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 نگاهی به پرسشهای پر چالش ذهن آدمی 

 

ضمن اذعان به ندانستن   یدر پاسخ به دو پرسش مطرح شده توسط دو تن از دوستان در دو انتشار قبل

 تیاز واقع یتنها اندک اینادرست باشد و  تواندیکنم که م انیخودم را ب دگاهینظر و د توانمیپاسخ تنها م

 توانندیشوند  مسلما بهتر م آشنا شتریمختلف ب یدگاههایباشد . اما در هر صورت هر چه انسانها با د

را باطل  یپرسش چیمن  نه تنها ه زین لیدل نیقضاوت کنند و به هم مورد نظر خود  در  مورد مسائل

پرسش  کی.  دانمیباطل و خطرناک م یاز طرح پرسش را تحت هر عنوان یریدانم که جلو گ ینم

دارد آن پاسخ را   یاسخو اگر پ دیآن را شن دیمانع طرح آن شد بلکه با دیدرست نباشد اما نبا تواندیم

که  یروز دیندارد با صداقت و شهامت به ندانستن پاسخش اذعان کرد به ام یکرد و اگر پاسخ انیب

مصون از خطا   دیرا نبا یفرد انسان چیباور هستم که ه نیبر ا نیشود .  همچن دایپ  شیبرا یپاسخ

و درست  نیبه سخن ها گوش داد و از بهتر دینظراتش شد ، بلکه با میدانست  و دربست تسل

تر و   یشود ، ذهن قو دهیشن  یشتریو از افراد ب یشتریکرد . و هر چه سخنان ب یرویپ  شانیانهیتر

  ی دیمف اریسخنان بس  ییدکتر هالکو ی.  جناب آقا شودیبهتر م زیدرست از نادرست ن صیتشخ تیقابل

  ا، ام  و من خود  نیز بهره ی زیادی برده ام  بهره برد شانیاز سخنان ا توانیو  همواره م کنندیم انیب

  و مورد تایید مطلق من  از خطا  و تناقض یکامال  عار شانیرفتار  ا ایکه گفتار  ستین یمعن نیبد نیا

 یکه از علم و استدالل علم یدوست محترم موافق هستم  که  فرد نیمن هم با نظر ا ی باشد . و آر

ناگهان بر   تواندی،نم رفتیرا پذ یزیچ دینبا لیبدون مدرک و دل هنکیدارد بر ا دیو تاک  دیگویسخن م



 انیدوست ب نیکند که  آنگونه که ا دیتوسط خود آنچنان تاک یقابل اثبات  از نظر علم ریغ یمطلب رشیپذ

به  دیاست که  ما با نیمن  ا دیاک ی هیپرسش در مورد آن را هم باطل بداند !  در هر حال  توص کنندیم

عبور  داده و   زین ودعقل و منطق خ لتریاما همه را از ف   ،میمختلف گوش  کن یدگاههایسخن ها  و د

هر که  ندهی. گو میکنار بگذار شتریب یبررس یآنها را برا  میدر آنها  مشاهده کرد یهر کجا که تناقض

کوشا  زیو استدالل خود ن یقدرت ذهن  تیبود در تقو میمجبور خواه زین لیدل نیباشد . به هم خواهدیم

 دو دوست  نیا یلک یو نظر من  در مورد پرسشها دگاهی.   و اما  د میباش

که موجب   یلیو به هر دل یکه صرفنظر از هر عامل نمیبب نگونهیرا ا ایگرفته ام دن میمن شخصا تصم

  نیا یو بر رو خیبرهه از  زمان و مکان و تار نیهمسانان من در ا ریحضور من و همسانان  و غ

در مقابل عظمت  ارشیکه با وجود عظمت بس ، شده باشد  یخاک یساله  اردیلیم  5 حدود  ی ارهیس

،  دیآ یبه حساب نم زین یکه تا کنون بر ما آإشکار شده است  ، ارزن یتا اندازه ا یجهان هست کرانیب

 گرید زی، چون من اکنون هستم و ضمنا به همسانان خود و ن یلیو به هر دل ی صرفنظر از هر عامل یآر

با  دیباوابسته ام ، پس  ، ارهیس نیا حاکم بر  عتیطب زیو جانور و ن اهی از گ  ارهیس نیموجودات ا

را   دینسبتا خوب و سالم و مف یزندگ کیکه دارم ، موجبات  یاستفاده از نعمت عقل و قدرت ابزار ساز

 انیم نی فراهم کنم .  در ا  میهست یکشت کیساکنان و همسفران    یکه  همگ گرانیخود و  د یبرا

و نقش  خود در   ورحض زیجهان  و ن نیا ییو چرا یبه چون دنیشیرا هم صرف اند یقطعا وقت و زمان

در آن به وجد آمده و سود خواهم  زیهر چند کوچک و مبهم ن یآن خواهم کرد و از دانستن هر  نکته ا

 ی فهیمرا از وظ دینبا زیبه دانستنش هستم ن لیدر دانستن آنچه ما یناتوان ایبرد   . اما ندانستن و 

و  یمحل  ی، خانواده و جامعه  دخو یبرا یدرست و سالم انسان  یزندگ کی تیریمد یعنیام  یاصل

اگر چه   نی جهان ، باز دارد  . بنابرا نیآمدنم به ا یو چگونگ ییدر فقدان  پاسخ چرا یام  حت  یجهان

 ایو آ شودیمن پس از مرگم چه م یها یکه ساختار مغز من چگونه است و خاطرات و آگاه دانمینم

  ستیزمان چ  تیکه ماه دانمینم نیز  و اگر چه ،  نه ایهستند  ینگهدار یبرا یبا ارزش یاساسا مقوله  

 نیعاقالنه تر دیمن محدود است پس شا یکه تعداد ضربان آن برا دانمینه ، اما م ایدارد   یو قبل و بعد

شمردن   متیغنبه  همانطور که خیام گفته است  ، به جای انکاری عارفانه و یا افسردگی ابلهانه ، کار

 . معقوالنه    و یانسان یزندگ کی  مسیردر  این لحظات بیندیشیم و البته 

  ان میجهان را برا ی مهه ما  یچراغ دست  فیم  که نور ضعیانتظار داشته باش دینبادر تصور من ، ما 

 یباز کند  تا در  چاله  ها و  چاه ها میرفتن به رو یرا برا یکینزد ریکه مس نقدریروشن کند . هم

مرکز   یچاله  اهیاز افتادن  به درون س ینگران بنابراین  است .  و یم کافیسقوط نکن  ان اطرافم

چاره ای  ما ن دیدگاه در ای . رسدیمعقول به نظر نمچندان    ، گریسال د اردیلیم اردهایلیکهکشان  در م

  میدیجلوتر رسخود  که  ی، کم میبرو شیمان پ یدانش فعل فینور ضع نیدر پرتو هم  نداریم جز آنکه 

را نشان خواهد  ریمس یادامه   و یا کمی قوی تر شده ، فینور ضع نی، باز هم  هم دندیرس گرانید ایو 

 یانیپا ، میبرو شیدر آن پ میو اگر همچنان بتوان م یکه هزاران سال است در آن جلو آمده ا یداد ، راه

  .  متصور نخواهد بود  شیهم برا

دارد  تیچه اهم اگر من تنها بتوانم قدر زمانی که در اختیار دارم را بدانم ، تینهایراه ب نیدر ا نیبنابرا

موجودات  یزندگ یچگونگ ی شهیدارد اگر در اند دهیو چه فاآن بر من آشکار نباشد  یکیزیف تیاگر ماه

  یکه به جا خبر نداشته باشم  یاما از حال و روز کودک ،کهکشان باشم  یدر آن سو یا ارهیس  یاحتمال



خم شده است   .   ،  کرده اش یجمع آورهای  زباله ی هیکس ارب ریمدرسه ، در ز مکتینشستن پشت ن

  مشاهده در یوتیوب   .( یچند انتشار قبل یویدیو) 

در   یا ارهیس یهوشمند تر احتمال  یهوشمند و حت موجودات که   کنندیم ینیب شیپ دانشمندان

نخواهند شد    آنگونه که ما شده ایم ، یاز جهان هست ی، هرگز قادر به درک  گریسال د اردیلیم اردهایلیم

تمام  فقط چند کهکشان در دور  یبا سخت دی! شا دینخواهند د زیچ  چیآنها در اطراف خود ه رای!  ز

از هم دور شده  یکهکشانها به حد یتا آن زمان  همه  یعنیامر  گسترش فضا است .  نیا لیدست .  دل

 هرگز متوجه ،  مشاهده شدن را از دست خواهند داد ! موجودات هوشمند آن زمان تیقابل اند که

  انفجار بزرگ و تولد جهان نخواهند شد ! آنها احتماال اساسا به  آسمان بر فراز خود گسترش عالم و 

  یان اساسما انسانها نسبت به آسم دگاهیو از آنجا که د!   دیشینخواهند اند نیز توجهی نکرده و بدان 

احتماال  نیداشته است ، بنابرا بر روی این سیاره  ما یها یزیجنگها و خونر ینقش را در همه  نیتر

شان ،    یبر زندگ رشیتوجه  به  آسمان و تاث  یو در آن زمان  ، به جا  ارهیآن س موجودات هوشمند 

تجربه خواهند کرد .    زیرا ن یبهتر یزندگ االاحتم نیمتمرکز شده و بنابرا نشانیبه مسائل همان زم

مطرح ساخته  زیدو دوست عز نی آنچه ا یبه دانستن همه  زین اریمن شخصا اگر چه بس   نیبنابرا

بلکه  از عمل نکردن بر طبق آنچه   ، ستمیمضطرب ن آنها نیز بودند  عالقمند هستم ، اما  از ندانستن 

بلکه به  ،  میدانیکه نم ستین ییزهایبه حکم عقل در قبال چ زین ما تیهستم که مسئول مناکیب  دانمیم

 زین تمانیبار مسئول میبدان شتری.و چون هر چه ب میدانیاست که م ییزهایچ عمل نکردن به  یواسطه 

مدتی به جای افزایش اطالعات جدید به حافظه های محدود   ، پس بهتر است فعال شودیتر م نیسنگ

    روی بیاوریم .   میدانیه مبه عمل بر طبق آنچ خود ، 

ما را مضطرب و نگران  ،  یعلم یمهم تر از آن دانسته ها ایکه نادانسته ها و  یلیاز دال یکیالبته 

.  ما انسانها  به هر  رندیگیما را به چالش م یمشترک انسان یاز آنها آرزوها یاست که برخ نیا کندیم

، خود را مرکز توجه عالم و  میدانیم پیرامون خود موجودات گریاز د یجدا بافته ا یحال خود را تافته 

 دهیو برگز دهیپسند  جدای از سایر موجودات  ینوشتسر زیخود ن یو براهدف از خلقت جهان میدانیم  

این باور سرچشمه ی رفتار ما با حیواناتی است که ابزار جاندار اما فاقد درک و درد ! خود    و میا

از جمله   یعلم یها افتهی یبرخ از  نیبنابرا میدانیم که هر کاری هم بخواهیم میتوانیم با آنها بکنیم ! 

درصدی   96هت در برابر آن عظمت  و یا از  مشاب بودن خودمان زیو ناچ یتیحد گ یعظمت ب تیواقع

داشته و بر رویشان آزمایشات پزشکی که در باغ وحش نگاهشان  یجانوران  همان ( با 1ژن هایمان )

و تصور خشنود نیستیم    ،  بیماریهای خود را انجام میدهیم ) یعنی میدانیم که آنها مشابه ما هستند ! ( 

  چه بسا ،  سهیکه   در مقا مینداشته باش ینه تنها  تفاوت  میکه بر آن سوار یممکن است با اسب نکهیا

به مراتب باهوش تر و  یممکن است موجودات یروز نکهیا تصوراز  ای( و 2) . او بهتر از ما باشد

 نیا گرید واناتیشود و با ما همان گونه رفتار کنند که ما با ح دایپ از فضا  تر از ما سرو کله شان یقو

 .  میافت ی، به وحشت م میرفتار  کرد ارهیس

 

https://t.me/mozaffarshariaty/4933
https://youtu.be/WSOkt0H6wNo


 

 

 

 

سواالت ما در ارتباط با اینکه از کجا آمده ایم و به کجا میرویم و چرا ؟ و یا  اینکه  آیا     بنابراین 

جهان را خالقی آگاه و توانا  و با هدف و منظوری ساخته است و ما و سرنوشتمان هم جزئی از  

بدهد ؟ ) آیا علم میتواند در مورد وجود یا عدم وجود خدا  به ما اطالعاتی  منظورش هستیم  یا نه  ؟ 

اندیشیدن به  چگونگی کارکرد  و نقش    سرانجام و              را بخوانید (  خدا از دیدگاه دانش امروز 

 این جهان تفسیر هایی که از ی که از جهان داریم و میزان حقیقت و مجاز بودن مغز ما  در درک

نبوده و  و به دور از فایده ای  به هیچ روی سواالت باطل، و دیگر سواالت مطرح شده نشانمان میدهد 

http://www.shariaty.com/my-note/pdf/god-v-4.pdf


چالش  ،   قادر به پاسخ به آنها باشند و چه نباشند( 3) چه علم  و عقل    اما   ،  نیستند

انسانی  در همین  سیاره است   عاقالنه و  تالش برای تحقق یک زندگی ، زندگی مااصلی  

که به ناچار موظف به رعایت موازینی خواهیم بود که به تجربه ی تاریخی خود اگر   ،

 اگر حال  مراعاتشان نکنیم دچار مشکل میشویم  از جمله حتی برخی موازین اخالقی ،

بود که دوستشان داریم و آرزویشان را ، چه بهتر ، و همانهایی  نیز پاسخ پرسشهایمان 

و در حد امکانات ، اطالعات و نیز نبود ، دست کم در همین مدت محدود  که چنان چنان 

یک موجود هوشمند عاقل و آنگونه که انسانی  شایسته ی درست و  شرایط روزگارمان ،

 همه ی ساکنان و نیز  همنوعانشمیخوانیمش  زندگی کرده ایم ، موجودی مفید به حال 

  .و نه موجودی که فقدانش مفید تر از وجودش باشد   ،آن این سیاره و طبیعتدیگر 

 

 ( تاریخها تقریبی است )   دیدگاههای انسان به جهان در گذر تاریخ :برخی 

 هزار سال پیش :    20تا  10

زمین سطحی صاف است ایستاده بر شاخ گاوی که هر گاه تکان بخورد زمین هم میلرزد . خورشید 

شبها در زیر آبها ، پشت کوهها و یا در چاهها مخفی میشود .  ستاره ها چشمان هیوالهایی هستند که 

رند . در آسمان زندگی میکنند و هرگاه خشمگین میشوند بر سر انسانها طوفان و صاعقه فرود می آو

باید برایشان شکار کرده و گوشت شکار یا قربانی را تقدیمشان کرد  ،  حفاظت در برابر خطر آنها برای

بردارند ) همان کاری که مجبور بودند با جانوران درنده  ی  ساکنان زمین تا با سیر شدن دست از سر 

 اطراف خود بکنند (

 :هزار سال پیش  5

.  زمین مرکز عالم هستی است . ستاره ها  اجسامی نورانی هستند که بر سقف آسمان کوبیده شده اند   

ایان زیادی در آسمان  خدها ( نیز بر گرد زمین در گردشند .   سیاره چند تایی از ستاره ها  )و خورشید 

زندگی میکنند که برای خشنودی آنان و جلو گیری از خشم و عذابشان باید برایشان  پرستشگاه ساخت 

 –) طالع بینان و قربانی کرد . ستاره ها بر زندگی انسانها و سرنوشتشان موثرند و ستاره شناسان 

Astrology  به پادشاهان و مردم در انجام امور   مهمترین افراد جامعه بودند و( و کاهنان معابد از

به عنوان مثال قرار  گرفتن ماه )قمر ( در صورت فلکی عقرب  نشانه ظهور زندگی مشورت میدادند . 

 هرج و مرج تلقی میشد ) اوضاع قمر در عقرب ( و ظهور ستاره دنباله دار  با ظهور بیماری و مرگ . 

 سال پیش :  700 

و  زمین و تعدادی  سیاره بر گرد در مرکز یک  سامانه ی خورشیدی است  خورشید ستاره ای سوزان 

به   در چرخش هستند . زمین بر گرد محورش نیز میچرخد  که عامل ایجاد شب و روز میباشد .  آن 

، تا مدتها   دلیل مخالفت کلیسا با این اکتشافات به دلیل مغایرت آنها  با  گفته های کتب مقدس مذهبی

 افرادی که اینگونه می اندیشیدند به اتهام کفر  در آتش سوزانده میشدند . 



و تولد علم جدید بر مبنای تحقیق و آزمایش و با زبان نیوتون   توسطکشف قوانین  گرانش و حرکت 

  ریاضی 

 سال پیش :  100

اند و میتوانند به هم تبدیل  ) ماده و انرژی دو روی یک سکهکشف ساختار اتم ، نسبیت آلبرت انشتین 

فضا و زمان دو مقوله ی جدا از هم نیستند بلکه یکپارچه بوده و در واقع" فضا زمان "هستند   –شوند 

) انبساط جهان ،نظریه ی مهبانگ و تولد جهان ، تعیین سن جهان   ،و نه " فضا"  و " زمان " ( 

شامل ماده و انرژی و  فضا زمان  در نقطه ی  میلیارد سال قبل همه ی جهان هستی   14نزدیک 

) تفاوتی بین هیچ چیز وجود نداشته است ( ناگهان به  بینهایت کوچکی متمرکز و متقارن  بوده است

جهان از  –و کمتر  30-ده به توان  –دلیلی این تقارن میشکند و در کسر بسیار بسیار کوچکی از زمان 

از وقایع قبل از این لحظه  – بزرگ میگوییم متولد میشود .چیزی که ما برای درک به آن انفجار 

اطالعی نداریم ، نظریه های فیزیکی موجود در این محدوده کارایی خود را از دست میدهند . و برای 

 27آزمایش شرایط آن زمان عالوه بر نظریه های جدید ، نیاز به شتاب دهنده ای مشابه شتاب دهنده ی 

هزار سال    300تا  اریم اما  با قطر منظومه ی شمسی !  و حتی بزرگتر !!   کیلومتری  مرکز سرن  د

زیاد بوده است که نور هم قادر به تشکیل نبوده . اما پس از   آنچنان دمای جهان پس از خلقت جهان ،

هزار سال دما کاهش یافته و شرایط برای ظهور نور آماده میشود  در این لحظه آسمان جهان  300

د و نور متولد میگردد .  سپس اندک اندک  کهکشانها و ستاره هایش شکل گرفته و در تاریک میشو

 تعیین ابعاد جهان ،،  (  ) افسانه ی هستی را ببینیدسیاره هایی و . .. .     ،   اطراف برخی از ستاره ها

میلیارد ستاره و سیارات گرد آنها ، سیاه چاله   400تا  100هکشان هر یک با میلیارد ک 400تا  100) 

کوانتوم به زبان ) کشف جهان اسرار آمیز کوانتوم  ، (  ) شگفتیهای جهان هستی را ببینید. ها  و . . . 

، نظریه ی تکامل داروین ، کشف راز وراثت و انتقال صفات و تولد   و ذرات بنیادی(  ساده را ببینید

به زبان ساده   ، تکامل و ژنتیک  زیست شناسی)دانش ژنتیک  و مشخص شدن کدهای ژنتیکی انسان 

  ، پیشرفت دانش پزشکی ،   اختراع کامپیوتر و اینترنت ، سفر به ماه و اعماق اقیانوسها ( را ببینید

.....   

   یکی از دو حالت زیر!  :   سال دیگر : 100  

پیشگیری و درمان سرطان  -در فیزیک  ---نظریه ی  –آغاز عصر دوم فضا و سفر به مریخ   -الف   

چاپ  –تولید پروتئین و مواد غذایی مصنوعی   -تعویض اغلب اعضای بدن با عضو های مصنوعی  –

  –ما عمومی شدن استفاده از رباتهای انسان ن –سه بعدی برخی  کاالها و برخی مواد غذایی  در منزل 

 تولید انرژی سبز و .......  –اتوموبیلهای پرنده 

 

 آغاز عصر دوم غار نشینی  انسان !   -ب 

 

    . . . . . . . . 

https://www.youtube.com/watch?v=4gUMVC12tYk
https://www.youtube.com/watch?v=awiImAH8qHI&t=233s
https://www.youtube.com/watch?v=awiImAH8qHI&t=233s
https://www.youtube.com/watch?v=awiImAH8qHI&t=233s
https://www.youtube.com/watch?v=DRQaRgdKupc
https://www.youtube.com/watch?v=DRQaRgdKupc
https://youtu.be/UgezktjVrL0
http://www.shariaty.com/zist%20shenasi.htm
http://www.shariaty.com/zist%20shenasi.htm


 میلیارد سال دیگر : 5

 سوختن زمین در اثر متورم شدن خورشید در هنگام مرگ 

 

 میلیاردها میلیارد سال دیگر : 

،  در آسمان  پا بر عرصه ی حیات بگذارند جایی و  در سیاره ای  آن زمان موجودات هوشمندی که 

بوده اند حداکثر چند کهکشان را در  میلیاردها سال قبل  شبهای خود هیچ نوری نخواهند دید ) آنها که 

فواصل دوری میدیده اند (  این موجودات هوشمند هرگز قادر نخواهند بود  گسترش فضا  را دریافته و 

برسند . زیرا انبساط و گسترش فضا    -انفجار بزرگ و خلقت جهان  –ن آن به مهبانگ با معکوس کرد

تا  چنان همه ی کهکشانها ر از هم دور ساخته که هیچ نوری از آنها به چشمانشان نخواهد رسید

  آنها هیچ نگاه و نظری نسبت به آسمان ندارند و به ناچار با اتکا  .  بتوانند این موضوع را کشف کنند 

به دانش و توانایی های  خود  فقط به زندگی خودشان در سیاره شان خواهند پرداخت و بنابراین 

 احتماال زندگی معقول و بدون جنگ و خونریزی  را تجربه خواهند کرد . 

 

 

 مظفر شریعنی 

 1399 امرداد 

 با پوزش از اشکاالت تایپی احتمالی  به دلیل فقدان امکان ویراستاری 

 

به نظر من ساختار پیچیده و حیرت آور یک سلول زنده ی ساده و از آن حیرت آورتر ساختار  ژن    – 1

های موجود در آن     یکی از حیرت آورترین  پدیده هایی است که تا کنون در گیتی مشاهده شده است  

 مسائل فیزیکی مهبانگ و   بزرگتر و اسرار آمیز تر ازاگر  که عظمت و شگفتی آن . ساختاری 

در واقع شاید روزی  علم پاسخ   کهکشانها و کوانتوم و کوارکها نباشد ، کمتر نیز نخواهد بود . 

بسیاری از پرسشهای  ما را در مورد جهان هستی ، نه در کهکشانها و سیاه چاله های آن  که در ژن  

 درون خودمان بیابد . های 

و به  چون اسب ،   باهوش و با وفا یآنهم موجود موجود کیحرکت  یگرفتن آزاد لیبه دل - 2 

ما  که یمیو کشتار عظ یخراب لیبه دل  زیو ن !در آوردنش و زجر  آور دهانه ای آهنین   اسارت مطلق 

شاید  این اسب ماست که در پیشگاه خدا یا طبیعت ،بر ما برتری  ، میانجام داده ا نیدر زم انسانها 

 داشته باشد . 

 علم  خود حاصل کارکرد سخت افزار مغز ماست !    -  3


