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نآرق زا دنمشورریغ مهف و یگدز ملع

)(

 شدنارود ناموه اب غابد شورس رتکد هبحاصم زا یشخب هب هک تسا هدرک رشتنم یروار رتکد زا یا هیباوج نوتز تاس ًاریخا

 هدرک نییبت ار دوخ راتخم رظن و دقن نآرق تاآ مهف یملع درکور هرابرد شرظن زا ار غابد تاور یروار ،هیباوج نیا رد .هتخادرپ

 ؛تسا تسرد ،هدش رشتنمدقن هب تانع اب ،دقان رظن زا غابد شورس تاور منک تباث تسخن مشوک یم یتآ روطس رد .تسا

.مامن دقن یفسلف یمالک رظنم زا سدقم نتم هب ار ییارگ ملع رب ینتبم درکور سپس

:تسخن شخب

 رد نم یاه سالک زا یخرب رد .موگب ثحب نیمه اب بسانتم یا هرطاخ دراذگب« :تسا هتفگ نینچ هبحاصم رد غابد شورس

 ”یند یرکفنشور تایهلا“ ۀلاقم رد امش تفگ نم زا داقتنا رد رابک ناشا .دبا یم روضح تسژولویدار کشزپ ک ،وتنروت

 و بلص نیب رد نوچ( دراد تافانم ددج یکشزپ ملع اب ”بئارتلا و بلصلا نیب نم جرخ قفاد ءام نم قلخ“ ۀآ هک یا هدروآ

 تحت یانعم اب ام ییوگ یم ساسا نیمه رب و )دوش جراخ اج نآ زا ینم ا هدنهج بآ هک درادن دوجو ییاضف هنیس یاه ناوختسا

 رارصا ناشا .مرادن نآرق زا یراظتنا نینچ ًاساسا ام و تسین یملع باتک سدقم نتم نوچ مرادن یراک تاآ نیا یظفللا

 ًانئمطم اما دوش یم جراخ اج نآ زا ینم هک دراد دوجو ییاضف بئارت و بلص نیب میناد یمن نالا ناکشزپ ام دنچ ره هک تشاد

.»درک یم داقتنا نم زا ساسا نیمه رب یو ؛دراد دوجو بئارت و بلص نیب ییاضف نینچ دوش یم مولعم یزور هرخالاب

 هک یلوق لقن ساسارب( ناشا هب متارظن حیحص تروص یاقلا رد هک اجنآ زا« :تسا هتشون نینچ شدقن تسخن زارف رد دقان

 متشادن اور هکنا هب هجوت اب و تسا هدش نآ زا باوصان تشادرب بجوم عبطلاب و ما هدوبن قفوم )دنا هدومن هبحاصم نآ رد ناشا

 ود رد تایئزج رکذ و رت حقنم نییبت اب ،هاگدد نآ ییوگ زاب هب متسناد تحلصم ،مشاب هدرک یکشزپ ملع و نآرق قح رد ییافج هک

 تسخن شخب« :هدوب تسرد تسا هدرک لقن و مهف غابد شورس هچنآ دنک یم فارتعا دوخ یدعب هلمج رد اما »مزادرپب شخب

 یتخانش تسز-کژولویب یاه هتفا اب اهنآ ندز کحم و قراط هروس زا فرش تارقف نآ نیب یقیبطت تاور ک رب لمتشم

 زا دقان دارم هک دش دهاوخ هجوتم دقن ندناوخ زا س هدنناوخ هتبلا .)نامه( »دوب دهاوخ)!!هدش یئادز زار یایندرد( ددج

 لحم تاآ لماک قباطت نییبت زین دقن تیلک .تسا تابثا و یفن زا معا ندز کحم ،هچ .تسا یناوخمه تابثا »ندز کحم«

 یم مولعم یزور هرخالاب« اب وا هک تسا نیا دقان روظنم مهف هار اهنت داش ؛تسا دقان تاور هب نیون یبرجت ملع اب هشقانم

 ملع و تاآ نایم لماک قباطت هک تسا نشور ام رب مه کنیمه تسا دقتعم نوچ تسین لدمه تسا هدنآ هب رظان هک »…دوش

.تسا هدوب قفومان غابد شورس هب شدارم و روظنم لاقتنا رد هک دنک یم اعدا اذل .تسا رارقرب نیون یبرجت

:مود شخب

 هداد تسدب »نید و ملع« روهشم باتک رد )Ian Barbour( روبراب ناا هک یرصح هب انب ناوت یم نید و ملع نایم ثحب رد

 دوخ .تدحو و یگچراـپک هاگدـید و وـگتـفگ هاگدد ،لالقتـسا هاگدـید ،یندودزان ضراعت هاگدد :درک اصحا ار هاگدد راهچ تسا

 ارگ تدحو هاگدد زا ناوت یمن ،اهنادب هجوت یب هک دراد هراب نیا رد مهم یانبم ود وا اما تشاد رواب تدحو هاگدد هب وا

 وا نخس رگد هب .یوبن هبرجت هباثم هب سدقم نتم زا وا مهف رب تسا ینتبم وا ییارگ تدحو هکنا تسخن :درک یرازبا هدافتسا

 هب و دناد یم یند هبرجت سنج زا سیتسا و رخامالش دننام متسیب و مهدزون نرق ناسانش نید و ناملکتم دننام ار سدقم نتم

 هک یسح هبرجت تدحو هب ورنزا .درادن رواب دنوادخ یوس زا یونعم و یظفل وحن هب ربمایپ ندش باطخ یسکدترا یتنس لدم
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 یاقلا ًانعم و ًاظفل ار سدقم نتم هک یسک ،نخس رگد هب .تشاد رواب هدش ناامن نید رد هک یوبن هبرجت و هتفا زورب ملع رد

 ود نیا یانبم هچ ؛دنک دانتسا روبراب ییارگ تدحو هب دناوت یمن ،مایپ نآ لاقتنا هار طقف ار ربمایپ و دناد یم ربمایپ هب دنوادخ

.تسا توافتم

 یرگد رد یک لالحمضا و لالحنا ناهاوخ و دسانش یم تیمسر هب ار تحاس ود زا ک ره دح و مرح و لالقتسا هکنا رگد ود

.دشاب ودره عماج هک دوب یداهنمه لابند هب لب .تسین

 تسا شالت رد باتک مهم و لوا شخب رد »مالسا رد یند رکف یزاسزاب« مهم باتک رد یروهال لابقا یمالسا یفسلف تنس رد

 نآ زا یفورعم هلمج .دامن تابثا یسح هبرجت رادقمه و گنسمه ار »یند هبرجت« و »ینافرع هبرجت« کیسانش تفرعم تیجح

 نیا هب ًافرص دناوت یمن و تسا یعقاو یرشب تفرعم یاه هزوح رگد نازیم نامه هب ینافرع هبرجت هزوح…« :دوگ یم هک باتک

 نتخانش تیمسر هب اب هک دوب هقیقد نیا نطفتم یکین هب وا ».دوش هتفرگ هددان ،تسین یسح کرادا هب یبایهار لباق هک لیلد

.دوشن راچد ییارگملع هطلغم هب نید و ملع لالقتسا

 راتخم یانبم هب انب یعدم ک دقن اذل .تشاد دنهاوخ توافتم جیاتن ،توافتم ینابم درک یروآدا ار هتکن نیا داب اجنیمه

 شدقن دهاوخ یم رگا دقان .تسا عضومالب و عوضومالب ،کیسانشور رظنم زا ،تسا هدشدقن عوضوم ینابم زا توافتم هک ،دقان

 شور ،ینابم هظحالم و شریذ نودب مرتحم دقان ،هراشا دروم عوضوم رد .دامن دقن ار ینابم داب دشاب تسرد ،شور رظن زا

 و یتسیچ هرابرد یو ینابم نینچمه .دراد للخ ًاقطنم ،دقن نیا اذل .دنک یم دقن غابد شورس یوس زا ار سدقم نتم مهف

 هس تلاخد یتنس لدم هب ًاساسا وا هک دیمهف اهلالدتسا عون زا ناوت یم دنچره .تسین نشور هدنناوخ رب سدقم نتم یگنوگچ

 تسین یروآدا هب مزال .دناد یمن یوبن هبرجت سنج زا ار سدقم نتم و دراد رواب سدقم نتم نوکت رد ربمایپ و کلم ،ادخ رصنع

.تساهنآ ندش نشور دوصقم لب تسین انبم ک هب ندیشخب یرترب ،ینابم رد اهتوافت هب ندرک هراشا زا نم دارم هک

:تسا دراو یتخانش نشور داریا دنچ تسخن هاگن رد درکور نیا هب

 یعدم شتلاسر زاغآ رد مالسا ربمایپ نخس رگد هب .تسین تسد رد مینادب یملع نتم ار نآرق هکنا یارب یفسلف لیلد هکنا-۱

.تسا هدرک هماقا یقالخا یناهرب دوخ تلاسر یارب هکنآ لاح تسا هدشن نامزنآ یبرجت ملع رد یباتک ندروآ

 روط هب یبرجت مولع هزوح رد رشب یاه هتفا و تسا لایس و اوپ یملع یبرجت ملع ؟تسیچ ًاقیقد یبرجت ملع زا ام دارم هکنا-۲

 اذل .دنبآیم رییغت ا و تابثا و در هزات تاقیقحت هب انب یبرجت ملع تاملسم زا یرایسب و تساطخ و شامزآ ضرعم رد رمتسم

 .تارایس راتخاس هرابرد تسا یسویملطب تأیه هرظن اهتابثا و در هنوگنا زراب هنومن .دنار نخس هتفا ناا یملع زا ناوت یمن

 نیا خسن زا س زورما دنروآیب تسدب نآرق زا هرظن نیا دییات رد یتاآ دندرک یم شالت یسویملطب تأیه هرظن اب نیرصاعم رگا

 نتم مهف رد ییارگملع هب نیلئاق ینع .تسا نشور تاآ مهف عون نآ فیلکت تسین ملاع زکرم نیمز هکنا ندش راکشآ و هرظن

 فیلکت ،تسا هداد خر هتشذگ رد هک روطنامه ،هدنآ رد یملع مهم هرظن ک رییغت ا و در تروص رد دنهد حیضوت داب سدقم

؟دوش یم هچ ییاعدا تاآ

 درکور نیا هب نیلئاق لیلد ینع .تسا سدقم نتم هب درکور نیا هجیتن و هرمث ثحب تسا مود هتکن زا یشان هک موس للخ-۳

 هک یناقتا لیلد هب دننک اعدا تسا نکمم ؟دوش یم هجیتن مادک هب جتنم میشاب نید و ملع ندرک یک ددصرد ام هکنا ؟تسیچ

 و درک دهاوخ تارس مه نید هب ملع ناقتا نید و ملع ندش یک تروص رد ،تسا ندرک دصر لباق نآ راکوزاس و دراد یبرجت ملع

 ضرعم رد هرامه و لایس و اوپ یرما ار یبرجت ملع هک نیشیپ للخ هب انب هغدغد ا و اعدا نیا اما .دوش یم راکشآ نید تیجح

 هطلاغم هک تساجنا .دوش یم رجنم نید تیلک در هب هرظن ک در و دزاب یم گنر دناد یم ددج تارظن هئارا و در و رییغت

 هب دناوتن هک ار هچره و دریگ یم یهاگشامزآ دصر لباق و سوسحم اب قواسم ار مولعم ییارگ ملع .دریگ یم لکش ییارگ ملع

 و ینافرع براجت یروهال لابقا دش هراشا رتشیپ هک روطنامه هکنآ لاح .دناد یم دودرم ًاتجیتن و مولعمریغ ،دهد عاجرا ساوح

.دناد یم تجح کیسانش تفرعم رظن زا دنرادن ساوح هب عاجرا ناکما هک مه ار یند
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هتکن ود هب هراشا

 یمارگ دقان اما تسا هدنار نخس نآ رد لوحت و رییغت و ندوب »سدقم نتم بطاخم« یانعم زا هبحاصم نآ رد غابد شورس-۱

 .دنک لیلدالب ار غابد شورس یاعدم ،نآرق زا دنچ یتاآ و ددج ملع نایم قباطت رذگهر زا هدیشوک و هتخادرپن ثحب نآ هب ًاساسا

 یو .منک هراشا یبرع نبا زا ییا هتکن هب ،رتشیب حاضا یارب تساجب .تسا هتشادن ثحب زا یتسرد مهف دقان دسر یم رظنب اما

 ِنابز هک دناد یم هکنآ هژیو هب« :دوگ یم نینچ نآرق نابز و بطاخم تبسن هرابرد موس ّصف رد »مکحلا صوصف« باتک رد

 رب صاوخ ِدروم رد نکیل ،دراد رظن )ظفل ِرهاظ( لوا ِموهفم نامه رب هماع ِدروم رد ،دوگ یم یلاعت قح زا نخس نوچ هیهلا ِعیارش

 تانع هتکن نیا هب دقان دسر یم رظنب »دراد رظن دوش لصاح نابز نآ ِعضو ِبسحرب ینابز ره هب ظافلا ِهوجو زا هک یموهفم ره

 نبا .دراد سدقم نتم زا ییا هدنناوخ ره هک تسا یمهف عونت و یگدیچیپ مهف هکلب .تسین نآرق نابز رییغت ،دارم هک درادن

 و هراشا نآرق و لیجنا و تاروت زا معا سدقم نتم هدنناوخ لد رب انعم لوزن موادت و ظفل تیمتاخ رب زین هیکم تاحوتف رد یبرع

 ره نآ یانعم تسا هدش لزان ربمغیپ لد رب لکش ک هب و راب ک نآرق ظفل رگا« یبرع نبا رظن قفو ،نخس رگد هب .دراد دیکات

 هدش لئاق کیکفت نآرق نابز نایم اهنت هن ومه .»دوش یم لزان دنناوخ یم ار نآ هک یناسک لد رب هنوگ اهدص هب و راب اهدص زور

 یژولوتنا نایم نخس رگد هب .تسا هدرک یتفرعم عونت هب جتنم ار نآرق نابز رد یدوجو توافت نیا لب )کژولوتنا هلحرم( تسا

.تسا رارقرب )یلماعت( یشنکنایم یدنویپ نآ یژولومتسیپا و سدقم نتم

 اهقف دننام ا ؟دشاب یبرجت مولع رد یباتک سدقم نتم مراد راظتنا ام اآ .تسا سدقم نتم زا ام راظتنا هب هراشا رگد هتکن -۲

 سدقم باتک رد هچرگا .مینک داجا لوحت و رییغت سدقم نتم زا نامراظتنا رد داب دسر یم رظنب ؟مراگنایب نوناق باتک ارنآ

 یاهناتساد مه و تسا هدمآ یهقف دعاوق و نیناوق مه و تسا هدش یکزیف و یبرجت روما زا ییا هرا هب هراشا مه ناناملسم

 زا مه ربمایپ دصق و دنا هدوب شنابطاخم و ربمایپ مهف هدودحم رد یگلمج اما ،نیشیپ ناربمایپ و ماوقا هرابرد یناتساب و یخرات

 رد ار یتامازلا »توبث« هلحرم رد نتم ییاهیگژیو ،رگد ترابع هب .تسا هدوبن یخرات و ینوناق ،یکشزپ قیاقح نایب روما نیا

 رد هک نتم یکژولوتنا یاهیگژیو هب دش هراشا مه تسخن زارف رد .تخرگ ناوت یمن اهنآ زا هک دراد هارمهب »تابثا« هلحرم

 نتم زا رتارف یتاراظتنا نتشاد ًاساسا »تابثا« و »توبث« نایم دنویپ نیا نتفرگ ضورفم اب .دنراذگ یم رثا نتم زا ام تفرعم

.دومن حیقنت ون زا نتم کژولوتنا بوچراچ رد ار اهنآ داب و تسا هجومان

 ددرت راچد نتم تیلک یخرات و ینوناق ،یکشزپ توافتم یاه هتفا اب هک تسا نیا سدقم نتم زا راظتنا و هاگن عون نیا بیسآ

.داهن یرانک هب سدقم نتم زا ار یتاراظتنا نینچ ادتبا زا داب هکنآ لاح .دوش یم

:تفگ ناوت یم یریگ هجیتن ماقم رد

 رد دقان هک تسینامه ًاقیقد تسا هتفگ غابد هچنآ لاح هدرکن لقن و مهف یتسرد هب ار یو رظن غابد شورس هک تسا یعدم دقان

.تسا نآ تابثا ددصرد دقن لک

 ،ینابم هب نتخادرپن لیلد هب دقان دقن و تسا توافتم دقان ینابم اب سدقم نتم یگنوگچ و یتسیچ هرابرد غابد شورس ینابم

 مهف ار دقان تایعدم ،ینابم هب عاجرا اب دناوت یمن هدنناوخ اذل دامن نشور ار دوخ ینابم هتسناوتن دقان نینچمه .تسا هجوالب

.دامن

 رارق هکنا ود و تسا یند هبرجت سنج زا سدقم نتم هکنا تسخن .ضرفشیپ ود رب تسا ینتبم روبراب ناا یارگ تدحو لدم

.دندرگ لحمضم مه رد نید و ملع تسین

 هکنا مود ؛تسین تسد رد نآ یارب یفسلف تابثا هکنا تسخن .تسوربور للخ هس اب سدقم نتم مهف رد ییارگ ملع درکور

.تسا مهبم نآ هجیتن و هرمث هکنا موس و ؛تسین نشور نآ رد یبرجت ملع زا دارم

 نتم نابز رییغت هب رظان و تسا سدقم نتم دارم مهف رد دوجوم عونت و اه یگدیچیپ هب هراشا ندوب »سدقم نتم بطاخم«

 ار عونت و یگدیچیپ نیا کژولوتنا رظن زا مه سدقم نتم نابز ًاساسا دنا هتفگ یبرع نبا نوچ یناسک هک روطنامه .تسین

 نتم بطاخم یانعم هعسوت و رتهب مهف همزال سدقم نتم زا ام راظتنا حیقنت و حیحصت نینچمه .تسا هدرک بانتجا لباقریغ

.تسا ندوب
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:بلطم نیا یراذگ کارتشا

 لوا هحفص هب تشگزاب )/(

)https://telegram.me/zeitoons(

 ”نآرق زا دنمشورریغ مهف و یگدز ملع“ هب خسا 2

)http://zeitoons.com/22752?share=twitter&nb=1(رتییوت کوبسیف)http://zeitoons.com/22752?share=facebook&nb=1( 

)http://zeitoons.com/22752?share=email&nb=1(همانایار پاچ)http://zeitoons.com/22752#print( 

طبترم

)http://zeitoons.com/22749(یلبق بلطم «

.

— 

:تفگ

مالس

؟دوگب هدنناوخ هب ار باتک نآ ندناوخ شور دراد قح باتک فلوم اآ

…دنامیم لوفغم تسیچ نآرق ندناوخ هوحن صوصخ رد نآرق دوخ رد هتفهن رظن هکنا یوجتسج دسریم رظنب

 ناکما یرگد یتلع ره ا یجردت لوزن ببسب نآرق رد یلو تسایهم اجک باتک مامت اه ناسنا فیلات بتک رد هک دومن هیجوت نینچ ار تلفغ نیا تلع دوشب داش

…تسا هدوبن رودقم حیرص و لومعم شور هب باتک لک ندناوخ شور مالعا

:دراد هراشا هتفهن رظن نیا هب ۵۱ هآ .دینک هظحالم ار صصق هروس

…نورکذت مهلعل لوقلا مهل انلصو دقلو…

 ناربهر یگدنز هب طوبرم ثداوح اصوصخ .تسا مهم ثداوح نداد خر بیترت نایب .تسا هدش نایب یداز تایئزج اب یسوم ترضح یگدنز ثداوح هآ نیا زا لبق

… عماوج

)http://quranmizan.com(یدارم ردنکسا

)http://zeitoons.com/22752#comment-3457(ظ٫ب ۳۰:۴ رد ۱۳۹۵ ,۲۵ رذآ
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