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 داللت ثش ػذم ٍخَد آى داسد؟ ،خذاًٍذآیب ػذم دیذى  -

 آیب فبلذ ؿی اػغب وٌٌذُ ؿی هی ثبؿذ؟ -

 ذاسد ؟ًكفت اثش داللت ثش كفت هَثش آیب  -

 خذاًٍذ دس خْبى ّؼتی ٍ حیبت صهیٌی چیؼت؟اثشات  -

 هَثش خْبى ّؼتی ویؼت؟ -



 چکیده

 اثجبت هی ؿَد؟ ،دیذُ ًوی ؿَدچگًَِ ٍخَد خذایی وِ ػَال: 

ؿٌبختِ هی ؿَد یب ثب هـبّذُ اثشاتی  ،آى ( یب ثب هـبّذُ هؼتمینFactِپبػخ: اص ًمغِ ًظش ػلن، ٍالؼیت )

 دال ثش ٍخَدؽ.

هثال ثب هـبّذُ ػیت پی ثِ ٍخَد ػیت هی ثشین ٍ ثب هـبّذُ افتبدى ػیت اص دسختی، پی ثِ ٍخَد ًیشٍیی 

هی ثشین وِ ػیت سا ثِ ػوت صهیي وـیذُ اػت )ّش چٌذ وِ آى سا ًوی ثیٌین(. یؼٌی افتبدى ػیت، اثشی 

ػبلالًِ، پی ثِ  دال ثش ٍخَد گشاًؾ اػت ٍ ّوچٌیي ػمل دیذُ ًوی ؿَد ٍلیىي ثب هـبّذُ سفتبسّبی

 ( دس فشد هَسد ًظش هی ثشین ٍ ...هختلفٍخَد ػمل )دس هشاتت 

اص ًمغِ ًظش ػلن، ّیچ چیض ٍخَد ًذاسد هگش ایٌىِ هب ثتَاًین آى سا هـبّذُ وٌین ٍ یب ایٌىِ ثتَاًین اثشؽ 

اثشات آى پغ هٌغمی اػت وِ هَخَدات غیش لبثل هـبّذُ ٍخَد ًذاسًذ تب ٍلتی وِ هب . سا هـبّذُ وٌین

 ّب سا هـبّذُ وٌین.

ٍخَد اٍ پبن ٍ هٌضُ اص هـبّذُ ؿذى ٍ حتی تَكیف هی  صیشا .اص عشیك آثبس ؿٌبختِ هی ؿَد ًیض خذاًٍذ

كفت اثش اكل عجك  ،هب ثب هـبّذُ كفبتی ًظیش ًظن، ّذفوٌذی ٍ لبًًَوٌذی دس خْبى ّؼتی ٍ .ثبؿذ

هی ثشین  ثشای خْبى ّذفذاس، لبًًَگزاس ٍ ًبظن )خذا(هَثشی آگبُ، ٍخَد پی ثِ  ،داللت ثش كفت هَثش داسد

 اثجبت هی ؿَد. اص عشیك اثشات ٍ ایٌچٌیي ٍخَد خذاًٍذ

 

 : واژگان کلیدی
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 143اعشاف، قشآى،  1
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خذایی وِ دیذُ  ٍخَد ثبیذچشا   ،ایي اػت وِ هی آیذٍخَد ثِ دس رٌّـبى  اًؼبى ّباٍلیي ػَالی وِ ّوِ 

  !؟ثپزیشینًوی ؿَد سا 

 !!هٌىش ٍخَد اٍ هی ؿًَذ!كشفب ثِ دلیل ًذیذى خذا،  خذاًبثبٍساىثشخی اص  هتبػفبًِ

هی  ّب ٍالؼیتهبًغ وـف  ،هَاسدثشخی دس هحذٍدیت ّب صیشا  ؛ًیؼتٍ هٌغمی ػلوی اهب ایي ًتیدِ گیشی 

اػبػب اهىبى دیذى آًْب ٍخَد دس كَست ّبیی ّؼتٌذ وِ  ٍالؼیت ّبدیگش،  هَاسددس ثشخی  حتی یبذ ًؿَ

 .ًذاسد

 ػجبستٌذ اص:  ٍالؼیت ّبوـف توبم سفغ هَاًغ ٍ داًـوٌذاى ثشای  ّبی ساُ حل

  سفغ هحذٍدیت ّب -

 ٍ ؿَاّذثشسػی اثشات  -

 هی ؿًَذ؟ ٍالؼیت ّبچِ هحذٍدیت ّبیی هبًغ وـف اهب 

 ثشای دسن ثْتش هحذٍدیت ّب ػَالی سا هغشح هی وٌین:

هی تَاًین ادػب وٌین  ،سا ًوی ثیٌین ٍػیلِ ایِ دس آًدب آیب كشف ایٌى ،هی ؿَین ٍلتی ٍاسد اتبق تبسیىی

هَالؼی وِ ًَس یب اهىبى ثبصتبة ًَس دس ثِ ػجبستی  !! یب؟ص ّش گًَِ ٍػیلِ ای هی ثبؿذوِ آًدب ػبسی ا

 اعشافوبى ؿَین؟  ٍالؼیت ّبیآیب هی تَاًین هٌىش ٍخَد  ،ًجبؿذ

ؿذُ اًذ وِ  ٍالؼیتهبًغ وـف  هبًٌذ ػذم ٍخَد ًَس، صیشا دس هثبل ثبال هَاًؼی خیش،پبػخ ٍاضح اػت: 

ٍ اخؼبم داخل اتبق سا  )سفغ هحذٍدیت( ایي هـىل سا حل وٌین ،چشاؽ لَُیه هی تَاًین ثب ثشاحتی 

 حىن وٌین وِ دس آى اتبق چیضی ٍخَد داسد یب ًذاسد. ،ثجیٌین ٍ ثؼذ اص ثِ وبس ثشدى چشاؽ لَُ

 ّشتض ویلَ 20 تب ّشتض 20 فشوبًغ دس هحذٍدُ وِذ اكَاتی ًثِ ػٌَاى هثبلی دیگش گَؽ هب فمظ هی تَا

آیب اعشاف هب كَت ّبیی ثب دّذ حبل اگش فشدی ػَال وٌذ وِ  تـخیق ّؼتٌذ سا( ّشتض 20000)

ًوی ؿٌَین حىن وٌین وِ  سا هی تَاًین ثِ كشف ایٌىِ چیضیآیب ویلَ ّشتض ٍخَد داسد یب ًِ؟  40ًغ فشوب

 !ٍخَد ًذاسد؟
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 ،لغؼیدس ایٌدب ّن پبػخ هٌفی اػت چشاوِ هب ثب هحذٍدیت هَاخِ ّؼتین ٍ ثشای كذٍس حىن دلیك ٍ 

ثبیذ اص اثضاس ؿٌبػبیی اكَات دس فشوبًغ ّبی هختلف اػتفبدُ وٌین ٍ ػپغ ثِ ٍخَد یب ػذم ٍخَد كَت 

 ین.ّثذ حىن ّبی دیگش

تَاًین هتَخِ حضَس اهَاج الىتشٍهغٌبعیغ هَثبیل دس هحیظ ؿَین )صیشا ًِ وی ً ّوبًغَس وِ هی داًین؛ هب

هی ًیض ب ٍخَد داسد( وِ دس ایي گًَِ هَاسد آًْ دلیك دس ثذًوبى لبثلیت تـخیق ًِدیذُ هی ؿًَذ ٍ 

ٍ ػپغ حىن ثِ ٍخَد یب ػذم ٍخَدؿبى دس هحیظ  تـخیق دّینایي هَج ّب سا  ،تَاًین ثب ػبخت اثضاسی

 ثذّین.

ثشعشف تب حذ صیبدی هیىشٍػىَح ٍ ...  ،ی ًظیش تلؼىَحّبیثـش ایٌگًَِ هحذٍدیت ّب سا ثب ػبختي اثضاس

 .ًـًَذایي هحذٍدیت ّب هبًغ ؿٌبخت هب اص دًیبی اعشافوبى  تبوشدُ اػت 

 الجتِ ثشخی هحذٍدیت ّب ثب اثضاسّب ثشعشف ًوی ؿًَذ هبًٌذ ػذم اهىبى دیذى خْبى ّبی چٌذگبًِ.

اص ایي سٍ خْبى ّبی هَاصی سا ثذٍى  .هب هی ؿذًذ ویْبىهی دیذین دس آًلَست خضٍ آى ّب سا صیشا اگش 

 (پی ثِ ٍخَدؿبى ثشدین.ؿٌبختین. )دیذى، ٍ كشفب اص عشیك اثشاتـبى 

 ی پَػتِ یه هب ی یىدًض دس هبا ؛وٌین هی ًذگیص ای پَػتِ سٍی ثش هب ای، پَػتِ ىِخْب یيا دس

 ىهیب یفضب دس ٍ دؿَ هی ٍدهحذ ّب پَػتِ ثِ سًَ وِ ًدبآ اص: ؿتدا ّذاخَ دخٍَ یگشد ی ػبیِ

 1.یذد اىتَ ًوی سا ػبیِ ىخْب دد،گش ًوی هٌتـش ای پَػتِ

یؼٌی ًَس ًوی تَاًذ اص خْبى هب خبسج ؿَد ٍ دس ًتیدِ هحذٍد ثِ خْبى خَد هب هی ثبؿذ ٍ هب ًوی تَاًین 

 خْبى ّبی دیگش سا ثجیٌین.

 ین؟ِ ااهب چغَس چیضی سا وِ ًوی تَاًین ثجیٌین ٍخَدؽ سا دس حذ صیبدی پزیشفت

 ٍلی ، هیشػذ ًظش ثِ ثبٍس غیشلبثل اهشی ًجَدى، هـبّذُ لبثل دلیل ثِ هَاصی ّبی خْبى ٍخَد گشچِ

 ثؼب چِ وِ ّبیی خْبى.  داسًذ دػت دس ّب خْبى ایي ٍخَد ثش دال ثؼیبسی ؿَاّذ فیضیىذاًبى اهشٍصُ

 2.ثبؿٌذ هب خْبى اص هتفبٍت  ثؼیبس

                                                             
 270استیَى ّبٍکیٌگ، جْبى دس پَست گشدٍ، ظ   1
 :ًوبئیذ هشاجعِ صیش ّبی لیٌک ثِ تَاًیذ هی ثیطتش اطالعبت کست ثشای2
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ّبی دیگش سا ثجیٌین ساّی ًذاسین خض وـف آثبسی دال ثش اص آًدب وِ هب دس ویْبى خَد ًوی تَاًین خْبى 

ای ّوچٌبى ایي پظٍّؾ ّب ثش ٍِ داًـوٌذاى آى سا اًدبم هی دٌّذ، خْبى ّبی دیگش ٍ ایي وبسیؼت و

 اداهِ داسد.اص خْبى ّبی دیگش دسن اثشات ٍاضح تش 

 اػت. هحذٍدیت ّبی صهبًیدس ثشخی هَالغ ایي هحذٍدیت ّب،  اهب

اػت وِ  تفؼیشیتٌْب اػت ٍ ایي ًظشیِ  1ًظشیِ فشگـت هحذٍدیت ًَع ایي ثشای هثبل ثْتشیي ؿبیذ

 ؿذُ پزیشفتِ خْبى ػلوی خَاهغ دستوبهیٍ  تَضیح هی دّذسا  اهشٍصی تٌَع پیچیذُ گًَِ ّبی حیبت

 ؟سا دیذُ اػت؟ تىبهل والىٍلی آیب تب وٌَى وؼی  .اػت

ثِ صهبى ّبی عَالًی ًیبصهٌذ اػت ٍلی  تغییشات والىصیشا ػیش فشگـت ثشای  .خیش ،پبػخ ٍاضح اػت

صیشا آًمذس ؿَاّذ  .دلیلی ثش ػذم ٍخَد ایي ػیش دس تبسیخ حیبت صهیٌی ًیؼت تىبهل والى،ػذم دیذى 

ی، ػٌگَاسُ ّب )فؼیل ّب(، ثشسػی ّبی وبلجذؿٌبػی تغجیمی ٍ ... ثشای فشگـت تیىػلوی ًظیش ؿَاّذ طً

سد وِ اًىبس آى غیش هوىي اػت یؼٌی هب ٍخَد ػیش تىبهل حیبت سا اص عشیك )تىبهل( ٍ گًَِ صایی ٍخَد دا

 .ّذُ اثشاتی دال ثش آى، هتَخِ ؿذُ اینهـب

ن ٍلی اثشات آى سا دس ػٌگَاسُ ّب، ؿَاّذ سا ًذیذُ ای ٍ ػیش تىبهل ثِ ػجبستی ّش چٌذ وِ هب گًَِ صایی

 ٍ ... دیذُ این.طًتیىی 

 .ن ٍلی آثبس ثبلی هبًذُ اص آًْب یؼٌی فؼیل ّبی آًْب سا دیذُ اینًذیذُ ایاًؼبى ّب ّشگض دایٌبػَسّب سا هب 

ثلىِ ثب ووی تبهل ٍ  .دلیلی ثش سد ٍخَد آًْب دس گزؿتِ ًیؼت ،پغ كشف ًذیذى دایٌبػَسّب دس صهبى فؼلی

 هی تَاًین پی ثِ ٍخَد آًْب دس گزؿتِ ثجشین. ،ثبلیوبًذُ اص آًْبدلت دس ؿَاّذ 

، ؿتبثضدُ حىن ثِ ًجَدى آى ًوی وٌٌذ ثلىِ الذام ثِ سفغ ٍالؼیتیى چیضی یب داًـوٌذاى كشف ًذیذ

 هحذٍدیت ّب وشدُ ٍ ًیض ثِ ثشسػی آثبس ٍ ؿَاّذ هی پشداصًذ.
                                                                                                                                                                                              

https://www.almahdyoon.co/doa.html#p=495 

https://phys.org/news/2015-09-theory-parallel-universes-maths-science.html 

https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.4.041013 

http://howtoexitthematrix.com/2017/11/22/parallel-worlds-exist-interact/ 
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وِ  پذیذُ ّبی ٍخَد داسًذاهب داػتبى ٍلتی خبلت تش هی ؿَد وِ ثذاًین ػالٍُ ثش هحذٍدیت ّبی ثبال، 

هبًٌذ خبرثِ،  ٍخَد ًذاسدّبی هختلف  دػتگبُ حتی ثب ،آًْبٍ دیذى  تـخیق دلیك هبّیتاػبػب اهىبى 

 ٍ ... ػمل

 ثجشین؟ ٍالؼیت ّبٍ ایٌدب ػَال هی ؿَد چگًَِ هی تَاًین پی ثِ ٍخَد ایي گًَِ 

 ،ؿذ ثلىِ هی ؿَد حتی اص سٍی اثشاتًوی ثب ٍالؼیتؿٌبخت  تٌْب ساُ هؼتمین، هـبّذُ هب هی داًین وِ

آى  یب ػبهل ایدبد وٌٌذُ ، پی ثِ ٍخَد هَثشثِ ػجبستی اص عشیك هـبّذُ اثش .ینثجش ٍالؼیت ّبپی ثِ ٍخَد 

  ٍخَد داسد ٍلی دس كَستی لشاس داسد وِ هب ًوی تَاًین آى سا ثجیٌین. پذیذُ ایصیشا دس ثشخی هَاسد  هی ثشین

 لبثل هؼتمین كَست ثِ وِ اػت ّبیی پذیذُ ٍخَد دادى ًـبى  ػلن اكلی ٍ اٍلیِ وبسوشد

 ثجیٌین سا آًْب تَاًین هی خَد چـن ثب وِ سا چیضّبیی ػلن وِ ًیؼت ایي ثِ ًیبص. ًیؼتٌذ  هـبّذُ

 . دّذ ًـبى هب ثِ

 هوىي غیش هؼتمین هـبّذُ هَاسد اص خیلی دس ثلىِ ًیؼت الصم ػلن دس تٌْب ًِ هؼتمین هـبّذُ

 ّیچ... اًذ ؿذُ اػتٌتبج هؼتمین غیش هـبّذات اص ػلن هْن وـفیبت اص خیلی هثبل ثشای .اػت

 اهَاج ّب، ػتبسُ داخل خَؿی ّن  اػت، ًىشدُ هـبّذُ سا الىتشٍى هؼتمین عَس ثِ تبوٌَى وغ

 1..ّؼتٌذ ػلوی ٍالؼیت ایٌْب ّوِ خَسؿیذ، دٍس ثِ صهیي گشدؽ یب آًتشٍپی، سادیَیی،

 تبییذ هَسد ثبسّب وِ هیىٌذ تؼشیف ای هـبّذُ ػٌَاى ثِ سا ٍالؼیت )فىت(،  NAS ّوچٌیي

 فؼیل ثجت. ثبؿذ پزیشؽ هَسد ٍ كحیح سٍؽ ثؼٌَاى ػولی اّذاف ّوِ ثشای ٍ ثبؿذ لشاسگشفتِ

 ایي ّیچىغ گشچِ. اًذ یبفتِ تىبهل صهبى عَل دس هَخَدات وِ هیذّذ ًـبى ؿَاّذ ػبیش ٍ

 كحت ثش دال ای وٌٌذُ لبًغ ٍ اثْبم ثذٍى غیشهؼتمینِ ؿَاّذ. اػت ًىشدُ هـبّذُ سا تحَالت

 . داسد ٍخَد آى

 هؼتمین ثلَست تَاًٌذ ًوی فیضیىذاًْب. ّؼتٌذ هتىی غیشهؼتمین ؿَاّذ ثش اغلت ػلَم ّوِ

 هـخق هؼیشّبی هـبّذُ عشیك اص سا رسات ایي هَخَدیت ثٌبثشایي. ثجیٌٌذ سا اتوی سیض ساتر

                                                             
1 http://www.talkorigins.org/faqs/comdesc/sciproof.html 

http://www.talkorigins.org/faqs/comdesc/sciproof.html
http://www.talkorigins.org/faqs/comdesc/sciproof.html
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 ثش هؼتمین هـبّذات فمذاى. هیىٌٌذ تبییذ 1(cloud chambers) اتبله اثش اص ؿذُ خبسج رسات

 2.ًذاسد هٌفی اثش فیضیىذاًبى گیشیْبی ًتیدِ لغؼیت

 هی گَیذ:خْبى  ّبی ؿگفتی وتبة ًَیؼٌذُ 3دس ایي صهیٌِ اثشاّین ٍیىتَسی

ًین یب آى سا ثجیٌین یب ایٌىِ لوؼؾ وٌین اهب هی تَ ٍػلوی یؼٌی آى چیضی وِ ٍخَد داسد  حمیمتِ

 سا ثجیٌین. اثشؽٍ یب ایٌىِ هْن تش اص آًْب، 

چیضی ٍخَد داسد ٍلی ثب یه كَستی اػت وِ هب ًوی تَاًین ثجیٌین هثال هبدُ ًیؼت  اػت هوىي

 ..اص خَدؽ ػبعغ یب هٌؼىغ وٌذ. اًَسی س ٍ یب ًوی تَاًذوِ هب ثتَاًین ثجیٌین 

وِ  اثشؽ سا ثجیٌیناص ًظش ػلوی ّیچ چیضی ٍخَد ًذاسد هگش ایٌىِ دیذُ یب لوغ ؿَد یب ایٌىِ 

 4.اػتاثشی ثشای خبرثِ  وِ ساُ سفتي ثش سٍی صهیي هبًٌذ ػتاخبرثِ  ،ثْتشیي هثبل اثش

 دٍ ساُ داسین: )فىت( ٍالؼیتػلن ثشای اثجبت یه  ثِ عَس ولی دساهب 

سٍؽ اٍل ایي اػت وِ آى سا اص عشیك دیذى وـف وشدُ ٍ پی ثِ ٍخَدؽ ثجشین هثال هب ثب دیذى  -1

ثب حَاع خَدهبى هی تَاًین پی ثِ ٍخَد  ثِ عَس ولییه ػیت پی ثِ ٍخَد آى هی ثشین ٍ... 

 اعشافوبى ثجشین. ٍالؼیت ّبیٍ  پذیذُ ّب

جشین صیشا لبثل ثشخی چیضّب سا هؼتمین ًوی تَاًین پی ثِ ٍخَدؿبى ثسٍؽ دٍم ایي اػت وِ  -2

ًیؼتٌذ ٍلی هب اثشات آى ّب سا هـبّذُ هی وٌین ٍ اص عشیك ایي اثشات اػت وِ  هـبّذُ ٍ لوغ

 ثشین. دؿبى هیپی ثِ ٍخَ

                                                             
اتبقک اثش ٍسیلِ ای است کِ فیضیک داًبى فیضیک ّستِ ای اص آى ثشای تطخیع ٍ هطبلعِ ی رسات ثٌیبدی اص هیبى رسات ثی  1

ى ّب ٍ اًَاع هختلفی اص ضوبس قبثل کطف استفبدُ هی کٌذ، ایي رسات عجبستٌذ اص؛ رسات آلفب، پشٍتَى ّب، الکتشٍى ّب، پَصیتشٍ

 .هضٍى ّب
2 https://www.scientificamerican.com/article/15-answers-to-creationist/ 

جبهعِ فضبًَسدی  َضکی آهشیکب، جبهعِ فیضیک آهشیکب،عضَ اًجوي ه ٍ است سبص تلَیضیًَی ٍ ثشًبهِ پظٍّطگش فضبیی، ًَیسٌذُ 3

 .آهشیکب ٍ اًجوي سیگوب سبی ثَدُ است
   https://en.wikipedia.org/wiki/Ebrahim_Victory 
4 https://www.youtube.com/watch?v=TgpbKimpRds 

https://www.scientificamerican.com/article/15-answers-to-creationist/
https://www.scientificamerican.com/article/15-answers-to-creationist/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ebrahim_Victory
https://www.youtube.com/watch?v=TgpbKimpRds
https://www.youtube.com/watch?v=TgpbKimpRds
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سا روش وٌین وِ لبثل  ًیشٍی خبرثِ )گشاًؾ(ثْتشیي ٍ ػبدُ تشیي هثبل ثشای دسن اثش، هی تَاًین  

ًیشٍی  4اص یىی ٍ اثشاتؾ لبثل ؿَْد ٍ هحبػجِ اػت ٍ هب دائوب ثب آى ػشٍوبس داسین  اهبهـبّذُ ًیؼت 

 ػبصًذُ خْبى هب هی ثبؿذ.

)اثش( ٍ اص عشیك ایي هـبّذُ پی ثِ ٍخَد ًیشٍی ػیجی وِ اص دسخت هی افتذ سا هـبّذُ هی وٌین 

دین وِ دس حبلی وِ ایي ًیشٍ سا ًوی ثیٌین ٍ كشفب ثشای آى اػوی اًتخبة وش ؛گشاًؾ)هَثش( هی ثشین

 ػجبستؼت اص گشاًؾ )خبرثِ(.

 ؿوب ثپشیذ ثلٌذی یه اص خَاّیذ هی ٍلتی وِ اػت چیضی ّوبى دس حمیمت هب فمظ هی داًین وِ گشاًؾ،

  ؿوب ػمَط ًوی وشدیذ. ًجَد، ًیشٍ ایي اگش ٍ سػبًذ هی صهیي ثِ سا

 ثِ ػیت افتبدى ثیي استجبعى سػوى عَس ثِ وِ ثَد ؿخلى اٍلیي ًیَتي آیضان ّفذّن، لشى دس

 ٍ ثَد گشاًؾ هَسد دٍ ّش دس هَثش ًیشٍى. وشد ثشلشاس سا خَسؿیذ دٍس ثِ صهیي ”افتبدى“ ثب صهیي

 هی تش لَى آًْب فبكلِ وبّؾ ٍ اؿیب خشم افضایؾ ثب وِ اى خبرثِ ػٌَاى ثِ فمظ سا آى ًیَتي

 . ثَد پزیشفتِ ؿذ

 یه گشاًؾ اٍ، ػبم ًؼجیت ًظشیِ عجك: وشد اسائِ تفؼیشى ٍ آهذ لشى چٌذ اص ثؼذ ایٌـتیي آلجشت

 ثبؿذ، داؿتِ ثیـتشى خشم ؿیئى ّشچمذس. اػت خْبى اص پَدی ٍ تبس ٍ صهبى،-فضب اص ٍیظگى

. ”افتبد“ خَاٌّذ یىذیگش عشف ثِ تش ًضدیه اؿیب ًتیدِ دس وشد خَاّذ خویذُ ثیـتش سا صهبى-فضب

 1وٌذ... ایدبد تَخْى لبثل گشاًـى اهَاج تَاًذ هی ثبؿذ، داؿتِ وبفى خشم ؿیئى اگش

 وی تَاًین هٌىش ٍخَد چٌیي اًحٌبّبییًخَاّین دیذ ٍلیىي ًًذیذُ ٍ صهبى سا -ٍ هب ّیچ ٍلت اًحٌبی فضب

 ثبؿین. دس خْبى خَد

ّوِ هب آى سا اص عشیك هـبّذُ اثشاتؾ لجَل وشدُ  ٍلیسا تب وٌَى وؼی ًذیذُ ٍ ًخَاّذ دیذ  ػملیب هثال 

پی ثِ ٍخَد  ،این هثال ثب هـبّذُ وشداس ٍ گفتبس افشاد پی ثِ ػمالًیت آًْب هی ثشین یؼٌی ثب هـبّذُ اثشاتی

 هتَخِ هی ؿَین ػمل ًذاسد ٍ...  ،ػمل دس فشد هی ثشین یب ثب هـبّذُ سفتبسی دس حیَاًی

                                                             
1 http://discovermagazine.com/2016/oct/the-root-of-gravity 

http://discovermagazine.com/2016/oct/the-root-of-gravity
http://discovermagazine.com/2016/oct/the-root-of-gravity
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كحت ایي ادػب سا ثشسػی هی وٌین ٍلی ٍلتی  ،اػت ثب هـبّذُ سًگ پَػت اٍ ػیبُاگش ثگَیٌذ فشدی 

وشداس ٍ گفتبس فشد وِ اثشاتی ثشای ػمل  ادػب سا ایٌجبس ثب هـبّذُ سفتبس، ثگَیٌذ فشدی ػبلل اػت كحت

 .!!مل ثش سٍی ػش فشد هَسد ًظشّؼتٌذ ثشسػی هی وٌین ًِ ثب دیذى چیضی ثِ ًبم ػ

یه وَدن سا دس ثیشٍى  گشیِ ٍ كذای ّؼتیذدس اتبلی تلَس وٌیذ ؿوب  1اهب ثشای دسن ثْتش ایي هَضَع

اٍ  وِ ّش چٌذ)هتَخِ خَاّیذ ؿذ وَدوی دس ثیشٍى اص اتبق دس حبل گشیِ وشدى اػت  هی ؿٌَیذ وِاتبق 

)كذای  ٍ لغؼب ػبهلی دس ثیشٍى اتبق ثبػث ایدبد ایي اثش 2ثذٍى هَثش ثبؿذ ًوی تَاًذ صیشا اثش ًجیٌیذ(سا 

ثبخجش ًجبؿین ٍ هوىي اػت ًَصاد ثبؿذ یب كذای  دلیك ؿذُ اػت ّش چٌذ وِ اص هبّیتؾ ًَصاد(

 هَثشی ٍخَد داسد(ثِ ّش حبل تلَیضیَى.)ٍلی 

هتَخِ  ،كذای وَدنوِ دس ایي هثبل ؿوب ثب آًىِ وَدن یب تلَیضیَى ٍ ... سا ًذیذیذ ٍلی اص اثشؽ، یؼٌی 

 .ٍ پی ثِ هَثش آى ثشدیذ ٍخَدؽ ؿذیذ

  .ٍ اص ایي دػت هثبل ّب صیبد ّؼتٌذ

 ّؼتن وَدوی ؿجیِ خَدم چـن دس اهب آین هی ًظش ثِ چگًَِ دًیب هشدم چـن ثِ ًویذاًن هي»

 3صیجبتش كذفی یب تش كبف ػٌگی یبفتي اص گبّی اص ّش ٍ اػت هـغَل ثبصی ثِ دسیب وٌبس دس وِ

 گؼتشدُ اٍ چـن پیؾ ًـذُ، وـف حمیمت ػظین الیبًَع وِ حبلی دس ؿَد، هی هـؼَف

 ًیَتي آیضان .«اػت

حمبیك صیبدی ٍخَد داسًذ وِ یب ثبیذ ثب سفغ هحذٍدیت ّب آى ّب سا وـف وٌین یب ثب ثشسػی دلیك تش آسی 

 اثشات آًْب.

پی  ،دس ًتیدِ اص آًدب وِ ّش اثشی عجك اكل ػلیت ثبیذ هَثشی داؿتِ ثبؿذ هب هی تَاًین ثب ثشسػی اثشات 

 ؿٌبخت. ّنآى ثجشین.یؼٌی هَثش ّب سا هی تَاى اص عشیك اثشاتـبى  هَثش ثِ ٍخَد

                                                             
 ّش اثشی، هَثشی داسد 1
 )ّش هعلَلی علتی داسد( طجق اغل علیت 2
 کِ ًیَتي پی ثِ ٍجَدضبى ثشد ّوبى ًیشٍی گشاًطی ثَد کِ ّیچ ٍقت آى سا ًذیذ. یییکی اص ایي غذف ّبی صیجب 3
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ّیچ چیض ٍخَد ًذاسد هگش ایٌىِ هب ثتَاًین آى سا هـبّذُ وٌین ٍ یب ایٌىِ ثتَاًین  ،اص ًمغِ ًظش ػلن ،پغ

اثشؽ سا هـبّذُ وٌین پغ هٌغمی اػت وِ هَخَدات غیش لبثل هـبّذُ ٍخَد ًذاسًذ تب ٍلتی وِ هب 

 اثشات آى ّب سا هـبّذُ وٌین.

صیشا هی ثبیؼت سا لجَل ًوی وٌین اؿتجبُ اػت  ، اٍجیٌیناص ایي سٍ ایي اػتذالل وِ تب ٍلتی هب خذا سا ً

 اثشات سا ًیض ثشسػی وٌین.

 : گَیذ هی ثَیل ساثشت

 ّبی حَهیىشٍػى ثب  وِ  ٌّگبهی... ٍ ًگشم هی  ػیبسات ٍ  ػتبسگبى  ثِ  لَی  ّبی تلؼىَح ثب  ٍلتی»

 هغبلؼِ  ثِ  تـشیح  چبلَی ثب  وِ  صهبى  آى ٍ  وٌن هی  هـبّذُ سا  عجیؼت اًگیض ؿگفت ػبختبس دلیك، 

  چِ تَ آثبس خذاًٍذا: گَین هی ٍ  ثیٌن هی ّوٌَا هضاهیش  ػشایٌذُ ثب سا خَد  پشداصم هی  عجیؼت  وتبة 

 1«.آفشیذی سا  ّوِ  تذثیشت ٍ  حىوت ثب  وِ  تَیی ٍ  اػت  گًَبگَى ٍ  هتٌَع

 

 پغ ػَال سا ثبیذ ثِ ایي كَست هغشح وٌین وِ:

 چِ اثشاتی ٍخَدؽ اثجبت هی ؿَد؟ خذایی وِ دیذُ ًوی ؿَد ثب

 ثشای پبػخ ثِ ایي ػَال ثبیذ ٍالؼیت یب فىت تؼشیف ؿَد.

لبثل ٍ  تىشاس پزیشپیشاهَى وِ  هحیظ هَسد دس تبئیذ ؿذُ هب هـبّذات اص اػت (: ػجبست2fact) ٍالؼیت

 اًذ( ًـذُ سدّ ّیچگبُ ٍ  ؿذُ تأئیذ هىشس كَست ثبؿذ.) وِ ثِ اثجبت

                                                             
1 Emerton, Norma. “Arguments for the existence of God from nature and science,” 1994. P. 26 

 ثشای کست اطالعبت ثیطتش ثِ لیٌک ّبی صیش هشاجعِ ًوبئیذ: 2
http://www.dictionary.com/browse/scientific-fact 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/fact 
http://www.businessdictionary.com/definition/fact.html 
https://www.vocabulary.com/dictionary/scientific%20fact 
https://www.thefreedictionary.com/scientific+fact 
https://ncse.com/library-resource/definitions-fact-theory-law-scientific-work 

http://www.dictionary.com/browse/scientific-fact
https://en.oxforddictionaries.com/definition/fact
http://www.businessdictionary.com/definition/fact.html
https://www.vocabulary.com/dictionary/scientific%20fact
https://www.thefreedictionary.com/scientific+fact
https://ncse.com/library-resource/definitions-fact-theory-law-scientific-work
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اسین هثل دیذى اػت وِ اص دًیبی اعشافوبى د هـبّذات تىشاس پزیشیؼتفىت یب ٍالؼیت، ّوبى ثِ ػجبستی 

، حیَاًبت، سؿذ گیبّبى، ثبسؽ ثبساى، ؿىبس حیَاًبت تَػظ هختلف ًظیش ًَس، اخؼبم خیلی اص پذیذُ ّب

 ؿىبسگش، همبٍم ؿذى ثبوتشی ّب ًؼجت ثِ آًتی ثیَتیه ّب ٍ ... .

. دس ایي اثشات آًْب دیذُ ؿَدیب  دیذُ ؿًَذالجتِ هَضَع هْوی وِ ٍخَد داسد آى اػت وِ فىت ّب یب ثبیذ 

 .كَست آًْب سا ثِ ػٌَاى ٍالؼیت دس ًظش هی گیشین

آى اػت وِ ثبیذ ایي هـبّذات تبئیذ ؿًَذ ٍ  هَسد تَخِ لشاس گیشد،ًىتِ ای وِ دس هَسد فىت ّب ثبیذ 

 هثال اگش فشدی ثگَیذ دس خٌگل .ٌذ تب هَسد ثحث دس هدبهغ ػلوی لشاس ثگیشًذدیگشاى ّن ثتَاًٌذ ثجیٌ

ّیَالیی دیذُ اػت دس اثتذا فىتی وِ اٍ گضاسؽ دادُ اػت سا سد ًوی وٌین ٍ تیوی ّوشاُ اٍ ثِ خٌگل هی 

سٍصّب یب هبُ ّب ٍ دس ػبػبت هختلف ٍ ... دًجبل ّیَالی گضاسؽ ؿذُ هی گشدًذ ٍ اگش حتی سًٍذ ٍ 

ي ؿذًذ ٍخَد داسد ٍ آى سا دیذًذ ٍ فیلوجشداسی ؿذ آًَلت آى ّیَال تجذیل ثِ یه فىت هی ؿَد ٍ هغوئ

ثؼذّب ثب تحمیمبت ثیـتش ٍ آصهبیـبت تىویلی، هی حتی داًـوٌذاى دس هَسد آى فشضیِ پشداصی هی وٌٌذ ٍ 

پؼتبًذاس اػت، اص ودب اسائِ دّین وِ هثال آیب  )آى هَخَد دیذُ ؿذُ( تَاًین تَضیح ثْتشی ثشای آى ّیَال

 آهذُ اػت ٍ ....

ٍ اهب تحمیمبت ػلوی ٍلتی خبلت تش هی ؿًَذ وِ ثذاًین ّویـِ فىت ّب لبثل سٍیت ًیؼتٌذ ثلىِ دس 

اگش ّیَال سا ًتَاًٌذ پیذا وٌٌذ ثبص یه  اثشات آى ّب سا هی ثیٌین هثال دس هثبل لجلكشفب هَاسد هب اص خیلی 

 ّیَالٍخَد آى ثتَاًذ اثشات لبثل لجَلی اص  ثبیذ فشد آى ساُ ثشای ٍالؼیت داؿتي ّیَال ٍخَد داسد یؼٌی

دیگش حتی هشدم ّن ثِ  ،ذدّ سا ًـبىاثشاتی اص ّیَال  یبّیَال ، ٍلی اگش ًتَاًذ اسائِ دّذ )ًظیش سد پب ٍ ...(

 وٌٌذ چِ ثشػذ ثِ هحبفل ػلوی.ٌب ًوی حشف اٍ اػت

دس هثبل ثبال ثِ ػوذ اص ٍاطُ ّیَال اػتفبدُ وشدین تب ؿوب ثب سٍؽ ػلوی آؿٌب ؿَیذ ٍ كشف ؿٌیذى ٍاطُ 

ادػب ؿذُ اص ػَی  ّیَال آى سا سد ًىٌیذ ثلىِ ؿوب ٍلتی اص ًمغِ ًظش ػلن هی تَاًیذ ٍالؼیت ٍخَد ّیَالیِ

)الجتِ ایي ثِ هؼٌبی سد كذ َال یب اثشاتؾ سا ثِ ؿوب ًـبى دّذفشد سا سد وٌیذ وِ آى فشد ًتَاًذ آى ّی

كشف  دس ًتیدِ. دسكذی ًیؼت ٍ ؿبیذ ٍخَد داؿتِ ثبؿذ. ٍلی ؿوب ًوی تَاًیذ ثِ ٍخَد آى الشاس ًوبئیذ(

 ًوی تَاًذ دلیلی لبًغ وٌٌذُ ثشای سد ادػبی اٍ ثبؿذ. ،ثِ وبس ثشدى ٍاطُ ّیَال تَػظ فشد
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پزیشفتِ ؿذُ اػت یب ثبیذ دیذُ ؿَد یب اثشات اٍ،  غیشلبثل تشدیذ ٍالؼیتى یه خذاًٍذی وِ ثِ ػٌَا اهب

اثجبت هی  ؽٍخَد خذاًٍذ سا اص عشیك آثبسخذاًٍذ سا ًوی تَاى دیذ دس ًتیدِ ٍ اص آًدب وِ  هـبّذُ ؿًَذ.

 .وٌین

ثشای ایٌىِ ثْتش ثتَاًین اثشات خذاًٍذ دس خْبى ّؼتی سا ثـٌبػین ٍ چگًَگی داللت آًْب ثش ٍخَد خذاًٍذ 

كفت اثش داللت ثش كف هَثش "ٍ  "فبلذ ؿی اػغب وٌٌذُ ؿی ًیؼت" اكل ػملیدٍ ثبیذ ثب سا دسن وٌین، 

 .پی ثجشیناّویت اثشات ٍ ساثغِ آى ّب ثب هَثش  ثِآؿٌب ؿَین تب  "داسد
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 صفت اثر داللت بر صفت موثر دارد

 

 

ی ػلت هی ثبؿذ ٍ ثِ وبسثشد ایي ادس ثخؾ لجل آهَختین وِ ّش اثشی، هَثشی داسد صیشا ّش هؼلَلی داس

 ثخَاّین چِ ثبیذ ثىٌین؟عالػبت ثیـتشی دس هَسد هَثش اسٍؽ دس ػلن اؿبساتی ؿذ. اهب دس هَالؼی وِ 

دس ًتیدِ هب اثشی سا یبفتِ این ٍ هی داًین وِ لغؼب هَثشی  .هی یبثیذ ثشای هثبل فىش وٌیذ هدؼوِ ای سا

 داسد اهب هَثش آى ویؼت؟

یه اًؼبى یب ٍ  ، یه اًؼبى ػمت افتبدُ ه دسخت، یه ؿبهپبًضُ، یه گبٍهثال آى هَثش هی تَاًذ ی

 ػذم!! ؿبیذ ّنٌّشهٌذ خالق ثبؿذ ٍ 

 یىی اص ایي هَثشّب سا اًتخبة وٌین؟ باهب چگًَِ هی تَاًین دلیم

كفت اثش داللت ثش كفت هَثش داسد ثِ ووه  اكلفبلذ ؿی اػغب وٌٌذُ ؿی ًوی ثبؿذ ٍ  اكلدس ایٌدب 

 هب خَاٌّذ آهذ.
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 گضیٌِ ّبی پیؾ سٍی هب ػجبستٌذ اص:

 ػذم -1

 اًؼبى ٌّشهٌذ -2

 ؿبهپبًضُ  -3

 دسخت ٍ ... -4

فبلذ ؿی اػغبء  ثِ ایي دلیل وًِوی تَاًذ خبلك ٍ هَثش هدؼوِ ثبؿذ صیشا ػذم، هَلذ ًیؼت  گضیٌِ یه

 .وٌٌذُ ؿی ًیؼت

ثبیؼتی آى سا  )ثجخـذ( وؼی وِ هی خَاّذ چیضی ػغب وٌذ یؼٌی ًوی ثبؿذؿی  اػغب وٌٌذُفبلذ ؿی، 

 .1اػت ػملی اٍلیِ ثذیْیبت اص اكل ایيًذاسد وِ  ِ ثبؿذ ٍ اال لبثلیت اػغبداؿت

 ثِ. ًوبیذ ػغب دیگشی ثِ سا چیض آى تَاًذ ًوی ًذاسد، سا چیضی وِ وؼی: گَیذ هی ػبدُ صثبى ثِ اكل ایي

 ًذاسد، پَل وِ وؼی یب دّذ تؼلین سا سیبضیبت تَاًذ ًوی ًذاسد، سیبضی ػَاد وِ وؼی هثبل ػٌَاى

 ثذّذ. پَلی دیگشی ثِ تَاًذ ًوی

ساثغِ ای ٍخَد داسد ٍ ّش چیضی  ػلت )یب اثش ٍ هَثش(ٍ  هؼلَلثیي فَق  اكلپغ هتَخِ ؿذین وِ عجك 

 .ثبؿذ سا داؿتِ آى ٍیظگی لبثلیت اػغب وٌٌذگی ثلىِ ثبیذ .ّش اثشی ثبؿذ ًوی تَاًذ هَثشِ ، یب وؼی

پغ هَضَع ػش اػغبء اػت ٍ ثبیذ ثشسػی ؿَد، هَثش چِ چیضی سا اػغب وشدُ اػت ٍ دس هَسد ػَالوبى 

هدؼوِ )اثش( ثَد، ًوی تَاًین ػذم سا پبػخ ػَالوبى ثذاًین صیشا ػذم هغلك، اهىبى  وِ دس هَسد هَثشِ

 .ّیچ حظ ٍ ثْشُ ای اص ّؼتی ًذاسد ٍ هَلذ ًیؼتاػغبی ؿی سا ًذاسد صیشا 

 ًین دلیك هـخق وٌین وِ هَثش وذام یه ّؼتٌذ؟اچغَس هی تَ ػبیش گضیٌِ ّباهب دس هَسد 
                                                             

ال ضیء »ٍ « ًبچیض»داسین، ثِ ایي هعٌب کِ « ال ضیئیة للعذم هي حیث العذم»دس هجبحث اهَس عبهِ فلسفِ هجحثی تحت عٌَاى  1

ای اص ّستی ًذاسد تب ثِ چیض دیگشی ّستی ثذّذ. ّوچٌیي اغل دیگشی کِ دس هعٌب  چیضی ًیست ٍ ّیچ حظ ٍ ثْشُ« هطلق

اٍلی  کِ خَدش چیضی سا ًذاسد ثِ طشیق  ، یعٌی آى«فبقذ الطیء ال یعطی الطیء»ثبضذ ایي است کِ:  ضجیِ ثِ ّویي اغل هی

تَاًیذ کسی دیگش سا علن الحذیث  تَاًذ آى چیض سا ثِ دیگشی افبضِ کٌذ. هثالً اگش ضوب علن حذیث ًذاضتِ ثبضیذ قطعبً ًوی ًوی

تَاًذ  تش ٍ اضشف ٍ اعلی( ثبضذ ًوی تش ٍ کبهل بمّشچٌذ ثِ ًحَ تو)ثیبهَصیذ؛ ّوچٌیي اگش علت، فبقذ یک کوبل ٍ خبغیت ٍجَدی

است، « لضٍم سٌخیت ثیي علت ٍ هعلَل»آى سا ثِ هعلَل خَد افبضِ کٌذ. اغل دیگشی کِ ضجیِ ّویي اغل عقلی است، اغل 

ضتِ ّن دا ضَد ٍ هعلَل ٍ علت ثبیذ یک ًحَ سٌخیت ٍ ّوخَاًی ٍ ّوبٌّگی ثب یعٌی ّش علتی هَجِذ ٍ هَجِت ّش هعلَلی ًوی

 .ضَد ثبضٌذ ٍ ّش هعلَلی اص ّش علّتی حبغل ًوی



 هوسسه وارثین هلکوت گروه توهن بی خدایی، نفی کننده وجود آن نیست ، عدم دیدن چیزی

14 
 

 اػغبی لبثلیت وِ هَثشی كفبت هَخَد دس اثش سا ؿٌبػبیی وٌین ٍ ػپغاثتذا كفت یب دس ایي هَسد ثبیذ 

 وٌین. هی پیذا ثبؿذ داؿتِ سا كفت یب كفبت آى

هی داًین وِ ثیي كفت اثش ٍ كفت هَثش استجبعی  ،كفت اثش داللت ثش كفت هَثش داسداكل صیشا عجك 

هی تَاًین پی ثِ كفت هَثش ثجشین هثال ٍلتی ًظن غبیی دس اثش  ،ٍخَد داسد ٍ اص عشیك كفت یب كفبت اثش

 ّن ػلین داسد، ٍخَد ػلن اگش هثالهتَخِ هی ؿَین وِ هَثش آى آگبُ ٍ ّذفذاس اػت یب  ،دَهـبّذُ ؿ

 .داسد ٍخَد ًیض ثخؾ خوبل پغ داسد، ٍخَد )خوبل( صیجبیی اگش داسد، ٍخَد

ثش یه  ، داللتصیجب هدؼوِهثال یه  .ثبیذ دس هَثش ثبؿذ ٍ الجتِ ایي ثذاى هؼٌب ًیؼت وِ ػیي كفت اثش

سا  صیجبیی ثِ هدؼوِ)وِ لجال یه ػٌگ كبف ثَد(وؼی وِ تَاًبیی اػغبی یؼٌی  ،داسد هَثش ٌّشهٌذ

 ًیض ثبیذ صیجب ثبؿذ!! )فشد ٌّشهٌذ( ًِ ایٌىِ هَثش آى  ،داسد

سا ثشسػی وٌین ٍ  )اثش( هَثش داسد هی تَاًین كفبت هدؼوِ تاثش داللت ثش كف تكف اكلعجك  دس ًتیدِ

 ثِ ػٌَاى هَثش هؼشفی وٌین. تَاًبیی اػغبی آى كفبت سا داؿتٌذ،وِ  هَخَداتیّش یه اص 

خاللیت ٍ ظشافت سا هی ثیٌین ٍ دس ًتیدِ هتَخِ هی ؿَین وِ ًظن غبیی، كفبتی ًظیش ٌّش،  ،دس هدؼوِ

هَثش آى هدؼوِ، اًؼبى ٌّشهٌذ هی ثبؿذ ًِ  پغ .ٌّشهٌذ ثبؿذ ثبیذ، َّؿوٌذ، خالق ٍهَثش حمیمی 

 ؿبهپبًضُ ٍ ... .

ثـٌبػین )ّش چٌذ وِ آًْب سا ًجیٌین( ٍ  ًیض ّب سا هی تَاًین اص سٍی اثشاتـبى ٍالؼیتتب ایٌدب آهَختین وِ 

فبلذ ؿی ػذم ًوی تَاًذ اػغب وٌٌذُ ثبؿذ صیشا  ،فبلذ ؿی اػغب وٌٌذُ ؿی ًیؼت فْویذین اكلًیض عجك 

كفت اثش داللت ثش كفت هَثش داسد هتَخِ ؿذین هَثش ثبیذ تَاًبیی  اكلٍ عجك  ٍ هَلذ ًیؼت اػت

ثیي كفت اثش ثب كفت عجك اكل ػٌخیت ثیي ػلت ٍ هؼلَل، ) اػغبی كفبت هَخَد دس اثش سا داؿتِ ثبؿذ

  .ٍخَد داسد( ساثغِ ًیض هَثش

 ثِ هثبل صیش تَخِ وٌیذ.كفت اثش داللت ثش كف هَثش داسد ثشای دسن ثْتش 

ثذٍى آى وِ  ؿوب ٍلتی ػبختوبًی سا هی ثیٌیذ ًبخَدآگبُ خَاّیذ فْویذ وِ هٌْذػی آى سا ػبختِ اػت

یؼٌی ٍخَد یه هٌْذػی وِ ًمـِ ای عشاحی وشدُ ٍ ثؼذ  ًیبص ثبؿذ آى هٌْذع سا دس حبل ػبختي ثجیٌیذ

 ذ. اػت سا لجَل داسیتَػظ وبسگشاًی آى ًمـِ سا اخشایی وشدُ 
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ًْفتِ دس ػبختوبى، دلیلی هحىن اػت وِ فشدی آگبُ آى سا ّذفوٌذ ػبختِ اػت ٍ آًمذس  پیچیذگیًظن ٍ 

حتی ثذٍى دسن ایي هَضَع آػبى اػت وِ ؿوب ثذٍى دیذى آى هٌْذع دس حبل ػبختي ػبختوبى ٍ 

ّش چٌذ اٍ سا ، ٍخَد اٍ ٍ ایٌىِ ایي ػبختوبى ػبختِ اٍػت سا لجَل هی وٌیذ دیذى خَد آى هٌْذع

حىن هی وٌذ ًظن ٍ ػبختبس هَخَد  كفت اثش داللت ثش كفت هَثش داسد، اكلعجك صیشا ػمل ًـٌبػیذ. 

ست تلبدفی ٍ یب ٍ ایي ػبختوبى ثِ كَ .ّذفذاس ٍ عشاح هی ثبؿذ ًیبصهٌذ هَثشی ًبظن، ،دس ػبختوبى

فبلذ ؿی اػغب ٍ ًیض ػذم آًشا خلك ًىشدُ صیشا  غیش هحتول هی ثبؿذثَخَد ًیبهذُ صیشا ثَػیلِ ٍصؽ ثبد 

 لضٍم ٍخَد اٍ سا هی پزیشیذ. ثبصّنهٌْذع سا ًجیٌیذ اگش . اص ایي سٍ حتی ؿی ًوی ثبؿذ وٌٌذُ

 هثال ثب هغبلؼِ هتٌی ػلوی )اثش( هتَخِ هی ؿَین وِ فشدی ػبلن )هَثش( آى سا ًَؿتِ اػت.یب 

 هتي = اثش

 ػلوی = كفت اثش

 ػبلن = كفت هَثش

ثبؿذ یؼٌی ثبیذ ثتَاًذ اثشی ػلوی ثَخَد ثیبٍسد. هثال  سا داؿتِ كفت اثش لبثلیت اػغبیًتیدِ = هَثش ثبیذ 

فشدی وِ آؿٌبیی ثب ادثیبت ٍ صثبى فبسػی ًذاسد ًوی تَاًذ اثشی ًظیش ؿبٌّبهِ فشدٍػی سا ثیبفشیٌذ ٍ 

 ّب ثبؿذ. ثِ آىػبلن  ،ذ هَثشّوچٌیي ثشای خلك هتَى ػلوی دس حَصُ ّبی فیضیه ٍ ؿیوی ٍ ... ًیض ثبی

یؼٌی ثب اثجبت كفبتی  .ّویي سٍؽ سا ثِ وبس ثگیشین ثبیذثشای ؿٌبخت خذاًٍذی وِ دیذُ ًوی ؿَد ًیض 

هَثشی لبًًَگزاس، ًبظن، ّذفذاس ٍ آگبُ ٍخَدِ  ضشٍستِ پی ثِ ،ّذفوٌذی دس خْبى ٍ ًظیش لبًًَوٌذی، ًظن

 .خَاّین ثشد)یؼٌی خذا( 

اػت: ٍخَد لَاًیي دس اثش، ثش لبًًَگزاسی هؤثشؽ  لبًًَگزاسیاص خولِ ی ایي اػتذالل ّب، دلیل 

 داللت داسد ٍ دس ًتیدِ دال ثش ػبلن ثَدى هؤثش اػت؛ وِ اثجبت آى هَسد ًظش هب هی ثبؿذ. 

اػت: ٍخَد ًظن دس اثش، ثش ًظن دٌّذگی هؤثشؽ داللت  ًظناص خولِ ی ایي اػتذالل ّب دلیل 

 ٍ لزا دال ثش ػبلن ثَدى هؤثش اػت؛ وِ اثجبت آى هَسد ًظش هب هی ثبؿذ.  داسد

اػت: ٍخَد ّذف ثشای اثش، ثش ّذفذاس ثَدى هؤثشؽ  ّذفاص خولِ ی ایي اػتذالل ّب، دلیل 

 داللت داسد ٍ دس ًتیدِ دال ثش ػبلن ثَدى هؤثش اػت؛ وِ اثجبت آى هَسد ًظش هب هی ثبؿذ. 



 هوسسه وارثین هلکوت گروه توهن بی خدایی، نفی کننده وجود آن نیست ، عدم دیدن چیزی

16 
 

اػت: هَكَف ثَدى اثش ثِ حىوت، خَاُ دس ػخي  حىوتدلیل  اص خولِ ی ایي اػتذالل ّب،

ثبؿذ ٍ خَاُ دس ػول، ثش حىین ٍ داًب ثَدى هؤثشؽ داللت داسد؛ وِ اثجبت آى هَسد ًظش هب هی 

 ثبؿذ.

 خالكِ ی اػتذالل چٌیي اػت:

فْوین وِ هؤثش آى، داًب ٍ لبدس ثِ ًظن دّی اػت؛  ثب دیذى یه هَخَد هٌظن ٍ ػبخت یبفتِ، هی

ًتیدِ ٍخَد هؤثش ًظن دٌّذُ ٍ داًب اثجبت هی ؿَد. ٌّگبهی وِ ثب ػخي یب ػولی حىیوبًِ  دس

داًین وِ اص فشدی حىین كبدس ؿذُ اػت ٍ ٍخَد هؤثشی حىین اثجبت هیـَد.  سٍثِ سٍ ؿَین، هی

هثالً ٌّگبهی وِ هدوَػِ ای اص دسختبى هیَُ داس سا وِ ثب ًظن خبكی وبؿتِ ؿذُ اًذ، ثجیٌین، 

وٌین وؼی وِ آًْب سا وبؿتِ، حتوبً ًظن دٌّذُ ٍ ّذفذاس ثَدُ ٍ اص ّویي سٍ هی گَیین  حىن هی

وِ اٍ ًؼجت ثِ آًچِ اًدبم دادُ، داًب ٍ آگبُ اػت ٍ ثِ ػٌَاى هثبل خَاّین گفت وِ اٍ یه اًؼبى 

هیجبؿذ. ٍلی ٌّگبهی وِ ثب خٌگلی پش اص دسختبى ًبهٌظن ٍ ثذٍى ًظن ٍ تشتیت هَاخِ ؿَین، 

ی ًظوی دسختبى، هب سا ثِ ایي هغلت ساٌّوبیی هیىٌذ وِ اًؼبى ایي دسختبى سا ًىبؿتِ كفت ث

 اػت.

ایي دلیل ػوَهبً هی تَاًذ دس حیغِ ی حیبت صهیٌی لبثل تغجیك ثبؿذ ٍ ًوًَِ ّبی آى، خلَكبً 

دس هَسد اًؼبى ثؼیبس فشاٍاى اًذ؛ صیشا اًؼبى ٍیظگیْبی خبكی داسد وِ ًـبى هیذّذ هؤثش اكلی ٍ 

 1پذیذآٍسًذُ ی اٍ، داًب ٍ تَاًب ثش ًظن دّی ٍ ّذفذاس اػت.

داسد ٍ ثشای دسن  صیبدی دس ًتیدِ تَخِ ثِ كفبت اثشات ثشای تـخیق دلیك تش هَثش، اّویت ثؼیبس

ثبیذ كفبتی ًظیش ًظن ٍ ّذفوٌذی ٍ لبًًَوٌذی ٍ ... دس خْبى ّؼتی هَسد وبٍؽ لشاس  ،اثشات خذاًٍذ

ؿذ، هب هی تَاًین ادػب وٌین اثشاتی دال ثش ٍخَد خذاًٍذ  تبئیذچٌیي كفبتی دس هخلَلبت ٍخَد گیشد ٍ اگش 

 )هَثشی آگبُ ٍ ّذفذاس( یبفتِ این.

پغ اكل ثحث خذاثبٍساى ٍ خذاًبثبٍساى دس هَسد ػذم دیذُ ؿذى خذاًٍذ ًیؼت. ثلىِ دس هَسد كفبتی 

ٍساى ادػب هی وٌٌذ ّیچ اثشی دال ثش اػت وِ ثِ هخلَلبت ًؼجت دادُ هی ؿَد ثِ گًَِ ای وِ خذاًب

 ٍخَد خذا دس خْبى ٍخَد ًذاسد ٍ خذاثبٍساى ػىغ آى سا هی گَیٌذ.
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 اثرات خداوند در جهان هستی چست؟

 

 

خبلكِ غبیتِ ؿبّذ ثجشین ٍ ٍخَد اٍ سا ّوچَى  پی ثِ ٍخَد اثشاتِ ،ػلوی سٍؿیاهب چگًَِ هی تَاًین ثِ 

 گشاًؾ یب ػمل دسن وشدُ ٍ لجَل وٌین؟!

ؿبّذ خذال احؼي ٍ ػلوی ثیي خذاثبٍساى ٍ  ثشای یبفتي پبػخ آى، ایي ػَالی اػت وِ تب وٌَى

 خذاًبثبٍساى ًجَدُ این.

 ؿىبف ّبی ػلویـبى( اص ٍ دس ثیـتش هَاسد هب ؿبّذ اػتفبدُ ػوذُ خلمت گشایبى )ػلوبی ادیبى ٍ هملذیٌ

 ؿذُ ػلوی ٍ دالیل هحىن ػملی. ٍالؼیت ّبی تبئیذًِ اػتفبدُ اص  ،هی ثبؿین

 ٍ احوذ الحؼي دس ایي ساثغِ فشهَدًذ:

ًیبص ثِ دخبلتی هؼتمذم وِ سٍیبسٍیی فىشی ٍ ػلوی ثب الحبد ٍ خذاًبثبٍسی ثِ ػغحی سػیذُ وِ 

تشیي هؼئلِ ثشای دیي ٍ  ، لزا  آًچِ سا وِ ثشای هجبسصُ ثب ایي لضیِ وِ اهشٍصُ هْنالْی داسد

سٍد، الصم ثَد اًدبم دادم. هؼتمذم وتبة تَّن ثی خذایی توبم هَاصیي الحبد سا  ایوبى ثِ ؿوبس هی

صیشٍسٍ ًوَد. چشا وِ ثب گزؿت هذت صهبى ًِ چٌذاى وَتبُ اص ًـش وتبة، ٌَّص پبػخی وبفی اص 
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اًذ ٍ دس وتبة  خذاًبثبٍساى ثشای سد اثجبت الِ اص هؼبئل ػلوی وِ خَدؿبى پیؾ ثیٌی ًوَدُػَی 

 1تَّن ثی خذایی آهذُ هغشح ًـذُ اػت.

( ثِ هؼدضُ لشىٍ ثشای اٍلیي ثبس فشػتبدُ خذاًٍذ احوذ الحؼي ثب تبلیف وتبة گشاًجْبی تَّن ثی خذایی )

پبػخ ػلوی دادُ اػت ٍ ثِ ًمذ ًظشات هلحذیٌی  چیؼت؟اثشات خذاًٍذ دس خْبى هب ایي ػَال هْن وِ 

 ًظیش پشٍفؼَس سیچبسد داٍویٌض ٍ اػتیَى ّبٍویٌگ پشداختِ اػت.

اثشات خذاًٍذ دس "هغبلؼِ وتبة تَّن ثی خذایی ٍ ػلؼلِ همبالت  ،ثشای آگبّی وبهل اص ایي اثشات

سا ثِ  ،ؿَد هیىَت( هٌتـش وِ تَػظ وبسگشٍُ تَّن ثی خذایی )تحت اؿشاف هَػؼِ ٍاسثیي هل "خْبى

 ؿوب تَكیِ هی وٌین.

 هی پشداصین.یؼٌی ًظن حبون ثش حیبت صهیٌی اص آًْب  یه هَسداهب ثِ اختلبس ثِ 

داللت ثش ٍخَد ًبظوی آگبُ  ایي ًظن اص هؼلوبت هی ثبؿذ ٍ ٍخَد ًظن دس خْبى ّؼتی ٍ حیبت صهیٌی

 داسد.

بت صهیٌی سا دس اثش فشگـت هی ًظن هَخَد دس حی داٍویٌضاص خذاًبثبٍساى ًظیش پشٍفؼَس سیچبسد ثشخی  اهب

د ٍ دس ًتیدِ هَثش فشگـت سا عجیؼت وَس ٍ ًبثیٌب فبلذ ّذف ثلٌذ هذت دس ًظش هی گیشذ ٍ فشگـت سا داً

 .!!هؼشفی هی وٌذ

 اػتذالل سیچبسد داٍویٌض ایٌچٌیي هی ثبؿذ:

 .ّذف ثلٌذ هذت ًذاسد )اثش(همذهِ اٍل: فشگـت 

 كفت اثش داللت ثش كفت هَثش داسد.همذهِ دٍم: 

 .عجیؼت وَس ٍ ًبثیٌبػتفشگـت،  ًٍتیدِ: هَثش ًظن حیبت صهیٌی 

 ،اسائِ ؿَاّذ ػلوی ٍ اػتذالل ّبی كحیح هٌغمیثب ٍ  سا ًمذ هی وٌٌذ داٍویٌض احوذالحؼي همذهِ اٍل

 ذ.وتبة تَّن ثی خذایی اثجبت هی وٌٌ خالف آى سا دس فلل چْبسم
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اػبػب كذ دس كذ تلبدفی ًیؼتٌذ ٍ  ،اثجبت هی وٌٌذ وِ خْؾ ّبی طًی احوذالحؼي ّوچٌیيٍ 

آٍسد ٍ ثب اثجبت كفت  ثَخَدفشگـت ثذٍى ّذف ثلٌذ هذت ًوی تَاًؼت دػتبٍسدّبی وًٌَی سا 

 ّذفوٌذی دس فشگـت، هَثشی ّذفذاس ٍ آگبُ سا اثجبت هی وٌٌذ.

 وِ اػتذالل احوذالحؼي ایٌگًَِ هی ثبؿذ:

 .ّذفوٌذ اػت: تىبهل )اثش( همذهِ اٍل

 داسد )كفت اثش داللت ثش كفت هَثش داسد( ّذفذاس ٍ آگبُ هَثشی ّذفوٌذی، اثش همذهِ دٍم: ّش

 هی ثبؿذ.  ٍخَدی آگبُ ٍ ّذفذاس )خذا(ًتیدِ: هَثش تىبهل حیبت، 

 ،ًیؼت ٍ كشفب ثشای فْن ثْتش هَضَع خذاًٍذ دس خْبى ّذف هب دس ایي همبلِ ثشسػی دلیك اثشات الجتِ

همبالت ػلؼلِ ٍ وتبة تَّن ثی خذایی  هغبلؼِ خْت وؼت اعالػبت ثیـتش ٍهثبل ثبال سا روش وشدین، 

 تَكیِ هی ؿَد.اثشات خذاًٍذ دس خْبى 

 ٍ دس آخش ثخـی اص وتبة تَّن ثی خذایی سا خذهت ؿوب تمذین هی وٌین.

 چگًَِ خذا سا دس هخلَلبتؾ ثجیٌین؟ 

 كَست دیگشی وِ ثِ هب ًـبى هیذّذ دس كَست ٍخَد لبًَى، لبًًَگزاس ّن ٍخَد خَاّذ داؿت: 

دس حمیمت ایٌىِ هب ًوی تَاًین لبًًَگزاس سا ثجیٌین، ًفی وٌٌذُ ی اػتذالل هب ثش ایٌىِ لبًًَوٌذی، 

اس ٍ ثشًبهِ چشا وِ ٍخَد لبًَى ٍ ثشًبهِ، دال ثش ٍخَد لبًًَگزًـبى اص لبًًَگزاس داسد، ًوی ثبؿذ؛ 

؛ حتی اگش هب ایي لبًًَگزاس ٍ ضبثغِ آفشیي سا ًجیٌین ٍ ّویي وِ لبًَى ٍ ضبثغِ سا سیض اػت

دیذین ثِ ٍخَد اٍ پی هی ثشین. ثِ ػٌَاى هثبل دس ًظش هی گیشین وِ دس ػیبسُ ی دیگشی غیش اص 

عشیك سایبًِ ّب خَاٌّذ اص  صهیي صًذگی ثؼیبس َّؿوٌذاًِ ای خبسی اػت ٍ ػبوٌبى آى ػیبسُ هی

ٍ سثبتْبی خبف خَد وِ دس صهیي ػبختِ هی ؿَد ثش صهیي ػیغشُ یبثٌذ. آًْب ثِ صهیي پیبم 

الىتشًٍیىی هیفشػتٌذ. ایي پیبم دس ٍالغ ػجبست اػت اص ًمـِ ی تَلیذ سایبًِ ّب ٍ سثبتْبی حشفِ 

ذی ًیض آٍسی ّبی ثؼیبس پیـشفتِ وِ ثشای هب ًبؿٌبختِ اػت ٍ اص َّؿوٌ ای هدْض ثِ في

ثشخَسداس هیجبؿذ. ٌّگبهی وِ ایي پیبم الىتشًٍیىی ثِ هب ثشػذ اص عشیك ؿجىِ ی ایٌتشًت ثِ 

وبسخبًِ ّبی ػبخت هذاسات الىتشًٍیىی، سایبًِ ّب ٍ سثبتْب هی سٍد ٍ ثِ كَست الىتشًٍیىی اخشا 
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 -خَد هبهثل  -هی ؿَد، ٍلی اص آًدب وِ ػَاهل دیگشی دس فشآیٌذ هًَتبط ٍ تَلیذ دخبلت داسد 

 اًتظبس داسین وِ دػتبٍسد اخشایی ؿذى پیبم الىتشًٍیىی ػجبست ثبؿذ اص: 

سایبًِ ّبی ثؼیبس ثذ، اص سیخت افتبدُ ٍ هؼیَة، ٍ ّوچٌیي سایبًِ ّبی ػبدی، ٍ ّویي عَس سایبًِ 

وِ آى پیبم الىتشًٍیىی دس اكل ثِ دًجبل تَلیذ آًْب ثَدُ اػت. اگش  ّب ٍ سثبتْبی ثؼیبس َّؿوٌذی

َّؿی وِ -پیبم الىتشًٍیىی هٌدش ثِ ػبخت سایبًِ ّب ٍ سثبتْبی َّؿوٌذ ٍ پیـشفتِ ؿَد،  آى

ػپغ ثِ عَس وبهل ثش صهیي ٍ ثش فشآیٌذ تَلیذ ٍ ثبصػبصی دس آى  -هحلَل هَاد ؿیویبیی اػت

ػیغشُ یبثذ ٍ هب ایي ًتبیح سا ثِ ػیٌِ ؿبّذ ثبؿین ٍلی ًذاًین وِ ًمـِ ی آى اص ودب آهذُ اػت، 

ثشٍص خغب دس سایبًِ ّبی اكلی یب ؿجىِ ی ایٌتشًت یب ٍیشٍع  سی اص هب ًمـِ ی هضثَس سا ثِثؼیب

؛ ٍ چِ ثؼب ًـبًِ ی آى سا ًیض سایبًِ ّبیی وِ ٍاسد ػیؼتن وبسخبًِ ّب ؿذُ ٍ... ًؼجت هی دّین

ّب ٍ سثبتْبی هؼیَة ٍ ػبلوی وِ تَلیذ ؿذُ اػت ثذاًین. دس حمیمت ایي ّوبى وبسی اػت وِ 

ِ پشداصاى الحبدی ثب تىیِ ثش ًظشیِ ی داسٍیي اًدبم هی دٌّذ، یؼٌی افشادی ّوچَى پشفؼَس ًظشی

داٍویٌض ٍ وؼبًی وِ ثب اٍ ّن داػتبى ّؼتٌذ، ٍلی یه فشد ػبلل ثب دیذى ایي دػتأٍسدّب، آى سا 

 دسهی یبثذ وِ دسثِ گًَِ ای هٌغمی تحلیل ٍ ثشسػی هیىٌذ ٍ ثب تَخِ ثِ دالیل ٍ اؿبسات هَخَد 

وِ آًْب سا پغ اص ػبصهبًذّی ٍ ثشًبهِ سیضی،  پغ آًْب ًظن دٌّذُ ٍ لبًًَگزاسی ٍخَد داسد

ٍ  َّؿوٌذی یه ّذف اػتفشػتبدُ تب ثب اهىبًبت هَخَد دس صهیي، دس ایي ػیبسُ ػولیبتی ؿَد. 

یىی اص سٍؽ ّبی تحمك آى، هَاد ؿیویبیی ؿٌبختِ ؿذُ ای اػت وِ ثِ ٍفَس دس صهیي یبفت هی 

 1وبى هَادی وِ دػتگبُ ػلجی اص آى تـىیل ؿذُ اػت.ؿَد؛ ّ

 

دس خْبى ّؼتی اثشاتؾ سا اص عشیك  اٍٍخَد ًوی تَاًین خذا سا ثجیٌین ٍلیىي هی تَاًین هب اگش چِ ثٌبثشایي 

 .وٌینٍ حیبت صهیٌی دسن 

 

 

 
                                                             

 258 - 257احوذ الحسي، کتبة تَّن ثی خذایی، ظ 1



 هوسسه وارثین هلکوت گروه توهن بی خدایی، نفی کننده وجود آن نیست ، عدم دیدن چیزی

21 
 

 ثِ وبًبل تلگشاهی هب هشاخؼِ ًوبئیذ.اثشات خذاًٍذ دس خْبى ثشای هغبلؼِ ػبیش همبالت 

https://telegram.me/tavahomelhad 

 

 با ما همراه باشید 

 

 https://www.almahdyoon.co ..........................................اًلبس اهبم هْذی )ع(  آدسع ٍثؼبیت

 https://www.varesin.org......... ..............................هَػؼِ ٍاسثیي هلىَت .........آدسع ٍثؼبیت 

 https://telegram.me/tavahomelhad..................  ...............................  آدسع وبًبل تلگشاهی

 https://www.youtube.com/channel/UCpy18F1vJzBhYMZb46smiJg ..... آدسع وبًبل یَتیَة

 https://www.instagram.com/the_atheism_delusion............ ...... آدسع پیح ایٌؼتبگشام

 https://www.facebook.com/tavahome.bikhodaei...... ........................... آدسع فیؼجَن

 https://t.me/joinchat/AAAAAEDNaXRksQrMvWv_tg............. ...... آدسع گشٍُ تلگشاهی

 Atheism_delusion@varesin.org........... ...................ایویل .................................................

 https://www.almahdyoon.co/doa.html... ........ لیٌه هغبلؼِ آًالیي وتبة تَّن ثی خذایی
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