
 

 
  
  

   از ديد تحليل گفتمان انتقادي1ي اسالمي انديشهبررسي كتاب 
  

  ∗∗جالل رحيميان           ∗علي رضا كسائي
  

  چكيده
 1ي اسالمي انديشهاين مقاله در صدد است به تحليل انتقادي متن كتاب 

مطالب ي  ارائه را در طرفي بي اصل نويسندگانص كند كه آيا پرداخته، مشخّ
استفاده مورد ) 2003(بدين منظور، چارچوب ون دايك .  يا خيراند هرعايت كرد

باشد، دو   نميسر مي كه امكان بررسي كل محتواي كتابجا آناز . قرار گرفته است
م انجاهت ج )ي شَرمسأله 4، تحت عنوان وجود خدا و بخش 2بخش ( آنبخش از 

ي  ارائهاز قبيل مشكالتي  كه دهد مي نتايج تحقيق نشان. اند هپژوهش انتخاب شد
 هاي جويي از مثال ناصحيح استدالل، بهره هاي استدالل ناقص، استفاده از روش

هاي  موافق در مقايسه با ايدههاي  نامربوط، تالش در راستاي برتر نشان دادن ايده
 ناهمسو، بهره گرفتن از كلمات و يا عبارات داراي بار هايمخالف، عدم معرفي نظر

دادن منتقدان و استفاده از اغراق، در متن كتاب به منفي جهت كوچك جلوه 
هاي بعد، نسبت به   و بايسته است كه نويسندگان در ويرايشخورد   ميچشم

  .ايرادها اقدام نمايندبرطرف نمودن اين 
         ،)2003(چارچوب ون دايك  -2 ،تحليل گفتمان انتقادي -1: يكليدهاي  واژه

  .1ي اسالمي  انديشهكتاب  -3
  

   مقدمه.1
ي مردم   اين امكان را براي عامه،هاي اخير در سالي تكنولوژي  كننده پيشرفت خيره

 به حجم ،ترين زمان ممكن ها در كوتاه فراهم آورده است كه از طريق اينترنت و ديگر رسانه
 اين موضوع شرايط را چنين مهيا ساخته است .وسيعي از اطالعات دسترسي داشته باشند

عات ي اطال به مقايسهتر،   به سرعت بيابد و از آن مهمخواهد مي چه راد آنتوان مي هر فردكه 
تحقيق و تالش در  كه در ايران نيز فرهنگ رسد مي خوشبختانه به نظر. ارائه شده بپردازد
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مردم است رخنه در اقشار مختلف ترين و معتبرترين اطالعات در حال  صحيحراستاي كسب 
 اندانشگاهي  بديهي است كه.گردد مي ي تحليل عالقمند هواژو جامعه به سرعت به 

  .اين تغييرندقراوالن  پيش
هاي نو   در كنار تمام مزايا، خالي از چالشهمچون هر روند ديگر، اين مسير جديد نيز

با عنايت به اين نكته كه ايران كشوري مذهبي است و دين در زندگي مردم نقش  .نيست
زش مسائل ديني ديگر به مانند و كه آمحدس زد توان مي  سادگيبهنمايد،    ميمهمي ايفا
 در پاياني از اطالعات همسو يا ناهمسو با دين ي بي ذخيرهامروز . سان نخواهد بودگذشته آ

 د مطالبي كه به او آموزش دادهتوان مي آموز و دانشجو وجود دارد كه وي كنار هر دانش
نمايد كه آموزش سنّتي مسائل ديني به همان   مين چنيلذا. مقايسه كند ها آن را با شود مي

چون گذشته موجز نيز اگر ناكارآمد نباشد، روش كهنه و بعضاً غير علمي در جهان امروز 
  . نخواهد بود
مطالب ي  ارائهطلبد كه در صورت نياز، سبك   ميوضعيت كنوني چنينچه آمد، بنابر آن

 البتّه روشن است كه .وني بيشتري يابدقشر مخاطب همگديني تغيير يافته و با طرز فكر 
عيوب  بررسي شود و  وضعيت موجود با دقّت و موشكافيبايست مي قبل از ايجاد هر تغيير،

 اهتمام ها آنبه برطرف كردن  نسبت اج گردند تا بتوان به بهترين شكلاحتمالي استخر
تحليل يم با  سعي دار،در اين مقاله .همين راستاپژوهش حاضر تالشي است در  .ورزيد

دريابيم كه آيا نويسندگان  1ي اسالمي  انديشه گفتمان استفاده شده در كتاب انتقادي
هاي شخصي  به صورت علمي و خالي از سوگيريكتاب مطالب را چنان كه شايسته است 

 آموزان تعليم دادهي دانش هكتاب فوق در مقطع كارشناسي به كلي.  يا خيراند هارائه نمود
د توان مي ي بيان مطالب آن اگفته پيدا است كه وجود هر گونه اشكال در نحوه و نشود مي

سرد كند اس و شايد دلدانشجويان را نسبت به دين حس.  
  

   روش تحقيق.2
صورت گرفته ) 2003( و با استفاده از چارچوب ون دايك بوده اين پژوهش از نوع كيفي

در يك  1هايِ اجتماعيِ مشترك ازنماييايدئولوژي را بنياني براي ب) 2003(ون دايك  .است
هاي عقيدتي را مشترك بين اعضاي  طبق اين تعريف، او سيستم. داند مي گروه خاص

وي بر اين باور . ندا ها ذاتاً اجتماعي ، بدان معني كه ايدئولوژيداند مي هاي اجتماعي گروه
و كم  »ها آننفي نكات م« و »نكات مثبت ما«مدار، با تمركز بر  است كه از ديد گفتمان
 در سيستم فكري افراد رخنه كرد توان مي ،ها آنهايِ  هايِ ما و خوبي اهميت جلوه دادن بدي

  . )359: ص، 19 (و اندك اندك در آن تغييراتي به وجود آورد
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مربع « در قالب چهار اصل كلي، يك چهارضلعيِ ذهني را شكل داده، آن را ون دايك
  :شمرد طور برمي ر اصل را اينوي اين چها. نامد  مي2»عقيدتي

 ؛به تأكيد نكات مثبت بپرداز» ما«در مورد  -
  ؛را كم اهميت جلوه ده» ما«نكات منفي  -
  ؛به تأكيد نكات منفي بپرداز» ها آن«در مورد  -
 .)44-43: ، صص19 (را كم اهميت جلوه ده» ها آن«نكات مثبت  -

د به تحليل توان مي لحاظ محتوايياز  دارد كه اين مربع  ميون دايك در ادامه بيان
 و »تأكيد كردن«از نظر ساختي، استفاده از مفاهيم مكملِ . معنايي و يا واژگاني بپردازد

يم در مورد توان مي :د تنوعات گوناگوني را نمايان سازدتوان مي »كم اهميت جلوه دادن«
مطالب را برجسته ،  مفصل سخن گوييم يا كه كوتاه»ها آن« و يا عيوب »خود«محسنات 

كنيم يا نكنيم، به صراحت بگوييم يا تلويحي، با مبالغه يا حسن تعبير، با تيتر درشت يا 
  .كوچك، و غيره

گفتمان براي تأكيد كردن بر، و يا كم اهميت نشان دادن معني، «به باور ون دايك، 
ي بروز آن   نحوهتوان مي ها ريشه در ايدئولوژي داشته باشند، اگر اين راه. هاي زيادي دارد راه

 ون دايك سپس به معرفي هشت سطح. )44: ، ص19( »را در سطوح مختلف بررسي نمود
  :پردازد مي

 ، بالغت،صوريهاي  ساخت ، استدالل،اي گزارههاي  ساخت، نگفتما هاي صورت، معني
  . عمل و  عكس العملله،نحو جم

 به استثناي سطح آخر( اال در سطوح ب1ي اسالمي انديشهي حاضر، متن كتاب  در مقاله
 كه حجم محتواي كتاب جا آناز .  بررسي شده است)كه به گفتمان شفاهي اختصاص دارد

 و وجود خدا، بخش دوم اين كتاب وجود ندارد، از زياد است و امكان بررسي كل متن آن
 221 صفحه از 45 كه در مجموع اند ه جهت بررسي انتخاب شدي شرمسألهبخش چهارم 

   .گيرد  ميا در برصفحه ر
 در مقايسه با ساير ها آنبرانگيزتر بودن محتواي   بحثالذكرهاي فوق معيار انتخاب بخش

موضوعات اين چند بخش به لحاظ ماهيت، اين امكان را براي نويسندگان . ستها بخش
ي  ارائه كه در صورت تمايل، افكار شخصي خود را به بحث وارد كنند و يا در آورند مي فراهم

   .مطالب، نگاهي جانبدارانه داشته باشند
 ها آن به حجم مناسب و جذابيت محتواي توان مي ها از ديگر داليل انتخاب اين بخش

به عالوه، اگر نتايج پژوهش نشان دهد كه نويسندگان در بيان مطالب در اين . نيز اشاره كرد
 ديدي )ندا اين كتابهاي  ترين بخش ترين و مهم برانگيزترين، حساس كه بحث(ها  بخش
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ها نيز   ادعا كرد كه همين ديد در ساير بخشتوان مي ، با اطمينان بااليياند هطرفانه داشت بي
 .به كار بسته شده است

  

   بحث.3
   وجود خدا.1 .3

نويسندگان در . است اين بخش شامل يك مقدمه و سه فصل: ديدگاه كالن .1. 1. 3
، 3كرده لزوم اثبات خدا اشارهبابگاه مختلف در  به چند ديد،قسمت مقدمه به طور خالصه

فصل اول به برهان فطرت، . اند ه آوردباره ك از سه فصل، برهاني در ايندر ادامه، در هر ي
  .فصل دوم به برهان علّي، و فصل سوم به برهان نظم اشاره دارد

ي بشر شه از موضوعات بنيادي و بسيار مهمي كه انديگمان بي«:  ديدگاه خُرد.2. 1. 3
  .» وجود خدا استي اديانرا همواره به خود مشغول داشته و نيز موضوع محوري همه

 كه نمايانگر علم نويسنده به آنچه در شود مي گمان آغاز اين بخش با استفاده از قيد بي
دو صفت بنيادي و بسيار مهم .  است)ي وجود خدامسألهمحوري بودن (ادامه خواهد آمد 

 و عبارت وجود خدا به انتهاي جمله رانده شده اند ه استفاده شدصخصونيز در همين 
، در اين قسمت از استراتژي تأكيد استفاده شده )2003(در قالب چارچوب ون دايك . 4است
  .است

در باب اثبات وجود خدا، نظريات «نمايند كه   ميدر ادامه نويسندگان به اين نكته اشاره
، نيز نظريات )نعوذ باهللا( كه در باب وجود نداشتن خدا  و اين نكته را»مختلفي وجود دارد

 آنان در ادامه. 5كنند مي نشده رها متنوعي عنوان شده است را به كل نديده گرفته، عنوان
نياز از دليل و  برخي فيلسوفان و متكلمان مسلمان وجود خدا را بديهي و بي«نويسند كه  مي

. »كنند مي ك به قرآن و روايات معصومين تمس و بر اين عقيدهدانند مي به تعبيري فطري
 كه ي نخست اين مسأله. كنند مي در ادامه نيز به چند مثال از اين آيات و احاديث اشاره

 برخي فيلسوفان و متكلمان مسلمان از عامالن گزاره به صورت مبهم و كلي ياد«عبارت 
 در خور ي نكته. 6نمايد  مي كه اين امر امكان پيگيري بيشتر را از مخاطب سلب»كند مي

 وجود خدا است، »اثبات« ،جا اين است اگر هدف نويسندگان در اين بخشتوجه دوم در اين
. آيد مي  به نظر به دور از منطقدانند مي نياز از اثبات اشاره به نظرياتي كه آن را بديهي و بي

 و »يلسوفانف« ي كلمهبه عالوه، نگاهي به اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه دو 
نمايند كه نظر ارائه   مي به خواننده اين حس را القا، كه بار مثبت معنايي دارند،»متكلمان«

 ،شده چه بسا درست باشد؛ در حالي كه اگر به منطق پشت اين استدالل بيانديشيم
 براي اثبات چيزي از دليلي استفاده توان مي چطور. يست نبينيم كه خالي از اشكال نيز مي
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 احتياج دارد؟ در اصطالح به اين نوع مسألهبه صورت  ه خود آن دليل براي وجودشكرد ك
 مسألهدليل، در حقيقت فرض ي  ارائه در اين نوع .گويند مي 7»اياستدالل چرخه«استدالل 

 در مثالً! درست بوده است كه فرض گيرند مي  و سپس نتيجهكنند مي را صحيح تصور
  :ي زير مكالمه
  .وجود داردخدا حتماً : رضا
  از كجا معلوم است؟: علي
  .چون در قرآن آمده است: رضا
  از كجا معلوم قرآن درست بگويد؟: علي
  داني قرآن را خدا فرستاده است؟  نميمگر: رضا

 كه برخي نويسندگان غربي نيز در اين اند هسپس نويسندگان به اين نكته اشاره كرد
هرگونه «وجود خدا نيازي به اثبات نداشته، و بر اين باورند كه  راستا با مسلمانان همسو

بار و موجب هدر رفتن  فايده و بلكه زيان ورزي و استدالل فلسفي در باب خدا كامالً بي عقل
 و »فايدهبي«هاي   با استفاده از صفت،در اين قسمت نيز .»توانايي و فرصت عبوديت خداست

 كوچك شمرده شده و )د خدالزوم استدالل در مورد وجو( ديدگاه مخالف ،»بار زيان«
در پايان قسمت . اند ههايي كه قائل به وجود خدا نيستند نيز به كلي نديده گرفته شد ديدگاه

برخي ديگر از فيلسوفان و متكلمان « نويسندگان به اين امر اشاره دارند كه ،مقدمه نيز
رغم خي ديگر عليند كه وجود خدا بديهي نيست و نياز به استدالل و برهان دارد و برا برآن
ي تنبه و توجه به  كه به بداهت وجود خدا اذعان دارند، وجود برهان و استدالل را مايه اين

  .»دانند مي اين امر بديهي
 را با تقسيم )برهان فطرت بر وجود خدا(سبحاني و محمدرضايي فصل اول اين بخش 

. كنند مي  آغاز» انفُسسير در« و »سير در آفاق«ي   به دو دسته»راه شناخت وجود خدا«
، فرض بر آيد مي نيا م و انواع آن به»راه شناخت وجود خدا« سخن از نتوجه كنيد كه چو

 كند مي ي خود اين نكته را به ذهن تداعي آن است كه شناخت خدا راه دارد و اين به نوبه
ه  بيانگر اين است ك»راه شناخت قوانين رانندگي«گونه كه  كه خدا وجود دارد؛ همان

 در خواهيم مي  است كه اكنون»قوانيني« وجود دارد و داراي »رانندگي«مفهومي به نام 
 اثبات شايد به عنوان اولين عبارت در فصلي كه براي.  صحبت كنيمها آنمورد راه شناخت 

در ادامه براي اثبات . 8تر باشد  مناسب»راه اثبات وجود خدا« وجود خدا نگاشته شده است،
طور كه گفتيم، اگر بنا بر يك بحث  همان. اي از قرآن استناد شده است آيه به ،مسألهاين 

علمي و مرحله به مرحله باشد، تا آن هنگام كه وجود خدا اثبات نشده است، حق استفاده از 
 نيز )مثالً هندسه(در ساير علوم . هاي ارائه شده نخواهيم داشت قرآن يا حديث را در دليل
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اطل نباشند، چندان پرطرفدار نيز نيستند؛ چنانكه پس از تعريف هايي اگر ب چنين استدالل
 پس اين قسمت در بخش ساخت . و نه بالعكسشود مي  به تعريف مثلث پرداخته»خط«

  .اي خود، از منظر سنديت دچار اشكال است گزاره
 به تمايز راه سير در آفاق و سير در انفس اشاره شده، سپس عنوان شده است ،در ادامه

 اي كه در اين قسمت نظر را جلب نكته.  ناميدتوان مي  نيز»فطرت«ه دوم را راه كه را
 به وجود خالق و مدبري دانا و توانا پي... « استفاده از جمالت تأثيرگذاري همچون كند مي
. است »آورد مي در برابر چنين خدايي كه كمال مطلق است سر تعظيم فرود... « و »برد مي

. گيرند مي ي كلمات رسمي زبان فارسي قرار ايي مثبت دارند و در زمرهكلمات اكثراً بار معن
 كه اين كلمات و عبارات در راستاي تأثيرگذاري بيشتر بر خواننده استفاده رسد مي به نظر

ي خود  نمايد كه نويسندگان بر تأثيرگذاري نوشته  ميبه ديگر سخن، چنين. شده باشند
اين قسمت به سمت يك متن ادبي است تا يك متن مديريت كافي ندارند و حركت متن در 

كه، تا  البته از ديد منطق، ايرادي نيز بر استفاده از اين كلمات وارد است و آن اين. علمي
 كه او داراي چه مسألهجاي كار، ما در تالش براي اثبات وجود خدا هستيم و اثبات اين  اين

 به جايي ديگر بايست مي اي داريم ظيفهصفاتي است و يا ما در مقابل قدرت اليزال وي چه و
 برهان فطرت را مستلزم بيان  خصوصتوضيح بيشتر دري  ارائهنويسندگان . موكول گردد
 ولي از نظر انسجام موضعي، شايد بيان معناي فطرت در ، كه بجاست،دانند مي معناي فطرت

  .رسد مي به نظر ابتداي فصل و سپس پرداختن به برهان فطرت كمي بهتر
ي فَطَرَ در اصل به معناي آغاز و شروع  ماده«  كهآورند مي ر تعريف فطرت نويسندگاند

به معناي ايجاد   چون خلق چيزي،رود  مياست و به همين دليل به معناي خلق نيز به كار
 گفت، فطرت به معناي توان مي بر اين اساس. آن و آغاز و شروع وجود و تحقق شيء است

 فطري توان مي اموري را. غاز و به بيان ديگر نوعي از آفرينش استحالت خاصي از شروع و آ
 و سپس به »...اند   را دارد و داراي سه ويژگيها آندانست كه آفرينش موجود اقتضاي 

جاست كه اگر فَطَرَ به معناي شروع است و  ال اينؤحال س. پردازند مي معرفي آن سه ويژگي
 از خلق، چگونه است كه فطرت »نوعي«ت و نه  از شروع، و به معني خلق اس»نوعي«نه 

گردند؟ به   مي و امور فطري داراي سه شرطشود مي  از آفرينش»نوعي«ناگهان به معناي 
الواقع در  كه فياند ه جايي استفاده كرد»بر اين اساس«ديگر سخن، نويسندگان از عبارت 

، )2003(عبير ون دايك ي علت و معلولي ناتوان است؛ لذا به ت بازگو كردن دقيق رابطه
  . مطلب ارائه شده از نظر استدالل خالي از اشكال نيست

 پس از توضيح آن سه شرط، نويسندگان امور فطري انسان را به دو دسته تقسيم
  :كنند مي
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   برخوردار است، وها آنهاي فطري كه هر انساني بدون نياز به آموزش از  شناخت -
 .اي آفرينش هر فردي است فطري كه مقتضهاي اميال و گرايش -

اگر نوعي شناخت خدا براي هر فردي ثابت « كه گيرند مي سپس بر اين اساس نتيجه
در  .» آن را خداشناسي فطري ناميدتوان مي باشد كه نيازي به آموزش و فراگيري ندارد،

 و عقلي وجود 9 كه بر فطري بودن خداشناسي دليل نَقليدارند مي  نويسندگان اذعان،ادامه
  .اردد

، سبحاني و محمدرضايي )ع(اي از قرآن كريم و يك روايت از امام علي بعد از ذكر آيه
 كه خداوند انسان را بر فطرت آيد مي به خوبي بر« كه از آنچه گفته شد كنند مي ادعا

 در جهت تأكيد بر استحكام استدالل »به خوبي«قيد  .»خداشناسي خلق كرده است
هاي   كه ادعاي نويسندهكند مي و به خواننده اين حس را القا  استنويسندگان استفاده شده

 ها انممكن است انس« كه دارند مي  بيانها آن ،در ادامه. و پذيرفتني است كتاب متين
  . »متعلق مناسب فطرت خود را نشناسند و يا در مصداق خطا كنند

ه خدا در رو آوردن انسان ب« كه يكي شوند مي سپس دو راه شكوفايي فطرت برشمرده
در . است »ها آنتوجه به مخلوقات و نظم حاكم بر « و ديگري »جا صورت قطع اميد از همه

رو ( صورت گرفته كه، ادعايي  ظريفي اشاره كرد و آن ايني نكته به توان مي مورد دليل اول
كه هيچ راهي   نسبت داده شده است؛ حال اينها ان و به تمامي انس)آوردن انسان به خدا

جا كه تمام   از آناند به بيان ديگر، نويسندگان مدعي.  وجود نداردمسألهثبات اين براي ا
، پس گرايش به خدا فطري است و لذا خدا شوند مي  در مواقع خاص به خدا متوسلها انانس

 در هنگام اضطرار ها ان انسي همهفرض كه  اما هيچ راهي براي امتحان اين پيش. وجود دارد
 فقطويند وجود ندارد و اين نكته بسيار حائز اهميت است، چرا كه اگر ج  ميبه خدا توسل
ي فوق حاصل نگشته، برهان فطرت كارايي خود را  گونه باشند، نتيجه  اينها انبرخي از انس

  .در اثبات وجود خدا از دست خواهد داد
. شود مي  ديده65ي   در صفحه»براي مطالعه« مشابهي نيز در قسمت ي نكته 
اي آفريده شده است كه در اعماق  نسان به گونها« كه دارند مي دگان چنين عنواننويسن

اگر قلب و دل خود را صيقل دهد و به اعماق . اي وجودي با خدا دارد قلب خويش رابطه
جا نيز  در اين .»آورد مي  و خدا را به شهودكند مي جان خويش راه يابد، اين رابطه را پيدا

 است، چرا كه اگر كسي بگويد درون خود ناپذير ت كه امتحاناساس بحث بر ادعايي اس
 كه وي به اعماق جان خويش راه شوند مي ، نويسندگان مدعيكند مي ناي با خدا حس رابطه
به عمق « گويند مي و از طرفي، راهي نيز براي اطمينان از سخنان افرادي كه است نيافته

فرض . آوريم مي تر شدن موضوع مثالي موسبراي مل. وجود ندارد »اند هجان خويش راه يافت
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 ارتباط برقرار نمايد و ها آند با توان مي كنيد شخصي ادعا كند ارواح وجود خارجي دارند و او
كه بتواند به درون   به شرط آن،بگويد هر شخص ديگري نيز اين توانايي را خواهد داشت

 خواهد مي ر نظر بگيريد كهحال شخصي را د. خود دسترسي يابد و بر ذهن خود مسلّط شود
 وي خود توانايي ارتباط با ارواح را ندارد، ،از يك طرف. از وجود ارواح اطمينان حاصل نمايد

هاي نفر اول  د به گفتهتوان مي ناز طرف ديگر،.  معتقد شودها آند خود به وجود توان مي نلذا
 چون ،اي او را رد كنده د گفتهتوان مي ن و از طرفيناپذيرند  چون آزمايش،اطمينان كند

 چون هنوز موفق به نفوذ ،رو خواهد شد كه او اين توانايي را ندارد به مطمئناً با اين پاسخ رو
لذا استفاده از اين روش براي اثبات وجود ارواح چندان . به عمق وجود خود نگشته است

  .نمايد  نميكارآمد
 كنند مي  خداپرستي اشاره به فطري بودن خداجويي و،66 و 65نويسندگان در صفحات 

يكي از آياتي كه در . جويند  ميو مانند گذشته از آيات قرآن نيز براي اثبات اين مطلب بهره
  كه در آن خداوند متعالاست ي رعد از سوره15ي  ي شريفه  آيهاند هجا استفاده شد اين
 ي خدا سجدهبرا... اند از روي اطاعت  و زمينها انتمام كساني كه در آسم« فرمايد مي
كفار و افرادي كه چه اكنون و چه در (آن روي سكه   نويسندگان،جا نيز در اين .»كنند مي

 پاي آنان را به ، را به كل ناديده گرفته))نعوذ باهللا (اند هطي تاريخ به وجود خدا اعتقاد نداشت
بلكه حتي ، اند هسازي نشد ؛ يعني نه تنها اين نكات تيترسازي يا خالصهكنند مي نبحث باز
 اين روش تا حدي به رسد مي به نظر.   صورت نگرفته استها آنسازي نيز در مورد  حاشيه

  .جذابيت مطالب كتاب و غناي علمي محتواي آن لطمه وارد كرده است
سبحاني و محمدرضايي اين برهان را به اختصار . فصل دوم به برهان علّي اختصاص دارد

بنابراين جهان .  است و هر معلولي نيازمند علت استجهان معلول«: كنند مي چنين بيان
رو خدا  از اين. رسد مي نيازمند علتي است كه آن علت يا خدا است، يا در نهايت به خدا

توضيح بيشتر، به استدالل زير كه مشابه با استدالل باال ساخته ي  ارائهپيش از  .»وجود دارد
 كه آن سازنده يا ،ي نيازمند سازنده استا الف خانه است و هر خانه: شده است دقت كنيد

براي صحيح . پس آقاي ب وجود دارد. آقاي ب است و يا در نهايت تحت تأثير آقاي ب است
  :ي موارد زير بايد صحيح باشند بودن استدالل باال كليه

 الف خانه باشد و -
 ها نيازمند سازنده باشند و تمام خانه -
 اشد وها آقاي ب ب ي تمام خانه سازنده -
 اي آقاي ب نيست، بايد در نهايت تحت تأثير آقاي ب باشد و ي خانه اگر سازنده -
 .، نه چيزي ديگرخواهيم مي آقاي ب دقيقاً همان نوع چيزي باشد كه ما -
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اي  كه ثابت شود كه هر خانه  و يا اين)يعني خانه نباشد(فرض كنيد الف ماشين باشد 
همچنين اگر بتوان .  استدالل باال مردود خواهد بود،در اين صورت. نيازمند سازنده نيست

 و بتوان نشان داد كه )نه آقاي ب(اي را يافت كه توسط آقاي پ ساخته شده است  خانه
آقاي پ و آقاي ب يك نفر نيستند و آقاي ب بر آقاي پ تأثيري ندارد نيز استدالل باطل 

 ي همهز مفاد قانون كه به در نهايت، اگر معلوم شود كه آقاي ب چيزي جز يكي ا. است
 خانه بسازند نيست، درست است كه آقاي ب وجود دارد، ولي آن آقاي كند مي مردم حكم

  .اي كه مد نظر ما است، نيست ب
 نويسندگان در قسمت اول، معلول بودن را به جهان نسبت. حال به برهان علّي بازگرديم

 كه ،دانند مي  معلول را نيازمند علتسپس هر. كنند مي ن ولي دليلي براي آن ذكردهند، مي
 كه آن علت يا خداست يا به او كنند مي سپس ادعا. شود مي نجا نيز دليلي ارائه در اين
به .  كه اين نكته نيز در صورت ناصحيح بودن قسمت قبل غلط خواهد بود،شود مي منتهي

 هايي كه ما ا همان ويژگيب(كه اين علت همان خدا  عالوه، دليلي نيز مبني بر اين
 كه نويسندگان در رسد مي جا به نظر  تا اينبنابراين. 10شود مي ن است گفته)خواهيم مي

  .اند هطور كه بايد و شايد موفق نبود متقاعد كردن خواننده آن
 مفاهيمي چون علت تامه، علت ناقصه و شود مي اين فصل با تعريف علت و معلول دنبال

سپس به رفع يكي از ايراداتي كه در قسمت قبل . وندش مي و علت فاعلي نيز توضيح داده
نويسندگان . شود مي  پرداخته)كه از كجا معلوم است كه هر معلولي علت دارد اين(ذكر شد 
 ي كلمه .»هر معلولي نيازمند علت است« :گويد مي  كهدانند مي »اصل علّيت«پاسخ را 

 مسأله دارد و بيانگر اين است كه اين  مفهوم بديهي بودن را با خود، از لحاظ معنايي»اصل«
جا نويسندگان در حقيقت  ، در اين)2003(به بيان ون دايك . گونه توضيح ندارد نياز به هيچ
خواهند كه اثبات كند  مي مستقيم و سپس از مخاطب به صورت غيردهند مي ادعايي انجام

ازي بيشتر باشد قسمت س  نيازمند شفافرسد مي اي كه به نظر  اما نكته.ادعا اشتباه است
اعم از مادي و ( موجودات وابسته ي همه بر ] عليتلاص[... «: دوم اظهارات نويسندگان است

 عنوان »وابسته بودن«گونه دليلي براي ذكر شرط  جا هيچ در اين. » صادق است)مجرد
  كليدي بحث است، چرا كه بعداً از اين شرط استفادهي نكته و اين دقيقاً همان شود مين

در ادامه، سبحاني و . خواهد شد تا اثبات شود كه اصل عليت در مورد خدا صادق نيست
برخي فيلسوفان غربي، كه مفاد اصل عليت « كه كنند مي محمدرضايي اين نكته را نيز ذكر

 نيازمند د اصل عليت اين است كه هر موجودي كه مفااند ه، پنداشتاند هرا درست در نيافت
 خدا نيز كه موجود است، بايد علت و آفريننده داشته ، به گمان آنانرو، از اين. علت است

 ،»اند هكه مفاد اصل عليت را درست در نيافت«جا با استفاده از عبارت منفي  در اين .»باشد
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 و ذهن خواننده به اين اند ه مخالف در جايگاهي پايين نمايش داده شد»ي غربي فالسفه«
در . ندا  در اشتباه)ي مسلمان فالسفه( »ما«مقايسه با  در »آنان« كه شود مي سمت هدايت

ي   كه امكان مطالعه، نيز استفاده شده است»برخي« گُنگي چون ي كلمهاين قسمت از 
 خصوصنويسندگان به ذكر نقل قولي از جان هاسپرز در اين . گيرد  ميبيشتر را از مخاطب

 و سپس »غربي«ي  يان چندين عقيده نياز به برسد مي ، در حالي كه به نظراند هبسنده كرد
ز هاسپرز غافل ا«كه   سبحاني و محمدرضايي با بيان اين،در ادامه.  باشدناپذير انكارها آنرد 

موجود به طور مطلق نيستآن بوده است كه موضوع اصل عليت  ...بلكه موضوع عليت 
آوري است كه الزم به ياد. كنند مي  نظر خود را توجيه،»موجود معلول و وابسته است

.  هيچ دليلي براي مستثني شدن خدا از آن ذكر نكردند،نويسندگان در تعريف اصل عليت
بخشد و خواننده را ترغيب به باور   مي نيز بار ديگر جايگاه هاسپرز را تنزل»غافل بودن«فعل 
چون خداي متعال معلول و وابسته « :نويسند  مي سپسها آن. كند مي  نويسندگانهاينظر

 به توان مي جا نيز استدالل آنان را در اين .»، نيازي به علت و آفريننده نخواهد داشتنيست
 چون خدا معلول نيست و خدا معلول ،خواهد مي نخدا علت«اين صورت خالصه كرد كه 

در مورد سخنان هاسپرز  كه  جالب ديگر آني نكته(!) »نيست چون فرض ما چنين است
 6حدود (حقيقت از كل مطالب ذكر شده در اين فصل هيچ موشكافي صورت نگرفته و در 

از . اند هسازي شد  بند به آن اختصاص يافته است و نظريات وي كامالً حاشيه3 فقط ،)صفحه
 كه با عقايد نويسندگان ناهمسو هستند، در ، نظريات هاسپرز، گفتماني نيزهاي صورتديد 

  .است )2003(دايك  كه در تأييد نظريات ون ،اند هاواخر فصل گنجانده شد
پردازد و مالك احتياج معلول به   ميقسمت بعد در اين فصل به اثبات معلوليت عالَم

محدوديت زماني و مكاني، محدوديت آثار، وابستگي به . داند مي »ضعف وجودي«علت را 
 كه شود مي سپس استدالل. شوند مي پذيري و فناپذيري نيز به عنوان مثال ذكر غير، تغيير

د كمبود خويش را برطرف سازد؛ بلكه محتاج توان مي نخود د داراي نقص و كمبودموجو«
مثالً (جا نيز فرضيات ديگر  در اين .»علتي است كه آن را از قوه و استعداد به فعليت برساند

كه نياز به علت  كه دو موجود كه مكمل يكديگرند همديگر را كامل كنند، بدون اين اين
 و خواننده صرفاً در معرض نظريات موافق با شوند مي ن ذكر))نعوذ باهللا(ثالثي باشد 

  .گيرد  مينويسندگان كتاب قرار
 ،در اين بخش. در اين فصل، قسمتي نيز به دور و تسلسل در علل اختصاص يافته است

برخي معترضان برهان « كه دارند مي ، نويسندگان عنوان11ابتدا بدون ذكر نام فردي خاص
 نهايت ادامه يابد، يا جهان خود ي علل تا بي  چه اشكالي دارد كه سلسله كهگويند مي علّي

 سؤال به پاسخ اين »ها آن« و »ما«و سپس با تمايز گذاشتن بين » علت خود باشد؟
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كه نامي از ( »فالسفه«سبحاني و محمدرضايي طي يك نقل قول غيرمستقيم از . پردازند مي
كم قريب به  امتناع تسلسل بديهي يا دست«  كهگويند مي  چنين) برده نشده استها آن

جا نيز سعي بر آن است كه به خواننده اين ايده منتقل شود كه اگر در  در اين .»بداهت است
 ،كند مي  را دركمسأله اين »عاقل«اين باب شكي دارد، مشكل از اوست، وگرنه هر شخص 

نهايت  مجموع بي« كه آورند مي در توضيح اين نكته، نويسندگان.  است»بديهي«چرا كه 
نهايت  كه مجموع بي همچنان. محتاج و وابسته هرگز غيرمحتاج و مستقل و غني نخواهد شد

 توان مي  چرا كه،اين نكته نياز به توضيح بيشتر دارد .»صفر، عدد صحيح نخواهد شد
يك از اعضا كامل نباشد، اما شرايط هر عضو به  اي را متصور شد كه در آن هيچ مجموعه

اي را   چنين مجموعهتوان مي در مجموع. ي باشد كه نيازي از ساير اعضا برطرف كندنحو
 كه كنند مي خالي از لطف نيست كه بدانيم در هندسه، نقطه را چيزي تعريف. كامل ناميد

نامند كه عرض ندارد   ميي كنار هم را خط نهايت نقطه سپس بي. نه طول دارد و نه عرض
. رسند  ميي صفر بعدي، به خط كه يك بعدي است  از نقطه،گربه بيان دي. ولي طول دارد

صفحه مفهومي دو . دهند مي گذارند و آن را صفحه نام  مينهايت خط را كنار هم سپس بي
ي روي  نهايت صفحه در نهايت نيز از بي. آيد مي بعدي است كه از مفهومي يك بعدي پديد

اي كه هيچ است، فضاي سه بعدي را به  يعني از نقطه. سازند كه سه بعدي است  مي فضاهم
 به وجود يا كمال رسيد جاي توان مي ننهايت صفر پس اين نكته كه از بي. آورند مي وجود

  .بحث و موشكافي بيشتر دارد
 پرداخته شده است و نويسندگان -چيزي علت خودش باشد- به مفهوم دور ،در ادامه

 كه اگر كنند مي  چنين رد،شود مي ضين كه منجر به اجتماع نقي،آن را با اين استدالل
 كه ،چيزي هم علت باشد و هم معلول، بايد هم قبل و هم بعد خودش وجود داشته باشد

  را در مورد خدا چگونهمسألهجاي توضيح اين نكته خالي است كه اين . اين محال است
  .  توضيح دادتوان مي

 نظريات هاي موافق با يده، از نظر صورت گفتمان، اكثر اگويد مي چنانكه ون دايك
در آخر نيز، . اند ه و نظريات مخالف يا غيرهمسو در آخر متن آمدنويسندگان در ابتداي متن

ي نهايي به خواننده وارد  ضربه« كه تالشي بر اين است كه ،شود مي باز به قرآن استناد
  . و موافقت او با عقايد نويسندگان به دست آيد»شود

 كه بشر شود مي  با اين نكته آغاز،پردازد  ميه برهان نظم كه ب،فصل سوم اين بخش
 اجزا با اين نظم و هماهنگي معلول چيست؟ آيا خود«همواره از خود پرسيده است كه 

 را منظم كرده ها آن ، يا ناظمي حكيم و با تدبيراند ههمكاري يكديگر اين نظم را پديد آورد
   »است؟
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بيشتر آدميان «، اما اند ه هر دو نظريه پيرواني داشت كهكنند مي نويسندگان در ادامه ذكر
 دست تواناي خداوند را وراي آن توان مي ها و نظم جهان ي پديده  كه از مطالعهاند هبر آن بود

 به نظر دوم سنديت باالتري ببخشد، اما دو كند مي  تالش»بيشتر«جا قيد  در اين .»ديد
يقاً طبق چه منبع يا آمارگيري مشخص است كه كه دق اول اين. نكته را نبايد ناديده گرفت

حتي اگر اين ادعا درست باشد،  و دوم ي نظم چنين برداشتي دارند اكثر مردم از مشاهده
اي، لزوماً به معناي  ي كثيري از مردم بر نكته  كه توافق عدهدهد مي تاريخ بارها به ما تذكر

ت جامعه به مركزيت زمين اعتقاد  اكثري،به عنوان مثال، در زمان گاليله. صحت آن نيست
 لذا. 12دانيم كه اعتقاد اكثريت مردم آن زمان درست نبوده است  ميداشتند، اما امروز

پس به طور . رسد مي ناي به عنوان دليل، چندان صحيح به نظر استفاده از چنين جمله
مربوط در  مبالغه و استفاده از دليل ناتوان مي مختصر، دو ايراد عمده در اين قسمت را

  .استدالل دانست
 و اند هنيز بر برهان نظم تأكيد داشت االهي  كه انبيايشود مي سپس به اين نكته اشاره

 چنانكه آمد، اگر بخواهيم به بحث. آن بسيار بها داده شده استدر قرآن كريم نيز به 
ا اثبات جا كه هنوز وجود خد  يك استدالل علمي بر وجود خدا نگاه كنيم، از آني منزله به

يم از پيامبران و كتب آسماني به عنوان سند استفاده كنيم و ايرادي كه توان مي ننشده است،
 ،در ادامه. در مباحث قبل مطرح بود كماكان بر قوت خود در اين قسمت نيز باقي است

ند دست توان مي -اگر بخواهند- با كمترين توجهي ها انانس« كه دارند مي نويسندگان عنوان
 »اگر بخواهند« عبارت ،در اين قسمت نيز .» خداوند عليم و حكيم را مشاهده كنندتواناي

) استغفر اهللا( چرا كه اگر كسي ادعا كند كه ،13اندازد  ميتمامي بار اثبات را بر دوش مخاطب
 خدايي وجود ندارد، نويسندگان پاسخ او كند مي ي نظم جهان هنوز نيز فكر پس از مشاهده

در حالي كه اگر نويسندگان سعي در اثبات ! خواهد مي ن كه او خودشهندد مي گونه را اين
فرض كنيد شخصي بخواهد به . ند مخاطب را در اثبات دخيل بدانندتوان مي ناي دارند، نكته

به شما بگويد به برآمدگي جيبش نگاه كنيد و . شما اثبات كند در جيب خود پول دارد
 پول است و اگر به او بگوييد از كجا معلوم پول باشد، پاسخ دهد شما نتيجه بگيريد كه بر اثر

  !خواهيد باور كنيد، وگرنه دليل كافي است  نميخود
ي  به گفته.  مختلف برهان نظم اختصاص يافته استهاي صورتي مطلب به  ادامه

  در قالب دو نكتهتوان مي  مختلف برهان نظم راهاي صورتي مشترك  نويسندگان، هسته
هاي  اي منظم است، يا در عالم طبيعت پديده عالم طبيعت پديده«كه  اول اين. بيان نمود

 از ناظمي حكيم و با شعور ،هر نظمي بر اساس بداهت عقلي «و دوم. »منظم وجود دارد
ي منظم را با هماهنگي و آرايش   كه از روي علم و آگاهي، اجزاي پديدهشود مي ناشي
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 بار »بر اساس بداهت عقلي «.» مشخصي كنار هم نهاده استخاصي و براي وصول به هدف
. كند مي ديگر زحمت اثبات را از دوش نويسندگان برداشته، تمام و كمال به خواننده واگذار

 كننده باشد، به نظر به عالوه، حتي اگر بداهت عقلي بتواند در مورد وجود ناظم قانع
اگر كودكي . ي منظم استفاده كرد مجموعه اثبات هدفمند بودن براي بتوان از آن رسد مين

اي كه ساخته است منظم   سنگ را از كوچك به بزرگ پشت هم رديف كند، مجموعه10
  .است، اما هدفي ندارد

 برهان هدفمندي ،آورند مي ان مي كه نويسندگان از آن سخن به،صورت اول برهان نظم
م همواره به سوي غايتي در هاي منظ پديده« كه دارند مي در ابتدا، آنان عنوان. است

اي به  زدايي رخ داده است و اشاره جا به تعبير ون ليوون، عامل در اين .»ندا حركت
  نشده است؛ سپس استدالل شده است كه آنچه خود علم ندارد»ها ي پديده دهنده حركت«
كه توسط موجودي هوشمند و مدبر هدايت   مگر آن،د به سوي غايتي حركت كندتوان مين

كننده را خدا معرفي   آن هدايت،ي انعام ي مباركه  سوره99ي  سپس با استناد به آيه. دشو
فرض  كه اول اين. ي استدالل اشاره كرد  به دو ايراد در نحوهتوان مي ،در اين قسمت. اند هكرد

اگر كودكي .  خود نياز به اثبات دارد)هاي منظم به سمت غايت حركت پديده( مسألهاصلي 
 به )اتومبيل(ي منظم   ادعا كرد كه مجموعهتوان مي ا به سمت پرتگاه براند، آيااتومبيلي ر

ترين  مجدداً از قرآن براي اثبات كليدي كه سمت غايتي در حركت است؟ ايراد دوم آن
گونه كه آمد، سنديت قرآن پس از اثبات   بحث استفاده شده است، در حالي كه هماني نكته

 گونه به اتمام  نويسندگان بحث را اين،در انتها كه الب اينج.  استشدنيوجود خدا استناد
 كه هدايتگر حكيم و عالمي در پس آيد مي  به خوبي بر،از اين آيات و روايات«: رسانند مي

نهايتاً سند  يعني؛ »نمايد  مي را به سوي هدف راهها آنموجودات اين عالم وجود دارد كه 
  . و احاديث است، كه جاي تأمل دارد آيات قرآن، براي اثبات وجود خداها آن

 كه دارند مي  سبحاني و محمدرضايي عنوان،)برهان نظم از موارد جزئي(در قسمت دوم 
ريزي دقيق را  شده و برنامه نگريم، سازماندهي حساب  ميهنگامي كه به موجودات اين عالم«

ين موجودات وراي چن ؛ بنابرايندهد مي نچنين نظمي به خودي خود رخ. كنيم مي احساس
 را پديد آورده ها آنمنظمي، ناظم حكيم و عليمي وجود دارد كه از سر حكمت و آگاهي 

 ،دهد مي  باز هم خواننده را محور اثبات قرار»كنيم مي احساس«دقت كنيد كه فعل  .»است
 درخور توجه ديگر ي نكته. دهد مي  به شخصي تغييرپذير  را از حالت امتحانمسألهچرا كه 

 و شود مي  استفاده»ناظم« ي كلمه، از آيد  ميان ميدهنده به  هر كجا سخن از نظمكه، اين
جا،  اين در حالي است كه تا بدين. گردد مي ن مطرح)دهندگان جمع بودن نظم(حالت ديگر 

دهنده ذكر نشده است و از ديد احتمال، حتي اگر بتوانيم داليل  دليلي براي يكتا بودن نظم
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 يك ناظم وجود داشته فقط ناظم را بپذيريم، دليلي وجود ندارد كه ارائه شده براي وجود
  .باشد

اگر شخصي در يك « گويد مي  كهآورند مي نويسندگان سپس مثالي از قول ويليام پالي
افتاده زندگي كند و ساعتي بيابد، اين فرض را كه ساعت را موجود هوشمندي  ي دور جزيره

 بايد فرض ، كه در مورد جهان نيزگيرند مي هسپس نتيج .»كند مي ساخته است، تصديق
بينيم، بايد يك   نميجا كه ما ناظم و طراحي  و از آن14كنيم كه ناظم با شعوري وجود دارد

 براي اتمام بحث و ، چون گذشته،در انتها نيز. ناظم نامرئي را پشت صحنه فرض كنيم
  .استفاده شده است) عليه السالم(گيري از قرآن و سخني از اميرالمومنين  نتيجه

 نام دارد، با استفاده از نظمي »برهان هماهنگي در كل عالم« كه ،نهايتاً در قسمت سوم
 از ،در اين قسمت نيز.  به اثبات وجود ناظم پرداخته شده است،كه در كل عالم وجود دارد

براي «در قسمت . آيات قرآن كريم و سخنان معصومين براي اثبات بهره گرفته شده است
 اين نظريه به اختصار ،در ابتدا.  تكامل داروين شده استي اي به نظريه ، اشاره»العهمط

تواند تبيين كاملي از وجود  مين«توضيح داده شده و سپس ادعا شده است كه اين نظريه 
از نظر صورت گفتماني، ادعاي ون دايك در اين قسمت  .»نظام غايي در جهان ارائه دهد

 هاي مخالف در انتها ذكر  نظريات موافق در ابتداي بحث و ديدگاه كه معموًالگردد مي تأييد
سازي شده   حاشيه، كه مخالف نظريات نويسندگان است،به عالوه، ديدگاه داروين. شوند مي

و در قسمتي قرار گرفته است كه از نظر صورت گفتمان با يك كادر از متن اصلي جدا شده 
ي رقيب با اعتقادات  ترين نظريه ايد مهماين در حالي است كه اين نظريه ش. است

  .نويسندگان باشد و جا دارد كه آن را در متن اصلي كتاب جاي داد و بيشتر به آن پرداخت
 اگر بخواهيم اين بخش از كتاب را در يك نگاه ارزيابي كنيم، ايراد بزرگ وارد بر آن را

ه عالوه، استفاده از كلمات ب. ها دانست  ناصحيح بودن روش استدالل در اكثر قسمتتوان مي
، »ها آن« و كلمات داراي بار منفي براي توصيف »ما«داراي بار مثبت براي توصيف 

سازي نظريات ناهمسو، استفاده از داليل نامربوط، درخواست از مخاطب براي اثبات  حاشيه
 هاي مطرح شده و غلط بودن ادعاي مطرح شده توسط نويسندگان، عدم ذكر عامل در گزاره

 از ديگر نكات توان مي  را»ما« در مقايسه با »ها آن«همچنين نسبت دادن جايگاه پايين به 
 در بايست مي  كه بيش از هر چيز، نويسندگانرسد مي چنين به نظر. مشاهده شده دانست

دليل براي ادعاهاي خود تجديد نظر كنند و همچنين سعي نمايند ي  ارائهي  نحوه
ناديده گرفتن نظرات . ند رد كنندتوان مي و اگر  را در بحث واردهاي مخالف بيشتري ديدگاه

 دست به قضاوت در كند مي ، بلكه مخاطب را راغبكند مي نناهمسو نه تنها كمكي به بحث
گاهي تأثير اقرار به عدم توانايي در رد يك ديدگاه . نويسنده بزند/ گويندهطرفي بيمورد 
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ز تالش در رد آن با استفاده از هر ابزار ممكن و از  بيش ايارد بستوان مي مخالف بر مخاطب،
  .طريق غير اصولي باشد

  ي شر مسأله .2. 3
 و پيش از »صفات خدا«اين بخش از نظر ترتيب، پس از بخش :  ديدگاه كالن.1. 2. 3
 قرار دارد؛ داراي انسجام سراسري است، چرا كه عنوان دارد و از »توحيد و شرك«بخش 

  :يل يافته استهاي زير تشك زيربخش
  تعريف و اقسام شر -
  ي شرور مسألههاي  حل راه -
 راز و فوايد شرور جهان -
ي  مسألهي دقت بشر به  ي كوتاه، پيشينها  مقدمهنويسندگان در : ديدگاه خُرد.2. 2. 3

ي  آدميان از همان روزهاي نخستين كه پا به عرصه« كه دارند مي شر را بلند دانسته، عنوان
، مسائلي اند ه و با تمام وجود به خالق خود و جهان اعتراف و اذعان كرداند ههستي گذاشت
براي آنان مطرح بوده و نسبت اين مسائل را با ... و حوادث طبيعي... ها، ها، قتل نظير بيماري

 كه نويسندگان كمي اغراق آيد مي  به نظر،در اين قسمت .»اند هآفريدگار هستي سنجيد
  . كه آدميان از همان ابتدا خداپرست بوده باشندرسد مي ه نظر زيرا بعيد باند هنمود

 كه اين نكته از آن جهت شود مي  بيان شده و توضيح دادهمسألهدر ادامه، اهميت اين 
  را به چالش-علم، قدرت مطلق و خيرخواهي-ي خدا  گانه مهم است كه يكي از صفات سه

رد صفات خدا صحبت شده باشد، از لحاظ كه نياز است قبالً در مو با توجه به اين. كشد مي
 نويسندگان سپس عنوان. انسجام، اين بخش كامالً با بخش قبل از خود همخواني دارد

 »اميد داشتن«فعل .  ارائه دهندمسأله راه حل مناسبي براي اين »اميد دارند« كه دارند مي
برانگيز بودن  از بحث باشد كه نويسندگان خود به خوبي مسألهد بيانگر اين توان مي تا حدي

 ممكن است به طور كامل ها آن كه داليل ارائه شده توسط دانند مي ند وا  آگاهمسألهاين 
جا به امكان اشاره شده است، و نه الزام يا عدم   از منظر وجهيت، در اينلذا. كننده نباشد قانع

  . امكان
 مفاهيم خير و شر يا درس مي به نظر« كه كنند مي ي تعريف، نويسندگان عنوان در ادامه

  را دركها آن كمابيش ها ان انسي همه كه ،بدي و خوبي از مفاهيم بديهي و روشن است
: آورند مي  وپردازند مي بندي شر به شر طبيعي و اخالقي  سپس به تقسيمها آن .»كنند مي

 شر د و هرچه را باعث آزار و زيان او شودهد مي در بحث شرور، انسان خود را محور قرار«
 مهم ي نكته .»شمارد  ميپندارد و آنچه را در نيل به هدف، او را ياري رساند، خوب و خير مي

ي  ارائه اين است كه نويسندگان در ابتدا با بديهي خواندن تعريف شر، از ،در اين قسمت
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  با ذكر مثال به معرفي آنصرفاً و كنند مي تعريفي قابل استناد براي آن خودداري
 ، كه تعريف شر در بحثكنند مي اي دنبال ؛ سپس در ادامه بحث را به گونه15پردازند مي

  بحث اين هدف را دنبال،جا دقت كنيد كه در اين! گردد مي اي كليديتبديل به نكته
بدون ذكر تعريفي دقيق از شر، . يست نها ناقض صفات خدا كه نشان دهد وجود شركند مي

 اين انسان است كه شر را تعريفكه  اينه با بيان نويسندگان اين آزادي عمل را دارند ك
اين در حالي است كه ما مفاهيمي مثل صداقت و . ، در واقع منكر وجود شر شوندكند مي

كه به يك درخت راست  ، وگرنه اينكنيم مي داري را نيز با محوريت انسان تعريف امانت
  . آفرينش نداردايم يا آبياريش، تأثيري در نظامبگوييم كه براي قطعش آمده

هاي متعددي  انديشمندان ديني پاسخ« كه دارند مي در قسمت بعد، نويسندگان اذعان
 كه دهد مي  اين ذهنيت را به مخاطب»انديشمند«ي مثبت  واژه .»اند هي شرور داد به مسأله

 نيز به اين نكته اشاره دارد »متعدد« ي كلمهند و ا هاي ارائه شده صحيح و قابل قبول پاسخ
هاي   بغرنج و حساسي نيست، چرا كه براي آن جوابسؤال مطرح شده چندان هم سؤاله ك
به عالوه، نويسندگان مجدداً با استفاده از عبارت مبهم .  يافتتوان مي »متعددي«
  .گيرند مي ي بيشتر را از خوانندگان  توانايي مطالعه»انديشمندان ديني«

ي جهان مادي است و جهان مادي در  هشر الزم«اولين دليل ارائه شده اين است كه 
 كه اين توضيح در حقيقت نوعي پاك نمودن صورت رسد مي به نظر .»مجموع خير است

  : آوريم مي  را دوبارهمسألهتر شدن مطلب،  براي واضح.  باشدمسأله
 عالم، قادر و خيرخواه مطلق است، آيا وجود شر در عالم كه خداوند با توجه به اين: سؤال
  برد؟  نميسؤالت خدا را زير اين صفا

ذات ... جا كه از آن. ي جهان مادي است در جهان شر وجود دارد، ولي الزمه«: جواب
  .»خداوند خير محض است، هرچه از او صادر شود خير است

چطور ممكن است . توضيحات باال بيشتر بازي با كلمات است و از لحاظ منطقي مردود
ادعا كرد كه در حقيقت شر نيست و خير است؟ و اگر  و سپس يدچيزي را ابتدا شر نام

ز يند شر را از نيكي تمتوان مي كه نويسندگان آوردند، بديهي است و همه  چنان،تعريف شر
 در واقع خير است؟ به بيان دانند مي چه مردم شر آني همه گفت كه توان مي دهند، چه طور

ير مدلل و استفاده از داليل نامربوط جا از استراتژي پشتيباني غ ، در اين)2003(ون دايك 
  .استفاده شده است

ي  الزمه« كه كنند مي  استدالل،در ادامه نويسندگان بدون اشاره به هيچ دليل يا منبع
وجود جهاني مادي كه  بنابراين«كه  آورند مي سپس. »تزاحم و تضاد است... عالم ماده

برهان نيز به ي  ارائهي  اين نحوه .»تگونه تنازع و تزاحمي در آن نباشد، خالف فرض اس هيچ
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رو  ي زندگي شهري است و از اين عدالتي الزمه مثال اين است كه شخصي ادعا كند بي
 ي كافي مبني بر صحت فرض، بدون ذكر ادله. عدالتي وجود ندارد زندگي شهري بدون بي

نقل قول  ،در ادامه. 16اي ديگر استفاده كرد  از خود فرض براي اثبات نكتهتوان مين
فيلسوف بزرگ «جا فارابي با لقب  در اين. شود مي  آوردهزمينهمستقيمي از فارابي در اين 

 ي نكته. ي وي است  كه در راستاي سنديت بخشيدن به گفته، خوانده شده است»اسالمي
د خير محض توان مين عالم ماده«كه چرا   دليلي مبني بر اين،كه، در سخن فارابي نيز مهم اين
 با استفاده از نسبت اند هلذا نويسندگان در حقيقت سعي كرد.  آورده نشده است»يردرا بپذ

 مخاطب را قانع كنند كه نظريات مطرح شده -فارابي–دادن اين ادعا به يك فرد سرشناس 
  .ندا صحيح

، اما اند هسبحاني و محمدرضايي در قسمت بعد، به ايرادي كه وارد شد اشاره كرد
 سپس به اين ها آن. 17ربطند  گنگ و شايد بي-حداقل به نظر نگارنده-توضيحات ارائه شده 

پيش از آن، . اند هين اشكال را اخيراً منتقدان غربي پيش كشيدا« كه كنند مي نكته اشاره
و  »ما«جا نيز تمايز  در اين .»اند متفكران مسلمان آن را مطرح كرده و به آن پاسخ گفته

ي استفاده شده  جمله.  به خوبي واضح است»متفكران«و  »منتقدان«هاي   در واژه»ها آن«
ها   كه ذهن مسلمانان بسيار جلوتر از غربيكند مي همچنين اين مطلب را به ذهن تداعي

  .نمايد  ميحركت
اشكال كمتر بودن خيرات نسبت به شرور  كنند مي اشكال ديگري كه نويسندگان مطرح

اين دليل ! »اين نظر خالف وجدان آدمي است« كه كنند مي گونه استدالل  اينها آن. است
نويسندگان . 18زند  ميتوضيح سر بازي  ارائه كار به دوش مخاطب، از نيز با انتقال سنگينيِ

 و اين معيار را كنار بگذارد، ندكه آدمي بايد خود را از محوريت خارج ك مجدداً با بيان اين
 كه چطور آيد مي  پيشسؤال نيز اين جا در اين.  كه در عالم چيزي شر نيستكنند مي ادعا

، خود را از محوريت آن كند مي ممكن است آدمي هنگامي كه چيزي را در مورد خود تعريف
د بسياري از شرها را توان مي خارج كند؟ سپس با اشاره به اين نكته كه انسان با عقل خود

اين ادعا . كند مي پيدا بحث ادامه -مثالً ساختمان مقاوم در برابر زلزله بسازد-كنترل كند 
د تا توان مي كه انسان اكنون صرف اين. كند مي ننيز از ديد منطق، كمكي به توجيه وجود شر

 وجود بايست مي گر اين نيست كه چرا اين شرور توجيه،حدي شرهاي طبيعي را كنترل كند
ز اين  سال پيش توانايي انجام بسياري ا100 به ياد داشته باشيم كه بشر .داشته باشند

  .اند هاعمال را نداشت، اما شرور طبيعي همواره وجود داشت
 كه هدف نويسندگان بيشتر انكار رسد مي رويم، به نظر  ميهر چه در اين بخش پيش

. برد  نميسؤاليك از صفات خدا را زير  وجود شر است تا اثبات اين نكته كه وجود آن هيچ
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برخي متفكران « كه كنند مي اين نكته اشارهبه عنوان مثال، در قسمت بعد، نويسندگان به 
هاي سطحي و  ، ريشه در قضاوتدانند مي  بسياري از امور را شرها انكه انس معتقدند اين
اگر به راستي هدف نماياندن اين نكته به خواننده  .»زده دارد  و شتابنظرانه جزئي و تنگ

 بخش و توضيحاتي كه در است كه در اين دنيا چيزي به عنوان شر وجود ندارد، عنوان
باشد؛ اما اگر هدف همان   نميابتداي آن آمده است منسجم و در راستاي هدف نويسندگان

 كه اين نكات به پيشرفت بحث كمكي رسد مي ناست كه در ابتدا بدان اشاره شد، به نظر
ر و ت اگر آنان از آگاهي وسيع« كه دهند مي سبحاني و محمدرضايي اين چنين ادامه.  نمايند
جا لحن  در اين .»كردند  نميحكم گاه به شر بودن برخي امور تري برخوردار بودند، هيچ جامع

 كه گويي نويسندگان از لحاظ قدرت كند مي نويسندگان اين حس را به خواننده منتقل
 عاجز ها آني عادي از درك  بينند كه خواننده  ميند و چيزهاييا درك باالتر از مخاطب

 كه دارند مي  و عنوانكنند مي ي بقره اشاره ي مباركه  سوره216ي   به آيهها آنسپس . است
 .»ند در مورد جهان به درستي داوري كنندتوان مين) كه از دانش كمي برخوردارند(آدميان «

–اي است كه در ابتداي بخش به آن اشاره شد  اين ادعا با تمام درستي، در تناقض با نكته
  . ي است و نيازي به تعريف نداردكه شر از مفاهيم بديه اين

در اين مورد  .»شر ناشي از جهل انسان است«ي بعد اين است كه   مورد اشارهي نكته
 كه كنند مي نويسندگان عنوان. كنيم مي مثالي آورده شده است كه به اختصار به آن اشاره

هاي  ا قسمتاگر در كتاب يك دانشمند بزرگ رياضي، نكاتي ببينيم كه مبهم يا ناسازگار ب
يا ابهام و ناسازگاري از نويسنده است، يا از ضعف علمي : شويم  ميديگرند، با دو فرض مواجه

گيريم كه   ميي اول ناصحيح است، نتيجه دانيم فرضيه  ميجا كه از آن. و عدم تسلط كافي ما
 جه، نتي19نويسندگان سپس اين مثال را تعميم داده. ي دوم باشد  گزينهبايست مي جواب

در اين . ي ضعف علمي ما است  كه ابهام و ناخوشايندي موجود در جهان نيز نتيجهگيرند مي
كه، در مثال ارائه شده، اگر به راستي اثبات شود   اول آن: بايد به دو نكته اشاره كرد،قسمت

كه وي از مشاهير رياضي   به صرف اينتوان مي نكه رياضيدان مرتكب اشتباه شده است،
لذا، مثال ارائه . فهميم  نميونه به خود تلقين كرد كه اين ما هستيم كه نكته راگ است، اين

 دوم، نوعي چرخه در روند استدالل نويسندگان ديده. آيد مي نشده به نظر چندان مناسب
 كه با استفاده از اين گويند مي  كه خدا خير محض است، سپسكنند مي ابتدا ادعا. شود مي

آيا روند . ر موجود در عالم در اصل شر نيست، بلكه خير است كه ششود مي نكته اثبات
 شر نديدناستدالل نبايد درست برعكس اين باشد؟ آيا نبايد روند بدين صورت باشد كه از 

به اين نتيجه رسيد كه خداوند شر نيافريده است؟ نويسندگان در اين قسمت بايد توضيحات 
 جالب توجه ديگر ي نكته.  از ابهام موجود بردارندتري ارائه دهند تا بتوانند پرده كننده قانع
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 هاي مثبت براي توصيف خدا استفاده در اين قسمت آن است كه نويسندگان مدام از واژه
  .20كند مي  شر را خنثيي كلمه كه به طور ضمني حس منفي ايجاد شده توسط ،كنند مي

استفاده از . ه است اختصاص يافت»شرور(!) راز و فوايد «قسمت پاياني اين بخش به 
كه در واقع شرور شر  مبني بر اين-  در راستاي اظهارات ديگر در بخش فوايدي كلمه

 كه در زبان فارسي جا آنباشد؛ اما از   مي-پنداريم  ميگونه  را اينها آننيستند، بلكه ما 
 ، تركيب استفاده شده كمي ثقيلآورد مين ميان ي شر سخن به معموالً كسي از فايده

  . نمايد مي
ي وجود عالم   كه وجود شر الزمهكنند مي در ابتدا، نويسندگان مجدداً به اين نكته اشاره

كلمات  .»است االهي ترك خير كثير، به سبب شر قليل، خالف حكمت و لطف«ماده، و 
  .ندا  يك بار ديگر يادآور عدم وجود شر به معني كلمه در اين جهان»لطف« و »حكمت«

ها هستند و ي دوم اين است كه شرور علت شكوفا شدن استعداد موضوع مورد اشاره
بايد دقت  .»وجود شرور براي تكامل روحي و معنوي و علمي انسان سودمند است«بنابراين، 

 نمود كه اين نكته در عين صحت، در راستاي بحث اصلي نيست و كمكي به بحث اصلي
ي پيشرفت  ه جز استفاده از شرور زمينه پرسيد كه چرا خدا از راهي بتوان مي ؛ زيراكند مين

  و كمال انسان را فراهم نياورده است؟
نويسندگان سپس از شرها به عنوان عاملي براي بيداري از غفلت ياد كرده، جهت 

 اي توصيف در اين مثال، شرور به مانند جريمه. كنند مي تر شدن مطلب مثالي ارائه روشن
 ،رسد مي ناين مثال نيز چندان بجا به نظر. كند مي  كه فرد خاطي از پليس دريافتشوند مي

، و ثانياً كند مي  كه جريمه را بابت چه جرمي دريافتداند مي چرا كه اوالً فرد خاطي دقيقاً
بينيم كه در يك شر   مياما در بسياري مواقع. هاي گروهي از ديد منطق مردودند جريمه

، در حالي كه مطمئناً جرم شوند مي ي كثيري از مردم به يك مصيبت دچار طبيعي، عده
  .21 يكسان نبوده استها آن ي همه

اي به بندگان خاص خدا و گاهي نيز  در نهايت، سبحاني و محمدرضايي شرور را هديه
اي  هنگامي كه خدا به بنده« كه دارند مي شمارند و عنوان برمي االهي هاي ي آزمون در زمره

د در موارد توان مي فقطاين استدالل نيز  .»كند مي اي دارد، او را گرفتار سختي لطف ويژه
. 22آيد خاص صادق باشد و از پس توجيه بالياي طبيعي و بسياري شرور غيرطبيعي برنمي

؛ اما به اين دانند مي ي شناخته شدن مومنان راستين نويسندگان همچنين شرور را وسيله
 ،شناسد؟ در اين رابطه  نمي رااه آن كه مگر خداوند متعال خود كنند مي نپرسش مهم اشاره

نهايت با در اين بخش از كتاب . توضيح بيشتري باشدي  ارائه كه نياز به رسد مي به نظر
به  .» كه ما را مجال آن نيست، براي شرور برشمردتوان مي البته فوايد ديگري نيز«ي  جمله
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اين ي  ارائه جهت صرفاً رسد مي اين جمله كامالً گنگ است و به نظر. شود مي پايان برده
اگر .  آورده شده باشدرسد مي ذهنيت به مخاطب كه فوايد شرور بيش از آنچه به ذهن وي

وار  شناسند، شايد بهتر آن باشد كه فهرست  ميهاي ديگري براي شر نويسندگان واقعاً فايده
  .اي بنمايند  اشارهها آنبه 

كرد، داراي اشكاالتي بود كه   مياين بخش نيز در يك نگاه، عالوه بر اطالعاتي كه ارائه
، از اشاره نكردن به مسألهدر كنار اين .  استدالل نادرست دانستتوان مي  راها آنترين  مهم

هاي  ايدئولوژي مخالف، استفاده از كلمات مثبت براي توصيف آراي موافق، به كار بردن مثال
 از مخاطب براي رد ادعاي ما، الفارق، درخواست نابجا، استفاده از تعميم ناصحيح و قياس مع

، بازي با احساسات مخاطب در راستاي اثبات مسأله براي اثبات سؤالاستفاده از صورت 
 منفي »ها آن« مثبت و »ما«اي كه  به گونه( »ما« و »ها آن«مطالب علمي و ايجاد تمايز بين 

  . به عنوان ديگر نواقص اين بخش نام بردتوان مي )جلوه داده شوند
  

  گيري يجه نت.4
 طرفانه  به نظر بي،1ي اسالمي انديشهمطالب در كتاب ي  ارائهي  كه آمد، نحوه چنان

هاي  نشانه) 2003( طبق چارچوب ون دايك همچنين. است  و توأم با اشكاالتيآيد مين
در سطح دانشگاه و جا كه اين كتاب  از آن  .كالمي زيادي نيز دال بر ادعاي فوق وجود دارد

رود   مي، انتظارشود مي هاي مختلف درس دادهبل توجهي دانشجو در رشتهبه تعداد قا
بتواند اثر مناسب را بر روي مخاطب تر باشد تا  كننده تر و قانع ي بيان مطالب علمي نحوه

هاي بعد، ايرادات موجود  لذا جا دارد نويسندگان محترم سعي كنند در ويرايش. داشته باشد
 .جا كه ممكن است از نظريات شخصي خود خالي نمايند  تا آنكتاب راده و كررا برطرف 

 دسترسي ها آن با در نظر گرفتن اين نكته كه مخاطبان بايست مي همچنين نويسندگان
ت همتر شدن محتواي كتاب  كامل به حجم وسيعي از اطالعات مخالف دارند، در هرچه غني

   .نمايند

  ها يادداشت
1. Shared social representations                     2. Ideological square 

  .اند هايي كه اصالً  قائل به وجود خدا نيستند نكرده اي به ديدگاه نويسندگان اشاره. 3
  .است... ي وجود خدا از موضوعات بنيادي  مقايسه كنيد با جمله .4
دانان  از فيزيك كه يكي )Stephen William Hawking(به عنوان نمونه، استيون هاكينگ . 5

گويد و در كتابش  ي خود از خدا با لحني استعاري سخن مي مشهور انگليسي است، در كارهاي اوليه
اگر بتوانيم يك «: دارد ، چنين عنوان مي)A Brief History of Time (تاريخ مختصر زمان

چرا كه از (بيم ياي كامل را كشف كنيم، به موفقيتي نهايي براي قدرت استدالل بشر دست مي نظريه
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گويد كه براي توضيح در  وي در همان كتاب مي. »)آن پس، به ذهن خدا دسترسي خوهيم داشت
دارد كه  در جايي ديگر، وي عنوان مي. مورد آغاز جهان نيازي به قائل شدن به وجود خدا نيست

 شده شود و هرچند ممكن است اين قوانين توسط خدا بنا جهان توسط قوانين علمي اداره مي«
  .»كند اي نمي ها هيچ مداخله باشند، خدا براي شكستن آن

  .ي مبحث نيز از اين استراتژي چندين بار استفاده شده است در ادامه. 6
7. Circular Reasoning 

توان و  جا نمي خوانندگان توجه داشته باشند كه استفاده از الفاظ و عبارات خاص را در همه. 8
اي خاص دانست و در بسياري مواقع اين  اري نويسنده يا گوينده از عقيدهبايست نشاني از جانبد نمي

ي متن، به هيچ  جا نيز هدف از تحليل موشكافانه در اين. باشد امر صرفاً بيانگر سبك نوشتاري وي مي
ها است تا اگر  وجه زير سؤال بردن نويسندگان نيست، بلكه سعي در كشف الگوهاي نوشتاري آن

كشانند در نوشته زياد  ي خاصي كه اكثراً ذهن مخاطب را به سمتي معين ميمشخص شود الگوها
  .هاي بعد، اين عيوب را برطرف سازند است، نويسندگان بتوانند در ويرايش

ايراد استفاده از آيات و روايات در جهت اثبات ) 64 و باالي ص63 ص(بر كل قسمت دليل نقلي . 9
  .كنند وارد است  آيات و روايات سنديت پيدا ميچيزي كه تنها پس از اثبات صحت آن، آن

شود به جا الزم است يك بار ديگر متذكر شويم كه اگر ايرادي به متن كتاب گرفته مي در اين. 10
نيست، بلكه در تالشيم )) نعوذ باهللا(جا وجود خدا  در اين(جهت زير سؤال بردن مطلب ارائه شده 

اند، طوري كه اگر خواننده  ي آن مطلب داشته ي ارائه وهنشان دهيم نويسندگان چه مشكالتي در نح
بخواهد صرفاً به همين كتاب بسنده كند، ممكن است قانع نشود، كه به هيچ وجه مطلوبِ مطالبي 

ي كتابي كه سعي در اثبات وجود  به بيان ديگر، اگر نويسنده. باشد با چنين حساسيت بااليي نمي
، نه تنها با نگارش آن كتاب كمكي به دين نكرده است، بلكه خدا دارد نتواند صحيح استدالل كند

  .ي سنگيني نيز بدان وارد نموده باشد چه بسا ناخواسته لطمه
  .اي كه از عامالن در آن نامي برده نشده است استفاده از گزاره. 11
ادار نمود كليسا وي را و. كه گاليله توسط كليسا محاكمه و به كفر متهم شد تر اين ي جالب نكته. 12

توانيد به سايت  ي بيشتر مي براي مطالعه. توبه كند و او تا پايان، عمر را در حصر خانگي به سر برد
  http://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei: زير مراجعه كنيد

  .ات اشتباه بودن ادعاي مادرخواست از مخاطب براي اثب. 13
دانيم ساعت حاصل كار گروهي از  جا نيز فرض بر وجود يك ناظم است، در حالي كه مي در اين. 14

  .ناظمان است
  .استفاده از صورت سوال براي اثبات مسأله. 16                       .توصيف مبهم و كلي. 15
  .ايم ت از مخاطب براي رد ادعايي كه ما كردهدرخواس. 18   . كتاب124ي  رجوع كنيد به صفحه. 17
                .استفاده از تعميم ناصحيح. 19
  . تالش در راستاي بازي با احساسات مخاطب براي اثبات نكات علمي.20
   .استفاده از تعميم ناصحيح. 22                     .الفارق استفاده از قياس مع. 21
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