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 !کند را برای همۀ خوانندگان توصیه نمی این کتاب دوجلدیمطالعۀ 

مطالعۀ این کند، چرا که  توصیه نمی

د بیشتر برای کسانی بحثها میتوان

 : سودمند باشد که

 و دینی به موضوعات و مقوالت فلسفی -

 عالقمند اند،

 دانشجو و حقیقت جو هستند،  -

 تحصیالت کالسیک کافی دارند، -

ا بر تعصبات فکری و و منطق رعلم  -

 شان ترجیح میدهند و، دینی

و افکار و  ،قادر به نقد خود -

  .اند هایشان اندیشه
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 سرآغاز

 

 

 از کجا می آئیم؟

 به کجا میرویم؟

 چه وقتی زنده و چه وقتی مرده ایم؟

 زندگی را چگونه می یابیم؟... و 

 

 ،بدون هرگونه مقدمه و سابقه ای. ایستاده ایمفرض کنیم در بیابانی تنها 

هیچ چیزی  .کانی ناشناس می یابیمناگهان خود را در زمانی نامعلوم و م

مان را هم به  بدتر از آن، خود و گذشته. آوریمو جائی را به خاطر نمی 

اینجا کجاست، من کی هستم و اینجا چه کار : "پرسیم می. آوریم یاد نمی

هیچ توضیحی نمی  .می پرسیم، اما هیچ پاسخی نداریم که بدهیم". میکنم؟

 . یابیم

. زیر نظر میگیریم هر حرکت ممکنی را. دوزیمبه دور و برمان چشم می

 وبه اینسو و آنس. چرخیم و هر سو را از چشم میگذرانیم به دور خود می

میرسانیم و از آنجا همه چیز و  ممکن خود را به باالترین نقطۀ. میدویم

هیچ . اما هیچ اثر و نشانه ای نمی یابیم. گیریم هم جا را زیر نظر می

و  یبتواند چیز. خاطره ای را در ما زنده بکند چیزی نیست که بتواند

بتواند گذشته ها و پیوندهایمان با این مکان و . بیاورد کسی را به یادمان

 . زمان را در خاطرمان زنده بکند

 

من کی هستم، اینجا " تسؤاال. نمیتوانیم آرام بگیریم. گیریم آرام نمی

برای . دنن نمیگذارآرام ما" و به کجا میروم  ام کجاست، از کجا آمده

چیزهای دور و برمان را لمس . دریافت پاسخ به هر راهی سر میزنیم
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 میکنیم، می بوئیم و حتی مزه میکنیم تا شاید خاطره و شناختی از گذشته

هیچ . نمی یابیمهیچ چیز آشنائی . یابیم اما هیچ چیزی نمی. و حال بیابیم

 . چیزی به خاطرمان نمی آید

 نیم؟ چه احساسی پیدا میک

مضطرب . میترسیم. نگران میشویم. که دردمان میگیرد است معلوم

ابا  هممان و حتی از بلند کردن صدای آه و ناله افسرده میشویم،  .میشویم

 . کنیم نمی

رو به بیش از پیش اوضاع روحی و روانی مان زمان میگذرد،  هرچه 

ی رفتارها. شویم بدتر و بدتر می لحظه به لحظه. میگذاردتنزل 

 .شویم و ناهنجارتر میبیمارگونه تر لحظه به لحظه . می یابیمبیمارگونه 

داریم کنترل ذهنی مان را  کنیم که احساس می. کنیم میپوچی احساس 

هم و به راستی . کنیم داریم قاطی میکه کنیم  احساس می. کنیم گم می

  !قاطی میکنیمداریم 

 مانمتی فکری در سال. کنیم شک می مانرفته رفته در صحت وجود 

به راستی هم . کنیم که داریم خواب می بینیم فکر می. دچار تردید میشویم

بین بودن و نبودن نوسان . از عهدۀ تمیز خواب و بیداری مان بر نمی آئیم

ای که آینده بین گذشته ای که به خاطر نداریم و در جائی . کنیم می

 . شویم نمیدانیم چیست سرگردان می

*** 

 

نمیتواند دوام . ل اما تا ابد دوام نمی آوردتنزاحوال رو به  این حال و

تحمیل ما و رفتارهایمان خود را به  زندگیچرا که  ،نمیتواند. بیاورد

رفته  ،و روانی مان ، جنسینیازها، سائقه ها و انگیزه های جسمی. میکند

برای کنترل در  و به پا می خیزند مانرفتارهای ناهنجار در برابررفته 

و  به یاری مان می شتابند. شتابنددن جسم و جانمان به یاری مان می آور
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ریان، برای ارضاء نیازها و افسرده و گ ما را، ولو نگران،

  :هایمان به حرکت در می آورند غریزه

شویم و  گرسنه می. پردازیم شویم و به جستجوی آب می تشنه می -

زهای نیا. مدهی به هر خطری تن می مانبرای سیر کردن شکم 

برای ارضاء آنها به تکاپو می  زنند و جسمی و روانی نیش مان می

 . یمافت

و  ساختنبه . به حرکت و مشغولیت مجبور میکنندما را به  ،مهه ااینه

 به سهم خودهمه این  و کنند مجبور میو ابداع و اختراع  ،پرداختن

 .دکنن می مانترآرام. گذارند روح و روان مان می دربخشی آرام اثرات

  .کاهند از احساس ترس و دلنگرانی هایمان می

 

و  زیاد طول نمیکشد، چرا که در جریان این کششنیز  دگرگونیاین 

انسانهای دیگر با . کنیم برخورد میموجوداتی همانند خودمان با  کوشش

 وجودمی فهمیم که . می فهمیم که تنها نیستیم. کنیم ارتباط برقرار می

ار فراموشی دچکه فهمیم  می. شویم ه و شنیده میکه دیدمیم فه می. داریم

 . ایم قاطی نکرده. نشده ایم

 : کنیم مان را مطرح میتاولین سؤاالکه  جاستاین

 ؟هستممن کی  -

  شما کی هستید؟ -

 اینجا کجاست؟  -

 ؟ می آئیماز کجا  -

 م؟ یرو به کجا می -

کنیم که آنان نیز همین  کشف می .ن انداجوابها باال و پائین، اما همس

 . کنند قسمت میما من و با را  سؤاالت

 . جویند پی میرا و ما  نآنان نیز عیناً سرنوشت م
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هیچ  و ما منانند کنند، ولی هم همین سؤاالت را تکرار میآنان نیز 

  .وجود ندارد که بیابندهیچ پاسخی . پاسخی نمی یابند

فی آنان نیز خود را مجبور به کنار آمدن با این سؤاالت و مقوالت فلس

 . بینندبدون توجیه و توضیح می 

برای ارضاء نیازهای جسمی و  ر کوشش و کششآنان نیز درگی

 . اند انش روحی

آنان نیز برای حفظ زندگی یی که هیچ درکی از آن ندارند، درگیر 

ه و برای تأمین نیازهای اولی  درگیر کار و کوشش . اند "ءبقا تنازع"

 . هستندهایشان  غریزهارضاء 

و دردهای ها  از سائقهرهائی برای را  ز تمامی ه م و غمشانآنان نی

 . دکننمیصرف و نیازها ها  انواع گرسنگی

بخورند، تا " ابر و باد و مه و خورشید در کار اند"آنان نیز همراه با 

حفظ حیات و  قه های جنسی شان را تسکین بدهند، غریزۀبیاشامند، سائ

تا خود را با این  - دست بیاورند؟تا چه به  ،تولید مثل را ارضاء بکنند

 . دهندبشرائط غریب تطبیق 

تطبیق با این فضای ناشناس  خود را مجبور بهکشف میکنیم که آنان نیز 

نام " زندگی"آنان نیز خود را در یک تونل دور و درازی که . ندبین می

 مثل ما وچ درک و فهمی از این تونل ندارند، آنان نیز هی. دارد می یابند

ی تطبیق خود با شرط و شروط این تونل ناشناس و پیمودن قدمهائی برا

 . زنند دست می یبه هر کار و کوشش ممکن جبری پیمائیدر این راه

 

هیچ پاسخی نمی یابند  اساسی شان سؤاالتبه کنیم که آنان نیز  کشف می

دست  مختلفی یهابه کار ها این بی پاسخی رای به فراموشی سپردنو ب

ها و انگیزه های جسمی، روحی و  را با نیازها، سائقه خود. زنند می

، این نیازهایافتن راهی برای ارضاء همچنین تالش برای و  ،اجتماعی
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 ،حداقلسازند تا  می مشغولخود را با فکری و کاری . کنند مشغول می

 . ببرندیاد  ازسؤاالت بی پاسخ شان را 

به ابداع راههای  شانعینی آنان نیز برای تسکین نگرانیها و اضطرابات 

به خیالهای ذهنی و ساختگی  آنان نیز. زنند دست می ذهنیرفت  برون

خواب یابند، در  آنان نیز پاسخهائی را که در واقعیت نمی. آورند می رو

سازند و با  میو خیالی داستانهای ذهنی . دهند شکل می شانخیال و 

 . دهند آویختن به آنها خود را تسکین می

ع بسیاری جم. روند راه استفاده از مواد مسکن و مخدر میبسیاری به 

بسیاری در . سازند تبدیل می آوری مال و منال را به هدف عمدۀ زندگی

و بسیاری نیز این تسکین و تخدیر . قدرت غرق میشوندجنسیت و شهوت 

 . دریافت میکندخیاالت ذهنی و  ی دینیقصه ها را از طریق پناه بردن به

 مادۀ مسکن و مخدریا چند یک برای خود  یهر کس کنیم که کشف می

پاسخ  پرسشهای بدونی رهائی از فشار و برا پرداخته،ذهنی ساخته و 

 . برند پناه میاین مواد به  شان در مورد چه و چی بودن زندگی فلسفی

 . کند یکی مست می

  رود، به خلسه میبا استفاده از مواد مخدر دیگری 

 . شود دینی غرق می دیگری در تسلیم محض آنو 

 . پرستد نمودهای طبیعی را میسایر ماه و  یکی آفتاب، -

 . می آویزد و بتها یکی به بت -

 . میکند خلقیکی خدا و خدایان یا االه و االهه های پیدا و ناپیدای ذهنی  -

  و، کند یکی در خیال خود با ارواح مقدسه، و جن و پری دیدار می -

رهائی  یابهشت خیالی  یک ا در راه رسیدن بهیکی دیگر همه توانش ر -

 . کند صرف می ناپیدا یجهنمادعای  از

 



10 

 

بیاید  اندستشبه  هرچه که به  اند همانند غریقیبسیاری کشف میکنیم که 

تسکین و دلخوش برای  ،ذهنیابداعات  انواع و اقسامبا  ند وچسب می

 . دنکوش خود میلحظه ای  کردن

 . از این جهت جهانگیر شده اند داروهای مسکن و آرامبخش -

 . مواد مخدر به این سبب اینهمه شیوع یافته اند -

از این جهت به  یو منطق ، عینیدلیل علمی هرگونه ادعاهای دینی فاقد  -

 . باور عمومی توده های میلیاردی تبدیل شده اند

*** 

 

فقط دیگر که شرایطی که در آن گرفتار آمده ایم، اینهمه نشان میدهد 

گرفته را در بر ما همۀ که  ستا عینی یی حقیقت. فرض و خیال نیست

 قابلغیر شرایط. احاطه کرده استکه همه را  ی استغریبشرایط . است

  !ی ناگشوده استسر   .میزاید و میمیردبا همه است که ی توضیح توجیه و

حکیم عمر خیام) "و نه من اسرار جهان را نه تو دانی"
1
) . 

، مان زندگی عینیذهنی یا  هایمثالحال، چه در  هر دراین است که 

 . دنپاسخی ندارهیچ  ،نیز در هر دو حالسؤاالت همان اند و 

 

 در واقعاین است که ما در  حقیقت عینیاین  بافرض ذهنی  آن فرق تنها

یکباره . در این فضای ناشناس نیافته ایمناگهان و بدون مقدمه خود را 

گام به گام به . ان ناشناس نگشوده ایمچشم مان را در این زمان و مک

های  ظرفیتوهمراه با رشد گام به گام تکامل یافته  !اینجا رسیده ایم

به  ،سال و نسل و دهها هزار هزارهادر طول افکار فلسفی مان مغزی و 

با این مکان و زمان گام به گام . ایم آمدهنائل  درک و فهم امروزی

                                                           
1
 .میالدی( 3101-3311) الدین ابوالفتح ُعَمر بن ابراهیم خیام نیشابوری غیاث  
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این شرایط با برای تطبیق  نسل به نسل .ایمخو گرفته و  آشنا شدهناشناس 

 . تربیت شده ایمآموزش دیده و  ،غریب

 زندگی مکنونحقیقت گرفته ایم که وقتی قادر به توجیه  یادگام به گام 

زندگی به تن این بسازیم و  یاز آرزوهای ذهنی مان لباس، باید منیستی

ان باید به سؤاالت بی پاسخ م. بپوشانیم غیرقابل توضیح و توجیه

 ، ولی دلخوشکنکپایهبی اساس و  بیولو و  ،پاسخهائی ولو ذهنی

 . بسازیم

را به قصه و  و خیالی دلخوشکنک این پاسخهای ذهنییاد گرفته ایم که 

اثبات شده به نهادهای  ایقاسطوره تبدیل بسازیم و آنها را همچون حق

ایط وقتی قادر به توضیح شرکه یاد گرفته ایم . سازیم بدل مان اجتماعی

 ،رااسرار مکنون در فکر و خیال مان این ان نیستیم، مموجود عینی

خیاالت صحت عدم صحت یا ون توجه به بدو ریم پنداب آشکار و شناسا

 !به آنها سجده بکنیم و نماز بخوانیم. یمبیار ایمانبه آنها  خودساخته،

 

جز  ،یی که ما را در بر گرفتهعینی شرایط این نه  ،واقعمی بینیم که در 

بیش میتوانند  عینی مان سؤاالتنه و  ،اندضیح ذهنی قابل تو با فرضیات

 انهروشنگربه توضیحاتی و  منجر بشوندی پاسخبه  از سؤاالت ذهنی مان

توضیحات ذهنی و تلقینات با جز آنکه  ،ههم اینجاست که ما. بیانجامند

 با این اسراراز این طریق و  بگیریمخو  ه مانتربیتی و دینی روزمر

 . بکنیم کنیم یا نمیتوانیم کاری نمی ،بیائیمکنار ناگشوده 

در ذهن  ،تاریخیتلقینات این تأثیر تحت ما و بسیاری از ما، از آنرو نیز، 

. را میدانیم مان فلسفیپاسخهای سؤاالت که  کنیم فکر میمان  ساز خیال

 که ما را در بر گرفته زندگی و منشأ عینیاتیازاسرار که کنیم  فکر می

قابل با هیچ دلیل و منطقی  فرضیاتولی این  ،می کنیم کرف. باخبریم اند

 . اثبات نیستندقابل . توجیه نمیشوند. ضیح نیستندتو
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*** 

 

هستی و ی که غیر قابل توضیحو  مکنون اسراراین  رویاین کتاب 

سؤاالت فلسفی بی موضوعات و انگشت میگذارد و  ،دندارنام زندگی 

 . از زوایای مختلف به بحث میکشد آنها راناظر بر پاسخ 

مورد در یی که و سنتی پاسخهای دینی  که همه نشان میدهنداین بحثها 

نه درست  ،اند شدهد ما داده ربه خوفلسفی و دینی  و اینگونه مقوالت این

بازماندۀ چیزی جز . ندخوان میواقعیتهای موجود  بانه و اند منطقی  و

چیزی جز . نیستندک تاریخ بشر ریدوره های تا بی پایۀ تهایحکای

 نیازها و آرزوهای بنا شده برو اسطوره های  خیاالت ذهنی بازماندۀ

  .نیستندگذشته های دور  انسانهای

 و قصص این حکایاتبدون آویختن به ا ت شدهاین کتاب بر آن از این رو، 

هستی و ناظر بر ، سؤاالت گذشتههزاره های باقیمانده از  سنتیدینی و 

من کیستم، از کجا آمده ام و به کجا "و در نتیجه، سؤاالت  خلقت

مورد بحث و علمی و فلسفی با استناد به دستاوردهای را " روم می

به این سؤاالت را ارائه شده پاسخهای تا  بر آن شده. ارزیابی قرار بدهد

به  .به مقایسه بکشد کرده و جمعبندی دین، علم و فلسفه در سه حوزۀ

ی در هائپاسخفلسفی به این سؤاالت  دنتوانهم اگر حتی  تاکشد بمقایسه 

و تلقینات ات هرگونه تعصب فارغ ازو  ممکن تا حد  ، حداقل یابدبخور 

تا . ترسیم بکندابعاد و ویژگیهای علمی و فلسفی این سؤاالت را  ،جاری

هستی و منشأ "بر  ناظر از مقوالت فلسفی خود درک و فهمحد ممکن 

های  خود در این مقولهدریافتهای حد ممکن،  تا. درا توضیح بده "تخلق

با استفاده از روشهای حداقل بتواند بدینوسیله تا  کند،بجمعبندی را فلسفی 

 .منفک سازداز همدیگر کرده و  شناسائیرا درست و غلط علمی، 
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 فهرست مطالب بخش یک
 

 51    پیشگفتار
 23 منشأ هستی و پیدایش خلقت -بخش اول 

 21        منابع سه گانه به بیانخلقت جهان  -فصل آغازین
 25   طبیعی لندنتاریخ در موزۀ 

 21  منابع سه گانۀ علم، فلسفه و دین

 21     علم -یک

 22   فلسفه و مفهوم آن -دو

   13 شیوه ها و معیارهای مشترک علم و فلسفه -

 15  دین، باورها و نظریات دینی -سه

فلسفی در مقابله با ادعاهای  و علمیداده های  -خلقت جهان و انسان، و ماهیت هستی

 01          دینی

 53 ه راست و دروغ بودن ادعای وجود خدای خالق پی بردباما چگونه میشود 

  55 توضیح مختصر محتوی و فصلبندی مطالب

 65 به بیان مراجع علمی جهان و انسانپیدایش - یکفصل 
 65   یافته های علمی در مورد آغاز خلقت جهان

 67    گیری تئوری بیگ بنگ شکل

 11   پیدایش جهان در پی انبساط انفجاری بیگ بنگ

  23  گیری نظم افالکی تا پیدایش انسان هوموسپین از شکل
 

 91 پیدایش جهان و انسان به بیان یهوه تورات و االه قرآن -فصل دو
 55       خداباوری

 315 ود و نبودلق به جای اثبات بصحت یا عدم صحت داده های االه خااثبات 

 311  ای خود بی اطالع باشدوقات مورد ادعخدای مدعی خلقت نمیتواند از مخل

 331 از زبان یهوه و  االه خالقانسان جهان و شش روزۀ روزشمار خلقت 

 325 اند به کلی نادرست، غیرعلمی و غیرمنطقی" سفر پیدایش" "آیات آسمانی"

 
  531 رینش تورات را تکرار میکندااله قرآن نیز قصۀ آف آیات -فصل سه

 315      نقل مستقیم آیات

جز این، به مواردی از خلقت جهان و انسان اشاره میکند که به نحو  قرآن به

 353 باورنکردنی با واقعیتهای موجود و داده های علمی مغایر اند

 313     دلیل علمی هریککفایت 
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در ادامۀ بررسی های این نتایج و تأثیر " مقابلۀ علم، فلسفه و دین" نتایج حاصله از

 311      کتاب حاضر آتی

 
بررسیهای افزوده تر در آیات قرآن از نظر تعیین احتمال بود و  -دوم بخش

  569    نبود االه خالق مورد ادعا
 515   واکنشهای غیرمنطقی -فصل یک

 313      میگویند

 595 بررسیهای افزوده تر در مورد احتمال وجود االه

 
ه مورد احتمال وجود اال در مورد از بررسیهای افزوده نتایج حاصل -فصل دو

 201      ادعا
 211  کند و کاو همه جانبۀ آیات  ناظر بر وجود االه

  211  "راهنمای بشریت"قرآن همچون ( یک

 233  و کاو آیات راه و روش کند (دو

 235 مشکالت ناشی از مسائل عدیده در قرآن( سه

به عنوان مرجع بررسیهای افزوده در مورد " فلسفۀ وجود االه"گزینش کتاب علل 

 231   مورد ادعا حتمال وجود االه خالقا

 221  "فلسفۀ وجود االه"نتایج حاصله به نقل از کتاب 

 225 مورد ادعا احتمال وجود االه خالق عدم در موردنتایج فصل به فصل 

 211     جمعبندی داده ها

 
 225 توضیح نتایج حاصله در مورد عدم احتمال وجود االه -بخش سوم
 223   ناظر بر نتایج حاصله پرسش و پاسخ -فصل یک
 201 قرآن وجود ندارد؟آیا این نتیجه گیری به معنی آنست که هللا  -سؤال یک

فقط محدود به ادعای قرآن و اسالم است، یا سایر ادیان و  ایجآیا این نتی -دوسؤال 

 205     کتابهایشان را هم در بر میگیرد؟

االه های خالق، به این معنی است که سؤاالت  د احتمال وجود االه یاآیا ر   -سؤال سه

پاسخ داده شده، یا رد میشوند، یا این " منشأ هستی و خلقت"فلسفی بشر در مورد 

 202 دیگر سر  و اسرار ناگشوده به حساب نمی آیند؟ مورد بحث، مقوالت فلسفی

ر آیا این نتیجه گیریها گشایشی در راه رسیدن به هدف تحقیق جاری د -سؤال چهار

 251 ؟به وجود می آورد"  رمز و راز هستی و خلقت"مورد توضیح فلسفی 

انگیزۀ "، یا "خالق"معنی ناممکن بودن هر آیا این نتیجه گیری همچنین به  -سؤال پنج

 251     خلقت و پیدایش است؟" درونی یا بیرونی
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 پیشگفتار

 

 

 

ارد یک نوشتن کتاب بودم و نه میخواستم وبه فکر این بار نه اساساً 

در این فکر بودم که با تهیۀ مطلب کوتاهی . محض بشوم فلسفی مقولۀ

در موضوعات و  خوده و نه چندان از قبل اندیشیدۀ دیدگاههای پراکند

از  امدریافتهای شخصی به  بکنم ورا یک کاسه  دینی - مقوالت فلسفی

 . بخشمببیشتری  عمق هم دینی موضوعاتتحقیقات چند ساله ام در 

نه فقط جهت این تحقیقات را به سمت و  ،اما اتموضوعاین ن به پرداخت

خود به سوق داد، بلکه همچنین،  هستی و خلقتسوی  بررسی مقوالت 

، یعنی قرآنکتابهای دینی و ی مورد ادعاموضوع خود اساسی ترین 

 در مرکز را "و منشأ هستی هستیتنها به عنوان خالق االه  وجود"

 . دادقرار  و تحقیق بحث

بحث ماهیت هستی و خلقت، و همچنین بررسی احتمال وجود یا عدم 

 را پیچیده ایمقوالت فلسفی طوالنی است و بحثی ، خلق کنندهوجود منشأ 

 باقی نماندهم ین حد و حدود اعمل در در  ،امابحث این . گیرد در بر می

 وجود و"ی فلسفی در مورد سایر آلترناتیوهااحتمال وجود به ناچار و 

این بحث با در نتیجه، از طریق پیوند  .گرفتبر  در همرا  "هستی

برای مطالعه و وسیعی  حوزۀ مقوالت فلسفی دیگر، بحثهای ناظر بر

هستی ماهیت و منشأ "بحث در مورد به  شد وایجاد بحثهای عمیق فلسفی 

 .تبدیل شد" و خلقت

ن االه خالقی که جهااحتمال وجود  در مورد بحث و بررسی بود که جااین

کند و و  ،تبدیل شداین بررسی فلسفی به ضرورت  ،را خلق کرده است

ضرورت این . داددر برنامه قرار  فلسفی -دینیاساسی  کاو در این مقولۀ
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در گیری  نتیجهبه کتاب این اینهمه وقت و کار توضیح میدهد که چرا 

جز  هاین نبود. است صرف شده ه خالق مورد ادعامورد احتمال وجود اال

نه  ،کاو فلسفی و این بررسی و کند ،ه گیریبدون این نتیج آنکه

 . دیاتعمیق از جنبه های علمی و فلسفی و نه  توانست ادامه یابد می

 

ماهیت و "مقوالت کالنی مثل  الزم به یادآوری است که اساساً بحث در

 فلسفیحوزه های علمی، همۀ در  ،"هویت هستی و چگونگی پیدایش آن

بحثی در این موارد و  هرگونه و از همان رو نیز، . دجریان دارو دینی 

مقابلۀ و در را و دینی فلسفی  ،علمیمختلف ناگزیر داده های  ،مقوالت

 . دقرار میده همدیگربا رو در روئی 

*** 

 

خدا، االه یا کنند که با ایمان به وجود  ادعا میعموماً  خداباوران

، بسیاری از این مقوالت ستا "هستی"خالق به باور آنان، که  هائی االهه

، به آنان از همین رو نیز. شوند خود به خود توضیح داده میفلسفی 

نیازی و خلقت  در مورد ماهیت و چگونگی پیدایش هستی عمیقبحثهای 

 . نمی بینند

، چرا که با پذیرش ادعای نمی یابدق تحق   به طور منطقی اما، ی اینانادعا

سؤاالت ناظر نه تنها االه خالق،  و خدا یک یا چندخلقت هستی از سوی 

وند، بلکه فقط جا ش میمنتفی نش هستی پیدایچگونگی بر ماهیت و 

، الت ناظر بر هویت و پیدایش هستیسؤابدین معنی که . کنند عوض می

هویت و پیدایش ناظر بر سؤاالت به ، اسخی دریافت بدارندبدون آنکه پ

 . ل میشوندااله مورد ادعا تغییر یافته و تبدیو  خدا 
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، این سؤال "هستی چیست و چه ماهیتی دارد"به جای سؤال  ،بدین معنی

خالق "هم و  "هستی"هم  ،ی مورد ادعااگر خداکه  شود مطرح می

"هستی
2
  :پس، ستا 

 . "؟چه ماهیتی داردو ، کیست چیستخود این االه " -

  ؟و پدیدار شده است آمدههستی اش از کجا  -

  ،و تهشکل گرفچگونه  وجودشت هوی   -

 آفرینشو از هستی به ش از نیستی به هستی تاساساً گردش تحوال -

 است؟چگونه پیش رفته هستی 

ناظر بر  ، سؤاالت فلسفیحتی با پذیرش ادعای خداباورانبدین ترتیب، 

مانند و برای توضیح  باقی میکماکان  "و خلقت هستی"منشأ ماهیت و 

 .به دنبال می آورندرا  یپیچیده ابحثهای علمی و فلسفی وسیع و نیز خود 

*** 

 

که می بایست  یمحدود اولیۀ این نوشته با هدف این همه باعث آن شد تا

خاطر ماهیت ولی به . آغاز شد ،گنجید می ای حهصف چندای  در مقاله

آغاز شد، ولی به سبب . آسانیها به پایان نرسیداین به  اشمقوالت فلسفی 

در قرآن تورات و ه در فلسفی مطرح شد موضوعات فراوان دینی و

، و همچنین مقابلۀ آنها با دستاوردهای علمی مورد ادعای وجود االه خالق

با همراه و یافت  توسعه ،رشد کرد، در مورد هستی و پیدایش و فلسفی

و  دینیپاسخهای  االت واز سؤ حوزۀ وسیعیهم به را نویسنده  منخود، 

ی فلسفی و بحثها موضوعات واز آن پس،  .کشانید انگیز بحث فلسفی

                                                           
2
در این کتاب توضیح داده شده که برخی از آیات قرآن، ". فلسفۀ وجود االه"کتاب  به. ک. ر 

و برخی دیگر نیز هر دو اینها معرفی " خالق هستی"، برخی "هستی و تنها هستی"االه را 

ها نه فقط در نهایت به برپائی فرقه های دینی و اسالمی مختلف این چندگانگی. کنند می

انجامیده، بلکه در همان حال باعث طرح سؤاالت پیچیده ای در مورد ماهیت این هستی 

 .(این بحث بعداً در فصول مربوطه ادامه خواهد یافت. )مورد ادعا شده است
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کار تحقیق و  برنامۀو  انتظارات اولیهو از  ،به دنبال هم آمدند دینی

 . جلو افتادند اولیهنوشتاری 

از ام دریافتهای شخصی  جمعبندیصرفاً برای  که را کاری از این رو،

 رعایتبا وجود ، مده بودکرغاز آدینی  مقوالت ناظر بر سؤاالت

 حتیو نه فقط آن، بلکه  .تبدیل شد یحجم پرنسبتاً کتاب  بهگوئی  خالصه

 مقوالت فلسفیسؤاالت و در  تعمیقبا و فراتر رفت هم نقد دینی از مرز 

 .تبدیل شد" هستی و منشأ خلقت ۀفلسف" به کتاب ،عمیق تر

*** 

 

ی که قبل از موضوعاتاز مرز  نوشتهاین ت که فتوان گ می ،بدین ترتیب

 یک مقالهاز با توسعۀ خود  ت ورف فراتربسیار در نظر داشتم نگارش 

به  معنی و مفهوم هستی و زندگی،در مورد سؤاالت ناظر بر  شخصی

ماهیت و منشأ خلقت و "در مورد و فلسفی با نقد عمیق دینی  کتابی

 .نویسنده را هم به دنبال خود کشیدو من  یل شدتبد. تبدیل شد "هستی

چه  کتابیهر که  تاسمشخص  نظیر اینکتابهای در اگر ، نیز از این رو

را در مد نظر دارد و در چه سطحی و برای  از خوانندگان ئیگروهها

این موضوعات در  ،دمی یابیافته و چه بخشی از خوانندگان نگارش 

قابل توضیح هم  هابه این سادگیمشخص نشده و  حاضر کتاب مورد

  .ندنیست

 

موجود در مباحث قضاوت نهائی خود نویسنده این است که با این وجود، 

مقابلۀ ادعاهای دینی با داده های علمی تا آنجائی که به کتاب این  اول جلد

با . اندو قابل فهم صریح  ،سادهبه حد کافی مربوط میشود، و فلسفی 

از سوئی و  استناد به آیات قابل مراجعۀ کتاب های تورات و قرآن

ن رو نیز، و از همیتهیه شده اند،  از سوی دیگر و فلسفی های علمی داده
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این مباحث موجود در در نتیجه، . قابل دفاع و اثبات اندمستند، و هم هم 

، به آسانی قابل درک و د همشونبپذیرفته به دشواری اگر جلد از کتاب 

  .اند فهم

 

 ،یترعمیقفلسفی  مقوالتکتاب که به  جلد دوم این در حالی است که

 هستیپیدایش و آخر  اول"قانونمندیهای علمی و فلسفی در مورد همچون 

و  ،آغاز و فرجام"همچنین موضوعات  و سؤاالت ناظر بر و  "و خلقت

هم فهم  درک وبا مشکل ممکن است پردازند،  می" انسان زندگی و مرگ

 ،ممکن است نسبت به مورد دوم های جاری در جلد بحث. شوندبهمراه 

ی دردآور و حتبه نوعی سخت، بسی  سخت، بخشی از خوانندگانبرای 

این احساسات فلسفی . به نظر برسند هولناکناامیدکننده و  ،از نظر فلسفی

در میان کسانی که از فقدان دانش کالسیک و اطالعات توانند  می

به این سادگیها قادر به رهائی خود از ذهنیات برند، یا  عمومی رنج می

 . ایجاد بکنند هم، بازده های روحی و روانی سنتی و دینی نیستند

 

که واقعیتهای  ئیبحثها و نتیجه گیریهاشاید م به یادآوری است که الز

 را انسان مرگ و زندگیو  ،مورد سرنوشت پیدایش و هستیدر  عریان

باید روی ، اما آور باشنداضطراب  دردآور وبه تنهائی  ،گیرند می در بر

 افراطیروانه و  تندتلخ و احساسات که هم انگشت گذاشت واقعیت این 

 ایقرو قرار گرفتن با حق در از روناشی نه فقط  ،این داده ها در مقابل

، حتی بیش از آنو  همچنینزندگی، بلکه هستی و در مورد عریان علمی 

 نو نوع تربیت دینی و اسالمی مابه حکایات دینی ما از اعتیاد ناشی 

  .است

و  کهنه، خیالیی هائتانبه داساز ما  بسیاریکه ناشی از آن است 

 عادت کرده و بهزندگی و مرگ گی و چرائی نچگودر مورد  اساطیری
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 حتی میتوان گفت، به قدریخو گرفته و هم ری به قد. ایم آنها خو گرفته

تر علمی و فلسفی  سناریوئی بس حقیقیوقتی با ایم که  معتاد شده

مان در  سنتی، دینی و فرهنگیباورهای گیریم،  رو قرار می در رو

 گیرند و دریافتهای علمی و منطقی قرار میداده ها و این تعارض با 

 ترس منفی اتاحساسبروز به  و کرده سراسیمهما را  ،حد الزمبیش از 

 .زنند دامن می فلسفی و هراس

یی که اسالم  از این رو، با وجود این باور های دینی، فرهنگی و فلسفی

 حثهاب، این و اینگونه جای دادهایرانیان ی در نهاد فکری ما دینو تربیت 

 :های علمی و فلسفی، ممکن استنا شده بر داده عمیق بو نتیجه گیریهای 

 درک و فهم شوند، آسانیها  این بهنه  -

 ،و فته شوندذیرپنه در صورت درک و فهم، به این آسانیها  -

های فلسفی دردقسمتی از  ،در صورت پذیرفته شدنحتی نه  -

 .دهندتسکین بکاهش داده و را مان موجود

 

سانسورها، تلقینات  توجه به وجود و تأثیرات انواعبا  و نیز،رهم از این 

که این کتابها  گفتتوان  ، به دشواری میفرهنگیدینی و  و تابوهای

برای توانند  می ، یااند برای چه کسانی با چه خصوصیاتی نگارش یافته

 . باشند بخش رهائیو  روشنگرسودمند،  خوانندگان همۀ

  !کند ابها را برای همۀ خوانندگان توصیه نمیمطالعۀ این کتاین است که 

میتوانند  این بحثها مطالعۀکند که  چرا که فکر میکند،  توصیه نمی

  :کهسودمند باشند برای کسانی بیشتر 

 به موضوعات و مقوالت فلسفی عالقمند اند،  -

 دارند، کافی تحصیالت کالسیک  -

، دهندترجیح می شان علم و منطق را بر تعصبات فکری و دینی -

 ، یمانها و درضمن، بر خالف خیلی
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 نیستند،  باورهایشانعاشق خود و  -

  ،همچنین و شوند شرمنده نمییادگرفتن  از -

که هر  برخوردارندیانه دانشجوو  دانشمندانهظرفیت از این  -

درک  از و پس درک و فهم بکنند؛ ،نظری را با تحمل خردمندانه

 ی جدیدشانیافتها، درارائه شده موضوع فکر و و فهم تمامیت 

 علم فیلترهایاز در مقابله با باورهای پیشین شان قرار داده و را 

از  سره راعبور بدهند تا . دهندبعبور ، خرد و منطقو  و دانش،

راست و ناسره را دور بریزند و از آن میان، و  کنندجدا   ناسره

جای ذهنی شان فکری در چنتۀ درست، و منطقی و علمی را 

 . سازند خودیداده و 

 

شاید این بحثها برای کسانی در غیر اینصورت، این تردید وجود دارد که 

و سودمند به حد کافی  ،از این خصوصیات برخوردار نیستند که

 بنیادگرائیبیش از پیش به راه بر عکس، آنان را و حتی  روشنگر نباشند

 به این اصل ،با این وجودالبته نویسنده  .سوق دهندفرهنگی و دینی 

  :که استناد میکنداساسی فلسفۀ علمی 

انسان و فرزند فی نفسه به رهائی و آزادی  ،منطقتوسعۀ علم و  -

و  کوینتو راه  ،دنرسا یاری میو تاریکی از جهالت انسانی 

را هموار  های مختلف زندگی عرصهدر پیروزی بشر 

 . سازد می

این اعی عرضۀ اجتمانتشار و چرائی  ،ناشی از آن امیدواریاصل و این 

 .دده تحقیق و نگارش را توضیح می
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خلقتمنشأ هستی و فلسفۀ 

 جلد یک

مقابلۀ دین، علم و فلسفه

 استاد ممنوع القلم
نوشتھ
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 بخش اول

 

 

 

 

 

 

 

 

  خلقتپیدایش هستی و منشأ 
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 آغازینفصل 

  سه گانه منابع به بیانخلقت جهان 

 

 

 

 

 لندنی طبیعتاریخ در موزۀ 

 

رفته لندن طبیعیتاریخ برای دیدار به موزۀ 
3
 ،راهنمای موزه. بودم 

بنگ تئوری بیگ
4
و پیدایش کائنات را ( انفجار بزرگعنی تئوری به م) 

 :داد با استفاده از تصویر و صدا توضیح می

های علمی، تاریخ آغازین هستی جهان و هرچه در آن  اساس یافته بر" -

بر اساس این . شود نامیده می" بیگ بنگ"گردد که  است به اتفاقی برمی

ناشناسی شروع به  جهان در تاریخ معینی از مادۀ ،تئوری عمومیت یافته

این تحول رو به رشد و توسعه هنوز هم ادامه . پدیدار شدن کرده است

 . ...". دارد

 

 البداهه فی سؤالیرای طرح دستم را ب. منتظر پایان توضیحاتش نمی مانم

دهم که حرفش را نیمه تمام  کنم و به قدری با اصرار تکانش می بلند می

کنم فهمیده است که  فکر می .گردد کند و به سوی من برمی رها می

 . صبر بکنمپایان توضیحاتش  تاتوانم  سؤالم به قدری عاجل است که نمی

 .؟... قبل از این انفجار تاریخی چه بودهمیخواستم بدانم  -

                                                           
3
Natural History Museum  

4
 Big Bang theory 
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مادۀ -
5
العاده کم حجمی با ابعادی بسیار کوچک ولی چگالی بسیار  فوق 

جودات این جهان عظیمی که برای ساخته شدن همۀ هستی، کائنات و مو

 .کرد پهناور کفایت می

 این مادۀ اولیه از کجا آمده بود؟  -

 . معلوم نیست -

 از چه مبدأ و منشأئی نشأت گرفته بود؟ -

 .معلوم نیست -

 چه شکلی داشت؟  -

در هیچکدام از این موارد حرفی برای بیان  علم. اینهم معلوم نیست -

 ... ندارد، ولی

 ولی؟ -

 . چنینی پاسخی داشته باشند برای سؤاالت این ادیانیا  فلسفهولی شاید  -

 

پاسخی به اینگونه سؤاالت بنیادی ندارد، اما هم  علم. حرفش درست بود

کشد،  را پیش می در مورد پیدایش هستی و خلقت جهان نظریاتی فلسفه

مدعی اند که از این مسائل فلسفی آگاهی دارند و پاسخ  ادیانو هم 

بسیاری از ادیان، در واقع، . سفی را در اختیار دارنداینگونه سؤاالت فل

 .موجودیت خود را مدیون اینگونه ادعاهای نوعاً فلسفی اند

 

الزم در مورد این حوزه های سه گانۀ علم، فلسفه و دین، این پیشداوری 

بیندازیم و  حوزه های مورد بحثبسیار کوتاهی به این  نگاه تا می شمارد

                                                           
5
به همۀ اجسامی اطالق میشود که دارای  materiaماتریال از لغت التینی ماتریا  تریا یاما 

بینیم از  ماتریالی که ما در طبیعت می. گیرند جا می( فضا)مکان و در  جرم یا چگالی اند

تعدادی اتم تشکیل شده و به سبب فرمولهای شیمیائی مختلفش، ملکولها و ترکیبات شیمیائی 

 .en.wikipedia.org/wiki/Matter))د مختلفی را تشکیل میده
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رابطۀ آنها با مقوالت اساسی مورد نظر ضیح توبرای  بر این اساس،

 :بکوشیم" منشأ هستی و خلقت"

 

 

 سه گانۀ علم، فلسفه و دین منابع

 

 علم -یک

اطالق  منطقی و عقالنیبه بیان ارسطو علم به مجموعه ای از آگاهیهای 

بر اساس تعاریف امروزی محققین علم شناسی. میشود
6

علم، 
7

، به 

یهائدانش
8
. شود به دست آمده اطالق می ی علمیروشهاکه از طریق  

روشهای علمی
9
تجربه -3از مجموعه ای از  

10
قیاس -2، و 

11
تمثیل، ) 

عبارت است از  تجربۀ علمی. منطقی تشکیل میشود (قیاس و استقراء

، آزمایشاست که از طریق  یفرضها، تئوری ها، مدلها و قوانین پیش

به دست  مقایسۀ آنها و های کم ی آوری داده جمع، گیری اندازه ،مشاهده

آیند می
12
 . 

 

 

 

                                                           
6
 Scientology 

7
 Science, from Latin ”scientia” 

8
 Knowledge 

9
  Scientific methods 

10
 Experience 

11
 Analogy 

12
 Wikipedia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_language
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بر اساس تنوریهای علمی، همۀ  .شود علم به تجربه و اثبات بنا می

این تئوری . ندهستیهای موجود، قابل آزمایش، شناسائی و تجربه ا

پوزیتیویسمپذیرفته شده، 
13
 .شود گرائی خوانده می ثباتیا ا 

د که از طریق یرگ بدین معنی، علم، اطالعات و دانشهائی را در بر می

این اما به معنی هر تجربه و آزمایش . به دست می آیندتجربه و آزمایش 

، انجام روشهای علمینیست، بلکه تجربه و آزمایشی است که از طریق 

آوری شده و تجربیاتی که  اطالعات جمع. شوند جمعبندی و تحلیل می

 .ندارندآیند، ارزش علمی  این متدها و روشها به دست می رعایت بدون

عمومیت دادن تجربیات شخصی به سایر موارد، یا مبنا قرار دادن تجربه 

ثبت نشدۀ تجربیات  یاو داده های کسانی که مبنائی جز حدس و گمان 

روزانه شان ندارند، از معمولی ترین اشکال مخلوط کردن غیرعلمی با 

اطالعاتی که نه از راه و روش علمی، بلکه به صورت . علمی است

قهوه خانه ها، در غیرقابل تجربه، آزمایش و اثبات های متداول  ادعا

شوند،  ، و حتی در تاکسی و آرایشگاه مطرح میی دینیدرون فرقه ها

قابل اعتماد اند نمونه هائی از این اطالعات غیرعلمی و غیر
14
 . 

 

 

 فلسفه و مفهوم آن -دو

  مفهوم و مقولۀ فلسفی به چه معنی است؟ -3

واژه فلسفه یا فیلوسوفی. بنا میشود خرد منطق وفلسفه بر 
15

ریشه در 

بدین معنی،  .دارد" بذرشروع، آغاز و "به معنی  کلمه یونانی آرخه

این واژه از کلمۀ . یا مادۀ اساسی عالم است ،فلسفه به دنبال کشف بذر

                                                           
13

 Positivism 
14

 Wikipedia, ibid. 
15

 Philosophy 
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یونانی فیلوسوفیا
16
" دوستداری حکمت"یا " عشق به عقل"به معنی  

که نخستین بار فیثاغورثمشهور است . گرفته شده است
17
واژۀ مذکور  

آیا تو فرد : "زمانی که از او پرسیدند. را به این معنی به کار برده است

یعنی )نه، اما دوستدار حکمت : "وی پاسخ داد" حکیمی هستی؟

"هستم( فیلوسوف
18

افالطون و فیلسوفان یونان باستان، از آنجمله . 

حتی ح کرده اند که در عهد خود سؤاالت فلسفی یی را مطر ارسطو

 .  امروزه هم سؤاالت فیلسوفان است

 

دیگر تفاوت فلسفه با . متکی است منطقیفلسفه بر بحث و تحقیق 

های خردمندانه و  استدالل، تکیۀ خاص آن بر نقّادانهکاو  و های کند شیوه

به بیان برتراند راسل. است منطقی
19
استدالل تا زمانی که بحثی بر  "

های دستاوردمتعلق است، ولی وقتی حوزۀ فلسفه به قرار دارد،  منطقی

 حوزۀ علمیگیرند، حوزۀ فلسفی به  در آن مورد مالک قرار می تجربی

"شود تبدیل می
20
. 

 

، حوزۀ فلسفی را به حوزۀ علمی تجربهبه منطق  همانگونه که گذر از

نیز حوزۀ فلسفه را به حوزۀ دین  ایمانبه  منطقتبدیل میکند، گذر از 

بدین معنی، اگر بحث بر سر موضوعات متافیزیک بر . سازد تبدیل می

الئیک و نقا دانه، و ارزیابی منطقی بنا شود، این بحث ماهیتاً  منطق

فلسفی است، ولی اگر بر اساس ایمان و اعتقاد انجام بگیرد، به حوزۀ دین 

 .تعلق پیدا میکند

                                                           
16
 Philosophia (φιλοσοφία) 

17
 Pythagoras 

18
 Wikipedia, ibid. 

19
 Bertrand Russell 

20
 .مختلف، از آنجمله انگلیسی و فارسی، پیشینهای ویکیپدیا به زبان   
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منطقی بر موضوعاتی غیرعلمی و غیرکه  ،دین و ایمان دینی مقابلدر 

ذهنی خیالی، ها، اساطیر و موضوعات  یی همچون قصه ها، خوابنمائی

شوند، فلسفه در حوزه های مختلف  و سنتی اینچنینی ساخته می

منطق
21
، متافیزیک22تئوری علمی ،

23
، اخالق 

24
شناسی هستی ،

25
  ،

زیبائی شناسی
26

، فلسفۀ دینی
27
. پردازد و تحقیق می بحثانند اینها به م و 

یزیک و هستی شناسی به موضوعات مورد بحث این از اینان، متاف

چگونه پدید آمدن هستی و "، "چه بودن ماهیت هستی" یعنینوشته، 

.پردازد و مانند اینها می" خلقت
28
 

*** 

 

اساساً هر . شود خود به خود توضیح داده مینیز  مفهوم فلسفی ،از اینجا

ء و ای که بیانگر عنصر مشترک و عام در یک گروه از اشیا واژه

 . این البته بیان سادٔه مطلب است. شود نامیده می« مفهوم»ها باشد،  پدیده

بسته به اینکه تا چه اندازه اشتراک و عمومیت گروههای  "مفاهیم"

گیرند، مفاهیم  ها را در بر می بزرگتر یا کوچکتر از اشیاء و پدیده

ماکرو)«  کالن»
29
میکرو)« ُخرد»، یا (

30
مثالً . شوند نامیده می( 

                                                           
21
 Logic 

22
 Epistemology 

23
 Metaphysics  

24
 Ethics 

25
 Ontology 

26
 Aesthetics  

27
 Philosophy of religion 

28
 . به نقل از ویکیپدیا به زبانهای انگلیسی و فارسی 

29
 Macro 

30
 Micro 
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کنندٔه عنصر عام و مشترک کلیٔه درختان  مفهومی است که بیان« درخت»

گیتی، صرف نظر از رنگ، بزرگی، نوع میوه و سایر مشخصات 

بیانگر مفهوم دیگری است که نه فقط « گیاه»کلمٔه . از آنهاست هریک

شناسی  ای هم که بنا به تعاریف علوم گیاه درختان، بلکه هر موجود زنده

 .گیرد خاصیت نباتی دارد را در بر میشناسی  و زیست

، «درخت»بزرگتر از مفهوم « گیاه»واضح است که مفهوم یا مقولۀ 

از ذرٔه شن تا )ها  که همه اشیا و پدیده" هماد  "وهمانطور، مفهوم و مقولۀ  

قرص خورشید، از صخرٔه کوه تا مغز انسانی، از موج دریا تا 

وقتی یک . بزرگتر است" گیاه"گیرد، از مفهوم  را در بر می( کهکشانها

های  و شاخصاست  مفهوم یا مقوله در حداکثر بزرگی و گستردگی 

های موجود در یک  اساسی و عا م همه اشیاء را نشان داده و همٔه پدیده

به حساب " مفاهیم یا مقوالت فلسفی"در زمرٔه زمینه را در بر میگیرد، 

آید می
31
. 

 

 

 و فلسفهعلم  ی مشترکعیارهامشیوه ها و  -

بر اساس تعاریف مذکور، فلسفه سعی میکند با طرح سؤاالت اساسی در 

مورد مفاهیم و مقوالت وسیعی که هنوز توضیح علمی روشن پیدا 

پاسخها و . بیابد" عقالنی و منطقی"اند، پاسخها و توضیحات  نکرده

 توضیحات فلسفی اما، 

، قابل تجربه و اثبات "علمی"ها، قوانین یا تئوریهای  نه به اندازۀ یافته -

 اند و،

 .اند نه حتی به اندازه پاسخهای علمی، روشن، صریح و عینی -

                                                           
31
 .به ویکیپدیا، پیشین. ک. ر 
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عقالنی و بااین وجود، پاسخها و توضیحات فلسفی در عین حال که 

 :اند منطقی

 های علمی پیوند متقابل دارند و، هم در ریشه با علم و یافته .3

 .هم متعهد به صحت علمی اند .2

علم و ه ایمان را بر فلسفی از بحثهای دینی یی کثهای از این طریق، بح

 .، متمایز میشوندمقدم میگیرندهای علمی  یافته

 

بر این اساس، هم نظریات فلسفی از پرنسیپها و قانونمندیهای اساسی 

تابع همان  علمیکنند و هم نظریات، تئوریها و تحلیلهای  علمی تبعیت می

برای نمونه، . درا تشکیل میدهزیربنای فلسفه به سهم خود که  منطقی اند

نظریات فلسفی نیز همانند علم و دستاوردهای علمی، نه فقط ثابت و ابدی 

 .اند نیستند، بلکه همچنین، هم قابل تغییر و هم قابل اصالح و تکمیل

 

بشر را ارتقاء  سطح خرد و عقالنیت، پیشرفت علومباید توجه کرد که 

شر منجر شده، و به سهم خود ب سطح منطقمیدهد و آن نیز به ارتقاء 

بین علم رشد یابنده این رابطه . غناء و اعتالی فلسفه را به دنبال می آورد

به طوری که ارتقاء . و فلسفه به طور متقابل جریان و توسعه می یابد

گذارد و  سطح منطق و اعتالی فلسفه نیز بر توانائی علمی بشر تأثیر می

 . سازد ی بیشتری هموار میراه را برای موفقیتهای تجربی و فن

از این رو هم هست که فلسفه فقط به مقوالتی که از طریق علوم شناسائی 

توضیح، تحلیل و شناسائی اند،  یا دارای مبانی علمی قابل ،شده

و سؤاالتی نظر در مورد موضوعات، مقوالت  پردازد و از اظهار می

 .کند ری میاند، خوددا های علمی دادهپرنسیپها، منطق و که علیه 
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برهان منطقی نیز به  وگیری از راه و روش  علم و فلسفه از طریق بهره

اساساً شیوۀ کار فلسفه و منطق  برهان منطقی. خورند همدیگر پیوند می

راه و . شود است، ولی در راه گسترش حوزۀ علوم نیز به کار گرفته می

تمثیل، استقراءروشهای منطقی از 
32

و قیاس 
33

این هر  .تشکیل میشوند 

به شناخت مجهول معلوم گزارۀ با مجهول  گزارۀاز طریق قیاس  سه

به طور عمده از در منطق کالسیک، این راه و روش . یاری میرسانند

جزء به  گیری از آنها از مقایسۀ فرضیه ها و داده ها، و نتیجه طریق

(استقراء)به عام  جزءاز یا ( قیاس) جزءعام به  ،(تمثیل)جزء 
34
. است 

و گزارٔه مجهولی که  ،فرض یا خبرگزارۀ معلوم، این مقایسه، در 

ها را  این راه و روش. خوانده میشود نتیجه شناسائی میشود،بدینوسیله 

 :میتوان به شرح زیر خالصه کرد

 

جزء به به صورت سیر از  ،یا استقراء تمثیلی تمثیلراه و روش  -3

شابه یکدیگرند، در این روش، دو موضوعی که م. گیرد انجام می جزء

در مقابل همدیگر قرار میگیرند و با استناد به شباهت اجزاء آنها، جزء 

 .مشابه آندیگری توضیح داده میشود معلومیکی با استناد به جز  مجهول

 

. است عامجزء به ، به معنی سیر منطقی از استقرائیراه و روش  -2

ای یک بدینوسیله، با برآورد خاصیت مشترک بین اجزائی که دار

توان به این نتیجۀ قانونمندی که شامل همۀ انواع مشابه  اند، می ماهیت

                                                           
32

 Inductive reasoning 
33

 Deductive reasoning 

 
34

استدالل بر مبنای تمثیل و پیش بینی و در منطق جدید، استقراء مواردی همچون تعمیم،  

 .را نیز در بر میگیرد
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یک . آن را در تمام موارد مشابه عمومیت داد سپس آن است نائل شد و

 :مثال بارز برای روش استقراء به شرح زیر تنظیم میشود

هائی که من تک تک انسان(: خاصیت مشابه مکرر) جزء گزاره

 .رده اندشناسم در نهایت م می

پس انسان (: مشابه فراوانء اجزناشی از انتیجه گیری قانونمند ) نتیجه

 . مردنی است

 

قیاسیراه و روش یا استدالل  -1
 

به  یا عام کلبه معنی سیر منطقی از 

م و همه شمول به ثبت رسیده بدین معنی، میتوان یک حکم عا  . است جزء

اجزاء مجهول را معلوم له بدینوسیرا به همۀ اجزاء آن مقوله بسط داد و 

 :یک مثال بارز برای روش قیاس به شرح زیر تنظیم میشود. کرد

 (.حکم کلی و عام)انسان مردنی است  -3گزاره 

 .من انسان هستم -2گزارۀ 

 .پس منهم مردنی ام(: به جزءیا عام از کل )نتیجه 

به کارگیری این  ه و مواردفصول آینده نسبت به مورد به نحو در

در موضوعات مورد بحث این کتاب منطقی  ، یا راه و روشهایهابرهان

 .خواهیم پرداخت
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 دین، باورها و نظریات دینی -سه

دوام قید و شرط  نبدوایمان بر غاز و بدون قید و شرط آ ایمان بادین 

تجربه بکنی و پس از دین آن نیست که تحقیق بکنی، بیازمائی، . آورد می

آنست  بلکه دین. برگزینیراست و درست را و کا و اینهمه بررسی و کند

بیاوری و پس از آنکه ایمان  ایمان ،که ابتدا بدون هر تجربه و تحقیق

به کار  چه پذیرفته ایآنآوردی، تجربه، عقل و منطقت را برای توجیه 

، بلکه عینیت، تجربه، آزمایش و اثباتنه بر  خالف علم،بر دین . بگیری

 غیرقابل اثباتافسانه ها و اسطوره های  بر تصورات ذهنی، شبهه ها،

 . شود بنا می

دین محصول تاریخی محققان قوم شناسی و مردمشناسی نشان میدهند که 

نیازهای روحی و روانی انسانهای اولیۀ تنها و در تهدید برای یافتن 

دین و جادو از این رو، در نقطۀ . نیروهای یار و یاور فرابشری است

ت و باورهای ذهنی غیرقابل تجربه و آزمایش تالقی تصورات، خیاال

انسانها و جوامع اولیه، ازمرگ و زندگی، موجودات خیالی، ارواح خبیثه 

از همین رو . شکل گرفته است ،یا یاری دهنده ای مثل االهه ها و خدایان

 نیز ادیان با چاره جوئیهای ذهنی انسان نیازمند، ترسیده و مضطرب

و جنبۀ  ،و نیاز، و جادو و جنبل دوام آورده دعا، نماز، نذرآغاز و با 

 . اجتماعی به خود گرفته است

فلسفۀ وجود االه"در کتاب 
35

به تفصیل توضیح داده شده که در طول " 

کشی و  مورد بهرهتاریخ، چگونه این نیازهای روحی و روانی انسانها 
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منجمله تفسیرالکبیر ) بر اساس منابع اسالمی. االه یا هللا عربی هم معنی است-االه با ال  

آرامی و  عبرانی، های دیگر منطقه مثل کلمۀ االه از زبان (و سایر منابع 3رازی، جلد 

عربی به اول آن به صورت " ال"سوریانی گرفته شده و سپس در بین اعراب با افزودن 

این کلمه بعدها به قرآن هم راه یافته و در . و مصطلح شده است یا هللا در آمده" االه-ال"کلمۀ 

. بیش از سایر نامها و عناوین تکرار شده است" الرحمن"اواخر نزول قرآن، همراه با کلمۀ 

بر خالف ادعاهای جاری که کلمۀ هللا را صرفاً کلمۀ قرانی عنوان میکنند، این کلمه در قبل 
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پائی استحمار قرار گرفته، و چگونه و چرا نهادهای اولیۀ دینی بعداً به بر

 . منجر شده است ،طبقات روحانیون و حکام دین فروش

بقاء و دوام برای ه سیاسی و نظامی یی کقومی، نهادهای اجتماعی، این 

 ،به سهم خودمتقابالً ، از دین بهره مند شده اندو اربابیت خود  هسیطر

در بین توده ها را فراهم ساخته دین و جادو  و توسعۀ بقاء ،دواموسائل 

، و آنرا به نهاد تاریخی بنا کردهمعابد و زیارتگاهها  ادیان شانی برا. اند

 . بهره کشی از توده ها تبدیل کرده اند

  :در بستر این پروسۀ تاریخی است که دین و نظریات دینی

 نه خود را متعهد به عقالنیت ومنطق فلسفی میدانند، -

 نه در ریشه باعلم و یافته های علمی پیوند دارند و، -

ه حتی متعهد به صحت علمی اند، یا دل به علمی، عقالنی، منطقی یا ن -

 .سوزانند قابل آزمایش، تجربه و اثبات بودن ادعاهایشان می

 :این است که

توانند در مقوالت اساسی فلسفی، مثل هستی،  مراجع دینی عموما می -

زندگی، مرگ، پیدایش و خلقت، ادعاهای ناممکنی را پیش بکشند و بدون 

در مورد همۀ سؤاالت و مقوالت فلسفه، از آنجمله  ،اس مسئولیتاحس

پاسخهائی ولو غیرمنطقی و " ماهیت هستی و منشأ خلقت و پیدایش"

 .ارائه بدهندغیرعقالنی 

وجود نیاز انسان تنهائی که در جستجوی  این در حالی است که به خاطر

یتهای بی و همچنین به برکت حما ،یار و یاوری توانمند تر از خود است

بیش دریغ استثمارگران دین، این نوع ادعاها و پاسخهای غیرقابل اثبات 

                                                                                                                               
نامگذاری پدر محمد به عبدهللا گواه . حومه رایج بود از اسالم نیز در بین اعراب مکه و

نوشتۀ توران دورسین، چاپ لندن، " اله-ال"به کتاب . ک. ر)روشن این واقعیت است 

3553.) 
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و به عنوان  شدهاز سوی توده های تسلیم شده، بدیهی فرض از پیش 

 . میشوند تبدیلباور عمومی به  فراتر از علم و دانش حقایق مقدس 

 

 :به سبب این ویژگیها هم هست که

کار مغایر عینیات موجود، مخالف نظریات دینی ولو اگر به طور آش -

و  علوم، و علیه منطق و عقالنیت بشر هم باشند، ابدی و غیرقابل تغییر،

 . به حساب می آیند اصالح و تکمیل غیرقابل

این  ، بلکه حتیشود آغاز میباور مطلق  داری بادیناین است که نه فقط 

پشیمانی فقط نه از همان رو ادیان . مطلقیت تعمیق یافته و دوام می آورد

هرگونه حتی  د، بلکهنرا نمی پذیر باورمندانش گرفتن ایمان بعدی و پس

گرائی دینی،  این مطلق. دنمجازات میکناش را به سختی تردید در مبانی 

به طور مشخص ادعاهای دینی را از داده ها، نظریات و تئوریهای 

 .کند می اند، جدا اصالح و تکمیل ،ی و فلسفی که همیشه آمادۀ تغییرعلم

 

 ادیان خداباور -

مقدس  موجوداتنیروها و نیرو یا ادیان عموماً از طریق باور به 

 االهبدون اعتقاد به خدا و میلیونی ادیان وجود البته این . مشخص میشوند

 . کند نمی انکاررا خالق 

ادیان ته ایست" )خداباور"ادیان  امروزه
36

را تشکیل  شاخۀ اصلی ادیان( 

وری با ترم ته ایسمخدابا. دهند می
37

ته ایسم از کلمۀ . معادل است 

ساخته شده و " باور"به معنی   ismو " خدا"معنی به   theosیونانی

 پایه و ،این نیرو یا نیروهای فوق بشریباور به وجود . ریشه گرفته است

آگاهی از راز و رمز هستی و  ن در مورددیاا اساس ادعاهای این

                                                           
36
 . ایسم اطالق میشود تهیا یا خداناباوری به باور مخالف خداباوری " ئیسم آ ته"از اینجا  

37
 Theism or deism 
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منبع و "هرگونه سؤال در مورد  ،اینان باوربه  .را تشکیل میدهد زندگی

وجود این نیرو یا نیروهای  ایمان به از طریق "و خلقت منشأ هستی

 . و توضیح اندپاسخ قابل بشری  فوق

 

، (االه-ال)هللا  یاخدا، االه  یکبه معنی باور به وجود  یکتاپرستادیان 

ان سامی دیدهد و عمدتاً به وسیلۀ ا شاخه اصلی خداباوری را تشکیل می

با این . شوند حی و اسالم نمایندگی مییمرکب از ادیان یهودی، مس

تناد به شوند که با اس می تقسیمفرقه هائی  به هر کداموجود، این ادیان، 

به وجود  شان شان در کنار خدای اصلی آیات مختلف کتابهای دینی

پرست و در واقع دوگانه یا سه گانه  می آورندایمان  نیز خدایان دیگری

 . اند تا یکتاپرست

 

به  ئی چندبه شاخه ها شانوربر اساس نوع با رخداباوادیان به جز این، 

 :شوند شرح زیر تقسیم می

 خدایانی که به طور نوبتی به تنهائی برایمان به یکتاپرستی نوبتی یا  -

  سر قدرت می آیند،

"هنوته ایسم"یا از چندپرستی  یک  -
38

 ، 

منفرد در عین پذیرش وجود یا امکان وجود  پرستش یک خدا یا االه -

 خدایان و االه های دیگر، 

 یکتاپرستی گزینشی، -

   پرستی، دوگانه -

   ،و( مثل تثلیث یا سه خدائی بخشی از مسیحیان)پرستی  گانه سه -

 . چندخداپرستی -
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Henotheism 
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و همچنین اعتقاد به حلول روح مقدس در این یا آن شیئی،  روح پرستی

ان نیز از ابتدائی ترین اشکال خداباوری ات زنده و انسموجود جسم یا تن

 . است

اعتقاد به وجود چند نیروی برتر، چه قابل یا غیرقابل رؤیت، و همچنین 

النوع، چه با خصوصیات بشری باور به وجود چند رب  
39
 -یا بدون آن 

النوعی اداره بخشی از طبیعت را  آنجا که در نمونۀ خدایان روم، هر رب

 .نیز از  اشکال دیگر خداباوری است -ردبه دست دا

اساطیری که در زمانها و مناطق مختلف جهان به ثبت رسیده  خدائی چند

توسعه و ادیان جدید عمدتاً بر . نیز از جمله از اشکال رایج خداپرستی اند

چند خدائی یا چند االهی در اساطیر . این ادیان اساطیری بنا شده اندرشد 

اساطیر  اساطیر بابل، اساطیر سومر،اساطیر عیالم، اساطیر روم، یونان،

اساطیر آشوری، اساطیر آزتکهای آمریکای التین و حتی در  مصر،

هندو، اشکال فراوان  های اساطیر برخی فرقه اساطیر اروپای شمالی و

خداباوری اساطیری را بیان می کنند
40
. 

*** 

 

ر امور خداباوری همچنین از نظر چگونگی دخالت خدا یا خدایان د

"ئیسم ته پان"اعتقاد به . را در بر میگیردجهان، مفاهیم مختلفی 
41
به  

"پانن ته ایسم"و " خدایی همه"معنی
42
از آن " خدافراگیری"به معنی 

به اعتقادی اطالق میشود که در " خدایی یا پان ته ئیسم همه. "اند جمله

مقدس آن، خدا و خدایان، یا االه، االهه ها و همچنین روح یا ارواح 
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 Antropomorfism 
40

 .ویکیپدیا، پیشین  
41
 pantheism 

42
 Panentheism 
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و  ،، حی و حاضر انددارند در همۀ هستی های جهان وجود ،فرابشری

 . دهند هستی اساسی هر چیزی را تشکیل می

و حاضر  نه فقط خدا را حی  " خدافراگیری، یا پانن ته ئیسم"در مقابل، 

همۀ چیزها را نیز بخشی و بریده ای از "در همۀ اشکال هستی، بلکه 

داند خدا می
43

هر چیزی و موجودی بخشی ن نگرش، بر این اساس ای. 

من حق یا خدا / انالحقبه سابقۀ . ک. ر" )از خدا یا خود خداست

(!هستم
44
 . 

 

باور به خلقت تمام یا قسمتی از جهان هستی از سوی خدا از ویژگیهای 

رایج خداباوران است
45

با این وجود، برخی از خداباوران اعتقاد دارند . 

ۀ هستی، گیتی فیزیکی ان به عنوان آفرینندکه خدا یا خدایان مورد اعتقادش

این در حالی است . کنند ، اما در عملکرد آن مداخله نمی اند را خلق کرده

کنند که االه و االه هایشان  ادعا می ن جمله ادیان سامیکه بسیاری، از آ

 .اند، و هم آنرا اداره کرده و میکنند هم گیتی فیزیکی را خلق کرده

*** 

                                                           
 

43
به . ک. ر)برخی از نمایندگان این تفکر و درک و فهم، خدا را معادل طبیعت میگیرند   

 (. 3112-3111)نظریات فیلسوف هلندی باروخ اسپینوزا 

Baruch Spinoza (latin Benedictus Spinoza, portaguese Bento De 

Espinosa).  

جهت اطالعات بیشتر، به خصوص در رابطه با نظریات اندیشمندان، شاعران و   44

 ". فلسفۀ وجود االه"ه کتاب ب. ک. عرفای ایرانی در رابطه با پانن ته نیسم ر

، عرفا وهمچنین  بسیاری از متفکرین و حتی صوفیانبر اساس این کتاب، بسیاری از  

در قرون بعد این باور . شاعران سده های پیشین ایران عقایدی نزدیک به پانن ته ایسم داشتند

 بعدها .شکل گرفتبه وسیلۀ کسانی همچون ابن عربی  "وحدت وجود "تحت عنوان روش

برای توضیح این ، جاذبه و واضع این نظر بودند ،که هر دو تحت نفوذ مالصدرا و آملی

جهت اطالعات بیشتر  .و در نتیجه، خلقت ناشی از تکث ر وجود هللا همه شمول کوشیدندنظر 

 (الذکر به کتاب فوق. ک .ر
45

 .ویکی پدیا فارسی، انگلیسی

https://sv.wikipedia.org/wiki/Latin
https://sv.wikipedia.org/wiki/Portugisiska
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7
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از جمله آخرین  ، مسیحیت و اسالمتسامی شامل یهودیامروزه ادیان 

خلقت همۀ هستی "خداباورانی اند که با استناد به باور زنجیرۀ های  حلقه

کنند که انسان با اعتراف به وجود خالق جهان،  ، ادعا می"از سوی خدا

با . به حقیقت و راز بزرگ هستی و خلقت واقف شده و آگاهی می یابد

محلی، قومی و تاریخی بین این ادیان، ادعاهای هر  وجود همۀ تفاوتهای

 :شوند که سه این ادیان سامی جز به این نتیجه گیری ختم  نمی

خلق شده و " خالقی مطلق"در آن است از سوی  هرچه جهان و  -

اداره میشود
46
. 

و نه  در دست دارندآنها اما هیچکدام نه دلیلی برای این ادعای خود 

 . راه اثبات این ادعای بزرگ و تاریخی بروندتوانند از طریقی به  می

 از این رو، با وجودی که ادعای وجود خدا یا االه، علت وجودی این

 :به سؤاالتی همچون اند، هیچکدام از اینادیان را تشکیل میده

 خدا چیست یا کیست،  -

 از کجا آمده و چگونه خلق شده، و حتی،  -

ل دسترسی پی برده اینان از چه راهی به وجود این خدای غیرقاب -

 اند،  و به هستی اش یقین حاصل کرده و ایمان آورده

بحث  ،اجازۀ طرحمعصومانه نه به اینگونه سؤاالت و ، پاسخی دارندنه 

 . دهند می و بررسی

گرانۀ  این است که با وجود قدمت تاریخی این و اینگونه ادعاهای مطلق

یا مطرح دعاها در مورد صحت این ادینی، هنوز هم سؤاالت فراوانی 

در . کنند اند، یا مطرح شده، ولی هیچ پاسخی دریافت نکرده و نمی نشده

نتیجه، پس از هزاران سالی که ادعاهای گوناگون خداباوری به وسیلۀ 

                                                           
 

46
به شرح پیشین توضیح داده شده که قرآن در این مورد نیز " فلسفۀ وجود االه"در کتاب 

 . آیه های متعارضی آورده است
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تار و انواع ستمهای دینی به ادیان مختلف مطرح شده و با جنگ، کش

 شود، هنوز هم،  های مناطق مختلف جهان تحمیل شده و می توده

نه ادعاهای این خداباوران و خداپرستان دال بر وجود موجودی  -

شود منشأ هستی و خلقت است، دلیل  یی که ادعا می فرابشری

 عینی، علمی و منطقی یافته و، 

نه ادعاهای تاریخی اینان مبنی بر آگاهی از رمز و راز هستی و  -

از اعتبار منطقی از طریق یافته های علمی تأیید، یا خلقت 

  .دار شده اندبرخور
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 خلقت جهان و انسان، و ماهیت هستی

 داده های علمی و فلسفی در مقابله با ادعاهای دینی

 

"وجود" یاهستی . دو مقوله فلسفی مختلف اند" خلقت"و " هستی"
47
در  

یا ابزار  سواکه ما از طرق ح اطالق میشودبه جهانی  ،معنای عام

پیدایش،  یا ،خلقتدر حالی که  .می یابیمیافته و به آن آگاهی  مان علمی

از این . است (فضا) کانمزمان و  هایدر قالبی هستی ریشکل گ به معنی

به یک معنی آمده  "پدیدار شدن" با "خلقت"ترم در این کتاب، نظر، 

به معنی پذیرش  "خلقت"ترم به کار بردن  از همین رو نیز،. است

نیرو یا ست خلق شدن موجودات به دلزوم ادعاهای دینی در مورد 

 .نیروهای فرابشری نیست

 

کند، در  به موجود یا موجودات حی و حاضر اشاره می هستیمقولۀ 

 زمان و مکان معینی در ی دراتفاق خاص پیدایشیا  خلقتحالی که مقولۀ 

این بر اساس داده های علمی، . موجود است یا هستیهای هستیدرون 

طول ال پیش آغاز شده و در میلیارد س 31 حدود دراتفاق برای اولین بار 

مادۀ اولیۀ بسیار کوچکی هستی و از جهان موجود  ،نجومی این زمان

و پیچیدگی به صورت جهانی به وسعت در ادامۀ خود و  ،پدید آمده

 . امروزی نائل شده است

کنند،  دو مقولۀ متفاوت را بیان می" پیدایشخلقت یا "با " هستی"با آنکه 

، خود به هستیهم تنیده اند که بحث در مورد  این دو مقولۀ به قدری در

                                                           
47

Existence (lexical: existence, reality, existence, life, assistance, 

perpetuation, subsistence, livelihood, be), 
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، و بحث در مورد خلقت و پیدایش، یا پیدایش خود بحث در مورد خلقت

 . کشد بحث در مورد هستی را پیش می

 

تلف هستی نشان میدهد که همۀ تجربۀ بشر از جهان موجود و اشکال مخ

یا خلقت نامیده  پیدایش که ها برای هست شدن از پروسه ای هستی

 . پیدایش است یاهستی محصول خلقت به بیان دیگر،  .گذشته اند میشود،

ارد جریان زایش جهان در البته شامل مادۀ اولیه ای که و قانونمندی این

 اشکال مختلف موجود، در واقع از نظر علوم. بنگ شد نیست دورۀ بیگ

ی است که از زمان بیگ بنگ پروسۀ پیدایشناشی از  های موجود هستی

اما قبل از آن چه بوده و آن مادۀ اولیه که قبل از . یان افتاده استبه جر

بیگ بنگ موجود بوده از چه جریان پیدایشی عبور کرده سؤالی است که 

پاسخی ندارد، اما تا زمانی که این پاسخ داده . به این آسانیها پاسخی ندارد

لقت نشده، اصل قانونمند فوق که هر هستی نتیچۀ یک جریان پیدایش و خ

بنگ  است، به صحت خود باقی است و مادۀ اولیه وارد در جریان بیگ

 .را هم در بر میگیرد

 

مورد  و فلسفی، یعلمداده های برگرفته از  ته نماند که این نظریاتاگفن

نه فقط از وجود هستیهای  آنان .نیستند پذیرش دینداران و ایده آلیستها

کنند، بلکه حتی ادعا  می پدید نیامده دفاع خلق نشده یای و غیرماد  

خود بلکه برعکس،  نه فقط هستی محصول خلقت نیست،کنند که  می

  .ستناپیدا متافیزیکیهستیهای آن هستی و محصول کار این یا  ،خلقت

*** 
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" شناسی هستی"شاخه ای از موضوعات مورد بررسی  ،هستی یا وجود

اونتولوژی یا شناسی هستی. را تشکیل میدهد
48

قوالت م بررسیبه ، 

و  واقعیت"و  ،"دنش و بودن"، "و عینیت قیقتح" مثل  فلسفی

هستی " همچونشناسی با سواالتی  هستی . پردازد می "متافیزیک

بر و ، و چگونه به وجود آمدهیا  وجود دارد یهائهستی چه نوع چیست، 

 مراتبی را  در سلسلهآنها توان  می ئیها ها و تفاوت شباهتچه اساس 

در رابطه با بررسی مفهوم هستی  .کار دارد و سر ،"کرد گروه بندی

دامن در درون هستی شناسی تخصصی تری  به بحثهایمفاهیم جنبی اش 

 .ستاز آن جمله ا جرمو  مکان، زمان با "هستی"رابطۀ  کهزده 

 

یکی دیگر از مقوالت مورد بحث در زمینۀ " تبدیل و تغییر فرایند"وجود 

را تنها یک واقعیت نسبی  زمانکه  حتی فیلسوفانی. استشناسی هستی 

منظور از فرایند . پذیرند را میوجود فرایند تبدیل و تغییر  ،شناسند می

در مدت  مختلف هستی هایهایی است که در  دگرگونی ،تبدیل و تغییر

دهد شان رخ می زمان وجود
49
 . 

برخی از از سوئی به توضیح  "تبدیل و تغییر"پذیرش مفهوم 

رساند، اما از سوی دیگر، مقوالت مشکلتری  یاری می قانونمندیهای ماده

در این مورد  .از آنجمله اند ، دوام یا ابدیتپایائی سازد که میرا مطرح 

  :که دنمطرح میشو هاپرسشاین همچنین 

و اگر  ؟و قانونمند است در همه اشکال ماده عام   تغییر و تبدیلآیا  -

  ،آری

 و، نی و ذاتی ماده استامری بیرونی یا درو تغییر و تبدیلآیا  -

                                                           
48

 Ontology 
49

 Wikipedia, Ibid. 
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 گرایش ذاتی و عام هستی، به عنوان تبدیلو  تغییر پذیرشبا آیا  -

 . هویت قائل شد هستیاشکال مختلف توان برای  چگونه می

 

و همۀ اشکال هستی  ذاتی هستیامری  تغییر و تبدیلکه  این نتیجه گیری 

 . باشد شتهدا یآغاز و پایانباید  هستیشکلی از هریدهد که نشان م ،است

مخالفت دینداران را به شدت  گیری یی است که این همان نتیجه

ادعاهای دینی در این نتیجه گیری انگیزد، چرا که  بر می. انگیزد برمی

بدون هرگونه تغییر و تبدیلی طبق ادعا که هائی  االهیا  االهمورد وجود 

مردود  را از ازل به وجود آمده و تا ابد به همان شکل باقی اند

  .شمارد یم

 

جهانی هستی "با این تعریف علمی که همچنین و دینداران ایده آلیستها 

مخالفت  ،"شناسائی میشوند ماو ابزار علمی به وسیلۀ حواس که  است

در  ،اینان مدعی اند که هستی های متافیزیکی مثل روح و خدا. کنند می

را وجود  یعلم اما این ادعا. قابل  تجربه و آزمایش نیستندعین وجود، 

و از  میشودکه علم در اساس بر تجربه و آزمایش بنا ، چرا نمی پذیرد

قابل تجربه و خود و آثارش ، وجود هر چیزی را که نیز همان رو

 .نه نمیکنداست تأیید میکند، و گر آزمایش

*** 

 

دادند که به  این مثل آنست که در روستای محل تولد من به بچه ها یاد می

، چرا که به ادعای نگذارند یکنار بیشه زاربه  را تنهائی پایشان

موجوداتی به نام آلَیبانیآنجا  در نما بزرگتران
50

. سکونت دارند 
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 Aleybani 
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و  ارنددجنگل قدی به اندازۀ درختان . دنکن می زندگی در جنگلآلیبانیها "

برای غذای بچه های او را  مواظب اند که بچۀ آدمیزادی را تنها بیابند و

 ". خود شکار بکنند

 ی مورد ادعاآلیبانیهاچرا که  ،این ادعا را نمی پذیردعلم معلوم است که 

از ابزار  به هیچکدامنه و  هستند قابل شناخت با حواس پنجگانهنه 

 این است که وجود و هستی این موجودات. میدهندشناسائی علمی پاسخ 

 . ادعائی را رد میکند

گیرد، چرا که از  ر نمیمورد قبول ایده آلیستها قرا ،اماعلمی ی رأاین 

هستیهای و نه  شود میاین حکم فقط شامل هستی های مادی دید آنان 

قابل  یاز هیچ طریقآثارشان نه خود و نه ، !در عین وجودکه  یمتافیزیک

از این رو، آنان نه فقط وجود آلیبانی . ستندآزمایش و شناسائی ه تجربه،

یا باید  ،را می پذیرندزار ده ما، بلکه همۀ ادعاهای مشابه  هدر بیش

 .بپذیرند

اینان البته نمیتوانند به این سؤال پاسخ بدهند که اگر به هیچ طریقی 

بر اینان خود توان در مورد وجود این هستیها آگاهی کسب کرد، پس  نمی

به چه دلیلی اطالع یافته و وجود این هستیهای مورد ادعا از چه اساسی 

 د؟کنن دفاع میاز هستی و وجود آنها 

*** 

 

 د وجود آن هستیعلمی به معنی ر   عدم تأییدممکن است سؤال شود که آیا 

گاهی  ،نسبت به موردپاسخ این سؤال ست؟ باید گفت که هم هادعا مورد 

وقتی دیمیتری مندلیفدر آغاز به طور مثال . نه و گاهی آری است
51
 

"تناوبی عنصرهای شیمیائیجدول "
52
اتمی  که بر اساس اعدادخود را  

                                                           
51

 Dmitri Mendeleev 
52

 Periodic table (disambiguation) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table_(disambiguation)
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، آرایش الکترونها و (تعداد پروتونهای موجود در هسته)افزایش یابنده 

  ، منتشر کرد،ویژگیهای فیزیکی و شیمیائی عناصر تنظیم شده بود

 ،داشتند میکه باید وجود  ای کشف نشده عناصرتعدادی جای خالی برای 

را تا زمانی که کشف  عناصرباشد که وجود این  ،علم .ه بوددکرمنظور 

رد هم صحت این جدول و جاهای خالی آنرا اما  ،کردمیأیید نشدند ت

و بر  دستاوردها پایۀبر  شو محاسباتچرا؟ برای آنکه این جدول . کردمین

   . شده بودتهیه علمی اساس روشهای 

ی هر از گاهی می شنویم که ستاره ای در جائی از این فضا ،همینطور

ان کشف، یعنی تا زمانی تا زم ها وجود این ستاره. کشف شده است عظیم

قرار  أییدمورد ت، از نظر علمی آن دریافت نشده که آثاری و نوری از

ارۀ مورد ادعا ستآیا این عدم تأیید به معنی رد  وجود آن اما  .دننمی گیر

 بدین معنی که. بستگی پیدا میکند این ادعا، به مقدمات یا نیست هم هست

ستاره شناسان ین بنا شده باشد،یا این ادعا بر داده های علمی پیشاگر  -3

وجود  و منطقی علمی دالئلبا محاسبات خود به اینجا برسند که به نیز 

، این عدم تإیید ستنیممکن نایک چنین ستاره ای در این نقطۀ معین فضا 

اگر بررسیهای علمی وجود  -2ادعا نخواهد بود، ولی خود به معنی رد  

یا این  ارزیابی بکنندناممکن را  یک چنین ستاره ای در این محل معین

، در آنصورت این عدم ادعا بدون توجه به داده های علمی تهیه شده باشد

 . خواهد بودتأیید به معنی رد این ادعا هم 

*** 

 

ادیان خداپرستمیدانیم که 
53

موجودات  یاموجود را با  هستیعموماً 

 د،اثبات نیستنکه از هیچ طریقی قابل شناسائی و  یی فرابشری

                                                           
53
 ".فلسفه وجود االه"به بحث مربوطه در کتاب . ک. ر 
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و  ی مادیهاهستیمختلف اشکال از این طریق،  آنان. کنند برابرسازی می

فرابشری و هستی یا هستیهای محصول و مخلوق آن  را موجود

 شوند، نامیده مییا خدایان و االهه ها که خدا و االه  متافیزیکی یی

 هستیآن  بیرونی یا مادیتظاهر  ،خلقت ،آناناز نظر . کنند معرفی می

 . است افیزیکیمت فرابشری

این ویژگی را به طور مرکب از یهودیت، مسیحیت و اسالم، ادیان سامی 

وجود خدای  صرفاً بههستی را همه  آنها. ندساز مطرح میبارزتری 

، با این تفاوت که برخی از این ادیان و زنندمورد ادعایشان پیوند می

تنها  برخی، عین هستی، خدای مورد ادعایشان را شان آسمانیکتابهای 

بر . کنند قلمداد می هستیو هم خالق  هم هستیبرخی دیگر،  و هستی

، برخی از این کتابها مخلوقات خالق را هستی، برخی هر این اساس

هستی دیگر غیر از خالق را نیستی، و برخی هم هر هستی دیگر را 

 خواهیم دیددر فصول بعدی . جزئی از تنها هستی خالق ارزیابی میکنند

را پیش کشیده  ها دیگری نو آبا آیاتی این و با آیاتی هم آن  زنی قرآنکه 

سازد و مطرح می
54
. 

هم در مورد و موضوعی چنین اساسی،  این تعارضات در قرآن، آن

باعث شده تا فرقه های مختلف اسالمی نیز از نظر توضیح االه خالق 

برخی االه . مورد ادعای کتاب دینی شان به راههای مختلفی سر بزنند

فاقد  اتیو سایر هستیها را مخلوق" عین هستی"الق مورد ادعایشان را خ

موجود موجود و در نتیجه هر  تنها هستی، برخی االه خالق را "هستی

از این هستی  یغیرقابل تفکیک حتی بخشانعکاس یا  تکثیر،دیگر را 

به سبب وجود آیات . معنی میکنند (وحدت وجود) همه شمولو واحد 
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 .، پیشین"فلسفۀ وجود االه" به کتاب . ک. ر
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نیز روزی از این و روزی از آن نظر مینه، بسیاری متعارض دراین ز

جانبداری میکنند
55
. 

 

 

                                                           
55
 .پیشین 
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 خدایادعای وجود اما چگونه میشود به راست و دروغ بودن 

 برد؟ پی ،خالق

 

 اثبات وجود هستی یی که نه قابل دیدن و بررسی و بدیهی است که

از راه مراجعه به  ،استو سنجش تجربه آزمایش، نه قابل  شنیدن، و

. ممکن نیستکه بر آزمایش و سنجش بنا شده اند، ای تحقیق علمی روشه

هستی یی که به هیچکدام از ابزار و دستگاههای سنجش و شناسائی بشر 

های علمی معیاربر اساس نیست، بلکه قابل اثبات نه فقط پاسخ نمیدهد، 

چرا  تأیید نمیشود،از نظر علمی و وجودش  هستی. نیست "هستی"اساساً 

 انسانبا حواس است که چیزی آن هستی  ،س تعاریف علمیبر اساکه 

 . دپاسخ میده علمیاسائی شن هایابزاربه  یا ،دشوشناسائی می

 

ما برای این است که  مسأله طرف دیگر. مسأله استاین البته یک طرف 

نیازمند " فلسفۀ هستی و منشأ خلقت"حاضر در مورد بردن بحث  پیش

بدون مسأله این است که ما . الق هستیمادعای وجود االه خ ردیا  تأیید

 یممیتوانه ن ،مورد ادعا االه خالقاحتمال وجود تعیین یا  ،اثبات بود و نبود

میتوانیم نه و  ،بدهیمرا ادامه " فلسفۀ هستی و منشأ خلقت"بحث در مورد 

دفاع  "منشأ هستی و خلقت"در مورد  یک چنین بحثیضرورت ادامۀ از 

منشأ هستی و " قولۀمۀ بحث و تحقیق حاضر در مادا ،رو ایناز . بکنیم

د یا اثبات مشروط به  "خلقت وجود االه خالق مورد "علمی و منطقی ر 

 . ستا" ادعا

  :بدین ترتیب

االهی که خالق  و هستی ی دینداران در مورد وجوداگر صحت ادعا -3

به اثبات برسد، دیگر نه احتیاجی به ازطرق علمی  ،سایر هستیهاست

 و خلقت منشأ هستیفلسفی و نه جستجوی  دارد وجودبحثها ادامۀ این 
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با پذیرش ، چرا که پیدا نمیکند. پیدا میکند به تحقیق و بررسی ینیاز

تنها تنها هستی و به عنوان مورد ادعا  صحت ادعای وجود االه خالق

به ادعاهای راهی نمیماند جز آنکه  دیگر "منشأ هستی و خلقت"

پاسخ ایمان بیاوری و مورد ادعا  ن االهای کتاب و کتابهای آسمانی

 شانکتابها و آیات مقدس این را به عهده  بقیۀ سؤاالت فلسفی

 . وابگذاری

  :یعنیبر عکس، اما 

هم  صورت، این ادعا به اثبات برسد، در آنعلمی  عدم صحتاگر  -2

میتوان این بحث را ادامه داد و پیش برد، و هم بدون نیاز به هرگونه 

 دینی، به دستاوردها، نظریات و تئوریهای علمی و یادعاهاادعا و 

 یا ی ایده آلیستیو وقعی هم به این یا آن ادعا ،ددافلسفی مراجعه 

 .دینی ننهاد های آیه

 

ممکن . گیری اما، به این سادگیها ممکن نیست یک چنین ارزیابی و نتیجه

غیرقابل تجربه و " هایهستی"مقوله با  اساساً نیست، چرا که علم 

 اثباتاخت بیگانه است و زیر بار تأیید هستیهای ذهنی غیر قابل شن

 تعیین صحت یا عدم صحت ادعای ادیان در مورداز این رو، . نمیرود

پیش ، به این آسانیها "منشأ آنهستی و "وجود االه خالق به عنوان 

، چرا که این موجود یا موجوداتی که بنا به ادعا جهان و هستی را نمیرود

  خلق کرده،

 نه قابل نشان دادن،  -

 نه قابل تجربه کردن و،  -

 . نه قابل اثبات اند -

نه قابل هم از این رو نیز، این ادعاهای فاقد دلیل و منطق، از نظر علمی 

دستاوردهای علمی  نه میتوان از طریق. قابل بررسی اندأیید و نه ت
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ه نه از این طریق، راست یا دروغ بودن آنها را بو کرد،  شان ارزیابی

 . اثبات رسانید

*** 

 

 :این در حالی است که

علم و فلسفه با پیشرفتهای خود قادر به شناخت و توضیح  -

 . اند شدهجهان و انسان یا پیدایش خلقت 

 که جهان درجهان حاکی از آنند  خلقتدر مورد  یعلمدستاوردهای 

کم حجم نشأت بسیار زمان معینی خلق شده و این خلقت از یک مادۀ 

مدتی  با آنکه از زمان مطرح شدن این تئوریبا این وجود، . تگرفته اس

تری کشف  ل علمی قانع کنندهئدال از گاهی، هر گذشته و در این مدت

 مادۀ اولیهسؤال که این این هنوز هم پاسخ شده و به اثبات رسیده اند، اما 

، برای بشر ناشناخته و هو چه منبع و منشأئی داشت هاز کجا آمده بود ویژه

 : هنوز هم کسی نمیداند کهدر ضمن، . امعلوم مانده استن

وجود ه ی که در مادۀ اولیه بطعلت راه افتادن این انفجار و انبسا -

 آمد چه بوده و،

تکاملهمچون چرا این پدیده با قانونمندیهائی  -
 

ادامه یافته و با 

هستی و خلقت جهان و اشکال مختلف تداوم خود به پیدایش 

 ؟ انجامیده استانسان 

از نظر  علمدر همان حال که میتوان نتیجه گرفت که بر این اساس، 

قادر به گشودن اسرار  همهنوز راه طوالنی یی طی کرده،  شناخت خلقت

به هم نیست و هیچ دلیلی و مادۀ اولیه و بنیادی آن  این خلقت ۀناگشود

 :دست نیاورده که

راه انداخته  این خلقت را به جریاناین هائی یا انگیزه آیا انگیزه  -

 ؟هبود
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 و اگر آری، 

بوده،  مادۀ اولیهیا بیرونی درونی ها،  یا انگیزهآیا این انگیزه  -

 ها و نیروها ماهیت این انگیزهسؤال میشود که که در آنصورت )

 ؟ (ه استه بوده و از کجا نشأت گرفته بودچ چه درونی یا بیرونی

 

که نهایتاً به  در حال حاضر، هیچکدام از این سؤاالتمی بینیم که 

 ی، نه پاسخی علمی و نه توضیحمربوط میشود" منشأ هستی"موضوع 

تنها چیزی که امروزه میتوان بیان کرد و منطقی . دارند و فلسفی منطقی

 : هم به نظر میرسد این است که

خصوصیاتی بوده محتوی و آن مادۀ اولیه باید دارای همان  -

چهار گوشۀ جهان که امروزه در اشکال مختلف ماده در باشد 

 .کنیمموجود مالحظه می

 

(هاالیستماتری)گرا  فالسفۀ ماده
56
که این تئوری را مطرح میسازند، برای  

اثبات نظر خود به این واقعیت علمی استناد میکنند که از آن زمان تا 

 کنون، 

هستی دیگری هیچ ، ی موجودیا ماتریا ماده جز اشکال مختلف -

 به ثبت نرسیده و، 

تثنائی اس هیچ اتفاق" ماده درونی و ذاتیندی های قانونم"جز  -

 . است و ظاهر نشده پیش نیامده دیگری

 نتیجه میگیرند که در آغازمنطقی، علمی و  دالئلاین اینان بر اساس 

 : بدین معنی. هیچ نبوده یا نمیتوانسته وجود داشته باشد مادهجز ، نیز

 و، بوده  یا مالتریا مادههستی اولیه نیز از جنس  -

                                                           
56

Materialists 
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نیز همانند اشکال مختلف هستی موجود، و خلقت منشأ هستی  -

 . استشته ندا ی شناخته شدۀ موجودیا ماتریا ،ماهیتی جز ماده

 با این وجود، 

 این ماده از کجا آمده و،  -

قانونمندیهای ناظر برماده هم، از اساس به صورت خصلت آیا  -

ه وجود جریان تحوالت ماده ب یا بعداً در ،ذاتی ماده وجود داشته

 اند،  آمده

سؤاالتی اند که هنوز به هیچ پاسخ علمی و فلسفی مورد پذیرش عام 

 .اند نشده منجر

*** 

 

ادعاهای دینی در مورد صحت یا عدم صحت ارزیابی در اینصورت، 

یعنی ، سواز هر دو " و خلقت منشأ هستی"خدا و االه به عنوان وجود 

یک  یا نبودن سابقۀ شناسائی ،چه به سبب غیرقابل اثبات بودن این ادعاها

 .ناممکن میشود علومبه وسیلۀ  ،زمایش و تجربهقابل آغیرادعاهای چنین 

وجود االه مورد و اثبات بود و نبود با ناممکن شدن ارزیابی از این رو، 

  . مطرح میشود ومیراه دخود به خود ادعای ادیان، 

عای وجود ادصحت یا عدم صحت به جای آنکه به راه دوم آن است که 

آثار صحت شود، پرداخته  و تجربه غیرقابل اثباتیک چنین االه و خدای 

 . قرار بگیردو  ارزیابی وی مورد بررسی 

و قابل ارائه  مستقیمااله مورد ادعای این ادیان تنها یک اثر میدانیم که 

آیات این کتاب . در کتابهای آسمانی اش استوی  و آیات دارد و آن کالم

از سوی االه خالق از آسمان به طور مستقیم واسطه یا بدون  و کتابها با

سورۀ فرقان، آیات  12سورۀ الشعراء، آیۀ  351-350آیات ) نازل شده اند
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سورۀ یونس و سایر 50-55سورۀ قیامت، آیات  35-31
57

بدین ترتیب،  (.

تنها راه منطقی برای اثبات بود و نبود االه مورد ادعا، بررسی کالم و 

 . ر این کتابهای دینی استآیات وی د

 یااله خالق در این آیاتبه بیان قرآن و کتابهای آسمانی مشابه، میدانیم که 

خلقت " را خودآثار  ، مهمترینبه حساب می آیدکه کالم مستقیم وی 

  .معرفی میکند "و انسان جهان

 ادعاهای االه خالقبودن  نادرست یادرست ابتدا توان  میبدین ترتیب، 

در تابهای آسمانی و به خصوص اطالعات و داده های وی در این ک

و  ،را مورد بررسی وارزیابی علمی قرار داد و انسان خلقت جهانمورد 

آیا این ادعاها صحت دارند و در سپس بر این اساس، نتیجه گرفت که 

که این لقی ایک چنین خ اساساً احتمالی برای وجودآنصورت، آیا 

 . دارد یا نه وجوداطالعات را نازل کرده 

 

در ضمن، میدانیم که این اطالعات داده شده از سوی االه خالق مورد 

ادعا در مورد خلقت جهان و انسان، برای علم و فلسفه نیز موضوعاتی 

 "جهان و انسانپیدایش  یاخلقت "در مورد  علم و فلسفه. آشنا هستند

 ،هر آن این اطالعات. ورده اندی فراهم آبسیار وسیع اطالعات و دانش

، تاریخ خلقت نه فقط میتواندعلم امروزی . قابل مراجعه و مقایسه اند

و انواع  مختلف هستی اشکال پیدایشفاصله و حتی  اولیه ماهیت مادۀ

هر  ، بلکه حتیدهدببا همدیگر را توضیح بیجان و جاندار  موجودات

 . افزایدمی  یشها م و صحت این اطالعات و دادهروز هم بر حج

                                                           
57

االمین،  البته بگذریم که این آیات نیز با همدیگر متعارض اند، به طوری که یکی روح  

به جلد دوم کتاب . ک. ر)و سومی هللا را به عنوان نازل کننده معرفی میکنند دیگری محمد 

، اینواند لیت، 2111، به قلم محقق ایرانی پروفسور رضا آیرملو، "قرائت قرآن غیردینی"

 (.سوئد
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خلقت جهان و "موضوع ، هم االه خالق مورد ادعا حالی است کهاین در 

توضیح داده و از طریق به تفصیل  در کتابهای آسمانی اش را" انسان

در این موارد عرضه کرده و به ثبت  های مهمی، داده متعددشآیات 

 . رسانیده است

  :بنا بر این

ان در مورد خلقت جهاگر این داده های کتاب و کتابهای آسمانی  -

را با دستاوردهای اثبات شده علمی مقایسه بکنیم، و انسان 

 کتابهای آسمانی اش درمورد ادعا معلوم میشود که این االه 

  .یا نگفته است ،راست گفته

آیات االه خالق مورد ادعا در رابطه با  خلقت مورد معلوم میشود که 

و  ادعایش با واقعیتهای موجود و دستاوردهای علمی تطبیق دارند

 . یا ندارند و نمی خوانند ،میخوانند

اگر االه  -3که  نتیجه  گرفت منطقی   به طورصورت، میتوان  در آن

خالق در کتابهای مورد بحث خود در مورد خلقت جهان و انسان به 

تمامی راست گفته و نوشته، و آیات عدیده اش با حقایق موجود و 

 :تأیید میشونددستاوردهای علمی و منطقی 

 شفته ها و نوشته های دیگر این االه در مورد وجود خودپس گ -

 . باشند صحت داشتهمیتوانند به عنوان منشأ هستی و خلقت نیز 

  :اما

ند و حتی در مقام مقایسه با شومیاگر این داده ها و اطالعات تأیید ن -2اما 

د، در نرسمیبودنشان به اثبات غلط  وهای علمی، نادرست  داده

 :که حکم  دادطور منطقی  به بایداینصورت 

و پس چنین هستی و االه خالقی که اطالع درستی از موجودات  -

خالق این موجودات مورد ادعایش ندارد، نمیتواند مخلوقات 

 . باشد
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 چرا؟

 :ا کهزیر -

  مورد خدای خالقی که ادعاهایش در مورد خلقت موجودات

  .وجود داشته باشد، نمیتواند دنمی کنصحت پیدا نادعایش 

  ،احتمال وجودش منتفی است و -

 .رد میشودمنطقی،  علمی و  به طوراحتمال وجودش  -

*** 

 

داده های االه مورد ادعا در کتابهای  ،در این فصل بر این اساس است که

تا . میدهدآسمانی اش را در برابری با دستاوردهای علمی و فلسفی قرار 

آسمانی و  االهاین راست و دروغ بودن ادعاهای  ابتدا از این طریق،

، بر سپسو  ،کندبتعیین را " خلقت جهان و موجوداتش"آیاتش در مورد 

اساس نتایج به دست آمده در مورد صحت یا عدم صحت این ادعاها، در 

یک چنین االه خالقی که این داده های  وجود یا عدم وجود احتمال مورد

  .رأی بدهدو  بکندرا نازل کرده، نتیجه گیری  درستنایا  درست
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 مطالبمحتوی و فصلبندی توضیح مختصر 

 

را به  جلدپیشبرد یک چنین مطالعه ای، خود به خود بحثهای آتی در این 

 : متمایز تقسیم میکند فصلسه 

خلقت "علمی در مورد  به مطالعه و جمعبندی دستاوردهایاول  فصل -

 . میپردازد" جهان و انسان

بعدی  و درک و فهم بحثهای مطالعۀ این دستاوردهای علمی برای ادامه

م و که برخی از سوی عا  این اطالعات  .بسیار مهم و تعیین کننده است

مردم د و حتی قسمتی به صورت اطالعات عمومی نشناخته میشو خاص  

جهان نشان میدهند که در آمده است، خواندۀ جهان  چهار کالس درس

دارای تاریخ  نشان میدهند که جهان .زمانی و مکانی استدارای ابعادی 

است و در ابعاد میلیاردی گام به گام به پدید آمدن موجودات جدید منجر 

 است "شده، از گیاهی مرده و حیوان شده نامیاز جمادی مرده و "شده و 

 . (مولوی)

د که خلقت جهان از نقطۀ صفری شروع شده، به اینجا رسیده ننشان میده

 . و باز هم دارد به توسعۀ خود ادامه میدهد

تکوین و به راه هم است و  قانونمند هم د که این تغییر و تحولنشان میدهن

 . میرود تکامل

 

اند، ولی تا  نقل شدهبه طور اختصار در این کتاب این اطالعات البته 

هم و  ،زمانهای میلیاردی و فضا ابعاد عظیم، هم ش همهمین قدر

بسیار  طالعاتاین ا. نشان میدهندرا  تکوینبه و رنظم این قانونمندی 

خوانندگان هم کفایت میکنند تا تا همین جایش  مختصر قید شده اند، ولی

امکان بیاورند و همچنین  خود را به یاد اطالعات پیشینبتوانند کتاب 

داده های االه  -2این دستاوردهای عینی و تجربی با  -3 با مقایسۀتا  یابندب
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 یا عدم صحت حتدر مورد ص، اش کتابهای آسمانیمدعی خلقت در 

 . قضاوت بکنندچنین موجودی ادعای وجود 

در واقع این موضوعات تا به جائی قید شده اند تا بتوانند درمقام مقایسه 

نشان بدهند که ادعاهای االه خالق مورد ادعا در مورد خلقت و 

این . نهحتی به داده های علمی نزدیک اند، یا مخلوقاتش صحت دارند یا 

اری بسیار جدی و حامل نتیجه ای بسیار تعیین کننده البته به تنهائی ک

 . برای ادامه این بحث فلسفی است

 

فقط برای این منظور ولو مهم و را علمی و فلسفی  اده هایالبته این د

تا در ادامه  کرده، بلکه همچنین برای آن مطرح نیاوردهتعیین کننده 

والت فلسفی ، درک و فهم خطوط اساسی مقاین کتاب جلد دومهای  بحث

 . مورد بحث را ممکن بسازند

 

ادعاهای دینی از منابع دینی ادیان سامی، به این بخش دوم  فصلدر  -

خصوص از تورات و قرآن در مورد خلقت جهان و انسان را نقل کرده 

 داده های فصلاین ادعاها خود به خود در برابری با . و توضیح میدهد

 .اول قرار میگیرند

 

پایانی این بخش، داده های االه خالق از خلقت  در فصل سوم و -

مخلوقات مورد ادعایش، در بستری از بحثها و توضیحات علمی و 

مقایسه شده، و صحت علمی و  ها و دستاوردهای علمی با داده فلسفی،

مورد ارزیابی را و همچنین احتمال وجود وی منطقی ادعاهای االه خالق 

 . ددهقرار می
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عمدۀ  عمدتاً موضوعاتمطرح شده در این بخش،  یبدین ترتیب، بحثها

مورد را به شرح زیر  مسائلیو بررسی کرده جهان را  خلقتناظر بر 

 : استقرار داده کند و کاو 

دینی در مورد مقوله های مورد  یامنابع مختلف علمی، فلسفی  -

چه موارد و موضوعاتی را پیش " خلقتو ماهیت  پیدایش"بحث 

 . میکشند

آنها چه دانش و دانائی یا ادعاهائی را مطرح  هر کدام از -

 میسازند، 

درست یا  ،از نظر علمی ومنطقی هائی از این ادعاهاقسمتچه  -

 نادرست اند، 

از نظر احتمال وجود االه مورد ادعا به این درستیها و نادرستیها  -

 چه معنی اند، وباالخره، 

ن اطالعات ها، وجود خالقی با ایاین برابرسازی با استناد به آیا  -

 محتمل به طور منطقیمورد ادعایش خلقت و دانش در مورد 

  ؟یا نیست ،است

 

ناظر بر وجود بدین ترتیب، در جائی که نمیتوان ازطریق مقایسه ادعای 

در مورد بود و نبود وی به نتیجۀ  خالقااله  یک ۀبه اثبات نرسید و هستی

و از  علمیو روش  به کارگیری این راهمیتوان با رسید،  علمی ی واثبات

کتابهای آسمانی اش در در مورد ادعا االه  آیاتطریق تعیین صحت 

کرد و تعیین را  ییک چنین خالق وجود یا عدم وجوداحتمال  ،خلقتمورد 

از طریق تعیین درستی یا نادرستی ادعاهای این  توانمی. به اثبات رسانید

ن ادعای وجود راست یا دروغ بوددر مورد مخلوقاتش،  مدعی خلقتااله 

قطعی به راه تحقیق  گیری با این نتیجهو  به دست دادچنین االه خالقی را 

 . دخود ادامه دا
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*** 

 

اول از انسکلوپدی  جلدالزم به یادآوری است که بخش بزرگی از منابع 

نویسنده آگاهی دارد که مطالب و اطالعات . ویکیپدیا برداشت شده است

ی و کیفی با محدودیتهائی همراه ی کم  مندرج در ویکیپدیا از جنبه ها

با این وجود، در اینجا داده ها و ارقام موجود در این انسکلوپدی را . است

این از . برای پیشبرد این بحثها کافی دیده و مورد استناد قرار داده است

در  اطالعات کلی ییاز این نقل قولها این بوده که  آنروست که منظور

و انسان به دست بدهد و همچنین با داده های  مورد تحوالت خلقت جهان

از آنجا که . خود، عظمت خلقت و بزرگی ارقام نجومی را یادآوری بکند

کردن اطالعات جزئی تر و دقیق تر نبوده، کم  دراینجا نیازی به مطرح

ها را تعیین کننده تشخیص نداده و  و زیادی ممکن در این ارقام و داده

. کافی دیده استاین منظور نیل به برای پدی را داده های کلی این انسکلو

مراجعه به این و سایر بدیهی است که عالقمندان میتوانند با 

 .های قابل دسترس بر عمق دانش و دانائی خود بیفزایند انسیکلوپدی

برای حفظ امانت علمی و اطمینان از صحت الزم به یادآوری است که 

ده از ویکیپدیا را نه از یک نسبی مطالب، بسیاری از اطالعات نقل ش

زبان مختلف، از  ندچ نگارندگان، بلکه از در یک زبان صفحه و نگارنده

برداشت کرده و پس از مقایسه با همدیگر نقل انگلیسی و فارسی،  آنجمله

 . کرده است

 

بررسی اطالعات و آیه های دینی که الزم به یادآوری است در ضمن، 

نویسنده . تابهای تورات و قرآن نقل شده انداز ک عموما ًشده در این کتاب 

دخالت شخصی در معانی از هرگونه  ،برای رفع هرگونه سوء تفاهم

نه در ترجمۀ آنها به زبان  .ده استقرآن خودداری کر آیات نقل شده از
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 مورد تفسیر،به شکلی از اشکال و نه این معانی را  دست بردهفارسی 

شده،  نقلدر اینجا  یاتی کهین معنی، آبد. قرار داده است تأویل یا تعبیر

نسخ رسمی کتابهای دینی تورات و قرآن  درکالم هللا معانی چیزی جز 

 . ستنی

از نسخه های چاپ شده در ایران  نه فقطنیز ترجمه فارسی آیات قرآن 

متون اصلی و عربی هر آیه قرآن را نیز در حتی برداشت شده اند، بلکه 

در مورد صحت و  تعبیریتفاهم یا سوء ء زیرنویس آورده تا هیچ سو

 . پیش نیایدنقل شده  آیات سالمت محتوای
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خلقتمنشأ ھستی و فلسفۀ 

 جلد یک
مقابلۀ دین، علم و فلسفھ
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 یکفصل 
 پیدایش جھان و انسان بھ بیان مراجع علمی

 
 
 

 در مورد آغاز ھستی و خلقت یافتھ ھای علمی

 
برای  زیادی  حرف "ھستیماھیت منشأ و "اگر در مورد علم دیدیم کھ 

جھان و انسان گامھای  خلقتکشف راز و رمز  بیان ندارد، اما در مورد
علم . است بھ وجود آوردهو دستاوردھای شگرفی بلندی برداشتھ 

در حدود  مادی موجود جھان خلقتیا کھ از پیدایش  میدھدنشان امروزی 
 59با استفاده از تلسکوپ ھابلاین رقم . میگذرد  58میلیارد سال 13،798

ضریب  0.037 ± گرفتھ، با  ه قرارسال پیش مورد استفاد 20کھ از حدود 
  .60اطمینان محاسبھ شده است

 
و ، جھان یا انفجار بزرگ "بیگ بنگ" ۀ بھ اثبات رسیدۀبر اساس نظری

بھ وجود حجمی  کمبسیار مادۀ  انبساط انفجاریاز در آن است  ھرچھ 
 ۀ شگفت انگیزابعاد این مادۀ اولی بھ بیان دانشمندان این رشتھ، .آمده است

نھایت  بیاش  ره ھای روی پوست کوچکتر، ولی دما و چگالیاز حف
                                                           
58

 13.798 ± 0.037 billion- Research and Success, No: 1/2013. 
59

 )HST بھ اختصار( e Space TelescopeHubblانگلیسی  لسکوپ فضایی ھابل، بھت 
نام . در مدار گردش قرار گرفت شاتل دیسکاوری توسط ١٩٩٠است کھ در سال  تلسکوپی

تلسکوپ  اگر چھ ھابل اولین. گرفتھ شد ادوین ھابل این تلسکوپ از نام فضانوردی بھ نام
یک  T HS.ھا بھ شمار می آید ترین نبود، ولی یکی از بزرگترین و پرکاربرد فضائی

 .سازمان فضایی اروپاست و ناسا برنامھ مشترک بین
60 Research and Success, No 1/2013, ibid 
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بعاد ا دربھ قدری عظیم کھ برای بھ وجود آمدن این جھان . عظیم بودند
 .61دنجومی کفایت میکر

آمدن سطح  فضا ھمانند کش از آن پس، علمی، یافتھ ھایبر اساس این 
ر سطح در حال انبساط انفجاری را د ۀھ یافتھ و این مادّ عتوس ،بادکنکی

د در ھمانند انفجار مواّ البتھ این انبساط انفجاری . خود توسعھ داده است
نیز را  )یا مکان" (فضا"خود، ، بلکھ بھ ھمراه بودن موجودیک فضای 

، مادۀ موجود را نیز شدهمیشده و ه، و ھمچنان کھ منبسط وردوجود آھ ب
ھا حتی فیزیکدان. کند میکرده و بھ ھمراه خود بھ فضاھای جدیدترحمل 

نیز با بیگ بنگ  "زمان"حتی بر این عقیده ھستند کھ نھ فقط فضا، بلکھ 
 .آغاز شده است

 
القولند کھ تئوری  امروزه اکثریت دانشمندان بر این عقیده متفق

گیری  شناسی پذیرفتھ شده برای توصیف شکل مدل کیھان، "بنگ بیگ"
، انفجار بزرگ شدهتئوری پذیرفتھ و اثبات این  بر بنا .ابتدائی جھان است

میلیارد سال،  13،798آغاز جھان را رقم زده و عدد تقریبی  ،بیگ بنگ
 .62را نشان میدھد موجودتاریخ تولد وسن جھان و ھستی 

 
انبساط ، جھان در حال شکل گیری بھ راه انفجار آغازینپس از این 

بھ نظری حتی  و  سرعت نورگام نھاده کھ ھنوز ھم با 63یی انفجاری
 زمان میگذرد، ھرچھ ھنوز ھم بر این اساس، . ادامھ دارد 64آناز باالتر 

                                                           
61 Wikipedia- English, Persian. 

62
 .بھ ویکیپدیا بھ زبان ھای مختلف، پیشین. ک. ر  

63 en.wikipedia.org/wiki/Big_Bang 
در ) لومتر در ثانیھکی 300000سرعت نور ( cھای بیشتر از بھ طور تئوریک سرعت 64

 ندارد   انیشتن ناسازگاری" نسبیت خاص"انبساط جھان با نظریھ 

)(en.wikipedia.org/wiki/Faster-than-light. 
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 جھان منبسط تر،  -
 فضای ایجاد و اشغال شده در جھان بزرگتر و، -
 . ر میشودبیشتفاصلۀ اجرام سماوی از ھمدیگر  -

بین اجسام  انبساط بھ این معنی است کھ فاصلھٴ متریکاین توجھ داریم کھ 
درونی  این انبساطدر ضمن، . دجھان با گذشت زمان افزایش می یاب

گردد، چرا کھ بھ  است، یعنی بھ فاصلھٴ نسبی بین اجزای جھان برمی
سبب فقدان ھرگونھ فضای خارج از این جھان، بھ معنی حرکت اجسام بھ 

 :بدین معنی.65نیست یسمت فضای بیرون
 خارج از این جھان وجود ندارد و،در ی یا مکان ھیچ فضا -

بھ وسیلۀ انبساط جھان موجود بھ وجود فضای جدید مکان یا ھر  -
 .می آیدآمده و 

 
 

 گیری تئوری بیگ بنگ شکل
 

اران محقق و دانشمندی با آنکھ پیشرفت علم در این زمینھ نیز مدیون ھز
در این راه صرف کرده و میکنند، ولی میتوان بھ  شاناست کھ عمر

اسامی جمعی از پیشاھنگان این رشتھ از علوم و  ،عنوان سمبلیک
و ھای علمی یی کھ بھ شکل گیری دستاوردھمچنین عناوین تعدادی از 

 . را نام برد انجامیدهاین تئوری علمی عمومیت یافتن 

                                                           
 .پیشین 65
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الکساندر الکساندرویچ  معادالت حاکم بر نظریۀ بیگ بنگ، ابتدا توسط
66فریدمان
فریدمان دو . فرمولھ شدندریاضیدان و فیزیکدان روسی   

 :رح کردفرض ساده در مورد عالم مط
منظرۀ موجود ) در مقیاس بزرگ(اول بھ ھر سوی جھان کھ نگاه کنیم،  -

 با دیگر بخشھای آن تفاوتی ندارد و،
دیگر آن کھ از ھر نقطھٴ دیگر نیز جھان را مورد بررسی قرار دھیم،  -

 . فرض اول ھمچنان صادق است
ان پایدار تا اوایل قرن بیستم، اندیشۀ غالب بر آن بود کھ جھباید افزود کھ 
 68انیشتینآلبرت  67"نسبیت عام"با نظریھ  1915در سال . و ثابت است

محتمل   پردازد، حالت ھای می  "فضا، زمان و جاذبھ"کھ بھ ماھیت 
نشان داد کھ جھان ما  انیشتین 69"نسبیتنظریۀ . "دیگری نیز ارائھ شدند

بھ گونھ ای است کھ در سرعتھای خیلی باال از قوانین خاصی کھ در 
 انیشتینتئوری نسبیت . پیروی میکند زندگی روزانھ ما قابل دیدن نیستند

. تشکیل میشود نسبیت عامو تئوری  70نسبیت خاصاز دو بخش تئوری 
 .سالھ عرضھ شدند 10این دو تئوری در یک فاصلۀ 

و نشان میدھد کھ در  سر و کار دارد حرکتنسبیت خاص با تئوری  -1
، )کیلومتر در ثانیھ 300000(ت نور ھای باالتر نزدیک بھ سرع سرعت

 :افتد سھ پدیده اتفاق می

 .انقباض لورنتزی، بھ معنی کاھش طول جسم در مسیر حرکت .1

 .اتساع زمان، بھ معنی کند شدن زمان .2

                                                           
66

 Aleksandr Fridman 
67

 General relativity 
68

 Albert Einstein (1879 –1955) 
69

 Theory of Relativity 
70

 Special relativity 

. 
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 .افزایش جرم .3
، کندمیسرعت نزدیک بھ سرعت نور حرکت برای مثال وقتی جسمی با 

مچنین ابعاد این جسم ھ در این حالت. بسیار کند میگذرد آنزمان برای 
در این صورت، جرم این جسم ھم دیگر ثابت نمیماند، . کوچک تر میشود

بدین ترتیب، اگر . میگذاردازدیاد  ، رو بھبلکھ بھ موازات میزان سرعت
 :جسمی با سرعت نور حرکت کند، میتوان پیش بینی کرد کھ

 زمان برایش متوقف می شود،  -1
 طولش بھ صفر میرسد و، -2
 .ھایت میرسدجرمش بھ بین -3

در این باره بیان می شود آن است کھ دو برادر " مثال جالبی کھ معموال
یکی روی زمین می ماند و دیگری با یک . دوقلو را در نظر بگیرید

در . فضاپیما با سرعت نزدیک بھ نور بھ سمت فضا حرکت می کند
سال از عمر برادر روی زمین میگذرد، از عمر برادری  100زمانی کھ 

حتی کمتر و  ،یکماه و یکروزیا  ،در فضاپیما می باشد، فقط یکسالکھ 
 . گذشتھ است

بھ  71)ساینس فیکشون(تخیلی  -فیلمھای علمیاین چگونگی را میتوان در 
د فضانوردانی را نشان میدھ 72"سیارۀ میمونھا"از آنجملھ فیلم . عینھ دید

در  کھ در بازگشت از سفری با سرعت نزدیک بھ سرعت نور با حیرت
در در این مدت، سال گذشتھ، و  ھزار صدھامی یابند کھ از عمر زمین 

پی یک جنگ و انھدام اتمی، انواعی ازمیمونھای ھوشمند کھ بر اساس 
اند، جامعھ و تمدن میمونھا را بنا نھاده و  قوانین داروین بھ تکامل رسیده

 .اند انسانھا را بھ بردگی گرفتھ
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 Science fiction  
72

 Planet of the Apes 
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خود نشان داد کھ سھ قانون " ت خاصنسبی"نظریھ  از طریقاینشتین 
، تنھا در شرایط خاصی، آنھم بھ صورت تقریبی، صحت 73فیزیک نیوتن

 نزدیکدارند و ھنگامی کھ سرعت اجسام زیاد شده و با سرعت نور 
 .74توان قوانین نیوتن را با تقریب باال بھ کار برد شود بھ ھیچ وجھ نمی

 
شتاب ثقل ھ ای راجع بھ نظری اما، انیشتین 75"نسبیت عام"تئوری  -2

کھ در زمان  میکنداین نظریھ، دیدگاھھائی را مطرح . است اجرام فضائی
نمودند، ولی چیزی نگذشت کھ ھمۀ  خودش عجیب و باورنکردنی می

بر . یدندانصحت خود را بھ آزمایش گذاشتھ و بھ اثبات رس این دیدگاھھا،
 :اساس این نظریھ

زمان برای آن کندتر  ،شودھر جسمی کھ از سطح یک سیاره دور " -1
 و،" میشود

میرسد، کمی ) با جرم زیاد(ھای سنگین  وقتی نور بھ اطراف ستاره" -2
 .بھ سمت آن ستاره خم شده و انحناء پیدا میکند

شتاب دارای کھ  اند یراجع بھ اجرام حاوی نظریاتیعام نسبیت  تئوری
ر کھ از سطح یک سیاره دو یھر جسم، تئوریساس این راب .ندا ثقل

یعنی مثال، اگر دوربینی روی ساعت . کند تر میشود ی آنزمان برا ،شود
فیلم زنده بگیرند و  شبگذارند و از عقربھ ھای ساعت یک ناظر زمینی

ھم  شده و باال میرودسیارۀ زمین جدا از روی ساعت آدمی کھ دارد 
دوربینی بگذارند و ھر دو فیلم را کنار ھم روی یک صفحۀ تلویزیونی 

                                                           
   .اھل انگلستان فیلسوف و شناس ستاره ریاضیدان، فیزیکدان،  ِسر اسحاق نیوتن، 73

 Sir Isaac Newton 1642 – 1727 
 .ویکیپدیا بھ چھار زبان مختلف، پیشین 74

General relativity 
75 
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یا ساعت تندتر  ناظرزمینیند، مالحظھ خواھیم کرد کھ ساعت پخش کن
 . کند کار میکندتر  مسافر فضائی

 
نیوتن راجع بھ قانون جاذبھ نشان داد کھ نظریھ  نیز نظریھ نسبیت عام

 ،یجاذبھ بسیار قو یھا باشد و فرمول نیوتن در میدان یدقیق نم یعموم
ن عجیب بھ نظر یانیشتفکر آلبرت این کھ آنبا  .پیدا میکندبحث  یجا
از  قانون ثقل نیوتندھد کھ ب پاسخرا  سؤاالتیتوانست  ، ولی رسید یم

سیاره از آن جملھ است توضیح مدار متفاوت  .بودجواب دادن آن عاجز 
 .کشف شده بود یمیالد 1781در سال کھ اورانوس 

موجب کند شدن  جاذبھبود کھ میدان  ھمچنین بر آن نسبیت عام تئوری
تغییر میتوان از  نظریھ، گواه بر این بھ عنوان. شود یاتمھا م ارتعاش

 .76نام بردبھ طرف رنگ سرخ  نورخطوط طیف  یجا
نیز بر اساس ھمین خاصیت،  77سیاھچالھ ھای فضائیمعلوم شد کھ  بعداً 

فضا و  ای از ناحیھ سیاھچالھ،میدانیم کھ . تاریک و غیر قابل رؤیت اند
 یحجم بسیار کوچکدر  عظیمیگالی است کھ در آن، جرم یا چ زمان

این بھ ھمین سبب نیز، وقتی نور از کنار  .78است شده فشرده
عبور میکند، بھ داخل آنھا انحناء نجومی عظیم با ابعاد ی ھا سیاھچالھ

صفت دادن  .79پیدا کرده و در درون جرم فشردۀ آنھا محبوس میشود

                                                           
 .، پیشینwikipediaسایتھای ویکی پدیا بھ نقل از 76

77
Black hole 

مقایسھ کنید با چگالی یا جرم بینھایت زیاد و حجم بینھایت کم مادۀ اولیۀ ھستی کھ با  78
 .بنگ باعث پیدایش و خلق این جھان عظیم و شگرف شده است انبساط انفجاری بیگ

ھای بزرگ  در جریان فروپاشی ستاره ھای فضائی سیاھچالھ شود کھ تھ میاینگونھ پنداش 79 
جرم یک سیاھچالھ پس از شکل گیری . آیند پایان چرخۀ زندگیشان بھ وجود می در انفجار

ھای  تواند با دریافت اجرام دیگر از پیرامونش شدیداً افزایش یابد، بھ طوری کھ سیاھچالھ می
ھای دیگر، با  امونشان بھ درون خود و پیوند با سیاھچالھپیر ستارگان کالن از طریق جذب

 ).فارسی/ ویکی پدیا( برابری میکنند خورشید جرم میلیونھا برابر
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نیز در خود  بزرگ را عظیمی کھ ستارگان ھای مجموعھ بھ این» سیاه«
راه  ھاآن افق رویدادبھ ھمین دلیل است کھ نورھائی را کھ بھ  ،می بلعند

، آنھاتابش بازگشتی  جلوگیری ازد و بھ سبب نانداز یابند بھ دام می می
 .میشوند رؤیت غیر قابل

 
کلی  ھرا ب 80گرانشی اسحاق نیوتون گاه، ھمچنین دیدنسبیت عامنظریھ 

ن کھ نیروی گرانش را بھ والف نظریۀ نیوتاین نظریھ، بر خ. تغییر داد
صورت نیروی کشش بین اجرام مطرح کرده بود، بھ صورت خاصیتی 

نظریھ این تئوری جدید ناشی از بر اساس . از فضا در نظر میگیرد
در مجاورت ماده، کمی  قابل انبساط و انقباض است وفضا نیز نسبیت، 

 . انحنا پیدا می کند
 یشعاع ھا جاذبھ و گرانشی،گفت کھ میدان  یمآلبرت انیشتین در ضمن، 

کھ نور در یک بر آن بود نیوتن تا آنموقع نظریۀ . کند ینور را منحرف م
 یدارا یاما اینشتن نشان داد کھ اگر جسم ،کند یمسیر مستقیم حرکت م

از مسیر  ،کندبیک میدان جاذبھ بزرگ باشد و نور از کنار آن عبور 
 . 81شود ینحراف مممستقیم خود 

 ھمگن بودنفرضیھ ھای مربوط بھ بھ ھمراھی این کشف مھم 
 .دنبنگ را بھ وجود آور ، چھارچوب تئوری بیگفضا ھمسانگردی و

*** 
 

                                                           
 .، پیشینSir Isaac Newtonِسر اسحاق نیوتون 80
 ویکیپدیا، پیشین 81
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با بھ کارگیری فرضیۀ  82ستاره شناسی بھ نام ویلم ِدسیتر 1917در سال 
این گام، تحولی . نشان داد کھ جھان قادر است منبسط شود انیشتیننسبیت 

 . بود " جھان ثابت"رد دیدگاه پذیرفتھ شده بزرگ در مو
کیھان شناس آمریکائی نیز بھ ھمین نتیجھ  83جرج لمایتر 1927در سال 

کھ با سفر بھ گذشتھ كیھان، ماده  جرج لمایتر بر این عقیده بود. رسید
داده رخ  و در آنجا انفجاری شدهجمع  یبایستی در ابعاد کوچک جھان می

آور  شگفتاز نظر فھم خلقت و ھستی جھان، با آنکھ این فرضیھ . باشد
وی در سال  .قابل نشان دادن نبود آنزمانھای می نمود، ولی با  رصد

» فرضیھ نخستین اتم«ای را بھ عنوان  برای نخستین بار فرضیھ 1933
 ۀپیشنھاد کرد کھ بعدھا سایر دانشمندان با گسترش آن، شکل کنونی نظری

 . را ارائھ دادند "بیگ بنگ"
 

آمریکائی و استفاده وی و دیگران  84رصد و مشاھدات ادوین ھابل ھادبع
 تر، این برداشتھای علمی را مورد تأیید قرار دادند از دوربینھای پیشرفتھ

 :کھ
در حال دور شدن از ما ھستند  ،85ھای بسیار دور ھا و خوشھ کھکشان -1

 و،
 .ی دارندبیشتر  این اجرام ھرچھ دورتر باشند، سرعت حرکت -2
 

                                                           
82

 Willem de Sitter 
83

 Georges Lemaitre 
84

 Edwin Powell Hubble 
85

 Fa.Wikipedia.org 
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مھم  86نتایج سھ رصد و تئوریھای تعیین کننده، یجھ گیریھااین نت پس از
شناسان کمک کرد تا اطمینان حاصل کنند کھ جھان با  بعدی بھ ستاره

 :این سھ رصد بھ شرح زیر ثبت شده اند. حادثۀ بیگ بنگ آغاز شده است
 

بدین . جھان در حال انبساط استکھ  نداین رصدھا نشان داد اوالً  -الف
فضای میان کھکشان ھا در حال بزرگ و بزرگتر شدن  معنی کھ

شد کھ قبل ازانبساط، ھمھ  نتیجھ گیریاین مشاھده منجر بھ این  .است
 . چیز در جائی در کنار ھم قرار داشتند

در  )ایزوتوب ھیدروژن(م وم و دتریوفراوانی ھلیدوم این نظریھ  -ب
ه جھان اولیھ، ونددما، چگالی و محیط منبسط ش. دادمیجھان را توضیح 

یی کھ امروزه شاھدش ھستیم را ممکن  ھا با فراوانی تولید این ھستھ
 . میسازند

87"پس زمینھ کیھانی"رصد تابش سوم ستاره شناسان موفق بھ  -ج
  

پس "تابش  .شدند از ھر سمت کیھان) انفجار اولیھبازگشتی تابش یعنی (
 .انفجار است دلیل قاطعی بر تأیید آغاز جھان با یك" زمینھ کیھانی

بیشتر  ،١٩۶۴در سال " تابش پس زمینھ کیھانی" پس از کشف"
تری با مشاھدات دانشمندان قانع شدند کھ نظریۀ بیگ بنگ ھمخوانی بھ

د کھ معلوم شبھ ویژه ھنگامی کھ تأیید علمی  این . کیھان شناسی دارد

                                                           
86 Observations 
87 Cosmic Microwave Background radiation- CMB 

است کھ سراسر یی  ابش الکترومغناطیسیت "زمینھٴ کیھانیپس تابش "شناسی،  کیھان در
 .است کیھان را پوشانیده
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مطابقت " سیاھچالھ ھا"با طیف تابش گرمائی  مورد نظر طیف تابش
 .88ھ رسمیت علمی تبدیل شدب دارد

*** 
از آن پس تاکنون، اخترشناسان و فیزیکدانان، تئوری و مشاھدات 

ارچوب ھچ ،ھابسیاری بھ این مدل افزوده و با پارامتری کردن آن
 . 89"شناسی نظری را پایھ ریزی کرده اند تحقیقات کنونی در کیھان

اکثر  ھای علمی است کھ امروزهدستاوردھا و  بر اساس این یافتھ
میلیارد سال برای  13،798و رقم عظیم  "بیگ بنگ"دانشمندان، نظریھ 

بیگ بنگ  امروزهدر واقع، . اند آغاز ھستی و خلقت جھان را قبول کرده
، بھ گستردگی مورد پذیرش "نظریۀ علمی آزموده شده"بھ صورت یک 

 .90جامعھ علمی جھانی است
*** 

 
ون بود، کشف بزرگ دیگری در حال تھیۀ این مت نویسندهدر زمانی کھ 

ر آورد، و یکبار دیگر، موضوع جھان فضاشناسی را بھ لرزه د
آن در مورد زمان خلقت جھان، مطبوعات جھان را نتایج بنگ و  بیگ

در روز پنجشنبھ  91فتون بالدتاروزنامۀ سوئدی  ،از آنجملھ. تسخیر کرد
ارد میلی 14دانشمندان موج بیگ بنگ "تحت عنوان  2014ماه مای  29

 : نوشت" سال پیش را کشف کردند

                                                           
88

ای فاقد نور یا بھ بیان  از اجرام، ستارگان و مجموعھ ھای خوشھ اجسام سیاهدیدیم کھ   
یی کھ بھ سبب چگالی بسیار فشرده شان غیرقابل رؤیت اند تشکیل  دیگر، اجسام کیھانی

  .میشود
 Parssky.comبھ سایت اینترنتی . ک. ر 89
بھ صفحات مختلف سایت ویکیپدیا بھ زبانھای مختلف، از آنجملھ انگلیسی و . ک. ر 90

 .فارسی، و سایر منابع تحقیقاتی اینترنتی در این زمینھ
91

Aftonbladet 
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فضاشناس مرکز تحقیقاتی فضاشناسی  92گبھ بیان روبرت کامین" -
مھمترین کشف دھسالۀ گذشتھ در "اونساال، این کشف بزرگ کھ عنوان 

را بھ خود اختصاص داده، نشان میدھد کھ تئوری " حوزۀ فضاشناسی
مرکز  این کشف کھ در. است وجود آمدهھ بیگ بنگ در واقعیت ب

بھ عمل آمده، میتواند با ارائۀ  93تحقیقات فضائی دانشگاه ھاروارد آمریکا
دھد کھ چگونھ جھان بمدارک عینی و مستقیم از زمان بیگ بنگ توضیح 

موضوع از این . استپدیدار شده میلیارد سال پیش  13،798حدود در 
 بنگ در بیگ ینآغازلحظۀ قرار است کھ بھ عقیدۀ محققین مربوطھ، در 

فاصلۀ زمانی محدودی کھ بسیار کمتر از یک ثانیھ طول کشیده، سرعت 
. بیش از سرعت نور بود) احتماالً (بسیار عظیم و حتی بزرگ انفجار 

 . ه استاین اتفاق بھ پخش شدن امواجی در سطح فضا انجامید

با استفاده از تلسکوپی کھ  ،ھمین امواج اند کھ اکنون دانشمندان مربوطھ
ۀ وجود آمدھ نصب شده و میتواند امواج نوری بدر قطب جنوب 

. شده اندشان  سال پیش را بھ ثبت برساند، موفق بھ ثبت ھامیلیارد
خلقت تئوری بدینوسیلھ برای اولین بار، مدرک مستقیمی دال بر تأیید 

 . جھان از راه بیگ بنگ ارائھ داده میشود

                                                           
92 Robert Cumming 
93 Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics i USA. 
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 بنگ بیگدر پی انبساط انفجاری جھان پیدایش 
 

رفتھ تاریخی بیگ بنگ، علمی نشان میدھند کھ پس از آغاز  داده ھای
. رو بھ سردی گذاشت، رفتھ جھان داغ ناشی از تخلیۀ انرژی عظیم اولیھ

گوناگون مانند پروتون،  "اتمی زیر"با کاھش دمای جھان، ذرات 
 . وجود آمدندھ شکل گرفتھ و ب  نالکترون و نوترو

مادۀ تشکیل دھندۀ کم فشردۀ تا مدتھا چگالی سنگین و ترااز آن پس، 
 در اتجھان در حال شکل گیری از جریان عبور نور حاصل از انفجار

 .از این رو، جھان بھ تمامی تاریک بود. فضای حاصلھ جلوگیری میکرد
، رفتھ رفتھ از تراکم فشردۀ جھان و این مادۀ تشکیل دھندهبا ادامۀ انبساط 

در  ھای حاصلشد و نور کاستھ اتابرھای حاصل از این انفجارتراکم 
و قابل مشاھده  افتادجریان بھ  موجودی در حال انبساط جھان ھافضا
 . ندشد

 
ئی این مواد ااز گردھم، 94گرانش یا ۀجاذبنیروی  تحت تأثیربعدھا 

تمرکز این ابرھا در . وجود آمدندھ ابرھای غول پیکری ب ،پراکندۀ اولیھ
سرنوشت  دو نیروی متقابل باالخره تحت تأثیربعدی طول میلیاردھا سال 

شده و بھ ھمراھی ھم،  اجرام آسمانیگیری  منجر بھ شکل ،ساز
                                                           

نیوتونی، یک پدیدهٴ طبیعی است کھ در آن ) Gravity or Gravitation(گرانش یا جاذبھ  94
تأثیر گرانش بر این اجسام، یعنی تأثیر جذب . کنند مند یکدیگر را جذب می ھمھٴ اجسام جرم

ھر جسم، جسِم دیگر جذب تر،  یا بھ درِک ساده(، مند دیگر مند روی جسم جرم یک جسم جرم
 .ظاھر میشود وزنبھ صورت ) را

پدیدهٴ . از آشناترین نمودھای گرانش، دریافت نیوتون از فروافتادن سیب از درخت است
ھای بزرگ یا خیلی بزرگ بھ ھنگامی کھ جرِم یکی از اجسام  گرانش معموالً در مقیاس

طور کالسیک، گرانش یکی از چھار   بھ. تی منجر میشوددرگیر، خیلی زیاد است بھ تحوال
ای ضعیف و نیروی  الکترومغناطیس، نیروی ھستھ:سھ نیروی دیگر(طبیعت   نیروی اصلی

 .شود شمرده می) ای قوی ھستھ
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این توجھ داریم کھ . را شکل دادندموجود منظومھ ھای کھکشانھا و 
 .ادامھ دارد افزوده ترتحول و دگرگونی ھنوز ھم با سرعت 

نوز ھم بھ طور قانونمند جریان سرنوشت سازی کھ ھ دو نیرواین 
 : د، عبارت اند ازیابن می
 ،نیروی جاذبھ نیوتونی و -1
 .بھ دور ھمدیگر ش اجرام آسمانیچرخنیروی دافعھ ناشی از  -2

 : بدین معنی
بھ طور  ،بود بیگ بنگی کھ آغاز خلقت، جھان و انسان را رقم زده -

ھنوز بھ پایان خود نرسیده و بھ تکوین خود ادامھ  ھ،ادامھ یافت قانونمند
 .میدھد

*** 
 

 ،بین اجسام "ۀ نیوتننیروی جاذب"یا  "گرانش نیروی"ھ کرد کھ باید اضاف
علم وجودی ھای  پایھیکی از ھنوز ھم با وجود انتقادات نظریۀ نسبیت 

نیوتن دستاوردھای خود در خصوص قانون اسحاق . فیزیک را میسازد
منتشر خود  اصول ریاضی فلسفۀ طبیعی گرانش را در کتاب مشھور

ھٴ طبیعیاصوِل ریاضِی فلسف. کرد
 یا(کھ بھ طور کوتاه پرینکیپیا  95

شود، یک کتاب سھ جلدی نوشتھ شده توسط نیوتون  گفتھ می) پرینسیپیا
این کتاب شامل قوانین نیوتون در . منتشر شد ١۶٨٧سالاست کھ در 

در حرکت  96مکانیک کالسیک بھ ھمراه قانون گرانش و قوانین کپلر
سیب و " معروف بھ ۀجاذبدر این کتاب او از حد . استسیارات 

                                                           
و بھ ") Mathematical principles of natural philosophy("بھ : بھ انگلیسی 95

 : التین
Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica 
96 Johannes Kepler (1571–1630) 
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را بھ تمامی اجسام تعمیم داده  قانون گرانش فراتر رفتھ و بسیار"زمین
 :این نظریھ نشان میدھد کھ. است

ای در اطراف خود ایجاد  اجرام موجود در فضای خالی، شتاب جاذبھ -
بدین . بستگی پیدا میکندم جسمقدار عددی این جاذبھ بھ جرم آن . ندنمیک

م مثال یک ستاره بیشتر باشد، نیروی جاذبھ اش ھم معنی، ھر چقدر جر
بر ش تربھ طور مثال، شتاب جاذبۀ ماه بھ خاطر جرم کم. بیشتر میشود

بسیار کمتر از شتابی است کھ خورشید با جرم عظیم خود ایجاد زمین 
کرده، و بدینوسیلھ حتی ھمۀ کرات منظومۀ شمسی را در محیط 

 . پیرامونی خود حفظ میکند
 : است مطالعھ شدهعلمی انش در سھ قلمرو قانون گر

 جاذبھ گرانش میان دو جسم،  .1
 سام اطراف آن و،رام و اججاذبھ گرانش میان زمین و اج .2
 . ھا و میان ستاره منظومھ شمسی جاذبھ گرانش در قلمرو .3

بھ  انیشتیننظریات نسبیت  بھ وسیلۀقانون گرانش بعدھا دیدیم کھ 
از جنبھ ھای کھ توضیح داده شده  بھ شرحیتغییراتی چند دچار آمد و 

 .97شد تکمیلمختلف 
*** 

 
کشف شده و ر این و سایر قانونمندیھای در ھر صورت، تحت تأثی

، نھ فقط جھان حاضر بھ است ای کھ بر اشکال مختلف ماده حاکم نشده
بھ شکل گیری پیدایش و این این عظمت و نظم پدیدار شد، بلکھ ھمچنین 

کھ تحت را ھائی  ی جھان و ھم مجموعھراھی رفت کھ ھم منظرۀ کل
و نھ تنھا . وردبھ وجود آ، شناختھ میشوندعنوان کھکشان و منظومھ ھا 

                                                           
بھ زیر نویسھای پیشین . ک. برای اطالعات بیشتر ھمچنین ر .، پیشینبھ نقل از ویکیپدیا  97

 .در مورد نظریات نسبیت انیشتن
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قانونمندی عام  تأثیر پس از آن، تحتھمچنین ، بلکھ دوربھ وجود آ
جھان تری بھ  لحظھ چھرۀ جدید تر و تازهھر ، ھر آن و تکوین و تکامل

ا، منظومھ ھا و میلیاردھا اجرام منظرۀ کھکشان ھھر آن و لحظھ  ھم. داد
در ادامۀ این تکوین  و ھم، بردرو بھ تغییر و تحول را این جھان عظیم 

 . بھ وجود آوردبھ نام حیات و زندگی  ی ھمجدید ھایتاریخی، کیفیت
 

از سلول و بر اثر قانونمندی تکوین و تکامل،  موجودات زندۀ اولیھ
از  در این حد ھم نماندند و لیوای بھ وجود آمدند،  مولکولھای تک یاختھ

ساده بھ پیچیده و از گیاھان تا بھ حیوانات و انواع انسانھا تبدیل شده و 
 . تکامل یافتند

کوین تاریخی و برخی از این در زیر سرفصلھای مھم این جریان ت
 .از نظر میگذرانیمھای طبیعی از غیر زنده تا بھ زنده را  پدیده
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 ھوموسپین تا پیدایش انسان گیری نظم افالکی از شکل
 
 

  ھا کھکشان -یک
ی و ھستغیرقابل مقایسھ با ھر ابعاد نجومی ی با ئھا سامانھ ھا کھکشان

 شبھ(نماھا   ھا، بقایای ستاره ستاره از کھکشانھا. پدیدۀ دیگر اند
 جرم بسیار فشردهموادی کھ بھ سبب (تاریک  و اجرام مواد ،)ھا ستاره
و  گازھا، ،)ندا قابل رؤیتو از ھمان رو، غیرشده نور مانع عبور  شان

ای کھ با نیروھای گرانشی بھ  ستاره گرد و غبارھای میانھمچنین از 
) ھا1000000000( !میلیاردھااز . میشونداند، تشکیل  جمع شدهگرد ھم 

، یکی از آنھاستھم راه شیری بی حد و مرز ما ، کھ !کھکشان جھان
و شامل  98سال نوری رابر با چند صددارای پھنائی ب ھایشان کوچکترین

بزرگترین . ھستند !ستاره) 10000000( میلیون دهنزدیک بھ 
صدھزار میلیون سال نوری پھنا دارند و ھر کدام بیش از 3تا  ھا کھکشان

  !را در بر میگیرندستاره ) 100000 000000000( میلیارد
 : با این حساب میتوان گفت کھ

تعداد ستارگان در جھان چنان  ابعاد جھان چنان عظیم و رقم -
ھ فقط در بایگانی مغز کوچک ما انسانھا نبزرگ است کھ 

نگنجیده و قابل ثبت و ضبط نیستند، بلکھ حتی از مرزھای فکر 
 . و خیال ما انسانھا ھم فراتر میروند

                                                           
از آنجا . ای است کھ نور در طول یک سال طی میکند یک سال نوری عبارت از فاصلھ98

 : کیلومتر راه طی میکند، پس یک سال نوری حدوداً برابر با 300000کھ نور در یک ثانیھ 
60x60x24x365 x300000 کیلومتر است. 
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بھ تعداد ستارگان در جھان بی مرز ما "، 99یک محقق ایرانی بھ بیان
سواحل کرۀ  ھمۀاد بیشمار مجموعۀ شنھای فقط با تعدقدری زیادند کھ 

 ".زمین قابل مقایسھ اند
 

 ما کھکشان راه شیری -دو
کھکشان موجود جھان  میلیاردھایکی از این  100کھکشان راه شیری

ای کھکشان راه شیری ما درحدود صد تا صد و  صفحھٴ ستاره. است
قطر دارد و ضخامت آن بھ  سال نوری 100000-120000 بیست ھزار

 . سال نوری میرسد 1000 میانگین بھ طور
 ا باالیتیلیارد م 200  تخمین زده شده کھ کھکشان راه شیری در حدود

ستاره داشتھ  )200000000000-400000000000( !یلیاردم 400
و   دشواری تعیین رقم دقیق، بستھ بھ وجود تعداد بسیار زیاد ستاره. باشد

 .اجرام آسمانی با حجم بسیار کم است
میلیارد سال  13،2حدود  کھکشان راه شیری مامر اولین ستارۀ ز عا

گیری اولین ستارۀ این کھکشان در حدود  این بھ معنی شکل. میگذرد
بخشھای مرکزی . میلیون سال پس از انفجار اولیھ است 600-500

این . استتشکیل شده شکل  از ابرھای گازی ھنوز ھمکھکشان ما 
 .استدارای یک سیاھچالھ  کھکشان ھم

 
 منظومۀ شمسی  -سھ

اره ھای پیرامون آن تشکیل شده، یکھ از خورشید و س منظومۀ شمسی ما
تحت تأثیر  منظومھ این. راه شیری استکھکشان یکی از منظومھ ھای 

                                                           
شمسی، امریکا، ص  1375روشنگر، انتشاراتی پارس، محقق ایرانی  بھ قلم هللا اکبر،   99

128. 
100

 Milky Way 
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شکل گرفتھ عظیم ستارۀ فروزان این در حول ، خورشیدنیروی جاذبۀ 
 .است

عد از اولین ستارۀ یکی از ستاره ھائی است کھ میلیاردھا سال ب خورشید
کھکشان خورشید در بخش حاشیھ ای . وجود آمده استھ این کھکشان ب

از  !سال نوری 270000-280000و حدود قرار گرفتھ  راه شیری
یعنی طول  -یک سال کھکشانی برای خورشید. مرکز آن فاصلھ دارد

 226برابر با  -مداری کھ خورشید بھ دور کھکشان خود طی میکند
 . 101است !نوریمیلیون سال 

میلیارد سال سن دارد و این کمتر از نصف عمر  4,6خورشید حدود 
میلیارد  12آن است، چرا کھ عمر خورشید در حدود تقریبی محاسبھ شدۀ 

عمر خورشید نصف بیشتر  بدین معنی ھنوز. 102سال تخمین زده میشود
 .ما باقی است

 
 زمینکرۀ  -چھار
میلیون  150 ست کھ در فاصلھٴ ا سامانھٴ خورشیدی سیارهٴ  سومین زمین

" مزَ "، از نظر واژه شناسی ایرانی. ھ استقرار گرفت خورشید  کیلومتری
، "ین"با پسوند  زبان پارسی بوده کھ در دین زرتشت یکی از فرشتگان

  .اشاره میکند زمانبھ " آن"و با پسوند  زمینبھ 
و  یخورشید منظومۀ از نظر بزرگی پنجمین سیارهٴ   این سیاره

سال از پیدایش زمین  میلیارد 4،54 نزدیک بھ. آنھاست چگالترینپر 
این ارگان دیگر یاین ستاره در مقام مقایسھ با س،بدین ترتیب. گذرد می

 . بسیار جوان استمنظومھ 
 

                                                           
101 eng.wikipedia.org/wiki/ 
102

 Ibid. 
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 پیدایش اولین موجودات زنده در کرۀ زمین  -پنج
ید ، پدعلوم و رشتھ ھای دیگر زیست شناسیدانشمندان بنا بھ برآوردھای 

ک میلیارد سال بعد از در روی زمین، حدود ی اولین سلولھای زنده آمدن
 ھم. میلیارد سال پیش اتفاق افتاده است 3,6حدود  ، یعنیتشکیل زمین

یکی از  انسان است کھ یاز جانداران گونھ ھا زمین خانھٴ میلیون ،اکنون
 . ھاست آن

این  جوّ ھ رفتھ رفتبا گذر زمان،  زمین، در کرهٴ   ادامھ و توسعۀ زیست
را دچار آندیگر شرایط فیزیکی و شیمیایی ھمچنین و  سیاره

  را برای رشد و زیستزیست آنھای شگرفی کرده و محیط  دگرگونی
 . ده استآورموجودات زنده فراھم 

ھای  این دگرگونیمحصول دور این سیاره نیز موجود در  الیھٴ اوزون
، دور این سیاره را سی زمینمیدان مغناطی این الیھ با کمک. زیستی است

و رسان خورشید ب آسی مانع ورود پرتوھای فراگرفتھ و ھمچون فیلتری
حراست و ادامھ و رشد زندگی در زمین را  ،شدهفضای بیرونی بھ زمین 

 .میکند
. جائی است بھ زمین در جریان حرکت چندگانھ ای در حال گردش و جا

 :از آن جملھ اند، گردش و حرکت زمین
 ،"و جنوب لدر حول قطبھای شما ر خودبھ دو" -1
 ،و ھمچنین" بھ دور خورشید" -2

 ،ھمراه با خورشید بھ دور کھکشان راه شیری و -3

 . جریان انبساط کلی جھانمشارکت با ھمراه با راه شیری در  -4
 

ناشی از ادامۀ حیات در کرۀ و شیمیائی  فیزیکیزیستی، ھای  ویژگی
تداوم باعث ، اشگانۀ  و حرکات چند گردشھمراه با تأثیرات زمین 
و  شدهھای مختلف زمین شناسی  در دورهانواع حیوانات و گیاھان زندگی 
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برآورد میشود کھ . منجر شده استحیات انسان تداوم رشد و بھ در نھایت 
ی بشر، قادر بھ دخالت و برنامھ ریزی جد بافقط  ،در دراز مدتزمین 

 .دشد ھخوا ادامۀ حیات و زیست
*** 

 
 عمدۀ تئوریمحل پیدایش اولین سلولھای زنده دو و نگی در مورد چگو

 :ندابراز شده ا علمی
زنده در  ھا و مولکولھایاول مبنی بر بھ وجود آمدن اولین سلول تئوری

در این مورد نظریات مختلفی . مناسب زمین استو مکانھای شرایط 
ی امولکولھای اولیھ در درون آبھو سلولھای بھ نظری این . شده اندابراز 

این و در ھر دو در عمق زمین ھم بھ نظر دیگری  مناطق گرم و
اساس بر . از ترکیب عناصر معدنی موجود پدیدار شده اندنیز نظریات 
، 103، گویا تجمع عناصر معدنی مختلفی مثل متانیاتاین نظر
، مونو اکسید 106اکسید کربن ، دی105یدروژنئلفید و، س104آمونیاک

سلسلھ ای از ترکیبات و سب بھ در محیط ھای منا 108و فسفات 107کربن
منجر شده مولکولھای آلی و سلولھای زنده اولین نھایتاً بھ وجود آمدن 

تکامل  بھ راه ،مولکولھاو تکثیر این سلولھا  و رشد بعد از آن، .ستا
ھموار یافتھ تر بعدی تکامل پدید آمدن موجودات راه را برای رفتھ و 

 .ده استکر

                                                           
103

 Methane, CH4 
104 Ammonia or azane, NH3 
105 Hydrogen sulfide, H2S 
106 Carbon dioxide, CO2 
107

 Carbon monoxide, CO 
108 Phosphate, PO4

3−
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ھ ھمین اتفاقات یا مشابھ آنھا در کرۀ دیگری بر آن است کداّل دوم  تئوری
سلولھا و مولکولھای پدید و سپس  بھ وقوع پیوستھ،در خارج از زمین 

) یا(ھای دنبالھ داری کھ بھ زمین سقوط کرده و  از طریق ستاره آمده
. اند بر روی زمین باریده اند، بھ زمین منتقل شده یی کھ سنگھای آسمانی

مولکولی باز شده و و ی این ترکیبات سلولی در اینجا غالفھای بیرون
بقاء، کشت ، فرصت هھائی کھ مناسب بود زنده در محیط موجوداتاولین 

 . یافتھ اندو رشد 
 

وجود قانونمندیھای  در مورد تئوریھااین  ر دونباید فراموش کرد کھ ھ
 . متفق القولند تکامل موجودات زندهعلمی ناظر بر 

ھمچنین یافتھ ھا و قوانین کشف شده ناظر بر  تئوریھای علمیاین ھر دو 
و قوانین از جملھ نشان  ھا این یافتھ. علوم مختلف طبیعی را تأیید میکنند

 :میدھند کھ
بی توجھ بھ محل رشد اولیھ زندۀ  یمولکولھاو سلولھای  .1

ھ موجود در طبیعت بغیر زندۀ از مواد و عناصر شان 
 .اند وجود آمده

 ھمچنین موجودات زندۀ پیچیده تر واین سلولھا و مولکولھا  .2
مادۀ ماتریا و ، نھ فقط از ماده، بلکھ ھمچنین از آنھا بعدی تر

 .  یکسان تشکیل شده اند

شده اند، بلکھ  موجودات زنده نھ فقط از مادۀ یکسان تشکیل .3
 .   تبعیت میکنندھمچنین از قانونمندیھای عام ناظر بر ماده 

تکامل "محصول  ،موجودات زندۀ موجودو اشکال انواع  .4
 . اولیھ اندتک یاختھ ھای مولکولھا و  ،این سلولھا" تاریخی
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بر اساس  تکامل انواعدر مورد  109تئوریھای علمی داروین .5
ی این نامب 110"گزینش طبیعی"و " ءتنازع بقا"اصول 

 .توضیح میدھند تکاملی را جریان

نشان اشکال مختلف ماده را  ،بیجان یا جاندارچھ موجودات  .6
ماده تنھا موجودات مختلف محصول تکامل طبیعی  .میدھند

 .بھ وجود نیامده اند" ھیچ"از اند و یا ماتریای موجود 

 

ھای پیاپی،  فرایندی است کھ در طی نسل گزینش طبیعی"ناگفتھ نماند کھ 
شود کھ احتمال زنده ماندن و  سبب شیوع آن دستھ از صفات ارثی یی می

وجود آورده و ھ یک جمعیت را بموفقیت زاد و ولد یک ارگانیسم در 
111"اند شدهسبب 

، بھ موجودات زندهھمۀ در جریان تکثیر بدین معنی،  .
مثل ( آیندمی پدید متفاوتی  و نمونھ ھای اشکالتصادف ھم کھ شده، 

این نمونھ ھا در برخورد با شرایط ). یونجھ با تعداد برگھای مختلف
تطبیق خود با محیط نشده قادر بھ یا ، "جریان تنازع بقاء"و محیط زیست 

طبیعت و محیط با  پیشین،ھای رایج  از نمونھ و نابود میشوند، یا بھتر

                                                           
شناس  ، زیستCharles Robert Darwin 1882-1809  چارلز رابرت داروین109

)biolog( حیوان شناس ،)zoolog( جغرافیدان ،)geolog( دین شناس ،)teolog ( و محقق
توان از دو اثر مھمش بھ شرح زیر نام  از آثار او می. تکامل است یھواضع نظر  بریتانیا اھل
 :برد

  و،) On the Origin of Species) (1859(یا منشأ انواع   ھا خاستگاه گونھ -1
 The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex تبار انسان -2
)١٨٧١(. 

گوناگون موجودات زنده در طول زمان از وی در این آثار تحقیقی نشان داده کھ انواع 
از آنزمان ھرچھ . مینامد، از منشأ مشترکی بھ وجود آمده اند" گزینش اصلح"طریق آنچھ او 

 دستاوردھای نوین علمی، منجملھ کشفیات علم ژنتیک افزایش یافتھ، نظریات و دستاوردھای
 .رار گرفتھ استبیش از پیش مورد تأیید ق" تکامل انواع"داروین در مورد 

110
 Natural Selection 

111 Wikipedia, Ibid. 
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و تر  سریع جدید این اشکال در اینصورت،. زیست خود تطبیق می یابند
ات زندۀ ادامۀ تکثیر موجوددر نتیجھ، رشد و تکثیر یافتھ و از بقیھ بھتر 
 . را قدمی بھ جلو میبرند خود نوع

و رشد بھتر منجر میشوند،  ءکھ بھ تطبیق، بقا اتفاقاتیاین  مجموعۀ
 .  را شکل داده و ممکن میسازند تکامل انواعجریان 

 
 پیدایش انسان -شش

اولین وجود آمدن یا پیدایش ھ پیدایش انسان میلیاردھا سال پس از ب
در این مدت طوالنی، تکامل . سلولھای اولیھ در روی زمین اتفاق افتاد

خود از انواع گیاھان و  تکامل طبیعیاولیھ در ادامۀ راه سلولھای 
حیوانات عبور کرده و تا بھ پیدایش پستانداران شبیھ انسان پیش رفتھ 

 . بودند
پستانداران " (سانان نخستی" تکامل بھ تاریخچھٴ " تکامل نوع انسان"واژهٴ 
 ای مجزا از بھ عنوان گونھ  و پیدایش نوع انسان 112)شبیھ انساناولیۀ 

ھای مختلف علوم، از آنجملھ  رشتھ. شود اطالق می انسانسانان
 ، باستان115شناسی ، زبان114شناسی نخستی، 113انسانشناسی فیزیکی

 قوم(، انسان شناسی 118، فسیل شناسی117، ژنتیک116شناسی
ھای مختلف،  در زمینھو غیره  غیرهو  120شناسی ، مردم119)شناسی

                                                           
112

 Primates  
113

 Physicalanthropology 
114

 primatologist,  
115

 Linguistics 
116

 Archeology 
117

 Genetics 
118

 Paleontology 
119

 Ethnology 
120

 Anthropology 
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این مطالعات و  .یدھندمداده و را مورد مطالعھ قرار  نوع انسانتکامل 
 :داده ھای علمی نشان میدھند کھ

مادۀ ھمان نھ فقط از  انسان نیز ھمانند سایر موجودات زنده، .1
از قانونمندیھای عام ناظر بر ، بلکھ ھمچنین شده یکسان تشکیل

 .   دتبعیت میکنھم  مادۀ موجود در طبیعت

محصول  ،انواع موجودات زندۀ موجودانسان نیز ھمانند سایر .2
. اولیھ اندتک یاختھ ھای مولکولھا و  ،سلولھا" تکامل تاریخی"

گام بھ گام زنده  موجوداتم ماده و انسان در جریان تکامل عاّ 
تاریخی موجودات زندۀ پیش از خود  ل تکوینپدید آمده و محصو

 . است

از  ،خودجاندار قبل از موجودات بیجان و  نیز ھمانندانسان  .3
 .  121نیامده استپدید " ھیچ"

 

پستانداران " (سانان نخستی"دھند کھ تکامل  مطالعات ژنتیکی نشان می
پیشین سریعتر از دوره ھای تکامل ، بسیار "انسانسانان"بھ ) شبیھ انسان
برای نمونھ از آغاز خلقت تا زمان بھ وجود آمدن اولین . استاتفاق افتاده 

قع نیز تا و از آنمو ،سلولھا و مولکولھای زنده بیش از ده میلیارد سال
این . ز سھ میلیارد سال طول کشیده بودسانان بیش ا پیدایش اولین نخستی

از زمان پدید آمدن  ،تحقیقات فسیل شناسانبر اساس کھ در حالی است 
میلیون سال  ٨۵در حدود فقط  احتماالاولین انسانسانان تا بھ امروز 

ھ را تأیید این نتیجگردآوری شده نیز  ھای سنگواره مجموعھٴ . گذشتھ است
 :میکنند کھ

                                                           
ھیچ ھم ھیچ چیزی از ھیچ بھ وجود نمی آید و بھ "بر اساس یافتھ ھای علمی موجود  121

 .در این مورد بعداً بھ طور مفصل تری بحث خواھد شد". تبدیل نمیشود
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ü  جریان تحول رو بھ جلو پیش رفتھ، بھ ھمان اندازه نیز  ھرچھ
 . افزوده شده استموجودات  کاملبر سرعت ت

 
خانوادهٴ ، بعدھا تاریخی تکاملسریعتر جریان تکوین و  ھرچھ با ادامۀ 

ای از  و شاخھبوده جدا شده " سانان انسان"کھ خود از " تباران انسان"
 میلیون سال پیش، از خانوادهٴ  ٢٠تا  ١۵، حدود کیل میدادهرا تشآن 

میلیون سال  ١۴حدود در  در دور نھائی خود، و بعدش ھم 122گیبونھا
 .جدا شدند123اورانگوتانھا پیش از

 "تباران  انسان" ترین وجھ تمایز در دودمان  یئابتدا دوپا، روی رفتن راه
رفتند، اندکی بعد از  میکھ کامالً بر روی دوپا راه  124ھا کپی آردی. بود

سرانجام  ،راه رفتن اولیھ بر روی دو پا. این جدائی تکامل پیدا کردند
125آسا کپی  جدید نوع منجر بھ تکامل

 "انسان ۀسرد"بھ پدید آمدن  و بعدھا 
 .گردید ندکھ بھ تمامی روی دوپا راه میرفت

 
 4-5 تاکھ  ھا شامپانزه وسپس ھا، گوریلتحوالتتقریبا ھمزمان با این 

پس نوع انسان تکامل از ، با انسانھا ھمخانواده بودندمیلیون سال پیش 
نھ ّجد ھا  قطعی علمی نشان میدھند کھ شامپانزه دالئل. ندافتاده و جدا ماند

آنھا . اندانسان  برادران و خواھراننزدیکترین و آخرین انسانھا، بلکھ 
 .د مشترکی داشتندھمراه با انسان جّ 

ھا را نھ فقط بھ  قدری نزدیک است کھ شامپانزه این خویشاوندی بھ
انسانھای خویشاوندان تاریخی، بلکھ حتی بھ ھمخانواده ھای عنوان 

                                                           
122

 Gibbon Family 
123

 Orangutanes 
124

 Ardipithecus 
125

 Sahelanthropus 
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از این رو نیز ھست کھ دانشمندان زیست . تبدیل میسازد امروزی
از و شامپانزۀ کوتولھ  126"پان تروگلودیتس"شناسی، شامپانزۀ معمولی 

ھمردیف " انسان"یا " ھومو" را با کلمۀ 127"پان پانیسکوس"خانودۀ 
 . نامند می 129"پانیسکوس ھومو"و  128"ھومو تروگلودیتس"کرده و 

توالی "اند با شمارش  در این رابطھ، محققین علوم ژنتیک توانستھ
دھند کھ تفاوت بین شامپانزه و انسان فقط ده برابر بنشان  130"ژنتیکی

در مقام  تاین تفاو. است تفاوت بین دو انسان غیرخویشاوند امروزی
شمارشھای . است 131یکدھم تفاوت بین دو نوع موش مقایسھ فقط

نشان میدھند کھ جدائی انسان از ھمچنین  یی کھ اخیراً انجام شده ژنتیکی
میلیون  4-5گوریل کمی بیشتر از شش میلیون سال و از شامپانزه حدود 

 .  132استبوده سال پیش اتفاق افتاده 
 

ه کھ بھ طور ای بود اولین گونھ کھ " اھرانسان م" بر طبق شواھد موجود،
این دوره پی بود، در شده از ابزارسنگی  ۀ مؤثرمشخص قادر بھ استفاد

ھای ماھر اولیھ در  اندازهٴ مغز انسانھنوز ھم با این وجود، . وجود آمدھ ب
فرآیند افزایش حجم مغز  ،از آن پس. حدود اندازهٴ مغز شامپانزه بود

 رسیدتا بھ جائی و افزایش تمرینھای مغزی بزار ھمراه با تکامل اانسان 
انسان "بھ دو برابر حجم جمجمھٴ  ،یک میلیون سال بعدفقط در طول  کھ

 .رسید" ماھر

                                                           
126

 Pan troglodytes 
127

 Pan paniscus 
128

 Homo troglotydes  
129

 Homo paniscus  
130

 Genomic sequences 
131

 Ratsand mice 
132

 en.wikipedia/human evolution 
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بودند کھ در   نخستین گروھھای انسانی 133کارورز  و انسانھای ماھر

تا  1,3بین ھا  این گونھ. کوچ کردند آن افریقا تکامل یافتھ و بھ خارج از
اینان نخستین . کنده شدندیون سال پیش در آفریقا، آسیا و اروپا پرامیل 1,8
 .استفاده میکردند تر پیچیدهسنگی ی ھم بودند کھ از آتش و ابزار ئھا گونھ

 
ھای  دیدگاه غالب در میان مردم شناسان این است کھ مبدأ پیدایش انسان

 توضیح» مبدائی تک«یا " خروج از آفریقا"امروزی با فرضیھ اخیر 
ھای ھوشمند  تکامل انسانبر اساس این فرضیۀ علمی، . شود داده می

 . در آفریقا اتفاق افتاده است 134"ھومو سپین"امروزی یا 
 

ھزار سال پیش تکامل یافتھ ۴٠٠تا  250بین  "باستانی ھوشمند" انسانھای
 در اواسط بودند کالبد امروزی کھ دارای ی ئھا از آنان انسان. بودند
ھزار سال پیش متکامل تر شده و ٢٠٠حدود یعنی نگی، پارینھ س دوره

 .وجود آوردندھ را ب ھوموسپینانسانھای ھوشمند فعلی یا 
 با مھاجرت بھ خارج از قارهٴ آفریقا آنزمان از انسان ھوشمند ھوموسپین

ھای  کم کم جایگزین انسان ،و تطبیق توانمند تری با محیط زیست خود
135 ندرتالھانئا در آسیا و پیشینراست قامت 

 . در اروپا شدند 
 

                                                           
133

 Homo erectus och Homoergaster 
134

 Homo sapiens 
135 Neanderthal (Homo neanderthalensis) 

سال  30000سال پیش در اروپا و آسیا ظاھر، و در حدود  350000نئاندرتالھا در حدود 
برای  1856نئاندرتال از نام یک منطقۀ آلمانی گرفتھ شده کھ در سال . پیش ریشھ کن شدند

 .ولین بار اسکلتھای این نوع انسان در آنجا یافتھ شدندا
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ھنوز " تک مبدائی"در کنار فرضیۀ عمومیت یافتۀ باید اشاره کرد کھ 
کند کھ  این فرضیھ عنوان می. مطرح میشود "ئیمبدأچند "فرضیھٴ 

ھای راست قامت از آفریقا بھ سایر نقاط  ھا پس از مھاجرت انسان انسان
ھای جداگانھ،  تجھان، در مناطق جغرافیائی مختلف بھ صورت جمعی

با این وجود، . ، تکامل یافتھ اندی مھاجر و محلیولی با پیوند بین نژادھا
 136"ھوموسپین"یعنی  امروزی،ھوشمند  امروزه پذیرفتھ شده کھ انسان

 .تباران است تنھا گونھٴ بازمانده از انسان

 
انسانھای ھوسپین این شواھد علمی نیز نشان میدھند کھ در این مدت، 

زبان، فرھنگ و تکنیکھای جدید تری را رشد داده ند موفق شد بودند کھ
نھ فقط از نظر بیولوژی نوع برتری از انسان  ینانا". و بھ کار بگیرند

، بلکھ ھمچنین ندانسان امروزی را حمل میکرد 137"ایان  ید"بوده و 
کھ حتی از قوی و پیشرفتھ برخوردار بودند ھوش ازمغز و بھ قدری 

 نسبی د و نتایج آنھا در زندگی خود و دیگران آگاھیخوب و بد اعمال خو
 . 138"ندداشت

خیلی بیشتر از انسانھای نوع پیشین اروپائی، یعنی اینان ھمچنین 
زیبائی، عشق و اخالق را میفھمیده، و ھمچون یمی مفاھ، 139آندرتالھائن

خود را با اینگونھ توانمندیھای  فنی و تکنیکیتوانائی ھای  ندمیتوانست
 . دنطور مشترک پیش ببرھ لوط کرده و بمخ معنوی

                                                           
136

 Homo Sapien 
137

 DNA- deoxyribonucleic acid 
 .بھ ویکیپدیا بھ زبانھای مختلف، پیشین. ک. ر 138

139 Homo neanderthalensis 
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بھ  در ھمان حال،و  بودندتر  قادر بھ خلق ابزارھای پیچیدهھمچنین اینان 
ھوموسپین ھمچنین قادر بھ درک  انسانھای. نددزمیخلق آثار ھنری دست 

نگری  گذشت زمان بودند و میتوانستند برنامھ ھای خود را بر اساس آینده
 .140تنظیم بکنند

 
اولیھ تا بھ انسان ھوشمند و " اننسا انسان"یب، تکامل انسان از بدین ترت

، از طریق بزرگتر و پپچیده تر شدن مغز یا ھوموسپین خردمند امروزی
ممکن شده و با تکنولوژیکی  ھایو پیشرفتو توانائیھای بیولوژیکی 

ظرفیتھای روانی و اجتماعی تسریع شده ھا و  تخالقیّ افزایش کیفی 
 و ھمچنینمتقابل مغزی و جسمی،  تحول و تکاملین بھ برکت ا. است

روانی و اجتماعی است کھ انسان ھوشمند امروزی توانستھ و میتواند 
 روز بھ روز، 

 تر بسازد، ابزارھای پیچیده -
 دانش و دانائی جدیدی فراھم آورد، -
 ھای نو بیاموزد و، تجربھ -
 یقابل درک و فھم نوشتارآنھمھ را نیز بھ صورت زبان و عالئم  -

 ثبت کرده و،و شفاھی در مغز خود 

 .بھ صورت فرھنگ و دانش بھ نسل ھای بعدی بھ ارث بگذارد -
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 .ویکیپدیا، پیشین  



3 

خلقتمنشأ هستی و فلسفۀ 

 جلد یک

مقابلۀ دین، علم و فلسفه

 استاد ممنوع القلم
نوشتھ
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 دوفصل 

 یهوه تورات و االه قرآنخلقت جهان و انسان به بیان 

 

 

 

 خداباوری

 

خداباوریدیدیم که 
141
 دین و برگ یک شاخۀ بزرگ از درخت پر شاخ 

 جریان، در ادامۀ یک این شکل از باور دینی. است تاریخی و جادوگری

و  هیاکلنمودهای طبیعی، از اشکال مختلف باور به که تاریخی 

پرستی و اشکال  به ارواح ناپیدا، بت اعتقادجادوئی تا  های عفریته

در . است به وجود آمده تشکیل شده،پرستی و خداهه االااله، مختلف 

یخی به موارد و مقاطعی از این گذر تار ،فصول آینده نسبت به نیاز

 . م کردیاشاره خواه

 

 درخت پرشاخۀادیان سامی در حال حاضر پرشمارترین شاخۀ 

خدای  یک"یا  یک خداباور به وجود . خداباوران را تشکیل میدهند

از نیستی به هستی در آورده، وجه مشترک و هستی را که جهان  "اصلی

یهودی، و بنیادهای دینی بازمانده از  قبائل عقاید بر این . این ادیان است

 . بنا میشود عهد عتیق کتابسنن، تاریخ و احکام 

                                                           
141
. deism/ theism به متون پیشین. ک. ر. 
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البته مانع بروز تعبیرات مختلف در مورد محتوا،  اعتقادی این یگانگی

در بین چه در بین این ادیان یا  خالق اصلی،هویت و عملکردهای این 

 . نیستهر کدام از آنها  فرقه های گوناگون

از طریق آیات نازله از سوی  کهمدعی اند با این وجود، همۀ این ادیان 

 "رمز و راز هستی و خلقت" به ،االهی که بنا به ادعا خالق جهان است

قادر به  ،با این آگاهی بر اساس این ادعای تاریخی، آنان. اند یافته آگاهی

از دید . پاسخی نمی یابندسؤاالتی اند که علم و دانش بشری همۀ پاسخ به 

که بنا به ادعا، خالق و منشأ ی ئک خدایوجود  به اعترافاینان، صرف 

شناخت جهان و هستی عمل  رمز کلید، همچون هستی و خلقت هم هست

 . میکند

 :یا االه مورد ادعا این خدا اند که باوراینان همچنین همه بر این 

 جهان و هستی است، بلکه همچنین، خالق مطلقنه فقط  -

 خلق کرده" کائنات مرکز جهان و"را در  زمین مسکونی اشانسان و  -

 و، 

خلق کرده "کرۀ مرکزی" را به خاطر انسان ساکن این همۀ این جهان -

 . است

 

باور به یک االه ، جامعه شناسی دینی و مردمشناسیبر اساس تحقیقات 

از طریق سپس و دارد یهودی ادیان ماقبل در  ریشه ،مورد ادعاخالق 

اسالم، سپس حیت و ، مسیبعدیعتیق و تورات به ادیان  عهدکتابهای 

 انخدای مورد ادعای یهودی ،در حقیقت هر دو این ادیان. منتقل شده است

یا یک چنین ادعائی  ستایش میکنندبا همان تعاریف و ویژگیهایش را 

 . دارند

جهان و هستی کلید رمز  خالقاین وجود  ایمان بهبر اساس این ادعا، 

خالق و  این ن به وجودایمان آوردبا گویا . استاسرار این جهان جعبۀ 
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اش  کاخ و تخت حکومت آسمانیاز به بیان قرآن اداره کنندۀ جهان که 

باقی نشده ای  ، دیگر نه رمز و راز حلرا اداره میکند همۀ مخلوقات

، مطرح نمیشود. ی مطرح میشودپاسخ بدونفلسفی میماند و نه سؤال 

خالق مطلق ن ای معروف به آسمانیکتابها و آیات به باور آنان  چرا که

صرف این است که . اندداده را بشر فلسفی پاسخ همۀ سؤاالت  ،جهان

به کلید رمز آگاهی  غیرقابل اثبات و تجربهو  ،ناپیداااله به وجود  ایمان

  .از پیدایش جهان و انسان تبدیل میشود

در  هرگونه بحث و فحص، خود را از این ادیاننمایندگان  ،طریقاز این 

صحت یا هویت این موجود مورد ادعا و  راجع به سفیفلمورد سؤاالت 

با  و نه فقط میرهانند، بلکه همچنین. رهانند عدم صحت این ادعاها می

خالق غیرقابل  یکوجود در مورد به اثبات نرسیده  ادعایاین  استناد به

 . را منتفی فرض میکنندسؤال و انتقادی هرگونه ، و اثبات توضیح

با تکیه  میلیاردی امروزه نمایندگان این ادیان هاست ک با یک چنین منطقی

غیرقابل  ، ادعاهایجهانشمول شاننهادهای دینی  ازوسیعی  شبکۀبر 

حقیقت به عنوان تنها شان در مورد خلقت و ماهیت هستی را اثبات 

 با استفاده از سازماندهی جهانشمولو  به بازار می آورندموجود محض 

ادامۀ وابستگی به خرید این ادعاها، و  را به هوادارشانهای  تودهشان 

 . مجبور میسازند "حقیقت محض"این 

این جهان  توده هایمیلیاردها نفر از  امروزهاین شرایط است که  تحت

در مورد  به اثبات نرسیدهی هاخود را به عنوان باورمندان این ادعا

بر جهان و سرنوشت مخلوقاتش  که حی و حاضر خالق اصلیوجود یک 

 . اند رسانیدهثبت به یراند، حکم م

در راه تبعیت  بعداً توضیح داده خواهد شد که چرا این توده های میلیاردی

و شرط گذاشته  غیرقابل اثبات شانمطلقی که الیگارشی دینی و ادعاهای 

برای اثبات تبعیت حتی و  میگذارند،جان و مال خود مایه با  میگذارند،
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و مبارزۀ  مسابقه ،به اثبات نرسیده از این ادعاهای شانقید و شرط  بی

 .برند را پیش می امانی بی

*** 

 

با مشکل الینحلی  کماکان اما، این ادیان گیری جهانی با وجود این توده

و نه کتابهای آسمانی  نهانه آمشکل این است که . بوده و هستند به رو رو

خدای آیات مقدس شان، هیچکدام دلیلی برای اثبات وجود این خالق و  یا

مشکل این است که خدای . مورد ادعایشان ندارند و نمیتوانند ارائه بدهند

 مورد ادعای اینان، 

 نه قابل مشاهده و  -

 . نه قابل مالقات است -

 و، علت وجودی اش را به طور منطقی توجیه کردنه میتوان  -

 . به اثبات رسانید راآثارش  صحتمیتوان حتی نه  -

 آنان،به باور این است که 

 ! وجود دارد، برای آنکه وجود دارد ،خالق االه -

خالق جهان و چرا که جهان و هستی است، مطلق خالق االه،  -

 ! هستی است

و اداره میکند، به این  همۀ هستی را به وجود آورده ،خالق الها -

 . و اداره میکندبه وجود آورده دلیل که 

 ! همین و بس

*** 

 

نه فلسفی و نه منطقی و نه علمی، اساساً ه ک ،نوع ادعاها ایناما 

ردی مو. است خداباورو ادیان  خاص همۀ اشکال دینیشیوۀ ، اند عقالنی

. جاری استبه شکلی از اشکال ادیان  که به طور ماهوی در همۀ است
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فکری فلسفه و علم جدا های  آن چه دین را از حوزهچرا؟ زیرا که 

به و تعقل را بر تجر" باور"، به طور عمدهدین این است که میسازد، 

اً برای اثبات آن اول ایمان آورد و بعدباید  بر این اساس، .شمارد میمقدم 

 . خود مراجعه کردبه عقل و منطق، و دانش و دانائی 

و تجربه ای را  غیرقابل اثبات یادعااول باید بدون هرگونه پیش شرطی 

لیل و د بیاندیشی ،شمرده ایبدیهی و  به آنچه که پذیرفتهو بعداً  بپذیری

بلکه برای جدا بکنی، سره را از ناسره نه برای آنکه  ،بیاندیشی. بیاوری

این است که با . آنکه آنچه را که باور کرده ای به مقام اثبات برسانی

، جوامع "اول ایمان بیاور و بعد فکر بکن"شرعی  تعلیمات تحکیم

 .دندبار آور کالم و علم کالماسالمی ما به جای تولید فلسفه و فیلسوف، 

 

هرگونه ست که هم ه بر اساس این ایمان بدون هرگونه شرط و شروط

 توده هاحقیقت محض  به آسانی به علمی و غیرمنطقیغیرادعای ولو 

قبل از ایمان آوردن در مورد کسی که  ، زیراتبدیل میشود .تبدیل میشود

توده های  که به کلید راز صندوق فلسفی ادعاهائی احتمال بود و نبود این

 ،نه اگر هم مطرح کردو  ی مطرح میکندسؤالنه  ،تبدیل شده یلیونیم

گامی به جلو نمیگذارد، . گامی به جلو میگذارد ،برای دریافت پاسخ آن

و سؤال کردن نشانۀ تردید  این ادیان،چرا که بر اساس تعلیمات 

بسیاری  این است که. به حساب می آیدخالق  به االهروگردانی از باور 

انگیزه های بشری شان خود را با سؤال و سؤاالت فلسفی و  بر اساسکه 

گناهکار و را خود شان  دینی تعالیم رو در رو می بینند، بر اساس دینی

به جای مطرح ، از همان رو هم آنان. مورد حملۀ شیطان فرض میکنند

به برای راندن افکار شیطانی از سرشان  منطقی شان تکردن سؤاال

به اعمال سخت عبادت دست میزنند، به خود : خود دست میزنند شکنجۀ

گرسنگی میدهند، از بخشی از دسترنج مورد نیازشان چشم می پوشند و 
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با وجود اینهمه خودآزاری، عمری را با احساس گناهگاری و پشیمانی به 

 .گناهانی که از شان سر نزده، به سر میبرند

ه عنوان خالق و بحثی  در مورد ادعای وجود االه ب هرگونه اینجاست که 

 و اجتماعی تبدیل میشود و ی مطلق دینیتابوممنوع و منشأ هستی به 

و  فلسفی هایبحث به نه ،االه مورد ادعا بود و نبوداندیشیدن در مورد 

 . منجر میشودبه مجازاتهای این و آن جهانی  ، بلکهدینی

 

در ، به جای آنکه دینیبزرگ ادعای این ن ه شدبا بدیهی شمرد در نتیجه،

 االه مورد ادعا خالق بودنو دلیل و علت  ،وجود، چرائی وجودمورد 

یک چنین خالق مورد بدیهی شمردۀ وجود  نتایجبه ، بشودو اندیشه بحث 

پرداخته میشودادعا 
142
 . 

به جای یات قرآن و آیات نازل شده اش، از آنجمله آ االه خالق مورد ادعا

بدیهی ، با اله خالقد اارائۀ هرگونه دلیلی در مورد صحت ادعای وجو

وجود مورد ماین وجود  نتایجدر مورد  این موجود ناپیدا،شمردن وجود 

نتایج آیاتی که از کتاب پر است از این سرتاسر . دنآور آیه میادعا 

. ستاند دهد و جان می جان می هللا" :خبر میدهند االه مورد ادعا وجود

ق جهان و دانای پنهان خال هللا. کند دهد و مجازات می پاداش می هللا

 :... و و و " پذیرد از اعتراف بشر به بود و نبودش تأثیری نمی هللا. است

و اوست کسی که شما را زنده کرد، سپس شما را " -

سورۀ ) 143..."دارد  تان می ميراند، آنگاه دوباره زنده می

 (. 66الحج، آیۀ 

روزی که ها و زمين را به حق آفريد و  و اوست که آسمان" -

، سخن او حق ويد موجود شو، بيدرنگ موجود شودبگ

                                                           
142

 Encyclopedia Britannica, ibid. 
143

یتُُكْم ثُمَّ یُْحی یُكمْ  ْنَساَن لََكفُور   ۗ   َوهَُو الَّذ ي أَْحیَاُكْم ثُمَّ یُم   ﴾٦٦﴿ حج،  إ نَّ اْْل 
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است، و روزی که در صور دميده شود، فرمانروائی از آن 

اوست؛ اوست که دانای پنهان و پيداست؛ و او فرزانه آگاه 

 (. 37سورۀ انعام، آیۀ ) 144"است

 

از کجا معلوم "در این مورد که کدام از این آیات،  بینیم که در هیچ می

 که ستبه چه دلیلی این االه مورد ادعا"و " ؟جود داردکه چنین االهی و

حرفی به میان " ؟از عهدۀ این کارها برآمدهها زده و  دست به این کار

 و هاادعااین اصل و اساس در هیچکدام، . نمی آید و دلیلی ابراز نمیشود

در  .گیرد قرار نمیبحث مورد  مورد ادعا خالق چنین وجودی دالئل

 ی به این بزرگیمنطقی برای اثبات صحت این ادعاو دلیل هیچ هیچکدام 

و آثار ، اثباتی الزم دالئلو  این بحثهاهمۀ به جای  لیو، ارائه نمیشود

 . قرار میگیردبحث  مورد ادعائی موجودنتایج این 

که بر اساس اسلوبهای فکری خداباوران، برای پی بردن به  زیرا چرا؟

. و نه منطق و عقالنیتی الزم استنه دلیلی  ،مورد ادعاواحد  خدایوجود 

 :، چرا که به ادعای اینانالزم نیست

در خود ادعای وجودش  خدا یا االه خالقدلیل و منطق وجود " -

 ". آفتاب آمد دلیل آفتاب: "مثل اینکه بگوئیم". نهفته است

 :البته برای اینان مهم نیست که

اند، آفتاب با گرما، نور، حرکت خود، وجودش را به اثبات میرس .3

نمودهای عینی آثار و اینان هیچکدام از این مورد ادعای  الهاما ا

 . و اثبات نمیکند را ندارد

                                                           
144

َماَوات  َواْْلَْرَض ب اْلَحق   َولَهُ  ۗ   قَْولُهُ الَْحق   ۗ   َویَْوَم یَقُوُل ُكْن فَیَُكونُ  ۗ   َوهَُو الَّذ ي َخلََق السَّ

ور  اْلُمْلُك یَْوَم یُْنفَُخ ف   هَاَدة   ۗ   ي الص   ﴾۱٧﴿انعام،  َوهَُو اْلَحك یُم اْلَخب یرُ  ۗ   َعال ُم اْلَغْیب  َوالشَّ
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اله مورد ادعای آفتاب قابل آزمایش و اندازه گیری است، اما ا .2

سنجش، مراجعه، و غیرقابل  ،فاقد همۀ این نمودهای عینی اینان

 . اندازه گیری و اثبات است

 ،از این نظر، به طور منطقی

و قابل مشاهده و  ،موجود ،ان هللا ناپیدا را با شیئی پیدامیتوه ن -

 ،و سنجشی همچون آفتاب مقایسه کرد

در وجود وی صدق آثار عینی یی که  ازاثبات وجودش برای  نه -

 . استفاده کردنمیکند 

*** 

 

عهد عتیق تا به های کتابدینی از مشابه آنچه از همه بحثهای  بدین ترتیب،

همۀ اینها به این واقعیت اشاره میکنند  یشود، این است کهقرآن نتیجه م

 : که

. االه خالقی وجود دارد که همۀ این جهان را خلق کرده است" -

 واحد مورد ادعای من را یا ادعای وجود االه یا هللاحاال تو 

 پذیری و پاداش میگیری،  می

 . !همین و بس. "پذیری و تنبیه میشوی یا نمی -

مثل این . فتن یا تنبیه شدن هم هیچ دلیلی ارائه نمیشودپاداش گرچرا برای 

 :وجود دارد و آن اینکهفقط یک راه و یک آلترناتیو . جادۀ یکطرفه است

پذیری و به هستی اش اذعان کرده و گواهی  وجود هللا را مییا  -

 .میدهی

را  تسلیم میشوی و بقیه. تسلیم میشوی بدون آنکه منطقی به کار ببری

خواستند بگویند  هرچه هدۀ کتابها، سنتها و نمایندگانش تا میگذاری به ع

بتوانی تسلیم میشوی بدون آنکه . و درمورد وظیفۀ دینی تو تصمیم بگیرند

 . شک بکنی، دلیل بخواهی یا سؤال بکنی
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تو نیز آن  بر و اثبات و تجربه میخواهی، ،منطق ،یا اگر دلیل -

 .خواهد رفتکه با کافران رفته و  خواهد رفت

ر قبال چنین احکام یکطرفه است که حتی سؤاالت ساده ای همچون این د

 االه یا هللا مورد ادعای شما،

 کیست؟ .3

 چیست؟ .2

 ؟از کجا آمده .1

 چگونه خلق شده؟ .0

 "پدید آمدهو چرا چه وقتی  .5

 از کجا معلومه که وجود دارد؟ .1

و  ،بر اساس چه نیاز و ضرورتی دست به خلقت جهان و هستی .1

  ،و و و ؟من و شما زده

د و نه بننه اجازۀ مطرح کردن می یا. دنبه کلی ممنوع و تابو میشو

دریافت  پاسخی. ندنجز اشاره های تهدید آمیز دریافت میک پاسخی

این وجود  ،قبل از همهباید  ،م دینیاحکابر اساس د، برای آنکه ننمیکن

به  بایدنه فقط بپذیری، بلکه حتی و  را بپذیریمورد ادعا خالق  االه

 . بیاوری یماناوجودش 

 . که کالهت پس معرکه استو ایمان نیاوری نپذیری 

دیگر نیازی به بحث و فحص، و سؤال ، و ایمان بیاوری اما اگر بپذیری

. میکنی مطرح یسؤالمیماند و نه باقی نه سؤالی  !باقی نمیماندو جواب 

و  سؤاالتهمۀ . دل از سؤاالت فلسفی ات میَکنی و دورشان میریزی

به تمامی تسلیم . لیم میشویتس. را به فراموشی میسپاری تردیدهایت

 .میرسیرستگاری به با این تسلیم و تبعیت بدون دلیل و منطق میشوی و

 !همین فقط
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جائی که پای چپ االغ من ایستاده،  که گفته بوده نصرالدینمال  میگویند

: جواب داده بود". از کجا میدانی؟: "پرسیده بودند. وسط کرۀ زمین است

من میدانم، ولی اگر شما قبول ندارید بفرمائید دور زمین را اندازه "

 !" بگیرید

اجازۀ وجب کردن حرف و ادعای نصرالدین  به اندازۀ مالاینان اما، حتی 

 :میگویند. خود را هم نمیدهند

شک بکنی به جرم . همینه که هست، نپذیری، شالقت میزنیم -

جرم کفر محکومت  نشوی، بهتسلیم . ارتداد جانت را میگیریم

، تا ابد ماناکبر در شکنجه گاه بزرگ هللا ،بعدش همو  میکنیم

 ". میسوزانیم و دودت میکنیم

نیز هیچ پاسخ منطقی دریافت " ؟تا چی بشودکنید و دود می انیدمیسوز"

 . نمیکند

*** 

 

همان آغاز از  دینداراینهمه در نهایت جز به اینجا ختم نمیشود که انسان 

در این مقوالت یگیرد که از هرگونه سؤال و کنکاش فکری زندگی یاد م

از ورود به هرگونه کنکاش فلسفی بپرهیزد و ترجیح . ایستددور باساسی 

 چشم بسته و گوش بسته،، دهد مثل بقیهب

  ؛، بدون آنکه بپرسد از کجا آمدهبه دنیا بیاید -

که در مورد بود و ی و االهی ایمان بیاورد، بدون آنبه دین -

، بلکه حتی قادر به نهنین موجودی قادر به سؤال که نبود چ

  ،و شودبفکر کردن 

 .ینکه پرسیده باشد که به کجا میرودرود بدون اباز دنیا  -

دیدیم که اینهمه از آنجا ناشی میشود که سؤال و بحث در مورد االه مورد 

ادعا به کلی تابو و ناممکن به حساب می آید و همۀ درها به روی 
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و کنکاش فکری و فلسفی در این مقوالت کالن به تمامی   هرگونه پرسش

 .بسته است

 

 

اثبات صحت یا عدم صحت داده های االه خالق مورد ادعا به 

 جای اثبات بود و نبود خود وی

 

به طور مثال، . نتیجه گیریهای پیشین از نو تکرار میشوندمی بینیم که 

، "نشأ هستی و خلقتم"از طرفی ادامۀ این تحقیق در مورد می بینیم که 

قبل از همه، به تعیین تکلیف صحت یا عدم صحت ادعای وجود االه 

بستگی پیدا میکند، ولی از طرف  "منشأ هستی و خلقت"به عنوان خالق 

وارد شدن در یک چنین بررسی  موانع و محدودیتهادیگر، با وجود این 

  .گیری علمی منجر میشود نتیجهیک به دشواری به 

الیستها و ماتریالیستها بحث ناتمام  ایده بحث در بین انیم کهمید در ضمن،

در مورد وجود یا عدم وجود االه هرگونه بحث میدانیم که و . هاست سده

و  "ته ایستها"خداپرستان یا آنکه در درگیری تاریخی بین جز خالق 

 . بدون هیچ نتیجه ای گم شود به جائی نمیرسد "ایستها آته"

خاطر آن هم هست که علم میتواند هر ادعائی را که  این همه از جمله به

میتواند با رد  دالئل اثباتی علم . دارای دالئل اثباتی است، رد  یا تأیید بکند

نمیتواند علم اما ، نظر بدهدخود آن ادعا در مورد صحت هر ادعائی، 

 . اثباتی رد بکند با دلیلهیچ دلیل اثباتی ندارد، که ادعائی را 

راهی نمیماند  هم هست که برای پیشبرد این تحقیق فلسفی هاسبببه همین 

به  وجود االه یا عدم صحت صحتجای پرسش در مورد  بهکه جز آن

 مورد ادعا نتایج وجود و خلقت االهبه ، عنوان منشأ هستی و خلقت

مورد ادعا دلیل و رد  یا اثبات وجود االه  برایبه جای آنکه  .یمبپرداز
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نتایج اعمال و کردار، و صحت ادعاها و ، آوری بکنیم منطق جمع

به . تحقق قرار بدهیمبررسی و بین  های االه مورد ادعا را زیر ذره داده

ی غیرقابل احتمال وجود االه مورد ادعاجای آنکه مستقیماً در مورد 

، صحت یا "هائی را با هوئی جواب بدهیم"و  وقت صرف بکنیم ،اثبات

که گویا مستقیماً از آسمان را کتابهائی های این االه در  عدم صحت داده

و بر . مورد بررسی قرار بدهیممفروض به زمین و زمینیان نازل کرده، 

در مورد صحت یا عدم صحت اساس صحت یا عدم صحت این داده ها، 

گیری علمی و منطقی دست  و به نتیجه دادهرأی  نازل کنندۀ آنهاااله 

 . بزنیم

نتایج مقابلۀ مقایسه و به  را ن کتابآیندۀ ای فصلاز همین روست که 

با دستاوردهای علمی  ،آمده در تورات و قرآن کهااله مورد ادعا،  خلقت

خواهیم  ای ی مقایسهاز طریق این بررسیها. داده ایماختصاص و فلسفی 

را با تکیه به دستاوردهای سؤال بود و نبود االه مورد ادعا توانست 

ت از طریق اثبات علمی و منطقی خواهیم توانس. پاسخ بدهیم هحاصل

های االه مورد ادعا، به اثبات وجود یا  صحت داده صحت یا عدم

 . وجود وی نائل بشویم عدم
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ند از مخلوقات مورد ادعای خود خدای مدعی خلقت نمیتوا

 بر باشد بیخ

 

 درکه  این بررسیادامۀ برای  در این شرایط مبهممی بینیم که  !خوب

باقی دیگری  راه است،" هستی و منشأ خلقت ماهیت" جستجوی شناخت

  :جز آنکه میماند

و هرگونه  درکپرهیز تحقیق فلسفی ممنوع راه این یا باید از ادامۀ  -3

و  از فکرفلسفی در مورد صحت این ادعاهای دینی را علمی و پرسش 

مثل خیلیهای دیگر، حتی مثل میلیونها و . انداختذکر خود به دور 

به وجود موجودی که  ی،سؤال و جواب هرگونه بدون  میلیاردهای دیگر،

 نه فقط اعتراف و ؛بکنی، اعتراف یابی نمیهیچ منطقی برای بودنش 

هرگونه کنکاش فکری و فلسفی را . بیاوری !ایمان ، بلکه حتیبکنی

 .برهانیو خود را از هرچه فکر کردن و اندیشیدن است  بخوانیشیطانی 

 ی در مورد بود و نبود خود، جهان وسؤال و کنجکاو تحقیق،هرچه به 

شک و آه و زاری از همه، با ااینو به جای . بکنیمورد ادعا پشت  خالق

، اند جرائمی که مرتکب نشدهکه عادت دارد بندگانش را برای  خالقی

 .بکنی مجازات بکند، تقاضای عفو و بخششگناهکار دانسته و 

اینان را با عمل تندروانۀ غیرمنطقی و  واکنشباید  !یا که نه -2

و بدون هرگونه بررسی علمی  بدهیتندروانۀ متقابلی پاسخ غیرمنطقی و 

از کوزه همان "و بحث فلسفی، هرگونه ادعای دینی را بر اساس مثال 

 بکنیآن باید . بگذاری یکناربه و  بشماری، مردود "تراود که در اوست

ا از اساس رد ادعای دینی ر هرگونه . که بسیاری انجامش داده و میدهند

تهدید و  هرچه اقل خود را از ترس و وحشت حدو با این کار،  بکنی

با روگردانی از خود را و به قولی  .برهانیاست  تنبیه زمینی و آسمانی
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و درد و رنج این و آنجهانی تهدید  ،دینی که باورمندانش را با شکنجه

 . بدهی نجات و آثارشدینی و تنبیهات میکند، از همۀ تهدیدات 

 کدامیک؟

 

کسی را به  دو راهسوابق تاریخی اما، نشان میدهند که هیچکدام از این 

 دین و هللا پذیرش یا ردنمیرساند، چرا که . نمیرساند فلسفی ساحل عافیت

ون دو سوی یک انجام بگیرند، همچ اگر بدون منطق و دلیل مورد ادعا

  !شیرشخطش به همان اندازه می ارزد که . دسکۀ قالبی عمل میکن

در یک طرف این سکه، صدها میلیون مردمی قرار دارند که به راه 

تسلیم و تبعیت از این ادیان رفته و میروند، بدون آنکه سؤالی از 

د، یا به سؤالی از سؤاالتشان پاسخی منطقی بکننمطرح را سؤاالتشان 

 . دریافت بکنند

چون دلیل و در سوی دیگرش هم، اینهمه انکار کنندگانی وجود دارند که 

" هائی را با هوئی"برای انکار خود تولید نکرده اند، جز اینکه  یمنطق

 . و نمی برند جواب بدهند، راه به هیچ روشنی و روشنگری نبرده

  :نبرده و نمی برند، چرا که

 . است "ایمان بدون منطق"همانند " انکار بدون منطق" -

 ".است و چالۀ دیگر هو افتادن به چا ،چالهاین چاه و مثل رهیدن از "

 

 البته این 

بسیاری را از تأثیرات دین تهدیدگری که هیچ دلیلی  یراه و روش انکار

خطرش در این ندارد میرهاند، ولی  برای نشان دادن صحت ادعاهایش

این چاه و چاله به رها شدگان از  ،است که با این روگردانی بدون منطق

اهیت با چاه و چالۀ دینی مترادف که در م افتندبیدیگری ی چاه و چاله ها
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بدون به کار گرفتن ابزار عقل چرا که . ندارندبا آن یا تفاوت چندانی  ،اند

 . ناممکن است پیوستن به درستو  رهیدن از نادرستو منطق بشری، 

*** 

 

دانش و  قط با گذر از فیلترهایف درسترهیدن از نادرست و پیوستن به 

بیولوژیکی  ابزارتنها "خرد، ابزار و دانش و . خرد ممکن و میسر است

گیری  ن بهرهبدو. برای سنجش و ارزیابی درست و غلط اند" انسان

 . ، هیچ شناخت و آگاهی یی برای انسان فراهم نمی آیدابزارازاین 

ی ناشی از علم و و ویژگیها بیولوژیکیابزارهای در واقع، کارکرد این 

که به ابزارهاست کارکرد این  .انسان را از حیوانات متمایز میکندمنطق 

شناخته شدۀ  حیوانبخشد که هیچ  میاز درک و فهم هائی  انسان توانائی

 به بیان دیگر، . دیگری ندارد

، و به منحصر به فرد انسانو تنها ویژگی عقل و منطق علمی، ویژگی  -

تنها ویژگیهائی اند که انسان را . اندانسان هوشمند هوموسپین  خصوص

این است که بدون . ه و نسبت به بقیۀ حیوانات متمایز کرده اندانسان ساخت

 . فراهم نمیشودو درک و فهمی  ،هیچ شناختی ،بهره مندی از این ویژگیها

 

دریافتهایمان از فیلترهای خرد و سؤاالت و بدون عبور دادن  آنکه نتیجه

 چه چشم بسته ایمان بیاوریم، یا چشم بسته رو -بکنیم هم هر کاری منطق

به هیچ دانش و دانائی یی نمیرسیم و به هیچ راهی جز راه  -برگردانیم

 . باطالق جهالت تاریخی نمیرویم

 

به خاطر این ویژگیهای پر بهای انسان هوشمند هوموسپین هم هست که 

با تولدش به . با سؤاالت و اعتراضات فلسفی به دنیا می آید انسانفرزند 

 .ویت خود و هستی اش گام می نهدآغاز راه بلندی از جستجوی منشأ و ه
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. فهیم و آگاه ارزیابی میشود به خاطر این ویژگیها هم هست که انسان،

هم انسان  .مسئول شناخته میشودهم  احساس مسئولیت میکند وهم انسان 

هم را  هم بهای خوب و بد گزینشهای خودو حق گزینش دارد 

 :برمیگزیند تاانسان . زدپردا می

ش بهره بگیرد و به یاری آنها حقیقت یا از عقل و منطق -

 زندگی اش را بیابد، یا برای یافتنش بکوشد، 

یا اینهمه دارائیهای ذهنی و عقالنی یی را که با تولد خود به  -

آورده و بر اساس قانونمندیهای بیولوژیکی ناظر بر  دنیا

شد بدهد، بدون استفاده خلقت و تکامل، رشد داده یا باید ر

 .رها بسازد

*** 

 

این معنی نیست که خرد و منطق  حاویاینهمه الزم به یادآوری است که 

به هر میتوانند مشکالت بشر کفایت میکنند، یا  همۀعلمی بشر به رفع 

 . دهندبسؤال بشر پاسخی درست ارائه 

این حتی به این معنی هم نیست که آنچه با علم و منطق فراهم می آید، 

 . به تمامی درست باشد همیشه وباید حتماً باید درست، یا 

ابزار سنجش و کشف  تنهااینهمه بلکه به این معنی است که علم و منطق 

همیشه پاسخگو تنها ابزار بشر اند، اما با این وجود، . بشر اندحقیقت 

. به وقتی تمامی، به وقتی هم قسمتی از حقیقت را بیان میکنند. نیستند

با این . شته باشنددر بر نداهیچ حقیقتی را  به وقتی هم اصالً شاید حتی 

  :که میدانیم وجود

  آنچه را که عقل و منطق بشر نمی یابد، هیچ مرجع، وسیله و

 . ابزار دیگری هم نخواهد یافت

 به بیان دیگر، 
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  هم نادرست الجرم ، استهر ادعائی که غیرعلمی و غیرمنطقی

 . و هم غیرقابل مراجعه است

*** 

 

ما . ما نیز خود به خود تعیین میشودق تحقیبدین ترتیب، جهت راه حرکت 

، راهی جز "ماهیت هستی و منشأ خلقت" نیز برای دستیابی به چگونگی

راهی جز گزینش . علمی و منطق فلسفی نداریم یاتتجربمندی از  بهره

شناخت  هایمعیارتنها  یابه عنوان معیارهای ارزیابی چه  - علم و منطق

این نداریم که در این راهیابی  راهی جز .نداریم -مان بشری و قضاوت

و هر ادعائی  برداریممان را با اتکاء به علم و منطق مان  فلسفی، هر گام

عقل و منطق  ری در ترازویورا رها از هرگونه باور و پیشدا

 .بسنجیمقرار داده و مان  علمی

 

را  که ادعاهای دینی و ایمانینمیماند جز آن راهی برای ما نیزدر نتیجه، 

ادعاهای . قرار بدهیمدر بوتۀ آزمایش مان  منطق علمی و فلسفی با نیز

 ی سنجشدر این ترازونیز مان اسالم و کتابش قرآن را  دین خانگی

  .را از همدیگر جدا بسازیم غلطراست و  از این طریق،و بسنجیم 

از میان ادعاهای  و ارزیابی راهی نداریم جز آنکه با این ابزار سنجش

 یا، ای خیالی و افسانهرا که  هرچه و  نی بگذریم،ممکن و ناممکن دی

از مابقی  تادور بریزیم به . به دور بریزیم ،استغیرعلمی و غیرمنطقی 

این تحقیق و جستجوی فکری و ادامۀ ، برای علمی و منطقی است چهآن 

 . گیریمبدرست و نتیجه ای  برداریمفلسفی مان توشه 

*** 
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خلق کردن و الزمۀ صحت ادعای فراموش نکنیم که به طور منطقی، 

کافی و وافی خالق در مرحلۀ اول داشتن شناخت هر چیزی،  حتی ساختن

این دلیل منطقی اما، فقط در مورد خالق و  .از آن چیز استو سازندۀ 

خلقت صدق نمیکند، بلکه حتی در موارد بسیار نازل تر از آن، در مورد 

که حتی مدعی خلقت  ریک نجا. ساختن و پرداختن اشیاء هم صادق است

شان شناسد که نمیرا  میز و صندلی یی ساختن ادعاینمیتواند  هم نیست،

یک چنین نجاری لزوماً باید قبل از همه بتواند به درستی، . کشدب پیش

. بکندو توصیف  تعریف کمیت و کیفیت میز و صندلی مورد نظر خود را

از آن میز و اما اگر نتواند تعریف و توصیف بکند، اگر اطالعاتش 

صندلی با واقعیات آنها نمیخوانند و به تمامی نادرست اند، در آنصورت 

حکم منطقی این است که ادعای این فرد در مورد ساختن این اشیاء 

 ! خالی بندی است. نادرست است. بیجاست

 

همین نتیجه منتها با تأکید بسیار شامل االه مدعی خلقت هم هست، با این 

ا االهی مطرح میشود که نه فقط ادعای ساختن، بلکه تفاوت که در اینج

 مدعی است که االهی که. حتی ادعای خلقت این هستیها را پیش میکشد

بر خالف انسان نه اشتباه میکند، نه دچار فراموشی میشود و نه مرتکب 

 . خطا میشود

البته متوجه است که مقایسۀ موجودی که خود را خالق هستی میخواند با 

هیچ ادعائی جز ساختن و پرداختن مصالح چوبی ندارد،  نجاری که

الفارق است، ولی از آنجا که هیچ موجودی غیر از االه  مقایسه ای مع

مورد ادعای این ادیان، ادعای خلق کردن چیزی را پیش نکشیده و 

نمیکشد، الجرم به جای موجودی خالق، فرد سازنده ای را به قیاس 

شرط اطالع و آگاهی از "هیم که وقتی میکشیم تا بدینوسیله نشان بد

در مورد نجاری که فقط سازندۀ میز و صندلی است، " ساخته های خود
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الزم و واجب است، این شرط در مورد االهی که ادعای خلقت جهان و 

پیش . بدیهی و حتی غیرقابل بحث و تردید استانسان را پیش میکشد، 

  .تی استشرط وجود یک چنین االه مدعی خلقت جهان و هس

 :بدین معنی

شمایل و چگونگی  ،شکلنمیتواند که  ساده ای نجاردر جائی که  -3

دهد، به طور منطقی نمیتواند بمیزی را به درستی توضیح 

 سازندۀ آن میز باشد، 

 حرفهایش در مورد خلقت جهان و مخلوقاتکه  ی خالقیخدا -2

نادرست، غیرقابل اثبات و مغایر  مورد ادعایش به تمامی

این هستیها و  نمیتواند خالق، نه تنها اند ای عینیواقعیته

 .باشداینها ، بلکه حتی سازندۀ مخلوقات

مطلقاً اگر یک چنین نجاری نتواند وجود داشته باشد، یک چنین خدائی، 

 .نمیتواند وجود داشته باشد

*** 

 

یا داستان خلقت جهان و انسان از " سفر پیدایش"در این راستا، بررسی 

، دهآمقرآن نیز  به تبع آن دردر تورات و که  لق مورد ادعا،زبان االه خا

از نظر تعیین احتمال بود و . میگیردتعیین کننده جنبۀ مختلف از جهات 

موجود در  داده های ، چرا کهمیشودتعیین کننده نبود االه مورد ادعا 

و هم شکل  ،این کتابهای آسمانی، هم تاریخ و مدت" سفر پیدایش"فصل 

شرح داستان خلقتی را  .دنمیده به دسترا ، آسمان و انسان خلقت زمین

جدید و قرآن،  که طبق ادعای کتابهای آسمانی عهد عتیق، عهد میدهد

تاریخ در برگیرندۀ . مستقیماً از زبان خالق و سازنده اش نقل شده است

 . مورد ادعاست خالق خلقت جهان و انسان به زبان خدای

 ، "یا خلقت ینشسفر آفر"هم از این رو، قصۀ 
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است که بنا به ادعا از سوی  رقیبی یمهم و بتاریخی هم منبع  .3

 ،وتورات، انجیل و قرآن نازل شده خالق خدای 

خدا یا االه خالق این هم نشاندهندۀ میزان علم، حکمت و دانش  .2

ند روشن نمیتوانیز این توضیحات از همان رو  .مورد ادعا است

از مخلوقات مورد  ادعامورد  آیا خدای آسمانید که نبکن

العات اطد که ند نشان دهنمیتوان .، یا ندارداطالع دارد شادعای

کافی ش در مورد مخلوقات مود ادعای این خدای خالق مورد ادعا

علمی، درست و  آنهاچه مقداری از  یا نه، وو وافی است 

  .است و غیرمنطقی منطقی، یا غیرعلمی، غلط

 

و منطقی این ادعاها میتواند روشن  بدین ترتیب، ارزیابی صحت علمی

 :سازد کهب

اند و میتوانند از سوی و علمی آیا این ادعاها درست  .3

و انسان جهان  ،موجودی نقل شده باشند که بنا به این ادعاها

 را خلق کرده است، 

آیات  نازل کنندۀاند و هم از آنرو، نادرست و غیرعلمی یا  .2

و خالق این جهان  نمیتواند ،نادرست ناظر بر این اطالعات

 . باشدانسان 

در این کتابهای  "قصص آفرینش"صحت میزان به بیان دیگر، تعیین 

در  در تورات و قرآننشان خواهد داد که ادعاهای این ادیان آسمانی، 

را خالق در آن است  هرچه  وجهان گویا یا اللهی که  یهوهمورد وجود 

 :کرده

در که ، اند ودموجعلمی، منطقی و منطبق با واقعیتهای  .3

، احتمال وجود یک چنین خالقی که این کتابها و آنصورت

 ، خواهد داشتآیاتشان را نازل کرده، وجود 



115 

 

، احتمال وجود در آنصورتکه ، یاغیرعلمی و غیرمنطقی اند .2

قادر به توضیح مشخصات مخلوقات حتی چنین خالقی که یک 

 . خواهد شدمنتفی رد شده و مورد ادعای خود نیست، 

 

و انتظارات تعیین کننده هم هست که ما نیز سفر  خاطر این ویژگیها به

آیات ناظر بودن و تعیین راست و غلط تحقیقات فلسفی خود را با بررسی 

آغاز در کتابهای آسمانی ادیان سامی از یهودیت تا اسالم بر خلقت جهان 

 . ادامه میدهیمکرده و 
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یهوه و ن زبا جهان و انسان ازشش روزۀ  خلقتروزشمار 

الها
145
 خالق  

 

   

 آفرینش نور و روشنایی: روز اول

ابتدا، خداوند آسمان و زمین را آفریددر 
146

زمین تُهی و بائر بود و . 

و خدا گفت . ها را فراگرفتسطح آب( ؟)ها و روح خدا تاریکی روی آب

روشنائی بشود، روشنائی شد و خدا روشنایی را دید که نیکوست
147

، و 

و خدا روشنایی را روز و . جدا ساخت از تاریکی خدا روشنایی را

تاریکی را شب نامید
148
-5آیات . )روز اول و شام بود و صبح بود 

3)
149
 

 

  یک روز به زمان یک دور گردش ) :قابل توجهتوضیحات

برای زمانی که " روز"استفاده از ترم . زمین به دور خود اطالق میشود

ور خودش واقعیت پیدا هنوز نه زمینی موجود بود و نه چرخشی به د

، هیچ معنائی ندارد جز آنکه این کتاب و نویسندۀ ظاهرًا هکرده بود

به  وآسمانی اش از موضوع به این سادگی و بدیهی خلقت هیچ نمیدانسته 

 .بی اطالع بوده است تمامی
                                                           

145
به زیرنویس . ک. ر) در اینجا ترم االه به جای ترم هللا مورد استفاده قرار میگیرد  

 .(مربوطه به شرح پیشین
146
دست هللا و در جای زمین و آسمان به  خلقتبعداً خواهیم دید که آیات قرآن در جائی از  

زمین و آسمانی که از قبل موجود بوده، به کنترل در آوردن دیگر، نه از خلقت، بلکه از 

 .حرف میزنند
147
 .یعنی انگار خدا نمیدانسته که روشنائی نکوست و پس از این تجربه بدان پی برده است 
148
زی در مورد علل این میرساند که خدای نازل کنندۀ این آیات از علم ساده و بدیهی امرو 

 .پیدایش شب و روز بی اطالع بوده است
149

 .پیشین، سفر پیدایش، باب اول، کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید
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در گزارش علمی فصل پیش معلوم شد که الزم به یادآوری است که   -

به سبب سنگینی و  ،سال پس از آن میلیونصدها  و "بیگ بنگ"در آغاز 

تشکیل دهندۀ جهان، نور  اولیۀفشردگی بسیار زیاد جرم یا چگالی مادۀ 

عبور نور و روشن شدن جهان بسیار . عبور نمیکرد مادۀ موجود از

ماتریای گالی چدیرتر، یعنی پس از انبساط نسبی جهان و تقلیل جرم یا 

 . کن شدمم پیدایشدر حال  تشکیل دهندۀ جهان

دیدیم  ،خلق شد در آغاز خلقت ادعا که زمیناین بر خالف  در ضمن،  -

خلقت زمین،  به صراحت نشان میدهند که فصل پیشین ه های علمیکه داد

میلیاردها سال پس از آن اتفاق افتاده حتی نه همزمان با آغاز خلقت، بلکه 

 .است

ه دور خود چرخش زمین ب ثانوی توجه داریم که شب و روز محصول  -

بدین معنی،هر جا یک چنین شیئی . و در برابر تابش نور خورشید است

در برابر یک منبع نور به دور خود بچرخد، یک سوی آن تاریک و یک 

نه شب و روز ، اادع این برخالفدر نتیجه، . رویش روشن میشود

زمین به دور  ، بلکه محصول ثانوی گردشو قابل خلق مستقل ای پدیده

 .( ندارد جداگانه نیازی به خلق شدن هم از این رو،و  ستشید ارخو

 

 آفرینش آسمان: روز دوم

و خدا فلک . هم جدا کنددا گفت فلکی باشد در میان آبها و آبها را ازخ و 

های زیر فلک را از آبهای باالی فلک جدا کرد و چنین را بساخت و آب

آیات )بود روز دوم و خداوند فلک را آسمان نامید و شام بود و صبح . شد

5-1)
150
. 

 

                                                           
150

 .پیشین، سفر پیدایش، باب اول،، کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید
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 بدین معنی، گویا افالک یا آسمان به این ) :قابل توجه ضیحاتتو

خلق شده بوده و در نتیجه، ( کدام آبها؟)ا بهن آعظمت فقط برای جدا کرد

 این میدانیم که .ابعادش فقط محدود به حد و حدود اقیانوسها و آبهاست

واقعیت جهان موجود به کلی غلط است و با ور از فلک و افالک تص  

 . نمیخواند

محصول یک درک غلط ، در این آیه" میان آبها"در ضمن، ترم  -

 که بدین معنی. از آبهای روی زمین و آبهای باالی زمین است

انگار یک منبع آب در روی زمین و یک منبع آب هم در باالی 

. وجود دارد ،زا قرار دارند زمین، یعنی آنجا که ابرهای باران

ینگونه اطالعات نادرست از خالق واقعی این هستی ها به البته ا

 کلی بعید است

در گزارش علمی فصل پیشین دیدیم که آب محصول ثانوی ناشی  -

هیدرژن و اکسیژن در شرایط زمین و و ترکیب از پیدایش 

از و میلیاردها سال پس  برخی از ستارگان بوده، و بسیار دیر تر

در واقع، آب مقدم بر به . تانفجار بیگ بنگ به وجود آمده اس

وجود آمدن افالک نبوده و نمیتوانسته باشد، چرا که در آنصورت 

شرایط ترکیب آنها قباًل وجود  هم تشکیل دهندۀ آب و مواد هم باید

 .( میداشته، که نداشت
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 آفرینش زمین و دریاها: روز سوم

های زیر آسمان در یک جا جمع شوند و خشکی ظاهر و خدا گفت آب

و خدا خشکی را زمین نامید. دد و چنین شدگر
151
ها را و اجتماع آب 

دریا نامید و خدا دید که نیکوست
152

و خدا گفت زمین نباتات برویاند، . 

. ای که موافق جنس خود میوه آورد علفی که تخم بیاورد و درخت میوه

و چنین شد و خدا دید که  ؛که تخمش درآن باشد، بر روی زمین

نیکوست
153
(31-31آیات . )د و صبح بود روزی سیمو شام بو .

154
 

 

 این حرفها در مقایسه با اطالعات علمی ): توضیحات قابل توجه

، قابل درک و هامروزی که در فصل پیشین هم توضیح داده شد

این حرفها باید از دیدگاه تورات،  و فهم برای درک. فهم نیستند

عیت ، در مورد شکل و موقمستقیما به قرآن نیز راه یافته که

 : ، گویا زمیناساس آیات صریح قرآن بر. زمین مطلع بود

  ،است و کائنات مرکز هستی -

 . به جای کروی بودن، صفحه ای مسطح است -

و خورشید به دور  در جائی ثابت و ساکن ایستاده به جای حرکت -

 .155آن میچرخد و موضوعات تعجب آوری از این دست

 

                                                           
151
ظاهراً نویسنده یا نویسندگان این متون فراموش کرده اند که بنا به این قصۀ ادعائی در  

 .ۀ یک، خدا زمین را در روز اول خلق کرده بوده استآی
152
. یعنی که انگار خدا نمیدانسته که آبها یکجا جمع میشوند و مشترکاً دریا را تشکیل میدهند 

 .پس از این تجربه بدان پی برده است
153
 .پیشین 
154
 .سفر پیدایش، باب اول، پیشین، کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید 
155

 . رآن در فصل بعدیبه آیات ق. ک. ر  
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 آفرینش ماه و ستارگان: روز چهارم

نی رها: تخدا گف
156
در فلک آسمان باشند تا روز را از شب جدا ( اجرام) 

و نی رها در فلک . ها باشندها، روزها و سال، زمان(؟)کنند و برای آیات 

خداوند دو نی ر بزرگ . آسمان باشند تا بر زمین روشنایی دهند و چنین شد

ساخت
157

روز و نی ر کوچک( ؟)نی ر اعظم را برای سلطنت . 
158
را  

ای سلطنت شببر
159

، و خدا آنها را در فلک آسمان گذاشت تا بر زمین 

از  نمایند بر روز و شب، و روشنایی را و تا سلطنت. روشنائی دهند

تاریکی جدا کنند
160
.و خدا دید نیکوست 

161
و شب بود و روز بود روزی  

(30-21آیات )چهارم 
162
. 

 

 باور و ادعاهای  باید توجه کرد که بر اساس): توضیحات الزم 

ادیان سامی و کتابهای معروف به کالم هللا آنها، زمین مرکز 

این ادعا، همۀ اجرام آسمانی فقط  اساس بر. جهان و خلقت است

گویا مرکز جهان است خلق  که یبرای انجام کاری برای زمین

                                                           
156
 (فرهنگ معین)نوردهنده و روشنی بخش  
157
اینهمه نشان میدهد که خدای نازل کنندۀ تورات نه از بزرگی خورشید و ماه، و نه حتی  

قبالً دیدیم که شرط اول خالق بودن، . از عظمت کهکشانها و ستارگان اطالع داشته است

 . ی ندارد، پس خالق اش هم نیستاگر اطالع. داشتن اطالع درست از شیئ مخلوق است
158
بدین معنی خدای خالق جهان و هستی فکر میکند که ماه از خود می تابد و نمیداند که  

نور و روشنائی ماه نه از خود ماه و منبع نور درونی اش، بلکه ناشی از انعکاس نور 

 .خورشیدی است که بر ماه می تاید
159
ماه، با جمالت مشابهی در قرآن هم قید  این مفاهیم در مورد علت وجودی خورشید و 

 .اند شده
160
ای بر باالی  ها فقط همچون صفحه به این معنی، انگار که اینهمه کهکشانها و ستاره 

  نادرست ادعاهایدیدیم که این . زمین قرار دارند و فقط به درد روشن کردن زمین میخورند

 . اند نیز با جمالت افزوده تری در قرآن تکرار شده
161
به زیرنویس پیشین در مورد خدائی که انگار قبالً هیچ نمیدانسته، ولی حاال که . ک. ر 

 .تجربه کرده، میداند

 
162

 .،پیشین3-13یات آسفر پیدایش، باب اول، تورات، 
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داستان خلقت آدم و باقی قضایا در تورات و قرآن نیز . اند شده

این است . پرداخته شده اندبر اساس این باور نادرست ساخته و 

که ضرورت خلقت خورشید و ماه فقط از طریق کارکرد آنها در 

مثاًل به بیان . زمین توجیه شده و توضیح داده میشود رابطه با

قرآن، خورشید برای ایجاد روشنائی و گرما، ماه برای روشن 

کردن شب و هدایت کاروانهای در حال حرکت عربستان در 

ساخته ! برای تزیین سقف زمین نیز تارگانشبهای تاریک، و س

در آنصورت این سؤال مطرح میشود که اگر  .و پرداخته شده اند

همۀ هستیهای موجود در آسمان فقط برای انجام کاری برای 

اند، پس اینهمه میلیارد میلیارد  زمین و زمینیان خلق شده

کهکشان و ستارۀ دور و نزدیک که به هیچ درد زمین نمیخورند 

رای چی خلق شده اند؟ این سؤال هیچ پاسخی ندارد جز آنکه ب

نویسندگان این کتابهای آسمانی از این هستی هائی که امروزه 

جزو اطالعات عمومی محصالن مدارس پیش دبیرستانی به 

 .163تندحساب می آیند، هیچ اطالعی نداش

چگالی حتی خورشید که به سبب سنگینی در ضمن، میدانیم که  -

این منظومه با استفاده از جاذبۀ نیوتونی  ش توانستهجرم عظیمیا 

را در پیرامون خود به وجود آورده و حفظ بکند، در مقام مقایسه 

                                                           
163
بسیاری از اسالمیان امروزی که دیگر قادر به سرپوش نهادن به بی اطالعی هللا شان از  

ی میکنند گناه این بی اطالعی هللا شان از مخلوقات خود منظومۀ شمسی و جهان نیستند، سع

برای  ،از آنجمله متکلم اسالمی عبدالکریم سروش. را به گردن موجودات زمینی بیاندازند

رفع شرمندگیش از وجود این نقیصه ها در قرآن آسمانی اش، این ادعاهای ناممکن 

علوم ن آیات، بلکه به گردن ضدعلمی در قرآن را نه به گردن هللا خالق نازل کنندۀ ای

، عبدالکریم "قبض و بسط تئوریک شریعت"به . ک. ر) اندازد زمان نزول می فیثاغورثی

این نوع مدافعات، خود اقرار بر این واقعیت است که . (3515سروش، چاپ طلوع آزادی، 

رث کسانی نگارش یافته اند که دانشی بیش از آنچه علوم فیثاغوکس یا آیات قرآن از سوی 

 .   آنزمان ارائه میداد نداشت یا نداشتند



123 

 

با ستارگان بزرگ این جهان فراخ و باعظمت در حدی نیست که 

کجا . خوانده شود" !نیر بزرگ صاحب سلطنت"از سوی خالقش 

، و در ب نمی آیدمانده به ماه که حتی ستارۀ مستقلی هم به حسا

واقع، در این جهان غول پیکر ماهوارۀ خرد و ناقابلی بیش 

نیر " حاال چرا این مدعی خلقت جهان این ماه ناقابل را. نیست

 ده، سؤالی است که هیچ جوابینام دا" صاحب سلطنت شب

ماه  ابعاد از اطالعینکه نویسندۀ این آیات هیچ آ از  غیر ،ندارد

اندازۀ  نداشته و همۀ اجرام را بهزمین و ستاره، و آسمان و 

 .مورد قضاوت قرار میداده است از زمین رؤیت شان

 

 هاآفرینش پرندگان و ماهی: روز پنجم

و خدا گفت آبها از انبوه جانوران پُرشود و پرندگان باالی زمین بر روی 

رگ آفرید و همۀ خزندگان های بزپس خدا نهنگ. فلک آسمان پرواز کنند

ها پر شد و همۀ پرندگان بالدار به اجناس ها از موافق جنس آن را که آب

ها بساخت و خدا دید نیکوستآن
164

ها را برکت داده گفت و خدا آن. 

بارور و کثیر بشوند
165

-20آیات . )و شب بود و صبح بود روزی پنجم. 

23.) 
166

 

 

  علم نشان میدهد که در آغاز خلقت ) :قابل توجهتوضیحات

. ا سلولها و مولکولهای اولیه به وجود آمدندموجودات زنده، ابتد

به راه جریان تکامل ، "اصلحانتخاب " قانونمندی بعد بر اساس

                                                           
164
 .پیشین 
165
های علمی، این موجودات در زمانهای مختلف به وجود آمده و  توجه داریم که طبق داده 

 .در واقع نه مخلوق مستقل و لحظه ای، بلکه محصول تکامل درازمدت همدیگر اند
166

 .یشینسفر پیدایش، باب اول، پ، کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید
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تا به گیاهان و  این سلولها و مولکولهای اولیه را  افتاد و

، و از آنجا نیز تا به حیوانات پیچیده تر و  رشد دادحیوانات 

 ینظمرای خلقت دا علم نشان میدهد که این. بردپیش  انسان

مدعی اند که نه فقط  این ادیان آیات کتابهای مقدس. است منطقی

خلق کرده،  به میل خود این موجودات را خدای مورد ادعایشان

در کار خلقت  لق شاناای خخد"که  اضافه میکنندبلکه همچنین 

هللا  گویابیان بدین . نیست هیچ نظم، دلیل و قانونمندیتابع خود 

موجوداتی  ،به سببهائی نامشخص و امعلومن هائیدر زمان خالق

زنده  )است  تقدم و تأخر منطقی خلق کرده هرگونه بدون  را

 .( را تغییر میدهد انمیکند، میکشد یا سرنوشتش

 

 آفرینش حیوانات و انسان: روز ششم

بهائم، . ها بیرون آوردو خدا گفت زمین جانوران را موافق جنس آن

پس خدا . اس آنها بساخت و چنین شدحشرات و حیوانات زمین به اجن

حیوانات زمین را به اجناس آنها بساخت و بهائم را به اجناس آنها و همۀ 

حشرات زمین را به اجناس آنها و خدا دید که نیکوست
167

و خدا گفت . 

ما شبیهما و موافق  صورتآدم را به 
168

تا بر ماهیان دریا و  بسازیم 

ین و همۀ حشراتیکه بر زمین زم پرندگان آسمان و بهائم و بر تمامی

                                                           
167
 .پیشین 
168
در . اند خدا، در قرآن نیز قید شده شبیهیا  صورتاین مفاهیم در مورد خلقت انسان به  

این مفاهیم و آیات . قرآن همچنین خدا دارای اندامی انسانی همانند چشم و گوش و دستهاست

 . با آیات دیگری که هللا را رها از مکان و زمان معرفی میکنند، در تضاد قرار میگیرند

در ضمن، آیات تورات و قرآن با برشماری خصوصیات، رفتار، کردار و احساسات نوعاً 

بشری و انسانوارۀ هللا نشان میدهند که در واقع این هللا است که شبیه انسان ساخته و پرداخته 

میدانیم که علوم انسانی و مردمشناسی بر عکس این ادعا را تأیید میکنند و نشان . شده است

که بتها و خدایان همه از سوی انسانها و به شکل و با خصوصیات انسانهای برجستۀ میدهند 

 . زمان خود ساخته و پرداخته شده اند
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را  ایشان. پس خدا آدم را به صورت خود آفرید. خزند حکومت کنند می

را برکت داد و خدا به او گفت بارور و  و خداوند ایشان. نر و ماده آفرید

کثیر شوید و زمین را پُر سازید و در آن تسلط نمائید و ماهیان دریا و 

و خدا . زمین میخزند حکومت کنید پرندگان آسمان و همۀ حیواناتی که بر

های تخمداری که به روی تمام زمین است و همۀ گفت همانا همۀ علف

ها میوۀ درخت تخمدار است به شما دادم تا برای درخت هائی که در آن

و به همۀ حیوانات زمین و به همۀ پرندگان آسمان و . شما خوراک باشد

هر علف سبز را برای  ها حیات است،به همۀ حشرات زمین که در آن

و خدا هرچه ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو . خوراک دادم و چنین شد

(.25-13آیۀ )و شام بود و صبح بود روز ششم بود 
169
 

 

  ادیان یکتاپرست سامی نه فقط زمین را ): قابل توجهتوضیحات

هدف هستی و مرکز و مرکز جهان، بلکه همچنین  انسان را نیز 

بر اساس دستاوردهای اثبات شدۀ دیدیم که . کنندخلقت معرفی می

بین  .ی، انسان از همان قماشی پدید آمده که سایرحیواناتعلم

و بیش  ،انسان باحیوانات با انسان، به خصوص بین پستانداران 

 و همانندی شباهت ،با انسان ها همه نیز، بین میمونها و شامپانزه

دهند می نشانهمانندیها این شباهتها و . بسیار نزدیکی وجود دارد

 : که

  انسان به عنوان موجودی منحصر به فرد خلق نشده، بلکه

 حیواناتلقۀ شناخته شدۀ حآخرین  درمحصول تکامل تاریخی 

 .است روی زمین

                                                           
169

 . کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید، سفر پیدایش، پیشین
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جالب است بدانیم که بچۀ شمپانزه، یعنی آخرین خویشاوند انسان  -

 و هنوع بشر پس افتاد تکامل سال پیش از میلیون 0-5که حدود 

سالگی از فرزند  3,5، از نظر توانائیهای مختلف تا هدرجا زد

وی به نقطۀ اوج  انسان همسنش جلوتر میزند، ولی از آن پس،

فرزند  ، در حالی کهمی ایستدواتکامل بیولوژیکی خود میرسد و 

های  DNAمقایسۀ . انسان به رشد افزودۀ خود ادامه میدهد

که شمارش این یکسانیها  شمپانزه با انسان نیز به قدری یکسانند

 . ه استمتحیر کرد نیز را در سالهای اخیر محققین ژنتیک

ساخته و پرداختۀ  خالق، در واقع، خدا و االه بعدًا خواهیم دید که -

هم از این رو، نه اینکه خدا انسان . نیازهای تاریخی انسان است

این انسان است که برای بلکه ، کرده را شبیه و به صورت خود

خصوصیات این  .است به وجود آوردهدائی شبیه خود خود خ

کرر بیان م به طور و در قرآن نیز به صراحت انسانوارۀ االه

از جنبه های به توضیح اللهی منجر شده که  رویهمرفته ده وش

زمان نزول در  سرقبیلۀ مختلف همانند انسان، آنهم انسان

، عمالاللهی که هم وصف اندامها، و هم نوع  ا. عربستان است

، اما نه انسان امروزی، تصمیمات و رفتارش از روی انسان

 . 170اند کپیه برداری شده توانمند آنروزی بلکه انسان

 

 روز استراحت و تعطیلی: روز هفتم

و در روز هفتم، خدا از . و آسمان ها و زمین و همۀ لشکر آن ها تمام شد

کار خود که  همه کار خود که ساخته بود فارغ شد و در آن روز از همه

                                                           
170
 ".فلسفه وجود االه"به کتاب . ک.برای توضیحات بیشتر ر 
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(استراحت کرد)آفریده بود آرامی گرفت 
171

پس خدا روز هفتم را . 

مبارک خواند و آن را تقدیس کرد زیرا که خدا از همه کار خود که 

(.3-0آیات )ساخته بود آرام گرفت 
172
 

 

  بعدًا خواهیم دید که تضاد و تعارض ): قابل توجهتوضیحات

ش روزه هم رایج و غالب در قرآن، شامل این زمانبندی ش

به طوری که هللا قرآن از سوئی در مورد خلقت شش . میشود

سورۀ  1سورۀ ق، آیۀ  12آیۀ ) روزه تعدادی آیه نازل کرده

سورۀ  55سورۀ الحدید، آیۀ  0سورۀ اعراف، آیۀ  50یونس، آیۀ 

از سوی دیگر هم در  ولی ،(سورۀ سجده و سایر 0فرقان و آیۀ 

شته باشد، این شش روز را به کار را دا بآیاتی بدون آنکه حسا

. (سورۀ فصلت 5-32آیات ) رسانده استیا بیشتر هشت روز 

بعدًا بدون آنکه  االه نازل کنندۀ آیات قرآن این در حالی است که

 هرچه این آیاتش را به یاد بیاورد با آیات دیگری ادعا کرده که 

یکند و احتیاجی به هللا بخواهد همان آن و همان لحظه خلق م

سورۀ  11سورۀ القمر و  آیۀ  51آیۀ ) ان و روز و هفته نداردزم

 (.النحل

که قرآن نیز حتی بیش از نه فقط تورات بل هخواهیم دید کبعدًا  -

  پر از آیاتی است که نسبت به هم متعارض اند و از نظر آن،

وجود . محتوی در تضاد با همدیگر قرار میگیرند معنی و

احتمال  به تنهائی ،اب آسمانیدر این کتاینگونه آیات متعارض 

. را به حد کافی  ناممکن میسازد ی این کتابوجود هللا مورد ادعا

                                                           
171
خداست، در قرآن بر اساس آیاتی انکار این آیه که معرف خسته شدن و استراحت کردن  

 . شده و هللا را بی نیاز از خسته شدن و استراحت کردن معرفی کرده است
172

 .کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید، باب دوم، پیشین
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ت مربوطه مورد یااین موضوع را در بحثهای آتی با ذکر آ)

 (.داد یمبحث قرار خواه
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بر خلقت جهان و انسان به تمامی ناظر  "آسمانیآیات "

 نادرست، غیرعلمی و غیرمنطقی اند

 

در ای بر این داستان آفرینشی که خدای خالق مورد ادعا  سادهمرور 

نقل کرده و یک مقایسۀ ساده بین این کتابهای آسمانی تورات و قرآن 

در ل پیشین ووردهای علمی فصادستو  حقایق عینیبا  ادعاهای دینی

 :نشان میدهند کهمورد خلقت جهان 

امی، آیات ناظر بر آفرینش در این کتابها، چه تک تک یا به تم -

های علمی در مورد خلقت دستاوردواقعیتهای موجود و با همۀ 

و هیچ وجه مشترکی بین این  ،اند زمین و انسان مغایر ،جهان

 . ادعاها با حقایق علمی و عینی موجود وجود ندارد

 

قرآن نیز  با آیات متعدد نادرستی هاادعا اینالزم به یادآوری است که 

بر این ادعاهای به اصطالح ت قرآن نه فقط آیا. مورد تأیید قرارگرفته اند

به همان اندازه این ، بلکه حتی الهی و آسمانی تورات مهر تأیید زده

آسمانی  و و ناممکن را الهی ضد عقالنی ،انگیز ضدعلمی اطالعات بهت

 . ستعین حقیقت معرفی کرده اخوانده و 

مۀ جهان و ه خالق االهگویا  از این نظر که کتاب عهد عتیق بدین معنی، 

عیناً و حتی با تعارضات  ،خلق کرده شش روزموجودات آنرا در طول 

 . شده است کپیه برداریی در قرآن نیز نترافزو

 :این در حالی است که علوم امروزی به صرحت نشان میدهند که

ششهزار و ششصدهزار حتی یا  خلقت جهان نه در شش روز .3

ریان خلقت جن ایآغاز شده و  میلیاردها سال، بلکه در سال

زمان بیگ بنگ گذشته  که از این میلیارد سال پس ازحاال 

 . ادامه داردبه پایان نرسیده و هنوز هم 
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و  کهکشانهامادۀ اولیه تا جهان از بین پیدایش یا خلقت  زمان .2

نه یک یا کرات آسمانی، کرۀ زمین و انسان،  ازآنجا نیز تا

حتی بلکه ، هشدادعا  آسمانی این کتابهایدر روزی که  پنج

 . طول کشیده است میلیاردها سال

 

تورت و قرآن به قدری با ه داده شده از سوی االدر نتیجه، این ارقام 

ارقام نجومی منابع علمی متفاوتند و این تفاوتها تا به جائی فاحش اند که 

نه فقط هیچ وجه یا نکتۀ مشترک و مشابهی بین این ادعاهای دینی با 

، بلکه حتی آنچه این ادیان و خدایان و جود نداردوعلمی موجود حقایق 

کتابهای آسمانی شان ادعا میکنند، به کلی مغایر دستاوردهای علمی و به 

به بیان دیگر، . اند نادرستاز اساس واقعیتهای موجود و مخالف تمامی 

کتابهای  در االه خالق نادرستاینهمه ادعاهای  واین تفاوتهای فاحش 

 :نشان میدهند کهت به صراحاش  آسمانی

  این کتابهای معروف به آسمانی در مورد خلقت جهان و نه

علمی و منطقی مطرح کرده اند درست، عینی، انسان حرفی 

 ،و

 و مخلوقات در مورد خلقتاین ادیان خالق  الهااظهارات  نه 

 . ندعلمی و منطقی ا ،درست شیمورد ادعا

*** 

 

جهان و انسان  خلقتدر مورد  االهبدیهی است در جائی که ادعاهای این 

به کلی با دستاوردهای علمی و منطقی مغایر و به تمامی نادرست اند، 

 خالق جهان وهم گویا که  ورد وجود خود،در موی تر  اساسیادعاهای 

و است فاقد ارزش نیز از نظر منطقی به کلی  ،است منشأ هستیهم 

 . مردود شمرده میشوند
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خدا یا االه خالقی که نتوانسته و نمیتواند چرا که  ،دنمردود شمرده میشو

مورد ادعایش را بدهد، به طور منطقی  خلقت و مخلوقاتآدرس درست 

باشد، بلکه باالتر از  ی که نمی شناسدشجهاناین  خالقنه تنها نمیتواند 

این جهان و  هستی یا منشأ هستیبه عنوان خود را نمیتواند  حتی آن،

 :واز این ر. دکنقلمداد پیدایش 

  جهان و  خلقتنه این آیات نادرست تورات و قرآن در مورد

و الجرم )این جهان آمده  ممکناز سوی خالق  انسان،

 و،  (ساخته و پرداختۀ انسانهای فاقد دانش زمان نزول اند

  ًچنین موجود خالقی که احتمالی برای وجود نه اساسا

ناآگاه اطالع و  بیاز مخلوقات مورد ادعای خود اینهمه 

 . داردوجود  ستا

 

به بیان دیگر، یک چنین آیاتی که با دستاوردهای علمی نمیخوانند و تا 

 این اندازه با واقعیت عینی و حقیقت اشیاء مغایر اند، 

جهانی  ،که بنا به ادعاخالقی سوی خدای نه فقط نمیتوانند از  -

 شده باشند، بلکهنازل  ،به این پیچیدگی و نظم را خلق کرده

 ،حتی

در ردیف انسانهای  و افراد فکر و اندیشۀ فردمحصول  -

 . امروزی هم نمیتوانند باشند ۀچهار کالس درس خواند

فقط میتوانند از سوی  نادرستغیرواقعی و  ادعاهایو اینگونه این 

از  ولو اولیه بیان شده باشند که هیچ اطالعات انسانهائیانسانها، آنهم 

ی که انگار جز ابزار کسان. دجهان، و ساختار و فونکسیونهای آن نداشتن

هیچ وسیلۀ آنزمان حسی پنجگانه و ذهن ناپروردۀ مردم جوامع بدوی 

 . بودن شاندر اختیارناشناس شان دیگری برای توضیح و توجیه جهان 
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نه فقط با علم و دانش امروزی به کلی مغایر اند،  باید افزود که این آیات

 زمان خودشانبل دسترس دانش و دانائی قااز  ،حتی در مواردیبلکه 

 .ندانیز عقب مانده تر 

*** 

 

این ادیان مورد ادعای  االه های نادرستمقایسۀ این ادعاتکرار میکند که 

جز به این نتیجه گیری ختم نمیشود های علمی و عینی موجود دستاوردبا 

 ، که این کتابها

نه فقط هیچ اطالع درست و قابل قبولی از شکل و زمان خلقت  -

ولو ابتدائی  درک و فهم ازبلکه حتی  ،دنانسان ندارجهان و 

 . عاجز اند" تحول و تکامل جهان و هستی"جریان تاریخی 

 حقیقتی هرگونهاز اساساً  ،آیاتی این خالق مورد ادعانشان میدهند که 

 . استبی اطالع های آن  یا قواعد و قانونمندی ،در مورد چگونگی خلقت

 

 خلق کردن و حتی ساختنۀ صحت ادعای الزمکه به طور منطقی،  دیدیم

از کافی و وافی خالق و سازندۀ در مرحلۀ اول داشتن شناخت هر چیزی، 

این دلیل منطقی اما، فقط در مورد خالق و خلقت صدق . آن چیز است

نمیکند، بلکه حتی در موارد بسیار نازل تر از آن، در مورد سازندگان 

میز و  ساختن ادعاینمیتواند  یک نجاردیدیم که . اشیاء هم صادق است

همین نتیجه منتها با تأکید . کشدب شان پیششناسد که نمیرا  صندلی یی

بسیار شامل االه مدعی خلقت هم هست، با این تفاوت که در اینجا االهی 

این  خلقت، بلکه حتی ادعای ساختنمطرح میشود که نه فقط ادعای 

الع و آگاهی از شرط اط"دیدیم که وقتی . هستیها را پیش میکشد

در مورد نجاری که فقط سازندۀ میز و صندلی است، " های خود ساخته

الزم و واجب است، این شرط در مورد االهی که ادعای خلقت جهان و 
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پیش . بدیهی و حتی غیرقابل بحث و تردید استانسان را پیش میکشد، 

  .شرط وجود یک چنین االه مدعی خلقت جهان و هستی است

شمایل و  ،شکلنمیتواند که  ساده ای نجاردر جائی که  بدین معنی،

دهد، به طور منطقی نمیتواند بچگونگی میزی را به درستی توضیح 

 :پسسازندۀ آن میز باشد، 

نمیتواند خالق جهانی باشد که مطلقاً یک چنین االهی هم،  -

 .شناسدش نمی

 :هم از این رو

 . است ناممکنمنطقی و یک چنین خالقی غیر نش از سویآفریادعای 

 

 نتیجه

هیچ راه بینابینی در بین این چه چیزی را نشان میدهد، جز آنکه همه این 

این ادیان از سوئی، و مورد ادعای  االهقصص آفرینش نقل شده از سوی 

 هیچ راهی نمیماند. باقی نمیماندهای علمی موجود از سوی دیگردستاورد

 : جز آنکه

وی خدای یی را که گویا از س یا باید مطالب این کتابهای آسمانی -

اجباراً باید به  ،، و در آنصورتبپذیریم خالق جهان نازل شده

امروزی عینی قابل اثبات بشر واقعیت ورد علمی و اهرگونه دست

انسان امروزی که  بشویممنکر عینیات موجودی باید . بکنیمپشت 

که  بشویمآفتابی وجود  منکر. دسنج و مید شنو ، میدمی بین

 . کنیماحساس می مانگوشت و استخوان ،و نورش با پوستگرما 

را می پذیریم و به موجود یا اگر حقایق قابل اثبات علمی و عینی  -

  :که قبول بکنیم، باید خواهی نخواهی یمنه گردن میصحت آنها 

خدای خالق مورد ادعای این ادیان، هیچ شناختی از نحوۀ " .3

 ،و "خلقت مخلوقات مورد ادعای خود ندارد
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 به همین سبب نیز، 

وجود داشته " و نه میتواند نه احتمال وجودش میرود .2

 ."باشد

 .مردود استبه طورمنطقی  وجودش احتمال

 

 قیق علمی و فلسفیبرای پیشبرد تح گیری نتیجهبا این می بینیم که 

منطقی یی جز علمی و هیچ راه " منشأ هستی و خلقت"در مورد  حاضر

ینش غیرعلمی و غیرمنطقی این کتابها آفر یادعاهاو قصص دور ریختن 

جهان  خلقتی ادعاهرگونه رهانیدن خود از هیچ راهی جز  .باقی نمیماند

، که نه این جهان و نه این خلقت را می شناسداز سوی خالقی  هستیو 

 .باقی نمیماندداده های علمی و منطقی  به جای آن، مراجعه بهو 

 

 

 



3 

خلقتمنشأ هستی و فلسفۀ 

 جلد یک

مقابلۀ دین، علم و فلسفه

 استاد ممنوع القلم
نوشتھ
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رینش ناممکن قرآن نیز همان قصۀ آفآیات  -فصل سه

 ندنتورات را تکرار میک

 

 

 نقل مستقیم آیات

 

فصلی از تورات  ،"سفر آفرینش"فصل که  ممکن است کسانی فکر بکنند

در مورد به دست آمده  ایجاز همان رو، نت و عهد عتیق استکتاب و 

سفر "در  ی با این دانش و اطالعاتااله خالق نامحتمل بودن وجود

و االه مورد ادعای قرآن  ندارندو داده های آن با قرآن ارتباطی  "آفرینش

قرآن در این نشان میدهند که  ،امازیر  توضیحات. را شامل نمیشوند

  :موارد

 دنباله رو تورات بوده، به تمامی  -

 قصص نقل شده را به عنوان کالم هللا پذیرفته و  -

را در البالی سوره های  و حتی بیش از اینها همۀ این موارد -

 . ه استنقل کردخود 

عتیق را عهد  کتاباین و سایر مرجعیت که قرآن صحت و نشان میدهند 

آیات و این فراوان  تکرارپذیرفته و با در مورد این قصص خلقت 

برای . ، این ارتباط مستقیم را تأیید کرده و میکندشان نادست یادعاها

و بین آیات قرآن تام و تمام در و نشان دادن یگانگی اثبات این ادعا 

در زیر از بین بردن هرگونه شبهه و سؤال،  برای و همچنین، تورات

 :را به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار میدهد یمواردی چند

 .تورات استقصص از  یک کپیه برداریقرآن  قصص (یک
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ن االه معرفی شده االه قرآن به بیان آیاتش جز همابه بیان خود قرآن، ( دو

و تورات  کتابهمین برگردان جز قرآن و  ،عتیق و تورات عهد کتابدر 

 .ستنیبه زبان عربی  و جدید تیقع عهد

ادرست تورات در مورد خلقت شش روزۀ مورد ن قرآن قصه های( سه

 .نقل و تکرار کرده استبه کرات را به عنوان حقیقتی مسلم  ادعا

به مواردی از خلقت جهان و انسان اشاره میکند  ،قرآن به جز این( چهار

 و به نحونادرست اند  ، زیر سؤال، غیرعلمی وش از این مواردبیکه 

 .ندت داربا واقعیتهای موجود و داده های علمی مغایر باورنکردنی

 

 

 

 کپیه برداری ناموفق( یک

 

و قصۀ آفرینش نیز همانند سایر قصص تورات در قرآن نقل 

عهد  کتابقصص تورات و قرآن که عادت دارد . شده استبرداری  هکپی

ها  آیه دردر اینجا نیز، یم را بدون ذکر مأخذشان تکرار بکند، قد

 اینجا و آنجای این قصصاشارات کوتاه و پس و پیش به  ، باشفراوان

در اینجا نیز نقل قولهای قرآن، همانند سایر . میدهدخلقت مراجعه 

، پس و پیش، پخش شده در بریده بریده از تورات، برداشتهایش

های مختلف سوره
173

 همراه با اشتباهات و تعارضات مچنینه، و 

                                                           
173

به نگارش محقق ایرانی پروفسور رضا " قرائت قرآن غیردینی"در جلد دوم کتاب   

برخی از قصص قرآن به هر دو ترتیب، هم ( ، سوئد2111انتشاراتی اینواند لیت، )آیرملو 

نتیجه این شده که . به ترتیب کتابت و هم به ترتیب نزولی، مورد مقایسه قرار گرفته اند

بدین معنی، . نواقصات مورد بحث در قصصی هم که به ترتیب نزولی تنطیم شده باقی است

شده است تا شکل شکل نواقص موجود در قرآن ناشی از پس و پیش بودن مطالب نازل 

 .  کتابت و فصلبندی آیات
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اند تری افزوده
174

نظم منطقی زمانی همچنین ازهیچ  موارد نقل شده این. 

تبعیت نمیکنندموجود در این کتاب مرجع  یا موضوعی
175
با این وجود، . 

قصص کتابهای پیشین و از آنجمله به مراجعات قرآن و آیاتش به 

به تمامی ند که این کتاب های قصۀ آفرینش، به صراحت نشان میده داده

و محتوایش به تورات و آیات  هشش روزدر مورد و موضوع آفرینش 

 . آن وابسته بوده و هست

 

 

 

 کتابااله قرآن به بیان آیاتش جز همان االه معرفی شده در ( دو

یهودی جز برگردان کتابهای نیز و قرآن  ،عهد عتیق و تورات

 .به زبان عربی نیستو نصاری 

 

با آیات به کرات و مد در آغاز دعوت و در دورۀ ده سالۀ مکه، محاوالً 

دین اسالم دنباله رو ادیان یهودی و  این ادعا را پیش کشیده کهفراوانی 

ز االه ادیان یهودی و نصاری و االه مورد معرفی اسالم نیز جمسیحی 

، واجد کتاب قرآنآیات فراوان قرآن برآنند که دعوت محمد و . نیست

این ادعا را نه  محمد. اند ای کتابهای قبلی یهودی و نصاریهمان محتو

د، یپیش میکش خودشالهی و آسمانی بودن آیات  تنها برای نشان دادن

ادامۀ آن ادیان و جز دین و کتاب خود را  ،بلکه حتی در آیات فراوانی

 علت وجودی کتاب قرآنبر اساس این آیات، . معرفی نمیکرد یشانکتابها

                                                           
174

، به قلم محقق ایرانی پروفسور رضا "قرائت قرآن غیردینی"به جلد اول کتاب . ک. ر  

 (.، سوئد2111انتشاراتی اینواند لیت، )آیرملو، 
175
 .، پیشین"قرائت قرآن غیردینی"به جلد دوم و نیمۀ دوم جلد اول کتاب . ک. ر 
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ان مکه و برای دعوت مردم عرب زب زبان عربی صرفاً و پیامبری به 

سورۀ  31آیۀ . پیشین بوده است ادیانو احکام حومه به پذیرش االه 

است که در مورد پیوند دین محمد با ادیان  ت فراوانیاشوری از جمله آی

 : سامی پیشین نازل شده است

 

از دين آنچه را به نوح سفارش كرده بود، براى شما تشريع " -

رد و آنچه را به تو وحى كرديم و آنچه ابراهيم و موسى و ك

عيسى را به آن توصيه نموديم كه دين را برپا داريد و در آن 

 .176«37سورۀ شوری، آیۀ »... گروه گروه نشويد 

 

ادیان  بیان کنندۀ محتوای کتابهای پیشینجز به بیان قرآن، این کتاب 

 :دعوت محمدات، بنا به این آیتفاوت که  ست، با اینسامی نی

 ،است" زبان عربی"به -

 آورده شده و،" پیامبری عرب زبان"به وسیلۀ  -

فرستاده شده است" مکه و حومه"برای قوم قریش یا  -
177
 . 

 

کتاببه بیان قرآن، اساساً 
178

قرآن برای آن نازل شده که کتابهای از قبل 

 گرنه با وجود آن کتابها، به زبان عربی نبودند، و آمدۀ یهودی و نصاری

 :بود نه نیازی به قرآن و نه به دین اسالم می

                                                           
176

نَ  ْینَا ب ه  إ ْبَراه یَم َوُموَسى،  َشَرَع لَُكْم م  ى، ب ه  نُوًحا َوالَّذ ي أَْوَحْینَا إ لَْیَك َوَما َوصَّ ین  َما َوصَّ الد 

یَسى،  قُوا ف یه   َوع  یَن َواَل تَتَفَرَّ  ﴾31﴿ شوری  ...أَْن أَق یُموا الد 
177
 .، پیشین2، جلد "قرائت قرآن غیردینی"به کتاب . ک. ر 
178
آوری و به نام  بار پس از فوت رسول و در زمان خلیفه ابوبکر، جمعقرآن برای اولین  

با این وجود، آیات قرآن، از همان آغاز مطالب . مصحف به صورت کتابی دوجلدی درآمد

توانست علل  چرا؟ این عمل می. مورد خطاب قرار دادند" کتاب"نازل شده را با عنوان 

کلمات مناسب و نامناسب فراوان برای نامیدن از آنجمله، به کار رفتن . مختلفی داشته باشد

به . ک. ر)یک شیئی یا یک مورد و موضوع معین از جمله از ویژگیهای کتاب قرآن است 
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آرى، قرآن را نازل كرديم تا نگوييد كتاب آسمانى فقط بر دو " -

نازل شد و  ما از قرائت آنان و [ يهود و نصارى]گروه پيش از ما 

يا نگوييد اگر كتاب آسمانى بر ما  . خبر مانديم آموزششان بى

سورۀ انعام، »...تر بوديم  هشد، مسلمًا از آنان راه يافت نازل مى

  179. « 356-353آیات

تا مردمى را بيم دهى كه پدرانشان را [ نازل شده... ]قرآن " -

سورۀ یس، » خبرند اند و به اين علت از حقايق بى بيم نداده

 .180«5-6آیات 

 

سورۀ طه تأکید  52سورۀ عنکبوت و  01در این رابطه است که آیات 

ای ادیان یهودی و نصاری یکی است، و همۀ میکنند که هللا اسالم با خد

این پیامبران برای دعوت مردم به سوی همان االه مشترک مورد نظر 

 . مأموریت یافته اند

به آنچه به سوی ما و به : اهل کتاب بگویيد به...  -

سوی شما نازل شده ایمان داریم، معبود ما و شما 

                                                                                                                               
به جز این، بنا به ادعا گویا کتاب (. ، جلد اول، پیشین"قرائت قرآن غیردینی"نیمۀ دوم کتاب 

!(. که نشده بود)ه بوده است تورات از همان آغاز به طور یکجا و به صورت کتاب نازل شد

به آیات منفرد اولیه میتوانست در این جهت و برای اثبات " کتاب"از این رو نیز، نامگذاری 

همانندی این آیات با کتاب تورات و در نتیجه، اثبات ادعای الهی و آسمانی بودن آنها بوده 

 .  باشد
179

ْم لََغاف ل ینَ أَْن تَقُولُوا إ نََّما أُْنز َل اْلك تَاُب َعلَى، طَ  َراَست ه  ْن قَْبل نَا َوإ ْن ُكنَّا َعْن د  أَْو  ﴾۰٥٦﴿ ائ فَتَْین  م 

ْنهُمْ   .﴾351﴿ انعام  ...تَقُولُوا لَْو أَنَّا أُْنز َل َعلَْینَا اْلك تَاُب لَُكنَّا أَْهَدى، م 
180

یم   ح  َر آبَاُؤهُ  ﴾٥﴿ تْنز یَل اْلَعز یز  الرَّ َر قَْوًما َما أُْنذ   ﴾٦﴿یس  ْم فَهُْم َغاف لُونَ ل تُْنذ 
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سورۀ  66آیۀ ) 181و ما تسليم او هستيم. استیکی 

 (بوتعنک

 

سورۀ القصص، مدعی یکسان بودن کتابهای  20آیۀ هم، همچون آیاتی 

  20 ، از آنجمله آیۀآیات مکی از این روست که. نداتورات و قرآن 

ید برای به کتابهای عهدعتیق و عهد جدآوردن عمران، ایمان  آلسورۀ 

 :واجب شمرده است فرض را محمد و هوادارانش

ا نازل شده و آنچه بر ما به خدا و آنچه بر م: بگو " -

ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگان فرود 

آنچه به موسى و عيسى و پيامبران از سوى آمده، و 

پروردگارشان داده شده ايمان آورديم، و ميان هيچ يك 

گذاريم ، و ما در برابر او تسليم  از آنان فرق نمى

 . 182«46سورۀ آل عمران، آیۀ » . هستيم

 

سورۀ یونس نیز همانند و یکسان بودن قرآن  11حالی است که آیۀ  در این

به بیان دیگر، گویا . با تورات را دلیل الهی بودن قرآن معرفی میکند

ادعای آسمانی بودن قرآن از آن نظر صحت دارد که همان حرفهائی را 

 :زده اند قبالً  میزند که تورات و انجیل به عنوان کتابهای آسمانی

 

ن را نسزد كه دروغى ساختگى از سوى و اين قرآ" -

هاى پيش از خود و  غير خدا باشد، بلكه تصديق كننده كتاب

                                                           
181

ْنهُْم َوقُولُوا آَمنَّا ب الَّ    یَن ظَلَُموا م  لُوا أَْهَل اْلك تَاب  إ الَّ ب الَّت ي ه َي أَْحَسُن إ الَّ الَّذ  َل َواَل تَُجاد  ذ ي أُْنز 

د  َونَْحُن لَهُ ُمْسل    ﴾۱۹﴿ ُمونَ إ لَْینَا َوأُْنز َل إ لَْیُكْم َوإ لَهُنَا َوإ لَهُُكْم َواح 
182

یَل َوإ ْسَحاَق َویَْعقُوَب َوا ْْلَْسبَاط  قُْل آَمنَّا ب اَّللَّ  َوَما أُْنز َل َعلَْینَا َوَما أُْنز َل َعلَى، إ ْبَراه یَم َوإ ْسَماع 

ْنهُْم َونَْحنُ  ُق بَْیَن أََحٍد م  ْن َرب ه ْم اَل نُفَر  یَسى، َوالنَّب ی وَن م  ﴿آل  لَهُ ُمْسل ُمونَ  َوَما أُوت َي ُموَسى، َوع 

 ﴾۶٨عمران 
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هيچ ترديدى نيست كه از توضيحى بر هر كتاب است، در آن 

 183«73سورۀ یونس، آیۀ » . سوى پروردگار جهانيان است

*** 

 

در قرآن آیاتی آمده که به جای سفارش پایبندی به دین محمدی برای 

حکم  ،نامیده میشد "حنیف"در بین اعراب دین دین دیگری که  پذیرش

 :از آنجمله اند. میدهند

 

گرايانه و بدون انحراف با همه وجودت به سوى  پس حق" -

اين است دين استوار ولى بيشتر ... روى آورحنيف دين 

 184«73سورۀ الروم، آیۀ» .مردم معرفت ندارند

 ان مباشروى آور، و از مشركحنيف و به سوى دين " -

  185«335سورۀ یونس، آیۀ».

 

این آیات اما، به معنی کنار گذاشتن دین اسالم و برگشتن به دین سنتی 

ادیان به دعوت رهبران  منفی محمد حنیف نبود، بلکه به عنوان پاسخ

محمد در دورۀ مکه به قدری در مورد همانندی و . نازل شده بود دیگر

و تا  ،یهودی و نصاری آیه آورد یکسانی آیات و دینش با کتابها و ادیان

آنها را به عنوان دلیلی بر حقانیت دین و االه آیاتش با آنجا همسان بودن 

آن دیار به وی  یانیهودگویا مورد ادعای خود مورد استفاده قرار داد که 

اینهمه و از هر نظر همانند دین و دعوتش وقتی دند که داپیشنهاد 

                                                           
183

یَل اْلك   یَق الَّذ ي بَْیَن یََدْیه  َوتَْفص  ْن ُدون  هللاَّ  َوَل،ك ْن تَْصد  تَاب  َوَما َكاَن هَ،َذا اْلقُْرآُن أَْن یُْفتََرى، م 

ینَ  ْن َرب  اْلَعالَم   ﴾٧۱﴿یونس  اَل َرْیَب ف یه  م 

 
184

ین  َحن یفًا یُن اْلقَی ُم َوَل،ك نَّ أَْكثََر النَّاس  اَل یَْعلَُمونَ  ...فَأَق ْم َوْجهََك ل لد   ﴾٧۱﴿الروم  َذ،ل َك الد 
185

َن اْلُمْشر ك یَن﴿یونس  ین  َحن یفًا َواَل تَُكونَنَّ م   ﴾۰۱٥َوأَْن أَق ْم َوْجهََك ل لد 
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و به جای اسالم،  آنان را بپذیردین دوی نیز ، پس چه بهتر که آنهاست

 . را تبلیغ بکند آناندین 

که همسانی و یکسانی با این ادیان را که برای محمد را  د اما،این پیشنها

نشان دادن الهی و آسمانی دین و دعوت خودش مورد استفاده قرار میداد، 

برای رهائی از این  ،در نتیجهو ؛ قرار داد یدر دوراهی ناگزیر

حکم میکند که آورد که در آن هللا مورد ادعا به محمد   ای آیه ،مخمصه

را  حنیفیکتاپرست دین بهتر که  ،اگر قرار است دینی را برگزیند

 .د تا ادیان یهودی و نصاری راگزین بر

در حنیف یکتاپرست دین  یادآوری است که مهمترین ویژگی الزم به

در میان دین آن  ودنرایج باوالً ادیان یهودیت و مسیحیت مقایسه با 

در  و نمایندۀ سازمان یافته ای امتیاز صاحب نبودناعراب و در ثانی 

، برخالف پیوستن ه دین حنیفپیوستن ب از این رو،. بودمکه و عربستان 

 در عربستان آنروز دارای سازمان، به ادیان یهودی و مسیحی که

ایجاد  محمدبرای دینی بودند، هیچ تعهد و وابستگی یی و معابد رهبری 

 . نمیکرد

بود آنروزی پذیرفته شده در بین عربهای عربستان به قدری دین حنیف 

خیلی از کسانی هم که از سوی محمد  ،حتی به بیان آیات عدیدۀ قرآن که

در مورد وجود  این دینش کافر خوانده میشدند، به باور اساسی ا و هللا

االه یکتا نذر و این به  ایمان داشتند و حتی طی مراسم دینی واحدااله یک 

نیاز میدادند
186
 . 

در آنزمان نه فقط  اعراب هم بود که بیندر این دین به خاطر گستردگی 

که در  ،دیگر از مدعیان پیامبری یکتاپرستیمحمد، بلکه حتی بسیاری 

ادعای پیامبری در میان اعراب مکه و حومه قبل و همزمان با وی 

                                                           
186
قرائت قرآن غیردینی، "به کتاب . ک. برای اطالعات بیشتر و مالحظۀ آیات مربوطه، ر 

 .، پیشین"جلد دوم
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بر  هللا یکتاآیه نازل کرده و به تبلیغ میکردند، با استناد به دین حنیف، 

خاستند می
187
. 

*** 

 

به قدری به نزدیکی دین جدید به با این وجود، آیات نازل شده در مکه 

در نهایت که بسیار محتمل بود که  ندنأکید میکرد ان یهودی و نصاریادی

عهد عتیق و تورات یهودیان را به  کتابمحمد نیز همانند مسیحیان، 

این احتمال اما دوام نیاورد و . به ثبت برسانددینی خود عنوان مآخذ 

، چرا که وی پس از مهاجرت به مدینه، به عنوان حاکم تحقق نیافت

با یهودیان آن شهر به تضاد و سپس جنگ و  قبائل اوس و خزرجاسالمی 

 . کشتار رسید

طور معمول به دنباله روی از سیاست ه که ب قرآنبا این اتفاق، آیات 

و رفته رفته، با محکوم  نهادندرو به تغییر  ،مد نازل میشدندروز مح

کردن یهودیان و سپس هر دو یهودیان و مسیحیان، به سمت و سوی یک 

نوعاً عربی هدفگیری شدندحکومتی دین 
188
. 

 

 

را شش روزه خلقت تورات در مورد  قصۀ نادرست قرآن (سه

 استکرده کرار نقل و تبه طور مکرر به عنوان حقیقتی مسلم 

 

در هر صورت، این وابستگی آغازین در مکه باعث شد که محمد هم 

تورات را با آیات فراوانی تکرار کرد  داستان خلقت در عرض شش روز

                                                           
187
 .به جلد دوم کتاب قرائت قرآن غیر دینی، پیشین. ک. ر 
188
 پیشین 
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نیازی به نقل تمامی و  ،به سبب وجود منبع قابل دسترس یهودیان و هم

 . یکبارۀ داستانهای خلقت ندید

ی خلقت و سایر قصص به نظر میرسد یکی از عللی که قرآن داستانها

پیش نقل کرده، آن بوده که بسیاری از  بریده بریده و پس و تورات را

 مردم مکه از طریق منابع عهد عتیق و تورات از کم و کیف محتوای آنها

اطالع داشتند و با شنیدن اشاراتی از محمد، بقیۀ مطالب را با مراجعه به 

قرائت قرآن "ل کتاب در جلد او. حافظۀ خود از تورات تکمیل میکردند

"غیردینی
189
میخوانیم که این مراجعه به کتاب تورات به قدری عمومیت  

اند،  برخی از جزئیاتی را که در قرآن قید نشدهحتی داشته که مسلمانان 

های قرآن به صحت آنها  از طریق منابع تورات یاد گرفته و مثل نوشته

سر آدم در قرآن قید نشده، هم ناماز آن جمله با آنکه . نده انیز ایمان آورد

 "حوا  " وی را همۀ مسلمانان به تبعیت از مأخذ این قصه در تورات،

 . نامند می

 

بریده  اما البتهتمام عیار،  در قرآن نیز یک کپی خلقت شش روزهداستان 

موضوع خلقت شش با این وجود، . است تنظیم نشدهو  پس و پیش، بریده

 1سورۀ ق، آیۀ  12آیۀ  ر شده اند کهنقل و تکرا آیات فراوانی در روزه

سورۀ  55سورۀ الحدید، آیۀ  0سورۀ اعراف، آیۀ  50سورۀ یونس، آیۀ 

 همۀ این آیات جملۀ مشترک. از آنجمله اند سورۀ سجده 0فرقان و آیۀ 

َماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَْيَنُهَما " به  "فِي ِستَِّة أَيَّام  َولََقْد َخلَْقَنا السَّ

شش نا ما آسمان ها و زمين و مابين شان را در هما" معنی

 .کرده اندرا به یکسان تکرار  "روز آفريديم

*** 

                                                           
189
 . ، جلد یک، پیشین"قرائت قرآن غیردینی" 
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با آیات دیگر همان  ،نیز همانند بسیاری از آیات قرآناین نقل قولها  اما

برای . قرار گرفته و محتوای همدیگر را رد میکنند تناقضکتاب در 

تورات مهر تأیید  روزۀ ششدر مقابل اینهمه آیه که بر خلقت  ،نمونه

 ،فراموشکاری مثل، نامعلومیآیات دیگر قرآن به سببهای د، ننمیز

 اند، صۀ خلقت توراتادعاهائی را مطرح میکنند که هم مغایر محتوای ق

و هم ادعای مکرر آیات دیگر قرآن در مورد خلقت شش روزۀ زمین و 

 : مله اندسورۀ فصلت از آنج 5-32آیات . آسمان را زیر سؤال میبرند

 

آفريد كفر  دو روزآيا شما به كسى كه زمين را در : بگو " -

سورۀ » .... دهيد ؟  ورزيد، و براى او همتايانى قرار مى مى

 .190«9فصلت، آیۀ 

هاى استوارى پديد آورد، و در آن منافع  و در روى زمين كوه -

زاد و برگش را در آن آماده ساخت و در چهار روز فراوانى آفريد 

 . 191«33سورۀ فصلت، آیۀ »( !روز 6 ااینج تا)

به صورت  دو روزرا در آنها  !!(روز 6یعنی پس از )سپس  -

یعنی )و ... ، !(روز 8تا حاال )هفت آسمان به انجام رسانيد 

( ستارگان)های  فرودین را با چراغ آسمان!( روز 4بعد از 

اين است تقدیر تواناى ... آراستيم و حفظ کردیم

 192«31سورۀ فصلت، آیۀ»و دانا ناپذير  شكست

 

                                                           
190

ْۗ أَئ نَُّكْم لَتَْكفُُروَن ب الَّذ ي َخلََق اْْلَْرَض ف ي یَْوَمْین  َوتَْجَعلُوَن لَهُ أَْنَداًدا   ﴾۹﴿فصلت  ...قُْل
191

َر ف یهَا أَْقَواتَهَا ف ي أَْربََعة  أَیَّاٍم َسَواًء َوَجَعَل ف یهَا رَ  ﴾۹ ْن فَْوق هَا َوبَاَرَك ف یهَا َوقَدَّ َي م  َواس 

ائ ل ینَ   ﴾۰۱﴿فصلت  ل لسَّ
192

ْنیَا  ۗ   فَقََضاهُنَّ َسْبَع َسَماَواٍت ف ي یَْوَمْین  َوأَْوَحى، ف ي ُكل  َسَماٍء أَْمَرهَا َماَء الد  َوَزیَّنَّا السَّ

ْفظًاب َمصَ  ﴿فصلت  ۗ   اب یَح َوح  یُر اْلَعز یز  اْلَعل یم   .﴾۰۰َذ،ل َك تَْقد 
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در مورد خلقت  شش روزۀ ادعائی توراتمی بینیم که  قرآن از سوئی در آیه های فراوانی 

میکند، ولی از سوی دیگر، با آیات دیگری و تأکید تأیید خودی کرده و زمین و آسمان را 

. میکندنقل  ترتعداد روزهای خلقت را بدون هرگونه توضیحی تغییر داده و زیاد  

*** 

 

ت قناظر بر خل موجود در بین آیات تعارضاتالزم به یادآوری است که 

روزه، فقط بخش کوچکی از تعارضات موجود در قرآن را تشکیل  شش

سبب نتایج  ، این مورد معین را بهدر فصول آینده). میدهند

بود و نبود االه نازل کنندۀ این تعیین احتمال در مورد  اش کننده تعیین

  (.دادرد بحث قرار خواهد مو آیات،

از زاویۀ نتیجه گیری بحث ما  ات در بین آیات قرآنتعارض هو اینگوناین 

که وجود این تضادها و این اول. مهم و قابل توجه اند به سببهای مختلفی

اما، نه فقط  وجود خطا. تعارضات در قرآن، خطائی تکراری و عام است

بلکه حتی شایستۀ انسانهای  ،نازل کنندۀ این آیات شایستۀ خدای خالق

 . هم نیستامروزی عاقل و بالغ 

ادعاهای متعارض نه فقط نباید از خدای خالق توانای مورد ادعا، بلکه 

 .دیده و پرورده سر بزند حتی نباید از انسانهای آموزش

نادرستی این ارقام داده شده از سوی هللا مدعی که و مهمترینش این دوم

 21111و  21روز، ده روز یا حتی  هشت روز، ششچه خلقت قران، 

در مورد عدم  تأثیری در نتیجه گیریهای این بخشهیچ  ،روز و سال

این این از آنروست که همۀ . نمیگذارد ق مورد ادعالاحتمال وجود خا

یی که در مقام مقایسه با ارقام نجومی  ارقام داده شده از سوی هللا خالق

بعد های مختلف  بنگ و دوره بیگاز موقع  پیدایشآغاز در مورد  علم

 ،ارائه داده از آن

 به تمامی غیرواقعی،  -
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  ،و از اساس غیرعلمی -

 .نادرست و غلط اندبه طور ماهوی  -

هللا خالق جهان کفایت  وجوداین نتیجه گیری به تنهائی برای رد ادعای 

  :چرا که قبالً دیدیم که .میکند

 ،آفریدگاری شرط اولیۀ صحت ادعای خلقت هر چیزی از سوی هر -

از آن  ویمورد ادعا، داشتن اطالعات درست  خالق از آنجمله هللا

 . است  مخلوق و چیز

*** 

 

 از این مخمصۀ شانااله مورد ادعایبرای نجات  قرآن نمفسرابرخی از 

 یا روز خلقت، شش شش یا هشتناگزیر ادعا میکنند که منظور هللا از 

ان رو، هللا خالق با بیان این ساعته نبوده و از هم 20روز معمولی  هشت

اینان اما با این ادعا نه فقط هللا خود را از . حرفها به راه خطا نرفته است

غیرقابل را هم  آیات آسمانی دیگر حتی هند، بلکهداین مخمصه نجات نمی

 چرا؟  .اعتبار میسازند اعتماد کرده و بی

ه طول یک آیاتی از قرآن مدعی میشوند ککه درست است که برای این -

هللا بسیار بیشتر ( کاخ مسکونی و حکومتی)مورد بحث در عرش " روز"

با میلیاردها نه ، ولی نه این ارقام از روز معمولی در روی زمین است

 . همدیگر مطابقت میکنند باسال علمی فراخوانی دارند و نه 

گوئی  فراموشی و دوگانهانگیز نیز از  بگذریم که حتی این ارقام بحث

بی نصیب نمانده و به ارقام مختلفی اشاره  کنندۀ آیات قرآن نازل

میکنند
193
یکروز زمان "ده، سوره السج 0 در آیۀبینیم که وی  می .

سورۀ  0آیۀ ، ولی در سال 3111 ،را در برابری با زمان زمین"! کاخش

                                                           
193
در فصول آینده این نتیجه را در بحث مربوط به احتمال وجود یا عدم وجود اللهی با این  

 .محدودیتها مورد بحث قرار خواهیم داد
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آیات مورد . کرده استسال قید  51111 را ه در این برابریالمعارج

  :بحث چنین اند

در روزى كه اندازه آن به شمارش ( فرشتگان)"...  -

سوره ) "رود است به سوى او باال مى هزار سالشما 

 .194(6السجده، آیۀ 

 

پنجاه هزار فرشتگان و روح در روزى كه مقدارش " -

سورۀ المعارجه، " )روند باال مى( هللا)است به سوى او  سال

 .195(6آیۀ 

 

سوی اللهی ارائه شده از این تناقض و تعارض در بین ارقام  می بینیم که

از نظر احتمال وجود ، که هر اشتباهش به معنی رد موجودیتش است

این البته از . اند بسیار مهم و تعیین کنندهااله خالق نازل کنندۀ این آیات 

در این مورد و روزه  دعای خلقت شش یا هر چندنقش مهم نتایجی که ا

ئی با آیه و ادعای دیگر این ادعا از سو. موضوع ایجاد میکند نمی کاهد

در " خدا هر چیزی را که بخواهد در همان آن خلق میشود"قرآن که 

از واقعیت اختالف فاحش ارقام تضاد قرار میگیرد، و از سوی دیگر 

پرده میلیاردها سالی که علم مطرح میکند،  و قرآن با واقعیتهای موجود 

را مالک قرار  در نتیجه، هرکدام از این آیات ضد و نقیض. برمیدارد

 : بدهیم، باز هم این نتایج به جای خود باقی میمانند که

را  نیز خلقت تورات، باور اساسی قرآن در مورد خلقت قصص .3

 تشکیل میدهند و،

                                                           
194
َماء  إ لَى اْْلَْرض  ثُمَّ یَْعرُ  ...  َن السَّ ا یَُدب ُر اْْلَْمَر م  مَّ ْقَداُرهُ أَْلَف َسنٍَة م  ُج إ لَْیه  ف ي یَْوٍم َكاَن م 

ونَ   "السجد﴾ ٥﴿ آیه  تَُعد 

 
195

یَن أَْلَف َسنَةٍ  ْقَداُرهُ َخْمس  وُح إ لَْیه  ف ي یَْوٍم َكاَن م   .(سوره المعارج 0﴿آیه  تَْعُرُج اْلَماَلئ َكةُ َوالر 
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 کتاب، نه فقط به تمامی دنباله رو نیز آفرینش قصۀقرآن از نظر  .2

عتیق و تورات است، بلکه حتی آن همه را نیز به درستی  عهد

ه، بلکه با تعارضاتی در هم آمیخته و به طور ناقص، نقل نکرد

 .پراکنده و بریده بریده آورده است

*** 

 

االه قرآن نیز همانند االه نشان میدهد که به صراحت در نتیجه، اینهمه 

 :و حتی بیشتر از وی تورات

میلیارد سال پیش جهان و  31,2نه درکی در مورد خلقت حدود  .3

 هستی دارد،

کهکشانها و ستارگان موجود  عظمت آسمان، نه ادعاهایش با .2

 ند و،نمیخوا

نه از میلیاردها سال فاصلۀ زمانی مابین پیدایش آسمانها، زمین و  .1

 . انسان مطلع است

با دیدی بسیار  بدین معنی، قرآن نیز همانند کتابهای پیشین ادیان سامی

 ابتدائی،تنگ و 

تی را هم میلیاردها سال فاصله های خلقت بخشهای مختلف هس -

 به یک یا چند روز ناقابل تقلیل داده و،

سن آدم را برابر با سن زمین و آنرا نیز همسن کهکشانها و  -

 . کرده استکرات دیگر فرض 

*** 

 

بر خالف این ادعاهای ناممکن، دیدیم که بر اساس داده های علمی، کل 

میلیارد سال پیش رو به هستی نهاده و از آن  31,152جهان در حدود 

به منظومه ها و  این ابرهاتبدیل  ،یز با جمع شدن ابرهای حاصلهپس ن



150 

 

ستاره ها، منجمله منظومۀ شمسی و ستاره هایش، میلیاردها سال طول 

 . کشیده است

زمین اما، نه همان زمان آغاز پیدایش جهان، بلکه بسیار دیرتر، یعنی 

از آن پس نیز . میلیارد سال بعد از آن، شکل گرفته است 5بیش از 

زنده به صورت  اتمیلیاردها سال دیگر طی شده تا اولین موجود

 . به وجود آمده اند ای و سلولهای تک یاخته مولکولها

سال دیگر طول کشیده تا این سلولهای زنده اولیه  پس از آن نیز میلیاردها

به صورت گیاهان، حیوانات، پستانداران و سپس انسان تحقق عینی پیدا 

چه ، برخالف ادعاهای این کتابهای دینی و آسمانی، بدین معنی. کرده اند

 تورات یا قرآن،

سن آسمان و زمین و انسان نه فقط برابر نیستند و در شش روز  -

، بلکه حتی در ششصد، ششصد هزار یا ششصد و هیچکه 

 . ششهزار میلیون سال هم نمیگنجند

 نمیگنجند چرا که،

میلیاردها سال هم پدید آمدن این هستیها و اشکال مختلف ماده  .3

 طول کشیده و،

زمان پیدایش آنها میلیاردها سال با همدیگر فاصله داشته هم  .2

 . است

 

توضیح آثار خلقتی که به تورات و قرآن در مورد  بدین معنی هر دو

نه فقط  .اند به راه خطا رفتهبه شدت  وسیلۀ علوم کشف و اثبات شده،

باورنکردنی،  درست نیستند، بلکه به نحو فاحش و شان اطالعات

خدای جز اینکه  این واقعیت به چه معنی است .اند واقعی و نادرستغیر

 :!کتابهای معروف به آسمانینازل کنندۀ مورد ادعای 

 نه از خلقت،  -
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 نه از زمان خلقت و، -

دارد و  نه از قواعد و قانونمندیهای خلقت مورد ادعای خود اطالع -

قعیتهای اثبات شدۀ موجود هم حتی از عهدۀ حدس و گمان نزدیک به وا

 .آید نمی بر

 

نه فقط نادرستی داستان آفرینش یکبار دیگر  می بینیم که این نتیجه گیریها

یا عدم صحت محتوای این کتابهای آسمانی، بلکه همچنین نادرستی 

را که اطالعاتش از مخلوقات مورد  ادعای وجود یک چنین هللا خالقی

 . دناند، نشان میده قعی و غلطادعایش اینهمه نادرست و غیروا

 :د کهننشان میده

 نه وجود  ،شاطالع از جهان و مخلوقات یک چنین خالق بی

  .میتواند وجود داشته باشد و نهدارد خارجی 

 

 

 

اشاره ، به مواردی از خلقت جهان و انسان قرآن به جز این

موجود و داده های با واقعیتهای باورنکردنی  به نحومیکند که 

 غایر اندعلمی م

 

ادعا میکند که ، پیشین نازلۀ کتابهای آسمانیقرآن نیز به تبعیت از آیات 

و همۀ  خلق کرده و کائنات مرکز هستیرا به عنوان  زمینااله خالق 

ساخته و  هابه خاطر زمین و زندگی انسانرا ها و اجرام آسمانی  ستاره

ادعا ، اش در قرآن نیز االه خالق از طریق آیات نازله. پرداخته است

ی خلق کرده مسطح ۀصفح بلکه به صورت ،کرویرا نه زمین میکند که 



152 

 

هم زمین  ،هاادعااین و اینگونه  بر اساس .(سورۀ بقره 22آیه ) 196است

حتی و  ،در جائی ثابت و ساکن ایستاده ،به دور خورشید به جای حرکت

  .به تبع زمین خلق شده است است که خورشیداین 

 

این استنباط وجود داشته که زمین مسطح  انگار از آنجا که ضمندر 

این البته به این معنی . ساکن و بیحرکت بایستد به خودی خودنمیتوانسته

خالقی را که ادعا میکند که هر چیزی را  دستور هللازمین هم هست که 

برای ساکن ماندن را اطاعت  ،یکندکه بخواهد در همان آن خلق م

برای رفع این استنباط آیه فرستاده  خالق هللادر هر حال، . است !هنمیکرد

برای ایجاد دخالت کرده و  زمین غیرقابل کنترلشبرای ساکن کردن که 

! کوه می نامیم !نادان، اطراف آنرا با میخهائی که ما بندگان ل آنتعاد

در این آیه نیامده که کوهها زمین را به کجا . کرده است میخکوبی

  :میخکوبی کرده اند

 

هايى استوار افكنده است تا شما را  و در زمين كوه"... -

 197("33سورۀ لقمان، آیۀ ... ) نلرزاند و به اضطراب نيندازد

هايى  ها را ميخ و كوه قرار نداديم؟آيا زمين را بستر آرامش " -

 198"«6-3آیات  ،سورۀ النبأ»" ؟( براى استوارى آن)

                                                           
196

ۀ انگیزاسیون کلیسا در اروپا باعث این همان آیه و باوری دینی یی است که در دور  

محکوم کردن بسیاری از دانشمندانی، از آنجمله به آتش کشیده شدن جوردانو برونو شد که 

جیوردانو برونو، فلیسوف و دانشمند . دالئل کافی برای کروی بودن زمین ارائه میدادند

یاهچال های میالدی پس از گذراندن هشت سال در س 3111فوریۀ سال  31ایتالیائی در 

خوفناک دادگاه تفتیش عقاید کلیسا به جرم تبلیغ سخنان کفرآمیز علیه مسطح نبودن زمین در 

قبل از آن جالدان پاپ زبان کفرگوی . میدان عمومی شهر رم زنده زنده در آتش سوزنده شد

 . وی را قطع کرده بودند
197

یَد ب ُكمْ  ... َي أَْن تَم   (31لقمان ... ) َوأَْلقَٰى ف ي اْْلَْرض  َرَواس 
198

هَاًدا بَاَل أَْوتَاًدا ﴾٦﴿ أَلَْم نَْجَعل  اْْلَْرَض م   ﴾1-۱﴿النبا  َواْلج 
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قط از کروی بودن مدعی خلقت زمین، نه ف این البته نشان میدهد که االه

، بلکه همچنین از چگونگی و استاطالع  زمین و قانونمندی آن بی

در روی  ها و دره کوههایا  ها، سببهای به وجود آمدن پستی و بلندی

بدین معنی . اطالعی نداردهیچ نیز  هاآنپیدایش و قانونمندیهای  ،زمین

آنچه کوه و دره  ها، یا نمیداند که این پستیها و بلندی خالق این آیات االه

. اند خوانده میشوند، به سبب سرد شدن رویۀ گداختۀ زمین به وجود آمده

امروزه محصالن مدارس راهنمائی با خشک کردن یک ورقه کاغذ 

خیس، چگونگی و علل به وجود آمدن کوه و دره در روی زمین را 

ا آنان از این طریق با قانونمندی یی آشن. کنند میآزمایش کرده و تجربه 

 !استخالق قرآن از آن بیخبر بوده  الهمیشوند که ا

 

زمین کروی و در میکند که  فکراما هللا خالق زمین و آسمان، نه فقط 

است، بلکه همچنین ادعا میکند که آسمان  مسطح و ثابتما،  حال حرکت

 :را به صورت سقفی بر باالی زمین بنا کرده است

 

ترى گسترده و آن پروردگارى كه زمين را براى شما بس" -

سورۀ بقره، آیۀ » ...قرار داد  آسمان را سقفى برافراشته

11»"199 

دشوارتر است يا آسمانى [ پس از مرگ]آيا آفريدن شما " -

سورۀ »... كه آن را بنا كرد و سقفش را برافراشت؟ 

200"«13-14النازعات، آیات 
  

 

                                                           
199

َماَء ب نَاءً   ﴾۰۰﴿بقره  ...الَّذ ي َجَعَل لَُكُم اْْلَْرَض ف َراًشا َوالسَّ
200

َماُء    ﴾21-۰۶﴿ ا...َرفََع  بَنَاهَا أَأَْنتُْم أََشد  َخْلقًا أَم  السَّ
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ی که سقفی به این بزرگی باید رو همچنین فکر میکندبا این وجود، وی 

خارجی یک چنین پایه هائی وجود متوجه است که ولی  ،پایه هائی بایستد

هم مثل هر سقف  اینجاست که وی ادعا میکند که این سقف بلند. ندارد

. دندیده نمیشواین پایه ها  لیو ،پایه هائی دارد ،زمان نزول دیگر

 ها را غیرقابل این پایه ویبه ادعای االه خالق،  چرا که ،نمیشوند دیده

از  وی به قدری به این ادعایش اطمینان دارد که. خلق کرده است رؤیت

را غیرقابل آسمان بیکران این سقف برای به این بزرگی ی ئستونهااینکه 

نشانۀ عظمت معجزۀ و و آنرا به عنوان  دمی بالبه خود خلق کرده  رؤیت

 . میکندخلقت خود معرفی 

 

آنها را  هايى که ها را بدون پايه خداست كه آسمان" -

 201(1سورۀ رعد، آیۀ ... )برافراشت  ببينيد

هايى كه آنها را ببينند آفريده  ها را بدون ستون آسمان" -

 202(33سورۀ لقمان، آیۀ )... 

خالق  اینمدیون باید افتد،  ، اگر آسمان بر روی زمین نمیبدین معنی

  .برپا کرده است بود که این ستونهای ناپیدا را! هاتوانای زمین و آسمان

به را  ی عظیمااله خالق توضیح نمیدهد که این ستونهاالبته در اینجا نیز 

   .ساخته استو روی چه پایه ای  دهکجا تکیه دا

 

عظمت و عمقی  آنآسمان به  ،در این آیات نازله نباید فراموش کرد کها

و میلیاردها کهکشان را در خود جا  هآمد های علمی فصل یککه در بحث

که برای  بدون عمقی است ای سقف یک صفحههمانند  نیست، بلکهداده 

  .داده شده استبر باالی صفحۀ مسطح و ثابت زمین قرار  تزئین

                                                           
201

ُ الَّذ   َماَوات  ب َغْیر  َعَمٍد تََرْونَهَاهللاَّ  (2رعد ) ي َرفََع السَّ
202

َماَوات  ب َغْیر  َعَمٍد تََرْونَهَا  (31لقمان ... )َخلََق السَّ
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االه مدعی خلقت این آسمان بی حد و مرزی که میلیاردها و  در واقع،

میلیاردها اجرام آسمانی دارد و و ستاره های آن میلیونها و میلیاردها سال 

ارند، فکر میکند که نه فقط این همه اجرام نوری با همدیگر فاصله د

ای بر روی زمین قرار گرفته  عظیم و با فواصل نجومی همچون صفحه

اند، بلکه همچنین این اجرام و ستاره ها هم در واقع ستاره و اجرام بُعد 

دار نیستند، بلکه همانند چراغهائی بر روی این صفحه چسبانیده شده اند 

 !سقف زمین را تزیین بدهندو  کرده تا زمین را روشن

 

آرايش داديم و ( ستارگان)  و آسمان دنيا را با چراغ "... -

  203«31سورۀ فصيلت، آیۀ »... حفظ كرديم

 

کهکشانها و انگار االه مدعی خلقت این جهان پهناور،  بدین معنی،

بیخبر برای یک بینندۀ در زمان نزول ستارگان را فقط به آنصورتی که 

 و تعریف میدید و ارزیابی ،به نظر می آمدندان جامعۀ بدوی عربست

 آنها را جز چراغهای کمطبیعی است که او  ،با این اوصاف. میکرد

که  خبر نداشتو  ،که شبها در آن دورها سوسو میزنند نمیدید نوری

ها و کهکشانها، میلیونها و میلیاردها سال نوری از  برخی از این ستاره

خردمندی نمی آید برای روشن کردن و  زمین فاصله دارند و هیچ خالق

تزیین شبهای زمین، در فاصلۀ میلیاردها سال نوری دور از زمین 

 . برافروخته و آویزان بکندبه این بزرگی چراغهائی 

 

آسمان را همچون سقفی بر روی االه خالق نه فقط ادعا میکند که اما 

ینش تورات سفر آفرآیات ، بلکه همانگونه که در هائی ساخته است پایه

                                                           
203

ْفظًا...  ْنیَا ب َمَصاب یَح َوح  َماَء الد    (.32فصیلت ... )وَزیَّنَّا السَّ
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ه و در واقع، آنچه این آسمان آبها را دو نیمه کردفکر میکند که  ،دیدیمهم 

 نه آبهای بخار شدۀ زمین، بلکه  ،بارد به صورت برف و باران می

 :موجود در آسمان است آبهاینزول 

آن پروردگارى كه زمين را براى شما بسترى گسترده " -

آسمان آبى  ازو  آسمان را سقفى برافراشته قرار دادو 

 .204«   11سورۀ بقره، آیۀ » ....و نازل كرد

 

ست که مثالً آب و باران از این امنظور او البته به نظر نمیرسد که 

های دور و نزدیک به روی زمین می بارند، بلکه از آنجا که به  کهکشان

، تمامی این ستارگان و کهکشانها همانند چراغهای میخکوبی ویباور 

ند که بنا به ادعا، سقف زمین را تشکیل میدهند، پس ای ا شده بر صفحه

 میکندچکه آبی که از این سقف آسمانی باران هم چیزی جز برف و باید 

که فکر میکند  ویاطالعی مطلق هم هست که  به خاطر این بی. دننباش

 !: رزق مردم در آسمان قرار دارد و نه در زمین

 

ند، در ده رزق شما و آنچه شما را به آن وعده مى" -

 205"«11سورۀ الذارعات آیۀ »! آسمان است

 

به صورت یک بنای یک البته هللا قرآن، گویا زمین و آسمان را فقط 

او در . ای مرکب از کف زمین و سقف آسمانی اش نساخته است طبقه

، بلکه در هفت دهد که زمین و آسمان را نه در یکآیات دیگری خبر می

 : طبقه بنا کرده است

                                                           
204

َن الثََّمَرات  الَّذ ي َجَعَل لَُكُم اْْلَْرَض ف َراًشا َوالسََّماَء  َماء  َماًء فَأَْخَرَج ب ه  م  َن السَّ ب نَاًء َوأَْنَزَل م 

 ﴾۰۰﴿بقره  ...ر ْزقًا لَُكمْ 

 
205

َماء  ر ْزقُُكْم َوَما تُوَعُدونَ   ﴾۰۰﴿الذارعات َوف ي السَّ
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سورۀ »تان هفت آسمان استوار بنا نهاديم،و بر فراز" -

 206"31نبأ، آیۀ 

هاى هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ  بگو مالك آسمان" -

 207"«46سورۀ المؤمنون، آیۀ »كيست؟

 

به بیان آیاتش این را باید به حساب معجزۀ االه خالق گذاشت که البته 

با چنین  یاجرام آسمانو  ، منظومهکهکشانمیلیارد میلیارد اینهمه توانسته 

جای  را فقط در هفت صفحه و طبقهفواصل عظیم میلیاردها سال نوری 

 :هدروی همدیگر قرار د و داده

 

ايد كه خدا هفت آسمان را چگونه بر فراز  آيا ندانسته" -

 208"«35سورۀ نوح، آیۀ »... يكديگر آفريد؟ 

 

نیست که االه  هفت طبقۀ آسمانیا  ،سقف آسمان پایه هایالبته این تنها 

االه در این آیات، . خلق کرده است شان غیرقابل رؤیت ،به سببیخالق 

دیگری پرده برمیدارد که چون غیرقابل  اسرار ناپیدایخالق حتی از 

 . اندبه دست انسان کشف نشده هم تاکنون  حتی کرده، انرؤیت خلقش

سورۀ الرحمن  31آیۀ یکی از این ادعاهای بدیع و ناهمانند برمیگردد به 

 : به جای یک مغرب و یک مشرق وجود دو مغرب و دو مشرق ددر مور

 

                                                           
 

206
َداًدا  ﴾۰۰﴿النبأ  َوبَنَْینَا فَْوقَُكْم َسْبًعا ش 

207
ْبع   َماَوات  السَّ یم   قُْل َمْن َرب  السَّ  ﴾21﴿المؤمنون  َوَرب  الَْعْرش  اْلَعظ 

208
بَاقًا ُ َسْبَع َسَماَواٍت ط   ﴾5۰﴿نوح   أَلَْم تََرْوا َكْیَف َخلََق هللاَّ
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 پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است( او") -

 209"«33الرحمن سورۀ ».

 

 :سورۀ کهف آمده است 21به ادعائی که در آیۀ مربوط میشود و دیگری 

 

خورشيد  ،تا زمانى كه به محل غروب خورشيد رسيد" -

كند،  غروب مى (و گرم) ل آلوداى گ كه در چشمه دیدرا 

سورۀ کهف، آیۀ ... ) آن قومى را يافت یکینزددر و 

46)210 . 

 

 ،معلوم نیست که این چشمۀ عظیمی که آفتاب را در درونش جا میدهد

خورشید روشن میکند که چرا  ادعااست، ولی این  و گرم آلود گلچرا 

بر از شرق این صفحۀ ایستاده و نورانی  ،و تمیز تر  ،هر روزه روز

 !طلوع میکندپایه های نامرعی، 

*** 

 

 : می بینیم که

  نه در  ،در مورد خلقت زمین و آسمان االه قرآن با آیات آسمانی خود

 به تمامی اطالعات موارد فراوانییک یا چند مورد، بلکه در 

مورد ادعایش عرضه و ناممکنی از خلقت زمین و آسمان  نادرست

 . ندمیک

*** 

 

                                                           
209

 ﴾۰۱﴿الرحمن  َرب  اْلَمْشر قَْین  َوَرب  اْلَمْغر بَْین  
210

ئَةٍ  ْنَدهَا قَْوًما َحتَّٰى إ َذا بَلََغ َمْغر َب الشَّْمس  َوَجَدهَا تَْغُرُب ف ي َعْیٍن َحم   (21کهف ) َوَوَجَد ع 
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 این مواردآیات قرآن نشان میدهند که در بین  ند و کاوکباید اضافه کرد که 

فقط در مورد خلقت زمین و آسمان  ،نادرست، و غیرعلمی و غیرمنطق

اندام  حتی در موردر مخلوقات و د، بلکه در مورد ساینخالصه نمیشو

نیز  ،دهکر شان به عنوان اشرف مخلوقات خلقبه ادعای وی که  انسانهائی

صدق میکنند
211
 . 

همۀ در یک جمعبندی کلی نشان میدهند که  همۀ این مواردع، در واق

قرار دارند، در علم و دانش  در حوزۀهای االه قرآن در اموری که  داده

یر واقعیتهای مغابه تمامی مقابله با علم و دانش امروزی نادرست، و 

جز  نادرست این داده هاینشان میدهند که . اند موجود علمی و منطقی

در بر دسترس در زمان نزول، آنهم در جامعۀ عربستان را  قابل اطالعات

از آنرو هم، نه فقط در مقایسه با داده های علمی امروزی، و  نمیگیرند

های موجود در جوامع پیشرفته تر  بلکه حتی در مواردی نسبت به داده

   .اند نادرست و غیرمنطقیآنزمان 

و  ،فراوانبه قدری آن در قر ی نادرستاین ادعاهااینهمه نشان میدهد که 

اند که باید هر کسی که  و تا آنجا غیرعقالنی ،غیرواقعیبه اندازه ای 

به اینجا اطمینان خاطر % 311یک جوی عقل هم در سر داشته باشد با 

 :که برسد

 در مورد جهان،  غیرعلمی و غیرمنطقی یک چنین حرفهای نادرست

که حتی از سوی نه فقط از سوی خالق این جهان، بل انسان و خلقت،

 ،نیز بعید به نظر میرسد الن کالسهای دورۀ راهنمائی امروزیمحص

این به مردود شدن نه فقط به رد ادعای وجود االه، بلکه حتی و 

 . منجر میشوندهم در امتحانات کالسی  محصلین

  ،هللا مدعی خلقت زمین و آسمانبدین ترتیب، نتیجه جز این نیست که 

                                                           
211

 .، جلد اول، پیشین”قرائت قرآن غیردینی”به کتاب . ک. برای اطالعات بیشتر  ر  
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  ،میداند وچیزی مان در مورد زمین و آسنه  .3

 درست صحیح،، دادعا میکند که میدانرا هم که چیزهائی آن نه  .2

 . ندسته و منطبق با واقعیت موجود این هستی ها

این است که هیچ راه منطقی دیگری باقی نمیماند جز آنکه نتیجه بگیریم 

 : که

 هیچ اطالعی از زمین و آسمان که  هللا خالقی وجود نه ادعای

  ،د صحت داشته باشد ودارد میتوان

 تی و خلقت هس با چنین اطالعات نادرست از جهان، نه االهی

 .  باشد که نمی شناسدشمیتواند خالق این جهانی 
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 دلیل علمی هریککفایت اصل 

 

با تمام که الزم نیست فوق  ها نتیجه گیریپذیرش  برایتوجه داریم که 

 و ایرادات تقاداتنۀ این اهم ، یاموافق باشیمو دالئل بیان شده این موارد 

به که کافیست  ایجبرای رسیدن به این نت. بپذیریمدرست بدانیم و را 

اعتراف بیان شده در قرآن  فراوانموارد یکی از این فقط درست بودن نا

حتی اگر همۀ موارد دیگر مورد ادعای االه خالق  ،در آنصورت. بکنیم

که دیدیم نیستند، م، فرض بکنیهم را راست و درست، و علمی و منطقی 

 مورد ادعا نادرستی در کالم هللا خالقباز هم به سبب همان یک مورد 

جز مردود شمردن راهی جز مردود شمردن ادعاها و از آن طریق، 

زیرا که فقط یک مورد از راهی نداریم، . وجود وی نداریمادعای 

ی که خالقمنطقی وجود  برای رد ،عی خلقتاله مدانادرست ادعاهای 

 .کفایت میکند ،شناسد مخلوقات خود را نمی

 هر، منطقو  هفلسفاساسی ل وزیرا که بر اساس اص کفایت میکند،

همه چیز باید  ی، آنهم خالقی که مدعی دانش و دانائی مطلق است،خالق

و جزء  ،درست و منطقی .بداند خودمورد ادعای را در مورد مخلوقات 

 :پسنداند،  اگر .به جزء هم بداند

  ستاوجودش زیر سؤال و اساس اصل. 

 است مردود ادعای وجودش. 

 حتمال هستی و وجودش منتفی استا. 

 الق بودنش حرف مفتی بیش نیستادعاهای خ  . 
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 این تأثیرو " مقابلۀ علم، فلسفه و دین "ازنتایج حاصله  

  حاضر کتابهای آتی  بررسیادامۀ  درنتایج 

 

 

 

مورد عدم احتمال وجود االه خالق مورد  درحاال اگر با این نتیجه گیریها 

از بررسیهای انجام شده در غاز این بحث برگردیم و نتایج خود آبه ادعا 

این دستاوردها را در کنار همدیگر قرار بدهیم، حوزه های مختلف فوق 

 :آیند به دست می

 

را تا نقطۀ آغازین اتفاق  پیدایش و خلقت جهانعلم توانسته آغاز  -3

میلیارد سال پیش ردیابی کرده و اتفاقات بعد از  31,2حدود  بنگ در بیگ

با این وجود، علم خود معترف است که . آنرا به رشتۀ تحریر در آورد

تاکنون قادر به عبور از این مرز تاریخی نشده و هم از آنرو، اطالعات 

 .ندارد" و منشأ خلقت هستیماهیت "بیشتری در مورد 

 

به محدودیت داده های علمی در مورد  فلسفه اما، ضمن وفاداری -2

شناخت منشأ و هویت هستی، از طریق شیوه های استداللی خود توانسته 

و میتواند در مورد ماهیت هستی قبل از این تاریخ نیز نظریاتی را به 

" ماهیت و منشأ هستی"این نظریات اما، تا مرحلۀ شناسائی . ثبت برساند

ا به جا در مورد دیدگاههای فلسفی در فصول بعدی، ج. ادامه نمی یابد

 .مربوطه بحث خواهد شد

 

بر خالف علم و فلسفه، که به محدودیت خود اعتراف میکنند، ادیان،  -1

منشأ و هویت خدائی سامی مدعی اند که از  به خصوص ادیان تک
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خالقی اطالع دارند، چرا که اینان همه به وجود . اطالع دارند هستی

اشاره میکنند که گویا همه جهان و  رقابل اثباتیندیده و نشناخته، و غی

 . هستی را به وجود آورده و منبع و منشأ هستی و خلقت هم هست

نه دلیل علمی و منطقی و نه آثار قابل مراجعه ای برای اثبات اینان اما 

اینان نه فقط هیچ دلیل اثباتی . وجود یک چنین خالقی را در دست دارند

ارائه میدهند،  کالم ویاری را هم که به عنوان در دست ندارند، بلکه آث

به قدری نادرست و متعارض و متناقض اند که جز به این نتیجه ختم 

 : نمیشوند که

وجود االه خالقی که آثار نازل شده اش اینهمه نادرست و  -

 . اند، نه ممکن و نه محتمل است ناممکن

ادعایش  وجود خالقی که اطالعاتش در مورد جهان و مخلوقات مورد

 . اینهمه نادرست و غیر علمی اند، به تمامی مردود است

*** 

 

قابل توجه است که با وجود آنکه دانش و منطق امروزی به صراحت 

های دینی این  تمام، نادرست بودن جمله به جملۀ این قصه ها و افسانه

نمایندگان هیچکدام از این ادیان در  ،کتابهای آسمانی را مردود میشمارند

ابر اینهمه آیات غیرعلمی و غیرمنطقی، نه خود را در مقام پاسخ بر

و نه دل به غلط بودن ادعاهای کتابهای نازل شده از سوی  ،بینند می

 . خدای خالق مورد ادعایشان میسوزانند

مانده، بنیادگرا،  این البته به این معنی نیست که اینان همه جاهل، عقب

از اینان حتی افراد . دهایش هستندبیسواد و بی خبر از علوم و دستاور

ای و  از این آیات افسانه هم یلکرده و واقف به واقعیتهای علمیتحص

به آنها ایمان و وفادری . شان دفاع میکنند نادرست در کتابهای مقدس
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نشان میدهند، یا حداقل با آنها به نوعی کنار آمده، از نقد مستقیم شان 

 چرا؟. خودداری میکنند

ای از این آیات  آیهادعائی از ادعاها و میدانند که اگر به ان را که اینزی

در این کتابهای معروف به مقدس و  نازل شده از سوی االه مدعی خلقت

بزنند، کل سیستم دینی و اساس ادعاهای و نادرست مهرغلط   آسمانی

آیات ناظر . زیر سؤال میرود یشانمورد ادعا هللاو آیات و کالم  ،کتابها

االه خالقی هم که باید همه چیز را به درستی بداند، بی اعتبار بر وجود 

در . دآیات و کتابها از اعتبار می افت کالم هللا بودن این یادعا. میشوند

ادعاهای ناممکن شان در مورد آفرینش جهان از سوی این صورت، 

ثمار تهای تحت اس ، و همچنین یقین و ایمان تودههللا یاااله، یهوه 

 .پاشند از هم می شان هم همچون حبابی میترکند ومیلیاردی 

این است که با وجود این ادعاهای غیرواقعی و غیرممکن، گردانندگان 

. شان نمی یابند این ادیان راهی جز دفاع از ادعاهای ناممکن خدایان

از ادعاهای نادرست خدای خالقشان در مورد خلقت  دفاعراهی جز 

ی جز دفاع از صحت حرفها و ادعاهای راه. بینند کائنات و انسان نمی

 . می یابندکتابهای آسمانی شان ن غیرمنطقی

همۀ ایمان آورندگان ریز و درشت این ادیان، از رهبران این است که 

خود را مجبور به الهی و آسمانی نامیدن  ،دینی تا توده های دنباله روشان

پی ودنشان نادرست و ناممکن ب بهخود نیز شاید بینند که  حرفهائی می

ن ادیان، آیات و کتابهای ایباورمندان از همین رو هم هست که . برده اند

 :مقدس

دستاوردهای علمی دل  این ادعاها از سویبه عدم تأیید نه  -

  ،سوزانندمی

ی خود را موظف به اثبات راست و درست بودن ادعاهانه  -

 ،و بینند می شانمورد ادعایشان  االه
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ر توده ها اعمال ن یافته ای که بنه هم به سبب کنترل سازما -

از افشای غیرمنطقی و غیرعقالنی بودن این حرفها، اند،  کرده

 . یی به خود راه میدهندنگرانی 

 

به این همه البته نه تازه و نه عجیب است، چرا که در آغاز این نوشته 

دین و باورها و نظریات دینی، بر خالف "که  درستی توضیح دادیم

 فلسفه،

 اند، ادعاهایشان به عقالنی ومنطقی بودن نه متعهد -

 ریشه باعلم و یافته های علمی پیوندی دارند و، نه در -

نه حتی متعهد به صحت علمی اند، یا دل به علمی، عقالنی،  -

 .منطقی یا قابل تجربی بودن ادعاهایشان میسوزانند

 :هم از این رو هم هست که مراجع دینی میتوانند

برای همۀ سؤاالت موجود در انگار را که ی ی ادعای توخالیهم این  -

 پیش بکشند و،، مورد هستی و خلقت و پیدایش پاسخی دارند

االه لمی و غیرمنطقی عغیر ،پاسخهای نادرستتقدس و صحت هم بر  -

 .پا بفشارند شان خالق

که  هبه دست آمد ۀ درستاین نتیجبه همین دلیل هم هست که قبالً 

تمامی مغایر عینیات موجود، مخالف علوم حتی اگر به )پاسخهای دینی، 

، نه قابل تغییر و نه آمادۀ (و بر ضد منطق و عقالنیت بشر هم باشند

 .اند اصالح

*** 

 

نتایج پیشین در مورد غیرقابل اعتماد و غیرقابل بدیهی است حاال که 

یکبار دیگر مورد تأیید قرار مذکور دینی و کتابهای بودن منابع  مراجعه

ادعاهای ادیان در مورد وجود یک یا چند االه به عنوان گر دی ،میگیرند
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 و منطقی نمیتواند جائی در بحث حاضر فلسفیهم " منشأ هستی و خلقت"

 : راهی نیست برای ادامۀ بحث فلسفی حاضر در نتیجه،. ما پیدا بکند

ادعاهای دینی یی را که نادرستی شان اثبات شده، به  جز آنکه -

ولی  ،صرفاً به دانستنیهای ولو محدودو  ،بگذاریمتمامی به کنار 

 . بکنیم اکتفاقابل مراجعه، تجربه و اثبات علم و فلسفه 

سؤاالت فلسفی خود را در همان محدوده ای که علم و  جز آنکه -

و تا  م،فلسفه حرفی برای بیان دارند، مطرح و بررسی کنی

دستاوردهای علمی و فلسفی بیشتر و جدیدتر، به همین  ۀعرض

توسعۀ به بسنده کرده و بیش از این را  حدود محدودحد و 

 . دانشهای رو به رشد فرداها موکول بکنیم

سؤاالتی را که علم و فلسفه نمیتوانند مطمئن باشیم که  جز آنکه -

دوگر، جن گیر و عالم دینی هم پاسخ بدهند دعانویس، جا

توانند پاسخ بدهند، و اگر هم ادعا کنند که میتوانند، صحت  نمی

ن پاسخها بیش از صحت رد شدۀ داده های آیات و کتابهای ای

 . نیست یا نمیتواند باشدمورد ادعایشان خالق 
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3 

خلقتمنشأ هستی و فلسفۀ 

 جلد یک

مقابلۀ دین، علم و فلسفه

 استاد ممنوع القلم
نوشتھ
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 بخش دوم

 

 

 

 

 

بود  از نظر بررسی های افزوده تر در آیات قرآن

 و نبود االه خالق مورد ادعا
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 فصل یک

  واکنشهای غیرمنطقی

 

 

 

 

 میگویند

 

 

داده های آیات آسمانی  -3که  به دست آمدهتیجه در بحثهای پیشین این ن

در مورد جهان و انسان به تمامی نادرست، غیرعلمی و غیرمنطقی اند، 

احتمال وجود االه خالقی که از مخلوقات مورد  -2و از همان رو، 

 . ادعایش اطالع ندارد به کلی مردود است

مورد عدم در ه گیریهای علمی و منطقی که این نتیج بدانیم جالب است

احتمال وجود االه خالقی که از مخلوقات مورد ادعای خود بی اطالع 

اینان به چه د، و نهای دیندار چه واکنشی ایجاد میکن در بین تودهاست، 

فکر و اندیشه ای، و از طریق کدام پاسخهای کلیشه ای و  دلیل و منطق یا

 . می شمارندمردود این نتایج را راههای گریز 

عدادی از این صغری و کبری کردنهای توده گیر اشاره در زیر به ت

 : میکند

 

قادر به قضاوت در مورد بود و نبود، و به  علم و دانشمیگویند  -یک

  نیستندرد احتمال وجود االه خالق آسمانی  قادر بهتبع آن 
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مراجعه به بحثهائی که اصل صالحیت علم و دانش انسان برای شناخت 

زیر سؤال میبرند، یکی از راههای گریز از حقیقت هستی و زندگی را 

االهی که قادر به توضیح مخلوقات "این واقعیت عینی و منطقی است که 

 ." مورد ادعایش نیست، نمیتواند وجود داشته باشد

نه حرف  ،امااین ادعاها در مورد رد  صالحیت علمی و فلسفی انسان 

 این و ،نش و دانائیتازه ای است و نه از قدر و منزلت این حوزه های دا

ما نیز در بحثهای پیشین همین  البته. میکاهد بشرشناسائی  هایابزار

کتاب مطرح کردیم که نه علم و نه فلسفه ادعای آگاهی از اسرار هستی 

. منظور اینان اما محدودیت یا نسبی بودن علم و فلسفه نیست. را دارند

علمی و فلسفی بشر  ایه با زیر سؤال قرار دادن توانائی در واقع،اینان 

و اساس مراجعه سعی میکنند اصل " منشأ هستی و خلقت"برای شناخت 

شناخت و  به علم و منطق را زیر سؤال ببرند و بدینوسیله  اصل و اساس

بسیاری ریاکارانه روی این از اینان، . قضاوت را از انسان سلب بکنند

 :سؤال انگشت میگذارند که

ر به شناخت و کشف اسرار هستی نیست، وقتی علم و فلسفۀ شما قاد" -

پس قادر به رد ادعاهای دینی ما در مورد ماهیت و منشأ هستی و 

 ". خلقت هم نمی تواند باشد

شما که نمیدانید که هستی اولیه از کجا و چگونه پدید آمده، پس " -

چگونه میتوانید ادعا بکنید که آنچه ادیان خداباور در مورد وجود هللا 

 !" ی و منشأ هستی و خلقت مطرح میکنند، صحت نداردبه عنوان هست

 

توجه داریم که اینگونه سفسطه بازیها، همانند کشیدن عکس مار به هیچ 

کاری جز گول زدن خود و سایر توده های ناآگاه و استحمارزده 

وجود هللا به چرا که ما در اینجا ادعاهای دینی در مورد . نمیخورند

اوردهائی که علم و فلسفه در اختیار ندارند را با دست عنوان منشأ هستی
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نسنجیده ایم، بلکه به جای آن، به موضوعات و ادعاهائی از کتابهای 

پرداخته ایم که علم و فلسفه نیز دستاوردهای قابل اثبات خود اینان مقدس 

ما ادعای ذهنی وجود االه خالق . آورده اند به دستوسیع و عمیقی 

در مورد عدم وجود وی پاسخ  ذهنی متقابلی را با ادعایغیرقابل اثبات 

ما بلکه به جای ارزیابی ادعاهای غیرقابل اثبات در مورد . ایم نداده

و  ئیگرا و ادامۀ بحث بین نظریات ماده وجود هللا خالق مورد ادعا

 تاریخی و همچنین به جای ادامۀ رو در روئی های ،آلیستی ایده

های این االه مورد ادعا در  داده ،و آته ایستها (ته ایستها)ن خداباورا

ارزیابی مورد بررسی و با داده های علمی را  خلقت مورد نظرشمورد 

هم االه خالق مدعی ادعاهائی را به بحث کشیده ایم که . قرار داده ایم

  .دانستن شان است، و هم علم و فلسفه شناخت کافی از آنها دارند

 

نیست که آیات هللا خالق در کاری که ما کرده ایم، در واقع، جز این 

جهان و انسان را با داده های قابل اثبات علوم مقایسه  خلقتموارد 

که ادعاهای هللا خالق از خلقت  ایم داده و از این طریق نشان  ایم کرده

با علم و داده های علمی به . جهان و هستی با واقعیتهای موجود نمیخوانند

ین نتیجه که ادعاهای هللا در مورد اما ا. ندارندهمخوانی اثبات رسیده 

منجر  این نتیجۀ منطقی، خود به خود به خلقت مورد ادعایش نادرست اند

 : که شده

االه خالق مورد ادعا، مخلوقات مورد ادعای خود را نمی شناسد و   -

  .از همان رو، نمیتواند خالق این موجوداتی باشد که نمی شناسدش

فلسفه و منطق، خالقی که مخلوقات دیدیم که بر اساس اصل همه شمول 

مورد ادعای خود را نمی شناسد، نمیتواند خالق این مخلوقات مورد 

 .احتمال وجودش منتفی است. نمیتواند وجود داشته باشد. ادعایش باشد
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وجود هللا به بدین ترتیب، ما به جای رد یا تأیید ادعای به اثبات نرسیدۀ 

داده های وی با داده های علمی ، از طریق مقایسۀ عنوان منشأ هستی

قابل شناخت و ارزیابی به اینجا رسیده ایم که ادعاهای االه مورد ادعا در 

به اینجا . اند مورد خلقت و مخلوقات مورد ادعایش به تمامی نادرست

وقتی ادعاهای هللا مورد ادعا در مورد خلقت جهان و "رسیده ایم که 

عاهایش در مورد هستی خودش در آن است رد میشود، الجرم اد هرچه 

 :به اینجا رسیده ایم که. نیز قابل پذیرش نیستند

االهی که ادعاهایش در مورد خلقت جهان و هستی نادرست از آب  -

آیند، صحت ادعاهایش در مورد وجود خودش نیز زیر سؤال  در می

 . ناممکن میشود. میرود

 

ا استفاده از نمیتوان ب"بدین بیان، حرف اینانی که ادعا میکنند که 

" منشأ هستی و خلقت"دستاوردهای علمی و فلسفی یی که اطالعی از 

. ، جائی برای بیان نمی یابد"ندارند، به بود و نبود هللا مورد ادعا رسید

حرف مفتی است، چرا که ما در این ارزیابی، . حرفی بدون منطق است

سفه شناخته خدای مورد ادعا در اموری را که به وسیله علم و فلادعاهای 

داده ایم؛ و وقتی به اینجا شده اند، مورد سنجش و ارزیابی قرار 

در برابر  ایم که حرفهای هللا خالق صحت ندارند، به طور منطقی رسیده

  :که این نتیجه قرار گرفته ایم

خالق این جهان و هستی یی که  یک چنین االه بیخبری نمیتواند -

 . شناسدش باشد نمی

علم و دانش به سبب "ی خداپرستان مبنی بر اینکه این است که ادعاها

در ، "محدودیتهای خود قادر به قضاوت در این امور متافیزیکی نیستند

 . استجائی برای اعراب نمی یابد و مردود این مورد معین 
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در کالم االه برای رد وجود این ! میگویند یک یا چند خطای ناقابل -دو

 کافی نیستندخالق جهان و هستی 

اسالمیان که یاد گرفته اند اول ایمان بیاورند و بعد از آن برای اثبات 

رد  وجود هللا مورد به همان طریق، خدای مورد ادعایشان دلیل بتراشند، 

در  !ناقابلبه قول اینان  دلیل و اشتباهادعایشان را به خاطر یک یا چند 

و  کمائی جمعی حتی به وجود خطاه. زیر سؤال میبرندرا کالم هللا شان 

در کالم هللا خالق شان اعتراف میکنند، اما در همان حال، این زیاد 

خطاها را در مقام مقایسه با عظمت و بزرگی االه مورد ادعایشان قابل 

 ! قابل خدای بزرگشان نمیدانند. ندیننمی ی

بکند و انگار بی اطالعی از ! گویا خدای بزرگ باید خطاهای بزرگ

درست : "به بیان اینان! طای بزرگی نیستخلقت مورد ادعای خود خ

است که برخی از آیات هللا قرآن با واقعیت موجود نمیخوانند و از نظر 

 !:علمی و منطقی نادرست اند، اما با یک یا چند خطا و نادرستی کوچک

نه میتوان ادعای وجود هللا خالقی به این توانائی، دانائی و بزرگی را  -

 زیر سؤال برد و، 

 ".یتوان احتمال وجود وی را نفی کردنه م -

 

 خالق مورد ادعاهللا توجیه خطای این و اینگونه توجیهات اما، نه فقط به 

منجر نمیشود، بلکه حتی بیش از پیش علت وجودی یک چنین خدای 

برد، چرا که هللا خالقی  زیر سؤال می. برد خالقی را هم زیر سؤال می

ن که ماهیتاً ضعیف و خطاکار که در قرآن معرفی شده، برخالف انسا

هللا خالق مورد . است، نه سهو و اشتباه میکند، و نه دچار خطا میشود

است و از هیچ نظر نمیتواند دچار سهو و  مطلقادعای قرآن از هر نظر 

غیر از این باشد و دچار سهو و خطائی ولو ناقابلی هم بشود، . خطا بشود

، توان و وجودش زیر (لنساءسورۀ ا 22آیۀ ! )بر اساس آیات خودش هم
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کفایت االهی اش برای خلقت جهانی به این . مردود میشود. سؤال میرود

این آیه چنین . پیچیدگی و به این نظم و قانونمندی را از دست میدهد

 :است

 

انديشند؟ چنانچه از سوى غير خدا بود،  آيا به قرآن نمى"-

اء، آیۀ سورۀ النس» يافتند قطعًا در آن اختالف بسيارى مى

41»"212
 

می بینیم که این آیه به صراحت تمام ادعا میکند که هر کالمی و آیه ای 

دیدیم و در فصول آتی هم به . باشدد، از آن خدا نیستدارای اختالف که 

آیۀ قرآن  1211بخش بزرگی از تفصیل بیشتری توضیح خواهیم داد که 

ر این اساس و به در نتیجه، ب. در تناقض و اختالف با همدیگر قرار دارند

بخش بزرگی از قرآن از آن باید پذیرفت که ، مین آیۀ قرآنه تبعیت از 

 .خدا نیست

ست که در جائی که بسیاری از اشتباهات و خطاها، اساس هم ه اینبر 

، پذیرفته "جایزالخطا هستند"از انسانها که به قول خود این مدعیان 

هر سهو و میکنند، میشوند و حتی صحت و سالمت شخص آنان را نفی ن

، به طور منطقی، برای رد ادعای وجود هللا مدعی خطای ولو کوچک

 . خلقت و حکمت قرآن کفایت میکند

 

 

 میگویند خدا هم مثل آفتاب نیازی به اثبات ندارد -سه

استفاده از تشبیهات و تعبیرات غیرمنطقی یکی دیگر از شیوه های 

وجود االه "منطقی است که  گیری دفاعی خداباوران در مقابل این نتیجه

                                                           
212

ْند  َغْیر  هللاَّ  لََوَجُدوا ف یه  اْخت اَلفًا َكث یًرا ۗ   أَفاََل یَتََدبَُّروَن اْلقُْرآنَ  ْن ع   النساء﴾ ۶۰﴿ َولَْو َكاَن م 
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خالقی که اطالعات درستی از جهان مورد ادعایش ندارد، به کلی 

و " کالم هللا"آنان آیات کتاب آسمانی شان را ". نامحتمل و ناممکن است

تنها آثار مستقیم االه مورد ادعایشان معرفی میکنند، ولی وقتی در برابر 

اده های علمی و منطقی هیچ این واقعیت قرار میگیرند که این آیات با د

ای که  همخوانی یی ندارند، برای نجات االه مورد ادعایشان از مخمصه

آیات و اطالعات نادرستش به وجود آورده، به تمثیالت و تعبیرات 

آفتاب آمد "تشبیه وجود هللا خالق به آفتاب تابان، . آورند ناممکنی رو می

"دلیل آفتاب
213

گویا همانگونه که آفتاب بدین معنی، . ، از آنجمله است

خودش دلیل هستی و وجود خودش است، هللا مورد ادعای قرآن هم به 

و  مثل آفتاب احتیاجی به دلیل. اندازۀ آفتاب تابان خود را اثبات میکند

 . می تابد مثل آفتاب. منطق اثباتی ندارد

که  صحت دارددر مورد چیزی و کسی " آفتاب آمد دلیل آفتاب"اما شعر 

ف تر  نتایجش آثار و فی معر  از هر معروفی معروف تر و از هر معر 

احتیاجی به هیچ معروف و  برای شناسائی خود است و هم از این رو،

فی ندارد  . معر 

بدون سبب و جهت دلیل هستی و وجود خودش به حساب  البته کهآفتاب 

نور و گرمای آفتاب، منشأ هستی و اساس زندگی در کرۀ . نمی آید

سبب این آثار غیر قابل انکارش هم هست که آفتاب به عنوان به . ماست

اما االه مورد ادعای قرآن، . دلیل وجود و هستی خودش به حساب می آید

. مثل آفتاب نیست، چرا که برخالف آفتاب، هیچ دلیل اثبات شده ای ندارد

نه فقط دلیلی برای اثباتش نیست، بلکه حتی تنها آثاری که از وی ارائه 

م نه درست، نه علمی و نه ، آیات آسمانی یی اند که دیدیمیشوند

خالف آثار آفتابی که  بدین ترتیب، آثار این االه مورد ادعا بر. اند منطقی

                                                           
213
 .عنویمولوی، مثنوی م 
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با تابش خود هستی و حیات موجودات زنده را سبب میشوند، نشان 

میدهند که االه خالق مورد ادعا از موجودات جهانی که ادعای خلقتش را 

بر عدم وجودش داللت میکنند تا تنها آثارش . العی ندارددارد، هیچ اط

آفتابی که با نور و با  اثباتی دالئلااله فاقد این است که . بر وجودش

، نه قابل مقایسه است گرمایش وجودش را به هر بیننده ای اثبات میکند

منطقی برای  دالئلو نه میتواند با این مقایسه به اثبات برسد، یا از ارائه 

 . اتش فراغت حاصل بکنداثب

 

 

میگویند عقل و منطق انسان برای تعیین بود و نبود االه خالق قد  -چهار

 نمیدهند

عقل و در بحث مربوط به احتمال بود و نبود هللا، به کرا ت به دو عنصر 

بسیاری از اسالمیانی که قادر به دفاع از . اشاره شد منطق بشری

ر از مخمصه ای که ادعاهای ادعاهای دینی شان نیستند، برای فرا

غیرعقالنی و غیرمنطقی االه و کتاب مورد ادعای شان ایجاد کرده، 

. انسان را زیر سؤال میبرند عقل و منطقاصل و اساس، و علت وجودی 

یی مراجعه میدهند، که اساساً  برای این منظور، اینان به بحثهای فلسفی

در . ا می پذیرندنه قبولشان دارند، و نه اصول اساسی منطق شان ر

، اینان نه برای گسترش منطق، بلکه برای یافتن راه فراری به نقل نتیجه

یی که توانائی علمی و فلسفی بشر را زیر سؤال می برند،  قولهای فلسفی

 . پناه میبرند

 

هللا خالق در حد و اندازه ای است که در عقل و منطق ما بندگان "جمله 

بر این ادعا، گویا حد و اندازۀ هللا . ت، جملۀ دفاعی عام ی اس"نمیگنجد

خالق از ظرفیت عقل و منطق ما انسانها در میگذرد و هم از آن رو، 
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به بیان دیگر، گویا ! اظهار نظر در مورد بود و نبود وی ناممکن است

عقل و منطق بشر در آن حد و حدودی نیستند که بتوانند در مورد بود و 

 . و حکم صادر بکنندنبود هللا مورد ادعا نظر بدهند 

این ادعا البته سفسطه بازی رایجی بیش نیست، چرا که اینان از سوئی 

 اعترافو به وجود خالق یکتا  بشناسدادعا میکنند که انسان باید خدا را 

بیاورد، ولی از طرف دیگر ادعا میکنند که انسان قادر به  ایمانکرده و 

 .شناخت خدا و تصمیم گیری در مورد وی نیست

 

اعی از جنبه های دیگر هم، مراجعه اینان به این موضوعات دف

ای ناممکن است، چرا که هللا خالق مورد ادعای اینان، بنا به  مراجعه

آیات فراوانی، قرآن را برای مردم مکه و حومۀ آنزمان، یعنی مردمی 

تر از انسانهای زمان ما بوده، نازل کرده  که درک و فهمشان بسیار پائین

(سورۀ شوری و سایر 1سورۀ انعام، آیۀ  52 آیۀ)است 
214
 . 

این ادعا که عقل و منطق ما برای شناخت و قضاوت در مورد احتمال 

بود و نبود هللا کفایت نمیکنند، همچنین مغایر با آیاتی است که انسانهای 

آنزمان را برای تأیید ایمان دینی شان به اندیشیدن و قضاوت 

 . میخوانند فرا

قضاوت فرا خواندن به چه معنی است، جز اینکه بدین  به اندیشیدن و

از دید وی نیز، "وسیله هللا مورد ادعا به این واقعیت معترف است که 

انسان، آنهم انسان جامعۀ بدوی آنروز، دارای توانائی الزم در مورد 

 ؟"قبول یا عدم قبول هللا خالق مورد ادعاستشناخت و 

 

                                                           
214
 .، به شرح پیشین"قرائت قرآن غیردینی"به جلد دوم کتاب . ک. برای اطالعات بیشتر ر 
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مان آوردن نیز به معنی اعتراف در حقیقت، اصل دعوت قرآن برای ای

 . مستقیم هللا خالق قرآن به کفایت عقل و منطق انسان است

، نه انسانهای قرآن توجه داریم که طرف خطاب االه قرآن در کتاب

در زمان نزول بود " مکه و حومه"امروزی، بلکه انسانهای جامعۀ بدوی 

(سورۀ شوری 1سورۀ انعام، آیۀ  52آیۀ )
215

مدعی  ابوی در این کت. 

است که این آیات را برای این مردم و در حد و حدود درک و فهم آنان 

بدین معنی، هللا خالق مورد ادعا، درک و فهم انسانهای . نازل کرده است

جامعۀ بدوی آنزمان را در حد و حدودی میدانست که بتوانند در مورد 

به بیان  .بود و نبود وی، و ادعاها و آیاتش نظر بدهند و تصمیم بگیرند

 دیگر، بر اساس آیات قرآن، 

انسانها، آنهم انسانهای جامعۀ بدوی آنزمان با عقل و منطق آن  -

حرف و  ندستند و میتوانبود زمان و مکان قادر به درک و فهم آیات هللا

طبیعی است که . منطق هللا را فهمیده و بر اساس آن به وی ایمان بیاورند

توانستند و  ، مکانی و زمانی میوقتی آن مردم با آن کیفتهای فردی

میتوانند در مورد بود و نبود هللا مورد ادعا رأی بدهند، حرف زدن از 

 . ناتوانی انسان امروزی، ادعائی بس عبث و به تمامی غیرمنقطی است

 

این است که این ادعا که بشر امروزی قادر به درک و فهم، و قضاوت 

درست نیست، بلکه همچنین علیه در مورد بود و نبود هللا نیست، نه فقط 

ادعائی . قضاوت هللا آسمانی مورد ادعا در مورد توانائی انسان است

است که مستقیماً با قضاوت االه مورد ادعای خود اینان در تضاد قرار 

کنیم که ببدین معنی، اگر ادعای دفاعی اینان را بپذیریم و قبول . میگیرد
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 .پیشین 
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خت و قضاوت در مورد بود و نبود انسان با عقل محدود خود قادر به شنا

 : هللا نیست، پس باید به این نتایج هم تن بدهیم که

نه قضاوت هللا خالق در مورد توانائی و درک و فهم انسان درست و  -

 منطقی بوده، 

 نه انتظارات هللا حکیم شان از مخلوقاتش به جا بوده و،  -

خلوقاتش و آنهم از نه طلب ایمان و تبعیت هللا خالق مورد ادعا از م -

 . مخلوقات آنزمان و مکان، منطقی و درست بوده و هست

 

می بینیم که مقابله این ادعاهائی که توانائی انسانها را مردود می شمارند 

با قضاوت اولیه هللا خالق در کتاب آسمانی اش در مورد توانائی درک و 

به . قرار میدهدفهم انسانها، این مدعیان را در برابر یک دوراهی ناگزیر 

 :  طور منطقی اینان راهی ندارند جز آنکه

یا باید توانائی عقلی انسان برای درک و فهم هللا خالق مورد ادعا و  -3

ایمان آوردن به وی را کافی تشخیص بدهند و از آن طریق، همچنین 

نزول آیات قرآن و ارسال پیامبران از سوی هللا را هم قابل توجیه فرض 

 بکنند، 

یا توانائی انسان برای قضاوت در مورد بود و نبود هللا را رد بکنند،  -2

و در آنصورت نیز، ناگزیر باید نازل کردن آیات و دعوت از مردم 

جامعۀ بدوی آنزمان برای گرویدن به االه خالق، و همچنین اعزام 

پیامبران برای دعوت انسانها به راه راست را هم کاری عبث و عملی 

ابی کرده و همه را به حساب خطاکاری هللا مورد ادعایش اشتباهی ارزی

 . بگذارند

 : بدین معنی، برای اینان راهی نمیماند جز آنکه

یا باید نظر هللا در مورد توانائی انسان را بپذیرند و انسان را توانا و  -

این البته خود به معنی پذیرش . قادر به شناخت بود و نبود هللا ببینند
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 رد   قبول یا ن برای بررسی بود و نبود و حتیتوان منطقی انسا

 احتمال وجود وی هم هست، 

 . یا با رد این توانائی انسانها، خطاکاری هللا مورد ادعایش را بپذیرند -

این البته بدین معنی هم هست که مدعیان ایمان به هللا، راهی ندارند جز 

 : آنکه

به توان انسان  یا بر اساس حرف، پیام و قضاوت هللا مورد ادعایشان، -

و عقل و منطقش برای قضاوت در مورد بود و نبود هللا شان اعتراف 

 بکنند،

یا باور و ایمان شان به این اللهی را که انگار قضاوتش در مورد  -

 . مخلوقاتش نادرست بوده، پس بگیرند

 

اما اسالمیان نمیتوانند با رد قضاوت هللا خالق مورد ادعایشان ادعای 

در نتیجه، برای آنان راهی . سؤال برده و نفی بکنند وجود وی را زیر

 3011نمی ماند جز آنکه بپذیرند که انسان، آنهم انسان جامعۀ بدوی نوع 

هم . سال پیش، قادر به قضاوت در مورد هللا و گزینش وی بوده و هست

مردم مکه و "آیه برای  1211از این رو هم هللا مورد ادعایشان بیش از 

ازل کرده، و در ابعاد تکراری هم ادعا کرده که مردم آنزمان ن" حومۀ

آنروزی هم میتوانستند " جهالت"مورد خطاب جامعۀ دورۀ معروف به 

 . آیات ناظر بر هستی و وجود وی را درک کرده، بفهمند و قضاوت بکنند

بر این مبنا، این مدعیانی هم که خود را جزو ایمان آورندگان به این دین، 

د ادعایش معرفی میکنند، نمیتوانند علیه هللا خود بلند کتاب و خالق مور

بلکه حتی توانائی  انسان امروزی،شده و نه فقط توانائی درک و فهم 

از هللا مورد ادعا را زیر  های تاریک تاریخ مردم دورهدرک و فهم 

 . سؤال ببرند

 



183 

 

بدین معنی، از زاویۀ صرفاً ایمان دینی اینان هم بنگریم، اینان ناگزیر 

پذیرند که عقل و منطق تک تک ما انسانها برای ارزیابی بود و بباید 

بپذیرند که ما و تک تک ماها باید . نبود هللا مورد ادعا کفایت میکنند

میتوانیم و باید بتوانیم ادعای بود و نبود هللا مورد ادعا را با معیارهای 

د یا عقلی و منطقی خود بسنجیم و بر اساس آنهم در مورد بود و نبو

 .احتمال وجود وی بحث کرده، رأی داده و قضاوت بکنیم

*** 

 

در ضمن نباید فراموش کرد که تقریبا همۀ نهادهای اجتماعی در جهان 

حاضر بر کفایت عقل و منطق بشر اعتراف میکنند، و از همین رو نیز 

این سبب، مسئول اعمالشان همه نهادهای بشری، انسانها را به 

ولیت و مسئولیت پذیری انسانها نه فقط روابط ناظر این مسئ. شناسند می

های اجتماعی،  بر امور دینی، بلکه همۀ روابط انسانها در همۀ زمینه

 . قضائی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را هم در بر میگیرد

در همۀ سیستمهای اجتماعی جهان حاضر، انسانها به سبب عاقل و 

پذیر شناخته میشوند، چرا که منطقی شناخته شدنشان، مسئول و مسئولیت 

معطوف به . همۀ ارزیابیها معطوف به عاقل و منطقی بودن انسانهاست

بدیهی شمردن توان عقالنی و منطقی انسانها برای درک و فهم همۀ 

 . مناسبات، چه عینی یا ذهنی است

اعتراف به توانائی منطقی انسانها اما، فقط به امور مادی و مناسبات آن 

در همۀ نظام های حقوقی و دینی، و حتی در اسالم نیز، . دمحدود نمیشو

در فقه و شریعت مورد . آید انسان موجودی عاقل و منطقی به حساب می

مراجعه اسالمیان نیز این اصل پذیرفته شده که کسی که فاقد عقل و 

کسی که فاقد عقل . منطق است، نمیتواند مسئول اعمال خود شناخته شود

ر ایمان آوردن یا حساب پس دادن به نتایج اعمال و منطق است، از جب
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با این حساب، مسئول شناخته شدن انسانها به معنی . است خود هم معاف

بدین معنی، حاال که انسان از . عاقل و بالغ پذیرفته شدن آنان هم هست

سوی االه خالق مورد ادعای قرآن مسئول شناخته شده، پس از نظر وی 

پس کفایت عقل و منطق . الغ هم هستو ب عاقلانسان مورد نظر وی 

 .از سوی االه خالق مورد ادعا نیز پذیرفته و تأیید شده است  انسان

 

این همه یکبار دیگر نشان میدهند که پذیرش اصل مسئول بودن انسانها 

مسئول "از آنجا که . به معنی پذیرش عاقل و منطقی بودن انسانهاست

دینی پذیرفته شده  اجتماعی و هایعام است و در همه نهاد یاصل "بودن

اصلی است که نه از . است، پس عاقل و منطقی بودن هم اصلی عام است

هم . نظر دینی و نه از نظر عرفی، اجتماعی یا تاریخی پس گرفتنی است

از این رو، انسان بر این اساس که مسئول ایمان آوردن به االه مورد ادعا 

ت، قضاوت و داوری در مورد االه یا شناخته میشود، لزوماً قادر به شناخ

با رد این توانائی، نه فقط منطقی که . هر خالق مورد ادعا هم هست

احتمال وجود هللا را نفی میکند، بلکه همچنین علت وجودی االه خالق 

 . مورد ادعا هم از بین میرود

*** 

 

دانش و دانائی انسان امروزی قادر به در بحثهای پیشین مطرح شد که 

این اما، نه بدین . و توضیح هستی و منشأ وجود نیست اسراره توجی

تشخیص ممکن و ناممکن بودن معنی است که این دانش و دانائی برای 

کفایت نمیکند، و  ادعاهای ناظر بر وجود یا عدم وجود خالق مورد ادعا

 . نه اصل مراجعه به دانش و خرد بشر را منتفی میسازد
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به فرض محال، عقل و دانش انسانها برای باید توجه کرد که حتی اگر 

عقل  لزوم مراجعه به نکنند، باز در موردهم کفایت موضوعاتی قضاوت 

تغییری ایجاد نمیشود، چرا که . و منطق بشری مان تغییری ایجاد نمیشود

چرا که . شناخت بشر اند بیولوژیکی انسان برایعقل و منطق تنها ابزار 

و جهالت است، و ایندو ( دیوانگی)لی عق آلترناتیو عقل و منطق، بی

انسان را به هیچ راهی جز بازگشت به گذشته های تاریک تاریخ  بشر و 

 . دنزندگی ابتدائی مانده در قعر تاریخ نمیبر

*** 

 

با این وجود، نباید فراموش کرد که نه علم و به تبعیت از آن، نه عقل و 

 :در واقع. استمطلق منطق انسان 

 ، و عقل و منطق بشر محدود و نسبی است و، هم ظرفیت علم -

هم بر اساس آن، مسئولیت و مسئولیت پذیری انسان، مطلق به حساب  -

 . نمی آید

انسان مسئول اعمال خود است، ولی این مسئولیت در حد و حدودی است 

به این خاطر هم هست که انسانهای امروزی، . که درک و فهم میکند

های پیشین را به خاطر نادرست بودن دانش مردم و حتی دانشمندان زمان

محکوم نمیکنند، چرا که گفتار و رفتار . و دانائی شان محکوم نمیکنند

آیند، در زمان آنها  آنان، اگر امروزه ناقص یا حتی غلط به حساب می

محکوم نمیکنند، برای . منطبق با عقل و منطق زمان و مکانشان بودند

و حدودی که دانش و دانائی زمان  آنکه نظریات آنروزی آنان در حد

برای آنکه امروزه آنان را نه بر . ندخودشان اجازه میداد، درست بود

اساس دانش و دانائی امروزی، بلکه بر اساس دانش و دانائی زمان 
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خودشان ارزیابی میکنیم
216
و بر اساس عقل و منطق زمان خودشان  

 .مسئول یا غیرمسئول نمی شناسیم

 

ر ادعا این می بود که کتاب قرآن را انسانی به نگارش توجه داریم که اگ

قابل فهم به حساب می نیز در آورده، بسیاری از این موارد نادرست 

آمده، اما وقتی ادعا میشود که این اطالعات نادرست را االه خالقی 

واقف بوده، دیگر نمیتوان  فرستاده که از آغاز به همۀعلوم امروز و فردا

وز نمیدانسته و گناه این خالق هم مثل آدمها، آنرفکر کرد که االه 

 . بوده است آن دوره و زمانشاش به گردن زمان و مکان  ندانستن

 

اطالعات، شامل انسان امروزی و  دانش و همین رابطۀ نسبی بودن

ما در همان حال که درمورد نسبی بودن علم و . مسئولیتهایش هم میشود

یاری از بدیهیات امروزی مان ممکن فلسفه بحث میکنیم، میدانیم که بس

 . ناقص یا غلط از آب در آیند ،است در یک فردائی

اما آیا این واقعیت به معنی تردید و دودلی در مورد دانش و دانائی 

بودن علم و دانش امروزی، یا  نسبیمان است؟  آیا و امروزی  موجود

نده ای، عدم کفایت توانائی های عقلی و منطقی امروزی بشر در هر آی

این دانش و دانائی نسبی امروزی را پشت به بدین معنی است که باید 

 قرون گذشتۀ بشر بازگشت؟  مطلقکرد و به جهالت 

 . است" آری"پاسخ بنیادگرایان به این سؤال 

آنها را ترک کرده و به  بایدبه نظر آنان، حاال که علم و دانش نسبی اند، 

طلق و ثابت به حساب می آیند ادعاهای دینی گذشته های دوری که م

در این آنان اما، نه از ابعاد وسیع دستاوردهای علمی بشر . برگردیم

                                                           
216
این البته شامل اشتباهات و نادرستیهای کالم هللا که علمش باید از هر آینده ای فراتر  

 . برود نیست
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حرفی میزنند و نه به پیشرفتهای علمی، تکنولوژیکی و تأثیرات  فاصله

 . شگرف آنها در زندگی مدنی بشر دل سوزانیده و بهاء میدهند

 

زگشت شان به ا در باکه سعادت بشر ر بنیادگرایانیجالب است که 

بینند، در طول زندگیشان از بهترین  های گذشته می بربریت هزاره

به توده اینان . دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی امروزی بهره میگیرند

ی ندارد و که زندگی این جهانی هیچ ارزشهای محروم تعلیم میدهند 

هست در آن جهان است، اما برای ادامۀ حیات دنیوی خود و  هرچه 

 . افیانشان دنیائی را به آتش میکشنداطر

را برای درمان دردهایشان به دعاخوانی، زیارت،  دیندارتوده های اینان 

و نذر و نیایش فرامیخوانند، ولی وقتی خود و نزدیکان شان بیمار 

میشوند، به جای مراجعه به دعا و دعانویس، یا روزه و نماز، و توبه و 

پزشکان متخصص موجود مراجعه  زیارت و مانند اینها، به بهترین

 . میکنند

به توده های محروم و گول خورده تعلیم میدهند که مردن و زنده ماندن 

در دست هللا است، ولی خودشان به وقت نیاز، برای طوالنی کردن یک 

لحظۀ عمر و زندگیشان، خود را به هر در مؤسسات درمانی پیشرفتۀ 

 . امروزی دخیل می بندند

 : بار دیگر میرساند که از نظر مدعیان بنیادگرا نیزاینهمه البته 

نسبی بودن علم به معنی بی معنی بودن علم و دستاوردهایش  -

نیست، بلکه بدین معنی است که اهل علم و دانش برخالف 

دینداران از هرگونه دروغ و حیله ای دوری میجویند و به 

صراحت و صداقت به مرزهای محدود توانائی های خود 

 . میکنند  اعتراف

 : بودن علم و دانش نسبیبدین معنی، 
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نه به معنی تردید در دستاوردهای آن است، و نه دور ایستادن از  -

 . این تنها ابزار شناخت و قضاوت بشری را توجیه میکند

 

علمی، علم و دستاوردهای  بودن به واقعیت نسبیدر حقیقت بی توجه 

حتی مهمترین  د، بلکها وسیلۀ شناخت و قضاوت بشر انتنهنه فلسفه 

در نتیجه، . مبنای معیارهای مسئولیت پذیری انسانها به حساب می آیند

 : ماند جز آنکه برای انسان امروزی راهی نمی

نوعاً نسبی و شاید ناقص و حتی در برخی یا باید به دانش و دانائی  -

، بیاویزد و به دستاوردهای آنها اعتماد نشان بدهد، موارد غلط امروزی

ا با پشت کردن به علم و دانشی که نسبی اند، به مطلقیت جهالت تاریخی ی

 . برگردد

یا دانش و دانائی امروزۀ خود را با وجود نسبی بودنشان کافی و وافی  -

بداند و بر اساس آنها نظر داده و مسئولیت بپذیرد، یا به افتادن به قعر 

 . گودال ادعاهای هزاره های تاریک بشر رضایت بدهد

خود تکیه کرده و روز به روز آنها را  نسبییا باید به عقل و منطق  -

و نوع دینی، از خیر علم و  مطلقیت دینیکاملتر بکند، یا برای رسیدن به 

 امروزی بگذرد و به غلطیدن به چاه مطلقیت دوره های نسبیدانش 

 . بربریت تاریخی رضایت بدهد

لم و دانش و دستاوردهای میدانیم که هرگونه تردید در بهره مندی از ع

ولو نسبی اش، در نهایت هیچ معنائی جز افتادن به چاه جهالتی که 

بسیاری از توده های استحمارزدۀ امروزی را در گودال خود اسیر 

 .کرده، نمیدهد

 

چه کامل یا ناقص، و چه درست یا  -ما  عقل و منطق بشریدر واقع، 

چنین برای شناخت و تنها ابزار بشری ما برای سنجیدن و هم -غلط
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قضاوت، از آنجمله قضاوت در مورد درست یا غلط بودن ادعای وجود 

 . هللا خالق است

عقل و منطق ما تنها ابزار قابل قبول برای سنجش و قضاوت انسان به 

مندی از این تنها ابزارهای  حساب می آیند و برای ما انسانها جز بهره

ت متمایز میکنند، راهی وجود دانش و دانائی یی که بشر را از حیوانا

 . ندارد

 :اینمهمه به چه معنی است جز آنکه

هم بهره مندی از شناسائی، سنجش و تشخیصی که ابزار عقل و منطق  -

هم نتایجی که به  و بر این اساس، علم و فلسفه  فراهم می آورند و،

کارگیری این ابزار برای قضاوت در همۀ امور و مقوالت عینی و ذهنی 

ست میدهند، غیرقابل رقابت و تعویض، و در همان حال، به حدکافی به د

 ! قابل اعتماد اند

 

عدم پیشین در مورد علمی و فلسفی نتایجی که در بحثهای بدین ترتیب، 

به دست آمده، کماکان به قوت  احتمال علمی ومنطقی االه مورد ادعا

ابل ، و به سبب علمی و منطقی بودنشان به تمامی قاست خود باقی

  .اند اعتماد، مراجعه و دفاع

در مورد مقوالت فلسفی هرگونه بحث و بررسی منبعد از همین رو هم، 

را بدون دخالت دادن ادعاهای دینی یی که نادرستی شان به اثبات رسیده، 

 .و صرفاً با مبنا قرار دادن دستاوردهای علمی و منطقی ادامه خواهیم داد
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 در مورد احتمال وجود االه  وده ترافزهای  بررسی 
 

 

 نتیجۀ به دست آمده به اعتبار خود باقی است( یک

مقایسه آیات قرآن با دستاوردهای علمی و ارزیابیهای منطقی دیدیم که 

نه فقط  خلقت جهاناطالعات موجود در قرآن در مورد  نشان میدهد که

عینی موجود به  با دستاوردهای علمی نمیخوانند، بلکه حتی با واقعیتهای

از اینجا این نتیجه  .اند از این رو، به تمامی نادرستهم کلی مغایر و 

 : حاصل میشود که

اطالع است به طور منطقی  وجود خالقی که از مخلوقات خود بی"

 ". ناممکن است

وجود خالقی که از مخلوقات مورد ادعای خود اطالع یا  به بیان دیگر،

 . نامحتمل و ناممکن استاطالع درستی ندارد، به کلی 

  :این نتیجه گیریدیدیم که  

  ،است و مهم عاّ  -

 . است باقیدر همه حال به قوت خود  هم -

 

در قرآن به قدری جدی و  بحثورد ائص مکه این نق الزم به تکرار نیست

نه قابل فراموشی و  ،و تکراری با هیچ توجیه که ندغیرقابل چشم پوشی ا

به فرض محال روزی کسی  اگرعنی که حتی بدین م. نه قابل جبران اند

قرآن صحت تام  و تمام کند که اینهمه ادعاهای ساختگی در مورد بثابت 

نادرستی ها و نقیصه ها در و این نوع صحت دارند، باز هم وجود این 

خالق خوانده میشوند، نه قابل " کالم هللا"معنی و مفهوم نظم و نثری که 
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موضوعات و توضیحات ولو درست دیگر  و نه قابل جبران با ،فراموشی

 از این رو، .  ندا

ناممکن بودن احتمال وجود االهی "گیری در مورد  این نتیجه -

که اطالع درستی از مخلوقات مورد ادعایش ندارد، نه نیازی به 

 . تحقیق بیشتر و نه احتیاجی به یافتن تأییدیه های دیگر دارد

در ادامۀ این بحثها نیز  و رسیدهثبت به هم از این رو، این نتیجه گیری 

 .به قوت خود باقی خواهد ماند

 

 

 های بیشتر  برای ادامۀ بررسی ضرورتهای دیگر( دو

موضوع و  ،با این وجود، نویسنده متوجه است که در اینجا، مورد

گیری یی مطرح است که باور میلیاردها انسان خداباور، از آنجمله  نتیجه

را و دهها میلیون مسلمان جامعۀ ما ۀ خاکی صدها میلیون مسلمان این کر

از ، ولو اگر اینان صحت ادعای وجود خدای خالق را. زیر سؤال میبرد

، اند پذیرفته، یا اطالعاتش فاقد صحت اند است،اطالع بی مخلوقات خود 

فکر و ذکر خود را با فرض و ادعای وجود چنین خالقی  حتی و زندگی و

 . یکنندتطبیق داده و تنظیم کرده و م

که اکثراً بدون هیچ شرط و شروطی به  یانسانو صدها میلیون  دهها این

و زندگی و معیارهای  ،نه فقط این جهانوجود چنین الهی باور کرده اند، 

غیرمنطقی و ، ولی کالنشان را با این ادعاهای این جهانی  ارزشی

رای ناممکن، تطبیق داده اند، بلکه حتی با مراجعه به این ادعاها، ب

زندگی بعد از مرگشان خواب و خیال ساخته و تا پایان عمر با این 

 از سوئیاین بررسی این است که . خیاالت به خواب رفته و بیدار میشوند

وجود خالقی که از مخلوقات خود "که را مندی منطقی نقانونتیجه و این 
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به طور منطقی ممکن نیست و این شامل هللا مورد  ،اطالع است بی

 ، تأکید میکند، ولی از سوی دیگر "قرآن هم میشود ادعای

رقبه و بیند این نتایجی را که شاید برای بسیاری غیرمت الزم می -

بیشتر توضیح بدهد و با نتایج  هرچه  ،غیرقابل قبول جلوه میکنند

 ،این ایمان آورندگان پذیرشقرآن مورد دیگر بررسیهای دیگر در متون 

 . کندبمقابله 

به قرآن و ارزیابی علمی و منطقی  ات عدیدهیند تا با مراجعالزم می ب -

و مدارک در مورد احتمال یا عدم  دالئلآیات و محتوای آنها، سایر 

و از طریق کند و  ،احتمال وجود هللا خالق مورد ادعا را استخراج بکند

 بررسیو با نتایج ی را استخراج کرده نتایج جدید این آیات، کاو در 

 . ایسه بکشدبه مق آغازین

احتمال وجود یا عدم وجود هللا خالق مورد ادعا به الزم می بیند تا  -

 ،به بحث بکشد عدیده ای دالئلعنوان مبدأ و منشأ هستی و خلقت را با 

در مورد ، برای ایمان آورندگان به این ادعاهای دینیاز این طریق، نه  تا

منابعی که این دین و  بماند، و نه، شبهه ای باقی نتایج وصحت این نتیجه 

را در بازار دینی به فروش میرسانند، فرصت آنرا پیدا بکنند تا از  ادیان

طریق مراجعه به موردی از موارد، کل موضوع و نتیجه گیری علمی و 

 . منطقی معتبر فوق را لوث کرده و زیر سؤال ببرند

*** 

 

نادرست و  این فکر میلیونیبسیاری از این توده های دیدیم که در ضمن، 

 غیرمنطقی را با خود حمل میکنند که انگار برای رد ادعای وجود هللا

به  البته کهاین فکر . ارائه شود و عدیده ای بیشتر دالئلباید  مورد ادعا

یک خطا و اشتباه حتی بزرگ چرا که  خودی خود غیرمنطقی است،

 را زیر سؤال نبرد، انسانممکن است صحت تمامی دانش و دانائی یک 
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 خالقی هم برای رد وجود هللا ولو بسیار جزئییک خطای اما بر عکس، 

کفایت ، مطلق و غیرقابل اشتباه و فراموشی استدانای که بنا به ادعا، 

 . میکند

 

گام به گام یاد  ،به طور معمولانسان که  این تفاوت از آنجا ناشی میشود

ازمند هرگز به دانش و دانائی مطلق نمیرسد و همیشه نی. میگیرد

با یک پایش پله های دانش و دانائی را طی . یادگیریهای جدید تر است

میکند، در حالی که پای دیگرش در جائی از باطالق جهالت و نادانی 

تکمیل یادگیری هایش و و تغییر  ،در جریان یادگیریانسان . گیر است

از طریق خطا  اشیادگیری و اعتالی یادگیری اساساً . دندچار خطا میشو

مطلق  ،در ضمن، دانستنی های انسان. و اصالح خطاهایش پیش میرود

و قطعی نیستند و میتوانند، برخی به سبب فراموشی و برخی به سبب 

هم از این رو هم . نقص دانش و دانائی نسبی اش، به راه خطا بروند

 : کههست 

و اساساً خطاکاری در طبیعت انسان  ،انسان میتواند و باید خطا بکند -

 . اردجا د

. استو حاکم  عالماما، بر اساس آیات قرآن، بر همه چیز  هللا خالق

این است . علمش قطعی است و بر خالف انسان، دچار اشتباه هم نمیشود

که جهان موجودی که االه قرآن ادعای خلقتش را دارد، اینهمه پیچیده، 

دچار خطا ممکن است بدیهی است که خدائی که . منظم و منطقی است

، نمی تواند باشندو کارها و اعمالش به تمامی منطقی و قانونمند ن شودب

  .کرده باشدچنین جهانی را خلق 

هیچ خطا و  نباید این است که در کالم و عمل االه مدعی خلقت جهان

پیش . یا تضاد و تعارضی ثبت بشود هیچ اشتباهنباید . اشتباهی پیش بیاید

ادعای خالق بودن چنین اره، بیاید و ثبت بشود، ولو جزئی و ولو یکب
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به  استدالل این. ادعای وجودش نفی میشود .االهی زیر سؤال میرود

االه قرآن نیز می پذیرد که وجود خطا در  قدری بدیهی است که حتی

 :کالمش نشان میدهد که این کالم و کتاب از آن وی نیست

 

انديشند؟ چنانچه از سوى غير خدا بود،  آيا به قرآن نمى" -

سورۀ النساء، آیۀ »يافتند در آن اختالف بسيارى مى قطعاً 

41»"217 

آن آیه از آن هللا خالق  ،بدین معنی اگر در آیه ای خطا و اشتباهی باشد

بر این اساس، بخش بزرگی از آیات قرآن از آن . نازل کنندۀ قرآن نیست

این به چه معنی است، جز آنکه قرآن از آن هللا خالق . هللا خالق نیستند

بی اساس است و ربطی و هر ادعائی که در مورد وی انجام شده  نیست

 . به وجود یا عدم وجود هللا خالق ندارد

ارائۀ برای رد ادعای وجود االه این فکر که که میرساند  نیز اینهمه

، و حتی به تمامی نادرستالزم است، فکر و انتظاری بیشتری خطاهای 

ست که باید دانا و توانای به معنی ناقص و ناتوان فرض کردن االهی ا

 .مطلق باشد

*** 

 

در فقط یک اشتباه یا خطای ولو کوچک که  همه همچنین نشان میدهداین 

برای رد ادعای وجود وی جهان و انسان،  خلقتخالق از نظر  کالم االه

 به بیان دیگر، . کفایت میکند

                                                           
217

ْند  َغْیر   ۗ   أَفاََل یَتََدبَُّروَن اْلقُْرآنَ  ْن ع   النساء﴾ ۶۰﴿ هللاَّ  لََوَجُدوا ف یه  اْخت اَلفًا َكث یًرا َولَْو َكاَن م 
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ثبوت فقط یک خطای ولو کوچک در بیان و کالم االه خالق در مورد  -

با این وجود، و  کافی استبرای رد ادعای وی قت جهان و انسان، خل

 . نیست ویدر حرف و عمل  های دیگرخطااثبات نیازی به  هیچ

 

میلیونی که با هزاران گفتار و نوشتار توده های که فزود باید ادر ضمن، 

کشیده شده اند، برای  به بند" ز گهواره تا به گور"تبلیغاتی و دروغین 

و دلیل و  ،ی از اطالعاتباید در برابر تل   ی سنتیین بندهارهائی از ا

این یکی از  شاید قرار بگیرند تا. بگیرندقرار روشن و صریح منطق 

جمعی و تعدادی از این به منطقی و عقالنی از سوی  دالئلهزاران 

درک و فهم بشود و راه را برای رهائی شان از این  ده شده ها،یکش بند

 . تاریخی هموارسازد استثمار و استحمار

 و تکراری، با دالئل فراوان که کسانی با رو در رو قرار گرفتنشاید 

 . باز بکنندق انکار شده ی از حقائچشمان خود را به روی حقیقت

از یکی از این بتوانند کسانی از این توده های میلیونی که جمعی و شاید 

 . قایق موجود را ببینندقسمتی از ح ،مختلفزوایای 

 . اید که بیدار شوندش

 و جوامع این ملتهافرهنگی زودتر از آنچه تاریخ اضمحالل که شاید 

د، بخوررقم " استعمارنو جهانی و بنیادگرائی داخلی" و سیطرۀ تحت ستم

 .  بیدار بشونداز این خواب سنگین هزاره ها 

 

رفع شبهه تها و همچنین برای فراهم آوردن این فرصاین است که برای 

برای رد وجود هللا به  مثالا اند که  باور نادرستنی که دچار این از کسا

با صرفاً به این بزرگی را خالق نمیتوان یا مثالً عدیده نیاز است،  دالئل

که نتیجۀ به دست آمده از  هیچ منعی نمی بیند، خطا رد کرد یا چند یک

 ،بحثهای پیشین در مورد عدم احتمال وجود االه خالق مورد ادعا را
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قرار و تأیید  بررسیمورد  دیگر قرآن با مراجعه به آیاتو کبار دیگر ی

 . بدهد

ناممکن بودن وجود هللا خالق فاقد "هیچ ایرادی نمی بیند که نتیجه گیری 

را با نتیجه گیریهای حاصل از مقایسۀ  "دانش و دانائی از مخلوقاتش

لق مقابله خا الهابود و نبود یک چنین محتوای آیات دیگر قرآن در مورد 

مطرح مواردی را که آنرا تأیید یا تکذیب میکنند  بکند و به تکرار،

 . سازدب

به خاطر را  در آیات آسمانی االه قرآن وکند و کاتا بیند  نمیهیچ ایرادی 

که عادت کرده اند به جای کلمۀ مار به عکس  مردمیبه بیشتر دسترسی 

چنین عمل یک که  چرا بیند، نمیایرادی . ادامه دهد، بیاویزندمار 

عدم احتمال وجود االه "تواند نتیجه گیری اولیه در مورد شاید بتکراری، 

 . بکندو قابل درک و فهم بیشتر تعمیق  هرچه را " مورد معرفی قرآن

 

 با وجود این نتیجه گیریمی بیند، اما نباید فراموش کرد که ن ایرادی

ز جهان و انسان در مورد نامحتمل بودن االهی که اطالعاتش ا اولیه

. نداالزم ضروری و نه نه  های افزوده یک چنین بررسیدرست نیستند، 

نتایج علمی و منطقی دستاوردهائی پایدار اند و چرا که  الزم نیستند،

و راه و روشی که به رد احتمال وجود چنینی الهی منجر شده اند،  دالئل

 و ار و تجربه اندایج علمی قابل تکرنتچرا که . علمی اندهم منطقی و هم 

بشود، صحت خود انجام  هر کسی جا و به دست هر تجربۀ علمی در هر

اگر نتیجه میشود که آب در کنار دریا به طور مثال . درا به اثبات میرسان

درجه حرارت میجوشد، این نتیجه را میتوان در هر جای دیگر  311در 

به دست هر میتوان  .وردآ این کرۀ خاکی به آزمایش گذاشت و به دست

 . آزمایش کرد و به همان نتیجه هم رسیدکسی 
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در هر جای این جهان میتواند همین راه و  یهر کسدر این مورد نیز، 

ای  و به همان نتیجه بگذاردروش علمی را در این مورد خاص به اجرا 

 . برسد که ما رسیده ایم

 

 چ منعی برای تکرار این بررسیبا این وجود، هیتکرار میکند که 

در بین آیات دیگر بیشتر بررسی بیند، چرا که امیدوار است که  نمی

و مورد  موضوعو  کند تا کتاب دینی خود،بکمک  دیگرانتواند به بقرآن 

منطق زیر ذره بین  شاز زوایای مختلفچنین االهی را  احتمال بود و نبود

نتایجی  بهخود از طریق بررسیهای  تا .قرار بدهندو خرد بشری خود 

به سبب . شان را نداشتند رسیدنکه در غیر اینصورت شانس ند برس

 انبه سبب گناه بودنش. از دیدن شان عاجز بودندممنوع و تابو بودنشان 

 .از کنارشان رد میشدند

 

منعی برای ادامۀ بررسی های با وجود عدم ضرورت، این است که 

 ،دعابیشتر در بین آیات قرآن برای تعیین احتمال االه خالق مورد ا

از یک چند سویه  های گیری و نتیجه اتتحقیقبه خصوص که بیند،  نمی

به وسیلۀ توده های استحمار شده ممکن است حساس موضوع چنین 

در مقابله با تعلیمات تاریخی  د و به طریقینشوبدرک و فهم بیشتری 

شانس آنرا ها  که یکی از این بررسی شاید .قرار بگیرنددین مدعیان 

ز گهواره تا "راه رهائی این انسانها از تلقینات و تهدیدات تا  داشته باشد

راه رهائی از د نبتوا شاید. هموار سازند را یاستحمارگران دین" به گور

عجین شده و در  ما ۀدلیل و منطقی را که با فرهنگ جامع دونب هایباور

به روی بسیاری باز  پوست و گوشت، و ذهن و باور ذهنی ما حک شده،

 . دننکب

*** 
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ی به البته واقف است که این رهائی از این بند و بستهای فرهنگی و دین

 هایچرا که این تلقینات تاریخی و باور ،این آسانیها اتفاق نمی افتد

این جامعۀ این مردم ملقب به مسلمان و جان و دل  فرهنگی تا به جائی در

نیدن و ه شرسوخ کرده که اکثریت عظیمی نه قادر ب ،به اسالمیمعروف 

در مورد ارزیابی  گیریهای ولو منطقی و علمی خواندن بحثها و نتیجه

، و نه حتی اگر در جریان چنین بحث و ندان هستشباورهای دینی 

فکر و گردش ، خود را قادر به داخل شدن به جریان گرفتندفحصی قرار 

اندیشه در حول و حوش این موضوعات دینی ممنوع و غیرقابل بحث 

 . ابندی می

یاد  اوان کودکیاز همان  انسانهاکه  می آئیمما از فرهنگی دیدیم که 

اندیشیدن در مورد بود و نبود هللا را در درون کردن و میگیرند که فکر 

به اصطالح شیطانی به  و حتی اگر چنین فکر ،خود به دار بکشند

مغز از خود ذهنی  هایو مجازات را با تنبیه بدنی آنرامغزشان راه یافت، 

 . اندیشه شان بیرون برانندو 

و دل و  ،برای رهائی از این مطلقیتی که بر مغزانگار که با این وجود، 

تکراری این کردن طرح مهیچ راهی جز  ،حکم میراندبسیاری روان 

با این اندیشه های  توده هاموضوعات ممنوعه و رودر رو قرار دادن 

 .نیست ممنوع

 

دالئل منطقی در مورد  یرش فقط یکی ازبه طور منطقی پذ( سه

 بود و نبود هر چیزی کفایت میکند 

مطرح کردن دالئل فراوان از یک  که از نظر منطقی باید کردتوجه 

مورد و موضوع، به این معنی نیست که باید صحت همۀ این دالئل را 

بدیهی . پذیرفت و بعد از آن، نتیجۀ مورد نظر را مورد پذیرش قرار داد
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، ارائه شده لیلدیک یا چند در ا عدم منطق کافی وجود نقصان ی است که

از صحت بقیۀ دالئل و نه از نه  را بی اعتبار میسازد، ولی لئآن دالخود 

 . میکاهددیگر بررسیهای اعتبار نتایج حاصله از 

 

ارائۀ دالئل عدیده برای اثبات یا رد یک مورد و موضوع این است که 

این دالئل را پذیرفت، یا همه را  یا باید همۀبه این معنی نیست که معین 

پذیرش  دلیلی، این بلکه به این معنی است که تأیید صحت هر. رد کرد

 از این رو، . نتایج آنرا به دنبال می آورد و بر عکس

وقتی دالئل فراوانی برای رد یا اثبات نظری ارائه میشود، قبول  -

 . برای نیل به مقصود است کافی و وافیصحت فقط یکی از آنها 

عدیده ای در مورد وجود یک سیب در روی  دالئلبرای نمونه، اگر ما 

وجود سیب در روی میز فقط  یا رد برای پذیرش. ارائه بدهیم یمیز

  .علمی و منطقی ارائه شده کفایت میکند دالئلاز  یکیصحت 

ل ئدال اکثریت عدم پذیرشدالئل دیگر و حتی  عدم پذیرشبدین معنی، 

وجود سیب مورد نظری را که به مورد و موضوع، ارائه شده در همان 

 . نفی نمیکند، وسیلۀ یک دلیل کافی تأیید شده

علیه وجود  دیگر دالئلکه  پیدا میکنداین رابطه البته تا زمانی صحت 

 به طور علمی و منطقی را سیب مورد نظر عدم وجودو ارائه نشدهسیب 

ی وجود و برخی ی که برخدالئلدر این صورت، بین . کرده اندن ثابت

عدم وجود سیب مورد نظر را اثبات میکنند، تضادی حاصل میشود که 

 شان کرد و حل و فصل ،های علمی و منطقیروش تکرارباید از طریق 

علمی و نهائی  مورد نظر به اثباتمورد بود یا نبود سیب نهایت در در 

 .منطقی دست یافت

*** 
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نبود هللا مدعی خلقت نیز و رابطه در مورد موضوع مورد بحث بود  این

فقدان اطالع هللا خالق از مخلوقاتش و حتی دیدیم که . صدق میکند

دلیلی است بر اینکه این ، در این موارد نادرست بودن حرفها و آیاتش

االه مورد بحث بر خالف ادعاهایش این موجودات را خلق نکرده یا 

این کتاب  حاال اگر بررسی های دیگر در .اصالً وجود خارجی ندارد

آسمانی نشان بدهند که یک چنین االهی نمیتواند وجود داشته باشد، در 

 . تأیید شده اند هم دیگری دالئلآنصورت میگوئیم که این یک دلیل با 

را تأیید نکنند هم،  یهاز دلیل اول حاصل بعدی نتیجه گیری دالئلاما اگر 

ماند، چرا که باقی می. به صحت خود باقی میماندخود آن نتیجۀ اولیه 

قدر بزرگ  هرچه ، ولو برای رد احتمال وجود هللا خالق مورد ادعا نیز

بدین معنی، . کفایت میکند علمی و منطقی دلیل یکوجود فقط و توانمند، 

در مورد عدم احتمال چنین علمی و منطقی صرف قبول یک دلیل 

 . معنی عدم وجود وی استبه  ،موجودی

 

 

هستی و فلسفۀ " تداومالزمۀ اله بررسی بود و نبود ا (چهار

 است " خلقتمنشأ 

برای آن نگارش در اساس الزم با یادآوری مجدد است که این کتاب 

در مورد نیافته تا در مورد بود و نبود االه مورد ادعا تحقیق کرده و 

کند و کاو  ،بررسیاین هدف اصلی . به نتیجه برسداثبات بود و نبود وی 

 هدفبرای رسیدن به این . است" و منشأ خلقتهستی  ۀفلسف"در مقولۀ 

ست که تعیین صحت یا عدم صحت ادعاهای دینی در مورد نهائی هم ه

، "هستی و منشأ هستیبه عنوان  االه مورد ادعاوجود و احتمال وجود "

 . گرفته استضرورت پیدا کرده و در مرکز این بحث و کتاب قرار 
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تعیین صحت ادعای  قرآن تنها منبع بررسیهای ناظر بر( پنج

 االه است وجود

، قرآن را به عنوان تنها منبع و مبنای همۀ بررسیاین که باید اضافه کرد 

بررسیهای ناظر بر تعیین صحت ادعای بود و نبود االه مورد ادعا 

انتخاب قرآن برای یک چنین . برگزیده و مورد استفاده قرار داده است

انتخابی درست  ،نبود هللا مورد ادعا کند و کاو تعیین کننده در مورد بود و

 . ممکن است تنها انتخاب درست و منطقیو حتی 

قرآن تنها . دینی اسالم است ه ایپای و تنها کتاب کتاب ،چرا که قرآن

از  همۀ مسلمانان و همۀ مذاهب و فرق اسالمیکتابی است که به ادعای 

 . تاس هللاسوی هللا خالق نازل شده و در واقع کالم مستقیم 

تنها کتاب مورد قبول همۀ حداقل از نظر نظم و نثر به جز این، قرآن 

بدین معنی که حتی اگر مذاهب و فرقه های مختلف . مسلمانان است

باشند، در اینکه این   هم همعقیدهو روایات  احادیثاسالمی در تبعیت از 

است یا نه،  رسولیا آن حدیث، روایت و نقل قول صحت دارد و از آن 

اینان از این نظر، در بسیاری . دارندعمیقی وجود  هایالف نظراخت

مسائل و موضوعات شرعی و مذهبی، نظریات مشترکی را قسمت 

هم صادق  و مذهبی همین چندگانگی در مورد رهبران دینی. نمیکنند

اینها هرکدام به رهبر و رهبران دینی معینی ایمان دارند و آنان را . است

 . ن و بقیه را گمراهان  این راه معرفی میکنندشا برگزیدۀ هللا خالق

 

تفسیرات مفسران و متکلمان اسالمی و همچنین درک و فهم  اما حتی اگر

قرآن و آیاتش با همدیگر بسیار محتوای مذاهب و فرقه های اسالمی از 

مشترک و  نظم و نثر، کتاب قرآن همه مسلمانان دارای هم ندباشمتفاوت 
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قرائت قرآن غیردینی"م کتاب در جلد دو. یکسانی است
218

محقق ایرانی " 

توضیح داده شده که صحت هیچکدام از کتابهای پروفسور رضا آیرملو 

های قاهره، استانبول و تاشکند به عنوان نسخ  قرآنی که امروزه در موزه

اولیۀ کتاب قرآنی که در زمان خلیفه عثمان جلد شده به اثبات نرسیده 

ی مذاهب و تعبیرهاو اگر تفسیر است که  اما با این وجود، مهم. است

آیات این کتاب مورد توافق همه است و ، نهیمرا به کناری بفرقه ها 

 . اند یکی و یکسانکالم و نظم ، از نظر قرآن موجودموجود در همه نسخ 

 

، محتوای بدون تفسیر آیات قرآنبدین معنی میتوان فکر کرد که از زاویۀ 

. آیات یکسانی ایمان دارندنظم و نثر به  همۀ مسلمانان به یک کتاب و

همه این کتاب را کالم و نازل شده از سوی هللا خالق مورد ادعا فرض 

مختلف،  و تأویالت با وجود تفسیرات، میکنند، و هیچ مذهب و فرقه ای

 . صحت متون کتبی آنرا خدشه دار و مردود نمی شمارند

تنها مرجع مورد قبول از این رو نیز میتوان گفت که آیات قرآن، هم 

نهادهای  ۀقابل مراجعکتبی و هم تنها مرجع  ،مذاهب و فرقه های مختلف

 .آید به حساب می هم اسالمی

 

برای  "هللاکالم "از نظر پذیرفته شدنش به عنوان قران اما، تنها 

این کتاب در همان حال، حاوی ادعای وجود . بررسیهای ما مهم نیست

رفتار، و همچنین در مورد اعمال و وی دی بنیا االه واحد و توضیحات

نه فقط  ،در این کتابخالق مورد ادعا . ستی وی اخلقت مورد ادعا

ادعای وجود خودش را پیش میکشد، بلکه همچنین، هم در مورد ماهیت 

                                                           
218
 .پیشین. ک. ر 
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خلقت مورد ادعایش مطلب می آورد و هم از تصمیمات و رفتارهایش 

 . میدهد هائی به دست نمونه

هویت ماهیت، کتاب از نظر شناخت و قضاوت در مورد این این است که 

مرجع قابل  ،های مختلف و احتمال بود و نبود هللا مورد ادعا از جنبه

و در حقیقت، تنها و مهمترین منبع اسالمی قابل  است یرقیب تحقیق بی

مراجعه برای تعیین صحت یا عدم صحت ادعای وجود هللا خالق به 

 . ه حساب می آیدب "منشأ هستی و خلقت"عنوان 

 

 دالئلهم هست که برای یافتن ضرورتها و ویژگیها بر اساس این 

بیشتری در مورد صحت بود و نبود هللا مورد ادعا، در این بخش از 

محتوای قرآن و آیاتش را در مرکز کند و کار و صرفاً ، نیز کتاب

موضوعات و آیات مختلف در مورد وجود االه . خواهد دادبررسی قرار 

آیات و این و صحت علمی و منطقی  خواهد کشیدلق یکتا را به بحث خا

یک چنین . خواهد کردادعاهای ناظر بر هستی و خلقت را ارزیابی 

 :در قرآن میتواند نشان بدهد که همه جانبهبررسی 

ناممکن بودن احتمال وجود اللهی که "آیا نتایج پیشین در مورد  -

به صحت و قوت " ادعایش بی اطالع است از مخلوقات مورد

 منطقی خود باقی اند، یا، 

ل عدیده ئبر خالف این نتایج، محتوای آیات دیگر قرآن دال -

در دیگری ارائه داده و احتمال ناممکن وجود هللا مورد ادعا 

به ممکن تغییر میدهند؟از ناممکن را بررسی قبلی 
219
 

 د،ند باشهنمیخوا هرچه  ایج جدیدنتاست که مجدد  الزم به یادآوری

ناممکن بودن وجود اللهی که اطالعاتش "گیری پیشین در مورد  نتیجه

                                                           
219
هر دو دسته از  نزولتوجه داریم که تضاد و تعارض بین این دو دسته آیات، ادعای  

 .سوی هللا واحد و معین را زیر سؤال میبرد
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تا " از مخلوقات مورد ادعایش نادرست و مغایر علم و منطقی است

، به اعتبار خود باقی نشدهل دیگری بی اعتبار ئدال از طریقزمانی که 

 . د ماندنخواه
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خلقتمنشأ هستی و فلسفۀ 

 جلد یک

مقابلۀ دین، علم و فلسفه

 استاد ممنوع القلم
نوشتھ
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 فصل دو

احتمال در مورد سی های افزوده از برر حاصل نتایج 

 مورد ادعا وجود االه 

 

 

  هوجود اال کند و کاو همه جانبۀ آیات ناظر بر
 

 

 "راهنمای بشریت"قرآن همچون ( یک

از جنبه های مختلف تعیین احتمال وجود هللا کند و کاو در قرآن برای 

بسیاری از . برای هر محققی فرصتهای باارزشی عرضه میکند

. بخوانند" کتاب راهنمای بشریت"ی عادت دارند قرآن را متعصبان دین

های مورد نظر آنان به تمامی زیر سؤال باشد هم،  این ادعا اگر از جنبه

از نظر دسترسی محققین و خوانندگان این کتاب به حقایق دینی یی که با 

انکار و سانسور تمام از دید مسلمانان دور نگه داشته شده اند، صحت 

  .پیدا میکند

نیست و ممکن مکنون در قرآن به این سادگیها  حقایقاما دسترسی به این 

به وقتی که وضو میگیری و با " هدایت"این . شرط و شروطی الزم دارد

سالم و صلوات کتابی را که به الهی، آسمانی و مقدس بودنش ایمان 

داری، باز میکنی و هر آیه اش را بی هیچ بحث و ارزیابی می پذیری، 

سی و روی چشم میگذاری، نه تنها تحق ق پیدا نمیکند، بلکه حتی ومیبو

خوانی  همانند میلیونها و صدها میلیون مسلمانی که به هر بهانه ای قرآن

میکنند، ولی هیچ نمیگیرند، تو هم با ابن شیوۀ قرائت به جای هدایت، 
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نه فقط چیز جدیدی . غرق میشوی تبعیت شرعیبیش از پیش در باطالق 

و آیاتش نمی گیری، بلکه  با تکرار هر حرف، کالم و آیه ای که  از قرآن

معنی و مفهومش را بدون هرگونه درک و فهم و نقد و مقایسه و ارزیابی 

آلود جن و پری، و بهشت و جهنم  پذیری، بیش از پیش در دنیای وهم می

 . گم میشوی

 مورد بحث از قرآن، باید بتوانی از همان آغاز وکشف حقایق برای 

حداقل در طول دقایق و ساعات مطالعه و تحقیق، خود را از دنیای تقدس 

مانی باید این کتاب را از غالف تقدس آس. دینی برهانی هایو راز و رمز

و در روی میز  بیرون بکشیدنش نازل شو از سوی هللا خالق  بودن

باید خود را در آزمایشگاهی بیابی که . آزمایش و تحقیق قرار بدهی

باید بتوانی فارغ از هرگونه . منطق و خرد نداردجز علم و ابزاری 

به  ،در فکر و ذهنت باورهای چهارمیخ شدهدور از هر پیشداوری و 

این . دست بیابی نظم و کالم ،این آیات بدون تفسیر و تأویلمحتوای 

از نقد و . را با آن و آن را با این مقایسه بکنیو آیه حرف و حکم 

ود را از پیش فرضها و تلقینات دینی در مورد خ. ایرادگیری نهراسی

مقدسات برهانی و در شرایط یک محقق از نقد و بررسی  گزیدن  دوری

 .رها از پیشداوریها قرار بدهی

ناگهان خود را اگر چنین بکنی، اگر بتوانی چنین بکنی، در آنصورت، 

ناگهان می فهمی که . در شرایط درک و فهم این کتاب و آیاتش می یابی

تأویل و توضیح  ی این آیات نه احتیاجی به تفسیر،برای درک و فهم معان

و روحانی  ، فقیهمتکلم آن مفسر، یا داری و نه نیازمند دنباله روی از این

 .   هستی

ناگهان هر حرف و آیه ای به جای آنکه ترا به سجده و طلب مغفرت 

و  به فکر کردن. رهنمون شود، به پرسشهای جدیدی رهنمون میشود

 . جستجو کردن وامیدارد
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ه پیرایه و همانگونه که هستند ناگهان معانی آیات را بدون هرگون

نقائص آیات را آنگونه که وجود دارند کشف . فهمی و درک میکنی می

میکنی و همانند هر محقق اندیشمند و فیلسوفی که هر دریافتی را در بوتۀ 

. ثبت میکنی و نیها را می بی آزمایش علمی و منطقی می سنجد، نقص

خطاها را تشخیص میدهی و هر نقص و خطائی را هم زیر سؤال 

 .را در خود می یابی مقدسات دینی جرأت زیر سؤال بردن. میبری

 

 شانکه کالم هللا میخوانی را در بین آیاتی  اتو تعارض هاتضاد ،به آسانی

و غیرمنتظره، تو را در شرایط  جدیدکشف میکنی و این دریافتهای 

کشف . دیشیدن، سؤال کردن و توضیح دادن بیشتر و بیشتر قرار میدهدان

میکنی که هللا خالق این جهان پیچیده، منظم و منطقی، بر خالف انتظار 

بسیاری از کشف میکنی که . شده استفراموشی دچار  در آیات متعددی

پر از تضاد و تقدس  های ی پیچیده در زرورقحرفها و ادعاها این

، مبانی ایمانی ات زیر و اکتشافاتشف میکنی و با این ک. تعارض اند

 .زبر میشوند

ناگهان در می یابی که میتوانی سؤاالت جدیدتر مطرح بسازی، بدون 

ان مرتکب نشده ای که برای آنکه آنها را از ترس مجازات گناه

در گلو خفه  ،فشار می آورندثمار های تحت است شان به توده تحمیل

ولی وقتی از آیات نازله پاسخی نمیگیری، سؤال میکنی، . سازی

نه در کالم های معروف به تو میبری که پاسخ سؤاالت بی پاسخ  پی

 . آسمانی، بلکه در فکر و خرد تو نهفته است

این توئی که میتوانی بسنجی، به مقایسه . این تو هستی که باید پاسخ بدهی

دید تر نائل کشف های ج بکشی، منطقی را از غیرمنطقی جدا بکنی و به

 .شویب
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و هستی که میتوانی از اینهمه، درک و فهم جدید خلق بکنی، این ت

 . میتوانی خرد بسازی و توان آنرا داری که به قضاوت داده ها بنشینی

 

گام به گام سؤاالت جدیدی طرح . بدین ترتیب، گام به گام پیش میروی

تضادها و  .میکنی و هر سؤالی را هم با خرد و منطق خود پاسخ میدهی

. تعارضات، و منطقی و غیرمنطقی را کشف میکنی و به نقد میکشی

 راهنمائیناگهان در می یابی که بدین وسیله این توئی که خودت را 

. این تو هستی که هدایت و راهنمائی ات را به دست گرفته ای. میکنی

این مغز توانا و خرد بشری توست که . می نمائی این تو هستی که راه

 .مای تو و بشریت تو شده استراهن

 یاشرایطی و فقط با این شرط و شروط است که تو قرآن در یک چنین 

به . به راهنمای خود تبدیل میسازی رادینی گیر  تودههر کتاب و پیام 

کتاب برآمده از قعر  هر، چرا که نه این یا سازیتبدیل میراهنمای خود 

 ائیشکوف و رو به رویش در حالهوموسپین  انسان تاریخ، بلکه این تو

 . روئیده ایتاریخی  ترین شاخۀ تکامل بر نهائیهستی که 

 . را در نهان خود حمل میکنی و هدایت ،که خرد و منطقهستی این تو 

دانش اندوخته و مسلح به منطق و خرد بشری قرن هوشمند این تو انسان 

ارتباطات امروزی هستی که مشعل روشنگری را در پیشاپیش تاریخ 

 . تکامل تاریخی ات حمل میکنی

 تپی میبری که کافی است مشعل دل. پی میبری که مشعلی در دل داری

 . روشنی و روشنائی را به ارمغان میگیری. را روشن بکنی

ی، به درستی بکاوی و از طریق راه آنچه باقی میماند این است که بکاو

 . های درست علمی بکاویو روش

 . و روشها را در اختیارت قرار خواهند داداین راه علمی  علم و فلسفۀ
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 و کاو آیات قرآن  راه و روش کند( دو

آیات قرآن برای  افزودۀاین بخش از کتاب به کند و کاو و بررسی ( 5

این کند و کاو . تعیین احتمال وجود هللا مورد ادعا اختصاص یافته است

اظر بر احتمال اما، از همان آغاز نشان داده که موضوعاتی از قرآن که ن

بود و نبود هللا اند، نه به یکی و دو تا محدود میشوند و نه به این سادگیها 

این . موضوعات چشم پوشید ، از بقیۀمیشود با گزینش موردی از موارد

است که با وجود پافشاری تمام برای خالصه گوئی و خالصه نویسی، 

 نشدهع خالصه مورد و موضوچند  بهو حتی  ،یکی و دو بهاین بررسیها 

ناظر بر ادعای  موضوعات مختلف عدیده ای را در و ادعاهایو آیات 

 .  میگیرنددر بر  "منشأ هستی و خلقت"وجود االه به عنوان 

*** 

 

فراوانی با اتکاء به مقابله و  دالئلالزم به تکرار است که در این بحثها، 

و متون اجعه مورد مرآیات  این. مقایسۀ آیات مختلف قرآن مطرح شده اند

مستقیماً از قرآن برداشت شده و به همان معنی  ،ترجمه شدۀ آنها فارسی

 . در آیات االه نازل کنندۀ این آیات آمده است که و مفهومی اند

 تفسیر نویسنده یا ، تأویلتعبیر ، در نقل این معانی هیچگونهبدین معنی

 های قرآناز نهم به طور مستقیم از قرآن، آآنچه آمده  و، دخالت داده نشده

مترجمان پذیرفته شده در این کشور اسالمی،  ه شده به وسیلۀترجم

 عبیر،همچنین برای ممانعت از هرگونه سوء ت. برداشت و نقل شده اند

 . نیز در زیرنویس قید شده اندآیات متون عربی و اصلی 

 

آیات  و تأویل تعبیر ،که به طور منطقی، هرگونه تفسیر باید اضافه کرد

خود به طور ماهوی احادیثی که  دخالت دادنبا یا بدون  آنقر
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اند اختگیس
220
امری ساختگی و به معنی رد صحت قرآن و اعتبار االه  ،

 شانمفسران قرآن مدعی اند که با این کار . آیات استاین نازل کنندۀ 

و اعتراف  ،این اما. کالم هللا را ساده و قابل فهم و درک مردم میکنند

و قابل  ،این آیات روشن و صریحگویا مبنی بر اینکه  است صریحیاقدام 

این در حالی است که هللا مورد ادعا در آیات  .نیستند توده ها درک و فهم

آسمانی اش به کرات یادآوری کرده که این آیات را ساده و قابل فهم 

سورۀ  51آیۀ )های زمان نزول در مکه و حومه نازل کرده است  توده

سورۀ هود و  2و  3سورۀ القمر، آیات  01و  12، 22، 31مریم، آیۀ 

(سایر
221
به معنی رد از این رو، ادعای ساده و قابل فهم کردن آیات  ..

 آیات فراوان االه قرآن در مورد ساده، روشن و قابل درک و فهم بودن

 .است این آیات

صریح، ساده، "به نه تنها هللا خالق مورد ادعای قران در آیات فراوانی 

 ، بلکه همچنینبودن آیات خود اشاره کرده" و قابل فهم و درک آسان

مدعی است که وی این آیات را در حد و حدود درک و فهم توده های 

 52آیۀ ) سال پیش فرستاده است 3011عرب جامعۀ بدوی مکه و حومۀ  

اعتقاد  که بر این اساس، کسی. (سورۀ شوری و سایر 1سورۀ انعام، آیۀ 

خالق هللا  و  ،نازل شده القیخ ش از سوی هللاآیاتآن و قردارد به اینکه 

ی ها، نمیتواند علیه این ادعااستاد مراستگو و قابل اعتنازل کننده هم 

یا  ،بلند شده و کالم وی را نیازمند تفسیر و تعبیر بیابداش  تکراری هللا

یی که به برای ساده و قابل درک و فهم کردن آیات کتاب آسمانی مثالً 

به خودش  اند، آیات االه خالق ساده و قابل درک و فهم خلق شدهبیان 

 بر این اساس، . اجازۀ دخالت، و تفسیر و توضیح بدهد

                                                           
220

لدین شفا، نشر نوشتۀ محقق ایرانی پروفسور شجاع ا" المسائل توضیح"به کتاب . ک. ر  

 .، پیشین"قرائت قرآن غیردینی"به جلد اول کتاب ؛ و همچنین فرزاد، اسپانیا
221
 .، پیشین”قرائت قرآن غیردینی”به جلد دوم کتاب . ک. ربرای اطالعات بیشتر  
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حداقل کسانی که به الهی و آسمانی بودن آیات قرآن باور دارند،  -

ناگزیر باید این آیات را همانگونه که هستند و به همان صورتی که 

 ،شوند یا نمیشوند  درک و فهم میو دهند،  یا نمی میدهندمعنی 

  .بپذیرند

 

 شبهۀ در این راستاست که این نویسنده برای دور ایستادن از هرگونه

و به  بحثهای ضد و نقیض بهو وارد نشدن مورد ادعا  دخالت در کالم هللا

مفسران و متکلمان ریز ودرشت دیروزی و امروزی، از  نرخ روز

ایج نت ، وو تفسیر دور ایستاده تأویل، تعبیرهرگونه هرگونه مراجعه به 

را مستقیماً از معانی فارسی آیات قرآن و مقایسه محتوای آنها استخراج و 

آیات مورد بحث را بدون آنکه تفسیر و تعبیر بشوند، به . نقل کرده است

شناخته میشوند، با " کالم هللا"همان معنی و محتوائی که به عنوان 

های علمی و فلسفی مقابله و مقایسه کرده و همدیگر و همچنین با دستاورد

 . هر موردی را نیز با رعایت حداکثر خالصه گوئی توضیح داده است

ن معنی یا با معانی متعارض و این است که اگر آیه ای هم بدو

منطقی نقل شده است، این خطا یا مغایرت و تعارض از آن اللهی  غیر

کرده استو نازل است که طبق ادعا آنرا به همان صورتش خلق 
222
 . 

*** 

 

آیه  1211سوره و بیش از  330 از قرآن کتابباید یادآوری کرد که 

این آیات اما، بدون هرگونه طبقه بندی موضوعی یا . تشکیل شده است

های مختلف پخش شده و در رابطه با همدیگر،  منطقی در سوره

                                                           
222
 پیشین 
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د و هائی را به وجود می آورند که در بسیاری موارد در تضا مجموعه

 . تعارض با همدیگر قرار میگیرند

البته این شکل کتابت آیات مشکالتی را برای درک و فهم موضوعات 

مدافعات نادرست برخی مختلف به وجود آورده است، این اما، بر خالف 

به معنی آن نیست که این مشکالت و تضاد متکلمان و متعصبان اسالمی، 

در جلد دوم به طور مثال . و تعارضات موجود ناشی از شکل کتابت اند

تعدادی از قصص قرآن بر  ،مورد بحث" قرائت قرآن غیر دینی"کتاب 

مورد مقایسه قرار " ترتیب نزولی"و " ترتیب کتابت"اساس هر دو 

این مسائل، همان اندازه که در ترتیب گرفته و نتیجۀ حاصل این شده که 

مسائل عنی بدین م. کتابت، در ترتیب نزولی آیات هم ظاهر میشوند

ماهوی آیات در قرآن، نه ناشی از شکل کتابت آیات، بلکه امری  موجود

  .نازله است

 کتابناشی از آنست که آیات تعارضات موجود مسائل و قسمتی از 

، بلکه به صورت مطلب نوشتاری اندیشیده شدهنه همچون هر  ،قرآن

 ضرورتهایاز  ناشیفی البداهۀ گفتارهای شفاهی ای از  مجموعه

مطالب دیدیم که برای نمونه، . است ای زمان خود نگارش یافته لحظه

که مرجع و منبع بسیاری از موضوعات و آیات قرآن ، عهد عتیق کتاب

از جائی شروع کرده و بر اساس تقدم زمانی یا را تشکیل میدهند، 

از همانرو، هم مطالب تکراری این . شده اندموضوعی به جائی ختم 

ایسه با قرآن محدودتر، و هم تعارضات و دوگانگی و کتابها در مقام مق

 . چندگانگی هایشان تا حدی تحت کنترل اند

 :کتابی است که. قرآن اما، هیچکدام از این مشخصات نوشتاری را ندارد

نه نظم زمانی، نه نظم مکانی و نه نظم موضوعی دارد -
223
 . 

                                                           
 

223
قرائت قرآن "به جلد اول . ک. در مورد نواقصات ساختاری قرآن و آیات نازله  ر  

 .، پیشن"غیردینی
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مختلف را در زمانهای  و یکسان معین اتموضوع نه فقط آیات ناظر بر

این آیات به همان سبب دچار  همچنین به نگارش در آورده، بلکه

ی شده استچشمگیر تعارضاتو  ات، اشتباهاتاختالف
224
 . 

 

به قدری زیاد اند که اسالمیان و  تعارضاتدوگانگیها و اختالفات، این 

اعتراف  آنهاشریعت سازان اسالمی هم مجبور شده اند باالخره به وجود 

آیات ناسخ و "تعداد فراوانی از این آیات را تحت عناوین بکنند و ناگزیر 

اند، طبقه بندی  ، یعنی آیاتی که مغایر و متعارض با همدیگر"منسوخ

 . بکنند

یاتی اعتراف کرده که آنازل کننده قرآن با نزول  االهالبته قبل از آنهم، 

ل قابل اعتماد و درک و به معنی قاب" )محکمات"برخی از آیات کتابش 

، ولی برخی دیگر (از حدس و گمان و بحث و تفسیر نیاز م، و بیفه

معنی، غیرقابل اعتماد، نیازمند حدس وگمان،  به معنی فاقد " )متشابهات"

اند( و مغایر بقیه
225
 . 

 

 قرآن مسائل عدیده درمشکالت ناشی از ( سه

. دننظم و نثر قرآن اما، فقط در این حد و حدود خالصه نمیشو تمشکال

این است که اینهمه آیاتی که به طور ماهوی دچار مسأله، ر دیگمشکل 

مربوط و نامربوط پخش شده و  های اند، در  سوره ضخطا و تعار ،سهو

. اندغایر هر کدام نیز حرفی میزنند که با حرف و بیان بقیه متفاوت و م

مشکل این است که یک چنین مجموعه ای از اینهمه آیات متعارض و 

جنبۀ  ،"کالم هللا"به عنوان همراه با هم رد آمده و  متشابه در کتابی گ

 .، یا تغییر و اصالح به خود گرفته استغیرقابل سهو و خطا
                                                           

224
 پیشین  
225
 .، پیشین123، ص2مکارم شیرازی، جلد " تفسیر نمونه"به . ک. ر 
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، بررسی در بین آیات قرآن و چندگانگی تعارضمسائل و همه این 

مشکل و را به حد کافی  آیات ناظر بر ادعای وجود هللا خالق افزودۀ

هم به تعداد موضوعات مورد  ،نینها همچگونگی چاین . میکنندطوالنی 

. میشوندو هم باعث گستردگی و توسعه دامنۀ این بحثها  می افزایندبحث 

بدین ترتیب، نواقص ساختاری قرآن، نه فقط حجم بررسی بود و نبود هللا 

مورد ادعا را از حد و حدودی که در نظر گرفته شده بود، فراتر بردند، 

ت این بخش افزودند که از ظرفیت بلکه حتی تا به جائی بر حجم صفحا

 . کتاب هم فراتر رفتیک 

مبنی بر اینکه میتوان تا حد ممکن  ۀ نویسندهپیش بینی اولیبدین ترتیب، 

ارزیابی مورد کننده در  به تعداد کمی از موضوعات بسیار مهم و تعیین

 . شدناممکن  اکتفا کرد نیزبود و نبود هللا مورد ادعا 

ود که میتوان نمونه هائی از آیات ناظر بر توصیف، پیش بینی اولیه این ب

توضیح و همچنین خصوصیات و تصمیمات هللا مورد ادعا را مورد 

به سایر آیات این کتاب بسط داد، نتیجه را و  ،قرار دادو بررسی بحث 

نه فقط دسته بندی و  و تعارضات ا در عمل معلوم شد که این نواقصام

سازند، بلکه همچنین بررسی رابطه  می برداری آیات را ناممکن نمونه

آیات متعارض و متناقض با همدیگر را نیز به ضرورت این تحقیق تبدیل 

  .میسازند
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به عنوان مرجع  "فلسفۀ وجود االه"جدید کتاب گزینش علل 

 در مورد احتمال وجود االه خالق مورد ادعا بررسیهای افزوده

 

 

بررسی افزودۀ "رای پیشبرد ب ویسندۀ این سطوردرست در زمانی که ن

 مسائل و مشکالت همهاینخود را در برابر  ،"وجود االه مورد ادعا

 یات و داده های متعارض و مختلف می یافت، کتابآ اینهمهو  ساختاری

های مختلف جوابگوی  این کتاب از جنبه. منتشر شد "فلسفۀ وجود االه"

مطرح  "در قرآن تر های افزوده بررسی"سؤاالتی بود که بسیاری از 

 . ساخته بودند

نشان داد که  تازه منتشر شده این کتابدر مطالعه و بررسی های بیشتر 

نگارش یافته که  و اسلوبهائی ها کتاب نیز بر اساس همان پرنسیپاین 

مبنا را بر نه فقط  ،این کتاب نیز. میکندکرده و کتاب حاضر دنبال 

 ارزیابی این بلکه همچنین، ه استارزیابی علمی و منطقی قرآن قرار داد

. است پیش نبردهوجود االه خالق مورد ادعا  رد  در مورد با پیشداوری را 

ود االه مورد و نببه موضوع بود جستجوی حقیقت راه در ، این کتاب نیز

ادعا رسیده و پاسخ به سؤاالت ناشی از این ادعا را الزمۀ پیشبرد تحقیق 

قیقاتی این کتاب نیز به موازات راه و روش تح. تشخیص داده استخود 

کار متدهای برگزیدۀ کتاب حاضر پیش رفته است و در پشت سر آن نیز 

 . قرار داردای  و مسئوالنهو تالش تحقیقاتی طوالنی 

 

این کتاب نیز سعی در ضمن، بررسی عمیق تر این کتاب نشان میدهد که 

ی را تا حد ه اهر نتیجو های ساده و اولیه قناعت نکند  به دادهکرده 

با آنکه تک تک بررسیها و بحثهای این کتاب نیز، . ممکن به عمق ببرد

اند،  تأکید کرده و مهر تأیید زدهبر نامحتمل بودن وجود االه مورد ادعا 
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قانع نشده و بررسیهایش نتایج آغازین اما با این وجود، این کتاب نیز به 

از جنبه ها و از طریق گذاشته تا سؤال بود و نبود االه خالق مورد ادعا 

و در مقایسه با همدیگر مورد بررسی قرار  بشوندمطرح  آیات مختلف

این کتاب نیز گذاشته تا راه بحثهای فلسفی در مورد تک تک . دنبگیر

از تعمیق فقط پس مقوالت مورد بحث، باز نگهداشته شود و نتایج حاصله 

  .گیری نهائی به ثبت برسد این بررسیها در جدول نتیجه

هر کدام از این موارد و نتایج به تنهائی برای اظهار نظر در با آنکه 

، ولی این کتاب مورد نامحتمل بودن ادعای وجود هللا خالق کفایت میکرده

در این مورد نیز به چند مورد و نتیجه گیری مشابه و تکراری اکتفا 

های بیشتر در موضوعات و مقوالت مربوطه  بررسیگذاشته تا نکرده و 

گذاشته تا کند و کاو در مقوالت و موضوعات مربوطه در . یابدرا ادامه 

. تا نیل به نتایج منطقی پیش برودهای مختلف مطرح شده در قرآن  زمینه

گذاشته تا هر نتیجۀ اولیه نه فقط با خود، بلکه همچنین با دستاوردهای 

 . علمی و ارزیابیهای فلسفی و منطقی دیگر مقابله و مقایسه شود

ین همان کاری است که ما نیز در رابطه با نتیجه گیری پیشین از نظر ا

ناممکن بودن وجود خالقی که از مخلوقات خود بی اطالع است، انجام 

 .دادیم

 

در ضمن، مطالعۀ این کتاب جدید نشان میدهد که تحقیق در این موارد 

نیز با همان مسائل و مشکالتی که در صفحات پیش قید شده، رو به رو 

این کتاب نیز به ناچار برای پیشبرد کار نویسندۀ بوده، به طوری که 

 ،این مشکالتردن گره های برای باز ک جدیدگام در هر اش،  تیتحقیقا

وی نیز تأیید میکند که با وجود این . است وقت وانرژی صرف کرده

مشکالت ساختاری در قرآن، مجبور شده موارد و موضوعات فراوانی 



219 

 

های این بخش از  بر حجم بحث نیزاین ار بدهد، و را مورد بحث قر

 . افزوده استکتاب 

*** 

 

این ویژگیهای مشترک، هم از این نظر که این کتاب نیز بر متدهای 

و علمی و منطقی مشابهی بنا شده، و هم نقل نتایج آن از نظر علمی 

تا  تصمیم گرفتنویسنده این  تاباعث شد قابل توجیه است، منطقی 

نتایج را به عنوان جدید  از نتایج و دستاوردهای این کتاب ای خالصه

  .نقل بکند "در آیات قرآن تر افزوده های بررسی"

 

 م و منطقو پیشرفت عل ،دانش و دانائی اساساً توسعۀ فراموش نکنیم که

محصول علم و دانش . است محصول کار و تالش همگانو امری عام 

پژوه  دانشدانشجو و  ای محقق،انسانه نسلهای فراوان از کار و تالش

 نه به معنی آغاز ،است و از همان رو نیز، هر کار تحقیقاتیفراوانی 

از نقطۀ صفر، مورد و موضوع مورد بحث  و مطالعه بررسیکردن 

دستاوردهای روی  بردستاوردهای جدید ساختن و پرداختن بلکه به معنی 

ی طوالنی و بی پایان یدر راه برداشتن قدم های جدید یا ،پیشینیانعلمی 

و مده انسانهای محقق و جستجوگر به وجود آ از سوی قبل از ایناست که 

هر که آمد عمارتی نو ساخت و "به معنی کار تحقیق . استطی شده 

برداشتن در پلکان گام به معنی . است" رفت منزل به دیگری پرداختن

و ساخته تا این مرحله اش را بلندی است که دیگران قبل از من و تو 

 . اند پرداخته

*** 
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خالصۀ بسیار در زیر  ی مشابهها بر اساس این گزینش بدین ترتیب،

از را مورد ادعا  همورد احتمال وجود االدر از نتایج حاصله  فشرده ای

کتاب  های این نتایج اما، به خاطر محدودیت. نقل میکندبحث کتاب مورد 

نه سببها، به طوری که  .میشوندنقل  به طور فهرست وار صرفاً  ،حاضر

و نه عناوین  میشوندگیریها توضیح داده  علل و چرائی این نتیجه

یک چنین . معرفی میشوندمراجعه و استناد  آیات موردمتون ها و  سوره

و از اعتبار  مشکلی ایجاد نمیکند البته که هیچخالصه و ساده نقل قول 

قید  همۀ این مواردند توان خوانندگان عالقمند می که، چرا آنها نمی کاهد

انتخاب  گیریها این نتیجه ی که به عنوان مبنا و مأخذکتاباین در نشده را 

 وردم در امور و موضوعاتبدهند و شده مورد مطالعه و بررسی قرار 

ناشی دالئل آیات و و همچنین  ،اطالعات بیشتری کسب کرده عالقه شان

 . ه بکنندعمطال را شده از آنها

نتایج فصل بعدی این کتاب فقط به ذکر خالصه ای از در این است که 

و  میکندو موضوع ادعای وجود االه خالق اکتفا در مورد  حاصله

مورد بحث مراجعه مأخذ آنها را به کتاب  عللو  حاصله توضیح نتایج

میدهد
226
 . 

*** 

 

نویسندۀ این  نیز اینجامطالعۀ عمیق تر این کتاب نشان میدهد که در این 

مورد ادعای وجود هللا  ه گام به آدرسهای مختلف قرآن درسطور گام ب

ه و به بحث کشید همقایسه کرد ه،گرفتپاسخ  ،هسؤال کرد خالق سر زده،

که از  ههر بار نیز به این نتیجه دست یافتوی نیز  با این وجود،. است
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 االه ، ادعای وجودنطق و خرد فلسفیم دستاوردهای علمی و  زاویۀ

 :رآنادعای ق خالق مورد

  .است علمی و منطقیو، نه قابل دفاع نه قابل اثبات  -

نه میتوان احتمال وجود هللا مورد ادعای قرآن را اثبات به بیان دیگر، 

ی را که این ادعا را مردود میشمارند، به طور دالئلمیتوان و نه کرد، 

 .  منطقی و علمی رد کرد

*** 

 

یتی دهیچ مرز و محدودیدیم که بررسیهای انجام یافته در این کتاب، 

با . است قائل نشدهادامۀ تحقیقات در مورد و موضوع مورد بحث برای 

این تحقیقت افزوده در نشان میدهد که مذکور مطالعۀ کتاب  ،این وجود

دید و در هر گام ج ،در سراسر این مسیر طوالنی بحث و بررسیقرآن، 

 : ه  ک منجر شدهاز تحقیقات انجام یافته در قرآن این نتیجه 

مشخصاتی که در خصوصیات و با مورد ادعا  وجود االه احتمال -

به این سببها و دالئل  به بیان دیگر، وشده به تمامی منتفی ،  قیدقرآن 

 که در زیر قید میشوند،

قرآن به طور علمی و منطقی به تمامی ناممکن و ممتنع  وجود االه -

 . است

 

واردی چند از این با این یادآوری، در زیر به طور اختصار به م

در کتاب مورد " بررسی افزوده تر در قرآن"گیریهای ناشی از  نتیجه

 .اشاره میکند" فلسفۀ وجود االه"بحث 
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 " فلسفۀ وجود االه"به نقل از کتاب نتایج حاصله 

 

از کتاب مورد مورد بحث  ۀمواردی چند از نتایج به دست آمددر زیر 

اند و ته بسیار خالصه الباین نتایج . را نقل میکند" االه فلسفۀ وجود"بحث 

عنوان  دالئلتوضیحات الزم در مورد ماهیت بحثها، نه  از همین رو،

 در بر ندارند،. دنرا در بر دار مورد مراجعهنام و عنوان آیات  نهشده و 

فراهم  یر، یکبار دیگر کتاب پرحجم دیگحاتین توضیانقل چرا که با 

ی در این نتیجه گیری پایان ، نهاما ک چنین بحث پرحجمیینقل  .میشد

فلسفۀ هستی و "و نه جائی برای ادامۀ بحثهای اساسی در مورد  ،میگنجید

را به  این نتایجنویسنده به اجبار  ،از این رو. باز میگذاشت "منشأ خلقت

 توضیحات بیشتر و عالقمندان به نقل میکند وبسیار خالصه طور 

و  ، نتیجه گیریهام و کیف این بررسیها، دالئلاز ک   تر افزوده هایآگاهی

فلسفۀ وجود " فوق الذکرهمچنین آیات مربوطه را به کتاب مورد بحث 

 . مراجعه میدهد "االه

 

همگی این بررسی این کتاب نشان میدهد که که  اضافه میکند

در قرآن، همان نتایجی را به دست داده و به ثبت  ی انجام شدهها بررسی

به دست  فصول پیشین این کتاباز طریق بررسی های سانند که قبالً میر

در حقیقت، این نتایج از نظر ماهوی جز تأیید و تأکید همان . نداآمده 

که از  ئیعدم احتمال وجود االه مورد ادعا"اولیه در مورد گیری  یجهنت

 . نیستند، "نداردمخلوقات خود اطالعات درستی 

فلسفۀ وجود "کتاب  فصول مختلف زیر ازنتایج الزم به یادآوری است که 

هر کدام از فصول این کتاب اما . و نقل شده استبرداشت " االه خالق

یک از فقط  و نهموارد متعددی از آیات قرآن را مورد بررسی قرار داده 

ای که در اینجا قید  به همان نتیجه فراوانی، بلکه به تعداد هیکبارطریق و 
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یجه ای که در زیر از هر فصل از از این رو، نتهم . رسیده است شده

داده میشود، نتایج متعددی در همان فصل را نمایندگی  کتاب موصوف

بسیار بیشتر در کتاب موصوف بدین معنی، تعداد دالئل ارائه شده . میکند

 . قید شده استزیر موردی است که در  1-2از 

*** 

 

  :که الزم به یادآوری است

 و هستی عدم وجود هر شیئی در موردمی و منطقی اوالً یک دلیل عل

دارای اعتبار  از آن نتیجه گیریدلیل و کفایت میکند و تا زمانی که این 

و بیشتری برای عدم  جدید ئلعلمی و فلسفی است، نیازی به ارائۀ دال

 . نیست وجود آن

که طبق ادعا  عدم وجود االه خالقیاین اصل در زمانی که موضوع دوماً 

مطرح است، به طور نظر مطلق و غیرقابل خطا و اشتباه است،  از هر

 . میکندصدق  تری مطلق

میخواهند  هرچه نتایج جدید  سوماً همانگونه که قبالً توضیح داده شده،

عدم احتمال وجود االه "نتیجۀ فصول پیشین این کتاب در مورد  باشند،

تا زمانی " خالقی که اطالعات درستی از مخلوقات مورد ادعایش ندارد

کماکان به اعتبار که با استفاده از همان راه و روش علمی ردۀ نشده، 

 . خود باقی است

حاصل از آن نیازی به  نتیجۀنه دالئل علمی و منطقی و  نهاز این رو، 

احتمال  ردمونقل نتایج بررسیهای افزوده تر به همین سبب  . تأیید دارند

موجود، بلکه معتبر نتیجۀ بیشتر  نه برای تأیید، بود و نبود االه خالق

 .انجام میگیردبرای تعمیق این نتیجه گیری در افکار عمومی بیشتر 
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مورد  احتمال وجود االه خالقعدم نتایج فصل به فصل در مورد 

 ادعا

 

 

 

یکفصل نتیجۀ *
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نیز برآنند " فلسفۀ وجود االه"ۀ کتاب بررسی ها و آیات مورد مراجعهمۀ 

قرآن هیچ اطالعی از این  هن میدهند که االنشا مکرربه طور و 

نشان میدهند که االه خالق مورد . هستیهائی که مدعی خلقتشان شده ندارد

نه تنها هیچ اطالعی از خلقت و مخلوقات مورد ادعای خود ندارد، ادعا 

، از کردهبلکه حتی آن اطالعاتی را هم که در کتاب آسمانی اش عرضه 

ی اند و حتی مغایر عینیات ،لمی و منطقیاساس نادرست و فاقد صحت ع

 . ارزیابی میشوند جزو اطالعات عمومیمعمولی و  که امروزه

و انسان نه فقط فاقد صحت اند، بلکه وی  آسمان ،اطالعات وی از زمین

حتی به موارد و موضوعاتی اشاره میکند که حتی در فیلمهای کارتونی 

فقط راست و بشقابی، و زمین مخلوق وی نه . بچه ها هم نقل نمیشوند

کهکشانهای مخلوق وی نه فقط جز چراغهائی برای روشنائی شبها 

نیستند، بلکه وی حتی ادعا میکند که خورشید مخلوق وی هر روزه از 

طی میکند  سوی دیگرشآنرا تا باالی شرق این زمین بشقابی در می آید، 

( ستشوالجرم برای ش)و وقتی هم به پایان این گردش روزانه رسید، 

 . چرا شور، کسی نمیداند. وارد دریای شوری میشود
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انسان مخلوق وی نیز از نطفۀ مردانه ای حاصل میشود که نه در جائی 

، پدراندر جائی از سینۀ  اش به بیان آیات نازلهاز لگن خاصره، بلکه 

سورۀ الطارق، ) قرار میگیرد، تولید می شود ریز تزئینی آنجا که سینه

 . (5-1آیۀ 

این موارد بهت انگیز در کتاب آسمانی این االه آسمانی مورد ادعا از 

با وجود چنین اطالعات نادرست و به نحو  وی اما،. فراوان است

آسمان  ،قالنی، ادعا میکند که خالق زمینغیرعواقعی و غیر باورنکردی 

نه  ،بدیهی است که به طور منطقی و عقالنی، هیچ خالقی. و انسان است

د و نه میتواند موجوداتی اطالع باش مخلوقات خود اینهمه بییتواند از م

بر این اساس هم هست که . الً و اساساً نمیشناسد خلق کرده باشدصرا که ا

 :که میشودحاصل از نو و به تکرار این نتیجه 

 مخلوقات مورد ادعای خود را هیچ نمی شناسد و  ،االه مورد ادعا

 د احتمال ناممکن هرش، همانناحتمال وجود نیز از همان رو

 از کم  و کیف صنایع مورد ادعایش بی خبر است،که  مدعی یی

 .منتفی استناممکن و به کلی 

 

 

دوفصل نتیجۀ *
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هللا قرآن، از سوئی خود را خالق یکتای همۀ هستیها معرفی میکند، ولی 

از سوی دیگر، آیاتی را که در رابطه با هویت، جنس، موجودیت، و 

کرده، به قدری با همدیگر متعارض اند که صحت این هستی خود نازل 

سؤال که چگونه اللهی که با اندام و رفتارهایش . ادعا را ناممکن میسازد
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و اندازۀ دانش حد  پائین تر از اش شبیه انسان، ولی با دانش و دانائی

انسانهای دانش آموختۀ امروزی، میتواند خالق جهانی چنین شگرف و 

 باشد؟ یقانونمند

 

و همچنین در آیاتی تنها هستی موجود است، ولی در آیات دیگری هم ا

 در آیاتی در همه هستیهای موجود وجود. است خالق هستیو هم  هستی

 های، آنهم انسانی، همانند هر انساندارد، در حالی که در آیات دیگری

   (عرش)در قصر  بر تختیدور از همه سرقبیله زمان نزول، 

 . ها به جهان و هستی حکم میراندو از آن باال باالمی نشیند  اش آسمانی

همچنین او در آیاتی خود را خالق، ناهمانند و متفاوت با هر موجود و 

خود در تخت  نشستنیگری از هستی دیگر معرفی میکند، ولی در آیات د

 مالقات، چشمانش، دیدن جهان با دستهایشاش، خلقت انسان با  حکومتی

انند اینها سخن به میان می دوش بردگانش و م بر سوار شدن وبندگانش 

 .آورد

ی ی یا غیرماد  االه مورد ادعا از نظر تعریف و توضیح ماد  در ضمن، 

رها از او در آیاتی خود را خالق  .خود نیز دچار تضاد و تعارض است

 نور میخواندت از ماهی  ه، ولی در آیات دیگری ماد   ماتریا و خصوصیات

آیه نازل  اش کاخ و محل سکونت و حکمرانین و در مورد زمان و مکا

از  زمان و (فضا) مکانو  ،هستی یی مادی است نورمیدانیم که . میکند

 . ه استماد  م عا  خصوصیات 

در آیاتی ادعا میکند که از رگ گردن به انسان مورد ادعا خالق  هاال

نزدیک تر است، در حالی که در آیات دیگری خود را ساکن قصری 

 . ع مکان و زمان استکه تابند معرفی میک
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خلق میشود،  همان آنرا بخواهد، در  هرچه او در آیاتی ادعا میکند که 

در حالی که در آیات دیگری نشان میدهد که نه فقط خلقت خواسته هایش 

به شرحی که  زمین و انسان ،مثل زمان خلقت آسمان)زمان است  مندنیاز

به درستی تحقق واسته هایش خ، بلکه حتی در موارد عدیده ای (گذشت

اینهمه نشان میدهد که بر خالف ادعاهای . نیافته یا اصالً تحقق نمی یابند

دیگر در این کتاب آسمانی، نظم خلقتی که هللا مدعی خلقت مطرح میکند 

. با اینهمه ناموفقیتهای تکراری اش به تمامی معیوب و زیر سؤال است

جهان قانونمند موجود به تمامی  با نظم ،اما نقل شده در قرآن این نظم

االهی که چنین نشان میدهد که  این نیز دلیلی از دالئلی است. مغایر است

 . نمیتواند خالق جهانی چنین منظم و قانونمند باشد

 

، اشدر مورد ذات و هستی االه مورد ادعا وجود این همه آیات متعارض 

که حتی از را  کننده ایمچنین صحت ادعانه فقط صحت همدیگر، بلکه ه

ناممکن ساخته و مردود است  نظر معرفی خود دچار بحران دوگانگی

 .دمیساز

در ذات و هویت االه خالق مورد ادعا در مورد از این موارد قابل بحث 

صحت وجود االهی با یک چنین به تکرار ند و همه فراوان اقرآن 

 .را زیر سؤال میبرند خصوصیات و ویژگیهاهویت، 
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معرفی کرده و و هدایت کننده رحیم  ، قرآن در آیاتی خود را رحمانهللا

ند، ولی در دادن خالفت زمین به وی معرفی میکخلقت انسان را برای 

نیرنگ زن ، زورگو، ظالمآیات دیگری در همان کتاب آسمانی، خود را 

 نامد و حتی این همه را دلیل حقانیت و می منحرف کننده حتی و قهار

 . دمعرفی میکن شوجود خودصحت 

ف  هاین همه از اال قرآن موجود دوگانه ای میسازد که یک رخش معر 

یی  ضدبشری، ولی رخ دیگرش، معرف موجودی رحمن و رحیم خالقی

است که نه برای خلقت، بلکه برای نابودی خلقت و مخلوقات خود 

 .میکوشد

تواند جهان دو رویه و دوگانه نمی به طور منطقی، یک چنین خالق

 .کرده باشدبه این نظم، منطق و پیچیدگی را خلق  یکدستی

 

 

چهارفصل نتیجۀ *
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یطۀ هللا خالق از سوئی ادعا میکند که همۀ موجودات جهان را در ح

حتی یک برگ هم به زمین نمی افتد " آیه اش، به بیان. کنترل خود دارد

ا این وجود، آیات ب". مگر آنکه هللا میداند و به افتادنش اجازه میدهد

مدعی خلقت در موارد نشان میدهند که هللا  کتابدیگری از همان 

داستان ابلیس که االه به عنوان . ندارد روی مخلوقاتش کنترلمتعددی 

بهترین خدمتگزارش از آتش خلق کرده، فقط یکی از نمونه های عدم 
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ت موفقیت خلقت و همچنین عدم کنترل االه مدعی خلقت بر روی مخلوقا

دعاگوئی به  انسان را برایوی در مورد دیگری . مورد ادعایش است

بر خالف خواستۀ  این موجود محبوب االهی همخود خلق میکند، ولی 

جن و فرشته خلق میکند تا او را بپرستند، . خالقش به راه دیگری میرود

نه فقط با آیات او . اش هم دست برنمیدارند ولی آنها از جاسوسی خانه

و  دنه اخلق نشداعتراف میکند که مخلوقاتش موافق میل اش  اشآسمانی 

کنترل کافی اعمال بر روی مخلوقاتش او در موارد متعددی نمیتواند 

بلکه حتی همانند هر سلطان و سرقبیلۀ دورۀ نزول برای جلوگیری  ،بکند

اش، راهی  به قصر آسمانی غیرقابل کنترل مخلوقاتز برخی از از تجاو

 . بان بیشتر و اقدامات امنیتی شدیدتر نمی یابدجز گماردن نگه

جالب آنکه وی حتی نمیتواند تیرهای بهتری برای نگهبانانش تدارک ببیند 

به خانه ! جلو تعرض دیگرانو بدینوسیله با تکنولوژی پیشرفته تری 

  .اش را بگیرد مسکونی

 

 ادعای االهداستان خلقت شش یا هشت روزه نمونۀ بارزی است بر اینکه 

در ، "بخواهد در همان آن خلق میکندکه هر چیزی را " در موردقرآن 

که آن نمیکنند که  اجنه ایداستان ابلیس، انسان و . عمل تحقق نمی یابد

خدا برای انجامشان خلق شان کرده، نشان می دهد  که ادعای آیه هائی 

خدا بر هر کاری "، یا "را بخواهد می آفریند هرچه خدا "به شرح 

 .  پیدا نمیکنندصحت در عمل ( 25سورۀ نور، آیۀ : نمونه)ت تواناس

را همانگونه که  هرچه نمیتواند بر خالف ادعایش االهی که بدین ترتیب 

کنترل مخلوق خود  و روی گردش جهانمیخواهد خلق بکند، یا الهی که 

 این نظم باو باشد کرده درستی ندارد، نمیتواند این جهان و هستی را خلق 

 .اداره بکند برگزیده
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هللا قرآن از سوئی آیه نازل میکند که نشانۀ الهی بودن آیاتش نبودن خطا 

، ولی از سوی دیگر معلوم میشود که (22سورۀ النساء، آیۀ ) در آنهاست

تعداد آیاتی که بدون هرگونه معنی و مفهوم اند، یا در تضاد و تعارض با 

در . اند نها یکی دو تا، بلکه بسیار پرشمارآیات دیگر قرار دارند، نه ت

انواع و اقسام خطاهای موجود در قرآن، این کتاب آسمانی را به واقع، 

از این رو، صحت . تبدیل کرده استاز تضاد و تعارض کتابی پر 

، شموجود در قرآن حتی بر اساس خود آیۀ این کتاب و االه" هللا کالم"

 . رد میشود

 

معنی، قابل  به معنی بی)از آیاتش را متشابهات  قرآن با آیاتی، بخشی

، ولی با آیات (21سورۀ الزمر، آیۀ ) (تفسیر، نامعلوم و غیرقابل اعتماد

به معنی روشن، قابل اعتماد، بدیهی )دیگری، تمامی آیاتش را محکمات 

سؤال فقط این نیست که . میخواند( 3-2سورۀ هود، آیات )  (و معلوم

اگر هللا صحت دارد، بلکه همچنین این است که  کدامیک از این حرفهای

از آن هللا خالق اند، پس باید  ی که بدون خطا و اشتباه اندآیات محکمات

هائی را که به ادعای خودش صحت ندارند به حساب چه کسی دیگری آن

 گذاشت؟ 

آیاتی در همین قرآن آسمانی ادعا میکنند  چگونه، سؤال که با این وجود

و کتابش  ،از آن هللا است، او غیرقابل خطا و اشتباه استکه تمامی قرآن 

 دخالت و تصرف محافظه میکند؟  هرگونه را هم از 
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اگر این آیاتی هم که صحت ندارند از آن هللا اند، وی سؤال این است که 

بر چه اساسی خود را غیرقابل خطا معرفی میکند، اما اگر این آیات به 

 فظت قرآن چگونه قابل توضیح است؟ وی تعلق ندارند، پس ادعای محا

میخواهد باشد، نتیجه جز این نیست که با این تعارضات و  هرچه پاسخ 

آیه و آیات، نه میتوان به صحت بقیۀ قرآن و نه  همهفقدان صحت در این 

 .ی وجود هللا خالق مورد ادعای آن باور کردهابه ادعا

 

 

شش فصل نتیجۀ*
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و زمان معرفی میکند، ولی  (فضا) از مکانخود را رها هللا در آیه هائی 

ادعاهای قبلی اش در مورد دسترسی اش به همه جا و در آیات دیگرش، 

همه کس را به فراموشی می سپارد و اظهار میکند که از کاخ و تخت 

برای . حکومتی خود در طبقۀ هفتم آسمان، زمین و جهان را اداره میکند

ا مأمور میکند و سپس بر اساس اداره هر کاری فرشته یا فرشتگانی ر

 . گزارشات فرشتگانش حکم صادر میکند

جالب است که فرشتگان مأمور وی فاصله کاخ هللا به زمین و از زمین 

 51111در  آیۀ دیگریسال و در  3111در  ای آیهبه کاخ هللا را در 

 :با این حساب، این سؤاالت پیش می آیند که. سال طی میکنند

که تا این اندازه بست  امیدبه کمک و دخالت اللهی چگونه میتوان  -3

قابل دسترس است و امور بندگانش را بر اساس گزارشات  دور و غیر

 طول میکشد که رفت و آمد و گزارش دادنشان هزاران سال فرشتگانش

 ؟ راست و ریس میکند
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چگونه هللا دوگانه و فراموشکاری که حتی ارقام ناظر بر فاصلۀ  -2

نه اش را هم مخلوط کرده و باال و پائین میگوید، میتواند زمانی به خا

 خالق جهانی به این نظم و پیچیدگی باشد؟

با وجود اینهمه تضاد و تعارض در کالم هللا و آیات معروف به  -1

از کجا که دیگر مورد تأیید شریعتسازانش هم هست، " ناسخ و منسوخ"

، حرف مدعی خلقت میتوان فهمید که کدامیک ازحرفهای متعارض هللا

ش کرد؟ و مورد نظر وی است و باید پذیرفت، یا نیست و باید رد  

 باالخره،

چگونه میتوان به ادعاهای هللا خالقی که اینهمه حرفهایش باال و  -0

 اند، باور کرد و ایمان آورد؟ اعتبار پائین، و حتی ناسخ و منسوخ و بی

 

 

هفتفصل نتیجۀ *
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استان خلقتش را بر امتحان این جهانی هللا خالق از سوئی تمامی د

بندگانش قرار میدهد، ولی از طرف دیگر، نشان میدهد که قبل از آنکه 

نتیجۀ این امتحان معلوم شود، شکنجه گاهی به ابعاد همۀ جهان ساخته و 

 . به آن نیز قول داده که اجاقش را با انسانها پر خواهد کرد

بیان نمیکند، چرا که آیات دیگر این همه اما، تمامی این کمدی الهی را 

، چرا توخالی است یحرفهاادعاها همین االه نشان میدهند که همۀ این 

 :که

 ،دارداطالع از اعمال آتی هر کس این ادعا که با وی اصالً و اساساً  اوالً 

هیچ نیازی به امتحان کردن ندارد، به خصوص که حتی اگر معلوم شود 
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، بلکه به گردن خود خالقی آنانبه عهدۀ نه  مخلوقاتشکه گناه خطاکاری 

 . را خطاکار خلق کرده است آناناست که 

صرفنظر هم  س عدم ضرورت امتحان کردنشنفاز در ثانی، حتی اگر 

 هیچ هایشبا این کاربر خالف ادعایش شود که وی معلوم می ،شود

او در حرف خود را عادل میخواند، ولی در . میکندنعدالتی را قسمت 

 انتقامگیر ،در مورد اینکه جبار آیه هایشو  یستهیچ عدالتی نع تابعمل 

 : برای نمونه در این رابطه .، بیشتر صحت پیدا میکنندحقه باز استو 

آیاتی نشان میدهند که هللا نه فقط شرایط مساوی برای این امتحان خلق  -

نکرده، بلکه حتی خودش هر کسی را خواست به راه راست میبرد، 

را هم می بندد  بقیهبه غیر از این، حتی چشم و گوش . بردنخواست نمی

که چی . "تا نبینند و نشنوند، و در نتیجه، گمراه شده و به راه کج بروند

 "بشود؟

به اتهام که بدون آنکه کاری کرده و گناهی مرتکب شده باشند،  -

 . تا ابد در شکنجه گاهش اسیر آمده و درد بکشند، یدروغین گناهکار

 

 

هشتفصل ۀ نتیج*
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هللا قرآن از سوئی مدعی خلقت این جهان پیچیده و در عین حال قانونمند 

و منطقی است، ولی از سوی دیگر، هم در کالم و ادعاهایش، و هم در 

 به عنوان خالقو ا .استاحکام، کارها و تصمیماتش به شدت غیرمنطقی 

دی، در مور. قائل نیستهیچ دلسوزی یی برای مخلوقات خود انسان، 

به انتقام مثالً طبق آیاتی و " به خاطر دستمالی شهری را به آتش میکشد"
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انسان  هرچه ها، پیران و  تری همۀ قبیله و تمامی زنان، بچهذبح ش

  .میسوزاند به آتش انتقام چند مجرمهم را بیگناه است 

از آن جمله،  ،قبیله تمامی اعضاء دیگر، یدردر موبر اساس آیاتی، 

عده جرم به خاطر نیز را  سالخورده نهای علیل، مریض و، انساها بچه

  .به سیل ویرانگر می سپاردای هایشان  قبیله از هم ای

همۀ  ،اشمخالفان در موردی، برای گرفتن انتقام از بنا به آیاتی هم 

و  دارواگیررا دچار بیماریهای  ی بیگناه یک شهر و کشورها بچه

 . عالج میکندنا

طبق آیات  قلب است که بی مورد ادعایش مخلوقاتنسبت به او به قدری 

به را  تعدادی باغبان زحمتکش های میوۀباغدر موردی حتی دیگری، 

وی را  نام شانریزی برداشت محصوالت در برنامهصرف آنکه 

میسوزاند و خاکستر  شان در شب قبل از برداشت محصولاند،  نبرده

 . میکند

 های نوع و بیعدالتی مظالمین چن ه برمدر قرآن، هقصه های االه آیات و 

خالق به مخلوقات مورد  و همچنین خشم غیرقابل کنترل این االه ای قبیله

یرقانونمند که غفاقد منطق و آیا موجودی چنین . داللت میکنند شادعای

ر هیچ منطق و اند و بو ظالمانه  یاتاحساس، ای تصمیماتش همه لحظه

و کرده  خلقان قانونمند و منطقی را ، میتواند این جهدلیلی بنا نمی شوند

 اداره بکند؟
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 ها جمعبندی داده

 

نمونه هائی از نتایج به دست آمده از بلکه فقط  ،نه همهموارد، ن ای

کتاب آسمانی و نازل شده از سوی االه در بررسی های بیشتر و عمیقتر 

اینها نه همۀ نقیصه ها، خطاها و تعارضات موجود در . مورد ادعاست

آیات قرآن را بیان میکنند، و نه همۀ موضوعات مورد بحث و نتایج  بین

 . را در بر میگیرند" فلسفۀ وجود االه"در کتاب موصوف حاصله شان 

با این وجود، این موارد و نتایج را به خاطر محدودیت حوصله و ظرفیت 

کافی و وافی به منظور تشخیص میدهد و  حاظر این بخش از کتاب

ین و سایر و آیات مورد بررسی را به مطالعۀ کتاب مورد عالقمندان به ا

 . فرامیخواند" خالق فلسفۀ وجود االه"بحث 

 

و  تضاد و تعارض، چه در کالم یا معنی ،می بینیم که، اینهمه نقص

که بر خالف این عریانی تمام نشان میدهند آیات، این حقیقت را به  مفهوم

به شکل خود خلق کرده، این انسان  م خود انسان راادعا که گویا االه با دَ 

به شکل را به شکل خود، آنهم خالق هللا  یاااله  ،است که خدازمان نزول 

در . نزول ساخته و پرداختۀ است دورۀزمان و مکان تاریخی  انسان

و  هاحقیقت این انسان زمان نزول است که در قرآن آمده، و در جا

 ۀآیه هائی هم به صورت بندااله خالق و در جائی و هائی به صورت  آیه

  .آنزمان معرفی شده استمورد تصور 

، هر انسان تعارضتضاد و و  ، دوگانگیاین همه نقائصهست،  هرچه 

ای در  رار در برابر سؤاالت تعیین کنندهصاحب عقل و منطق را به تک

پرسش ای قرار میدهد و این  مورد احتمال وجود یک چنین خالق چندگانه

 :د کهسازمی مطرحرا  تکراری
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 را پذیرفت که از مخلوقات خود  آیا میتوان وجود خالقی

ارائه  شاطالع است یا اطالعاتی را که از مخلوقات مورد ادعای بی

 نادرست و غیرواقعی اند؟ ،میدهد، به طور آشکار

 

  آیا میتوان وجود اللهی را پذیرفت که از سوئی خود را دانا و

بیان کرده، جز  هرچه وی دیگر، حکیم مطلق معرفی میکند، ولی از س

و برداشت نه چندان درست از علوم قدیمه و نادرست زمان نزول نبوده 

 ؟نیست

 

  آورد که بسیاری از حرفها و ایمان " هللا حکیمی"آیا میتوان به

ای می آورد  و هر از گاهی آیه ،هایش دچار تعارض و تضاد اند نوشته

للهی که یا شدیداً فراموشکار یا ش است؟ اا که مغایر با آیه و آیات پیشن

 دچار اختالل حواس است؟ حتی 

 

 و  ،را پذیرفت که هم در حرف و بیان خالقی آیا میتوان وجود اله

 عدالتو  منطقهم در احکام و تصمیماتش با مشکل فقدان 

 روست؟  هب رو

 

  را پذیرفت که از طرفی " هللا عادلی"آیا میتوان ادعای وجود

مخلوقاتش امتحان ترتیب میدهد، ولی از ل اعمابرای سنجش صحت 

چشم و گوششان . گ می اندازدطرف دیگر در برابر رستگاری آنان سن

 بندد تا نبینند، نشنوند و هدایت نشوند؟ را می

 

  ار ایمان آورد که خود را جب  " هللا رحمن و رحیمی"آیا میتوان به

قصص  ند؟  اللهی که درار میخواو انتقامجو و حتی باالترین مک  
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عدالتش به مثال . هایش، تر را هم به آتش خشک میسوزاند انتقامجوئی

نه از  ،!"به شوشتر زدند گردن مسگری -گنه کرد در بلخ آهنگری "

 روی رحم و رحمت است و نه با منطق و عدالت همخوانی دارد؟

 

نقائص، تعارضات و خطاهای سؤاالت فراوانی در مورد می بینیم که 

 یپاسخهر مطرح میشوند و  هللا مورد ادعاآیات ن و علمی و منطقی قرآ

جز به این نتیجه گیری منطقی ختم نمیشود  سؤاالتاین هر کدام از به 

  :که

 به  ی متعارضاحتمال وجود یک چنین موجودی با این ویژگیها

، کجا مانده که منظور از آن، اللهی استناممکن و ممتنع کلی 

و به این نظم، به این عی خلقت جهانی به این عظمت، باشد که مد

 . پیچیدگی و قانونمندی است

 

با ارائۀ این و اینگونه دالئل و نتیجه گیریهائی " فلسفۀ وجود االه"کتاب 

و به طور مستقیم از  ،و تعبیر رتفسی ههرگوندخالت دادن که همه بدون 

 : افزاید چنین میآیات قرآن نقل شده اند، 

ای و از طریق هر آیه ای به مورد و موضوع بود و  زاویه از هر -"

هر کدام از این موارد را مالک  نبود هللا مورد معرفی قرآن بنگریم و

که وجود چنین موجود  حاصل میشودبدهیم، الجرم این نتیجه قرار 

 خالقی،

 ،نه با عقل و منطق بشری ما سازگاری دارد و 

  د و با نظم سنجیده را به میتواند این جهان منطقی، قانونمننه

 . وجود آورده باشد
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افزوده و همه جانبه بر این اساس، نتیجۀ اینهمه بررسیها و کند و کاوها 

شدن خالصه قابل این یک جمله  ابنیز همه و  همهمه همانند  ،در قرآن

 :است

  هیچ احتمالی برای وجود یک چنین خالقی با شرایط و

 .وجود نداردخصوصیات مندرج در قرآن 

 به بیان دیگر، 

 با مشخصاتی که توضیح داده  ،وجود هللا مورد معرفی قرآن

  شده،

  ،ممکن و نه -

  ".نه محتمل است -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 خلقتمنشأ ھستی و فلسفۀ 
 

 

 جلد یک
  مقابلۀ دین، علم و فلسفھ

 
 

 

 

 :نویسنده
 

استاد ممنوع القلم
3 

 



 
 

 سومبخش 
 
 
 
 
 
 
 

عدم  در موردنتایج حاصلھ ل و توضیح تحلی
  مورد ادعا احتمال وجود االه خالق
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 فصل یک
 پرسش و پاسخ ناظر بر نتایج حاصلھ

 
 

بھ  ک یا رویھمرفتھ، نشان میدھند کھدیدیم کھ بحثھای پیشین، چھ تک ت
و تناقضات ز انواع و اقسام نقائص و نمونھ ادھھا مورد وجود خاطر 

 این کتابکھ ھرکدام بر ناممکن بودن االه مورد ادعای  موجود در قرآن
 داللت میکنند، 

 ی کھ بنا بھ ادعا و آیات وجود هللا مورد معرفی این کتاب احتمال
 بھ کلی ناممکن و بھ تمامی ممتنع است. نازل شده اند، ویاز سوی 

 
ح زیر در پی سؤاالتی را بھ شر ،اماھمھ جانبھ این نتیجھ گیری 

 آورد: می
 
 

آیا این نتیجھ گیری بھ معنی آنست کھ هللا مورد سؤال یک: 
 ؟ادعای قرآن وجود ندارد

 
 نھ و آری. :پاسخ  

 در واقع آنچھ نتیجھ شده:
 این  نیست کھ هللا مورد ادعای قرآن وجود ندارد، بلکھ: .۱
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برای وجود  ھیچ احتمالیمنطقی علمی و این است کھ بھ طور  .۲
 خالق معرفی شده در قرآن وجود ندارد. این االه 

بھ نظر برسد، ی متعارض جملۀ ،یک بندمقابلھ با  شاید در فوق دو بند
نتیجھ گیری منطقی یی کھ ما دنبال ھمچنین و  ،ولی از زاویۀ راه و روش

آنرا تکمیل حتی کرده و میکنیم، نھ فقط با آن متعارض نیست، بلکھ 
 میکند. این نیست جز آنکھ ما:

علمی، فلسفی و منطقی موجود،  وانیم بر اساس دستاوردھایمیت -
وجود هللا مورد ادعای قرآن را بھ اثبات  ناممکن بودناحتمال 

 رسانیده ایم، ولی، برسانیم، کھ
عدم  ،ھای علمی و منطقیو روش نمیتوانم با استفاده از این ابزار -

برای بودنش وجود  یآثار قابل ثبتھیچ وجود موجودی را کھ 
 . ثابت بکنیم، دندار

 
و خارج از  ادعائی ایمانیدر ضمن، گفتن اینکھ هللا وجود دارد یا ندارد، 

وجود هللا مورد ادعا" و  احتمالحوزۀ بحث ماست، در حالی کھ بررسی "
وجود چنین موجودی کھ مدعی خلقت جھان  احتمالاثبات ناممکن بودن 
 گیری منطقی و فلسفی است.  ھم ھست، یک نتیجھ

 تر این است کھ بگوئیم:  تدرسن رو نیز، از ھمی
 ،ندارد، بلکھدارد یا این بررسی نشان نمیدھد کھ هللا مفروضی وجود  -
 ناممکن و نامحتمل است. ی قرآن،وجود هللا مورد ادعانشان میدھد کھ  -
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یج فقط محدود بھ ادعای قرآن و اسالم اآیا این نتسؤال دو: 
و کتابھایشان را ھم در پرست خدا است یا ادعاھای سایر ادیان 

 بر میگیرد؟
 

 :از  بھ طور مستقیم و مشخص ،ھای مکرراین نتیجھ گیری پاسخ
شامل هللا مورد ادعای قرآن بیش از ھمھ و  ،شدهو نقل قرآن دریافت 

 . دنمیشو
فقط در حد و حدود این کتاب و دین  ھااین نتیجھ گیریاما با این وجود، 

مشابھ، بھ خصوص از آنجا  دالئلبھ سبب  محدود نمیماند، بلکھ ھمچنین
کھ بسیاری از این ادعاھا ریشھ در تورات و کتابھای عھد عتیق و جدید 

 دارند و از آن طریق دریافت و بیان شده اند، 
نامحتمل بودن وجود االه مورد معرفی قرآن، نامحتمل بودن االه  -

یھود و  ادیان یعنیدیگر، خالق معرفی شده در ادیان سامی 
 را نیز در بر میگیرد.  سیحیم

اسالم االه مورد ادعای  ،بر اساس آیات قرآنالزم بھ یادآوری است کھ 
در واقع، چھ اسالم یا  .ھمان االه مورد ستایش یھودیت و مسیحیت است

خدای مورد ادعای ھر دو نیستند و برای خود مستقلی  االهدارای مسحیت 
تمال این االه مورد ادعا در بین در نتیجھ، رد احرا می پرستند.  دین یھود

 کدام از ادیان سامی، بھ معنی رد احتمال االه مورد پرستش آندیگری ھر
 .ھم ھست ھا
 

قرآن"  فلسفۀ وجود االهدر ضمن، بحثھای جاری در کتاب ھمزمینھ "
در  مذکور ادیان تک خدائیااله ھای کھ یکی از ویژگیھای  میدھدنشان 
کھ خدایان شان سمبلھای مادی قابل  اساطیریادیان االھھ ھای  ی بابرابر
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محل و منشأ خدا یا فقدان تاریخ و آدرس مشخص است.  دسترسی بودند،
از روشن و خدایان اساطیری، مثل خدایان اساطیر یونان، بھ نوعی 

محل و منشأ االه ، در حالی کھ ندبودتوضیح قابل طریق اساطیر باقیمانده 
 . نھ روشن و نھ قابل توضیح اندخدائی  کادیان ت مورد ادعایھای االه و 

ه، نھ ، نھ خلق شدادیان، مثل االه مورد معرفی قرآنخدا یا االه خالق این 
و گذشتھ  شناسنامھ فاقد ھرگونھو در واقع،  زائیده شده و نھ پدید آمده؛

ھم  ئیناپیدا ابدنامعلوم آمده و تا  یازلگویا از االه مورد ادعا این است. 
ابد  زماننھ نھ زمان ازل و کھ  ند. این در حالی استماباقی خواھد 

دلیل و  ابدی و یازلو بقاء برای این پیدایش و نھ  داده شده اندتوضیح 
 . از ھمین رو نیز، ارائھ میشودمنطقی 

 شاملاین نتایج ناظر بر نامحتمل بودن االه مورد معرفی قرآن،  -
 شان االھھای و خدا، االه یا خدایان کھ ۲۳٥یادیان خداباورسایر 

از ازل بنا بھ ادعا،  اند ھم میشود. خدایانی کھفاقد شناسنامھ 
 .خواھند ماندماندگار نامعلومی ھم آمده و تا ابد نامعلومی 

 خدایانی کھ گذشتھ و تاریخ پیدایش مشخصی ندارند.
*** 

 
اسالمیان نیز میخوانیم کھ  ۲۳٦"فلسفۀ وجود االه"مورد بحث در کتاب 

ھر خدائی، برھان " ایمان آورندگان بھ ادیان تک ھمانند بسیاری از
" را پیش میکشند. این خالق ماست هللادارد، پس  سازنده ایچیزی 
ھر غذائی آشپزی " مثل ، در بھترین شکل خوداما ظاھراً منطقیبرھان 

بھ ھمان این ھر دو . است "می باشد دارد، پس عمۀ من آشپز این غذا
، بھ طوری کھ حتی اگر ندا درستناو  غیرمنطقیبھ تمامی اندازه 

235 Teism, theism 
 پیشین. ۲۳٦
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ای دارد"، یا "ھر غذائی  در مورد "ھر چیزی سازندهی اول ھاادعا
نھ تنھا  ھا، این ادعاندکھ نیست ،را ھم درست فرض بکنیمآشپزی دارد" 

"پس هللا خالق ماست" یا "پس عمۀ من آشپز این بھ نتیجھ گیری در مورد 
"وقتی ھمھ چیز یدھد کھ نشان م ،، بلکھ بر عکسغذاست" منجر نمیشود

. "باشدااله یا خدای مورد ادعا نیز خالقی داشتھ پس باید "، "خالقی دارد
 بر اساس این و اینگونھ مشترکات "اگر نداشتھ باشد، پس وجود ندارد!"

 " ھم ھست کھ: ۲۳۷"ادیان خداباور بین
نتیجھ گیری "نامحتمل بودن هللا مورد ادعای قرآن"، نھ فقط ادیان سامی، 

 . ۲۳۸را ھم، در بر میگیرد سایر ادیان خداباورکھ ھمچنین، بل
*** 

 
نھ عدم احتمال وجود ھرگو" این نتیجھ گیری عام در موردداریم کھ توجھ 

مسیر ادامۀ بحث منبعد  ادیان خداباور، االه یا خدای خالق مورد ادعای
برای روشن  اگر تاکنون . بدین معنی کھتغییر خواد دادھم جاری را 

ھستی و خلقت بھ و منشأ  منبع فلسفی در مورد ھای ولھمق کردن
یم، از می پرداختمورد ادعای ادیان احتمال وجود االه خالق  کاو و کند

شده ادامھ خواھیم  این بحث را بدون دخالت این ادعاھای ردّ  این بھ بعد،
 در مورد ادامۀ بررسیاز از این بھ بعد، دیگر بھ بیان دیگر، داد. 

برای جستجو و و بحث  خودداری خواھد شددینی شدۀ  ادعاھای مردود
 این و اینگونھ از طریق را، نھشناخت "ھویت و منشأ ھستی و خلقت" 

علمی و فلسفی منابع از طریق صرفاً ادیان، بلکھ شدۀ ادعاھای مردود 
 .ادامھ خواھد داد

 پیشین. ۲۳۷
 حث مربوطھ در کتاب "فلسفۀ وجود االه"، پیشین.برای اطالعات بیشتر ر. ک. بھ ب ۲۳۸
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کشف و  هرا ، صحت خود را درعلم و فلسفھقبالً توضیح داده شده کھ 
 .ان و انسان بھ اثبات رسانیده اندقت جھتوضیح خل

 
 

 ،یا خدایان خالق مورد ادعا وجود ھر االه، خدا رد احتمالآیا  -سؤال سھ
"چگونگی پیدایش در مورد  فلسفی بشراست کھ سؤاالت معنی این بھ 

 مورد بحث، ھستی و خلقت" پاسخ داده شده، یا مقوالت فلسفیو منشأ 
 ؟آیند ساب نمیبھ حناگشوده اسرار  دیگر ّسر و

 
 !یا نتیجھ گیری کھ احتمال وجود خالق  این در واقع، پاسخ: نھ

  :ناممکن نشان میدھدرا خداباور مورد ادعای ادیان خالقان 
نھ بھ معنی انکار وجود اسراری فعالً غیرقابل درک و فھم در  .۱

 ،و پیدایش ھستی و خلقتجریان 
تحقیق در نھ بھ معنی حل و فصل مسائل و اسرار فلسفی مورد  .۲

  .است "منشأ ھستی و خلقت"مورد 
 :میدھد کھننشان این نتیجھ گیریھا ھمچنین 

 ، برای بشر امروزی درک و فھم شده یاپدیدۀ ھستی  -
بھ سؤاالت عدیده در مورد "منشأ و ماھیت ھستی و خلقت"  -

 . نداشده ی منجر پاسخ
 است کھ ھم علم و ھم فلسفھ بدین امر معترف اند کھ: اینواقعیت 

و  ھستیبر جھان و پیدایش  فعالً غیرقابل توضیحیراز و رمز  -
 حاکم است.  خلقت

 
ھرگونھ  و اعتراف بھ وجود این اسرار اما، ،وجود این رمز و راز

را ناممکن و یا ھر چیز دیگر  ، خدااالهنامگذاری آن بھ نام و عنوان 
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از  ،ھرگونھ نامگذاری بھ چیزی کھ ھیچ آثاری نداردغیرمنطقی میسازد. 
 بھ تمامی نادرست و غیرمنطقی است. و خطابھ کلی نظر علم و فلسفھ، 
ای  ودهکھ سّر و سّر ناگش چیز نامعلومی ھرچرا کھ غیرمنطقی است، 

فقط زمانی میتواند نام و عنوانی بھ خود بگیرد کھ اطالعاتی از آن  ،است
 د. شده باشکشف و کسب چیز 
 ھرگونھ فاقد ره و بدون در و پنج یک چھاردیواریھمانند  این

بھ طور معمول انسان سعی میکند از طریق حواس  ای است. روزنھ
 ی بستھاین بنارا از درون  یآثار ،اشیا با استفاده از ابزار علمی  ،خود
ماھیت کمیت، کیفیت و در مورد با استفاده از آنھا، و  اوردبی دستبھ 

اما،  یواریچھارد. این ی ابراز بکنددرون آن نظریا ھستیھای ھستی 
. است غیرقابل نفوذبھ تمامی بنائی  .ھدبروز نمیداز خود ھیچ آثاری 

شناسائی و نھ حواس پنجگانۀ ما و نھ ابزار  بستھ ای است کھ بنای
 شھیچ آثاری را از درون ،مدهفراھم آبھ دست بشر سنجشی کھ تاکنون 

رون این از این رو، تا زمانی کھ اثر یا آثاری از دد. ننمیکننکرده و ثبت 
حدس و گمان در مورد محتوای آن  ھرگونھ  ،بھ دست نیامده ی بستھبنا

 است. علمی و غیرمنطقی غیر
کھ مثالً در درون آن انسانی، موجود زنده ای، جن و  ھرگونھ ادعائی

 است.  بھ تمامی غلط ی پایھ وادعائی بخدائی میزید، روح و یا  ،پری یی
تی یی وجود داشتھ، بھ علل ھس کھمیداند بشر امروزی عین ھمین، 

ھائی بھ  ھستیاز آن طریق تحقق یافتھ و  نامعلومی خلقت و پیدایشی
ھیچ اطالعی ندارد. ھیچ  پیدایش وجود آمده اند. او اما از منبع و منشأ این

 خبری نمیگیرد، یا نمیتواند بگیرد. 
در ه این ماددارد و عینی وجود  یا ماتریاه مادّ چیزی بھ نام میداند کھ بشر 

و دن از کجا آم او قادر بھ توضیحاما  ،وجود دارداشکال مختلف ھستی 
  نیست. منشأ اولیۀ این مادهیا چگونگی تغییر و تحول 
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از تکوین  بر اساس قانونمندیھائی موجود ھای میداند کھ ھستیبشر 
این  ، ولی در ھمان حال میداند کھبھ وجود آمده ماتریای کم حجم اولیھ

ھیچ نمیداند. آنھا او از منشأ  لیوصیاتی قانونمند است وماده دارای خص
بشر میداند کھ ماده در حال تکوین، تغییر و تبدیل، و حتی قابل تجزیھ و 

داند این انگیزه ھا نمی ترکیب فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی است، ولی
چرا در اشکال مختلف ماده ظاھر میشوند و در نھایت،  از کجا آمده،

ف ماده را بھ کجا میبرند. انسان بسیاری از این خصوصیات اشکال مختل
 از کیفیت و کمیت نمیشناسد. قانونمندھا رااین را می شناسد، ولی منشأ 

 ماده منبع و منشأاسراری کھ بر از دارد. ن اطالعی خلقت یا پیدایشتحقق 
و از  بیخبر است ،بوده و انگیزه ھای درونی یا برونی این تحوالتحاکم 
 ھرگونھ این است کھ ست. نی شان حتوجیھ و توضیقادر بھ  رو،ھمان 

و کیفیت، کمیت یا فونکسیون مرجع، منشأ، و ادعائی راجع بھ نامگذاری 
جز آنکھ ، کھ جھان را بھ وجود آورده این مادۀ اولیھ ایقانونمندیھای 

دورتر بکند، راه بھ موجود  ناشناس و واقعیت حقیقتبشر را از این 
 . ردبجائی نمی

 
وجود دارد، اما این حقیقت  یحقیقتبھ بیان علم و فلسفھ نیز بدین معنی، 

. کسی چیزی از آن مکتوم، ناشناس، ّسر و اسراری بیش نیستھنوز ھم 
عبث، نیز  اشھرگونھ ادعا و نامگذاری چون چیزی نمی داند، نمیداند و 

 است. و نادرست غیرمنطقی  ، خطا،بی بھا
توضیح این اسرار است،  یا ،مدعی درک و فھم دیدیم کھ دین ھم کھ تنھا

ھا و اسطوره ھای ذھنی ھزاره ھای گذشتھ کرار افسانھ در حقیقت، جز ت
بھ چیزی نمیداند کھ ارائھ بدھد. ھ نمیدھد. ھیچ دانش و دانائی یی ارائ بشر

 بیان فیلسوف ایرانی حکیم عمر خیام:
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تو خوانی و نھ  زین حل معمل نھ  رار جھان را نھ تو دانی و نھ مناس
 ۲۳۹من

 
این اسراری بر جھان حاکم است، اما خیام بھ درستی یادآوری میکند کھ 

شان  توضیح ادعای ھرگونھ کھ  ناگشوده انداسرار بھ قدری پیچیده و 
ی کھ در ن دیندارامدعیاین  و نھبھ بیان وی، نھ او . ادعائی عبث است

و  این اسرارز چیزی ا ،آورند می سمانیآھای  آیھ این اسرار مورد
این اسرار گشوده روزی اگر او میداند ند، ولی نند. نمیداننمیدا انمحتوایش

ھای بھ خواب رفتھ از  ند بود کھ این مدعیان ھزارهشوند، آن نخواھ
  :. او میداند کھدھند توضیح میطریق ادیان و آیاتشان 

 . (خیام) "گر پرده برافتد نھ تو مانی و نھ من" -
 

م علم و ھمیدانیم کھ مروزی نیز ھمانند این فیلسوف بزرگ ما انسانھای ا
نھ علم و نھ فلسفھ میکنند، اما  تأکید یبی پاسخ ھم فلسفھ بھ وجود سؤاالت

 دارند. فلسفی  این سؤاالتبھ پاسخی کھ  ندبر این باور ا
این ادعا را پیش نمی کشند کھ ھر چیزی  ،اینھا ھمچنین بر خالف ادیان

 ادعا بکنندھرچیزی را کھ نمیتوانند  یاوجود دارد،  ادعا میکنندرا کھ 
وجود ندارد. در حقیقت، منطق علمی و فلسفی بھ شدت این باور ذھنی کھ 

معروف بھ حکیم عمرخیام  الدین ابوالفتح ُعَمر بن ابراھیم خیام نیشابوری غیاث  ۲۳۹
شناس و رباعی سرای  ) میالدی، فیلسوف، ریاضیدان، ستاره۱۰۴۷-۱۱۳۰نیشابوری (

استاد بود.  یتاریخ و دینی علوم ادبی، ریاضیات، وی در ایرانی در دورۀ سلجوقی است.
نام او را بھ  اصل پنجم اقلیدس نقش خیام در حل معادالت درجھ سوم و مطالعاتش دربارهٴ 

است. خیام با وجود تفاوت زمانی در  عنوان ریاضیدانی برجستھ در تاریخ علم ثبت کرده
سینای مورد اشاره در مورد منبع و  جائی ابن سینا را استاد خود معرفی میکند. اما خود ابن

أخذ علوم و دانش خود می نویسد کھ "علم و فلسفۀ خود را نھ از منابع دینی و قرآنی، بلکھ م
از منابع، فلسفھ و دانشھای یونانی" گرفتھ است (ر. ک. بھ کتاب "قرائت قرآن غیر دینی، 

 ، سوئد).۲۰۰۸لیت، -، نوشتھ پروفسور رضا آیرملو، اینواند۳جلد 
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را است" یا پر اطاق خالی  "اگر داخل اطاقی قابل رؤیت نیست، پس آن
اگر داخل اطاقی قابل رؤیت  ،ر منطق علمی و فلسفیرد میکنند. از نظ

رد خالی بودن، بلکھ حتی در مورد خالی نبودنش ھم نیست، نھ تنھا در مو
 نمیتوان اظھار نظر کرد. 

 
 میدانیم کھ ھمھ دستاوردھای علمی بشر در واقع جز از راه اعتراف

تالش دائمی ھمچنین از راه ناشناختھ و اسرار بھ وجود  انسانھای کنجکاو
ه و ناشناس بھ دست نیامدناگشوده  اسراربرای شناخت این  شو مستمر

 ،اعتراف بھ وجود راز و رمز ھستی و خلقتاست. این چگونگی شامل 
 ھم میشود.  و تالش دائم برای شناخت اسرار آنھا
ھم ھست ویستی) ت(پوزی مثبتگرایانھبا این نگرش و شیوه علمی و منطقی 
 پیدایشاز راز و رمز ولو کوچک کھ علم امروزی قادر شده قسمتی 

تا میلیارد سال گذشتھ  ۱۳،۷۲۵تاریخی جھان و انسان را در یک فاصلھ 
سازد. با این وجود، ھم علم و ھم فلسفھ با صداقت تمام بروشن  حدودی

 بزرگ در مورد توضیح پیدایش جھان،  ھایمعترف اند کھ این موفقیت
و خلقت"  "منشأ ھستیو ھویت اسرار  شدننھ بھ معنی روشن  -

 و، 
اولیۀ خلقت اد یا موبھ معنی حل اسرار پیدایش ھستی ماده  نھ -

 است. 
 

اطالعاتی قابل اعتماد بشر بر این عمدۀ منابع تنھا این  در واقع، ھر دو
اند کھ آنچھ تاکنون برای شناخت و توضیح خلقت جھان و  امر معترف

ه اند، از سوئی و با رعایت سطح دانشھای پیشین اوردآ دستانسان بھ 
و در  ،دیگر بسیار بسیار بزرگ، عظیم و شگرف، ولی از سوی ،بشر

و  ھا، بسیار بسیار خرد، ناچیزاسرار و رازمقام مقایسھ با عظمت این 
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گیری علمی و فلسفی در مورد  محدود است. ھم از این رو، این نتیجھ
 نھ بھ معنی:، عدم احتمال وجود االه یا هللا خالق مورد ادعا

ھستی و خلقت  ماھیت و منشأاست کھ  یئھاو راز اسرار انکار -
 ، ولھ ای غیرقابل رؤیت فرو برده اند را در ھا

  است.اسرار این گشوده شدن  نھ -
  :ھم ھست کھمعنی این ھمچنین بھ آن 

  ،نھ میتوان بھ این اسرار ناگشوده نام و عنوانی داد و -
و شیطان و رحمن  ،، یا جن و پریھا را خالق، روحآنمیتوان نھ  -

 نامید.
ناگشوده ای در  اسرارھم علم و ھم فلسفھ معترف بھ وجود  ،در واقع

این  نامگذاری ھرگونھ ھر دو اینھا ، فقط اند مورد منشأ وجود و ھستی
اسرار ناگشوده را غیر علمی، غیرمنطقی و ناممکن ارزیابی میکنند. 

اسراری کھ بھ االه، خدا یا جن و پری و غیره ھرگونھ نامگذاری 
 .نمیکنندناشناس ارزیابی تحریف این حقیقت چیزی جز را  شناسیم نمی

 
 

رسیدن بھ  راه گشایشی در ھاآیا این نتیجھ گیری -سؤال چھار
ھستی و  اسرارھدف تحقیق جاری در مورد توضیح فلسفی "

 ؟بھ وجود می آورند"  خلقتمنشأ 
 
 :پاسخ 

، بھ نتیجھ گیریھای فوق در مورد نامحتمل بودن االه مورد ادعاکھ  دیدیم
این  نیست. با این وجود،و خلقت ھستی  اسرار منشأمعنی حل و فصل 

و افسانھ ای  ، دینیمیتوانند موانعی را کھ ادعاھای اساطیری نتیجھ گیری
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در فلسفی علمی و کاوھای  و کند، و بر سر راه این و اینگونھ جستجوھا
از پیش پای را آورند  بھ وجود آورده و میاین مقوالت فلسفی و دینی 

علمی و فلسفی در  دستاوردمحققان و فیلسوفان بردارند. با وجود این 
بدون شناسنامۀ االه و خدای خالق  ھرگونھ مال وجود مورد عدم احت

فلسفی، مجبور  ھایجستجوگران این راھ دیگر سایر، خلقت و پیدایش
وقت و توان خود را صرف ارزیابی اینگونھ  ،از نونخواھند شد تا 

 دررا فلسفی خود  کار و انرژی تحقیقاتادعاھای بی پایھ کرده، و 
 . دھندببھ ھدر اینگونھ ادعاھای بی اساس  دار  و  گیر

 
گیری ھمچنین میتواند از جنبھ ھای دیگر نیز نتایج  نتیجھ یک چنین

با  انسانھابرای تطبیق بھتر را راه از آنجملھ بیاورد و  ھمراهسودمندی بھ 
"ترسھا و اضطرابھای حاصل از سؤاالت فلسفی بی پاسخ شان" 

 ھموارتر سازد. 
این موضوع الزم است از نو بھ بحثی خالصھ بسیار  ولوبرای توضیح 

. توضیحات مراجعھ کنیممورد بحث "فلسفۀ وجود االه" از بحثھای کتاب 
اشاره این کتاب از نظر رابطھ تاریخی انسان و ادیان بھ موارد چندی 

  :۲٤۰دشون می خالصھکھ بھ شرح زیر  میکنند
 
 فکری و  و ،نیازھای مادی و معنوی اول، ادیان بر اساس ضرورتھا و -

فلسفی انسانھا بھ وجود آمده اند. این انسانھا ھستند کھ ادیان و خدایان 
اند تا بدینوسیلھ خود را از تنھائی  ذھنی خود را در طول تاریخ خلق کرده

دردھای ناشی از سؤاالت بی پاسخ فلسفی شان ھمچنین از و  ،و بیکسی
 نند.برھا

 ب "فلسفۀ وجود االه"، پیشین.برای اطالعات بیشتر ر. ک. بھ کتا ۲٤۰
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ر عمل میکنند و مخدّ  ۀکن و مادّ ین نظر ھمانند ھر مسّ دوم، ادیان از ا -
 ،تسکین میدھنددر حد و حدودی اضطرابات و دلگیریھای فلسفی بشر را 

ھمانگونھ کھ بھ مواد انسانھا  ،. از ھمین رو نیزولی درمان نمیکنند
و میشوند. ادیان نیز این اعتیادات را بھ معتاد شده  نیز بھ ادیانمخدر، 

پیوند میزنند، و بدین وسیلھ، در برابر رشد اجتماعی یگر وابستگی ھای د
فلسفی  -میعل ھایپیشرفت موازات بھ و رھائی فکری و فلسفی انسانھا

 .موانعی عمده ایجاد میکنند
 
 انسانھاتنھائی و بالتکلیفی تسکین احساسات اگر چھ برای سوم، ادیان  -

 اصلی وظیفھاین ۀ از ادام ،با گذشت زمانادیان اما ، بھ وجود آمده اند
روحی و بھ جای رفع نیازھای  ،با گذشت زمانآنھا . منحرف میشوند

بھ جای . و میشوندبھ نیروی حاکم خالقان خود تبدیل شده  انسانھاروانی 
-در تندباد استثمار و استحمار دینیانسانھا، آنھا را  درایجاد تسکین 

 .می اندازندو و بھ دام انداختھ  کردهگرفتار  شان دنیوی مقدسات 
، یدر و مسکنمخّ  ن آغاز، ادیان نیز ھمانند ھر مادۀبدین معنی، از ھما

نھ فقط  . ادیان نیز با گذشت زمان،و میکند ایجاد کرده ییعوارض جانبی 
ند، بلکھ نافزوده میکدچار اعتیاد مواد مسکن و مخدر خود را  خریداران

نشان، آنھا منداباورترسھا و اضطرابات فلسفی  تسکین ھخمچنین بھ جای
 . نگرانیھای افزوده تری بھ کنترل در می آورندترس و ایجاد  را با

 
کشی و  ھمچنین بھرهجابنی و  تأثیراتحاال اگر از زاویۀ این 

 "نامحمتل بودن االه مورد ادعای ادیان"بھ نتیجھ گیری  دینی استحمار
سانھا از گیری میتواند دست و پای ان کھ این نتیجھ معلوم میشودبنگریم، 

توانائی فردی و  بر و بھ سھم خود،برھاند  شانادیان بندھای تاریخی 
نھ فقط میتواند  .بیفزاید برای شناخت جھان و ھستی شان آنانجمعی 
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یاری برساند، بلکھ ھمچنین  بھ انسانھابرای درک و فھم دردھای فلسفی 
 یاریھ شان بھستی و زندگی  ھای عینیبا واقعیتآنان راه تطبیق بھتر در 

 . شان بشتابد
 
 

بودن آیا این نتیجھ گیری ھمچنین بھ معنی ناممکن سؤال پنج: 
 ست؟ھم ھ خلقت "رونی یا بیرونیۀ دیا "انگیز "خالق"ھر 

 
 انگیزۀ : این پرسش بستھ بھ منظور و مقصود از "خالق یاسخپا 

از این رو، برای دادن  داشتھ باشد. تفاوتیخلقت"، میتواند پاسخھای م
انگیزۀ  یاھ این سؤال باید ابتدا روشن کرد کھ مقصود از خالق پاسخ ب

 خلقت چیست. این آیا،
ھمانگونھ کھ ادیان خداباور ادعا میکنند، بھ معنی وجود یک  )یک

بھ خود از ازل پیدا شده و ارادی و آگاھی است کھ خود  موجود فرابشری
و نھ  ،هشدیا زائیده یعنی نھ خلق  -فاقد ھرگونھ شناسنامۀ خلقت است

 منشأ ھستی و پدیدآمدنش معلوم است؟ یا،
آنگونھ کھ فیلسوفان ماتریالیست ھم پیش میکشند، بھ معنی انگیزه یا  )دو

یا ماتریای تشکیل دھندۀ جھان و  همادّ  و ذاتیی ھای قانونمند درون انگیزه
 است؟ یا، ھستی موجود

و ه دّ ریخی اشکال مختلف مانگونھ کھ مراجعھ بھ سیر تکامل تاآ )سھ
 وجود موجودات تکاملاحتمال د، بھ معنی نشان میدھموجودات زنده 

تری است کھ ممکن است تمام یا قسمتی از جھان و موجوداتش را  یافتھ 
 خلق کرده باشند؟ 
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این کاری است کھ ممکن است ما انسانھای ھوموسپین ھم کھ خود را در 
ولو و نزدیکی، یابیم، در ھر آینده دور  نوک خط تکاملی کرۀ زمین می

 در صدھا و ھزارھا سال بعد، بھ انجام برسانیم.
*** 

 
  )یک

بھ تفصیل این کتاب در فصول گذشتۀ  ،آلترناتیو اول در این فھرست را
برای وجود  احتمالیھیچ کھ و نتیجھ گرفتھ ایم مورد بررسی قرار داده 

بھ عبارت یا  ،فاقد شناسنامھھر موجود خالق ذھنی فرابشری این یا 
کھ در کتابھای ادیان  خالقی با مشخصاتی و خدایان خدادیگر، احتمال 

 بیان شده، وجود ندارد. مذکور  آسمانی
*** 

 
  )دو

این  الزم است از نو، بھ آلترناتیوھای دوم و سوم برای پاسخ درست
مقصود و منظور از آنھا را بھ درستی و بدھیم توضیح آلترناتیوھا را 

ت آن ھویّ  برگردیم بھ نیز الزم است از نو مھم . برای انجام اینبشناسیم
مادۀ اولیھ ای کھ با توسعۀ انفجاری خود این جھان را بھ وجود آورده 

 است. 
بنگ با  ای کھ در جریان بیگ ، مادۀ اولیھفیلسوفانبر اساس توضیحات 

یک لزوماً باید انبساط انفجاری خود جھان موجود را بھ وجود آورد، 
اساس این  .ه باشدشابھ مواد موجود در جھان حاضر بودماده یا ماتریای م

توضیحات، بر اصل منطقی "از کوزه ھمان تراود کھ در اوست!" بنا 
 ه و موادّ اولیھ جز بھ مادّ  ۀمیشود. وقتی محصول انبساط انفجاری ماد
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از مادۀ     موجود جھان حاضر منجر نشده و ھیچ عنصر دیگری غیر
 ی نیست جز آنکھ بپذیریم کھ: موجود ھم شناسائی نشده، راھ

کھ جھان را بھ وجود آورده، نمیتوانستھ غیر ھم جنس آن ماده ای  -
مختلفش را نمونھ ھا و اشکال از ماتریائی بوده باشد کھ ما اکنون 

 می بینیم.در جھان 
با وجود آنکھ این نظریھ بھ اثبات نرسیده، ولی نھ دستاوردھای علمی 

 . ندآنرا رد میکنھ منطق فلسفی  ارند وموجود با آن مغایرتی د
 

توضیح داده شده،  ۀ پیشینبا این وجود، ھمانگونھ کھ در بحثھای مربوط
در این مورد با یک مشکل اساسی  فلسفی ماتریالیستی نظریۀ

توانند نشان بدھند  نمی طرفداران این نظریھو آن این کھ  سترو ھب رو
بنگ، در دوره  بیگاتفاق  پس از کھ قانونمندیھای ناظر بر ماده در دورۀ

ند. از این رو نیز، در بحثھای گذشتھ بنگ نیز صدق میکرد  بیگ پیش از
ای ارزیابی کردیم  مشابھ ادعاھای خداباورانھبھ نوعی این توضیحات را 

کھ از سوئی مدعی اند کھ "ھر ھستی یی خالقی دارد"، ولی از سوی 
ادعای خود را توضیح و نوع خلقت االه مورد  شکل، علتدیگر نمیتوانند 

 بدھند.
ط و چگونگی قانونمندیھای ناظر بر شرائاز ھمین رو نیز تا زمانی کھ 

روشن نشده، سؤاالت فراوانی  ھای قبل و بعد از بیگ بنگ دورهماده در 
کسی  در این زمینھ بدون پاسخ مانده و خواھند ماند. از آنجملھ، ھنوز

 : کھ نمیتواند توضیح بدھد
از کجا آمده و منشأ بھ وجود آمدنش چھ بوده و از  این مادۀ اولیھ .۱

 کجا ناشی شده بود؟
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چرا و بر اساس چھ انگیزه یا انگیزه ھائی این مادۀ اولیھ دچار  .۲
چھ سببی اتفاق توسعۀ انفجاری و بھ  هاین تغییر انفجاری شد

 ،ه استبنگ پیش آمد بیگ
 بوده؟ و اگر آری بیرونی بزرگ آیا منشأ و منبع این انفجار .۳

از کجا  نبع بیرونی چھ ماھیتی داشتھ،، آن م(ادعای خداباوران)
 عل و انفعاالت خلقت مادۀ مذکورو چگونھ بھ درون ف آمده بوده
 یا، ، منتقل شده استبھ جریان تحوالت ماده و  راه یافتھ

 یۀ(نظر ماده بوده درونیآیا منشأ و منبع این انفجار  .۴
ھای انرژی و قانونمندیو ؟ و اگر آری، این انگیزه، ماتریالیستھا)

 از چھ و کجا ناشی میشده است. آن
 

این سؤاالت خود بھ خود سؤالت دیگری را نیز بھ دنبال می آورند کھ از 
 اند: آنجملھ
آیا یک چنین انفجاراتی در قبل از بیگ بنگ مورد بحث ما ھم  .۱

 اتفاق افتاده بوده؟،
 صورت، قانونمندیدر آن آری، یعنی قبالً ھم اتفاق افتاده بوده،اگر  -

، و از کجا ھای انفجاری چھ بوده و ھستاین تحوالت و انبساط 
  ؟است ناشی میشده

بوده کھ جھان را از نو خلق  بنگی این چندمین انفجار و بیگ -
، و بھ تبع آن چرا و چگونھ جھان پدید آمده و بر این اساس، کرده

 بوده، بھ جای اول خود بازگشتھ ع چھ تأثیراتی بھ تبجھان حاصل 
، اولین و آخرین بیگ بنگ بوده اتفاق، ایناگر نھ، یعنی ولی اگر  -

و علت  ؟در آن زمان پیش آمداتفاقی کھ قبالً پیش نیامده بوده، چرا 
 ؟و و و هاولیھ چھ بود در مادۀت بعدی موجود و تبدیال تتحوال
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 بسیار منطقی است کھ فکر بکنیم کھ ھای ماتریالیستی البتھ بر اساس بینش
 بیرونیحتی اگر بوده و درونی ماده  خلقت اولیھ، یا انگیزانندۀ این انگیزه

شده یا می نتا درونی نشده، باعث این فعل و انفعاالت درونی  بوده،ھم 
یا زه یگاین اندر ضمن قابل پیش بینی است کھ نمیتوانستھ بشود. 

مند ناشی میشده کھ بھ سبب قانون وانینیاز قلزوماً  درونی ھای انگیزه
در  یم، یاآنرا شاھد مختلفاشکال و ما  ،بودنشان ھنوز ھم در جریان اند

 خواھیم بود. شاھد  آینده
 ماده: کھ یمامروزه شاھدآنچھ قطعی است این است کھ ما 

 در جریان یک تغییر و تحول مستمر قرار دارد و،  -
 است. ماده درونانونمند قناشی از خصلتھای این تغییر و تحول،  -

تکامل ماده تکوین و کھ تاکنون این تغییر و تحول بھ صورت از آنجا 
 کھ:  اضافھ کردپیش رفتھ و میرود، میتوان  مستمر
  ه بھ مادّ تغییر و تحول درونی

اشکال شامل و لزوماً  ،بوده و ھست رو بھ تکاملطور ماھوی 
 . این توضیح البتھ بدین معنی ھم ھست کھ: میشودھم مختلف ماده 

 ت، تکامل تا ماده باقی اس
 . یافتخواھد  ادامھآن نیز مختلف اشکال خلقت از آنرو، و  ،ماده

 
حاال اگر از این زاویھ بھ اتفاق بیگ بنگ بنگریم، میتوانیم فکر کنیم کھ 

 با این انفجار،  احتمال داردبنگ،  مادۀ اولیھ وارد در جریان بیگ
  کرده و بدین منظورمییا مرحلھ ای از یک قانونمندی را تجربھ ،

 آنچھ اتفاق افتاده، باید قبالً ھم اتفاق افتاده باشد، 
  یا تحت شرایطی کھ ھنوز بھ وسیلۀ علوم کشف نشده، این ماده

کھ امروزه ھم  یدر جائی از جریان تغییر و تحول قانونمند
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 تاین تحوال .شده است منتظرهشاھدش ھستیم، دچارتحولی غیر
 . ده استموجود تبدیل ش مادۀ یھایبعداً بھ قانونمند

این ھر دو نشان میدھند کھ در ھر صورت، انبساط انفجاری ماده اولیھ 
بوده  درونیو ھم از آنرو،  ماّدهخاص  اتفاق ھمدر جریان خلقت جھان، 

داده میشود. بدین معنی کھ  نیزآلترناتیو دوم  است. بر این اساس، پاسخ
، ماده استقانونمند در درون   وجود انگیزه اگر منظور از خالق جھان،

 باید گفت کھ: 
  اگر از نظر علمی و درون ماده خلقت انگیزۀوجود یک چنین ،

منطقی تأیید و اثبات نشده باشند ھم، نھ از نظر علمی و نھ از 
 نظر منطقی رد میشوند. 

قبول این احتمال وجود برای  بھ بیان دیگر، ھیچ منع علمی و فلسفی
  :کھندارد 
 عث بروز جریان بیگ بنگ و خلقت اولیھ با تحوالت درونی مادۀ

 جھان شده است.
 دین معنی:ب

  بھ خلق جھان منجر  تحوالت درونی مادهنمیتوان این ادعا را کھ
 شده، رد کرد.

مطرح است و گرنھ  خلقت جھانتوجھ داریم کھ در اینجا فقط موضوع 
، مثل از کجا آمدن و چگونھ مادۀ اولیھ ھستیپیدایش سؤاالت ناظر بر 

 میمانند. باقی کماکان بدون پاسخ  ،شپیدا شدن
*** 

 
الزم بھ یادآوری است کھ از نظر فلسفھ ماتریالیستی، ماده ھستی یی 
پایدار و ھمیشگی است. نظریھ "ماده بھ عنوان ھستی پایدار و ھمیشگی" 

ھای علمی،  . یافتھاستبھ اثبات رسیده ھم با داده ھا و دستاوردھای علمی 
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و  ۲٤۲وازیھال ۲٤۱"ایستگی مادهپ" یا "گی جرمپایست"از آنجملھ قوانین 
 کھ: ۲٤٤نشان میدھند ۲٤۳لومونوسفھای  یافتھھمچنین 
 " کھ  فرایندھایی صرفنظر از ،سیستم بستھ یکجرم موجود در

در درون آن در حال وقوع است، ثابت و تغییرناپذیر باقی 
 . د"مان می

 نقانو ده وش ترکیب "انرژی پایستگی" این قانون امروزه با قانون
نامیده " بقا و دوام جرم و انرژییا قانون "ی" پایستگی جرم و انرژ"

پایداری و ھمیشگی بودن جرم . می بینیم کھ این قانون بھ معنی "شود می
  ،یا بھ بیان دیگر"و انرژی

 ""است.نامیرا و ابدی بودن جرم و انرژی 
 آنچھ این قوانین نشان میدھند آنست کھ در طبیعت:

 و ھیچ میشود و، نھ چیزی نابود شده 
 دمیشوچیزی از ھیچ خلق  ،بھ تبع آنھ ن! 
 

، ھمیشھ ثابت است. نھ از در مجموعۀ اشکال خود " ماتریابدین معنی، 
این اما، مانع تغییر، ". نابود میشودبین میرود و نھ بھ خودی خود 

 نیست. این ھر دوانرژی و ماتریا تبدیل و تکوین تجزیھ، ترکیب، 
از شکلی تغییر، تکوین و تبدیل شوند و  نھ محدودیتیبدون ھرگو دنمیتوان

241 Conservation of mass / matter 
242 Antoine Lavoisier 
243 Mikhail Vasilyevich Lomonosov 

الوازیھ قانون پایستگی یا بقاء جرم را کشف کرد. ھمزمان، نظریۀ  ۱۷۸۳در سال  ۲٤٤
جدا کردن  فلوژین نیز رد شد و تعداد زیادی فلزات جدید کشف شدند. در ضمن در این سال،

برخی عناصر شیمیائی گازی شکل از ترکیبات خود ممکن شد. (ر. ک. بھ ویکیپدیا، 
 پیشین).
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نیز جز بیان این اتفاق مستمر  خلقتدر واقع،  .دنبھ شکل دیگری در آی
 در بین اشکال مختلف ماده نیست.

 این است کھ بر اساس این فرضیات و تئوریھا:
 وده باشدشود زمانی بوده باشد کھ در آن ماده نب نمی. 

 
ه نشان ین دستاوردھای ناظر بر خلقت و تحول مادّ بھ بیان دیگر، مقایسھ ا

 :کھد میدھ
  ھمیشھ خواھد بود (ازلی) و است ھمیشھ بودهانرژی یا ماتریا 

 .قدیم و جاودانی است و ھرگز زاده و خلق نشده، (ابدی).
 

میتوان نتیجھ گرفت کھ  تحلیل ماتریالیستی اینبر اساس می بینیم کھ 
ھمین احتماالً  ھم ھمیشھ بوده و بیگ بنگآغاز در  موجودماتریای 

 ماھیت و قانونمندیھائی را کھ امروزه شاھدیم دارا بوده است. 
 ست کھ:ھ ھم این ھمھ بدین معنی

  .ھمیشھ بوده و خواھد بودو تحوالت قانونمندش ه مادّ " -
ه حتما مادّ خلقت ، ھیچ دلیلی وجود ندارد کھ ھم ھم از این رو -

منشأ و  بایدحتماً اشت، یا مید یا انگیزه ای خاص دلیلباید 
داشتھ وجود  منبعی برای بھ وجود آمدن اشکال مختلف ماده

 باشد".
می بینیم کھ نتایج حاصل از یک چنین تحلیل ماتریالیستی، خود بھ خود 

و اصل  ،منتفی میسازندھم را  الیستی غیرمادی و ایدهوجود منشأ ھستی 
 زیر سؤال میبرند.  را یدر منابع غیرمادو اساس جستجوی منشأ ھستی 

*** 
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قرآن نیز مورد ادعای هللا آیات قرآن، الزم بھ یادآوری است کھ بر اساس 
و ھم بھ  ھم ازلی و ابدی است، ماتریای مورد نظر ماتریالیستھاھمانند 

 . ۲٤٥تشکیل شده است همادّ آیات قرآن از برخی از بیان 
از سوی  جالب است کھ ھمانگونھ کھ قرار دادن ماده در مرکز ھستی

ھمانندی ھائی دارد، این  ھویت مادی هللا قرآنماتریالیستھا با قرار دادن 
ه نیز آیاتی را بھ یاد تعریف ماتریالیستھا از پایداری و ھمیشگی بودن مادّ 

 ۳آورند کھ هللا قرآن را با خصوصیات مشابھی معرفی میکنند. آیھ  می
 سوره اخالص از آن جملھ است: 

... نزاده ، و زايیده نشده است ...تاست بگو : او خداى يك -
 .۲٤٦)۳و  ۱(سوره اخالص، آیات 

بر این باور است  یماتریالیسمنابع بینیم کھ در اینجا قرآن نیز ھمانند  می
 کھ:

این محال  عدم موجود گردد،   وجود از روی ھستی الیزال است"-
 .۲٤۷است"

 
قرآن  ای مثال،بر. بین این دو نظر وجود دارندھائی ھم در  البتھ تفاوت

برخی از  کھ بر اساس این تعاریف را در مورد هللا خالقی بھ کار میبرد
و  و ازلی ابدی -۳، ۲٤۸از جنس ماده -۲، خلقت بیرونیعامل  -۱ش، آیات
ھمان  در حالی کھ ماتریالیستھا آگاه بھ عمل ارادی خلقت است، -٤

 و انگیزندۀ لعامدارای  -۱ای بھ کار میبرند کھ  هتعاریف را درمورد مادّ 

 برای توضیح بیشتر و مطالعۀ آیات مربوطھ ر. ک. بھ کتاب "فلسفۀ وجود االه". ۲٤٥
ُ أََحدٌ ۲٤٦  ).۳... . (سوره اخالض، آیھ   لَْم یَلِْد َولَْم یُولَدْ  ... قُْل ھَُو هللاَّ
 ایرانی شیخ محمود شبستری شاعر ۲٤۷
ر. ک بھ کتاب فلسفۀ وجود االه بھ شرح پیشین و آیھ ھای قرآن در مورد نور و در  ۲٤۸

 نتیجھ، ماده بودن هللا خالق. 
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 -٤ولی ، ازلی و ابدی -۳از جنس ماده،  -۲ اتی و ھمچنیندرونی و ذ
  اینان:بھ بیان . بدون وقوف بھ عملکرد ماھوی خود است

و تکامل  ، تبدیلتغییر خود ذاتیو ه از طریق خصوصیات قانونمند مادّ  -
 .۲٤۹خلق میکندھم و  خلق میشودھم  ،بدینوسیلھو می یابد 

 
احتمال خلقت  ،نشان میدھد کھ از نظر علمی و منطقی ھمچنیناین ھمھ 

. یافتھ و می یابدانجام  ماده درونیھای  انگیزه یا انگیزهجھان از طریق 
، پیش میرود ی ھای درونیقانونمندنھ فقط در رابطھ با  این پروسۀ خلقت

جھان  کھ انگیزه ھای درونی با در شرایطی تحقق می یابد بلکھ ھمچنین
سازگاری و تطبیق منطقی با مادۀ بھ قانونمند موجود مادی منظم و 

 . با آن نداردھیچ تعارضی رسیده و موجود در جھان 
ھای "درونی،  تحت این شرایط است کھ وجود چنین انگیزه یا انگیزه

د بھ عنوان یکی از آلترناتیوھای ممکن خلقت نی و قانونمند" میتوانمادّ 
 د.رح شواین جھان مادی مط

*** 
 

  )سھ
رای پاسخ بھ احتمال وجود آلترناتیو سوم الزم است از نو بھ جریان ب

 تکامل قانونمند ماده برگردیم.
وردھای ایدیم کھ بر اساس یافتھ ھا و دستاین کتاب د ۲٥۰در فصول پیشین

علمی، پس از اتفاق بیگ بنگ و شکل گیری جھان مادی، ابتدا و 
جاندار ودات غیر، تنھا جمادات و موجنیز میلیاردھا سال بعد از آن

زنده در جائی از این جھان  ھای ل، اولین سلوآنپس از . موجود بودند

 برای توضیحات بیشتر ر. ک. بھ کتاب "فلسفۀ وجود االه". ۲٤۹
 ر. ک. بھ فصل مربوطھ در ھمین کتاب. ۲٥۰
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 بیش از ده میلیارد. دانشمندان برآورد میکنند کھ در آنزمان شکل گرفتند
 شکل گیری کرۀسال از اتفاق بیگ بنگ و حدود یک میلیارد سال از 

ولین در مورد چگونگی محل پیدایش ادیدیم کھ زمین گذشتھ بود. 
 :سلولھای زنده دو نظریۀ علمی ابراز شده است

زنده در شرایط  ھاینظریۀ اول مبتنی بر بھ وجود آمدن اولین سلول -۱
متان، آمونیاک، مواد معدنی مناسب زمین است. بر این نظر گویا تجمع 

کربن و فسفات در محیط یا  مونواکسیداکسید کربن،  سلفید ئیدروژن، دی
 مواد آلی و روی زمین بھ خلق شدن اولینمحیط ھای مناسبی در 

 سلولھای زنده منجر شده است.
 ۀنظریۀ دیگر بر آن است کھ سلولھای زندۀ اولیھ ابتدا در جا و کر -۲

ند و پس از آن، از ه اوجود آمدھ از فضای خارج از زمین ب یدیگر
ند. در اینجا ه ابر روی زمین بارید ،طریق ریزش سنگھای آسمانی

و اولین  هباز شد تک یاختھ ھا یا ،، مولکولھاونی این سلولھاغالفھای بیر
رشد و  امکانند ه اھائی کھ مناسب بود زنده در محیط و ملکولھای سلولھا

 .ندھ اتکثیر یافت
*** 

 
با کشفھای بعدی  تئوریھااین ھر دو باید اضافھ کرد کھ امکانپذیر بودن 

 : از آن جملھ اندنیز مورد تأیید قرار گرفتھ است. 
مکانیک تطبیقی و قانون دستاوردھای علمی جدید در حوزۀ علوم " -الف

"قوانین مشابھی در زمین و سیارات "نشان میدھند کھ جاذبھ عمومی
ھر دو بسیاری از قوانین حوزه ھای علمی در بیرونی آن عمل کرده و 

 .۲٥۱"اند اجسام زمینی و فضائی صادق

 ویکیپبدیا بھ زبانھای مختلف، پیشین. ۲٥۱
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در اجرام کیھانی  شده کھپس از تجزیۀ طیفی اجرام کیھانی معلوم  -ب
 . موجود اندنیز ھمان عناصر شیمیائی یی یافت میشوند کھ در زمین 

ھا کھ ھمچون شھاب بر زمین  چھ آن -ھای آسمانی  تجزیھ شیمیایی سنگ
بھ زمین  اننورد نوردان و مھ ھا کھ توسط فضا یا آنآمده اند فرود 

 . ۲٥۲کنندرا تأیید میھا  گیری نتیجھ این نیز -اند آورده شده
در این رابطھ، ھمچنین دانش مدرن، ارتباطات عمیق بین جھان  -ج

را روشن  ۲٥٤)وسمو جھان بزرگ (ماکروک ۲٥۳)سموکوچک (میکروک
 ھای اخیر در موردشناسی و پژوھش علم ستارهاین اواخر، ساختھ است. 

ھای  وحدت بین پدیده ،ھا نیز ستاره ای درونی  روند انفجارھای ھستھ
 ۲٥٥.اند" رسانیده باتثبھ ارا  ھانی کالنکی بسیار ریز و

 
با نقل گزارشی از  ۲۰۱٤در تاریخ سپتامبر  ۲٥٦روزنامھ مترو -د

سازمان تحقیقات فضائی آمریکا (ناسا)، مقالھ ای تحت عنوان "ھمھ 
میتوانند انسان فضائی باشند" منتشر کرد. در این مقالھ میخوانیم کھ 

دھندۀ یک  شکل تشکیلآمریکا در ابرھای گازی  محققین فضاشناسی
مواد ارگانیک زنده  ،سال نوری با زمین فاصلھ دارد ۲۷۰۰۰ستاره کھ 

با تحلیل این کشف بزرگ نوشتھ است  ۲٥۷کشف کرده اند. نشریۀ ساینس
کھ وجود این ابرھای گازی شکلی کھ دارای یک چنین ملکول ارگانیک 

اثبات رسیده اند، نھ فقط در این ستاره، بلکھ در ستاره ھای دیگر نیز بھ 
میکنند کھ تئوریھای موجود در  ثابتاست. بھ بیان این نشریھ، اینھمھ 

 پیشین. ۲٥۲
253 Microcosm 
254 Macrocosm 
255 Wikipedia, Eng 
256 Metro 
257 Scince 
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ابتدا در کرات دیگر  ،زندگی اینکھ زندگی یا حداقل سنگھای زیربنائی
 صحت دارند.  ،اند و از آنجا بھ زمین باریده شکل گرفتھ

محقق آلمانی در مؤسسۀ تحقیقاتی ماکس  ۲٥۸آرنولد بلوک ،در این مورد
توضیح میدھد کھ آمینوآسید در  BBCبھ رادیو آسترونومی  ۲٥۹کپالن

سنگ بنای پروتئینھا و آنھا نیز الزمۀ پدید آمدن  ،روی کره زمین
موجودات زنده اند. حاال سؤال این است کھ آیا در کھکشان راه شیری 
ما، کرات دیگری و کدامیک از آنھا این سنگ بناھا یا حتی موجودات 

 د."زنده را رشد داده ان
سازمان تحقیقات فضائی امریکا ناسا در ماه ژانویھ  ،در این زمینھ

ستاره ثبت شده  ۹گزارشی منتشر کرد. در این گزارش اسامی  ۲۰۱۵
یکی از این ستاره ھائی است کھ محققین مرکز  ۲٦۰ب-۴۳۸بود. کپلر

بھ دست داده  ۲٦۲با استفاده از تلسکوپ فضائی کپل ۲٦۱تحقیقاتی ھاروارد
کھ  ۲٦۳ای است این نھ ستاره قرارگرفتن شان در حوزه اند. ویژگی ھمۀ

زندگی و آمینو آسید، و در نتیجھ، امکان وجود در آن امکان وجود 
 .۲٦٤موجودات زنده وجود دارد

 
 :ھمھ نشان میدھند کھ ھااین

  در مورد پدید آمدن امکان تحقق ھر دو این نظریھ ھا نھ فقط
اشتھ و ممکن وجود دزندگی در روی زمین یا فضای بیرونی آن 

258 Arnold Blocke 
259 Max Planck-institutet 
260 Kepler 438-B 
261 Harvard-Smithsonian Center 
262 kepler 
263 Small Habitable Zone Planets 
264 Nasa Kepler’s Hall of Fame 

268 

 

                                                           



، بلکھ حتی بھ وجود آمدن زندگی در کرات دیگر، چھ در بوده
قابل امری  ارتباط با پدید آمدن زندگی در کرۀ زمین یا بدون آن،

 . ۲٦٥است پیش بینی
*** 

 
بدین معنی، اگر داده ھای علمی اخیر را در نظر بگیریم، این احتمال 

ت دیگر این بسیار قوی مطرح میشود کھ موجودات زنده ای در کرا
 جھان پھناور، 

 ھم بھ وجود آمده و،  -
 . ھم ھمانند موجودات زنده در روی زمین بھ راه تکامل رفتھ اند -

*** 
 

از طرف دیگر میدانیم کھ انسان در نوک یک خط تکاملی کره زمین 
تکامل یافتھ و بھ انسان ھوشمند امروزی رسیده است، اما نمیدانیم کھ 

یی را طی ت دیگر چھ خطوط تکاملی موجودات زنده محتمل در کرا
آنھا بھ چھ پایھ ای از  یافتھ، و موجودات پیشرفتۀ، تا چھ اندازه رشد کرده

، ھمان اندازه کھ سطح رشد و تکامل این ترتیباند. بدین نائل شده تکامل 
موجودات ممکن است پائین تر از سطح رشد و تکامل انسان ھوموسپین 

یا برخی از آنھا، وجود دارد کھ آنھا  کرۀ زمین باشد، این احتمال ھم
بسیار پیشرفتھ تر از انسانھای روی زمین بوده باشند و حتی تا بھ سطحی 

 ند.  شابکھ موجودات دیگری را خلق کرده اند رسیده 
  توجھ داریم کھ:

 ول ھمین کتاب.برای اطالعات بیشتر ر. ک. بھ بخش ا ۲٦٥
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  محتمل بودن وجود خالقانی  بھ تنھائی بھ معنینتیجھ این
تکامل کرات یی است کھ در نوک خطوط پیشرفتھ تر  فرضی

ھم موجودات و حتی بھ مرحلھ خلقت سایر  دیگر پدید آمده
  رسیده اند.

*** 
 

البتھ نھ در مورد وجود موجودات زندۀ تکامل یافتھ تر این فکر و ایده 
و دھھا  انھوسپین از ھزارانسان تازه و نھ عجیب است. می دانیم کھ 

کھ در آنسوی سال پیش رو بھ آسمان داشتھ و از وجود موجوداتی ھزار 
قصھ ھا و افسانھ ھا ساختھ است. آغاز دورۀ  ،این کره زندگی میکنند

با جستجوی موجودات زنده در کرات نیز ھمراه  و تداوم آن تمدن بشر
ھم است. این جستجوھا در تکنولوژی جدید و مدرن  پیش رفتھدیگر 

یافتھ و یکی از مشغولیتھای فیلمھای علوم تخیلی (ساینس  انعکاس
تماس انسان با  داستانامروزه روز  د.نتشکیل میدھ را ۲٦٦ون)فیکش

بینندگان شدید با ھیجان  ،موجودات تکامل یافتھ تر خیالی در کرات دیگر
 . رو بھ رو میشوند خیالی علوم از فیلمھای سریاین 

 
نگاھی کوتاه بھ تاریخ تحول و تکامل موجودات زنده در ھر صورت، 

روزی از روزھای آیندۀ در کھ ید نیست کھ ھیچ بعمیدھد  ندر جھان نشا
انسان تاریخی، اینگونھ داستانھا و فیلمھای تخیلی نیز تحقق پیدا بکنند و 

با موجودات احتمالی بسیار تکامل امروزی و جستجوگر  چشم بھ راه
 یافتھ تر کرات دیگر تماس برقرار بکنند. 

266 Science fiction 
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. این در ستپیدا کرده اوجود این احتمال، امروزه روز طرفداران زیادی 
حالی است کھ  مخالفان این دیدگاھھا ھیچ دلیل علمی برای رد این و 

کھ بلندارند، نھ تنھا در دست ندارند.  علمی اینگونھ خیالھا و احتماالت
وجود خدا یا خدایان  شان در مورد ادعایھرگونھ در جائی کھ  حتی

فرضیاتی  این گونھ ،علمی و منطقی مردود شمرده میشوند دالئلبا   خیالی
کھ در رابطھ با وجود موجودات تکامل یافتھ تری در کرات دیگر این 

اگر از سوی علم تأیید ھم نشوند، رد نمیشوند  میشوند،مطرح جھان فراخ 
 نیستند. ھم و  رد شدنی 

و موجودات  خطوط تکامل پیشرفتھاینکھ در جائی از این جھان پھناور 
تی برخی از آنان قادر بھ خلقت تری وجود داشتھ باشند و ح تکامل یافتھ

، تأیید نشوند ھمعلمی از نظر موجود یا موجوداتی بوده، شده یا ھستند، 
 . مردود شمرده نمیشوند

یک خط تکاملی ما موجودات نوک  اگرچرا کھ مردود شمرده نمیشوند، 
عناصر معدنی بھ عناصر آلی و و تکامل تبدیل  از تحول، کرۀ زمین

دید آمده ایم، پس این احتمال کامالً طبیعی ھم وجود سلولھای زندۀ اولیھ پ
ھم دارد کھ در جائی از این جھان پھناور، خطوط بسیار تکامل یافتھ تری 

 وجود داشتھ باشند. بھ وجود آمده و از این طرق 
موجودات بسیار تکامل یافتھ تری کھ در نوک  خیلی محتمل است کھ

بھ آنجائی  ،قرار دارند این کرات تکوین تاریخیپیشرفتھ تر خطوط 
". نباشندرسیده باشند کھ بھ قول شاعر "بھ جز خدا نبینند، یا بھ جز خدا 

توانند بھ کار خلقت موجودات توانستھ یا می زیاداحتمال  ھبموجوداتی کھ 
کاری کھ از سوی ما انسانھا بھ خدایان فرضی و  -دیگری دست بزنند

خیال انسان زمینی ھم اب و در خونسبت داده میشود. کاری کھ  مان ذھنی
 نباشددر حال حاضر برای ما انسانھا ممکن جای دارد، و حتی اگر 

 . دوممکن شدر ھر آیندۀ دور و نزدیکی میتواند 
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  در ھر صورت، اینھمھ نشان میدھد کھ:
تحقق یک چنین فرضیاتی کھ بر علوم و پیش بینیھای علمی و  -

ند، برخالف ادعای وجود ندارھم بنا شده و منع علمی و منطقی  فلسفی
 "خدا یا خدایان خالق بدون شناسنامھ"، بسیار ممکن و بسیار شدنی است. 

 
 مادۀ اولیھدر اینجا حرفی در مورد بھ وجود آوردن توجھ داریم کھ 

 دیدار شدنپو ساختھ و پرداختھ یا  خلقتنیست، بلکھ ھمۀ فرضیات بر 
ناظر بر  ھمۀ فرضیات اشاره میکنند.ناشی از این مادۀ اولیھ موجودات 

بھ وجود آمدن تمام یا قسمتی از خلقت و مخلوقات موجود بھ دست 
 است. تکامل یافتھ تر این جھان بی حد و مرز موجودات 

 
ادعای نسبت بھ ھر دو  ،اشاین فرض با تمام بیگانگی  در ضمن، 

گرایان از این امتیاز برخوردار است کھ نیازمند  مادهفرض خداباوران و 
، اگر ، چرا کھ این خالقاننیستمورد ادعایش  خالقت مبدأ و منشأ اثبا

دیھای ناز طبیعت بھ وجود آمده و بر اساس قانونم وجود داشتھ باشند،
در شرایط کرۀ کھ ھمانند انسان ھوموسپین  تکامل بھ اینجا رسیده اند.

 اند. ، در محیط طبیعی خود تکوین و تکامل یافتھتکامل یافتھزمین 
ھیچکدام از دو خط خداباوران و ماتریالیستھا در جائی کھ  کھاین است 

قادر بھ توضیح منشأ و چگونگی بھ وجود آمدن مادۀ اولیۀ مورد ادعای 
ی کھ شاید توانستھ اند فرض وجود موجودات تکامل یافتھ ترخود نیستند، 

دست بھ خلقت بزنند، نھ با مشکل توضیح منشأ و مبدأ ھستی این 
و  عقالنیتوجیھ و نھ نیاز بھ اثبات علمی و  وستر ھب روموجودات 

  چیدا میکند. فلسفی
و قادر بھ  تر تکامل یافتھفرضی موجودات وجود فرض بدین ترتیب، 

، برخالف ادعاھای بھ عنوان منبع و منشأ خلقت خلق موجودات دیگر
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ماده و قانونمند تکامل طبیعی توجھ بھ با  ھم ،منطقیغیرناممکن و دینی 
 :این است کھ. استتوضیح قابل پیش بینی و ھم قابل  ،ت زندهو موجودا
  وجود موجودات خالق یا خالقانی کھ خود از تکامل طبیعی ماده

 ممکن است. بسیار ناشی شده و پدید آمده اند، 
ود خالق و خالقانی کھ از درون مادۀ موجود رشد و وج ین ترتیب،بد

ل وجود االه ھای مورد شامل نتیجھ گیری "رد احتما ،تکامل یافتھ اند
ن یک آلترناتیو ممکن نواادعای کتابھای دینی و آسمانی" نمیشود و بھ ع

 باقی میماند.
 
 

 پایان جلد اول
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