آب معجزه است! اما نه به این دلیل!
ردیه ای بر دالیل تجربی درباره هوشمندی آب
و آسیب شناسی پیوند ناهمگون علم و دین
*حامد صفایی پور،1

مریم عمو

چکیده :به تازگی بحثی با عنوان شهادت آب -یا معجزه آب -به شکلی فراگیر در جامعه ما رواج یافته است .این بحث کثه بثر مبنثای
آزمونهای علمی و یافته های دکتر ماسارو ایموتو(1491م)-پژوهشگری ژاپنثی -اسثتوار اسثت ،دعثاوی اایثی را دربثارا واکثن

هثای

هوشمندانه آب به عوامل محیطی و برای ارزشهای ااالقی مطرح نمودا است.
آنچه پیشرو دارید مقاله ای است انتقادی دربارا آزمون هوشمندی آب و مهمترین چال

های علمی ،دینی و فلسثیی کثه گریبثانگیر آن

است .نگارندا ،آزمونهای دکتر ایموتو را ،غیر علمی دانسته و نتایج را پُرمایه نمی بیند و آسیب شناسی یثریحی را دربثارا قرا ثت هثای
بومی و ایرانی انجام شدا از این آزمون ها -در تطبیق دعاوی ایموتو با آیات قرآن و میاهیم دینی -ابثراز نمثودا اسثت .ایثن مقالثه اهثدا
آموزشی دارد و به گونه ای تنظیم شدا تا برای افرادی که حتی دلمشغولی زیادی به فلسیه و جنین مباحثی ندارند ،جذاب و قابل اسثتیادا
باشد و آنان را با برای از مهمترین ظرایف موجود -دربارا روش تیکر انتقادی و اسیب شناسی ربط ناهمگون علم و دین-آشنا سازد.
واژگان کلیدی " :هوشمندی اب " ،"" ،خدای رخنه پوش" ( " ،)God of the Gapروش شناسی علمی "

 -0مقدمه:
الف /اایرا سی-دی های گوناگونی حاوی یک سخنرانی با عناوینی همچون «شهادت آب» یا «معجزا آب» ،در جامعه ما منتشر
شدا است .2اساس محتوی و مبنای علمی این سخنرانی تحقیقات پژوهشگری ژاپنی بثا نثام دکتثر ماسثارو ایموتثو( Masaru
 )Emotoاست که با ترتیب برای آزمای ها در شرایط محیطی گوناگون ،نتایج جالبی را دربثارا هوشثمندی و واکثن هثای
سریع آب به این تغییرات گرفته است .لیک سخنران محترم در ارا ه این بح دایرا دعاوی اثود را از محتثوای فعالیثت هثای
دکتر ایموتو ،فراتر بردا و به تطبیق برای نتایج ایموتو با برای میاهیم دینی و قرآنی اقدام نمودا است .برای نمونه وی تغییرات
هوشمندانه آب را به مواجهه با نامهای مقدس -برای نمونه« ،مادر» -با میهوم دینی «تسبیح کا نات» در معار دینثی و قثرآن
کریم مربوط دانسته است.
این مقاله در درجه نخست به نقادی روش شنااتی فعالیت های علمی دکتر ایموتو می پردازد و سپس ،به بررسی برداشت های
انجام شدا از آزمونهای دکتر ایموتو -در قرا ت بومی و ایرانی آن -می پردازد.
دراین مقاله اهدا آموزشی نیز مدنظر بودا است ،به این معنا که تالش شدا است تا متن مقاله سادا تثر از متثون تحییثی در
فلسیه علم و دیگر حوزا های تخییی بودا و برای سطوح مختلف مخاطبان راهگشا و آموزندا باشد .باشد کثه آنثان را گثام بثه
گام در تمرین و تجربه روش نقد و بررسی چنین دعاوی و استدالل هایی یاری نماید .بر این اساس شاید بتوان این مقالثه را بثه
عنوان متنی جهت در جهت دقت افزایی در شناات روش شناسی مطالعات تطبیقی -اایه علم و دین -مورد استیادا قرار داد.

 1دانشجوی دکتری فلسیه علم و فناوری -دانشگاا تربیت مدرس تهرانsafaeipour@yahoo.com /
 2انتشار این سی-دی ها در سال های  1131-1131می باشد که توسط برای از موسسات فرهنگی ایویی و دولتی توزیع شدا است.
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ب /دکتر ایموتو در تنظیم و عکسبرداری از کریستال منجمثد آب موفقیثت هثایی داشثته و در سثال 1444مثیالدی نخسثتین
مجموعه از عکس های را با عنوان «پیامی از آب»( )Message from Waterمنتشر می نماید و پس از آن با انتشار حجثم
وسیعی از کتاب ها برای نمونه «پیامی نهان در آب») (The hidden message in waterشهرتی فراگیر پیدا میکند[1]1
وی با ترتیب سخنرانی های بسیار بر هوشمندی ،تاثیرپذیری و اهمیت آب تاکید نمودا و این تالش ها را به ایدا پردازی دربارا
پروژا یلح ایموتو) (Emoto Peace Projectپیوند می دهد.
در همین رابطه کتابی با عنوان «پیامی از آب» ( )Message from Waterبرای گروا سنی کودکان تنظثیم نمثودا و بثر آن
می شود تا آن را در سراسر جهان منتشر نماید و بدین وسیله پیام یلح و دوستی را -که از رفتار آب نتیجه می شثود بثه همثه
جهانیان منتقل نماید.
او حتی از برای نام اود ،سناریویی جالب طراحی می نماید و آن را در جهت اهدا اش مثورد اسثتیادا قثرار میدهثد .در زبثان
سانسکریت نادا) (NADAبه معنای روداانه و جاری ،و برهما ) (BRAHMAبه معنای سرچشمه و ذات مثی باشثد .در زبثان
ژاپنی نیز  Eبه معنای روداانه ،و  Motoبه معنای سرچشمه شنااته می شود  .بر این اسثاس وی نثام اثود را مسثاوی «نثادا
برهمن» به معنای «سرچشمه ی روداانه» معرفی می نماید .ایموتو از همه این فعالیت ها قیدی جز توجه آدمیان به قثدرت و
پتانسیل نهان آب ندارد و این را در وب سایت شخیی اش به یراحت بیان کردا است[2]2
ج /ممکن است پرسشی ذهن اوانندگان را مشغول کردا باشد و ان اینکه اساسا پردااتن به این موضوع و موشثکافی دربثارا
آن چه اهمیتی دارد؟ آیا بهتر نیست که آن را در حد یک سخنرانی سادا بثه حسثاب آوردا و بیشثتر بثه نتثایج آن در ترغیثب
مردمان به حضور ارزشهای معنوی در جهان و معناداری زندگی توجه کنیم؟
پاسخ نگارندا بدین سئوال منیی است .چراکه استنتاج یک نتیجه یحیح از هثر وسثیله و مقدمثه ای کثاری معقثول و اثالی از
اشکال نیست؟.
دراینبارا به قرینه سئوال مطرح شدا  ،می توان پرسید که آیا استیادا از چنین شیوا هایی به جهت نمای ارزش های دینثی و
ااالقی معقول و شایسته است؟
در نگارش این مقاله ،ایلی ترین انگیزا های نگارندا ،آسیب شناسی رواج فراگیر و رو به گسترش چنین رویکردهثایی در حثوزا
مباح علم و دین است ،که گرچه با انگیزا های ایراواهانه یورت می گیرد اما به لحاظ عقالنی و دینی قابثل دفثاع نبثودا و
اود می تواند تهدیدی برای مقاید اندیشه دینی به حساب آید.
اذعان می دارم که امروزا موج فراگیری از امور یرفا احساسی و عقل گریز ،درحال جایگزینی با منطق عقالنثی و ژر اندیشثانه
دینی است و اکنون این باور غلط اود را-در اشکال گوناگون -بر یحنه فرهنگ دینی جامعه ما وارد شدا است .برای نمونه مثی
توان به براوردهای احساسی ،غلوآمیز و رواج معنویت های نوبظهور غربی و شرقی در جامعه اشارا نمود[1].
مهمترین نتیجه قطعی این پیشامد ،تحقیر عقل و نادیدا گرفتن مقثام و منزلثت علثوم عقلثی اسثت .چیثزی کثه در نظثر نافثذ
ابرگانی همچون عالمه طباطبا ی(را) ،تیشه ای به ریشه هر دین و مذهب و آیین است.
« هیچ دین و مذهبی و هیچ روش نظری دیگری از هیچ راهی نمی تواند حجت عقل قطعی و یحت بح فلسیی را نیی نمودا
و الغا کند ،زیرا در اینیورت همان تیشه را اول به ریشه اود می زند.[9]»...
این غیلت ،نادیدا گرفتن تالش تاریخی عالمان ژر اندی شیعی است که هموارا بثر تبعیثت از روش هثای یثحیح و مقبثول
دینی در مطالعات تطبیقی و بین رشته ای تاکید نمودا اند].[1

 1روزنامه نیویورک تایمز این کتاب را در فهرست پرفروش ترین کتاب ها قرار می دهد .این کتاب به  91زبان ترجمه شدا و در  00کشور به چاپ می
رسد.
 2در اینجا بار دیگر ادعای این مقاله در عدم انطباق اهدا دکتر ایموتو با قرا ت ایرانی آن در سخنرانی مورد بح آشکار می شود برای نمونه در کارهای
بیشتر بر اساس زمینه هایی در عرفانهای چینی و شرقی و برای توجهات
ایموتو حتی توجهی یریح به اداوند مشاهدا نمی شود بلکه جستارهای
عارفانه به طبیعت و نیروهای نهان آن قابل تیسیر است ( .اگرچه اود به یراحت به این معانی نیز اشارا ای نکردا است)
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ها رادارنثد؟

د /آیا آزمای های دکتر ایموتو واقعیت دارند؟ آیا این آزمون ها واقعا علمی اند؟ آیا همگان امکان انجام این ازمای
(قابلیت آزمون پذیری همگانی) آیا این آزمای ها بر اساس یک روش یحیح علمی یورت یافته اند؟
بر فرض که همه مشاهدات در این آزمون جلوا ای از حقایق جهان باشد و در ان نتوان تردید نمود ،اکنون چه نتایج یحیحی از
آنها قابل استنباط است؟
آیا تناقضی در گزارا های منتج از این آزمون ها وجود ندارد؟ آیا در این سخنرانی روش تطبیق مشاهدات علمی و باورهای دینی
درست و عالمانه است؟ آیا بر اساس آیات قرآن چنین برداشت هایی را می توانت حمایت کرد؟ ...
اینها بخشی از پرس هایی است که این نوشتار امید به تحلیل و ارا ه پاسخ هایی دربارا آنها دارد.

 -1بازسازی دعاوی و استدالل های سخنرانی شهادت آب؛
این سخنرانی شامل دعاوی بسیاری است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشارا کرد:
 .1سکون و ایستایی آب ،آن را زشت می کند( .شکل منجمدِ کریستالی آن زشت می شود) .
 .2شکل منجمد کریستالی آب های جاری در شهرها به دلیل گذر از میان مردم شهر ،زشت شدا اند.
 ( .1در همین حال) آب چشمه های بکر طبیعت زیباست.
 .9آب زیبا می شود اگر مردم در پیرامون نباشند( .به این ادعا به عنوان نتیجه ادعای 2و 1اشارا شدا است)
 .1دعای انسان در شکل آب موثر است ( .و آزمایشی نشان دادا پس از  10ثانیه آب زشتی با دعا زیبا شدا است)
 .1دعا از فایله دور هم در شکل آب موثر است ( .این مطلب را  100کارشناس امور معنوی تایید کردا اند)1.
 .0موسیقی ها(و بنآبراین یدا ها) در شکل آب موثر اند.
 .3موسیقی های کالسیک ( مثل بتهون ،باخ و  )...آن را زیبا نمودا و موسیقی متالیکا و  ...آن را زشت کردا اند.
 .4آب حتی به نوشته روی شیشه اود واکن نشان می دهد  .برای نمونه با نوشثتن نثام «هیتلثر» بثر روی شیشثه آن
زشت شدا و با نوشتن نام «مادر» زیبا می شود ( .این مطلب دربارا دیگر واژا های ارزشی دیگثر همچثون «جنثگ»،
«یلح» و «سالم» نیز برقرار است.
2
... .10
همانطور که سخنران در ابتدای بح اشارا می کند ،به دور از همه شواهد و بررسی های انجام شدا در ایثن آزمثای  ،اساسثی
ترین ادعای آن این است که آب هوشمندانه به عوامل محیطی واکن نشان می دهثد و تغییثری در شثکل ظثاهری و سثااتار
منجمد کریستالی آن نمایان می شود .ازاینرو در مواردی ،زشت ،آشیته و بی نظم و در مواردی زیبا ،و سامان یافتثه مثی گثردد.
 -1-1بازسازی مهمترین استدالل؛
اگر چه بح ایرادشدا سااتار آنچنان روشمندی ندارد ،لیک در اینجا نیازمنثدیم تثا بثا بازسثازی اسثتداللِ ضثمنیِ موجثود در
محتوای سخنرانی ،امکان ارزیابی آن را فراهم آوریم.
در سادا ترین بیان چنین می نماید که یورت استدالل بدین شکل است:
(مقدمه ( :)1آزمایشهای بسیار نشان می دهد) سااتار منجمد کریستالیِ آب با بسیاری از ارزشثها ،اعمثال و حتثی نیثت هثای
آزمونگر ،تغییر شکل یافته و بدین امر واکن نشان می دهد ( .زیبا و زشت می شود)
 1در این سخنرانی تعرییی از «کارشناس امور معنوی» ارا ه نمی شود .نمی دانیم آن  100کارشناس معنوی که در این آزمای ها شرکت کردا
اند ،چه تخیص و رشته ای داشته اند و چرا به آنها کارشناس معنوی می گویند؟!( و البته این ادعا از اساس غلط است و در سایت شخیی آقای ایموتو
مشاهدا نگردید).
 2اوانندگان محترمی که از محتوای این سی-دی بی ابرند مروری گذرا بر برآن میید می نماید. .
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(مقدمه  :)2واکن بدین گونه است که با برای محرکات ااالقی اثوب( مثثل :موسثیقی مثوزون و کالسثیک ،دعثا ،و  )...زیبثا
گردیدا و با محرکات غیر ااالقی (،مثل :برای موسیقی ها(!) ،نام بردن از زشتی ها و  )...زشت و آشیته می شود.
(مقدمه  :)1هر موجودی دربارا آن مقدمه یک برقرار باشد ،هوشمند است.
(مقدمه  :)9هر موجودی دربارا آن مقدمه  2برقرار باشد ،عالوا بر هوشمندی گرایشات ااالقی مثبت دارد1.
بر اساس مقدمات چهارگانه ،نتیجه می شود که:
( نتیجه) :آب موجود ی هوشمندی است با گرایشات ااالقی مثب ( شکل کریستال منجمد آن زیبا می شود).

معیار زیبایی شناسی ما چیست؟
در این سخنرانی از برای سنج

زیبایی ،معیاری ارا ه نمی شود اما از فحثوای قضثاوت هثا اینچنثین درونگشثایی میگثردد کثه

تقارن و شفافیت تیاویر آب ،مساوی با میهوم زیبایی آن قلمداد شدا است .این برداشت از زیبثایی ،اثود مثی توانثد موضثوع
نقثثدی جداگانثثه باشثثد .آیثثا زیبثثایی مطلثثق اسثثت یثثا نسثثبی؟! وابسثثته بثثه دلیثثل اسثثت یثثا حثثاالت روانشثثنااتی انسثثان؟ و ...
در این نوشتار نقدِ زیبایی شنااتی را در دستور کار قرار ندادا ایم ،لیک سربسته اذعان می داریم که محتوای بح از این منظر
نیز نیازمند نقد و نظر است.

 -2تحلیل و ارزیابی دعاوی؛
 : 1-3نقد اول -نقد منطقی :مسئله سازگاری:
هر استداللی می بایست به لحاظ منطقی سازگار باشد(.یعنی جمع نتیجه و مقدمه(حداقل یکی از مقدمات آن)مستلزم تناقضثی
منطقی نباشد) .برای نمونه فرد مشکوکی که توسط پلیس مورد بازجویی قرار گرفته است ،نمی تواند این دو ادعا را باهم داشثته
باشد؛
الف -دیشب ساعت  10در منزل بودا ام و ب 29 -ساعت است که به منزل نرفته ام! چراکه سریع با این اعتراض روبثرو اواهثد
شد که چگونه ممکن است!؟
اندیشه ای که دارای سازگاری منطقی نباشد ،اود-واژگون( )self-refuteاست و دیگر اعتباری نداشته و بررسی یدق و کذب
آن نتیجه ای را دربرنخواهد داشت .ازاینرو غالباً وقتی با تناقضی منطقی روبرو می شویم به سراغ بررسی یدق و کذب ان نمثی
رویم.
شما هیچگاا به دوستی که با اعتماد به نیس مدعی اسثت ،دیثروز در کثییم یثک مثلث هشثت ضثلعی دیثدا ام (!) نمیگوییثد:
بدجنس! برو کییت را بیاور ببینم! بلکه با تعجب به او نگاا می کنید و امیدوارم اونسردی اود را از دست ندهید!
با این مقدمه برآنم که برای گزارا های سخنرانی «شهادت آب» از اساس با یکدیگر سازگاری منطقثی نثدارد ،متنثاق بثودا و
اود-واژگون به حساب می آید .برای نمونه ،چگونه می توان دو گزارا ذیل را به یکبارا باور داشت :الف /آب با نوشتن نام هیتلثر
بر روی شیشه محتوی آن زشت می شود.
ب /توجهات روحانی به آب ،حتی از فایله دور هم بر آن اثر می گذارند.
چراکه ممکن است همان آبی که بر آن توجهات روحانی شدا است بدون نوشتن نام هیتلر بر روی آن همچنان زیبا بماند!
در واقع از ابتدا معیار تقسیم بندی(وجه تقسیم) منطقاً رعایت نشدا و آشکار نشدا است .برای نمونه اگثر فرزنثد هیتلثر-کثه بثه
شدت به پدرش عالقمند است-روی یک لیوان بنویسد :پدر! ،آب زشت میشود یا زیبا؟! یا اگر یدام نام شثهید اثرازی-فرمانثدا

 1به بیان دیگر آب موجود ارزش مداری است ( .ما در زبان عام و رایج اود چنین افرادی را مومن اطآب می کنیم!)
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لشکر اط شکن امام حسین(ع) -را بنویسد چه نتیجه ای قابل رویت است!؟ یا اینکه ،بتهون بثا نیتثی ابیثانثه آهنگثی دلنثواز
بنوازد!
این اشکاالت ما را به بخ آتی این نوشتار در بررسی روش شناسی ازمونهای علمی هدایت می کند.
پی از آن یادآور می شویم که اگر این مرحله از نقادی ،مورد قبول واقع شود ،بر اساس آن تنها می توان ادعثا نمثود کثه همثه
دعاوی این سخنرانی به یکبارا ،نمی تواند یادق باشد ،لیک دربارا یدق و کذب هر یک از ادعاها تثا ایثن مرحلثه ابثراز نظثری
نشدا است .نمی توان نمود .از اساس نیز بررسی یدق و کذب دعاوی مقدمات موجود دست نیافتنی است.1
 :2-3نقد دوم؛ نقد بر اساس روش شناسی علمی
آیا در طرح یا آزمون شهادت آب با یک آزمون علمی روبرو هستیم؟
پاسخ ما بدین سئوال به یراحت منیی است.

آزمون علمی چگونه آزمونی است؟
این پرس بر پهنای وسیعی از تاریخ علم و فلسیه سایه افکندا است و از اساس این سئوال که« :ایا مرزبنثدی دقیقثی درمیثان
علم و غیر علم وجود دارد یا نه؟» ،اواستگاا کندوکاوهای بسیار فکری بودا است)1(.توجه می دهم که در اینجا مراد از «علثم»،
علم تجربی) (scienceاست و بنابراین ایلی ترین مرزگزاری در اینبارا ،مرزگزاری علم و مابعدالطبیعثه( متافیزیثک) اسثت .در
نسبت با مجال و توان این نوشتار ،به ااتیار می توان به برای از مهمترین دستاوردهای استاندارد و مقبول علمی و فلسیی که
حایل مباح بسیار فالسیه علم و اندیشمندان گوناگون است اشثارا نمثود .آزمون(آزمثای ) علمثی آزمثونی اسثت کثه در آن
چندین ایوییت ایلی وجود دارد تا بر اساس آن امکان تولید یک باور علمی( )scientific beliefمهیا باشد.
اجازا دهید پی از بیان این ایوییات مطلب را با چند مثال روشن نماییم.
 مثال:1 :Aهمه آب ها در  100درجه به جوش می رسد.
به نظر شما  Aیک باور علمی است؟
به نظر شما  Aیک باور درست است؟
با کمی دقت متوجه می شوید که  Aدرست نیست! چراکه اتیاقا کمتر موردی پی می آید کثه آب در  100درجثه (دقیقثا در
 100درجه) به جوش بیاید چراکه در تحقق باور  Aعوامل بسیار و بی شماری نق دارند( .برای نمونه فشار هوا ،میثزان امثالح
آب ،میزان حاللیت  ،شکل ظر و )....
اما از انجاکه تحقیق دربارا درستی یا نادرستی این باور در دایرا دان تجربی بشر ممکن است A ،یثک بثاور علمثی و بنثابراین
گزارا  Aنادرست ،اما علمی است.
 مثال :2 :Bهرکس وقت مرگ برسد ،می میرد.
به نظر شما  Bیک باور علمی است ؟
به نظر شما  Bیک باور درست است؟
یقینا تایید می کنید که این باور درست است (چرا؟)
شاید از اینرو که اساسا گزارا  Bجمله ای همانگویی( )tautologyاست .بدین معنا که ما می دانیم مثر هثر کسثی در وقثت
مر اوست! و یا در وقت مردن ،مرگ فرا می رسد!
 1دربارا ا ینکه چرا یقین به یدق و کذب این دعاوی دست نیافتنی است در بخ آتی اشارا اواهد شد .پس از آنکه مشخص شود که اساسا دعاوی
مطرح علمی نیست ،تا بررسی مطابقت با واقع(یدق) یا عدم مطابقت(کذب) دربارا اش بررسی شود.
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که هر دو گزارا هموارا یادق اند.
اکنون اجازا دهید به سراغ پرس اول برویم .به نظر شما  Bیک باور علمی است؟
آیا می توان این جمله را دارای فحوایی تجربی دانست؟ یعنی بیازماییم که زمانی وجود دارد که کسی وقت مرگ رسیدا است،
اما نمردا است(!) و یا مردا است اما وقت مرگ نرسیدا است(!!)
آیا ترتیب چنین آزمونی در علم و با معیار تجربه ممکن است؟ پاسخ به یقین منیی است.
این دو نمونه زمینه بیان ایوییات ازمونهای علمی را روشن می نماید.این ایوییات را در ادامه بر می شمریم:
 .1گزارا های علمی گثزارا هثایی هسثتند کثه بثه لحثاظ تجربثی آزمثون پثذیر( )Experimentalانثد .معنثای عینثی
)(Objectiveبودن در علم هم همین است .در واقع یک باورعلمی مجموعه ای از گزارا هاست که به یورت همگانی
تجربه پذیر است ( .مسئله آزمون پذیری همگانی و عینیت علم)
 .2از ( )1نتیجه می شود که گزارا های علمی گزارا هایی تکرارپذیرند و و بنآبراین وقتثی از تکثرار پدیثدا ای محثرومیم
امکان تجربه دربارا آن را نداریم ( .1مسئله تکرارپذیری)
 .1نتیجه دیگر این مبانی این است که میان مشاهده و تجربه تیاوت وجود دارد .اینکه آب ،یخ می زنثد یثک مشثاهدا
است ،اما اینکه آب در چند درجه و به چه شکل و کیییتی یخ می زند ،امری نیازمنثد تجربثه اسثت و بثرای فهثم آن
بایستی با تکرار آزمای ها و (هربار) حذ یکی از عوامل موثر در یخ زدن آب ،به سهم(الف) و میزان سثهم هریثک از
این عوامل(ب) اگاهی پیدا کرد .کوتاا آنکه «تجربه علمی مشتمل بر حذ و تغییر عوامثل اسثت»] (.[0مسثئله تمیثز
مشاهدا و تجربه)
 .9بر این اساس وقتی یک فرضیه میتخر به اعطای نشان قانون مثی شثود کثه بثه دفعثات در آزمونهثای علمثی ،دقیثق،
همگانی و جامع شدا باشد ( .2تمیز فرضیه و قانون علمی)
 .1نتایج علمی مستلزم ارا ه گزارا هایی است که در پی بینی وضعیت آیندا یک سیستم کارامد است .ایوال ما علثم را
به همین دلیل مرجع دقیقی برای شناات می دانیم که بر اساس ان قدرت پی بینثیِ وضثعیت آتثی یثک سیسثتم،
ممکن اواهد بود (.قدرت پی بینی)
 .1به عالوا« اگر شما مقدماتی که یرفا از جنس مطالب علمی مح باشند ،آنها را منطقا در یک قیاس منطقی ترکیب
کنید ،نتیجه هم حتما علمی اواهد بود و نه فلسیی .عکس مطلب هم یادق است ....این  ...یکثی از مهمتثرین قواعثد
تیکر است  ..که نتیجه فلسیی نمیتواند بر علم مح  ...و نتیجه علمی نمی تواند بر فلسیه مح بنا شود.[3]»..
فردی بر آن است که با هر جمله مثبت میزان قابل توجهی انرژی (به معنای فیزیکی آن) در جهان متیاعد می شثود ،آیثا ایثن
یک باور علمی است؟
و شیمیدانی اعالم کردا است که در آزمای سلول های ااکستری مغز ،روح یک انسان را دیدا است ( .باور )C
آیا می توان با حیظ تمامی شرایط بدن ،فقط روح را از بدن اارج نمود تا اثر بودن یا نبودن روح مشخص شود؟
آیا روح چیزی است که به تور تجربه دانشمند بیافتد؟ (تا او بتواند بودن یا نبودن آن را تجربه کند؟)
آیا روح یک شناسه تجربی است؟

 1جالب است توجه کنید که بر این اساس برای دان های بسیا ر پراهمیت و مهم امروزا نیز غیرعلمی به حسآب می ایند -و یا دربارا علم بودن یا
ن علم دان کیهان شناسی را علم نمی دانند چراکه امکان تجربه و تکرار تجربه
نبودن ان ها چند و چون بسیار است .برای نمونه امروزا برای از فیلسوفا ِ
موضوعات این علم وجود ندارد] .[1برای نمو نه نمی توان آزمونی ترتیب داد تا بررسی شود که جهان(جهان اغازین) در دمای دا به توان  12درجه چه
رفتاری دارد؟ یا جهان آغازین که حجمی از ذرات زیر-اتمی است در سرعت های باالتر از سرعت نور چگونه عمل مینمایند.
 2ناگیته پیداست که ممکن است موقعیت همین قانون های رایج به سادگی با نمودار شدن یک متغییر پنهان( )hidden valueیا یثک مثثال نقث بثه
مخاطرا افتد و یا از اساس باطل و مردود گردد .آنچنان که در طول تاریخ علم این رویداد بارها و بارها روی دادا است.
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آیا باور  Cشما را به یاد باور  ( Bهرکس وقت مرگ
اکنون سئوالی می پرسم:
آیا در آزمای آب با ادعاهایی مشآبه با این قسم ادعاها روبر نیستیم؟
بازهم دقت کنید که در اینجا یحبت از درستی و نادرستی باورهای مورد بح نیست بلکه موضوع بررسی علمی بودن و علمثی
نبودن این باورهاست.
برسد ،می میرد) نمی اندازد؟

-

جمع بندی:

بر اساس مباح استاندارد در حوزا روش شناسی علم ،آزمونی علمی و تجربی بثه حسثآب
مثثثی آیثثثد کثثثه ازمثثثون پثثثذیر همگثثثانی( ،)inter-subjective testableآبطثثثال
پذیر( )falsifiableو ارا ه دهندا قدرت پی بینی باشد.
نگارندا این شرایط را در این آزمونها نمی بینم .ایموتو تیویری را نشثانمان مثی دهثد کثه
درآن کریستال منجمد آب ،بر اثر کشیدن شکل قلب بر روی ظر حاوی آن ،شکلی شبیه
به قلب را بخود گرفته است و بر این اسثاس هوشثمندی آب( قثدرت کپثی بثرداری اب) را
نتیجه می گیرد( .به شکل نگاا کنید)
ما این نتیجه را (به قید) می پذیریم .اکنون چه نتیجه ای از قبول این نظریه بدسثت مثی
آید؟ اینکه اگر بر روی شیشه تیویر یک دست را بکشیم به همثین ترتیثب آب بثه شثکلی
شبیه آن می گراید یا اگر آن دست ،دست مردی ابی باشد ،تیویر آن آشیته می شثود؟
یا اینکه ایال اینبار آب واقعیت و هوشمندی اود را بر ما-که در یدد کشف اسرار نهان اوییم -پوشیدا می دارد!؟
اساساً آیا دکتر ایموتو می تواند پی از انجام یک آزمای نتایج آن را به معنای دقیق یادشدا ،پی بینی کند یا او تنها پثس از
هر آزمون قدرت توجیه و تیسیر آن را دارد؟
اود را به جای دکتر ایموتو قرار دهید .از شما می پرسم.
آقای دکتر! اگر به آب تیویری از یک فیل عظیم الجثه را نشان دهیم چثه شثکلی بثه
اود می گیرد؟ می ترسد؟ لبخند می زند؟ شکل فیل می شود؟ شکل ارطثوم مثی
شود،چون ان را با یک درات تنومند اشتباا می گیرد؟!
جالب است بدانید ایموتو این کار را کردا است و بثر ان اسثت کثه پثس از انجثام ایثن
آزمای (!) تیویری از عاجهای بلند آن در وسثط کریسثتال منجمثد آب نمثودار شثدا
است .ظاهر آب ها شییته عاجهای بلندند نه ارطوم های طویل!
همانطور که می بینید ،پی بینی هیچ نتیجه ای بثرای آزمایشثهای احتمثالی ،میسثر
نیست .این موارد به همراا بسثیاری از گثزارا هثای دکتثر ایموتثو چیثزی نیسثت جثز
سوگیری برای مشاهدات و توجیه و تیسیر دلبخواهی آنها ،حثال آنکثه آزمثون علمثی
معنایی دقیق ،عینی ،تکرارپذیر و همگانی دارد.
 :3-3نقد سوم :نقدکالمی ،خدای رخنه پوش:
این بخ

از مه مترین بخشهای این نقادی به شمار می اید که از جهت موضوع از بخشهای پیشین جثدایی گزیثدا و در قلمثرو

مباح دینی و کالمی جای می گیرد .واژا خدای رخنه ها( )God of the gapsیثا اثدای رانثه پثوش یکثی از واژا هثای
متداول در جمله مباح علم و دین و االهیاتِ طبیعی( )Natural theologyاست .ادای رانثه پثوش ،شثکلی از تبیثین
است که به تبیین نادانستهها و رانههای معرفتی بشر -که علم امروز فعالً -،قادر به توضیح آنها نیست ،می پردازد .این میهثوم
در دوراهای پیشین -به ویژا در قرن هجدهم و نوزدهم-در بعضی روایتهای االهیات طبیعی راا یافته بثود و مثدتها اسثت کثه
فیلسوفان ،عالمان االهیات -و حتی دانشمندانی که به مباح فلسیی-االهیاتی توجه دارند -هرگونه عقیدا به ادای رانه پوش
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را میهومی غیرقانعکنندا تلقی مینمایند .ادای رانه پوش ادایی است که ،غیر از آفرین
عهدا دار برطر کردن رانه هایی است که در کارکرد طبیعت به وجود می آیند.1

طبیعت و به کار اندااتن اولیه آن،

بر اساس تلقی ادای رانه پوش ،اداوند پس از آفرین طبیعت و به کار اندااتن آن به طور مسثتمر در نقث رانثه پثوش-
تعمیرکار -ظاهر می شود .مثال در تاریخ علم ،ادای نیوتن -ادایی که در ورای االهیات طبیعی نیوتن به نمثای در مثی آیثد-
ادای رانه پوش به حسآب می آید] .[4در نظر نیوتن ،اداوند گهگاا در کار جهان مدااله می کند و سثیارات منحثر را بثه
مسیر ایلی اود -همان مسیری که قانون گران عمومی پی بینی می کند-باز می گرداند و بدینوسثیله ،از بثه هثم اثوردن
تعادل منظومه شمسی جلوگیری می کند ،درست همان گونه که یک تعمیرکار گهگاا با تعمیرات اود به برطر کثردن رانثه
ها می پردازد.

 :1-1-1انتقادات علمی و فلسیی دربارا ادای رانه پوش؛
بر طرح و ایدا ادای رانه پوش اشکال های بسیاری مترتب است .برای از این موارد فهرست شدا اند:
 -1ادای رانه پوش ادایی است که تنها فعالیتی بازدارندا و نقشی انیعثالی دارد(.اثدای رانثه پثوش بغایثت محافظثه کثار
است -2).رانه پوشی اداوند یک فرضیه است -1 .فرضیه رانه پوشی اداوند فرضیه ای تویثییگر نیسثت -9.فرضثیه رانثه
پوشی اداوند فرضیه ای نامعتبر است -1 .ادای رانه پوش ادایی است در عرض پدیثدا هثای جهثان کثه جثایگزین عوامثل
طبیعی شدا است.
بیان تیییلی و طرح همه این اشکاالت اارج از استطاعت و هد ایلی این مقاله است ،لیک از بثرای تمهیثد مقثدمات الزم در
نقادی به مهمترین نکات اشارا شدا است.
 الف :اعتقاد به خدای رخنه پوش زاییده کاستی در شناخت امور مابعدالطبیعه(متافیزیک) است.آنچنان که اشارا شد ،نیوتن بازگشت سیارات را از مسیر منحر شدا به مسیر ایلی ،معلول هیچ عامل طبیعی نمی داند ،بلکه
آن را بی هیچ واسطه،کار اداوند (فعل الهی )divine action /می شمرد و این دقیقاً به معنای جانشین نمودن اداوند بجثای
عوامل طبیعی است.
سی ای کولسون ) (C.A. Coulsonفیزیکدان معایر ،تأکید میکند« :ادای رانه پوش» وجود ندارد چراکه ایثن رانثهها
روزی ،پُر اواهند شد«...اداوند را باید در دانستهها یافت نه در نادانستهها»].[10
به سراغ ادای رانه رفتن ناشی از غیلتی اساسی و اشتباهی اطرآفرین در فهم کیییت ارتبثاط اداونثد و جهثان اسثت و بثی
توجهی بدین امر که اگر علتی جانشین علتی مادی و طبیعی گردد ،دیگر نمی تواند علتثی مثاوراط طبیعثی قلمثداد شثود و هثم
دوش و هم درجه مادا قرار نگیرد.
استاد شهید مرتضی مطهری در بیانی گزیدا به این نکته توجه دادا اند:
« طبیعت و ماوراط طبیعت در طول یکدیگر قرار گرفته اند نه در عرض هم؛ نه یک علت طبیعی می توانثد جانشثین یثک علثت
ماوراط طبیعی شود و نه یک علت ماوراط طبیعی می تواند هم درجه یک علت طبیعی قرار گیرد»].[11
به نظر می رسد بروز چنین اشکال هایی ناشی از فقدان بییرت وجودی دربارا جهان و هستی شناسی فلسثیی اسثت کثه غالبثا
گریبانگیر برای اندیشمندان مسیحی -یهودی شدا است].[12
در اینبارا اما در سنت فلسیه اسالمی ظرفیتهای مهمی وجود دارد که توجه به آنها ما را از ابتالط به اینگونه اشکالها می رهانثد و
در واقع این اشکاالت را ،در سطحی بسیار بنیادی و قابل دفاع ،حل و فیل می نماید.

 1مکانیکی را در نظر بگیرید که تعمیرکار یک ماشین است که ،عالوا بر اینکه سازندا آن است ،در مواقع لزوم آن را تعمیر می کند و اگر رانه ای در آن
پدید آید ،مثال قطعه ای از آن شدیداً فرسودا شود یا زنگ بزند ،برای رفع این رانه و تعمیر آن اقدام می کند.
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 :2-1-1فلسیه یدرایی و کیییت ارتباط جهان و باری تعالی
یکی از مباح بدیع و نوظهور در فلسیه اسالمی-که در متون فلسیی پی از اسثالم سثابقه نثدارد] -[11بحثثی جثامع دربثارا
مالک نیازمندی معلول به علت است که با ایطالح «مناط افتقار معلول به علت» شنااته می شود .از میان گسثترا و جثذابیت
های این بح  ،آنچه در نسبت با هد و استطاعت این مقاله قابل اشارا است این است کثه در نظثام فلسثیی و وجودشثنااتی
مالیدرا ،مالک نیازمندی جهان به اداوند ،فقر وجودی آن است و حتی ییت حدوث -که از برای متکلمثان مثالک نیازمنثدی
معلول به علت است -نیاز به علتی ماوراط علت ذات ندارد.
« ممکن است اتیا شی ط به ییاتی  ،امری امکانی باشد نه وجوبی  ،اما همین که شیط به این ییت متیف شد  ،اتیثا بثه
ییت دیگر برای او واجب و ضروری است و چنین ییتی که از ذاتیات شیط است  ،نیاز به علتی ورای علت ذات ندارد»].[19
بر اگاهان معلوم است که چنین تبینی چگونه راا را در تبیین بسیاری از امور هموار نمودا و چگونه از همه اشکاالت مربثوط بثه
علیت-در اندیشه های هیوم و برای متکلمان اشعری-برای نمونه امام الجوینی -فا ق می آید].[11
اما این مبانی فلسیی در بح دربارا ادای رانه پوش به چه شکل درمی آید؟
واضح است که وقتی مالک نیازمندی جهان( هستی) به اداوند فقر وجودی آن است ،بودن یا نبودن رانه در فهم علمی بشثر،
نقشی در کیییت ارتباط اداوند(االق) و هستی( مخلوق) ندارد ،چه رسد به آنکه اداوند پوشثانندا رانثه هثای جهثان باشثد.
جهان در فقر وجودی مح نسبت به هستی بخ اود بودا و این امر مابعدالطبیعی ابدا امری تجربی و علمی نیست تا با امور
طبیعی و تجربی مقایسهگردد و یا این دو جایگزین یکدیگر شوند .هر تبیینی با شثاکله روش شثنااتی اثدای رانثه پثوش ،از
فقدان بییرت مابعدالطبیعی و وجودشنااتی ناشی می شود.

 :1-1-1از ادای رانه پوش تا ادای قرآن کریم
در قرآن کریم-در بی از  000آیه -به یورت مستقیم به جهان طبیعت اشارا رفته است .پیدای آسمان و زمین،گردش فلکی
اورشید و ماا ،حرکت کوهها ،ریزش باران و روییدن گیاهان ،و موارد گوناگون دیگر بخشی از این موارد اند][11کثه همگثی بثه
ارادا الهی و تقدیر او دربارا جهان نسبت دادا شدا اند.
روش طرح و مهمترین هد قرآن کریم در سثیاق اینگونثه آیثات توجثه بثه هسثتی و جهثان طبیعثت و دعثوت اردمنثدان و
اندیشمندان به تیکر در مراد القت و هدفمندی آن است].[10
تا بدین وسیله بر مبنای شنااتی دقیق و واقع بینانه « القت بودن» جهان ،اتقثان و اسثتواری ،و حرکثت مقثدرر آن بثر اسثاس
هدایت اداوند بر اندیشه های حقجوی مردمان روشن گردیدا و اداوند در کالم انبیاط اینگونه معرفی گردد :قال ربناا
ٍ خلقه ثم هدی( طه)05 /
الذی اعطی کل شیء
دراینبارا اما آنچه جالب توجه است این است که در هیچ یک از این آیات ،وابستگی جهان به اداوند بر مبنای جهل و نادانی ما
از علل طبیعی رویداد نبودا است ،بلکه تنها جنبه معلوم حقایق ،مبنای این شناات قرارگرفته اند.
« قرآن هیچگاا به مواردی که نظمی بهم اوردا و حسآبی بهم ریخته ،برای اثبثات توحیثد استشثهاد نمثی کنثد ،بثه مثواردی
استشهاد می کند که مردم مقدمات و علل طبیعی آنها را می دانند و اود همین نظم را به گواهی می اواند»].[13
برای نمونه دربارا آب لطایف قرآن بدیع و قابل توجه است .قرآن دربارا ایل نثزول آب ،وآبسثتگی کثل حیثات بثه آن ،تنظثیم
ظریف حجم ریزش و جریان یافتن آب بر روی زمین ،عدم امتزاج آبهای شور و شیرین و عدم فرورفتن بی حسثاب آن بثه درون
زمین-و موارد قآبل توجه دیگر -اشارات یریح فراوانی دارد] .[14لیک در هیچیک از این موارد ،جر جنبه معلومات شناات بشر
را ،موضوع دعوت به تیکر و ژر اندیشی قرار ندادا است .از اینرو ادای قران کریم ادای رانه پثوش نیسثت و از پثس طثرح
معماهای ناشی از جهل علمی بشر به میدان نیامدا است تا اگر راز نادانسته ها برمال شد از وابستگی اداونثد بثه جهثان کاسثته
شود و دیگر نیازی به تبیین اداباورانه ان نباشد.
با این همه اشارات همیشگی کالم اداوند در قران کریم تاکید بر وآب ستگی همه عوامل و ارادا ها به ارادا و فعل الهی اسثت .در
کالم قران ،اوست که می انداند ،اوست که می گریاند ،اوست که حرکت می دهد ،اوست که شیا میدهد ،اوست که باران را فرو
باریدا و با باران گیاهان را می رویاند و بنابراین ،اوست که سیارات منحثر ِ جهثان نیثوتنی را بثه مسثیر ایثلی شثان بثاز مثی
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گرداند(!) .با این حال اداوند در طول عوامل طبیعی مؤثر است ،و حضور و ارادا او جای هیچ یک از عوامثل طبیعثی را نگرفتثه
است .قران کریم فروباریدن باران را کار اداوند(فعل الهی) می داند اما این بدان معنا نیست که نق نیروی گران را انکار کند
یا جهل بشر از نیروی گران را زمینه دعوت به اود قراردهد .به عالوا ،قرآن کتآبی از برای توضیح طبیعثت و بیثان تییثیلی
قوانین آن نیست ،بلکه کتآب ذکر و بیدارگری است و با این هد به موضوعات علمی و طبیعی پردااته است.
ها إَّ
ِن َ
َتَ
د َّ
اداوند در قرآن کریم می گویثدَّ ... :
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 :9-1-1ادای رانه پوش در سخنرانی شهادت آب؛
نگارندا بر آن است که سخنرانی شهادت آب ،دربردارندا نوعی تبیین در شکل ادای رانه پوش اسثت .بدینگونثه کثه مجهثول
پیشروی اود را (به فرض که واقعا ما با مجهولی در علم روبرو باشیم)2دربارا علل تغییر شکل کریستال منجمثد آب بثه عثاملی
فراطبیعی نسبت می دهد ،درحالیکه ممکن است جهل علمی امروز ما ،دلیل ناتوانی ما در ارا ه تبیینثی یثرفا علمثی و طبیعثی
دراینبارا باشد( .آنچنان که چنین است و در بخ  9دراینبارا سخن می گوییم)
این عامل فراطبیعی در آزمایشهای دکتر ایموتو ،هوشمندی آب(ادعثای حثداقلی) و در قرا ثت ایرانثی آن بثه هوشثمندی آب و
امرتسبیح کا نات ،از برای اداوند( ادعای حداکثری) مرتبط شدا است.
تیسیر مشاهدات مربوط به زیبا و زشت شدن کریستال منجمد آب ،به امر تسبیح گویی آن از برای اداونثد مثا را بثا اشثکاالت
علمی؛ دینی و فلسیی تازا ای روبرو می سازد که در بخ آتی به ااتیار بدان می پردازیم .منتها پی از آن بار دیگثر یثاداور
می شویم که مسئله انکار امر تسبیح کا نات نیست ،که اساسا این باور باوری علمی و تجربثی نیسثت تثا بثا آزمثون و آزمایشثی
ابطال و مردود گردد بلکه هد نشان دادن وجه نامربوط و بی اعتبار استداللهای تجربی و انطباق ناشایسته حوزا هثای دینثی و
تجربی(علمی) است.

 :1-1-1دو تلقی از تسبیح کا نات ،درس ها و عبرت ها
این امر نادری نیست که برای اندیشمندان مسلمان در اثر آشنایی نسبی و اجمالی با برای اندیشه های فلسثیی ،عرفثانی و یثا
علمی به تطبیق آیات و روایت با اینگونه اندیشه ها بپردازند .برای نمونه ایات شرییه قرآن را مدلول یکی از معار بشری و نحله
های فکری به حسآب آورند .اما عجیب است که این کار تطبیقی -که در ذات اود با دشواری بسیار تنیدا است-از برای براثی
سادا و آسودا سپری می شود و به سادگی به نامهایی همچون تیسیری عرفانی و علمی قرآن مسمی می شود.
اگرچه اشکاالت مربوط به سخنرانی شهادت آب بدیهی تر از آن است که حتی حاجتی به تدقیق عمیق داشته باشد ،لیک ذکر
برای نکات دربارا ایول به انجام رساندن چنین پروژا های تطبیقی می تواند میید باشد.
در این سخنرانی مشاهدات مربوط به زیبا و زشت شدن آب ،با تسبیح گویی آب مطابقت می شود و آزمونی از بنیان بی اسثاس،
با تیسیری بر ایات قرآن کریم معادل گرفته می شود!
عجیب است! امام امینی(را)-فیلسو و عار فرزانه -با تمام ارادتی که به حکمت متعالیه دارد در مواجهثه بثا قثرآن کثریم و
تطبیق معار فلسیی با آیات قرآن کریم به اود می لرزد و از این امر اجتنآب میکند ،اما دیگری با سادا انگاری و ذوق زدگثی،
نه اندیشه ای فلسیی و عرفانی ،بلکه باوری ناهمگون و شبهه علمی را به سادگی بر میهومی دینی و قرانی حمل می کند!
و عجیبتر آنکه امام امینی(را) اود در برای از آثارش به اندیشمندانی که بر اساس اندیشه های فلسیی و وجودشنااتی اود،
تسبیح کا نات را مساوی همان وابستگی تکوینی جهان به اداوند گرفته اند ،اعتراض می نماید و تیریح می کند کثه تسثبیح-
در معنای قرآنی اش -شامل تسبیح نطقی کا نات است و اینگونه دعاوی را «تاویل بی برهان محجوبان» نام می نهد].[20

 1هیچ جنبندااى نیست مگر اینکه او مهار هستىاش را در دست دارد .به راستى پروردگار من بر راا راست است( .هود)11/
 - 2به یاد دارید که در بخ

دوم این نوشتار ،در بح دربارا لوازم تحقق یک آزمون به واقع علمی ،این فرض را مردود و مشکوک دانستیم.
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«دار وجود ،ایل حیات و حقیقت علم و شعور است و تسبیح موجودات تسبیحِ نطقیِ شعوریِ ارادی است نه تکوینی ذاتثی ،کثه
محجوبان گویند و تمام آنان به حسب حظری که از وجود دارند به مقام باری -جلرت عظمته -معرفت دارند»] .[21با این اشثارت
پرواضح است که حمل یکسویه آیات الهی بر یک یا چند موقعیت انتخآبی فیزیکی چه حکمی دارد(!).

 :1-1-1آسیب شناسی اجتماعی و دین شنااتی توسل به ادای رانه پوش:
وقتی حضور اداوند در دایرا زندگی ،وابسته به پوشاندن رانه ها در علوم و مجهوالت بشر باشد ،بی آنکه بخواهیم یا بدانیم که
چه می کنیم ،مشروعیت را از ادا گرفته و به علم بخشیدا ایم! در چنین رویکردی اداوند از برای آنکه بتواند از بندگان اثود
دلی رباید و ایمانی بناکند باید که در پوشاندن رانه ها اوش دراشد و به کارِ تبیینِ علمیِ دانشمندان درآید .اثدایی چونثان
«معماری بازنشسته» که چندی یکبار ،در شکا های رایج طبیعت قدرت نمایی می کند.
« در این رویکرد ما را به دین حاجتی نیست مگر هنگامی که األ و شکافی در طبیعثت بیثابیم و علثم زمانثه نیثز از پوشثاندن
شگا ها عاجز باشد ،آنگاا اود را ناچار می بینیم که از حساب دین ارج کنیم اما به تجربت دیثدا شثدا کثه اثدای رانثه
پوش هیبت و جالل تنها در ناتوانی و نقص علم زمانه است و لذا در این جاست که هر کشیی که از جبهه علثم برمثیایثزد،
آهی از ایمه دینداران بلند می شود .ادای رانه پوش توجیه کنندا جهل موقتی ماست ونه بی از این»] .[22چنین اثدایی
هم زاییدا تیکر یرفا حسی و تجربی(حس گرایانه) است و هم قوام بخ آن .بر همین اساس طرح چنین مبثاحثی نیثز بیشثتر
مقوم ادای مسیحیت و تیکرات مادا انگارانه غرب است تا آنکه مربوط به اندیشه های برهانی قرآن کثریم باشثد .رواج اینگونثه
اندیشه ها در جامعه ما بی دلیل نیست .وقتی علم (علم تجربی) بر کرسی قدرت و مرجعیت نشسته است دین نیز باید از همثین
نردبان باال رود ،اما این چگونه ممکن است که همه ابعاد دینی که اساسی ترین مبادی آن ایمان به غیثب اسثت ،و از شثهود بثه
نحوی فایله گرفته است ،در دایرا محسوسات محیور و االیه شود!؟] [21در اینجا معرفت دینی ،اسثتقالل اثود را از دسثت
می دهد و تنها به عنوان امری رازآمیز در عرض دیگر مجهوالت جهان قرار می گیرد .ایلی عجیب نیست که در جامعثه ای کثه
عادات زبانی دنیای مدرن بروز یافته و فلسیه زندگی مردمان با فلسیه مَدرسی مدارس و حجرا ها تطآبق شایانی نثدارد ،نگرشثی
معنوی بر مبنای علم ،با عطشی زایدالویف روبرو شود و قیه آزمای های دکتر ایموتو بسی دلنوازتر از یغری و کبرای بانیان
دعوت دینی باشد! چراکه دینی که مبانی اود را از احساسات یر  ،وام گرفته است در پی احساسی تازا و دلربثاتر ،جثا اثالی
میکند! و این موضوع پرس هایی مخاطرا انگیز را دامن می زند .براستی چرا امروزا ،علم و تجربه درمقام مرجعیتِ معرفت بشر
نشسته است؟ و غیب ،مابعدالطبیعه و برهان ،چگونه و در چه زمانی ،مالزمت و همراهی اود را در مرز طبیعثت و تجربثه بثا آن
ازدست دادا است؟! چرا دیگر کسی «کتآب االدویه» را در کنار «کتآب االدعیه» نمی نویسد؟ و چثرا دیگثر افقثه فقهثای زمثان،
همچون نییر الدین طوسی ،ریاضی دان ،منجم و حکیم اسالمی بر بام ریداانه مراغه ،در ملکوت آسمان و زمثین تیکثر نمثی
کند؟! ....باید اندیشیدکه امروز ،مرجعیت حقیقی از آن کیست!؟ و این مرجعیت در کجا و چگونه تحقق می یابد1.

 :7-3-3شهادت آب و کثرت گرایی دینی؛
از دیگر اشکال های این سخنرانی نتیجه ای است که نااواسته از مقدمات آن بر می آید .اگر آب نسثبت بثه مناجثات بودا یثان،
دعای مسلمانان ،کلمات مثبت بین المللی -،همچون یلح و سالم -و موسیقی های کالسیک باخ و موتسارت ،با واکنشهایی غیر
قابل پی بینی ،زیبا می شود و با هوشمندی اش ،داوری ااالقی اود را به اثبات می رساند ،یکی از نتایج این واکن  ،تاییثد و
استحکام کثرت گرایی دینی(  )religious pluralismاست .بدین معنا که نشان می دهد آب ،اندیشه هثای گونثاگون را کثه
 1هد از طرح این بیانات اطابی تاکید بر اهمیت این پرس هاست .پاسخ به این سئواالت عزم جدی و همت واالی متیکران را می طلبد و ورود به
عریه پاسخگویی آنها ،جز بدانگونه که به اشارت رفته است ،در استطاعات نگارندا و نوشتارش نیست.
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هریک سهمی از حقیقت و نمادی از راستی و واقعنمایی دارند ،تایید می نماید .حتی اگر در برای از این اندیشه ها آت و دریثا
و اورشید را به جای اداوند پرستند(!) .در اینجا قید نگارندا نیی و یا اثبات کثرت گرایی دینی نیسثت ،بلکثه بثرانم تثا توجثه
دهم که پذیرش چنین نتایجی از آزمای های دکتر ایموتو -آنچنان که اکنون درمیان برای دینمدارن جامعه مثا شثایع شثدا
است(!) -با حقانیت یک دین ،تناقضی قطعی دارد .بی از این ،مشخص نیست که اگر در سال آیندا دکتر ایموتو بثر روی یکثی
از لیوان های آزمای اش نام یکی از اولیاط دین اسالم را نوشت ،و از بد حادثه شکل کریسثتال منجمثد آب ،زشثت و بثدترکیب
شد ،و نتیجه گرفت که بر این اساس ،اسالم دین خشونت است ،دوستان ایر اندی

با آن چه می کنند!؟

 -3تبیین طبیعی درباره نظم و زیبایی کریستال منجمد آب
پی

از این اشارا نمودیم که در مقام یک تبیین مابعدالطبیعی هیچ تبیثین طبیعثی بکثار نمثی آیثد و اساسثا تثوان تبیینهثای

طبیعی( )Natural explanationدر توضیح چگونه ها و تبینهای مابعدالطبیعی در توییح چراها می باشد .پس باید ازبرای
علل شکل گیری اشکال گوناگون منجمد کریستال آب -یا اشکال گوناگون دانه های بر که سخنران در یکی از سخنرانی های
اود بدان اشارا می کند -تبیینی طبیعی وجود داشته باشد .بر اساس تحقیق فعلی نگارندا یکی از تبیین هثایی کثه در اینبثارا

وجود دارد ،بحثی است با عنثوان تقارن های موضعی خود بخوود-شکسوته شوده (spontaneously broken local

) symmetriesکه رهاورد پژوهشهای نوین در حوزا فیزیک نظری می باشد [29].در استطاعت این مقاله نیست تا این نظریثه
را به تیییل بیان کند ،و قید اثبات درستی این تبیین و نتایج آن نیز وجود ندارد بلکه تنها تاکید بر جایگاا یک تبیین طبیعثی

در نسبت به یک تبیین مابعدالطبیعی هد ایلی این مقاله است .با این توجه ،به نظر می رسثد مطالعثه بحث تقوارن هوای
موضعی خود بخود-شکسته شده از برای عالقمندان رشته های فیزیک احتماال جالب توجه اواهد بود.

 -4مهمترین نتایج:
بر اساس دالیل مطرح در این نوشتار ،دعاوی مطرح در آثار و کتاب های دکتر ایموتو و بازاوانی آنهثا در سثخنرانی هثای مثورد
بح با اشکاالت ذیل روبرو می باشد:
 بر اساس مشاهدات و دالیل ارا ه شدا ،ادعای هوشمندی آب نتیجه ای موجه و مقبول نیست.

 آزمونهای مورد اشارا در کارهای دکتر ایموتو ،آزمونهایی علمی به حساب نمی آیند و با روش شناسی علمثی حمایثت
نمی شوند.
 روش استداللی این سخنرانی ،به اشکاالت مربوط به خدای رخنه پوش مبتال است.

 مساوی دانستن میهوم هوشمندی آب با میهوم قرآنی تسبیح ،با مخاطرات بسیار دیگر روبرو می شود.

 ادایِ قرآن کثریم ،اثدایی رانثه پثوش نیسثت و وابسثتگی جهثان و هسثتی بثه او ،امثری عقالنثی بثودا و تبیثین
مابعدالطبیعی دارد.
 قبول نتایج آزمایشهای دکتر ایموتو مستلزم قبول کثرت گرایی دینی است.

 تغییرات شکل کریستال منجمد آب تبینی طبیعی دارد که با عنثوان تقارن های موضعی خوود بخوود-شکسوته
شده شنااته می شود.
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الزم است که اندیشمندان و واعظان دینی رتبت و ارزش مقدمات و براهین مقبول اود را پی

از ترویج آن در میثان

اواص و عوام ،به برهان عقل صریح و و سنت قطعیه عرضه کنند و از برای اثبات و ترویج دیثن از هثر وسثیله ای
بهرا نگیرند.1
اکنون باید مراد از نامیدن این مقاله با عنوان :آب معجزه است ،اما نه به این دلیل! روشن شدا باشد و اگر چنین باشد وامدار
لطف الهی و یبر اوانندگانیم .برای پردا برداری از اعجاز آب-آنچنان که فرمودا است-قدری به آب بنگریثد .برهثان قثاطع و
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به نقل از www.Emotoproject.org :
به نقل از www. Internationalwaterforlifefoundation.org :
برای مطالعه ای دقیق دراینبارا می توان به آثاری که به تازگی در عریه «عرفان های نوظهور» به چاپ رسثدا اسثت
رجوع نمود.
کدیور؛ محسن؛ دفتر عقل؛ انتشارات اطالعات؛1100؛ ص113
برای مطالعه دربارا روش شیعه در علوم ،بنگرید به :طباطبثا ی؛ محمدحسثین؛ شثیعه ،مثذاکرات و مکاتبثات پرفسثور
هانری کربن و عالمه طباطبا ی ،موسسه پژوهشی حکمت و فلسیه ایران؛ 1131؛ چاپ پنجم؛ ص 11-91
سروش؛ عبدالکریم؛ علم چیست؟ فلسیه چیست؟؛ انتشارات یراط؛1131؛ چاپ شانزدهم؛ص 22
سروش؛ عبدالکریم؛ علم چیست؟ فلسیه چیست؟؛ انتشارات یراط؛1131؛ چاپ شانزدهم؛ص 22
سروش؛ عبدالکریم؛ تیرج ینع ،گیتارهایی در ااالق و ینعت و علم انسانی؛ انتشارات یراط؛1131؛ چثاپ ششثم؛ص
909
نیر؛ سید حسین؛)1131؛ دین و نظم طبیعت؛ نشر نی؛ چاپ اول؛ ص 131
فطورچی؛ پیروز؛ تاملی دربارای رویکردهای جدید در االهیات طبیعی با نگاا به حکمت اسثالمی ؛ نامثه علثم و دیثن؛
(نشریه علمی-ابری پژوهشگاا علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)؛ 1130؛ سال پنجم؛ شمارا 1-1؛ پیاپی12-11؛ بهار
و تابستان 30
مطهری؛ مرتضی؛مقاالت فلسیی؛ انتشارات یدرا؛ 1101؛ چاپ هیتم؛ ص 90
برای نمونه به توسل به ادای رانه پوش ر.ک :یثیاییپور؛ حامثد  « )1131( .روش شناسثی ایثل انسثانی کیهثان
شنااتی» دانشکدا علوم انسانی-گروا فلسیه علم – دانشگاا آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران .فیل چهارم.
مطهری؛ مرتضی؛مقاالت فلسیی؛ انتشارات یدرا؛ 1101؛ چاپ هیتم؛ ص 91
اادمی؛ عین اهلل؛ علیت از دیدگاا فیلسوفان مسلمان و تجربه گرا؛ بوستان کتاب قم ؛ 1130؛ چاپ اول
برای تحقیق در بارا عقاید اشعریان دربارا علیت ر.ک :فااوری؛ حنا و جر؛ الیثل؛ تثاریخ فلسثیه در جهثان اسثالمی؛
مترجم :عبدالحمید آیتی ؛ انتشارات علنی و فرهنگی؛1111؛ چاپ هیتم.و از برای تدقیق در مسئله علیت ر.ک :یثربی
؛ سید یحیی؛ حذ علیت یعتی حذ عقل؛ 1131؛ فیلنامه قبسات شمارا 11؛ پژوهشگاا فرهنگ و اندیشه اسالمی
گلشنی؛ مهدی؛ قرآن و علو م طبیعت؛ پژوهشگاا علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ 1139؛ چاپ سوم؛ ص 119-104

 1در پایان اعالم می دارم که نگارندا(گان) در مقاله ای دیگر با عنوان " ریزبینی های فلسیی در ریزتنظیمی و به سامانی ملکول آب" به بیان نمونه
ای از براورد ایجابی دربارا روش یحیح طرح نظم و تدبیر جهان پردااته است(اند).
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ایازی؛ محمد علی؛ قرآن و نحوا بیان عقاید( جزوا درسی)؛ درس اول
مطهری؛ مرتضی؛1101؛ مقاالت فلسیی؛ انتشارات یدرا؛ چاپ هیتم؛ ص 91
انیاری؛ محمد علی؛ زالل آب در آیینه وحی؛ انتشارات بیان هدایت نور؛ 1131؛ چاپ دوم؛ ص 40-31
ارشادی نیا؛ محمدرضا؛ تاثیر مبانی فلسیی در تیسیر متون دینی از دیدگاا امثام امینی(را)؛دفتثر تبلیغثات اسثالمی
حوزا علمیه قم؛ بوستان کتاب قم؛ 1139؛ ص 21
همان .همچنین :امینی؛ روح اله؛ سرالیالا؛پیام ازادی؛1110؛ ص 119
معتمد دزفولی؛ فرامرز؛ تعامل علم و دین در اندیشه دکتر بازرگان؛ مقاله اینترنتی
برای تدقیق در روش شناسی تبیین ارتباط غیب و شهود و چال مربوط به تیکر مادی و تجربی بنگرید به :مطهثری؛
مرتضی؛تعلیم و تربیت در اسالم؛ انتشارات یدرا؛ 1131؛ چاپ چهل و نهم؛ ص 204

 .1جهت تدقیق دربثارا ایثن نظریثه فیزیکثی ر.ک :یثیاییپور؛ حامثد .روش شناسوی اصولانسوانی کیهوان-
شناختی(،پایاننامه کارشناسی ارشد) ،کتابخانه دانشگاا آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.1131 ،

کتابنامه؛
.1
.2
.1
.9
.1
.1
.0
.3
.4
.10
.11
.12
.11
.19

.11
.11
.10

قرآن کریم ،ترجمه فوالدوند
ارشادی نیا؛ محمدرضا؛ تاثیر مبانی فلسیی در تیسیر متون دینی از دیدگاا امثام امینی(را)؛دفتثر تبلیغثات اسثالمی
حوزا علمیه قم؛ بوستان کتاب قم؛ .1139
انیاری؛ محمد علی؛ زالل آب در آیینه وحی؛ انتشارات بیان هدایت نور؛ 1131؛ چاپ دوم.
ایازی؛ محمد علی؛ قرآن و نحوا بیان عقاید( جزوا درسی)؛ درس اول
حکیمی؛ محمدرضا .اجتهاد و تقلید در فلسیه؛ انتشارات دلیل ما؛1131؛ چاپ چهارم.
اادمی؛ عین اهلل؛ علیت از دیدگاا فیلسوفان مسلمان و تجربه گرا؛ بوستان کتاب قم ؛ 1130؛ چاپ اول
ارمشاهی ؛ بها الدین ؛" 1100ادا در فلسیه "(برهانهای فلسیی اثبات وجود باری ) ؛ ترجمثه مقثاالت اسثتندفورد ؛
پژوهشگاا علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چاپ سوم
سروش؛ عبدالکریم؛علم چیست؟ فلسیه چیست؛ انتشارات یراط؛1131؛ چاپ شانزدهم.
سروش؛ عبدالکریم؛ تیرج ینع ،گیتارهایی در ااالق و ینعت و علم انسانی؛ انتشارات یراط؛1131؛ چاپ ششم.
ییاییپور؛ حامد « )1131( .روش شناسی ایل انسانی کیهان شنااتی» ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکدا علثوم
انسانی-گروا فلسیه علم – دانشگاا آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.
طباطبا ی؛ محمدحسین؛ شیعه ،مذاکرات و مکاتبات پرفسثور هثانری کثربن و عالمثه طباطبثا ی ،موسسثه پژوهشثی
حکمت و فلسیه ایران؛ 1131؛ چاپ پنجم
کدیور؛ محسن؛ دفتر عقل؛ انتشارات اطالعات؛.1100
فطورچی؛ پیروز ؛ فیلنامه ذهن شمارا 20و  21؛ برای ویژگیهای جهان طبیعت در مباح علم و دین
فطورچی؛ پیروز؛ تاملی دربارای رویکردهای جدید در االهیات طبیعی با نگاا به حکمت اسثالمی ؛ نامثه علثم و دیثن؛
(نشریه علمی-ابری پژوهشگاا علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)؛ 1130؛ سال پنجم؛ شمارا 1-1؛ پیاپی12-11؛ بهار
و تابستان 30
گلشنی؛ مهدی؛ قرآن و علو م طبیعت؛ پژوهشگاا علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ 1139؛ چاپ سوم.
مطهری؛ مرتضی؛ تعلیم و تربیت در اسالم؛ انتشارات یدرا؛ 1131؛ چاپ چهل و نهم
مطهری؛ مرتضی؛ مقاالت فلسیی؛ انتشارات یدرا؛ 1101؛ چاپ هیتم.
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