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 سخن سردبیر

 سوم بخش -انگیز نااندیشی خداناباورانه هراسبخش تا مرگاندیشی خداباورانه آرامشاز مرگ

ی های آسماشی اعتقاا اانم و حتمنو ببخشین که همچنا  به خنا گرفته تا کتاب کنمیمشاباونم خواهش من از همه پژوهشگررا  و ااششگمننا  و همرانا  این

تابی که توسط به کان شرفته اس ؛ که به مینای ک یاللفظتح ی کتاب آسگماشی آآسگما  ان این ترکیب به مینی هاینیبشیپهای جنین علمی با بین پیشگرف 

ان اونت جاهلی  که حتی سگگواا خواشن  و  ذکاوتون کنم محمن فرای بوات اسگ  با این همه هو  و تواشم بابینم. شمیبشگر شوتگگته ششگنت اسگگ ا انتبا  می

اا  و ا ، تیمیافرای شابغه، ااششمنن، فیزیک قننآ ای به شام قرآ  شوتته اس . سخ  و اتوان اس  که محمن نا شوتتن هم شناتته و چنین کتاب گسترات

و اقتصاااا  قبول کنیم و بین فرای باتن حتی بنو  سواا خواشن  و شوتتن. عجیب شیس ؟! بین چنین فرای  منانس ایسو  رز یتگمشگگرفته تا  زاا یچهمه

یی و چه گرا منفیسگرشوتگ  بشگر نا ان او سگون اوشتووشی و فیلووشی گرفته تا سرشوت  جرا  نا ان سووت مختلف ان کتابی با اهناص تخصی  سگواایب

از و شیمتی هم ان ثروت و ش چنا آ از سگویی زشنگی این فرا گرفته تا پیامبرا  پیشین او  و ... شوتگته باتگن. ثروتحبوبی  و اوشم نسگین  به تگررت و ممی

. حتی اگر کراشنیم سگگوساسگگتفااتتیبیر کنیم که برای نسگگین  به منافد اشیوی و ثروت و زشنگی و نفات و ... از خنا و این  گوشهنیاکه بخواهیم  شبوات اسگگ 

وتات تگگرنجه بالاخرت شباین ک واسگگ  بین از آ  همه نشو و مشگگق  و جن   کراتیمفرض بر این قران اهیم که فرای با چنین اهناص پلینی ااعای پیامبری 

ه اس  ثروت و تررت ب هنریاترنجه توا و نشو و انا و مشق  نا تا مرگ تحمل کنن فقط به خاطر  همهآ چه الیلی وجوا اات  که عیسی  مثلاً؟ آمنیم

 آونا؟

که چروشه  کرامیمی بر  ثاب  ناحتبهام ان ای بوا و  اسگگگتراتکا  ان زما  محمن  اشنگفتهشاباون بانها به من ی یاام اومن. یری از اوسگگتا  ایناشرته

، چنین تحول سگگننینوبها بتواشن چنین کتابی اسگگریزوفر  واقیاًاگر  کنمیمی ای ا  ام اسگگریزوفر  بوا. من فرر هاملاکپیامبر فرا متوهمی بوا و بر اسگگا  

 انما  این افراا بشگگویم. چوون فرای اسگگریزوفر  این همه الیخیبی ایجاا کننن، و ... فرر کنم برتر اسگگ  اسگگالهتانیخی ایجاا کننن، چنین تمنشی هزانا  

و  ششمننا اااین همه  واقیاًشیس . یینی  هایناحتاشجام اهن؟ باون کنین قضاوت کرا  به همین  تواشنیمی و جنراونی اانحروم های و تاکیتیک هاشقشگه

ک مونوثی بر اسا  توهمات ی صونتبهاحمقاشه و  طوننیهمی من و تما به ذهنشا  شرسینت و هاپرسششابغا  و تیزهوتگا  از زما  پیامبرا  تا به امروز این 

ی هاهیشظراتن و با قرآ  انس  ب مثلاًی آسماشی هاکتابی هاینیبشیپن تنت بواشن؟ از سویی حتی فرض کنیم فقط ات انصن فرا اسریزفرو ، این اسلام باو

زاگی و وهمبه حساب ت توا یشمی ستانگا  و ...ا، باز هم فروپاتگرفته تا  علمی همسگویی شسگبی هم ااتگته باتگن آماشنن تگیان عنال ، برابری و صناق  تا

از  مثلاًکه  شنتنیشممتوجه  واقیاًبه این ناحتی بوا این همه ااششمننا  قبل از ما تا به امروز  واقیاًان غانی شسب  ااا. اگر  سواایبیی یک فرا عامی گوا یهذ

 شباین موضوع بحث قران گیرشن؟ اصلاًی بواشن که ازاتعیسی گرفته تا محمن افراا توهم

که با باون به خنا و این برای خوام حاتیه امنی ایجاا کرام که امنی  نواشی، اجتماعی، و فرری و  کنننیماین اوس  و همران گرامی همچنا  مترمم 

تر شبوام و منام برنسی بیشبه فرر موالیه و پژوهش و  نوزتباشهنا شنانم و اگر چنین حاتیه امنی ااتتم که  هانیا... ااتته باتم. مشرل این اس  هیچ کنام از 

و موالیات، حاکی از ااتتن حاتیه  هایاانزشنتتباوشم این همه چان عنم تیاال توم و ... بیین میتا ا ااامیشمی مختلف نا ان بوته آزمایش قران هاهیفرض

 که گالیله گرفته تا اسگگنینوزا و امثال آشرا نا به جرم مخالف  با ی ااتگگتنن و اانشنااناشاکا باونا  و کاسگگبا  و حاتگگیه امن نا این اتفاقاًامن اعتقاای باتگگن. 

ا ب امن نا آشرایی ااتتنن و اانشن که هیحات ؛سوزاشننیم، سوزاشنشن، و اشنزاتآتش  زشنتزشنت اکاششگا تگا  و با تر  از اسگ  نفتن مقام و منصگب و شظرات

وا به خ اجناامونوثی باونهایی نا از  صونتبهی اانشن که فرریبمتیصب  اانا نیاحاتیه امن نا  و ...؛ کنننیمی خوا اشیای خوا نا آباا کرات و باوننیا

ی بافتنن که حاضر شیستنن هیچ گوشه نیسری نا بنذیرشن و سوزشی ان پیله خوا ایجاا کننن و اشیای ایررا  نا ببیننن و از انیچه شرات الهیپانث برات و اون خوا 

 بنررشن.ایررا  به یک موضوع 
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اتفاقی به موضگوع شرریسگتن از انیچه شرات ایررا  نسگینت اسگ  آشظریه ذهنا. اقی  به این سنانیو گو  بنین یینی اقی   بحثما چقنن خوب تگن که 

 بخوشین:

و  سگگتیک با تگگخصگگی فرض کنین من خوام نا منتی طولاشی با تغییر چررت از همه کس و از همه جا مخفی شره اانم. اصگگلاً هویتی جنین با جراحی پلا

ی طولاشی به اشبال پینا کرا  من باتنن و ان شرای  اعلام کننن که من ان یک هامنتمننک تحصگیلی و تگغل جنین انسگ  کنم. تمام اشیا بسگیو توشن و 

نیچه شرات اقیقاً به همین شتیجه برسنن. از ای نوز اشیا شیز برنسی کننن و هایفناونتگنت یا از بین نفته اس . تمامی تواهن نا هم با تمامی  مفقواالاثری احااثه

توسگط یک جاشون وحشی خونات تنم. چو  تمام تواهن علمی حاکی از این اینگات اس  و منوقی  اصگلاًو  امتگنتو یا مفقوا  اممراتهمه اشیا من شیسگتم یا 

 اس  که حقیق  ماجرا شیز همین طون تصون توا.

و با  امااات، جراحی صگگونت گرفته تا اثر اشرشگگ  اشجام اماااتاوشم تغییر چررت ات من بنریرین. من که خوام میاما من حال این سگگنانیو نا از انیچه شر

من شیز ح  اانم که به خوام ح  بنهم که ح  با من  . ان شتیجهکنمیمی اانم زشنگی خوببهو  امشمرات، هرگز امششگگگنتتمگامی مگنانک جیلی هرگز مفقوا 

و یا هرگز ایرر وجوا شنانم. شتیجه اینره اگر من این ماجرا نا از  امتگگنتبه اشیای علم هم ح  بنهم که فرر کننن من مفقوا  تواشمیماسگگ . ولی از سگگویی 

نابراین ان ب از سویی ح  با من اس . ااشمیم واقیاًانیچه شرات ایررا  یینی اشیای علم شرات کنم ح  با آشرا اس  که مرا زشنت شنننانشن، این ان حالی اس  که 

ن حال که ح  با ان عی نیتویماگر از انیچه شررا  ایررا  به یک موضگوع شرات کنین متوجه  نینیبیمتگرایط که یقین اانین ح  با تگما اسگ   نیتریقوی

ه اس  شاباوان  و خناباوان  ا ان اشیای کنوشی شاممرن ساختباونا  و خناباونا  و اینتما اس  ایررا  شیز بر ح  هستنن. مشرل اصلی که گفتروی بین این

مام تلا  خواتا  نا و ت س یشاین  غیر ازبیناشه بر این عقینت هستنن که این هس  و شااینت گرفتن به همین تئونی ذهن اس . یینی همه با شرات خوامیا  قاًیاق

دا برساند، هم شما را به خ تواندیماین همه توضیح دادم تا بگویم که هم علم  یه زاشن.به هر قیمتی که تگنت ثاب  کننن آشرا بر ح  تر اهننیماشجام 

یی باشید که خودتان هابچه، و هم فلسفه )توجه داشته باشید فلسفه علم نیست ولی به نظرم مادر علوم است؛ چقدر زیبا است مادر تواندیمدین 

 ار برده نشده است(.این مادر در مقابل پدر به ک -از جنس آنها نباشید

 
 سومو این سخن ادامه دارد؛ پایان بخش 
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