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ده ، ما را از یم ،آرامش بخشیکه با آن آشنا شد یمین جهان عظیکه بتواند به ما در ا یهر فلسفه ا

ر بشر وادار کند ، فلسفه یدروغ ، جهل و خرافات بر حذر داشته و به احترام به حقوق بشر و غ

  به زبان ساده یهان شناسیکن جمله در ید خواهد بود .       آخریبا و مفیک ، زین یا
 

 دگاه دانش امروز یاز د  خدا 
  کرد ؟ یا عدم وجود خدا  را  بررسیتوان  وجود  یم ا با خط کش علمیآ

 
خود به  یان باورهایکه در ب یا مومنانیکنند و یاشاره م یمانیکه در گفتار خود به موارد ا یدانشمندان

کامال   ن دو جهانیا  .د را به خطر انداخته اند مان خویا ایکنند ، هر دو ، علم   یاشاره م یمستدات علم
ز یاحد نجه ویک نتیک موضوع مشخص به یاگر در  یگر تفاوت دارند . حتیکدیبا  یاز نظر ساختار

 برسند .

 
خود حذف  یلمعآنها که به خدا باور دارند  ، خدا را از معادالت   یچرا دانشمندان  ، حت

 کنند ؟یم
 

ف  یتعر  ،ن اهل علم و اهل فلسفه و مذهب یموجود ب یفاهمهاسوء ت یل همه یاحتماال دل
م ، یکنیع موض ینیقوان  یقانون است ! ما در اجتماعات بشر یر مشابه از مفهوم  واژه یغ

و  یشم پوشچر و ییر قابل  تغیکسان هستند و نه  غیکه نه   همه در برابرش  ینیاما قوان
 .   ندارد  ییک جایزین در فاز قانو ین مفهومی!، اما  چن  یباز یپارت

 
 به یاهوتون . و  نگیاز ارسطو تا ن یعلم  یو روشها یدر مورد علوم تجرب یحاتیبه همراه توض

 ن یک ،  فلسفه  ، منطق و دی، ژنت یست شناسی، ز یهان شناسیک  ، کیزیف  یایدن
 
 و 
 

 از جمله : یو آموزش یمختلف علم یدئو هایست و پنج ساعت ویهمراه با ب
  یات و افسانه هستی، ح یجهان هست یهایبه زبان ساده ، شگفت یهان شناسیک

 قرار گرفته است . یین متن در جدول انتهایاشاره شده در ا یدئو هایفهرست و
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 یوهادئیساخت و یو به صورت مختصر  نوشته شد . سپس در پ  85ن متن ابتدا  در سال یا

از  ی، برخ به زبان ساده ، و استقبال از آنها یهان شناسیات و کی، ح یجهان هست یهایشگفت
وان خالق جهان عندگاه علم نسبت به وجود  خدا به ی،  در مورد د ییلهایمیزان ، با ارسال ایعز

که در  یاد بر جمله یزان ، ضمن تاکین دسته عزیداشتند . همواره پاسخ من به ا ییپرسش ها
ز  ینوشته ن نیا یان کرده و در ابتدایبه زبان ساده ب یهان شناسیسه ساعته ک یدئویو یانتها

ک نبوده  یزیو ف یطه علوم تجربین پرسش در حین بوده  و خواهد بود که  پاسخ ایآوردم ،  ا
اده خواهد دح یآن ،  چنانچه توض یایباشد ،  که دنیو در حوزه باورها م یک مسئله اعتقادیو

ش یرایارها وبان گذشته یسال ن نوشته که در طول یباشد . در ایبا جهان علم متفاوت م یشد بکل
است  ده ا اضافه شیحذف   یغل  خورده و و حتیر کرده ، صییشده و  واژه ها و جمالتش  تغ

داشته   یهز سرنوشت مشابی. چرا که  اطالعات و افکار و توان نوشتن و انتقال مطلب  من ن
نظر ،  یقاا الیو  یش فرض و داوریچ گونه پیشود تا  با زبان علم و بدون هیتالش ماست ،  

که گاه  یده باشد که در پس ذهن اهل دانشیشین اندیبه ا یکه ممکن است گاه یبه خوانده ا
شود یم یلقتا مغرضانه ی یر منطقیدگاه آنان  غیشان قابل درک نبوده و احتماال از دیاسخن ه

انه سخن ا مغرضی یر منطقیخود واقعا غ ی یا آنان  با حذف خدا از معادالت علمیست ؟ آیچ
  یوء تفاهمس ن مورد دچار یر اهل علم  با متوجه نشدن منظور آنها ، در ایا غیند ؟ و یگویم

ن یانتقال ا ، عالوه بریشخص یدگاههاین نقطه نظرات و دیان  ایب ز ین یاز طرف  شده  اند ؟ 
ان آن شان به لطف منتقدیها یص و کاستیگران باعث  آشکار شدن  نقایبه د  یتجارب فکر

من   یند  برات ارزشمینهایب یه این نوشته  هدین نقد  شما بر مطالب ایباشد .  بنابرایز مین
  .بخشد  ییگر  رهاید یک گمراهیک داالن تاریچه بسا من را از خواهد شد  که  یتلق
 

ن است که یا لشیخواهم . دلین نوشته چند بار تکرار شده باشد  قبال پوزش میدر ا یاگر مطالب
وبه مرور   داده شده ییمطرح کرده بودند  پاسخ ها یکه گاه دوستان ییدر ارتباط با پرسش ها

هن و حافظه  ز وارد شده است .  که گاه  از کنترل ذین متن نیاز  آن پاسخها  به ا ییبخشها
 یشهایرایج در ویشوند . مگر آنکه به تدریده میخارج شده  و در متن به صورت  تکرار د

د یز جدل بهتر است این دلیبودن آنها شده و اصالحشان کنم .  به هم یمتوجه تکرار یبعد
 د . ینوشته استفاده کن ین نسخه یتر
 
وارد مسائل  عنوان شده در سطر دوم و سوم جدول پرسشها  و  یچ رویشته به هن نویا

ابتدا به ابهامی که در این پرسش نهفته و تنها  نخست ،  شودیآن نم یو فلسف یمذهب یچالشها
ن جهان علم و جهان باورها خواهد پرداخت، یتفاوت ب  یعلم یبررس به شده پرداخته و سپس 

ک امروز به عنوان مادر تمام علوم یزیژه فیچرا علم ، بو  به این خواهیم پرداخت که  آنگاه 
که یر  دخالت کند در حالیک و دو  جدول زینه  پاسخ پرسش شماره یاند در زمتوی،  نم یتجرب

(  باشدین نوشته نمیکه البته مورد بحث ادر مورد  پرسش سوم کامال قادر به دخالت خواهد بود ) 
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 یریتجربه پذ ین جهان مادیمواضعش نسبت به ا یتواند از برخیک نمیزیگر آنکه چرا فیو د
جهت جلو  ن آن  ( . یر قابل نقض بودن قوانیکند  ) مانند غ یچشم پوشم یکه همه در آن هست

،  که  به صورت  ارجاع  یحات کمکی، مطالب و توض یاز تداخل در مطالعه متن اصل یریگ
 ین نوشته و در بخش پاورقیهم یگر در متن قرار داده شده اند ،  در انتهاید یبه نوشته ها

ا  پاراگراف  با  منطق , فلسفه ، یدر حد چند خط   ییآشنا چون یز  ارائه شده اند . مطالبین
وتون ین نیک از جمله قوانیزین فیقوان یخچه و شرح مختصر برخیز  تارین ، و نیعرفان و د

 ک یو ژنت یست شناسی، و ز یکیزیف یت ،کوانتوم و ثابت هایک ، نسبینامی،  ترمود
 
ن  نظر ایب یو حت یونه باور و اعتقادهر گ ین به شدت کوشش شده است تا از القایهمچن  

وشته نگر ین نوشته و هم دین مطلب که هم ایاجتناب گردد . بجز ا ینه ایدر هر زم یشخص
 یدگاهید . دباشیمن به جهان و مسائل آن م یدگاه علمیمن نشان دهنده د ییدئویو یها و کارها

داند . و یپرسشها  را نم یاریباشد . پاسخ بسیمسائل نم یاریکه قادر به اظهار نظر در بس
و    ا صدف کوچکیوتون ،   تنها در حد سنگ یخود را همچون  گفته مشهور ن یدانسته ها

کران جهان یب یایکنجکاو  در هنگام قدم زدن در کنار ساحل در یداند ،  که  کودکیم ییبایز
ر خالف اگ که یدگاهیکند .  و دیرت به آن نگاه میساحل برداشته و با ح ی،  از رو یهست

ثبات کننده ادر کنار گذاشتنشان نخواهد داشت و دست  یدیچ تردیش اثبات گردد ، هیدانسته ها
رود و پاسخ هر یمکه پله به پله و گام به گام جلو  یدگاهید .  دیت کننده  را خواهد بوسیو هدا

ن یشکوه ا و ییبایشود . و زید تر مواجه مید ، با دهها پرسش و  راز جدیگشایرا که م یراز
 ن است . یز در همیجهان ن

 
 یهان شناسیک یدئوهایمختلف ، از جمله و یو آموزش یعلم یدئوهایساعت و  20ش از یب

شوند یدن میه به دیو توص ین نوشته معرفی، در ا   یجهان هست یهایبه زبان ساده  و شگفت
 یدر انتها ینخواهد بود ،  در جدول یون مشاهده آنها در هنگام  خواندن متن  کار مناسبکه چ

  یه ید . در صورت تهید آنها را  مشاهده کنینترنت  بتوانیق ایمتن  آورده شده اند تا از طر
دئو ها  و ین ویا ین نوشته به همراه  تمامیسک ،ایفلش د یبر رو ینجوم یمجموعه ها

سک  در  دسترس شما قرار خواهند گرفت  . یآن  فلش د یگر ،بر رویبط  دمرت ینوشته ها
ش از یشاپید   .  و  پیمراجعه کن    یبانیپشتبه بخش   یسک نجومین فلش دیا یه یته یبرا

 خواهم . یوزش مز  پین یاحتمال یشیرایا  ویو یپیاشتباهات تا
 
م یز پوووس از  موووادر و پووودرم   تقووودیووون نوشوووته نیوووگووور مووون ، اید یهمچوووون  هموووه نوشوووته هوووا 
 یکوووه  امکوووان پووورداختن مووون بوووه مطالعوووات  افسوووانهنم یگوووردد  بوووه روان پووواک همسووور نوووازنیم

م فوووراهم یبووورا یبوووود کوووه او در زنووودگ یه آرامشووویتنهوووا در سوووا کوووه بوووه آنهوووا عالقمنووود بوووودم ، 
ق یوووعم ییک تنهوووایوووهنگوووامش ، همزموووان  مووورا  در  یکوووه بوووا رفوووتن بووو یآورده بوووود . آرامشووو
د در تالطوووم  اموووواج خووورد یوووا بایوووانوووداخت  کوووه  ین از افکووواریسوووهمگ ی، بوووه ورطوووه طوفوووان

سوووت کوووم بوووا تختوووه پووواره توانسوووتم دیا میوووشووودم و یآنهوووا غووورب و نوووابود م یانتهوووا یکننوووده  و بووو
کوتووواه نظووواره گووور   یدوام آورده و لحظوووات یاز مطالعوووه و تفکووور بووور فوووراز  آنهوووا لختووو یکووووچک

ز بوووه صوووورت  یوووکوووران  باشوووم . توووا  سووورانجام خوووود ن یانوس بووویووون اقیووواموووواج  ا یبوووایز یبووواز
 کران از نظرها محو شوم . یانوس بین اقیبر پهنه  ا  یقطره آب
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     یفردوس به نام خداوند جان و خرد           

       سعدياي برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم                    

آمد     ناصر  دگر یی،  هر روز  مرا تازه خدا     یکه تو دار ییزارم از آن کهنه  خدایب         

 خسرو 

 عظمت خداي هر كس به اندازه بزرگي ذهن اوست    .  موریس مترلینگ

 
Table002 

 
1 

 
 دارد ؟     یخالق یا جهان هستیآ

 

 
 
2 

،  یربان، مه یی، توانا ی،  هوشمند یگانگیهمچون ،  ین خالق  صفاتیا  ایآ یاگر آر
ا یارد ؟     آشود  را   دیکه به او نسبت داده م یر صفاتیا سایعدالت ،  خشم و ....  و 

م  یا درک کنن منظور رم  آیتوانیا ما میداشته است ؟و آ ین خالق از خلقت جهان منظوریا
ا ینباشد ؟ آ این باشد  ید چنیهم وجود دارد ؟ چرا با یگریا پس از مرگ  جهان دی؟     آ

ها  به ا همه موجودات  ؟ و اگر مختص ما انسانیاست مختص   انسان و  یازین امتیا
ر یاز سا یزشت اعمالمان ، ما موجودات بهتر یخچه یا با وجود تاریل ؟ آیچه دل

ن یقات ان  تنها مخلویزم یساکن رو یا ما انسانهایآ م ؟یم هستیشناسیکه م یتموجودا
   .     .     . .    .    .و ........................ . . . . .  ن آنها ؟    یم و  بهتریخدا هست

. 

 
 
3 

 رگزیده و  ب  مااز میان خود   پیامبرانی  انسانها ما آیا خالق جهان  برای هدایت 
چه مذاهب در ابالغ کرده است و آیا آن مارا توسط آنها  مارات و قوانینی برای دستو

.        .  .  .  .  .مورد تاریخ خود ، ما و جهان گفته اند درست بوده  و ..............  
.     . 

ا  و وارد مسائل  عنوان شده در سطر دوم و سوم جدول پرسشه یچ روین نوشته به هیا
         شودیآن  نم یو فلسف یمذهب یلشهاچا
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 مقدمه :
 

ده یشیندابه آنها   یهستند  که همه ما در طول زندگ ییجدول باال  معموال پرسشها یپرسش ها
شان یبرا یاسخپ یخال یم جایتوانیم چرا که نمیدر ذهن دار  ییآنها پاسخ ها یم . و همه ما برایا

جربه ، فلسفه توسط ت ییان شده اند پاسخهایت بیم با قاطعکه اغلب ه ییم  . پاسخ هایرا تحمل کن
م . یآموخته ا یلا خود  در بزرگسایبه ما آموخته اند و  یا از کودکیکه  ییا مذهب  . پاسخ هایو 

خ دهد  بر ! ر یتیا امنیو  ینکه هر کجا مجالین پرسش ها در ذهن ما  و ایماندن ا یاما  باق
نکه یت بر ااس یل قاطعیم ، خود  دلیشویشتر  دانستن میب  اهانشوند و خویم یز جاریزبانمان ن

ر  ساده است  . سطح ن امیل ایستند  . و البته  دلیمان قانع کننده نیاحتماال  آن پاسخ ها هنوز  برا
از  ین ارائه برخار فراتراز  زمایم بسیکنیم یکه در آن زندگ یو دانش ما انسانها از  جهان یآگاه

لوم و دانش عز آن پاسخها کامال متناقض با یم  . و گاه نیآن سراغ دار یه برااست ک ییپاسخها
انسانها تصور  یم .   روزگاریریگیآنها را فرا م ییدر مدارس ابتدا یکه حت یباشند . علومیروز م

ه ین هفت الیر زمیچرخد . در زید بر گرد آن میمسطح است که خورش  ین سطحیکردند زمیم
گر  یطلقا دمبا یکه تقر یکنند . و.... مطالبیم یزندگ یز  موجوداتیه نیال وجود دارد و در هر

 ست که به آنها باور داشته باشد .ین یانسان
 
پاسخش را    ا معلم ماید که پدر و مادر یرسیبه ذهنمان م یاگر سوال یاغلب ما در دوران کودک 

م . اما یداشتن یادامه کنجکاو یابر یبه ما بدهند  ، راه یحیل نبودند توضیا مایدانستند و ینم
لم از یا فینترنت  صدها هزار صفحه مطلب و یا یاکنون  با نوشتن پرسش خود در کادر جستجو

گر ید یانن انسیرد .   چنیگیما  قرار م یش رویا نادرست ،  در پیمختلف ، درست  یدگاههاید
که ممکن  شود . چرایانع نمد  " قیگوین  کتاب میا این شخص ی، چون ا  ین پاسخ که "آریبا ا

دبستان  باشد که  در ید و مطالبیات جدیا کتاب در تضاد آشکار با کشفیاست گفتار آن شخص 
گفت زده  را ش  یبر آنها هر انسان یکه آگاه یقیشود . حقایس میبه کودکان  تدر یامروز یها

لقت خاست که در  یخارب العاده ا   یرساند عظمت مهندسیکه به ذهن م یزین چیکرده و اول
نبال به د یهر معلول یش فرض برایا  ذهن انسان که به صورت پیجهان بکار رفته است .  آ

ظر من عظمت نساده را که به  یک باکتریخارب العاده موجود در  یتواند  شگفتیگردد ، میم یعلت
که  در پس  دن گام   به ذهنش نرسیند و در اولیشتر است  ببیز بیجهان ن یآن از همه کهکشانها

 ین پاسخین اولیاا در پس یآگاه  وجود داشته باشد ؟ اما آ یننده اید آفرینش ، باین شاهکار آفریا
گاه و قدرتمند آا یهم وجود داشته باشد ؟ آ یگرید یتواند پاسخ هایرسد میم یکه به ذهن  هر انسان

ها نسبت به که ما انساناست  ییر توقعات و آرزوهایدرست بودن سا یبودن خالق ، الزاما به معن
 م  ؟ یخود  از او  دار

توان   به ینم  یگسترده امروز یرا با توجه به  اکتشافات علم یاما ذهن پرسشگر انسان امروز
که در حد  علم و دانش امروز   یگذشته قانع کرد .  انسان یگذشته  و با پاسخ ها ینسلها یسادگ

و  یونیزیاد تلویار زیبس یو شبکه ها یاجتماع یااز جهان اطراف خود آگاه شده  و به رسانه ه
ن جهان یکه ا یرد که خداوندیتواند  بپذیداشته باشد  نم ینترنت  دسترسیاز همه مهمتر به  ا

آن ،    یست شناختیو  ز ییاین ، ساختار جغرافیز را خلق کرده است از شکل کره زمیشگفت انگ
در  یجهان و .......  که کودکان  امروز ،کهکشان و کهکشانها ، سن یساختار منظومه شمس

رد که  یتواند بپذینم ین انسانیآومزند ، خبر نداشته باشد . چن یالت متوسطه آن را میمقطع تحص
ت یگرفته ،از او شکست خورده و از عصبان یامبرش کشتین با پیدر زم یروز    یدگارین آفریچن



  32 یال 22ات یش آیدایسفر پ    32باب     تورات   .)کند یامبرش  را لگد می، کف ران پ یتالف یو برا

ن  انسان یداده باشد  . بنابرا یامبر قبلیمتناقض و متضاد با پ یدستورات یامبریا به هر پیو    (  .
اش را   با خط کش  دانش  روز و با   یموروث یرد تا باور هایم بگیممکن است تصم  یامروز

ا عدم وجود ین امر در مورد وجود یا ایاما آ . ز  بسنجد  یروش به کار گرفته شده در علوم  ن
توان خدا و  یا با خط کش علم میآر است ؟  در واقع یز امکان پذین یخدا  به عنوان خالق هست

 3ا ی 2، 1 یک از پرسشهایاست کدام   ید ؟  اگر پاسخ آریز اندازه گرفت و سنجیباورها  را ن
ان ، یو قدرت ب یاست که در حد استطاعت ذهن  ینها مطالبیو ا  جدول مشمول  آن خواهند شد ؟

ن نوشته  و بدون القا یکنم در ایم یف سعیتعار یات از جمله  برخیضرور یح برخیپس از توض
و  ین مطالب تنها جهت باالبردن اطالعات عمومیان کنم . تا ایدگاه و نظرات خود ، بیان  دیو ب
دگاه خاص . تا خواننده خود یک نظر و دی یگردند و نه القاد واقع ید خواننده مفیش وسعت دیافزا

 کند .   یروینشان پیبا گوش فرا دادن به سخنها ، از بهتر
 

کنم نشان ین نوشته تالش میا آنگونه که  در ایج  و یخدا شناسان  به مفهوم را  یبه نظر من برخ
که معموال  یخدا را  به مفهوم یکنند که وقتین نکته توجه نمی" خدا ناشناسان " به ا یدهم  برخ

با   د (یمراجعه کن یحات  پاورقی) به توضا به گفته فالسفه   " واجب الوجود "  یم و یما در ذهن دار
کنند  آن را به شدت یف میخود  توص یخود ، و به دلخواه و استطاعت فکر یات بشریخصوص

که ذکر  یبا  مفهوم   خالق  جهان هست خدا  را دست کم  ن افراد   معموال یسازند   ایاعتبار م یب
بعد با  یکنند که مدتیف میتوص یطیا در شرایز خود  از جهان ،  به گونه یشد ،  با دانش ناچ

ا یکه  دانستن و  ییزها و کارها یرد  .  آنها اغلب  چیگیدانش  بشر  از جهان در تضاد قرار م
طه  قدرت و دانش  یست ، تنها درحیا نیوده و انجام  دادن آنها  از عهده بشر عصر آنها ساخته  نب

ز  صورت ین امور به دست بشرنینده  ایرند که ممکن است در آیگیدانند  . اما در نظر نمیخدا م
ن دسته ین صورت ایببرد .و در ا یده ها پیآن پد  یبرا یگریا بشر به دانش و علل دیرد  و یگ

خودشان آنهم  یانسان  یا باورهایجز صفات  یزیدهند که چیرا به خدا  نسبت م یافراد ، صفات
محاط بودن بر آن .  یعنیز یک چیشناخت  یست . ضمن آنکه ادعایخاص نبوده و  ن یدر مقطع

 یجهان ، در سطح یبرا یهستند که با فراض پاسخ مثبت به وجود خالق یا خدا شناسان مدعیآ
 ین آن را هم به خوبیکه زم یحالشناخت آن  خالق باشند ! در  یتوانند مدعیقرار دارند که م

د بر گردش یاست صاف که خورش یکردند سطحیش تصور میپ ین چندیشناسند ؟!! و تا همینم
" آیا شما خدا را میشناسید یا به آن باور دارید که  اساسا این پرسش  ضمن اینکه  چرخد ؟!یم

 یا شی از اینکه شخص پرسشگر به این نکته آگاهی است نا و نادرستی  ؟"  پرسش بسیار مبهم
که اگر به عنوان یک خداشناس این پرسش را از فرد دیگری مطرح میکند ، در واقع قت ندارد د

پرسش را از  ایننیز میتواند یک خدا ناشناس قلمداد شود !  چگونه ؟ !  فرض کنید شما خود او 
پاسخ بدهد که بلی من خدا را میشناسم . اما در واقع او  شیوا را میشناسد او هندو بپرسید و  یک

نمیداند   ،. در حقیقت کسی که این پرسش را مطرح میکند خدای دیگر هندها  صدها یعنی یکی از 
  3000تا  2500بیش از  دست کم و مطابق آنچه ثبت و بررسی شده است ، یا توجه نمیکند که

شیوا که نام برده شد ، ویشنو  د .خدایانی چون خدای گوناگون تا کنون توسط بشر پرستش شده ان
آمون ، آتون ، ازیریس ، زئوس و  صدها  ، شاکتی ، کالی ، آگنی و صدها خدای دیگر هندوها ، 

صدها خدای سرزمین های آفریقایی ، صدها خدای چینی ، ژاپنی خدای دیگر مصریان باستان ، 
یهوه  خدای قوم ، و ابراهیمی  اقوام سامی  از خدایان ناحیه ی خاورمیانه و و .... و سرانجام 

، و هللا خدای آیین اسالم است و همه میدانیم که در  و فقط خدای فوم یهود() و یهودیان  یهود
زمان ظهور اسالم در عربستان خدایان دیگری هم مورد پرستش قرار میگرفتند از جمله خدایان 



ی و سایر خدایانی که در خانه ی کعبه نگهداری میشدند و مردم  اطراف مکه معروف الت و عز
هر سال در آیین حج به زیارت آنها می آمدند .  بنابراین وقتی از کسی میخواهیم بپرسیم که آیا 

باید ابتدا مشخص کنیم که   یا نه ؟تو خدا شناس یا خدا پرست هستی و یا اساسا به خدا باور داری
فرض   3000اگر تعداد خدایان شناخته شده را  رسش میکنیم . بدیهی استدر مورد چه خدایی پ

خدای دیگر را نمی شناسد و یا اگر بشناسد قبول  2999در واقع  یک مسلمان پیرو هللا  کنیم 
باور به خالقی   از این پرسش که " شما خدا باور هستید یا نه ؟" ما  منظور.   اما در اینجا ندارد 

و چه صفات و نیت و مقصودی از این  برای کل جهان هستی است . خارج از اینکه چه نامی
 برایش قائل باشیم .  خلقت 

 
 یازه سیاست ،  شب یتماما  مذهب یبا حکومت یران که کشوریامروزه در  کشور خودمان ا 
 ین در حالیاشود . و ین پخش مویزیو و تلویآن در راد یشرفتهایشود و اخبار پیوانات انجام میح

ن جها یشگاههاینه ساخت سلول زنده در آزمایدر زم  یهم  حت یموفق یشهایاست که آزما
ون دگرگ یرا بکل ینده  چهره جهان آدمیک در چند دهه آیژنت یصورت گرفته است . مهندس

ر است واز  دشین یلیو تخ یعلم یلمهایداستان ف یبرا یخواهد ساخت . آنچنان که تصورش حت
جود داشته  باشد و  ین جهان فرا بخوانند ) اگر انسانیگر ما را به ایکصد سال دید اگر تنها ی. شا

شته و تاب درک و  تحملش را ندا یچ رویم که به هیروبرو شو یبی! (  ، با چنان جهان عج
انش را با زندگر  بشر قادر خواهد شد فریم . تنها تا چند دهه دیمشتاقانه به مرگ خود باز گرد

 یارخانه هااز به ازدواج ! از کیکه بخواهد ، بدون ن یژگیسفارش به  کارخانه ها  و با هر و
 یدیجد یبیکند !  موجودات ترک یه سازیزانش را شبیا عزیرد !  خود یل بگیتحو  یکیولوژیب

خ بفرستد و یه مرابتدا رباتها را ب  ینده نه چندان دوریبوجود آورد و !!!    بشرقصد دارد  در آ
م یشان ما هستکه خالق یورود انسان آماده سازند .) موجودات یاره را براین سیط ایسپس آنها  مح

مان) یلهایتوموبا اینده  خود ما و یساخت ابر رسانه ها  در چند دهه آ یل شدن فناوری! (  با تکم
ا در حوزه و تنه   یفعل یعکس العمل  یاز به  موتورهایمان (  بدون نینه هایا درست تر  سفی

ن یمزدر اطراف  یو با سرعت و دقت  فوب العاده ا ین شناور شده و به راحتیزم یسیمغناط
سه  یاپگرهااز باشند !  توسط چیما  اگر همچنان مورد ن یوه و سبزیم .  غذا و میشویجابجا م

 یوالنطر ایار بسیعمر ما را بس  یخواهند شد .  و دانش پزشک ساختهدر آشپزخانه ما  یبعد
طه یها در حز تنیش نیدو  قرن  پ یکیکه تا   یونها سال ! اموریلیهزاران و  م یخواهد کرد حت

د یترد یب کردیز  قلمداد میانجام آن را در توان بشرن یگرفت  و اگر کسیقدرت خداوند قرار م
 داد .یدرنگ به جرم کفر  از دست م یجانش را ب
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ده یرس ییال به جارند که بشر در تنها چند هزار سید بپذیا بایاسان !  نگونه خدا شنین ایبنابرا

ان یکه ب یفهومآنها خدا را به م یعنین یکرده اند  و ایگاه تصور میاست  که خدا را در آن جا
ر خالف برند که  ید بپذیا بایکرده اند  وینقدر کوچک تصور میا یخالق جهان هست یعنیشد 
ا  ماورا و  شناخته اند . و از آن مهمتر ،  اگر خدا ریاو را نم   یچ رویخود  به ه یادعا

در   یتینهایو ب ن ماورایک چنیاز  یچ تصوریرند که  هید  بپذیدانند ،  بایز میت در هر چینهایب
 یبر هر مقدارت   در براینهایب ورد یتواند قرار بگیاز دانش  نم یذهن محدود آنها با هر سطح

ت قابل دسترس ن صوریر ایخواهد ماند  چرا که در غ یت  باقینهایواره  بهر اندازه بزرگ  ، هم
خود  را  یعنیخود را خدا شناس دانست  ینکه فردیخواهد بود  و محدود .در واقع به مجرد ا

 ت و محاط بر آن دانسته است !!!!   ینهایقادر به درک آن ب



 

 
 
 
 
 
 

 مان کدام است ؟ یا   ست  ؟یعلم چ
 

مان  یز ان منظور ایکدام است  و همچن ینش و روش علمیست و بیم علم چینیبد بیابتدا با
 ست ؟یست و مومن کیچ
 

 علم :

 
علم   ست . به صورت خالصهیار مختصر نین نوشته بسیو در حد ا یف مفهوم علم  طوالنیتعر

ات  یاز واقع یروش علم یریاست  بر اساس مشاهده و تجربه و بکار گ یستم مطالعاتیک سی
علم به دنبال  یتن حاکم بر آنها  . به عباریدر جهان  و شناخت  قوان یریبل مشاهده و اندازه گقا

ن یابطه برن دو جرم ، سرعت نور ، یده هاست  .  از جمله قانون جاذبه بیرخ دادن پد یچگونگ
  یبر مبنا  ده هاین پدیرخ دادن ا یک کالم  چگونگی، فضا و زمان ، و .... و در  یجرم و انرژ

د  ؟ دقت کنین پرسش پاسخ دهد که جهان چگونه کار میخواهد به ایش .   علم میمشاهده و آزما
ان  محسوب و مهم  در ذهن انس یاساس ینکه چرا جهان وجود دارد  ؟ اگرچه  پرسشید که   ایکن
ن ینسان  تا اخ تفکر ای. دست کم مطابق با تار  یو نه علم   یاست   فلسف یشود ،  اما  پرسشیم

 که از علم و فلسفه در حال حاضر  وجود دارد . یفیلحظه  و تعر
 
 
 

 مان  : یا ایباور 
 
شود ینام برده م  یمانیکه معموال از آنها با عنوان مسائل ا یو مذهب یباورها و اعتقادات فلسف  

 یریگ مشاهده و اندازه یعلم ، بر  مبنا یایشوند ،  برخالف دنیده میروان آنها  مومنان نامیو پ
امده اند ، بلکه  باور به وجود  و  صحت یر  جهان بوجود نیقابل مشاهده و تجربه پذ یده هایپد
باشند  یخارج  م یطه تجربه انسان  بکلیع  از  حیده ها و وقایاست که آن پد  یعیده ها و  وقایپد

ممکن است  عه (و  جهان پس از مرگ . البتهی. از جمله اعتقاد به خدا و روح ) ماوراء الطب
وجود  روح  یبرا یادیز ین ادعا درست نبوده و شواهد تجربیباشند که ا ینجا مدعیدر هم یبرخ

عه و جهان پس از مرگ وجود دارد ، از جمله  جلسات احضار روح و عکسها و ی، ماوراء الطب
اضران که ارواح مرگان به ح  ین جلسات از  ارواح گرفته شده است و اطالعاتیکه در ا  ییلمهایف

عه ارتباط دارند انجام یکه با ماوراء الطب یکه افراد ییها ییشگویدر جلسه داده اند ، اقدامات و پ
افراد) شعبده بازها ! ( در فضا ،   یماران توسط شفا درمانگرها ، پرواز برخیب یدهند ، شفایم

ا خوانده یده  و ینده  ، شیکه د یبیرخ داده و حوادث عج یآنها در زندگ یکه برا یمعجزات  متععد



آنها سراغ  یعه  برایجز ماوراءالطب یلیچ دلیوسته اند  و هیت پیده و به واقعیکه د ییاند ، خوابها
ات باز گشته اند و یمرگ را تجربه کرده و به ح یمدت کوتاه یکه برا یندارند  ، شهادت  کسان

 ارد .   ل  موین قبیاز ا یادیار زیده اند و موارد بسیکه د ییگزارش نورها
وم سند ، شاهد کنم که  مفهیار مهم جلب مین نکته  بسیزان را به این دسته از عزیتوجه ا        

متفاوت است  سرتاسر جهان  کامال یه دادگاههایکل یمان  و حتیل  در جهان علم و جهان  ایو دل
ست در ن اشود ممکیل، شاهد و مدرک حساب میک مومن در جهان باورها ، دلی یو آنچه که برا

ز بر یعتبر  نک دادگاه مید .همانطور که یایل به حساب نیک دانشمند سند و دلی یجهان علم و برا
 یمان قطعیا یا  حتیشما فاش کرده   یرا برا  یتینکه پدر بزرگتان در خواب رازجنایا  یمبنا

کند یجازات نمر ،محاکمه و میتکار است ،  او را دستگیا جناینکه فالن شخص دزد یخود  شما به ا
اما تا  .د که فالن شخص مسبب فالن اتفاب است  یمان داشته باشی. شما ممکن است صد درصد ا

مان شما ، یابه صرف   یچ دادگاه معتبرید . هیدادگاه پسند نداشته باش  ینجهانیو ا یمدرک ماد
 ارد .ندت اثبات ید قابلیکنیب اثر نخواهد داد . چرا که آنچه ادعا میشما ترت یبه ادعا

  یر هر کتابو د یبه صورت کتب یو نقل قولها حت یخیع تاریا وقایدر جهان علم شهادت افراد و  
ه عنوان برند .اما نه یگیقرار م یشوند . اگر چه مورد توجه و بررسی، سند و مدرک محسوب نم

ک ینزدر د دیش بایمحاسبه کردند  که مثال هفتصد سال پ یمدرک و سند . به عنوان مثال  وقت
نوشته  یاخ هیصورت گرفته باشد . به تار یک انفجار ابر نو اختری یفالن ستاره از صورت فلک

در  یه پرنوردر باره مشاهده ستار یا کسینند   آیش هم مراجعه کردند تا ببیشده  هفتصد سال پ
ما د مسلدا شویپ ین گزارشیا نه . اگر چنیگزارش داده است  یزیدر آن زمان چ یآن صورت فلک

ک سند یش ،  ن خبر و گزاریبه آنها  کمک خواهد کرد و از آن  استقبال  هم خواهند کرد ، اما ا
باشد که یر مک خبید ،تا به آن استناد کنند .  بلکه تنها یآ ی، شاهد و مدرک  به حساب نمیعلم

مند در انشدک یت کند .  یافت هدایدر آنجا  یکه بتوان سند ییممکن است بتواند آنها را به جا
رستکار دهر قدر هم مهم و  یتواند به شهادت افرادیهرگز  و هرگز نم یه علمیک نظری یبررس

 یاضیبطه رک رایا عالمت را در یک عدد ین بتواند یاستناد کند . محال است شهادت آلبرت انشت
 .ر یاست و الغ  یاضیتواند منجر به آن شود  اثبات ریکه م یزیر دهد  . تنها چییتغ
 

 یجربه گرف شده ، مشخص ، مرتبط و در دسترس هر تیقا تعرید دقید در جهان علم بااسنا
 باشند .

 
 

 
ل به یع کند ، دلگران را قانیکند ، اگر نتواند  دیکه ما را قانع م یلیدر جهان علم ،   دال

 ما قلمداد خواهند شد .    یند  ، بلکه نظر شخصیآ یحساب نم
 یاز کتاب علم و نابخرد   

 

 
 

کنند در برابر دانشمندان یم یر علمیب و غیعج یکه ادعاها یاز کسان یاریبس یل وقتین دلیبه هم
 یلیشود ) به دالیص داده میتشخ یارزش علم ا مطلبشان فاقدیرند ، یگیقرار م یمراکز معتبر علم

ب و ماوراء ین افراد عجیا یکه برا ییده هایآن پد یموارد  هم برا یاریا  در بسیم ( و یکه گفت
شود . از یص داده میتشخ  ین جهانیو هم یل کامال موجه علمیجلوه کرده است . دال یعه ایالطب
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ک به مرگ را تجربه کرده ،اما به یلحظات نزد یمدت کوتاه یلیکه به دل یاز کسان یاریجمله بس
با در لحظه مرگ خود خبر داده اند . یز یاز رنگها ییباز گشته اند ، از مشاهده تونل ها یزندگ

ن یمغز در آخر یینایبخش ب  ییایمین اتفاب در اثر واکنش شیقات دانشمندان ایبا توجه به تحق
 یکه بر رو ییشهاینا در آزمایا دانشمندان عط رین شرایباشد  . که ایلحظات  خاموش شدن  م

کرده و مشاهده کرده اند .  یه سازیو فضانوردان انجام داده اند شب یجنگ یماهایخلبانان هواپ
د  . (   یرا بخوان یعلم و نابخردد  و کتاب ینیرا بب   1 یعلم و نابخرد یدئوی)لطفا و حتما  و

مارا  مشخص کرده  یازحاالت روان یاریل بسیمغز  دل ید بر رویشرفته جدیقات پین تحقیهمچن
هر زمان که ک همان بخش ازمغز همان احساس را یتوانند با تحریکه دانشمندان م یاست به نحو

 کندیمغز ما چگونه کار مدر جدول انتها  و    خطا ذهن یدئو هایجاد کنند . ) ویبخواهند در ما ا
گاه خود ین را هم که گاه و بینچنیا ییهاین و شعبده بازیوار چید (  راز پرواز و عبور از دینیرا بب

 یشماره دو  علم و نابخرد یدئویوکنند  )  یا همکارانشان  بر مال کرده و میشعبده بازان و  نیا
نگونه مجالس را هم که هر روزه در بخش یجلسات احضار ارواح و ا یهایب کارید ( . فرینیرا بب

احساس ترس و  ین در القاییپا یر فرکانس هایتاث یدئویواند . ) وتوان خیحوادث روزنامه ها م
م هر قدر  هم یا بشنویم و ینیم که هر چه که ببیکنین مشاهده مید ( .  بنابراینیرا بب مشاهده روح

ک مرکز معتبر یوند ،در برابر دانشمندان ل و مدرک حساب شید ما دلیب باشند  و از دیکه عج
چ ین بوده است و هیز چنیقه از ارزش ساقط شوند . که تا کنون نیممکن است   در چند دق یعلم

ش یبرا یح مادیب که نتوانند توضیعج ییبامحتوا  یزیدر جهان تا کنون چ یمرکز معتبر علم
در سرتاسر جهان  یو مراکز معتبر علم افته است . در واقع،  دانشمندان ، دولتهایداشته باشند ن

اردها یلیگردند و میب میعج یزهایکنند  به دنبال چین افراد تصور میکه همه ا یزیش از چیار بیبس
 کنند .ینه میافتنش  هزی یدالر هم برا

 
ا یوب و ماف یب با قدرتهایب و غرین افراد عجیک از ایهر  یبه ارزش نظام یا   لحظه ایآ
ح ک سالیه یاردها دالر صرف تهیلیکه م ینظام یقدرتها یمرموز، برا ب ویعج یروهاین
داشتند ، قدرتها   وجود یین قدرتهایبا چن ین افرادیا  اگر واقعا چنید  .آیکنند  ،فکر  کرده ایم

چند دالر ،   یزاکردند  تا به این افراد را به حال خود رها میا ین سادگیجهان به ا یو دولتها
روح    یل سرقت شده این محل  پارک اتوموبییتع یال قهوه گرفته ،و براچند نفر ف  یبرا

د   ؟!   ان پرواز کننیسر تماشاچ یا کاباره بر رویک کافه یا در یرا احضار کرده   یشخص
ا دشمن یب یقک فرد در کشور ریوتر یکنند تا به کامپینه میاردها دالر هزیلیکه  م ییدولتها

کنند یستفاده نمان افراد یداشته است ، چرا از ا یا به چه قصدیته و نفوذ کنند و بدانند چه نوش
ا ین قضایبه ا ن مطلب ، اگریز ایخود شما خواننده عز یت  خود  شما  ، آری؟!!      و  در نها

ا  یه شما  دزد م و گفتیرا احضار کرده ا ید ، اگر فردا سراغتان آمدند و گفتند  روحیباور دار
 د گفت ؟!یم زندان ،  چه خواهید بروییماد  ، بفریقاتل هست

 د (ینیبب کلمبولم شعبده باز را از مجموعه ی) ف
 
 

 
 
 

 : یموروث   یباور ها و آموخته ها
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، در ده سال  یو فلسف ینه ها  و نه فقط مذهبیهستند که معموال در همه زم ییشامل همه  باورها 
ات یادامه ح یبرا یر و ضروریاجتناب ناپذ یشود. امرین  به ما آموخته میتوسط والد  یاول زندگ

ن خود یلدوا یندارد جز آنکه تحت حفاظت و سرپرست یچاره ا یادامه زندگ ی،  چرا که بشر برا
ن دوران یر ادد . ن کنیخود را تام یو اطالعات  ی، روان یه مادیاول یازهایق آنها  نی،و از طر

ارد ) مغز همه کنند به صورت مطلق اعتماد دیکه به او منتقل م ین خود و اطالعاتیانسان به والد
س در ده سال ن باشد ( .  سپید که چنیشده است و با یزین برنامه ریموجودات و از جمله ما  چن

  یفلسف و یارب  فکرز تجیو ن یو فن یعلم  ی، انسان علوم و  تجارب و مهارتها  یدوم  زندگ
د یز هم  باآموزد  وبا یخود  م ین و معلمهایاز والد یشتریات  بیز با جزئیگذشتگان خود را ن

گر آن یدن دوران ین اطالعات درست باشند و چه نادرست .   اگرچه در ایاموزد . چه  ایکه ب
چ یوران  هدن یا یطبه  معلمان خود ندارد   و در  ین و حتینان گذشته را به والدیباور و اطم

ن  یرا که والدچشود . یارمان قرار داده نمیمتفاوت در اخت یآشنا شدن ما با جهان  یز براین یراه
ران و همه جاندا دانند .یبه آنها م یت از فرزندان خود  و انتقال تجارب زندگیخود را موظف به حما

ن ، یالدوک یهمانطور که ژنت ل ین دلین کنند .    به همید هم که چنیکنند و باین میز چنین
ط یشرا کند ،ین مییما را  از جمله نژاد ، رنگ پوست و مو ... مشخص وتع  یکیزیات فیخصوص

و  یهنگت  فری،  شخص یزندگ یست سال ابتدایز در بیما ن یمحل  زندگ  یو فرهنگ ییایجغراف
م و یتکه هس یرامن و مردم و فرهنگ و  باور و میدهد . در هر سرزمیما را شکل م یاعتقاد

گر در نقطه ام که یشیندین بیبه  ا یم  ، لحظه ایورزیز میتعصب ن یا حتیبدان افتخار کرده  و 
ل ین به هر دلما یط زندگیا بعد از تولد ، محیم و یاز جهان پا بر عرصه وجود گذاشته بود یگرید

گاه را یان آن جااکنون ساکنم که  یقرار داشت یگاهین   اکنون در جایقیب به یر کرده بود ، قرییتغ
 م .یدانیوتعصب م یق بارز  جهل و نادانیمصاد

 
 
 
 
 وم یشمارینکه ما معابد خود را محترم و مقدس  میا   

ه در ل است کین دلیگران را جاهالنه ، تنها به ایمعابد د
 گرانیم و در معابد دیشویمعابد خود با احساس وارد م

 با  عقل  .
 

  ییدکتر فرهنگ هالکو

 

 

 
 

در واقع  همه ما و  در سراسر جهان ،همانطور که نه ماه قبل از تولد را در رحم مادر و مطابق 
 یکیزیات و در مرحل ساخت فیز حیرت انگین کارخانه حیموجود در ا یکیالگوها و دستورات ژنت

ز  چون یخود را ن یست سال اول زندگید (  بیرا بخوان ک به زبان سادهیژنتم ، ) یگذرانیم
 یدتی, عق یفرهنگ ین و اجتماع خود در مرحله آموزش هایوالد یو  در سربازخانه ها یسربازان

م شد وداشتن حق یروبرو خواه آشنا شدن با همه آنچه در جهان با آن ینه برا م  .یگذرانیو ... م

http://www.mozaffarshariaty.com/selections.htm
http://www.mozaffarshariaty.com/genetic%20made%20simple.htm


دن با هر چه جز آن یجنگ یاستفاد  از آنها   ، بلکه برا یدن و آماده شدن برایم دیانتخاب و  تعل
م که یست چرا که در روند تکامل خود تجربه کرده و آموخته ایب نیز عجین نیباشد ! و البته ا

م تا شانس زنده ماندن و ینگاه کند به هر چه در اطرافمان وجود دارد به چشم خطر و دشمن یبا
ا ینند و ینشیکه کنار پنجره خانه ما م ییم .  اگر به رفتار  گنجشک هایداشته باش یشتریب یبقا

ک گنجشک کوچک به ین هستند .  یز چنیم که آنها نیشویم متوجه میابان نگاه کنیخ یگربه ها
ک گربه ) و همه یکند . یرا نگاه مدارد ،  چند بار اطرافش ین بر میکه از زم یهر دانه ا یازا
باشد یختن میر نظر داشته و آماده گریز دائم رفتار موجودات اطراف خود را زیگر (  نیوانات دیح

ن یم بدون امکان کوچکتریبود یوانات وحشیز دهها هزار سال  در خطر حمله حی. ما انسانها ن
ک شدن به آن یجرات نزد یوانیچ حیه هم در پناه آتش کیکه توانستیم .تا زمانیداشته باش  یدفاع

م . اما بعد با حمله همنوعان آتش به دست خود  مواجه یجاد کنیا یتیخود امن یرا نداشت  ، برا
م یگر بودیم باز در خطر حمله اجتماعات دیل دادیتشک  یهم که اجتماعات کوچک  یم !و وقتیشد

 یست ، به نوعیت و گروه ما نیدر جمع این  خطرناک شمردن هرآنچه چون ما و از ما و ی. بنابرا
ات ینه شده است و همانطور که خصوصیرامون ، در وجود ما نهادیبه قصد نجات ما از خطرات پ

م   ) نه الزاما  چرا که دانش بشر یر دهییتغ یم در طول زندگیتوانیخود را نم  یکیو  ژنت یکیزیف
ست سال اول  یآموخته شده در ب یدتیقو ع یفرهنگ یها یژگیک شده است ( وین مرحله نزدیبه ا
 از برون . یاز درون و نه جبر یم . مگر با عزمیر دهییم تغیتوانیم یخود را هم به سخت  یزندگ

 
ك نردبان . در وسط اتاق  یقرار دادند یمون را در اتاقیم یدانشمندان تعداد یک تجربه علمیدر 

ز باالي ي برداشتن مواوقت كه  میموني  برموز قرار دادند.  اما هر  یو باالي نردبان دسته ا
پاشیدند. پس از مدتي، هر ها آب سرد ميرفت ، دانشمندان بر روي سایر میموننردبان مي

بعد  یزدند. مدتمونها او را كتك ميیوقت كه میموني میخواست  باالي نردبان برود  سایر م
داد. سپس  دبان را به خود نميهیچ میموني با وجود  عالقه به موز جرات باال رفتن از نر

ها را با میموني  ازخارج از این محوطه  عوض كردند  . اولین دانشمندان  یكي ازاین  میمون
وز باالي داد این بود كه براي بر داشتن میخبر جدید انجام م یكاري كه این میمون  ازهمه جا ب

را  به شدت او  نبود یسرد خبرگر از آب یدکه ینرده بان برود  اما سایر میمونها  با وجود
د  سپس شكتك زدند !   دانشمندان  دومین میمون را هم جایگزین كردند  اما همان اتفاق تكرار 

وردن خسومین چهارمین و به تدریج همه میمونها جایگزین شدند .  اما  همچنان آن اتفاق كتك 
جودیكه هیچ ومونها  بودند  كه با ت آنچه  باقي مانده بود گروهي  از  مییتكرار میشد !  .در نها

ان باال بآنها پاشیده نشده بود ،   میموني را كه براي برداشتن موز از نرده  یآب سردي بر رو
 میرفت كتك میزند . 

از  اگر امكان این وجود داشت كه از میمونها بپرسند چرا میموني را كه براي برداشتن موز
 میموني  پاسخي براي آن نداشت .  نرده بان باال میرود كتك میزنند  هیچ 

 
 ( یقیاز داستانها و جمالت کوتاه به همراه موس یجنگ سخن   مجموعه ا  )  

 
ن تجارب ات جهایج با برخورد با واقعی، به تدر یست  سالگیاما ما انسانها   معموال پس از ب      

ا یگذشته خود باشد ، متفاوت با آنها و  یم که ممکن است  مکمل آموخته هایکنیکسب م یدیجد
نده ما را در یت آین چالش ها ، شخصیدر تناقض کامل  با آنها . و نحوه برخورد  ما با ا  یحت

ز ین یرخم . اما بیشوین خود میاز والد یاز ما نسخه برابر اصل ین خواهد کرد . برخییتع یزندگ
ش یرایو ین نسخه هایم  و البته همیشویل میتبد  یافته ایر ییش کرده وبه  نسخه تغیرایخود را و

http://www.mozaffarshariaty.com/jong%20e%20sokhan.htm


ن صورت ما یر ایشده هستند که موجب باال رفتن بشر از نرده بان تمدن شده اند . چرا که در غ
م . و یکردیم یش خود زندگیونها سال پیلیقا مانند اجداد هزاران و میوانات دقیر حیز چون ساین

ش کرد  و تنها و یرایر داده و وییرون تغیتوان از بیز  نمیچکس را نیچکس و مطلقا هیالبته  ه
 ن امر اقدام کند . یتواند از درون به ایتنها خود انسان م

 
 

 
ابد  .    یقت را بیتوان به او کمک کرد تا خود حقیآموخت ، اما  م یتوان به کسیز را نمیچ چیه

 له یگال
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 کنند ؟یمداشته و چگونه عمل   ییها یژگیکدام است و اهل علم و دانش  چه و یروش علم 
 
به همه  د آنها نسبتیو شک و ترد یاهل دانش را پرسشگر یژگین وین و مهمترید بتوان اولیشا
منان  چرا مو  یژگیدرست نقطه مقابل و یعنیرد .یگیدانست که مورد توجه آنها قرار م ییزهایچ

در جهان   ،باشد . اما برعکس آن یگر مومن نمید کند دیباور خود ترد  یکه در درست یمومنکه 
رسند که ب یکه به مستنداتیستند و در صورتین یزیچ چیه  یدانستن قطع یعلم  دانشمندان مدع

ن پاسخ همه گذارند . اما  در جهان باورها ، مومنایشان را باطل کند آن را کنار م ینظر قبل
ا  یخدا ( و  ) یر مادیر قابل دسترس غیت تمام   و به استناد  منابع غیا  را با   قاطعپرسش ه

درست خطاب کرد آنها  را نا یتوان روزیگر   نمیکه د یکنند . استنادیان میامبران ( بی) پ یماد
د یت و خورشن صاف اسیامبر او گفته شود  زمیا پیاز طرف خداوند خالق جهان  و  ی. چرا که وقت

ف ، و  ن گرد است  ونه صایکه مشخص شود که  زم یچرخند ، قطعا وقتیو ستاره ها گرد آن م
 یایدن خودشان یعالم هم برا ید بر گرد آن و  ستاره هایچرخد و نه خورشید میبه دور خورش

ن  دچار ن کجاست که بخواهند دورش بچرخند ، مومنایدانند زمیدارند و اصال نم یجداگانه ا
الق جهان خخ خلقت جهان ،در کتاب آورده شده از جانب یتار یا وقتیشوند  . و یم یمشکل بزرگ
ن یه در اکا حرف را پس گرفت  ید یبا یشود . ناچار روزی، پنج هزار سال  عنوان م ) تورات (

سال بوده  ونیلیشد  منظور از هر سال سه م ید مدعیا بایزد  ،  و یریز به هم میصورت  همه چ
 د و به عواقب  رنسانس تن داد   . یغ کشیه علم تیعل ا  بریاست  و 

 
 یالدیم 17تا  14 یصد ساله قرنهایس  یاسیو س ی، اجتماع ی، ادب ی، هنر ی) رنسانس  به مجموعه  تحوالت  علم

ست  ین نن مرکز جهاینشان داد که زم  یک لهستانی، کوپرنیالدیم  16شود  .  از جمله در قرن یدر اروپا گفته م

ر  با در  تناقض آشکا یشد قرار دارد . امریکه آن زمان همه جهان تصور م ید در مرکز منظومه شمسیخورش بلکه

وسط تو گسترش  انتشار آن  ییاروپا یسا ،  سپس ترجمه کتاب تورات به زبان هایکل  یمتن کتاب مقدس و  ادعا

ا  فراهم کران و دانشمندان در سراسر اروپگر متفیق  در مطالب آن  را توسط  دیصنعت  نوظهور چاپ ،  امکان تحق

ر شد کشف شده در  جهان  منج یخیو تار یات علمین  مطالب تورات با واقعیب یشتریکرد که به کشف  تناقضات ب

ذهب سه قرن ، منجر به  سقوط قدرت م یدر اروپا  در ط یاسیو س ی، فرهنگ ین تحوالت علمیو   مجموع  همه ا

 شد .  (  یو اجتماع  یقدرت مراکز علم شیسا  و افزایو نفوذ کل

 



د یاژه ها باست ،که همه وین یر، خبریاما در جهان علم  نه تنها از رمز و اشاره  و تفس  
ز درخت جدا اکه  یبیاز جمله  " چرا س ییپاسخ  پرسش ها یق داشته باشند .  وبرایف دقیتعر

 شود .یاستفاده م یرود ؟ " از روش علمیافتد و به هوا نم ین میشود،به زمیم
 
 
 
 
 
 

 :  یروش علم 
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وجود  افتد دو پاسخ ین میب از درخت بر زمین پرسش که چرا سیوتون در پاسخ ایدر زمان ن

ب هم ید سگردیز به اصل خود باز میگر آنکه  چون هر چین است .  و دیداشت .   اراده خدا چن
رود ؟!     یمگردد . اما پس چرا بخار آب به هوا ین باز میرها شود به زم ن است چونیکه از زم

ش یآزما و سپس  با یپله اول تفکر علم یعنین پاسخها شک کرد . یا یوتون   به هر دویاما ن
ر داد . ییغت را تیخ بشریر تاریافت و مسیرفت تا سرانجام آن را  یگریق پاسخ دیبه دنبال تحق

 وتون اشاره خواهد شد .ین نیوانبه ق یدر بخش پاورق
 

 :یریابطال پذ
 
ه یرضفک ی  یعنیه ها  است . ینظر یریگر  جهان علم ابطال پذید یها یژگین ویاز مهمتر  

ف و یش تعریبرا ه از همان ابتدایط باطل شدن نظریشرا یعنیر باشد . ید بتواند ابطال پذیبا یعلم
ده بشود ید یزید مشخص شود که اگر فالن  چیبا از همان ابتدا  یمشخص شده باشد  . به عبارت

ه نشود . در نظر گرفت یه علمیک فرضیدر  یزین چیه باطل خواهد شد .  اگر چنین نظریگر اید
 قلمداد خواهد شد .  یر علمیه اساسا غیآن فرض

 
 : یریتکرار پذ



 
ز ین نجها نیاز ا یو در هر نقطه ا یجه توسط هر شخصیش و کسب همان نتیامکان تکرار آزما

ند در هر نقطه د بتوایرا هر کس با یکیزین فیر قوانیا سایگر علم است . قانون جاذبه و ید یژگیو
را  یقیحقتن یجه را بدست آورد .  البته ممکن است همه امکان چنیجهان تکرار کرده و همان نت

ه هر حال هر بما معتبر اعتماد کنند . ا یک موسسه علمیج ارائه شده از ینداشته باشند و به نتا
 ز بدست آورد . یج را نیشات  همان نتاید قادر باشد در صورت تکرار آزمایبا یکس
 

ن علم  شک متفاوت است  . در جها یق و استنتاج پاسخ  بکلیاما در جهان باورها  ،  روش تحق
و سقوط ن کار اید  پایکه  در جهان باورها  شک و تردید  اساس  و آغاز کار است . در حالیو ترد

ش یا آزمایده و که نتوان آن را تجربه و مشاه یزیمان  خواهد بود .  در جهان علم  چیاز مرتبه ا
است که  ییازهیخواهد بود . اما  جهان باورها بر اساس اعتقاد راسخ  به وجود  چ یمعنیکرد  ب

 یساساک اصل ی یریش نباشند . در جهان علم ابطال پذیممکن است هرگز قابل تجربه و آزما
ن ،  یهمچن  ف و در نظر گرفته شده باشد .یآن تعر یه برایک نظریط ابطال ید شرایبا یعنیاست 
ه ین فرضافت شود  آیجه  نادرست یک نتیش درست اگر تنها و تنها یارد آزمایلیک میان یدر م
هزاران  ستند ور هی، اساسا  ابطال ناپذ یشود . اما در جهان باورها ، اصول اعتقادیباطل م یعلم

نقض  یلمع  نیقوانک  باور نخواهد شد . و البته در جهان علم یز باعث ابطال یمورد نادرست ن
اسناد  و  ح داده خواهد شد .  در جهان علمیح توضینده به تشریآ یستند که در بخشهاین یشدن

بود . اما واهد ل وقوع آن  امر نخی، دل یت دارند  و شهادت دادن افراد بر وقوع  امریمدارک اهم
رد یصورت گ زیک حلقه بسته  نیدر  یگران حتید یده هایدر جهان باورها استشهاد  به گفتار و د

   B  و      Bرا  یدرست است ز  A شود . از نظر علم  ،جمله یل محسوب می، از جمله دال
 ه هرک حلقه بستیرا در یو نادرست است .ز یر منطقیکامال غ یجمله ا   Aرا یدرست است ز

اما  خودش شهادت بدهد . یخودش برا یشده اند .  درست مانند آنکه شخص یگریل دیک ،دلی
  2+2ه کد یریاگر نپذ یچ  عالمیست  .   و سرانجام در جهان علم  هین نیدرجهان باورها چن

رض عل برابر است با حاصلضرب طول آن در یک مستطید که مساحت یریا نپذیشود و یچهار م
رود . یو م خنددیکند . به شما مید به مجازات نمیا  شما را تهدین نشده و یگآن ، از شما خشم

ن  علم که تنها ن  در جهاید !   همچنیتوان دین رفتار را در جهان باورها و در مومنان  نمیاما ا
ادله   یآور شتر از آنکه درجمعیرا نابود کند ،دانشمندان  ب یه ایتواند نظریک مورد خالف می

را باطل کند و به  ه اویتواند نظریگردند  که میم یلیه  خود  تالش کنند   به  دنبال دالیاثبات نظر
که ید . در حالباشیه خود میدن  نظر مخالفان نظریشتر از نظر موافقان  ، مشتاب  شنیل بین دلیهم

ها کردن آن  شود و نه قانعیدر جهان باورها ، تمام تالش مومنان  صرف ساکت کردن  مخالفان  م
ح یجمانشان  ، تریاز خطر سست شدن ا یریجلو گ یروان باورها برای. ضمن آنکه اساسا  پ

 ز نشوند .   ین  برقرار نکرده وارد   بحث و گفتگو با آنها یر همفکران خود ارتباطیدهند  با غیم
 
 حاکم بر جهان : یکیزین فیر قابل نقض بودن قوانیغ
 

م  به صورت مشترک در باره اش سخن یتوانیم و میاسشنیکه ما م یعتین طبیدر چهار چوب هم
ک  که یزیوجود دارد به نام ف یم ، دانشیش را  تجربه کنیده هایکسان پدیگفته و  به صورت 
کند .  یآنها رفتار م یما بر مبنا ریو تجربه پذ یمادن جهان  یاست که ا ینیکارش شناخت قوان

ن یبه عنوان نقض شدن قوان یزین دانش چی. در ا یماد یده هایرخ دادن پد یچگونگ  یبه عبارت
ن یندارد ، و چن یو مفهوم یعمر جهان  معن یک بار  و در تمامیفقط و فقط  یبرا یحت  یکیزیف



 یو علم یمحاسبات مهندس یدهد . تمامیگر اعتبار خود را به عنوان قانون از دست مید یزیچ
ن اصل یا یبر مبنا یعلم یشاخه ها یحاصل از آن ، در همه  یفناور یدستاوردها یو تمام

ک مورد ی یبرا یک  محال است  قانون جاذبه نقض شود حتیزیرد  . از نظر دانش فیگیصورت م
مگر کند  الزاما محکوم به خرد شدن بدنش خواهد بود   یسقوط م یساختمان یکه از باال ی. فرد

ک یا یک چتر نجات و یمثال    مانع آن شوند  یگرید یکیزیف یروهایو ن یکیزین فیآنکه قوان
 یاز باال ین اگر فردیدر خالف جهت سقوطش .   بنابرا ییرویا هر نیاز هوا و  یانیا جریتور و 

 یشوند  اما  برایکدانان  هم متعجب میزیش خرد نشد  ، فیسقوط کرد و  استخوانها یساختمان
د که  منشاء یداشته باش روند ، توجهیم ین  جهانیهم  یکیزیافتن علتش   به سراغ عوامل فی

رستانها و یک دبیزیشد ،  اکنون در کتب فیعه تصور میاز آنچه در گذشته ماوراء الطب یاریبس
ک یگر ،  ید  ییکه در سویشوند .  در حالیس میتدر یکیزین فیما و به عنوان قوان یدانشگاهها
ن یو اهان جستجو کند .  ن جیا یکیزین فیقوان یتواند علت را در ماورایم یا مذهبی یباور فلسف

ا کدام بهتر؟  موضوع سخن من نبوده و نخواهد ی. کدام درست است و  تفاوت ماجراست یهمه 
 یگرید یا شاخه یو  یست شناسیا زیدر مورد نجوم  یعلم یدئویا ویک نوشته یبود .  من در 
ن حوزه یکه در ا یک معلم و  خبرنگار علوم  به عالقمندان دانشی،  به عنوان  یاز علوم تجرب

کنند یل میتحص یست شناسیک و زیزیر فیغ  یا در رشته هایندارند و  یا اساسا  اطالعاتیها 
ن و بس . ین است . همینظرش در باره فالن مورد ا  یست شناسیا زیک یزیم که  علم فیگویم
 یو مذهب ی، به منابع فلسف یا مذهبیو  ید در بعد فلسفیاست عالقمندان و پژوهشگران با یهیبد

 مراجعه کنند .  

نوز کشف هوجود دارد که  یادیت زینهایب یک اهل دانش ، اسرار و معماهایدر هر حال از نظر 
کوفه شگر از کنارش یشود دهها راز دیز که گشوده مین ینشده اند و در جهان دانش هر راز

عت  یه ماوراِ طببمعتقد  کدانان یزین است .  اما اختالف فیز همیت  دانش نیو جذاب ییبایزند و زیم
در  یبه خالق کدانان معتقدیزین فین است که ایه ایکدانان  معتقد به ماوراء الطبیزیر فی، با غ
آن   یده از ارا ین جهان را ناشیا یکیزین فیر قابل نقض بودن قوانیعت ،  غین طبیا یماورا

 یا هر نامیو   عه ، خالقیالطب ضمن باور به آن ماوراء یعنیدانند . یا خالق میو  ییماورا یروین
ابل نقض قر ینش ،     همچنان به غیم ،به عنوان عامل خلقت جهان و قوانیش قائل باشیکه برا

ک فرو یزیفن صورت ساختار دانش یر ایآن هم  باور دارند ، چرا که در غ یکیزین فیبودن قوان
ل یا هر دلی و یب سفارش ، پارتبر حس ین اجتماعیده گرفته شدن قوانیخت .  اگر با نادیخواهد ر

کدان هم یزیک فیش بمانند ، از یآن جامعه سر جا ید که  ستونهای، انتظار دار یمصلحت یو حت
نداشته  یعت مشکلیطب یکیزین فیدر قوان یباز یکردن و پارت ید با سفارشیانتظار داشته باش

 ن :یباشد !   بنابرا

 

ا توسل به  دعا و  یعت  ، و یطب یته شده ن شناخیمعجزه  به مفهوم نقض قوان  یواژه 
  یدرباورها  یمهم  ین ،که  ستونهاین قوانیبر خالف ا یرخ دادن امر یبرا  ییماورا یروهاین

ار مانوس تر یخود با آنها بس یروزانه  یما در طول زندگ یدارند  ،و همه   یو  مذهب یفلسف
م  یبده یآنها نظر یا نادرستی یمورد درست م دری، بدون آنکه بخواه یکیزین فیم تا با قوانیهست
!  ماندینم یباق یگر قدرت محاسبه ایرا دیزداشته باشند  ،  ییک جایزیتوانند در دانش  فی، نم

ک قانون ، همان یت اثر یا هدایکنترل و  یعت ، براین  طبیگرهمین دیاگرچه  استفاده از قوان
ما امروزه   یشود  و همه یاد می یاوردانش و فن یاست که از آن به عنوان معجزه  یزیچ



ژه در ینده  بویشتر آنها در آیب یکاربردها یآن را استفاده کرده و در آرزو یکاربردها یبرخ
 م .یز هستیو سالمت خود ن یبخش پزشک

ر یف  غیعرتن اهل علم و اهل فلسفه و مذهب ،  یموجود ب یسوء تفاهمها یل همه یاحتماال دل
م ، اما یکنیوضع م ینیقوان  یقانون است ! ما در اجتماعات بشر یه مشابه از مفهوم  واژ

 یو پارت یر و چشم پوشییر قابل  تغیکسان هستند و نه  غیکه نه   همه در برابرش  ینیقوان
 ندارد .    ییک جایزیاز قانون در ف ین مفهومی!، اما  چن  یباز

 

 

 

دالت خود، خدا که خدا باور هستند ، در معا آنها  یل است که  دانشمندان ، حتین دلیدرست به هم
 کنند .یاو کار م یاز اراده  یر قابل نقض ناشین غیرا حذف کرده و فقط با قوان

 
 د :یز توجه کنین چند مثال نیبه ا

 
 

 از شما  یضد . قایرویم یکند . نزد قاضید و او انکار میطلب دار ید شما از فردیفرض کن
رد بدهکار فد که هم شما و هم ید  خدا .  فرض کنیپاسخ دهد ؟ و شما یدار یپرسد شاهدیم

ست یاثبات ن شما قابل ینجا ادعاید . اما در ایکامال خدا شناس هم باش یبه شما و هم قاض
عادله خارج آنها را   از م یسوگند خوردنها ین دعوا  و حتیطرف ید خدا شناسیبا یو قاض

ماجرا  واهد  بود . اگر چه هر سه طرفن صورت  قادر به حل موضوع نخیر ایکند  در غ
 بدانند   . ین را هر سه طرف ماجرا هم بخوبیخدا باور هم باشند  و ا

 
 

 د درست و برنامه یقطعات آن با یخ برود   همه یا مریقرار است به ماه  یموشک یوقت
از موشک را حذف کرد و دعا کرد  یتوان بخشیشده ساخته  و کار کنند . مطلقا نم یزیر

  ینه یک سفیبدون آن موشک به  فضا رفته و به هدف مورد نظر خود برسد .  که
خ  تنها با چند متر سرعت اضافه هنگام یمر یپرتاب شده به سو یارد دالریلین میچند

اگر بخش (   دینیرا بب خ نوردیمراحل سفر مر یدئویو.) رود .یان میخ از مینشستن بر مر
 یچ دانشمندینان نباشد ، هیا از کارکرد آن اطمینه آماده نشده باشد و یکاهش سرعت سف

باشد ،  هرگز با اتکا به دعا و درخواست  یمذهب ی،هر اندازه هم  که معتقد به  خدا و فرد
ن کار یانجام ا ییبدون توانا ینه یخ ، سفینه بر سطح مرینشاندن آرام سف یاز خدا برا

عه یاز ماواء الطب یا هرعاملیز هرگز خدا یفرستد . و در صورت سقوط آن نیا به هوا نمر
ر یاز تاث یا حوادث ناشیافتن اشتباهات خود و یداند  بلکه به دنبال یل نمیرا  در آن دخ

 ین همان  مفهوم حذف خدا از معادالت علمیگردد . و ایم ین جهانیهم یده هایر پدیسا
 است  .

 
 
 

http://www.aparat.com/v/qR54t


 که محال  دیدانید میآشنا باش  یوتریمشابه کامپ یا برنامه هایپ با برنامه ورد یااگر با ت

 یرابد یا باید .  چرا که ید با هم بزنین را بتوانیا چپ چین و یاست دو دکمه راست  چ

 ،   B  ،  I یا وسط .  اما دکمه هایا راست و ید یک حرف در سمت چپ باشینوشتن 

 U  وشته ن یوتریک  کتاب کامپید که دریا خوانده اید .  آیر دهد با هم فشایتوانیرا  م

شما  ا خودیتوان با هم زد  مگر  آنکه خدا بخواهد ! و ین دو دکمه را نمیشده باشد . ا

 یردفبرنامه ورد را به  یا امکان دارد وقتید آیهم به خدا باش یار معتقدیاگر فرد بس

 ؟!د یرا بکار ببر ین جمله اید  چنیدهیح  میتوض

 

 یشدر جواب پرس  یصورت گرفته است که پرسشگر یوقت یبا همه اکتشافات علمیتقر 
ن   آ یو چگونگ یین پاسخ که  کار خداست قانع نشده و به کشف  چرای، تنها به ا

ارات  یسله دانشمندان متوجه شده بودند که حرکات یاقدام کرده است .  در زمان گال
ور ن امر جیچرخند  با این میشد بر گرد زمیکه در آن زمان تصور م یمنظومه شمس

ه یولار   یدر خالف مس یریمس یاره ایس یکردند که گاهیرا مشاهده مید زیآ یدر نم
همه  یت براین وضعیرسد  (   . ایبه نظر م ین امریکرد ) البته در ظاهر چنیم یط

خواست  اننگونه حرکت در آسمین بود که ایآن داشتند ا یکه برا یب بود اما پاسخیعج
کنند یکت منگونه در آسمان حریارات  به اراده خداوند ایو اراده خداوند است و لذا س

ن یا از اردر واقع خدا  یعنیده گرفت) ین سخن را نادیبه نام کپلر ا ی. اما دانشمند
داد   د قرارین ،خورشیزم یرا به جا یحذف کرد(   و مرکز منظومه شمس یمعادله علم

ستند هات آشنا یاضیکه با ر یز آب در آمد و مسئله حل شد . کسانز درست ایو همه چ
نه بکار نگویا یید روشهایز  ناچار باین یاضیک معادله ریحل  یبرا یدانند که گاهیم

ا یل و د به مشکیکه هست ید که در تخصصیبرد تا بتوان معادله را حل کرد . تصور کن
را کنار  دن به آنیشیار خداست و اندد کییبگو ید . به سادگیبر خورد کن یبیده عجیپد

د  یباش ممکن است از فکر کردن به دخالت در کار خدا  هم وحشت داشته ید .حتیبگذار
ران ین ایمنکه امروزه در هید کرد  . این مشکل را حل نخواهیچ گاه ایاست که ه یهیبد

وانات یح یه سازیا شبیشود و یها استفاده میماریدرمان ب یبرا یادیبن یاز سلولها
ل قاطع  یشود  دلیص داده میتشخ یکیژنت یشهایت افراد با آزمایا هویشود و یانجام م

ه به آن ک یرفته اند که خداوندیگر پذیز دین یافراد بشدت مذهب  ین امر است که حتیا
ا انجام رن  کشف شده امور جهان ین  قوانینگونه  و با استفاده از همیباور دارند ا

ر مراکز دان و محققان  ینکه دانشجویگر با ایز دین آنها نینابرادهد .و بیداده و م
ندارند  یتتالش کنند مخالف ین جهان هستیق در کشف  قوانیش و تحقیبا آزما  یقاتیتحق

ت یاما در نها ن معادالت حذف کردهیرفته اند که خداوند را در ایز پذی. در واقع  آنان ن
 نگونه عمل کردن بدانند . یا از اراده خداوند بر یهمه امور را  ناش

 

 

  تواند باشد  یست و نمیبرابر  ن   912  123 8456  با عدد    912  123 7456  عدد

کنند  ین حسابها هرگز اشتباه نمیکنند و ماشیما درست  کار م یل  تلفن هاین دلیو به هم

دد برابر ن دو عیا  ید که روزید تصور کنیتوانیا مید که آین موضوع فکر کنی.   به ا

شود به یان میب   یدر بحث صفات خدا  ، استدالل یدر مباحث معارف اسالم   شوند  ؟!

که مطابق منطق در  یامور یعنیح داده خواهد شد ( یتوض ی) در پاورق ینام محال ذات

اگرچه به کمک قدرت ذهن و   ین علمیذات محال هستند .  در جهان علم اصول و قوان



ش یستند بلکه به آزماین یند اما تنها به منطق انسان  متکشویکشف م یمنطق انسان

تواند  هم  یک لحظه  نمیز در یک چی   کرد ! یمهستند .  منطق انسان حکم   یمتک

ن یش ،تجربه و محاسبات  نشان داد که بر خالف ایباشد و هم نباشد ! اما آزما ییجا

ن هم با یذهن آلبرت انشتوجود دارد !   یزین چیمنطق  ذهن همه ما انسانها  ،  چن

شگاه اثبات شد . و اکنون از ین امر در آزماین موضوع اشکال داشت . اما ایرش ایپذ

 ینده از حدیآ  یکیزات الکترونید است  .   تجهیک جدیزیات علم فیهیاصول و بد

ن مسئله  یبتواند ا یتوانند ساخته شوند مگر آنکه فناوریعتر نمیکوچکتر و سر

که  یکنون یکیزات الکترونیرد .  تجهیمحاسبات خود در نظر بگ را در یکوانتوم

دهد و آنها را مطابق یم یک انگشت جایبه اندازه  یستور را در سطحیاردها ترانزیلیم

بزرگ قرار دارند ! اما   یلیاء خیکند . هنوز در جهان اشیمشخص به هم وصل م یطرح

م شد .  یه  جهان کوانتوم وارد خواهم ،  به محدودین جلو تر برویاگر قرار باشد   از ا

ک الکترون  را با دقت یتوان محل یگر نمیکه د یزها و الکترونها . جهانیبه  جهان ر

بخش دوم از نجا باشد و هم نباشد !  ) یک لحظه هم ایتواند در یمشخص کرد چرا که م

ن در جهان ید (  .   بنابراینیدر باره  جهان کوانتوم را بب به زبان ساده یسهان شنایک

ش فرض یبر خالف منطق پ یرا حت یزیکه  چ  یرانه ایت سختگین وضعیعلم  با چن

.  بروند یامده اند که به بادین ین آن به بادیقوانرد ، یپذیم یل اثبات تجربیخود  ، به دل

باشند  . مطابق  قانون اول آن  یک مینامین ترمودیانک ، قویزین مهم  فیاز قوان یکی

ن اگر هر جا و به هر یکند .   بنابرایر نمییجهان ثابت بوده و تغ یزان کل ماده و انژیم

ست ین یزیان چین میاضافه شده است . و در ا یگریکم شود  ، الزاما به د یکیل از یدل

لو گرم یک کیدهد .  یح میرا توضاست که بمب اتم  یتین همان واقعیشود . ایب نمیو غ

ار ین کشف کرد  معادل عدد بسیکه انشت ین بمب مطابق رابطه ایوم در ایماده اوران

کند . اگر یرا نابود م یآزاد شود شهر یاست  که وقت یاز انرژ یار بزرگیار بسیبس

ا در ر یزان انرژین مید همید  بایوم را بسازیلو گرم اورانیک کین ید دوباره  همیبخواه

که در  یماده و انرژ  یعنید . یده یوم جایلو گرم ماده به نام  اورانیک کین یقالب ا

شود . بلکه فقط یشوند و نابود هم نمیگر خلق نمیند  خلقت جهان خلق شده اند ، دیفرا

 یکیزیهمه فعل و انفعاالت ف ین قانون ، مبنایل شوند .   ایگر تبدیکدیتوانند به یو فقط م

ن ید که مشمول ایدا کنید پیتوانیدر جهان نم ییایمیچ فعل و انفال شیاست . ه ییایمیو ش

که در  یید گرفته تا همه واکنشهایدر اس یخ آهنیک قطعه میقانون نباشد از انداختن 

 یعنیده گرفتن آن یشوند . نقض و نادیکه ساخته م یشود و داروها و موادیبدن انجام م

ک مولد یده است که یبه ذهنتان رس یال شما هم گاه.   احتما یمیشدن دانش ش یمتالش

چرخد  ، مولد برق را یموتور م یکه  وقت یک موتور،  طورید به یبرق را وصل کن

ک یجه ید شده دوباره موتور را بچرخاند و  در نتید کند و برق تولیبچرخاند و برق تول

ان  را حل کند!  جه یاز به سوخت  مشکل انرژیساخته شود که  بدون ن  یموتور دائم

ا قانون اول یرا یک محال است .  زینامین ترمو دیمطابق قوان یزین چیاما ساخت چن

به نام  یزین در جهان علم چیا قانون دوم آن . بنابرایشود و یک مانع آن مینامیترمو د

ک پله  یل که ذاتا و عقال  محال باشند ،  بلکه ین لیندارد ،  نه به ا ین معنینقض قوان

هم   یخچال و کولر گازین اثبات کرده است . یل که تجربه چنین دلیتر از آن و  به اباال

مت یخچال به قیدرون  ین سر د شدن فضایکنند . بنابراین کار مین قوانیبا توجه به ا

 یک  کولر گازیشود . ویرون و پشت  آن تمام میتصب شده در ب یگرم شدن لوله ها

کند .         یرون خانه را گرم میب یکند ،  که فضایه خنک مز اتاق شما را به همان اندازین

https://www.youtube.com/watch?v=u-t1lrRJHQ4
https://www.youtube.com/watch?v=u-t1lrRJHQ4
https://www.youtube.com/watch?v=u-t1lrRJHQ4


م که یمفهوم ندارند .  اما توجه داشته باش نیقوانپس  در جهان علم صحبت از نقض 

قطعا اثبات نشده است  ه هنوزیک نظریمتفاوت است .   یکیزیف هینظربا   یکیزیقانون ف

ه یگذارد مانند نظریار ما میده در اختیک پدیحات را در مورد ین توضیو فعال بهتر

ا ین آن شود و یگزیجا یه بهتریکه نظریمهبانگ  در مورد خلقت جهان . و  تا زمان

کار دانشمندان قرار دارد . اما  یه مبنایخالف آن را ثابت نکرده  باشد  آن نظر یشیآزما

شود یت گفته نمین  هنوز قانون  نسبیت انشتینسب ید . حتیآ یان قانون به حساب نمهمچن

د کرده ییهم صحت آن را تا یادیز یشهایاما هنوز خالف آن هم  تجربه نشده و آزما

 یحت یه  از نظر فنین نظریه در زمان اعالم این نظریا یها ینیش بیاز پ یاست . برخ

از جمله  یقیشرفت کرد ، ابزار دقیپ  یکم کم  فناورز  نبودند . اما یش نیقابل آزما

ب داده یت ترتینسب یه یفرض یبررس  یبرا ییشهایساخته شدند و آزما یاتم یساعتها

روز به در آمده است  . یز همواره پیرون آمد  و تا کنون نیروز بیه از آنها پیشد  و نظر

کنند از نوع مشابه یا حرکت ممیکه در هواپ ییکرد که  ساعتهایم ینیش بیه پین نظری) ا

 یب تنها وقتیر متعارف و عجیغ ینیش بین پیکنند ! این کند تر کار میزم یآنها در رو

ساخته شدند و  توانستند دو  یاتم یرد که ساعتهایش قرار بگیآزما یتوانست در بوته 

ما  یدر هواپ یگرین و دیدر زم یکیق و کامال مشابه را  همزمان یار دقیبس یساعت اتم

ر حرکت یکرد مسیم ینیش بیه پین نظریا ایش کنند . یه را آزمایقرار داده و  صحت نظر

 یهم وقت ینیش بین پین خم شود . ایک جرم سنگیپرتو  نور در اثر عبور از کنار 

ک ینور ستارگان نزد ییجابجا ید گرفتگیش شد که توانستند در هنگام خورشیآزما

است ،عمال محاسبه  ید که ستاره پر جرمیر خورشد را در هنگام عبور از کنایخورش

ت  یا سرعت و وضعیت بود .   و یه نسبینظر ینیش بیزان آن درست برابر با پیکنند که م

قا با ید دقید (  به دور خورشین  ستاره به خورشیکتریاره عطارد ) نزدیچرخش س

ت یبود که نسب ینزایزان اختالف درست برابر با میداد ، اما میوتون وفق نمین نیقوان

 ت به زبان ساده (  . یشتر در نسبیکرد .  )اطالعات بیم ینیش بیپ
 

 

 به صورت خالصه :  یبه عبارت

 
 کدان  خدا باوریزیف

ا ، مجهان  یاست که در ورا یخالق یاز اراده  یناش ر قابل نقض آن ،یغ یکیزین فین  جهان و قوانیا یهست

ما محاط است و  را  او بریم   زیم داشته باشیتوانیاز آن نم یچگونه اطالعیا هاما محاط بر آن قرار دارد  . اما م

 نه  ما بر او .

 

 یها یژه گیازو یچ سخنین آن ، هیجهان و قوان یبرا یرش خالقین سطح ، با وجود پذیدگاه و تا این دیدر ا 

جلوتر  ه از مبحث خدا و خالقست . مگر آنگیگر مطرح نید ین خلقت  و چون و چراهایآن خالق ،  هدف او از ا

آن  یز سوا ییبه عنوان  واسطه ها یامبرانیل  باور به  پیم  که به دلیوارد شو  یین هاید یآمده و به حوزه 

ساسا وارد ان ایاد یستند و برخین نیان چنیاد یهمه دهند ) یم ییز گزارشهاین موضوعات نیا یخالق ،  در باره 
ان یاد یژه یباحث ومن گونه یقا و  هندوستان  . و این ، ژاپن ، آفریچ  یان نواحینند ادنگونه مقوله ها نشده اند مایا

د یتاک ن امور همانطور که بارهایباشد . که بحث در ایت و اسالم میحیت ، مسیهودین بزرگ یسه د یعنی یسام
ده یپد ینه یبود در زم است که دانش محق خواهد یهیباشد . و البته بدیت من میصالح یطه یکرده ام خارج از ح

داشته باشد    یقادا  انتیخود ،  نظر موافق و  یافته هایان ، بر اساس ین ادیان شده در ایب   ینجهانیو ا یماد  یها
ارج خز ین علم  و مذهب در چند قرن گذشته  بوده است  که بحث آن نیب یشگیز  چالش  همین موضوع نی. که ا

  ن مورد وجود دارد. یق و مطالعه در ایتحق یبرا یاریو منابع بسباشد ین نوشته میاز چهار چوب ا
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 کدان خدا نا باوریزیف

ز است که هنو یگریا هر عامل دیاز تصادف و  یناش ر قابل نقض آن ،یغ یکیزین فین جهان و قوانیا یهست

 م .یبدان ید روزیم  اما شایدانینم

 

ن یقوان ر قابل نقض بودنیند  در غیگویک سخن میزیف یل آنکه در حوزه یم که هر دو ، به دلینیبیو م

وارم دین امیشود . بنابرایم یمعن یک بیزیر آن صورت فیرا در غیباشند . زیجهان هم نظر م یکیزیف

توانند در یمز  نیکدانان خدا باور  نیزیژه فیدانشمندان و بو یم که چرا حتیاکنون دست کم درک کرده باش

ز وارد یود نن باور را در محاسبات خیباور داشته باشند و ا یلین آن به هر دلیک به نقض قوانیزیجهان ف

 کنند . 

 

 
 ر کنند ؟ییتغ یشناخته شده امروز یاصول علم یست روزیا ممکن نیآ

 
ن پرسش یک "  . پاسخ علم به ایزیم "اصول فییگویم  و میبریواژه " اصول"  را بکار م یوقت
م ییا بهتر است بگویرفته شده اند و یک و علم پذیزین اصل در فآنچه به عنوا  یعنیاست .  یمنف

قرار باشد  کمر علم امروز را بشکند  که تا  یستند  مگر آنکه اتفاقیر نییشده اند ،  قابل تغ اثبات
 یداخل یایمجموع زوا  یست روزیا ممکن نیم آینکه بپرسین نشده است . درست مثل ایکنون چن

ز چهارده   بشود  یسه مم یبه جا یا عدد پیشتر شود  ؟ و یدرجه ب 180صاف از  یمثال بر سطح

رفته یاصول پذ ید روزیم شاییست که فقط با حرکت زبان بگوینگونه نین  ایا پنج ؟  بنابرایچهار  
زد که آن داستان یم   فرو بریشناسیکه م یعوض شوند  مگر آنکه ساختار علم  یعلم یشده 

ده که ما  و جهان ما ین عقیم در انتظارش هستند . درست مانند اه یاست  که البته برخ یگرید
عده  یوتر هایکامپ یبر رو یانهایرا یک بازیجز  یزیم و چیندار یدر واقع اساسا وجود خارج

ز یم  چون همه چیهم باش یزید نگران چیگر نباین صورت  دیم و البته در ایستیمافوب  خود ن یا
از  یکیک خواب نخواهد بود  . یا یشده   یزیشده و برنامه رن ییاز قبل تع یک بازیش از یب

دانم  یرسم  چون  میک کوه می یدر خواب مثال به باال یگفت  وقتیبستگان من که روانش شاد ،  م
ن داستان یشود ! اما از اینم  چه مین  که ببییپرم  پایال راحت مین  با خیکه در خواب هستم بنابرا

کشف شده  یکیزین  فیم ، قوانیکنیکه ما احساس و تجربه اش م یر جهانم فعال دیکه بگذر یلیتخ
چ یکوانتوم  و ......  همه و همه تا کنون در ه یایت دنیت ، عدم قطعیاز جمله ،جاذبه ، نسب

به نام تلفن همراه هوشمند  ییبا شکست روبرو نشده اند و اگر ما اکنون صفحه جادو یشیآزما
تواند به یساخته علم و دانش ،م یین دستگاه جادویاب ایت یموقع  م و اگر سامانهیدر دست دار

ل است  ین دلینشان دهد تنها  به ا یت ما را در هر محلیکار کند و  با دقت چند متر ، موقع یدرست
علم و    یبا یشتر کتاب زیاطالعات ب یکنند .)   برایک  درست عمل میزین  فین قوانیکه ا

 د  . (یرا   بخوان  ینابخرد
 

 
، زیرا روزي ممكن است عوض شود  شبه دانشمندان میگویند چهار چوب علمي حاال را میتوان نادیده گرفت

است و بدون  كننده وارد نشده. . . اما  آنها نمیدانند كه آنچه جزو علوم امروز وارد شده بدون دالیل قانع    !
  دالیل خوب هم از آن خارج نمیشود .

   
  یاز کتاب علم و نابخرد  107صفحه 
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ده  ها را  در ین پدیهمه ا  یا علت  اصلیم  بود تا علت العلل  و یت مختار خواهیالبته در نها 

ا یست و را ساخته ا ینن جهایشده چن  یم  که حساب شده  و طراحیهوشمند  بدان یت خالقینها
ر  موافقت  د یبر  نوشتن مطلب یچ قصدین نوشته من  هیم   . در ایبدان یگریز دیعلت را  هر چ

م تا خواننده در ز مطرح نکرده ایخود را ن یدگاه  شخصید یدگاهها ندارم  حتین دیا مخالفت با  ای
ساسا  علم است که نشان دهم ن ایشد   و تنها هدف من ایندین مطالب بیخود به ا یطرف یکمال ب

ال  در مطرح شده در جدول  با 2و  1  یکند و چرا پاسخ به پرسش هایست و چگونه عمل  میچ
از خدا  ینسخ  یات  علمیباشد .) دست کم فعال (  و چرا در محاسبات و نظریطه کار علم  نمیح

صورت  در ید . حتیآ یان نمیبه م یر محاسبات و معادالت علمییبه عنوان عامل موثر بر تغ
 دهند .  ین محاسبات را انجام میکه ا یاعتقاد به خدا توسط دانشمندان

ز هستم  و همانطور که در یخود ن یدگاههاین دیبر ا یدن هر نقد و انتقادیاست آماده شن یهیو بد
ن یهستند  که خوانندگان  ا ییاین هداین انتقادات بهتری" نوشته ام  ا من  یدگاههایدنوشته " 
 نجانب قرار دهند . یار ایتوانند  در اختیمطالب  م

 
 

 یش اصلم به پرسیگردی،باز م یاما  الزم و ضرور یطوالن یه رفتن هاین حاشیاکنون پس از ا
الق جهان ما تواند در مورد خی، م یان شد  و روش علمیکه ب  ییها یژگیا علم با ویآ یعنیخود 

لم وروش ع یها یژگیو ین چهارچوب اصلیبا هم ییا نبود آن  نظر بدهد ؟ اگرچه آشنایو بود و 
خ پرسش اول توان از جهان علم انتظار پاسینم یچ رویدهد که به هیز  نشان میدر باال ن  یعلم

 یعنین آنها یرقتیبان علم ، آنهم دقن مسئله را با زیجدول را داشت. اما مطالعه ادامه مطلب ، ا
 ان خواهد کرد  . یک بیزیعلم ف

 
در جهان علم ، اول چیزي را تعریف میكنند و سپس بر اساس آن سوالي را مطرح میكنند        

.  بنابراین  باید اول تعریفي از این خدایي كه اعتقاد به آن را مورد پرسش  قرار میدهیم مشخص 
آن صحبت  كنیم . چون احتماال دو نفر را در سرتاسر  گیتي پیدا نخواهید كرد كنیم و بعد در مورد 

که اکنون با  ییار من و شمایكه مشخصات خدایي كه باور دارند یكسان باشد .  اما به احتمال بس
که در آن بزرگ شده  یم و در فرهنگیدا  کرده ایگر ارتباط پیکدیبا   ین نوشته به زبان فارسیا
ست  ،  خالق یات او  که مورد بحث ما نیها و خصوص یژگیان از خدا  صرفنظر از وم  منظورمیا

نباشد  چرا که  یگر او را خالقیکه د یباشد .  خالقیم یاره مان و همه جهان هستیخودمان ، س
شود و به یانتها م یک پرسش بین یده و ایآفر یم او را چه کسید بپرسین صورت باز بایدر ا
واجب  یر را بشکند و به خالقین مسیا یم گرفته است در نقطه ایانسانها  تصمل  ذهن  ین دلیهم

ک اصل یاز نباشد و از ازل بوده و تا ابد  باشد را  به عنوان ین یگر او را خالقیالوجود  که د
، و روش برطرف کردن آن   ین نقطه مبهم  از نظر ذهن  آدمیباور داشته باشد . و در مورد  ا

ز در نقطه صفر یست چون  دانشمندان نین یا مذاهب مختلف تفاوتی، فالسفه   ن دانشمندان یب

ارائه نداشته باشند  آن را به  یبرا یده اند ( اگر پاسخیخلقت جهان ) که  البته هنوز بدان نرس
ا هر یعت و یم و چه طبیرفت  چه نام آن را خدا بگذاریخواهند پذ  یش فرض اجباریک پیعنوان 
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ک امروز به عنوان یزیم فینین است که  ببیما  به هر حال  قصد ما فقط و فقط اگر .  ایز  دیچ
 تواند داشته باشد ؟ یم ین جهان چه نظریا  ینده دانش امروز  در باره خالق احتمالینما
 
مشاهده دور شدن همه ستاره ها  یعنیبر انبساط عالم  یهان شناسان  پس از آگاهیم که کیدانیم   

م گرفتند ید (  تصمینیرا بب به زبان ساده  یهان شناسیکگر  ) بخش اول  یگدیو کهکشانها از 
د ید آن را به عقب باز گردانیتوانیلم که میک فیدرست مثل  یعنیحرکت  آن را برعکس کنند . 

ارات...(  که یها  )  کهکشانها ،ستاره ها و سنینکه پس ایآنها هم شروع کردند به محاسبه ا
روز کجا بودند و در یشوند  ، دیط هم از هم دور مین شراینگونه و با اینجا هستند  و ایامروز ا
ن شد که هر ین گروه دانشمندان ایجه کار ایش چطور ؟ و  نتیون سال پیلیک می؟   یطیچه شرا

شود تا سرانجام  محاسبه  یمتراکم تر و داغ تر ما کوچکتر  و یدند دنیچه به عقب تر رفتند،  د
ن عظمت  ین جهان)شامل ماده ،  فضا  و زمان ! ( به ایش ایارد سال پیلیم 14کردند که  در حدود 

ن نقطه یب  قرار داشته است که در ایت عجینهایت داغ و بینهایت کوچک و بینهایب یدر نقطه ا
وجود دارد که  ینجا نکته ایخواهند بود .   اما اک هم پاسخ گو نیزین فیک از قوانیچیگر هید

ک را یک اتاب تاریک  مانند یک جهان تاریست . چرا که ما اکنون در ذهن خود یدرکش آسان ن
ت داغ  و ینهایت  کوچک و بینهایک نقطه بیمثال وسط آن  یم که در نقطه ایریگیدر نظر م

ن چه یرا ساخته است .  خوب  مگر ا یت پر جرم وجود دارد که منفجر شده و جهان هستینهایب
ست .  خداوند یب نیم هست . اما اصال عجیت عظینهایب است ؟! بیش عجیدارد ؟! و کجا یاشکال

نجاست که ما در یب  را آغاز جهان قرار داده است  .  اما اشکال این نقطه عجیدر آن زمان ا
ن رشته  قرار یر ذهن دانشمندان اک و دیزیم که با آنچه در فیاز زمان و فضا دار یذهنمان درک

ک مفهوم ین ( بلکه یت انشتیستند ) نسبیدارد متفاوت است . فضا و زمان   دو مقوله جدا از هم ن
که  دانشمندان  یفضا زمان  ) بدون فاصله  و بدون کلمه  " و " (  و زمان یعنیوسته هستند  یپ
جه  یگردد و در نتیهم زمان را عقب بر م گردانند  در واقع هم فضا ویلم جهان را به عقب بر میف

رسند  در ی(  م13.7ش ) یارد  سال پیلیم 14ب آغاز خلقت جهان در حدود یبه آن نقطه عج یوقت
 یف وجود ندارد !  چه مفهومیتعر یبرا یزیده اند که در خارج از آن چیرس یواقع  به نقطه ا

را  ن مطلبیا یشتر علمیاطالعات ب ی. ) برا یگریز دیبه نام زمان  و چه  فضا و چه هر چ
 یماد ین نقطه یک اساسا در خارج از ایزین  دست کم در حال حاضر از نظر فید (  بنابرایبخوان

  یامور ماد یدانش تجربه  یعنیک یزی(  که فوجود ندارد) نه فضا ! و نه زمان !!   یماد یزی،چ
 بخواهد در باره اش صحبت کند .

 
 
 
 
  

 
 یمنطق فکر یبر مبنا  ی، حت  یبا سطح  دانش کنونک دانان جهان  یزین از نظر فیبنابرا

دانند  ، خالق یاز  مین   یا مسببی، فاعل   یا فعلیده یرخ دادن هر پد یج  ما انسانها که برایرا
ن  ید در خارج از آن بوده و عامل این نقطه بوده باشد . پس بایتواند درداخل خود اینم ن نقطهیا

ک یزیفاز نظر  یزین نقطه هر چینجاست که  در خارج از ایحادثه شده باشد .  اما اشکال ا
نکه بر  واژه سطح دانش یل ایتجربه ، و خارج از موضوع است !  دل یطه یخارج از ح  یکنون

 یدسترس یشتریار بینده به اطالعات بسین است که جهان علم قطعا در آیکنم  ایم دیتاک یامروز

https://www.youtube.com/watch?v=DRQaRgdKupc
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دا یمفهوم پ یگرید یه هایدر  نظر یز روزیگ بنگ نید واژه  قبل از بیدا خواهد کرد .  شایپ
م نوشته یتوانستیکاش م یز با زبان علم   . ایالبته همه ن و،   یگریار دیبس ید هایکند و شا

ر بالش یکنده شده مان را ز یریش یدندانها  یاد دارم در کودکیم ! به یوز بخوانشان را امریها
دادند یآنها قرار م یل شوند که پدر و مادرمان  به جایتبد ییهایم تا صبح به اسباب بازیگذاشتیم

 یز وقتیکرد . اکنون نیر مییدگاهمان نسبت به آن تغی، د یکه تنها با چند سال رشد عقل ی!. امر
دانم یدهها هزار سال قبل را در باره جهان با آنچه خود اکنون در باره آن  م یت انسانهاتصورا

 م داشت .یکنم  قطعا همان احساس را خواهیسه میمقا
 

لر یلد ئبایان شد ، آرچیبه زبان ساده ب یهان شناسیبخش اول ک یهمانطور که در انتها
 د :یگویم     2008-1911نستون   یدانشگاه پر ییکایکدان آمریزیف

 
ر  که اگر در یقدر ناگزبا ، آنیقرار دارد  ، آنقدر ز یار ساده ایده بسینها حتما ایدر پشت تمام ا

" چگونه    م گفتیگر خواهیکدیم ، همه به یابیک هزاره بدان دست یا یک قرن  یک دهه ، ی
 م ؟! "یوده انقدر احمق بین مدت دراز  این باشد و چطور ما در طول ایر از ایتوانست  غیم
  
ه ، یفرض ،مشاهده  یعنی یعلم ین  ، در جهان دانش ،دانشمندان  با اتکا به روشهایبنابرا 

ش ینده پین آیا ی، همچنان به  سو یرید بر  شرط ابطال پذیو با تاک یریجه گیش و نتیآزما
  یموضوع بررس ، یو شناخت و درک ما از دانش تجرب یط کنونیخواهند رفت . و در شرا

 یت بررسینبوده و قابل یک مسئله علمی  یا عدم وجود خدا به عنوان خالق جهان هستیوجود 
 را ندارد.  یک کنونیزیژه علم فیتوسط علم و بو

 

 
 

از آن لذت  یحت افتن پاسخ را دوست دارد وی یت انسانها  اگرچه  تالش برایبا اکثریاما ذهن  تقر
نگونه یردن پاسخ ابدست آو یبرا یگریحمل کند ! لذا  راه دتواند تیز نمیرا ن یجواب یبرد ، اما بیم

ان  باورها   طه علم و تجربه  انتخاب کرده است  و آن فلسفه ، مذهب و جهیخارج از ح یپرسش ها
 ت اهل آن امور است و نه من .  یگر در صالحیباشد . که بحث در آن حوزه ها دیم
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"  به زبان ساده یهان شناسیکان " ین ، همانطور که در پام  یت  به نظر  شخصیاما در نها

 اشاره کردم  :
 

ده ، ما یم ،آرامش بخشیکه با آن آشنا شد یمین جهان عظیکه بتواند به ما در ا یهر فلسفه ا

ار کند ، ر بشر وادیاحترام به حقوق بشر و غرا از دروغ ، جهل و خرافات بر حذر داشته و به 

 د خواهد بود .یبا و مفیک ، زین یفلسفه ا

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DRQaRgdKupc


 

 مظفر شریعتي 

 بعد   یدر سالها ییشهایرایبا و   85ور یشهر

 
 
 
 

 ها : یپاورق
 
دارد  ،لذا  یتحایاز به توضین یا مطالب در متن اصلیواژه ها  ینکه اشاره به برخیبا توجه به ا 

ن مطالب یه اشوند .  اشاره بیان میو به  اختصار تمام ب یر به صورت پاورقیالب زبه ناچار مط
 ساخت .یدور م یذهن خواننده را از موضوع اصل یدر متن اصل

 
  آ

 
 ر ما از جهان :یمغزما  و تفس

 
جهان شناخته  است که تا کنون در ییده هاین  پدیرت آور ترین و حیده تریچیاز پ یکیمغز ما که 

 ینرژا% 20که حدود  یباشد ، مغزیدر حد صفر م یزیهنوز اطالعات ما در مورد آن چم و یا
بتواند  م تاید در خواب و استراحت بگذرانیک سوم عمر خود را بایکند و یبدن ما را مصرف م

ار خارب العاده ین مغز بسیهم یم . آریانجام دهد که هنوز از آنها خبر ندار یین فاصله کارهایدر ا
 که  یلیبه دالستند ،یش نیب یچه ایش بازیز در پاین یامروز یوتر هاین کامپیتر یکه قو دهیچیو پ
 یچ رویبه ه یرخدهد که گاه بیارائه  م یگوناگون یر هایع تفسیم  از وقایدانیرا هنوز نم یاریبس

     .د   ینیدئو ها را ببین ویا جهان ما  تطابق ندارند .  یرونیت بیبا واقع
 

 .5  یدئویو       4 یدئویو        3  یدئویو        2  یدئویو         1  یدئویو

 
،  یی، چشا ییای، بو یی، شنوا یینایمختلف از جمله  ب  یق حس هایدر واقع مغز ما تنها از طر 

اطالعات  .دارند  یز قدرت محدودین حواس نیامون ارتباط دارد   که اریپ یالمسه با جهان ماد
ز آنها را شوند و مغیپردازش م یده ایچیند پین حسها به مغز رفته و در فرایافت شده از ایدر

ما اکنون نخواهد  د ذهنین شایت تفاوت دارد ! بنابرایبا واقع یکه گاه بکل یریکند .  تفاسیر میتفس
زاران سال ه ا ین امروز و یهم یگرید یمسائل را درک کند  اما ذهن انسانها یا  نتواند برخیو 
ز ید به  چیبال است که انسان  نین دلین مسائل را درک کند  . به همیبتواند ا یگر  به سادگید

دست  یبه اعمال نان داشته باشد کهیداند ،  آنقدر اطمیکند که  میا تصور میکند و یکه حس م ییها
 ت باشد .  ر قابل بازگشیگران  غیا دیخود او و  یجه آن برایر صورت اشتباه ،  نتبزند که د

 

 خچه آنها :یک و تاریزین فیقوان یبه برخ  ینگاه

 

مک ز به کیعت را نیطب یده هایپردازد . و پدیعت مین طبیاست که به مطالعه قوان یک دانشیزیف

 دهد . ین شرح مین قوانیهم

https://www.youtube.com/watch?v=hAXm0dIuyug
https://www.youtube.com/watch?v=8gl2JUH_k9o&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=WeHMb3WiPsc
https://www.youtube.com/watch?v=XtorOZ3ob9Y
https://www.youtube.com/watch?v=H_C5x7PXQDQ


ل ق در باره مسائیشوند و کار ابدا با تحقیه میمسائل کوچکتر تجزل بزرگ به یک مسایزیدر ف

ه به رود .  با توجیش میده تر پیچیمسائل پ یج به سویشود و به تدریکوچکتر و آسان تر آغاز م

 که صورت گرفته است   : یمشاهدات

 

 کنند .یر نمییعت در سراسر جهان معتبر بوده و با گذشت زمان تغین طبیقوان

 

 به زبان ساده یهان شناسیبخش اول کد به یتوانیوتون مین نین حرکت  و قوانیع از قواناطال یبرا

 د .ینجوم به زبان ساده مراجعه کن یا   مجموعه یو 

 

 د . یرا مطالعه کن این نوشته ی کوتاهک  ینامین ترمودیدر مورد قوان یاطالعات مختصر یبرا 

 

باشد . که  در مباحث مربوط به باور یه کوانتوم میک مطرح است  نظریزیکه  در ف  یاز مطالب یکی 

نگ یون هاوکیهان شناس معروف  استیژه توسط کیشود ) بویا عدم باور به خدا به آن استناد میو 

 یاز جهان کوانتوم یناش یز هایو تنها در اثرافت و خ یچ کوانتومیهاحتمال  خلقت جهان از  یعنی(  

با   یچ کوانتومین است که  هیشود ایکه معموال بدان توجه نم  یباشد .  اما   نکته مهمیه  میاول

چ یار متفاوت است .  در واقع هیشود   بسیدرک م  یکیزیر فیکه معموال در اذهان غ  یچیه

شتر در یاطالعات ب یباشد .  برایک می  یک و منهایبعالوه  یع جبرمشابه جم  یزیچ یکوانتوم

مه  آن  مراجعه یو  ضم    به زبان ساده یهان شناسیک یدئویبخش دوم  وکوانتوم  به  ینه یزم

 د .یکن

 

 

 

 

 
ل سه یا كنم  چیزي است كه به  دانشجویان سا چیزي كه میخواهم در باره اش با شما صحبت

ایتان توضیح چهار دوره دكتراي فیزیك مي آموزم   . شاید خیال كنید میخواهم آن را طوري بر
نشجویان فیزیك من دهم كه شما بفهمید  ؟  اما نه  . چون شما نمیتوانید آن را بفهمید  ....  دا

 .هم به این سادگي ها نمیتوانند بفهمند . ...
میخواهم كمي در مورد فهمیدن صحبت كنم .  دالیلي مختلفي باعث میشود شما  مقصود یك 
سخنران را نفهمید  ...   یكي اینكه زبانش را بلد نباشید .... یكي دیگر اینكه بخصوص در 

این واژه به جاي فیزیكدان بكار برده شده كه  دقیق تر و منطقي   مورد ما فیزیك پیشه ها  ) 
این است كه گاه كلمه هاي معمولي را به نحو دیگري بكار میبریم  مثال وقتي میگوییم  (   است

كار در فیزیك یعني "  كار " مقصودمان آن كاري كه مردم معموال در ذهن دارند نیست  ) 
(    .... دلیل دیگري كه ممكن است فكر كنید چیزي را نمیفهمید  این  جابجایي نقطه اثر نیرو

الیكه من دارم به شما میگویم كه طبیعت چگونه كار میكند    ،  شما نمیتوانید است كه در ح
بفهمید كه چرا طبیعت اینطوري كار میكند ؟!  كه این را من هم نمیدانم  و هیچكس هم نمیداند 

.   .... و سرانجام اینكه ممكن است  شما چیزي را كه من میگوییم  نتوانید باور كنید  و یا  
ه باشید باور كنید  .   من میخواهم به شما بگویم كه كه طبیعت چطوري كار میكند دوست نداشت

، حال اگر آنچه را میگویم دوست ندارید ،  این امر جلوي درك شما را میگیرد ....  یادتان 
باشد  سوال اصلي این نیست كه  كه یك نظریه را دوست دارید یا نه ؟   بلكه سوال اصلي این 

https://www.youtube.com/watch?v=DRQaRgdKupc
file:///I:/w%20w%20w/mozaffarshariaty-com/my-note/termodinamik.htm
file:///I:/w%20w%20w/mozaffarshariaty-com/my-note/termodinamik.htm
https://www.youtube.com/watch?v=u-t1lrRJHQ4


ین نظریه كه شما هم آن را دوست ندارید ، پیش بیني هایش با آزمایش و واقعیت است كه  آیا ا
 میخواند یا نه 
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 ستند  ؟یچ یجهان هست یکیزیف یثابت ها 

 

د یریگط آن  و سپس قطرش را اندازه بیمح  یاطیخ یک متر پارچه اید و با یک بشقاب گرد برداری 

ند یگو یپ د که به آن عددیآ یبدست م 3.14د  عد  یم کنیط آن را بر قطر آن تقسیزه  مح. حال  اندا

و   3.14159265358ا یو     3.14159قتر هم بدست آورد . مثال  یار دقیتوان بسین عدد را می.  ا

کشان خ و کهینجا و کره مرین عدد  در ایز !   .  مقدار ایون اعشار بعد از ممیلیبا چند م یحت

دد ن عیا یچ محاسبه علمیاست ،  در ه یکین جهان پهناور یگر از ایا هر گوشه دیندرومدا  و آ

از با ینر کند . فقط  بر حسب ییتواند تغیا تصور شود که میدر نظر گرفته و  یگریز دیتواند چینم

 شود .یتعداد اعشار مختلف در نظر گرفته م

را نام برد .       6.672*10-11جاذبه ( برابر با گرانش )  یتوان ثابت  جهانیگر مید یاز ثابت ها

ن ثابتها در یاست .  ممکن است ا یمعن یر کنند  در جهان علم بیین ثابت ها تغینکه ایتصور ا یحت

ر ییهم کشف شوند ، اما  تصور تغ یگرین دیا ثابت ها و قوانیشوند و  یریق تر اندازه  گینده دقیآ

گر در نظر گرفته ید یمگر آنکه جهانندارد   یدر  جهان علم  مفهوم  یکیزین فیا قوانین ثابتها و یا

ک نجوم به زبان ساده را یمه شماره یضم یدئویو.     یگرید یکیزیف یادین  بنیشود و با قوان

 . دینیبب

 
 

 فلسفه :      

 

ش کند  تا بتواند در مورد آن نظر بدهد . در یرا تجربه  و آزما یزیواند  چد بتیم که علم  بایدید  

و تجربه باشند .  اما ذهن انسان راه  یریاست که قابل اندازه گ یماد یواقع محدوده  علم  امور

ل ین دلیافته است و آن   فلسفه است  . به همیذهنش  یتفکر در باره  پرسش ها   یبرا یگرید

را   یزیست که انسان چیاز نیگر  نینجا دیز نام نهاده اند .  در این ینها موجود فلسفز انسان را تین

ن  یکند .  بنابرا یریجه گیش و سپس نتیتجربه و آزما یا ابزار کمکیبا حواس پنجگانه اش  و 

 یتواند  در مورد جهانیست . بلکه در فلسفه  ذهن انسان  مین یگر فقط جهان مادیمحدوده آن د

توان از روح  و جهان پس از مرگ سخن گفت ، در ین در فلسفه میشد.  بنابرایندیز بین یدر مایغ

http://www.gammajournal.ir/shariati/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=tCJzZZPIiQo
https://www.youtube.com/watch?v=tCJzZZPIiQo


 ییاز همان واژه ها یح مسائل فلسفیتوان .  البته متاسفانه اهل فلسفه در توضیکه در علم نمیحال

ل با اهل ین دلیف مشخص خود  را دارند  و به همیو تعر یکنند که در جهان علم معنیاستفاده م

است و  یریقا قابل اندازه گیف خود را دارد و دقیدر علم  تعر یشوند . مثال  انرژیر مینش درگدا

ن   یالبرت انشت   2E=mcاست .  رابطه معروف  یماد یزیچ یعنیشود  یاز ماده منظور م یبخش

ا یل شود و یتبد یانرژ یزان مشخصیتواند به میدهد .  ماده میرا نشان م ین جرم و انرژیرابطه ب

در مورد روح  از   ین وقتی.   بنا برال شود یماده تبد یزان مشخصیتواند به میم یبر عکس انرژ

رد و در یکدان  حق دارد بخواهد با ابزارش آن را اندازه بگیزیک  فیشود  یاستفده م یواژه انرژ

کنند که استفده  یدیجد یخود از واژه ها یرد .  مگر آنکه فالسفه براین صورت آن را نپذیر ایغ

    دارند  متفاوت باشند . یم کامال مشخص و مادیثبت شده در علم که مفاه یبا واژه ها

 

فلسفه و منطق به در مورد فلسفه و منطق   نوشته    یلیل به داشتن اطالعات تکمیدر صورت تما

 د .یرا مطالعه کن     PDF  در قالب زبان ساده 

 منطق :     

 

است كه طریقه صحیح بكار بردن عقل را مي آموزد . تا از سقوط  مجموعه اصول و قوانیني 
" الف  یشكل گرفت .  به عنوان مثال  وقت رسطوکند و از زمان ا یریانسان در افکار  باطل جلوگ

د برابر باشند  و ی"با " ب "  برابر باشد  و " ب " هم با  " ج "   حتما " الف " و " ج " هم با
ل درست ین دلیبود که  " الف "به ا یوان مدعتیچگاه نمیا  هیتوانند که نابرابر باشند .   و ینم

 ل درست است که  "الف "  .ین دلید   و " ب"  هم به  ایگویاست که "ب" م
 
توان یق انسان ما به منطیم که آینید تا ببیز خوب دقت کنین نکته و مثال آن  نیلطفا  به ااما   

انسان  در   د .     منطقیشیاندد مطابق دانش روز ین منطق بایا به استناد همیاعتماد کرد ؟  
درست در  وخ فالن یت  در تاریک جنایمثال  یکرد که اگر اتفاقیحکم م یش به درستیهزار سال پ

د که همان روز  باش یتوانسته  کسیقاتل  نم یعنیلحظه  ظهر در  تهران  افتاده باشد ،  فاعل  آن 
ک روز یر ن فاصله دیمودن ایرا که پمانند  بندر عباس بوده است .  چ یو همان لحظه  در شهر

رد یتواند بپذیم یباز هم به درست یبود  . اما اکنون  منطق  انسان کنونیر ممکن میدر آن زمان غ
روز در بندر  توانسته ظهر آنیت  اگر در شب آن روز در تهران بوده باز هم مین جنایکه  عامل ا

کنون منطق ما ان آمده باشد  . اما  باز هم ما به تهرایت را مرتکب شده و با هواپیعباس آن جنا
اعت ده   صبح   در س یت  فرضین جناین اگر ایقه  برسد .  بنابراین زمان به ده دقیرد که ایپذینم

و ده  ن در ساعت دهیقیراز و اصفهان رخ داده باشد و فرد متهم به صورت یا شیبندر عباس 
مان محل هتواند  شخصا و در ینظر منطق نم ن فرد ازیده شده باشد  باز ایقه در تهران دیدق

ن یقه  ایقدک ی یبتواند در حت ینده ممکن است فردیکه در آیت شده باشد  در حالیمرتکب آن جنا
 ه  . یک ثانیدر  یکند و چه بسا  روز یفاصله را ط

ک لحظه و به صورت یتواند در یز نمیک چیک ، یزیک فیاز نظر ذهن  انسان و منطق کالس
اتمها و الکترونها )  یایدر  دو نقطه باشد  اما در دن –م  همزمان یگوید  میدقت کن -همزمان 

که با  یتواند همزمان ، بله همزمان در دو نقطه باشد .امریک الکترون میکوانتوم (   یایدن
شرفت در جهان ین مسئله کامال اثبات شده و پیست اما ایذهن ما سازگار ن یساختار منطق

ار کوچک ها   مانند اتمها ین امر مختص جهان  بسیباشد . ) این کشف میون همیک مدیالکترون
ساختار  ید که حتینیبین میست (بنابرایبزرگ صادب ن یایباشد و در جهان اشیو الکترونها م

ار یرات بسییتواند دچار تغیشتر میبه اطالعات ب یابیما با گذشت زمان و دست  یمنطق فکر
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ت  ممکن است مفهوم خود را از دست داده  و یعامل عل یوانتوم حتشود .   در جهان ک یاساس
کنند . یک کار میمنطق صفر و  یما بر مبنا یامروز یوتر هایابد !( . کامپی یاساس یرییا تغی
جهان  یعنیا قطع . اما در جهان کوانتوم یا وصل هستند و ید که یاردها کلیلیاز م یبیترک یعنی

 یوتر هایک لحظه در دو نقطه باشد !  پس کامپیتواند در یالکترون مک  ی  یادیاتمها و ذرات بن
ن مبنا کار خواهند یک  کار نخواهند کرد  بلکه بر ایصفر  و    یگر بر مبناینده دیآ یکوانتوم

(  و 1ک لحظه از زمان  هم  وصل باشد )یتواند در یآنها م  یکوانتوم یستور هایکرد که ترانز
ز  در جهان کوانتوم دست یت را نی، اصل عل یکیزیات  فینظر ین برخیچن(  !!!  . هم0هم  قطع )
 یشتریل به دانستن مطالب بیدانند !    در صورت تمایم معتبر نمیکه ما در ذهن دار یکم به نحو

ت یسا بخش نجوما مطالب ید و ینیرا بب سادهبه زبان  یهان شناسیبخش دوم کدر مورد کوانتوم، 
بردند ، ینم یپ یدیز به تحول و دانش جدیانسانها در طول هزاران سال ن ید . روزگاریرا بخوان

م یکنیم یزندگ یدر زمانه ا کرد . اما اکنون ماینم یریینشان  تغیازها و قوانی، افکار و ن یزندگ
م . یشوینداشت  از خانه خارج نم یش وجود خارجیسال پ یکه بدون  تلفن همراهمان که تنها س

د گنارش یشده و ناچار با یمیاش کهنه و قد یآن تمام نشده فناور یکه هنوز باتر یتلفن همراه
 دند ؟!یدیه پدرانمان مم کینید همانگونه جهان را ببیما با یطین شرایا در چنیم . آیبگذار

 
 

 
 عرفان :

 
از  ، و فقط  نگاهي است ایراني / مذهبي به برخي مسائل فلسفي ، اما به دور از شریعت و واسطه

ایجاد  تالشي در جهت كاهش دشواریها و سختي هایي كه قوانین و مقررات فقهي  راه طریقت . 
جاي اینكه فقط  كن است درست بگوییم  بهتاكید بر اینكه  همه ما مم میكند و ایجاد یك حد واسط .

،تا اینكه   نکه همه ممكن است قسمتي  از یك حقیقت كل باشیمید بر ایمن درست میگویم . و تاک
حقیقت است  نه از راه علم   گر ،عرفان ، رسیدن بهید یحقیت كل فقط من هستم و بس .  به زبان

 هود باطن . عارف از جمع فاصله میگیرد وتجربه و  آزمایشگاه ، كه از راه دل و ش و و دانش 
دشوار تر از آنچه دین میگوید   به درون خود میرود .  به اعمال و مناسكي دست میزند اي بسا 

ن دست و به باور  خود از مراحلي  عبور میكند  و به نوعي خود هیبنوتیزمي  و شادي درو
توجهي داشته باشد !   حال آنکه  علم   ه محیطي كه واقعا در آن قرار داردبدون آنكه ب . میابد 

 ا نهیاشد  بنکه آنرا دوست داشته یرامون خود نظر دارد   صرفنظر از ایقت محض پیتنها به  حق

 هم، خون خویش عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش              خون انگوري نخورده  باده شان

 دم مجنون خویش عارفان لیلي خویش و ،دم به                هر كس اندر جهان ،مجنون لیلي اي شدند    

 ا شوي موزون خویشتساعتي میزان آني  ، ساعتي موزین  این                     بعد از این میزان خود شو 

 هارون خویش گر تو فرعون مني  از مصر تن بیرون كني                   در درون حالي ببیني موسي و

 با قارون خویش نج مادون بسته اي  بر پاي جان                   تا فروتر میروي   هر روزلنگري از گ

 انون خویشقیونسي  دیدم بر نشسته بر لب دریاي عشق                   گفتمش چوني  جوابم داد بر 
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 النون  خویشذدم گفت بودم اندرین  دریا قضاي ماهي اي                      پس چو حرف نون خمیدم تا ش

 د بي چون خویشزین سپس ما را نگو چوني و از چون در گذر             چون  ز چوني  دم زند آنكس كه ش

 فیون خویشاباده غمگینان خورند و ما  زمي خوش دل تریم             رو به  محبوسان غم ده ساقیا 

 د در خون خویشهر غمي كو گرد ما گردید  شخون ما بر غم حرام و خون   غم بر ما حالل                

 ه گلگون خویشباده گلگون است بر رخسار بیماران غم                     ما خوش از رنگ خودیم و چهر

 سون خویشمن نیم موقوف نفخ صور  همچون  مردگان                هر زمانم  عشق جاني میدهد ز اف

 مولوي

 ن :ید

جهان نگاشته  ین کتابهایاز قطور تر یکین یرا در بشر بازگو کن نیخچه دیم تاریاگر بخواه
" خالصه د در نوشته بلند  یتوانیاسالم را م یان تا ابتدایخ ادیاز تار یخواهد شد . ) خالصه ا

با مشخص ین اکنون در ذهن همه ما تقریف دی"(  اما به هر حال تعر دینان مطالعه کیخ ادیتار
م ، دو بخش کامال متفاوت در ارتباط با یباش  ینیرو چه  دینکه پیاست . صرف نظر از ا

 یدر ورا یزین نوشته ) علم ( در آن وجود خواهد داشت . اول  بخش اعتقاد به چیموضوع ا
باشد که یبه نام خدا م یاز جمله  وجود خالق یعه و مسائلیبا همان ماوراءالطی  یعت مادین طبیا

تواند در آن یخارج است . و علم نم یعلم یان شد از چهارچوب بررسیل بیمطابق آنچه به تفض
ن بزرگ طرح جهان  ( در ی) دست کم چند د ینیباره اظهار نظر کند .   اما بخش دوم هر د

ا خدا یکه منشاء انها اراده و خواست خالق جهان و باشد یم ین جهانیا یمورد مسائل کامال ماد
ت بشر توسط یخالق جهان به منظور هدا یاز سو یامبرانیاعتقاد به حضور پ  یعنیباشد  ، یم

ت کردن و نکردن آنها پاداش و مجازات در هر یشوند و رعایخدا ابالغ م یکه از سو ینیقوان
ن یکه در هم یعیل استناد به وقایبه دل ینیدن بخش از هر یدو جهان را در بر خواهد داشت .  ا

طه ید اتفاب افتاده باشد ، کامال در حیر باین چند هزار سال اخیو هم یاره خاکین سیجهان و هم
توان علم را از نظر دادن در باره مسائل مطرح یقرار دارد  و نم یخیو تار یعلم یها یبررس

ل ین قبیدر باره ا یادیست و منابع زینن نوشته یشده در آن بازداشت . که البته موضوع ا
 باشد .  یموضوعات در دسترس م

 واجب الوجود :

 

ا از کجا  و چگونه ین  پرسش  که  خالق خود او که بوده و یخط ا یدر انتها یموجود یعنی  
رفت ید پذیخواهد شد .و با یمعن یاو متوقف و  ب ین پرسش برایگر ادامه ایآمده است  که د

ر خدا باوران  یاست .  تفاوت خدا باوران و غ یو ابد ینداشته و ازل یگر خالقیکه خود او د
بوده و   یو ابد ینامند  که ازلین واجب الوجود را  خدا مین است که خداباوران ایهم در  ا
ر خدا باوران یاست و غ یمعن یگر بیاو  د ینکه او از کجا و چگونه آمده است برایپرسش ا

ن نکته که هر ینامند  . اما در ایعت میبدون پرسش  را  طب یو ابد ین واجب الوجود ازلیا
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ان آنها  مشاهده یم یزنند  تفاوتیدست م یو دست کم تا کنون به استدالل مشابه یدو در نقطه ا
  شود .ینم

 

 یرف اسالماز  کتاب معا  یاثبات وجود  خدا  ) واجب الوجود ( در معارف اسالم یخالصه راهها

 :یافضل یم نور  نوشته علایدانشگاه پ
 

ز چون یوجود دارد  و حس پرستش او ن ییرد که خداانسان ذاتا باور دا یعنیراه فطرت    -الف 
 است .  یو .. در وجود او فطر ییبای، ز ییقت جویگر حس ها از جمله حس حقید

 یظم  آن پوجود دارد عقال  به وجود نا که در عالم یانسان با مشاهده نظم یعنیراه عقل   -ب 
 .داشته باشد  ید خالقیبا یزیکند که هر چیز  حکم میبرد ) برهان نظم ( و  عقل نیم

  :یافضل یام نور  نوشته علیدانشگاه پ یاز  کتاب معارف اسالم یصفات خدا در معارف اسالم

ر قاد ینه حتین زمیان شد  در ایل بیکه به تفض یلید  که بر خالف علم که اساسا به دالیتوجه کن
 شود . یمز  پرداخته یف صفات خدا نین  به توصیباشد ، در  فلسفه و دیز  نمیبه اظهار نظرن

 ::یافضل یام نور  نوشته علیدانشگاه پ یاز  کتاب معارف اسالم یصفات ثبوت

که ذات  یدارند . مانند علم ، عدالت  ، قدرت ،... و صفات سلب یکه کمال خاص یصفات  یعنی
 یفات ثبوتص شود مانند  ماده و جسم بودن ، مرکب بودن و ...  یدانسته م خداوند  از آن مبرا

 یه شده ناشدیکه از  خداوند  د یشوند . صفات فعل از فعلیم میخود به دو گروه فعل و ذات تقس
ن یه ابمتصف  ییکه خود ذات خدا یصفات یدادن .وصفات  ذات یشوند مانند خلق کردن و روزیم

از  یاری. بس ده شده باشدو چه نشده باشدیاز خدا د ینه فعلیچه در آن زمشود . یصفات دانسته م
 ات قران ذکر شده است  . یصفات خداوند در  آ

ند یافریب یگرید یتواند خدایا خدا میا آیخلق کند که نتواند خرابش کند ؟   یزیتواند چیا خدا میآ
 : یلافض یام نور  نوشته علیدانشگاه پ یاز  کتاب معارف اسالم ؟ 

 
است که خود آن امر  یامر  ی.   محال عاد یو محال ذات یدو نوع محال وجود دارد . محال عاد

ک وزنه هزار یم یتوانیرسد  . مثال ما نمیست  اما  قدرت فاعل به انجام آن نمینفسه محال ن یف
محال ک امر ین ینکه ایست و نه ایم . چون قدرت ما در آن اندازه نیرا با دست بردار ییلویک
است که ذاتا  و بر طبق عقل محال است  مانند  ی،  محال یا محال عقلی  یباشد. اما محال ذاتیم

ک زمان یک چراغ در یبا قدرت فاعل ندارد .   یچ ارتباطین  که  محال بودن آنها هیضیجمع نق
ن یاست  ا یو ذات ین محال عقلیضیتواند هم روشن باشد و هم خاموش . پس چون جمع نقینم
است .  ین است و لذا پاسخ آن منفیضیند   جمع نقیافریب یگرید یتواند خدایا خدا میمله که آج

) که مخلوب نباشد (  یگرید یتواند  خدایا  خدا مین صورت در خواهد آمد  " آیچرا که  جمله بد
ان بردارد یند که نتواند آن را از میافریب یتواند موجودیا خدا میند ) که مخلوب باشد ( " و آیافریب

مخلوب بودن او  و الزمه مخلوب بودن هم محدود بودن است   یده شدن آن موجود به معنای؟ آفر
نکه یبا خالق ندارد  پس مخلوب  به حکم ا یرا اگر مخلوب هم از هر جهت نامحدود باشد فرقیز



س باز د نامحدود باشد  پینباشد  با ید فانیکه با یموجود یمخلوب است  محدود است . از طرف
 د و عقال محال است .  یآ یش مین پیضینجا جمع نقیدر ا

 
ام نور نوشته یدانشگاه پ  یخالصه  پاسخ از کتاب معارف اسالمداشته است ؟   یا خدا از خلقت جهان هدفیآ

 : یافضل یعل

 
لوجود بوده ارا  چون واجب یبرده  باطل است زیم یدن موجودات نفعینکه خداوند از آفریتصور ا 

 ینفع شهص نیندارد که افعال او به قصد بهره بردن  و تام یدر آن راه ندارد لذا معن یقصو ن
شود یسوب مهوده محینباشد لغو وب یده ایچ فایهم متضمن ه یگر اگر فعلیبوده باشد . از طرف د

اوند  از است پس ، خد یاز هر نقص یهوده نشانه نقص است . و چون خداوند مبریو انجام فعل ب
نعمت  یال لطف محض بوده است  و اعطین خلقت تنها به دلیداشته است . و ا یجهان هدفخلقت 

 وجود  به موجودات . 
 

 : یافضل یام نور نوشته علیدانشگاه پ  یاسالمان  مطالب انتخاب شده از کتاب معارف یپا

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
 دا ناباور هستند ؟   خ علم به اظهار نظر در مورد خدا ، دانشمندان  ییعدم توانا ا   با توجه بهیآ

 
ما   یان مادجه یدهد که دانش تجربیم نشان میکه گرفت یجه ایپاسخ  :  نه الزاما . چرا که  نت

 یفاوتب  .  و تیه تکذند کند  و ییتواند آن  را تاینه م یعنیتواند اظهار نظر کند  . ینم نهین زمیدر ا
ک  انسان یز یجهان وجود ندارد .  اما   دانشمند ن یبرا یا عدم باور  به خالقین باور و یب

ان یب است که ییها یژگیک انسان  با ویعلم  است  و  چون   یاز  شاخه ها یکیمتخصص  در 
ست ، یلم نکه در ذهن او هستند اما پاسخ آنها  در محدوده  ع ییپرسش ها یتواند  برایشد  م
ا  یاور باشد  بتواند خدا یک دانشمند  هم  مین یداشته باشد .  بنابرا یا مذهبی یفلسف ییباورها

ما   در خارج ا ر پاگذاشته و از جهان علم خارج شده باشد . یرا ز ینباشد . بدون آنکه اصول علم
 یرسش هاپ نکه پاسخیل ایرا  به دلیاز دو   پرسش اول جدول،  داستان متفاوت خواهد بود .  ز

ه انسان ن چند ده هزار سال گذشتیهم ین جهان و حتیهم یطه تجارب مادیشماره سه جدول در ح
ن یسبت  به انتوانند مطابق دانش و علم خود  یباشد ، لذا دانشمندان میاره مین سیهم یو در رو

 ا نادرست قلمداد کنند  .یمسائل اظهار نظر کرده آنها را درست 
 

مردم  یا حتی، دانشمندان  و   ینیا دی یک باور فلسفیو  یباور علم کین یدر صورت تضاد ب
 ؟هستند  یکمتر مذهب یا مردم  جوامع علمیکنند ؟ و آی، کدام را انتخاب م یعاد
 

که  یژه در جهان کنونیبو یک شاخه علمیا دانشمند در یک  کارشناس و ی یپاسخ دانش تخصص
افراد دارد ،   یو اجتماع یاقتصاد یبر زندگ یادیر زیتاث یک شاخه علمیداشتن تخصص در 

ک باور یت دادن به آنها در مواجهه با یا اولویباور داشتن ، به کار بستن  و  یالزاما به معن
 یز الزاما به معنین  یو فن  یک جامعه از نظر علمیشرفت ین پیست .   همچنین یا مذهبی یفلسف

 یت تمام پیباشد  . بشر با قاطعینم یا مذهبی یفلسف یفاصله گرفتن مردم آن جامعه  از باورها
قدرت طلب ،  یآورد و انسانها موجودات یش  قدرت و ثروت  میبرده است که علم و دانش برا

که فقط توسط   ین به شدت به توسعه علم و فناوریثروت دوست  و سلطه گر هستند . بنابرا



شود عالقمند بوده لذا از آنها یمحقق مز یژه  جامعه  نیو یاستعداد ها یاز افراد دارا یمعدود
 یرش  و به کار بردن همه دستاوردهایست که حاضر به پذین ین بدان معنیکنند  .  اما ایت میحما

ل یجهان  ما به دل یامروز یهایفناور یبا تمامیز باشند . تقریا نظرات آن عالمان نیآن علوم و 
شرفت کرده اند .  یا  پیار گرفته و محفوظ و آنها مورد توجه صاحبان قدرت قر ینظام یکاربردها

شد !   یارات  نبود که  جهانیع جهان و گردش سیقت  وقایح حقیل توضیوتون  به دلین نیقوان
ن یشدند  . اما  چون ایست نابود میبایسا و کتاب مقدس بوده   و میچرا که  بر خالف گفتار کل

ز  با دقت مشخص کنند ،  توسط صاحبان یرا نتوپ    یر پرتاب گلوله هایتوانستند مسین میقوان
شگاه ساخت بشر در عصر حاضر ، شتاب دهنده ین آزمایم تریت قرار گرفتند. عظیقدرت مورد حما

جهان و چند هزار دانشمند  یاز کشورها یادیلومتر و با مشارکت تعداد زیک 27مرکز سرن با طول 
بوجود آمدن جهان  یظه صفر  و چگونگت جهان در لحیبه راز خلقت و وضع یابیدر تالش دست 

کنند .  اما در یت مین مرکز فعالیاست  که در ا یهمه دانشمندان  یکه هدف اصل یزیباشد . چیم
ت یکه اهم یزیکنند  چیت میم حمایار عظین پروژه بسیکه از ا ییپس سر همه قدرتها و دولتها

شود یته ها حاصل صاحبان قدرت  مافیقات و ین تحقیاست که از ا یشگرف یدارد  قدرتها یشتریب
ل فاصله گرفتن از باورها یصرفا به دل  یقات علمین تالش در تحقیو نه کشف راز خلقت !  بنابرا

ت یل  هوشمند و موقعیموبا یایل هستند هم از مزایانسانها ما یست . بلکه به نوعیو اعتقادات ن
 خورده  و محفوظ نگاه دارند .  شان را دست نیاستفاده کنند و هم باورها یاب ماهواره ای

 
که  در عصر  ،کا  یآمر یعنیجهان  ین کشور علمیرومند ترین و نید اما در بزرگترید باور نکنیشا

 یباور ها ی%   مردم بر مبنا 45تا    30باشد  یها میبا منشاء همه علوم و فناوریحاضر  تقر
شان  و یشکبا  اغلب   ید  .  و تقرن اعتقاد ندارنیه تکامل داروی، به درست بودن نظر یمذهب

ه ین نظریاره اون در بیزیدر تلو یلمیف یچ کتاب و نوشته و حتیسا ، نه تنها هیکل  یمبلغان مذهب
طان و ین را شیارود نند و بخوانند و بدانند . آنها یستند ببیده اند  که  حاضر هم  نینخوانده و ند

اساس بود  نید بر همیدانند . )شایبه انسان  م زین آمیو توه  یطانیش یه ایه اش را نظرینظر
 ییمونهایا متسقوط کرده باشند  یدهند فرشتگانیح میگفت  اغلب انسانها ترجیکه برتراند راسل م

فا دهنده  ش یو گروهها یا فلسفی یمذهب یزان مراجعه به فرقه هاین میشتریافته ( .  بیتکامل 
کامل در ه تیوجود دارد که نظر یکا مدارسیر آمرد یکا وجود دارد . حتیمذهب محور ، در آمر

سا یر نظر کلیزن مدارس که   یفرزندانشانرا به ا یمذهب یخانواده ها یشود و برخیس نمیآنها تدر
خواهان  ت کرده اند ویبر  ضد علم  اعالم موجود  یینهضت ها یفرستند . حتیشوند میاداره م

 یاز اشکاالت یکیب! ( . یاما با صل ییکایالبان امرل شدن مدارس  و دانشگاهها هستند  ! ) طیتعط
گند خوردن رند ،سویگیکا میاروپا  به مردم امر یکه مردم فرانسه به عنوان قطب رنسانس فرهنگ

 یجمهور استین از جمله پست ریسنگ یت هایا قبول مسئولیل در هنگام شهادت دادن  و یبه انج
ز صحنه شرفت ناچار آن را ایپ ید که برایخوریسوگند م یند چطور به کتابیگویاست ،آنها م

 یدارا یرهااز کشو یگریل نمونه دیاسرائ   د ؟   یخود  خارج ساخته ا یو اجتماع یاسیس یزندگ
متخصصان  لکردگان  ویزان درصد تحصین مید باالتریار باال در جهان  است و شایبس یرتبه علم

ن یتعصب ترم ن و یادگرا تریاز بن یکیه مهد  تش در جهان دارا باشد . حال آنکیرا نسبت به جمع
 باشد  .یز میت نیخ بشریتار یمذهب یباورها

 

رو یسندگان آنها  پیو نجوم  نشان دهم که نو یهان شناسیدر مورد  ک  ییتوانم به شما کتابهایم  

همه  کنند که مقصود تورات ازیهود بوده و ابتدا  با توصل به دهها مغلطه و سفسطه  ثابت مین ییآ

ن یقا همیان شده است ، دقینش جهان در آن  بیان نحوه آفریکه به ظاهر در ب یاشتباهات  فاحش



هان یدانشمندان  ک  یبرخ یگ بنگ بوده است  اما با زبان رمز ! حتید  از جمله بیات جدیکشف

ساخت   ین و اصول کوانتوم و حتیت انشتیگ بنگ و نسبیه بیهود معتقد هستند  نظریشناس 

نده  ،  یآ  ییفضا ینه هایسف  یفون و حتیتال ، آیجید ینهاینترنت ،دوربیک ، ماهواره ،  اموش

ن رموز گذرانده یهمه و همه  به صورت رمز در تورات آمده است و سالها وقت خود را در کشف ا

وتر ها  و ین کامپیشرفته تریکا  پیان در آمریهودیمتعلق به  یک مرکز مهم علمیگذرانند . یو م

عتر کشف کند . ین رموز تورات را هر چه سریتخصصان کشف رمز را  به خدمت گرفته است تا ام

ن رازها شده اند و آنچه انجام ین باورند که دانشمندان ناسا قبال موفق به کشف ایبر ا یبرخ یحت

اک زید  ایست بدانیاست که از تورات کشف کرده اند .   بد ن ین رموزیهم یدهند بر مبنایداده و م

ن جاذبه توسط او  یشود  و کشف قوانیجهان شناخته م ین نابغه علمیوتون که  هنوز بزرگترین

ن رموز یاز عمر خود را در کشف ا یاریبس یر داد  . سالهاییت و علم  را تغیر جهان بشریمس

به دنبال نترنت  ، که  یا   ایفون یکتاب مقدس  گذراند . البته آن زمان  او نه به دنبال گشف فرمول  ا

 ن   بود  .یسن  جهان  و زم یعنیپرسش مهم آن دوران 

 
ن، چه از اهل مردم جها یان برخیدر م یو مذهب یفلسف یم که   باورهایریاگر   بپذ ین حتیبنابرا

کل  ، باور  م که   دریرید بپذیز  شده باشد  ، اما بای،کم رنگ ن یعلم و دانش و چه مردم عاد
 یریشمگچ  یآنها تسلط و برتر یعلم یت  مردم جهان بر دانسته هایراکث  یو فلسف یمذهب یها

ن و کشور یمفرد ندارد . به هرسرز یالت علمیزان تحصیبا م یچ ارتباطیز هیزان آن نیدارد و م
 ید که با گوشینیبیمان به انواع باورها نمیبا ا یجز انبوه مردم یزید،  چیکه  برو یو  منطقه ا

اشند . با نب یزینترنتشان به دنبال  چیو متصل به ا یاب ماهوارهایه هوشمند مجهز به ر  یها
ت ما یواقع اکثر نابود کردن مخالفانشان  نباشد.    در یبرا یز،  تفنگ و بمبید  که آن چین امیا

ل است ین دلیمهد به یمان در کنترل ما . و شایم و نه باورهایخود هست یانسانها در کنترل باورها
دانند   یم یلسفف  یموجود ناطق ،   خردمند ، ابزار ساز و ..  موجود یسان را  به جاکه  فالسفه ان

 .  یفطرتا  مذهب  یز  انسان را موجودیو مذاهب  جهان ن
عمر  %  انسانها در طول90با یام   تقر یمن و بر اساس تجارب شخص ین به نظر شخصیهمچن

در دوران  وبا همان گونه  که آمده اند  یشوند و تقرینم یر و تحولییچگونه  تغیخود دچار  ه
ما ده درصد اکنند . یز ترک میده اند ، جهان را نیم دین خود  تعلیعمر خود توسط والد  یابتدا

بجز آموخته  یزیه چافته و بیر و تحول ییار  تغیبس یو حت  یاندک  یلیتوانند  به دالیانسانها  ،  م
هستند  یتیاقل ن دسته  همانینند . ایز ببین یگریگونه دشند و جهان را به یندیخود ب یموروث یها

  یار  اندکیست   بی،  اقل  یت ده درصدین اقلیان ایبرند  و در میش میکه معموال جهان را به پ
ش یده هایدگاه بشر نسبت به جهان و پدیدر د یاساس یشوند تحولیشوند که قادر میافت میز ین
شود .   یم یمنبع و منشاء  تحول  در آن گروه ده درصد  دو نسل یکیجاد کنند ، که در طول یا

گر آنکه  ت جامعه منتقل شود   .  مید تا به اکثرین هزار سال طول خواهد کشیکه چند یتحول
 ش دهد .  ین تحول را افزاینده  بتواند سرعت ایا آید و یجد یارتباط یهایفناور

 
 
 

 

  یریجه گیخالصه و نت
 



 یمبنا در جهان  بر یریات  قابل مشاهده و اندازه گیتن  واقعرفیپس   موضوع علم ، پذ
موضوع  کهیهمگان است ،  در حال یبرا یریف و قابل اندازه گیق ، قابل تعریمستندات  دق

باشند  و  یمطه تجربه انسان خارج یاست که از  ح  یعیده ها و  وقایمان ، باور کردن  پدیا
چ فرد ید که هینن نکته دقت کیبه اارائه کند .    البته آن  یتواند براینم یمومن سند و  مدرک

ه بک مومن یباور دارد ، بلکه آنچه  یزیست که بدون مدرک و سند به چین یمدع یمومن
فتار گ  یمومن به درستشوند. یکند از نظر علم سند شمرده نمیعنوان سند و مدرک اعالم م

بسته . اما از  ک حلقهیکند .   آنهم در یم و معجزات استناد  یآسمان یامبر و  کتابهایخدا ، پ
بدست  یگریک اعتبار خود را از دیکه هر   یلیاز شواهد و دال یحلقه مسدود - 1نظر علم ، 

ه را باطل یک مورد  خطا ، کل فرضی یشاهده حتم  - 2آورده باشند ، موجه نخواهند بود . 
د یاعالم گردد از همان ابتدا با د باطلیه بایود فرضکه اگر حادث ش یموارد -3خواهد کرد .

، اساسا   یکیزین فینقض قوان یه عبارتبا یمعجزه    -4(  یریمشخص باشد  ) اصل ابطال پذ
 یزیشد  چ انیل بیرش آن همانطور که به تفضیشود چرا  که پذیدرجهان  علم  مردود  شمرده م

مال متفاوت ن دو جهان کایتوان انتظار داشت این چگونه میباشد .  بنابرایعلم نم یجز خودکش
ت   و یحیت ، مسیهودین بزرگ ییهر سه آ یعالمان مذهب  یگر به تفاهم برسند ؟! حتیکدیبا 

ت شناخته شده ایبا واقع یادیار زیبس یتناقضات علم یرفته اند که  تورات دارایز پذیاسالم  ن
ن یوع ارج از موضکنند که خایان میآن ب یبرا یلیک دالیباشد  .و البته هریجهان م یعلم

 یوش علمسه جهان علم و ریمقا  یعنینوشته است .   اما آنچه که در چهار چوب موضوع ما 
ک ینها  تک و یدگاه علم ، ین است که  از دیمان و رفتار مومنان مطرح است ، ایبا جهان ا

بار ه اعتاست ک یا سن جهان  در تورات ، کافین  و یان  شکل زمیخطا  از جمله اشتباه درب
. همانطور  کنار گذاشته  شود  یبکل یخالق جهان هست یاز سو ین  کتاب به عنوان نوشته ایا

ن یت قوانآن را فهرس یگرید یکیزیا هر قانون فیک نمونه نقض قانون جاذبه یک و تنها یکه 
گر  ید یخیو تار  یوجود صدها و  هزاران اشتباه علم  یک حذف خواهد کرد  .  اما حتیزیف

ز طرب خدا  ن کتاب اینسبت به اصالت ا یهودیبر باور مومنان   یچ خدشه ایز هیات   ندر تور
ک کتاب یسنده یهود ، خود نوین ییرو آیاگر  آن فرد مومن  پ یوارد نکرده و نخواهد کرد .  حت

و نجوم  یناسهان شیدر باره ک یونیزیباشد ، با  صدها ساعت برنامه تلو یهان شناسیدر باره ک
سو  و از  کیمان  از ین جهان  علم و جهان ایز مطلق بیجز اثبات وجه  تما یزین چیاو  1!  
 ی  انسانها حتباشد . چرا که معموالیمان  خود نمیت دادن  اکثر انسانها به ایگر  اولوید یسو
ز هم  باور با،ده باشد یبر  خالف باورشان رس یجه ایکه علم آنها به صورت قطع  به نت یوقت

 ییجه نهاینت و  گذارند تا بر  باور خود . یح داده و بر علم خود پا میر علم خود ترجخود را ب
 نکه :یا

 

 
 مان را اندازه گرفت .یتوان ایکش علم نم با خط

ان یکه در ب ینا مومنایکنند و یاشاره م یمانیکه در گفتار خود به موارد ا یو دانشمندان
ا به خطر رمان خود یا ای، هر دو  علم   کنند یاشاره م یخود به مستدات علم یباورها

اگر در  یند . حتگر تفاوت داریکدیبا  ین دو جهان  کامال از نظر ساختاریاانداخته اند .  
 ده باشند .یز رسیجه واحد نیک نتیک موضوع مشخص به ی

 

 



   

 
 
 

هم  م ه ت به  پنج   دستید بتوان  مردم جهان را ابتدا به دو گروه و در نهایبه نظر من شا

 :م کرد   یتقس   یاعتقاد
Table0011 

 

 

 گروه اول

 

خدا نا 

 باوران

1 

را  به  یزیمشخص چ ینیت   قوانیتحت حاکم  ین جهان مادیکه  جز هم یگروه 

 رودش ،هم  جز در همان محدودهیت نشناخته، به از کجا آمده و به کجا میرسم

ن یا ندارند . یآن   کار  ا نشدهیکشف شده  یو  تجرب یریقابل اندازه گ  یماد ی

ا   رک خالق ندارند . همانطور که خدا باوران خدا یبه لزوم وجود  یگروه  باور

ست ا یمعن یداند که از ابتدا بوده و پرسش در باره خود او بیم   یواجب الوجود

الق،  با  بدون خ یدانند . در نظر آنها باور به  خداین میعت " را  چنی، آنها  " طب

ر ه  بازگشت  یان  و بیندارد  .   مرگ نقطه پا یه جهان بدون خالق تفاوتباور ب

 یمعن یگر پس از آن ، پاداش و جزا و ... بید یاست  و جهان  یموجود زنده ا

 است . 
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 گروه دوم

 

 خدا باوران

م خدا  ابه ن یژه ،  به خالقین ویتحت اداره قوان  ین  جهان مادیا ین  گروه، برایا

 شوند :یم مین گروه خود به سه  دسته تقسیز باور دارند  . اما افراد  این

2 

ن یدر خارج از خود ا یقر  خدا را  به عنوان خالیکه  نقش و تاث یدسته ا – الف

قد دانند  و معتیژه آن مین ویجاد  قوانیخلقت جهان وا یجهان ،  تنها در ابتدا

به  یگر خدا کاریرسد  پس از آن دینظر مهستند با توجه به  حوادث جهان به 

خود ادامه  ین به هستین جهان مطابق آن قوانین جهان نداشته و ندارد و ایا

هان ج یریقابل اندازه  گ یکیزیو  ف یماد  یده هایدهد .   همچنان تنها به پدیم

 ت و هدفیدانند و از نیمفهوم م یرا ب یر مادیز غیه دارند و سخن از هر چیتک

و د ی) ماده و انرژکنند .  یم یز دوریمربوط به آن ن یجهان و مسائل فلسفخالق 

به هم مرتبط  بوده   2E=mcیعنین یک سکه اند و  با رابطه معروف انشتی یرو

ر هبازگشت   یان  و بیمرگ همچنان  نقطه پا   ل شوند. (یتوانند به هم تبدیو م

 یمعن یگر پس از آن بید یا لزوم وجود  جهانیاست و وجود و   یموجود زنده ا

 است .  
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 یباور دارند  اما وجود جهان یبه عنوان خالق جهان ماد یین گروه به خدایا – ب

را  ین جهان مادیکه ا یکنند .  همان خالقینم یبه موازات آن را هم نف یر مادیغ

به  ید  مسئله ایز بوده است .  شاین یر مادیغ یخلق کرده ، قادر به خلق   جهان

موجودات آن وجود داشته باشد .  یگر   پس از مرگ براید یا جهانینام روح و 

ن یحاضر و روند  حوادث آنها ندارند و ا یبر جهان ماد یریچ تاثین امور هیاما ا



که  ینیباشد  . قوانیآن م یخلق شده برا یکیزین فیجهان همچنان تابع همان قوان

 کنند. ین مییقابل نقض نبوده  و روند حوادث جهان را تع

4 

ز هستند یتقد نبه عنوان خالق جهان باور دارند . اما مع یین گروه به خدایا - ج 

  زین خالق قادر و مجاز خواهد بود در خلقت خود هر لحظه که اراده کند نیکه ا

(    ریین تغیجاد شده در اثر ایا یفلسف یجاد کند . ) صرفنظر از بحث هایر اییتغ

رد ، اما ر بگذایز  تاثید  در روند  رخ دادن  حوادث جهان خود ند بتوانین بایبنابرا

 باشد . ین جهان مین همیق قوانیر فقط از طرین تاثیا

5 

ه عنوان خالق جهان باور دارند . و  معتقد ب یین دسته  به خدایو سرانجام  ا –د  

اده ن خالق قادر و مجاز خواهد بود در خلقت خود هر لحظه که اریز هستند که این

 یستگبت  خود او یر  به مشین  تاثیجاد کند .  و  نحوه اعمال ایر اییز  تغیکند ن

نها ا  نقض آین  جهان باشد وین ایقوان یق  اجرایتواند از طریخواهد داشت و   م

 باشد.

 

ن و یانقرار دارند . چرا که  همه  قو  5ا ی 4 یاز دسته ها یکیان  در یروان ادیپ

ق یرها از طیماریب  یها و شفایازمندیازها و طلب رفع نیو نو نذر   ینیمقررات د

و  ......  همه  یبه صورت ماد یش ،معجزات ،جهان پس از مرگ حتیایدعا و ن

  یندگزن جهان و بر یدر ا  یر خدا و روح بر امور مادیو همه   در اثر باور به تاث

خ یوه در طول تارن گریروان ایپ یانسانهاست  .  البته شکل و محدوده  باور ها

 ده به نقض نشدن ویکرده است .  ضمن آنکه عق  یاریر بسییمتناسب با زمان تغ

با  ز،  خود دو گروه کامال متفاوت  وین جهان توسط خدا نین ایا نقض شدن قوانی

 زند . ینداران رقم مین دیکامال متفاوت را  در ب ییسرنوشتها

 

  

 

 

 

 
 

 
ستگان آن با یرد . دوستان  یدر مظان اتهام قرار بگ یفردفتد و یاتفاب ب ید جرمیتصور کن 

ن یل ایه دلمان کامل داشته باشند  و صرفا بیاو ا یگناهیبه ب یچ سند و مدرکیفرد  بدون ه
ق یستان ، پس از تحقا دادیک کاراگاه یمثال  یگناه بدانند . اما در مقابل ، فردیمان ،  او را بیا

ک یص به ن فرد و موضوع  بخصوین افراد  در مورد ایا یدواو بشود.   هر  یگناهیمتوجه ب
ند در موارد توانین روشها  میده اند. اما  با دو روش  کامال متفاوت  که ایجه واحد  رسینت
ش کامال ن دو رویگر ، اید  یک مسئله این  اگر در یجه نرسند .  بنابرایک نتیبه  یگرید

ضاوت را  قن پرسش که حق  یدند  ، ایمشترک نرس جهیک نتیمان ، به یعلم و ا یعنیز، یمتما
 ن کننده .ییخواهد بود  بزرگ  و تع ید سپرد چالشیک بایبه کدام 

 



 
 

 روح  :

 

ه علم طیکه در ح یهمان مسئله ا  یعنی   یا همان خالق جهان هستیا پروردگار و یمسئله خدا 

گروه   .گر ید یو   روح  داستانک داستان است ین نوشته بود   ،  یا نبودن آن موضوع ایبودن 

شود  یابود مکه  با مرگ ن  ین باور هستند که انسان عالوه بر وجه جسمانیاز انسانها بر ا یادیز

ماند یمجاودان  یو حت یز باقیز هست  که پس از مرگ نیبه نام روح ن یر مادیک جنبه غی یدارا

را ندارم  ن مبحثی. من فصد ورود به ا را قائل هستند ( ین جنبه ایز چنیوانات نیح یبرا ی) برخ

 یر مادیه تاثبل قادر ین روح به هر دلیشود  اگر ایمربوط م یدگاه علمیاما باز هم تا آنجا که به د

چ مرکز یه باشد که تا کنون در یرید اثرات آن قابل کشف و اندازه گیمان باشد با یبر ما و هست

  یکه حت  ییشبه علم پر است از ادعاها یایگرچه دنثبت نشده است . ا یده این پدیچن یمعتبر علم

کرده  زین یاز آن عکس بردار یو ...روح را هم اندازه گرفته و حت یرنگ و نور و وزن و انرژ

علم  ان شد  طرفداران شبهیدانستن   آن   . اما همانطور که ب یصد درصد ماد یعنیاند !! 

ن یک سکه اند که با رابطه معروف انشتی یدو رو یدانند  که ماده و انرژیمتاسفانه نم

ل اندازه د قابین بایل شوند . و بنابرایتوانند به هم تبدیبه هم مرتبط  بوده و م  E=mc2یعنی

الش ت  یعلم یافته هایر یز   که  همواره تحت تاثیفلسفه و مذاهب ن  یباشند . اما حت یریگ

 یریزه گو قابل اندا یماد ییذشته ،خدادر گ یبا علم روز هماهنگ گردند . حت  یکنند به نوعیم

اره شده اش یکرده  اند چه رسد به زمان حاضر .  ) به مبحث صفات خدا در معارف اسالم یرا  نف

ر مومنان مربوط به تماس با روح و ...  فقط در حضو یادعاها ید ( .  تمامیتوجه کن یدر پاورق

انجام  یامروز یریاندازه گ یو دستگاههار معتقدان  و دانشمندان یاب  غین امور و در غیبه آ

د در محل حضور داشته باش یر معتقدیهستند اگر شخص غ یشود ) احظار کنندگان روح مدعیم

ن ینجام اا ن احضار کنندگان روح حاضر و قادر به یک  از ایچیروح بدانجا نخواهد آمد ! (  و  ه

م که روح یشن اگر  باور داشته بایابراستند .   بنیجهان   ن یمعتبر علم یشگاههایامور در آزما

م اثر  ید بتوانیک   بایزیک دانشمند فیدگاه ی، از د  ن جهان باشدیط ایر گذاردن در شرایقادر به تاث

شود ب یاست و اگر روز ن نشدهیم که تا کنون چنیز اثبات کنیجهان  ن یشگاهایآن را در آزما

 .شترش تالش خواهد کرد یر جهت شناخت برفت و دیز آن را خواهد پذیکدان نیزیک فیقطعا 

ا شات است بیج آزمایم بودن آنها  در برابر نتاین تسلیت مهم دانش و  اهل دانش همیخاص

و  یز جهان مادم  در خارج ایدانیم یده ایان شد .  و اگر  باز هم آن را  پدیکه در ابتدا ب یطیشرا

که  یجربشود و از چهار چوب جهان علوم تیر بر آن ، که باز هم مشمول جهان علم  نمیبدون تاث

رش یشود  . پذیم یتلق یا مذهبیو  یک باور فلسفیباشد  خارج بوده  و یک میزیمادر آنها ف

ک  یزیف یادین بنیطه  قوانیخارج از ح یری، تاثیکه مانند معجزات بتواند بر جهان ماد یروح

 عت (  در چهار چوبین طبینقوا یرش معجزات ) نقض موردیداشته باشد  ، درست مانند پذ

ز جمله ا  یکیزیو  ف ی، فن یباشد . و در محاسبات علمیک  نمیزیژه دانش  فیدانش امروز و بو

چ یه  یدیا خارج از سامانه خورشیخ و ین و ارسال آن به مرینه بدون سرنشیک سفیساخت 

ام روح و به ن یزیچ ز باشد ، در محاسبات خود یاگر خدا باور و معتقد به روح ن یحت  یدانشمند

ورت صن یرد . چرا که در ایگیشناخته شده را در نظر نم یکیزین فیخارج از قوان ییده هایپد

 در جهان علم  ممکن نخواهد بود .  یچ ابداعیه

 
 



 رود ؟یش میمان  پین علم و ایجنگ  ب یا جهان به سویآان     یو در پا
 
ن  یرا ب یتشاشاغ یچ نبرد و حتیان نه  تا کنون هخ جهیرا  خوشبختانه  تاریپاسخ :    نه .  ز  

ادرست بودن  نا  ینه  درست بودن یاهل علم  در زم یا به عبارتیروان آنها یا  پیدانشمندان   و
.  دست کم به  مان به خاطر داردین اهل علم  و ایرا ب یسراغ دارد  ، و نه نبرد یک قانون علمی

روش  یریر گبا بکا ین خود اهل علم به سادگیه مناقشات بن  نام .  چرا کیم و با ایصورت مستق
نگرفته که  مان صورتین آنها با اهل ایهم ب یشود  .  و مناقشه ایکه شرح داده شد  حل م یعلم

لم  معموال در عرا  اهل یز .با کوتاه آمدن اهل علم حل نشده باشد و احتماال هم در نخواهد  گرفت
خود   یطیط محیم شرایستند و معموال  تسلین یافراد چالشگر شگاه و کتابخانه ،یرون آزمایب

آنها   روانیخود را از دست ندهند . دانشمندان جهان و پ یق و جستجویهستند تا امکان تحق
ت کنند  ، راه یلا  کتابخانه خود فعایشگاه ویکه نتوانسته اند  در ذهن ، آزما یطیمعموال در شرا

  ن نابغهیانشت .ه معاندان  خود برکشند یر علینکه  شمشید   تا اش گرفته انیگر را در پید یارید
ز یشگاه  او نیکا رفت . و همه آزمایت کند  به آمریتواند فعالید در آلمان نمید یبزرگ قرن وقت

ن یدربار ا ز درگذشته ازین خودمان نیسرزم  یجز ذهن توانمندش نبود . دانشمندان باستان یزیچ
دامه دهند و نه آنکه خود ا یبرده اند  تا بتوانند به کار علمیپادشاه  پناه م پادشاه  به دربار  آن 

که ساخت  یبا تلسکوپ  ییایتالیله دانشمند معروف ایفراهم آوره و به جنگ بروند . گال یلشکر
ن و یمهم به در ز  یگردند و   خود  مشتریم یبه دور مشتر  یمشاهده کرد که اقمار مشتر

گردد و یش من هم ، هم به دور خودیگر ادعا کرد که  زمید ید به شواهد رصدن با استنایبنابرا
ر دادگاه د سا یکل یسا .  اما وقتیکامل بر خالف تورات  و باور کل ید . سخنیهم به دور خورش

گاه کند به آسمان ن یحاضر شود از پشت تلسکوپ او لحظه ا ید  ،  بدون آنکه حتیش  عقایتفت
رفت یپذ  ز به مرگ محکوم کرد ، حرف خود را پس گرفت ویکفر آم یادعا نی!  او را به جرم ا

بردند تا ین ماو را از دادگاه به زندا یسا طلب بخشش کرد . فقط وقتیچرخد و از کلین نمیکه زم
  ید  ولیگویم  ین زده وبه آهستگیخود به زم یسازد ،  با عصا یه  عمرش را در آنجا سپریبق

بدون آنکه  ،ا  لجاجت ها ین مقاومتها یز در سخت ترین دانشمندان نیا !  طرفداران یچرخیتو م
ه جان ببلند کنند ، سوخته شدن  در آتش را به جرم کفر  یکس یز به خشونت  به روین یدست
مان صورت یاهل ا ن خود مومنان ویا  بیخ بشر یتار ین جنگهاین تریده اند .          اما  خونیخر

 ن . گرایمان خود  به دیل  ایگسترش و تحم یآنها برا یها یکر کشا در لشیگرفته است و 
 



 
 
د یسراسر جهان  نو یون هایزیجهان در اخبار هر شب  تلو یط کنونیو  متاسفانه مشاهده شرا 

آغاز شود  یحوادث تلخ  یره ایتواند واکنش زنجیم باشد ، و  هر لحظهینم یبخش  حوادث مطلوب
  یبحران ها  یل که آغاز شود ، در پیکه  به هر دل ینجامد . جنگیسوم ب یکه به جنگ جهان

کند ،   نه از تاک نشان خواهد ینم یتفاوت  یو اقتصاد  یاجتماع  یا بحران هایباشد   یمذهب
 یدئوی. ) و  یخواهد گذاشت و نه علم و دانش یاقب ینیگذاشت و نه از تاک نشان .  نه فلسفه و د

رسد ینجاست که  و متاسفانه به نظر نمید (  . و خطر اینیرا بب انیبر پا یسوم آغاز یجنگ جهان
 یهایشگفت"  یدئویدر وز  وجود داشته باشد  .  همانطور که ین سرنوشت شوم نیاز ا یزیراه گر

ان کردم ، دانشمندان یهوشمند در جهان  ب ین تعداد  تمدن هایی" در مورد نحوه تع یجهان هست
هوشمند  در  ین کننده وجود  تمدنهاییو  تع ین باور هستند که عمر تمدن ها  ، عامل اصلیبر ا

خود   ییده دانشمندان احتمال آنکه تمدن ها  در مراحل ابتدایرا به عقیباشد . زیم  یتیگر گیقاط دن
اد است . همانطور یار زیخود گردند  بس یم ،موجب نابودیکه ما در آن قرار دار یتیمانند وضع

ده یعقار باالست . اما باز هم به یبس یبعد  یات  در جنگ جهانیبشر و کل ح یکه احتمال نابود
هزار سال دوام   ین مرحله حساس عبور کرده  و حتیبتواند از ا ین دانشمندان  اگر تمدنیهم

که جهان ما اکنون  یتین وضعیتواند دوام داشته باشد . بنابرایز میونها سال نیلیاورد ، احتماال میب
  است و  یقتا  حساس و بحرانیدر آن قرار دارد  متاسفانه حق

ش سطح یهد ، افزان بحران نجات دیت را از ایتواند بشریکه م یتنها عامل  به نظر من ، تنها و
 باشد .یه مردم جهان میکل  یعموم یها یدانش و آگاه

ر از ییر کند وجود ندارد . و تغییخواهد تغیکه نم یر  انسانییتغ یرون برایاز ب یچ راهیچرا که ه 
توان اساسا آن را یرد که میگیکند صورت م یاز انسانها بقدر ییار باالیت بسیز در اکثریدرون ن

رد  . یگیبسار کند صورت م یدر اجتماعات بشر یرات فرهنگییل تغین دلیده گرفت  . به همیناد
شود که صاحبان ین میا  یو قدرت علم ینش فرهنگین بیجه رشد نامتناجس بیبه هر حال  نت

جه یدست داشته باشند . که نتقدرتمند در  ییخاموش ، بتوانند سالح ها یکوچک و حت یمغزها
توان خلع سالح کرد ینم یچ قدرتیرا با ه  یجز فاجعه نخواهد بود . بمب گذاران  انتحار یزیآن چ

نباشد  یت انسانیبس شگرف در پس ذهن یمانیکنند باور دارند . تا ایکه م یقا به کاریچرا که عم
را تنها و   یانسان ین بمبهاید . ایکنوادار  ید او را به خود کشیتوانیز نمیبا ثروت همه جهان ن

https://www.youtube.com/watch?v=Q4zZv98HkHg
http://www.mozaffarshariaty.com/shegeftiha.htm
http://www.mozaffarshariaty.com/shegeftiha.htm


ساخت . که  البته  آن هم با توجه به امکانات موجود   یحنث  یتوان با  آگاه سازیتنها و تنها م
ع باشد .   اما متاسفانه  یتواند آسان و سریز میار نیست  که بسیر ممکن نیجهان امروز  نه تنها غ

برند . آنها ابلهانه  یقدرت  نشسته و بن خود را م یاز  ابلهانه بر سر شاخه هیقدرتمندان جهان ن
توانند با نگاه داشتن مردم جهان در  جهل و جنگ و فقر  و استفاده از منافع یپندارند که میم

کرده  یزندگ یبه آسودگ یه بهشت کوچکیده  اما خود در سایسرشار آن ، جهان را به آتش کش
به  یتواند روزین بومرنگ  میباشند . حال آنکه  از را و همواره تحت کنترل داشته یو  همه چ

وانه  یک  انسان جاهل  دیک و تنها ی(  و  دینیبومرنگ را بب یدئویوخود آنها باز گردد )  یسو
بهشت امنشان و  همه که خود پرورش داده اند ، ممکن است بتواند خود آنها ،  ییاز همانها

اره ، ین سیاز نو ، تا  اگر نه در ا یاز نو و انسان یل کند . و باز روزیتبد یرانه ایجهان را به و
م ین عظینچنین اچرا جهابشود  آنچه آرزوست . "  یافت میگر  ، ید یو  کهکشان یاره ایدر س
 د (  ینیرا بب د ساختیگر بباید یعالم یدئوید .  ) وی" را بخوان است

 

 
د ، اما کننیهوش و توان خارب العاده کشف م یدارا یانسانها یق جهان را تنها معدودیحقا

ال و روز جهان ح ز منتقل کنند  . اما یگران نیرفته و به دتوانند  آنها را فراگیز مین یعده ا
 کند مگرآنکه  همه مردم آنها را باور کنند . ینم یرییتغ

 

 

 
 

 

د  :  ) در ینیکنم حتما  ببیشنهاد  مینترنت که  پید شده  قابل مشاهده از ایتول  یعلم یدئو ها یو

 د داشت (یخواه یبه همه آنها دسترس دات  یسک تولیفلش دا  یسک  نجوم یه فلش دیصورت ته

 

ما تنها ا  یو ابعاد آن   .  آ یم ساعت     عظمت جهان هستین      یجهان هست یهایشگفت

تواند در یگر میم ؟   اگر  نه    چه تعداد تمدن هوشمند دین جهان هستیموجودات هوشمند ا

ند  یگوینها را به ما میکه خود ا ین جهان وجود داشته باشد ؟    و سرانجام چرا دانشمندانیا

 پرنده را قبول ندارند ؟ یبشقابها

 

 در سه ساعت  به زبان ساده   یهان شناسیک

 

 م یک ساعت و نی     ش و تکاملیدایات ، پیح

 

 ش تا مرگ جهان یدایاز پ      یلسف/  ف  یم ساعت       علمین       یافسانه هست

 

 ساعت    14در   نجوم به زبان ساده    

 

ات ی! (  و نظر خدا یگز ) ذره یدر مورد بوزون ه ک نجوم به زبان ساده یمه شماره یضم

  یهان شناسیک
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ه یدئو  که توصین ویا ینوشتها یدر پ یپرسش و پاسخ یبه بهانه   یحیتوض ینوشته ا

 د .یکنم حتما بخوانیم

  

 " کوانتوم به زبان ساده و تفاوت آن با کوانتوم شبه علم"  یمه یضم

 

ن یا شود و نشان دهندهیدست به دست م   یاجتماع یکه در  شبکه ها  یریدو نمونه از  تصاو

چه در  ود ییاند . چه در تاتوان با زبان گذشته  در مورد باورها سخن ریگر نمیمطلب است که د

 نقد .
Table0013 

  
 

 

 

ن نوشته یارجاع داده شده در ا یدئوهایجدول و   

 

 جدول کامل تولیدات  در وبسایت 

 

 
 

 

http://www.mozaffarshariaty.com/my-note/porsesh-va-pasokh-1.htm
http://www.mozaffarshariaty.com/my-note/porsesh-va-pasokh-1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=a0OQCUQWQtg
https://www.youtube.com/watch?v=a0OQCUQWQtg
http://www.mozaffarshariaty.com/tolidat/video.htm


  نام ویدئو Youtube  آپارات تلگرام

زیست شناسی ، ژنتیک و تکامل به زبان ساده  بخش اول   بخش اول 

 )16 قسمت  (

 نجوم به زبان ساده    10  قسمت  بخش اول   بخش اول 

 کیهان شناسی به زبان ساده   1 مشاهده مشاهده دریافت 
2به زبان ساده    یهان شناسیک مشاهده  دریافت   
مشاهده  دریافت  3به زبان ساده    یهان شناسیک   

مشاهده    

 به  زبان ساده شماره یهان شناسیبخش علم وشبه علم از ک

ان یناشنوا یبرا یس فارسیر نویبا ز 3  

دریافت مشاهده  مشاهده    یجهان هست یهایشگفت 
ه کوانتوم به زبان ساده و تفاوت آن با کوانتوم شب مشاهده   دریافت 

 علم
دریافت  یهان شناسیات کیخدا !( و نظر یذره گز ) یبوزون ه مشاهده   

دریافت مشاهده   ش و تکامل  یدایات   پیح   
 یبرا یس فارسیرنویش و تکامل  با زیدایات   پیح   دریافت 

انیناشنوا  
دریافت   - یافسانه هست مشاهده  

مشاهده  مشاهده   بازگشت بومرنگ 
مشاهده مشاهده  ان یبر پا یسوم آغاز یجنگ جهان   
مشاهده  مشاهده  ید ساخت  وز نو آدمیگر بباید یعالم   
مشاهده  مشاهده  1د   ید یخطا   
مشاهده  مشاهده  2د   ید یخطا   
مشاهده  مشاهده  کند یمغز ما  چگونه کار م     3د   ید یخطا   
مشاهده  مشاهده  ذهن   یخطا   
مشاهده  مشاهده   راز نورها و تونل نور هنگام   1  یعلم و نابخرد 

 مرگ و ...
مشاهده مشاهده  1شعبده بازان  یرازها   2  یعلم و نابخرد   
مشاهده  مشاهده  ر بر مخاطبیتاث یینمایس یروش ها   
مشاهده  جاد حالت ترس و ین بر اییر امواج فرکانس پایتاث مشاهده  

 مشاهده روح 
مشاهده  فته راز است  یشبه علم ش مشاهده    
 تفاوت علم و شبه علم    

مشاهده  مشاهده  ال الست یبر سر ینقد   
مشاهده  خ مورد یمراحل سفر  مر مشاهده    
مشاهده   1تکامل انسان     
مشاهده    داستان کشف  تکامل انسان 
مشاهده  مشاهده  و بکشم ؟!یبابا من ک   
مشاهده مشاهده   ن ید ،... آلبرت انشتز انتها نداریدو چ   
مشاهده    UFO  
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مشاهده     12ک در یبا ژنت ییآشنا مشاهده  
  ییات دوره ابتدایاضیو ر یآموزش فارس یآگه  مشاهده  

 ییساعته  دکتر هالکو 9 یسه ساعته از گفتگو یده ایگز   
 3MPدر مورد خدا     یریو دکتر ن

 و ییساعته  دکتر هالکو 9 یکوتاه  از گفتگو یه ادیگز مشاهده   
 در مورد خدا یریدکتر ن

 

ن نوشته   یگر  ارجاع داده شده در ایجدول مطالب د  

 

  موضوع نوشته 

  کتاب علم و نابخردی

  بیگ بنگ    

  نظریه فیزیکی

  نسبیت عام 

  نسبیت خاص 

  ژنتیک به زبان ساده

  دیدگاههای  من

     فلسفه و منطق به زبان ساده 

    جهان های دیگر  

  چرا جهان اینچنین عظیم است

  اسالم ( ی) تا ابتدا انیخ مختصر ادیتار

 

خود را به  ورد نظرد مبلغ میتوانیل میدئو ها ،  و در صورت تماین وید از ایدر صورت استفاده مف

دئو ها و ین وید ایتول ینه هایپس از هز یافتید .   وجوه دریز کنیت واریسا یبانیحساب بخش بشت

د یرس خواهد  ییات دوره ابتدایاضیو ر یگان آموزش فارسیع  رایت ، به مصرف توزینه وبسایهز

. 
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