیح دادم .اما تفسیرهای دیگر برای این نوع از ایثار ،همه آنها همین اشكال بر آنها وارد است .مسئ ه این
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است كه تازمانی كه این نوع از ایثار را با خود دارد ،مجموعهای از این ژنها نمی تواند به نسلهای بلدی در
طبیلت منتقل شود .چه آن را مانند ارث ژنی منتقل كند یا حتی مانند ارث فرهنگی كه بر اجسامی كه عبارت
از مسائل ژنی است ،منتقل كند .ع ت این است كه این نوع از ایثار ،طبلاً باعث انقراض این مجموعه از ژنها ،در
طبیلت میشود .و به آن اجازه استمرار در نسلهای بلد را نمیدهد .به همین خاطر هر طور ایثار حقیقی...را
تفسیر مادی شود ،مسئ ه مشخص است .نتیجه یكی است .اینكه امكان منتقلشدن در طبیلت وجود ندارد .اما
اینكه ایثار حقیقی...وجود ندارد یا منقرض شده است ،ىحیح نیست .و مسئ ه اثبات وجودش و منتشرشدن آن
بین بشر ،واقلاً مسئ ه سادهای است .میتوان آن را مثالً از خالل كارهایی كه برخی افراد انجام میدهند،
شناخت؛ افرادی كه زندگی خود را برای نجات دیگران ،در خطر قرار میدهند .برای نجات افرادی كه هیچ
نزدیكی با آنان ندارند و به خاطر كارشان هیچ منفلتی نمیخواهند .حتی برخی از آنان ،بیدین هستند .فكر
میكنم وسائل ارتباط اجتماعی در اینترنت ،پر از ویدیوهایی است كه سندی برای این كارها است...
این سخنان از برخی از م حدین است كه فكر میكنند شناخت و آگاهی دارند؛ درحالی كه آنان نادان هستند و
در این مسائل ع می نمیتوانند خوا سخن بگویند .زیستشناسان تكام ی بزرگی همچون ریچارد داوكنیز به
این مسئ ه اقرار میكند كه بشر ،ایثار حقیقی بیطرف را انجام میدهند ،میتوانید به كتااهای او مراجله
كنید .او م حد است ،حتی با دین سر جنگ دارد .اگر مسئ ه اینكه بشر ایثار حقیقی بیطرف انجام نمیدهند ،از
جهت ع می ساده بود ،داوكنیز در انكاركردن نسبت به آن تاخیر نمیكرد .ولی او در كتااهایش مجبور به
مناقشه آن و ع تآوردن برای آن شده است .بنده سخنان داوكینز و دالیل او را مورد بحث قرار دادم و بیان
كردم كه دقیق نیست .هر فردی میخواهد از جزئیات آگاه شود ،میتواند به كتاا توهم الحاد رجوع كند .دكتر
درود خداوند بر شما .مایک برای شما.
سوال یازدهم :د.عبدالرزاق دیراوی :آقای ما ،خداوند به شما بهترین پاداش را بدهد .سوال آخر این است:
میگویند كه دانشمندان در زمینه ع م پزشكی و عصبشناسی به نتایج خوبی رسیدند كه حیوانات نیز خواا
میبینند .آزمایشهایی كه محققان در دانشگاه شیگاگو انجام دادند ،نشان میدهد كه موشها و گربهها
وسگها وحتی پرندهها خواا میبینند .و تجربه روزانه خود را بازبینی میكنند .این مسئ ه دلیل این است كه
خواا مخصوص انسان نیست و از آن فهمیده میشود كه این ابزاری است كه ژنها در اجساد ما به وجود آورده
است و قطلاً فوائد تكام ی دارد .در كتاا توهم الحاد شما بیان نمودهاید كه رویاها بلد از جداشدن انسان از
نسل گذشتهاش به وجودآمده است و دقیقاً در زمان مبلوث شدن آدم پیامبر (ع) .منظور از رویاهایی كه اتفاق
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افتاده است ،چیست؟ آیا منظور فقط رویاهایی است كه از غیب و از عوالم غیبی خبر میدهد؟ اگر اینگونه
باشد ،این ملنا را چگونه برای م حدی كه به غیب ایمان ندارد ،بیان كنیم؟ آقای ما ،پاسخ را از شما میشنویم.
بفرمایید.
سید احمدالحسن (ع) :یا اهلل ،درود خداوند بر شما .فكر میكنم اشكالی نداشته باشد كه برخی از حیوانات
خواا ببینند .خواا چند نوع هستند و حداقل همه مردم ،دو نوع از آن را تشخیص دادهاند ،از جم ه:
خوااهایی كه گذشته انسان را حكایت میكند؛ بلنی شما خوااهایی میبینی كه در مورد اتفاقات یا افكاری
است كه قبالً برایت اتفاق افتاده است؛ یلنی تازمانی كه اتفاقات یا افكار یا تصوراتی كه در ذهنت رخ میدهد،
برایت اتفاق بیفتد( ...قطع ىدا) ب ه ،مط بی كه گفتم این بود :خوااها دو نوع هستند و در مورد نوع اول سخن
گفتم (قطع ىدا) االن ىدا هست یا برای سوال ،وقت (دیگری) تلیین كنیم؟ برای پاسخ وقت (دیگری) تلیین
كنیم یا االن ىدا هست؟ خوا ،انشاءاهلل به سوالت در مورد خوااها و اینكه بقیه حیوانات خواا میبینند،
پاسخ میدهم .ب ه .من گفتم :اشكالی ندارد كه برای بقیه حیوانات خوااهایی باشد .خوااها انواعی دارد.
حداقل انسانها دو نوع از آن را تشخیص دادند .نوع اول :خوااهایی كه گذشته انسان را حكایت میكند كه
خوااهایی میبینی كه در مورد اتفاقات و آرزوها و افكاری است كه برایت اتفاق افتاده است .منظور این كه تا
زمانی كه این اتفاقات یا تصوراتی كه در ذهنت میگذرد ،قبالً برایت اتفاق افتاده باشد ،امكان دارد كه
خوااهایی در مورد اتفاقات یا افكار یا تصورات و آرزوها ببینی .در این نوع خوااها امكان دارد كه حیوان با ما
در آن مشاركت داشته باشد؛ به این خاطر كه عبارت است از استخراج آموزههایی از حافظه و مرتبكردن آن به
ىورت منظم یا حتی غیرمنظم .این كاری است كه عموماً بخشی از مغز كه مسئول خوااهاست ،میتواند انجام
دهد .مغز چیزی است كه بین انسان و بقیه حیوانات مشترک است .اما نوع دوم خواا ،خوااهایی است كه در
بردارنده خبرهای غیبی است؛ به این خاطر كه تصویری از آینده در بردارد .یلنی تو اموری را در خواا میبینی،
سپس بلد از یک روز یا یک ماه یا یک سال یا هر مدت مشخصی ،این امور محقق میشود و اتفاق میافتد و آن
را با چشمانت در این جهان میبینی .این نوعی است كه در مورد آن سخن میگوییم و آن را دلی ی بر حقیقت
غیب و وجود خداوند سبحان ومتلال میدانیم .تفسیرات فروید و بقیه دانشمندان روانشناسی میتواند تفسیر
نوع اول خوااها باشد؛ یلنی خوااهایی كه با افكار یا آرزوها یا خطورات ذهنی یا گذشته انسان مرتبط است.
ولی آنان از تفسیر نوع دوم ناتوان هستند .برخی از رویاهایی كه در بردارنده خبرهای غیبی هستند ،رمزگونه
هستند كه فقط فرد بیننده آن را در هنگام محققشدنش میفهمد .و برخی از آنان با افكار یا خطورات ذهنی و
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یا آرزوها مرتبط است یا حتی به زندگیاش در زمانی كه آن رویا را در آن زمان دیده است و برخی از آنان ،بلد
از مدتهای طوالنی محقق میشود...الخ .عموماً تفسیر فروید یا تفسیر روانشناسان ممكن نیست كه آن را
توجیه كند و همانطور كه مالحظه كردی ،بسیاری از م حدین ،بین این دو نوع خَ ط میكنند .در حقیقت هیچ
مناقشه ع می نیافتم كه ارزش اعتراض به رویاها یا خوااهایی كه در آینده محقق میشود ،داشته باشد .به
استثناء اعتراضی كه بر اساس میكانیک كوانتوم و اىل عدم قطلیت و نظریه جهانهای چندگانه مطرح میشود.
با این توضیح كه اتفاقی كه در آینده میافتد ،تاریخهای آیندهای دارد كه در چند جهان اتفاق میافتد و یكی از
آنها محقق میشود و در آینده اتفاق میافتد .درنتیجه امكان دارد كه بر اساس میكانیک كوانتوم یكی از این
تاریخهای محتمَل را دانست و آنان احتمال میدهند كه رویاهای آیندهای ،این چنین است .ولی در حقیقت
رویاهای آیندهای در بردارنده رمزهایی است و چه بسا این رمزها و داللتها وملنای آن را حتی فرد بیننده
نداند .و برخی از رویاهای آینده اینگونه هستند كه فرد بیننده داللت آن را تا زمانی كه ج ویش اتفاق نیفتد،
نمیفهمد و نمیداند -همانطور كه شما گفتی( -با اتفاقافتادن آن) میفهمد كه آنچه در واقع اتفاق افتاده
است ،عبارت از رویا یا خوابی است كه در گذشته دیده است .درحقیقت مكانیک كوانتوم اىالً نمیتواند آن را
تفسیر كند .به همین خاطر خوااها یا رویاهای آینده ،داللت روشنی بر وجود خداوند سبحان و متلال هستند.
انشاءاهلل.
پاسخگویی بنده به پایان رسید و امیدوارم كه پاسخها روشن و قابل فهم باشد .از ىبرشما و حُسن استماع
شنوندگان تشكر میكنم .خداوند به شما بهترین پاداش را بدهد .چند دقیقه میمانم و به سخنانتان گوش
میدهم .درود خداوند به همه شما.
والسالم ع یكم ورحمة اهلل وبركاته.
د.عبدالرزاق دیراوی :و ع یكم السالم ورحمة اهلل وبركاته .آقای ما از شما بسیار تشكر میكنیم .شما را خسته
كردیم و وقت گرانبهایتان را گرفتیم .انشاءاهلل ...اگر خداوند سبحان و متلال بخواهد -انشاءاهلل تلالی -این نوع
دیدارها ،بارهای دیگر تكرار شود .برادران و عزیزان بیننده شبكه «المنقذاللالمی» و همچنین برادران شنونده
در اتاقهای انصار امام مهدی (ع) (در پالتاک) االن به پایان این دیدار ویژه با سیداحمدالحسن -وىی و
فرستاده امام مهدی (ع) -رسیدیم .از خداوند متلال میخواهیم كه در روزهای آینده ،دیدارهایی این چنین را
تكرار كند و اینكه این امر محقق شود .در پناه خدا باشید .والسالم ع یكم و رحمة اهلل تلالا وبركاته.
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