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 ۰۳/۳۰/۷۳۰۲        داكتر مصطفي آریامل

 خدای من
 

 م.نزديكم مشوره خواستفرزانۀ از دو دوست  ؟ بعد از انشاء ی نوشتۀ ذيل، متردد شدم كه آيا نشر آن مناسب است يا خير

 .به نشر آن اقدام كردمپس  چون بين خودم و خداوندم حايل نمي پذيرم  : فيصله كردم كه همچنان باخود

  
ست و كي اچي  "خدا"نشسته بودم غرق یك سؤالي شدم كه تا به حال الینحل مانده و إین كه  TVدر دقایقي كه مقابل 

 ست؟ا
 :كرد از جملهبه فكرم خطور  "خدا"شته در بارۀ گذدفعتاً یك عده اندیشه هاي بكر علما و فیلسوفان 

 .خواهد بود؟ زیرا شروع و انجام آنرا كسي نمیداند "وقت يا زمان"آیا خداوند 
باشد زیرا جاذبه نیز همه هستي و كائنات را در مدار نگهداشته و در حیطۀ خود دارد. )طوریكه  "جاذبه"ممكن خداوند 

  (.موریس مترلنگ سالها پیش حدس زده بود
انرژي الزمۀ همه تعامالت هستي  خواهد بود؟ زیرا"انرژي"چه فكر مي كنید كه خداوند  خواهد بود؟"نور "آیا خداوند 

 .چیز دیگري نیست ؟ طوریكه مهاتما گاندي اذعان داشته بود "حقيقت"آیا خداوند جز  .است
 .دیگري در هستي وجود دارد كه بشر تا بحال قادر به شناسایي آنها نشده است  اسرار و اعجاز یبس

آن براي بشر مستحیل   تركیب یا معجوني از همه حقایق باال و اسرار نا شناخته ایست كه شناختن "خداوند"ممكن 
 .میگردد

توسط انسان   را حدس بزنیم این یك حقیقت است كه تا به حال، هیچ معیاري  "خداوند"از هر نگاه و زاویه اي كه 
 .سنجش كرده بتواندرا  "خدا"خلق نشده كه به واسطۀ آن وجود، پهنا و عظمت 

به روي آن به مقایسۀ  ها  ي به وسعت و بزرگي كائنات مكث كرده و دقت كنیم كه كره زمین و انساناید لحظه ئبیا
     .ذرۀ بیش نیستندكائنات 

مي یكي از قدیمي ترین شعبات علم نوعلم نجوم یا استرو
در ستاره شناسي امروز، براي  .فزیك به نهایت وسیع است

 "سال نور"فاصله كهكشان ها از همدیگر، معیار   محاسبۀ
 .را بكار میبرند

حال اگر محاسبه كنید كه "نور" فاصله سه صد هزار كیلو 
متر را در یك ثانیه َطي مي كند آیا در مدت یك سال چه 

كرد؟ پهنا و فواصل كهكشان ها از  فاصله ایرا َطي خواهد
 .ملیون ها سال نوری استهمدیگر 

 موجداتحال حدس زده خواهید توانست كه كره زمین و 
آن، كوچكتر از یك قطره درین بحر عظیم هستي و كائنات 

 .بود دخواه
 برگردیم،اگر از سوداي كائنات فرود آمده به قلب أتوم 

دانشمندان ذره وي تا به حال موفق نشده اند ذرات بنیادي 
تشخیص و تجرید كنند اما تالش   اتوم را به صورت موثق

)مقصدم از پروتون و الكترون  هاي وسیع در جریان است
 .مدد خواست(  particle physicsنیست، باید از 

 .این كه چطور علم فزیك به چنین حقایق دست یافته بحثي است به غایت علمي و وسیع 
 .دشنخواهد   "خدا"شناخت كامل  یك موجود به نهایت كوچك مانند انسان، هیچ گاه قادر به  بنا ً 
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اگر خود را در موقف انسان هاي ده هزار سال پیش قرار دهیم كه فهم شان در آنوقت به تناسب امروز نهایت ناچیزو 
علوم  شرفت محیرالعقوليیپبه  اکنون بنابه اگر به خدایي هم عقیده داشتند نیز به همان تناسب كوچك و ناقص بود.  

  .نیز تغییر كرده است "خداوند"مستقیمأ متناسب باآن، پندار ما در باره عظمت  که
 "خداوند"براي كشفیاتي كه كرده جایزه نوبل دریافت نموده،    (Cosmologist)كائنات شناس  یکبه طور مثال، 

 .را در حدود بزرگي كائنات مي بیند
خویش   را در حصارۀ همان تلقیناتي مي بیند كه از محیط "ندخداو"از طرف دیگر یك فرد بومي تعلیم ندیده در زمین، 

 .كسب كرده است
ا هاگر پیشرفت ها و انكشافات علمي به همین سرعت سرسام آور موجوده پیش برود در چند سده و قرن آینده پندار 

  .خواهد بود امروزهنیز متفاوت  ومتکاملتر نسبت به انسانهای  "خداوند"در باره 
 را به زعم خود تخیل نموده و پرستش كرده است و چون آن خدایان "خدا" بشر در طول قرن هاي زیاد، هزارها نوع 

 .دیگري را برافراشته اند  مراد شانرا برآورده نساخته است پس خدایانذهنی 
 

ات چه مرئی یك راه غرض تسكین عطش براي جست و جوي  "خدا" اینست كه قبول كنیم تمام هست و بود در كائن
و بسا اسرار  حيات  ,نظيرانرژي، فضا، وقت، جاذبهو چه غیر مرئی  اجرام سماوي، نظام شمسي و كهكشان هامثل 

 وجود  "خدا"متبلور است و هیچ هستي بیرون از حیطه  و حدود « خدا»كشف نا شدۀ دیگر همه و همه در وجود 
 ندارد و نخواهد داشت.

یك جزء ازخداي نامحدود  (اشرف المخلوقات انسانها )به عبارۀ دیگر، این كره زمین با تمام محتواي آن به شمول 
شناخته شدۀ   «وحدت الوجود»همان از لحاظ فلسفی   .است  که همه چیز به او تعلق دارد و برمیگردد دوباره به او 

اناهلل و انااليه »   :مي فرماید من  .  چنانچه خدايدر جزءجزء در کـُل وکـُل ، یعنی ) شیخ االکبر( استابن عربی
  «راجعون
 " شریف سوره  بقره   در قرآن ۶۵۱ یه  از آ یبخش ."گردیمیماو باز  یو به سو ییم"همانا ما از آن خداترجمه  

 

 تصویر ذیل گوشۀ کوچکی از یک کهکشان  را در فضا نشان میدهد 
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