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ت یکه  با قاطع یینه هایژه  در زمیبو ینه ایچ زمیل افراد اساسا اهل مطالعه در هین قبیمتاسفانه اغلب ا
ز هستند  یاد نیز یاهل مطالعه  یادهم افر یستند . البته گاهیکنند  نیآنها  اظهار نظر م یهم در باره 

ک محقق و اهل یکه یمورد نظر خود قرار دارد . در حال یژه یاما مطالعات انها فقط در چهار چوب و
خواند ، در ید خود مطلب مییباور ها و مطالب مورد تا یشتر از آنچه در باره یار بید بسیمطالعه با

ق یدهند  و اساسا کار اهل تحقیانجام م یهل علم همگکه ا یمخالفت با آنها مطلب خوانده باشد . کار
ن یبا ذره ب یک محقق علمیاست و  یات علمیل درست نبودن نظریدال یجستجو یعلم یدر شاخه ها

 یه یک نظری یدر باره  یدیو شک جد یدیسخن جد یند کجا و چه کسیگردد که ببین میبه دنبال ا
 مطرح کرده است . یعلم

 

ک یزیست .  دانش فیآن  با  علم ن ییده هاست   و چرایرخ دادن پد یبه چگونگکار علم پاسخ  دادن 
آن را ساخته ؟  چرا  ینکه چرا ساخته شده ؟  چه کسیکند .  اید که جهان چگونه کار میگویبه ما م

دانش   یطه  یست و ....   در حیل ما نیساخته که درکش مطابق منطق و م  یا  چرا طوریساخته و 
 م  قرار ندارد .یشناسیکه ما امروزه م یکیزیت کم فک ، دسیزیف

 ر یاز متن ز ییبخش ها

 

 ن نوشتهیا  pdf  یافت نسخه یدر

 

ن ی" ب  یهان شناسیات کیگر     و نظریبوزون ه و   یادیذرات بن "  یدئویر  در ارتباط با ویز یگفتگو

 یم یگرام یننده ین بیمانند  ا یاریدئو  رد و بدل شد  که  چون  بسین ویز  ایعز یننده یک بیمن و 

جه ین نتیشم که آنها ممکن است در تصور خود  به ایدان یکنند  من آنگونه میا تصور میو    ,شند یاند

که در یاست در صورت یهین نوشته متمرکز کنم . بدیدم تا آنها را در ایده ندیاز فا یخالده باشند  ، یرس

http://www.shariaty.com/
http://www.mozaffarshariaty.com/
http://www.mozaffarshariaty.com/my-note/porsesh-va-pasokh-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tCJzZZPIiQo
http://www.twitter.com/shariaty
https://www.telegram.me/mozaffarshariaty
http://www.youtube.com/shariatymozaffar
http://www.instagram.com/mozaffar.shariaty
http://www.facebook.com/shariaty.mozaffar


پاسخ به  ین صفحه برایاز به پاسخ داشته باشند  از همیز مطرح شوند که نین یگرید ینده  پرسش هایآ

 . آنها استفاده خواهد شد

ن بود اما کم کم آرامش خودش را به دست آورد  و یار خشمگیکه ابتدا بس  یگرام یننده ین بی"  به ا 

ه کردم یتوصدئو حذف کرد ، یر وینوشتش را از ز یت هم ، پیتر با موضوع برخورد کرد و در نها یمنطق

ند  و البته  از او خواستم آنچه را  بشنود یببکامل و تا انتها   مرا هم کوانتوم  یمه یضم یدئویکه حتما و

را متاسفانه ما انسانها یم .   زیگویم گرفته تا   فکر کند که من میم و نه آنچه را  از قبل تصمیگویکه من م

 یافه یدن قیا با دیو   یه اقیدق 75 یدئویک ویدن از یه شنیم و معموال با چند ثانیار عجول هستیبس

م که با یکنیخود گرفته   و احساس م یذهن یش فرض هایم خود را با توجه به پینده ، فورا تصمیگو

 د !یگوید و چرا میگویم که او چه میت متوجه شده ایقاطع

 :ننده ینوشت اول آن ب یپ

رند ینار هم قرار بگتوانند در ک یشعورند چگونه م یهدف وب یخود ب یکه به خود یذرات .…!!…

را که  یف علمین اراجیپس جمع کن ا یشینم یل بدنند؟اگه وارد بحث مذهبین جهان با نظم را تشکیوا

 ندارند . یچگونه جنبه عقالنیه

 

 پاسخ اول من  :

شوند و نه آنگونه یان مید ، آنگونه که بید به سخنها گوش فرا دهیکنم که بتوانیآرزو م یتان آرامشیبرا  
آشنا  یف علمیهم با اراج ید کمیکنم که بتوانیآرزو م یتان فرصتیبرا   - . دید آنها را بشنویکه دوست دار

ت ید . و در نهایکنیرا فراهم آوردند که اکنون از آن استفاده م ینترنتیوتر و ایکه کامپ یفیاراجد همان یشو
 . باشدیبه پاسخ دادن م ییعدم توانا یجه یکنم که خشم تنها نتیهم ادب در کالم آرزو م یتان کمیبرا

 :ننده   ینوشت  دوم آن ب یپ

ز یش عالم از ماده کوانتوم وهر چیدایپ یه چگونگست بحث ما درباریحرف ما کوانتوم وجرم وماده ن   
 یونها شاخه از جاندران و اجرام آسمانیلیتوانند م ین مواد بدون عقل وهدف هستند ونمیگر است که اید

ن بدون یرا بسازد وآن ماش ینین است که انسان ماشین سخن مانند ایت کنند.ایارند و هدایرا بوجود ب
 ک مقصد خاص حرکت کند .ی یک راننده خودبخود بسویداشتن 

 پاسخ دوم من  :

https://www.youtube.com/watch?v=a0OQCUQWQtg


د تصور ید که خودتان دوست داشتیده ایشن ییزهاید بلکه چیده ایم که سخنان مرا نشنیگویبه شما م یوقت 
ن یا یو کجا در باره  ین و عجول من . من کینازن یننده یب  .ل استین دلید که من گفته ام به همیکن

گر ید یدئو هایا ویدئو و ین ویا یدر کجا !داده ام ؟ یا نظریده ام ؟ و د صحبت کرییگویکه شما م یمسائل
در مورد خلقت جهان و خالق  !ان کرده ام ؟ید بییگویکه شما م یدر موارد ین سخن و نظریمن ،کوچکتر

به پرسش  یبه ناچار اشاره ا یهان شناسیساعت آموزش نجوم و ک 18ان حدود یآن ،  من تنها در پا
قرار  یک مورد بررسیزیر مورد خالق جهان کردم وآن را تنها در چهار چوب دانش فبشر د یشگیهم

و  یفلسف یباشد بلکه  پرسشیعلم نم یطه یو در ح یک پرسش علمین پرسش یجه گرفتم که ایداده و نت
 دگاه دانش امروز یخدا از د یدئویومن قرار ندارد )  یدئو هایاست که  در  چهارچوب بحث ها و و یمذهب

ند که یگوین میات  چنینظر یهم متذکر شدم که برخ یهان شناسیات کیح نظرید (  و در توضینیمرا بب
ت ینهایل بیند حاصل تصادف است ،به دلیگویگر مید ین خلقت بوده است و گروهیهوشمند عامل ا یخالق

دهند یدانشگاهها درس م یک و نجوم  در همه یزیف یدرس یات را هم در کتابهاینظرن یداد . ایامکان رو
دانشگاه  یروبرو یها یدهند . اگر به کتابفروشیبه شما نم  ید  مدرکید و امتحان ندهیو تا آنها را نخوان

ل و مستندات یدال د بهیتوانید .  شما میدا کنید پیتوانین مورد میدر ا یادیز ید  کتابهایتهران  هم مراجعه کن
رو هر یپ یارید همانطور که دانشمندان بسیات باشین نظریک از ایرو هر یه مراجعه کرده و پیهر نظر

 داندین خلقت میآگاه را عامل ا ید که خالقیرو آن گروه هستیرسد که شما پین به نظر میچن .ک هستند ی
گفته ام که شما آنچنان  یک سخنیبا هر  ا مخالفتین انتخاب حق شماست . اما من کجا در موافقت و یا .

د ! یگذاشتینم یهم بر سر کچلم باق ید گردنیداشتیبه من م یکیزیف ید که احتماال اگر دسترسیبر آشفت
ه کوانتوم ید و نظریک جدیزیدانش ف یدئو تنها در چهار چوب مبانین وین ، حرف من در اینازن یننده یب

کوانتوم به زبان ساده بود و هست و بس . حرف  یدئویدر و ت نور و خالصه مسائل مطرح شدهیو ماه
بوده و هست و در مورد  یجرم و ماده و الکترون و فوتون و خالصه علوم تجرب یطه یمن فقط در ح

را من فقط و فقط و فقط در چهار یست و نخواهد بود زیچگاه نبوده و نید هیکه شما مطرح کرده ا یمباحث
باشد سخن  یکیزیف یرین جهان که قابل اندازه گیر ایو تجربه پذ یادک میزیو ف یچوب علوم تجرب

فلسفه و  یطه یکه نگفته ام ، در ح ید که من گفته ام در حالیکنیم . نظرات شما و آنچه تصور میگویم
توانم یم یز مانند هر انسانین محدوده نشده و نخواهم شد . اگرچه خود من نیباشد که من وارد ایمذهب م
چگاه آنها را به یشخص خودم بوده و ه یخود را داشته باشم . اما آنها در محدوده  یفلسف یباورها

ن باور هستم که یل نکرده و نخواهم کرد و به شدت بر ایخود تحم یننده یا بیا شنونده و یخواننده و 
عالقمند  یمکند . اگر به مسائل عل یروین آنها پید به سخن ها گوش فرا دهد و از بهتریخواننده خود با

 یو دانشگاه یرستانیدب یرسم یدرس ید در کتابهایتوانید ! میدانیف و مهمالت نمید و آنها را اراجیهست
، تکامل و  یست شناسید . بدون خواندن دروس زیرا بدست آور ین کشور در مورد آنها اطالعاتیهم
ت و یوتون و نسبیاندن ندهند ، و بدون خوینم یپزشک یک از شاخه هایچیدر ه یک به شما مدرکیژنت

د بهتر است مشکلتان را با وزارت ین علوم مشکل داریاگر با ا .د گرفت ینخواه یکوانتوم ، مدرک مهندس
ت ، یک ، نسبی،  تکامل ، ژنت یهان شناسیات کید، نظرید و نه با من .  البته شما حق داریعلوم حل کن
سرتاسر  یرستانها و دانشگاههایدب یه یس در کلیررفته شده و در حال تدیپذ یگر اصول علمیکوانتوم و د

 ین است که اگر برایر روزگار ما ایت انکار ناپذین هستند .  اما  واقعیچن یارید . بسیریجهان را نپذ
 یکشورها یهمه  یز  دادگاههایشود و  شما  ونیاستناد  م  DNA ش  یبه آزما یت فردیص هویتشخ

 یزیه ریپا ییزهایهمان چ یش ها بر مبناین آزماید که  اید بدانیپس با رند ،یپذیج را مین نتایجهان هم  ا
ک به یژنت یل  نوشته ید .) در صورت تمایا دوست و  باورشان ندارید شان و یفهمیشده اند که شما نم

د   که  ما  و  شامپانزه ها  که در یگوید (  در چهار چوب علم ،  تکامل  به ما میوانرا بخ زبان ساده
 یم  و مشاهده یمان هم کامال مشترک هستیدرصد ژنها 96م ، در یه به هم هستیار  شبیظاهر  هم بس

 ییآنها شباهتها ین همه یدهد که بین هم به وضوح نشان میزم یاره یس یگر رویجانواران  د یظاهر
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شود  یکه هر روز در جهان انجام م ییشهای، داروها و آزما یقات پزشکیتحق یوجود دارد .  همه  یجیتدر
کنند یش میوانات آزمایح ین اساس است که داروها را اول بر رویباشند . بر همین اصول میهم یبر مبنا

 یه  یکه  نظر یاستناداتل  آنکه مدارک و یل و به دلین دلیه ماست .  به همیشان شب یرا ساختار بدنیز
کنند که ، ینگونه عنوان میه  این نظریباشند  . مخالفان ایر قابل انکار میتکامل بر آن  استوار است  غ

شود  و آنها  بر ید درست است  اما  مشمول ما انسانها  نمینیبیان موجودات میکه شما در م یبله  تکامل
مشخص  یگر رقم خورده است  و  روزید یا  به گونه انش ما انسانهین باور هستند که  داستان آفریا

است.       یگریز دیم  و داستان خلقتمان چیستیمونها نیت میخواهد شد که ما  انسانها  از تبار آنها  و در نها
اثبات  یزین چیچن یت تمام  به  آنها خواهند گفت که اگر روزیاهل علم  با قاطع ینه تنها من  که همه 

خ علم جاودان خواهد شد ، ینوبل خواهند گرفت و نامشان در تار یزه یاثبات کنندگان جا شود ضمن آنکه
علم و رفتار اهل علم است .  اما   یبایز یژه گین ویرفت  .  ایز آن را خواهند پذیروان دانش نیپ یهمه 

اگر  یرد  حتتکامل را کنار بگذا یه یتواند نظریرد  ،  نمیصورت نگ ین کشفیکه چن یجهان علم تا روز
شغل خود تکامل  یشناسم که به واسطه یدر سطح دانشگاه م یدوستش نداشته باشد .  شخصا مدرسان

هستند که ثابت کند  در   یهستند که در انتظار کشف مدارک ین گروه افرادیدهند  اما جزو همیرا درس م
به داستان تکامل ندارد .  و  یر موجودات درست است  اما نژاد ما  ارتباطیسا یکه تکامل براین حالیع

ما به  یل شباهت  ساختارید بتواند  دلید بایجد یه یثابت شود ، نظر ین امریکه چن یالبته قطعا روز
 د (  ینیرا بب ش و تکاملیدایات ، پیح یدئویل ویح دهد  .) در صورت تمایز توضیواات را نیح

ن یآنها را اثبات کند   ، ا یافت نشود که نادرستی یزیکه چ یز  تا روزیت و کوانتوم نیدر جهان نسب   
پرسش ها بوده  یهمه  یات  پاسخ دهنده ین نظریرا ایشوند  زیز دانش برداشته نمیم یات از روینظر
و چنانچه  بارها گفته ام  ، در   رون آمده استیسربلند ب یشیآنها تا کنون از هر آزما یها ینیش بیو  پ

 یعلم یه یک نظریتواند  یدرست  م یجه یاردها   نتیلیک مورد خطا در میک مورد و تنها یجهان علم 
مه یضمز یو ن مورد کوانتومبه زبان ساده در  یهان شناسیک  یدئویبخش دوم ورا باطل کند چنانچه . )  

ش یدایامروز ، داستان پ یهان شناسیک  و کیزیز  دانش فین یهان شناسیک ینه ید (   در زمینیآن را بب ی
را  به زبان ساده یهان شناسیبخش اول کافته است ) یک به صفر  یت نزدینهایب یجهان را تا لحظه ا

شود . چرا که  تا کنون یز پخش میخودمان ن یونیزیتلو یآن از شبکه ها یلمهاید (   همانگونه که فینیبب
 ینه یدر زم نین  باز هم ایدا نشده است .  بنابرایه ) مهبانگ (  پین نظریا یاز نادرست یچ نشانه ایه
شما  یا به گفته یات ین نظریافت نشود ، ایآن   یدال بر  نادرست یکه  مدارک یز تا  روزین یهان شناسیک

ت تمام یکنار زده نخواهند شد . و باز هم با قاطع  یو دانشگاه یدرس یز از کتابهاین   یف  علمیاراج
 یزه یامروز را اثبات کنند  جا یان شناسهیات کیبتوانند خالف نظر یا کسانی یکس ید که اگر روزیبدان

نوبل خواهند گرفت و نامشان در جهان علم جاودان خواهد شد  . اما باز هم تا آن روز  انتظار نداشته 
همان  یعنیکند  یه میته  یهان شناسیلم در مورد نجوم و کیا فیک مقاله ، کتاب و ی  یکس ید که وقتیباش
بر خالف  یدهم ،اطالعاتیانجام م یهان شناسیشتر با دانش نجوم و کیب ییآشنا یکه من  در راستا یکار

از جمله  یل که برخین دلیجهان درج شده اند  صرفا به ا یعلم یارائه کند  که در منابع رسم ییزهایآن چ
خوانده و آموخته اما  دوست ندارند که  یا برخینامند . و یف میاموخته اراجیشما آنها را نخوانده و ن

 داشته باشد .  قتیحق

ز مصون از خطا یکنم  نیان میکه من ب ینها  من  بارها گفته و نوشته ام که مطالبیا یعالوه بر همه 
ز نقد یل نین دلیآنها .  به هم یان و ارائه یستند چه به لحاظ ضعف دانش من و چه به لحاظ خطا در بین

افتن نقاط ضعف دانش خود یت به دنبال را من به شدیمن خواهد بود ز یممکن برا یه ین هدیآنها بهتر
ز بارها متذکر شدم  که در جهان علم ین نوشته  نیو آگاه شدن بر خطا ها و اشتباهاتم هستم  .  در هم

ک یک استاد با تجربه در ی   .دهند یزه  میبوسند و  به او جایرا نشان دهد م ییکه خطا  یدست کس

https://www.youtube.com/watch?v=FbSbLkMkvEA
https://www.youtube.com/watch?v=0GE0kSNvxaM&t=97s
https://www.youtube.com/watch?v=a0OQCUQWQtg
https://www.youtube.com/watch?v=a0OQCUQWQtg
https://www.youtube.com/watch?v=pHlpBz7tMtA&t=4s


آن   یان سخنرانیداد . در پایگوش م یدانشمند جوان ینک دانشگاه معتبر به سخنرایدر  یش علمیهما
ک آن جوان رفت و  او را در آغوش گرفت  و در یخود بلند شده و به نزد یدانشمند با سابقه از جا

بردم یسال  در آن بسر م 15که   یخت  به آن جوان گفت ،   شما امروز  مرا بر اشتباهیریکه اشک میحال
،  ین روش و منشید از شما سپاسگزارم . در  چنیرون آوردیمرا از اشتباه بنکه ید  . بابت ایآگاه کرد

راهه یشود و علم از رفتن به بیه اصالح میافتن خطا ، نظریبه هر حال با علم است چرا که با  یروزیپ
 یبه درازا یدر راه  .شودیبه جلو برداشته م یقطع یآن ، گام یا  با اثبات درستیکند و یدا مینجات پ

 ت .   یابد

 دارد که : یمعروف ینگ جمله  یون هاوکیاست

 داند .ین است که میست ، بلکه توهم این دشمن انسان جهل نیبزرگتر

 

خود   یشوند و به نادانیروند ، خاضع تر و خاضع تر مید که دانشمندان هر چه باالتر و باالتر  مینیبیم
ن حال یدانند . اما در عیدانند که چقدر نمیر کس مشتر از هیکنند . در واقع دانشمندان بیشتر  اعتراف میب
 کنند که بدانند . یز تالش مین

 

ده تان  و  پاسخ ینوشتن عق یبه شما داد برا یزه ای. به هر حال خوشحال هستم که سر کچل من  انگ
کوانتوم به زبان ساده و تفاوت آن با کوانتوم شبه "   یدئوین نوشته و هم در وینسبتا مفصل من هم در ا

شند  و  بدون یاند یهم چون شما م یاریل است که بسین  دلیبه ا ،  قبل عرضه شد  ی" که مدت علم 
شان در  یسنت یا با باورهایکنند و یل آنکه درکشان نمید و چرا  ، فقط به دلیگویآنکه بدانند علم چه م

ل افراد اساسا اهل ین قبیکنند  . متاسفانه اغلب ایستند  ،حکم بطالت آنها را صادر کرده و متعارض ه
کنند  یآنها  اظهار نظر م یت هم در باره یکه  با قاطع یینه هایژه  در زمیبو ینه ایچ زمیمطالعه در ه

، اما تنها در  یزار جلدچند ه ییبا کتابخانه ها یهستند حت یهم افراد اهل مطالعه ا یستند . البته گاهین
باور ها  یشتر از آنچه در باره یار بید بسیک محقق و اهل مطالعه بایکه یژه  . در حالیو ینه یک زمی

که اهل علم  یخواند ، در مخالفت با آنها مطلب خوانده باشد . کارید خود مطلب مییو مطالب مورد تا
ات یل درست نبودن نظریدال یجستجو یعلم یهاق در شاخه یدهند  و اساسا کار اهل تحقیانجام م یهمگ
و  یدیسخن جد یند کجا و چه کسیگردد که ببین مین به دنبال ایبا ذره ب یک محقق علمیاست و  یعلم

زه یتواند به جایکه م یدیمطرح کرده است . شک و ترد یعلم یه یک نظری یدر باره   یدیشک و ترد
 یشناسم که بعد از آنکه با هزار گرفتاریرا م یادیافراد زنوبل هم  ختم شود .  به هر حال   شخصا   ی

 یینخوانده اند . تنها کتابها یچگاه کتابیپلمشان را گرفتند،  هید، دیتا یقوط یها از تو یمیو به قول ما قد
ون یزی. از تلو  یورزش یفرزندانشان است و چند مجله  یدرس ید  کتابهایتوان دیآنها م یکه در خانه 
نداز بهره یبشکن و باال ب یها یقیاحمقانه و مبتذل  و موس یالهایفوتبال و سر یهم جز برا و ماهواره

نه یالبته در زم یز تبادل فرهنگیخود ن یقه هاین افراد به ناچار تنها با همفکران و هم سلیرند . ایگینم یا
علم و دانش به دور  یه از قافل یتوان گفت که بکلیک کالم مین در یذکر شده  را  دارند و بنابرا  یها

 یکیدانند که یاش را گرفته اند فقط م ینمره قبول یا پارتیکه در مدرسه به زور تقلب  یکیزیهستند . از ف
افتد  یب میده است که  چرا سیمشغول چرت زدن بوده ناگهان فهم یبیر درخت سیوتون که زیبه اسم ن

  یزمان جنگ دوم جهان  یبمبها  یاز سر و صدا  ن همیبه نام انشت یگریرود ! دین و به هوا نمیزم یرو
ل مسائل گفته است  ین قبیدر مورد فضا و زمان  و سرعت نور و از ا یفیکرده و  مهمالت و اراج یقاط

به   یدر مورد رفتار الکترونها و فوتونها  گفته و مهمالت یفیگر هم  خوابنما شده و اراجیو چند ابله د
ب یعج ین نکته ین دوستان به ایدانم چرا ای! . فقط همانطور که گفتم  نم نام کوانتوم درست کرده اند

https://www.youtube.com/watch?v=a0OQCUQWQtg
https://www.youtube.com/watch?v=a0OQCUQWQtg
https://www.youtube.com/watch?v=a0OQCUQWQtg


ک کرد و بدون یرا به هوا شل یتوان موشکیوتون نمیف  نیتوجه نکرده اند که  بدون استفاده از اراج
 GPS ا ی یاب ماهواره اید ) رهیا  کوبینشاند   یتوان آن را با دقت در نقطه این نمیف  انشتیکمک اراج

پ ی، چ  یشگر تخت و لمسیزر ، صفحات نمای، ل  LED  یشد المپهایف کوانتوم هم نمیو بدون اراج .( 
گر را ساخت ید یله یمتر مربع و هزاران وسیستور در چهار  سانتیون ترانزیلیبا صدها م یوتریکامپ یها
د که یدانیم یخوب نکه  بهیوجود دارد و آن ا ید    مشکلیهم که آورد یجالب است که در مورد مثال  ! 

کنند !  پس ین حرکت میمع یمقصد یساخته اند که خود به خود و بدون راننده به سو یینهایانسانها ماش
ن یز همید ؟! اتفاقا نظر دانشمندان  خدا باور نیستید  قائل نیکه باور دار ییخدا ین قدرت را برایچرا ا

د  همان  خالق یخوانیف میه شما آنها را  اراجک یبیب و غرین عجین قوانین جهان  را با ایاست  که  ا
نگونه جهانش را اداره کنند   . ین ،  این قوانیار کرده است که اینگونه اختیجهان خلق  کرده است  و ا

ن  و واجب الوجود تا کنون ، یذهن انسان در مورد علت نخست یشگید که چالش همیدانیو البته قطعا م
 یعنین را  یعلت نخست ین تفاوت که  گروهیده اند  با ایمشترک رس یه ک نقطیعلم ،فلسفه و مذهب  به 

ز ید که  از ازل بوده و تا ابد نیداشته باشد  و وجودش واجب بوده و با یتواند علتیگر نمیهمان که خود د
دانند با یآگاه ، توانا و  ... م یندارد  را خالق یگر موردیموجود شدن آن د یباشد   و پرسش از چگونگ

شتر یح بین نقطه از توضیعت  .  به هر حال هر دو گروه در ایبه نام  طب یزیچ یگرینام خدا  و  گروه د
د به کتب آموزش یتوانیدگاه مذهب در مورد واجب الوجود میاطالع از د  یماجرا عاجر مانده اند .   برا

از  یقطع یآگاه یانش مدعن دیز اگر چه هنوز این یهان شناسید . در کیمراجعه کن    یمعارف دانشگاه
ز  ین یات کوانتومین نظریبهتر یک به آن نشده است  اما به هر صورت  حتینزد یخلقت   و حت یلحظه 

ار یبس  یخلقت فاصله  یش رفته اند اما  چون  هنوز با خود لحظه یز پیخلقت جهان ن یکیاگر چه تا نزد
ن ،  ناچار  یند  و  بنابرایبگو یزین چیاز علت نخست توانندیدارند  ، نم یه پردازیاز بعد  نظر یحت  یادیز

تصور امکان تجربه   یشگاهیو آزما یرند .  در بعد تجربیپذیح  میتوض یک وجود  بیآن را  به عنوان  
رسد   .  در یر ممکن به نظر میهم غ یدر بعد نظر یک امروز ، حتیزیف یخلقت  ، برا یلحظه  ی
ط زمان خلقت جهان  به یو شرا یادیشد که  تجربه در جهان ذرات بنان ی" ب یادی"  ذرات بن یدئویو

 ید در ابعاد  سامانه یبا یکنون یهایاز دارد که  طول آنها با فناورین یمیعظ یچنان  شتابدهنده ها
پلوتو )  یعنی یدیخورش یاره سامانه ین سیط گردش  آخریمح یبه اندازه  یطول یعنیباشد  یدیخورش

 ین شتابدهنده فعلیکه بزرگترید   . در حالیشود (   به دور خورشیاره شناخته نمیگر سید یلیپلو تو به دال
ک ین هزار دانشمند  و متخصص ،   یو با همت چند یست سال تالس دهها کشور  صنعتیپس از ب

 است .  یلومتریک 27 یشتابدهنده 

 ننده  :ینوشت سوم آن ب یپ

 الق  ؟ا خیک  یزیف  یخودت به کدام اعتقاد دار

 

ل نظرم به خواننده و یتحم یعنین یکنم چون ایچگاه صحبت نکرده و نمیمن در مورد اعتقادات خودم ه
 یفقط اطالعات ، یش فرضیچ  پیه یاخواهم او خود مختار باشد تا بدون القیکه من میننده . در حالیب

 یروین آنها پیر منابع ، مطابقت داده  و سرانجام  خود از بهتریاز سا یبدست آورده ، آنها را با اطالعات
ن آن  ،  اگر  آنها را باور یک و قوانیزیدگاه شما ،  فیکنم از دیرد  .    اما تصور میم بگیکرده و  تصم

هستند که باورش  ید ،  خلق شده توسط همان خالقیف !  ندانیصه اراجال  و خالیداشته  ،   وهم و خ
د ، باورشان ید آنها را درک کنیتوانین است که شما چون نمید .  اما ظاهرا تفاوت من و شما در همیدار

ب هم باشند  ، باورشان دارم چرا که یب و غریم عجیا برایاگر درکشان نکنم  و  ید . اما من حتیهم ندار
ان یوتون بیرود  که نیکند و موشک به هوا میاز درخت سقوط م یلیب به همان دلینم که سیبیم مبه چش



ن یت انشتیرسد  که نسبیبه هدف م  GPS   یاب ماهواره ایره یبا کمک سامانه  یلیکرد ، و به همان دل
 یاپ هیل و چیموبا یون و گوشیزیشگر تلویزر ، صفحات نمای، ل  LED یکند و چراغهایان میب

ن کوانتوم درست هستند ، اگر چه یت دارند که قوانیل واقعین دلیگر به اید یو هزاران ساخته  یوتریکامپ
ا شما با ی.  اما آذهن ما  دشوار است   یاز پدران کوانتوم، درکش برا یکینمن  یچارد فایر یبه گفته 

او هم   ید خلق  آنها را برایدانیر  مکه قطعا او را از خود دانا تر و توانا ت ییتوجه به باورتان به خدا 
د آن یدانیز همانطور که اشاره کردم قطعا مین نید ؟!  در مثال خود شما در مورد آن ماشیدانیب میعج
کنترل وسائل  یرود  اکنون ساخته شده است . حتیم ییکه خود به خود و بدون راننده  به سو ینیماش

ز در حال ساخته شدن و یکنند نیافت میرا در یامواج مغز که ییدستگاهها یتوسط فکر البته با واسطه 
که بشر اکنون به آنها  یک از امکاناتیش اگر در مورد هر یچند قرن پ باشند .  یبهتر و بهتر شدن م

ان تهران که اخبار یرو یانجام شده در موسسه  یها یه سازید از جمله از  شبیگفتیدارد سخن م یدسترس

رد ، قطعا  شما را متهم به یگیران قرار میا یهمواره در صدر اخبار رسانه ها موفق آن  یهایه سازیشب

چون خودتان قرار   ییبایکردند  و احتماال اگر در دسترس افراد  کم حوصله و ناشکیم  یا جادوگریکفر 

 یرا عملآنها  ید !   اما  دانش   بشر  پله به پله  همه یشدیدرنگ در آتش سوزانده م ید  چه بسا بیگرفتیم

اول  ین نوشتم  و آن را در صفحه ی" چن دگاه انش امروزیخدا از د"  یل در نوشته ین دلیساخت .به هم

 تم هم قرار دادم  که :یوب سا

Table002 

 

که   ده استیرس ییبشر در تنها چند هزار سال به جارند که ید بپذیا بای !  نگونه خدا شناسانین ایبنابرا
خالق  یعنیان شد یکه ب یآنها خدا را به مفهوم یعنین یو ا  کرده اندیگاه تصور میخدا را در آن جا

چ یبه ه  خود یبر خالف ادعا  رند کهید بپذیا بایو  کرده اندینقدر کوچک تصور میا یجهان هست
ز یت در هر چینهایب  ماورا و  اگر خدا را  ن مهمتر ،شناخته اند و از آیاو را نم   یرو
ذهن محدود آنها با هر   در یتینهاین ماورا و بیک چنیاز  یچ تصوریه  رند کهیبپذ  دیبا   دانندیم

،   هر اندازه بزرگ یدر برابر هر مقدار   تینهایب رد ویتواند قرار بگینم  از دانش یسطح
و محدود .در   ن صورت قابل دسترس خواهد بودیر ایچرا که در غ  خواهد ماند یباق  تینهایب  همواره

ت و محاط ینهایرا قادر به درک آن ب  خود یعنیخود را خدا شناس دانست  ینکه فردیواقع به مجرد ا
  !!!!بر آن دانسته است

    بخشی از نوشته ی " خدا از دیدگاه دانش امروز  "

 

 

که  ییست و خدایا نیک انسان در ذهنش خدا باور هست یز بدانم که یتوانم نیدانم و نمینم راستش من
در ذهن  ین مورد حتیباشد  .  به نظرم انسانها در ایم یفیها و تعار  یژه گیباور دارد مشمول  چه و

 یکنم  اگر دانشمندیستند  .  اما تصور میروراست ن خودشان هم با خودشان  مشکل دارند و با خود
چون    یا دانشمندانیتان   خواندم  و  یدئو برایاش را در و یاز سخنران ینمن  که بخشیچارد فایچون  ر

 یر دانشمندان زنده یا سایگفته شد ،  و  دئو سخنیهمان ونگر که در موردشان  در یزنبرگ و شرودیها
ار بزرگتر ، بهتر و یبس ییآنان ، خدا  یا داشته باشند  ، خدایداشته و یجهان  به خدا باور م یفعل
نکه یل این خالق جهان را  به دلیاست  که آنقدر جسور هستند که قوان یخداباوران   یتر  از خدا یمنطق
که  یدانند !  براستیدر واقع خود را  دانا تر از خالق خود م یعنی.  نامندیف میتوانند بفهمند  اراجینم

http://www.mozaffarshariaty.com/my-note/god-v-2.htm
http://www.mozaffarshariaty.com/my-note/god-v-2.htm
https://www.youtube.com/watch?v=a0OQCUQWQtg


 یتیگران گیب یاز جهان که در پهنا یف  افتاده در گوشه ایک انسان نا آگاه ،نادان ،ضعیکه  ییخدا
 تواند باشد ؟!یم یید  بتواند او را درک کند  چه خدایآ یز به حساب نمین ینقطه ا

 

 ( نگیس مترلیمورذهن  اوست ".   )  یبزرگ یدازه هر کس به ان یخدا ی" بزرگ

 

در کاربرد آن  در  یادیکمبود واژه انتخاب شد و ابهامات ز ی)  و البته لفظ بزرگتر هم به ناچار و از رو
 ن مورد وجود دارد (  یا

ن یاکه از آنها در  یز یچالش بر انگ یاز پرسش ها یارین نکته توجه دارم که  پاسخ بسیالبته من به ا
خ مذاهب یپاسخ داده شده اند  ) البته اگر به تار یمذهب یامد  در باور هایا نیان آمد و ینوشته  سخن به م

ا ین و  ژاپن و ین مقوله ها نشده اند مانند مذاهب چیمذاهب اساسا وارد ا ید که برخینیبید میمراجعه کن
ش ها داده شده است (  . اما همانطور ن پرسیبه ا یمتفاوت یز پاسخ هایر مذاهب نیهندوستان  و در سا

شگاه یدر آزما یموارد تجربه شدن یعنی ید کرده ام  من  تنها در چهارچوب علوم تجربیکه بارها بر آن تاک
سم  آنهم نه از ینویم یاز جهان و زمان  سخن گفته و مطلب یو در هر نقطه ا یشگریو توسط هر آزما

ن  یشوند .  و بنابرایس شده و میتدر یدانشگاه یر مراکز رسمکه د یم  از کتبیخودم که از آموخته ها
ل ین دلیشوم .  نه به ایو پاسخ مذاهب به آنها وارد نشده و نم یمسائل مذهب ینه یدر زم یچ رویبه ه

خ مذاهب و انسانها خوانده باشم  یکه در باره مذهب و تار ییندارم ،   که اگرتعداد کتابها ییکه با آنها آشنا
کپارچه یران یست . اما مذهب و حکومت  در ایمورد عالقه ام نباشد   ، کمتر هم ن یعلم یاز کتابهاشتر یب

 یاسیس یناکرده نقد آنها  اقدامات یح ، نوشته ، گفتار ، و خدایق ، توضیشده اند و  چون  هر گونه تحق
ن بر یباشد.  بنابرایمت من نیفعال یطه یرد  ، در حیصورت گ یژه ایو ید از مجاریشود که بایمحسوب م

بشوم ، بهتر است  یخواهم وارد مسائل مذهبیه کردند اگر نمین که به من توصین دوست نازنیخالف نظر ا
مسائل  یطه یکنم  و تنها و تنها در حین نکرده و نمیصحبت نکنم .   من   چن یف علمیاراج یدر باره 

شود  سخن یس مین  تدرین سرزمیهم یدانشگاهو  یرستانیدب یآن هم به استناد آنچه در کتب رسم  یعلم
ا شنونده  پاسخ علم را درست یژه  خواننده یک مورد وینکه در یص ایر و تشخیخواهم گفت . تفس

تواند به یاز به کمک میا پاسخ مذهب خود را ،   با خود اوست  که مسلما در صورت نیص دهد یتشخ
که  یو مسلم است که  بشارت  خواهد بود بر  کسان ز  مراجعه کند ینان خود نیمورد اطم یمراجع مذهب

 کنند . یم یروینشان پیدر امور مشورت کرده ، به سخنها  گوش فرا داده   و از بهتر

 

ن  یم بیعظ یه شده ،  تنها آشکار کردن فاصله یته یو آموزش یعلم یدئو هاین هدف من در ویبنابرا
ن یتر یه این و پایاست  که مهمتر یز  علوم تجربین علم و شبه علم  است  و  بس . و منظور از علم 

نوشته ها و سخن ها  خواننده و شنونده را به  یل  در همه ین دلیباشد .  و به همیک میزیآنها دانش ف
ن محدوده ید  من در همین اجازه بدهیکنم .  بنابرایت کرده و می" هدا  ی" علم و نابخرد یبایکتاب ز

به اندازه   یو مذهب یفلسف یپرسش ها ینشوم  .  قطعا برا یو اعتقاد یمذهب یت کرده و وارد مبانیفعال
در دسترس همگان قرار دارد .   یامروز  یکیو الکترون  ینترنتیز  ایو ن یسنت  یمنابع نوشتار یکاف ی

 نکه  : یت تکرار مجدد ایو در نها
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ک یزیست .  دانش فیآن  با  علم ن ییو چراده هاست   یرخ دادن پد یکار علم پاسخ  دادن به چگونگ
آن را ساخته ؟  چرا  ینکه چرا ساخته شده ؟  چه کسیکند .  اید که جهان چگونه کار میگویبه ما م

دانش   یطه یست و ....   در حیل ما نیساخته که درکش مطابق منطق و م  یا  چرا طوریساخته و 
 م  قرار ندارد .یشناسیکه ما امروزه م یکیزیک ، دست کم فیزیف
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