
 

 

 

www.shariaty.com 
 

 یعتیمظفر شر یو فرهنگ ی، ادب یگاه علمیاپ

 
 

 

  

 

 اند ؟! بودهکنونی اکتشافات و پیشرفتهای علمی  عامل عارفان  وآیا فالسفه 

 

  :  نوشته بودم دوستی چنین   در پاسخ پرسشهای

که  ی. علم دانمیرا علم م دیکه مطرح کرد ییپاسخ به پرسشها یبرا تیصالح یمن  تنها مرجع دارا  

بشر نشان داده است که تنها روش  خیاما تار   رودیرفته و م  شیلنگان لنگان و با آزمون و خطا پ

خود را  در  ذات خود  دارد . بر خالف نظر شما  به نظر من   حیتصح تیبوده و هست که قابل یشناخت

،  شناسمیدست کم آنطور که من علم را م رایعلم و فلسفه و عرفان و ... وجود ندارد  . ز قیامکان تلف

ما و زنده نگاه داشتن   یبشر یآرزوها هیتالش در توج یجداست .  فلسفه  به نوع گرانیراهش از د

خوش  یو  فرو رفتن به  خواب   قیحقا دنیند یاست برا یبه  آنهاست و   عرفان هم مخدر دنیرس  دیام

بلکه  نه با توهم  ، زیو  ن یپرداز الی، نه با خ  نیریاست چه تلخ باشد  و چه ش  قتی.  اما علم کشف حق

که اساسا در چهارچوب علم  ی. بخش  دانمیشما را نم یاز پرسشها کیچیپاسخ ه  نی.   بنابرا شیبا آزما

هستند ، پاسخشان را  یهم که علم یداشته باشم و برخ ردشاندر مو توانمینم ینظر چیقرار ندارند که ه

 خیجوان به شهادت تار نیجوان است . اما ا اریبه پاسخشان  بس دنیرس یچون علم ما  هنوز برا  دانمینم

 یبه پاسخ پرسشها  یروز  باشدیخود م حیو چون قادر به تصح  داردیگام برم یدرست ریما  در مس یبشر

 آن روز  یبه حال انسانها خوشا.  دیما  خواهد رس

 برایم چنین نوشت :

http://www.shariaty.com/
http://www.twitter.com/shariaty
https://www.telegram.me/mozaffarshariaty
http://www.youtube.com/shariatymozaffar


 یدر اون مسابقه ورزش یروزیپ ایو  شرفتیو باعث پ زنهیگل م کنیباز کیفوتبال  یباز کی.... در 

گل شده  کنیباز نیا یتوپ با پا نکهیا لشیدل نیمعروف تر و ا گهید یها کنیو مسلما از تمام باز شهیم

اون  ی.. اون توپ با پا شدیگل م زدمیبگه اگه منم م تونهینم یگرید کنیباز چیشده و ه افتیدر ازیو امت

 ... شهیثبت م کنیگل شده و نام اون باز کنیباز

شت و که توپ وارد دروازه شد و از خط دروازه گذ نیگفتگو علم هست و اثبات ا نیدر ا کنیباز نیا نام

 .. شهیم افتیدر ازیفوتبال ، گل زده شده و امت نیطبق قوان

 ... رینبودن ؟ مسلما خ یباز نیدر ا گریکه نفرات د میبگ میتونیم ایما آ حال

سازنده توپ فوتبال در اون گل  یو حت انیو مرب میاون ت رانیتا مد گرید یکنهایافراد از خانواده باز تمام

 هستند ... میسه

 یدفاع توپ رو از خط رد نکرده پس گل زده شده برا کنیچون باز مییکه ما بگو ستیمنصفانه ن حاال

مخدر عرفان که باعث کم  نینداشته ..؟ ا یروزیدر گل زدن و اثبات پ یفلسفه کمک  ای... آ ستیاون ن

به علم  تازهمشاهده کردن نبوده ؟مشاهده که  یبرا دنیخواب و خواب د یشدن درد ندانستن و به نوع

 یشگرف در جا یدر تصادف کهویبوده و  یمشغول باز ییما در جا میگلزن ت ای...! پس علم  وستهیپ

باشد  نطورینظر شما ا کنمیضربه گل زده ؟؟ البته بنده فکر نم کیمناسب بوده و با  طیمناسب و در شرا

 دهیباشد که ا دیبا ی. ابتدا انسان. ستین یو نجوم کاف یاضیتنها زبان ر قتیاثبات و کشف حق ی، .....برا

و  یریادگی یمخالف با شخص شما بلکه برا یخودرو پرسرعت باشد ... بنده نه برا نیبدهد و سوخت ا

 سوال کوچک : هیرو عرض کردم ...و در آخر  نهایخود ا یمباحثه به منظور باالبردن آگاه

 اثبات عدم وجود خدا ...؟؟؟ ایعلم مشاهده گر ، نشان از وجود خداست و  ایاکتشاف و  نیا

 از پاسختون شمیم ممنون

و چون چنین دیدگاهی میتواند در دوستان دیگری هم وجود داشته باشد پاسخ کوتاهی را مفید دانستم و 

 آن اینکه :

 

به  یخود میعضو ت کیآن ( نه تنها  یعلم ) به مفهوم امروز ،فوتبال شما  یدر مثال باز زیعز دوست

هم ان همیشگی خود یعنی فلسفه و عرفان دشمن یخط حمله  کنیباز نیکه شاخص تر دیآ یحساب  نم

پیشرفتها و اکتشافات  ) فلسفه ، عرفان و .. (  توپ دی! و به نظر من نه تنها  آنها که نام برد شودیم یتلق

 یفلسفه و باور چیدروازه !  که اساسا توپ علم را  ه یبزند تو یبه او پاس نداده که او شانس علمی را 

که مخالف  دید یا هیرا از زاو ایگفت و دن یعلم  هر کس سخن تازه ا خیهم نگرفته است ! در تار یبه باز

شدند ، مطرود و مغضوب  گشت  یاریوزانده نشد  ،که بسبود  اگر س  جیفلسفه و عرفان و ... را دگاهید

گرد است و بر گرد  نیبود زم یمدع  سایبسوزانند که بر خالف نظر کل خواستندینم ار لهی.  مگر گال

او  خواستیکه م یی سایتوپ  ساخته و پرداخته شده توسط کل لهیبه نظر شما  گال ای؟ آ چرخدیم دیخورش

 ورود یتکامل  هنوز هم  اجازه  یعلم ی هیرا بسوزاند  به نام خود وارد دروازه کرد؟!  خوشبختانه نظر

عرفان آن را ساختند و پرداختند  و  به اسم علم وارد دروازه شد  ایفلسفه  دییرا ندارد  که  بگو یبه باز

آن  در نظر گرفته  کنانیباز نیعلم  و ب میکه فقط در ت شودیدرست م یبه نظر من مثال شما وقت نی! بنابرا



 یها یهم باز قیدق یباز محصولجز  یزیچ ،  تینسب یعنی  نیشود . در آن صورت  گل شاهکار انشت

 ییبایخود  توپ را به ز یدانشمندان قبل میعظ یدستاوردها یبر مبنا نیعلم نبود . انشت میخود او در ت

که او توپش را پرتاب کرد  چنان هوشمندانه بوده و هست که هنوز  یا هیوارد دروازه کرد  و البته  زاو

چاله  اهیکه از س ییبایز ریتصو نیکه هم دینیبی، اما م ندهم در درکش عاجز هست کیزیف  انیدانشجو یحت

هم فرا خواهد   یانتها  روز یب یباز نیا یبر آن زد  . و در ادامه  یگرید دییگرفته شد  مهر تا  m87 ی

 قیخواهد کرد و حقا یبزرگتر یرا وارد دروازه  نیتوپ انشت نیا  یگرید ینابغه  کنیکه باز  دیرس

علم  میخود او در ت یها یمیتوپ را هم ، هم ت نیرا آشکار خواهد نمود . اما ا یتاز جهان هس یشتریب

  . دیکرد انیمخالف آنطور که شما ب میت کنانیو نه  باز سازندیم

و اکتشاف  یعلم یشرفتهایکه توپ پ دییگویسخن م  یکه شما از کدام فلسفه و عرفان دانمیمن نم قتشیحق

که  شناسمیکه من م یجهان را به علم پاس داده است تا به اسم خود وارد  دروازه کند   ؟!  عرفان قیحقا

 سحر یقیو موس   نهعاشقا اتیخودمان هست که شخصا غزل نیسرزم یتوانا اریبزرگش موالنا شاعر بس

 یدارد که پا دهیاش عق یدوست دارم  ، در مورد علم  در دفتر اول مثنو  اریکالم او   را بس زیانگ

نظرش را در مورد علم در دفتر   ایبود  ، و  نیتمک یسخت ب نیچوب یبود   ،   پا یچوب ونیاستدالل

 : که کندیم انیب  نیاش به صراحت چن یچهارم مثنو

  نجوم و علم طب و فلسفه ایعلم هندسه      یهایکار خرده

  ستشیره به هفتم آسمان بر ن    استشیدن نیتعلق با هم که

  (      که عماد  بود گاو  اُشترست لهیآُخرست  ) طو یهمه علم بنا نیا

  رموز  جانیگ نیچند روز       نام آن کردند ا  وانیح  یاستبقا بهر

  با دلش راه حق و علم منزلش      صاحب دل داند ان را علم

جهان  قیعرفان موالنا  بوده است که توپ  کشف حقا نیکه ا رمیبپذ  توانمیاست که من نم لیدل نیهم به

،  نی، دشوار تر نیتر دهیچیپ یعنیکوانتوم  کیمکان  یرا به علم پاس داده  است  ! اما متاسفانه برخ

به    یکوانتوم عرفان ی بندهیجهان را  هم  تحت نام فر یکشف علم  نیتر یشگاهیو آزما نیتر یتخصص

 ! دهندیعارف و عرفان  نسبت م نیا

است که دانشمندان  نیدر ا لسوفی) دانشمند ( با  عارف و ف ی، تفاوت  عالم به مفهوم امروز زیعز دوست

، در پی آزمایشهای   یجهان یهایبا همکار یو حت یعهد و زمانه گروه نیو در ا اریو تالش  بس نهیبا هز

 یسخن، عالم  یدر هر نقطه   ریقابل تجربه و تکرار پذ یلیاستناد مدارک و دالبه بسیار دشوار و دقیق ، 

و سلوک در ذهن خود   ریبا نشستن در خانه و س  لسوفاتی، اما عارفان و ف  کنندیم رحرا مط ییو ادعا

 یرا در باره  خود  دگاهینظر و د ،هم قابل تجربه و تکرار باشد   گرانید یکه برا یسند و مدرک یو ب

درست !   گذارندیم گرانید یو اثبات آن را بر عهده  قیحالت تحق نیو در بهتر کنندیم انیب یموضوع

همانند مال نصر الدین خودمان که میخی را بر زمین کوبید و گفت اینجا مرکز زمین است  باور نمیکنید 

سلما ، ماندازه میگرفت و میگفت چنین نیست میرفت و بروید و اندازه بگیرید  ) که البته اگر هم کسی 

به  یمتک  یشما بجز علم در مفهوم امروز گرید یسواز پاسخ مبشنید که اندازه گیری ات غلط است ! ( 

 یمورد مشاهده  کیو تنها  کیکه  با   دیرا سراغ دار ی، کدام فلسفه ، عرفان و باور( 1) یروش علم



،نظرش را کنار بگذارد ؟ در فلسفه   حیمورد صح اردهایلیم انی،  در م شیها ینیب شیخالف وعده و پ

 یدیترد نیادعا  کوچکتر کیصد ها و هزاران مورد  نقض  ی همشاهد   یدتیعق یو عرفان و باور ها

عدالت در جهان است که وجود. مثال آشکار آن باور به  کندینم جادیا  روانشیآن  در نزد پ یدر درست

در نظر معتقدان به آن  نداشته و ندارد  . اما    یدیترد نیکوچکتر زیهزاران مورد نقض آن ن یمشاهده 

  یبزرگ علم یموسسه  ستیب یکه با همکار   m87 یچاله  اهیس ریتصو نیهم دافاز اه یکی دیدانیم ایآ

 یکه برا ییها یژگیچاله و و اهیبود ؟  چرا که مفهوم س تینسب ی هیجهان انجام شد ،آزمودن  مجدد نظر

رقم  یگرید یبه گونه   ریتصو نیاست . اگر ا نیعام انشت تینسب یبر مبنا شودیآن در نظر گرفته م

 نهیهز اردهایلیبا م کیزیف یهزاران دانشمند برجسته   یعنی.  رفتیسوال م ریبه ز هینظر نیا  خوردیم

که به ، از مجازات  یکنند اما نه تنها بدون نگران دایپ هینظر نیبر ا یاشکال نیدنبال آن هستند تا کوچکتر

که   به  دنبال  یبا  کس یجهان  . کدام فلسفه و عرفان و باور یعلم ی زهیجا نیبزرگتر افتیشوق در

 ابدی؟ چه رسد که اگر آن را هم ب کندیرفتار م نیاز اصولش  باشد چن یکی هیبر عل یسند و مدرک   افتنی

. 

 ی حتی اساسا با هم متفاوت و بر ستونها ، علم و فلسفه و عرفان و باورها  یایکه  دن دینیبیم  بنابراین 

 چیاساسا ه  یگریو د ردیپذیرا نم یزیاساسا بدون سند و مدرک  چ یکیبنا شده اند  .  ی کامال متضاد

کرد  چالش انتخاب  دیو کدام را با دیگویدرست م  کدام.  معتبر نمیداند خود  هیرا بر عل یسند و مدرک

و دست یابی به آن نیز ممکن  .   و مهمی در زندگی هر فرد است که باید شخصا به آن دست یابد  بزرگ

، و سپس داشتن نخواهد بود مگر با مطالعه و تحقیق بی طرفانه و کاراگاهانه به منظور یافتن حقیقت 

 چه شیرین  . باشد و چه تلخ  شهامت برای پذیرش نتایج آن 

نشانی از رد آن  اما در مورد این سوال که آیا اکتشافات علمی امروز  نشانی بر اثبات وجود خداست و یا 

دهم  انتهایی قسمت  بخش" مرا مطالعه کرده باشید و یا  خدا از دیدگاه دانش امروزاگر نوشته ی " 

رت کامل بیان کرده ام که آنجا به صو  ،دیده باشید در همین ارتباط  را مجموعه ی نجوم به زبان ساده

پاسخ به این پرسش در حیطه و حوزه ی علم و یا دست کم علمی که ما اکنون میشناسیم نیست . دالیلش 

باور  در هر دو مسیرانسانها  و بیان کردم که مغز ما را به صورت مفصل در آن نوشته بیان کرده ام . 

فیوز میپراند به قول برقی ها و یا  میشودقفل در نقطه ای   برای خلقت جهانیا طبیعت و تصادف  به خدا 

و لذا هر دو گروه به ناچار به نقطه ای میرسند که برای خروج ، به قول کامپیوتری ها  هنگ  میکند  و 

را آفریده و  خالق او چه کسی آفریده و باز چه کسی -خدا یا طبیعت  -را  او  ) از حلقه ی دور و تسلسل 

با این تفاوت که خدا  ، معتقد میشوند   (  به یک واجب الوجود بی پرسش از علت وجودی اشالی آخر 

باوران این واجب الوجودی که دیگر نمیتوان و نباید از نحوه ی پیدایش او سخن گفت را خدا میدانند و 

 .  و یا تصادف  خدا ناباوران  طبیعت 

اما اگر هم علم میتوانست و یا روزی بتواند به این پرسش پاسخ دهد که جهانی که ما درآن هستیم توسط 

هر گونه باز هم خلق شده و یا توسط عامل و یا عواملی دیگر از جمله یک تصادف کوانتومی ، خالقی 

همچنان و به همان احتماال  ،ادعایی در مورد ویژ گی ها و صفات این خالق و یا هدفش از این خلقت  

و  دانشمندان از حیطه  و حوزه ی کار علم  خارج  خواهد بود . دالیلی که در آن نوشته ذکر کردم   ، 

آنها که علمی به این مسائل می اندیشند  ، نه قادر هستند دالیلی در اثبات وجود خدا از نظر علمی ارائه 

به استناد  . قطعا عده ی زیادی بنابراین در این مورد هیچ گونه موضعی ندارند  ،نه در رد آن کنند و 

http://www.mozaffarshariaty.com/my-note/god-v-3.pdf
http://www.mozaffarshariaty.com/my-note/god-v-3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lj9p8vAUNTk
https://www.youtube.com/watch?v=lj9p8vAUNTk


اعتراض خواهند کرد که اصل علیت که ذهن و مغز ما بر اساس آن برنامه ریزی شده و فعالیت میکند ،

این گروه . اما هر علتی نیازمند معلولی است و هر معلولی حاصل علتی و هر فعلی را فاعلی نیازمند است 

آنچه دانشمندان در جهان کوانتوم یافته اند  این ذهنیت پیش  و یا توجه ندارند که به این امر آگاهی  افراد 

با آزمایش درست از و با آنچه عقل سلیم میدانیم هم جور در نمی آید اما به چالش گرفته هم فرض ما را 

که امروزه ما در اختیار داریم و بدون آنها زندگی است آب در می آید و حاصلش همه ی وسائل  جادویی 

فیزیک کوانتوم  با عقل سلیم   . به گفته ی ریچارد فاینمن از پدران کوانتوم ، برایمان مقدور نخواهد بود

برای آشنایی ) . تا کنون کشف کرده است علم  است که  جور در نمی آید اما  حقیقی ترین واقعیت جهان 

. بنابراین وقتی دانشمندان مراجعه کنید (  کوانتوم به زبان سادهبه ویدئوی با عجایب جهان کوانتوم 

دالیل  باورشان را در محدوده ی علم نمیدانند برای این پرسش در زمینه ی وجود خدا ) خالق جهان ( 

هوم امروزی علم ) در مفباور به خدا که بگذریم   از مسئله یاما از سوی دیگر محکمی در دست دارند . 

که به هر نامی در محدوده ی این جهان مادی مورد هر مسئله ی مادی آن ( محق خواهد بود در باره ی 

که خود چالش دیگری است که مورد بحث اظهار نظر کند .  ادعا ی هر فلسفه و باوری قرار داشته باشد 

یش چوبین است و الیق ستون طویله ی گاو و بر خالف علم که به قول موالنا پا اینکه  اما  ما نیست . 

پاسخ این پرسشها را میدانند   و یا سایر باور های اعتقادی  فلسفه و عرفان آیا بر خالف علم ، اشتر ! 

در مورد مسائل مختلفی که اکنون پاسخشان برای  را میتوان از درستی پاسخ هایی که تا کنون  ؟ یا نه

بر اگر  بر این مبنا صاحبان آن باور ها هم با قطعیت آشکار شده است ، استنتاج و نتیجه گیری کرد . 

در گردش و بر گرد خورشید بوده زمین کروی شکل قطعا بپذیریم که   کرده است ،مبنای آنچه علم بیان 

هر فلسفه و باوری که آن را تخت و خورشید را برگردش چرخان حقانیت به  حق خواهیم داشت  ،باشد 

  .  بنگریم میداند به دیده ی تردید هنوز هم میدانسته و یا 

و تحقیق بیطرفانه جهت کشف حقیقت است و  ی گسترده و پیوسته  در خاتمه توصیه ی من   مطالعه

چه تلخ باشد و چه شیرین و چه دوستشان داشته باشیم و چه نه  است ،سپس شهامت پذیرش نتایج آن 

که خوشبختانه مطالعه و تحقیق در باره ی هر مسئله ای با توجه به امکانات ارتباطی امروزی  بسیار . 

قبل از خواب مگر اینکه بخواهیم چند دقیقه .  ه است و تنها تیازمند کمی همت میباشد آسان تر از گذشت

را وابهای خوشمان نشود خبه این مسائل فکر کرده و هر پاسخی که دوست داشتیم و باعث آشفته شدن 

 جهل و ندانساتن هایمان  آسودگی تمام زندگی کنیم چرا که آسایش ما انسانها تنها در سایه ی پذیرفته و به 

! بیشتر و بیشتر از کف میدهیم  هم  شتر بدانیم و بفهمیم آسایش خود راامکان پذیر میباشد و هر چه بی

کتابخانه ی ز ارا در این بخش از دید من  نام برخی کتابهای مفید برای مطالعه در صورت تمایل میتوانید 

 من مشاهده کنید .  وبسایت

 مظفر شریعتی
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پیش بینی  اساس آن  وقتی فرضیه ای  از آزمایش ها موفق بیرون آمد و بر    آزمایش ها    

هایی انجام شد که آن پیش بینی ها هم درست از آب در بیایند  اکنون یک نظریه متولد شده است 

https://www.youtube.com/watch?v=u-t1lrRJHQ4
https://www.youtube.com/watch?v=u-t1lrRJHQ4
http://www.mozaffarshariaty.com/my-note/book-list-1.htm
http://www.mozaffarshariaty.com/my-note/book-list-1.htm
http://www.mozaffarshariaty.com/librery/librery.htm
http://www.mozaffarshariaty.com/librery/librery.htm
http://www.mozaffarshariaty.com/librery/librery.htm


باید  شرایطی را هم تعیین کرده باشد که اگر دیده شوند آن نظریه  الزاما  یک نظریه ی علمی . 

مانند نظریه ی نسبیت که ابتدا یک فرضیه بود  اما آزمابش ها پیش بینی های آن . باطل شود 

از کنار اجرام بزرگ  نظریه را تایید کردند  از آن جمله این نظریه میگفت نور ستارگان در عبور

مانند ستاره ها   خم میشود .   در هنگام خورشید گرفتگی این مسئله اندازه گیری و اثبات شد .  

کند تر از  قرار داشته باشند گوید  ساعتهایی که در یک هواپیمای در حال پرواز یا نسبیت می

نند   این امر هم با ساخته شدن ساعتهای دقیق اتمی ثابت ساعتهای مشابه روی زمین کار میک

ه مطابق با پیش بینی این نظری   m78تصویر سیاه چاله ی و سرانجام چند روز قبل هم شد و ....

پس تا زمانیکه پیش بینی ها یی که بر اساس این نظریه انجام میشود درست از آب در    بود . 

ک نظریه ی معتبر علمی خواهد بود  اما روزی که یک آزمایش و فقط یک بیایند این نظریه ی

آزمایش  بتواند نادرستی آن را نشان دهد و یا یک پیش بینی آن نظریه درست از آب در نیاید  ، 

 تصحیح شود .  بتواند آن نظریه باطل اعالم میشود و یا باید 

   


