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 )2001 - 1952(اد داگالس آدامز يبه 

  "هم ته باغ هستند؟ یانيپرم که يد باور کنيباست بايم باغ زينينکه ببي ایا برايآ"

  
  شگفتاريپ
  
ست و چند ي بیوقتسالها بعد، . ل کنديک تحص خواست تری همسرم کوچک بود از مدرسه نفرت داشت و میوقت

ن ي ایامديزم، چرا نياما عز: "رانه گفتيان گذاشت، مادرش متحين اش در ميقت تلخ را با والدين حقيا، ه شدسال

  ." توانمی دانستم که میاما نم: "استمن  کتاب  مورد نظری، همان نکته 1پاسخ الال" ؟يیموضوع را به ما بگو

  . توانمی دانستم که مینم

ن ندارند، به آن ي از دی بار آمده اند، دل خوشی که مذهبیاز کسان یلي که خ– خوب،  در واقع مطمئن ام –به گمانم 

ن ي ترک دی برایگنگاق ي اشتن دسته يارد؛ ي گی انجام منيد هستند که به نام يیا نگران خباثت هاي اعتقاد اند، یب

ترک  ینه يگزابند که ي ین را ترک کنند، اما درنمي توانستند دیکاش م کنند که ین شان را دارند و آرزو ميوالد

 ی بخشین کتاب آگاهياهدف .  شماستین کتاب برايد، اين دسته هستياگر شما هم از ا. شان استيش روين هم پيد

ه و  شجاعانی خواسته ا؛انه استي واقعگراۀک  خواستي بودن 2خدايقت که بين حقي در مورد ای بخشی آگاه–است 

من کتاب  بخش یام آگاهين پين نخستيا. دي باشیخته اي و فرهی، اخالقعتدل  شادمان، میخدايد بي توانیم.  باشکوه

  . کنمیگر هم دارم که در ادامه به آنها اشاره مي بخش دیام آگاهيسه پ. است

  

ه کردم به نام يته) ل چهارکانا(ا يتانيون بريزي تلوی برای دو قسمتیونيزيک مستند تلوي من 2006 سال يۀدر ژانو

را يست، زي شرارت ها نیهمه  یشه ين ريد.  را دوست نداشتمعنوان ن ي ا از ابتدا من3"؟  شری همه یشه ير"

 یچشم اندازر يتصو ین آگهيادر . ات خوشم آمدي در نشرن برنامهي ایاما از آگه. ستيز ني همه چیشه يز ريچ چيه

در ن عنوان چه بود؟ ير و ايارتباط آن تصو". دين را تصور کني بدون دیجهان"بود از افق منهتن، همراه با عنوان 

  . وجود داشتندیري به طرز چشمگی جهانی سازمان تجارتی دوقلویبرج هار يآن تصو

                                                 
1 . Lalla 
2 . atheist 
3 . Root of All Evils? 
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 11 نبودند، ید که بمب گزاران انتحاريتصور کن. دين را تصور کني بدون دی جان ِلنون، جهانیاق ترانه يبه س

 یه يتجز.  نبود5 نبود، شکار جادوگران نبود، طرح باروتیبي صلی  نبود، جنگ ها4ی جوال7سپتامبر نبود، 

ب و آزار ي مسلمان در بالکان نبود، تعق/ کروات/ صربین نبود، کشتارهايل و فلسطيهندوستان نبود، جنگ اسرائ

 خوش پوِش یونيزيد،  واعظان تلونبو' جهاد' نبود، یرلند شمالي ای'مناقشه'نبود، " حيقاتالن مس"ان به عنوان يهودي

 یماز شما خدا "ند ي گویمن واعظان يا( شان را باال بکشند يها  پولوبند ي نبودند که مردم ساده لوح را بفریُفُکلو 

 را منفجر ی باستانی بود که که مجسمه هاید نه طالبانيتصور کن"). ديافتيقه بيد تا به مضيبدهصدقه خواهد آن قدر 

  پوستنچ ازيک ايرون بودن يان به جرم ب کافران در مالء عام بود، نه شالق زدن بر پوست زنرسکند، نه قطع 

 باشکوه اش ۀ ترانیک بار جان لنون هنگام اجرايادآور شد که يس به من ي اتفاقًا همکارم دزموند مور .وجود داشت

ن ي ااز ترانه، یگريت دي در  روایتو ح". ن هم نبوديد] تصور کن که[و " ن جمله را هم افزود که يکا ايدر آمر

  ". هم نبودیني دچيهو "ر داد که يين صورت تغيجمله را به ا

  

گر ي د7تي به همان جزميیخدايب است، اما یدگاه معقولي د6]ميسياگنوست [ی گرید که الادري کنی احساس مديشا

 کوشم شما را متقاعد ی مآنجادر  نظرتان را عوض کند چون 2دوارم که فصل ي، امباشدن طور ي؟ اگر ااستمذاهب 

د آن را با همان ي که بایه ايفرض. هان استي کی درباره ی علمیه يک فرضي هم 8" خدایه يفرض"کنم که 

 یل خوبيدانان داليلسوفان و االهيد که فيد هم آموخته ايشا. مي پردازیه ها ميگر فرضيکه به د ميکنل يتحل یتيشکاک

 وجود یبرهان ها "با عنوان ،3د، چه بسا از فصل ي کنین طور فکر مياگر ا. اندافته ي باور به وجود خدا یبرا

وجود د که يشي اندید ميشا. ف اندي ضعاريبسن برهان ها يم که اي دهینشان مدر آنجا  –د ياست محظوظ شو" خدا

تمام غنا   با،اتي ممکن است ح باشد؟ چطور به وجود آمدهبدون خدا  چطور ممکن است جهانآخر.  استیهيخدا بد

تان يشه هاي باشد؟ اگر اند شدهجاديشده اند، ا" یطراح" که انگار هر کدام شان ی اش، و با تمام جاندارانیگوناو گون

چرا به احتمال : " هستن فصلياعنوان . دي بهره ببر4د از فصل يدوارم بتواني کنند، امیر مين حول و حوش سيدر ا

ست، ي طراح نکي  از وجودی نه تنها حاکني دارویعيشکوهمند انتخاب طب یه ينظر". ستين يین خدايقيب به يقر

 ی فیعيو گرچه انتخاب طب. دي زدای جهان را م دریش پندار وجود طراح  نابودگری و برازندگین قوييتببلکه با 

 به کار هانيجاد کين ايي تبی ها"اهرم "یسه و امکان سنجي مقاین جهان جانداران است، اما براييبه تبنفسه منحصر 

 یعي طب مانند انتخابيی هااهرمقدرت  بخش من یام آگاهيام از چهار پين پيدوم.  به ما ببخشدی بهتریآگاه د وي آیم

  .است

                                                 
 .دي نفر انجام55 لندن که به کشته شدن ی القاعده در مترو و چند نقطه ی  شبکهی اعضایخ بمب گزاري تار2005 ی جوال7.  4
5  .The Gunpowder Plan :پارلمانیمز اول و نابودي کشتن شاه جی برا1605 در سال یسيک انگلي فاوک، کاتولیطرح ناکام گ  .

ک ها ي از کاتولیکي ناکام ماند که ی او هنگامیقشه اما ن.  کندین طرح را عمليفاوک قصد داشت با کارگذاشتن مواد منفجره در پارلمان ا
 دست اندرکاران ین طرح همه يبا کشف شدن ا. در پارلمان حاضر نشود)  نوامبر5( در روز موعود  که  از بستگانش هشدار دادیکيبه 

 ی نوامبر به  آتش باز5 شب دررساله ن مناسب هيا  به ايتانيمردم بر.  اعالم کردین روز را جشن مليو پادشاه ا. ر و کشته شدنديآن دستگ
 . پردازندیم

6 . agnosticism 
7  .dogmatic 
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 یهمه  در ینياعتقادات دند که ي گوی باشند، چون مردم شناسان و مورخان میانيا خدايد خدا يد که بايشي اندی مديشا

رجوع " ني دیشه هاير" ، با عنوان 5د، لطفًا به فصل يابي یب را متقاعد کننده من مطلياگر ا. وجود داردجوامع 

 اند تا ی ضروریني دید که باورهاي کنید هم فکر ميشا. ع استين قدر شاي ایني دهد چرا باور دید، که شرح ميکن

د ي را بخوان7 و 6 ی فصل هام؟ لطفًاي به خدا نداریازي خوب بودن نیا براي فراهم کنند؟ آ ماناتي اخالقی برايیمبنا

د، ي دانیم مردم ی برایز مطلوبيد و آن را چين داري به دیا هنوز هم گوشه چشميآ. ستين نيد که چرا چنينيتا بب

 یز خوبين چندان هم چي د کهديشياندي خواند تا بی شما را فرا م8 فصل ،ل شده باشديمان خودتان زاي اگر ایحت

  .ستيا ني دنیبرا

  

جاد شده ي چطور این گرفتارياکه د ي ارزد از خود بپرسید، ميابي ی تان مین آبا و اجدادي دگرفتاراگر خود را 

ن ي دادي زد، به احتماليباش یاگر اصوًال مذهب. افتيد ي تان خواهیمات دوران کودکيعمومًا پاسخ را در تعل. است

ت درست  است و اسالم يحيد که مسيشيند اید و مياگر در آرکانزاس زاده شده ا. تان است ن پدرانيشما همان د

مات ي تعلی نظر شماست، قربانمخالف که در افغانستان زاده شده ید که نظر کسي دانی م خوبنادرست، گرچه

  . ديشي اندین مي و برعکس ادي اگر در افغانستان زاده شده ان طوريمو ه. دي تان هستیدوران کودک

  

درست همان . ز در بر داردين کتاب را ني بخش ایام آگاهي پنيسوم  است، کهین و کودکي،  د9موضوع کل فصل 

 ی خواهم هرکسی، م9دي آی  چندش شان مhuman ی به جاman و  she ی به جاheدن يست ها از شنيطور که فمن

 ید مياگر دوست دار.  شنود دچار چندش شودیرا م" بچه مسلمان"ا ي" کيبچه کاتول" مانند یهم که اصطالحات

د، ي گویسخن م" کيبچه کاتول" از ید که کسيديد، اما اگر شنيحرف بزن" کين کاتولي والدیبچه ها"از د يتوان

 نظر ین مسائليد که بچه ها کوچک تر از آنند که در مورد چنيادآور شويبه او د و مؤدبانه يحرف اش را قطع کن

درست به . است نظر داشته باشنديا سيند که در مورد اقتصاد  درست همان طور که کوچک تر از آنداشته باشند،

ن نکته يشگفتار هم بر اي، در پ9نکه عالوه بر فصل يستم از اي است، معذور نی بخشینکه هدف من آگاهيخاطر ا

ک بچه مسلمان ي کودک  فالن.  کنمیپس من باز هم تکرار م. ديابي ی را نمیادآورين يشما چندان مجال ا. د کنميتأک

بچه مسلمان .  ا نباشديتر از آن است که مسلمان باشد خردسال کودک . ن مسلمان استي والدی بچه بلکهست، ين

  . وجود نداردهم  یحيبچه مس. وجود ندارد

  

  ازیفهم درستداشتن  دهند که چگونه ی شرح میوه ايک به شين کتاب اند که هر ي سر و ته  ا10 و 1فصل 

 ولن در طي که دفا کندي را ای آن نقش الهام بخشن،يدامان د درافتادن به بدون تواند یم، ی جهان واقعیشکوهمند

  .   غصب کرده است– انه   نابسنده وار– خيتار

                                                                                                                                                  
8  .the God Hypothesis 

 م. ستيت موضوع جمله لزومًا مذکر ني است که جنسيی مذکر در جمله هایا اسم هاير يمقصود کاربرد ضم.  9
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د يبرعکس، با. مي خود شرمنده باشيیخدايست از بياصًال الزم ن.  استيیخداي بخش چهارم من، فخر به بیام آگاهيپ

بًا همواره نشانگر ير تقيیخداي، چرا که بميافرازگردن  دور ی افق های نظاره یو برا. مين خود مباهات کيیخدايبه ب

 دانند که ی هستند که در اعماق دل شان میاريمردمان بس. م استي سلیذهننشانگر قت، ي، و درحقی ذهناستقالِل

ن ي به ایتا حد.  نزد خودشان ندارندی موارد، حتیخدا هستند، اما شهامت ابراز آن را نزد خانواده شان، و در برخيب

-کي داستان تراژد9در فصل . ندينماب و ترسناک يرا مه" خدايب "ۀواژ  کرده اند تا یغيمؤمنان جهد بلسبب که 

.  شده است]خدايب [ستياتئا ين اش در روزنامه خواندند که جوليم که والدي کنین را نقل مي کمدینيا سويک جوليکم

  !استغفراهللا... ستي اتئاما اعتقاد باشد، یرند که او به خدا بي توانستند بپذیآنها م

  

 یري امروز واقعًا نقش چشمگیکاي در آمرنيدم، چون ي بگويیکاي با خوانندگان آمرینجا مخصوصًا سخنيد در ايبا

سک آتش زدن ي از ریدست کمکا يدر آمر نيد شخند کردنيرسک يد ري گویل که مينِر وکي کامیسخن ِوند. دارد

ان در يخداي بتيموقعامروزه . ز استي آمغلو ی، فقط اندک11 ندارد10يیکايمران آي نظامیکا در انجمن مليپرچم آمر

امروزه، پس از جنبش مباهات به همجنس . ش استي کشور در پنجاه سال پنيان ايت همجنس گرايه موقعيشبکا يآمر

 . 13ستي چندان آسان نیزين چي انتخاب شود، گرچه چنیبه مناصب دولتهم قادر است ک همجنس گرا ي، 12يیگرا

 از هر یت هاي با قابلیند به کسانا حاضري از مردم سئوال شد که آ1996 گالوپ به سال ۀ مؤسسیک نظرسنجيدر 

، ) درصد موافق94( باشند یک رومي، کاتول) درصد موافق بودند92(زن باشند :  دهند کهیکسان رأيلحاظ 

).  درصد موافق بودند49 ( باشندخداي باي)  درصد موافق79(، همجنسگرا باشند ) درصد موافق79(مورمون باشند 

ار يل کرده،  بسي نخبگان تحصانيدر مژه يان، به ويخداياما، شمار ب. ميش داري در پیآشکار است که راه دراز

ل ي که جان استوارت مین بود، زماني در قرن نوزدهم هم چنیحت.  کنندی گمان میاريفزون تر از آن است که بس

 که يین چهره هايش، برجسته ترين گوهرهايمبهوت خواهد شد اگر بداند که تابناک ترجهان : "دي بگو توانستیم

  ."ن شکاک اندي خاص و عام است، کامًال در قبال دیلت شان شهره يعقل و فض

  

 یشتريت بي توان با قطعین مطلب را ميا با ذکر شواهد نشان خواهم داد، امروزه 3قت، چنان که در فصل يدر حق

. مي خود ابا داريیخدايب 14"ُبروز دادن" از ما از یاريکه بسد ي آیبه چشم مردم نمن سبب يان به ايداخيکثرت ب. گفت

، يیقًا مانند جنبش همجنس گرايدق. د خود را بروز دهندين کتاب بتواند به مردم کمک کند تا عقايد دارم که ايمن ام

ره ي آغاز واکنش زنجید برايشا.  شودی آسان تر مگران به آنهايوستن دي بروز دهند، پ خود رایشتريهرچه تعداد ب

  .15مي باشیک ِجرم بحرانيازمند ي، نیا

                                                 
10 . American Legion Hall 
11 . Wendy Kaminer, ‘The Last Taboo: Why America needs Atheism?’, New Republic, 14 Oct. 1996. 
12 . Gay Pride movement 

 م.خدا نخوانده بوديکا علنًا خود را بي در آمری مجلسینده يچ نماين کتاب هيتا چند ماه پس از نگارش ا.  13
14 . coming out 

 م.ويواکتي رادی ارهي واکنش زنجی آغاز برایاز برايمورد ن" یجرم بحران" به یحيتلم.  15
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 از یاريبسروان يپ یان و حتيهوديان بر شمار يان و الادريخداي از آنند که شمار بی ها حاکیکا نظرسنجيدر آمر

 شهره است، و برخالف یاسي سی هایان که نفوذشان در البيهودين حال، برخالف يبا ا.  چربدیگر ميمذاهب د

افته يان سازمان يان و الادريخدايان است، بيهوديش از ي بی حتیاسيک، که نفوذشان در قدرت سيان ِاوانجليحيمس

ل به يآنان تما. ه کردن گربه هاستان مثل گّليخداي بیواقع، سازماندهدر . ستند و لذا نفوذشان در حد صفر استين

بروز ' از یک جرم بحرانيل ين، تشکيک گام مناسب نخستياما . ته دارندير با اتويی و ناهمنوایشيمستقل اند

 تواند ی اگر نتوان گربه ها را گّله کرد، میحت. سر سازنديز ميگران ني دی را برايیخداياست، تا  ابراز ب' دهندگان

  . ده گرفتي نتوان آنها را نادگري دک جا جمع کرد تا آنقدر سروصد اکنند کهي از آنها را یتعداد کاف

  

ک يرا  ن واژهيرا اي از روانپزشکان را برآشفت، زی برخ،ن کتابيدر عنوان ا] پندار [’delusion‘ یواژه 

ک يسه نفر از آنان به من نامه نوشتند و . ه شود به کار بردید سرسري کنند که نبای محسوب میاصطالح تخصص

اما فعًال . ن اصطالح کارساز باشديد ايشا]. ِدندار. [’relusion‘: شنهاد کردندي پیني پندار دی برای تخصصیواژه 

 پنگوئن یسي انگلیکشنريد. ه کنمين کاربرد را توجيد ايرا به کار برم، و با’delusion‘  خواهم همان یم

‘delusion’ پنگوئن  یکشنري دیحينکه نقل قول توضيو جالب ا".  کاذبیا ادراکيباور : " کندیف مين تعريرا چن

ن  پندار است که يت از ايش بشريت رهايسم رواينيدارو: "جانسون است. یپ ايلي از فی، جمله ااژهن وي ایبرا

ست که ي نی جانسون.یپ ايلين شخص همان فيا ايآ. "  باشدی مبشر ی فراسوید قدرت قادري در  بشرسرنوشت

 در واقع همان شخص است  کند؟ چرا،ی میسم را رهبريني در مقابل دارويیکاي خلقت انگاران آمریامروزه دعوا

 که یحيتوضن يدوارم ايام.  نه اش مطرح شده استين نقل قول خارج از زمي توان حدس زد، ایو، همان طور که م

 که يیگر نقل قول هاينه نقل کردن  در مورد دين خارج از زميرا ايرند، زيگر بر من خرده نگي تا د باشدیکاف دادم

 قبول ش را جمله اليمقصود خود جانسون هرچه که باشد، من با کمال م. تسي صادق ن آورمیاز خلقت انگاران م

ک باور کاذب يحفظ :  شودیف مين تعريچنرا  delusion یکروسافت ُورد، واژه ي همراه مایکشنريد. دارم

بخش نخست ". ی روانیک ناهنجاري  عنوان نشانگانبهژه ي، به و باور آنخالف ی شواهد قوبه رغم وجودماندگار 

، من  با ان نهي  هم هستی روانیک ناهنجاريمان نشانگان يا اينکه آيااما .  خواندی مینيمان ديف کامًال با اين تعريا

ک نفر ي که یهنگام"د ي گوی موافق ام که م16کلتي موتورسین و هنر نگهدار ِذنگ مؤلفيرسيپ. نظر روبرت م

 ی شوند، مؤمن شان میک پندار مي دچار یاري بسکه افراد یهنگام. ندي گویوانه اش مي شود، دیدچار پندار م

  ".خوانند

  

 ین مي را زم آنی خوانند وقتیکتاب را م که ی، خوانندگان مؤمنکارساز باشد  خواهمیم که آن طورن کتاب ياگر ا

 .ت دارنديان کله شق در برابر استدالل مصونينخويالبته، د! ی گستاخانه اینيعجب خوشب. خدا خواهند بوديگذارند ب

ا به طور ي( که يی روش هارا با ماتين تعليا.  شان استی دوران کودکینيمات دي سالها تعلیمقاومت آنها ناش

                                                 
16 . Zen and the Art of Motorcycle Maintenance 
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جاد ي ایوه هاين شي از مؤثرتریکي.  مؤمنان داده اند شده به خوردنهيبه قرنها یدر ط)  شدهیا طراحي یتکامل

 کتاب حاضر را باز نکنند،  مانندیچ کتابي هی است که هرگز الزي انگن هشدار خوفي، ا در برابر شکتيمصون

 که یکسان: ار انديش بسيمردمان آزاداندکه  دارم نيقي اما من.  استیطاني مطمئنًا از تراوشات شین مطالبيچنرا يز

 یا هوش ذاتينکرده اند، " هضم"م را ينکه آن تعاليا ايانه نبوده است، ي موذیلي شان خی دوران کودکینيمات ديتعل

 از دارند تا خود را کامالًًي ن اندکیقي آزاده تنها به تشوین جان هايا. نديم فائق آي بوده که بر آن تعالیدر قوشان آن ق

 ینم'د ي خواند بتواند با خود بگوین کتاب را ميدوارم که هر کس ايدست کِم  کم، من ام. ن برهانندياز چنگ د

  .' توانمیدانستم که م

  

  17... بوده امیاري دوستان و همکاران بسی کمک هاونين کتاب من مديف اي تألیبرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1فصل 

  نداريقًا ديعمک کافري
  

 درک یبرا ینجا که به ما توان کاف از ساختار جهان، تا آی شخص وار را تصور کنم؛ شگفتيی کوشم خدایمن نم

  . کندیت ميجهان بدهد کفا

  نينشتيآلبرت ا

  

                                                 
 م. زبان حذف شدی فارسید نبودن به حال خواننده يل مفيسنده است که به دلي نویرهايشگفتار، شامل تقدي پیادامه .  17
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  سزاوار احتراِم
 از ساقه یآگاهدر غرق ناگهان خود را . نش است دستاپشتده است، گونه اش بر ياب خوو چمن ها دمریپسرک رو

 شود، یجهان اش بدل به جهان مورچه ها و سوسک ها م. زجهاني در ریجنگل. ابدي یده مي درهم تنیشه هايها و ر

 گرچه –دانند  گریمزجهان را ي که اقتصاد ريیداي جانداران ساکت و ناپ.  خاکیارها باکتريلي جهان میو حت

ساده هان، و با ذهن ي کند و با کیزجنگل چمنزار آماس ميناگهان ر.  داندیات را نميدر آن هنگام  چندان جزئ کودک

ش ي که عاقبت او را  به کشیتجربه ا.  کندیر مي تعبیني دین تجربه را در قالبيپسرک  ا.  شودیگانه مي پسرک ی

 که ی شود، معلمی ما می مدرسه ینيند و معلم دي بیم ميکن تعليگلش آنيک کشياو به عنوان .  دهدیشدن سوق م

ن را به ي نتوانسته ادعا کند که د یهرگز کس مانند او یبرال مآبي لۀستيان شايبه لطف روحان. ه اش بودمتفيمن ش

  . ∗ من فروکرده اندیدر کله زور 

  

ن از رايح.  اکبرّبُد و  جّبارۀ منظومره بهي، خر آسمان پر ستارهيزگر، آن پسرک من بودم، ي دی و مکانیدر زمان

 نينکه چرا هميا. قاي در آفریباغ یپوري شیاسمن و گل هاي ی افالک، سرمست از عطر شبانه یدني ناشنیقيموس

ان دانشمندان و ي در م.ستي ن یسئوال ساده اگر، ي ديی و مرا به سوکشاند يی ما را به سویني  معلم دعواطف

 یعي فراطبی به باورهایچ ربطين هياما ا. ج استيهان رايعت و کي به طبیمه عرفانين کرديرو ان هميخردگرا

ن را نخوانده يدارومنشاء انواع  کتاب یانير پاو مان، سطی، دست کم در کودک)منخود و (  ما ینيمعلم د. ندارد

 حشرات گوناگون  باشه زار،يپرندگان نغمه خوان در ببا  "، "دهي درهم تنین توده يا" مشهوِر یقطعه  ني ام؛يدبو

، یشي کسوت کشی ما داشته، اما به جامانند ین هم تجاربيمسلمًا دارو". ن نمداري لولنده در زمی کرم ها بادر هوا،

  ":ما هستند عامل بر ني حاصل قوانیهمگ"شه کرد که ي اش را پیني دارویه يرو

  

ز يمًا محصول ستي، مستقینداران عالجاد جاي ایعنيم، ي شناسی که ميیزهاين چي تریجاد گرامي اپس

ات يح.  هستی عظمت چندگانه اش،ی، با قوای به زندگاننگرشن يدر ا.  و مرگ استیعت،  قحطيطب

شکل ن مطابق قانون ثابت گرانش، از ي با گردش زماما. ش نداشتي بشکلا چند يک ي  خودتيبدادر 

  . ابندي یند و مه اافتيانداران تکامل ن جين و شگفت تريباتري شکل، زتي نهای ب،  چنان سادهیيها

 

  :سدي نوی م18 مات ی آبینقطه کارل ساگان در کتاب 

                                                 
 يی هوای نبردهایمان داستان هايا برام تا از بحث متون مقدس منحرف شود تي داشتین بود که او را وا ميح ما در کالس او  ايتفر.  ∗

 یساين باعث شده تا من هنوز در کليد همي گذرانده بود، و شای سلطنتی هوائیروياو خدمت نظام خود را در ن. ف کنديجنگنده ها را تعر
  :ه سرودهن شعر جان بنجامن آشنا شدم کيبه خصوص که بعدها با ا). شياس با رقبايدست کم در ق(ابم ي بیانگلستان جذبه ا

   است،یريش ما خلبان پيکش
  ده اند،يش را از ته بريحاال بال ها

  اط خانه اشياما هنوز چوب پرچم ح
   است به فراسویانگشت

 
18 . Pale Blue Dot, Carl Sagan )م.ن فاصله گرفته شدهي ازدورتر1جر يين است  که توسط وي زمی از کره یرياشاره به تصو  (  
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 ی است که فکر میزين بهتر از چيا ":رنديجه بگيبه علم بنگرند و نتان يد که ادي آیش ميبه ندرت پچرا 

ر، و ف تيم تر ، ظري است که رسوالن مان گفته اند، عظیزي بزرگ تر از چیهان بسيک! ميکرد

 خواهم ی کوچک است و میک خداي من یخدا! نه، نه، نه: "ندي گوی؟ در عوض م"شکوهمند تر است

 بدايهان را که در پرتو علوم مدرن دريد، که عظمت کي و چه جدیمي، چه قدیني دهر." همان جور بماند

  .  رسندیش هم نمي به گرد پایان سنتي کند که ادهانيک نثار ی تواند چنان کرنشیم

  

 درانحصار رت راين حي ان در اعصار گذشتهيد. دن بری راه میرت متعالي حاتسرحّد ساگان به ی کتاب هایمه ه

 نداريدقًا ي عمی شنوم که مرا آدمیجه غالبًا ميدر نت.  دارندین مقصودي خود من هم چنیکتاب ها. رفته بودخود گ

و استاد پاسخ داده . ده استي من پرسیا درباره م نوشت که نظر استادش ري برايیکاي آمریک دانشجوي.  خوانندیم

به نظر من او . افتهيهان استحاله يعت و کي طبیعلم او با نشئه ست، اما ين سازگار نيو او با ديتيالبته علم پوز"

و ياست.  کنمین طور فکر نميدگاه من است؟ ايف دي توصی برای درستیواژه " نداريد"ن ياما ا!"  استنداريد

 در کتاب اش یگري هر کس دین نکته را به خوبي، هم)خداستيکه ب( نوبل یزه ي جایکدان برنده يزينبرگ، فيوا

  : کندیان مين بي چن یاني پایه يک نظري یاهايرؤ

  

ند، او ير هر جا خدا را  بجويکه ناگزر است يع و انعطاف پذيچنان وسدر قبال خدا  از مردم یبرخدگاه يد

خدا همان "ا ي ،"خدا سرشت پاک ماست"ا ي، "ت استيخدا غا"ند يو گیم که مي شنویم. ابندي یرا م

د يياگر بگو. ميکن م معناي طور بخواههر واژگان، یه يمثل بق مي توانیهم مرا " خدا "البته". هان استيک

  . ديابي یک تکه زغال سنگ هم مي را در او، پس " استیخدا انرژ"که 

  

  

 کرد که فاده استيیمعناد آن را به ي نباشد، باپوچ خدا کامًال ی واژه اگر قرار است. نبرگ استيمسلمًا حق با وا

  . باشد" درخور پرستش" که یعي فراطبی خالقیعني فهمند، ین واژه ميمعموًال از ا

  

 ینين انشتي توان دی که میدگاهي د که دهندیص نمين است که تشخي ا مردمبار اسفی های از سردرگمیاريعلت بس

 نبود يیخدايالبته او تنها دانشمند ب( کرد ی به نام خدا اشاره مین گاهيانشت نکهي ا. فرق داردیعيبن فراطيخواند با د

 را از سنخ شمند برجستهين انديا سوءتفاهم شد تا  مشتاِقانِِيعه گراي ماوراءطب، موجب سوءتفاهِم) کردین ميکه چن

 آن ونچ"ن است که ي، ا زمانیخچه يتارنگ، ين هاوککتاب استفا) انه ؟يد موذيا شاي(ک يان دراماتيپا. خود بخوانند

، البته به خطا، ین عبارت باعث شد تا عده ايهم. ن جمله شهره استي ایبدساخت. "م شناختيگاه ذهن خدا را خواه

 ی، لحنعتي طبیاعماق قدسناف در کتابش ي، اورساال گودیست شناس سلوليز.  استنداريدنگ يکه هاوکگمان کنند 

   کتابشی بخش هایاريو بس. استهصومعه ساها، مساجد، و ي کلیفته ياو ش. نگ داردين و هاوکي انشت تر ازیمذهب
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 یش مياو تا آنجا پ. رندي به کار گیعين فراطبينقل کرده اند تا آنها را به عنوان مهمات د آن ینه يرا خارج از زم

 دهد که در واقع او هم ی کتاب او نشان  م قيخوانش دقاما .  خواندیم" یست مذهبيناتورال"ک يرود که خود را 

  .  معتقد استیخدايک بي من بقدر

  

 اش را ی امروزیهمان معناست هنوز يهفدهم و هجدهم، ناتورال یدر قرن ها.  مبهم استیواژه ا" ستيناتورال"

.  بوده اندونيت به بعد، اغلب روحانيلبرت واين معنا، از گيست ها به ايناتورال. عتيعالم طب یدانشجو: داشت

ح ي برخوردار شود و به تفریشهرستان یه  آسودیش شود تا بتواند از زندگي خواست کشی مین هم در جوانيدارو

 به کار یت کامًال متفاویرا به معنا" ستيناتورال"لسوفان ياما ف.  سوسک ها بپردازدی بررسیعنيمورد عالقه اش 

 ینيان باگيجول. است] عت گرايفراطب" [ستيسوپرناتورال "الف خی به معنا"ستيناتورال"، ی فلسفثياز ح.  برندیم

ن يان بر ايخداياغلب ب: "دهد ین شرح مي چن راخدايب نزدن واژه ي  ایمعنا يیخداي با بی مختصريی آشنادر کتاب

 ی، عواطف، ارزش هايیبايذهن ها، ز. باشد یکيزي  فی ماده  که همانوجود دارد مادهک جور ياند که تنها باور

  ." شوندی مین ماده ناشي از ا– بخشند ی انسان غنا می که به زندگيیده هاي پدی وخالصه همه – یخالقا

  

به .  شوندی میناش درون مغز یکيزي فی باشنده هایده يچيت پي به غای هایشه ها و عواطف انسان از همربطياند

 یکيزي فِیعي جهان طبی فراسو معتقد باشد کهندي گویخدا مي به بی به کسعت گرا،يلسوف طبي مورد نظر فین معنايا

به نظرمان اگر . ستين نهفته یعي طبِیکيزي جهان فیورا یعي فراطبیننده يآفرهوش چ يه وجود ندارد؛ و زيچ چيه

ده، يال نرسان خاطر است که هنوز فهم ما از جهان به کمينهفته است، به ا یزيچ یکيزيجهان ف یورا رسد که یم

 یهنگامو . عت خواهد بوديسراسر معطوف به طب یچنان فهم. ميقبت به فهم کامل جهان نائل شوام که عيدوارياما ام

  .  شودی آن کاسته نمی از شگفتیزيم، چي نائل شوین کمان هستيح رنگي به تشرکه

  

 ارنديد که ميني بیمم، عمومًا يبکاو ق تريند عمي نمای منداريد را که  مای دانشمندان بزرگ زمانه یها باوراگر

 معاصر یهان شناس برجسته يز،  کيين ريمارت. نگ صادق استين و هاوکين مطلب مسلمًا در مورد انشتيا. ستندين

 ابراز یو فقط برا... کن کافريک انگلي" گفت که به عنوان یا، به من ميتاني علوم بریس انجمن پادشاهيو رئ

. ردي پذیسم شاعرانه را ميناتورال ندارد، اما یاباورانه اچ گونه اعتقاد خدياو ه.  رودیسا ميبه کل" لهي به قبیوفادار

 ی های که  شگفتیحس شاعرانه ا یدرباره نستون يابرت و، با دوستم ریونيزي تلویک سلسله گفتگوهاي یطدر 

ا و يتانيان بريهودي بزرگان از یکي کردم او را که ی متالش.   کردمیبحث م  کندیجاد مين دانشمندان ايا نزد هانيک

سم شاعرانه است و او واقعًا به ين قسم ناتوراليقًا از هميت او دقيهوديمان است متقاعد کنم که يمتخصص زنان و زا

م ياگر بخواه ( ن مانع درنگ کرديآخر یروک شد اما ين مطلب نزديرش اياو به پذ.  باور نداردیعي فراطبامرچ يه

 که ظهار کرد ا اودر مقابل اصرار من،). کند و نه برعکس که قرار بود او با من مصاحبه ميبگود يم بايمنصف باش

 مطلوب ی به او در شکل دهو فراهم کرده ی نظام خوبیهودين ين خاطر است که آئيت به ايهوديعالقه اش به 

ت يهودي یعي فراطبی مدعاهای درستیبه معناهرگز ن ي امسلمًان باشد؛ اما يد چنيشا.  کمک کرده استش ایزندگ
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 یابراز وفادارد به خاطر ي، شا نامند وی میهودي هستند که با افتخار خود را ی فراوانیخدايکران بروشنف. ستين

ت به خاطر ين رعايا ديشا.  کنندیت ميرا رعا یهودي مناسک ، شانشان مردهيا خوي  خانوادهیمي قدیبه سنت ها

آلبرت دگاه را نزد ين دي ایمونه ن نيبرجسته تر. ز باشدي ن19یدگاه وحدت وجوديخواندن د" نيد" به آنهال يم

، 20عت نداشته باشند، اما به اصطالح َدن ِدِنتي به فراطبیاعتقادممکن است  ن دانشمندانيا. افتي توان ین مينشتيا

  ]4[."  دارندباور باوربه "

  

ن بدون يدل است، ين عليعلم بدون د"ن است که ي شود ایاق نقل ميش از همه با اشتين که بي انشتی از گفته هایکي

  :ن گفته استين همچنياما انشت." علم کور است

  

ک تکرار شده يستماتي که به طور سیدروغ. دروغ استاند  من گفته یني اعتقادات دیالبته آنچه درباره 

 شوم بلکه آن را ی ام نمی اعتقادین بي اعتقاد ندارم و هرگز منکر ا21 شخص واريیمن به خدا. است

 م کرانیش بيهمانا حس ستاآن باور  خواند، ینيتوان آن را د که ب دارمیباوراگر .  کنمیان ميآشکارا ب

  . آشکار کند تواند یتا بدانجا که علم مدر برابر ساختار جهان است، 

  

 هر دو طرف ین کرد که حاميچ توان سخنان او را چنان دستیا مي؟ آندي نمایض مين ضد و نقي انشتا سخنان يآ

 یه  بحث درباریدر ادامه . ن فرق داردي دی متعارفیکامًال با معنا" نيد"ن از يور انشت منظلبتها. دعوا باشد؟ نه

ان گيد که من تنها خدايگر، به خاطر داشته باشي دی از سوینين انشتيک سو و دي از یعين فراطبيان ديز ميتما

  .  خوانمی را پندارآلود میعيفراطب

  

  . به دست دهمینين انشتي از دیم تا درک بهتر آورین ميگر از انشتينجا چند نقل قول ديدر ا

  

  .د استين جديک جور دي نيا. ندار هستميقًا ديک کافر عميمن 

  

  کهآنچه. قائل نبوده ام شمرد،  که بتوان انسانواریزيا هر چي، یا هدفي مقصود عتي طبی برامن هرگز

 را ید آدميم و باي از آن داریصار ناقي است که ما تنها فهم بسیابم ساختار شکوهمندي یعت ميمن در طب

  . به عرفان نداردیچ دخلي است که هینيل ديک  احساس اصين يا.  سازدیسرشار از حس فروتن

  

  .دي نمای می بدویب و حتي شخص وار کامًال غريی وجود خدایده يبه نظر من ا

  

                                                 
19 . patheistic 

20 .Daniel Dennett م.  ذهن داردی در فلسفه ی که آثار مهميیکايلسوف معاصر آمري ف 
21 .personal God 
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 از یبرخاما . خ خودشان استن از سني شده اند که انشتی مدعیمتألهان فراوانن يپس از مرگ انشتست که يب نيعج

نوشت تا  ین مقاله مشهورينشت ا1940در سال .  او داشتندۀدربار ین نظر کامًال متفاوتينداران معاصر خود انشتيد

 ین مقاله و نوشته هايا.  شرح دهد" شخص وار باور ندارميیمن به خدا "ن جمله اش که يمقصود خود را از ا

.  زدندی مطعنن ي انشتیهودي به اصالت یش شد، که برخينداران سخت کيد ی از نامه هایلي موجب سمشابه او

 نقل یبرا من یکه مرجع اصل(است ن ين و ديانشت با عنوان   22 برگرفته از کتاب َمکس َجِمرريز یهاقطعه 

 تأسف است یجا: "  گفتیتيک کانزاس سياسقف کاتول).  هستن کتابي همزين ني دین درباره يسخنان خود انشت

ون يگر روحانيد."  شودی آن، سنت بزرگ آن نژاد را منکر میق و آموزه هاي از نژاد عهد عتیم مرديني بی مکه

 چه یباره  داند درین نميانشت...  شخص وار وجود ندارد یک خداي جز يیچ خدايه: " شدند کهیک مدعيکاتول

افته ي ی تخصصی طهيک حيع در يرف یگاهي کنند که چون جای گمان میبرخ. او کامًال برخطاست. دي گویسخن م

 توان در آن یم خاص است که ی طهيحک ين ي دانگار." ز را دارندي اظهار نظر در مورد همه چیستگياند شا

 هستند که بر ی"فرشته شناسان"ون يانگار که روحان.  ندارد چون و چرایجا ن مطلبيو ا، بودتخصص  یمدع

 درباره ، نداردینين دانش ديند که چون انشتي گویجنابان مين عالي ایوهر د.  دارند تفّقهشکل و رنگ بال فرشتگان

  .  شودی را منکر میزي دانست که چه چی مین به خوبياما برعکس، انشت.  سرشت خدا دچار سوءتفاهم شده استی

  

  :ن نوشتي کرد، به انشتیساها کار مي کلیانه اتحاد جی که برايیکايک آمريل کاتوليک وکي

  

. ديري گی شخص وار را به سخره می خدایده ي او... ديي فرمای مین اظهاراتيم که شما چنيتأسفقًا ميما عم

تلر حق داشت که ين که هي مردم به امتقاعد کردن شما در اظهاراتز به قدر يچ چي هريدر ده سال اخ

 ی همچنان مان شما،ي بیرش حق آزاديمن با وجود پذ. رون راند مؤثر نبوده استيان را از آلمان بيهودي

  . کاستي در آمرتفرقهن منشآت ي از بزرگ تریکيم که اظهارات شما يگو

  

 اش در تعارض تام ینين دانشمندان است، اما نظرات دي شبهه از بزرگ ترین بيانشت: "  گفتیورکيويک خاخام ني

  ."ت قرار دارنديهوديبا 

  

  ؟"و"ند ي گوی؟ چرا نم"اما"؟ "اما"

  

 یان مي را عی  که چنان ضعف ذهن مذهبینامه ا. ن نوشتي به انشتی نامه ایوجرزي در نینيدک اجتماع يس يرئ

  : ارزدی م دو بار خواندنکند که به

  

                                                 
22 . Max Jammer 
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نکه يا: دياموخته اي را نیزي رسد شما چیم؛ اما به نظر ميتان احترام قائلي آموزه هاین، ما برايدکتر انشت

 یا عواطف آدميشه ي شود، و نه در اندی مکروسکوپ آشکاريا مي تلسکوپ با است که نه یخداوند روح

مان است، نه ي بر این مبتني دانند، دیچنان که همگان م. افتيح مغز ي بتوان آن را با تشرکه دارد یجا

مان خود من بارها متالطم يا. ن دچار شک شده باشدي دۀ درباریزمان دي شایشمنديانسان اندهر . شناخت

ده ام که ممکن يهراس) 1: ( سخن نگفته امیبا کس  امین خبط معنويا ل هرگز ازياما به دو دل. گشته است

سنده يچون با آن نو) 2( از همگنانم را مخدوش سازم؛ ید برخي و امیاست با اظهارات شک آلود زندگان

 از خباثت یل کند رگه ايگران را زايمان دي که بخواهد ایدرون هرکس" د ي گویموافق ام که م

ف ير شده باشد و شاهد سخنان لطيدوارم که در مورد سخنان شما سوءتعبين، اميدکتر انشت."... هست

  . به شما مشعوف شوندمباهاتان از ييکاي از آمریريکثم  تا ي از شما باشیتر

  

  . استی و اخالقی فکری ُبزدلیده يهر جمله اش چک! یرانگري وی فاشگویعجب نامه 

  

  :نگاشتدر اوکالهاما  ی مذهبیان گزار انجمني بود که بنی نامه ا،شتر تکان دهندهيو بالنه يذل کمتر یک نمونه ي

  

مان خود به خدا و يما ا" پاسخ شما را خواهد داد، يیکايان آمريحين، به اعتقاد من مسيپروفسور انشت

ن ي مردمان ایم که اگر به خداي کنیم کرد، اما شما را دعوت ميح  را رها نخواهي مسیسيفرزندش ع

من به سهم خود هرچه در توان داشته ام ." ديد برگردي که آمده ايید، به همان جايستين معتقد نيسرزم

تان صادر يک جمله که از دهان کفرگويد و با ي رسیبعد شما سر مده ام، و يل کوشي تبّرک اسرائیبرا

 ی کوشند پنبه می میزي ستیل را که در محو ساميان عاشق اسرائيحي مسی رشته هاید، همه ي کنیم

 مغلوط یه يا نظري"  درنگ پاسخ شما را خواهد داد، ی بيیکاي آمریحين، هر مسيپروفسور انشت. ديکن

 ازد ي دست بردارا يد، يد که از آن آمده اي برگردید و به همان آلماني تکامل خود را برداروانه واريدو 

  ."فتندد گ تان خوشامین مادري فرار از سرزم که شما را پس ازیمان مردمي ال کردنيزا

  

او به کّرات . ن از سنخ آنان نبودين بود که انشتي در آن محق بودند ا]ستيتئ [ن ناقدان خداباوري ای که همه ینکته ا

ا ي بود؟ 23ستيدرو دئيولتر و دن هم مانند يتوان گفت انشت یا ميپس آ.  نکه او را خداباور بشمارند برآشفته شدياز ا

بود؟ چون ] 24ستيتئ َپنا يخداانگار -همه [ی کرد، وحدت وجودین ميا تحس اش رنوزا، که فلسفهينکه او مانند اسپيا

 هست آشکار کند، نه  کهک هر آنچهي که خود را در نظم هارمونيیخدا. نوزا باور دارمي اسپیمن به خدا"  گفت یم

  ."باشدان ير و اعمال آدمي که دلمشغول تقديیخدا

  

                                                 
 

24 . pantheist 
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د که عالوه بر ن اعتقاد داریعي فراطبیهوشوجود به ]  هاستيتئ [اناباورخد. مي واژگان را به خاطر داشته باشیمعان

دخالت در سرنوشت آنها  و  نظارتمخلوقات اشاعمال بر است تا  دور و بر ني هم، هنوزروز ازل جهان در خلق

کند؛ گناهان  یاو دعاها را اجابت م. ل استيان دخي کامًال در امور آدمخداباور ی از نظام هایاري بسپروردگار. کند

 یک و بد را دارد، و مياعمال ن حساب  برد؛ی دهد؛ با انجام معجزه در امور جهان دست میا سزا ميد  بخشیرا م

ک هوش يهم به وجود ها  25ستيئِد). شدي اندیم در مورد انجام شان یا حتي(د يازي ی بدان ها دست می ِک شماداند

 هان را وضع کردهين حاکم بر کي است که نخست قوانیهوشصرفًا  آنها، مورد نظریند، اما خدا باور داریعيفراطب

 به ی خاصیچ عالقه ي کند و مسلمًا هیان مداخله نمه جی هرگز در امور جار هاستي دئین سبب خدايبه هم. است

  با مترادف خدا را همچونی ندارد، اما واژه یعي فراطبی به خدای اعتقاداصًال خداانگار-همه.  نداردیامور بشر

ن است يست اي با تئستيفرق دئ.  بردی حاکم بر امور جهان به کار میا قانونمنديهان، يا کي، عتي طبی معنویجنبه 

شد و با ي اندی خواند و نمی نم؛اعترافات ندارد و ی به معاصی کند، عالقه ای دعاها را اجابت نمیستي دئیکه خدا

 یست ها نوعي دئین است که خداي اخداانگار-همهست با يدئفرق .  کندیمعجزات بالهوسانه در کار جهان مداخله نم

ا جهان ين ي قوانی برایا شاعرانه اي یاستعارمترادف ، خداانگاران-همه ی است، و برخالف خدایهانيهوش ک

  .  استسم رنگ و رو رفتهي تئ،سميجالزده  است؛ دئسم ي  آتئ،یخداانگار-همه. ستين

  

" زدي ری تاس نمخدا"ا ي" ستيش نيف است اما بدانديخدا ظر"ن مانند يانشت توان گفت که جمالت قصار یبه قوت م

، و مسلمًا نه یستي هستند، نه دئخداانگارانه- همه" هم داشت؟یگري دینه هاينش جهان گزيدر آفرا خدا يآ"ا ي

ا يآ ""یمعنا." ستي بودن در ذات امور نیکتره ا"ر کرد که ين تعبيرا چن" زدي ریخدا تاس نم"د يبا. خداباورانه

 آغاز یگري دی توانست به گونه یا جهان ميآ"ن است که يا"  هم داشت؟یگري دینه هاينش جهان گزيخدا در آفر

 اغلب زينور، و ن طينگ هم هميهاوک.  بردیبه کار م و شاعرانه ی استعاریصرفًا به معنارا " خدا"ن يانشت" شود؟

 یخداانگار-همهان ي، م26ذهن خدا در کتاب زيويپل د.  لغزندی میني دی که به زبان استعاریگري  دیدان هاکيزيف

ن يا(افت کرد ي تمپلتون را دریزه ي جاپاسداشت آن که به ی کتاب–سم مبهم در نوسان است ي دئی و نوعینيانشت

 اند  که حاضر شودی داده می، و معموًال به دانشمندان کندی اهدا ماد تمپلتوني است که هرساله بنیزه مبلغ هنگفتيجا

  ). ن بزنندي دی درباره ی دلپسندیحرفها

  

 که است  نکتهنيدرک ا همانا ینداريد : " خالصه کنموگر از خود ايک نقل قول دي را در ینين انشتيد دياجازه ده

ها به طور ن و ظرافت اش تيیبايابد و زي تواند دریهست که ذهن ما نمر ي تجربه پذیزهاي چی همه یاسو فریزيچ

ندار ين معنا من هم ديبه ا." ندارهستمين معنا من ديبه ا.  شودیف  بر ما ظاهر مي ضعیأملبه سان تم و يرمستقيغ

 دهم یح مياما من ترج".  استیافتنيتا ابد درن"ست که ين ني ای به معنا"ابدي تواند درینم"ن تبصره که يهستم، با ا

سوءتفاهم  به شدت  بودن، یا مذهبي ینداري دبه اصطالحن ي ا.  نزنم تا موجب سوءتفاهم نشودینداري دَدم از

                                                 
25 . deist 
26 . The Mind of God, Paul Davies 



 

www.secularismforiran.com 

18

 ین نکته را به خوبيکارل ساگان ا. دارد" عتيفراطب" مردم  اشاره به ی در نظر قاطبه "نيد"را يزز است يبرانگ

 است، پس مسلمًا خداحاکم  بر جهان یکيزين فيک دسته قوانين باشد که يا" خدا "یمعنااگر : "...  کندیان ميب

چندان کار دعا کردن به درگاه قانون گرانش ... ست ي کننده نی راضی از نظر عاطفيین خداينچاما . وجود دارد

  ."ستي نیمعقول

  

 ساگان را  مورد نظرین نکته ياکا، يک آمرين، استاد دانشگاه کاتوليش. یجناب دکتر فولتون جينکه عاليجالب ا

 شخص ین به خاطر انکار خداي به انشتشزي تند و تی از حمله ی در بخش40 یاو در دهه .  کرده بوديیشگويپ

 کند؟ ظاهرًا یري خود را وقف کهکشان راه شی حاضر است زندگیا کسي پرسد که آیز مي طعنه آمیوار، به نحو

 cosmic  [یهانين کين ديا: " دي افزاین گرفته است، و نه به خود، چون مي به انشتیرادياده که يشي اندیاو م

religion [ ک ي: اردب ديک عيتنها‘s’ل ن حايبا ا. ستي ن اصًال خنده دار یني انشتی باورها البته27. اضافه دارد

ا ي ی استعاریخدا. ز کنندي پرهی خاص استعارین معناي خدا به ایکدان ها از کاربرد واژه يزيمن آرزو دارم که ف

 یاجابت کننده و  گناهان، یدهنده   مداخله جو، معجزه پرداز، فکرخوان، سزایکدانان با خدايزي فِیوحدت وجود

 یخلط عمد. ن تا آسمان فرق داردي از زم استیشان و مّلاها و خاخام ها و زبان متعارفيل، کشي انجنظور م کهدعا

  .  استیانت روشنفکري، به نظر من، مصداق بارز خ مفهومن دويا

  

  

  

  

  

   ناسزاواراحتراِم
  

 نام بردم  که در بخش قبلیشيگر دانشمندان روشن انديدن و ي انشتیبه خدا یربط، پندار خداعنوان کتاب من، 

ت اثبات شده ي ظرفینيدگاه انشتيد:   بگذارمکنار بحث یطه يح را از ینين انشتين سبب الزم بود که ديبه هم. ندارد

  کهیگانيخدا. مي گوی سخن میعيفراطبگان ي خداۀن کتاب من تنها درباري ایمه ادر اد. دارد يیابهام زا ی برایا

. ن جناب خواهم آمدي سر وقت ایبه زود.  ق استي عهدعتیهوه، خداين کتاب، ينزد خوانندگان ان شان يمعروف تر

 یمبر  بپردازم که اگر ناگفته بماند کل کتاب را یگري الزم است به مطلب دین فصل مقدماتيان ايش از پاياما پ

ن ي ا سخنانم آزرده شوند، وی از برخیان مذهبممکن است خوانندگ. ن بار سخن از آداب معاشرت استيا. آشوبد

 به خرج یتين حساسيگران چني درمورد اعتقادات دميريگ (ابنديبشان خود به اعتقادات ی کافاحترام متن را فاقد 

                                                 
 م). یهانيک (cosmicاست و نه  ) خنده آور (comic  ن  ين دين طعنه آن است که ايمقصود ا.  27
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 ینجا مي است، پس در اتأسف یه ي خواندن منصرف کند مای آنان را از ادامه ین احساس آزردگيااگر ). ندهند

  .ن ابتدا روشن کنميز هماموضوع را خواهم 

  

که ن است يارند ي پذی آن را م–ناني دی از جمله ب–بًا همگان يتقر ما یک فرض همه جاگستر ، که در جامعه ي

  یانت کرد، احتراميِم احترام صيوار بس ضخيک ديد آن را توسط ي است و بارنجش به خصوص مستعد ینيمان ديا

ن ي ا28زداگالس آدام.  رودیگران انتظار ميدد يعقا در قبال یز هر آدم که ای احترام عادمتفاوت با آن یاز سنخ

، که من ]5[ان کرده ي بيیوايج به چنان شي البداهه در کمبری فیک سخنرانيش از مرگ اش در ي پینکته را اندک

  :  شومیخسته نمهرگز از تکرار آن 

  

 یمعنا و  .شوند یم دهينام آن انندم اي محرمات اي مقدسات، که دارد خود بطن در یخاص یها دهيا نيد"

 ها انگاره اي ها دهيا نيا مورد در بد حرف کلمه کي دينبا شما که است نيا شان بودن محرم و مقدس

 آن مخالف شما که دهد یرأ یحزب به یکس اگر . دينبا که چون د؟ينبا چرا! ديکن نيچن مبادا  .ديبزن

ا يد کم يات بايکه مالکند  یم فکر یکس اگر .برنجد یکس که آن یب د،يکن انتقاد او به ديتوان یتا م ،ديهست

 یکس اگر ، رسدی مینيد ی نوبت باورهایوقت اما  .ديريرا به چالش بگ ش نظرد کهياد شود شما آزاديز

 اعتقادتان هب " ميگو ديبا صرفًا شما ،"کنم روشن یچراغ ها کشنبهي دينبا من "یشرع لحاظ به ديبگو

  ."گذارم یم احترام

ا ي، یا آن مدل اقتصادين يا دموکرات، ايخواه يا محافظه کار، جمهوريت از حزب کارگر يد حمايچرا با

 ، خلقت جهانی در مورد آغاز جهان، درباره یدي، اما داشتن عقاباشدندوز مجاز ي وینتاش به جايمک

م اما يريا به چالش نگ ریني دیده هايم که ايما عادت کرده ا... زها مقدسات هستند؟ ين چي اچون ...؟نه

 یش مين پيتا بحث د!  شودی به پا ميی کند چه بلواین ميچن] نزيداوک[چاردي ری جالب است که وقتیليخ

 که یوقتاما .  ديستين یني دامور یصحبت درباره  روند چون شما مجاز به ی از کوره در مد همهيآ

 یليچ دلي هینيوضوعات دم ی درباره د که امتناع از بحث آزاديني بید ميعاقالنه به  موضوع بنگر

  . دگشون را يد باب بحث از ديم که نباين خودمان توافق کرده اي بيیک جورهاينکه ما يندارد جز ا

  

تاکنون  : ت دارديه واقعًا اهمکد يمالحظه کنن را ي دبه ]ايتانيبر [ما ی احترام پرنخوت جامعه  ازبارزک مثال ي

نکه يممکن است به رغم ا.  بوده استیژه در زمان جنگ، عذر شرعي، به ویباز سرن راه فرار از خدمتيآسان تر

د ينتوانباز زه برده باشد اما ي جا، جنگشر بودنتان در باب يد که تز دکتراي باشیلسوف اخالق عاليک فيشما 

 از یکيد که ييد بگوياما اگر بتوان. دي داریعقل نرفتن به جبهه عذر ید که برايفه را قانع کنيمسئوالن نظام وظ

                                                 
28 . Douglas Adams 
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 ی هيست که چقدر در مورد نظري افتد، و مهم نیکر بوده اند کارتان مثل آب خوردن راه ميا هردو کوين تان يوالد

  . دي باش اطالعیب، خام و کري خود مذهب کوی، و حت29یصلح طلب

  

  

.   ميابي یضه جو را م معاریفرقه ها به یني دیاطالق نام ها در، اکراه بزدالنه  یف صلح طلبيگر طي دیه يدر سو

] ايتانيبه بر[' وفاداران'و ' اني گرایمل 'ی نام هاب باي به ترتک ها و پروتستان ها خود را باي کاتولیرلند شماليدر ا

 ی کنند، همان طور که در پیم" اجتماعات" به بدلرا  " مذاهب "یخود واژه اغلب .  کنندی م30يیندگويخوشا

ان مسلمانان ي میند تا وخامت جنگ داخلي گویسخن م "ن اجتماعاتيصلح ب"  از ، عراقیسيانگل-يیکاياال آمراشغ

 ی ِم20پندنت يندي ایتر روزنامه ي اما در سرت. استی آشکارا مذهبن جداليا.  ف بخشندي  را تخفیعه و سنيش

گر ينحو دک ين بافت يدر اهم " یقوم. "د کنیف ميتوص" یم قویپاکساز"م که آن را ي خوانی م2006

 سابق  یوگوسالويدر مورد .  استی مذهبیم پاکسازيآنچه  ما در عراق شاهد. است" یمذهب "یبه جا يیندگويوشاخ

 ارتدکس، کروات یکه صرب هاچرا  باشد "یني دیپاکساز" ی به جايیندگويخوشا" یقوم یپاکساز"ز چه بسا ين

   ]6[بودند  ها یپاکساز آن مشغول يیايک و مسلمانان بوسني کاتولیها

  

ا ي یات جنسي اخالقی درباره یجا بحثهر]. 7 [ شوندیض قائل مين تبعي گفتم که رسانه ها و دولت ها به نفع د

 یته هاي در کمی گوناگون مذهبیگروه هاد که رهبران يد شرط ببندي توانیرد، مي گیمسائل مربوط به زادوولد در م

د يست که باين نيمقصودم ا.  شوندی حاضر میونيزيا تلوي يیوي رادیزگردهايا در ميابند، ي یت ميبانفوذ عضو

 ؟به درگاه آنها متوسل شودد يبا ما همواره یاما چرا جامعه . ا نظراتشان را سانسور کردين سنخ را منع يورود ا

  ا پزشکان دارند؟ي متخصص در امور خانواده یا وکاليلسوفان اخالق يم، فيرياس با، گي قابل قی آنها مهارتمگر

 

 ی دادگاه عال2006 یه ي فور21در . مين اشاره کني دیت خاص قائل شدن براي از مزیگري دیونه حال به نم

 توهم زا یقانون ضد مصرف داروهاشمول د از يکو بايومکزي در نیحيمس یرقه ف کي که  داد االت متحده حکميا

 معتقداند که فقط با 31ساين کليبه ا انمؤمن ]. 8[ن قانون هستند يت از اي ملزم به تبع که همگانی، درحالمستثنا شود

 توانند به درک خدا ی است، م 32نيمپتاميل تري متی دیرقانوني غ توهم زا وی داروی هواسکا، که حاویدن چاينوش

 ی ارائه نمیچ شاهديآنان ه.  دهدیش مين دارو درک شان را افزاي که امعتقداندد که آنها فقط يتوجه کن. نائل شوند

ت تهوع  و حالن ي موجب تسکشاهدانهمصرف که نکه ي بر ای هست مبنیاري شواهد بس،گري دیاز سو. دهند

 ی داد که همه ی رأ2005 در سال ی همان دادگاه عالاما.  شودیم ی درمانیمي تحت شی های سرطانیناراحت

تعداد  در یحت( فدرال هستند يیب قضاي کنند مشمول تعقیماستفاده از شاهدانه  ی مقاصد درمانی که برایمارانيب

                                                 
29 .pacifism 
30 . euphemism  
31 . Centro Espirita Beneficiente Uniao do Vegetal 
32 . dimethyltryptamine  
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تصور . شه، خال برنده استين، مثل هميد).  استی از مشتقات شاهدانه قانونیپزشک یاستفاده الت ها که ياز ا یکم

 یش درک نقاشي افزایبرا" معتقد اند" شوند که ی نزد دادگاه مدعیک انجمن هنري یاعضا شود اگر یچه مد يکن

 یطرح م مشابه میازين سايک کلي یاما وقت. مصرف کنندم زا  توهی داروهاد يبا یستيا سورآلي یستيوني امپرسیها

  .  شودیک طلسم ظاهر مين به سان يچنن يان يقدرت د.  شودین دادگاه مملکت واقع مي تریت عالي، مورد حماکند

  

 یزَمن مطلبتيواستي نیمجله به درخواست  بودم که یسنده و هنرمندي وشش نویس یجمله  ازش، من يهفده سال پ

 گرفتار ی به خاطر نوشتن کتابیآن زمان سلمان رشد.  نگاشتندی برجسته، سلمان رشدیسنده يت از نويادر حم

با مسلمانان به  متنّفذ ی سکوالرهای برخی و حتیحيرهبران مس" یهمدل" ابراز من که از.  قتل شده بودیفتوا

  :دميش کشير را پيمشابه زل يتمثن بودم، يخشمگ "رنجش"و " یآزردگ"خاطر 

  

 یتداخل نژادکه  شوند ی توانستند مدعی م کنندیود سخنوربه نفع خ خواستند یمد يان آپارتاي اگر حام

 یم کول شان یدم شان را رود ي از مخالفان آپارتایب بخش مهمين ترتيبه ا. ن شان استيخالف د

ه يچ توجيد هيآپارتا رايزست ي نیل مناسبين تمثيم که اييگوده ندارد اگر يفاو .  رفتندی کنار م وگذاشتند

 بر یمتکن يد که ن استي از ایقّوت و جالل آن، همه ناشو ، ینيمان دياّس و اساس ا.  نداردیعقالن

ندار يک دين که از  ياما هم. ميمان دفاع کنيهاباورم از ي ها ناچاریرمذهبيما غ. ستي نیه عقالنيتوج

  . دي انهادهرون يب" یني دیآزاد"م يگل را از تانيه کند پايتان توجيمان اش را برايد تا ايبخواه

  

لوس آنجلس : باشد یکين ياز اشتر ين مطلب بيده ام که ربط اش به ايدکم يست و يدر قرن ب یمن به ندرت واقعه ا

از دانشگاه  کاي سراسر آمری در دانشگاه هایحي مسی گروه هاني چندگزارش داد که) 2006ل ي آور10(مز يتا

ان،  به يا سوءاستفاده از همجنس گرايض، از جمله مقررات منع آزار يات ضدتبعبه خاطر وضع مقررشان يها

 به نفع یدادگاهدر آنجا . و رخ دادي در اوها2004 سال گر، دري معروف دیک نمونه ي. ت کرده انديدادگاه شکا

 گناه است، یيهمجنسگرا" آن نوشته ی بپوشد که رویشرت یحق دارد تکسون يمز ني به نام جینوجوانحکم داد که 

مز يج مسئوالن مدرسه به .]10!" [د اندياه و سفيزها فقط سي چیبعض. ن قتل استياسالم دروغ است، سقط جن

اگر . ده بودندي مدرسه را به محکمه کش،ن پسريان ي ندارد و والدی شرتین تيدن چني گفته بودند که حق پوشکلسونين

 یطرح مکا ي آمریول قانون اساس ایه ي اصالحمندرج دران ي بی اصل آزادی هيبر پات شان را ين شکاين والديا

  اصلرا ازين کنند زي توانستند چنیدر واقع نم: ن نکردندياما چن.  مطرح کنندی معقولی توانستند دعویکردند م

 ،دارد ینيدمنشاء  نفرت ن که ثابت شوديهم اما. ستين" ان نفرتيب" شامل ن اصلي ا شود کهیط مان استنباي بیآزاد

در ن يد یان به حق آزادي بی اصل آزادیکسون ها به جاي نی، وکاللذا. گر نفرت محسوب نشوديتا د کند یت ميکفا

 یاه ياتحاد. ديزونا به ثمر رسي آریت حقوقي حمایه ي اتحاد یاريبه ن پرونده  يت ايشکا.  استناد کردندیقانون اساس

  . است" یذهب میها در مورد آزادی حقوقیبرد جدال هاشيپ"ش هدفکه 
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 همجنس هيض علي تبعی بران است کهي ایحي مسیل پرونده هاين قبي اکارزار یک اسکاربرو، حامي رشيکشهدف 

 در قرن یض ها را کارزار حقوق مدنيل تبعين قبياو ا. ابدي بیه حقوقيتوجن يبا استناد به دگر گروه ها يان و ديگرا

اگر ] 11." [ داشته باشندیگاهي بودن جایحيند به عنوان حق مس خواهیان ميحيمس: "کم نام نهادده استيست و يب

. ندينش ی میبه دل کس حرف شان دشواره کنند، يان توجي بی اصل آزادی هيبر پا بخواهند موضع شان را ن دسته يا

ان يه همجنس گرايض قائل شدن علي تبعبه منظور  ی حقوقیطرح دعوانان يا.  شودین جا ختم نميه به همياما قض

با .  گذاردی احترام مترفندن يو ظاهرًا قانون هم به ا!  زنندی جا مینيض ديه به اصطالح تبعيعل يیدعوا-ضدرا 

 ی نميیبه جا" ديارپا گذاشته ي مرا زیده ي عقید آزاديان باز داريه همجنسگران بياگر مرا از توه"نکه يگفتن ا

 خوب  یوقت.  افتدیراه مکارتان "  کندیرا خدشه دار م میني دیآزاد] ن نکردنيتوه[ن يا"د ييبگواما اگر . ديرس

  . ن خال برنده استي دنجا هميد؟ در ايابي ی ماستداللن دو يان اي مید، فرقيفکر کن

  

ن يا. ن استيز جامعه نسبت به دي احترام اغراق آمیاي رسانم که گویان مي به پای موردیک بررسين فصل را با يا

در نوسان  محض ی محض و تراژدیان کمدي که میزود مسخره اي اپ– ديبانه کش ز2006 سال یه ي در فورتنوره

در . امبر چاپ کرديکاتور از محمد پي دوازده کار33ُپسِتن-الندزيي  ی دانمارکی روزنامه 2005 در  سپتامبر .است

 جهان اسالم ن معرکه دريار اي آتش بري و تدبنقشه  با از مسلمانان دانمارکی کوچکی سه ماه بعد، گروه هایط

دخواه در امام بن دو يا]. 12[ بودند که به عنوان پناهنده به دانمارک آمده بودند یرو دو امامين مسلمانان پيا. شدند

ر و در سراسر ي که بعد تکثیپرونده ا. به مصر سفر کردنداز دانمارک   ی پرونده ا به همراه 2005اواخر سال 

مانان  با مسلی در مورد به اصطالح بدرفتاریبي اکاذین پرونده حاويا. شدپخش ، یژه در اندونزيجهان اسالم، به و

 عالوه بر یدو امام دانمارک.  استی دولتیک روزنامه يُپستن -الندزيي بود که زيک آمين دروغ تحريدانمارک و ا

ه دانمارک  بی ربطچيمسلمًا هو  بود مشکوک منبع شان گر را هم کهير دي، سه تصويیکاتور کذايدوازده کارآن 

موهن قتًا يکاتور افزوده حقيرن سه کاي، ایکاتور اصليبرخالف دوازده کار.  پرونده کرده بودندیمه يضمنداشت 

ن يتوهر که خصوصًا ين سه تصوي از ایکي.  محمد بودندی به چهره ی، هتاکگران متعصبيبه قول هوچ اي –بودند 

 خوک یبه شکل پوزه  یشو بود که نقابي ریاز مردبود شده ک عکس َفکس يکاتور نبود بلکه ي، اصًال کار بودزيآم

ک بازار ي خوک ها در یک مسابقه يدن ي است که به دیک مرد فرانسوير ين تصويبعدها معلوم شد که ا. زده بود

چ يعکس نه ه]. 13[تت پرس بوده استي آسوشی و اثر عکاس خبرگزار رودیم  در فرانسهی قصبه ا در مکاره

زشان در قاهره يک آمي تحريیماي، در راهپوري غاما مسلمان.  به دانمارکیامبر داشت و نه دخليپ  به محمِدیربط

  .  نبودینيش بيرقابل پيجه غيو نت... ن ارتباط ها را مسّلم انگاشتند ي ایهر سه 

  

  

اش  یرن شده به کالهک انفجايبه دقت دست چ" نيتوه"و " یهتاک"، کاتورهاي کارنينخست اپنج ماه پس از چاپ 

ر ين پرچم را از کجا گيست ايمعلوم ن(تظاهر کنندگان در پاکستان و هندوستان پرچم دانمارک را آتش زدند . ديرس

                                                 
33 . Jyllands-Posten 
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 یخواهعذر. (نمارک از همه جا سر برآورد  دولت دای عذرخواهیک برايستري هیو درخواست ها) آورده بودند؟

ن بود که ي ها ایتنها گناه دانمارک. و نه چاپ کرده بود ده بوديکاتورها را کشيکه نه کار چه؟ دولت دانمارک یبرا

.)  استدرک قابل ی به سختیاسالم بالد  ازیاري که نزد مردم بسیزي مطبوعات هست، چیدر کشورشان آزاد

 با یکاتورها را به عنوان اعالم همبستگين کارياالت متحده  اي ای در نروژ، آلمان، فرانسه و حتيیروزنامه ها

. ن هم به آتش فتنه افزودي ا.)ن نکردندي انگشت نما چنیا به نحويتاني برمطبوعاتاما (تن چاپ کردند ُپس-الندزيي

م شدند،  شهروندان ي تحری دانمارکیداغان شدند، کاالهادرب و  دانمارک ی هایگرسفارت خانه ها و کنسول

چ يتان که اصًال ه پاکسیحي مسیساهايکل؛ قرار گرفتند یکيزيد في تهد موردان،يغرب یبه طور کل، و یدانمارک

 و آتش زدن يیايبي ل آشوبگرانی حمله یدر ط. ق شدندي حریطعمه  نداشتند، ا اروپايک دانمار با یارتباط

هر  از شين مردمان بي ا نوشت،34رين گريهمان طور که جرم. ه نفر کشته شدند ُن،یا در بنغازيتالي ایکنسولگر

  ]. 14 [پرست اند ءضوضاز يچ

  

 ینماو  ظاهرا –ن کرد ييتع" یکاتورست دانمارکيکار" سر ی برایون دالريليک مي یزه اي جای پاکستانک امامي

 دانسته که سه تا از ین نميقيب به ي، و به احتمال قریکي نه ست مختلف بودنديکاتوريدانسته که آنها دوازده کار

ک ين ي استي معلوم نو در ضمن،( د  نشده انمنتشر هرگز در دانمارک ن مجموعهي ارين تصاويزترين آميتوه

 یساين کلي چندی دانمارکیکاتورهايه، مسلمانان معترض به کاريجريدر ن). ن شود؟يقرار است از کجا تأم ونيليم

 یحيک مسي.  افتادند) اه پوستي سی هایه ايجرين(ان يحيابان ها با قمه به جان مسيان را آتش زدند، و در خيحيمس

 یا عکس تظاهرکنندگانيتانيدر بر.  و آتش زدندوپ را پر از نفت کردنديآن ت گذاشتند،  یکيوپ الستيک تيرا داخل 

مسخره "، "دي کنی کنند سالخین مي که را که به اسالم توهیکسان"  نوشته بودند شانيبرداشته شد که بر پالکاردها

 ونکه طعن يا و، ظاهرًا بدون" استک ي نزدینابود:  پردازدیاروپا تاوانش را م"، "دي کنیکنندگان اسالم را قصاب

  ."د گرددي است قطع باین خشنيند اسالم ديو گیکه م یسر کسان ": در کار باشد، نوشته بودندیاه يکنا

  

مسلمان، " انه رويم"خ يک شي، یِسر اقبال سکران با يیع، َاندرو مولر روزنامه نگار مصاحبه هاين وقايدر پس ا

 با اندرو  اشانه رو باشد، اما در مصاحبهي مسلمانان می امروزیا استانداردهاجناب بن يممکن است ا. انجام داد

 یادي او زید مجازات مرگ برايشا: "گفت ی قتل سلمان رشدیکه زمان صدور فتوابود  یسخن بنديپامولر هنوز 

، ی َبَدویر ذک دکتاديزنده ا، يتاني رهبر سابق مسلمانان برمنش که در تقابل با ن موضعيا –" سهل و ساده باشد

. ردي او پناه بگی در خانه  کهه بودشنهاد دادي پی به سلمان رشدیو چرا که دکتر بدکرد یفضاحت بار جلوه م

 یلي دل اما بهمولر هم دلمشغول بود،.  بوده استی دانمارکیکاتورهاي به مولر گفت که چقدر دلمشغول کاریسکران

 گمنام یک روزنامه ي مزه  در یناسب در قبال چند طرح ب و نامتمضحکمن نگران بودم که واکنش : "متفاوت

 روزنامه یگر، سکراني دیاز سو." ر اندي ناپذیاسالم و غرب اصوًال آشت... ن باشد که يد اي تواند مؤی میدانمارک

  هايیايتاني براتي نشرغالبنظر  کرد، اما مولر ین ميکاتورها تحسي را به خاطر چاپ نکردن کاريیايتاني بریها

                                                 
34  .Germaine Greerم.  زنان تالش کرده استی جنسی آزادیا، که براي استرالی، زاده یسيست انگلينيسنده  و فمي نو 
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ن ي مسلمیت نسبت به ناخشنودي از حساسیش از آنکه ناشيب] کاتورهاي کار نکردنچاپد يتجد"[ را ابراز کرد که 

  ."ودشان بيها شهيش  شدن خرداز ز ي پرهیبرا ،دباش

  

ق است که يعمآن قدر   در عالم اسالم و سّلم،یحرمت شخص رسول اهللا، صل اهللا عل" دهد که یح مي توضیسکران

 جزء یحّب نب. ا کودکان تان استين شما، معشوقه ها ي محبت به والدی ماورا،ین حّب نبيا. دي آیم نمحّب او به کال

چنان که مولر متوجه شده،  ." امبر حرام استير پيدن تصوي هم هست که مطابق آن کشیک حکم اسالمي. مان استيا

  : گذارد کهین مين نگرش فرض را بر ايا

  

 مانند . قبول داردی که هر مسلمانیزي چ–گر است ي دی ارزش های اسالم برتر از همه یارزش ها

اگر مردم .  استيی و روشنای، درستیرستگارراه  شان تنها نيد معتقدندگر، که ين ديمؤمنان به هر د

ش از خانواده شان دوست بدارند، به خودشان مربوط است، اما ي را بیامبر قرن هفتميک پي خواهند یم

  ...دنري بگی را جدعتيشرن يا که ند ستي مجبور نهيبق

  

د يد، تهديري گی قرار میکيزيد فيد، مورد تهدياوريد و احترامات فائقه را به جا نيري نگیعت را جدين شري اگر االبته

ن ين پرسش که اي ایدشوار بتوان برا. بدان مبادرت نکرده است یگرين ديچ ديهقرون وسطا پس از  که یدر ابعاد

ست يکاتوريد، کارن دلقک ها باشيحق با ااگر " چنان که، به قول مولر .افتي ی پاسخ داردیقدر خشونت چه لزوم

 به خود یهتاکن و يتوهد از ي خواهین، اگر مين حيست؟  در اين طور ني ا– روند یها در هر صورت به جهنم م

  ."دي را بخوانیعوده و عربستان سي سورین الملل درباره ي عفو بی، گزارش هاديرت بگزيانگشت حمسلمانان 

  

 "نيتوه" محمد را یکاتورهايکار   مصرانه کهمسلمانانک يستريواکنش هان ين نکته شده اند که مي متوجه ایاريبس

 د رسی به چاپ می عربیدر رسانه ها یراحت که به یهودي ضدیشه اي کلیکاتورهاي کار کنند و ی میبه خود تلق

 را ی زنعکس، ی دانمارکیکاتورهايکاره يک تظاهرات علي یط در ک عکاسي  پاکستان،در.  هستیتعارض

  ". تلريرحمت خدا بر ه" که بر پالکاردش نوشته بود گرفت

  

ان ي بیح کردند و درباب آزاديخشونت را تقبوانه وار، ي دیده ين پديادر واکنش به برال ي محترم لیروزنامه ها

"  دار شدنهحيجر"ق و يعم" نيتوه"ا به خاطر خود ر" یهمدل"و " احترام"ن ياما در همان ح. موعظه کردند

 از یمذکور ناش" شرنج"و " حهيجر"د که يبه خاطر داشته باش. ز ابراز داشتنديمسلمان ن" شرنج"ساسات و اح

 که اگر ی بر روزنامه اکبرم یلکه ها نبوده جز یزيچ: چ کس نبوده استي هیدن واقعيا درد کشيخشونت اعمال 

  .ديشن ی اسمش را هم نمی شد، در خارج از دانمارک کسی َعَلم نمبه عمد افروختن آتش فتنه یبرا
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ازات ي از امتش منيتشو و یدلنگران. ستميچ کس صرفًا به قصد رنجاندن او نيا آزردن هيمن موافق رنجاندن 

 یکاتورهايد به کارياستمداران باي سیهمه .  شودی که در جوامع سکوالر ما به مذهب اعطا ماست ینامتناسب

چه طرفه ن يداما .  زندیچ کس در دفاع از آنها دست به شورش نميشان عادت کنند، و هيز از چهره هايتمسخرآم

ان مان احترام ين اطرافيد به ديما با: " 35ِمنِکن. ال. سازد؟ به قول اچی ميیرا سزاوار احترام استثنا که آن  استیا

 ی کودکان شان احترام می همسر و هوشمنديیبايشان در مورد زم، اما فقط بدان معنا و تا آن حد که به نظر يبگذار

  ."ميگذار

  

 کشم یعربده نممن .  نهمین کتاب را عذر ميمن ان است که ي احترام به دین استنباط نامتوازن درباره يدر پرتو ا

 یالحظه ش از ميب ی مالحظه انيددر حمل  را برنجانم، اما بنا هم ندارم تا دستکش مخصوص بپوشم و یتا کس

  . به خرج دهمگر يامور د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
35  .H.L. Menckenکا ي آمر1920 ی رمان دهه ی، که نقش مهم در شکل دهيیکاي آمریه نگار و طنزپرداز و منتقد جنجال  روزنام

 م.داشت
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  2فصل 

   وجود خدایه يفرض

   

  . استی بعددوران ِیح ادبي تفر،دورانک ين يد

  نارسِمرالف والدو ِا

  

  

  

حسود است : ا استي دنیت داستانين شخصينامطبوع ترف شده يتوصم يعهد قد] ليانج[در  که یي توان گفت خدایم

 یپاکساز  است کهی خونخواریجو انتقام؛ استی انصاِف کوردلی بیوالي ه؛ کندیار محسادت خود افتخ و به

 ؛ کندی میو پسرکش ی و نسل کشی کودک کش؛ان نفرت دارديز است و از همجنس گراي زن ست؛ کندی میقوم

 یدک که از کوی کسان.بالهوس و ستمکار  است بدنهاد ویستي سادومازوخ؛ فرستدی است که طاعون میقدرت پرست

هوه ين ي آئ که بخت مبرا بودن ازی اسادهآدم . وندان عمر گرفتار خوف او شي ممکن است تا پاندي او بار آدر مکتب

ل قصد داشت از متون مقدس ينستون چرچيراندولف، پسر و.  داشته باشدی تواند چشم انداز روشن تری مرا داشته

 ی براهاآن.  فرستاده شدیت جنگيک مأموري به وبرادر افسر اک ين واو و ينکه همراه با  ِاِولي خبر بماند، تا ایب

جه يبدبختانه به نت: "ل را بخوانديد که در ظرف دو هفته تمام انج با او شرط ببندندند تايهوده کوشيساکت کردن او ب

د؛ او مدام ک شده بوي از خواندن آن تحریل نخوانده بود و به طرز زننده ياو قبًال هرگز انج. ميدي مطلوبمان نرسی

ا فقط بر ي... " ل نوشتهي را در انجمزخرفاتن يد که اي دانستی بندم شما نمیشرط م" کرد ی بلند سؤال میبا صدا

 یخته تري که آدم فره–تامس جفرسون ] 16!" [ی ُگهیا، عجب خدايخدا" داد ی زد و قهقهه سر می خود میپهلو

 انصاف ی ستمگر، انتقام جو، بالهوس و ب– دارد یوفت مخي شخصیحي مسیخدا: " داشتی هم  نظر مشابه–بود 

  ."است

  

ن محک آن يف تريد با ضعيقوت و ضعف خدا را نبا.  استی انصافی بین هدف سهل و ساده ايحمله به چناما 

د گفت که يت انصاف باي رعایبرا. (ديسنج" بي مهرباِن فروتِن نجیسايع"آن  رمق یب یحيا بدل مسيهوه، ي یعني

  رّقتاب یسخنا يآ.  ی  واقعیساياست تا عيکتوريروان او در عصر ويتر محصول پشيح بي مسیبرنجري  شتيشخص

  حيمس انند مید همگي بایحيکودکان مس"که گفت افت ي توان یالکساندر م.اف.یسز يسيم کالم تر ازتهوع آور

گر، ين دي هر دیا خدايا اهللا، ي یسيا عيهوه، ي خاص ی هایژگي و ندارم کهی کارمن) ؟ "ک باشنديع و نيافتاده، مط

:  کنمی قابل دفاع تر مطرح می وجود خدا را به به نحوی فرضه ،  در عوض.ستيا ووتان چي، زئوس علمثل َب
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 از را،  چه در آن است، از جمله ما انسان ها  و هر را وجود دارد که جهانیعي و فراطبی فراانسان36ک هوشي

هر هوش :  کنمیه دفاع مين فرضيدگاه خالف اياز د، من ن کتابيادر .  استدهيح کرده و آفر قصد طریرو

 تکامل یوسته يپند يآک فري تواند محصول ی داشته باشد، فقط مینندگي آفری برای کافیدگيچي که پیننده ايآفر

جهان خود  وجودشان مقدم بر وجود ريافته اند، ناگزي در جهان تکامل نندهي آفریچون هوش ها.  باشدیجيتدر

ک پندار است؛ و چنان که در فصل ين معنا، خدا يبه ا.  جهان قلمداد شوندی توانند مسئول طراحی، و لذا نمتسين

  . است مهلکیم داد، پنداري بعد نشان خواهیها

  

 ی شواهد، جای هيبر پا و نه است  به افرادی وحِی محلیسنت ها ی هيبر پاه ارهمو وجود خدا یه ي فرض چون

 کنند که از یت ها ذکر مين رواي را در ایشرفتين پيمورخان د.  داردیار گوناگوني بسی هاتيست که رواي نیشگفت

 یان و اقوام باستانيان و روميونانيان يمانند اد] 38سمي تئیپل [یباورچندخدابه ، یله اي قب37]سميميان [یجاندارانگار

  .ابدي یت و اسالم امتداد ميحيمس یعنيش ت و مشتقاتيهودي] دي، توح39سميمونوتئ [یخداباور  ، تا تکیناوياسکاند

  

  

  یچندخداباور
اما .  محسوب کردیهي بدبخش یتعال یشرفتيپ  رای به تک خداباوری از چندخداباورگذارد يچرا با ست کهيمعلوم ن

مانده هم کنار ي باقین خداي آخرسرانجامابد يشرفت ادامه يپ ني اري توان حدس زد که اگر سی وافر میبا شوخ طبع

ستم؟ يچرا مسلمان ن کتاب یسنده ينو (40 که ابن وّراقی همان فرض–م ي رسی ميیخداي شود و به بیته مگذاش

 يیخدايب: "  کندی را رد ميیخداي و بی چندخداباور قلمک ضربتيبه ک يدائرة المعارف کاتول .  کندیمطرح م

ن يهم. ان را جلب کندي از آدمیتوجه نتوانسته نظر مساعد تعداد قابل عمل متناقض است، و هرگز در یُدگم ،یرسم

ک يت خاطر ي تواند رضای گنجد، اما هرگز نمیدر تصور عامه م ی ، که گرچه به راحتیطور چندخداباور

  ]17." [لسوف را جلب کنديف

  

ه يريبود، و خمندرج  انگلستان و اسکاتلند یه يرين اواخر در قانون مؤسسات  خي تا همیستي شونیتک خداباور

 که  یه ايري کرد،  اما به مؤسسات خی محروم میاتي مالیف هاي تخف شمول از رايیان چندخداياده به  وابستیها

 ،هيري خ مصارف وجوهیرانه ي سختگی های و از بازرس دادی می کردند حال اساسیغ مي را تبليیان تک خداياد

  باهماداز یعضو محترمتوانستم  ی مآرزو داشتم  آن زمان.دي پوشی چشم م،ک دولت سکوالر استي  یسته يکه با

                                                 
36 . intelligence 
37 . animism 
38 . polytheisms 
39 . monotheism 
40 . Ibn Warraq, author of  ‘Why I am not a Muslim’ 
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  ی مدنی کارزار، ی چندخداباوردر قبالض متفرعنانه ين تبعيه ايش بگذارد و عليا را وادارم تا پا پيتانيهندوان بر

  . اندازديراه ب

  

ن کار يا. مذاهب را کنار بگذاردت ازي حماجهت یاتي مالیف هايتخف یهمه که دولت   بهتر آن است یبسالبته، 

 زنند و صرف یب ميبه ج ساهاي که کلیاتي فارغ از مالیغ پول هامبل کا که يژه در آمري دارد، به ویميظثمرات ع

 در ی به نام اورال رابرتز زمانیواعظ.  زندی سر به آسمان م کنندیم پولدار ی ها41ستيفربه تر کردن تله ونجل

قشنگ  اش کلک  یست، ولي نیکردنباور.  کشمید خودم را ميون ندهيلي م8ون اعالم کرد که اگر در راه خدا يزيتلو

در ' دانشگاه اورال رابرتز 'ات گردد، اموری گذرد می می به خوبهنوز رابرتز اتامور! اتيگرفت، معاف از مال

 ی االهیاي عطاازش که تمامون دالر خرج برداشته، يلي م250ن دانشگاه يساختمان ا.  هم به هکذا اوکالهامایتوسال

سپارند، به آنجا روند  من گوش جان ی بار آور که به نداان را چنانيدانشجو: "که فرموده است  دهن شيخود خدا تأم

. ن باشدي زمین جاي دورتری مرا نشناسند، حتی، و شفادوشنين دشوار مرا ی که ندايی، جاکم فروغ استکه نور من 

  ." گردمین خشنود مي رود، و من چنیتالش آنان از تو فراتر م

  

ه او ، بی ده را شکستفيحر ی توانیاگر نم "پندد ينم باي بیم گذارم، یک مبلغ هندو مي یرا به جا خود یوقت

 در  ی بلکه تک خداباورستي نیقت چندخداباوري من در حقیچندخداباورم يو بگو . گوش کنمیزه يرا آو" ونديبپ

 مخّرب، و یوايحافظ ، شم یشنوي خالق ، ویک خدا وجود دارد که همان براهمايفقط .  استل مبَدیجامه 

صد  لتن، و چندي پی، گاِنش خدا)وايشنو و شيهمسران براهما، و (ی و پارواتی، الکسمین ساراساواتگان زيخدا

  . کتا هستنديدات پروردگار ا تجّسي بروزات یگر است که همگي دیخدا

  

خون، م  يي ُمَرکب، اگر نگوی هایجو در قرون وسطا چرا که .  خوشنود شوندین سفسطه بازيد از ايان بايحيمس

، یوس اسکندرانيآر.  را سرکوب کنندیوسي مانند شرک آریح کنند، و انحرافاتيث را تشريتثل" راز"هدر داده اند تا 

د يشا. بوده باشد) ا ذات واحدي از جوهر یعني( 42جوهر-همو خدا  یسي شد که عني ا منکریالديدر قرن چهارم م

ن است که يخ معقول است؟ تنها پاسيقًا چيدق" ذات "یست؟ معنايچ" جوهر"؟ یچ یعنين اصًال يد، حاال ايبپرس

ن فرمان داد يک قرن دوپاره کرد، و امپراتور کنستانتي ی را برایحين مجادله عالم مسين حال ايبا ا". چيبًا هيتقر"

 یوه يش –قاق شد  دچار تفرقه و شمهمالتبر سر  یحيجهان مس.  وس را بسوزانندي کتاب آری نسخه هایکه همه 

  . ن بوده استي همواره چن43اتيااله

 

ک شاهکار يموضوع را در خالل ک يدائرة المعارف کاتولک جزء؟ يا سه خدا در يم در سه جزء يک خدا داريا يآ

  : کندیمان روش مي برایاتياستدالل االه

                                                 
41  .televangelistم. غ مشغول انديون به وعظ و تبليزيمدام در تلو که يیست هايست به اوانجليه اي کنا 

42 . consubstantial 
43 . theology 
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ًا از هم قتين سه شخص حقي ا.ه شخص است، پدر، پسر و روح القدس س،تيالوه  جوهردر وحدِت

القدس خداست، لکن سه پدر خداست، پسر خداست، روح : "يیاي آثانازیلذا به حکم فتوا. ز هستنديمتما

  ."ک خداستيست بلکه يخدا ن

  

دان قرن ي معجزه گر، االهیگوريس گري از قد در ادامهمذکوردائرة المعارف ، که باشده روشن نشده يانگار قض

  : کند کهیسوم هم نقل م

  

 يی افزوده نشده که گوهيقچ کدام بر بيه: ستي نیگريک معلول ديچ يست، هي نیچ مخلوقيث هيلذا در تثل

لذا نه پدر هرگز بدون پسر بوده، نه پسر بدون روح :  باشدش تر موجود نبوده بلکه سپس تر وارد شدهيپ

  .ر استيتغي و الیث مقدس تا ابد باقين تثليو ا: القدس

  

کالم او . باشدبوده  کالم یصادقانه وضوح  توانسته ینم، که بوده باشدچه  هر،یگوريس گري جناب قدی معجزه گر

 معارف  یگر شاخه هايبر خالف علم و د –ات ين االهيا. ون استي مطلوب االهيی شاخص مغلق گوینمونه 

که  است یاستهزا تنها سالح"  گفت یتامس جفرسون م.  نخورده استیچ تکاني از قرن هجدهم به بعد ه– یانسان

ز باشند؛ و تاکنون يد روشن و متماي باهاده ي ا آنده ها ،ي ای عقالنی بررسیبرا.  دارديی کارآيیدر برابر مغلق گو

 بوده که خود را يی شارالتان های مّجیهرچه بوده  اّج. ش ننهاده استيث پي تثلی درباره ی روشنیده يچ کس ايه

  . ثل اغلب سخنانش درست استن سخن جفرسون هم مياو  ." خوانده اندیسيمبلغان ع

  

آنان .  استني اصحاب دیاعتماد به نفس متفرعنانه  کنم، ی خوددار آنذکر توانم از ی که نمیگري دینکته 

قدور م در موردشان  آوردنشاهد  و نه آورند یمشان يبرا ی شاهدچيکه نه ه  کنندی را ذکر میامورز يات ريجزئ

ست، موجب خصومت حاد ي در کار نیاتيد نظرات االهييأا تي رد ی برایچ شاهديت که هين واقعي همچه بسا. است

ث بارز ي تثلین نکته خصوصًا  در مورد آموزه يا.  باشد گرگونهيد ی شود که نظراتشان اندکی  میکسانبا ون يااله

  . است

  

 یاما شاخه ا".   هستسه خدا" به قول او، ، کرد کهیش را نثار آموزه ايسم  استهزاينيجفرسون در نقد خود به کالو

ک ي مذهب کاتولسازد یشتر متورم ميگان بي و آن را با خدا زندی الس میشتر با چندخداباوريت که بيحياز مس

ست که از ياست، االهه ا"  بهشتیملکه  "یکيم کاتوليمر. ث افزوده اندي را هم به تثل باکرهميمرک ها يکاتول .است

پرستشگاه  . ن عبادت درست پشت سر خدا قرار داردي است که در حی کسميمر.  کم دارد راناسم آفقط  یگانيخدا

 یطه ي در ح شانی با قدرت مداخله و تشّف،  نباشندچهياگر خدا است که یساني انباشته از لشکر قد همیکيکاتول یها

 سيقد 5120 از یفهرستمؤمنان ل امور ي تسهیک ها برايانجمن کاتول.  دارندیگاني خود کامًال نقش خدایتخصص
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ان ي، قربانی شکمی دردها: متخصص در امورساِنياز جمله قد ؛ه کرده استي شان تهی تخصصینه هايا زمهمراه ب

ُکر فرشتگان  سرود  44.یمشکالت تخّل، و یبمب ساز، ی، شکسته بندی، نعلبندی، اسلحه فروشيی اشتهایتجاوز، ب

ل، يسروران، فضا، هاريسران، يان، کروبيسراف: ست ا شدهمي تنظمرحلهه م که در ُنيزبان را هم فراموش نکنيم

ن يک تري، از جمله نزدیمي قدیگان ساده و آن فرشت) زباناني تمام میرؤسا(قدرت ها، قلمروها، سرفرشتگان 

 به خاطر  من، کمتری براکي کاتولی اسطوره شناسيیرايگ  .ديا پیشه ما را مي نگهبان که همیق ما، فرشته يرف

 دارد یاتي در شاخ و برگ دادن به جزئکيکاتول ني است که آئیا سبکسرانه یديالقشتر به سبب يو ب ،هنر نازل آن

  . کرده استابداع  مهابا یب  خودکه

  

 یدر ضمن او عالقه . س کشف کردي قرون و اعصار قدیدر ط اش اسالف یش از همه يپاپ ژان پل دوم ب

 در ُرم 1981 آشکارا بروز کرد که در سال  یر او هنگام وافی چندخداانگارانه شوق. م باکره داشتي به مریخاص

ک ي: " دانست و فرمود45" مايیماي فاتیبانو"ون دخالت يک ترور نافرجام جان به در برد، و نجات خود را مدياز 

 نکرد که گلوله اصًال به یچرا آن مادر مهربان کارپس دند که که ي پرسیبرخ." ت کرديدست مادرانه گلوله را هدا

 پاپ بودند هم یراحج که شش ساعت مشغول  یپزشکم يد آن تي گفتند که شایگري دی عده .نخوردپاپ ت حضر

مربوط به  ینکته . ت شده باشديباشند؛ اما چه بسا دستان  آنها هم توسط  آن دست مادرانه هدا  لطفیمستحق قدر

 يیمايفات یبانو"ه، بلکه آن بانو مشخصًا ت کرديگلوله را هدا"  مایبانو"ن است که به نظر پاپ نه فقط ياما مطلب 

 ی ما، بانویتوني زی ما، بانويیاي آکتی ما، بانوی مجوگوریگرمثل بانوي دیهاسه يظاهرًا قد.  استبوده" ما

  . بوده اندیگري دیت هاي ما در آن موقع مشغول مأموری ناکی ما و بانویگراباندال

  

ا ي کردند؟ آی را حل می چندخداباوریل معماهاين قبينگ ها چگونه ايکيان، و وايان، روميونانيگر مانند ي اقوام  د

 از یا ثور با چکش اش ظهوري عشق بودند؟ آی برایجداگانه  ی االهه هان دوياا يته بود، يگر آفروديونوس نام د

ز نهادن يتما ی برا کوتاه تر از آن است که آن رای مهم است؟ زندگی کی؟ برا بودی ا جداگانهيیا خدايوالتون بود، 

ن سبب گشودم که متهم به ي را به ایمن بحث از چندخداباور. مي کنگر صرفيک وهم از اوهام فراوان  ديان يم

، گانهيگانه باشند و چه گان را، چه چندي خدایمن همه . ن باب نخواهم گفتي در ایشتريز بيغفلت از آن نشوم، و چ

ن ي، هم)ميان ماليبه ب ( استی فحول  َرُجلیمي ابراهیخدانکه يا ی به مالحظه نيهمچن.  خوانمیم" خدا "یبه سادگ

 یت است، در حالي شوند که خدا فاقد جنسی میشرفته تر مدعيدانان پيااله.  برمیر مذکر را به کار مي ضماشيبرا

ک زن ياما آخر .  دانندی را در مؤنث شمردن خدا میخي تاری های عدالتی ب جبرانیچاره ست ينيدانان فميکه االه

 ات، وجوديسم و االهيفمن ی و ُاشکوالنه یرواقعيگاه غيدر تالق ک مرد ناموجود دارد؟ ظاهراي با ی چه فرقناموجود

  .  استتيجنس از کم فروغ تر یصه ايخص

  

                                                 
 فراتر b خواهد از حرف ی کند که نمی شوند و  مؤلف خاطرنشان می   شروع مb و  aن موارد از فهرست مذکور با حرف يتمام ا.  44
 م.رود

45  . Our Lady of Fatima 
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ن خوانده ي که ديی هایني سنت ها و جهان بینده ي زاین را متهم کرد که از غناي توان منتقدان دی دارم که متوجه

ن ين دييتب گرفته، تا 46زيمز فري ِسر جيی طالیشاخه ، از ی مردم شناسیآثار عالمانه .  پوشندیچشم م شوند یم

ب خرافات و ي غریده شناسي سرگرم کننده پدی، به طرز48اسکات آترانم ي کنیبه خدا توکل ما ي، 47ريپاسکال بو

  .دي بشر شگفت زده شویلوح ساده ید تا از غناي را بخوانيین کتاب هايچن. مناسک را مستند کرده اند

  

  

ن ي ایوه ي شني کنم، و مؤثرتریح مي را تقبيیعت گرايمن همه نوع  فراطب. ستي نن کتاب شرح خرافاتي ااما هدف

ش ازهمه جوامع ي که بی نوع –  است که نزد خوانندگانم شناخته شده تر استيیت گراياطبع فریکار تمرکز بر نوع

 يیتک خدا" بزرگ"ن ين سه دي از ایکي خوانند در سنت ی که کتاب مرا میاغلب کسان.  کندید ميما را تهد

 م را بزرِگيابراه ،انين ادي ایهمه . ) چهار تا شودید مي را هم حساب کن49سميالبته اگر مورمون(افته اند يپرورش 

  . ميته باش نظر داشمدسنت ها را   ازن خانداِني ا، کتابی دانند، و خوب است در ادامه یم خاندان خود را 

  

. مي کنیش دستين کتاب خواهند گرفت پير به  اي که ناگزیرادياشه خوب است که در برابر ي هممثلن جا هم يدر ا

د يش سفي با ریرمرديمن هم اعتقاد ندارم که پ.  قبول ندارد من هم قبول ندارمنزيداوک که  را يیخدا"خواهند گفت 

 یمرد ني کردن چن علم.دي آیش ميًا پ قطع، آمدن  شب در پس روزمانندراد يا ني ا–"  .باشددراز در آسمان نشسته 

درواقع، حواس .  ماللت بار،ن مردي اشي ری نامربوط است و به قدر درازیور حواس پرت کنک جيبه عنوان خدا 

ن ي از اد تا توجه ما را کنیده را مطرح مين اي سفاهت ا،ريرادگيا. استبدتر   آنی از نامربوطراديان ي ای کنپرت

 به ی دانم که شما اعتقادیم. ده نداردين اي از سفاهت ایم دست کمخودش ه یخدا سفاهت قت منحرف کند کهيحق

 من یحمله . مين وقت مان را تلف نکنيش از ايد بيد، پس بگذاريابرها نشسته ندارفراز  که بر يیشويرمرد ريپ

 تک تک امور گان وي خدای  من خدا، همهی هدف حمله. ستيان نيا خداي از خدا یت خاصيچ روايمتوجه ه

  . د باشدن خواهی که مو هرگونهگاه هرجا و هر  است،یعيفراطب

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
46 . Sir James Frazer 
47 . Pascal Boyer 
48 . Scot Atran 

 . کا دارندي در آمر1830 سال یت در حواليم جوزف اسميشه در تعالي  که  ریحي مسین فرقه ي از چندیخانواده ا.   49
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  یتک خداباور
  . استی که در بطن فرهنگ ما النه کرده تک خداباوریآن شّر بزرگ ناگفت

 تيحيت، مسيهودي یرانسانين غيق، سه دي به نام عهد عت، برنزتي بربرندوراک متن ي از 

  هستندیاني کلمه اد قي دقی به معنا . هستندی آسمانیانينها اديا.  نشأت گرفته اندو اسالم 

 خود  سال 2000ش از ي بیکه ط يیخدا –ک پدر قادر متعال است يشان ي خدا–پدرساالر

 به زنان نفرت روا  یان آسمانين ادي مبتال به ای اش در کشورهاینيندگان مذکر زميو نما

  داشته اند

   50دالي وگور

  

  

 ینيت در ابتدا آئيهودي. گر استي دني د  آن دوی چون و چرایف ب و َسَلیمين ابراهين سه ديِن ايت کهن تريهودي

 گوشت پخته، ی، بویود جنسي به  قیمارگونه اي بیسخت نامطبوع که دلمشغولو گانه ي یي با خدا بودیله ايقب

ن يدر دوران اشغال فلسط. ل داشتيقباگر يد خود بر د قوم صحراگریرو سرَوگان يخداگر ي خود بر دیرسرَو

 آن کمتر است، یاورانه  تک خدابیري که سختگشمردت يهودي از یت را فرقه يحي مسیان، ُپل تاروسيتوسط روم

 ی آشتی تک خداباورروانش بهين قرن بعد، محمد و پيچند.  جهان داردی هم به باقی نظر،هودي قوم و عالوه بر

ک ي، و ا گذاردند بن، که قرآن باشد،ديدک کتاب مقدس جي یه يرا بر پا بازگشتند و اسالم یهوديل ي اص وريناپذ

ر گسترش يز با شمشيت نيحيمس. دان آوردنديبه ممان را هم يگسترش ا جهت ی فتح نظامی حامی قویدئولوژيا

 ین رسمي متفرقه به دیفرقه ک يت را از يحين مسيکنستانت. ديکشن بر ي که نخست امپراتور کنستانتیريشمش. افتي

همراه با  يیگر مهاجمان و استعمارگران اروپاي و ديیايون، سپس تر فاتحان اسپانيبي صلهابعدبدل کرد، و 

  از هم رایمين ابراهي توان هر سه دی اغلب مقاصد من میبرا. ت فتح را ادامه دادندين روايونرها ايسيم

ن سبب ي زنم، تنها به ایت مثال ميحي از مساما من غالبًا. کر شده باشدنکه خالف اش ذي، مگر ار انگاشتيزناپذيتما

 ی نمیوسين کنفسوسيسم و ديگر مثل بوديان ديو اصًال به  اد. افته امي يیت  آشناين روايشتر با اي بدست بر قضا که

 ی زندگیا فلسفه هاي ی اخالقيیشتر نظام هاي دانم، بلکه بین نمينها را ديادآور شوم که چرا ايد ياما با. پردازم

  .  کنمیمحسوب م

  

ان يکرد تا ادتر فربه  یليخد ي مطرح کردم با وجود خدایه يفرض مبحثشروع  ی را که برایف ساده ايتعر

د خارج آن يا شاي است که در جهان، ی شخص وار یده بلکه خدايخدا نه تنها جهان را آفر. رديرا در برگ یميابراه

 است که به آنها ی نامطبوعی خصال انسانیسکنا دارد، و دارا)   خواهد باشدیکه مبه هر معنا " خارج"حاال (

  . کنمیاشاره م
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 یستي دئیخدا.  ندارنديی جا51نيا تامس ِپي ولتر ِیستي دئی وجود خدادر، چه مطبوع و چه نامطبوع، یخصال انسان

  یستگيشا:  استیر محترم ترايق، موجود بسيش عهد عتي روانپری آن جان برابردر یروشنگران قرن هجدهم

 ما کناره یشه ها و آمال خصوصيبانه از انديعالقه است، نجي بیهان را دارد، بزرگمنشانه به امور انسانينش کيآفر

ک را يزي است که فیکدانيزي، فیستي دئیخدا. ش نداردي برایچ جاذبه ايه مان هيو گناهان و اوراد و ادعرد، ي گیم

ن و ثوابت عالم ي است که قوانیرمهندسَب طراحان است؛ َایل اعالَثدانان است، َمياضي ریا کند، آلفا و ُامگیختم م

 ی بنگ مگي را که امروزه بیانفجارد،  داانجام  اشيی را با دقت و دانش  استثنافيمات ظري، تنظوضع کردرا 

  .دياز او نشن یخبر یکسگر هرگز ي و د و بعد بازنشست شد ، کردیزيم برنامه رينام

  

 در 52یسوزان ژاکوب. ان ندارنديخداي با بی کردند، انگار که فرقیست ها را طعن و لعن ميمان، دئيدر عصر قّوت ا

: چاره کردندين بي پس که نثار تامی گرد آورده  از القابیفهرست، يیکايسم آمريخ سکوالريتار: شانيانددآز ،کتابش

 ین در تنگدستيپ. "نفهم، کّذاب، و البته کافر، اعظم وانيعقل، شپش، حيوانه، الي، سگ دیخزنده، خوک پروار"

 یحيش کردند، چون از نظرات ضدمسي رهایهمگ) في ِجِفرسون شریبه استثنا(  سابق اش یاسي سیمرد و رفقا

 ی زمره دران و يخدايشتر در تضاد با بيست ها را بيامروزه زمانه چنان عوض شده که دئ. او شرمنده بودند

  .ده استي جهان را آفریعي فراطبی آنها هم معتقداند که هوشچون. د شمارنیخداباوران م

  

  کايِن آمريان گذار و دي بنیسم، آبايسکوالر

  
ن ي چناز آنها یاريبدون شک بس. ست بوده انديکا دئي آمریان گزار جمهوري بنیند آبايگو یم است که مرسوم

 ی نوشته های با توجه به زمانه . دا بوده باشندخين هاشان بي تربرجستهبودند، گرچه احتجاج شده که ممکن است 

اما .  شدندیخدا ميب ستندي زیم ما یدر زمانه اگر آنان  ماند که ی نمیباق ی شکیجا من ین، برايآنان درباب د

 ین بود که همگي اشان اشتراک ی هرچه که بوده باشد، نقطه ني دیتک تک آنان درباره  ی شخصیدگاه هايد

ل ا سدر ُگلدواتر ی از سناتور َبریو با نقل قول کنم، یسم  آغاز مين بخش را با بحث سکوالريا . بودندستيسکوالر

ن ي و ایاست جمهوريد رين کاندي دهد ای  نشان می به روشنن سخنيا. رکننده باشد يد غافلگي که شا– 1981

  :  استکايآمر یجمهور ان گذاراني  سنت سکوالر بنی تا چه حد حاميیکاي آمریقهرمان محافظه کار

  

رومند ي نیاوريچ ي، آدم  ههنگام مجادله. ستندي شان نینيد دي  استوارتر از عقایچ موضعيمردم بر سر ه

اما استفاده . ابدي یم نمي را بگذارین موجود متعاليا هرچه که اسم ايا اهللا، ي ا خدا،يح، ي مسیسيتر از ع

 که ی مذهبیفرقه ها. ردي انجام گاطياحتد با ير، باگيرومند دياز نام خدا هم، مثل استفاده از هر سالح ن

                                                                                                                                                  
50  .Gore Vidal1925، متولد يیکايس پرکار آمريسنده و مقاله نوي  نو . 

51 . Thomas Paine 
52 . Susan Jacoby 
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 کنند ی میآنها سع.  برندی را عاقالنه به کار نمیني دی، وصله  کنندیت مين ما فعالياسر سرزمدر سر

ک موضوع خاص يدر اگر شما . ضع  خود کنندا از موی درصد100ت يسران دولت را وادار به حما

 یا رأي کنند که پول ید مي شوند، و شما را تهدی می، شاکد  يشبا ی مذهبین گروه هاي ا مخالفیاخالق

 توه آمده امن کشور به سي ایاسين واعظان سيراستش من از ا.  کنندیغ مي را از شما درا هر دوي، شان

م و دال  يد به الف، ب،  جي، بای باشی اخالقی آدمی خواهیند که اگر مي گویند به من مي آیچون م

 ین حق را به آنها داده که اعتقادات اخالقي ای چه کس هستند؟ وی کنند کینها فکر مي ااصًال. یمعتقد باش

د يک قانونگذار باي هستم که به عنوان ین عصبانياز ا  من از آن،ترشيو بل کنند؟ يشان را به من تحم

 یر رأ در هتا  خدا به آنها حق داده کنندی که فکر میکسان.  را تحمل کنمیني دی گروه هایدهايتهد

 شان را به ید اخالقياگر بخواهند عقا:  دهمیامروز به آنها هشدار م.   مرا کنترل کنندی سنا آرایريگ

  ]19.[ديخواهم جنگبا آنها من سنگر به سنگر ل کنند، يان تحمييکاي آمرکل به ینام محافظه کار

  

خ اند، يت مطلوب خود از تاري روا نشاندنیبه کرس، که مضطربانه درصدد کايآمر یمبّلغان دست راستامروزه 

االت يت که اين واقعيان مبلغان، ي انظراما برخالف . کا دارنديانگذار آمري بنی آبایني به  نظرات دی فراوانیعالقه 

، به سال ]یبيل [یپوليبا تر  درج شده کهیم در قالب معاهده اي، از قدنشدس ي تأسیحي مسکشورک يمتحده به عنوان 

 .   توسط جان آدامز امضا شد1797مکتوب ، و به سال نگتن ي جورج واشی جمهوراستي در زمان ر1796

  

چ يو ه؛ نشدهس يت تأسيحين مسي دی هيبر پاچ عنوان يکا به هي آمریاالت متحده ياز آنجا که دولت ا

 وارد یچ ملت مسلمانياالت مذکور هرگز با هيش مسلمانان ندارد؛ و ايا آساين، آداب ي با قوانیخصومت

ن يمابيحسن روابط ف در ی خلل ید مذهبي کنند که عقاین اعالم ميده، طرفيا خصومت نورزي نشده جنگ

  . جاد نخواهد کرديا

  

 یاما ِاد بوکنر به طرز. نگتن بلوا به پا کندي اخالف واشانيم تواند ین عبارت مين اي آغازیجمله امروزه 

  ].20 [ختيانگيا مردم برنياستمداران ين سي بی مخالفتچين نظر در زمان خود هيمتقاعدکننده نشان داده است که ا

  

ن يندارتريد ه امروز اماس شد،يسم تأسي سکوالریه يکا بر پاين ناسازه اشاره کرده اند که گرچه آمرياغلب به ا

 ی مستقر به زعامت پادشاه  مشروطه دارد، از زمره يیساي که  انگلستان، که کلی است، درحالیحي مسکشور جهان

به گمانم ممکن .  دانم  چراین است، و من نمي پرسند که چرا چنیمدام از من م. ن کشورهاستين اين  تري دیب

 در انگلستان چونان مذاهب، از مذهب زده شده باشد، ي میب خشونت هايخ مهيانگلستان به خاطر تارکه است 

 یگر ميک علت دي. ند پرداختمقابلد طرف افتند و به کشتار نظام منيوبًا دست باال ک ها متنايپروتستان ها و کاتول

 یآسودگ ثبات و  ازادآور شد که مهاجران، کهي به من یهمکار. کا کشور مهاجران استين باشد که آمري اتواند

 ی برانيگزيجاسا را ي توانستند کلیکا مي آمربي خاک غرخود در اروپا کنده شده بودند، در شانيخونزد  یزندگ
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ان يکائي از آمریاريبسست که ي نیچ شکيه.  ارزدیشتر مي است، که به پژوهش بی جالبیده ين ايا.  کننداقوام خود

نظام  ی هایژگي از وی برخسا ي هم کلقتيدر حقو  دانند، یت خود مي از هوی خود را جزء مهم محلیسايکل

  .  را داراستیشاونديخو

  

سم قانون ي از سکوالری ناش53اسازه وار نیکا به گونه اي بودن آمریمذهبن است که ي ا همگري دیه يک فرضي

. ک تجارت آزاد درآمده استين به صورت ي سکوالر است، دیکا از نظر حقوقي آمر چون. آن استیاساس

 یسا ميروان به کلي که پی چاق و چله ایه هايعشرجلب  ی و البته برا–روان يب بر سر جذب پي رقیساهايکل

 که یترفند. رندي گی عالم تجارت بهره میابيبازار یوه هايبت از تمام شن رقايدر او  کنند یبا هم رقابت م –دهند

ان ي در ميیدايش-ني دی حاصل کار به نوعید، و گاهي آیخدا هم مغ يتبل فروش برشتوک کارآمد است به کار یبرا

 بًا بهيو تقر قرار دارد ی رسمیساي کلیه ير ساين زيکا، در انگلستان ديبرخالف آمر.  انجامدی مسوادتر طبقات کم

ل يژ. ص است ي قابل تشخی آن به سختینيدث يح که ی ، به طوربدل شده ريو دلپذ ی جمعیک جور وقت گذراني

 ني، سنت د نوشتهنيگارد که در ی فلسفه در آکسفورد هم هست،  در مقاله ای که مربیکنيش انگليزر، کشيفر

ن ي انگلستان خدا را از دیسايس کليتأس ":ن استيا او ی مقاله یعنوان فرع.  کندیان مي بی را به خوبیسيانگل

  ":دارند ین هم خطراتي پرشورتر به دیکردهايرون رانده است، اما رويب

  

 نوش، با ین آدم چايا.   بودیسي انگلیت داستانينماد شخصن مملکت يکن در ايش انگلي کشیروزگار

 یشان نمينان را پري دی بود که بینير د، نشانگموقر برق انداخته و رفتار يیر، با کفش هاي دلپذیغرابت

 دي گرفت تا بداند که رستگار شده ایبان شما را نميا گريد ي کشیمنال يستانسي مشقت اگزین آدميچن. کرد

 یا بمب کنار جاده اي انداخت ی راه نمیبيجنگ صلبه نام قادر متعال ، و هرگز هم از فراز منبر ا نهي

  .  گذاشتینم

  

ن ادامه يز مطلب خود را چنيفر.)  نقل کردم1 فصل ی بنجاَمن که در ابتدای" ش مايکش"ز  ایطرحواره اهمان (

  دراو." نه کرديت واکسيحي ها را در برابر مسیسي از انگلیعي قشر وس،یش مطبوع شهرستانين کشيا" دهد که یم

 تر ین را جدي خواهد دی کند که مجددًا می انگلستان ِشکوه میساي در کلیتررمقاله اش  از روند متأخ ان يپا

  را از چراغیسين انگليّن تعصب د جنجاست کهي ای نگرانیجا" :  او هشدار دهنده استین جمله يآخر. رديبگ

  .  خفته بوده استچراغن ي که قرن ها در ایم، جّني کناحضار ی رسمیسايکل

  

 یگذار بودند از آن وحشت مان ي بنیو اگر آبا.  زندیپرسه م یکاي آمری در همه جاینيامروزه جّن تعصب د

  روشن است که م و چه نه،يکا بداني آمری سکوالر را مسئول وضع فعلیم و قانون اساسيري ناسازه را بپذچه. کردند

 ی مآنها را. است باور داشتندي سیعرصه ن ازيرون نگه داشتن دي بودند که به بيیسکوالرهاکا يآمران گذاران يبن

                                                 
53 . paradoxical 
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 معترض ی دولتی ده فرمان جلو اماکن عمومی متفرعنانهش ي که، مثًال ، به نما دانستیکامًال همسو با  کسان توان

نبوده سم ي دئیوراکا يانگذاران آمري از بنی برخحداقل دي عقاايم که آيکن ی بررسیقدر جالب است ن حال يبا ا. اند

چ ي از جفرسون هري زی قطعه  بوده باشد؟یاري تمام عیخداي بیا حتي یالادر از آنها یست بعضيا ممکن ني؟ آاست

  : نداردمي خوانیم] ی گریالادر [م يسي با آنچه که امروزه  اگنوستیفرق

  

، فرشتگان و  خدا ینکه روح آدميگفتن ا.  استچيه سخن گفتن از یرماديسخن گفتن از وجود غ

 توانم ی من نم.ا روح و جود ندارديا فرشته ي خدا یبه عبارت. چ انديه هستند، بدان معناست که یرماديغ

من متقاعد و کامًال . ال فروغلتمي وهم و خی انتهاینکه به مغاک بيمگر ا...  استدالل کنمیگريطور د

 بر یچ شاهدي که ممکن است باشند، اما من هيیزهاي آنکه خود را با چیمشغول به امور موجود هستم، ب

  . ا شکنجه دهميبودن شان ندارم، عذاب 

  

خدا يسد که ممکن است جفرسون بي نویمکا، يمؤلف آمر: تامس جفرسون  ینامه يدگزن، در 54زچنيستوفر هيکر

  : سخت تر بودین بسدخدا بوي که بآن موقع یبوده باشد، حت

  

 اش مجبور به یاسيات سي حیم، چون او در طيق بگذاررا معّوا نبودن او ين خدا بوديد قضاوت بيبا

تر کار ي به خواهرزاده اش پی،  در نامه ا1787سال ن هم، به ياما در همان ح.  بودیت مالحظاتيرعا

ن ي به ایپرسشگراگر . "داستيدن باز اي، از پرسیگر پرسشیجه يد به خاطر ترس از نتيانوشت که نب

عشق در ، و یابي یش مي و آسایلت را در آسودگين فضيامد ايپ وجود ندارد، يیباور منجر شد که خدا

  ." خواهد داشتیزان به تو ار کوشش اتگران را کهيبه د

  

  :ابمي ی مزيتأمل برانگتر کار، يگر جفرسون را، باز هم در نامه  به پي دیه يمن توص

  

 ی دون  وا میف را به کرنشياذهان ضعن ترس يا. بران چاکرانه را از خود یشداوري از پیترس ناش

 با یحت. ع کن خرد رجوی به محکمه یده يخرد را بر صدر بنشان، و در باب هر امر و عق. دارد

ش از ترس کورکورانه يد خرد را بي باشد، بايیر؛ چرا که اگر خدايجسارت وجود خدا را به پرسش بگ

  . ارج نهد

  

  

سم سازگارند يدئهم با "  عرضه شدهی است که به آدمین نظاميت منحرف تريحيمس "انند جفرسون م سخنانیبرخ

 يی شود  که نظام قضایب پانزده قرن ميقر: " ن قوت استيسون به هميمز َمديج یضدروحانلحن  .يیخدايو هم با ب

                                                 
54 . Christopher Hichens 
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ون و جهالت و ي روحانيیش همه جا شاهد تفاخر و تن آسايحاصل اش چه بوده؟ کم و ب.  مستقر بوده استیحيمس

ز ين نين فرانکلين نکته در مورد بنجاميو هم." دين هر دو خرافات، تعصب و تهدي ا نزد؛ ومي هست عوامیچاکرمأب

ن جهان ممکن ين جهان بهتريا ": جان آدامزنيو همچن" ساستيدتر از کلي مفيیايس درفانو" گفته  کهکند یصدق م

ن يدر نظر من د: " ت داشتيحيه مسي علی درخشانداللحني شدیآدامز خطابه ها."  در آن نبودیني، اگر دشد یم

ن ين ديخته که آن را خونبار تريوره آمت، اسطيون ها افسانه، روايليچه شده که با ماما .  بوده و هستی وحیحيمس

ن يدن به مهلک تريشيمن هنگام اند" :  به جفرسون، نوشتی در نامه ا آدامزگر،ي ديیو در جا" عالم ساخته اند؟ 

ن يد که ايمالحظه کن.  شومیب ، دچار اشمئزاز مي صلیشه ي از اندیعني  ، سوءاستفاده از رنجیخي تارینمونه 

  !" به بار آورده استیعي چه فجا، رنجموتوِر

  

 یست هايخدا ، درهرحال سکوالريا بي یالادر ست، چهي چه خداباور بوده باشند، چه دئ جفرسون و همکاران اش

. ، کامًال به خودش مربوط استیدين عقايا فقدان چنيدنت، يک پرزي ینيد دي بودند که باور داشتند که عقایدوآتشه ا

 از خواندن پاسخ جرج بوش پدر به رابرت  شان هرچه که بوده باشد،یشخص ینيد ديانگزار، عقاي بنی آبایهمگ

را  يیکايان آمريخدايب او ايد که آي که ِشرمان از بوش پرسیهنگام.  شدندی روزنامه نگار مات و مبهوت مِشرماِن

ان را يخدايبستم که بتوان يمن مطمئن ننه، : "، او جواب داد داندیم هن دوستيو م ی برابر شهروندتيثي حیدارا

نکه گزارش يبه فرض ا] 22." [هن دوست خوانديستم که بتوان آنها را ميشهروند محسوب کرد، و مطمئن هم ن

ن مطلب ي همیگري دیچ روزنامه يمتأسفانه او نه از ضبط صوت استفاده کرده بود و نه ه(ق بوده باشد يِشرمان دق

را " اهانيس"ا ي" انانمسلم"ا ي" نايهودي"، "انيخدايب" یبه جاش ي آزمایبراد ي، بکوش)را همزمان انتشار داد

 شوند به دست ی متحّمل ميیکايان آمريخداي را که امروزه  بیضي و تبعی منفیشداوري پزانيمش ين آزمايا. ديبگذار

ف غمناک و يتوص" ا تنهیخدايک بياعترافات " با عنوان ،مزيورک تايوي ن در55ريي آنژی ناتالیمقاله .   دهدیم

 ،يیکايان آمريخداي بیانزوااما ]. 23 [ امروز استیکايخدا در آمريک بي ینزوا احساس ا ازین دهنده اتکا

 هستند که اغلب مردم گمان یشتر آنيکا بيان آمريخدايب.  شکل گرفته استیشداوري با پربازي از د است کهیتوهم

ن حال ي، با اپرشمارتر اند یان مذهبيهودياز ار ي بسيیکايان آمريخدايشگفتار ذکر کردم، بيچنان که در پ.  کنندیم

ه ب کنند ی سازماندهیان خود را به خوبيخداياگر ب.  خاص و عام استینگتن شهره ي در واشیهودي ینفوذ قاطع الب

   ∗؟ توانند برسندیکجا م

  

، آن را ستا ی واقعدي کند که اگر ندانیقل م نی داستان 56خداي بیايدنزش ين برانگيلز، در کتاب تحسيد ميويد

ب يصل" که هر ساله با یحي مسیشفادهنده ک ي :دي کنیس محسوب مي از تعصب پلیرواقعي غیکاتوريکار

ن ي کند که انسولیق مي را تشویماران قنديب مثًالن شفادهنده يا. دي آیلز ميممحل اقامت اش به شهر " يیجادو

                                                 
55 . Natalie Angier 

"  سمي سرنوشت ساز سکوالریلحظه " با عنوان یدر مقاله ا(ان کرده است ين نکته را به قوت بيا  Free Inquiryراستار ين، وي تام فل ∗
Free Inquiry26:3, 2006, 16-17(   : ث تعداد، يز حا. ميد خودمان را سرزنش کنيم، فقط بايان تنها و منکوب شده هستيخداياگر ما ب

 . "مي هم بگذاریمان را رويروهايد نييايب. مي هستیما قو
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 ی آن برای را کنار بگذارند و به جای درمانیميشد که ي گوی میماران سرطاني به باي اندازند ويشان را دور بيها

 مسالمت یتظاهرات  مردمی آگاه سازیرد که براي گیم ميلز تصميم. خود دست به دعا بردارند یمعجزه آسادرمان 

تا از  کند یمطرح م رود و قصدش را یس مي پلین است که به اداره ي کند ای که میاما اشتباه. ب دهديز ترتيآم

ن افسر ينخست. ت کنديحما طرفداران آن شفادهنده یدر برابر حمالت احتمالکه از تظاهرکنندگان  بخواهدس يپل

لز ي که میوقت" ه او؟يا عليد ي او تظاهرات کنبه نفعد ي خواهیحاال شما م" پرسد ی شود می که با او مواجه میسيپل

لز از ي میظاهرات حاضر شود و وقتم دارد شخصًا در تيد که خودش تصمي گوی، افسر م"ه اويعل" دهد یپاسخ م

  . اندازديبتف ش ي گذرد به رویش ميجلو

  

ان يد اگر هر کدام از حامي گویمهم  یکي آن. ش کندي آزمایگريس ديرد بخت اش را با افسر پلي گیم ميلز تصميم

 ی بازداشت م" مداخله در کار خدایتالش برا"لز را به جرم يند، او مولز روبرو شيآن شفادهنده با خشونت با م

 را ینکه درجه داريد ايرد، به اميماس بگس تي پلی مرکزی کوشد با اداره ی گردد و میلز به خانه برميم. کند

 ی نمیسيچ پليکه، هيلعنت بر تو مرت" د ي گوی کنند که می وصل میعاقبت او را به گروهبان. ابديموافق خود ب

 کمبود نطوريهم داشته، و فحشس کمبود ي پلین اداره يظاهرًا ا."  محافظت کندی لعنتیخدايک بيخواهد از 

چ ينه تنها ه ، اماس صحبت کردهيا هشت پلي کند که آن روز با هفت یلز نقل ميم. تي و حس مسئولی بشریمهربان

  . د به خشونت کردنديشترشان او را صراحتًا تهديب نکردند، بلکه یکدام کمک

  

شان يانجمن آزاداند، از 57یونا مارگرت د.ان فراوان انديخداي بیاره بز دريض آمي تبعین قضاوت هاي ایت هايحکا

 او شامل حوادث درون یبانک اطالعات]. 24[ کند ی مین موارد را جمع آوري از ایمنظم یا، پرونده يالدلفيف

 کار، ت و آزار، اخراج ازي از اذيی کار، رسانه ها، خانواده و دولت است و نمونه هایاجتماعات، مدارس، محل ها

 نفرت و سوءتفاهم نسبت به از  ید داونشواهد مستن ی هيبر پا]. 25[رد ي گی قتل را در برمین، و حتيعاق والد

 عمًال ناممکن ی در انتخابات عموميیکاي آمر صادقیخدايک بي یروزيرفت که پي توان پذی میان، به راحتيخدايب

 ندهيما ن535ن يت اينکه اکثريبه فرض ا. ضو دارد ع100 عضو و مجلس سنا 435کا يندگان آمريمجلس نما. است

 ري ناگزیبه لحاظ آمار دي با از آنانین کشور باشند، تعداد قابل توجهيت اي از جمعیل کرده اي تحصینمونه ها

اما . اند انتخاب شوند کرده اند که توانسته ی خود را مخفیا اعتقادات واقعيا دروغ گفته اند و ي آنها  پس.خدا باشنديب

ن نکته کامًال ي تواند آنها را سرزنش کند؟ ای می کنند، چه کسشاند متقاعدي که نامزدها بای دهندگانی رأبا توجه به

  . اوستی آنیاسي سی خودکشیمنزله ، به يیخداي به بیاست جمهوريک نامزد ريرفته شده است که اذعان يپذ

  

 توانست موجب وحشت ی آن، میامدهاي پکا، وي امروز آمریاسي سی حال و هوایت ها درباره ين واقعيا

ست و چه ي، چه دئیخدا بودند، چه الادريآنها چه ب.  شودها آنی رفقایسون، آدامز و همه ينگتن، َمديجفرسون، واش

                                                                                                                                                  
56 . Atheist Universe, David Mills 
57 . Margaret Downey 
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ان گذار ي بنیدرعوض آنها آبا.  شدندینگتن مشمئز ميواشبر  21 قرن ین ساالران ابتدايت دي حاکم، ازیحيمس

من هندو هستم، مسلمانم، " گفت یکه م( را ی مذهبیژه گاندي ستودند، به ویمار را ماستع- هند پساستيسکوالر

  :  گفتیخدا را که مي بیو نهرو") يی هستم و بودایحي هستم، مسیهودي

  

گر ي دیافته در هندوستان و جاهاين سازمان ي شود، هر دیخوانده من يآنچه که د یمشاهده من با 

 را کامًال منظرهن ي شد اینکوهش کرده ام و آرزو کرده ام که کاش ممن مکررًا آن را .  کنمیوحشت م

 کورکورانه، تعصب و حمق، خرافات، ید و واکنش هايعقا یشه حاميبًا هميتقران ين اديا. پاک کرد

  . بوده اند بهره کش ی گروه هایاستثمار و  حفظ سرور

  

ن مذاهب ي بیزيرافته بود، کشور غرق در خونينقق که اگر تح ( یف نهرو از هنِد سکوالِر مورد نظر گاندي تعر

  : خود جفرسون استیده هايدرست پژواک ا)  شدیم

  

ن فکر مسلمًا يا. ن استين خالف دي کنند که ای فکر میبرخ... ميي گویک هند سکوالر سخن ميما از 

است و کسان قائل ي تمام مذاهب احترام ین معناست که حکومت برايسکوالر بودن به ا. نادرست است

 مثل هند، که ینيسرزمدر ... ارددنه يري دیسنت در هندوستان ی مذهبی دهد؛ مدارایبه آنها بخت برابر م

  ]26. [ردي گیته شکل نمي سکوالریه ي جز بر پاسميونالياسارند، نيان و مذاهب بسياد

  

ش يبخت وجود آن چندان ب متأسفانه اام.  شودی محسوب میشرفتيل پي انجیوالي مسلمًا نسبت به آن هیستي دئیخدا

بًا ين احتماالت هم تقري قوان∗. استیرضروريخدا در تمام صور خود غ وجود یه يفرض. ستي نیلي انجیاز خدا

 4در فصل دوباره  ،3ن وجود خدا در فصل يصطالح براه به ایپس از وارس.  دهندیه را نشان مين فرضيبطالن ا

  پرسش از  خطا کهین انگاره ي ا به پردازم وی می گری الادران، بهين ميادر . ن مطلب بازخواهم گشتيبه ا

  . است علم ی مرزهایم وجود خدا فراسوا عديوجود 

  

  

  

  

  ی گریفقر الادر
 کرد، حرمت ی مدرسه با شور و شوق ما را موعظه میمي قدی منبر نمازخانه ی که از باالیکلي هیقو یحيآن مس

  ماواعظ. د مخّبط خود را دارنديز عقا دست کم جسارت ابراانيخدايو ببه نظر ا. ان قائل بوديخداي بی برایمکتوم

                                                 
: سد، الپالس جواب دادي از خدا بنوید که چگونه توانسته کتابش را بدون ذکريدان مشهور، پرسياضي که ناپلئون از الپالس، ری هنگام ∗
 ." ندارمیازيه نين فرضيآقا، من به ا"
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، یاري، آب دوغ خیف النفس، احساساتي ضعیيآدم هاان يبه نظر او الادر ت چونان را نداشياصًال تحمل الادراما 

ن  کوئنتی گفته اق، بهيبه همان س. بودندل اش کامًال غلط ي دالگرچه، بود او حق با یتا حد.  هستندیررُه ُه وهرزه

ان يخدايز به بيو ن ک معتقديکاتول مؤمنان هب"،  بودکي کاتولی که مورخ59امسونيليو روس ويه، 58ريدوُب دوال

 کرد  که در ی  می جربزه ای ب وريگانه ي میمسلک ها یر خود را نثار هرهرياما تحق. گذاشتیمعتقد احترام م

  ]27."[ زنندیدان معلق و وارو مين مي ایانه يم

  

 ین حالت الادريدر ا. ميشه کني پی گری الادرم،ي ندارک مدعايه يا علي له ی شواهدیوقت ندارد که یچ اشکاليه

ات وجود دارد، با يگر حي دیا در جهان هايدند که آي از کارل ساگان پرسیوقت.  استی بخردانه ا موضعیگر

 امتناع کرد، انهقاطع يیگوپاسخ  ازگان سا یوقت.  است]کياگنوست [ین مورد الادريافتخار جواب داد که در ا

 فراموش ی پاسخ ساگانو. دي کنین باره چه فکر مي در اتان"  دلیتو" اصرار کرد کهبه او  مصاحبه گر باز 

ق يبه تعورا  ی است که تا زمان حصول شواهد، داوری کاف.کنم با دلم فکر کنم ی نمیاما من سع: " دادینشدن

 ی توانند استدالل هایبحث من ياهر دو طرف .  همچنان گشوده استینيات فرازميح بحث وجود ]28." [مياندازيب

 سبک ی را قدر بحثنيطرف ک ازي هر یاحتماالت حام  توانیفقط م، ی شواهد فعلباا  کنند، امی اقامه میخوب

علت  که بارهن يمناسب است؛ مثًال در ا  موضع ی گریالادر، ی علمی هاپرسش از یاريدر بس. ن کرديسنگ

 ی مپاسخ، ه چه بود) استیخ فسلي در تارین انقراض جمعيبزرگ ترکه (ان يان عصر پرميانقراض جانوران در پا

علت  یبه احتمال قو توان گفت ی م،ی که در پرتو شواهد فعلی بوده باشد، حادثه ا سنگک شهابيتواند برخورد 

 گري از حوادث دیبيا ترکي یگري دی، حادثه ناي عصر پرمانيپا علت استناسورها بوده،  اما ممکن يانقراض دا

 پرسش از وجود خدا یباره  دراام.  است بخردانهی گریالادرن انقراض ها ي ایدو  علل هردر مورد. بوده باشد

 مطمئن  یادي که ز گفته اندیلحنو اغلب با ، هت گفته اند بلي با قطعیبرخم؟ ي باشیخدا هم الادرمورد د دريا بايچه؟ آ

  ا حق با آنهاست؟يآ. دي نمایم

  

ا ي در عمل ی موقتی گریالادرنخست .  کنمی آغاز می گریان دو نوع الادريز نهادن ميتمابحث خود را با 

TAP60باشد، اما هنوز وجود داشته ک پاسخ قاطع و مشخص يمعقول است که  یهنگام یري گانهين قسم ميا . است

 ی مالحظه ی وقت برای به قدر کافايا شواهد مفهوم نشده باشند، ي (مي نداشته باش به آن پاسخیابي دستی برایشواهد

  یقتيچون حق.  استیبخردانه ا موضع TAPان، ي مثًال در پرسش از علت انقراض ِپرم).  شواهد نباشد و الخ

  . مي دانیم، گرچه در حال حاضر نمي آن را بدانیم که روزيد داريهست و ام

  

                                                 
58 . Quentin de la Bedoyere 
59 . Hugh Ross Williamson 
60 . Temporary Agnosticism in Practice 
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 ی دائمی گریمخفف الدر (PAP هم هست، که من آن را ی گریگر از الادرير ديقًا چاره ناپذيک قسم عمياما 

 مي توانیم  نميشواهد گرد آور مناسب است که هر قدر يیپرسش ها یبرا PAP یري گی الادر. ناممی م)61یاصول

 یدعا در ُبي متفاوت، یر سپهرن پرسش ها ديا. ستي برشان مترتب نیم، چون اصوًال  شواهديابيشان بي برایپاسخ

 یمي قدیفه ين پرسش ها، آن لطي اینمونه ک ي.  استیابي شواهد قابل دستیطه ي حی که فراسو کنندیر مي سگريد

ا ي من سبز باشد ید براي نمای تو قرمز مید آنچه براي؟ شایني بیا تو هم مثل من قرمز ميآ: دي گویم است که یفلسف

 دانند که ی ميی پرسش هاین پرسش را از زمره يان السوفيف.  گنجدیال من هم نمي باشد که در خیاصًال رنگ

 از یو برخ.  دهندین پرسش را به ما نميم پاسخ ايد فراهم کنيهر قدر هم که شواهد جد.  نداردیهرگز پاسخ

 تا ین مقوله ي که پرسش وجود خدا هم به ا معتقداند– مشتاقانه یادي به نظرم ز– گر روشنفکران هميدانشمندان و د

 کنند که یاس مي قیرمنطقيغ اغلب به نحودگاه ين ديبا اد، يم ديچنان که خواه.  تعلق داردPAP ِیافتنيابد دست ن

 کامًال یدگاهي دطرفدارمن .  استکسانيقًا ي دق خدا عدم وجودیه ي وجود خدا و فرضیه ي فرضیاحتمال درست

 تعلق TAPا ي یموقت ی گریالادر ی  به مقولهکامًال وجود خدا ی درباره ی گریادرالبه نظر من : مخالف هستم

 پاسخ ی است؛ ممکن است روزیک پرسش علمي ا عدم وجود خدايوجود . ه خدا موجود باشد و چه نباشدچ. دارد

  .مي اظهار نظر کن خدام با قوت در مورد احتمال وجودي توانیمن يحن يم، و در اياش را بدان

  

محسوب  دانش ی مرزهای فراسوم که قبًاليابي یرا م يی پرسشها بهيی پاسخگو ازیيشه ها، نمونه هايخ انديدر تار

چ يما هرگز، به ه: " ستارگان نوشتی درباره 1835، به سال یلسوف مشهور فرانسوي، ف62آگوست ُکنت.  شدندیم

." مي شان را بشناسی  و ساختار کانيیايميبات شيم، و ترکي را پژوهش کنُکنه ستارگان م توانستينخواه، یقيطر

د ي خورشيیايميب شيل ترکيف نگارش شروع به تحليسد، فراونهوفر با طين کلمات را بنوينکه ُکنت ايش از ايپ یحت

بهت زده  ُکنت را ،ن ستارگاني دوردست تربي ترک ازقي دقيیايميش یهال يف نگاران با تحليامروزه ط. کرده بود

 ی، دست کم ما را وا مت هشداردهندهين حکاي، امي که بگذر ُکنتی اخترشناسانه ی گریاز الادر]. 29 [ کنندیم

 ی خدا م به که نوبتین حال، هنگاميبا ا. ميکن نیابد] ميسياگنوست[ ی گری الادرصحت  حکم به پروایبدارد تا 

ن يچنش از همه يپک،  ياگنوست یواژه  مبدع یتوماس هاکسل . کنندین ميچن یلسوفان و دانشمندان فراوانيرسد، ف

  ].30[کرد 

  

جناب دکتر يعال. ح کرديشد تشر که به آن یرا در پاسخ حمالت] کياگنوست[ خود یع ابدای واژه یمعنا یهاکسل

  : کردی هاکسلی" م جبونانهيسياگنوست"ن نثار ير خود را چني لندن، تحقیشاهپادس کالج يرئوالس،

  

 است، 63و کافر ا: تر استیميقد یاسم او ی اصلیه يک بخواند؛ اما تسمي تواند خود را اگنوستیاو م

 یدي نام جدمجبور بودهد او يشا.  داشته باشدین نامطبوعي کافر طنید واژه يشا. مان استي ای بیعني

                                                 
61  .Permanent Agnosticism in Principle 
62  .Auguste Comte 
63  . infidel 
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 یسيد که به عي باشد، که صاف و پوست کنده بگودهي پسندديبان، و ستيده ني آدم پسندیبرا. کندار ياخت

  . ح اعتقاد ندارديمس

  

 بود که ی به همان چّزانندگ1889 سال درو پاسخ او .  بر خود روا دارد رایرين تحقيچن نبود که ی آدمیاما هاکسل

  خود را در مکتب طعنین، دندان هاين بولداگ دارويا: ق ادب خارج نشديگرچه هرگز از طر(م ياز او انتظار دار

 یاژه نکه حق دکتر والس را کف دستش گذاشت، به ويسرانجام پس از ا). ز کرده بودي تيیايکتوري ویه يو کنا

  >اد آور شد کهياو . ده استي رسسميسياگنوست به گونهت و شرح داد که چپرداخ" کياگنوست"

  

ت مسئله يش با موفقي کم و بیعني – ده انديرس] شناخت" [سيگنوس "ی که به قسمن داشتنديقي] گرانيد[

ن ي داشتم که ایقو ندارم، و اعتقاد ی که چنان شناختن داشتميقي که من ی را گشوده اند؛ در حالی هستی

 به چنان یبه زودشم که ياندي توانستم مغرورانه بیوم و کانت، نميهمنوا با هو .  استیمسئله ناگشودن

" کياگنوست " آن که عنوان مناسبدميرس یو به نگرشدم، يشي اندیپس لخت... دشخواهم نائل  یشناخت

  .است

  

، چه ندارند] نيد  یدرباره  [یدتي نظام عقچي هک هايتد که اگنوس دهیح مي توضی، هاکسلین سخنراني ایدر ادامه 

  . ًا و چه اثباتًاينف

  

ه يتکن يدرباب د ی واحدصل اه است که بیست، اما روشي نیدتيک نظام عقيم يسيقت اگنوستيدر حق

 تو را عقلت که يی تا آنجایدر امور عقالن: ان کردين بي توان چنین اصل را مي، ایجابيبه نحو ا... دارد

ج يکه نتا وانمود نکن یدر امور عقالن: یو به نحو سلب. آن همراه شو با یچ مالحظه اي هیبرد، ب یم

د ي گویکه م، دميگروک ين خاطر من به مسلک اگنوستيبه هم. ت دارندي قطعیشدنن اثباتا ينشده  اثبات

 خواهد یه که منده هرچيآ ن شود،ي شرمگا جهان بيیارويرود از ي کل نگر و استوار باشد نبایاگر آدم

  . باشد

  

ظاهرًا  اما . دري گیم نی  به هاکسلیرادين ايچ کس کوچک تريند و هي آیمانه ميک دانشمند حکيد ياز دن سخنان يا

 ما نکهيا.  پوشدی چشم ماحتماالت یه روشن هايا رد وجود خدا، از ساي مطلق اثبات ی ناممکنبحث در یهاکسل

ن ي با ای کنم هاکسلیفکر نم.  کندیه نمي السویعلا عدم آن را ي،  وجود ميکنا رد ي اثبات را یزيم  وجود چينتوان

ک موضع، ي تا با قبول زديمعلق وارو م نمود ین نکته ميکه مخالف اهم  یموقع کرد، و به گمانم ی مخالفت ماصل

  .  زندی ما سر می از همه ی گاهین تالشيچن. حفظ کندگرش را يموضع د
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ه ي فرضی مثل همه ی علمیه يک فرضيوجود خدا  یه يفرضن است که ي من ایاده ش نهي، پیبرخالف هاکسل

 ی پرسش هایمقوله ا ي TAP ی اگر آزمودن آن در عمل دشوار باشد، متعلق به همان جعبه ی حت . استگري دیها

 عدم ايوجود پرسش . ان و کرتاسهي پرمی دوران ها جانورانات مربوط به انقراضي است، درست مثل فرضیموقت

اشد، در اصل  بینشدن افتيدر عمل پاسخ اش  عالم است، که اگر ی درباره یک فکت علمي  از، پرسشوجود خدا

قاطع به نفع خود   ی توانست برهانی خواست وجودش را آشکار کند، میاگر خدا وجود داشت و م.  استی شدنافتي

شواهد در دست و استدالل ، با ا رد نشودي اثبات تيچ گاه با قطعيا عدم وجود خدا هي اگر وجود یو حت. ارائه دهد

  .ن زدي درصد را تخم50د از ي بعی احتمال توانیم

  

ان دو يف مين طي وجود خدا را در ای درباره ی آدمیم و داوريري بگیف احتماالت را جدي طیده يد ايپس بگذار

  . کردیم بنديفت بخش تقس توان آن را به هیوسته است، اما ميف پين طيا. ميت بگذاري قطعضادحّد مت

  

 یممن باور ندارم،  "64ونگي کارل گوستاو وجود خدا، به قول ی درصد100احتمال . ی قویخداباور .1

  "دانم

ًا به وجود ي دانم، اما قویمن به قطع نم. " در عملیخداباور.  درصد100 اما کمتر از یار قوياحتمال بس .2

 ."رمي گی میپور ن باي ای هيبر پا ام را یزندگانخدا باور دارم و 

 نامطمئن یليمن خ. "یل به خداباوري اما مای الادریبه لحاظ فن.  باالیلي درصد اما نه خ50 یاحتمال باال .3

 ."ل ام به خدا باور داشته باشمي، اما ماهستم

 ."ندا برابرا عدم وجود خدا کامًال ي وجود تاحتماال. "طرفانهي کامًال بی گریالادر.  درصد50قًا يدق .4

 دانم خدا ینم. "يیخدايل به بي اما مای الادریبه لحاظ فن. ن تريي پایلي درصد، اما نه خ50تر از ن ييپا .5

 ."ت هستميل به شکاکيا نه اما متمايوجود دارد 

 کنم ی اما فکر مستيم خدا نيبگو توانم قطعًا ینم. " در عمليیخدايب. ش از صفرين، اما بيي پایلياحتمال خ .6

 . مري گی می نبودن اش پی هيبر پا ام را یست، و زندگ اديبع یليکه وجود خدا خ

 ." هستيی که خدا' داندیم'ونگ ي که یتيست، به همان قطعي نيی دانم که خدایم. "ی قويیخدايب .7

  

 تقارن ی را بران مقولهيا.  گنجندی م7 ی در مقوله یادي زیعده نم که که ي خواهد بود اگر ببی شگفتی من جایبرا

ونگ ي  تواند مانند یمؤمن من است که يمان ايسرشت ا.  درج کرده ام،کامًال پرطرفدار است، که 1 یبا مقوله 

 در کتابخانه اش خود ی خاصین معتقد بود که کتاب هايونگ همچني( باور کند یل کافي را  بدون داشتن دالیزيچ

ن کامل يقي تواند شخص را به ی نممحض هم عقلمان ندارند؛ و يان ايخدايب).  منفجر شده اندبي مهیيبه خود با صدا

 است 1 یعني متضادش، ی مقوله کم طرفدارتر از 7 ین در عمل مقوله يبنابرا.  برساندیزي عدم وجود چیدرباره 

                                                 
64  .Carl Gustav Jungیسي، روانشناس و روانکاو سوئ. 
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 ی الادر– 7 ی مقوله یل به سوي دانم، اما با تمای م6  یمقوله من خود را جزو .  داردینه چاکين سکه هواخواها

  .  ته باغ استانيپر ام درمورد ی گریدر الادر من در مورد خدا فقط به قیگر

  

د ي نماین مي چنی سطحديدبا . دي آیجور در م)  در عملی موقتی گریالادر (TAP با یف احتماالت به خوبين طيا

 درصد 50ف نهاد، که احتمال وجود خدا را ين طي ایانه يرا در م) ی اصولی دائمی گریالادر (PAP توان یکه م

ًا و چه ي، چه نفخدا وجودمعتقداند که درباب قاطعانه  PAPان يالادر. ستي نی درستديد نيما ا کند، ایمحسوب م

د قاطعانه از ي باهار است، و آني اصوًال پاسخ ناپذن پرسشي ا،PAPان يدر نظر الادر.  توان گفتیچ نمي هاثباتًا،

ا رنگ قرمز  شما همان يم بدانم که آ توانین که من نميا.  زنندسر بازف احتماالت ين طي ایجا  خود در هردرج

  بتواندتر از آن است که احتماالت معنای بین گزاره يا.  سازدی درصد نم50ن احتمال را يرنگ سبز من است، ا

ر بودن ي تا از فرض پاسخ ناپذميد بازهم به آن بپردازي است که بایجي راین خطاين حال، ايبا ا. د دهه آن بیشأن

  .کسان استي  خداا عدم وجودي وجود  احتمالم کهيجه نلغزي نتنيپرسش وجود خدا به ا

  

 یت قوري در حکا آن را است، که برتراند راسل با ظرافت65 زحمت اثباتن خطا، بحثيان ايگر بيق ديک طري

  ]31. [ان کرده استي بیسماو

  

 ی  بر عهدهیميات قدي رّد جزمیفه يند که انگار وظي گوی سخن مچنانشان ي از سخت کیاريبس

 هست که یني چیک قوري خيمرن و يزم نيادعا کنم که باگر من . ن مسلمًا اشتباه استيا. شکاکان است

 را رد کند، البته به حرفمچ کس نخواهد توانست ي گردد، هید مي دور خورش بهیضوي بیدر مدار

ده يا هم دن تلسکوپ هي تری با قوی کوچک اشت که حت چنانین قوريم که ايافزايباطًا ياحت که یشرط

د در صحت ي نبایچ بشريم را رد کند، پس عقل هي توانم ادعای نمیم که چون کسي بگواما اگر.  شودینم

 بر وجود آن  یاما اگر کتب باستان. مي گوی فکر کنند که چرند محق دارندمردم  شک کند، آن وقت آن

م داده بودند،  و در مدرسه يتعل مقدس یقتي به عنوان حق آن راکشنبهيهر   صحه گذاشته بودند، ویقور

ر  شد و شکاک را دی قلمداد مانحراف گر نشان مدعادرنگ در باور بدان بودند، به خورد بچه ها داده

  .  نمودید مي عقاشيتفت محتاجتر  شياعصار پ  در وی روان درمانمحتاج  یعصر روشنگر

  

 ی قوری دانم، کسی، تا آنجا که من مم چوني دهی هدر نمی سماویقور وجود یادعا رّد یما وقت مان را برا

با . م کرديپرنده درنگ نخواه ی به وجود قوریاعتقاد یب، در اظهار از ما بپرسند اما اگر ♣.  پرستدی نمیسماو

 م کهين ثابت کنيقيو م به قطع ي توانینمم چون يباش یِِالادر ی قوری درباره دي ما بایق همگيان دقين حال، به بيا

                                                 
65 . burden of proof 

 یند که فرقه اي گوی ميیايمقامات مالز: " خبرداد2005 ژوئن 5کشنبه يپندنت يندي ایروزنامه . د من زود قضاوت کرده باشمي شا ♣
 ی سی بید به اخبار بين نگاه کنيهمچن."  کرده استی تخطین شهرسازيک خانه ساخته، از قواني مقدس به ابعاد یک قوري که یمذهب
stm.4692039/pacific-asia/hi2/UK.co.bbc.news://http . 
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 یل ميم یگر یقور-ال  بهم وي رویفراتر م ی سماویدر قبال قور  بودنیِِالادر، ما از عملدر  اما. وجود ندارد

  .ميکن

  

 را یهوديگر مناسک ي به سنت  مراسم َسَبث و دی ابراز وفاداری بار آمده و هنوز برایهودي دارم  که یدوست

ش از وجود کرم دندان  يکه وجود خدا هم ب خواند و معتقد است یم"  کرم دندانِیالادر"او خود را .  کندیت ميرعا

او . زان نامحتمل انديک ميد، و هر دو هم به يه ها را رد کنين فرضي از اکيچ يد هي توانیشما نم. ستيمحتمل ن

  .  استیزان الادريک مي هر دو هم به یباره و در. خدا هم هست-یبکرم دندان است، -ی که بقدرهمان درست 

  

 توان رد ی توان تصور کرد، اما نمیگر است که وجودشان را مي دیزهايچت ينهاي از بیلي راسل، تمثیالبته قور

من به خدا اعتقاد ندارم، همان طور که به کلثوم ننه " گفته است ،يیکاي آمربزرگل ي، وک66کالرنس دارو. کرد

ست که ين نيب تر از ايغر "نيمعن يهر دبه ده دارد که التزام يَاندرو مولر روزنامه نگار هم عق." اعتقاد ندارم

  آن را دو خرچنگ سبزرنگ غول آسا ی حاده یه يکه دو زاو است ی األضالعیم جهان به شکل متوازيمعتقد باش

، یدنيناد تکشاخ ،لسوفانياما مثال محبوب ف]. 32. [ فشارندیخود م چنگک محکم باث ي اسمرالدا و کیبه نام ها

در حال  .است ∗َکمپ کوئست در ی دبستانیبچه هاش،  نقل محفل ا عدم اي وجودبحث است که  یو نابسودن یدنيناشن

 ی اسپاگتیخدا – است 67ريگر ردناپذي دیا هر خدايهوه ي که به قدر -نترنت، ي ای محبوب بر رویک خدايحاضر 

ل يانجدم که کتاب ي دیمن خوشحال شدم وقت] 33. [ اند با او شدهی روابطیمدع یاري باشد، که بسی م68پرنده

ن کتاب را نخوانده ام، اما يمن شخصًا ا . و با اقبال فراوان مواجه شده است] 34[هم منتشر شده   پرنده یاسپاگت

ک انشعاب بزرگ هم تا به حال در ي در ضمن، د؟يآن دار به خواندن یازي صحت دارد، چه نیلي انجديدانب یوقت

  ]35. [ده استي پرنده انجامیاگت اسپیاصالح شده  یسايل کليجاد شده، که به تشکيانت اين ديا

  

 یچ کس فکر نمين حال هير هستند، و با اي ردناپذین است که همگينوار ا  نوین مثال هاي ایمقصود از ذکر همه 

ن است  که زحمت اثبات بر يحرف راسل ا. دارندصحت ه ي السوی وجود و عدم وجودشان علیه هاي که فرضکند

 \ ی اسپاگتیخدا (ی که بخت وجود قور مربوط استین نکته يرف من او ح. رمؤمنانيدوش مؤمنان است نه غ

  . ستيبا بخت عدم وجوشان برابر ن)  تکشاخ و الخ\ثياسمرالدا و ک

  

                                                 
66 . Clarence Darrow 

∗  Camp Quest ی تابستانیگر اردوهايبرخالف د.  کندی برگزار میريار دلپذي بسی تابستانی است که اردوهايیکايک سازمان آمري 
 یست هاي بنا نهاده شد، توسط اومانیگن در کنتاکين و هلن کي هستند، کمپ کوئست، که توسط ادوینيو د یشاهنگيکا که تابع آداب پيآمر

 خارج شهر  اوقات ین حال با گردش هايشند و و در عيانديد شکاکانه بي کند تا خود با دیق مي شود، و کودکان را تشویسکوالر اداره م
گان، يشينسوتا، مي، می مشابه در تنسیه ي با رویگري دی امروزه کمپ کوئست ها. (www.camp-quest.org)ز بگذرانند ي را نیخوش
 . و و کانادا شکل گرفته اندياوها

67 . undisprovable 
68 . Flying Spaghetti Monster 
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کدام از ما چ يه.  خوردی نمیچ استدالل جالبي پرنده، به درد هی هایر بودن قوريناپذرد که ردي پذی میهر آدم عاقل

 تواند خلق یا شوخ طبع ميک ذهن خالق ي را که یبيب و غريز عجيچون ها يليک از ميچ يه که ميني بینم یازين

ن است که به سوأل کننده خاطرنشان يک راهکار جالب ايخدا هستم، يا بي پرسند که آی  از من میوقت. ميکند رد کن

 پرنده ی و اسپاگتيی طالیترا، بعل، ثور، واتو، گوساله ياو هم در قبال زئوس، آپولو، آمون، رع، مخود  کنم که یم

  .  رومیش تر ميک خدا پيمن فقط . خداستيب

  

 در البته نه –م يان کني زند بیار پهلو مي تمام عی باوریق خود را که به بيت عميشکاک که ميني بیمما خود را ملزم 

به ت سي نیازين) امروزه(نگ، که يکي و وای، مصری، رومیونانيگان ي دندان و خدایمورد تکشاخ ها، کرم ها

م، چون بخش ي اما، الزم است به خود زحمت دهیمي ابراهیدر مورد خدا. ميشان کنرّدم و يبده مان زحمتخود

 راسل یت قوريحکا.  باور دارندن خداي وجود اقًا بهيم عميک هستياره را با آنان شرين سي که ای از مردمیميعظ

قًا  زحمت اثبات را بر دوش  پرنده، منطی به قورتقدانمع اس بايشتر  بودن معتقدان به خدا در قيب دهد که ینشان م

د عدم وجود ي توانینکه شما نميا.  کندین ميچن ی عملحکمت از لحاظ  ظاهرًا  اندازد، گرچهی نم اعتقادیطرف ب

م ين تواینمن يقين معنا که ما هرگز به قطع و يرفته شده است، البته به ايش پا افتاده و پذي پید مطلبيخدا را ثابت کن

ن يبلکه اا نه، ي) ستين نيکه چن(ر است يا خدا ردناپذيست که آين ني مهم اینکته . مي را ثابت کنیزيعدم وجود هر چ

 توان یر مي ردناپذیزهاي چیدر مورد برخ. ستيجداگانه ان موضوع يا. ا نهياست محتمل ش دا وجوياست که آ

 ندارد که خدا را از یليچ دليه.  استگريد ريردناپذ یازهيچاحتمال وجود   کمتر ازیليدشان خگفت که احتمال وجو

 یم که چون خدا را نه مي هم ندارد که فرض کنیليچ دليو مسلمًا ه. ميف احتماالت مصون بداريمالحظات درون ط

ن مطلب صادق يخالف ا د،يم ديچنان که خواه.  درصد است50توان رد کرد و نه اثبات، پس احتمال وجودش 

  .است

 

 

  نوما
 درست در  آن را، و کندی طرف معرفیبکامًال را م يسي تا اگنوستزد یممعلق وارو  یست همان طور که هاکسلدر

 همان معلق وارو زدن را ف، يگر طي دیاز سوهم ، خداباوران بنشاند یني من از باور دیف هفت رده ايط یانه يم

و منشاء  ژن ها، ِمم ها: نزي داوکیخداتاب خود  کدردان ي االه69ستر مک گراِثيآل. شه کرده انديپمشابه ل يدال با

 من، که به نحو ی از آثار علمی  خالصه ایاو پس از ارائه .  استن موضوع متمرکز کردهيهّم اش را بر اات يح

مشکل  دي گویابد و مي یمدگاه من ي رّد دیبرا را راديک ايظاهرًا تنها  منصفانه است، یزين برانگيتحس

د وجود خدا ي توانین است که نميا  کندیم في ضعیبه طرز فضاحت بارشما که موضع تان را دگاه ي دريانکارناپذ

 هم مک گراث  ". یقور" نوشتم یه ميمن هنگام خواندن کتاب مک گراث، صفحه پشت صفحه در حاش. ديرا رد کن

ان به خاطر اظهارات يخداي از خداباوران و هم از ب کهیهاکسل"د ي گوی  م کند وی می از توماس هاکسلیريذکر خ
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 ی روش علمیه ي پابر توان ی اعالم کرد که پرسش خدا را نم شان به تنگ آمده بودیشواهد تجربفاقد و  ِیجزم

  ." پاسخ داد

  

  از جانبن باريون ُاميلي چند میو برا: "  کندی گولد نقل قول میون جياق از استين سي مک گراث به هم،در ادامه

با ( تواند یعلم اصًال نم: مي گویم)  دانشکده و چه در مقاالت عالمانهی هاینير شب نشچه د( همکاران ام  یهمه 

م و يد کنيي را  تأ خداوجودم ي توانیما نه م.  دهدی خدا بر جهان فتویدر باب احتمال سرور) خود معتبر یروش ها

نان، و ي لحن سرشار از اطمته از گذش." ميي درباره اش بگویم سخني توانینماصال نه انکار؛ ما به عنوان دانشمند 

 خدا اظهار د در بارهي دانشمندان نبا دارد؟ چرا مایهيقتًا  چه توجين سخن حقي سخن گولد، ایمرعوب کننده بًا يتقر

ابند؟ چنان که يت ني مصونیت علمين سان از گزند شکاکي پرنده هم به همیا اسپاگتي راسل، یو چرا قورم؟ ينظر کن

.  خواهد بودیسرورن ي بدون چنیار متفاوت از جهانيننده  بسيک سرور آفري با یم کرد، جهان مدلل خواهیبه زود

   نباشد؟ ی علمیمناسب بررسوجود خدا چرا موضوع پس 

  

 بسط ی حد کسالت بارتاده را ين ايا 70 اعصاریسنگ هان شده اش با عنوان ي کمتر تحسی از کتاب هایکيگولد در 

  .  کندی ممطرح 72"ناهمپوشان مندان قلمرو" اختصار عبارت ی را برا71 نومایه ن کتاب او واژيدر ا.  دهدیم

  

ن يو چرا ا)  فکت(نکه جهان از چه ساخته شده يا:  پوشاندی را می تجربیا قلمرو علم، حوزه يشبکه  

 ی را در بر می اخالقی و  ارزش هايی غای معانین، حوزه يقلمرو د).  هينظر( کند یطور کار م

 یمثًال، قلمرو هنر و معنا( کنند یها را هم محاط نمستند، و تمام قلمرويرو همپوشان ن دو قلمنيا. رديگ

 ی سنگ ها را مدوراِن ، توان گفت علمی، میمي قدیشه يک کليبا نقل ).  ديري را در نظر بگيیبايز

  . به آسمان راعروجن يد، و دي جوی آسمان را میستي؛ علم چ را هادورانن سنگ يکاود و د

  

 ین پرسش هايا. ميکن تأمل  در آنی لحظه ا آن کهش ازيد، البته پي نمای می کمال صحت و درستین مطلب دارايا

 کولش بگذارد و یدم اش را رود ي علم بارم است، اما ت محهمانيک ميرشان محضن در يکه دچه هستند  يیغا

 محترمانه کنار برود؟ 

  

را با  73 مایهاني کیأواماد کردم، کتابش با عنوان يش تر از او ي پج کهي کمبریز، اخترشناس برجسته يين ريمارت

ن است که چرا اصًال ين راز برجسته اينخست. " کندیآغاز مپسند - دو پاسخ نومایارائه  و  دو پرسش عمدهطرح

ده است؟ ي تحقق بخشیده، و آنها را در جهان واقعي معادالت دمدرات را ي روح حیزيچه چ.  وجود داردیزيچ

                                                                                                                                                  
69 . Alister McGrath 
70 Rocks of Ages, S.J. Gould 
71 . NOMA 
72  .  non-overlapping magisterials  
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ن يم که اگر اي دهم بگویح ميمن ترجاما ." ون انديلسوفان و االهيف علم هستند؛ قلمرو ی فراسويین پرسش هاينچ

م جالب است يبرا( هستند زيون ني االهی قلمروین فراسويقي قلمرو علم اند، پس به قطع و یفراسوقتًا يحقپرسش ها 

 از  خواهمیم).  کنندیون هم کاسه کرده چه فکر ميبا االهز آنها را يين رينکه مارتي ایلسوفان درباره يبدانم که ف

س يرئسخن من همواره  .  دارندی اقلمروون ي توان  گفت که االهی مچراش تر روم و بپرسم که اصًال ين هم پيا

 . بودکرده یقاتيک بورس تحقي یتقاضادان جوان يک االهي.  آورمیخاطر م را به  در آکسفوردمانسابق دانشکده 

ن اصًال يقًا شک دارم که ايمن عم"د ي ما را واداشت تا بگویس دانشکده ي رئ،یحيات مسي او درباب االهیتراتز دک

  ."باشدرشته ک ي

  

 یگريد؟ در کتاب دي آی میهانيق کي عمی دارند که دانشمندان ندارند و به کار پرسش هایدانان چه مهارتيااله

: دم، گفتيق را  از او پرسي عمیها ن پرسشي از ایکي یه وقتم که ا را نقل کردیک اخترشناس آکسفورديسخنان 

موقع من آن ."  دهمرجوعش يکشجناب  دوست خوبان  بهد شما رايباو . مي روی علم می قلمرویبه ورانجا ما يآه، ا"

ان ؟ و نه به باغب رجوع کنمشياما چرا به کش: "بعدا نوشتمکه  را بدهم ی حاضر جواب نبودم که پاسخیکافقدر به 

ش از يون هم مسلمًا بي که االهيی پرسش های متألهان، درباره ی هایچرا دانشمندان در برابر جاه طلب" ا سرآشپز؟ي

   آورند؟ یم فرود مي سر تکرن جبونانهيچن  شان را ندارند،يیپاسخگو یستگيخود دانشمندان شا

 

 

علم معطوف به پرسش از ) ستيت هم ن درسیشه ها، حتي از کلیاريکه برخالف بس ( ماللت باریاشه يکلمطابق 

 يیچرااما اصًال پرسش از . ديگو پاسخ را 75يیچراپرسش از  تواند یات مي االهفقط که یدرحال است،  74یچگونگ

 یشاخ ها توخالتکچرا : ست، مثالي نیشود، پرسش درست" چرا "ی که با واژه یهر پرسش؟ است یچگونه پرسش

 يید چه بوي است؟ امیانتزع چه رنگ: زش جواب دادن هم ندارند، مثال ارین پرسش ها حتي از ایهستند؟ برخ

. ستين ان توجهيا شايپرسش معنادار ک ي داشته باشد، لزومًا ی درستی که ساخت دستوریسئوال یهر جمله دارد؟ 

 .  تواندین مي دخ دهد، پس پاس معنادارپرسشک يست که اگر علم نتواند به يمعلوم ناصًال و 

  

 کوانتوم یه يد نظريشا. درنيگ علم قراری مرزهای باشند که تا ابد فراسويیق و پرمعنايقتًا عمي حقیها پرسش ديشا

د فکر يد، چرا باي را پاسخ گوی غائی پرسش های برخداما اگر علم نتوان. ده باشديرها رسين فهم ناپذيا یبه آستانه 

ون يه که اال واقعًا معتقد نباشدیجي و کمبریوردکسفک از آن اخترشناسان آيچ ي تواند؟ به گمانم هین ميم که ديکن

به .  انداز حد ژرفاده ي ز علم یکه براند يپاسخ گو را یيپرسش ها  توانندی خاص دارند که به مدد آن میتخصص

ز يچ چي هی درباره یچ سخن درخوري همتألهان: معلق وارو زده اند مؤدبانهفقط  ن اخترشناساني ایگمانم هر دو

هد و  تواند پاسخ دیچ کس نمي شوند که هيی پرسش هامشغول تا ميزي برشاني جلویارزند يپس بگذارند؛ گر نداريد

                                                                                                                                                  
73 . Our Cosmic Habitat, Martin Rees 
74 . how questions 
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 جلو ید ارزنيبا که ستمي، من موافق ندوستان اخترشناسن يا برخالف.  نداشته باشندیچه بسا هرگز هم پاسخ

ک ياصًال ) رهيات و غيل، ادبيخ انجيبرخالف تار(ات يابم که االهي ی نمیل خوبيچ دليمن اصًال ه.  ختير متألهان

   . باشدی مطالعاتی رشته

  

، دست کم، مسئله ی اخالقیل کردن علم در بحث از ارزش هايم که دخيم موافق باشي توانی می، همگن حاليا اب

 یمن یگريدز يچ چين که هيواگذارد؟ ان يدز خوب و بد را به يي خواهد حق تمیا گولد واقعًا مي آاما. ز استيبرانگ

م ياز خود بپرسد يو باآلخره با. مين بسپاريور را به د شود تا زمام کل امیل نمي رساند، دلیاري یتواند به خرد آدم

 د بهيکه بام يبپرس مي توانی مم؟ بعدي آن بار آمده ا که ما اتفاقًا در مکتبیني محول شود؟ دنيد به  کدام دين نقش بايا

ا با هر ين ل کامًال ناهمخواي از مطالب اناجیاريچون بس(م؟ يکنل رجوع يکدام فصل، از کدام کتاب انج

فر ي کیل برايده اند که انجيجه رسين نتي به ال را خوانده اندي که انجيی از علمایاريبس. ع اندي شنیاربخردانه ايمع

ه و ي تثناگر ِسفر.  کندیه مي توصمجازات اعدام را ،ني و اهانت به والدتَبزم در َسي هی، جمع آوریزناکار

 ین مي چنروشنفکران مدرن یهمان طور که همه (م، يرا رد کن] قي سوم و پنجم از عهد عتیکتاب ها[کوس يتيلو

ان يد ميا بايآ؟ ميريبپذن را ي دی اخالقی ارزش هاک ازي کدام م کهيريم بگيم تصمي توانی ميیارهاي، با چه مع)کنند

ن ي؟ اگر چنميني برگزدي آیشتر به مذاق مان خوش مي اش بی اخالقی که آموزه ها رایو آنم يان جهان دوره بگردياد

، انيات اديان اخالقينش از مي گزی؟ و اگر برامينش بزنيدست به گزد يباارها يکه با کدام مع ديد پرسي باباشد، هنوز

 7م؟ در فصل يو نرینش اخالقيمًا سراغ گزيان، مستقيم و بدون رجوع به اديانبر نزنيم چرا مي داری مستقلیارهايمع

  . ن پرسش ها بازخواهم  گشتيبه ا

  

 که گفتم همان طور. باشدمعتقد   اعصاریسنگ هاش در کتاب ي کنم که گولد چندان به نوشته هایاصًال باور نممن 

م، و به نظرم مقصود يرومند، مؤدب باشي شأن اما نی بیفي تا در برابر حرمي زنیمعلق وارو مم که ي ما متهم ایهمگ

نکه علم در ي توان درک کرد که او واقعًا به مضمون اظهارات اش در مورد ایم. ستين نيگولد هم جز ا کتاب

د يي را  تأم وجود خداي توانیما نه م: " گفتن ندارد، اعتقاد داشته استی برایچ حرفيمقابل پرسش از وجود خدا ه

 و ی دائمی گری الادرن بهي ا."مييره اش بگو دربایم سخني توانیم و نه انکار؛ ما به عنوان دانشمند اصال نميکن

 یپاسخ تواند ی نمیسخن گولد بدان معناست که علم حت. اري تمام عPAPک ي ؛ بردیر راه ميبازگشت ناپذ

 کنند، اما ی مش مانند ِورد تکراریاري که بس– جيراار ي بسیمغالطه ن يا.  بدهداز وجود خدا به پرسش  یالتاحتما

" ی گریفقر الادر " آن راست که من ی نگرش ازی حاک–ده باشند يشيشان درست به آن اندي هایليشک دارم که خ

چ ياگر او ه.  بوديیخدايل به بيًا مايطرف نبود، بلکه در عمل قوي بیک الادريدر ضمن، خود گولد هم .  خوانمیم

   کند؟ ی ميی های، چگونه چنان داوررد وجود خدا ندای درباره یحرف
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معجزه در  با انجام ی است و حتجهانننده و حافظ يآفر که هست ی ایعيعامل فراطبوجود خدا،  یه يمطابق فرض

 هستند که خود خدا وضع یريرناپذيين تغي از قوانی موقتی تخط مستلزم،ن معجزاتيا.  کندیکار جهان مداخله م

 از برجسته یکينبرن، يوچارد سير.  دارنديیدعان ميه چنين فرضي ایت هاي از روایراي دست کم بس–کرده است 

  : ن مورد صراحت دارديکامًال در ا هست؟ يیا خدايآا، در کتاب خود يتانين برن متألهايتر

  

 او . ، چه خرد و چه کالن، را داردیزي هرچی خلق، حفظ و نابودتوان خدان است که يا خداباور ی ادعا

بگرداند که کپلر کشف ارات را چنان ي تواند سی م او... به حرکت واداردیا را به هر قسمي تواند اشیم

ارات را جور ي تواند سیز مي منفجر شود؛ و نیا باروت را چنان خلق کند که با زدن جرقه اي، کرد

 منفجر یط فعلي متفاوت از شرایطيند تا در شرايآفري بگرگونهيد را يیايمي بگرداند، و عناصر شیگريد

 تواند آنها ی ماراده کندن است و هرگاه ين قوانيو واضع است؛ ايعت نين طبيخداوند محدود به قوان. شوند

  .  بگذاردمعوقا ير دهد ييرا تغ

  

دانشمندان معتقد نگرش و .  فاصله دارد نومانگرش  فرسنگ ها با در هر صورتن نگرش يا! ، نه؟ین سادگيبه هم

 ،یعيهوشمند فراطبخالق  یده ير آفک جهانيرند که يد بپذي با،طور که باشدهر  "قلمرومندان ناهمپوشان"به مکتب 

ن نکته يا. در عمل آسان نباشد یاديبنن تفاوت ي اگر آزمودن ایحت.  استین خالقيفاقد چن یار متفاوت از جهانيبس

شه يپکامل  سکوت ،ني دی اصلی وجودید در قبال مدعاي زند که علم بای آسوده ساز را من حکم اغواگِريرآب ايز

 يی اگر در عمل قابل پاسخگوی است، حتیک پرسش علمي شک یننده، بي آفرهوِش-رَبک َاياب يا غيحضور . کند

 معجزه ی صحت و سقم داستان هاین مطلب درباره يهم.  اش فراهم نشده باشديیا تاکنون امکان پاسخگوي –نباشد 

  .  شودی مؤمنان بدان ها متوسل م برنهادنري تأثین براي دکه يیداستان ها.  کندیصدق مهم 

  

چه  ن پرسشي ايیپاسخ گو ی براتولد او باکره بود؟ شواهد موجودا مادرش در زمان ي انسان بود، یسي ع پدِرايآ

عاذر ي ال،یسيا عيآ. ريا خي یبل:  داردی پاسخ واحد است و اصوًالی کامًال علم پرسشند، خودد و چه نباشن باشیکاف

 . دارندین پرسش ها پاسخي زنده شد؟ هر کدام از ا پس از سه روز مصلوب بودنیسيا خود عيمرده را زنده کرد؟ آ

ن ي اهط بتب شواهد مراگر ،ديبه فرض بع. ميم و چه نتوانيابي براها آن م يبتوان چه در عمل  هستند، ی علمن پاسخ هايا

ک کردن ي دراماتیبرا. مييبهره جوشان  ی پاسخ دهی محض براید از روش علميپرسش ها فراهم شوند، با

قتًا ي حقیسيرند که عيجه بگي آن نتیابند و پس از بررسي را بیسي عی آ  انی د باستان شناسانديکنموضوع، فرض 

حرف اندازند و يشان را باال بين شانه هايمدافعان دن صورت يدر اکه د يتصور کند ي توانیا ميآ.  نداشته استیپدر

ن قلمروها يا.  ندارندیاتي االهی پرسش ها بهیچ ربطي هی؟ شواهد علمیخوب که چ: " ل بزنند کهين قبي از ایپرت

 ی نمیگريچ شاهد دي ان آ و نه هینه د. مي پردازی می اخالقی و ارزش های غائیما فقط به پرسش ها! جداگانه اند

  ."ًا و چه اثباتًايجاد کند، چه نفيه اي در قضیتواند تفاوت
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 یشواهد علمن ياد که اگر ي تان شرط ببنديیارا دید بر سر همه ي توانیم. ستينش يب یبه ايمطا ،ن داستانيکل ا

چ ين خاطر است که هيت نوما فقط به ايمحبوب. ون گوش فلک را کر خواهد کردي االهیو شادي شود، غرافتي

 یني دیصحت باورها دال بر ین شاهديکوچک تر گاه هر. ستيدر دست ن وجود خدا یه ي به نفع فرضیشاهد

م، شک دارم که ي نخبه که بگذرمتألهاناز. ور انداختن نوما درنگ نخواهند کرد در دین لحظه ايافت شود، متکلمي

آن نخبگان هم داستان خود  یو حت(مان شان باشند ي ایل مؤمنان براين دالي تری قو،به اصطالح معجزاتن يا

 ی، تخطفي؛ و معجزات، بنا به تعر) دهندی مساده دلؤمنان  من به خوردي دیضه يم بيبه صرف تحکمعجزات را 

  . ن علم هستندياز قوان

  

گر انجام معجزه را شرط الزم ي دید و از سوي نمای نوما میک سو حاميک از ي کاتولیساي رسد که کلیبه نظر م

ن نامزد يسقط جنه ي اش علیريک به خاطر موضع گيد بلژيپادشاه فق.  کندی محسوب میسي احراز مقام  قدیبرا

 که پس از مرگ آن يی توان به دعاهایا ميآکه نند يببان است تا ي در جری جدیقاتياکنون تحق.  شدیسيمقام قد

ه صحت دارد، و ين قضيا.  کنمی نمیشوخ. ريا خي  منسوب کرد يی معجزه آسایحضرت در حق اش شده شفااعال

 یه ي مايیساي محافل نخبه تر کلیه براين قضيبه نظرم کل ا. ت دارديعمومسان ي در داستان قدیه اين رويا

 است به ی راززيند ن داریسا بر نميد دست از کلن نام نخبه باشیسته ي که شایفلان که  چرا محيا.  باشد یشرمندگ

  . متألهان محبوب گِري دیهمان عمق  رازها

  

ن که يهم. ه استي دوسوقمارک ي  نومامکتب یجه ينت  رد کهين پاسخ را بپذيد ايار بي ناگز، گولد معجزاتدرمورد

گر در مفهوم گولد از يعالم واقع کند، دامور   شروع به دخالت دریمنزار علم بگذارد و با معجزه گردر چگام ن يد

 مورد نظر فاقد اعجازن يد که دياما توجه داشته باش.  شودیل مين آن زاي الطرفی، و نقش مرض  گنجدی نمنيد

 یمؤمنان معتقد تلخ م سخت به کام ینين ديقت چنيدر حق. ستيا قائم الصالة نيسارو ي کلندارانيد شتريبل گولد، مقبو

 نه  کهيی خدا: خواند گفتی که خواهرش می، در مورد کتابب فرو رودين عجايش از آنکه به سرزميس، پيآل  .ديآ

عبادت " از فعل 76رسِيز آمبروز بيبه آميف مطايتعر دارد؟ یده اي کند چه فای کند نه دعاها را اجابت میمعجزه م

 خود ی ارزشیبه ب که یشخص متملقن عالم به خاطر يقواندرآمدن ق يتعلبه خواست : "دي آوررا به خاطر" کردن

 البته در مقابل –روز شوند ي کند تا پیخدا کمک شان مکه  معتقداند ی قهرمانان ورزشیبعض." معترف است

ندگان معتقداند که خدا  رانیبعض.  داشته باشند یبي غی امدادهای برایاستحقاق کمتر رسد ی که به نظر نمیفانيحر

ن نوع يا. ه انجام دهدي محروم کردن بقین کار را به بهايد اير باي ناگزالبته خدا – دارد ی پارک نگه میشان جايبرا

) ظاهرًا (مکتب به ی آن  بتوانند نظر مساعد بهد است معتقدانيع است، و بعي شای به نحو خجالت آوریخداباور

  .  داشته باشنديیمعقول نوما

  

                                                 
76  Ambrose Bierce :م.  کوتاه با تم مرگ و وحشتی داستان هایسنده ي؛ نويیکايس آمريروزنامه نگار و طنزنو 
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در  ینه معجزه ا، یعني. مي بسنده کن نامداخله گرِین حداقليک ديبه م و ي کنیرويد از گولد پيل، بگذارين تفاصيبا ا

 چمنزار به ني دیدست درازک، نه يزين فيان ما و خدا، نه به سخره گرفتن قواني می شخصیباشد، نه مراوده اکار 

ن ي توان گفت که این ميقيه ا بيآ.  بودهلي جهان دخیه يولط اي در شرای االه77یدروندادتًا ينها ميفرض کن. علم

را نگه  تر فروغ ین فروتنانه تر و بين ديا تواند ی منومامکتب ا ي است؟ آی مکف]ني علم و دیقلمروها[ش يجدا

  ؟ دارد

  

م، گرچه  نامداخله گر هيِی نومایک خداي ین است که حتي من ایش نهاده ياما پ. دين طور فکر کنيد شما ايخوب شا

ک يد، همچنان ي بنگرقي انصاف و تدقیده ياگر با د است، اما ی خشن و دست و پاچلفتیمي ابراهیکمتر از خدا

 یابنده ي آهسته تکامل ی هوش هایم و باقي که در آن فقط ما باشیجهان: به مطلب بازگردم.  استی علمیه يفرض

ممکن است قبول دارم که هر چند . باشد هوشمندانه یطراح است که وجودش معلول یاز جهانار متفاوت يگر، بسيد

دارد  ی خاص کامًالی هایژگي وی غائی طراحیه يفرضن حال، يبا ا. آسان نباشددر عمل  جهان نوعن دو يز اييتم

ر ي ناپذیبًا آشتيتقره،  ين دو فرضيا.  هم به هکذا،تکاملع ي وسی، به معنایجي تکامل تدریعنيو آن يو تنها آلترنات

 ی م ناممکنجادشان بدون تکامل،يا که ن کندييرا تب يیباشنده ها تواند وجود ینم یه ايچ فرضيهر از تکامل يغ  .اند

  . زدي ریرا فرو  م وجود خدا یه ين استدالل فرضي ایجه ي نشان خواهم داد، نت4و چنان که در فصل . دينما

  

   دعاش بزرگيآزما
ماران يا دعا به بهبود بيآ:  دعاستش بزرگيآزما معجزه، یاره ، دربزيانگ، هر چند رقت ی موردیک مطالعه ي

.  کنندیه مي توصی عبادی و چه در مکان های، چه به طور فردماران دعا را ي بی شفایومًا برا کند؟ عمیکمک م

 او. رار داد قیر دعا را مورد بررسي تأثیق علمي بود که به طرین کسين، نخستي داروشاونديخوس گالتون، يفرانس

 دعا ی سلطنتی خانواده ی سالمتیبراا يتاني سراسر بریساهايدر کلنمازگزاران تمام شنبه کيمالحظه کرد که هر 

که تنها باشد ر مردم ي سابهتر ازن خانواده يا یاعضا ی سالمت وضعانتظار داشت که  توانینما يپس آ.  کنندیم

ان يم [یيچ تفاوت آماري کرد و هیطه را بررسگالتون شواهد مربو ∗؟شان خود هستندي اقارب و خویمشمول دعا

طور که ز بوده باشد، همان يد مقصود او طعنه آميشا.  نکردمشاهده] ی و مردم عادی خاندان سلطنتیوضع سالمت

اهان آن يا گينند آي دعا کرد تا ببک مزرعهي  ازکرتچند اهان يگ رشد بهتر ی برایشيگر به طور آزماي دیزمان

  ).ن نشديکه چن(ا نه ي کنند ی رشد مهي از بق ها بهترکرت

 

                                                 
77 . input 

ن ي دانشکده به ایخاب کرد، اعضااست انتيش تر از او نقل کردم به ري را که پی کالج ما در آکسفورد آن استادی که اعضای هنگام ∗
 اش مؤدبانه اظهار ی قدردانی، او در سخنرانینين شب نشيدر سوم. دندي او نوشی  برگزار کردند و به سالمتیاپي پینيمناسبت سه شب نش

 ." کنم حالم بهتر شده استیگر احساس ميد"کرد که 
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، البته با )ا استيتانيروف برندار معي از سه دانشمند دیکيد يم ديکه خواه(کدان يزيسپس تر، راسل استانارد ف

 آنان  حالماران به بهبودي بی شفایبراکه دعا  ن گزاره راي کرد تا اشروع  رایپژوهشاد تمپلتون، ي بنیت ماليحما

  ]36. [ديازماي بیور تجرب به ط کندیکمک م

  

ماران به يب. ت شديار به دقت رعاين معي ا. باشد78ید بدون جهت دهيبا شي آزما،يیش هاين آزماي صحت چنیبرا

که (ترل ک گروه کنيو )  کردندیافت ميکه دعا در(ش يک گروه تحت آزماي.  انتخاب شدند79یطور کامًال کتره ا

شگران مجاز ينه آزماو  ،شوندگان نه دعاماران، نه دکترها،يک از بيچ ينه ه. ن شدييعت)  کردندیافت نميدعا در

د نام ي داند بایم را انجام شي آزمای که دعاهایکسان.  شودیدعا نم و کدام  شودیمار دعا ميکدام ب که اندنبود بد

 یدعا م ی کسچه ی توانستند بدانند که دارند براین صورت چطور مير اي دانستند، در غی را مافراد دعاشونده 

ن يظاهرًا هم.  داده شدانيگوماران دعاشونده به دعاي بیاطًا فقط نام کوچک و حرف اول نام خانوادگيکنند؟ اما احت

  .  کندی بازشناسمارستاني مورد نظر را در بی کرد تا خدا بتواند تخت هایت مي کفاقدر

  

د را به نحو ين نوي ا همشي آزمایجه ي نتت، و خنده اسیمستعد مقدار معتنابه، یشين آزماي انجام چنیده يصرف ا

ن سخن اش را ي، اما من طندهيکشن مورد  ني در ایوهارت طرحي دانم ،باب نیتا آنجا که من م. احسن برآورده کرد

  : شنومیبه وضوح م

  

 یدم، دعاهايآها فهم... ؟ ی مرا شفا دهی توانی؟ چون عضو گروه کنترل هستم نمديفرمود یچا يخدا

  هزاریروز ِاوانز یآقا... د؟ ي فرمودیچ ... ی ِاوانز در اتاق بغل جانیا، آقاياما خدا.  نبودهیکافعمه ام 

  ی رو به اسم جان ِاانزاونها فقط او...  شناسهی رو نمنفر ِاوانز که هزار یا، آقايشده؟ اما خدادعا بار 

آها، درسته، شما از علم ... ده؟  نبویوورث  منظورشون جان ِالسیديا، از کجا فهمياما خدا.  شناسندیم

اما خدا .  بودهی چید که منظور حضرات دعاکن از جان ِايد تا بفهمي خودتون استفاده کردی انتهایب

  ...جون

  

ون دالر پول يلي م2.4 و با صرف دنديجان خررا به ه ها يش و کناين ني ای اما، پهلوانانه بار همه پژوهشگرانم يت

ک متخصص قلب در ين گروه با  دکتر هربرت بنسون، ي ایسرپرست. وهش همت گماشتندن پژياد تمپلتون به ايبن

 تمپلتون از دکتر بنسون نقل شده بود یه يش تر در نشريپ.  بوستون بودیکي ذهن و بدن در نزدی پزشکیمؤسسه 

 ینان مي با اطمپس،."  اند ی پزشکیرمان هاه در ديادع  ی از کارآمدی حاکی روزافزونشواهد"  معتقد است  اوکه

دکتر بنسون .  شودی دچار تزلزل نم شکاکانهیهاتلنگر ا سپرده شده، که بی کاردان فرد بهپژوهششد گفت که کار 

 ی بای تحت عمل جراحیماران را که همگين بيا.  کردنديیجويمارستان را پيمار در شش بي ب1802حال و گروه او 

                                                 
78 . double-blind 
79 . random 
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.  آنکه خودشان بدانندی شدند، بی دعا م1ماران گروه يب. م کردندي قرار گرفته بودند به سه گروه تقسی عروق80سَپ

 ی شدند و هم می هم دعا م3گروه .  آنکه خودشان بدانندی کردند، بیافت نمي دريیچ دعايه) گروه کنترل (2گروه 

زمون  آی برا3گروه .  دعا بودی آزمون کارآمدی برا2 و 1 یان گروه هاي میسه يمقا.  شوندیدانستند که دعا م

  .  از دعاشدن بودی از آگاهیناش 81یتن-احتمال وجود اثرات روان

  

، یسوري در میگري در ماساچوست و دیکينه سوتا، ي در میکي گرفت، یسا انجام ميدعاها در مراسم نماز سه کل

 نام م به  افراد دعاگو فقط نام و حرف اوليچنان که گفت.  مارستان بودنديسه ب هم و دور از دور از یکه همگ

 استاندارد  األمکانیش حتيبود تا آزما ی مناسبی تجربیه ين رويا.  داده شده بوددعاشونده  ماري هر بیخانوادگ

ز توأم با يت آمي موفقی جراحیبرا "یشان جمله يان خواسته شده بود که در دعاهاين از تمام دعاگويهمچن. باشد

  .نندرا بگنجا" ی بدون دشواریافت سالمتيع و بازي سربهبود

  

 که دعا شده یمارانيان بيم.  ابهام بودیکا چاپ شد، بي ژورنال قلب آمر2006ل ي آوریش که در شماره يج آزماينتا

 که  دانستندیم که یان کسانيماما . ی ایريعجب غافلگ. مشاهده نشد یچ تفاوتيهبودند و آنها که دعا نشده بودند 

 که یمشکالت کسان. خالف انتظار بوددر جهت ن تفاوت ي البتهد؛ ا بوی تفاوت، دانستندی شوند و آنها که نمیدعا م

 یا خدا قدريآ.  دانستندینمن را يا بود که یش از مشکالت کساني بی شوند به طرز قابل توجهی دانستند که دعا میم

 یماراني نشان دهد؟  محتمل تر آن است که ب بشری سبکسرانهن تهور ي خود را از ایقهر به خرج داده تا ناخرسند

شگران، ي از آزمایکيبه قول :  شده باشندیشترين سبب دچار اضطراب بي، به هم شوند یکه دعا م دانستند یکه م

 از محققان یکيا، يدکتر چارلز ِبث.  شده باشند82"اضطراب عملکرد "یعارضه ماران دچارين دسته بيممکن است ا

ه پس حاال گفته باشند ک نان آنها شده باشد، و با خوديعدم اطم موجب ]  دعا شدناز یآگاه [نيممکن است ا" گفت 

 مرافعه گر ی جامعه از اي آ"ک گروه دعاگو دست و پا کنند؟يم يد بران قدر خراب است که مجبورشده انيمن ا

 یک دادخواست جمعي قرار گرفته اند، یشي آزماینکه مورد دعاي با دانستن ایماران قلبيد است که بي بعیامروز

  د تمپلتون ارائه دهند؟ ايه بنيعل

  

 به  ین آزمونيچه بسا آنان نگران بودند که چن. ش اعتراض کردندين آزمايون هم به ايست که االهي نی شگفتیجا

، در اعتراض یدان آکسفوردينبرن، االهيچارد سوين آزمون، ري ایجه يپس از انتشارنت. انجامدين بي دیمضحکه 

. ]37 [ارائه شده باشدشان ي برایل خوبي کند که دالیاب م را مستجيیاهدعاخدا فقط به شکست آزمون نوشت که 

ل يش، دلي آزمایت اصل عدم جهت دهي رعای صرفًا برا و،ی و نه بهمانیفالن به حال ی اهللا بختک کردندعااما 

ه کرده وهارت هم به آن اشاريست که باب نين همان نکته ايدر واقع ا. ابدي ی خدا کلک کار را در م. ستي نیخوب

در . ستيگر طنزآلود نينبرن دي سویگر مقاله ي دیمه يناما . نبرن هم حق دارد که آن را گوشزد کندي، و سواست
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کار ظاهرًا  که یرنج.  گرددیه رنج موجود در جهان مي توجی براین بار به دنبال راهي چندمین بخش او برايا

  :خداست

 و کمک ی شما مجال ابراز همدلی آورد و برایم مم مجال بروز شجاعت و صبر را فراهيرنج من،  برا

ا ين ي عالج اراه افتني صرف یپول هنگفتا يآنکه ي جامعه مجال انتخاب ایو برا.  تحمل رنج وليبه تسه

 او مسلمًا یمقصود اصل شود، اما ی خوب از رنج ما متأثر میک خداياگرچه ... ريا خي کند مرضآن 

. ميابي بی قدسیب وجهين ترتيم، و به اي بروز دهیندگي و بخشایلک از ما صبر، همدين است که هر يا

 یمار شوند تا برايد به شدت بي بایمارشوند، و برخي بشدتمار شدن، به ي بصرفًا به جهتد، ي بایبرخ

 شوند که در یق مي تشوین صورت است که برخيتنها در ا.  مهم فراهم آورندی هاانتخابگران مجال يد

  . ستي چندان ارزشمند نیماري، بهينزد بق. ر بزنندي خطینش هاي به گزتت خود دسيمورد شخص

  

همراه  اندازد که  ی میاد زماني است، مرا به یاتي نکبت بار ذهن االهیب، که نمونه ايب و غرين استدالل عجيا

در . مي شرکت کردیونيزي تلویک گفتگوينز در يتر اتکي مان پروفسور پیگر آکسفورديک همکار دينبرن و يسو

د ي بخشی عالیفرصتان يهودي به ن فالکتي اه کند کهين توجيد هولوکاست را چنينبرن کوشين گفتگو سوي از ایبخش

  ∗".دا تان کنمفلوکخدا  پس "ن پاسخ اش را داد که ينز چنياتکتر يپ. د بروز دهنیتا از خود  شجاعت و برازندگ

  

 کند که ی ذکر میاو به درست.  شودیات مطرح مي در االهگري دینوعک استدالل ينبرن، ي سوی مقاله یدر ادامه 

 در یر جزئيي تغجاديبهتر از ا یوه اير را به شن کاي ا توانستیظاهر کند، م خواست وجود خود را یاگر خدا م

داشت و   وجوديیگر خداا. انجام دهد یماران گروه کنترليب نسبت به یشي گروه آزمایافته ي بهبود یمار قلبيبآمار 

اما بعد ". جهان را از معجزات شگرف آکنده سازد"  توانست یمد، وجودش را به ما را بقبوالن خواست یم

 موجود است یدر هر حال شواهد دال بر وجود خدا به قدر کاف "دي گوی و م گذاردینبرن گوهر خود را فرو ميسو

شواهد : مي دوباره بخوان! ستيب ن اش هم خویاديز." خوب نباشدمان ياده از حد هم  برايو ممکن است شواهد ز

 ی استادین نشان هاي از معتبرتریکيافت يرًا با درينبرن اخيچارد سوير. مان خوب نباشدياده از حد هم  برايز

د، برجسته تر يگرد یمدان ياگر دنبال االه. ا استيتاني بریا بازنشسته شد، و اکنون عضو آکادميتانيات در بريااله

  . ديدان نباشي دنبال االه به اما چه بسا شما.دي کنیدا نميپاز او 

  

به مز يورک تايوي نیمه يدر ضم.  آن را انکار کرد را پس از شکست دعاشي آزما  نبود کهیدانينبرن تنها االهيسو

نفس  "تي بامسئولیني دح دهد که چرا رهبرانيه شد تا توض داديیفضا هم سخاوتمندانه الرنس. یموند ِجي رشيکش

ش بنسون ي آزمایجه يا اگر نتيآ] 38".[افت نشوديه ي بر مؤثر بودن ادعیچ شاهديد اگر هيد کش خواهنیراحت

ل يشت که خنان داي توان اطمید نه، اما مي کرد؟ شای نمساز یگري دی نغمه شيکشن يه بود، اينشانگر قدرت ادع
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اد يار به يف و شهود اش بسن کشي الرنس به خاطر اشي کشینوشته .  کردندین مين چن از علما و متألهایميعظ

  معالج پزشکن خانميا. صحبت کرد یا عالمه ی زن مؤمنه ی با من در باره یرًا همکارياخ: " استیماندن

 ین بود که  در خالل روزهاي ادکترآن  اتهام. بودده ي به محکمه کشاو را به خاطر درمان نامناسب ششوهر

  ."دعا نکرده است شي بران خانم،ي ااحتضار شوهر

  

ه، اتالف ي ادعیثمربخش پژوهش یوه ين شيوستند واعالم کردند که ايانه پيت نوماگرايون هم به شکاکيگر االهيد

اد تمپلتون ير که بناما همان طو.  قملرو علم قرار دارندیف فراسوي بنا به تعریعيرات فراطبيپول است چرا که تأث

ش، دست کم به طور  شفابخیه ي، قدرت منسوب به ادعافته بودي دریق به درستين تحقي این بودجه يهنگام تأم

 توانست ی م و انجام گرفتشين آزمايا. است آن ممکن یطرفانه ي بیشيانجام آزما.  استی علمقيقابل تحق یاصول

ن ي بر ا راجهي نتدان آنيک االهي ی که حتديکنتصور د ي توانیما يآ  شد،ین ميو اگر چن. انجامدي بی مثبتیجه يبه نت

  . ؟  البته که نه شدی منکر م بپردازد ینيبه امور د تواند ی نمیق علميکه تحق اساس

  

س يباب بارث، رئ.  ندادمان مؤمناني به ایچ تکاني هش،ين آزماي حاصل از ایج منفيست که نتايالزم به ذکر ن

ن يئل است که ا آدم مؤمن قا":  را برعهده داشت گفت هايیگودعان يا از ی که بخشیسوري در ميیساي کلیمعنو

م که دعا مؤثر است، و ي دانیم، ميده ايش را هم داتم و ثمري کنی وقت است که دعا میلي جالب بود، اما ما خیقيتحق

م که ي دانیمان ممان يا یه يپا ما  بر:  درست است،لهعب."  دعا تازه شروع شده استی ثمربخشیق درباره يتحق

  . ميمان برسمرادم تا عاقبت به ي کنی دعا مباز نباشند، یبخشرن ثميدعا ثمربخش است، پس اگر شواهد نشانگر ا

  

  

  نيل چمبرليو ِنيیمکتب تکامل گرا
   – دانند ی ارتباط می وجود خدا بیه يرا با فرض علم  که– مکتب نوما  بهليتما دانشمندان می ثانویزه يک انگي

 شده مطرحست يان پوپوليد خلقت گرايه تهدان است، که در واکنش بييکاي خاص آمریاسي سکرديک روياحتماًال 

الت يافته، با تشکي کامًال سازمان یونيسي اپوزیاالت متحده، در معرض هجمه ي از ايیدر بخش هاعلم . است

دانشمندان . ردي گی سخت می تکامل را به چالشیه ي که آموزش نظر استثروتمند، و مهم تر از همه، ی قویاسيس

ت توسط دولت ي در نهاقات شاني تحقیشتر بودجه يند چرا که بابيد بيرا در معرض تهدار حق دارند که خود يآن د

 متعصب هم  مردمان جاهلید عالوه بر شهروندان آگاه ، پاسخگويبا ملت یده يندگان برگزي شود و نماین ميتأم

  . باشند

  

                                                                                                                                                  
 توان در اظهارات ی باشد را میات او مي از االهینبرن جزئين اعتقاد سوياما ا.  پخش شده  حذف شدین قسمت از گفتگو در نسخه ي ا ∗

ک نفر کمتر سوخته يما يروشي هید در بمباران اتميفرض کن: "افتي هم 264 یصفحه ) 2004(وجود خدا ما در يروشي هیاش درباره 
 ..." شدی کمتر میدر آن صورت مجال  شجاعت و همدل. ودب
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 اسکات، ی اوگن.ل گرفته است شک83 آموزش علمی در مرکز ملدين تهدي در قبال ا تکامل گرایالبواکنش ن يبارزتر

خلقت برابر  در يیتکامل گرا با عنوان یرًا کتابيج علم دارد و اخي در ترویري ناپذیت خستگي فعال،ن مرکزيس ايرئ

 بوده ینيد" معقول"ج اعتقادات يجذب و بس ، مرکز آموزش علومی اصلیاست هاي از سیکي. نگاشته است  84يیگرا

 یا حتي(مان خود ي ربط به ای توانند آن را بی با تکامل ندارند و میچ مشکليه ه کیروندگانسايل کلي خیعنياست، 

 را يیادگرايربنيألهان و مؤمنان غون، متيل روحاني کوشد خی تکامل گرا میالب.  ابنديب) د آني مؤیبيق غريبه طر

 ی معلق وارو زدن بران هدف،يل به ايق نيک طري.  شرمنده انديین توسط خلقت گرايکه از بدنام شدن دجذب کند 

 ی به مدعاهایرا علم دخلي خطر است زین بي دین که علم کامًال برايرش اي پذیعني –نوما است رش مکتب يپذ

  .  نداردینيد

  

کل يم، ماي بخوان85ن يل چمبرلي نويی تکامل گراینحله م آن را ي توانیکرد که مين روي پرفروغ ایگر چهره يد

او . محکمهچه با قلم و چه در ] 39[ بوده است يیه خلقت گراي علیمؤثر یروس جنگجو. لسوف استي ف86روس

  : کندیار ميدگاه را اختين ديچن 87ی بویپل خواند، اما در مقاله اش در یخدا ميخود را ب

  

ان وقت خود يم که تکامل گرايني بیاغلب م. م که دشمِن دشمِن ما دوست ماستيابيد دريما عاشقان علم با

ان سکوالر ي تکامل گرایژه درباره ين نکته به ويا.  کنندیمتحدان بالقوه شان م به تاختنرا صرف 

 کنند تا مخالفت با خلقت یان همدل ميحيوقت شان را صرف تاراندن مسشتر يبان يخدايب. صادق است

نز يداوکچارد يرد، پاسخ ري پذیسم را ميني نوشت که داروی که ژان پل دوم در نامه ایهنگام. انيگرا

 نزي تواند درباب علم صادق باشد، و شخص داوکی است که نمیاکارير  فردن بود که پاپي اصرفًا

  .  دهدیح مي صادق را ترجیادگرايک بني اصوًال

  

: سه کنميتلر مقاي ههيعل روس را با موضوع جنگ یسه يقا میت سطحي توانم جذابی محض، میکيدگاه تاکتياز د

افتند يتلر درياما به خاطر جنگ با ه. سم را دوست نداشتندين و کمونيالن روزولت استيل و فرانکلينستون چرچيو"

ه ي علدوشادوشد يان هم باي تکامل گرایه ياس، کلين قيبه هم.  کنندی همکاریر شورويمجبورند با اتحاد جماهکه 

همکار ژن شناسم دگاه را از قول ين دي خود به اراديا دهم یح ميت ترجي در نهامناما  ."ان مبارزه کننديخلقت گرا

  : د روسي گوین نقل کنم که مي کویکاگو، جريدر دانشگاه ش

  

                                                 
83 . National Center for Science Education (NCSE) 
84 . Evolutionism vs. Creationism 

 یاستيس.  شهره استیتلريدر قبال آلمان ه" استمالت"است يبه خاطر اتخاذ س) 1940 -1937ا يتانير برينخست وز(ن يل چمبرلينو.   85
ن مکتب ي این براينش نام چمبرليگز.  دوم  را فرو نشاندی ها در راه انداختن جنگ جهانی نازیاب نشد و نتوانست جاه طلبيکه کام
 م. يی آنان در قبال خلقت گرایانه ي استمالت جویکرد هاي نقد روی است برایحي، تلمیتکامل

86 . Michael Ruse 
87 . Playboy 
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 يی خلقت گرا در برابريی گراان تکاملي تنها مدعوان يا.  بازمانده استدعوا یقياز فهم سرشت حق"

 نبرد]  هارواردینامست شناس يلسون زيادوارد و[لسون يا وينز ي مانند داوکینزد دانشمندان. ستين

 فقط يیخلقت گرا.  استيی خردگرای از شکل هایکيعلم تنها .  و خرافات استيین خردگراايم یواقع

 تواند بدون خلقت ین ميد. نيد: مي دانیم تر مي عظیدشمنآن را  است که ما یزي از نشانگان چیکي

  ]40. [ن موجود باشدي تواند بدون دی نميی خلقت گرا اما موجود باشد،يیگرا

  

 نوما و  مکتب اصًال،"نيمکتب چمبرل"من، و برخالف  مانند آنان. ان اتفاق نظر دارميت گراک نکته با خلقيمن در 

 چمنزار علم ندارند، بلکه  یبند به مرزیچ عالقه ايان نه تنها هيگراخلقت . رندي پذی آن را نمیقلمرومندان جداگانه 

 از ن نبردي در او. ابندي ی خود نمیآلوده  یچکمه هان چمنزار با  ي ا سراسرتر از لگدمال کردنريدلپذز را يچ چيه

ب تکامل يدر تعقان ي خلقت گرایوکال يیکاي قصبات پشت کوه آمریهمه در .  کنندی هم فروگذار نمیچ حربه ايه

 یل مين ماجراها دخي دانم که نام من هم در ایمع األسف، م.  خوانندیخدا مي هستند که آشکارا خود را بیانيگرا

 شوند محتمًال شامل ی انتخاب میئت منصفه که به طور کتره اي هیرا اعضاي است زیکارآمدک ين تاکتيا. شود

ا يطان هستند، و با بچه بازها يان تجسم خود شيخداين اعتقاد بارآمده اند که بي هم خواهد بود که با ایکسان

.  اس اندي قابل ق)ی مک کارتی دوره یست هاي و کمونیقرون وسط جادوگران یمعادل امروز" (ست هايترور"

 تکامل در یه ي با نظر تانيیآشناا يآ: "بپرسد تواند یم ی که مرا به محکمه بکشاند، به راحتيیل خلقت گرايهر وک

ئت منصفه يکباره نظر هيق کنم، و ين مطلب را تصديو من مجبورم که ا"  مؤثر بوده است؟يیخداي به بشماش يگرا

 : "ن خواهد بود کهي چنن پرسشي به استيسکوالرک يحکمه پسند مبرعکس، پاسخ .  گرددینسبت به من بر م

اما به ."  به محکمه دارد و نه به علمی است، که نه ربطی خصوصی، موضوعا نداشتن مني داشتن ینيد ديعقا

  .  بدهمین پاسخي توانم صادقانه چنینممن  شرح خواهم داد 4 که در فصل یليدال

  

دن يآفر یرابخدا را  خلقت هوشمندانه یچرا الب" نوشت با عنوان ین، مقاله ايدنگ، روزنامه نگار گارين بانتيدلام

تا کل روس مشورت نکرده است يچ کس جز ماي رسد او با هیبه نظر م] 41" [دي گوینز شکر ميچارد داوکير

 يینقل قول بجان مقاله داد، ي که به ایَدن ِدِنت در پاسخ. ∗ خود روس هم باشدبه قلم توانست ی مقاله اش م کهيیجا

  :از عمو رموس آورد

  

ن يرتري از شهیکي یحقه  گرفتار –ک روس ينگ و ماين بانتي مادل– يیايتانيم جالب است که دو بريبرا

نز يچارد داوکي ردنيآفر یار خلقت هوشمندانه خدا را بیبچرا ال(کا شده اند يور آمرلکالهبرداران فولک

                                                 
 روزنامه نگار ی ، نوشته 2006 یه ي ژانو22مز، يورک تايويدر ن" زدي ری فرو میهان شناسي کیامهنگ "ین نکته در مورد مقاله ي هم ∗

خوب است اول قاعده ". به مسکو حمله نبر"ن بود که ي ای ژنرال مونتگومری جنگیاول قاعده . تز هم صادق استيت شولوايمحترم جود
 ."کل روس هم مشورت کنير از مايگر غيک نفر ديا دست کم ب"ن باشد که ي علم هم ای درباره ی روزنامه نگاری
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  کندیالتماس م  به او شود،ی روباه م کاک گرفتار88 خرگوش کاکیوقت).  مارس27، دي گویشکر م

روباه !"  زشت ُرز نندازیمرا داخل آن بوته هاجان خودت ، ی کنی می روباه، هر کارکاکاوه،  ":که

 یچغاتي، تبلیمبسکام ِديلي هم که ویوقت.  بردیجان به در م کاک خرگوش کند و ین کار را ميقًا هميدق

مکتب به نسبت  خود را یکوکارين پراند که ینز متلک ميچارد داوکيش به ري، در نوشته هايیکايآمر

 روباه، حرف رک و راست تو کاک! "  خورندیولش را منگ و روس گيبانت خلقت هوشمند ادامه دهد،

 در یست شناسي  آموزش ز– ننده استي آفریمنکر وجود خدا ی تکاملیست شناسي زيی گوی که م–

!" استسا و حکومت ي کليیاز جدا یزها تخطين چيم اي چون تعل اندازد،یمدارس را به مخاطره م

 تواند ی باکره نمکي که دي گوید، چون مي کنفيتلط را هم یولوژيزيد فيشما بااصًال . درست است

  ]42... . [ديبزا

  

س ست شناي زرِزِيِم. زد. ی توان در وبالگ پی ُرز را می کاک خرگوش در بوته هایه، از جمله قصه ين قضيکل ا

  .  هم نگاشته شده استینيري، که به زبان شرفت گیپ

  

نوما مکتب ممکن است آنها صادقانه به .  استمالت حتمًا ناصادق هستندیست که همکارانم در البين نيحرف من ا

دگاه را ين دي ایشند و تناقضات دروني اندیه ميت قضي توانم بفهمم که آنها چگونه به کلیمعتقد باشند، گرچه من نم

 فهم ی که در پیست، اما خوب است کسانين مطلب ني ایريگي به پیازينجا نيدر ا.  کنندی میحالج ذهن خود در

 سورآل یجنگ هاامروزه : ه غافل نشوندي قضیاسي سینه ين هستند، از زمي دانشمندان درباب دیاظهارنظرها

در . م پرداختي خواهيی از نوع نومايیو بعد هم به استمالت جیدر فصل ها. کا را پاره پاره کرده اندي آمریفرهنگ

نان ما ي عدم اطمملموس جهل ما و کاهش یجي امکان رفع تدرجستار و  گردمی باز می گری بحث الادرنجا من بهيا

  . رم ي گی می را پا عدم وجود خدايدر قبال وجود 

  

 

  مردان کوچک سبز رنگ 
 ی همان موضوع–م يريبه کار گ ینيفرازمات يحوجود  یبرتراند راسل را درباره  ی پرنده یقورل يد تمثيفرض کن

 ینيات فرازميما وجود ح. شدي اندید که با ته دلش نمي را بدهد و بگویاد ماندنيساگان را واداشت تا آن پاسخ به که 

گر ي دهيفرضن يااما .  استی گریا الادر همانن موردي در ام، و تنها موضع معقوليرد کنم ي توانیرا هم ما نم

 یاستدالل هام ي توانیم شواهد ناکامل مان ی هيبر پا. مي دانید نميبع درنگ یبآن را  گريما د. دي نمایمل نمهم

اگر .  کاهندی را منان ماني عدم اطمم کهي را ذکر کنی شواهدمي توانیم، و ميه داشته باشين فرضيا ی درباره یجالب

 ی های قوریجستجو  شاننساختاز  تنها هدف  کرد کهی ميیتلسکوپ ها صرف ساختن یدولت مان پول هنگفت

                                                 
88   .Brer Rabbit 1848(س ي جوئل چندلر هریو توسط داستان ها  دارديیقايشه در فولکلور آفري که ری حقه بازیت داستانيشخص- 

 . دي به شهرت رسيیکايدر فرهنگ آمر) 1908
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 )ینيات فرازمي حیجستجو( ∗ ی ِستی پروژه یم که برايريم بپذي توانیاما م. مي شدین مي بود خشمگ در آسمانپرنده

 آسمان را گانه،ي ب هوشمندیهاات ي از حیافتن نشانيد يتا به اموتلسکوپ ها شود ي صرف ساخت رادیبودجه ا

  . ميبکاو

  

اما .  کردیرد مرا  ینيات فرازمي احتمال وجود حی درباره  اساسی بیگمانه زنستودم چون او ساگان را من کارل 

ن يا). شتچنان که خود ساگان دا (ميداشته باشن احتمال ين اياز ملزومات تخم ی عاقالنه ایابيارزم ي توانیم

 مشهور ِدِرک، یان طور که در معادله  آغاز شود، هممسئله ت مجهوال تواند صرفًا با فهرست کردن یم یابيارز

افته ي جداگانه تکامل ین تعداد تمدن هاي تخمین معادله، برايمطابق ا. مي آوریز، احتماالت را گرد ميويبه قول ُپل د

ن يه زميارات شبي سدرصدن سه مؤلفه عبارتند از تعداد ستارگان، يا. ميد سه مؤلفه را در هم ضرب کنيدر جهان با

ذکر کنم چون مقصودم فقط همه را نجا يست در اي که الزم نگري دی، و مؤلفه هان دوي احتماالت اه،در هر منظوم

 یوقت.  خطا همراه است ازی بزرگیه ين شان با حاشيا تخميند، ان مؤلفه ها مجهول ي ایت همگين است که کميا

 یعني – مجهول اند ، حاصل محاسبه بًا به طور کامليا تقري کامًال ه شانکه همدر هم ضرب شوند ن همه مؤلفه يا

ن ي را معقول ترن بارهي در ای گری که الادردر بر دارد یسترگ ی چنان خطا–گانه ي بی تمدن هاینيتعداد تخم

  . سازد آن را تنها موضع بخردانه و چه بساد، ي نماینه ميگز

  

ن يا 1961ن بار در سال ينخستاو  که مي شناسیم  یهنگام را بهتر از ِدِرک ی معادله ی مؤلفه هایامروزه برخ

 ی قمریمنظومه وارها زيو ن،  مای شمسی شناخته شده، منظومه یتنها منظومه ها، موقعآن . ش نهاديمعادله را پ

 نگرشبا   همراهی نظری مدل هایه ي بر پا جهانین ما از تعداد منظومه هاين تخميبهتر.  بودند و زحلیمشتر

 از برگرفته نامطمئن یخي تاری درس هاکه حاصل (یگيانماي اصل مبنا بر. دبو 89"یگيماانيماصل  " ِیررسميغ

شوربختانه، خود اصل .  نداردیرمعموليز غيچ چيهان هيما در کستگاه يز)  استگرانيک، هابل و ديکپرن

 تنها قتيدر حق ما ی شمسیاگر منظومه : م شده استيعق) ديني را بب4فصل " (کيآنتروپ" توسط اصل یگيانمايم

ن ي چنبه که یموجودات بود که ما، به عنوان ی ميیهمان جاد يباقًا ي بود، دقی موجود در جهان مینظومه م

ن کند که ما يي تواند به نحو عطف به ما سبق تعی وجود ما مرِفِص. ميستي زید در آن ميم، بايشي اندی میموضوعات

  .  مي کنی میندگرمعمول زيت غي به غايیدر جا

  

 شواهد یه يپا بلکه بر؛ ستي نیگيانماي بر اصل میگر مبتني د،ی شمسی منظومه هایفراوان ین امروزياما تخم

 ی میبا تلسکوپ به سختما . سم ُکنت، باز کارگشا شده استيويتي پوز از انتقامی، االهه یف نگاريط. م استيمستق

 ستارهک ي گردان به دور راتاي سیاما کشش گرانش. مينيمًا  ببيگر را مستقيستارگان دارات اطراف ي سميتوان

                                                 
∗  Search for Exterritorial Intelligence (SETI) 
89 . principle of mediocrity 
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 اغتشاش گر یاره ي که سیموقع توانند، دست کم ی م90ف نگارهاي، و طکند یمغشوش مت آن ستاره را يموقع

ن متن، عمدتًا با اعمال يدر زمان نگارش ا. ص دهنديف ستاره تشخي حاصل را در طی دوپلريیبزرگ باشد،  جابجا

ن ي که شما ایتا زمان]. 44 [ گردندی ستاره  م147 که گرد م يه اشناخت را یاره اي سی منظومه 170ن روش، يا

م الجثه بوده اند، ي عظیها" یمشتر"ن ستاره ها يتاکنون، ا. افته استي ین رقم مسلمًا فزونيد اي خوانیمتن را م

در نند کجاد يا يیاغتشاش ها شانيف ستاره هايتوانند در ط یم ی مشتر ی در حد و اندازه يیاره هايفقط سرا يز

 . باشد ی امروزی اکتشاف اسپکتروسکوپ هایطه يح

  

 ن امريا. افته استي ِدِرک، بهبود ی قبًال نامعلوم معادله ی از مؤلفه هایکيدست کم  در مورد ما ین کّميتخمامروزه 

د در ياهنوز ب. ر نباشديگن کاهش چشميم که ايري، گ استرا کاسته معادله يیدر قبال مقدار نها  مای گریالادراز 

 کمتر شده یجهل مان اندک، چرا که ی کمتر الادری اما اندک–م ي بمانیگر ال ادريارات ديات در سيقبال وجود ح

مورد ن نکته را در ياتا  زد یمعلق وارو م  یگرچه هاکسل را ذره ذره بکاهد، ی گری تواند الادریعلم م .است

ن است ي من ایگر، ادعاي کسان دیلي و گولد و خی هاکسلزيبرخالف احتراز احترام آم. خدا را منکر شودپرسش از 

 ُکنت در انتظار یخطا ،همان طور که علم. ستي علم نیطه ي حی اصوًال و تا ابد فراسوکه پرسش از وجود خدا

 تواند یات در مدار اطراف ستارگان را افزوده، مياحتمال وجود ح و را نشان دادهب ستارگان يمورد شناخت ترک

  . ز بتازدي نی گری به قلمرو الادری احتماالتطوردست کم به 

  

، ن دويا ح تفاوتي تشریبرا. بود" یعيفراطب"و " یفراانسان "ی وجود خدا، شامل واژه هایه يف من از فرضيتعر

 شبهه نشان  شک ویافت کند و بي درینيات فرازميک حي از یگناليبتواند در عمل س یو تلسکوپيد که راديتصور کن

ات دانست، پرسش ي حی متقاعد کننده ی توان نشانه ی را میگناليکه چه سني ااما. ميستيهان تنها نيدر ک که ما دهد

 یما چه کار هوشمندانه ا. مي کنمطرح پرسش را ني عکس ا است کهني ايی پاسخ گوروش خوبک ي. ستي نیعبث

ن ِبل يجوسل.  کنندیک افاقه نميتمي ریم؟ پالس هاي مان بشناسانیهاني کمخاطبانم تا حضور خود را به يد بکنيبا

 بسامد یه اي ثان1.33 کشف کرد، از دقت 1967ن بار پولسار را در سال ي که نخستيیويِبرِنل، اخترشناس راد

 نام 91)مردان کوچک سبزرنگ (َمکس یگنال هاي شگفت زده شد و شوخ طبعانه آنها را سی پولسارینوسان ها

 آن متفاوت بود، و از ی نوسانبسامد یافت که دوره ي از آسمان یگري دیا در جیگريلسار دسپس تر، او پو. نهاد

جاد ي ای مترونومیتم هاي توانند ری میرهوشمند فراواني و غیعي طبیده هايپد . َمکس خالص شدیه يشر فرض

ته تا م گرفيتنظدبک خودي فی در لوپ هایر زمانيأخ از ت؛زاني ریزان گرفته، تا قطره هاي آوی از شاخه ها:کنند

عمومًا ن نکته ياافت شده اند، و يش از هزار پولسار در کهکشان ما يامروزه ب. یچرخش و دوران اجرام آسمان

.  پراکنندی ميیوي رادیانرژ ،ی مانند امواج نوران هستند کهی دّواری که پولسارها ستارگان نوترونشدهرفته يپذ

د شبانه يتصور کن( گردد یه به دور خود ميس چند ثاناي در مقیم که در زماني را تصور کنیجالب است ستاره ا

                                                 
90 . spectroscope 
 
91 . Little Green Men: LGM 
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نجاست ينکته در ا. زشان جالب استي همه چی نوترونیاما ستاره ها) ه بودي ثان1.33 ساعت، 24 یروز ما به جا

  .  هوشی پرداخته  ساخته وم و نهي دانی میکيزيصرفًا  ف یده اي را پدکه اکنون پولسار

  

 خداوار چنان .  باشندیم، فراانسانيم شان و چه نتوانيم بشناسي، چه بتوانینيرازم فیار محتمل است که تمدن هايبس

د که ي نمایعي فنآورانه شان در نظر ما همان قدر فراطبیدستاوردها.  نگنجندیچ متألهيباشند که در تصور ه

 در برابر یاند واکنش چنان دهقيتصور کن. يیک دهقان قرون وسطاي ما در نظر یکميست و ي قرن بیدستاوردها

 کالرک در قانون سوم اش یچنان که آرتور س.  بودیما جمبوجت چگونه ي یدروژنيل، بمب هيلپ تاپ، تلفن موبا

 یفنآور  معجزات  اعجاب."ستي نیزدادني از معجزه تم باشدشرفتهي پی به قدر کاف کهیهر فنآور: " شودیادآور مي

اعجاب . ستي آب نی بر رویسيا راه رفتن عي یا توسط موسي درات شکافتنيان کمتر از اعجاب رواي باستانیبراما 

 همان طور که، درست  گان نخواهد بود ياعجاب خدادا کنند کمتر از ي بر ما هوی ِستیگنال هاي که سیگانگانيب

 شانيت ها و سالنامه هاي، تلسکوپ ها، کبر با تفنگ هاگان پنداشتند چوني خداونرها رايسي م، عصر حجریتمدن ها

ن افتخار بادآورده تمام و ياز او البته ( چاره ها رفته بودندي کرد به سراغ آن بی ميیشگوي را پیه خسوف بعدک

  ). کردندکمال سوءاستفاده

  

 باشند اما یا نه؟ به چه معنا ممکن است فراانسانيگان اند يخدا ی ِستیشرفته ي پیات هاي که حميچگونه بدانپس 

گان و موجودات يان خداي میديتفاوت کل. ن کتاب استي ایار مهم، که مقصود اصليس بيی نباشند؟ به معنایعيفراطب

 که باشندده يچي پی که به قدر کافیموجودات. ست بلکه در منشاء شان استيشان ني هایژگي در و، خداوارِینيفرازم

خداوار به نظر قدر م چي مواجه شوین موجوداتيچنبا  یوقتست يمهم ن.  اندیعي طبیندي حاصل فرآشوندواجد هوش 

. ل افي ، مانند دانیلي تخ-ی علمیسندگان داستان هاي نویبرخ.  ندارندیگانيمنشاء خدان است که يمهم ا ما برسند؛

م، که توسط ي کنی می زندگیوتري کامپیه سازيک شبي، گفته اند که چه بسا ما درون 92ی بدلیايدن در کتاب یگالو

اما ). ن ادعا را رد کردي توان  ای دانم چگونه میو من نم(  شده است یزي تر طرح ریعالار ياربسيک تمدن بسي

  داشتن دهند که آنان بدونین احتماالت ابدًا اجازه نميقوان.  آمده باشندیگري دید از جايه سازان بايشبآن خود 

 یني تکامل داروی قسموجود آنان هم احتماًال مرهون.  نهاده باشندیهست یکباره  پا به عرصه ي  و بهاکان ساده ترين

ک ي اند و نه 93یچرخ دنده ا" جراثقال "یمحصول قسم: ل ِدِنتيبه اصطالح دان): د ناشناخته باشديکه شا(است 

 بر ینيي از پس تبحّقًا. لمحات اعجاز اند –ان ي خدایهمه از جمله  – يی فضایقالب ها]. 45[ 94"يی فضاقالب"

 ینيي اند که واقعًا تبینيي تبيیجراثقال ها اما، ابزارها. ن اندييخود طالب تبن گر باشند، ييش از آنکه تبيند و بي آینم

 اش ی بدوبساطتات را از ي ح،ن جراثقاليا.  اعصار استی جراثقال قهرمان همه ،یعيانتخاب طب.  دهندیارائه م

 یران ميما را حرسانده که امروزه  یوارگطرح و يیباي، زیدگيچي پیج کننده ي گارتفاعات  چنانده و بريبرکش

اما . "ستي نيین خدايقيب به يرچرا به احتمال ق " است، تحت عنوان4 فصل یه يب، درونمان مطليا.  سازد

                                                 
92 . Counterfeit World, Daniel F. Galouye 
93 . ratcheting crane 
94 . skyhook 
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 باور به وجود یجابي ایبرهان ها د خدمتيباوجود خدا،  به یجابي ای باوریبام از  بحث یش از ادامه ينخست، پ

  . اند ش نهادهيخ پي تاری در درازناوني االهکه مي برسخدا

  

  

  

  

  

  

  3فصل 

   وجود خدا یبرهان ها

  
  . ما داشته باشدی در نهادهایگاهيد جايات نباي االهیاستاد

  تامس جفرسون

  
  

ان به اصطالح يمله حامگران، از جي شده اند، و دی صورت بندمتألهانتوسط  وجود خدا قرن هاست که یبرهان ها

  .  صحه گذارده اندها بر آن95"یفهم متعارف"
  

  ناسي توماس آکوئیها" اثبات"
د يستند و، گرچه بايز نيچ چيد هيان کرده، مؤي وجود خدا بیزدهم برايناس در قرن سي که توماس آکوئی"اثبات"پنج 

 یوه هايشناس تنها يسه برهان اول آکوئ. ان شده استي عی آنها به راحتین مطلب درنگ کنم، پوچيان ايدر ب

 دور یه يبر پان برهان ها ي ایهمگ.  مالحظه کردهمراه هم آنها را  توانی واحد هستند، و میان مطلبيمختلف ب

  . ابدي ی م ادامهتينهاي تا بن رونديشود و ا یم منجر یگريبه پرسش د ،ک پرسشيبه  پاسخ یعني –ند باطل هست

  

                                                 
95 . common sense 
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 انجامد، که ی مین امر به دور باطليا. ستي مقدم بر خود نی بدون محرکیچ حرکتي ه:96تحرکيمتحرک ال .1

 . مي نامی خدا مجاد کردهين حرکت را ايه  نخست  را کیکسما . ، فرض وجود خداستز از آنيراه گر تنها

  

  

 مقدم بر خود دارد، و باز هم به دور ی علتیهر معلول. ستيز معلول خودش نيچ چي ه:97علت نامعلول .2

 . م، که همان خدا باشدي فرض کنيیم علت اوالي ختم آن ناچاریم، که براي رسی میباطل

 

اما چون اکنون . نده ا  وجود نداشتیکيزي  فیاي اش در آن بوده باشد کهید زمانيبا :98یهان شناختيبرهان ک .3

 همانا امر آنها را به وجود آورده باشد، که آن یکيزيرفي غیامرد ي وجود دارند، پس بایکيزي فیاياش

 .خداست

 

 ی خاتمه دادن به بطالن آن احضار میکه خدا برا یدور.  دورباطل هستندیده ي ای هيبر پان برهان ها ي ایهرسه 

ن تجمل مشکوک ي اگر ایحت. ن فرض کامًال ناموجه استوارند که خود خدا مصون از دور استي بر ایهمگ. شود

م، چون به هر حال به ي  و آن را خدا نام نهميريبگ  دور باطل فرض ی را برایا و وجود خاتمه دهنده ميريبپذرا 

 یصفات،  دهندی باشد که معموًال به خدا نسبت میم که آن موجود واجد صفاتيندار یلي دل، مطلقًا مي دارازي نینام

م از خصال انسان يت، بگذريت، خالقيااله، 100)یدان همه (، عالم مطلق بودن 99)یهمه توان (قادرمطلق بودن: مانند

ن نکته هم  از نظرمنطق دانان ي، ادر ضمن.  الصدوریش گناهان، و علم به ما في مثل اجابت دعاها، بخشایوار

ش بداند که يد از پياگر خدا همه دان باشد، با.  هستند101منطقًا ناهمساز ی و همه توانیده نمانده که همه دانيپوش

 تواند نظرش را ین بدان معناست که نمياما ا. خ دخالت خواهد کردير تاريس  اش دری همه توانمددچگونه به 

را ي گیف ناسازه وار را با نثري ظرین نکته يَکِرن ُاِونز ا. ستير دهد، پس همه توان نيي مداخالت خود تغیدرباره 

  :ان کرده استين بيچن

  

   که،ین همه دایخدا

  نده خبر دارد،يز آياز همه چ

   اش کجاستیهمه توان

  ؟ سازدگرگون ي خود را دینده ي آیتا رأ

  

                                                 
96 . The Unmoved Mover 
97 . The Uncaused Cause 
98 . The Cosmological Argument 
99 . ominipoence 
100 . omniscience 
101 . incompatible 
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 آن است که انه تريصرفه جو.  مين دور بازگردي ا شکستنی خدا برا وجوداطل و عبث بودن فرضبه بحث دور ب

مان ناشناخته است، شکننده ي که هنوز برایگري دیکيزيا مفهوم في، 102"گ بنگي بینگيتک"ک ي  که مثًالميفرض کن

 ین حالت به طرز مهلکيده و در بدتري فاین حالت بين دورشکن، در بهتريخدا خواندن ا. ن دور باطل باشدي ای

چند تکه "  خواند تا یوس ما را فرا مي پختن کتلک کرامبوبلیر برايادوارد ل یدستور آشپز. ت اسگمراه کننده

م، به يزتر کنيم، و سپس آنها را باز هم ريم کنين قطعات ممکن تقسيزتريم، و آنها را به ريگوشت گاو دست و پا کن

 دندي پرسیم از خود مي قدیحکما. د شونی ختم میعي دورها به طور طبیبرخ."   األمکان نه باریا حتيقدر هشت 

  هر بازميچرا نتوان. دي آی چه بر سر آن ممي ممکن آن بشکافین اجزايترخردم طال را، به يري، گیاگر ماده ا که

دور با مسلمًا  صورتن يم؟ در اي از طال بسازی باز هم خردتریم، و خرده يم کنيک  از آن خرده ها را به دو ني

 یقًا از هفتاد و نه پروتون و قدريست که دق ای اتمی طال هسته ین ذره يکوچک تر. ابدي یان ميدن به اتم پايرس

  اتم طال را باز همید هسته يبخواهاگر  .  گردندی آن مگردل شده است، که هفتاد و نه الکترون يشتر نوترون تشکيب

عتًا به اتم ختم يوس طبيکرامبوبل از نوع  کتلت ین جور دورهايا. ستيگر طال ني، حاصل هرچه باشد، د"ديبشکاف"

د، يم ديالبته، چنان که سپس تر خواه. ختم شود  خداعتًا بهي طب،یناسيست که دوِر آکوئياما اصًال معلوم ن.  شوندیم

  . ميري گیناس را پي آکوئید فهرست اثبات هايفعًال بگذار.  استیميان مالين بيا

  

ا کمال در يت ي از الوهیم، مراتبيريگ. با هم فرق دارندم که امور عالم يتوجه دار. 103برهان مراتب وجود .4

 یانسان ها هم م. مي کنیافت ميک حداکثر دريسه شان با ين مراتب را تنها با مقاياما ما ا. اء هستياش

 باشد تا یگريد حداکثر ديلذا با.  تواند درون ما باشدی نمیتوانند خوب باشند و هم بد، پس حداکثر خوب

 .مي نامیرد، و آن حداکثر را خدا مي گار کمال قراريمع

  

 ی کند، اما فقط هنگامی مردم با هم فرق ميی بوگندو کهدييد بگوي توانیاق مين سيک برهان است؟ به همين يا ايآ

 ديپس با.  باشد موجود،يیکمال بوگندوا ي ،ار حداکثريک معيم که يسه کنيمقابا هم را  مردم  يیم  بوگندوي توانیم

د ي را هم که دوست داریگريد هر صفت دي توانیم.  مي خوانیش مي باشد، که خدا همتایب رآمِد سی بوگندوکي

  . ديريبگن قدر احمقانه ي همیجه اي نت ود،ين کنيگزيجا

  

. ندي نمایم شده یژه موجودات زنده،  طراحي جهان، به وامور. 104برهان ُصنعا ي، یت شناختيبرهان غا .5

  داشتهید طراحي جهان بانيبنابرا. داشته باشدن یطراح که ميشناس ی را نمی شده ایز طراحيچ چيو ه

                                                 
102 . big bang singularity 
103 . The Argument from Degree 
104 . Teleological Argument or Argument from Design 
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 را آماج ی هدف کمان رها شده وی از چله  بودیري، تناسيخود آکوئمثال ( ∗.مي خوانیش ميباشد، که خدا

  ). مقصود او هستندیايگو بهتر ی امروزیگرماجو  ضدموشِکی، اما موشک هاگرفته

  

ف را ين برهان حري ایاري نظر بسبهت دارد، و يست که هنوز رواج و مقبول ایامروزه برهان صنع تنها برهان

سانس ي لی دوره در ن برهان را ياو ا. ته بودن برهان قرار گرفير اين جوان هم تحت تأثيدارو.  کندی میضربه فن

را ن برهان ي الکهنسان ي، عاقبت دارویاز بخت بد پال.  خواندیام پاليليو یعيات طبياالهج در کتاب ياش در کمبر

 هوشمندانه مضمحل نشده باشد که چارلز ین با استداللي چننيعام اک باور مقبول يچ گاه يهد يشا.  کردیضربه فن

ست که يگر درست نين، ديبه لطف دارو. رمنتظره بودي کامًال غینابودن يا. ن برهان صنع را نابود کرديدارو

 است ی طراحی، تمثال عالیعيتکامل توسط انتخاب طب.  داردید، طراحي نمای موارطرحم هرچه که نزد ما ييبگو

 ی شبکه ها،ی طرح وارگین نمودهاي ایو از جمله .  بردی راه می و برازندگیدگيچي شگرف پی بلندا بهکه

 ی عصبی شبکه یحت. انه اندي نشانگر رفتار هدف جو–شان ي هاصورتن ي در فروتنانه تری که حت– هستند یعصب

شرفته ي پی گرماجوی هدف باشد، به موشک هایل شده به سوير گسيک تيه يش از آنکه شبيبل هم ب ناقایک پشه ي

  .  به بحث برهان صنع باز خواهم گشت4در فصل .  ماندیم

  

  

  

  

  ینيشي پیگر برهان هاي و دی شناختیبرهان هست
پنج . 106ینيپس یها، و برهان 105ینيشيپ یبرهان ها:  گنجندی می اصلی وجود خدا در دو مقوله ی هایبرها

ن برهان يترمعروف .  خارج اند جهانی  بررسی هيبر پا یعني هستند، یني پسیناس برهان هايبرهان توماس آکوئ

است، که توسط  ی شناختیبرهان هسته دارند، ي محض تکینظر که تنها بر استدالل يی برهان هایعني، ینيشيپ

لسوفان تکرار شده يتوسط ف آن  متعدد یت هاي رواسپس مطرح شد و 1078 سال در یس آنسلم اهل کانتربوريقد

ست، بلکه خود ي نبشر  اصًالبرهان یت اصليمخاطب روان است که يب برهان آنسلم اي غریک جنبه ي. است

 که بتواند ی که هر موجودديافتين فکر بيبه اد يشا. (ک دعا مطرح کردين برهان را به صورت ياآنسلم .  خداست

  ).  ندارد تا به وجود خود متقاعد شودیازيد نبه دعا گوش فرا ده

  

 یخدا هم ميک بي یحت. ز بزرگ تر از آن متصور نباشديچ چي را تصور کرد که هی توان موجودیآنسلم گفت که م

ن ياما، برهان چن.  شودی را منکر می واقعیايوجود آن در دن  را تصور کند، گرچهی ایمتعالن موجود يتواند چن

                                                 
: "  کنمیدس مطرح کرد فراموش نمي اقلیاي از قضایکي اثبات ی ام در کالس هندسه درباره یک همشاگري را که يیباي زیاس منطقي ق

..."نيبناابرا. دي نماین مي الساقیتساومثلث  الف ب ث م ∗  
105 . a priori 
106 . a posteriori 
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م، ي شوین با تناقض روبرو ميبنابرا.  نباشد، مسلمًا، فاقد کمال استی که در جهان واقعیه، موجودابد کي یادامه م

  !و ُسک ُسک، خدا وجود دارد

  

  : باشد  کودکانی بازدانيمم، که همان زبان ي ترجمه کنن برهان بچگانه را به زبان مناسب اشيد ايبگذار

  

  ." وجود دارد توانم ثابت کنم خدای بندم که میباهات شرط م"

  ."ی توانی بندم که نمیشرط م"

  ."ز ممکن را تصور کنين چيتر یعال ِی عالِیباشه، پس عال"

  "؟یخوب، که چ"

  " است؟ وجود دارد؟یراستکز ين چي تریعال ِی عالِین عاليحاال، ا"

  ." من استفکر ینه، فقط تو"

پس من . ست فکر توی توال مسخرهياز خبهتر  ی راستکیز عالي تر بود، چون چی بود که عالیاما اگر واقع"

  ."خداها احمق هستني بیهاجاستن و واجستن، همه . ت ثابت کردم که خدا وجود دارديبرا

  

 ی را نقل م14 اول مزمور یه ي آآنسلمخود . را عمدًا به کار بردم" احمق "ی کودکانه واژه ین گفتگويمن در ا

)  insipiens ینيبه الت(" احمق" اش را  یان فرضيخدايخانه بو گستا" ستي نيید خداي گویاحمق در دل م: "کند

  : خواندیم

  

 در فهم هست که بزرگ تر از آن متصور  حداقلی شود که امریهم متقاعد م احمق یب، حتين ترتيبد

د، در فهم ي فهم در آو هر چه به. ابدي ینود آن را در م شی را موصف آن امر او ی وقترايز. ستين

 تواند تنها در فهم یست، نميز بزرگ تر از آن متصور نيچ چيچه ه سلم است که آنو م. موجود است

ت هم ي توان تصور کرد که در واقعیآنگاه م: د تنها در فهم موجود باشديرا، فرض کنيز. موجود باشد

  . ؛ که بزرگ تر استباشدموجود 

  

د ي آزارد، پس بای مرا می شناسانه يیباي، حس زيی نمای منطقیرنگ بازين ني از چن عظمایجه ين نتيااخذ  نيهم

ن مورد سخن يدر ا) که احمق نبود(برتراند راسل . اجتناب کنم" احمق" مثل یمراقب باشم که از کاربرد واژگان

قًا در يمغالطه دقم يبفهمن است که يآسان تر از ا] ی شناختیبرهان هست[ز بودن ي مغالطه آمرشيپذ: "  داردیجالب

  :افته بودين برهان  را متقاعد کننده ي ا،یخود راسل، در جوان.  است] نهفتهن برهان ي ای[کجا 

  

 یتينير تريدر مس، موقع قدم زدن 1894 سال ی از روزهایکي در . آورمیاد ميکامًال آن موقع  را به 

رفته .  معتبر استی شناختیکه برهان هست) افتميا فکر کردم که دري(افتم يدر یشهود ین، در بارقه يال
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 و هنگام گرفتن اش  را به هوا انداختمی برگشت، ناگهان آن قوطريمس تنباکو بخرم؛ در یک قوطيبودم 

  ." معتبر استی شناختیر، برهان هستياسکات کب" اد زدم يفر

  

اما . دي نمای میرفتني پذی شناختیر، برهان هستياسکات کب: " ن نگفتهي مثل ایزي کنم که چرا راسل چیمن تعجب م

 دادم کارم یح ميمن ترج باشد؟  ی کالمیک بازي حاصل ،هاني کی درباره يیقت عظماي حقست که يزننده نا ياما آ

چ وقت يل هينکه آشياثبات ا" مثل يیان بر سر ناسازه هايوناني."  زنون شروع کنمی مثل ناسازه هایرا با حل مسائل

 یل واقعًا نميآشرند که يجه نگي داشتند که نتنش راين بي اما ا∗. شدندیدچار دردسر فراوان"  رسدیبه الکپشت نم

 ی بعدیخوانند و صبر کردند تا نسل ها] پارادوکس[ن مسئله را ناسازه يدر عوض، آنان ا. تواند به الکپشت برسد

منجر ر محدود يواگراشونده به مقاد  نامحدوِدی های سریه ينظرطرح نجام به که سرا( دانان آن را حل کنند ياضير

ل به الکپشت يدن آشيست که به افتخار نرسيکه بفهمد الزم ننش داشت يگران بيبه قدر د خود راسل هم البته). شد

به گمانم او به طرز  به خرج نداد؟ یاطين احتيس آنسلم چنياما چرا در قبال برهان قد. اندازديب باال يی تنباکویقوط

 خود ♠. کنديیخود را افسون زدا،  منطقجابي داشت تا با ایبود که شوق وافر منصف یخدايک بي یزيمبالغه آم

  :ن نوشتي چنی شناختیهست برهان اد کشفيفرآن  پس از یرزماني، د1946ل راسل به سا

  

بر ما ،  دنيشيم، و به صرف انديشيانديم به آن بي هست که بتوانیزيا چيآ: ن است کهي ایپرسش واقع

ن پرسش جواب مثبت دهند، ي اند به الي ماانلسوفيز در جهان خارج وجود دارد؟  في که آن چشودمعلوم 

پرسش فوق اگر پاسخ . ابد نه با مشاهدهيدن دريشي با اند را جهانامورن است که يلسوف اي کار فرايز

  . ستياگر نباشد، ن هست، و یپلت يواقعمحض و  یشه يان اندي م پسد،مثبت باش

  

چ داده ي هی که بدون مالحظه یشه اير اندًا در قبال هقيعممن  راسل، یلسوفان مورد اشاره يبرخالف ف

ن بدان خاطر باشد که من يد ايشا.  مشکوک ام برسديی عظمایجه ي، به چنان نتی از جهان واقعیا

 یبرهان هست لسوفان، چه موافق و چه مخالفي قرون و اعصار، فیدر ط. لسوفيدانشمند ام و نه ف

 ی بحث روشنی خداباوریمعجزه ، در کتاب یَمک. ال. یژه  ِجيبه و.  گرفته اندی را جد، آنیشناخت

م يف کني تعریب کسيلسوف را به تقريم في توانید، ميل تمجيبر سب.  دهدین برهان ارائه مي ایدرباره 

  . ردي گی به پرسش ها نميی پاسخ گوی را مبناکه فهم متعارف

  

                                                 
ع تر از الکپشت بدود، ي تواند ده بار سریل مياش. س باشديک پانوياز به ذکرشان در ي زنون مشهورتر از آنند که نیات ناسازه هاي جزئ ∗

. موده استي کند، الکپشت ده متر پین صد متر را طيل اي آشیوقت. ستديم صد متر عقب تر از زنون بايريل گي دو، آشیپس اگر در مسابقه 
متر جلوتر رفته ي کند، باز الکپشت ده سانتیک متر را طين يل اي آشیوقت. موده استيک متر پي کند، الکپشت ین ده متر را طيل اي آشیوقت
 .  تواند به الکپشت برسدیل هرگز نميت، پس آشينهايب تا بين ترتيوبه هم. .. است

 اعالم کرد که به یاو در کهنسال. افتيلسوف ي فلِو فی توان نزد آنتونیغ شده را مي تبلیادير نظر  زيين تغي  ای مشابه و امروزی نمونه  ♠
 یاز سو). افتينترنت  انعکاس ي در سراسر ای از شادین اظهارات با موجيو ا( ت وجود دارد ي االهیل شده که قسميده متماين عقيا
 تمپلتون یزه يمان هم مشمول جاي ِفلو به ای بسا  گروش آنتونیا.  نوبل بودیزه ي جایراسل برنده .  بودیلسوف بزرگيسل فگر، رايد

 . شود



 

www.secularismforiran.com 

69

و امانوئل کانت ) 1776 -1711(وم يد هيوي را معموًال دی شناختین رّدکنندگان برهان هستي تریقو

 فرض که ن يخت که گفت اي آب رینطور رويرا انسلم  آیپته کانت .  شمارندیم) 1804 -1724(

ن ي، ايیکايلسوف آمرينورمن ملُکم، ف. ه استيپا ی است، بش از عدم وجودي بی"کمال "یادار" وجود"

اگر . دي نمایمب يب و غريعجار يک کمال است بسين آموزه که وجود، يا: " کندیان مين بينکته را چن

 دارد؛ اما اگر يی ، حرف مان معناقي عایبق پوش باشد، تا ي من عاینده ي آیم که بهتر است خانه ييبگو

] 46" [ دارد؟يینکه موجود نباشد، حرف مان چه معنايم بهتر است آن خانه موجود باشد تا اييبگو

ان يبه طعنه ب"  وجود خداعدماثبات " در ته را نکني، هميیاي استرال107نگيَگسکگر، داگالس ي دیلسوفيف

  ).   بود108فروکاسته به طرز مشابه  ، معاصر آنسلم هم برهان آنسلم رایوانيج( کند یم

  

 . قابل تصور استدستاوردن يزترينش جهان شگفت انگيآفر .1

 . آن استیننده ي آفريیتوانا) ب( آن، و یت درونيفيک) الف(ک دستاورد، حاصل ي یستگيشا .2

 .زتر استيشتر باشد، دستاورد او شگفت انگي بیننده ايآفر) تيا معلولي (ی ناتوانهرچه .3

 . باشدیننده، عدم وجود او ميک آفري یت براين معلولين تريسهمگ .4

 بزرگ یننده يم آفري توانی موجود است، میننده يک آفريم که جهان محصول ين، اگر فرض کنيبنابرا .5

 .باشدده يز را آفريود، همه چن عدم وجيم، که در عي را تصور کنیتر

شگفت  و  تریمتعال یي خداهنوزرا ي قابل تصور باشد، زین خداي تواند بزرگ تری موجود نمیپس خدا .6

 .که وجود ندارد هست ترزيانگ

  

  لذا،

  خدا وجود ندارد .7

  

قتًا وجود يم حقاس، آنسلم هين قيبه هم. قتًا عدم وجود خدا را اثبات نکرده استينگ حقيست که َگسکيالزم به گفتن ن

افته بود يچرا که او در ،داشته یشوخقصد نگ ين است که گسکيان شان ايتنها تفاوت م. خدا را اثبات نکرده است

. پاسخ گفت" یکيالکتي دیتردست"دد  خدا بزرگ تر از آن است که بتوان آن را به م وجودا عدميکه پرسش از وجود 

من . ن مشکل برهان آنسلم باشدياز وجود، به عنوان مالک کمال، بدتر تردستانه ی کنم که استفاده ی نمالبته فکر

 توانند ی با اقتباس از برهان آنسلم ثابت کردم که خوک ها م،لسوفاني متألهان و فک جمعيک يتحر  ی برایروز

توسل  من درصدد ی اثبات خطای، اما آنان برادارمات آن به اصطالح اثبات را به خاطر نياکنون جزئ. پروز کنند

  . برآمدند]  مودال[به منطق وجه نما

  

                                                 
107 . Douglas Gasking 
108 . reductio 
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رمرد در داستان ياد آن پياثبات وجود خدا، مرا به  یبراگريد ینيشيپ یرهان ها، مانند همه بی شناختیبرهان هست

  :افته بودي اثبات وجود خدا ی برایاضي ریاثبات اندازد که ی می آلدوس هاکسل109یه نقطه ينقطه عل

  

ت ينهايم آن بر صفر، برابر بي، حاصل تقسmمثبت ت يهر کم ی که به ازادي دانیمن فرمول را يا ايآ

ت ي کمن صورت، يبه ا. م تا ساده تر شودي ضرب کن در صفر را معادلهني احاال دو طرفاست؟ خوب، 

mت مثبت ي، هر کمیعني.  شودیت در صفر مينهاي برابر حاصلضرب بmت ينهاي،  برابر است با ب

  ؟ نهند؟ ي آفری میزي چ،چيست که از هي نیتي نهای قدرت بی معنان بهياا يآ. ضرب در صفر

  

دان ياضيلر، ريان اوير مين کبي که کاترمياد کني  بر سر وجود خدای قرن هجدهمی  رسواین مجادله يااز ا ي

ن يقي سرشار از یلر مؤمن با لحنياو.  برپا کردیدرو، دائرة المعارف نگار بزرگ عصر روشنگري، و دیسيسو

درو يد!" ديهپاسخ د. ن خدا وجود داردي، بنابراn = x/(a + bn)و، يموس: "ن به چالش گرفت کهيخدا را چنيو بدريد

  .  خود را گرفت و به فرانسه برگشتسر، یتيد، و بنا به روايمرعوب شد و پا پس کش

  

). اتياضيد خاص با رن موريدر ا(د ي نام110ره کردن با علمي توان برهان خی را به کار گرفت که میه ايلر روياو

 لزيم مؤمنان با  خود یک سخنگوي کند که ی را نقل ميیوي راديی، گفتگوخدايجهان بلز، در کتاب اش يد ميويد

از : " ره کندي شود تا مخاطب را خی متوسل میانرژ- مادهی مهمل به اصل بقااري بسیدرآن به طرزانجام داده، و 

 جهي نتیات جاوداني اعتقاد به حی درستین اصل علمياز اا يم، آي شده الي تشکی ما از ماده و انرژیآنجا که همه 

 سخن یرا ترجمه يز.  گفتد، پاسخ ي آیش از آنچه از من برمي بین پرسش را با صبر و متانتيلز ايم"  شود؟ینم

) ی ایچ انرژيو ه(  بدن مان یک از اتم هايچ يم، هيري می که ما میهنگام: "ست کهين نيش از ايمصاحبه گر ب

  ." ميرا هستين ما ناميبنابرا.  شودینابود نم

  

اثبات "ن ي از ایارينکه بسيتا ا. ده بودمين سفاهت نشني به ای ام، هرگز سخنی طوالنی تجربه  من، به رغمیحت

ن يدر ا. افتمي htm.GodProof/LINKS/com.geeksgodless.www://http ی شگرف را که در نشانی"ها

م يمحض انبساط خاطر ن.  اندی که سرشار از کمدميابي یم" صد اثبات وجود خدايافزون بر س" از ی فهرستینشان

  :مي شروع کن36 یاز اثبات شماره .  آورمینجا مين اثبات ها را در اين از ايدوج

  

ن سانحه ي از ایاما کودک.  مسافر و خدمه اش کشته شدند143رد و  سقوط کيیمايهواپ:  ناقصیبرهان نابود. 36

  .ن خدا وجود دارديبنابرا.  داشتی درصد سوختگیکه فقط س یدر حالافت، ينجات 

  

                                                 
109 . Point Counter Point 
110 . Argument form Blinding with Science 
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.  شدیپس بد م.  شدی میگري شده بود، پس امور جور دیگرياگر امور جور د:  ممکنیبرهان جهان ها. 37

  .ن خدا وجود دارديبنابرا

  

من به خدا اعتقاد .  دارم؛ دارم؛دارم! من به خدا اعتقاد دارم! من به خدا اعتقاد ندارم:  محضی اراده برهان. 38

  . پس خدا وجود دارد! دارم

  

طان ي است که شیزين درست همان چيا. ت ندارديحي به مسیداا اعتقيت دني جمعتياکثر: ی اعتقادیبرهان ب. 39

  پس خدا وجود دارد.  خواهدیم

  

ن خدا وجود يبنابرا. اکنون متوجه اشتباه اش شده است. کس کافر مرديشخص ا:  تجارب پس از مرگبرهان. 40

  .دارد

  

د که به او ي عاطفه باشین قدر بيد اي توانی مشما چطور.  داردیمخدا شما را دوست : یبرهان ارعاب عاطف. 41

 . د؟ پس خدا وجود دارديمعتقد نباش

  

  ی شناختيیبايبرهان ز
  

 بتهوون 15 ینگ کوارتت شماره ي استرگذاشتنبا  یگريت ديشخص، ی آلدوس هاکسلیه نقطه يقطه علندر رمان 

گرچه ممکن است .  کندی گرامافون وجود خدا را ثابت می بر رو(”Heiliger Dankegesang“)نور يدر آ م

 چالش شمار تعدادگر يد. ستعامه پسند ا یک دسته برهان هايانگر يد، اما نمايايبه نظر متقاعدکننده ن ین برهانيچن

بنا به (  از دستم در رفته است  "د؟ي دهیح مير را چگونه توضياما شکسپ"ل ي از قبیانه ايزه جويش ستيکم و ب یها

شتر يح بي به تشریازيت، نين معروفي به ایبرهان).  دين کنيگزي را جا الخکل آنژ ويد شوبرت، مي توانیقه تان ميسل

د، يشيانديشتر در مورد آن بيق قرار نگرفته است، و هرچه بين برهان هرگز مورد تدقيدر ااما منطق نهفته . ندارد

. ري شکسپیت هاناسون طور يهم.  اندمندشکوه آخر بتهوون یمسلمًا کوارتت ها. ديابي ی آن را در میشتر پوچيب

ستند؛ اثبات وجود يت وجود خدا ن اثبای هنرن آثاريااما . ن آثار باشکوه اندي، ا باشد و چه نباشد در کاريیچه خدا

چه گر يدد، ي موزارت را داریوقت: "ک رهبر بزرگ ارکستر گفتهيمعروف است که . ر هستنديبتهوون و شکسپ

  " د؟ي به خدا داریازين

  

  برهوتی صحرایسک هايدن برنامه که نام آن يدر ا. ا بودميتاني بريیوي رادیک برنامه ي یهمان هفته يمک بار ي

 را با يیسک هاي برهوت رها شود، چه دیک صحراي که اگر قرار باشد در د انتخاب کنديبرنامه باان هميبود، م

و، اثر باخ ي ماتسيقد از مکاشفات  ”Mache dich mein Herze rein “ من یانتخاب هااز جمله .  بردیخود م
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د ي توانیمشما هم . ب کرده ام را انتخایني دیقي موسن،يدي توانست بفهمد که چگونه من بیمصاحبه گر نم. بود

  واقعًافيکلت ي و هی داند کتی که  می، در حال ببردتلذر ي بادگی هایبلند  رمان تواند ازی چطور آدم مد کهيبپرس

  111 ؟هرگز وجود نداشته اند

  

 ی که در مورد تمام آثار دارای مصاحبه گر ذکر کنم، نکته ایدر پاسخ شگفت را هم  یگري دی توانستم نکته یم

ن ي بزرگ تریحت. اثر رافائل، صادق استبشارت  یواري دیا نقاشين يستي سیسايم کليري، گیني دیه يدرونما

 یحي ندارم که در مسیليمن دل. ن خاطر سفارش ها را قبول کننديند، و به ا شان را بگردانید زندگيهنرمندان هم با

 بودن شان یحياما مس  – آن  دوران بود ینه يگزت تنها يحي توان گفت مسی م–کل آنژ شک کنم يبودن رافائل و م

خ ير تارياگر س.  آن دوران بودی هنرین کارفرمايکران اش،  مهم تريسا به لطف ثروت بيکل. تنها از سر اتفاق بود

 یا ممکن نبود که اثري دادند، آیکل آنژ مي علوم  را به میک موزه ي سقف یگر بود، و سفارش نقاشي دیبه گونه ا

 کي مزوزوئیسمفونم ي توانیند؟ چقدر اندوهبار است که ما هرگز نميافرين بيستي سیساي کلیزي شگفت انگبه همان

م يدن محروم اي ها تکاملیوياتورف که ما از اوريحو چه . مي موزارت را بشنویجهان گسترنده  یا اپرايبتهوون 

م، چنان که همسرم يگر دنبال کني دی را از سون استداللياگر ا.  شودیاو نمخلقت ن مانع لذت بردن مان از ي اما ا–

ند؟ در آن يآفريسا بير مجبور بود آثارش را به سفارش کلي شد اگر شکسپی به من خاطرنشان کرد، چه می سردبا

ن ي همی شد؟ آثاریب مان ميو در عوض چه نص. مي شدی محروم ممکبث، و ريشاه ل، هملتصورت مسلمًا ما از 

  .ديال باشين خيز؟ به هميال انگيقدر خ

  

 يیباين زهوادارن برها ،وند دهديپبه وجود خدا  را یم هنريوجود آثار عظ  کهافت شودي ی منطقی برهانديشا

 است، اما یهي بدیوندين پي فقط فرض گرفته اند که چن آنان.ح نکرده اندي را توضوند دهندهين برهان پي ایشناخت

 يیايقيمغز موس:  از برهان ُصنع باشدیگريستدالل هم صورت دن ايد ايشا. ستي در کار نین بداهتيمسلمًا چن

ن يه تر، اي فرومایطرزد، به يا شاي. ب تر از چشم مهره داراني عجی است، حتی باورنکردنیشوبرت، معجزه ا

هنر / شعر/یقين موسي تواند چنیگر ميانسان دک يچطور :  حسادت نسبت به نوابغ باشدی از نوعینگرش ناش

  .  کار خدا باشددي پس کار با توانم؟یند که من نميآفري بيیبايز

  

  یشخص" تجارب"برهان 
ر اسکاتلند ينگ به جزاي کمپین بود، برايقًا متديسانس من، که عمي لی باهوش دوره  معقول وی از همدوره هایکي

 خود یا شبهه صدی که ب–دار شدند ي بیدي پلی از سروصداشاندر چادر او و دوست دخترش یمه شبيدر ن. رفت

 از یکين يب را فراموش نکرد، و اي مهین تجربه يدوست من هرگز ا.  بودیمنيصدا از هر نظر اهر: طان بوديش

 یت متأثر شد، و بعدها آن را براين حکاي جوان من از اذهن. ش شدن سوق دادي بود که بعدها او را به کشیاسباب

                                                 
111  .Wuthering Heightsاست  ی، که داستان عاشقانه و پرشوریسيات انگلي  ادبین رمان هاي از معروف تریکي برونته؛ یلي اثر ام 
 م.شاو  ارن] یکت[ن يف و کاتريت کلي هیت اصليان دو شخصيم
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از قضا دو نفر از . ت کردميکسفورد گرد آمده بوند روا روز اند کراون آی از جانورشناسان که در مهمانسرایجمع

 که در یمني اهریغ و فغان هاين نوع جيکه اگفت  از آنها یکي.  از خنده روده بر شدندکه پرنده شناس بودندآنها 

 شيغ هاين جي همست که به خاطري پرنده ایدن است صداي گوناگون قابل شنی هالهجهنقاط مختلف جهان به 

  .  شودیده مي نام112"طانيرغ شم"اصطالحًا 

  

 را – پوش ی آبیا باکره ايک فرشته يا ي – از خدا یريمعتقداند تصو خدا اعتقاد دارند که  بهن خاطريبه ا یاريبس

 داشته اند ین تجاربي اند که چنی مدعی نظر کسانبه. ا خدا محرمانه با آنها سخن گفته استي. ده انديبه چشم خود د

 که ی مردم، و کسانیاما در نظر باق.  وجود خداستین برهان هاي از متقاعدکننده تریکي یبرهان تجارب شخص

  . ن برهان کمتر از همه متقاعدکننده استي دارند، ای به روانشناسیمعرفت

  

 را تجربه کرده یل صورتيک في هم هستند که ی، کسانار خوبيد؟ بسيدا را تجربه کرده امًا خيد مستقيي گویشما م

 ی را میسي عی، به وضوح صدایريورکشايآدم کش ف، يتر ساتکليپ. تان جالب نباشدين برايد دانستن ايااند، اما ش

 گفت که خدا به او گفته یو بوش ميجورج دبل. او محکوم به حبس ابد شد.  کردیده که او را امر به کشتن زنان ميشن

ماران يب). ستي نی کشتار جمعیآنجا سالح ها که در ه بودکرد نیافسوس که خدا به او وح( که به عراق حمله کند 

 یما ي ؛ه شان در حال توطئه انديا علي دنیا همه ي ؛ن هستندي چاپلیا چارلي کنند که ناپلئون یمارستان فکر ميدر ت

 یجد و کشف و شهودها را ی وحني ام اماي خندین ادعاها ميما به ا.  مردم القا کنندی شان را به همه توانند رسالت

ن موارد ي با اینيتنها فرق تجارب د.  ل باورها ندارندين قبي از ایادي زیکه عده ن خاطر يشتر به ايم، بيري گینم

 که در کتاب ی به خرج نداد هنگامی مسلکیس، چندان کلبيسام هر. ان داشتن شان پرشمار انديمدعن است که يا

  :نوشت ،113مانيان ايپااش، 

  

ار ين باورها بسي ایهنگام. مي داريی نام ها دارندیادي زیه عقالني  فاقد توجی که باورهای کسانیما برا

ا ي" یروان"، "وانهيد"ن صورت معموًال ير ايم؛ در غي خوانیم" نداريد"ع باشند آن افراد را يشا

 یخي تصادف تارکين يدر ضمن، ا.  ت در جماعت استيقالنمسلمًا ع."....  شوندی مخوانده" یاالتيخ"

 شود، اما اگر ی جهان نرمال شمرده م الصدوریم بماف عاِل ما باور به خالقیمعه بوده که در جاصرف 

 اتاق خواب تان با شما ارتباط مورس برقرار ی قطرات باران بر پنجره اتد که خدا توسط ضربيفکر کن

 ستند،يوانه نيندار معموًال ديب، گرچه مردمان دين ترتيو به ا. دي شوی محسوب میمار رواني کند، بیم

  . وانه وار استي شان مطلقًا دی اصلیاما باورها

  

  .  به موضوع توهم باز خواهم گشت10در فصل 

                                                 
112 . devil bird 
113 . The End of Faith, Sam Harris 
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 از جهان یر وفادارانه ايچشمان ما تصو.  کندیک را اجرا مي ی درجه یه سازيک نرم افزار شبيمغز انسان 

 است که از ید مدليه در حال تجدوستيذهن ما پ.  دهندی ارائه نم گذرد ی از آنچه در زمان میقيلم دقيا في، خارج

 یالگوز ين شوند، و یل مي گسيیناي بی که از سلول های شده ای رمزگذاری هاضرباند يتجد: جهان خارج دارد

ک ي]. 47[ده اند ين پدي انشانگر ی به خوبی بصریتوهم ها.  استیستم عصبي خود سیپراکنش آنها برساخته 

 ی بصری دهند که داده های رخ من علتيه اک نمونه از آنهاست، بير تنها  عمده از توهم ها، که مکعب ِنِکیدسته 

ان آن دو مدل ينش مي گزی برايیچ مبنايمغز ه. ندت سازگارياز واقع یادراکبا دو مدل  کند یافت ميکه مغز در

 به م،يني بی که میريپس تصو. مي کنیگر تجربه مي ادراک دی پرا از یک ادراک بصريلذا ما مرتب ندارد، و

  . ر مختلف در نوسان استين دو تصوي کلمه، مدام بیتحت اللفظ یمعنا

  

 ی پنجره ی طاقچه یمن رو. ص چهره ها و اصوات استيژه مناسب تشخي مغز، به و دریه سازين نرم افزار شبيا

 ريتصوک ي ست که، بهيب نيم، عجين ماسک نگاه کنياز روبرو که به ا. ن گذاشته امي از انشتیکي پالستیاتاقم ماسک

با  یعني. مي کنی حاصل میبيار عجيم، ادراک بسي به آن نگاه کنولهپ از یاما جالب است که وقت.  ماندیصلب م

 که مثًال یفي کند، البته نه به طور ضعی گردد و به ما نگاه می رسد که چهره هم می، به نظر م به دور ماسکگشتن

ن ي که قبًال چنیکسان.  گرددیمواقعًآ  یماسک توخال.  گرددیزا به سمت شما مي رسد که چشمان مونالیبه نظر م

  .  شوندیده کامًال شگفت زده مين پديدن ايده اند، از دي ندیماسک

  

ده ين پدي چنی ایهر ماسک توخال.  در ساختن ماسک به کار نرفته استیچ کلکي دهد؟ هی رخ میده اين پديچرا چن

 یافت مي را دريی ما داده هایه ساز درونينرم افزار شب.  کننده است کلک در مغز ادراکیهمه .  کندیجاد مي ایا

 و ینيک بيک جفت چشم، ي جز یزيبه چ ک چهره،ي ادراک یمغز برا. ک چهره استي از وجود یکند که حاک

نرم .  دهدی کار را انجام می باقیبيتقر ین سرنخ هاي ا با داشتنندارد واز يبًا مناسب ني تقریک دهان در جاهاي

 ی چشم م به کهیزي اگر چی سازد، حتیک مدل کامًال صلب از چهره مي افتد و ی چهره به کار میه سازيافزار شب

  .  نباشدیک ماسک توخاليد جز يآ

  

 یمن نرم افزار يا.  در مغز را نشان دهمیه سازين خاطر گفتم که قدرت شگرف نرم افزار شبين داستان را به ايا

ه يشبشرفته، ين نرم افزار پي ایبرا. بسازد يی صادق نمایدرجه ن ي با باالتريی"تصورها"و " رهايتصو"تواند 

بر . ن طور استيهم هم به يیحس شنوا. م باکره مثل آب خوردن استيک مريا يک فرشته يا يک روح ي یساز

ت از م، انتقال صوي شنوی که ما را ميی در صداها،تيفيک ضبط صوت باکيکروفون به يانتقال صوت از مخالف 

 ی میداريک مدل شني هم مغز يی شنواستمي س، دريیناي بستميسمانند . ستين وفادارانه  به مغز يیاعصاب شنوا

ن سبب است يبه هم.  استيی عصب شنواید سامان داده هاي مدام در حال تجديی شنوای داده هایه يسازد، که بر پا

ن ي که طنیتُن تک یک هاي از هارمونیبيترکم، و نه ي شنویک نوت واحد ميو ترومپت را به صورت يکه غر
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 ینت دارايت ها در کالرهمان ُنک متفاوت، ي هارمونیبه سبب توازن ها.  کنندیجاد مين صوت را اي ایبرنز

د تا يم کنيتنظبا دقت  را یزر صوتي ساینتيک سياگر ". یئين"ن ي طنی، دارایند و در قره ني نمایم" یچوب"ن يطن

 ی مجزا میب ُتن هاي آنها را به صورت ترکیتا مدت کوتاهمغز جاد کند، ي ایکي یکي  مجزا رایک هايهارمون

ا هر ي یا قره ني از ترومپت ی، و از آن پس ما تنها نوت واحد" شودیوارد م"ه ساز ينکه نرم افزار شبيشنود، تا ا

 شوند، ی مغز برساخته مب درين ترتيز به همي گفتار نیصدايحروف صدادار و ب. مي شنویگر را مي دیقيآلت موس

  . شوندیو واژگان بدل م   باالمرتبه تریآواها یعنيگر، ي دیو به سطح

  

 کرد، انگار که در حال خواندن ی که نجوا می مردانه ایصدا: دميک روح را شني یک بار صداي ام، یدر کودک

.  و موقر داشتی جدینيص دهم، که طنيش را تشخيواژه ها توانستم ی م، اما نه کامًال،بًايمن تقر.  بوديیا دعايورد 

اما از تخت  .ترس برم داشته بود یده بودم، و اندکي شنیمي قدی ارواح درخانه ها یزندگ از يیمن داستان ها

 شد، و ناگهان، ی شدم، صدا بلندتر میک تر ميهرچه نزد. برخاستم و و آهسته به طرف منبع صدا حرکت کردم

باد، که . ص دهمي را تشخوت صیبودم که منشاء اصلشده ک ينون آن قدر نزداک. شد" ر و زبريز"صدا در مغزم 

سخن موقر به ه ساز مغز من آن را يجاد کرده بود که نرم افزار شبي ايید، صداي وزید به داخل مياز سوراخ کل

 ی سخنانبلکه  نامفهوم ،ی بودم، ممکن بود که نه تنها سخنیرترين پذياگر کودک تلق. ر کرده بوديمردانه تعب

 که باد ی بار آمده بودم، از سخنانیر بودم و هم مذهبين پذيو اگر هم تلق". دمي شنیم" را ی جمالتیمشخص و حت

  .  افتادمیدر شگفت م کرد یزمزمه م

  

 از پشت پنجره ی وصف نکردنیدم که با شرارتي را دیمي عظیبًا در همان سن و سال، چهره يگر، تقريک بار دي

. ا بود ي کنار دریک دهکده ي  دریمعمول یخانه ا ی پنجره ،ی که در حالت عاد یاپنجره . ستره شده ايخبه من 

فقط شکل چهره وار : ستيواقعًا چآن چهره نم يک شدم که توانستم ببينکه آن قدر نزديجلوتر رفتم تا ابا ترس و لرز 

 مغز ی آن، برساخته یطانياهرًا ش ظیمايخود چهره و س. جاد شده بودي بود که تصادفًا توسط پرده ها ایمبهم

 کردند که در دود برخاسته از برج تصورندار يمردمان د یبرخ 2001 سپتامبر 11در .  من بودیترسان کودکانه 

نترنت درج و به يا که در یعکس. ک عکسي ی هيبر پاگر ي دیخرافه ا: ده انديدطان را ي شیچهره  دوقولو یها

  . منتشر شدطور گسترده 

  

 ی نامند؛ وقتیا ميم، آن را رؤي که خوابیوقت. دي آی از پس آن بر می است که مغز بشر به خوبی کاریمدل ساز

 10چنان که در فصل .  شودی خوانده مد، توهمي زنده نمایليخل يتخ که یم، و هنگامي نامیل ميم، آن را تخيداريب

 ینند، درست انگار که واقعي بی وضوح م را بهاو  یدارند، گاه" یالي خدوست" که ی داد، کودکانمينشان خواه

م ي شوی میم، بلکه مدعي کنیرنمي خود را آنچنان که هستند تعبیاهايم، توهمات و رؤي باشیساده لوحفرد اگر . باشد

ا يم يده ايم مقدس  را دي مر–م يک باشي که، جوان، زن و کاتولیژه هنگامي و به و–ا خدا ي، یا فرشته اي، یکه روح
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ان، ي باور به وجود ارواح، فرشتگان، خدای برایل خوبين تصورات و نموده ها،  داليمسلمًا ا. ميده ايش را شنيصدا

  . ستنديسان نيا قدي

  

 پرتغال، هفتاد یماي در فات1917 دهند که به سال ینکه گزارش ميمثًال ا. تر است دشواری تصورات توده ایاما نف

دشوار ]. 49" [ديختن در آسمان کرد و بر سر جماعت فروپاشي رشروع به اشک"د يدند که خورشيهزار نفر نفر د

تر آن است که  دشواریاما حت.  را تجربه کنندی توهم واحداندح داد که چگونه هفتاد هزار نفر توانسته يبتوان توض

  و نه –اشند ما، شاهد آن بوده بيا، به جز در فاتي مردم دنینکه باقي واقعًا رخ داده باشد بدون ایزين چيم چنيريبپذ

ن رخداد ي حاصل از ای شتاب دهنده یروهاي، و نی شمسیبت بار منظومه ي مصیده باشند، بلکه نابوديفقط آن را د

 یآزمون هوشمندانه  اد ير به ي ناگزیآدم.  است حس کرده باشندی به آسمان کافی کردن هرکسب پرتایرا که برا

 کند، مگر یت نمي کفادهيک پدي بودن  اثبات معجزهی برایشهادتچ يه: "  افتدیم معجزات یوارس یوم برايد هيويد

  ."  درصدد اثبات آن است شهادت باشد کهیده ايپد  ازنکه کذب آن معجزه آساتريا

  

خ در يا تاري. ک شوندي شریا همزمان در توطئه ايفته شوند، ي که هفتاد هزار نفر همزمان فرباشد نامحتملد يشا

 آنها همزمان یا همه ي. د را کرده اند، اشتباه کرده باشديدن رقص خورشي دیر ادعان که هفتاد هزار نفيثبت ا

اما ). دهي شان انجاميیناي دربین به اختاللي اره شنوند، ويد خي وادرشان کرده تا به خورش که(باشند ده ي را دیسراب

ده، و يرون جهيهان از مدارش بن ناگيزم: و هستند کهين آلترناتيات نامحتمل محتمل تر از اين فرضيک از ايهر 

ن ين است که پرتغال ايمنظورم ا. ه شودي متوجه قضیما، کسيکه خارج از فاتآن  ی نابود شده، بی شمسیمنظومه 

  ∗.ستي هم جداافتاده نهاقدر

  

ن ياگر شما چن. ستي نیني دیده هايگر پديا ديان ي خدایشخص" تجارب "یدرباره  یشتريبه بحث باز ينواقعًا 

د ياما انتظار نداشته باش. ن تجارب صحت داشته انديد که ايد، ممکن است سفت و سخت معتقد باشي داشته ایتجارب

  . مند آن داشته باشندتوانو سازوکار  مغز از یژه اگر اندک دانشي، به ورنديه هم حرف تان را بپذيکه بق

  

  

  ب مقدسابرهان کت
ج، که عالوه بر يک برهان راي . کنندیدا ميدس به خدا اعتقاد پ شهادت کتاب مقی هيبر پا هستند که یهنوز هم کسان

 یسي که چون ع کندیاظهار م) مي شویشتر با او آشنا مي که بعدًا بیکس( دهند یس نسبت مياس لوئ. یگران، به سيد

شواهد ". داا خيا بد يوانه، يد: "ا دروغگويوانه باشد، يا ديد راست گفته باشد، يا باي شده که پسر خداست، پس یمدع

 هم موجود بود، ی اگر شواهد خوبیاما حت. ل انديقل باشد یسي عی هر گونه مقام االهیعا از مدی که حاکیخيتار

                                                 
ا و يهتل دن [  Hotel de l’Universe et du Portugal شدند به نام یم هتليس مقين همسرم در پاري والدی گرچه درست است که زمان ∗

 ]. پرتغال
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 از به ذکري تر از آن است که نروشنک احتمال چهارم، که ي.  اندی ناکافی فوق به طرز مضحکیشقوق سه گانه 

در هر حال، چنان که .  کنندی از مردم اشتباه میليخ. شده بود صادقانه دچار اشتباه یسين است که عي باشد، اداشته

  . ستي  در دست نیسيت عي بر االهی معتبریخيچ شاهد تاريگفتم، ه

  

 و در یچه کس: " بپرسند دستني از ايی متقاعدکننده اند که عادت ندارند پرسش های کسانی نوشته جات موجود برا

ن يا در آن دوران، مقصودشان از ايآ"؛ " را که نوشته اند، دانسته اند؟چگونه آنچه"؛ "نها را نوشته؟ي ایچه زمان

ا قصد ي بودند، یطرفيا آنها مشاهده گران بيآ"؛ "م؟ي کنی بود که امروزه ما برداشت میزينوشته ها همان چ

 یشگاه متألهان دانین سو، برخي از قرن نوزدهم به ایحت"  شده است؟یشان متجلي داشتند که در نوشته هایوغرض

ل ها مدتها ي انجیهمه . ستنديخ جهان رخ داده ني آنچه که واقعًا در تاری برایل منبع مطمئنيمصرانه گفته اند که اناج

ع يز از به اصطالح  وقايچ چيبًا هيرساالت ُپل، که تقراز ن طور بعد يهم نوشته شده اند، و یسيپس از مرگ ع

فصل پنج (است " یني چیجانک ها ینسل ها "ی استنساخ ها ها ویپس هر چه هست کپ. دي گوی نمیسي عیزندگ

  . خود را داشتندیني که در هر حال، قصد و غرض دیکاتبان. زالخطا نگاشته انديکه کاتبان جا) دينيرا بب

  

 یدر پظاهرًا ت اللحم است، که ي در بیسي تولد عی دلگرم کننده ی افسانه ،یني دیک مثال خوب از غرض ورزي

 ی گذشته بود، و کسیسي نوشتند، سالها از مرگ عیل ها را مي که انجیهنگام. ن توسط ِهرود رخ دادگناهايار بشتک

ح يانتظار داشتند که مس) 5:2کاح يم(م يان مطابق بشارت عهد قديهودياما .  دانست که او کجا زاده شده استینم

 از یسيروان عي کند که پیه خاطر نشان مژيوحنا به ويل ين بشارت، انجيدر پرتو ا. ت اللحم زاده شوديب رموعود د

د از يح بايا مسي گفتند، آیاما برخ. ح استين مسيگران گفتند، ايد: "شگفت زده شدندنشد ت الحم زاده ينکه او در بيا

 اهل داوودد، که ي آیت اللحم مي، و از شهر بدوودا یه ّيذرح از يا کتب مقدس نگفته اند که مسيد؟ آيايله بيجل

  "آنجاست؟

  

  

اما او را . باشدت اللحم زاده شده يدر بد يبا یسيآنان برآن شدند که ع. صله دادندي فیگري و لوقا مسئله را جور دیمت

رث، در ا در نازیسيرا واداشت تا مدت ها پس از تولد عوسف يم و ي مریمت. نجا رساندند به آیگريق دياز طر

برعکس او، . ت اللحم برسنديختند، به بي گریرود شاه مگناهان توسط هي که از کشتار بیهنگام ،بازگشت از مصر

 ی شد که آنان در لحظه چطورپس . ستندي زیرث ما در نازیسيش از تولد عيوسف پيم و يلوقا اعالم کرد که مر

حاکم ) وسينيريک(رنوس ي که سیکه در زمان دي گویت اللحم رفتند تا بشارت را تحقق بخشند؟ لوقا ميحساس به ب

 ی صادر کرد، و هرکسیاتي امور مالی ساماندهی را برای عمومی سزار آگوستوس فرمان سرشماره بود،يسور

ت ي که بداوودبه شهر "بود ولذا مجبور شد " داوود یت و شجره يب"وسف از ي. برود" به شهر خود"مجبور شد که 

لسون در يو. ِان. یکه ِا  که چنانن استيتنها مشکل ا. دي آین راه حل به نظر مناسب ميا.  بازگردد" اللحم نام دارد
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 کامًال یخيت از نظر تارين رواي اخاطر نشان کرده اند 114ت ناموثقيروان فاکس در ين الي و راب یسيعکتاب 

پس چرا الزم . سته باشديوسف زيم و يش از مريب هزار سال پيد قريباداوود، اگر وجود داشته باشد، . مهمل است

ه ن بياسته است؟ ي زی دورش هزار سال قبل در آنجا میاي برود که نیند تا به شهروسف را واداريان يبوده که روم

اکان من ي نديشا، چون کنمزوک ذکر  دوالی  خود را اهل َاشبیاتي مالی در ُفرم ها من مجبور باشمند که مای مآن

  . ديکنا گز سی و در َاشبغلبه کردام فاتح يلي که بر ویکس.  گرفتین پيکيور دو ديمرا بتوان تا سن

  

مثًال در .  کنندی توانند به طور مستقل آنها را وارسی کند که مورخان میذکر م را یعي صراحتًا وقابه عالوه، لوقا

نه به فرمان سزار آگوستوس و  ، بودی محلیسرشمارک ي اما – شد انجام یسرشمار کي وسينيريزمان حکومت ک

ح، سالها پس از مرگ يالد مسي بعد از م6 به سال یعنيام شد، ر انجي هم دیليخ یسرشمارو . ی کل امپراتوریبرا

، اما با " استی ناممکن و فاقد انسجام درونیخيداستان لوقا از نظر تار"رد که ي گیجه مين فاکس نتيال. ِهرود

  .  کندی میکاح ابراز همدلي به بشارت میاق او به وفاداري لوقا و اشتیمخمصه 

  

 از ی، مجموعه ای عالین مجله يراستار اين، وي، تام فل115یرينکواي ای ِفریله  مج2004  دسامبر یدر شماره 

ن تناقضات يخود فل. سمس بودي داستان محبوب کری کرد که نشانگر تناقضات و خلل های را جمع آوریمقاالت

]. 50 [ هستند، فهرست کردیسي تولد عیان ثبت کننده ي، که تنها حوار را و لوقای متیل هايان انجي مفراوان

مان ي، زای شرقی، از جمله ستاره یسي عی اسطوره ی اصلی دهد که چگونه تمام جنبه های نشان میلوليرابرت گ

 هستند که یاني مأخوذ از ادی همگیسيز و صعود عيم نوزاد توسط شاهان، معجزات، اعدام، رستاخيتکرباکره، 

 برآوردن ی برایل متيتما کند که یشنهاد مين پيلف. ک وجود داشته اندي خاورنزدیه يترانه و ناحيش تر در مديپ

در کسره ياست و   یهودي خوانندگان نديجهت خوشا) ت اللحميخلف داوود بودن، تولد در ب (يیحاي مسیبشارت ها

 انگشت بر نقاط حساس ی هلناني کردن بت پرستان ادیحي مسی که  برادارد لوقا قرار ینکات مورد عالقه  با تقابل

 آشکارند اما همواره یتناقضات حاصل بس. نهاده است) رهيم توسط شاهان، و غيشدن از باکره، تکرزاده (آنان 

  . ده انگاشته شده اندي نادیحيتوسط مؤمنان مس

  

 ی هرچ/  گنی که بهتون میهرچ"ن ندارند تا آنان را متقاعد کند که ي به پند جورج گرشویازيشرفته نيان پيحيمس

زها حتمًا ي کنند چی هستند که فکر می فراوانیان ساده يحياما مس".  نبودهی همون جور حتمًا/ دي خونیل ميتو انج

ق يرا گزارش دقرند و آن ي گی می جدیليقتًا خيل را حقي که انجی کسان–همان طور بوده که در کتاب مقدس نوشته 

قت ي را که حقی کتابیز الن مردم هرگيا ايآ.  کنندی خود محسوب مینيد دي بر عقایشاهد دانسته و لذا یخيتار

 ین معتقدان به صحت لغويا ايآ شوند؟ ین تناقضات آشکار نمي؟ پس چرا متوجه اکرده اند شمارند باز یمحض م

نسل چهل خلف م داوود گرفته، و لوقا ست و هشتي بخلف نسل وسف را ي ید که چگونه مت پرسنیل از خود نمياناج

                                                 
114 . The Unauthorized Version  
115 . Free Inquiry 
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 واقعًا از یسيدر هر حال، اگر ع! ستي نیشتراکم نام چيبًا هين دو تقري ایکم؟ از آن بدتر، در شجره نامه هايو 

ق باشد که ي تواند مصداق بشارت عهد عتی کند، و نمیدا نميوسف پي به اسالف یم باکره زاده شده باشد، ربطيمر

  .  داوود باشدیه ّيذرد از يح بايد مسي گویم

  

 که ی کسانیستي و چیستي کیداستان ورا آن ی عنوان فرع کهی، در کتابيیکاي آمریلي، عالم انج116منرِهبارت ا

پرفسور ِاهرمن سفر  ∗.  کندیدا مي هو رادين عهد جدق کل متيت عمياست، عدم قطعر دادند ييد را تغيعهد جد

 یادگرا به شکاکي بنیل باوري دهد، که چگونه از انجی کتاب شرح میرا در مقدمه ي گی خود را به طرزیدتيعق

نکه، همزمان  با يجالب ا. م کتب مقدس بوده استي عظیشرانه اش فهم خطاهاي که پیده، سفرل کريمحتاط م

در مرتبه (تون ي، به کالج و"دي مویلي انجیمؤسسه "ض يکا، از حضي آمریش در سلسله مراتب دانشگاه هايارتقا

ند که ي بیدر هر گام م، یلن الملي کالس باوجنستون و يتا پر) 117 گراهامیلي باالتر، اما هنوز محبوب بی اندکیا

 رود، و ما یش مين پين چنياو ا.  شودی دشوارتر مشروي خطرناک پی در مقابله با رقبایحي مسيیادگرايحفظ بن

 توان یل مي نقد انجینه يگر در زمي بخش دی آگاهیبت شکنانه  ی کتاب هااز.  کندی مضيمستفخوانندگان را هم 

نان يديچرا ب: ل سکوالريانجش تر ذکرش شد، و کتاب ي فاکس، نام برد که پنين الي رابینوشته ت ناموثق يروااز 

  .نلبراي ژاک برلی، نوشته 118رندي بگین را جديد ديبا

  

گر از يل دين انجيک دوجيان دست کم يش به طور دلبخواه، از ميافته اند، کم و بي ی که وثوق رسمیليچهار انج

ل بود ين اناجيدرباره ا]. 51[ده شده اند ي مگدالن گزی بارتلمو و مرپ،يليکودموس، فيتر، نيل توماس، پيجمله اناج

  : به خواهرزاده اش نوشتکه تامس جفرسون

  

 متون را ید همه يح بايخ مسي تواری مطالعه یبراکه م يد، فراموش کردم بگويعهد جد صحبت ازهنگام

. ه اند که شبه موثق شمرده شدیي چه آنهامان موثق دانسته وي برايیساي کلی که شورايی، چه آنهایبخوان

د با عقل خود يو عاقبت خودت با. ت دارندياني وحیه ادعاي شبه موثق هم  به قدر بقیل هايچرا که آن انج

  .يیسايجنابان کلي، نه با عقل عالی کنی وثوق شان داوریدرباره 

  

 از یت هستند که حيیاستان ها حذف شده اند که شامل دین خاطر از فهرست مراجع رسميل ها به اي انجید برخيشا

 کند که در ی نقل میسي عی از کودکيیل توماس، داستان هاي مثال، انجیبرا. تر اند خجالت آوریل رسميچهار انج

                                                 
116 . Bart Ehrman 

 که من ی کتاب که در نسخه ایعنوان اصل.  است که از آن مطمئن امین تنها قسمتين کتاب را ذکر کردم چون اي  ای من فقط عنوان فرع ∗
 است که ین همان کتابيم ايابم که بتوانم بگوي یچ نمين نسخه هيمن در ا.  باشدیم" ست؟ين کالم کيا"ندن است، وم لينيدارم، و چاپ کانت
ک يبه گمانم هر دو ". یسينقل قول نادرست از ع"عنوان آن . ده اميمن آن را ند. کو طبع کرده استي، در سانفرانسيیکايهاراپ، ناشر آمر
  کنند؟ ین طور ميران ا دانم چرا ناشیکتاب باشند، اما نم

ن ي بیتيکا، به او اهميس جمهور آمري اش با چند رئی دور و دراز  وعظش و دوستی که تورهايیکايست مشهور آمريواعظ اوانجل.  117
 م.ده بودي بخشیالملل

118 . The Secular Bible: Why Nonbelievers Must Take Religion Seriously, Jacque Berlinerblau 
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 اش را به بز ی همبازیجنسد، و مثًال با بد کنی خود سوءاستفاده ميی جادویرويک جن شرور از ني مثل یسيآنها ع

 به پدرش کمک ی چوب در نجارقطعهک يا با دراز کردن يد، ل کني به گنجشک تبد ِگل را تکهاي، . کندیل ميتبد

ل ياما دال.  کندیل توماس ذکر کرده باور نمي را که انجین معجزات مهمليچ کس چني خواهند گفت که ه∗.د کنیم

 ی افسانه این معجزات صبغه ي ایهمه .  ستين نيا کم تر از ايش تر يل چهارگانه هم بيباور به معجزات اناج

  .زگرديدارند، و وقوع شان همان قدر مشکوک است که صحت داستان شاه آرتور و دالوران م

  

ل مارک بوده يا انجي بهره گرفته اند، که ین است که از منبع مشترکيل چهارگانه حاصل اياغلب وجوه اشتراک اناج

 که بوده ی داند که آن چهار حواریس نمچ کيه. ن خلف آن استيل مارک نخستيکه انج  تر و مفقودیميقد یا اثري

اغلب آنچه . ندقات نکرده بود را مالیسيچ کدام شان شخصًا عي توان گفت که هین ميقيب به ياند، اما به ظّن قر

، چرا که تم اسيست، بلکه صرفًا تکرار مکررات عهد قدي نی صادقانه ایخيچ وجه کوشش تارينگاشته اند به ه

 توان ی میحت. م باشدي عهد قدید مطابق بشارت هاي بایسي عیلتزام تام داشتند که زندگانل نگاران اعتقاد و ايانج

 ین بحث هواداران فراوانيا. ريا خي وجود داشته است یسيا اصًال شخص عي طرح کرد که آی جدیخيک بحث تاري

 لندن و هلز استاد دانشگاِو. یِا.یپرفسور جبه  توان ی آنان می جمله  از. گرفته اندی آن را پی، اما برخندارد

  . اشاره کرد 119 وجود داشته است؟یسيا عيآ، از جمله نهين زمي در ان کتابي چندیسنده ينو

  

و مسلمًا ( د ي عهد جد، کتابیلياستادان معروف مطالعات انجعموم  احتماًال وجود داشته است، اما یسياگرچه ع

 بر وجود هرگونه یل را شاهديگر انجين دياز ا بعد ن هم  دانند، و مینم یخيق تاريرا ثبت معتبر حقا) ميقدعهد 

د که نسل ي خواهد رسیروز: " ن خود جان آدامز نوشتي به جانشانهيشگويپ تامس جفرسون.  شمارمیت نميااله

نروا ي نسل می افسانه هایدر زمره ،  شکل گرفتهک باکرهي در رحم ست و خداکه پدرش، یسي عیاسطوره ا

  . تر در خواهد آمديدر ذهن ژوپ] یستع دي صنای رومیخدا[

  

.  افکندی فراوانی غوغايیساي آن ساخته شده، در محافل کلی هيبر پا که یلمي، و فینچي داوازررمان َدن براون،  

ن يا. لم تظاهرات راه انداختندين في ایش دهنده ي نماینماهايم کردند و مقابل سيلم را تحري کردند و فیريان دليحيمس

. ل استين جهت، کامًال مانند اناجياز ا. ی و ساختگیلي تخیداستان:  استیقت از ابتدا تا انتها جعليدر حقاستان هم د

  .  مدرنیداستان ینچيراز داو هستند و ی باستانیل داستان هاين است که اناجيل ايبا اناج ینچيراز داوتنها فرق 

                                                 
 نجار است، ی به معنtekton یوناني یو اژه .  کندید مي ابراز تردیسي، در مورد نجار بودن عیسي عینامه يلسون در زندگيو. نا. ی ِا ∗

 ین مورد سوءترجمه هاي از چندیکين يا. ختهيشه ور است و هم فرهي پی ، که هم به معنnagger ی آرامی است از واژیاما ترجمه 
" باکره  "یوناني ی به واژه (almah)" زن جوان "ی از واژه یهودي یاي اشعیارد، سوءترجمه ن موين ايمشهور تر. ل استيانج

(parthenos)باکره بوده یسي مضحک شده که مارد عین افسانه يافته و منجر به اي بسط ی در ترجمه بسی لغزشین سادگيبه هم.  است 
 کند که ی احتجاج میابن وّراق به نحو خنده دار. ه باکرگان مربوط استز بي سازنده نی سوءترجمه یگر عنوان قهرمانيب ديتنها رق! است

ن ياما اگر ا. بوده است" نيت بلوريد با شفافي سفیانگورها "یسوءترجمه " باکرگان"د، ي هفتاد و دو باکره به هر مسلمان شهیدر وعده 
باکره ها، کدام "ابن وّراق، (افت؟ ي ی که نجات نمیات انتحاريگناه عملي بیافته بودند، جان چه تعداد قربانينکته را عموم امت اسالم در

 ) Free Inquiry 26:1, 2006, 45-6" باکره ها؟
119 . Did Jesus Exist? , G. A. Wells 
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  نداري دیبرهان دانشمندان برجسته 
  

    رای اعتقادین بي اعتقاد اند، اما ایت بيحين مسيخته به ديره مردمان فمطلقت ياکثر

  . شان را از دست ندهنددرآمد اند که  نگرانرا که کنند، چی میدر مالء عام مخف

  برتراند راسل

  
  
  
د؟ اگر خدا از نظر ي کنیره تصور ميره و غيله، کپلر و غيوتون، گاليشما خود را ارشد تر از ن. ندار بوديوتون دين"

ن ياخود  یانگار سست" د؟ي شوید که منکر خدا مي هستید کي کنین دانشمندان وجود داشته، شما فکر ميثال اام

د و ي افزاین فهرست مين را هم به اي نام دارویحت]  ست هايآپولوژ[ از عذرتراشان یست که برخين ی کافبرهان

  یعه پردازين شايا  ♠. پراکنندی م بستر مرگن دري او به د گروشی، درباره یمتعفن، و آشکارا کاذبعات يشامدام 

در نور  ، در دم آخرني دارو پرداخت که مطابق آنیري دلپذیافسانه " دي امیبانو"ک ي شروع شده که یاز زمان

 تکامل سراسر خطا یه ي که نظر لب به اعتراف گشود زد وید را ورق ميافتاده بر بستر کتاب عهد جد یعصرگاه

 توجه من عمدتًا معطوف به –د حدس زدن شان چندان دشوار نباشد ي که شایلي به دال–ش ن بخيدر ا. بوده است

  . شودیاد مي ینداري دی عنوان نمونه ها به از آنانکه همواره است یدانشمندان

  

ن ن قريا نکه دريتا ا.  کردندین ميچنبًا همگان يتقرقرن نوزدهم  یحوالتا .  کرده بودینداريوتون واقعًا اظهار دين

 یشتر از قرن هاين بيد کنارنهادن ی برای علمیبانين کمتر، و پشتي در مورد اظهار ديی و قضای اجتماعیفشارها

مردمان : یني دی سال ب2000مز هاوت در کتاب يچنان که ج. هم بوده اند يی استثناها از هر دو سوالبته. ش شديپ

و پس از .  دانشمندان مؤمن نبودندین هم همه يش از داروي پی دهد، حتینشان م 120 شک کردنیريمشهور با دل

 با يی پس از آشنایکل فاراده حتيم که ماي ندارد شک کنیليدل.  مؤمن مانده اند دانشمندان برجستهین هم برخيدارو

ر تحت يش معتقد به تعبي که اعضایفرقه ا.  بودی ساندمانیاو عضو فرقه .  ماندیحين همچنان مسيآثار دارو

 قرعه ی االهی از اراده اطالع یبرا و ؛ شستندی آنها را مید پاي جدیوستن اعضاي در مراسم پ؛ودندل بي انجیاللفظ

 به 1860فاراده در سال ). ن فرقه عمًال منقرض شده استيفعل گذشته را به کار برده ام، چون ا(  کردند ی میکش

 با 1867ن منتشر شد، و فاراده به سال يوداراصل انواع ن فرقه انتخاب شد، سال بعد از آن يوخ اي از شیکيعنوان 

                                                 
 از ی مسجع و مکرر است، که هر بار در هاله ايین مدعايدر واقع ا.  مرا هم به بشارت گروش در بستر مرگ  مفتخر کرده ادی حت ♠

ک ضبط ي حفظ شهرتم پس از مرگ، یاط به خرج دهم و برايد احتيد من بايشا). Steer 2003. مثال،نک( شود یب تکرار مي و فرابهام
د، ي کنید جلوه گري خواهیم؟ اگر ميچرا وقت مان را در بستر مرگ هدر ده"د ي افزایالال واردز م. صوت در بستر مرگ خود نصب کنم

 ."دي  را بهانه کنید، و خرفتي تمپلتون بهره مند شویزه يد، از جاي مناسب انجام دهن کار را در زمانيچه بهتر که ا
120 . 2000 Years of Disblief: Famous People with the Courage to Dout, James Haught 
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 ی معتقدیحي هم مسشگر،ي آزمایه پرداِز فارارده ي نظری، همتامز کالرک ماکسوليج.  درگذشتی ساندمانمذهب

د نشان ي کوشن، کهيا ُلرد کلويام تامسون، يليمثًال  و. ا، هم به هکذايتانيک قرن نوزدهم بريزي فیگر قطب هايد. بود

ن يااشتباه  یبرآورد زمان . تکامل خطاستیه يبوده و لذا نظر نی تکامل کاف رخ دادنیان بردهد که زما

آن ظرف  دانست که سوخت ی از آتش ميید را گوين فرض بود که او خورشي از ایک دان بزرگ ناشيناميترمود

 درباره یزي که چستي نین حرجيالبته بر کلو . ون ساليلي چند هزار م ظرف و نه کشد،یون سال ته ميليچند ده م

ن، ي جورج دارونوبت به، 1903 به سال يیايتانينکه، در نشست انجمن بريجالب ا.  دانستی نمی هسته ای انرژی

ه و لرد ي پدرش را توجیه ينظر، ی کوریوم توسط ماري به کشف رادد تا با اتکاين، رسير چارلز دارون پسيدوم

  .  شان سازدين را که هنوز زنده بود پريکلو

  

به . ستندي شود ،اما هنوز چندان نادر نی کنند کمتر می مینداري که اظهار دیستم شمار دانشمندان بزرگي قرن بدر

 احتجاج 1 که در فصل چنان. اندنداري کلمه دیني انشتیندار متأخر، تنها به معناين دانشمندان ديگمان من اغلب ا

 دانشمندان بلندمرتبه هستند که ین حال، برخيبا ا. است" یرندايد "یسوءاستفاده از معنا، آنانندار خواندن يدکردم، 

 ی مینداري که اظهار ديیايتانيان دانشمندان معاصر بريدر م. ندار اندي و تمام و کمال کلمه صادقانه دی سنتیبه معنا

زه ي جایرنده ا بيهر سه . نگ هورنيکاک، استانارد و پولکيپ: دي آی همه جا اسم شان با هم م کهکنند، سه نفر هستند

که  یدوستانه ا ی و عمومی خصوصی بحث هایدر پ. ن انجمن هستندي ایئت امنايا عضو هي تمپلتون بوده اند، ی

رت ام از اعتقادشان به ي متعجب نشده ام، بلکه حیهاني کیوجود قانونگذاربا هر سه شان داشته ام، از باورشان به 

  . اي قضایش گناهان و باقي بخشاز،ي،  رستاخیعني بوده است، یحين مسيات ديجزئ

  

 ی شاخه ینز، سرپرست پروژه يس کالي مثال فرانسی شود، برایافت مي ی مشابهیاالت متحده هم نمونه هايدر ا

ن گروه از دانشمندان به خاطر تحفه بودن شان ياا، يتاني اما در آنجا هم مانند بر♣.ی ژنوم انسانی پروژه يیکايآمر

 یبرا، 1996در سال .  شوندیواقع م ی دانشگاهیرت همکاران شان در جامعه ي شوند و محل  حیمطرح م

ن ي ایبرا.  کردمیه مي ته کي ژنت علمیان گذار نابغه ي جورج ِمنِدل، بنی درباره یمستند ی سی بیون بيزيتلو

، مصاحبه یم انسان ژنویوژه  پریان گذار نابغه يم واتسون، بنيج با دوستم جي کمبر ِکِلِر دریمي قدی در باغبرنامه

ست و در آن زمان ي زی بود؛ اما در قرن نوزدهم میني آگوستن، و راهبي دالبته خود ِمنِدل مرِد.  انجام دادمیا

 راهب ،ِمندل یبرا. رديش گي اش پیقات علميام تحق انجی توانست برای بود که مندل مین راهيراهب شدن آسان تر

ا امروزه دانشمندان يدم که آيدر آن مصاحبه از واتسون پرس.  بود یقاتي از بورس تحقیشدن معادل برخوردار

 ی شرمنده می شوم، و کمی مواجه میکي با یگهگدار. چ کسيعمًال ه"او پاسخ داد .  شناسدی را میاريبسندار يد

  ."ردي شمردن بپذیصرف وح را به یزي چی کنم که کسید، باور نمي دانی، چون، م]خنده[شوم 

  

                                                 
 .گ ِونتر استيراعلم، ک) نيديو ب( برجسته " يیايدزد در" اشتباه نشود، که سرپرست آن ی ژنوم انسانیررسمي غی با پروژه  ♣
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ج را لغو يل در کمبريت خود در کالج چرچيک، عضوي کل انقالب ژنتیمکار واتسون در بناک، هيس کريفرانس

در مصاحبه ام با . بسازد)  وقفیمتولک يبه درخواست  ( ی کوچکیسايم گرفته بود که کليکرد چون آن کالج تصم

 ین و علم نمين داي می از مردم تعارضیاريک، بسيکرو ن نکته را مطرح کردم که، برخالف او يواتسون، من ا

واتسون فورًا .  اموری مقصود غائین درباره ي امور است و دی چگونگی کنند که علم درباره یابند، چون ادعا مي

 یم. ميما صرفًا حاصل تکامل هست.  داشته باشدیمقصودچ ي کنم که بودن ما هیخوب، من فکر نم: " پاسخ داد

  اما '.دي داریار غمباري بسی، پس حتمًا زندگ نداردیود ما مقصودد وجي کنی من، اگر فکر میخدا'د، ييد بگويتوان

  . مي نوش جان کردیري نهار دلپذ همو بعد."  را دارمیريمن انتظار نهار دلپذ

  

 یصدا توان یم دارد، و آشکارا آنها یچارگي از بندار مدرن نشانيافتن دانشمندان دي ی عذرتراشان برایتالش ها

 از ی فهرستی ارائه یدا کنم که مدعي که توانستم پیتيتنها وب سا. ديگ را شني ته دشان بهريپوِک خوردن کفگ

زه ي جایان چند صد برنده يبود، فقط  توانسته بود نام شش نفر را از م"  نوبلیزه ي جای برنده یحيدانشمندان مس"

 یکيه اند؛ و دست کم در مورد  نوبل نبردیزه ين شش نفر، چهار نفر اصًال جايمعلوم شد که از ا.  نوبل ذکر کندی

 تر که توسط منظمک پژوهش ي.  رودیسا مي به کلی مراسم اجتماعی است که تنها براینيديشان مطمئن ام که، ب

 نوبل یزه يافت جايات به دريا ادبي که در علم ی کسانینيديزان بيم دهد ینشان م" انجام شده، یهاالهمت ين بيبنجام

  ].52." [ت جامعه شان، قابل توجه استيکل جمعاس با يمفتخر شده اند در ق

  

 که  دهدیم به چاپ رساند، نشان 1998چر در سال ي معتبر نیثام انجام دادند و مجله ي که الرسون و ویپژوهش

 ی ملی آکادمت دريبه عضو برجسته محسوب شده اند که ی که نزد همکاران شان به قدر کافیان دانشمندانيازم

 شخص يیتنها هفت درصد به خدا) ايتاني علوم بریت در انجمن پادشاهيمعادل عضو ( شوندرفتهيکا پذي آمرعلوم

 ینداري دآماربًا درست برعکس ي تقريیخداي به ب دانشمندان برجستهار آشکاريل بسين تمايا]. 53[وار باور داشتند 

دانشمندان . اور دارند بیعي موجود فراطبی درصد به قسم90ش از يکاست، که در آن بي آمریت جامعه يدر کل

مانند دانشمندان برجسته، . رندي گیف قرار مين طي ایانه ي علوم نبوده اند ، در می ملیربرجسته، که عضو آکادميغ

ن درست يا.   درصد است40نسبت شان حدود  کمتر و ت اند، اما قّلت شانيدر اقلنداران مؤمن يده هم ن گرويدر ا

 انيدر م ینداريندار باشند، و نسبت ديان دييکاي کمتر از عموم آمريیکاين آمرمطابق انتظار من بود که دانشمندا

ان و ييکاي عموم آمرینداريان ديان توجه است، تعارض حاد ميآنچه شا.  باشد کمترن دانشمندان از همهيبرجسته تر

  ]. 54[است آن  ی نخبگان روشنفکريیخدايب

  

 ِسفر یپاسخ ها [Answers in Genesisان، يت گرات خلقين وب ساي تراست که مطرح تعجب ی جایاندک

ن ي در دیبينکه ممکن است عي بر ای کند، البته نه به عنوان شاهدیام را ذکر مثي، پژوهش الرسن و و]شيدايپ

ن ي اند تکامل با دی که مدعی کسانهي عل و،یان عذرتراشان مذهبي  می در جدال داخلیباشد، بلکه به عنوان اسلحه ا
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، با مسرت "خداستي علوم تا بن استخوان بی ملیآکادم" تحت عنوان یت در مطلبين وب سايا. سازگار است

  : کندیرا نقل مچر ينر يثام به سردبي الرسن و  وی نامه یريجه گيپاراگراف نت

  

مشوق آموزش تکامل در  منتشر کرد که  ی ا علوم جزوهی ملیآکادممان، يافته هاي ین جمع بنديدر ح

 یان خلقت گرايحي مسی و برخی علمیان جامعه ي که سبب تنش میست، موضوع ایمدارس عموم

ا عدم وجود خدا يعلم در قبال وجود " بخشد که ینان مين جزوه به خوانندگان اطميا. ستکا بوده ايآمر

 ی آکادمیار برجسته ي بسی از اعضایاريبس: "دي گوی م،یس آکادمي رئ بروس آلبرتز،."طرف استيب

." ست شناس هم هستنديشان زي هایليو خ ندارند، و به تکامل هم باور دارند،ي هم دیليهستند که خ

  . دهدی را نشان من مطلبي ما خالف اپژوهش

  

ل ي ِنويیمکتب تکامل گرا" که در بخش یليبه دال]  علومی ملیس آکادميرئ[ کند که آلبرتز یآدم احساس م

 يیسودا" شيداي ِسفر پیپاسخ ها"اما . اتخاذ کرده باشدرا " نوما"وضع ) ديني را بب2فصل (ذکر کردم " نيچمبرل

  . بس متفاوت دارد

  

وزلند، هندوستان، يا، ني مشترک المنافع، از جمله کانادا، استرالیز کشورهايو ن(ا يتاني بر علومیانجمن پادشاه

ن کتاب به ي که ایني در ح.استاالت متحده، ي علوم ای ملیمعادل آکادم) رهيقا و غي زبان آفریسيپاکستان، بخش انگل

 درباره یرات در حال نگارش پژوهش مشابهيکل استيزابت کورنول و مايال. کارانم،  آر شود، همیچاپ سپرده م

 لطف  آنان رسد، امای بعدًا به چاپ مقيتحقن ي ایلي تفصجيانت.  علوم هستندی انجمن پادشاهی اعضاینيد دي عقای

 ی طبقه بندی برایآنان روش استاندارد. نجا ذکر کنمي شان را در ایج مقدماتيه نتاکرده اند و به من اجازه داده اند ک

ل داشته يمي که آدرس ای عضو انجمن پادشاه1074 یهمه از .  استیکرتياس ليه مقيد به کار برده اند که شبيعقا

ن نوع ي ایبرا یبآمار خوکه ( درصد پاسخ داده اند 23شده است و  ینظرسنج ) اعضات غالب ياکثر یعني(اند 

 شخص وار اعتقاد دارم يیمن به خدا: " طرح شده است، مثًالی مختلفی گزاره های نظرسنجني ادر). پژوهش است

 ی می را دارد و درموردشان داوربزه ها گناهان و حسابود،  شنیدعاها را مکه به امور افراد بشر عالقمند است، 

سه يمقا. اختصاص دادند) موافقت قاطع (7تا ) مخالفت قاطع ( 1ن يب یازين گزاره ها امتيک از اي هر یبرا" .کند

 یاسيثام مقي دشوار است، چرا که الرسن و ویثام اندکيق الرسن و ويق با تحقين تحقيج حاصل از ايم نتاي مستقی

 یضامانند اع. کسان استي هر دو پژوهش یک از گزاره ها وضع کرده بودند، اما روند کلي هر ی برایازيسه امت

 درصد قاطعانه 3.3تنها . خدا هستندي ب همی انجمن پادشاهی از اعضایت قاطعياکثرکا، ي علوم آمریانجمن مل

 درصد کامًال 78.8 که یدرحال).  داده بودند7از ين گزاره امتي به ایعني( شخص وار بودند يیموافق وجود خدا

 به 7ا ي 6از ي که امتميف کني تعریرا کس" مؤمن"اگر ).  داده بودند1از ي به آن امتیعني(ن گزاره بودند يمخالف ا

 نفر مؤمن 12ن و تنها يدي ب213ن گزاره بدهند، ي به ا2ا ي 1از ي که امتیرا کسان" نيديب" فوق بدهند و یگزاره 

افتند که يز دريرات نيل، کورنول و استي و آرگیت هاالهميز مالحظات بيثام، و نيق الرسن و ويمانند تحق. بودند
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 یشتر، و باقيات بي دانستن جزئیبرا. دارند يیخدايبه بش يگراک دانان يزيشتر از في بی کمی حتست شناسانيز

  ]. 56[د ي شود مراجعه کنی منتشر می خودشان که به زودیق، لطفًا به مقاله ين تحقيج جالب توجه اينتا

 

ت ي در کليیخداي بدر دست است کههم  یا شواهدي، آمي که بگذری و انجمن پادشاهی ملی از دانشمندان آکادماما

، یلي و سطح تحصینداريان دي می رابطه ی؟ درباره باشدفراوان تر ل کرده ترها و باهوش ترها ي نزد تحصجامعه

چگونه کل ِشِمر، در کتابش يما.  انجام گرفته استقين تحقيچند) وي کیآ (یب هوشيضر و ینداري دیا رابطه ي

 دهد که خود او و همکارش ی را شرح می گسترده ا، پژوهش121 در عصر علم خدایجستجو: مي آوریمان ميا

 کشف پژوهش،ن يج اين نتاياز جالب تر. ان انجام داده اندييکاي آمری بر روی به صورت کتره ایفرانک سالوو

ل کرده تر بودند، احتمال يتحصهرچه افراد مورد آزمون (الت بود ي و تحصینداريدان يم معکوس یرابطه 

. اشت معکوس دی رابطه یاسيسم سيبراليبا ل) ًايقو( و ی با عالئق علمیندارين ديهمچن).  شان کمتر بودیاردنيد

 ی شگفت اشني والدینداري فرد با دینداريدم ي مستقیهمان طور که رابطه ، ندستيب نيج عجين نتايک از ايچ يه

افته اند که از هر دوازده يعه قرار داده اند، درا را مورد مطاليتاني بری که جامعه یجامعه شناسان. زدي انگیبرنم

  .  گذاردین اش را کنار مي والدیني دیک نفر باورهايتنها  يیايتانيبر

  

ن ي سنجند، و به همی می مختلفیوه هايد، پژوهشگران مختلف امور را به شيد انتظار داشته باشي توانیچنان که م

ست که توسط آن پژوهشگر تمام يوه اي ش122ليَاَبرتحل.  شودیج پژوهش ها دشوار ميم نتاي مستقیسه يخاطر مقا

 گرفته ی واحدیجه ي را که نتی کند و تعداد مقاالتی میک موضوع را بررسي ی چاپ شد درباره یمقاالت پژوهش

 ی که من درموضوع رابطه یقيتنها َاَبرتحق.  کندیسه ميگر گرفته اند مقاي دیجي که نتای شمارد، و با تعدادیاند م

 123 ِمنسایمجله  در 2002 توسط پاول ِبل انجام شده و در سال  شناسمی میب هوشي و ضرینداري دیابطه ر

 در ین مجله شامل مقاالتيست که ايب ني باالست، و عجیب هوشي ضری ِمنسا انجمن افراد دارا(منتشر شده است 

 43از : "رد کهي گیجه مين نتيچنِبل ]. 57) [ن انجمن شده اندي ای باشد که سبب گرد آمدن اعضایمورد امور

الت انجام گرفته، همه يا سطح تحصي\ و هوش وینيان باور دي می رابطه ین سو درباره ي به ا1927 که از یقيتحق

الت فرد باالتر باشد، يا تحصي هرچه هوش یعني. افته اندين دو يان اي معکوس می رابطه ابه جز چهار مورد

  ." کمتر است او"اعتقادات "ا داشتن هر نوعي یندارياحتمال د

  

 یخوب است پژوهش ها.  داردی کمترتيخصوصقات مشمول در آن يک از تحقيل همواره از هر يک َاَبرتحلي

گر ي دی نخبگان، مانند اعضای گروه های درباره یشريز مطالعات بيرد، و نينه صورت گين زمي در ایگريد

ره انجام يوتو، کاسموس و غيلد، کيم مانند نوبل، کرافورد، ف مهیا نشان هايز ي، و برندگان جوای ملی هایآکادم

                                                 
121 . How We Believe: The Search for God in an Age of Science, Michael Shermer 
 
 
122 . mega- analysis 
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ن يقات موجود اي معقول تحقیجه يک نتي.  هم باشديین داده هاي شامل چنن کتابي ای آتیش هايرايدوارم ويام. رديگ

   نوبت بهیوقتدست کم ، ینداري دی برجسته ی  الگوهایدر ارائه   عقل به خرج دهند وینياست که عذرتراشان د

  .  سروصدا راه اندازند  کمتر از آنچه عادت شان است، رسدیدانشمندان م

  

  

  قمارباز پاسکال
 وجود خدا اندک باشد، ی روید که هرقدر هم بخت شرط بنديشي اندی، میدان بزرگ فرانسوياضيِبِلز پاسکال، ر

تان اعتقادد، چون اگر يه باش داشتاعتقادبهتر است به خدا .   افزون تر است هماز آن اشتباه حدس زدن یمه يجر

گر، اگر ي دیاز سو.  کندیجاد نمي ایچ تفاوتيد هي، و اگر برخطا باش شودیب تان مي نصیسعادت ابددرست باشد 

 تان یاعتقاد ی که اگر بیدر حال. دي شوی مید،  دچار عذاب ابديد و از قضا برخطا باشيه باشاعتقاد نداشتبه خدا 

  . دي داشته باشاعتقادبه خدا .  تأمل نداردی جایطين شراي در چنیريم گيتصم.  کندی نمجادي ایچ تفاوتيدرست باشد ه

  

ک يمثل آن را د يست که شما بتواني نیزيداشتن چا باور ياعتقاد . ب استي بس غرین برهان نکته اياما، در ا

 توانم یمن م. رميم بگي درباره اش تصمیست که من بتوانم به طور ارادي نیزيدست کم، چ.  ديکناست اتخاذ يس

رم که دست بر يم بگي توانم تصمیا مي را زمزمه کنم، یرم که ورديم بگيا تصميسا بروم، يرم که به کليم بگيتصم

قتًا يم ها حقين تصميک از ايچ ياما ه.  آن را قبول دارمی بخورم که کلمه به کلمه سوگندل بگذارم و ي انجیرو

ن يدر او . باشد به خدا یقالباعتقاد   تواند برهانیپاسکال تنها مارباز قم.  شودی من به خدا نماعتقادموجب 

داگالس .  صدورنباشدیا عالم بمافيان همه دان يد از نوع خداي اعتقاد به او هستی که مدعيیبهتر است خداصورت 

ا ي اعتقاد  کهردي گی را به سخره م چرندیده ين ايا یک ِجنتلي دی جهانی کارآگاهیمؤسسه آدامز در داستان 

 به نام  راهب ین داستان، ما با روبوتيدر ا. ديکن یري گميتصم درباره اش دي توانی م است که شمایزيباورداشتن چ

باور کردن را  " عمل توانیدن آن مي در کار است و با خريی ابزار صرفه جویم که نوعي شوی آشنا میبرق

 است يیزهايقادر به باور کردن چ" شود که یه ميسبب توصن ين روبوب به ايادولوکس مدل ". تان انجام دهديبرا

  ".  کنندی هم باور نمیتيک سيکه مردم سالت ِل

  

 ینکته م؟ چه يباشمعتقد د به او ي خشنود کردن خدا، بایم که برايريده را بپذين اي اید به راحتي، چرا باحالدر هر 

ا ي پاداش دهد؟ زينا تواضع را ي، ی، بخشندگیانست که خدا مهربين قدر محتمل نيا همي در باور هست؟  آیخاص

 صانع ايآبداند؟  لتيفضن يواالتررا قت ي حقی صادقانه ی باشد که جستجویم اگر خدا دانشمنديصداقت؟  چه کن

رد و خود را در محضر يدند اگر بميدانشمند باشد تا صداقت را بر صدر نشاند؟ از برتراند راسل پرسد يباحتمًا عالم 

 یفقدان شواهد کاف: "راسل پاسخ داد.  دهدی میجواب چه ی چرا به من اعتقاد نداشت و خدا از او بپرسد کهد،ابيخدا ب

                                                                                                                                                  
123 . Mensa Magazine 
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 یرانه يت دلي شکاکید برايا خدا نبايآ).  استی جاودانین پاسخيمن غالبًا گفته ام که ا ("ی کافا، فقدان شواهديخدا

 راسل که یرانه ي دلیم از صلح طلبيبگذر (؟قائل شود پاسکال  احترام  ی زبونانه یش از شرط بندي بیراسل بس

ه است، اما يل به کدام رويم خدا متماي دانین که نميو با ا).   شدن اش شدی موجب زندانیدر خالل جنگ اول جهان

 ی ورایچ دانشياربازش ه کند که قمیپاسکال ادعا نم . ميبدانن نکته را يد ايقمارباز پاسکال با شکست دادن یبرا

 شيب)   اعتقاد صادقانهیا حتي(اقت فاقد صدو  یاعتقاد قالب یبراکه خدا د يبندشرط د ي توانیما يآ. داردن ی بندشرط

  ؟ قائل استت صادقانه ارج ياز شکاک

  

باشد و ] اني کنعانی باستانیخدا[د، َبعل ي شوی که پس از مرگ تان با آن مواجه ميید که خدايباز هم فرض کن

 ی شرط بندیست که پاسکال به جايا بهتر نيآ. هوه باشدي اش یميب قدي رقیبه همان حسودد که بعل هم يفرض کن

 توان ی که میانيا با توجه به شمار فراوان خداي نکند؟ آی شرط بنديیچ خداي هی خاص، اصًال رویک خداي یرو

 ین را به شوخن برهايد پاسکال ايد؟ شاشو یل نمي پاسکال زای کرد، کل منطق شرط بندیشان شرط بنديرو

 پرسش و ی، مثًال در جلسه ده امي را دیکساناما .  کنمی رد میمطرح کرده باشد، همان طور که من آن را به شوخ

  ین ارائه ي دانند، و همید باور به وجود خدا ميبرهان قمارباز پاسکال را مؤجدًا ، که یک سخنرانيپاسخ پس از 

  .  کندیه ميجتونجا  را ين برهان در ايا از یطرح مختصر

  

 یبخت  اندکم که واقعًايريد بپذيمطرح کرد؟ فرض کن قمارباز پاسکال ضدبرهان یا توان گونه یا نميسرانجام، آ

 سرشارتر و ید از زندگي خدا شرط ببندن نبودی توان گفت که اگر بر روین حال، ميبا ا. هست که خدا موجود باشد

 عبادت یتان را برايد وقت گرانبهايد مجبوري وجود خدا شرط ببندید، اما اگر بر روي شوی برخوردار میرتريدلپذ

رم ، ي گی نمینجا پرسش را پيدر ا. ديره تلف کنيدن و مردن به خاطرش و غي کردن به درگاهش، جنگیاو، قربان

 ی سخن میني دالتزامبت بار اعتقاد و يج مصي نتایم و درباره ي رسی که به فصل بعد میاما خوب است هنگام

  .  ن نکته را در نظر داشته باشدي ا خواننده م،ييگو

  

  یسِي بایبرهان ها
ن يرًا استفان آنوي که اخاست 124یسِي اثبات وجود خدا شده، برهان بای که برايین تالش هايب تري کنم غریفکر م

 و کم ارج نيف تري، که ضع را ن برهانيد داشتم که ايابتدا تردمن . ش نهاده استيپ 125احتمال وجود خدادر کتاب 

 به خود ی فراوانی توجه رسانه ا2003ن پس از انتشار به سال ياما کتاب آنو. من برهان نزد قدما است، ذکر کنيرت

 داشتم، چون همان طور که در ی با مقاصد او همدلیمن قدر. گرد هم آورد را ینيي تبیه هاي رویبرخو جلب کرد، 

ن يهمچن.  باشدی می قابل بررس است که دست کم اصوًالیعلم یه يک فرضيوجود خدا گفتم، معتقدم که   2فصل 

  . ن رقم احتمال وجود خدا کامًال سرگرم کننده استيين جهت تعيشوت وار آنويتالش دون ک

                                                 
124 . Bayesian Argument 
125 . The Probability of God, Stephen Unwin 



 

www.secularismforiran.com 

88

  

 ناشر ی نشانگان کتاب بعدی، همه  کندی را ثابت میقت غائيحق که یا ساده یمحاسبه  یعني،  کتابیعنوان فرع

 یراهنما "ین کتاب را نوعيبهتر است ا.  شودیافت نمين ي در متن آنویماد متکبرانه ان اعتيرا دارد، چرا که چن

. هي مای بی موردیک بررسي  ی براسِيبار گنِگ ي مقادیه يقضاعمال    ازی مثالیعنيم، يمحسوب کن" یکاربرد

 یشواهد را مرتب م بازرس .  را مثال بزندیک قاتل فرضي  توانستین معادًال ميآنوس ِي بایه يح قضي توضیبرا

ن يبا ا. مي به او نسبت دهیت احتماالتّيک کمين ظّن را با يا. کاک داردي تپانچه نشان از خانم پیاثر انگشت رو. کند

کاک را يپس احتمال مظنون بودن خانم پ. ن خانم داردي مقصر جلوه دادن ای برایزه ايحال، پرفسور پلوم هم  انگ

 دور به دقت ی، هفتاد درصد احتمال دارد که تپانچه از فاصله یاس قضائطبق نظر کارشن. مي کاهش دهیقدر

 ه احتمال ظّن مان بی برایپس مقدار. ده استي دی است که آموزش نظامین نشانگر مظنوني اوک شده باشد، يشل

مان از  ین عددي پس تخم♣ قتل داشته استیزه را براين انگيشترين بيجناب گرياما عال. ميکلنل موستارد نسبت ده

م اسکارلت ن خای تواند موی می ژاکت قربانی رويی بلند طالیاما آن مو. ميش دهيت او را افزاياحتمال مظنون

 یريجه گي کند، و او را به نتیان ميو در ذهن بازرس غليش سوبژکتي از احتماالت کم و بیبيترک.  آخریو ال... باشد

ن يا.  کندی به او کمک ميی نهایريجه گيس در نتِي بایه ين است که قضياما فرض بر ا.  کشاندی گوناگون میها

ن يتخم، که  استيی نهایدن به حکمي گوناگون و رسینيب احتماالت تخمي ترکی برایاضي ریه موتوريقض

ن يا.   باشدی ورود ارقامی تواند به درستیهم  فقط م يین نهاي تخمی درستالبته.  خاص خود را داردی کّمیاحتماالت

.  شودی میر از آن ناشيناگزبه  است که يیدهاي، با تمام ترد اندوي سوبژکتیمعموًال در معرض داور ها یورود

ن از ي و در مورد مثال آنو–نجا هم برقرار است ي در ا∗)یري گیل مي، آشغال تحویآشغال بده (GIGOاصل 

  .  استیميار مالي بسیواژه " برقرار است"احتمال وجود خدا، 

  

 را بر یسي  استنتاج باپرچم ب،ي رقی احتماالتیوه هاي در مقابل ش است کهسک يت ريريدک مشاور مي نيآنو

، یدن آزموین نمونه يم تري عظیافتن قاتل، بلکه درباره يس را، نه در مورد ِي بایه ياو کاربرد قض. افراشته است

 ابتدا به وجود و یعني کند، یز منان کامل آغاين است که با عدم اطميروش او ا.  کندیکه وجود خدا باشد، اعمال م

ممکن است به مسئله رد که ي گیسپس او شش فکت را در نظر م.  دهدی درصد نسبت م50ت يعدم وجود خدا کم

 خوراند تا یس مي بایه ين شش رقم را به موتور قضي دهد و ای نسبت می عددیبيک ضريمربوط باشند، و به هر 

 يیت هاي داده شده، کمبيشش ضر) باز تکرار کنم( است که نجيمشکل ا.  دهدیرون مي بین موتور چه رقميند ايبب

 به خود یه شکل عددي قض حلی باشند، که براین مياستفان آنو خود ی شخصیستند، بلکه داوري شده نیرياندازه گ

  :ن قرارندين شش فکت از ايا. گرفته اند

  

                                                 
ا، ي، استرال) استیکه محل ابداع  باز( ا يتاني است که در بر)کلودو( تخته ی رویهاي بازی در برخیتين نام شخصيجناب گري عال♣
ن يکا نام اينکه در آمريجالب ا.  شودین نام شناخته مي به همی شمالیکاي زبان به جز آمریسي انگلیگر کشورهايوزلند، هند و دين

 ه از چه قرار است؟ يقض. افته استير يين تغي گریت به آقايشخص
∗ Garbage in, Garbage Out 
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  .مير داري از خی ما درکیهمه  .1

 ).نين، صدام حسير، استالتليه(  کنند ی شرمیمردم کارها .2

 ). ها، طوفان هایزلزله ها، سونام(  کند ی شر میعت کارهايطب .3

 ). کنمیش ميداي کنم و دوباره پیدم را گم ميمن کل( رخ دهند ید معجزات کوچکيشا .4

 ). زنده شده باشد پس از مرگ یسيممکن است ع(  رخ دهند ید معجزات بزرگيشا .5

 . دارندینيمردم تجارب د .6

  

 کند ی ماند، بعد سخت تقال می، بعد عقب مزند یجلو م، که در آن خدا یسي بای پر سروصدایک مسابقه ي پس از 

ن، ي آنوین هاي شود، به لطف تخمی که از آن آغاز کرده برسد، سرانجام خدا موفق می درصد50تا به حد نصاب  

ن يسپس آنو). چيبه نظر من که ه(دارد  ین مسابقه چه ارزشيابماند که  ،حال. ابدي درصد احتمال وجود دست 67به 

ق ي دارد تا با تزری برمیبيست، پس گام عجياد ني زی درصد وجود به قدر کاف67 یسِيرد که احتمال باي گیم ميتصم

، اما او واقعا ه استي شبیشوخ به  کارنيا.   درصد برساند95نگ کند و به ين احتمال را دوپي، ا"مانيا "یفور

 یهيچ توجي کند، اما در واقع هیه مير را توجين مقاديم که او چطور اي توانستم بگوی مکاش.  کندین کار را ميًهم

 را که اتفاقًا آدم ینداري که دانشمندان دیبار هنگامک ي.  امدهيهات را شنترن يگر هم اي دیمن در جا. ستيدر کار ن

 بر یچ شاهدين که هيرش ايبا وجود پذ کنند،ه ي گرفتم تا باورشان به خدا را توجی هم بودند به چالش می باهوشیها

" مانيا"ن باور را ي است که اليدلن ياما به هم. ستي نیچ شاهديقبول دارم که ه: " گفتندیست، باز ميوجود خدا ن

   ). یا شرمندگي کردند، نه با پوزش یان مي بطلبکارانه یر را با اعتقادي اخین جمله يوا(  خوانند یم

  

" اثبات" پنج یک از باقيچ ي و نه ه شود،ی نه برهان ُصنع را شامل م،ني آنویش گزاره شگفت آنکه، فهرست ش

ک ي یآنها حت: ن برهان ها نداردي به ایچ  عالقه اياو ه.  رای شناختی گوناگون هستیناس را، و نه برهان هايآکوئ

ک احتماالت دان ي کند و مثل ین برهان را مطرح مياو ا. ندي افزاینم وجود خدا را  احتمالین عددينمه هم تخم

 رد برهان ٌصنع با یل او براين بخش اثرش ارزنده است، هرچند دلي کنم ایفکر م.  شماردیخوب، همه را عبث م

، همان  دهدی میسيول شان را به داالن بااذن دخجًا يتدر که او  هميیاما به نظرم برهان ها.  ل من فرق دارديدل

 که یبيرا کند، با ضیو وضع ميق سوبژکتين به طري که آنویبين است که ضرايمقصودم فقط ا. ف هستنديقدر ضع

ن فکت که ين، اي؟ به نظر آنوت دارندي اهمی کیبراو ي سوبژکتی های داورباآلخره،.  کنم فرق دارندیمن وضع م

د يکت بان في فهمم چرا ای که من اصًال نمی وجود خداست، درحالیم  کامًال حامي داری و بدی از خوبیما حس

حس  از یبرخوردارم که  دهی کتاب نشان م7 و 6 یفصل ها  در.ر دهديي تغما ران مان در قبال خدا يموضع نخست

.  داشته باشدیعي فراطبیتي با وجود االهی آشکار ارتباط ی و بدیکه خوبست ي نی معتبریليچ دلي ه،ی و بدیخوب

ا عدم يز در صورت وجود ي نیخوب هوون، حس ما ازک کوارتت بتي مان در لذت بردن از يیدرست مانند توانا

  .  ماندیدست نخورده م ن طوري هموجود خدا
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احتمال خالف  به شدت ین لرزه و سونامي مثل زمیعي طبیايژه بالي به و ون وجود شريگر، به نظر آنوي دیاز سو

. استن ناراحت  از متألهایاري با نظر بس همنوا امامن با  متفاوتني آنوین مورد، داوريدر ا. وجود خدا هستند

کتاب مرجع . دي ربایخواب  را از چشم متألهان م)  وجود شرقبال  در یت االهي مشیتبرئه  یعني (126"یدادباور"

 یم" ی سنتیراد به خداباورين ايتوانمندتر" شر را ی است، مسئله یار معتبري، که مرجع بس127 آکسفوردیفلسفه 

ست، بلکه فقط ي خدا نیه يفرضف يتعر جزء یخوب.  خوب استیک خدايوجود راد فقط متوجه ين اياما ا. خواند

  .  که به آن الصاق کرده اند مطلوب استیمه يک ضمي

  

ز آنچه که صادق است و آنچه که دوست دارند صادق باشد، دچار يي از سلک متألهان غالبًا در تمیمسلمًا کسان

 دارد، حل و فصل باور  یعي هوش فراطبیوجود نوعر که به شرفته تيک مؤمن پي یاما برا.  مضمن هستندیناتوان

 صفحه  که در هر يی مثل خدا– د ي فرض کن بدنهادخدا را ستيفقط کاف.  آب خوردن استی شر، به سادگیمسئله 

طان يد، و او را شي اختراع کنی جداگانه ید، خداي را دوست نداريین خدايا اگر چني.  خرامدیمم  ياز عهد قد

د که خدا نسبت به رنج بشر يا  فرض کني. ديد در جهان بشمارو خوب را عامل رنج موجیو نبرد او با خداد، يبنام

 مهم تر از مصائب يی دغدغه ها کهديريبگ را فرض يی خدا–شرفته تر يک راه حل پي به عنوان –ا ي.  اعتناستیب

 در بپردازد تاد ي داند که بشر بای ميیبهان رنج را يست، اما اي اعتنا نی که به رنج بشر بيیا خداي.  داردیبشر

  .  نزد متألهان داردیدارانين بهانه ها خريک از ايهر . برخوردار باشد آزاد یاز اراده  جهان منظم و قانونمند

  

در (از فرض احتمال صفر   شر مرای مسئله ن را تکرار کنم، نهي آنویسين بايل، اگر قرار بود من تمرين داليبه ا

چ ين نکته بحث کنم، چون هي خواهم بر سر ایاما نم. یقمالحظات اخال داد و نه یتکان م)  درصد50 نيمورد آنو

  .ن و چه نظر خودميابم، چه نظر آنوي ی نمید شخصيعقامجادله برسر  در یجاذبه ا

  

ه بن برهان يا.  استیبرهان نامحتمل  ندارد، هم ی شخصی به داوریبستگو ، است ی تریار قوي بس کهیبرهان

 ی خداباوریکرانه  به دور از ی حرکت دهد، و بسی درصد50 ی گری ما را از الادرد توانیم یريطرز چشمگ

ن ين بار به ايتاکنون چند.  نظر من بکشاندمورد يیخداي بیکرانه  ی به سویبسو  از مؤمنان، یاريد نظر بسمور

 خدا را ساخته یچه کس: "  خالصه کرد کهن پرسش آشناي توان در این برهان را ميکل ا. برهان اشاره کرده ام

 تواند ی طراح نمیک خدايفرض . ن پرسش را نزد خود کشف کرده انديشمند اي از مردم اندیاريبس" است؟

 ید خودش به قدر کافي کند بای را طراحیزي که بتواند چيی خداراين کند زيي را تب در جهانافتهي سازمان یدگيچيپ

 تواند ما ینمخود  کشاند که ی می خدا ما را به دور باطل.استن يي تبی قسم خود محتاجیه به نوبن ياده باشد که يچيپ

 ی نمثابت عدم وجود خدا را یث فنين برهان، گرچه ازحيچنان که در فصل بعد نشان خواهم داد، ا. را از آن برهاند

  . ار نامحتمل استيار بسيقتًا بسي کند که وجود او حقیکند، اما معلوم م

                                                 
126 . Theodicy 
127 . Oxford Companion to Philosophy 
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  4 فصل
  

  ستي نيین خدايقيب به يچرا به احتمال قر
  
  

همچون جادوگران در . شرفت علم هراسانندياز پ... ، کاهنان یني دیدر تمام فرقه ها
  . تابندیزش عمارت مکرشان را برنمي سحر، بشارت دهندگان ریعه يطل

  تامس جفرسون
  
  

  ی غائ747نگ يبوئ
  

ز مانند برهان ي نیان، برهان نامحتمليخداي از بیاريبه نظر بس.  استی وجود خدا، برهان استواریبرهان نامحتمل

قتًا استوار ي حقیبرهان نامحتمل.  و مجاب کننده استین برهان بر وجود خداست،  قويمألوف ُصنع، که محبوب تر

 ان شود،ي بین برهان به درستياگر ا.  البته درست خالف نظر مطلوب خداباوران–ر استيو به نظر من پاسخ ناپذ

 128ی غائ747نگ يش بوئي عدم وجود خدا را گشاین اثبات احتماالتيمن ا. ندارد کند خدا وجود یبًا  اثبات ميتقر

 . ده امينام

 

د که ي را تصور کنی 747نگ يبوئ:   کندیل مطرح مي گرفته شده است که ِفِرد هویل جالبين برهان  از تمثي نام ا

ک او، يل باشد، اما همکار نزديل از خود هوين تمثيا ايستم که آينمن مطمئن .  افتاده استیک انبار اوراقيدر 

 یريد احتمال شکل گي گویل ميهو]. 58[ معتبر است ید، و ظاهرًا نقلي گوین طور مينگ، ايکراماسيچاندرا و

 بوزد، و از بخت خوش، یک انبار اوراقي بر یست که تندبادين نيش از احتمال اين بي زمی کره یات بر رويح

ل را در مورد تکامل بدن جانداران ين تمثيگران ايبعدها د.  بدل کند747نگ يک بوئي داخل انبار را به یضه هاقرا

ا يک اسب يجاد يا. ار نامحتمل باشدي بسیک رخداد تصادفي رسد که تکامل هم یبه نظر م. ده به کار بردنديچيپ

ک يجاد يد است که  اينده اش، همان قدر بعل دهي تشکی اجزای کردن تصادفی، با قاطیقيا شترمرغ حقيزنبور 

 ی و البته فقط مقبول کسان–ان است ين برهان محبوب خلقت گرايخالصه، ا. ی اوراقی از قراضه ها747نگ يبوئ

 یه اي نظریعي کند انتخاب طبی که فکر می کسانیعني.  را نداندیعي تکامل توسط انتخاب طبی افتد که الفبایم

  .  باشدی تصادف می متعارفی، درست برخالف معنایعي انتخاب طبیال آنکه معناح.  تصادف استیدرباره 

  

                                                 
128  . the Ultimate Boeing 747 gambit 
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است ي سیکسان است، و اگر هم  به مقتضاي، همواره یان از برهان نامحتملي سوءبرداشت خلقت گرای کلیوه يش

ان يت گراخلق.  کندیجاد نمين سوءبرداشت اي در ای بپوشد فرق♣"نش هوشمندانهيآفر "ی بالماسکه یروز، جامه 

ک مولکول ي از یزي تواند هر چیده، اما ميچي پیک اندامه يا يک جاندار است يا ي که غالبًا – را یده ايهمواره پد

 یگاه. ندي ستای کنند و مینش ميجاد آن را حمل بر آفري ایرند و نامحتملي گی در نظر م–هان باشد يگرفته تا خود ک

ار ي اطالعات، به عنوان معی محتوای تخصصیه بر معنايرند و با تکيگ ی اطالعات بهره میه يهم از واژگان نظر

 یسم  چگونه ميني پرسند که دارویآنان م.  طلبندیست ها را به چالش ميني،  دارو"یريارزش غافلگ"ا ي ینامحتمل

 یماان شعار نخ ني هم خلقت گرایگاه.  کنندین ميي زنده را تبین تمام اطالعات موجود در ماده يتواند تکو

 کنند که از کاه، کوه یست ها را متهم ميني و دارو– وجود ندارد ینهار مجان:  کنند کهیاقتصاددانان را تکرار م

 ی، تنها راه حل شناخته شده یني دارویعين فصل نشان خواهم داد، انتخاب طبيدر واقع، همان طور در ا. ساخته اند

 یه يفرض در اصل،. ر استين معما پاسخ ناپذي ایعيتخاب طببدون ان. ن معماست که اطالعات از کجا آمده انديا

اما . ه هم خر را دارد و هم خرما راين فرضيخدا در ا. رون بکشد،ي بیزيچ، چي کوشد از هیوجود خداست که م

ز دست يدتر باشد، طراح آن نيد بعيح دهيد وجودش را توضي خواهی که میزيم که هرچه احتمال وجود چيتوجه کن

  .  استی غائ747نگ يخدا بوئ. ه همان استبعاد باشدد بيکم با

  

را مترادف " یجاد تصادفيا" ها یلياما خ.  توانند حاصل تصادف باشندیده نميچيد امور پي گوی میبرهان نامحتمل

. رندي گینش مي را نشانگر آفریست که نامحتملي نی شگفتیپس جا.  کنندیف ميتعر" جاد بدون خالق هدفمنديا"با 

و گرچه . ن نگرش تا چه حد خطاستي ایست شناختي دهد که از لحاظ احتمال زی نشان میني دارویعيطبانتخاب 

 ی اصلیطه ي حی مربوط نباشد، اما ورا– یهان شناسي مثًال ک–جان يمًا به جهان بيسم مستقينيممکن است دارو

  . دي افزای ما را می، هم آگاهیست شناسي زیعنيخود، 

  

 نش،يو آفريم که تنها آلترناتيري پذین فرض سهل انگارانه را دربست نميم، ايسم داشته باشيني از دارویاگر فهم ژرف

 یلسوفانين هم فيش از دارويپ. مينده باشي فزایدگيچي پِیجي مراحل تدریم که در جستجوي آموزیتصادف است؛ و م

 ی برایويست، اما آنان آلترناتيآن نده شدن ي آفریات، ضرورتًا به معناي حیده بودند که نامحتمليوم فهميمانند ه

قبًال در دام . مينش شکاک باشي آفریده يقًا در برابر هر ايد عمي ما باین، همگيپس از دارو.  شناختندینش نميآفر

. مين دام  حذر کنيم از افتادن مجدد در اي توانی مان را چنان افزوده که مین آگاهياما دارو. مينش افتاده ايتوهم آفر

  . شدیاب مي مان کامی همگیاو در آگاه ساز کاش یا

  

  فزا ایک آگاهي به سان یعيانتخاب طب
ن يفکر کن که اآلن آنجا در زم: " دي گوی دلتنِگ وطن با خود می، فضانوردیليتخ-ی علميی فضاینه يک سفيدر 

 ناآگاهانه در ذهن ،ی شمالیم کره يسم نيد، چرا که شونين گفته نشويد شما فورًا متوجه اشکال ايشا!" بهار است

                                                 
 .   ارزان خوانده اندی در لباس پلوخوريینش هوشمندانه را، به طعنه ، خلقت گراي آفر ♣



 

www.secularismforiran.com 

93

ن يف اي توصی برای مناسبیواژه " ناآگاهانه. " رسوب کرده استی شمالیمکره يرساکنان ني غیساکنان و حت

د ين بخري زمی از کره ید نقشه اي توانیوزلند ميا و نيدر استرال. دي آینجا به کار مي در ايی افزایآگاه. وضع است

ن نقشه ها ياگر ا. ستي فروش نقشه نیرکانه برايک زيرين فقط تدبيا.  آن قرار گرفته استیکه قطب جنوب در باال

هر روز که بچه .  افزا باشندی توانند آگاهیم چقدر مياوزي بی شمالیمکره ي درس مان در نیوار کالس هايرا به د

 بر یارچ انحصي دلبخواه است که هيیايک جهت جغرافي" شمال" آورند که ینند به خاطر مي بین نقشه را ميها ا

ن نکته را يآنها به خانه خواهند رفت و ا. بندهي افزاست و هم فری کودکان هم آگاهی براین نقشه ايچن. ندارد" باال"

ن است که ي ای آموزگارین مهارت هاي از بزرگ تریکي و در ضمن، –. ف خواهند کردين شان تعري والدیبرا

  .را شگفت زده کندن اش يد که با آن بتواند والدياد بدهي به کودک یزيچ

  

،  ]خيتار" [History "یاگر بجا.  افزودنديی افزای قدرت آگاهی مرا درباره یست ها آگاهيفمن

ن همان يا.  نداردhisر مذکر ي به ضمیچ ربطيه" history"در " his"، مضحک است، چون "Herstory"مييبگو

 در واشنگتن به یک کارمند دولتي، 1999م، در سال ي واژگان احمقانه است که بشنویشه شناسيقدر از لحاظ ر

 ین نژادين واژه را مصداق توهيشغل اش را از دست داد، چون ا] مانهيلئ" [niggardly "یخاطر استعمال واژه 

 یدگاهي  دherstroyم، يند، و از خنده دست برداري مان فرو نشی فلسفیه ين که شقشقي هم129.محسوب کردند

   130. [...] هستندی ايی افزاین آگاهي خط مقدم آشکار چنیتير جنسيضما. دهد یخ را نشان ميگرگونه به تاريد

  
ز ي نیعيوه را در مورد انتخاب طبين شي خواهم همی را نشان داده است، و من ميی افزایسم به ما قدرت آگاهينيفم

د که ي افزایز مينه نين زمي ما را در ای کند، بلکه آگاهین مييات را تبيت حي نه تنها کلیعيانتخاب طب. اعمال کنم

ت يچ هداينکه هين کند، بدون اييات را تبي ساده تر حیده از شکل هايچي پیجاد اندامه هاي تواند ایچگونه علم م

نه يو در زم.  شودیگر راهبر مي دیطه هاي حی ما را به سویعيفهم کامل از انتخاب طب. ردي را فرض بگیهدفمند

ش يپ. دي افزایفته بود، مين را فريش از دارويست شناسان پي که زی کاذبیاوهيگر، و شک ما را به آلترناتي دیها

د، ي نمایمده شده يآفرن يا چشم عقاب که چني توانست حدس بزند که مثًال بال سنجاقک ی مین، چه کسياز دارو

   باشد؟ یعي اما کامًال طبیرتصادفي غی از علت های طوالنیک تواليقتًا محصول يبتواند حق

  

" کاليراد "ی او بر واژه – دارد یت جالب و بامزه يکال حکاي راديیخدايآدامز از گروش خودش به بداگالس 

. سم استيني دارويی افزایت آدامز نشانگر توان آگاهيحکا. ک ها اشتباه گرفته نشودي کند تا با اگنوستید ميتأک

 ین است که گروش آدامز به واسطه يعذر من ا.  من نکندین نقل قول را حمل بر خودخواهيدوارم خواننده ايام

 ین کتاب را به خاطره ي مرا واداشت تا ا–چ کس نوشته نشده بودند ي که به قصد گرواندن ه– سابق من یکتاب ها

                                                 
 م.اه استي کاکاسی، به معناnigger یه واژه يچون شب.  129
ن يا. ت انسان هاستي است که منظور کليیدر جاها و یسي در واژگان انگل  مذکریر و نام هاي پاراگراف بحث کاربرد ضمایدنباله .  130

شتر و تالش ي بیتي با حساسیسير در زبان انگلين است که امروزه کاربرد ضماينز اي  کالم داوکیخالصه .  چند جمله در ترجمه حذف شد
 م .ردي گی صورت میتي جنسی طرفی حفظ بی برایشتريب
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 از یچاپ شد، روزنامه نگار 131 شکیقزل آال با آدامز که پس از مرگ او در کتاب یدر مصاحبه ا. م کنمياو تقد

  :دي افزایک شده و سپس مي دهد که چگونه اگنوستیآدامز ابتدا شرح م. شده استخدا ي پرسد که چگونه بیاو م

 

 یجه ايچ نتي دانستم که جلوتر روم، پس به هیاما واقعًا آن قدر نم. و فکر کردم، فکر کردم و فکر کردم

  شناختم که مثًالی را نميی مدل های وجود خدا شک داشتم اما به قدر کافیده ي به ایليمن خ. دمينرس

به . اما به راه خودم ادامه دادم. ح دهندي خود توضیز را در جاين کنند و همه چييهان  را تبيات و کيح

مخصوصًا .  آشنا شدمی تکاملیست شناسي ام ناگهان با زی سالگی سیحوال. مطالعه و تفکر ادامه دادم

 یفکر م(واندم، ناگهان نز را که خيچارد داوکي رینوشته نا يژن خودخواه و ساعت ساز ناب یکتاب ها

دم که ي رسیبه مفهوم.  خود قرار گرفتیز سرجايهمه چ) ژن خودخواه ین خواندن دوباره يکنم در ح

ن ي که ایرتيح.  بردی راه میره کننده ايت و خينهاي بیدگيچيعتًا به پيره کننده اش، طبي خیبه رغم سادگ

. رت کنمين حي مردم به دیاحترام احمقانه م، از يجاد کرد موجب شد تا، صادقانه بگوينگرش در من ا

  ] 59. [ از جهل را گرفتیرت ناشي  حی جای از فهم، به زودیرت ناشيح

  

 ی علمی افزاین  آگاهيا.  به من نداردیچ ربطيد، هي گوی که آدامز از آن سخن میره کننده اي خیالبته مفهوم سادگ

ن، يتو باهوش تر. ريادت به خيداگالس، .  استیعيب تکامل توسط انتخاب طین درباره ي دارویه ي، نظریغائ

 ین کتاب مي کاش ایا. ی من بودیده ين، و احتماًال تنها گروين، بلندقدترين، بذله گوتريش ترين، آزادانديبامزه تر

  . ی هر چند نه آن قدر که تو مرا خنداند–توانست تو را بخنداند 

  

ده ين ايا: " ماستیده هاين اي تریمي از قدیکيشود که تکامل برخالف  یادآور ميل ِدِنت،  ي علم، دانیلسوِف دانايف

 یه ي رو به زوال را نظریه ين نظريمن ا. م الزم استيز باهوش عظيک چيز ساده، يک چيجاد ي ایکه برا

د ک نعل اسب، نعلبنيد که يني بیهرگز نم. زه ساز را بسازديزه، نيک نيد که يني بیشما هرگز نم.  ناممینش ميآفر

ن ي را چنی بشریشه ين به انديآنچه که کمک دارو] 60. " [ک کوزه، کوزه گر بسازديد که يني بیهرگز نم. بسازد

ن خالف ي را کشف کرد که چنیندين است که او امکان فرآي به او داده، ايی افزاین توان آگاهي ساخته، و چنیانقالب

  .  نمودیعادت م

  

.  آور استی شگفتيی افزاین آگاهياز به ايزان ني هم میست شناسي جز زيی رشته های نزد دانشمندان برجسته یحت

 و اشتباهات 747نگ ي بوئی بود، اما سوءتفاهم اش درباره یهان شناس برجسته ايک دان و کيزيل، فيِفِرد هو

ازمند  ين دهند که او ی  بداند، نشان می را قالب132کسيآرکائپترل يد فسينکه کوشي، مانند ایست شناسيگرش در زيد

.  شناختی را میعي، او انتخاب طبیبه گمانم، در سطح روشنفکر.  بوده استیعي اش از انتخاب طبیش آگاهيافزا

                                                 
131 . The Salmon of Doubt 

132  .Archaeopteryxم.  شودیک پرنده شمرده مي که متعلق به ی شناخته شده ایل جانورين فسي نخست 
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 آن یتا بتواند قدرت واقع .سانده شود، در آن غوطه بزند، و شنا کندي خیعياما چه بسا الزم بود تا ابتدا در انتخاب طب

  .ابديرا در

  

 کند و یران مي ما را حیل از اخترشناسيدانش خود ِفِرد هو. ندي افزای متفاوت مینه ا ما را به گویگر آگاهيعلوم د

 ی زندگانی را که در طی نشاند تا نقش کوچکی کلمه باد نخوت مان فرو می و چه تحت اللفظی استعاریچه به معنا

.  ميستيش ني بیهاني انفجار ک از غباری خردیم که ذره هاياد داشته باشي تا به –م يابيم درست دري کنیفا ميمان ا

ک گونه، چقدر يک فرد و چه به عنوان يات ما، چه به عنوان ي حیخچه ي آورد که تاریادمان مي به ین شناسيزم

ن يکاش زم: " ِشکوه کند که1851ن را آگاه کرد و او را واداشت تا به سال ين دانش جان راسکيا. کوتاه است

ن کوبش آن يل طني انجیه يدر پس هر آ! ب شاني مهی اما امان از پتک ها. گذاشتندیشناسان مرا به حال خود م

ست، ي نی شگفتین جاي البته ا– آورد ین بال را بر سر حس ما از زمان ميز هميتکامل ن."  شنومیپتک ها را م

، اثر یعيژه انتخاب طبي، و به وینياما تکامل دارو.  کندی عمل مین شناختياس زمان زميچون تکامل هم  در مق

طه ي آموزد که در حید و به ما مي زداینش را مي توهم آفریست شناسي زیطه يه در حين نظريا.  هم داردیگريد

به گمانم مقصود  لئونارد . مينش مشکوک باشي آفریه يز در قبال هر نوع فرضي نیهان شناسيک و کيزي فی

هان يک:  بندمیک نکته شرط مي یستم ،اما رويمن مورخ علم ن: "ن نکته بوده که گفتهيکدان هم هميزيند فيساسک

 ی هستی براینييان شان، تبينيشي پیآنها برخالف همه .   شودین و واالس آغاز ميقتًا با داروي مدرن حقیشناس

 نهادند که نه تنها ین و واالس استاندارديدارو...  کند ی می را کًال منتفیعيارائه دادند که وجود کارگزاران فراطب

چ ي که هیگريکدانان ديزي فیاز جمله ] 61." [ز معتبر استي نیهان شناسي کی، بلکه برایت شناسسي زیبرا

ا علم خدا يآکتور اسِتنگر را نام برد که خواندن کتاب او را با عنوان ي توان ویستند، مي نيی افزاین آگاهيازمند چنين

، که اثر 134 خلقتینيبازبنز، به نام يتر اتکيب پز کتاي کنم، و نیه ميًا توصيقو)  استیپاسخ منف( 133افته است؟يرا 

  .  استی علمی نثر شاعرانه ینه يمحبوب من در زم

  

ن سان افزوده نشده، بلکه ظاهرًا از انتخاب ي شان به ای در شگفت بوده ام که نه تنها آگاهیمن همواره از خداباوران

، یعيافته اند که تکامل توسط انتخاب طبيآنان در. شمرده اند"  خلقتیق االهيطر" به وجد آمده اند و آن را یعيطب

تر يپ.  کندیست خدا کارياصًال الزم ن. ات استي سرشار از حیجاد جهاني ای برایزه ايار ساده و پاکيق بسيطر

 ی رساند که خدایانه ميخداي بیجه ين نتي کند و به ای را دنبال مین خط فکري که ذکر شد، ایز، در کتابياتکن

 یخدا.  شودیات، متقبل زحمت هرچه کمتري انباشتن جهان از حی خواهد برای است که میتنبل یمفروض، خدا

 است به يی خدا– dues otiosus:  تنبل تر استی روشنگران قرن هجدهمیستي دئی از خداینز حتيتنبل اتک

د ي تنبل بایه خدا را کیزان کارينز مياتک.  دهي فاید، و بيال، عاطل، زاي خی کلمه راحت طلب، بی واقعیمعنا

ست که به خودش زحمت وجود ي الزم نیخدا حت:  رسدیچ مينکه سرانجام به هي کاهد تا ایانجام دهد گام به گام م

                                                 
133 . Has Science Found God?, Victor Stenger 
134 . Creation Revisited, Peter Atkins 
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 یفکر نم: "  گفتی آورم که می آلن را به خاطر می  وودی هوشمندانه ینجا، به وضوح نکته يدر ا. داشتن بدهد

د يين است که بگوي توان گفت ای که درباره او میزين چياما بدتر. شد بای در کار باشد، موجود شّريیکنم اگر خدا

  ." کاره استيک موجود بياو اصوًال 

  

  

  ی فرونکاستنیدگيچيپ
، ی، ساختار سلولیآناتوم.  توان کردین و واالس حل کردند اغراق نمي که دارویدر مورد عظمت مسئله ا

 ین نمونه هايرترياما چشمگ.  تکامل اندیه ي از کاربرد نظريی زنده مثال های اندامه های و رفتار همه یميوشيب

ک کتاب يم را از ينکه من هم مثال هايطرفه ا.  کنندی ذکر م–ل واضح ي به دال–ده نما را مؤلفان خلقت گرا يآفر

 و 136لي انجیده باني، توسط  برج د135د؟ينجا رسيات چگونه به ايحن کتاب، با عنوان يا. ان وام گرفته اميخلقت گرا

 است یون نسخه و به شانزده زبان چاپ شده، و البته کتاب محبوبيليازده مي بدون نام مؤلف در 137انجمن تراکت

م يده براي نطلبیه ايکخواهان از سراسر جهان به عنوان  هديون نسخه را نيليازده ميب به شش تا از آن يچون قر

  . فرستاده اند

  

 است به نام سبد ُگل یشرح اسفنج:  ميع را باز کنيرالتوزيف و کثن اثر مجهول المؤلي از ای تصادفیک صفحه ي

ده مثل يچيک اسفنج پي که به یهنگام: "دي گوید َاِتنبورو که ميوي از ِسر دین به  نقل قولي، البته مز)اياوپلکِتل(ُزهره 

انه دست به ي مخفیپکروسکويمستقل م-ون ها سلول ِشبهيليچگونه م.  ماندیران ميد، عقل تان حيسبد گل زهره بنگر

 بدون یده بانيسندگان برج دينو." مي دانیجاد کرده اند؟ ما نمي را ايیبايف و زين کلم ظريدست هم داده اند و چن

 حاصل بخت و ین طراحيد است ايبع. مي دانیز را ميک چياما . "  کنندیل مين قصه را تکمي درنگ ایلحظه ا

ک مورد کامًال اتفاق نظر ين يدر ا. ستيصل بخت و تصادف ن حایطراح. ندي گویدرست هم م." تصادف باشد

 در مورد یه اي است که هر نظری اصلیا، مسئله اي مثل اسکلت اوپلکتليیده هايجاد پدي ایاستبعاد احتماالت. ميدار

دف ده حاصل تصاينکه آن پديشتر باشد، بخت اي بیده اي پدیهرچه استبعاد احتماالت.  ح دهديد آن را توضيات بايح

ا ي استبعاد ی کنند راه حل معماین است که فکر مياما اشتباه آنان ا. ن استي استبعاد همیمعنا: باشد کمتر است

با توجه به .  استیعيا انتخاب طبيا تصادف و ينش، ين مسئله آفري که راه حل ایدر حال. ا  تصادفينش است و يآفر

ست شناس يچ زيست، و هين استبعاد ني ایم، تصادف جوابگوي زنده شاهدی که در اندامه های استبعادیزان بااليم

 یاما فعًال م. ستي نیک راه حل واقعينش هم يد، فرض آفريم ديچنان که بعدًا خواه.  ندارديین ادعاي هم چنیعاقل

نکه چگونه از تصادف يا: ک مسئله را حل کنديد يات، باي حیه درباره ين مطلب را دنبال کنم که هر نظريخواهم ا

  . زديگرب
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 که یدرخت. مي رسیم) وميگانتيا ندرون ژيسکوئ( از درخت غول یغيده بان، به شرح بليگر در کتاب دي دیبا تورق

ک قرن از يش از ي بی است که فقط اندکی نهال–ک اصله از آن را در باغم دارم ي دوست دارم  چون یليمن خ

ستاده در يف، ايانسان نح: " مي خوانیده بان ميرکتاب دد.  ه استين درخت ناحين حال بلندتري گذرد، با ایعمرش م

 توان باور یا ميآ. ره شودين درخت خي خاموش به عظمت شاخسار ایرتي تواند در حیا، تنها مي سکوئیکنار تنه 

د که تنها ي پنداریباز هم، اگر م" نش نبوده باشد؟ي آفری خرد ثمره یم الجثه از دانه اين غول عظيجاد ايکرد که ا

 را که یو واقعينجا هم مؤلفان آلترناتياما در ا.  توان باور کردید نه، نمييد بگوينش، تصادف است، بايو آفريلترناتآ

  .  خواهند آن را ذکر کنندینکه نميا اي فهمند، ین سبب که آن را نميا به اي.  کنندی باشد حذف میعيهمانا انتخاب طب

  

ن يدر ا.  کنندی کسب میند فتوسنتز انرژيم الجثه، با فرآي تا چنار عظزنقش گرفتهي ریانه ياهان، از رازي گیهمه 

 مختلف يیايميفتوسنتز مستلزم حدود هفتاد واکنش ش'ست شناس، يک زي یبه گفته : "دي گویده بان ميمورد هم د

با، آرام، ي زيیاکارخانه ه. عت خوانده اندي طبی' کارخانه ها'اهان سبز را يگ' .قتًا معجزه آساستيده حقين پديا. است

جاد شده ي این طور تصادفين کارخانه ها هميا ايآ.  جهانیه کننده ي آب و تغذیه کننده يژن ساز، تصفيزه، اکسيپاک

 ی نميیگر ما را به جاي پشت مثال دیست؛ اما تکرار مثالي نینه، باور کردن"  است؟ین حرف باور کردنيا اياند؟ آ

د هستند؛ ي بعی چنان از نظر احتماالتیعي طبیده هاي پدیبرخ. کسان استيان همواره يخلقت گرا" منطق. "رساند

و يم که تنها آلترناتياگر فکر کن.  به وجود آمده باشندیز اند که امکان ندارد تصادفيبا و شگفت انگيده، زيچيچنان پ

ز ي منطق مغلوط  ننيو پاسخ علم به ا. دگار باشديک آفريد کار يم که کار، باييد بگوينش است بايتصادف، آفر

نش يقت، آفريدر حق.  استیعيانتخاب طب و بهتر،يآلترنات. ستيو تصادف نينش، تنها آلترناتيآفر. کسان استيهمواره 

 کوشد ی است که می کشد که غامض تر از آنیش مي را پینش مسئله ايست، چرا که خود آفريو نيک آلترناتياصًال 

 ی استبعاد احتماالتیک راه حل مسئله يچ ينش، هيه است؟ تصادف و آفردي آفریدگار را چه کسيخود آفر: حل کند

ن تنها راه حل يا.  استیعي، انتخاب طبیراه حل واقع.  دور زدن مسئلهیگري خود مسئله است و دیکيرا يستند، زين

ا که توان ز هست چرين راه حل نه تنها  کارآمد است، بلکه شکوهمند نيا.  است که تاکنون مطرح شده استیکارآمد

  . داردیره کننده ايخ

  

 مانند؟ ی در گل مینش و تصادف از ابتدا پاي استبعاد است، اما آفری راه حل مناسب مسئله یعياما چرا انتخاب طب

 ی کوچک تر فرو می استبعاد را به اجزای است که مسئله 138یند انباشتيک فرآي یعين است که انتخاب طبيپاسخ ا

 ی که هر کدام اندکی متعددی رخدادهایوقت.  نامحتمل اند، اما استبعاد ندارندیاندکن اجزا يک از ايهر . شکند

گر تصادف ي شود، چنان که دیار مستبعد ميار بسين انباشت بسيک سلسله انباشته شوند، حاصل اينامحتمل اند  در 

.  ن انباشت استي ايیهاان فقط متوجه محصول ني و ماللت بار خلقت گرایبرهان تکرار. ستين آن نيي تبیارايرا 
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 انگارد، کامًال از فهم مطلب فرو یکضرب ميگانه و يک رخداد ي را ین استبعاد آمارياز آنجا که خلقت گرا تکو

  . ابدي یرا در نمانباشت او قدرت .   ماندیم

  

ک طرف آن يد که ي را تصور کنیکوه. ان کرده امي بیلين نکته را با  تمثي، من ا139 محالیصعود به قله در کتاب 

در .  داردیميب مالين کوه، تا قله شيگر اي است که صعود از آن ناممکن است، اما طرف دی عمودیواره يک دي

 مهمل را که اندامه ین انگاره يا.  تاژک دار نشسته استیا باکتريده مانند چشم يچي  پیک اندامه ين کوه،  ي ایقله 

ه به يبرعکس، تکامل شب. ميه کنين کوه  تشبي ایواره يبه صعود از دم ي توانی شده اند، میدگيچي پیکباره دارايها 

! ین سادگيبه هم: ديماي پی از دامنه تا قله میم را به آراميب مالين شيتکامل، ا. گر کوه استي دیصعود از جبهه 

 چرا فهم آن د کهي نمایب ميواره،  آن قدر ساده است که عجيم  باشد نه از ديب ماليد از شين اصل که صعود بايا

وتون ي نannus mirabilisتا آن دوران، سه قرن از . د و آن را کشف کردين سر رسيد تا داروين قدر طول کشيا

  .  نمودین ميوتون، ظاهرًا، سترگ تر از کشف دارويگذشته بود، گرچه دستاورد ن

  

ل گاوصندوق ي کنند، تمثیکر م در جانداران ذیدگيچيجاد پيح استبعاد فراوان اي توضی که برایگريج ديل رايتمث

 رمز ی تواند آن قدر خوش شانس باشد که اتفاقًا شماره یک دزد بانک مي، یبه لحاظ نظر. رمزدار بانک است

افتن رمز آن در همان ي شده که استبعاد ی طراحیاما در عمل، قفل گاوصندوق بانک طور. ابديگاوصندوق را ب

 شده  باشد، به یک قفل رمز بد طراحيد که يحاال تصور کن. ل استيو ِفِرد ه747نگ يجاد بوئيحدود استبعاد ا

 دزد ی انتخابیک از رقم هاي هر ید که وقتيمثًال فرض کن.  دهدی به دزد می کوچکیجًا سرنخ هاي که تدریطور

ن حالت دزد يدر ا. افتديرون بيک سکه بي صدا کند، و ینگيک شود، دِر گاوصندوق جريبه رقم درست نزد

  .  گرددیب با کوله بار پول به خانه برمي عنقرخوشبخت

  

 کنند که انتخاب یرند همواره فرض مي را به نفع خود به کار گی کوشند برهان نامحتملی که میانيخلقت گرا

مطابق . است" ی فرونکاستنیدگيچيپ"،  "چيا هيهمه  "یگر مغالطه يک نام دي. چ استيا هي همه ی، مسئله یستيز

اما . ستيد ني مفیانه ايچ حالت ميانگار که ه.  پردیا نمي پرد یا ميند؛ بال ي بیا نميند ي بیا مي ن مغالطه،  چشميا

. ن انتظار را دارديقًا همي تکامل هم دقیه ي و نظر–ار اند يانه بسي مین حالت هايدر عمل ا.  ن کامًال اشتباه استيا

ب ي مهیواره يرها را جز ديان تمام مسيه خلقت گرا کید، درحاليماي پیم کوه محال را ميب مالي،  شیات واقعيح

  .رندي گیده ميشان ناديش رويپ

  

 یاختصاص داد، و منصفانه م" شيراي هبوط با پیه يمشکالت نظر"را به منشاء انواع ک فصل کامل از ين يدارو

 کرده و یني بشي را که تاکنون مطرح شده پيیرادهاين فصل مختصر، تک تک به اصطالح ايتوان گفت که او در ا

 به اشتباه یبود که گاه" یدگيچي کمال پی دارایاندام ها "یرادها، مسئله ين اين ايسخت تر. پاسخ داده است
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آشکارا : " ز مثال زدي چالش برانگیک نمونه ين چشم را به عنوان يدارو.  شودیخوانده م" ی فرونکاستنیدگيچيپ"

م کانون خود متناسب ي تنظیرش برايدناپذيدات تقليم، با تمام تمهد که چشي نمایت مهمل مي کنم که به غایاعتراف م

جاد ي ایعي،  بتواند توسط انتخاب طبیا رنگي ی مستوی، و اصالح انحراف هایافتيم نور دريبا فواصل مختلف، تنط

ه آنها هرگز ست کيالزم به ذکر ن. ن جمله را نقل کرده انديان با شعف فراوان بارها و بارها ايخلقت گرا." شده باشد

ف را ياو حر.   استی بالغین، ابزاريز داروين اعتراف آشکار و اغراق آميا. ن جمله را نقل نکرده اندي ایدنباله 

 یق چگونگين مفصل و دقييآن ضربه، تب.  تر به او بزندی کاریک شد، ضربه اي که نزدی کشد تا وقتیجلو م

 یدگيچيپ"ا ي"  محالیم به سمت قله يب ماليش" مانند یتن عبارايدرست است که دارو.  چشم استیجيتکامل تدر

  . افته بودي  دریرا به کار نبرده است، اما اساس هر دو را به روشن" یفرونکاستن

  

 از يینمونه ها" د؟ي آیک بال به چه کار مينصف "ا يو " د؟ي آیک چشم  به چه کار مينصف " ن پرسش ها که يا

م که ي دانی می فرونکاستنیدگيچي پی دارای را هنگامیک واحد کارکردي. دهستن" ی فرونکاستنیدگيچيپ"برهان 

رد که چشم و ي گین برهان  فرض ميا.  در کارکرد آن شودی آن واحد، موجب اختالل کلی از اجزایکيبرداشتن 

 ی عدساگر. ميابي ی درنگ مغالطه را درمیم، بيشيانديک لحظه بين که ياما هم.  دارندی فرونکاستنیدگيچيبال پ

ر را به وضوح ي تواند تصاوینک نميگر بدون عيم، او دي بردارید را با جراحيمار مبتال به آب مرواريک بيچشم 

درست است که داشتن نصف بال، . فتديا از صخره فروني دارد که با درخت برخورد نکند و يینايند، اما آن قدر بيبب

ن، ي به ارتفاع معیموقع سقوط از درخت. ال نداشتن بهتر استست، اما مسلمًا از بيک بال کامل ني داشتن یبه خوب

 درصد از 51و اگر . ف، و جان تان را نجات دهدين را تخفي برخوردتان به زمی تواند شدت ضربه یبال نصفه م

 داشته  از بال را کهیهر کسر. ديد و باز زنده بمانيافتي بلند تر بی  اندکید از درختي توانید، ميک بال را داشته باشي

 کوچک تر بود ی که اگر بال تان اندکیابد، در حالي ی هست که با داشتن آن بال، جان تان نجات مید، ارتفاعيباش

ن، ي معی با ارتفاع هايی سقوط از درخت های درباره یش فکرين آزمايا. دي بردین جان بدر نمياز آن ارتفاع مع

 تا 1 داشته باشد که از یميب ماليد شيت بال باي مزیحن، منین مطلب است که، به لحاظ نظري درک ایوه يک شي

ن جانوران عمًال مراحل مختلف يا. ا َچترباز هستنديجنگل ها پر از جانوران هواُسر . ابدي ی درصد امتداد م100

  .  دهندی محال را نشان می بال به قله یب صعودين شيا

  

 ناقص هنگام افتادن از درختان با ارتفاعات مختلف یل ها مشابه کاربرد بای کاربرد چشم هم مثالیم براياگر بخواه

 دهد، یک چشم، جان جانور را نجات ميم که در آنها نصف ي را تصور کنيیت هايم موقعي توانی میم، به راحتيبزن

ط يرات شرايي توان در تغی چشم را میم تکاملي مالیب هاين شيا.  کندین نمي درصد آن چشم چن49 که یدر حال

ت بال ها و سطوح يو درست مانند وضع. افتي –ا شکاري – یص شکارچي تشخیرات فاصله يي تغ، وینور

ِکرم َپهن، .  وحش فراوان اندیاي چشم هم نه تنها قابل تصور اند، بلکه در سراسر دنیاني می، حالت هایپرواز

و چه بسا ( 140لوسياوتن يیايحلزون در. ، محقرتر از نصف چشم انسان استیار معقولي دارد که با هر معیچشم
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انه ي دارد که در میچشم) ک فراوان بودنديک و مزوزوئي پالئوزوی دوران هایاهاي عموزاده اش که دریصدف ها

 دهد، اما یص ميه را تشخيبرخالف چشم کِرم َپهن که فقط نور و سا.  راه چشم کرم َپهن و چشم انسان استی

 بسازد؛ یقير حقيک تصوي تواند ی است که می عدسی بیني دوربهيلوس شبيند، چشم ناوتي تواند ببیر را نميتصاو

ن ي به ایسه با چشم خود نمره ايم در مقاياگر بخواه. ره و تار استير چشم ما تيسه با تصوير آن در مقاياما تصو

 یجانور بن ي ای تواند انکار کند که چشم داشتن برای نمیچ آدم عاقليم، اما هي کاذب به خرج داده ایم، دقتيچشم بده

وسته يب پين شي ای رويین چشم ها در جاي ایگر، بهتر از چشم نداشتن است و همگي جانواردان دیاريمهره و بس

 هرچند نه –ک قله است يک به يب، چشم ما نزدين شي ایبر رو. رندي گی می محال جای قله یم به سويو مال

ک فصل کامل را به چشم و يمن  محال یعود به قله صدر کتاب . ن قله هاي از مرتفع تریکين قله، اما يمرتفع تر

د ي شایوحت(  توانسته اند آهسته ین دو به چه سادگيز به بال اختصاص داده ام، و نشان داده ام که ايک فصل را ني

  .  کنمین موضوع را ختم مينجا ايدر ا. نديماي را بپین مراتب صعوديا) نه چندان آهسته

  

 ین مثال هاي جالب تر از ای ندارند؛ اما نکته ی ای فرونکاستنیدگيچيا و بال ها پم که چشم هيدي دیپس به روشن

ن مورد دچار اشتباه محض بوده اند ي ها در ایليقت که خين حقيا. مياموزيد از آنها بي است که بایخاص، درس کل

ان ي، که امروزه خلقت گرايیايميوشي و بیگر، مانند موارد سلوليار سازد تا در موارد کم تر واضح ديد ما را هشيبا

  . ميب نخوري زنند، فریجار م" نش هوشمندانهي آفریه ينظر"با ترفند 

  

 است؛ ممکن است ی فرونکاستنیدگيچي پی دارایزي درنگ اعالم نکن که چیب: دي گویام هشداردهنده به ما مين پيا

د دچار يگر، ما اهل علم نباي دیاز سو. یاشا با دقت به آنها فکر نکرده بي، یده باشي ندیات آن را با دقت کافيجزئ

م يب ماليقتًا شيشان، حق یذات ی فرونکاستنیدگيچيعت باشند که، به سبب پي در طبید اموريشا. مي شوینان جزمياطم

 را نشان ی ای فرونکاستنیدگيچيقتًا بتوان پيند که اگر حقي گویان درست ميخلقت گرا. کوه نامحتمل را مسدود کنند

 یاگر در مورد هر اندامه : "ن مطلب اذعان داشتين هم به ايخود دارو.  خوردین شکست مي داروی هيداد نظر

وسته باشد، يف فراوان و پي آن حاصل اصالحات ظریدگيچي موجود، بتوان نشان داد که امکان ندارد پیده يچيپ

 مجّدانه و ی تالش هایرغم همه به ."  ابمي بین موردي توانم چنیاما من نم.  خوردی من کامًال شکست میه ينظر

 یاري  بسینامزدها. ني پس از دارویگريچ کس ديابد و نه هي بین موردين توانست چنيدر واقع عبث، نه دارو

  . امده انديل سر بلند در نيک از محک تحليچ يشنهاد شده اند اما هيان پي خلقت گراین نوشداروي ایبرا

  

ن را ابطال خواهد کرد، اما از کجا معلوم که ي دارویه ي نظرینکاستن فرویدگيچيک پيافتن يدر هر حال، گرچه 

 خلقت یه يش نظرين نکته از پيقت، ايز ابطال نکند؟ در حقينش هوشمندانه را ني آفریه ي نظریافته ايچنان 

ر قدر هم ه  خدایرا، چنان که بارها گفته ام و باز هم خواهم گفت، دانش ما درباره ي، زابطال کرده استهوشمند را 

ده و يچيار پيار بسيد بسير بايز ناگزي در کار باشد، آن خدا نيیم که اگر خدايينان بگويم با اطمي توانیاندک باشد، م

  ! باشدیالبته فرونکاستن
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  پرستش شکاف ها 
 ی نمونه یعني است، یرعلمي غیوه اي، اساسًا شی فرونکاستنیدگيچي از پی خاصیافتن نمونه هاي یجستجو برا

.  شودیمتوسل م"  شکاف هایخدا"وه، به منطق مغلوِط ين شيا.  استی جهل فعلیه ي بر پایريجه گي از نتیاصخ

 در یافتن شکافي یان مشتاقانه در پيخلقت گرا.  کندیوه را محکوم مين شيز ايدان ني االه141ش بونهوفِريتريد

ه يما. د آن را پر کندير خدا باي که ناگزنند کیفرض مابند ي بیک شکاف ظاهرياگر .  ما هستندیا فهم کنونيمعرفت 

ج ي شوند، و به تدریشرفت علم، شکاف ها تنگ تر مين است که با پي مانند بونهوفر ای متألهان متجددی نگرانی

 یگريز دي دانشمندان چی نگرانیه ياما ما.  ماندی نمی شدن خدا باقی مخفی برايی خدا و جای برایگر کاريد

 ی فتوحات آتی برای و چالشیت علمي فعالی، بخش ذاتی ابراز مسرت از نادانی خود، و حتیناذعان به نادا. است

. اغلب دانشمندان از آن چه که تاکنون کشف شده خسته شده اند" نوشته است، یدليچنان که دوستم َمت ر. است

اما .  بماندینان راز باق خواهند همچیند و مي ستایعارفان، راز را م." راندیش مينادانسته هاست که آنها را پ

 8ان عام تر، چنان که در فصل يبه ب.  دهدی به دستشان میراز کار: ندي ستایگر مي دیليدانشمندان راز را به دل

  . د از جهل خود خرسند بودي دهد بایم مين است که تعلين ايقتًا مخّرب دي از اثرات حقیکيز تکرار خواهم کرد، ين

  

 تأسف است که راهکار یان مؤدبانه، جايپس به ب. خود اذعان دارد) یموقت (یلودگ به جهل و رازآیهر علم خوب

 است یهيند و ادعا کنند که بدي بجوی در معرفت علميی است که شکاف هایبيت تخرين فعالينش اي مبلغان آفریاصل

ع است يکامًال شا اما یک مثال فرضير را که ي زینمونه .  کندین شکاف ها را پر ميا" نش هوشمندانهيآفر"که 

اب، به طرز فروکاهش ي کميِی راسویک قورباغه ي يیَمفصل زانو: "دي گویک خلقت گرا مي. ديمالحظه کن

 ی بندم شما هرگز نمیشرط م.  کندیگر اجزاء کار نمي با دی از آن بدون هماهنگیچ جزئيه. ده استيچي پیريناپذ

اگر دانشمند نتواند جواب جامع ." ديح دهي توضیجيکامل تدر را با تيی راسوی قورباغه يیجاد مفصل زانويد ايتوان

 یه يار خوب، پس نظريبس: "رد کهي گیرا م 142شفرض شدهيپ یجه ين نتين مسئله بدهد، خلقت گرا اي به ایو فور

ن استدالل توجه ي ایبه منطق جانبدارانه ." روز استير پي به ناگز143'نش هوشمندانهيآفر 'یه ي نظریعنيب، يرق

ست که يالزم به گفتن ن.  د درست باشدي ب بایه ي الف نتواند فالن مسئله را پاسخ دهد، پس نظریه ياگر نظر: ديکن

شفرض ي پیه يا در هر مورد خاص، نظري کنند که آینکه بررسيبدون ا.  شودیگر دنبال نمي دین استدالل از سويا

نش ي آفریه ينظر. رفتيشفرض را پذي پی هيد نظريند باي گویر، ميا خي دارد یف برتري حریه ينسبت به نظر

 که يی به پرسش هايیاز از هرگونه پاسخگوي نی کنند و آن را کامًال بیهوشمندانه را بدهتًا برگ برنده محسوب م

  . شمارندی شود می تکامل مطرح میه يدر برابر نظر

                                                 
141 . Dietrich Bonhoeffer 
142 . default  
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را تباه ) یموقت(ت يندان از عدم قطعد معمول دانشميان، تمجين ترفند خلقت گراين است که اينجا اما حرف من ايدر ا

 در پاسخ  به آن یاسيل صرفًا سي ه دالیممکن است دانشمند امروز.  استی که در واقع ضروریدي کند؛ تمجیم

 ی قورباغه يی دانم مفصل زانوینم.  استی جالبیهوم، نکته : "د کهينش آن قورباغه درنگ کند و نگوي آفریمدع

 ی به کتابخانه ید سريبا.  تخصص ندارميی راسویمن در مورد قوباغه ها. افته استي چطور تکامل يیراسو

 که دانشمند یهنگام." سانس باشدي فوق لیک دانشجوي ی برای جالبید پروژه يشا. اندازمي بیدانشگاه بزنم و نگاه

ان، در يراشفرض خلقت گي پیجه ي نت–ش از آنکه دانشجو پروژه اش را شروع کند ي پیلي و خ– بدهد ین پاسخيچن

  ." تواند کار خدا باشدی تنها ميی راسوی قورباغه یطراح: "  شودیتر مي شان تیغي تبلیک جزوه ي

  

از يهر دو به مجهوالت ن.  هستیمونيکرد خلقت گرا به مجهوالت، تقارن ناميکرد  دانشمند و رويان رويپس  م

 مطلوب اش یه ي نظریروزيرا نشانگر پ خلقت گی دانشمند هدف پژوهش است، اما برایامر مجهول برا. دارند

 ی باقی در شکاف هاینکه مثل دانه اي خود ندارد، جز ای بر درستیچ شاهدينش هوشمندانه هي آفریه ينظر. است

ل شان به يافتن شکاف ها و تبدياز علم به ين خاطر است که نيقًا به هميدق.  جا خوش کندیمانده در معرفت علم

ن سبب، علم در مقابل يو به هم.  کندینش هوشمندانه را هراسان مي آفریه يواره نظر، همید پژوهشي جدیطه هايح

نش هوشمندانه پر کند خود ي خواهد  شکاف ها را با آفریات شکاف که مي االهیعنيب و خام، يات عوامفرين االهيا

  . ابدي ی مانند بونهوفر متحد میشرفته ايرا با متألهان پ

  

 نوشتم ی من مطلبیزمان. ات شکاف استيانگر کل االهي، نمایليخ فسي تاری"شکاف ها"ان با ي خلقت گراینظرباز

انگار که "ن جمله آغاز کردم که، ي را با اآن نوشته.  شودین خوانده مي که اصطالحًا انفجار کامبریدر مورد دوران

قصد من از نوشتن .  بودی بالغیمدش درآين جمله هم پيا."  آنجا نهاده شده اندیخ تکامليل ها بدون هرگونه تاريفس

نم ي بی نگرم، میاکنون که با تأسف به گذشته م. زمي برانگیليحات تکمي توضی خواننده را براین بود که اشتهايآن ا

ن را ي آغازی نهند و آن جمله یرو آن جمله را به کناريحات پيان توضي بود که خلقت گراینيش بيکه چقدر قابل پ

 هستند، همان طور که یليخ فسي تاری"شکاف ها"ان عاشق يخلقت گرا. نه اش نقل کننديسرخوشانه خارج از زم

  . هستندینيي تبی شکاف های همه یفته يش

  

ر ييجًا تغي تدریل هايوسته از از فسيش پي کم و بیره هاي توسط زنجی به روشنی تکامل144ی از گذارهایاريبس

 مفقوده همان ین حلقه هايافت نشده است، و ايره ها هم ي از زنجی بعضیاما حلقه ها. ابنده، مشخص شده اندي

محبوب " شکاف"ل تازه، ي خاطرنشان کرده که کشف هر فسيیوايکل ِشِمر به شيما.  مشهور هستندیها" شکاف"

در هر حال، همواره حواس تان به !  شودیدرست دو برابر م" شکاف" کند و آن یم ميان را به دو نيخلقت گرا

                                                                                                                                                  
143 . intelligent design 
144 . transitions 
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افت ين ي معیک گذار تکاملي  گواه بر یلياگر فس. شفرض شان باشديان از نگرش پيجه خلقت گرا نامویاستفاده 

  . د کار خدا باشدي در کار نبوده و لذا کار بای تکاملی گذار ن است کهيشفرض آنان اينشود، پ

  

 ید باشد، خواست موجوی هر روند تکاملی براید شواهد کاملين فرض که بايگر، ايچه در تکامل و چه در هر علم د

 يینمايد ثبت کامل سي به قتل، بای متهم  کردن کسیم براي ماند که فرض کنین ميدرست به ا.  استیرمنطقيکامًال غ

 از جسد جانوران به یلياما تنها بخش قل. م  موجود باشديک فري یت، بدون فقدان حتي جنایحرکات قاتل در صحنه 

دا ي را هم پی تکاملیره هاي از زنجیاني میل هاين قدر فسي که  هم شود، و از بخت خوش مان استیل بدل ميفس

 و یک مولکوليگر، مانند ژنتيم از منابع دي توانستیم، هنوز مي کردیدا نمي را هم  پیليچ فسي اگر هیحت. مي کنیم

 یه يگر، نظري دیاز سو.  ميابي تکامل بیه ي دال بر صحت نظری، شواهد کامًال قويیاي جغرافی هایپراکندگ

ه يافت شود، کل نظرينادرست  ین شناختي زمینه يل در چيفسک ي اگر ی را دارد که حتی قويیشگوين پيتکامل  ا

 تکامل یه ين پرسش به چالش گرفت که نظري را با ا145ني دوآتشه هالدیک پوپري که یهنگام.  رودیبر باد فنا م

افت ين يکامبري پریل شده در دوره ي فسیوش ها خرگیوقت: " شود، او پاسخ مشهورش را داد کهیچگونه ابطال م

ا ي انسان در غار ِمژر، یان، که مثًال گفته اند جمجمه ي خلقت گرای کذب از آب درآمده یبه رغم افسانه ها." شوند

افت نشده ي ینينچنيل نابهنگام ايچ فسيقت هنوز هيناسورها کشف شده، در حقي دایل هايان فسي انسان در میرد پا

  . است

  

واره يه را در مورد تمام دين رويآنان ا.  کندیشفرض شان، شکاف ها را  خدا پر ميان، بنا به پير ذهن خلقت گراد

در . رندي گیا مغفول مانده، به کار ميست ي هنوز مشخص نی تکاملیجيم و تدريب مالي کوه محال که شیها

 یشفرض خدا پر ميرنگ فقدان شواهد را با پ دی حاصل نشده، آنان بیا فهم کافيست، ي نی که داده ها کافیموارد

 که یان بدون هرگونه استدالليخلقت گرا. ل استينشانگر فقدان تخ" ی فرونکاستنیدگيچيپ"توسل عجوالنه به . کنند

. جاد شده باشدي تواند توسط تکامل ای نمیستي زیکه فالن اندامه  دهند یفتوا م باشد ی فرونکاستنیدگيچيد پيمؤ

 را يیايميوشير بيک مسيا ي تاژک دار ی باکتریک عضو حرکتيم يري چشم مقدورشان نشد، گیره حاال اگر دربا

به .   بودن آن به خرج دهندیفرونکاستناثبات  ی برایچ تالشي آنکه هی شمارند، بی می فرونکاستنیدگيچيمصداق پ

 ی را که برایدير، هر نامزد جدگي دی اندام هایاري هشدار دهنده  در مورد چشم ها، بال ها و بسیت هايرغم حکا

ن موضوع ي به ایاما اندک.  شمارندی می فرونکاستنیدگيچي پی البداهه دارایابند، فين افتخار مشکوک بيکسب ا

ش از ي تواند بینش نمي شمارند، پس اعتبار آفرینش مي بر آفری را برهانی فرونکاستنیدگيچيآنان پ. ديفکر کن

ا کذا و يا سوسک بمب افکن، ي (يی راسوید که قورباغه يد اظهار کني توانی میراحتشما به . ن فتوا باشدياعتبار ا

  . ستي نیق علم ورزين طرياما ا.  دياوري بیگريه ديا توجينکه برهان ينش است، بدون اينشانگر آفر) کذا

  

                                                 
145 . Haldane 
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] دين را بگذارنجا اسم خودتايا[من : " ديين است که بگوي معادل ایث منطقينش هوشمندانه از حي آفریانگاره 

ن يبنابرا. جاد شده باشديگام به گام ا] دي را بگذاریستي زیده يک پدينجا يا[ابم که ي بیقيچ طري توانم هیشخصًا نم

ن يد که ايني بی درنگ میب، بين ترتيبه ا." ده شده استي آفریعني.  استی فرونکاستنیدگيچي پیده داراين پديا

 یدگيچي قبل ازآن پیانه يک حالت مي سر برسد و یممکن است دانشمندهر لحظه . استدالل کامًال شکننده است

ده ي هم آن پدیچ دانشمندي اگر هیحت.  را تصور کندیانه ايا دست کم، چنان حالت ميا نشان دهد؛ يابد يمفروض را ب

 یه يدالل نظر استیه يپا.   آن باشدین برايين تبيبهتر" نشيآفر"م يست که فرض کني نین نکند، اصًال منطقييرا تب

شتر آن را يمن پ.   سست و زبونانه است–"  شکاف هایخدا"ک ي همان استدالل کالسیعني –" نش هوشمندانهيآفر"

  .ده امي نامی شخصیبرهان ناباور

  

 ِپن و ِتِلر ین برنامه دو شعبده باز به نام هايدر ا. دي هستیرالعقولي محی شعبده بازید مشغول تماشايفرض کن

 یک شده از تپانچه ير شلي کنند و هر کدام تیک مي که در آن ظاهرًا هر دو با تپانچه به طرف هم شل دارندیشينما

 گلوله ها با ی رویم تا خراش هايري را به کار گیاطير احتيد تمام تدابيفرض کن.  ردي گی را به دندان میگريد

ک نظاره ي نزدی گرم از فاصله یلحه ک عده تماشاگر متخصص اسي را یق شوند، و کل شعبده بازيتپانچه ها تطب

 ی پن در دهان ِتِلر و گلوله ی تپانچه یل، گلوله ين تفاصيبا ا. ان برودي از میکنند، تا احتمال هرگونه حقه باز

ن شعبده ي توانم باور کنم که چگونه چنیاصًال نم] نزيچارد داوکير[من .  کندی ِتِلر در دهان ِپن جا خوش میتپانچه 

ست، ي نین ماجرا باورکردني زند که ایاد مي ام فریشاعلمي وجود پی من از ژرفایفهم متعارف.  ردي گی انجام میا

د يپس با.  نداردین علمييچ گونه تبين ماجرا هيا.  در کار باشدید معجزه ايبا"م ي کند که بگویر ميو مرا ناگز

ِپن و ِتِلر تردستان .  کندی ساز میگري دی ام  نغمه ی برخاسته از آموزش علمیفي ضعیاما صدا."  باشدیعيفراطب

 ی بیليا خي خام هستم، یلياما چون من خ.  داردی کاملین علميين ماجرا تبيحتمًا ا.  هستندی در سطح جهانیلي بدیب

در .  مذکور استی در قبال شعبده ین واکنش مناسبيا.  فهممی ندارم، راز ماجرا را نمیل کافيا قدرت تخيدقت ام ، 

 هم که از یکسان. ن استيز واکنش مناسب همي دارد نی فرونکاستنیدگيچي که ظاهرًا پیستي زیده ي پدکيبرابر 

 ی رسند دست کمیعت مي فراطبیش شتاب زده ياي فورًا به نیعي طبیده يک پدي شان در مقابل ی شخصیسردرگم

 یده ايرند که با پدي گیجه ميًا نت کند فوریک قاشق را خم مي ینند شعبده بازي بی می ندارند که وقتيیاز احمق ها

  . سروکار دارند" پارانرمال"

  

 ی نکته یل طاق کمانيبا تمث ، 146اتين حي تکویهفت سرنخ درباره ت، در کتابش ين اسمي، کرایدان اسکاتلنديميش

از به ي سخت ساخته شده باشد بدون نی که از کنار هم نهادن سنگ هایک طاق کماني.  کندی را ذکر میگريد

ن طاق ي ای برسازنده یک از سنگ هاي اگر هر یعني.  داردی فرونکاستنیدگيچيمان، استوار است و پيا سيروج سا

ک کپه از ين است که يک روش اي توان ساخت؟ ین طاق را ابتدًا چگونه مياما ا. زدي ریم، کل آن فرو ميرا بردار

ان عام تر، سازه يبه ب. مي برداریکي یکي را با دقت ی اضافیم و سپس سنگ هايزي بريی سخت در جایسنگ ها

                                                 
146 . Seven Clues to the Origin of Life, A.G. Crain-Smith 
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 با برداشتن یعني باشند، ی فرونکاستنیدگيچي پی که دارایوه ساخت، به طورين شي توان به ای را می فراوانیها

 ساخت و سپس داربست را برداشت ی توان توسط داربست بندیسازه ها را م. زديهر جزء شان، کل سازه فرو ر

ستد و ي این که سازه کامل شد، استوار ميهم.  نصب شده استیشد که نخست داربستگر معلوم نباي که دیبه طور

د يني بی که اکنون میا سازه اياکان اندامه يدر تکامل هم ممکن است که ن. دينان داربست را برچي توان با اطمیم

  . ده شده استيگر برچي داشته اند که امروزه دیداربست

  

 1996 خلقت گرا به سال 147یکل بِِهين اصطالح را مايست، اما خود ايد نيجد" ی فرونکاستنیدگيچيپ "یده يا

ست ي و زیميوشي بیعني، یست شناسي در زیدي جدیطه ي حی به سويیش خلقت گرايگرا]. 62[مطرح کرد 

 محبوب ی شکار شکاف هایبه گمان او برا).  باشدی درستیون بودن واژه ياگر مد(ون اوست ي، مدی سلولیشناس

 یطه يدر ح.   سابق در تکامل چشم ها و بال ها هستندیدبخش تر از شکاف هايطه ها امين حيان، ايخلقت گرا

 یموتور حرکت)  استیکه باز هم مثال بد(  ارائه دهد ی فرونکاستنیدگيچي که او توانسته از  پین مثالي، بهتریسلول

  .  تاژک دار استیباکتر

  

 است ی تنها موجودین باکتريم، اي که بگذری انسانیاز فنآور. ستعت اي طبی، اعجوبه ین باکتري ایموتور تاژک

 ی عالیم که نمونه اييم بگوي توانستیم، ميافتي ی میبه گمانم، اگر جانور بزرگ چرخدار. ک محور دّوار دارديکه 

ه چگون.  وجود نداردین سبب باشد که جانورچرخداريم، و چه بسا به هميافته اي را ی فرونکاستنیدگيچياز پ

مانند است که -  نخیک پروانه ي، ی تاژک باکتر∗اتاقان بگذرند؟يک ي توانند از درون یاعصاب و رگ ها م

 یاس وجوديکه در مق"  کندیشنا م"و نگفتم "  زندینقب م"ن خاطر گفتم يبه ا.  زندی با آن در آب نقب میباکتر

ا يا ژله يره، يشتر به شي، آب بینزد باکتر. مين کی را ندارد که ما حس میالتي مانند آب همان حس سیعي، مایباکتر

. ه است تا به شنا کردنيا سوراخ کردن شبيشتر به نقب زدن ي در آب بی ماند، و حرکت باکتری ماسه میحت

ا پارو يانه زدن يه به تازي شبیان، حرکت تاژک باکتري مانند آغازیبرخالف به اصطالح تاژک جانوران بزرگ تر

 فوق یک موتور مولکولي ی محرکه یرويوسته با نيک محور دّوار است که پيقتًا ي حقیترتاژک باک. ستيزدن ن

چه يک ماهي، کارکرد موتور اساسًا مانند کارکرد یدر سطح مولکول.  گرددیاتاقان خود ميالعاده کوچک درون 

 به ♣است یصدوشصت درجه اي سی،  گردش تاژک باکتریچه اي  متناوب ماهیاست، اما برخالف انقباض ها

                                                 
147 . Michael Behe  

 His Dark Materials کودکان، در کتابش یسنده يپ پولمن، نويليف. ميابي ی میليداستان تخک ي جانوران چرخدار را در ی نمونه  ∗
 دارند که غالف دانه شان کامًال گرد است یستي همزی، با درختان"مولف ها"ن گونه به نام يا.  کندی از جانواران را وصف مین گونه ايچن

ستند، الزم ي از بدن مولف ها نین چرخ ها جزئيچون ا.  کنندی چرخ استفاده مین دانه ها به جايمولف ها از ا.  در وسط داردیو سوراخ
 را یگري دیارانه نکته يپولمن هش. چديبپ)   جانور استیا شاخي ی استخوانی قویکه پنجه ( چرخ ' محور' دور ی ایست که رگ و پين
را ' جاده' از بازالت مفروش شده است، که نقش يیبا  نوارهااره ي داردد که سيین سبب کارآيستم فقط به اين سيا:  کندیز خاطرنشان مين
 .  نداردیچرخ در سنگالخ ها کاربرد.  کنندیفا ميا

 یچه هاي حرکت ماهیعني.  استیگريق دي به طریچه اي مانند مگس ها، زنبورها و سوسک ها،  حرکت ماهین که در حشراتي جالب ا ♣
ک فرمان ي بال به ی هر ضربه یگر مثل ملخ ها برايحشرات د.  استیوتور رفت و برگشتک مي، درست مانند ی تناوبیبال اساسًا حرکت

.  استی بال کافیحرکت تناوب) ا خاموش کردني( روشن کردن یک فرمان براي، اما در زنبورها )مانند پرندگان(از دارند ي نیعصب
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 یگرچه با استانداردها(ق خوانده اند يرون قايک موتور بيان با شور و شعف آن را همچون ين خاطر خلقت گرايهم

  ). است بس ناکارآی موتور– یست شناختي و از لحاظ ز– یمهندس

  

 یدگيچيک پي ی باکتریکه موتور تاژک کند یادعا مح، صرفًا يا توضين ييه، تبيک کلمه توجي هم بدون یِبه

م که او يم مظنون باشي توانی دهد، میش ارائه نمي دال بر صحت ادعایچ استداللياز آنجا که او ه.  استیفرونکاستن

. ده گرفته اندين مسئله را نادي ایست شناسي شود که  متخصصان زی مین مدعياو همچن.   نداردیل کافيقدرت تخ

 جونز اثبات شد و ی جان ائی قاضیا به سرپرستيلوانيس در پنی  در دادگاه2005ر به سال ي اخین ادعايکذب  ا

ان به ي از خلقت گرای به عنوان شاهد متخصص از جانب گروهیدر آن دادگاه ِبه.  گشتی ِبهی شرمساریه يما

 – بنشاند ی را به کرسی محلیک مدرسه ي یدر مواد درس" نش هوشمنديآفر" درج ی شد تا دعویمحکمه معرف

).  آن در خاطره ها بمانندینده ير و گوين تعبيچه بسا ا(بود " یجي مهیسبک سر" جونزی که به قول قاضیخواست

  .  در آن محکمه متحمل شدی نبود که ِبهیرين تنها تحقيد، ايم دياما، چنان که خواه

  

ده ي خود فاین به خوديزم معيک مکانيک از اجزاء يچ يم هين است که نشان دهي، ای فرونکاستنیدگيچيد اثبات پيکل

ابند ي را بی توانند اجزائی میست شناسان به سادگيقت اما، زيدر حق). ، تله موش استیمثال محبوب ِبه( ندارد یا

 از به اصطالح ی ِبهیر نمونه هاي و سای باکترین شامل موتور تاژکيا.  دارنديیز کارآيت خود نيکه خارج از کل

ان کرده،  و به نظرم حقًا ي بین نکته را به خوبيگاه براون الر از دانشيِکِنث م.  شودیز مي نی فرونکاستنیدگيچيپ

من غالبًا .  استی معتقدیحيلر مسين خاطر که خود ميشده است، البته نه به ا" نش هوشمندانهيآفر" انتقام از یاالهه 

م نامه ي برا شدنی ِبهیفته ي کنم که پس از شیه مي توصیندارانيرا به د 148ني دارویافتن خدايلر با عنوان يکتاب م

  .سندي نویم

  

ا به ي نوع سوم یستم ترشحي کند که سی جلب میزمي ها توجه ما را به مکانی باکتریلر در مورد موتور َدَورانيم

ن ي از چندیکيست، بلکه ي نیجاد حرکت دوراني اس اس ای تیکار ت.  شود ی خوانده م149 اس اسی تیاختصار ت

 برند تا ی خود به کار می سلولی از جداره ی سمیمپ کردن ماده  پی برای انگلی های است که باکتریستميس

 یعيدن مايا پاشيه چکاندن ين کار شبيم که ايد فکر کني، شایاس انسانيدر مق. زبان خود را مسموم کنندي میاندامه 

راوش  تیهر مولکول ماده . دي نمایگر مي دی وضع به گونه ايیاياس باکتريک حفره باشد؛ اما در مقياز خالل 

 ی صلب میک مجسمه ايشتر به يب:  اس اس استی تی و بزرگ در همان ابعاد خود تین سه بعديک پروتئيشده، 

ن يا.  شوندیافته رها ميزم کامًال ساخت يک مکاني توسط ی سّمین مولکول هايک از ايهر . عيک مايماند تا به 

 ماند، تا  ی دهد میرون مي بیدني نوشیا بطري یک که مثًال اسباب بازين فروش اتوماتيشتربه ماشيم بيزيمکان

                                                                                                                                                  
 یچه يمانند ماه (یاست و نه رفت و برگشت)  پرندهیپرواز یچه يمانند ماه( ها اما نه از نوع انقباض ساده ی باکتریسازوکار حرکت

 . ا موتور وانکل استي یکيه موتور الکتري شبی باکتریث، جزء حرکتين حياز ا:  استیک روتور واقعي، بلکه ) زنبوریپرواز
148 . Finding Darwin’s God, Kenneth Miller 

  Type Three Secretory Systemمخفف .  149
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ن ي مولکول پروتئی مولکول هم از تعداد کمیع کننده ين توزيخود ماش. شود" یجار"ع از آن ي که مایروزنه ا

 ین که در باکتريجالب ا.  دهندیرون مي است که بی هرکدام شان در حد مولکولیدگيچيل شده، که ابعاد و پيتشک

احتماًال .  مولکول پراکن مشابه استيِیاي باکترین هاين ماشي با هم ندارند ساختار اغلب ایندان هم که شباهت چيیها

 ی برداری ها در کپیباکتر. شده اند"  کن، بچسبانیکپ"گر ي دی هاین ها از باکترين ماشي ایجادکننده ي ایژن ها

  .ستينجا نيش ا بحث ای است اما جایگرين هم خود مطلب جالب ديا. کامًال زبردست هستند

  

 ی موتور تاژکیل دهنده ي تشکیه مولکول هايار شبي اس اس بسی تی تیل دهنده ين تشکي پروتئیمولکول ها

 اس اس ی تی تی تاژک دار، مؤلفه های هایک تکامل گرا آشکار است که در خالل تکامل باکتريبه نظر . هستند

 اس اس ی تینکه تيبا توجه به ا.  ستيه شان نيارکرد اول ربط با کی بیلي درآمده اند که خیگريبه خدمت کارکرد د

 یگري مقصود دیه را براين سازوکار اولي  ایست که موتور تاژکيب ني راند، عجیرون ميمولکول ها را از خود ب

 از قبل موجود بوده ی موتور تاژکی اصلیمسلمًا مؤلفه ها.  محور باشدیبه کار گرفته، که همان َدَوارن مولکول ها

ح ي توضی مؤثر برایوه هاي از شیکيپس .  بوده اندیگري مشغول به خدمت دیافتن موتور تاژکيش از تکامل ي پو

 محال صعود کنند، ی دارند توانسته اند به قله ی فرونکاستنیدگيچي که ظاهرًا پيیزم هاي مکانین که چگونه اجزايا

  .  موجود استیزم هايرات در کارکرد مکانيي تغیمالحظه 

  

اما اگر قرار بود که دانشمند هم با . ديد انجام داد، که من مطمئن ام به ثمر خواهند رسي بای فراوانیته پژوهش هاالب

.  الزم نبوديین پژوهش هاي شد، اصًال چنیدلخوش م" نش هوشمندانهي آفریه ينظر" مانند یشفرض رخوتناکيپ

اگر : "ن است کهي دانشمندان داشته باشد اید برا توانیم" نش هوشمندانهي آفریه پرداز نوعينظر"ک ي که یاميپ

د ضربان ي دانینم. د کار خداستييد و بگويش کنيرها: دي کند، نگران نباشی چگونه کار میزيد که چي دانینم

ا يآ! ی شوند؟ چه عالید چگونه خاطرات در مغز ثبت مي دانینم!  ار خوبي کند؟ بسی چگونه کار میعصب

د، و به ياصًال ول شان کن. دين مسائل نرويلطفًا دنبال حل ا! جه آور است؟ مرحبايسرگند فتوسنتز ي فرآیدگيچيپ

 یاور، چون به دردمان مي ما بیت را برايرازها. نکنکار ت ي رازهایز، رويدانشمند عز. ديدرگاه خدا متوسل شو

از ين پناهگاه خداست ني شکوهمند که آخرین شکاف هايما به ا. ق خود هدر ندهيمت را با تحقي قیجهل ذ. خورند

 ی از باقی هست، که حتیگري دیوسوسه : "  کندیان مين بين مطلب را آشکارا چنيس اين قديآگوست."  ميوافر دار

 یم رازهاي دارد تا بکوشین مرض ما را واميا.  استین مرض همانا کنجکاويا. وساوس خطرناک تر است

  ).2002من ينقل از فر" (م ييمان ندارند بگشاي برایچ حاصلي فهم مان را که هیم و اسرار ورايابيعت را دريطب

  

ن داستان يم ايبگذار.  بدن استیمنيستم اي، سیمحبوب ِبه" ی فرونکاستنیدگيچيپ" از به اصطالح یگري  دینمونه 

  :مي جونز بشنویرا از زبان قاض
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 گفته بود علم 1996  که در سالی پروفسور ِبهی مدعای درباره یقي تطبی هایدر واقع، پس از بررس

شان پنجاه و هشت ي بدن جانداران ارائه دهد، به ایمنيستم اي از سی تکاملینييهرگز نخواهد توانست تب

ستم ي تکامل سی درباره ی شناسیمني مرجع این فصل از کتاب هاي، ُنه کتاب، و چندیقاتي تحقیمقاله 

 بودن ی اثبات تکاملین شواهد هنوز برايه اد دارند کيشان همچنان تأکين حال، اي ارائه شد؛ با ایمنيا

  . ستندياستوار ن" یبه قدر مکف" بسنده ، و یمنيستم ايس

  

 را واداشت تا اقرار کند که اغلب آن پنجاه ی  ِبهیقي تطبی بررسیان، در طي شاکیلد، سرپرست شورايک روتچيِار

 یموضوع.  استی مبحث دشواری شناسیمنيست، چون ايب ني عجیلين خيالبته ا. و هشت مقاله را نخوانده است

البته . هستند رد کرد"  ثمریب"ن عنوان که ي آن پژوهش ها را با این است که ِبهيد اي نمایکه کمتر قابل بخشش م

 درباره یق مهمياست مداران ساده لوح باشد، و نه کشف حقاي و سیان مردم عادي در می گریاگر هدف تان هوچ

 را که  هر آدم یجي، نتایلد پس از استماع سخنان ِبهيروتچ.   ثمر هستندیها بن پژوهش ي،  ای جهان واقعی

  : کردیوا جمع بندين شي گرفت  چنید از آن محکمه مي  بایمنصف

  

ستم، ين سيا...  گردندی میمنيستم اين سي تکوی هستند که به دنبال پاسخ پرسش هایخوشبختانه دانشمندان

 که آن کتاب ها و مقاالت را یدانشمندان. مراض مهلک است ما دربرابر ضعف ها و ایعامل دفاع

ا کسب شهرت يشان ي آنکه نگران فروش کتاب های متحمل آن زحمات شده اند، بینوشته اند در گمنام

برخالف .  ها به مدد ما آمده استیماريتالش آنان در نبرد با امراض سخت و درمان ب.  خود باشندیبرا

 نکرده یشبرد علم و دانش پزشکي پی برایچ کارينش هوشمندانه هيان آفرير و کل جیآنان، پروفسور ِبه

  ]. 64. [دياندازين است که خود را به دردسر ني بعد ایام شان به دانشمندان نسل هاياند، و پ

  

 از یم درسياگر بخواه: "دي گوی می، در مرورش بر کتاب ِبهيیکايک دان آمرين، ژنتي کویهمان طور که ِجر

بالگر  خوش ." مي بری نميیبه جهل مان ره به جا" خدا"ن است که با زدن برچسب يم، آن درس ايريم بگخ عليتار

ن اظهار نظر ين، چني گاردینش هوشمندانه در روزنامه ي آفرین و من درباره ي کوی مقاله ی درباره یحه ايقر

  : کرده است

  

شانه باال . ن استييست بلکه شکست تبي ننييک تبي کند؟ نه، خدا ین ميي را تبیزيا فرض وجود خدا چيآ

 خدا ی پایاگر کس. ده انديچي پینيم ديت و تعالي که در زر ورق روحانیگفتن"  دانمینم" است و یانداختن

 در دست ندارد، پس یچ سرنخين است که هيان بکشد، معموًال منظورش اي به میزين چيي تبیرا برا

ز يد که منشاء فالن چياگر بپرس.  شماردین مي آسمان نشِیناختن ناشِیافتني از آن وهم دست نیراز را ناش

ا يل که همواره موجود بوده، ين قبيد از اي کنیافت مي دریک پاسخ مبهم شبه فلسفي یست، به ظن قويچ

  ]65. [ دهدیح نميز را توضيچ چين هيکه البته ا. عت بوده استيخارج از طب
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 یافته، گرچه غالبًا  باشکوه و کارآمد مي تکامل یاندامه ها. دي افزایز مي نیگري ما را به طرق دیسم آگاهينيدارو

د و يد انتظار داشته باشي توانی میخ تکاملي درست همان طور که مطابق تار–ز هستند ي نيید، نشانگر نقص هاينما

 يیم نمونه هاياب هاگر کتيمن در د. ديد انتظار داشته باشي توانستینش در کار بود نميدرست همان طور که اگر آفر

 از ی عصب حنجره در اثرالتهاب گلو است، که ناشی هايی از آنها نارسایکي: ن نقص ها را ذکر کرده امياز ا

 انسان، از درد مهره ی هایماري از بیاريبس. ن عصب استي ایر تکاملي در خط سیم و مصرفانه ايانحراف عظ

، ینوسي سی در برابر عفونت هایريب پذي پستان گرفته تا آسین افتادگيين کمر گرفته تا فتق، و از پايي پایها

ون سال يلي صدها می که بدن مان در طیم، در حالي روین هستند که امروزه ما بر دو پا راه مي از ایمًا ناشيمستق

 یبه نظر م.  افزاستی هم آگاهیعيظلم و اسراف انتخاب طب.  چهارپا شکل گرفته استی راه رفتن بر رویبرا

 يیباي خود را شکار کنند، و شکارها هم به همان زیشده اند تا طعمه " دهيآفر "يیبايان به زي که شکارچرسد

  ]66[ست؟ ياما خدا طرف ک. زندي بگریشده اند تا از شکارچ" دهيآفر"

 

 

  ک ي اصل آنتروپیاره ايت سيروا
  

ن يد خود را به تکوي امید، غالبًا مابق بگذرنیمنيستم اي و سیر چشم، بال، موتور تاژکيدانان شکاف از خياگر اله

  شکاف ی است که از همه یرزنده، نشانگر شکافي مواد غيیايمي تکامل شیشه هايظاهرًا ر.  بندندیل ميات دخيح

ار يآن جهت بس. ن شکاف بزرگ تر استيک جهت هم ايو از . امد آن بزرگ تر استي پی تکاملیان گذارهاي میها

ن يبنابرا. ابدين يات تکويک بار الزم بوده که حيتنها . ستي نیش عذرتراشان مذهبي آسایه يژه است، و اصًال مايو

چنان که نشان خواهم داد، آن رخداد  بارها و بارها . ت نامحتمل بوده باشدينهايم که آن رخداد بيريم بپذي توانیم

امد آن در ي پی تکاملی، گام هااتين حيپس از تکو.  بوده که در تصور غالب مردم بگنجدیزينامحتمل تر از آن چ

بًا مشابه در ي تقریوه هاي به شی تکاملین گام هايا. ر شده اندي جانداران، مستقًال تکثیون ها گونه يليلون ها و ميم

ده، از همان يچين تکامل جانداران پيي تبیم براي توانیپس نم. وسته تکرار شده اندي پین شناختي زمی دوران هایط

 تکامل یجادکننده ي ایاحتمال وقوع رخدادها. ات قابل اعمال استين حيم که بر تکويستفاده کن ایاستدالل آمار

  . ز بوده باشندي ناچیلي توانند خی، نم) موارد خاصید برخيو شا( ات ي حیگانه ين ي ، برخالف احتمال تکویمعمول

  

اصل . شتر شرح دهميک، بيطالح اصل آنتروپد آن را، با استفاده از به اصيز سردرگم کننده باشد، و باين تمايد ايشا

 جان یکدان به نام هايزيش نهاده است و دو في پ1974 در سال يیايتانيدان برياضيک را بَرندون کارتر ريآنتروپ

هان اطالق يک بر کل کيمعموًال اصل آنتروپ]. 67[ن موضوع بسط داده اند يپلر در کتاب شان ايبارو و فرانک ت

ما .  کنمی مطرح میاس کوچک تر منظومه اين اصل را در مقياما فعًال ا. آن خواهم پرداخت شود، که بعد به یم
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جاد کند و ي باشد که قادر بوده تا ما را ایاراتيد از آن نوع سين باين زميبنابرا. مين وجود داري زمینجا رويا

 تواند ی ما نمی مثال، گونه یبرا. گانه باشدي یا حتي خواهد نامعمول یاره هرچقدر هم مين نوع سيبپروراند، حال ا

 از ی به دنبال نشانه ایني فرازمیات هاي حی جستجوی برایهانيست شناسان کيز. ات اش ادامه دهديبدون آب به ح

 گرم است یلي هست که نه خیه ايد ما، ناحي، مانند خورشی معمولیک ستاره يبه دور .  گردندیآب در آسمان ها م

ن يب.  خوانندیع مي آب مایارات داراي سی برا150يی طالیه يه را ناحين ناحيا. دل است سرد، بلکه معتیليو نه خ

ک اند که آب ي که آن قدر به ستاره نزديی زند و مدارهایخ مي که آن قدر از ستاره دور اند که آب در آنجا يیمدارها

  . ردي گی را در بر ميی طالیه ي هست که ناحیک نوار نازک مداري شود، یر ميدر آنجا تبخ

  

 دهم تازه یاره ي، مانند مدار سیضوي بیليک مدار خيدر . بًا مدّور باشنديد تقريات پرور باي حین مدارهايهمچن

ه يان ناحيک بار از مي) یني زمی( تواند هر چند دهه یاره فقط مي شود، سیده مي نام151کشف شده که اصطالحًا ِزنا

 560د که در هر ي اش از خورشی مدارین فاصله يک ترينزد در یخود ِزنا، حت.  به سرعت عبور کنديی طالی

ک ي در نزدی دنباله دار هالیدما.  شودی هم نميی طالیه ي رسد، اصًال وارد ناحیک بار به آن مي ینيسال زم

 ی درجه 270 ید منفين فاصله به خورشيگراد و در دورتري سانتی درجه 47د ين فاصله اش به خورشيتر

ن و يک تريه نزديکه در ماه ژانو(  است یضيک بيارات، اساسًا ي سین اما، مانند همه ير زممدا. گراد استيسانت

ن چنان  ي است، و مدار زمیضي از بیره حالت خاصي؛ اما دا)∗د را دارد ين فاصله از خورشي دورتریدر ماه جوال

 از ی شمسیر منظومه ن ديت زميوضع.  شودی خارج نميی طالیه يچ گاه از ناحين هيره وار است که زميدا

 ی در جای مشتریم گرانشي عظیجاروبرق. ات ساخته اندي هم مساعد است که آن را مناسب تکامل حیگريجهات د

ن يبت بارشان با زمي سرگردان در فضا را به کام خود بکشد و از تصادم مصیاره هاي قرار گرفته تا خرده سیخوب

 ی، و منظومه ]68[ شود تا محور دوران ما استوار بماند یب من موجيتنها قمر نسبتًا بزرگ زم.  کندیريجلوگ

رمعمول است که ين جهت غيد ما از ايخورش.  کندین کمک ميات در زميت حي هم به تقویگري به طرق دیشمس

اره داشته ي توانند سی هم میالبته ستارگان دوگان.  همدم و مدار دوگانه نداردیک ستاره ي یعني. ستي ن152یدوگان

  . ات منجر شوديارات آنها درهم و برهم تر از آن خواهد بود که بتواند به تکامل حياما مدار سباشند 

  

د که خدا جهان ي گوینش مي آفریه ينظر.  ن ارائه شده استيي ما دو تبیاره يرمعمول سي غیات پروريدر مورد ح

کرد يرو. م کرديدًا به نفع ما تنظات را هم عمي جزئی قرار داد، و همه يی طالیه ين را در ناحيد و زميرا آفر

ه يهان در ناحيارات کيت غالب سياکثر. سم دارديني از دارویار متفاوت است، و ته رنگيات اما بسيک به حيآنتروپ

ات يارات حيت سين اکثريچ کدام از ايدر ه.  ستنديات ني مربوط شان قرار ندارند ، لذا مناسب حی ستاره يی طالی

                                                 
150 . Goldilocks zone 
151 . Xena 

 . شرح داده شد4 فصل ید، که در ابتداي باشی شمالیمکره يسم نيتان شگفت آور است، ممکن است دچار شوونين نکته براي اگر ا ∗
152 . binary 



 

www.secularismforiran.com 

111

ات را دارند، و ما ضرورتًا در يجاد حيط مناسب ايارات هستند که شراي از سیت کوچکيلاما اق. ردي گیشکل نم

  .مي کنیه فکر مين قضيم به ايم و دارينجا هستيم، چون اي کنی میت زندگيارات اقلين سي از ایکي

  

ن اصل يشند که اي اندیه، مي پای کامًال بیليآنان به دال. ک هستندي عاشق اصل آنتروپینينکه عذرتراشان ديشگفت ا

 یويآلترنات، یعيک، مانند انتخاب طبياصل آنتروپ. ه صادق استياما درست عکس قض. شان استي مدعایحام

ط ي ما را در شراینش هستي و فارغ از آفری عقالنینيي  تبین اصل، با ارائه يا. نش استي آفریه ي فرضیبرا

 ینييک تنها تبي کند اصل آنتروپین باشد که فکر مي ای کنم اشتباه ذهن مذهبیفکر م.  دهدیح مي توضیمساعد فعل

 ی میات پرور زندگي حیات ارائه شده تا نشان دهد که چرا ما در مکاني حی حل مسئله ینه ياست که تاکنون در زم

 وجود یکي. شنهاد شده استين مسئله پي حل این است که دو راه حل برايابد اي یندار درنمياما آنچه که د. ميکن

  . هستندمتعارض ن دو راه حل يا. کي اصل آنتروپیگري و دخداست

  

 یچ وجه کافين شرط به هيع است اما ايات، وجود آب در حالت مايجاد حي ایم، شرط الزم براي دانیتا آنجا که م

ات شکل گرفت، تکامل ين که حيهم. ار نامحتمل استين رخداد بسيرد، اما ايد در آب شکل گيات بايگرچه ح. ستين

ا يک رخداد يات حاصل ي حیريات ابتدا چگونه شکل گرفته است؟ شکل گياما ح. ابدي ی سرخوشانه ادامه مینيدارو

 یعامل اصل. د آمده استي پدیعي انتخاب طبیاتيط حي بوده است، که در اثر آن شرايیايمي شیک رشته رخدادهاي

آ، اما با دقت .ان.ی بوده که مانند دیگريدمولکول ) شتريبه احتمال ب(ا يآ بوده .ان.یا ديات ي حیل دهنده يتشک

 گونه – یاتي حین که اجزايهم. آ بوده باشد.ان.ل آري از قبیچه بسا مولکول.   کرده استیر ميکمتر، خود را تکث

ات ي حیده يچي تواند آغاز شود و انواع پی میقي حقینيد آمدند، تکامل داروي پد–ک ي ژنتی از مولکول هايیها

 کامًال یاري، از نظر بسی وراثتی مولکول های و تصادفیاما رخ دادن ناگهان. م ظاهر شوند هیجًا از پيتدر

 یه يد کنم، چون درونماين نکته تأکيد بر ايار نامحتمل باشد، و من بايار بسين رخداد بسيد ايشا. دي نماینامحتمل م

  . ن بخش از کتاب استي ایاصل

  

 یمي پرداختن به آن شیاز براي است، و تخصص مورد نيیشکوفا یات موضوع پژوهشيجاد حي ایپژوهش درباره 

نم که يگر ببي کنم، و اگر تا چند سال دیه دنبال مين مبحث را از حاشي ایمن با کنجکاو. است، که من ندارم

جاد کنند، شگفت زده يشگاه اي در آزمایات را به طور مصنوعيت حيدانان گزارش دهند که توانسته اند با موفقيميش

ف ي توان گفت که احتمال وقوع آن فوق العاده ضعیفتاده است، و هنوز مين اتفاق هنوز نين حال، ايبا ا. واهم شدنخ

  !ک بار رخ داده استي گرچه –ن بوده است يشه هم چنياست، و هم

  

م ييوم بگي توانی کند، و میز صدق ميات نيجاد حيم در مورد اي گفتيی طالی را که در مورد مدارهایهمان نکته ا

 و ّینجا حين اتفاق افتاده است چون ما اآلن ايم که در زمي دانیات نامحتمل بوده باشد، ميجاد حيکه هرقدر هم که ا

: ن ماوقع هستيي تبیه براياره، دو فرضي سيیط دمايات هم، درست مانند شرايجاد حيدر مورد ا. ميحاضر هست
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 ی بوده که در لحظه يید که خداي گوینش مي آفریه يفرض". کيآنتروپ"ا ي ی علمیه ينش و فرضي آفریه يفرض

آ .ان.یل کرده، تا دين قبي از ایا کاريده، ي دمیستيشازي در سوپ پی االهیبي، معجزه کرده و لهی از هستیريخط

  . جاد شوديا

  

 . احتماالت استیه ينش، بر پاي آفریه يک فرضيو آنتروپي، آلترناتيی طالیه ينجا هم مانند مورد ناحيدر ا

اره در کهکشان يارد سيلي م30 تا 1ن ي زنند که بین ميتخم.  کنندی اعداد بزرگ را مطرح میدانشمندان معجزه 

ن يم، با تخمياط واجب از چند صفر صرف نظر کنياگر بنا بر احت. هان باشدياره در کيارد سيلي م100ما، و حدود 

 یعنيات، يجاد حيد ايحال، فرض کن. ر جهان هستاره ديارد سيليارد ميليک مي توان گفت که یمحافظه کارانه م

ن اتفاق چنان نادر باشد که از هر يد ايفرض کن.  فوق العاده نامحتمل باشدیآ، رخداد.ان.ی مشابه دیل مولکوليتشک

ک يدن پژوهش اش ي شود که بخت به ثمر رسی مدعیدانيمياگر ش. جاد شوديات اي حیکياره فقط در يارد سيليک مي

 یارد سخن ميليک در مينجا ما از بخت يدر ا. دي به او خواهد خندین اعتبار پژوهشي تأمی، هر شورادر هزار است

.  از آنهاستیکين ي که البته زم– دهد یاره رخ ميارد سيليک ميات در ي، حیلين بخت قلي با چنیحت... م، و بازييگو

]69[  

  

  

اره يک سيات در ي حی خود به خودیري بخت شکل گاگر: مي گویر کننده است، پس باز ميار غافلگيجه بسين نتيا

ک از آن يافتن هر يبخت .  دهدیاره رخ ميارد سيليک مين اتفاق نامحتمل و شگرف در يارد باشد، باز ايليک در مي

م و سوزن يم تا راهمان را کج کني نداریازياما ما ن. افتن سوزن در کاهدان استيادآور ضرب المثل يارات اما، يس

ش از آنکه ي پی موجودات قادر به کنکاش، حتیهمه ) کيم به اصل آنتروپيبرگرد(م چرا که يرا بکاوگري دیها

  .اب هستندي کمی از آن سوزن هایکين يشان را آغاز کنند، خود ضرورتًا سرنشيجستجو

  

ک ي یباره ز دريچ چياگر ما ه.   مجهول استیني شوند  که تا حد معیان مي بيینه هاي در زمی احتماالتیگزاره ها

اما . ارد استيليک در ميم، يريافته باشد، گين يات در آن تکوينکه حيم که بخت ايم فرض کني توانیم، مياره ندانيس

 ی هایژگين وي معیاره يک سيممکن است .  کندیم، وضع فرق مييفزاي را بیدين خود فرض جدياگر به تخم

ن ي که احتمال تکوی آن فراوان باشد، به طوریها در سنگ یک رگه از عنصر خاصي داشته باشد، مثًال یخاص

ش از همه ين بيالبته خود زم. ه هستنديتر از بق" ن واريزم"ارات ي سیگر، برخيان ديبه ب. ر کندييات در آن را تغيح

 ی کره یه يط اوليد شرايدانان تا بکوشند با تقليمي شی باشد برایقيد تشوين نکته بايا! ن وار استيارات زمي سی

اما .  دهدیش ميت شان را افزايوه احتمال موفقين شي کنند، چون اینيشگاه بازآفريات را در آزماين حين تکويزم

 کند که ی مینيشبيپهنوز ارد هم يليک در ميت ي با بخت موفقيیايميک مدل شي ی من نشان داد که حتی قبلیمحاسبه 

 ین است که برخالف همه يک اياصل آنتروپ يیبايو ز. ابدي ین مي جهان تکویاره يارد سيليک ميات در يح

ک ياز  یکيات را در يجاد حي رود که ایات تنها انتظار مي حيیايميک مدل شيد که از ي گویشهودها به ما م
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من اصًال . ن بدهديات در زمي از وجود حیت بخشين خوب و کامًال رضايي کند تا تبینيشبياره پيارد سيليارد ميليم

 ارزد که جهت ی کنم کامًال میو فکر م. ن نامحتمل بوده باشديچ جا چنيات هيجاد حيمل، ا کنم که در عیباور نم

، ]ینيات فرازمي حیجستجو [ی ِستی پروژه ین براي و همچن–م يشگاه پول صرف کنيتکرار آن رخداد در آزما

  . هان  وجود داشته باشندي در کیگري هوشمند دیات هاي کنم ممکن است حیچرا که فکر م

  

چ ي  هین برهان احتماالتيم، ايريات بپذي حین خودبخودين را در مورد احتمال تکوين تخمينانه تري اگر بدبیحت

 ینزد ذهن. مينش متوسل شويد به فرض آفرين شکاف باي پر کردن ای گذارد که برای نمین ادعا باقي ای برایاعتبار

خ ي تاری ظاهریات از تمام  شکاف هاين حي روزمره بسنجد، شکاف تکویاس هايسک را با مقيکه احتمال و ر

 ی شوراهایريسک پذياس ري روزمره، مقیريسک پذي ریاس هاي مقینمونه . دي نمای تر می پرنکردنیتکامل

اما علِم آگاه به احتماالت، .  کنندی میدان ها را بررسيمي  شیقاتي تحقیشنهادهاي است که پین اعتبار پژوهشيتأم

 747" برهان یه ي، برپاین علم احتماالتي که همی کند، درحالی پر میا به آسان رین بزرگي به ای شکافیحت

  .  کندی را رد می االهیننده ي وجود آفریم، ادعايان کرديش تر بي، که پ"یغائ

  

 را به همان یعي بکوشد انتخاب طبید کسيفرض کن. ن بخش بودي که مقصود ای جالبیم به نکته ياما حاال برگرد

ن يت ايواقع. ن کند ييارات موجود تبيار فراوان سي با توسل به تعداد بسیعنيم، يات گفتين حي تکویه اق که درباريس

 یبالها.  دهد مناسب استی که انجام می کاری، برای جانوری در هر گونه ی، و هر اندامه ایاست که هر گونه ا

ما در . برگ ها مناسب فتوسنتز اند. ددن انيچشم ها مناسب د. پرندگان، زنبورها و خفاش ها مناسب پرواز اند

 است، که هر کدام شان ظاهرًا نشانگر پندار ی جانوریون گونه يليم که آکنده از حدود ده مي کنی می زندگیاره ايس

م با استفاده از برهان ي توانیا ميآ.  خود انطباق داردی زندگیوه ي با شی جانوریهر گونه . نش انديرومند آفرين

 فکرش را یحت. مي توانیم، مسلمًا نمي توانیم؟ نه، نميح دهينش را توضين اوهام آفري ایهمه " اراتير سيتعداد کث"

  .  بردیسم راه ميني داروین بدفهمي تری است چرا که به کانون جدی مهمین نکته يا. ديهم نکن

  

 ی هایدگيچي تنوع فراوان پمي شود تا بتوانیم، بخت آن قدر مساعد نمي کنیارات بازيهر طور که با ارقام تعداد س

ن آن کامًال فرق دارد يات با تکويتکامل ح. ميح دهيات توضين حياق تکويز به همان سين را ني زمیات بر کره يح

.  ک بار رخ دهديکه الزم بود فقط )  توانست باشدیا مي(گانه بود يک اتفاق يات ين حيم، تکويچرا که، تکرار کن

  . ند مداوم استيک فرآي خود، ی جداگانه یط هاي جاندار با محیگونه ون ها يلي مینشياما انطباق گز

  

ن ي که در سراسر اینديفرآ. مين مواجهي زمیستي زی گونه هاینه سازي بهیکل نديفرآک يآشکار است که ما با 

ون يلير ده مم که اگي کنيیشگوينان پيم با اطمي توانیم. ان استيره ها، همواره در جرياره، در تمام قاره ها و جزيس

 ی فعلی گونه هایست آنها به همان خوبي زیوه يم شد که شي مواجه خواهیدي جدیم، با گونه هايگر صبر کنيسال د

 یک بخت احتماالتي و چندگانه است، و نه ینيشبي تکرار شونده، قابل پیده يک پدين يا. ط شان انطباق دارديبا مح
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توسط انتخاب :  دهدیده چگونه رخ مين پديم که اي دانین، ميوو به لطف دار.  معلوم مان شوديیشگويکه با پ

  .یعيطب

  

از ين نيما واقعًا به جراثقال پرتوان دارو. ات گونه گون موجودات زنده ناتوان استين جزئييک از تبياصل آنتروپ

 یات اما وراي حنيتکو. ميح دهينش را توضيژه پندار اغواگر آفرين ، و به وي زمیات بر کره ي حیم تا گوناگونيدار

نجاست که اصل يا.  ستي  در کار نیعيات، انتخاب طبين حيش از تکويرا پيرد، زي گین جراثقال قرار ميُبرد ا

ات فراهم يجاد حي ای برای فراوانیارات، که فرصت هاياد سيار زيبا فرض تعداد بس. دي آیک به کارمان ميآنتروپ

 که ی بخت–جاد شد ين اين که آن بخت نخستيهم. ميح دهي توضات راين منحصربه فرد حيم تکوي توانی کند میم

و :  افتدی میعي کار به دست انتخاب طبی رشته – آورد یت هرچه تمام تر به ارمغان ميک با قاطعياصل آنتروپ

  .  به بخت و اقبال نداردیچ  دخلي هیعيانتخاب طب

  

امل نباشد که با بخت و اقبال محض، و به نحو  در داستان تکیات تنها شکاف عمده اين حيد تکوين حال شايبا ا

 اش يیکايکه ناشران آمر(  153جّن ِمندل در کتابش به نام یدلي مثال، همکارم مارک ریبرا. ک پر شده باشديآنتروپ

ن سلول يشنهاد کرده که تکويپ)  را به آن افزوده اندژن مشارکت جو  یجا و گمراه کننده ي بیعنوان فرع

ا دارند يتوکوندري مثل میگري دیده يچي جوراجور و پیزهايک هسته و چي بدن ما که یول هامثل سل(ک يوتيوکاري

 یشکاف عمده .  د تر استيات بعين خود حي از تکوی دشوارتر و حتیث  احتماالتياز ح)  ها فاقد آنندیکه باکتر

 ی 155ّکهي ی رخدادها.  است154ین آگاهيزان  دشوار باشد، شکاف تکويد به همان مي که پر کردن آن شایگريد

افته ي توسعه يیاياره تا سطح باکترياردها سيليات در ميح: ح دادين توضيک چني توان با اصل آنتروپی را مینينچنيا

 ی سلول هاین مرحله بگذرند و به مرحله يات توانسته اند از اي حین شکل هاي از ایاست، اما تنها کسر

 ی ثانو156کوني توانسته اند از رود روبین سلول ها، کسر کوچک تري ایان همه يو از م. ک وار برسنديوتيوکاري

ک يگر ي، دی عادیعيّکه باشند، برخالف انتخاب طبين رخدادها ياگر ا.  برسندی آگاهیز بگذرند تا به مرحله ين

ک يوتيوکاري یم، سلول هايک، از آنجا که ما زنده ايمطابق اصل آنتروپ. ستندي نیشگيهمه جا حاضر و همند يفرآ

  . ن شکاف ها را پل زده اندي ای باشد که هرسه یاراتي از آن نادر سیکيد ياره مان بايم، پس سيم و آگاه هستيدار

  

ات يآغاز ح.   استینه سازي بهی به سویک طرفه و انباشتي یک جاده ين سبب مؤثر است که ي به ایعيانتخاب طب

 ی مین بخت خوش را به آن ارزانيک  ايصل آنتروپ ای"  ستارهیاردهايليم"از دارد، و ي بخت خوش نیبه قدر

ه ي توجیک برايگر هم در داستان تکامل باشند که به اقبال وقوع و اصل آنتروپيد چند شکاف متعاقب ديشا. دارند

                                                 
153 . The Mendel’s Demon, Mark Ridley 
154 . consciousness 
155 . one-off 

ن گل به قصد يسزار پس از نبرد در سرزم.  ن گل  از روم بودي فاصل  سرزموس سزار، حديا که در زمان ژوليتالي در شمال ایرود.  156
ن ين روم مجاز نبود ايکون و ورودش به سرزميک سرداراز روبي یالتيچون عبور  سپاه ا. ن رود گذشتيورود به روم با سپاه خود از ا
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نش يد، چرا که آفري آیات نمين حييبه کار تبنش يآفرم، مسلمًا يات داشته باشي حی که براینيياما هر تب. از دارندين

 باز 747 دور باطل یه يمًا ما را به قضي و مستق– کشد یش مي پی بزرگ تریست و لذا خود پرسش هاي نیشتانبا

  .  گرداندیم

  

نکه ي ایکي. ن استيل چنيم که به دو دليدي مان است، و دی زندگیوه يم که مطبوع شي کنی می زندگیاره ايما در س

گر، يل ديدل.  استیعي از انتخاب طبین ناشيا. رده شکوفا شوداره فراهم آوي که سیطيافته تا در شرايات تکامل يح

ارات مساعد تکامل اندک باشد، ياره هست، و هر قدر هم که تعداد سياردها سيليدر جهان م. ک استياصل آنتروپ

ست يم، و از زي ببریش تري پیک را به مرحله يد اصل آنتروپياکنون با.  از آنهاستیکي ما ضرورتًا یاره يس

  . مي بازگردیهان شناسي به کیشناس

  

  کي اصل آنتروپیهانشناختيت کيروا
جه يم از بودن خود نتي توانیم.  ماستی مان است، بلکه جهان هم مساعد زندگی زندگی ما مساعدیاره ينه تنها س

م ينگر ی به آسمان شب میست که وقتي نیتصادف. ات بوده انديجاد حي مساعد ایک به قدر کافيزين فيم که قوانيريبگ

، یمي هستند، و بدون شيیايمي وجود اغلب عناصر شیاز الزم برايشنيک پيم، چرا که ستارگان يني بیستارگان را م

 متفاوت با ی اندکیک حتيزين و ثوابت فيکدانان محاسبه کرده اند که اگر قوانيزيف. جاد شودي توانست ایات نميح

ن  مطلب را به يکدانان ايزيف.  در آن ممکن نبودیاتيجاد حيگر اي شد که دی شان بود، جهان چنان میر فعليمقاد

،  157فقط شش رقمز در کتاب يين ريمارت. کسان استيبًا يجه شان همواره تقري کنند، اما نتیان مي مختلف بیانحا

ن شش رقم  به يهر کدام از ا. کسان انديهان يکدانان در تمام کيزي کند که به باور فی را ذکر میاديشش ثابت بن

گر مساعد ي شد و دیگرگونه مي اش بود، کل جهان دی متفاوت با مقدار فعلی اگر اندکیعنيم شده، يظرافت تنظ

   ♣.ات نبوديح

 

 اتم را ی هسته ی که اجزايیروي نیعنياست، " یقو" به اصطالح یروي، مقدار نیکيزي فین ثابت هاي ایاز جمله 

 سنجند ی مEاس ي را با مقی قویروين. رو غلبه کردين نيد بر ايا اتم، بیهسته " شکافتن "یبرا.  کندید ميبه هم مق

وم، به يجاد هليدروژن و اي هی هسته هایدروژن است که هنگام همجوشي هی از هسته یکه برابر با نسبت جرم

 یمي وجود شید که الزمه ي نماین مي است و چن0.007ن ثابت در جهان ما برابر يمقدار ا.  شودیل مي تبدیانرژ

تعداد عناصر .  باشد0.007ک به مقدار ي نزدیلي خی قویروين باشد که  ثابت نيا) ات استيجاد حياز ايشني پکه(

                                                                                                                                                  
 ی شد برای  اصطالحيیدر فرهنگ اروپا" کونياز روبگذشتن "ن واقعه يپس از ا... ان به سزار شديعمل سزار منجر به اعالم جنگ روم

 م.هر عمل سرنوشت ساز
157 . Just Six Numbers, Martin Rees 

ن خاطر که ممکن ي به ای توانند باشند، و تا حدیات چگونه مي حیگانه يم صور بي دانیکه ما نم" فرضًا"ن خاطر گفتم ي به ای تا حد ♣
 یهاب يترکست که يا ممکن نيآ. ميم، ممکن است دچار اشتباه شوي کنیک ثابت را بررسير يي تغامد حاصل ازياست که اگر هر بار فقط پ

 مساعد را یم آن امکان هايم نتواني کنی بررسیکي یکيرات آنها را ييات باشند، چنان که اگر تغين شش ثابت، مساعد حير اي از مقادیگريد
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. جاد شده اندي ایعي است که به طور طبیم مشتمل بر حدود نود عنصر جدول تناوبي شناسی که ما ميیايميش

 ی هسته هایتًا حاصل همجوشيهاگر جهان ني عناصر دیهمه . ن عنصر استين و فراوان تريدروژن ساده تريه

و بمب (ط فوق العاده داغ درون ستارگان  ي است که در شرایند دشواري فرآی هسته ایهمجوش. دروژن هستنديه

 ی توانند عنصر سبکید ما،  که فقط ميتعداد ستارگان نسبتًا کوچک، مانند خورش.  دهدیرخ م) یدروژني هیها

ل ياما تشک.   استین عنصر سبک در جدول تناوبيدروژن دوميوم  پس از هيهل. د کنند اندک استيوم توليمانند هل

ک سلسله يد بزرگ تر و داغ ترباشند تا بتوانند در ي است که از خورشیازمند ستارگانين تر نياغلب عناصر سنگ

 دو تن از ل وين واکنش ها توسط ِفِرد هويات ايجزئ. جاد کنندين تر را اي عناصر سنگی هسته ای همجوشیندهايفرآ

گران دادند ي که به دی نوبلیزه ي از جاین دستاورد، سهمينکه به پاس ايب ايو عج( ح شده است يهمکارانش تشر

 يی شوند و مواد درون خود را به صورت ابرهایا سوپرنوآها منفجر مي ستارگان بزرگ، یگاه). ل نشديب هوينص

 یجًا متراکم مي تدری غبارین ابرهايا.  هم هستیل تناوبن مواد شامل عناصر جدويا.  پراکنندیاز غبار در فضا م

ن ين سبب است که زميبه هم.  از آنهاستیکي ما یاره ي دهند، که سیل مي تشکیديارات جديشوند و ستارگان و س

ات، ين حي، و تکویمي که بدون آنها شیعناصر. گر استيدروژن همه جا حاضر، سرشار از عناصر ديعالوه بر ه

  .  بودیمحال م

  

 ی هسته ای های کند که سلسله همجوشین ميي تعی قویروين است که مقدار ني مربوط به بحث ما اینجا نکته يدر ا

 0.006 برابر  0.007 یم به جايري کوچک بود، گیلي خی قویروياگر مقدار ن.  رودی باال می جدول تناوبیتا کجا

ن ياگر ا.  شدی حاصل نمی جالب توجهیميچ شيه آمد و یدروژن در جهان به وجود نمي جز هیچ عنصريبود، ه

ن تر ي شد و به عناصر سنگی میدروژن جهان دچار همجوشي هی بود، همه 0.008م يري بزرگ بود، گیليمقدار خ

ن سبب يبخشًا به ا. انجامديات بين حي توانست به تکویدروژن نمي بدون هیميم، شي دانیچندان که م.  شدیل ميتبد

 باشد تا 0.007 يی مقدار طالید درست حوالي بای قویرويثابت ن.  در کار نبودیگر آبيدروژن ديکه بدون ه

  .  شودیجاد ميات اي جالب و مساعد حیمي عناصر و شیگوناگون

  

. کسان استي ثوابت ی همه یت مطلب برايکل.  پردازمیز نميي مورد بحث ریکيزي شش ثابت فیگر به باقيمن د

ن مطلب را يا.  شدیات ممکن نمين حي آن تکویرد که وراي گی قرار ميی طالیه اين ثوابت در ناحي ایمقدار فعل

خداباور . ک رايگر اصل آنتروپي دیم و از سويک سو پاسخ خداباور را دارينجا هم از يم؟ در اير کنيچگونه تعب

 باشند تا يیطال یه يم کرده که همه شان در ناحي را چنان تنظیاديد که خدا هنگام خلق جهان، ثوابت بني گویم

 توانسته آنها را بچرخاند و  هر کدام را یم داشته که مي تنظیانگار که خدا شش دکمه . جاد کننديات را ايبتوانند ح

ست، چرا که وجود خود خدا يشه، پاسخ خداباور اصًال مجاب کننده نيمانند هم. م کندي تنظيی مقدار طالیبا دقت رو

 را محاسبه کند هم  دست کم به قدر یادي بنی ثابت هايیر طالي که بتواند مقادیيوجود خدا.  گذاردیح مي توضیرا ب

                                                                                                                                                  
 ی، مسئله یاديف ثوابت بنيمات ظرين  تنظيي تبی ما مسئله یت فرض کنم که برا سهولیم؟ در هر حال من مجبورم در ادامه برايکشف کن

 .   استیواقعًا دشوار
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پس . ن نکته در واقع مضمون کل بحث حاضر استيا–د است يار بعيقت بسيم ثابت ها نامحتمل، و در حقيخود تنظ

ن پاسخ ي دانستن ای جز منتفیويچ آلترناتيمن ه.  حل مسئله باشدی برای تواند راه حل مثبتیپاسخ خداباور هرگز نم

دکمه "ابند و برهان ي توانند مشکل پاسخ خداباورانه را دری ها  نمیلياما همزمان در شگفتم که چگونه خ. ابمي ینم

  .  دي نمایبه نظرشان کامًال خرسند کننده م" یگردان االه

 

 انتخاب ی خوب ها بهیليست شناسان هنوز خين باشد که برخالف زيب اي غرین کوري ایک علت روانيد يشا

 اندرسون توماس که روانشناس یِج. افته اندي رام کردن استبعاد درنی  را نشناخته اند و توان آن را برایعيطب

م که  ي داری روانشناختیشي ما گرایهمگ:  خود به من گوشزد کردید تخصصي را از دیگري است، علت دیتکامل

م يري بگیه را با دزد عوضيم سايل داريشتر تمايتوماس، ما ببه قول . مينگاري ب158 ُکنشگریجان را اشخاصي بیاياش

 تواند مرگبار ی غلط میک نفيجاب غلط ممکن است وقت تلف کردن باشد، اما يک ايچرا که . هيتا دزد را با سا

 همگنان شان بوده یاکان ما از سوي نیطين چالش محيرتري به من نوشت که در گذشته خطیاو در نامه ا. باشد

ت ي فهم علیما برا. م يان بگذاريات آدميشفرض غالب را بر ترس از نين است که پيراث آن دوران، ايم. "است

در . مي دهی میز تسّري نیات االهيش را به نين گرايعتًا هميما طب." مي شویدچار مشکل فراوان م یبشرر ي غیها

  . بازخواهم گشت" ُکنشگران" اغواگر ین انگاره ي به ا5فصل 

  

 یه اير بار نظريد است که زي شان افزوده است، بعی بر آگاهیعي انتخاب طبینييان، که درک توان تبست شناسيز

، تک ی نامحتملیو پاسخ خداباوران به معما. ک ضربت حل کندي را به ی نامحتملیبروند که بخواهد مسئله 

ب و يدن شاخ و برگ عجست، بلکه افزوي خود مسئله نيین پاسخ فقط بازگويا.  گزافيی است با مدعایضربت

ن ين شکل خود، ايک، در عام تريپاسخ آنتروپ. ميک بپردازيو آنتروپيد به آلترناتيپس بگذار.   به آن استیبيغر

ن صرف يبنابرا. جاد کنديم که بتواند ما را اي را مطرح کنیم پرسش از نامحتملي توانی میاست که ما فقط در جهان

کدانان يزيف.  شان بوده باشنديی طالیه يد در ناحيک بايزي فیاديثوابت بن دهد که یم نشان مينکه وجود داريا

  .ش نهاده اندي پی هستی معمای برایک متفاوتي آنتروپیمختلف راه حل ها

  

ن دسته، يبه نظر ا. ر نبوده انديي کار قابل تغیند که آن شش دکمه هرگز در ابتداي گویکدانان سرسخت ميزيف

م يم، خواهيدن به آني رسی است در سودایري که دیه اي، نظر مي برس159زي همه چیه ي که سرانجام به نظریهنگام

مان ناشناخته است، وابسته اند که ي که هنوز برایگريز ديا به چيگر، ي چنان به همدیديد که آن شش ثابت کليد

ره يط داي نسبت محیش از آزادين شش ثابت بير ايي تغید معلوم شود که آزاديشا.  گنجدیامروزه در تصورمان نم

ازمند ين نگرش، نه تنها نيبا ا.  توانسته موجود باشدیق ميک طريم که جهان فقط به يابيو در. ستيبه قطر آن ن

  . م داشته باشدياز به تنظيست که ني در کار نیم، بلکه اصًال دکمه ايستي دکمه ها نیم کننده ي تنظی برايیخدا

                                                 
158 . agent 
159 . Theory of Everything 
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البته .  کنم من هم با آنان موافق باشمیرند و فکر مي پذین نگرش را نميا) زيين ريمانند خود مارت(کدانان يزيگر فيد

م شده باشد يد چنان تنظيّکه بايق ياما چرا آن طر. ق موجود باشديک طريکامًال قابل تصور است که جهان تنها به 

من ي، فریکدان نظريزي باشد که انگار، به قول فید از نوعينجامد؟ چرا جهان ما باي ما بیجيکه به تکامل تدر

 زند که به جوخه ی را مثال می اعدامیلسوف، مردي فین مورد جان ِلزلي؟ در ا"ميي آی دانسته که ما میم"سون، يدا

ن ي پس از ایاگر فرد اعدام.  آن ده نفرسرباز جوخه خطا رودیر همه يممکن است که ت.  آتش سپرده شده استی

خوب، واضح است : "دي بگوی تواند با سرخوشی خود تأمل کند میسابد تا در مورد خوش شانيک خطا فرصت يشل

اما اگر او همچنان در عجب ."  ن موضوع فکر کنمي توانستم به ایر همه شان به خطا رفت، وگرنه من اآلن نميکه ت

ا مست يد ا به آنها رشوه داده بودنيات کلنجار برود که مثًال آين فرضي جوخه خطا کردند، و با ایباشد که چرا همه 

  .ردي گی بر او خرده نمیبودند، کس

  

 هستند که مانند یست فراواني همزیم که جهان هاييز بگويين طور پاسخ داد که مانند خود ري توان ایراد را مين ايا

.  دارندیستيهمز) ♠"َاَبرجهان"ک يند در يا به قول  لئونارد ساسکي ( 160"چنجهان"ک ي صابون در یحباب ها

ت ابرجهان پر از يکل.  ما، مختص به خودش استیک از جهان ها، مانند جهان قابل مشاهده ي هر ن و ثوابتيقوان

ن جهان ها ي از ایکيد ساکن ي کند که چرا ما باین مييک هم تبياصل آنتروپ.  استین محلي قوانین مجموعه هايا

جه امکان ي و درنتیاعد تکامل تدرج شان چنان از آب درآمده که مسین محليو قوان) ت انديکه انگار در اقل(م يباش

  . تأمل بر مسئله باشد

  

نکه يبسته به ا.  جهان خود ماستيی سرنوشت نهای چنجهان، حاصل تأمل درباره یه يرا از نظريت گيک رواي

ه ا سرانجام انبساط آن بيابد، ي یا جهان ما تا ابد انبساط مي چه باشند، سرانجام یادير شش ثابت بني نظیر اعداديمقاد

 برسد یتًا به حالتينکه جهت انبساط معکوس شود و جهان رو به انقباض گذارد، تا نهايا اي رسد، ی می تعادلیحالت

 بزرگ، جهان دوباره رو به انبساط ی مچالگی از مدل هایدر برخ.  نامندی  م161" بزرگیُمچالگ"که اصطالحًا 

مطابق مدل . ابدي ی دهد،  تا ابد ادامه میار رخ مک بيارد سال يليست ميم هر بيرين چرخه، که گي گذارد، و ایم

جاد يا) گ بنگيب(ش، هنگام انفجار بزرگ يارد سال پيلي م12استاندارد از جهان ما، زمان همراه با فضا در حدود 

گ بنگ يقت زمان و فضا با بيدر حق:  کندین اصالح مين گزاره را چني ای بزرگ متوالیاما مدل ُمچالگ. شده است

جاد يگ بنگ ها اي بی هستند که در تواليیزمان ها-ن فضاين زمان و فضا فقط تازه تريا آغاز شده اند، اما ادوران م

 يی هاینگي داند در تکیچ کس نميه. ش از خود بوده اندي بزرگ  پیامد ُمچالگيگ بنگ ها  پيک از بيهر . شده اند

اگر . رندي به خود بگیدير جدي و ثوابت هر بار مقادنيرفت که قواني توان پذی دهد، لذا میگ بنگ چه رخ ميمانند ب

                                                 
160 . multiverse  

. زارنديده بين ايکدانان از ايزيشتر فيد که بي گویاو م.  دهدیک در َاَبرجهان ارائه مي از اصل آنتروپیدفاع درخشان) 2006(ند ي ساسک ♠
 .  ام را افزوده استین آگاهين خاطر که دارويد به اي شا– است يیباي زیده ي کنم ایفکر م. فهمم چرايمن نم

161 . big crunch 
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ک يان باشد، ما در ي همواره در جریهانيک آکاردئون کي مانند ی مچالگ– انقباض – انبساط - انفجاریچرخه 

 یفه يک همچنان وظي جهان، اصل آنتروپیاليدر حالت سر. ی موازیتيم نه در رواي از جهان هستیاليت سريروا

ت شده ي تثبیستيط زيشان مناسب شرايها" رقم" هستند که ی سری از جهان هایتيتنها اقل:  کندیفا مي خود را اینييتب

 چنجهان به قوت یاليت سريت روايامروزه مقبول. ميت است، چون ما در آنيو البته جهان ما هم جزو آن اقل. است

 رسد که انگار یمروزه به نظر ما. ر سؤال برده اندي بزرگ  را زیر مدل مچالگيرا شواهد اخيست، زيسابق ن

  . ابدي یجهان ما تا ابد انبساط م

  

 چنجهان ارائه داده است، که یه ي از نظرینيت جذاب دارويک رواين ي اسمولیگر به نام لي دیکدان نظريزيک في

 شرح داده و در 162هانيات کيح خود را در کتاب یده ين اياسمول.  ی است  و هم موازی سریهم شامل جهان ها

ار ي تمام عیک مچالگي یش در پين زاي شوند، اما ای والد زاده می فرزند، از جهان هاید که جهان هاي گویآنجا م

 از وراثت را هم به ین صورتياسمول.  شودیاهچاله ها حادث مي در سی دهد، بلکه به طور محلیجهان رخ نم

وراثت .  ثوابت والدش هستندی" افتهيجهش " یت اندکيک جهان فرزند، رواي یاديثوابت بن: دي افزایه اش مينظر

.  شودی گرفته می پیعين به طور طبي اسمولیه ي نظری است، و باقیني دارویعي در انتخاب طبی اصلیمؤلفه 

مذکور " ی هایژگيو. "ابندي یهستند در چنجهان غلبه م" د مثليتول"و " بقا "ی هایژگي که واجد ويیجهان ها

 و سپس یل ماده به چگالش به شکل سحابياهچاله ها، تمايل سياز تشکيش ني نمونه، پیابر.  دارندیات گوناگونيجزئ

. ات هستندي آن حی جالب توجه و در پیميجاد شي ایز الزمه يم، ستارگان نيديچنان که د. به صورت ستارگان است

م آن تکامل  يامد مستقيه پ جهان ها رخ داده است، کیعين است که در چنجهان، انتخاب طبين اي اسمولیشنهاده يپس پ

 یده ي به ایکدانان نظر خوشيزي فیهمه .  ات بوده استيجاد حيم آن ايرمستقيامد غي در جهان و پیاهچاله پروريس

 ین؟ همان جوانياسمول: "  نوبل نقل قول کرده اند که گفتهیزه ي جایمان برنده - ِگِلین ندارند، اما از مورياسمول

د يطان بگويست شناس شيک زيد يشا] 70."[ کندید اشتباه نميز را دارد؟ خوب شاين آم جنویده هايست که آن اين

  . هستندیني دارويی افزایازمند آگاهيکدان ها هم نيزي فیکه باق

 

ک تجمل مصرفانه ي از جهان ها یکه فرض وجود انبوه) ميشه شوين انديم ايا تسلي( م ي ممکن است وسوسه شو

م وجود ي توانیم، ميري چنجهان را بپذین نگرش، اگر اصرافکاريمطابق ا. شمرده شودد مجاز ي که نبایاست؛ تجمل

زان گشاده دستانه و ناخرسند کننده يک ميستند که به ي نی سردستیاتين ها فرضي ایا هر دويآ. ميرا باشيخدا را هم پذ

قتًا ي حقیه ي فرضیديتفاوت کل.  افزوده نشده استیعي شان با انتخاب طبیشند، آگاهي اندین مي که چنیاند؟ کسان

چنجهان، با تمام غرابت اش، . ن دو استي ای ظاهرًا گزاف چنجهان، در استبعاد احتماالتیه يگزاف خدا و فرض

 که قرار است يیزان همان باشنده هاي محاسب، به میرنده يم گي هوشمند تصمیننده يا هر آفرياما خدا، . ساده است

ث  ين جهان ها از حيک از اياما هر . جهان ها گزاف باشدتعداد ت چنجهان از لحاظ ممکن اس. د استين کند بعييتب

                                                 
162 .  The Life of the Cosmos,  Lee Smolin 
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ننده ياما در مورد هر نوع هوش آفر. م ي را فرض نکرده ایديز بعيپس ما هنوز چ.  خود ساده اندیادين بنيقوان

  . ن مطلب صادق استيدرست عکس ا

  

 يیايتاني برینگ هورن دو نمونه يجناب جان پولکيو عالراسل استانارد ( مشهورند ینداريکدان ها به ديزي فیبعض

 یکيزيم ثوابت في تنظی گذارند بر نامحتملی کرد، آنان انگشت مینيش بي توان پیچنان که م). هستند که ذکرشان شد

مات را ين تنظي بوده که آگاهانه ایهانيک هوش کي کنند که حتمًا ی و ادعا ميیک طاليش باري کم و بیه يدر ناح

 یزند که از خود مسئله اي انگی برمی مسائلین مدعا ها مردود دانستم چون همگي ایش تر همه يپ. جام داده استان

 یراد چه کرده اند؟ آنان چگونه مين اي به ايی پاسخ گویاما خداباوران برا.  خواهند حل کنند بزرگ تر استیکه م

 یشي کند، و آن را با دقت و دوراندیند جهان را  طراح که بتوايیند که هر خدايراد برآين ايتوانند از پس رفع ا

م تر از آن ي عظینييده و مستبعد باشد که خود محتاج تبيچيت پي نهای بید موجوديانجامد، بايم کند تا به تکامل بيتنظ

  است که قرار است فراهم کند؟

 

ن مسئله ي ای برای کند که پاسخیفکر مم، يم از او انتظار داشته باشيدان، چنان که آموخته اينبرن االهيچارد سوير

ن پرسش ياو راه حل خود را با ا.  کندیح ميتشر 163 وجود دارد؟يیا خدايآافته است، و آن را در کتاب خود به نام ي

ده را در قالب برهمکنش يچيعلم امور پ. مي دهیح ميه ها را ترجين فرضي کند که چرا ما همواره ساده تریآغاز م

فکر .  شوندی می منتهیادي ذرات بنیت به برهمکنش هاي که در نهای کند؛ امورین مييه تر تبان امور سادي میها

 يیباي زیده ي ساخته شده، ایاديتًا از ذرات بنيز نهايده که همه چين ايکه ا) ديده باشيدوارم با من هم عقيو ام( کنم یم

 يیگونه ها ذرات عالم متعلق به یت همه ي فراوان است، اما در نهایاديگرچه تعداد هر کدام از ذرات بن. است

 ساده یاديده زين ايم اي کنیم که فکر مين مورد شک داشته باشين خاطر در ايد به ايشا.  از ذرات هستندیمتناه

  . ست، بلکه درست برعکس استين اصًال ساده نينبرن اياست اما به نظر سو

  

ب است که همه ي عجیليم الکترون ها، فراوان است، خيري گنکه تعداد هر نوع ذره،ينبرن، با توجه به ايبه نظر سو

ک الکترون را طاقت ياو ثابت بودن خواص .  داشته باشندیکسانيخواص )  الکترون هایم همه يريگ(ن ذرات ي ای

 یت بهت و ناباوري نهایه يما دارند یکساني خواص یهمگاردها الکترون که يلياردها و ميلي آورد، اما میم

نکه، به يبدتر ا.  الکترون ها با هم فرق داشتندی تر آن بود که همگیعيبه نظر او، ساده تر و طب.  شوندینبرن ميسو

د به طور بوالهوسانه، کتره يک لحظه خواص خود را حفظ کند، بلکه بايش از يد بيعتًا نباي طبیچ الکترونينظر او، ه

کنواخت ي که یزيهر چ. ن استين چني بودن امور ایعي و طبینبرن در مورد سادگيدگاه سويد. ر کنديي تغی و آنیا

ن سبب يستم به اير امور در قرن نوزدهم و بيس. " استین خاصييباشد مستلزم تب) به قول من و شما ساده تر(تر 

  ."گر امروزه درست همان طوراند  که قبًال بودندي دیاي اشی و همه یکسان است که الکترون ها و ذرات مسي

  

                                                 
163 . Is There a God?, Richard Swinburne 
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ل ي را حفظ کند، و تمایاردها الکترون و ذرات مسيليوسته خواص مي شو تا عامدانه و پی میارد بازنجا خدا ويدر ا

د انگار که همه ينيک الکترون را ببي یبه خواست خداست که وقت.  مهار بزندی و بالهوسی شان را به سرکشیذات

 کنند؛ و به خواست یفتار م ریشه مانند ذارت مسي همید؛ و به خواست خداست که ذرات مسيده ايشان را د

چون همواره .  کنندیکسان رفتار ميخداست که الکترون ها و ذرات مس همواره، لحظه به لحظه و قرن به قرن، 

  . داردیط ها و پا در کفش همگنان کردن باز ميخدا دست خدا بر تک تک ذرات است، و آنها را افراط و تفر

  

 سرکش قرار دارند ی الکترون هایداهللا بر سر همه يون ها يلين  ترکه همزما ه راين فرضينبرن اياما چطور سو

ق مطلوب ي مسئله را به طریره کننده اينبرن با اعتماد به نفس خيسو. ستيه اصًال ساده نين فرضيابد؟ اي ی مساده

اس با ي قنبرن دري سویه يفرض. استگانه ي کند که خدا تنها ذات ی اظهار میهيچ توجياو بدون ه.  کندیخود حل م

  ! کندی عمل می کنند، عجب اقتصادیکسان رفتار مي الکترون ها یه که همگين فرضيا

  

 واحد است که ی موجود، معلول است و وجودش موکول به وجود جوهریئيد که هر شي گویخداباور م

ه  هستند کيیص هر جوهر،  معلول خداين است که تمام خصايگر خداباور اي دیو مدعا. همانا خدا باشد

 ی ساده تر از چندخداباوریخداباور. ن با حداقل علل استيي تبین مثل اعاليا. جاد کرده استيآن را ا

رد که ي گی فرض میو خداباور. رديک علت را فرض بگين آن است که تنها يين تبيرا ساده ترياست ز

 را انجام یمکن تواند هر کار منطقًا میخدا م( است که قدرت اش نامحدود است ین علت واحد، شخصيا

 اش هم یو آزاد)  داندی توان دانست می را که منطقًا میزيخدا هر چ(، علم اش نامحدود است )دهد

  .نامحدود است

  

د ي کند که بایو آدم احساس م. ناممکن را انجام دهدمنطقًا  تواند امور یرد که خدا نمي پذینبرن سخاوتمندانه ميسو

ا علم در يآ.  شناسدی نمیچ حد و مرزي نامحدود خدا هینييگفته اند که قدرت تب.  شان باشدي ایشتندارين خويممنون ا

 تواند یقدرت نامحدود خدا م. ديکس نرويگر سراغ ايد. ستي نی مشکل دارد؟ مسئله ایکس  قدرين موضوع اييتب

 ی جز خدايیر خدا دهد، آخیارائه مساده ت ي به غاینييشه تبين کند، و خدا همييتب) گر رايز ديو همه چ(کس را يا

  ن ساده تر؟ي از ایزيچه چ. ستيگانه ني

  

 ینمت تک تک ذرات عالم باشد ي وضعی که بتواند دائم مراقب و هاديیخدا. زيبًا همه چيقت، تقريخوب، در حق

د ي بای معظم االهیگر وجوه آگاهينکه ديبدتر ا.  غول آساستینييوجود خود خدا مستلزم تب. ساده باشدتواند 

 که یگري و هکذا  تمام جانداران هوشمند د–ز باشد ي بشر نیتوجه  کردار و افکار و عبادات فرد فرد ابناهمزمان م

رد که يم بگيد تصمينبرن، خدا همواره باي به نظر سویحت. ارد کهکشان جهان موجود باشنديليممکن است در صد م

اگر خدا " کند چرا که یمعموًال خدا معجزه نم. نکند معجزه آسا یان به سرطان، اقدام به شفاي نجات جان مبتالیبرا
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."  حل شده  خواهد بودیمان مسئله ايگر سرطان براي را اجابت کند، آنگاه دیمار سرطاني بی شفایاغلب دعاها برا

  م؟ يوقت مان را چطور صرف کنآنگاه و 

  

 ساده   وجود خدایه ير که فرضي چشمگیش نهاده ين پياما ا.  روندیش نمينبرن پي متألهان به قدر سویالبته همه 

ات دانشگاه آکسفورد ي که استاد االهیث وارد، هنگاميک.  شودیافت مي متألهان معاصر فراوان یاست  در نوشته ها

  :ن نوشتيچن 164خدا، بخت و ضرورت در کتابش 1996بود، به سال 

  

 وجود یثمربخش برا و یار شکوهمند، اقتصادي بسینيين است که خدا تبي خداباور ایدر واقع، مدعا

 ی است که وجود و سرشت کل عالم را به موجودین خاطر اقتصاديبه ا] هين فرضيا. [جهان  است

. ز، از جمله خود ماستيل وجود همه چي دهد که دلی به دست ميی غایخدا علت.  کندیواحد منتسب م

ن ي وجود کامل تریده ي ایعني – ی اصلیده يک اين خاطر شکوهمند است که از يبه ا] هين فرضيا[

  . ح دادي قابل فهم، کل سرشت خدا و وجود عالم را توضی توان به گونه ای م–وجود ممکن 

  

 یبرا.   فهمدی را هم درست نمی سادگیابد، و ظاهرًا معناي ین را درست درنميي تبینبرن معنايوارد هم مانند سو

" ک امکانيبه سان "نکه عبارت فوق را يا ايست  کند که خدا ساده ایا وارد واقعًا فکر ميست که آيمن مشخص ن

 توماس یشه يشگفته بر اندينقد پ 165یحيعلم و باور مسنگ هورن در کتاب خود يِسر جان پولک.  کندیمطرح م

 البته – کند خدا منطقًا ساده است یآن است که فرض م] ناسينگرش آکوئ [یاشکال اصل: " کندیناس را نقل ميآکوئ

ن يبا ا.  کل آن صادق استی  هر جزء خدا صادق باشد  براینکه هر چه براي تر از ای قو بسيی به معنایسادگ

ن مورد حق يدر ا."  داردی درونیدگيچيتجزا بودن، پين اليم خدا در عيي است که بگوین فرض کامًال منطقيحال،  ا

ف يتعر"  اجزایناهمگون"ب  را در قالیدگيچي پ1912ست شناس به سال ي زیان هاکسليدر واقع، جول. با وارد است

  ].71. [ بودی  کارکردیري تکّثرناپذی، نوعیمنظور او از ناهمگون. کرد

  

.  متألهان چقدر دشوار استیات براي حیدگيچين پينکه فهم تکوي دهد از ای به دست میگر، وارد شواهدي دیدر جا

 يیايتانيندار برين نفر از مثلث دانشمندان ديکه سوم(کاک ي به نام آرتور پیگريدان ديميوشيدانشمند ب-دانياو از اله

ه را  ين رويوارد ا". نده داردي فزایدگيچي به پیعيش طبيگرا" جاندار ی کند که ماده ینقل م)  برمیاست که نام م

ش ين گرايد که اي گویاو در ادامه م.  کندیعنوان م" یدگيچيل به پي متمایر تکامليي در تغیل ذاتي تمایقسم"

اما وارد ." سر سازدي را می بعدیده يچي پی که وقوع جهش هایليم.  باشدیند جهشيل به فرآي میسمممکن است ق"

 یدگيچي به پیش ذاتي از گرای، نه ناشیدگيچي پی به سویسائق تکامل. د باشدين مورد مردد است ، چنان که بايدر ا

 یعيم، انتخاب طبي دانیتا آنجا که ما م: ت اسیعيبلکه در اثر انتخاب طب. ل به جهشي از مینده است، و نه ناشيفزا

                                                 
164 . God, Chance and Necessity, Keith Ward 
165 . Science and Christian Belief, Sir John Polkinghorne 
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 ساده يی به نحو نبوغ آسایعي انتخاب طبیه ينظر. نديآفري بیدگيچي، پی تواند از سادگی است که مینديتنها فرا

 شان به یدگيچي کند پین ميي را تبیه امورين نظريگر، اي دیاز سو.  استین سادگيمنشاء آن هم به هم. است

ن ينش اي توانا به آفريی خدایده تر از هر آنچه که در تصورمان بگنجد، البته سوايچي پیرامو: دي آیوصف در نم

  .  هایدگيچيپ

  

  

  جي در کمبریان پرده ايم
 یآنجا درباره .  را مطرح کردمی غائ747ن، من برهان يج با موضوع علم و دير در کمبريش اخيک همايدر 

 ین تجربه ايا.  توان گفت عدم توافق مؤدبانه بودی کِم کم، م مواجه شدم که، دستی خدا با واکنشیموضوع سادگ

  .ل ام آن را به اشتراک بگذارميروشنگر بود که ما

  

اد يت بنيکه کنفرانس با حما)  باشدی مناسبیواژه " اعتراف"ن مورد ي کنم در ایفکر م(د اعتراف کنم ينخست با

ا و يتانين شده از بري دست چی روزنامه نگاران علم ازیليش، جمع قليحاضران درهما. تمپلتون برگزار شده بود

جان هورگان، .  دعوت شده بودميیخداي سخنرانان به عنوان مصداق بیمن در آن جمع هجده نفره . کا بودنديآمر

ر ي حضور، مبلغ دلپذینه هاي از روزنامه نگاران، گزارش داد که به هر کدام از حاضران، عالوه بر هزیکي

 یمن به رغم تجربه .  من شدین نکته باعث شگفتيا. ش شرکت کننديداده بودند تا در هما دالر تمام 15000

) و نه به سخنرانان(  را به خاطر نداشتم که به حّضار یچ موردي هی دانشگاهیش هاي حضورم در همایطوالن

ن پول را به يمپلتون ااد تيا بنيآ. خته شدين مطلب فورًا شک من برانگيدن ايبا شن.  حضور پرداخت شودی برایپول

ن نکته را يسند؟ جان هورگان هم بعدًا همي نپرداخته تا سخنان مطلوب اش را بنویع روزنامه نگاران علميجهت تطم

 من، اعالم کرد یدر آن مقاله هورگان، به رغم  آزردگ]. 72. [ان کرديش نوشت بي آن همای که درباره یدر مقاله ا

  :ندين شک فائق آيگرن کمک کرده بوده که بر ايش به او و ديوان سخنران هما من به عنیغ شده يکه مشارکت تبل

  

 یاو تنها سخنران. ش مطمئن کردي، مرا از اعتبار همايیايتانيست شناس برينز، زيچارد داوکيحضور ر

، ی سه الادر–گر سخنرانان يد.  را در تضاد با علم، نابخردانه و مضر دانستیني دیبود که باورها

) ن لحظه حضورش را لغو کرديلسوف مسلمان در آخريک في ( یحي مس12ست و يک دئي، یهوديک ي

  .ت بوديحين و مسيل به دي دادند که آشکارا متمای ارائه می چشم انداز–

  

 از يی او به مقاصد برگزارکنندگان، جنبه هایبه رغم بدگمان.   دوپهلو استیبنده اي خود هورگان به نحو فریمقاله 

). ن طور بودي من هم همی شود، برایو چنان که در ادامه معلوم م(ش آشکارا ارزنده بوده اند يراآن تجربه ب

  :سدي نویهورگان م
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 شوند یندار ميل کرده دي مردمان هوشمند و تحصین که چرا برخيم با مؤمنان فهم مرا از ايگقتگوها

 شرح داد که چگونه یگريد، و دان کري را بی از سخنرانان تجربه اش از وردخوانیکي. ديق بخشيتعم

 از یکيدست کم . گران چراي نکرد اما مال دیرييمعتقدات من تغ. ح داردي با مسیمانه ايروابط صم

و چه . ف شده استيمان اش تضعي دهد این ارائه مينز از دي که داوکیحيحضار گفت که به سبب تشر

   داشته باشد؟ی اندکیارين ي چنیاز جهان حتاد تمپلتون بتواند به بهبود نگرش من ي دارد اگر بنیاشکال

  

سالن ک يکه اغلب  ( Edgeت يب است در وب ساي ادیسنده اي هورگان توسط جان بروکمن که نویسپس مقاله 

من يح کرد و از جمله به واکنش فري مختلف را تشریبروکمن واکنش ها. افتيبازتاب )  شودی محسوب میعلم

چه .  تمپلتون نقل کردمیزه يرش جايسون، نطق او را در هنگام پذيپاسخ به دامن در . کدان پرداختيزيسون فيدا

 یکيام را گروش ين پيا:  به جهان فرستادی قویگنالي تمپلتون سیزه يسون خوش داشت و چه نه، او با قبول جايدا

  .ر کردندين تعبيکدانان جهان به ديزين فياز برجسته تر

  

 یخيا دقت تاريث ي تثلی هستم که چندان به صحت آموزه ینايحيل مسينکه از خيمن خرسندم از ا"

  ." دهندی نمیل وقعياناج

  

 از یگري دیمن نقل قول هانخواهد زد؟ ن حرف را يد، همي بنمایحي هم که بخواهد مسيیخدايا هر دانشمند بياما آ

با حروف (ان آنها يدر ماد تمپلتون را هم به طنز يک مسئول بني او از یالي خیسون آوردم و پرسش هايآن نطق دا

  :آوردم) کيتاليا

  

  ...ن چطور استيق تر باشند؟ خوب اي عمی کمميحرف هاد ي خواهیماوه، 

  

  ." شودی فهم، خدا میذهن پس از گذر به فراسو.  ابمي یان ذهن و خدا نمي میز آشکاريچ تمايمن ه"

  

ن يست؟ خوب پس اي نیز کاف؟ اوه، هنوبرومک يزي ف سراغ توانم بهیحاال م.  حرف زدمیبه قدر کاف
   چطور است؟ یکي

  

  شر در یدو مثل اعال.  ابمي ین ميشرفت دي از پيیستم، من نشانه هايخ خونبار قرن بي در تاریحت"

  ∗."  بودندیان دوآتشه ايخداين، هر دو بيتلر و استالي هیعنيقرن ما، 

  

                                                 
 . م پرداختين بهتان خواهي به ا7  در فصل  ∗
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   توانم بروم؟ یحاال م
  

ن نقل يحات اي توانست تلمی میابد، به سادگي ی باور به خدا می برایهد گفته بود که چه شوایسون به روشنياگر دا

 1م که در فصل ي باشیني انشتی آن خدایراي درنگ پذیم بي توانی ما میالبته همگ. ديقول ها را از نطق خود بزدا

 علم را فاسد اد تمپلتونيد که پول بني گویده باشم، او مي مورد نظر هورگان را درست فهمیاگر نکته . شرح دادم

گران ي دی برايین نطق او الگوياما اگر ا. ع تر از آن است که فاسد شوديسون منيمن دايمطمئن ام که فر.  کندیم

ش ي است که در آن همایش از مبلغي تمپلتون دو صفر بیزه يجا مبلغ ی بزرگیمرتبه .  تأسف استیباشد جا

ک بار دوست ي. ن شده استيي نوبل تعیزه ي از مبلغ جاشيج به روزنامه نگاران اهدا شد، و مخصوصًا بيکمبر

  ..."  دست و بال ات تنگ شودیچارد، اگر روزير" گفت ی می به شوخی فاوستیل ِدِنت با لحنيلسوف ام دانيف

  

ن ي خود در چندی سخنرانیج شرکت کردم، و عالوه بر ارائه ي کمبریش دو روزه ي در آن همای نخواهیمن خواه

 که قادر به يیراد به چالش گرفتم که خداين اين بحث ها من متألهان را با ايدر ا. کت کردمگر هم شريبحث د

ن يدم اي که شنین پاسخي تریقو.  محال باشدیده و به لحاظ  احتماالتيچيد پيگر است بايز ديا هرچينش جهان، يآفر

ط يشه خدا را بسي متألهان هم♦.نم کیل قالب مي میات بيک االهي را به ی علمیرحمانه معرفت شناسيبود که من ب

، ی علمیده باشد؟ استدالل هايچيد پي هستم که به متألهان تحّکم کنم که خدا بایحاال مِن دانشمند، ک. ف کرده انديتعر

ستند، چرا که متألهان يات ني خودم بدان ها خو کرده ام مناسب مقام االهی مطالعاتیطه ي که من در حيیمانند آنها

  . ردي گی علم قرار می بوده اند که خدا فراسوهمواره بر آن

  

 ی کنم آدم هایفکر م. ش گرفته بوند دغلکار انديانه را در پيزپاين دفاع گري که این نبود که متألهانيبرداشت من ا

، اثر  166 بشریده يپد کتاب یتر مداوار درباره ياد سخن  پير مرا به ين حال، موضع شان ناگزيبا ا.  باشندیصادق

ن يتنها به ا: " نوشته اندی باشد که تاکنون بر کتابین نقدي تری انداخت، که چه بسا منفیالرد دو شارَدن ميتپدر 

فتن خود ي فری برایميگران، متقبل رنج عظيفتن ديش از فري توان مؤلف را متهم به عدم صداقت کرد که پیجهت م

 امن معرفت یه يک ناحيتگو داشتم خود را در ج با آنان گفيش کمبري که در آن همایمتألهان] 73." [شده است

فتوا داده  هين ناحيرا به امتناع عقل در اي برد زی به آن راه نمیکه  استدالل عقالنف کرده بودند يتعر یشناخت

 کسب معرفت راه یک استدالل است؟ برايرفتن ي پذیوه ي تنها شیم استدالل عقالنينکه بگويمرا چه رسد به ا. بودند

  . رديگر انجام گي دین راه هاي از ایکيد توسط ي جز علم هم هست، و شناخت خدا هم بایگري دیها

  

ق يد که همان شناخت خدا از طري آی از آب در میق شخصيگر شناخت خدا، طري دین راه هاين اياز مهم تر

 با آنان سخن  شدند که خداین نفر از آن همسخنان من مدعيش چنديدر آن هما.  باشدیو خدا مي سوبژکتیتجربه 

                                                 
  آن پرداختمی هايی به گزافه گو2است، که در فصل " نوما"ادآور ين اتهام ي ا ♦

166 . The Phenomenon of Man, Teilhard de Chardin 
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 3من در فصل .  ده اندي شنوند، کالم خدا را هم شنیگر را مي دی که سخن انسانیگفته است، و آنان به همان روشن

گر را هم ي دیج دو نکته يش کمبريال پرداخته ام، اما در همايبه توهم و خ") ی شخصیبرهان تجربه "در بخش (

 علم یطه يد خارج از حين سخن نبايد،  ايقتًا با انسان ها سخن بگوينکه اگر خدا حقينخست ا. ن موضوع افزودميبه ا

 خود به جهان یعي فراطبی سخن گفتن با بشر از آن مأواید براي خدا هر طور که باشد، او بایقلمرو متعال. باشد

نکه، يدوم است؟ يده  به علم مربوط نين پدي پس چطور ا–ام اش را به مغز بشر منتقل کند ي بجهد تا بتواند پیعيطب

افت يگنال دري هوشمندانه بفرستد، و همزمان از آنها سیگنال هايون ها نفر سيلي می که بتواند همزمان برايیخدا

ا پردازنده ي، ی  نورونی مغزید خدا دارايشا! ن خداي دارد ای باندیعجب پهنا. ستيط نيکند، هر طور که باشد بس

 باشد که از یزي  چید داراي دهند بای باشد که به او نسبت میقدرت باشد، اما اگر واجد همان یکونيلي سی مرکزی

  . ده تر و طرحمند تر استيچيار پيم بسي شناسی  که ما ميیوترهايا کامپين مغزها يبزرگ تر

  

 توانستند نباشند، ی که می فشردند که بودن باشنده ها، در حالی مین نکته پايدانم کرارًا و مرارًا بر ايدوستان االه

 دادم، یمن پاسخ م. ميم نام آن را خدا بگذاري توانیز باشد، که مي همه چی برايید علت اواليبا.  داشته باشدید علتيبا

 ینام مناسب" خدا"م، يم بر آن بگذاري که بخواهی بوده باشد و لذا، هر نامیطيز بسيد چي بایبله، اما آن علت اول

 که يیعلت اوال.) ميزيدر ذهن اغلب مؤمنان را به دور بر"  خدا" یحات واژه ينکه صراحتًا تمام تلميمگر ا(ست ين

م ي شناسی  را که میجًا جهانيراه اندار بوده باشد که تدر-ک جراثقال خودي ی برایطي بسیه يد پايم بايي جویما م

ست به ده است که توانسته ديچين مدعا که محّرک اول چنان پيا.   اش رسانده استی کنونیدگيچيده و به پيبرکش

به جهان .  استیرانه ايون ها نفر را بداند، قمار دليلي ذهن می تواند محتوایخلقت هوشمندانه بزند، و همزمان م

 یشه هايادها، ريده ، با بروملي درهم تنیچک هاي آمازون با پیري گرمسیجنگل ها: دي اطراف خود بنگریزنده 

 یآنچه بدان م  .  های و طوطی درختیقورباغه هامعلق، لشکر مورچگان، جاگوارها، خوکچه ها و گرازها، 

ده آل يک دست ورق ايان شان يد و از ميک دسته ورق را بر بزنين است که ي معادل اید از لحاظ احتماالتينگر

 با هم مخلوط ی جانداران را به طور کتره ای بدن های اعضای شد اگر همه ید چه ميفکر کن( د يرون بکشيب

ن است يک دسته ورق برخورده اي یده آل و تصادفيش اين ماجرا با آرايفرق ا).  کنندیکار نمچ کدام شان يشوند؟ ه

 عمل جراثقال انتخاب یجينها حاصل تدريا: جاد شده اندي چگونه ایعي  نظام مند طبیب هايم ترکي دانیکه ما م

 کند؛ بلکه یشمندان را برآشفته م نه فقط دانیعي طبین نظام هاي ایجاد خلق الساعه يرش اي پذیادعا.   هستندیعيطب

ون اوست و يک علت اول ناشناخته بوده که بودن باشندگان مدين مدعا که يا. ستي آن نیراي ما هم پذیفهم متعارف

ن ييافتن تبي از یت کليون ها انسان مرواده داشته باشد، سلب مسئوليليند و همزمان با ميآفريقادر است جهان را ب

  .  مانع تفکر استِین و ترهات باف بودیاست؛ از خود راض

  

نکه ي ایم، براي هستیان صادقيقت جوياما دست کم معتقدم که اگر حق. ستم ي نی علمی تنگ نظریمن مدافع نوع

 مانند جنگل يیده هاي پد–م ييوآساست برآين شان دي تکوی که نامحتمليیده هاين پدييدن بار تبيم از پس برکشيبتوان

. یک قالب سماويم نه به يک جرثقال متوسل شويد به ي با–ا خود جهان ي، ی مرجانیهاا صخره ي، یري گرمسیها
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 ارائه نداده ، اما یچ کس راه حل بهتريدرست است که تاکنون ه.  باشدیعيست جراثقال مان حتمًا انتخاب طبيالزم ن

 از ی زنند که در کسریکدانان حدس ميزي که فی"تورم"د اگر يشا.  هم در راه باشندی بهترید راه حل هايشا

 باشد و همراه با جراثقال یهانشناختي جهان رخ داده، بهتر شناخته شود، بتواند همان جراثقال کیه يوکتوثانين ينخست

 یهان شناسان مي که کيیزپايد آن جراثقال گريشا. دي برآین هستييدن بار تبين بتواند از پس کشي دارویست شناختيز

. ه آن باشدي شبیا مدلين ي مدل اسمولیه يهان بر پايجاد کي ایعنيد، ين از آب درآيد دارو خویده ي از ایتيند روايجو

. گران مطرح کرده انديز و ديين ريک باشد که مارتي اصل آنتروپید هم مدل درست، همان چنجهان به عالوه يشا

ننده يننده مسلمًا آفري آن آفرن  صورت،ي باشد، اما در ای فراانسانیننده يک آفرين جهان کار ي ممکن است تکویحت

مؤکدًا  باشد، و یاگر جهان ما خالق. ا همواره موجود بوده باشديک باره در عالم ظاهر شده باشد، يکه ست ين یا

ک لحظه هم باور يکه من (  دهد ی بخشد و جزا میر ما علم کامل دارد، مي ضمیبتوان گفت که آن خالق بر ماف

 از یگريت ديد محصول روايشا.  باشدیند انباشتيا فرآي جراثقال ی قسميیهاد محصول نيخود او با)  کنمینم

  . گر باشدي دیسم در عالمينيدارو

  

 ینيکل جهانب. ش گرفتندي دفاع از خود حمله را پین بود که برايج  ايش کمبرير ترکش ناقدان من در هماين تيآخر

. بًا از ذکر آن صرف نظر کردميبد است که من تقرن دفاع چنان يا. بودن کردند" یقرن نوزدهم"مرا محکوم به  

 یک استدالل به معناي خواندن یست ذکر کنم که قرن نوزدهميالزم ن. اما شوربختانه مکررًا با آن مواجه شده ام

 هم یلين، خي خطرناک خود دارویده ي ، از جمله ای قرن نوزدهمیده هاي از ایبرخ.  ستينشان دادن اشکال آن ن

که ( از استعمال کنندگان اش یکيج است و ي رایه، سکه ي تسمیوه ين شيدر هر حال ا.  بوده اندیخشان دریده هايا

)  داشتهیانيشرفت شاياد تمپلتون پي بنیزه ي کسب جایق فاوستيج است، و در طري در کمبرین شناس برجسته ايزم

قًا در قرن نوزدهم ينجاست که دقيجالب ا.  خواندید ميت عهدجديخي به اصطالح تاریه ي خود را بر پایحياعتقاد مس

ن به ي از شک بر ایقي عمیه ي سایخي بر تجارب تاری متکیوه هايژه در آلمان، با اتکا به شيبود که متألهان، به و

 ین نکته را به چابکيز ايج نيش کمبريدر واقع متألهان شرکت کننده در آن هما. ل افکندنديت انجيخياصطالح تار

  . خاطرنشان کردند

  

"  روستایخدايب"ز يرآمي بودن است؛ و غالبًا همراه با عنوان تحقیميه از قدي، کنا"یقرن نوزدهم"در هر صورت، 

ش ي که ریرمرديگر به آن پيد، ها ها ها، ما دي کنیبرخالف آنچه شما فکر م: "ن متلک کهيو همراه با ا. دي آیم

همان طور در .  هستندیگريز دي چین جوک ها نشانه يا یهر سه ." ها ها ها. مي دارد اعتقاد ندارید بلنديسف

اه پوستان يه سيس علي پلیض هاي تبعیس نشانه يپل" نظم و قانون"کا بودم، ي در آمری ، وقت1960 یاواخر دهه 

ن يست؟ اي چینشانه " دي کنی فکر می قرن نوزدهمیليشما خ"ند ين بگويک بحث بر سر دي یانه ياما اگر در م. بود

د ي باشی عاطفه و ناشین قدر بيد اي توانیچگونه م. دي خام و نامتعادل هستیليشما خ: " ن است کهي ایه سخن نشان

ک باکره ي از یسيد که عيا معتقديآ'ا ي' د؟يا شما به معجزه اعتقاد داريآ'د يد به من و رک و سرراست بپرسيکه رو کن

ل پرسش ها متعلق به ين قبيم؟ اي کنی نميی سؤال هاني مؤدب، ما چنیک جامعه يد که در ي دانیا نميآ' زاده شد؟
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 امور واقع خالف ی سرراست درباره ین سؤال هايدن ايد که چرا پرسياما فکر کن."  قرن نوزدهم استیروستاها

د جواب ين سؤاالت خجالت آوراست، اگر بخواهي به ايیالبته پاسخگو! را خجالت آورندي شوند؟ زیادب محسوب م

  .ديمثبت بده

  

ک آدم ي بود که ین دورانيقرن نوزدهم آخر.  خوردی از کجا آب مین لقب قرن نوزدهميال معلوم شد که احا

. ح از باکره معتقد استي مانند زاده شدن مسید کند که به معجزاتيي توانست بدون خجالت تأیل کرده هنوز ميتحص

ز او را يا رستاخيح از باکره ي زاده شدن مس مانندیم، اغلب شان وفادارانه اموري هم بپرسیان امروزيحياگر از مس

اوه اند، ين امور ي داند که ای شان می شود چرا که ذهن عقالنی خجالت شان میه يد مايين تأياما ا.   کنندید مييتأ

ن سئواالت را بپرسد،  ي مثل من با اصرار ایپس اگر کس. ده نشودين سؤاالت از آنها پرسي دهند که ایح ميپس ترج

  .  مضحک استیليد که خيني بید مي فکر کنیوقت.  شودیبودن م" یقرن نوزدهم "متهم به

  

 – ین باور در من قوت گرفت که برهان نامحتمليا. ش را ترک کردميشتر آن هماي و قوت قلب بیختگيمن با برانگ

 سر برسد و یدانيمن هنوز منتظرم که االه.  ه وجود خداستي علیار جدي بسی برهان–" 747نگ يش بوئيگشا"ا ي

ش ي پا پیده، تاکنون کسي عدی فراوان و دعوت هایبه رغم فرصت ها. ن برهان بدهدي  به ایپاسخ قانع کننده ا

ر، و امروزه همان قدر نابودگر است يب ناپذي است تکذیبيتکذ" ن برهان ي گفته  ایَدن ِدِنت به درست. نگذاشته است

ک قالب ي. نِتس را منکوب کرديلو با طرح آن کليوم، في هی هاالوگي که در دی زمانیعنيش بود، يکه دو قرن پ

د و به ي رسیوم نمي به خاطر هیچ جراثقالي گذارد، اما هین حالت تنها راه حل مسئله را معلق مي در بهتریسماو

قال ن جراثي ایفته يوم چقدر شيه. افتي را یاتين جراثقال حيالبته دارو] 74." [ن سبب مسئله بر سرش آوار شديهم

  . شدیم

  

ن برهان را در يد اي، بايیسک مکررگويرش رين کتاب است، و لذا، با پذي من در ای برهان اصلین فصل حاويا

  .  خالصه کنمیاپي پیشش نکته 

  

ن بوده که چگونه يح اي عقل بشر توضیش روي پین چالش هاي از بزرگ تریکيخ، ي تاریدر ط .1

  . جاد شده اندي عالم اده و نامحتمل موجودات دريچي پی هایطرحوارگ

چون .   استیعي طبیم، وسوسه اي از وجود طراح بدانی را ناشین وسوسه که ظهور طرحوارگيا .2

ک مهندس هوشمند هستند، ي ی، مانند ساعت، واقعًا محصول طراحی بشری دست ساخته هایطرحوارگ

 .  ميمال کنز اعين منطق را در مورد چشم ، بال، پروانه و انسان نيم که همي شویوسوسه م

 ی بزرگتر منجر مین مسئله ينش هم فورًا به اي آفریه ي کاذب است، چرا که خود فرضین وسوسه ايا .3

.  شروع شدین استبعاد احتماالتيين مسئله از بحث تبيکل ا. ده شده استيننده چگونه آفريشود که خود آفر

شتر از خود صورت مسئله باشد، ره به يشنهاد شود که استبعاد آن بيک مسئله پي ی برایمسلمًا اگر راه حل
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قالب "ک يم نه ياز دارين" جراثقال"ک ي استبعاد به ی مسئله يی پاسخ گویما برا.  بردی نميیجا

 ساده تر به چنان یجًا جهان را از حالت هاي تواند تدری مینييک جراثقال تبي، چرا که تنها "یسماو

 .ستکباره اش محال ايجادش ي برساند که ای ایدگيچيپ

.  استیعي توسط انتخاب طبیني که تاکنون کشف شده تکامل داروین جراثقالين و توانمندتريمبتکرانه تر .4

ز ي شگفت انگین و دنباله روان او نشان داده اند که چگونه موجودات زنده، با تمام استبعاد احتماالتيدارو

امروزه ما با . افته انديمل ات تکاين حي از صور آغازیجي مراتب آهسته و تدری شان، طیو طرحوارگ

 . ال باطل استيک خينش موجودات زنده، صرفًا يال آفريم که خييم بگوي توانینان مياطم

 ی توانند به لحاظ نظری می چنجهانیه هاي از نظریبرخ. مي نداریک جراثقال معادليزيما هنوز در ف .5

 یبا نظر سطح.  داردیست شناسي زیسم براينيک داشته باشند که دارويزي فی را براینييهمان نقش تب

م مجاب کننده باشند، چرا که ينسي دارویست شناختيت زين ها کمتر از روايين قسم تبيد که اي نماین ميچن

ش از آنچه که ي دارد تا بیک ما را ملزم مياما اصل آنتروپ.  شوندی شانس قائل می براینقش بزرگ تر

 . مي بخت و اقبال جا باز کنیرا گنجد بی مان میدر قالب محدود و معتاد انسان

 یسم برايني داروی که به همان توانمندیجراثقال. ميد شويک نااميزي فی برایافتن جراثقال بهتريد از ينبا .6

 مجاب کننده یکيزياب جراثقال في در غیاما حت. ز قابل حصول استيک نيزي فی باشد برایست شناسيز

م، با معاونت اصل ي که اکنون داریفي نسبتًا ضعیال ها، جراثقیست شناسياس با جراثقال زي قابل قیا

 .دگار هوشمند هستندي متزلزل آفریه يک، مسلمًا بهتر از فرضيآنتروپ

  

 یرقابل دفاع مي وجود خدا، غیه ي فرضیعنين، ي راجع به امر واقع دیگر مدعايم، ديرين فصل را بپذياگر برهان ا

 ی گوناگونیاکنون پرسش ها. ن کتاب استي ای اصلیجه ين نتينجا اي اتا.  وجود ندارديیبه اغلب احتمال خدا. شود

 عرضه ی برایزين چيم که دييم بگوي توانیا باز نمي وجود ندارد، آيیم که خدايري اگر بپذیحت.  شوندیمطرح م

 که چه مين نباشد، چگونه بداني خواند؟ اگر دی فرا نمیکين مردم را به نيا ديست؟ آي بخش نین تسليا ديدارد؟ آ

ن کاذب است، پس چرا در يم؟ اگر دين دشمن خو باشين قدر نسبت به دي خوب است؟ در هر صورت، چرا ایکار

ن از کجا آمده است؟ در ين، چه صادق باشد و چه کاذب، همه جا حاضر است، اما دي فرهنگ ها هست؟ دیهمه 

  . م پرداختير خواهين پرسش اخي به ایفصل آت
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 5فصل 
 

  ني دیشه هاير
  

،  ی زمانلحاظ که از يینه هاي، با هزیني جهانشمول مناسک دی، جلوه گریک روانشناس تکامليد ياز د

 ین حاصل انتخابي که د آن استیايگونه يت در بر دارند، به وضوح ماتحت بوزيمنابع، رنج و محروم

  . استیعيطب

  مارک کوهن
  

  
  ینيُحکم دارو

  
 محبوب خود یه ي نظری وجود دارد، هر کسی انسانی فرهنگ هایا در همه ن از کجا آمده و چرينکه ديدر مورد ا

مان  یل ما به فهم علت وجوديم.  کندیت مي را تقوی گروهیحس همبستگ.  بخشدی و آرامش مین تسليد: را دارد

 یادينک پرسش بي خواهم بحث را با ین ها خواهم پرداخت اما ابتدا ميين قسم تبي به ایبه زود.  کندیرا ارضا م

  . ت داردين پرسش اولويد که چرا ايم ديخواه. یعي انتخاب طبی درباره یني دارویپرسش: شروع کنم

  

 موجب شده اند تا يیا فشارهايم که چه فشار يد از خود بپرسيم، باي هستینينکه ما محصول انتخاب دارويبا فهم ا

ن، يد.  شودی می ناشیني استاندارد دارویادن پرسش، از مالحظات اقتصيت اياولو. ديد آي در ما پدینيش ديگرا

. ، مقابله با اصراف و حذف آن استیعي انتخاب طبیشگي همیه ي که روی افراط کار است؛ در حالیُمصرف و بس

.  دهدیه اتالف وقت را جزا ميقه و ثاني گذرد، و هر دقی نمیناري است که از دیليعت حسابدار تنگ چشم و بخيطب

 یرييهر روز و هر ساعت در مورد هر تغ"ري ناپذی وقفه و خستگی بی، به نحویعياب طبن، انتخيبه قول دارو

رات خوب را حفظ و انباشت يي تغی کند و همه یرات بد را طرد ميي کند؛ تغیرات، مداقه ميين تغي تری جزئیحت

جامد، هر کجا که  انیک مي کند؛ و با عمل خاموش و نامحسوس  خود، هرچه را که به بهبود عمل موجود ارگانیم

 را یباني رقیعي را بنا به عادت انجام دهد، انتخاب طبیده ايفاي کنش بیک جانور وحشياگر ." ندي گزیباشد برم

 ی هایطبعشوخ عت استطاعت يطب. دمثل خود کنندي را صرف بقا و تولیند که آن وقت و انرژي گزیبرم

  . شه آشکار نباشدين امر همي اگر ایمانه است، حترحي بیده انگاريهمواره ُبرد با فا.  را نداردسبکسرانه

  

 صاحبش ندارد اما سود ی بقای براین ُدم شکوهمند سوديا.  استی سبکسریَمَثل اعالگر، دم طاووس ي دیاز سو

 یغاتي تبلیک آگهين دم يا.  کندیز مي کمتر شکوهمند متمایگر رقباي رسد که صاحب ُدم را از دی ميیآن به ژن ها

 که ین نکته در مورد وقت و کاريهم.  کندیگاه خود را با جلب مادگان حاصل ميعت جاياقتصاد طباست که در 
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ک جور ُدم ين پرنده ي ایق هم برايآالچ: ز صادق استي کند نیق اش مين آالچيق صرف تزئيک مرغ آالچي

 بّراق یرت و پرت هارش آمد، مهره ها، خين، گل ها و، اگر گي رنگیوه هاي است که از علف، ترکه ها، میخارج

ب يم از عادت غري توانیغات نباشد، ميم که مربوط به تبلي بزنیم مثاليا اگر بخواهي.  شودی  ساخته میو درب بطر

مم يت" مورچه ها ی کبود عادت دارند که در النه ی پرندگان مثل زاغ هایبرخ: مينام ببر" مم مورچهيت"پرندگان به 

" مم مورچهيت "یده ي داند که فاین نميقيچ کس به يه. شان بمالنديه ها را به پرها مورچیگري دیوه يا به شي، "کنند

 یه هايفرض.  داشته باشد و انگل ها را از پر و بال پرنده براندی بهداشتیتين کار خاصيد ايشا. ستيگرفتن چ

اما عدم . ستيان نچ کدام شي بر صحت هی قوین رفتار ارائه شده، اما شواهديح اي توضی هم برایگريگوناگون د

مم ينان فراوان فرض کنند که تينست ها با اطميد مانع شود، که داروي شود، و نبایات مانع نمي جزئیت درباره يقطع

ن نگرش موافق باشد، اما در منطق ي هم با ایممکن است فهم متعارف.  باشدیزيچ" یبرا"د يمورچه حتمًا با

ت ي کردنداحتمال موفقین نمياگر پرندگان چن:   داردی از فهم متعارفی جدایژه ايل وين نگرش دليست ها، اينيدارو

سم  يني دارویريجه گين نتيا. ستيم که علت آن کاهش چيقًا نداني اگر ما اکنون دقیافت، حتي یک شان کاهش ميژنت

هده  دهد، و همواره مشای را جزا می هدر دادن وقت و انرژیعيانتخاب طب:  شود کهین دو فرض حاصل مياز ا

" نش گرايگز"ن اصل يم اياگر بخواه.  کنندیمم مورچه گرفتن مي شان را صرف تیشده که پرندگان وقت و انرژ

ن، ژن شناس برجسته يچارد لِِوونتي توان سخن ری م-ز است ي مبالغه آمی که البته قدر–م يان کنيک جمله بيرا در 

ان با آن موافق اند و آن ي تکامل گرای هست که همه ک نکتهي کنم یفکر م: "دي گوی هاروارد، را نقل کرد که می

 ی کند، کاریسم ميرممکن است بتوان بهتر از آنچه آن ارگانيبًا غيسم، تقريک ارگاني یعيط طبينکه در محيا

 از یعيد نبود، انتخاب طبيدمثل پرندگان مفي بقا و تولی برایجابي ایمم مورچه به نحوياگر ت] 75." [صورت داد

ن ين مطلب را در مورد دي شود همیست وسوسه مينيدارو.  کردندین نميده بود که چني را برگزیپرندگانمدتها قبل 

  .ن خاطر الزم بودين بحث به هميد، و طرح ايز بگوين

  

.  کنندی میجلوه گر" شه زاري در تأللو بیمانند طاووس) "به قول َدن ِدِنت (ینيست، مناسک دينيک دارويد ياز د

 ی  زمان َبر، انرژیني دیرفتارها.  پرندگان هستندیق سازيا آالچيمم مورچه ي تی بشری نسخه ،یني دیرفتارها

گران ين ممکن است جان مؤمنان را، و جان ديد.  اندی مرغان بهشتینتي زیَبر، و اغلب به همان زرق و برق پرها

ن يب متعصبان معتقد به ديو مورد تعق شان شکنجه شده اند، ینيهزاران نفر به خاطر اعتقاد د. اندازديرا، به خطر ب

 ین منابع را ميد.  ص استين به زحمت قابل تشخيان آن دو دي مواقع فرق میلي که خیگر قرار گرفته اند، درحاليد

 ی قرن کار م- صد نفری  به راحتيیک کاتدرال قرون وسطايساختن .  کندین مي کالن چنیاسيبلعد و گاه در مق

 دم یز نوعين بناها نيا ايآ.  نداشتیگري مشخص دیده يا  فاي کرد ی در آن اقامت نمی که هرگز کسیبرد، در حال

 بوده است؟ در قرون وسطا و رنسانس، ذوق یغ  چه کسانين تبلين بوده، هدف ايطاووس معمارانه بودند؟ اگر چن

 یان مي خدایضا جلب ریمؤمنان برا.  شده بودی مذهبی و نقاشی روحانیقي منحصر به موسیادي تا حد زیهنر

ت ي خود را وقف زهد و رهبانید، و زندگاني چکی شالق خورده شان خون می شدند، از کمرهایکشتند و کشته م

  ست؟ ين چي دیده ي چه بود؟ فاین کارها براي ایاما همه . ن بودين رفتارها در خدمت دي ایهمه .  کردندیم
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 که در ی مهمینکته .  فرد استی ژن هایش بخت بقايند، افزا کنیده مراد مينست ها از فاي که دارويیمعموًال معنا

مقصود از . ستي منفرد نیک اندامه ي ی فقط منحصر به ژن هایني دارویده ين است که فايب است اين معنا غايا

 است که به آن خواهم ی انتخاب گروهیه يده برگفته از نظري فایک معناي. ده ممکن است  سه امر متفاوت باشديفا

ه، ين نظريمطابق ا.  از آن دفاع کرده امپ ُممتدي فنوتاست که من در کتابيه اي دوم منتج از نظریمعنا. اختپرد

َدن ِدِنت . ک انگل، باشدي یگر، حتيک جاندار دي ید تحت نفوذ ژن هاي کنی می که بررسیممکن است جاندار

نمونه . مان داردي برایم که سوديي گوی نمع است، امايان شاي آدمیان همه ي هم می شود که سرماخوردگیادآور مي

ن نکته را در يمن ا.   استیزبان بعديک انگل به ميک جانور به نفع انتقال يم که رفتار ي شناسی را می فراوانیها

 ژن ینه کردن بخت بقايشيک جانور معطوف به بيرفتار : "ن خالصه کرده اميچن" پ ُممتدي فنوتای اصلیه يقض"

  ." ن ژن ها متعلق به بدن خود آن جانور باشند و چه نباشنديار است، چه اآن رفت' مال 'یها

  

.  را گذاشت167"دکننده هايبازتول"،عبارت عام تر "ژن ها "ی توان به جایم" ی اصلیه يقض"ن ينکه، در ايسوم ا

د آن ي، اما شا داشته استیزي چی برایده اين فاي دهد که دین همه جا حاضر است محتمًال نشان ميت که دين واقعيا

ن ي دیده ي توان گفت فای به مانند ژن ها عمل کنند، میني دیده هايم که ايرياگر بپذ. مان نباشديا ژن هايز، ما يچ

ن ي،  به ا"یم را لگد کنيا؛ مبادا ِمم هاينرم و آهسته ب"در ادامه، تحت عنوان .   برسدیني دیده هايفقط به خود ا

ده ي فایبه معنا" دهيفا" پردازم که در آنها یسم ميني تر داروی سنتیرهاي، به تعبانين ميدر ا. مطلب خواهم پرداخت

  . د مثل فرد استي بقا و تولیبرا

  

، یم استرنليک.  کنندی میاکان دور ما زندگي نیوه يا به شيان استراليدانه جمع کن مانند بوم-یل شکارچيظاهرًا قبا

ک سو به يان از ين بوميا.  کندیل اشاره مين قباي ایق در زندگيک تضاد عمي،  به يیاياسترال-یوزلنديلسوف نيف

 بشر ی، هر چند که گونه یگر، به قول استرنلي دیاز سو. افته اندي شان انطباق یطي محیطينحو احسن با شرا

 شان یعي طبیاي از دنین معلوماتيان که چنين بوميهم. استمنحط  یک هوشمندي ما یهوشمند است،  اما هوشمند

  آشکارا یط خود جان به در برند، ذهن شان ماآلمال از باورهايط سخت محي دانند چگونه در شرایند، و مدار

ده ي نو را پژوهینه يان پاپوآ گي بومیخود استرنل. ستيشان لقب مهربانانه ايبرا" دهيفايب" که يیباورها. کاذب است

" یستيط زي از شرایقيت دقيفهم به غا"ها به مدد  کنند که در آن تنی می زندگيیط طاقت فرسايآنها در شرا. است

 ی زنان و جادوگری نجس بودن قاعدگی درباره یق و مخربين فهم را با وسواس عمياما آنان ا.  شودیافت ميغذا 

 به شدت از سحر و جادو در هراس اند، و از خشونت توأم با ی محلین فرهنگ هاي از ایاريبس. ب کرده انديترک

ن يم  چني توانیچگونه ما همزمان م"م که ين کنييرد تا تبي گی ما را به چالش میاسترنل."  برندین هراس رنج ميا

  ] 76." [مين احمق باشيهوشمند و چن

                                                 
167 .replicators 
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 یم که که قسميابي ی را نمیچ فرهنگي نزد مردمان جهان متفاوت است، اما هینيات مناسک و آداب دياگر چه جزئ

 یممکن است برخ. رسازنده نداشته  نباشديت، و غيومت زا، ضد واقعنه تراش، خصي زمان َبر، هزینيشور  د

 ی بار آمده اند که الزم بوده آگاهانه برایني دین را رها کرده باشند، اما اغلب آنان در فرهنگيل کرده ديافراد تحص

د، اما يخدا هستيبخوب، شما : "دي گوی که میرلند شمالي ایمي قدیفه ين لطيا. رنديم بگي تصمین آبا و اجداديترک د

م که ييم بگوي توانیدرست همان طور که م.  کندیان مي را بیقت تلخيحق" ک؟ي کاتولیخدايا بيد ي پروتستان ایخدايب

ک يز ي نینيم که رفتار دييم بگوي توانی است، میک رفتار جهانشمول آدمي] تهيهتروسکسوال [يیگرجنس گرايد

ن استثناها به ي ای  باشند، اما همه ی مستثنی مورد ممکن است افراددر هر دو. ان استيرفتار جهانشمول نزد آدم

  .  طلبندی میني داروینييک گونه،  تبي جهانشمول یو رفتارها.   را ترک کرده اندی دانند که چه قواعدی میخوب

  

 یت، حتدمثل اسين رفتار معطوف به توليا. افتي ی رفتار جنسی برایني داروینيي توان تبی میمسلمًا به سادگ

 ی چه میني رفتار دیاما درباره . ندين قاعده نماي خالف ايیا همجنس گراين ي مانند سقط جنيی که رفتارهایهنگام

 زنند، آونگ وار یر مي روند، به خود زنجی کنند، رکوع میرند، سجده مي گیتوان گفت؟ چرا انسان ها روزه م

 پردازند که عمر ی مینه ايض پرهزيا به فرايکنند،  ی دهند، جهاد میوار تکان ميک ديسرشان را در برابر 

   ستاند؟ یا، در موارد حاد، جان مي دهد یه را هدر ميگرانما

  

  

  نيم ديد مستقيفوا
  

ن  يا.  کنندی مربوط به استرس محافظت می هایماري، انسان را در برابر بیني دی هست که باورهایشواهد اندک

ن يم که ايفزايکاش الزم نبود ب. ندي موارد درست از آب درآی اگر در برخستي تعجب نیستند، اما جاي نیشواهد قو

مؤمن شادتر از مردد است، " به قول جورج برنارد شاو، . ستندي نیني دید صحت باورهايچ رو مؤيد به هياثرات مف

  ." ار استيدرست همان طور که مست شادتر از هش

  

اما الزم . مارش انجام دهدي بی تواند برایک پزشک مي که  هستنديی کارهای و قوت قلب دادن، از جمله یتسل

.  کندی نمی درمانیقتًا انرژي کشد حقی بر سر من می پزشک دستیوقت. مي را منکر شوین تسليست اثر شفابخش اين

ستاده، ي سرم ای اش باالی فرزانه که با گوشینان بخش آن چهره ي اطمیدن صدايش آمده که با شنيار پياما بس

قرص . ستيز ني شناخته شده است و اصًال رازآمیاثر دارونما به خوب. افته استي" شفا" من  فورًا  ی جزئکسالت

ن خاطر يبه هم.  شوندی می موجب بهبود تندرستی ندارند، به طرز آشکاریکيچ اثر فارماکولوژي کاذب، که هیها

 یني و به آنها دارونما داد، تا اثر تلقک گروه شاهد را هم در نظر گرفتيد ي، بايی دارویاست که در آزمون ها

ک  ظاهرًا مؤثر اند يوپاتي همین خاطر است که درمان هايو به هم. ش منظور شودي آزمایجه يز در نتيدارونما ن
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 مؤثرشان به قدر ی شود آن قدر اندک است که اثر اجزایمار داده مين درمان ها به بي که در ايیزان دارويگرچه م

ن است که ي پزشکان ایطه ي وکال به حی اسف بار دست اندازیجه يک نتياز قضا، .   است–فر  صیعني –دارونما 

 ینکه ممکن است ضوابط اداريا اي.  هراس دارندی عادیامروزه پزشکان از کاربرد دارونما در درمان ها

مار را ذکر کنند، ي آن بیز دارونما براي دارد تجویمار بدان ها دسترسي که بيیادداشت هايپزشکان را وادارد تا در 

را آنان، برخالف ي حاصل کنند زی نسبيیوپات ها ممکن است موفقت هايهم. ن البته نقض غرض استيکه ا

 گفتگو و ی برایشترين آنان وقت بيهمچن. ز کنندي، دارونما تجویگري، هنوز مجازند که، تحت نام دیپزشکان سنت

ن خاطر افزوده ي، شهرت آن  اتفاقًا  به ایوپاتي همیخ طوالنيفوان تاربه عالوه، در عن. مار دارنديابراز شفقت به ب

مار ي به بیچ گزندي اصًال هیوپاتي همی طب، مانند حجامت، درمان هایرانه ي سخت گیشد که، برخالف روش ها

  .  زدندینم

  

د از پس يه باين نظرين طور باشد، گرچه ايد ايد؟ شاي افزایک دارونماست که با کاهش استرس، عمر را مين يا ديآ

ن خود باعث ي کند که در آنها دی را ذکر میاري بسیت هاي تواند موقعیک شکاک مي. دياعتراض شکاکانه هم برآ

 و هوش ی با جبن بشریک آدم عاديمثًال دشوار بتوان باور کرد که اگر .  آنی شود نه فرونشاننده یاسترس م

 اش یم شده، تندرستي عظیبًا همواره احساس کند که مرتکب گناهي، تقریک روميک کاتوليکمتر از متوسط ، مانند 

 یهمه "، يیکاين آمري َلدَمن، کمدیبه قول کت. ميک ها را انگشت نما کنيد انصاف نباشد که کاتوليشا. ابدي یبهبود م

 یه يظردر هر حال، من ن."  کندیل اش فرق مي تعطیت است، فقط روزهاين اساسًا معصيد: ن ها مثل هم هستنديد

ن ين بوده باشد که دي ما اینداري کنم علت دیفکر نم. ابمي ین در جهان مي دیح فراگستريدارونما را عاجز از توض

د، گرچه ي آین عظمت بر نمي به ایده اين پدييه از پس تبين نظريا.   داده استیاکان ما را کاهش ميسطح استرس ن

  .  طلبدین ميي تبی برای سترگیه ي است که نظری سترگیده ين پديد. فا کندي ای ثانویممکن است بتواند نقش

  

ن يد"ل است که ين قبي از ايیشنهاده هايمنظورم پ.  مانندی فرو مینين داروييگر هم از تبي دیه هاي نظریهمگ

د، چنان که يشا".  بخش استین تسليد"ا ي، " کندیگاه مان در جهان را ارضا مي جهان و جای ما درباره یکنجکاو

 یني داروینيي خود تبیک به خوديچ يه ها باشد، اما هين نظري در ای روانشناختیقتيد، حقيم دي خواه10فصل در 

ه ها ين نظريا: " به حّدت خاطر نشان کرده 168 کندیذهن چگونه کار منکر در کتابش يون پيچنان که است. ستندين

 توان ی میابد که به سادگي بی تسليی با باورهاافته کهيذهن چنان تکامل چرا زند که ي انگین پرسش را برميتنها ا

ابد که گرمش است؛ ي ین باور نمي در ايیچ تساليخ زدن است هي که از سرما در حال یکس. افتيکذب شان را در

دست آخر، ." مواجه استیابد که با خرگوشي یده نمين عقي در ایچ آرامشيان مواجه شده هير ژيک شي که با یکس

 ین هاييتب. ديد فکر کنين کار دشوارتر از آن است که شاي برگرداند، و اینير داروي را به تعبی تسلیه يد نظريبا

                                                 
168 . How the Mind Works, Steven Pinker 
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 يین هايي را نامطلوب، تبیابند و بعضي ی باورها را مطلوب مینکه چرا مردم بعضي ای درباره یروانشناخت

  170ی هستند نه غائ169یبيتقر

  

نکه چرا احتراق در ي ایبين تقرييتب.  نهندیز مي تمای غائیان هيي و تبیبي تقرین هاييان تبيست ها اغلب مينيدارو

 ید هدف طراحين احتراق معطوف باي ايین نهايياما تب.  زندین است که شمع جرقه مي دهد، ایلندر موتور رخ ميس

ن ي دیبيد علت تقريشا. ل لنگ را ذکر کنديلندر، و گرداندن ميستون در سي  رانش پیعنيح دهد، ين رخداد را توضيا

" يیمرکز خدا"ک يرم که ي گی نمی را پی عصب شناختیده ين ايمن ا.  در مغز باشدی خاصی گره هایفعال شيب

 دست کم گرفتن پژوهش ین به معنيا. ستين ني دیبي علل تقرینجا مقصودم جستجويدر مغز هست، چون در ا

 خدا در یجستجو: مي آوریمان مي اچگونهکل شمر را، با عنوان ينه، من کتاب ماين زميدر ا. ستيعصب شناسان ن

گران را ينگر و ديکل ِپرسي مایشنهاده ين کتاب پيدر ا.  کنمیه مين باب توصيق در اي دقی بحثی براعصر علم، 

  . شوندی می ناش171ی  موقتی از صرع ُلبیني دینش هاينکه بي بر ایم مبنيابي یم

  

در مغز " يیمرکز خدا"ک ياگرعصب شناسان . ن استيد یغائ ینين دارويين فصل، تبي من در ایاما مشغله 

ن ينش چني منجر به گزیعيم که چرا انتخاب طبيم بفهمي خواهی مانند من هنوز میستينيابند، دانشمندان دارويب

 در مغزشان داشتند يیک مرکز خداي داشتن ی برایکياکان ما که استعداد ژنتيچرا آن دسته از ن.  شده استیمرکز

ن ي، نه بهتریني دارویدمثل کردند؟ پرسش غائي ماندند و تولی نداشتند باقین استعداديکه چنبان شان يش از رقيب

نجا ي است که درایاما همان پرسش.  تر استیا علميق تر ي عصب شناسان عمیبيپرسش است و نه از پرسش تقر

  . مقصود من است

  

 است در دست ین ابزاريد"ل که ين قبياز ا يین هاييتب.  شوندی هم خرسند نمیاسي سین هاييست ها با تبينيدارو

کا با ياهپوست در آمريمسلمًا درست است که بردگان س."  فرودستیاد درآوردن طبقه ي به انقی حاکم برایطبقه 

ن يا. ن به نفع اربابان شان بودي شد، و ای کاسته می شان از جهان فعلیتيافتند و نارضاي ی می بهشت تسلیوعده 

طه ي است است که در حیا نه، پرسش جالبين را اختراع کرده اند يا حاکمان بدسگال عمدًا دين ا کاهنايپرسش که آ

 یست هنوز مينيک داروي. ستي نیني داروی خود، پرسش غائین پرسش، به خودياما ا.  پژوهش مورخان استی

ون و ياسيکاهنان، سن سبب مورد استثمار ين بودند و بديافسون شدن توسط دمستعد تواند بپرسد که چرا مردم 

  . شاهان قرار گرفتند

  

د يست هنوز باينيک داروي خود کند، اما ی را هم ابزار قدرت طلبیب بدسگال بتواند شهوت جنسيفر ک عواميد يشا

 ما چنان ساخته شده اند یمغزها: ، پاسخ ساده استیدر مورد شهوت جنس. ن حربه کارساز استيبپرسد که چرا ا

                                                 
169 . proximate 
170 . ultimate 
171 . temporal lobe epilepsy 
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ب ياس عوام فرّيک سي.  شودی منجر می، به زادآوریعيد، چرا که سکس، در حالت طب برنیکه از سکس لذت م

ر ي علت تأثی براینييد تبيست باينينجا هم دارويدر ا.  حصول مطامع خود استفاده کندی تواند از شکنجه هم برایم

ن مورد پاسخ يدر ا. ميابيت د نجايم  از تحمل درد شدي کنی میبًا هر کاريح دهد که چرا ما تقريابد؛ و توضيشکنجه ب

 مغز ما را چنان ساخته یعيانتخاب طب: ح کنديد آن را تصريست هنوز باينيد، اما داروي نمایش پا افتاده ميساده و پ

 شده یزيپس مغز چنان برنامه ر.  کندید مي است که جان را تهدیبيکه به درد حساس باشد، چرا که درد نشانگر آس

 در اثر ی تفاوت اند، معموًال در جوانیا نسبت به درد بي که احساس درد ندارند یفراد نادرا. که از درد اجتناب کند

 شهوت خدا داشتن، چه عمدًا توسط ین غائيياما تب. رندي می کنند می از آنها اجتناب می که مردم عادیجراحات

  ست؟  يد آمده باشد، چيجاد شده و چه سهوًا پدياستثمارگران بدسگال ا

  

  

  

  ی گروهانتخاب

  
انتخاب .  شوندین خوانده ميا چني – برند یراه م" یانتخاب گروه "یه هاين، به نظري دی غائین هايي تبیبرخ

 افراد دست به یگروه ها ا يان گونه ها ي از میعيز است که انتخاب طبي مناقشه برانگیده ين اي ، ا172یگروه

 مانده ی باقی انتخاب گروهیت به مدد قسميحي، مسیجين ِرنفرو، باستان شناس کمبريبه نظر کال.  زندینش ميگز

 کند، و به یت مي را تقویگروه  درونی و عشق برادرانه یگروه  درونی وفادارایده يت ايحياست چون مس

، مرجع يیکايلسون آمريو. اس. ید. روز شونديندار، پي کمتر دی زوال گروه های کند تا به بهایمؤمنان کمک م

ل يبه تفص 173نيکاتدرال داروده و آن را در کتاب ي رسی مشابهیده ي، جداگانه به  ایگروه انتخاب یه يگر نظريد

  . شرح داده است

  

 یله ايد قبيفرض کن: دي نماین چگونه مي دی انتخاب گروهیه يک نظريم که يم تا نشان دهي زنی مینجا مثاليدر ا

ا اصًال يب يل رقيقبا. ب در جنگ استيل رقيقباله با ين قبيا. باشد"  نبردهایخدا "یمعتقد به رّب النوع جنگجو

 که متعصبانه معتقد باشند که اگر در نبرد یانيجنگجو.  صلح و صفا هستندیگان شان حاميا خداي ندارند يیخدا

پس .  کنندی می جنگند، و مشتاقانه جانفشانیرانه مي کند، دلیل ميمًا آنها را به بهشت گسيشان مستقيکشته شوند خدا

ل شکست ي، غارت اموال و احشام قبایروزي پی برایشتريگر بخت بيل دين در نبرد با قباين ديمن  به ال مؤيقبا

 کارند و یل موفق، بذر اعتقاد خود را در دل مغلوبان ميقبا. ل مغلوب دارندي بردن زنان قبایزيخورده، و به کن

نکه ي کنند، تا ایگران را عوض ميش دي کاقين سيگر هم به هميل دي آورند و آن قبایش در ميش خويآنان را به ک

 يین، مانند وضع زنبورهاي دی انتخاب گروهیده يا.  شوندی واحدیله ي قبی خدایل پرستنده ي قبایسرانجام همه 

                                                 
172 . group selection 
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وِن مردم شناس، در يناپلئون شان. ستي نی نامحتملیده ين ايا.  کارندیگر مي دیاست که تخم خود را در کندوها

 یانوماموهايان ي دهکده ها را در میند تالشين فرآي، درست هم"مردمان شرزه "یاره پژوهش مشهور خود درب

  .   نشان داده استی جنوبیکاي آمریساکن جنگل ها

  

من به . ه وارد استين نظري بر ایني سهمگیرادهايا. ستميست؛ من هم ني نی انتخاب گروهیه يون طرفدار نظريشان

. فتمين کتاب دور ني ایر اصلي نکند و از مسیالم سرکشياقب باشم که توسن خد مرين مناقشه، باي در ایفيعنوان حر

 نبردها شرح دادم با آنچه که خودشان انتخاب ی را که در مثال خدایقي حقیست شناسان انتخاب گروهي زیبرخ

ا انتخاب ي ،ید که مقصود آنان از انتخاب گروهي توان دیق تر مياما با نظر دق.  کنندیخلط م خوانند، یم یگروه

 ). ديني را بب6فصل  ( 175 دوجانبهیا دگردوستي است، 174یشاونديخو

 

ن است يپرسش ا.  استیده اصوًال شدنين پديرند که اي پذی ندارند، می به انتخاب گروهی هم که نظر خوشیکسان

ن تر ييسطوح پا را در ین توسط انتخاب گروهيد اگر تبيشا. ا نهي مهم در تکامل است یرويک نيده ين پديا ايکه آ

 تر یرفتنياستوارتر و پذ–م ي شوی متوسل می به انتخاب گروهین فداکاريي تبی که برای مانند وقت–م ي کنیبررس

 اند ی کسب ثواب اخرویفته يطلب و ش  شهادتی ما، که همگی فرضیله يد که در سپاه آن قبيتصور کن. دينما

به طور . ن استيري فدا کردن جان شی به بهایروزيمشتاق په ي کمتر از بقی باشد که فقط اندکی خودپسندیجنگجو

 رساند تا به از خود آن شهدا، یده ميشتر فاي خودپسند بین جنگجويک از رزمندگان سپاه به ايمتوسط، شهادت هر 

 خودپسند یدمثل جنگجويپس بخت تول.  شهادت خود بهرمند شوندینجهاني مانند تا از مواهب ایچون آنان زنده نم

.  دارندی انتقال به نسل بعدی برایشتريز از شهادت او، بخت بي پرهیاز رزمندگان مخلص تر است، و ژن هاش يب

  . ابدي ی کاهش می بعدیل به شهادت در نسل هاين تمايبنابرا

  

در مورد .  دهدی را نشان می انتخاب گروهیه هاي نظریشگيک مشکل همي ساده شده بود، اما یليک مثال خين يا

شه يدمثل و مرگ افراد هميتول.  از درون هستندی همواره معروض براندازی انتخاب گروهیه هاي  نظر،یفداکار

 طرح کرد که یاضي ريی توان مدل هایم.  دهدی گروه ها رخ میشتر از انقراض و تالشي بیتندتر و با بسامد

ژه که در يط وين شراياما ا. ستر اي امکان پذی گروهیعي کنند که در آن انتخاب طبیه سازي را شبیژه ايط ويشرا

 ین حال ميبا ا. انه دارنديرواقعگراي غی باشد اغلب سرشتیک عامل مؤثر تکاملي تواند ی میآنها انتخاب گروه

. انه اند،يرواقعگرايگر مواقع غي را فراهم آورده که در دیژه ايط وي شرایل انسانين در قبايتوان احتجاج کرد که د

 ین نکته بسنده ميرم و تنها به اي گی نمیشتر پينجا آن را بي است اما من در ایه پردازي نظری براین خط جالبيا

ل ي منفرد بود، اما در بحث از قباین هم، گرچه معموًال مدافع ثابت قدم انتخاب در سطح اندامه هايکنم که خود دارو

  :ک شدي نزدی انتخاب گروهیده يشه به ايشتر از همي بیانسان

                                                                                                                                                  
173 . Darwin’s Cathedral, D.S. Wilson 
174 . keen selection 
175 . reciprocal altruism 
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 کنند با هم به رقابت ی می زندگی واحدی که در منطقه ی بدویله از انسان هايقب که دو یهنگام

 شجاع، همدل ی اعضایشتريتعداد ب) طير شراي سایبه فرض برابر( له ي از آن دو قبیکيبپردازند اگر 

گر ي هشدار دادن به همگنان شان و دفاع از همدیشه در هنگام خطر آماده يو معتقد داشته باشد که هم

مردمان خودخواه و مرافعه گر ...  کندیگران غلبه مي رود و بر دیش مي شک امرش بهتر پیشند ببا

 که خصال فوق را به اعال یله ايقب.   رودیش نمي پیچ کاري، هی ندارند، و بدون همبستگیهمبستگ

 یخ، ميتارد؛ اما با نظر به کل ي آیل فائق ميگر قباي رود و بر دیش ميدرجه داشته باشد، کارش بهتر پ

 یش وفاداري شود که اعضای میگريل دي خود مغلوب قبایله هم به نوبه ين قبيم که با  گذر زمان، اينيب

  ]78.  [ دارندیشتري بیگروه

  

ن صراحتًا انتخاب ي دارویده يم که ايفزايد بي خواند، باین مطلب را مي که ایست شناس متخصصي زی خرسندیبرا

 پاشند، چنان که بتوان بسامد ی مغلوب میروز تخم خود را در گروه هاي پیروه هان معنا نبود که گي به ایگروه

 ی است که به سبب همکاریلين به قباي دارویاشاره . ت گروه ها محاسبه کرديجمع- را در فراین تخم پراکنيا

 یر سنجاب هاش شماين مانند مدل افزايمدل دارو. ابدي ی میت افرادشان فزونيان اعضا، جمعيدگرخواهانه در م

ک است نه ي اکولوژینيگزيک جايمقصود او :  قرمز استی کاهش سنجاب هایا، به بهايتاني در بریخاکستر

  .ی واقعیانتخاب گروه

 

  

  گري دیزي چین به سان محصول فرعيد
 یني ارزش دارویدگاه خودم را درباره ي را کنار بگذارم و  دی خواهم بحث انتخاب گروهیدر هر حال، اکنون م

از  176یمحصول فرعک ين را ي هستم که دیست شناساني زینده ي شمار فزایمن از جمله . ن شرح دهمي دیقاب

د يم، بايشي اندی بقا میني  ارزش داروی که ما درباره یدر حالت عام تر، به اعتقاد من هنگام.  دانندیمگري دیزيچ

د الزم يشا. است پرسش مان بر خطا باشدم، ممکن ي پرسی میزي چی در مورد ارزش بقایوقت". مي فکر کنیفرع"

 نفسه یف) نينجا، ديدر ا( ما یچه بسا موضوع  مورد عالقه . مي کنیسي بازنویباشد تا پرسش را به نحو مناسب تر

 کنم یفکر م. ز ارزش بقا داردي باشد که آن چیگريز دي چی نداشته باشد، بلکه محصوف فرعیمي مستقیارزش بقا

  .ح کنمين نکته را تشري، ای جانوری رفتارشناسیعني خودم، ی تخصصیطه يال از حک مثيخوب است با ذکر 

  

 کنند یآنها راه شان را کج م. دي نمای نمین رفتارشان تصادفي کنند، و ای شمع پرواز میشب پره ها به سمت شعله 

م و تحت يبخوان" رانگريو-رفتار خود"ده را ين پديممکن است ا.  خواندشانی بسوزند که انگار فرا میتا در شعله ا

ن است که يحرف من ا. ده استي را برگزین رفتاري چنیعيم که اصًال چرا انتخاب طبي بپرسین عنوان، با شگفتيا
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ن رفتار يا. مي کنیسيد پرسش مان را بازنويم، باين پرسش ها بدهي به ایم تا پاسخ ِخَردپسنديش از آنکه بکوشي پیحت

 یگريز دي چیا  محصول فرعي ناخواسته، یرجانبيک تأثي از ی ناشی ظاهریشن خودکيا. ستي نیک نوع خودکشي

  . افتيگر پاسخ را ي دید بتوان با توجه به نکته ايچه؟ خوب، شا ... یاما محصول فرع. است

  

ن اواخر، شب فقط با نور ماه و ستارگان يتا هم.  نورس استیده يک پدي ی، نور مصنوعی شبانگاهیدر منظره 

 به یل شده از آنها به طور موازي گسی پرتوهایعني است، یکيت اپتينهاي در بیاء نورانين اشينور ا.  شدیروشن م

معلوم شده که حشرات از نور .  مناسب اندیابي جهت ین نورها مانند قطب نما براين سبب ايبه هم.  رسندین ميزم

 توانند پس از ی کنند، و میم استفاده ميق  و حرکت در خط مستیابي جهت ید و ماه براي مانند خورشیاجرام آسمان

 تواند ی حشره می عصبیشبکه . ن قطب نما به خانه باز گردنديگشت و گذار، به کمک عکس کردن عالئم هم

 حرکت یريدر مس: "ن قاعده کهيم ايريگ.  استفاده کندی سرانگشتی قاعده یک سري توسط نور از یابي جهت یبرا

 یبا مجراها(چون  حشرات چشمان مرکب دارند ."   درجه به چشم برسد30 یه يوکن که پرتو نور همواره با زا

شان آسان است يدر عمل برا) رون زدهي بیغي جوجه تیت نور که از مرکز چشم شان مانند خارهاي هدایم برايمستق

  .  کنندیابيوم، جهت يديا اوماتيک مجرا، ير يب نور در مسيکه با تعق

  

اما اگر جرم .  قرار دارندیت نورينهاي است که در بی به اجرام آسمانی کامًال متک حشراتی نورین قطب نمايا

ستم يک سي.  شوندی چرخ واگرا میستند بلکه مانند پره هاي نیگر موازيش دي در دوردست نباشد، پرتوهاینوران

د، و آن شمع را را در مورد  شمع مجاور اعمال کن) گريا هر مقدار دي( درجه 30 ی سرانگشتی که قاعده یعصب

 خودتان  یبرا.  کندی می را به دور شعله طیچي مارپیري بپندارد، مانند شب پره مسیکيت اپتينهايمانند ماه در ب

د و يک شمع را رسم کني واگرا از ی پرتوهای درجه، به سو30 یه يم زاويرين، گي معیه ير حرکت با زاويمس

  . دي رسیع مبنده به شمي فریتمير لگاريک مسيد که در ينيبب

  

 ین، قاعده يانگي شب پره مرگبار است، اما به طور مین مورد خاص براي در ای سرانگشتین قاعده ياگرچه ا

م که در ي شوی نمیما متوجه صدها شب پره ا. ند تا شمع راي بیشتر ماه را مي است چون شب پره بیسودمند

ما فقط شب پره .  کنندیدا مي  دوردست شهرها، پيی روشنایا حتيا ستارگان درخشان، يرشان را با ماه يسکوت مس

 شب پره ها یچرا همه : م کهي پرسی شوند، و به خطا از خود میمان ميم که جذب نور چراغ هايني بی را ميیها

 یه اي دارند که آنان را با زاوی ایستم عصبين است که چرا شب پره ها سي کنند؟ اما پرسش درست ای میخودکش

.  رودیم  که به خطا مي شوین راهکار مي متوجه ایما فقط هنگام.  کندیت مي نور هدایرتوهان نسبت به پيمع

. مي بخوانین رفتار را خودکشيست که اياصًال درست ن.  بنددیم، راز رخت برمي کنیسي که پرسش را بازنویهنگام

  . است که معموًال سودمند استيی عملکرد قطب نماین رفتار  محصول فرعيا

  

                                                                                                                                                  
176 . by-product 
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 در – را یاريما مردمان بس. مي انسان اعمال کنیني بودن را به رفتار دی محصول فرعین درس درباره يحال، ا

، و یق علميشان در تضاد تام با حقايم که کامًال معلوم است باورهاي کنی مشاهده م–بًا در همه جا ي جاها و تقریليخ

 کنند ی شان را حفظ میني دیور و حّدت تمام باورهامردم نه تنها با ش. گر مؤمنان استي دیز در تضاد با باورهاين

 ی اعتقادات شان میبرا.   کنندی از آن باورها می ناشینه يض پرهزيبلکه وقت و منابع شان را هم صرف فرا

" نابودگر-خود"م، همان طور که از رفتار ي مانین  رفتارها انگشت به دهان ميما از ا.  شوندیا کشته ميکشند، 

ن است که چه بسا سؤال مان ياما حرف من ا.  کنندین ميم چرا چني پرسیشگفت زده م. مي شوی مرانيشب پره ح

ق تر باشد ي عمیش روانيک گراي نامطلوب از یا محصول فرعي، یک کجروي تنها ینيچه بسا رفتار د. اشتباه باشد

 به یکه در اوضاع و احوال خاص یشيدگاه، گراين ديبا ا. د بوده استي مفیا زمانيد است، يگر مفيط ديکه در شرا

 داشته، و فقط برحسب یگري دیاين نبوده است؛ بلکه مزايد نفسه یفاکان ما انتخاب شده است، ي نزد نیعيطور طب

- م که آن را بازي را بشناسینيم رفتار دي توانی میما فقط هنگام.  بروز کرده استینيتصادف به شکل رفتار د

  .مي کرده باشینامگذار

  

 شب پره یابي عادت جهت ی بشریست؟  همتايگر چيز ديگر باشد، آن چي دیزي چین محصول فرعي دخوب، اگر

 را به یجاد کرده است؟ من فقط موردين را اي بوده که بعدها به کجراهه رفته و دید بدوي مفیژگيست؟  کدام ويچ

مقصود .  مورد نظرم استیورامقسم نکه چه ي از ای نمونه ای ارائه ی کنم، اما فقط برایان ميعنوان مثال ب

د به نحو درست مطرح کرد، و در ين را باي منشاء دین اصل عام است که پرسش درباره يد بر اي ام  تأکیاصل

  .  کنمی پافشارینکه بر پاسخ مشخصي کرد، نه ایسيصورت لزوم آن را بازنو

  

 بر تجارب اندوخته یگر متکي دیش از هر گونه ي ما بی گونه یبقا.  کودکان استی خاص من درباره یه يفرض

، یبه لحاظ نظر. د به او منتقل شوندين تجارب باي کودک، ایستي بقا و بهزیبرا. ن مان استيشي پی نسل هایشده 

اهان سرخ رنگ يا گيد شود، يک پرتگاه نزدي ی به لبه یليد خيابد که نباي دری شخصیممکن است کودک به تجربه 

 یک قاعده ياما مسلمًا مغز کودک . ل هاست شنا کندي کروکودی که مأوایخانه اا در روديناآزموده را بخورد، 

از . ت گفتند باور کنيهرچه را که بزرگترها:  کندیجاد مي ایعي در انتخاب طبیتيش مزي دارد که برایسرانگشت

. ندي گوی سخن مزيدآمي و تهدی جدی با لحنیژه وقتيله ات را گوش کن، به ويران قبي کن؛ حرف پیروين ات پيوالد

 تواند به خطا یز مين قاعده ني شب پره، ایاما درست مانند قاعده . بدون چون و چرا به بزرگ ترها اعتماد کن

  . رود

  

 یحت.  کنمیدم فراموش نمي مدرسه مان شنی کوچک بودم در نمازخانه ی را که وقتیچ گاه وعظ ترسناکيمن ه

مان داستان ياو برا. ديودکانه ام سخن آن واعظ را به گوش جان شنآن موقع، مغز ک:  اش هم ترسناک استیادآوري

 حساس یک لحظه يدر .  بودندین نظاميک خط آهن مشغول تمري یف کرد، که بر رويک جوخه سرباز را تعري

سربازان آن . ر را ندادير مسييد، حواس سرجوخه پرت شد و دستور تغي رسیکه قطار داشت از روبرو به جوخه م
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رشان را ين خاطر مسيبه هم.  دادندیر جهت نمييده بودند که هرگز بدون دستور فرمانده تغيم ديتعلقدر خوب 

دوارم ي کنم و امین داستان را باور نميگر ايالبته من حاال د. ل  ادامه دادندي ریعوض نکردند و به حرکت شان رو

دم ي شنی میکردم، چون آن را از زبان بزرگتر ُنه ساله بودم آن را باور یاما وقت. خود واعظ هم آن را باور نکند

 خواست ما کودکان را ین داستان را باور داشت و چه نداشت، ميو چه خود آن وعظ ا. ت داشتيکه بر من ارشد

 خود یم و الگوين کني اش  تحسی آن سربازان را به رغم نامعقولی چون و چرایوادارد تا رفتار برده وار و تعّبد ب

م ناممکن است که درک کنم چطور آن يبًا براي، تقریاکنون، در بزرگسال. ن کردميتحس که یکي و من. ميقرار ده

ن شجاعت را خواهم داشت که بدون دستور فرمانده راهم را کج نکنم و به يا من هم ايدم که آيموقع از خود پرس

آن وعظ . اد دارميآن داستان را به نجاست که من هنوز يه اي قضیاما، جالب.  فه کنمير قطار رفتن  انجام وظيمت زيق

  .  کنمیتان نقل مي آورم و دارم برای بر من گذاشته است، چون آن را به خاطر میقيآشکارا اثر عم

  

 ینيش از ديام او بيد پيشا.  بودیني دیامي پی کنم که مقصود آن واعظ، القایم، فکر نمياما اگر منصفانه قضاوت کن

ن باب مطرح ي توان در همیسون، که آن را هم مياثر ِتن"  نوری جوخه یفه ي وظ"مانند شعر .  بودیبودن، نظام

  : کرد

  

  !"شي نور به پیجوخه "

  د؟ي هراسی میا کسيآ

   دانستندینه، گرچه سربازان م

  : سر زدهيی خطایکه از کس

   یده  را چه رسد به پاسخ اما آنان

  یگر آنان را چه رسد به پرسش

  :دنست جز رفتن و مريشان نيکارا

   مرگی دره یش به سويپ

  شيل به پيششصد ما

  

ن يسون ايخود ُلرد ِتن.  است که از انسان ضبط شدهيین صداهاين و پر َخش تري تریمي از قدیکين سروده که يا(

ک ين صدا از اعماق ي کند که انگار ای احساس می متنطن به خوبین قطعه يدن ايآدم هنگام شن.  خواندیشعر را م

 از فرمان ها به منزله ی تخطیدگاه ستاد ارتش، اجازه به سربازان براياز د.)  رسدی به گوش میميک قديتونل تار

ل خود رفتار کند، در جنگ ها ي از فرمان، به میروي پیاده نظام شان به جاي که پيیارتش ها.  استیوانگي دی

 اگر در موارد خاص به فاجعه یت است، حیدي مفی سرنگشتین قاعده يدگاه ارتش ها، اياز د. شکست خواهند خورد

  . فه کننديوتر انجام وظيا کامپي دهند که تا سرحد امکان مانند روبات یم ميپس سربازان را تعل. منجر شود
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 کنند که یت مي تبعيیآنها برده وار از دستورالعمل ها.  دهدی چون و چرا انجام مید، بيوترها بخواهيهرچه از کامپ

 مثل يی انجام کارهایوترها براين سبب است که کامپيبه هم.  به آنها داده شده استیسيو برنامه نیتوسط  زبان ها

ن يوترها  اي برده وار کامپیروين پير اي اجتناب ناپذیاما، محصول فرع. د هستنديپردازش واژگان و محاسبات مف

 یجه يا نتيند که آي توانند بگویمچ رو نيآنها به ه.  کنندی چون و چرا اجرا می بد را هم  بیاست که دستورالعمل ها

 که از ی کنند، درست مثل رفتاریآنها فقط اطاعت م. انباريا زي کنند سودمند است ی که اجرا میدستورالعمل

ن رفتار است يقًا هميشان است، و دقي چون و چراین اطاعت بيوترها در همي کامپیده يفا.  رودیسربازان انتظار م

وتر ي هم  که به کامپی شرورانه ایبرنامه .  سازدیر ميب پذي آسیروسي و وی ِکرمیه هاکه آنها را در برابر برنام

 شود، و به تمام ی چون و چرا اجرا میب" سک سخت بفرستي دی روی کن و به تمام آدرس هایمرا کپ"د يبگو

ن ي که در عیتروي کامپیطراح.   شودی مجددًا اجرا می هم که فرستاده شود، با رشد تصاعدیگري دیوترهايکامپ

  . ار دشوار و چه بسا ناممکن استيز در امان باشد، بسي نیروسيد از دستورالعمل ها، از عفونت ويت مفيتبع

  

ن ي مغز کودکان و دید استداللم درباره ي توانی انجام داده باشم، اکنون خود شما می خود را به خوبینياگر مقدمه چ

ند باور يله به او بگوين و بزرگان قبي چنان ساخته که هر چه را که والد مغز کودک رایعيانتخاب طب. ديرا کامل کن

.  برده وار استیعانه، ساده لوحين اعتماد مطيگر اي دیاما رو.  شب پره توسط نور ماهیابير جهت ينظ: کند

 یادگاه  بقياز د.  ذهن استیروسي در مقابل عفونت ویريب پذي، آسیر زودباوري و اجتناب ناپذیمحصول فرع

امد يک پي. ن هستي معتمد والدین و بزرگ ترهاي کودک و اعتمادش به والدی زودباوری برای عالیلي، دالینيدارو

کودک . ز قائل شودي خوب و بد تمایه هايان توصي تواند  میچ رو نمين است که کودک به هي ایم زودباوريمستق

 است ی خوبیه يتوص"  نکنیقراني کنند، قای می زندگل هايمپوپو که کروکودي لیدر رودخانه " تواند بداند که ینم

، حداکثر اتالف وقت و ُبز " باردی، و گرنه باران می کنی قربانی که قرص ماه کامل است ُبزید هنگاميبا"اما 

 ی میه از منبع محترميهر دو توص. ندي نمایزان قابل اعتماد ميک مين هشدارها به ي اینزد کودک، هر دو. است

 مربوط به جهان، ین مطلب در مورد گزاره هايهم.  طلبدیان شده اند که احترام و اطاعت مي بیتيجدند و با يآ

 کودک بزرگ شد و بچه دار شد، یار محتمل است که وقتيو بس.  ز صادق استيات و سرشت بشر نيهان، اخالقيک

  . ان خود منتقل کند  به فرزند–د ي چه مهمل و چه مف–ش را ي آموخته هایت همه يطبعًا با  همان جد

  

 یه ايچ کدام پاي دلبخواه مختلف، که هی مختلف، باورهايیايم که در نقاط جغرافيد انتظار داشته باشين مدل، بايدر ا

 یدي مفی سنتی واقع شوند که حکمت هایاپي پی مقبول نسل هایت ندارند، به ارث برسند، و با همان قوتيدر واقع

 یگر باورهايم که خرافات و ديد انتظار داشته باشين بايهمچن. د استي کشت مفیبران ينکه کود دادن به زميمانند ا

 و یا به طور کتره اي تواند یر باورها ميين تغيا. ر کننديي با گذر نسل ها تغیعني –ابند ي تکامل یکاذب به طور محل

درست مانند . شه واگرا شوندي همری با گذر نسل ها، باورهایعني باشد، ینير انتخاب داروينکه نظيا اي باشد یتصادف

 ی،  از هم دورتر و دورتر ميیاي جغرافیج با گذر زمان و فاصله ي دارند، و به تدری مشترکیاي که نيیزبان ها
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 رسد ی بودن مغز کودک، به نظر میزيبا توجه به قابل برنامه ر). ن نکته باز خواهم گشتي به ایبه زود( شوند 

  . ز صادق باشدي نسل ها نی  دلبخواه در طی هایه و امر و نهي پای بی باورهایري گن نکته در مورد شکليکه هم

 ی نخ نماشعار.  آگاه اندی خردسالیمات دوره يت تعلي مغز کودک، و اهمیريب پذين آسي از این به خوبي دیزعما

چ رو يبه ه." همل ات ديکودک را در هفت سال اول عمرش به من بسپار، تا مرد تحو"د ي گویت ها که ميژزوئ

 که امروزه بدنام شده، ∗" کانون خانواده"انگذار جنبش يمز دابسون، بني متأخرتر، جیدر زمان ها.  ستينادرست ن

ند، فکر ي که کودک چه بب– خردساالن را کنترل کنند یشه و تجربه ي که اندیکسان: " شناخت کهین اصل را ميا

  ] 79." [ن خواهند کرديي ملت را تعینده ير آي مس–ا باور کند يکند 

  

نمونه . ک نمونه بودي ذهن کودک، تنها ی زودباوریده ي فایشنهاد خاص من درباره يد که پياما به خاطر داشته باش

رابرت . ا ستارگان عمل کنندي شب پره ها توسط ماه یابير جهت ي توانند در انسان نظی که میامورقسم  از آن یا

ر در ي پاسکال بویعني، و دو مردم شناس، 177 کنندی میستادگيان ايچرا خدارفتارشناس در کتاب -ستيند زيها

ش نهاده اند يده را پين ايت اي کلجداگانهبه طور ، 179مي کنیبه خدا توکل مان در ، و اسکات آتر178نين دييتبکتاب 

 هستند، ی فرعین ها، محصوالتيد گفت که دي البته با– است ی عادیش روانشناختيک گراي ین محصول فرعيکه د

 مردم شناسان یافته هاي. انيد دارند که بر مشترکات اديان جهان تأکي ادیرا مردم شناسان همان قدر بر گونه گونيز

 که در ین در نظر کسانيک دي ی باورهایهمه . ند که نامألوف هستندي نمایب مي ما عجین خاطر برايتنها به ا

سد ي نویق کرده، ميل فانگ کامرون تحقي قبایر که درباره يوب. ندي نمایب ميافته اند غرين پرورش نيسنت آن د

  ...آنان معتقد اند که 

  

د و به  بدن ي آیوان وار در بدن خود دارند که شب ها به پرواز در مي حِیک عضو اضافيجادوگران ... 

 ین گاهن جادوگرايند که اي گوین ميهمچن.  کندیا خون شان را مسموم مي رساند یب ميگر انسان ها آسيد

م ي شان تصمی آتی شرارت های بلعند و برایان شان را مي دهند و در آنجا قربانیب مي ترتيیافت هايض

ده ي را دی به چشم خود جادوگرانیند که دوست دوست شان شبي گوین مردم مي از ایاريبس.  کنندی میريگ

 ی ميی جادویرهاين اش تايک برگ موز بر فراز دهکده در پرواز بوده و به سمت قربانيکه سوار بر 

  .انداخته است

  

  :  دهدی ادامه می شخصیتير مطلب اش را با ذکر حکايبو

  

                                                 
ن ياما امروزه ا. م جالب بوديدم، برايادو د در کلورینيرا پشت ماش"  خودت باشی لعنتیمراقب کانون خانواده " که شعار ی هنگام ∗ 
 ).ديني را بب9فصل (ت کرد ين شان حمايم والدي کودکان در برابر تعالید الزم است از برخيشا.  رسدیوه به نظرم کمتر خنده دار ميش

177 . Why Gods Persist, Robert Hinde 
178 . Religion Explained, Pascal Boyer 
179 . In God We Trust, Scott Atran 
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 کردم یف ميب مشابه را تعري غریگر ماجراهايت و دين حکايج داشتم اي شام در کمبریک مهمانيدر 

زهاست که ين چيهم: " ش آمد و گفتيج بود، پي در کمبریدان برجسته اي از مهمانان ام، که االهیکيکه 

ن ي توانند به چنیچرا مردم مد که يد شرح دهيشما با.  کندین قدر جالب و دشوار مي را ایمردم شناس

 بدهم، یش از آنکه بتوانم پاسخ مناسبيپ.  گذاشتیران باقين نکته مرا حيا"  . باور داشته باشندیمهمالت

  . موضوع گفتگو عوض شد

  

ر باور ي زی از گزاره هایبيده، احتماًال به ترکيشي اندیان ميحيد غالب مس ماننیجيدان کمبرينکه آن االهيبه فرض ا

  :داشته است

  

 .  داشته باشدیکيولوژيچ پدر بينکه هيک مادر باکره زاده شد، بدون اي از یاکان ما، مرديدر زمان ن •

 یلعاذر ميا  که آن قدر از مرگ یلعاذر زنده شد؛ درحالي به نام ای پدر، ُمرده ای همان مرد بیبا دعا •

 .گذشت که جسدش متعفن شده بود

 . پدر پس از مردن و دفن شدن، پس از سه روز زنده شدیخود آن مرد ب •

 .  رفت و جسم اش به عرش صعود کردی  تپه ای پدر باالیچهل روز بعد، آن مرد ب •

 یرا مافکارتان ) که خودش است(ش "پدر" پدر، و ید، آن مرد بي زمزمه کنیزياگر شما در ذهن خود چ •

گر جهان ي موجودات دی تواند همزمان افکار همه یاو م.   صورت دهدیخواند و ممکن است اقدام مقتض

 . ز بخوانديرا ن

 اگر آن را در ی ماند، حتی نمی پدر مخفید، از نظر آن مرد بي بکنیا کار خوبيد، ي بکنیاگر کار بد •

ا پس از مرگ تان، شما را به خاطر آن يش يممکن است او پ. ديخلوت و دور از انظار همگان انجام ده

 .ا جزا بدهديکار پاداش 

 ".صعود کرد" پدر هرگز نمرد، بلکه جسم اش به عرش ی آن مرد بیمادر باکره  •

نان و شراب را تبرک کند، آن نان و شراب به گوشت و ) ن داشته باشديضتيد بيکه با(ش تان ياگر کش •

 .  شودیم" ليتبد" پدر یخون آن مرد ب

  

د ين باورها مواجه شود چه بايج، تازه با اي در کمبریدانيک پژوهش مي یت گرا در طينيک مردم شناس عي اگر

  بکند؟

 

  ني دیمفتون روان
 ی روانشناسیعني، ی مهم و بالنده از روانشناسیک شاخه ي یعيامد طبي است، پیک محصول فرعين يده که دين ايا

افته، يدن تکامل ي دی برای،  درست همان طور که چشم چون اندامیاز نظر روانشناسان تکامل] 80. [ استیتکامل

ک دسته ي برآوردن یاست که برا") ماژول ها"ا ي( از اندام ها یدن، مغز هم مجموعه اي پری برایو بال چون اندام
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 هست؛ یشاوندي پرداختن به خوی برایدر مغز، ماژول. افته استي پردازش اطالعات تکامل ی تخصصیازهاين

ا ي ی توان محصول فرعین را هم ميد.  آخری و الی همدلی برای پرداختن به مبادالت دوجانبه؛ ماژولی برایولماژ

 یگر ذهن ها، ماژول هاي دی درباره یه پردازي نظرین ماژول ها دانست، مثًال ماژول هاي چند تا از ایکجرو

ن يک از ايهر . گانگانيه بي و علید گروه خویض قائل شدن به نفع اعضاي تبعیل ائتالف، و ماژول هايتشک

 یدرست همان طور که در مورد زودباور.  شب پره شمردیابي جهت ی قوه ی توان معادل انسانیماژول ها را م

ن يد"گر از مدافعان ي دیکيُپل بلوم روانشناس، .  هستندی هم مستعد کجروی مغزیح دادم، اندام هايکودکان توض

  درباره 180انهدوگانه انگار یه هاي به نظریعي طبیلي کند که کودک تماین م، خاطر نشا" استیک محصول فرعي

 او، ما انسان ها، و به یبه گفته .  ماستیسم ذاتين دوآلي از ایک محصول فرعين يبه نظر او، د.  ذهن داردی

  . ميژه کودکان، دوگانه انگاران مادرزاد هستيو

 

] ستيمون[گانه انگار يمخالف او، .  قائل استیادي بنیزيذهن تماان ماده و يند که مي گوی دوگانه انگار میبه کس

اما دوگانه .  است–وتر يا چه بسا درون کامپي درون مغز ی ماده – مادهگانه انگار معتقد است که ذهن، ُبروِزي. است

 کند و در  تواند بدن را ترکیدارد و لذا ممأوا  است که درون بدن یرمادي روح غیانگار معتقد است که ذهن نوع

بدانند، و " یجّن"  را یمار روانيک بي توانند یدوگانه انگاران به سهولت م.  خود ادامه دهدیگر به هستي دیجا

از بدن " یريجن گ" توان آنها را با یده اند، و ميمار مأوا گزيا جن ها موقتًا در بدن آن بيثه يفکر کند که ارواح خب

 در آبشارها و ابرها ی بخشند و حتیجان، تشّخص مي بیاي به اشیتيموقعدوگانه انگاران در هر . رون کردياو ب

  .ابندي ین مياطيارواح و ش

  

رش يک دوگانه انگار کامًال قابل پذي ین رمان برايا. 181برعکس نام  نوشت بهی رمان1882، در سال یَانست. اف

تود و پسرش به ي بالتین رمان، آقاي در ا.رقابل فهم استيکامًال غ  مثل من یاريگانه انگار تمام عي یاست، اما برا

پسر شادمان است که پدرش مجبور شده در . شان با هم عوض شده استيابند که که بدن هاي یز درمي رازآمیگونه ا

.  کشاندی می پدر را به ورشکستگی، کاسبیبدن او به مدرسه برود؛ و خود پسر در بدن پدرش، به سبب ندانم کار

م که در آن ِارل هاورشات و يابي ی وودهاوس هم میج.یاثر پ 182گاز خنده در رمان  رایطرح داستان مشابه

ند ي آی به هوش می شوند و وقتیهوش مي بیک مطب دندانپزشکيشه همزمان در دو اتاق مجاور در ي هنرپیپسرک

 یزيد چيبا.  استک دوگانه انگار بامعناي ینجا هم، طرح داستان فقط برايدر ا. ابندي ی میگريخود را در بدن آن د

شه به هوش ي هنرپی پسرکی تواند در بدنیست، وگرنه او چگونه ميمتناظر با ُلرد هاورشات باشد که جزء بدن او ن

  د؟ يآ

  

                                                 
180 . dualistic 
181 .ice Versa, F. Anstey 
182 . Laughing Gas, P.G.Wodehouse 
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گاز و برعکس  توانم از خواندن ی مین حال به راحتيستم، اما با ايمانند اغلب دانشمندان، من هم دوگانه انگار ن

گانه انگار ي ین بدان سبب است که گرچه من آموخته ام  که روشنفکري گفت که اُپل بلوم خواهد. لذت ببرمخنده 

هر قدر هم  که وانمود . افته امي تکامل یک دوگانه انگار ذاتي هستم و لذا همچون یک جانور بشريباشم، اما عاقبت 

 در يی دوانده است که جاشهيگر انسان ها ريقًا در من و ديده عمين ايم، اي هستیگانه انگاريم که روشنفکران يکن

 یشاهد تجرب.  هجرت کند،یگري تواند، دست کم در داستان، به درون سر دیهست که م  خود ک يپس چشمان من 

ش از بزرگساالن ي بیژه خردساالن، حتي دهند که کودکان، و به وی است که نشان ميین ادعا، آزمون هايبلوم بر ا

ساخته است، و به نظر  شي در مغز پیش به دوگانه انگارين معناست که گران بدايا.  دارندیل به دوگانه انگاريتما

  .  شودی مین جا ناشين از هميرش دي پذی برایبلوم، آمادگ

  

ا يآ"دبورا ِکِلمن در مقاله اش با عنوان . مي داريیش به خلقت گراي کند که ما ذاتًا گرایشنهاد مين پيبلوم همچن

 یزين هستند که به هر چيژه مستعد ايد که کودکان به وي گویم]  81" [ هستند؟׳یشهود׳کودکان خداباوران 

 که یواناتين هستند که حي ایبرا"ز ي نوک تیسنگ ها. هستند" دني باریبرا"ابرها :  نسبت دهندیمقصود

. ندي گوی م 183یت انگاري نسبت دادن را غای مقصودیزيبه هر چ". د خود را با آنها بخارانندي آیخارششان م

  . ندي آین حالت در نمي شان هرگز از ایاريت انگاران بالفطره اند، و بسيان غاکودک

  

 دهند، درست همان ی سوق مینداري ما را به دی ذاتیت انگاري و غای ذاتیا باشد، دوگانه انگاريط مهياگر شرا

 ما را آماده یت ذایدوگانه انگار.  دهدیناخواسته سوق م" یخودکش" شب پره او را به ی نوریطور که قطب نما

 توان تصور کرد که ی میبه راحت. ستي از بدن نی کند که در بدن مأوا دارد اما جزئی می"روح" باور به وجود ی

م که وجود يم تصور کني توانی مین به راحتيهمچن.  نقل مکان کندیگري دیجسم پس مرگ بدن به جا یک روح بي

ست، بلکه مستقل از ماده وجود ي ماده نیده يچي خواص پک ازيچ يک روح محض باشد که واجد هي مانند یااله

 دارد، آن یز مقصودياگر هر چ: انجامدين بي تواند به دین مي سهل تر از ای کودکانه حتیت انگاريغا. دارد

  . ست؟ البته، خداستيمقصود چ

  

ت ي و غایار دوگانه انگیعيست؟ چرا انتخاب طبي شب پره در انسان چی نوریقطب نما یسودمند یاما همتا

دوگانه انگاران  "یه يکرد من به نظرينجا، روياکان ما و فرزندان شان نهاده است؟ تا بدي را در مغز نیانگار

نها چه بوده ي اینيت داروّياما مز.  ت انگار هستنديتنها فرض گرفته که انسان ها ذاتًا دوگانه انگار و غا" بالفطره

م که انتخاب يم انتظار داشته باشي توانیت دارد  و مي ما اهمی بقای، برا رفتار باشنده ها در جهانینيش بياست؟ پ

 یا دوگانه انگاريآ. ع و مؤثر انجام دهدي ها را به طور سرینيش بين پي مغز ما را چنان شکل داده باشد که ایعيطب

                                                 
183 . teleology 
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 ی م184یتار راجعسيلسوف ايل دنت فين هدف باشند؟ در پرتو آنچه که داني توانند در خدمت ای میت انگاريو غا

 .ميه را بفهمين فرضيم اي توانیخواند بهتر م

 

گر، ين ها و همدي رفتار باشنده ها، مانند جانوران، ماشینيش بي فهم ولذا پی که ما برايی"ستارهايا "یِدِنت درباره 

، یکيزير فستايا: ميستار داريما سه نوع ا].  82[ ارائه داده است یدي مفی سه گانه یم، طبقه بنديري گیش ميپ

ت همه يرا در نهايش گرفت کرد، زيرا پ یکيزيستار فيا توان یاصوًال همواره م. یستار راجعي و ایستار طراحيا

 یم و همه ينياگر قرار باشد بنش. ار کند باشدي تواند بسی میکيزيستار فياما نگرش ا. ک استيزين فيز تابع قوانيچ

 آهسته یاديم، ممکن است واکنش مان به رفتار آنها زيحاسبه کنده را ميچي پیاي متحرک اشی اجزایبرهمکنش ها

ستار يا، یک کمان زنبورکيا ي يین لباسشويک ماشي شده هستند، مثًال یقتًا طراحي که حقيیايدر مورد اش. شود

ک و توجه به هدف از يزيم با دور زدن في توانین حالت ميدر ا.  تر استیانبر و اقتصاديک راه مي یطراح

  :به قول دنت.  کندی شده چگونه رفتار میء طراحیم که آن شيء، حدس بزنیش یطراح

  

 کند که آن ساعت ینيش بيدار، پ ک ساعت زنگ ي یروني و بی سطحی تواند با بررسی میبًا هرکسيتقر

 ی کار می است، با باتریا آن ساعت کوکيا نگران باشد که آيست بداند يالزم ن.  زندیچه موقع زنگ م

 ینکه از تراشه هايا اي مرصع، یاتاقان هاي دارد و ی برنجی است، چرخ دنده هایديکند، خورش

  .  شده که سر وقت زنگ بزندید فرض کرد که آن ساعت چنان طراحي  فقط  با– ساخته شده یکونيليس

  

.  کندین ميشان تضمي را برایستار طراحي از ایتي روایني دارویعيستند، اما انتخاب طبي شده نیجانداران طراح

کارل . ميابي ی درک کارکرد قلب می برایانُبريراه م"  شدهیطراح" پمپ کردن خون یم که قلب براياگر فرض کن

 درخشان ی زنبورها عالقمند شد که فرض کرد رنگ هاینيب- رنگین سبب به پژوهش درباره يش به ايفون فر

 است که یان کّذابي تاراندن خلقت گرایبراومه ها ين گينهادن ا. اند"  شدهیطراح" جذب زنبورها یگل ها برا

ست که يالزم به گفتن ن.  آنان بوده استی هم از اردویشين جانورشناس بزرگ اتري شوند که ایممکن است مدع

  .  بازگرداندینير مناسب تر داروي را به تعبیستار طراحي قادر بود تا ایش به خوبيفون فر

  

 نه یستار راجعيدر ا.  رودی فراتر میستار طراحيک جهت از اي که از است، یستار راجعياگر، يانبر ديک راه مي

ک يم که آن باشنده ي کنی شده، بلکه فرض می طراحی هدفی مورد نظر برایم که باشنده ي کنیتنها فرض م

 رفتار ینيش بيد، بهتر است در پيني بیک ببر را مي که یهنگام.  از کنش خود داردیاست که مقصود 185کنشگر

 ساختار و عملکرد ید، و ابدًا در مورد طراحيش نباشيک مولکول هايزياصًال دلمشغول ف. دي اش درنگ نکنیاحتمال

 یولوژيزيک و فيزين است که فين راه حل ايع تري رفتار ببر سرینيش بي پیبرا. ديش تأمل نکنيپنجه ها و دندان ها

                                                 
184 . intentional stance 
185 . agent 
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 یزهاي چی براید که درست همان طور که حتينتوجه ک. ميانبر بزني شکار میم و به قصد ببر برايرا فراموش کن

 فاقد یزهاي چیش گرفت، براي را پیستار طراحي شده ای طراحیزهاي توان مانند چیز مي نیقي حقیفاقد طراح

  . ش گرفتي را پیستار راجعي مقصود، ای دارایزهاي توان مانند چیز مي نیمقاصد آگاهانه و عمد

  

ط خطرناک ي در شرایريم گي که تصمیزم مغزيک مکاني به عنوان یر راجعستايبه نظر من کامًال ممکن است که ا

 ی، مالزم ضرورین است که دوگانه انگاريد اي نمایآنچه کمتر آشکار م.  ارزش بقا باشدی کند دارایع ميرا تسر

را بسط داد که ه ين درونماي توان ای کنم می کند، اما فکر مین بحث را دنبال نمينجا ايمن در ا.  باشدیستار راجعيا

ژه در ي به و– باشند یستار راجعي ایه ي توانند پایگر ذهن ها مي دی دوگانه انگارانه درباره یه هاي نظریبرخ

  .ندي آیدان ميبه م تر بلندمرتبه یت هاي که راجعی، و به طور اخص هنگامی اجتماعیده يچيط پيشرا

  

ا ي)  داند که او دوستش داردیر دارد که آن زن م که باویمرد(  دي گویسخن م سوم یت مرتبه يراجعدنت از 

 پنجم یمرتبه  یو حت)  داند که او دوستش داردی فهمند که آن مرد باور دارد که آن زن میزن  م( چهارم یمرتبه 

 داند که او دوستش ی فهمند که آن مرد باور دارد که آن زن می زند که زن  میحدس م] لهيجادوگر قب[َشَمن (

 به ین در رمان سرگرم کننده ايشل فرآيم.  ت، فقط خاص داستان ها باشندي راجعی باالیلياًال مراتب خاحتم). دارد

بًا مطمئن يدن نونوپولوس دانست که او تقريک با دير: "ردي گیت ها را به سخره مين  نوع راجعيا یمرد قلعنام 

ن يلد بفهمد، و همچنيچا نگيدلي در مورد خود فلد نتوانسته احساس او رايچا نگيدلي خرسند است که فیاست که آنا بس

چ ين پيم به اي توانیت که ما مين واقعياما ا..."  داندی نونوپولوس می دانسته که او درباره ینا ميد که نيفهم] آنا[او 

چگونه به  نکه کارکرد ذهن مايا:  استی مهمی نکته یايم، گويگر ذهن ها بخندير دي در تعبی داستانیو تاب ها

  .  انتخاب شده استیقي در جهان حقیعير طبطو

  

 را که  یواکنش ما را در برابر موجوداترا ي هستند زید ذهني مفیزم هاي مکانیستار ارجاعي و ایستار طراحيا

ستارها هم ممکن ين اياما ا.  کنندیع مي بالقوه، تسریا جفت هاي دارند، مثًال درندگان یاتيت حيمان اهمي بقایبرا

 پندارند که آب و هوا، امواج و ی میکودکان و مردمان بدو.  به خطا روندی مغزیگر سازوکارهاياست مانند د

 که یژه هنگاميم، به وين ها داري در قبال ماشیشين گراي ما چنیهمه .  دارندی در حال سقوط مقصودیسنگ ها

. ميوترها داشته ايبا کامپ را ین تجربه اي، چنی از ما، دست کم به طور لحظه ایاريبس. مان دردسر کننديبرا

 که ی هنگامیحت.  جعل کرد187فعال شياب بي ابزار کنشگری را براHADD 186 ین باتر اصطالح  اختصاريجاست

عت ي طبی شود که وقتین موجب ميم، و اي هستیفعال شي بیاب هاي ما کنشگری در کار نباشد همگیکنشگر

ک لحظه نسبت به ي در یخود من توجه کرده ام که گاه. مي اش را ببریکخواهيا ني یتفاوت است، ما ظّن بدخواه یب

 خواندم ی را میرًا گزارش تلخياخ.  شده امیوانه وارير دوچرخه ام دچار نفرت دي مثل زنجیگناهيجان بي بیاياش

                                                 
186. hyperactive agent detection device ; HADD 
187 . hyperactive 
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مت يج، چون بند کفش اش را نبسته بود از پله ها افتاد و سه جام گرانقيام کمبريليتزوي فی که در موزه یاز مرد

آن مرد . ون ها تکه شدنديلياو وسط جام ها سقوط کرد و جام ها م: "نگ را شکستي کی سلسله یعلق به دوره مت

همه شوکه شده . ان هم در سکوت فرو رفته بودندياطراف. ره شديش نشست و به آن منظره خيآرام و بهت زده سر جا

 ]. 83."[نهي  ارکاريناهاش، تقصيا: "مرد به بند کفش اش اشاره کرد و گفت. بودند

  

 یک محصول فرعين به عنوان يز از دي نیگري دین هاييگران تبير، آتران، بلوم، ِدِنت، ِکلمان و ديند، ِشِمر، بويها

ن محصول ي د188یِخَرد ید  بي گوی ِدِنت است که میشنهاده ين ها، پيين تبين  ايراتري از گیکي. شنهاد کرده انديپ

 یکي ژنتیتي که ظاهرًا مزیشيگرا. ش ما به عاشق شدنيگرا: در مغز است یخرد یزم خاص بيک مکاني از یفرع

  . دارد

 

 دهد و ی شرح ميیبايک را به زيجنون عشق رمانت 189مي ورزیچرا عشق مشر مردم شناس در کتاب يِهِلن ف

 یم برايريد که گيه نگاه کنين طور به قضيا.  کندیسه ميد مقاي نمای میآخراألمر آن را با آنچه که مطلقًا ضرور

ن که ياما هم. گر زنان دور و برش باشدي تر از دی او  صدها مرتبه دوست داشتنید است که معشوقه يک مرد بعي

 ی میهمسر اگر چه ما خود را متعصبانه وقف تک.  کندیف مين توصيشد، معشوقه اش را چن" عاشق"ن مرد يا

ن معناست ي بودن بدیچندعشق. ( عاقالنه تر باشدیهمسر اس با تکي در ق190"یچندعشق "ی بسا که قسمیم، اما ايکن

 تواند چند نوع ی جنس مخالف اش باشد، درست همان طور که فرد میکه فرد همزمان عاشق چند تن از اعضا

ش از ي توان بیم که ميري پذیما به سهولت م.) ا ورزش را همزمان دوست داشته باشدي، کتاب، یقيشراب، موس

ن طور به ي که ایوقت. وان دست آموز را دوست داشتيا حيادر، آموزگار، دوست ک بچه، والد، خواهر و بري

ن حال ما يد؟  با اي نمایهمسرانه خارق العاده نم  بودن عشق تکی انحصاریا انتظارمان درباره يد، آيه نگاه کنيقض

  .  داشته باشدید علتين بايا. ميهمسرانه هست  عشق تکی، و در پميدار ین انتطاريچن

  

ک ياز جمله در مغز عشاق .   همراه استیژه اي وی با حالت مغزیگران نشان داده اند که عاشقيشر و دي فهلن

. ن حالت اندي ایهست که کامًال خاص و مشخصه ) یعيدر واقع مواد مخدر طب (یعي طبيیايميدسته مواد ش

ن ي تضمی برایاند سازکار تویمک دل نه نهصد دل عاشق شدن يشر موافق اند که ي با فیروانشناسان تکامل

دگاه ياز د.  باشدی پروراندن بچه با کمک جفت کافیاورد که براين رابطه آن قدر دوام بي به جفت باشد، تا ایوفادار

د دست به ي با–ر ي فرد فقی حت–فرد . ت استي اهمیل گوناگون داراي شک انتخاب جفت مناسب به دالی بینيدارو

ک يد شري که فرزندشان از آب و گل درآیاب کرد، مهم آن است که دست کم تا وقتن که انتخيانتخاب بزند، اما هم

  .   زوج اش بماندیغم و شاد

  

                                                 
188 . 
189 . Why We Love ; Helen Fisher 
190 . polyamory 
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  باشد که در مغز نهاده شده است؟ یعاشقانه ا یخرد ی آن سازکار بیخردانه محصول فرع ین بيا ممکن است ديآ

 یثيجان اسم.  داردیوجوه مشترک) ∗ مخدریها حاصل از دارویز با نشئه يو ن(  با عاشق شدن ینيمان ديمسلمًا ا

 يین حال، مشابهت هايبا ا.  هستی مهمی تفاوت ها191يیداين دو نوع شيان اي دهد که میروانشناس هشدار م-دارو

  :  کندیان آنها ذکر ميرا هم م

  

 خدا، معطوف است و به یعني، یعي فراطبین به شخصين است که دين اي متعدد دی هایژگي از ویکي

 ی توسط ژن هایادي ما انسان ها تا حد زیزندگ.  آن شخص استیوه مستلزم احترام به نشانه هاعال

مثًال .  دهدی به ما میاري بسین پاداش هايد.  شودیت ميه هداي پاداش و تنبیندهايخودخواه مان و فرآ

و از ما  ورزد ی هست که به ما عشق مین جهان خطرناک کسين احساسات گرم و آسوده ساز که در ايا

اور ما در يار و يه، يومي انجام عبادات ید؛  در ازاي زدای کند ؛ ترس مان از مرگ را میت ميحما

گر يکه معموًال از جنس د( هم یک به شخص واقعيب، عشق رمانتين ترتيبه هم. رهي هااست، و غیسخت

ن يا. طه استن رابي مثبت حاصل از ایگر و پاداش هايد به شخص دي شدین اتکاينشانگر هم) است

 در ی مثل نامه، عکس، و حتيینشانه ها.  شوندیخته ميز برانگيگر ني دیاحساسات توسط نشانه ها

 دارد، مثًال آه یک فراوانيولوژيزي فی مالزم هایحالت عاشق. ا، سنجاق سر معشوقيکتوريزمان و

  ].84. [ک تنوريدن به سان يکش

  

ن نکته جلب شده بود که يآن موقع توجه ام به ا.  انجام دادمیرنداي و دیان عاشقي میسه اي مقا1993من در سال 

ک شده ي باشد که دچار عشق رمانتیادآور کسي هشداردهنده  ی تواند به نحویم"ن شده ي که دچار دینشانگان فرد

روس ها ي ویست که برخي نی شگفتیت توانمند در مغز است، و جاي به غایرويک نيت عاشق شدن يقابل. است

 یروس هايو" من ینام مقاله : ن استياستعاره از د" روسيو"نجا يدر ا." (افته انديءاستفاده از آن تکامل  سویبرا

ک ي.  به ذکرمجددشان باشدیازي مشهورتر از آنند که نيیالي آویس ِتِرزاي قدی ُارگاسمیرت هايبص.) بود" ذهن

 ی را شرح می شعف نابیاو به روشن.  کندیلسوف ذکر مي فی ِکنی، را آنتونی کمتر حاد، و کمتر شهوانینمونه 

 به گوشت و خون ی ربانیل نان و شراب عشايتبد[ پر رمز و راز ی است که به استحاله یدهد که در انتظار کسان

 یک را مي کاتولیساي کلیشيم کشي تعلی که دوره یاو پس از ذکر تجارب خود از زمان.  کنندیدا مياعتقاد پ] یسيع

ش به ي برای چه وجد و نشئه ای ربانی مراسم عشایض قدرت برگزاري دهد که تفوی شرح میيبايگذرانده، به ز

  :ارمغان آورده بود

  

 از سرشار شدم، زيسحرخ ناگهان کندم، یم دل رختخواب از یسخت به که بودم یآدم شهيهم که من "

  ...بود شده ضيتفو من به آن قدرت که  بودم یريخط عمل انجام جانيه و شور و یداريب

                                                 
 Gerin Oin :“Gerin Oil” ،,Free Inquiry 24 :1 2003 ،9-11 من در مورد مخدر خطرناک یله د به مقاي نگاه کن ∗

191 . mania 
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 شيب که یحس کردم، یم حس را یسيع قربت به ،یشي کشیدر ردا. بودم یسيع تن لمس حال در من 

  .شدم یم رهيخ مقدس نان به خمار چشمان با تبرک، ذکر انيب از پس .کرد یم مفتون مرا زيهر چ از

 یاميا نعنوا همواره به یشيکش نينخست یروزها آن ... نگرد یم معشوقش چشمان به که یعاشق مانند

چ يکه ه شکننده چنان زين و گرانقدر، یسعادت ماند؛ خواهند خاطرم  در یرضامند و سعادت از سرشار

  . پاشد یم فرو نافرجام یازدواج با یزود به که کيرمان یعشق مثل نبود، شييبقا دوام و

 

ک نفر، و ي عاشق یعني. د عاشق شدن باشديخردانه اما مف ی شب پره، عادت بی نوری قطب نماید معادل بشريشا

ت ي شب پره و هدای  که معادل انحراف قطب نما–ن عادت ي ایمحصول فرع. ک نفر، از جنس مخالف شدنيفقط 

و انجام اعمال ) ا اهللايا نان مقدس، يم باکره، يا مري(ُهوه َي در افتادن به عشق – باشد ی شمع می شعله یاش به سو

  .  شوندی می ناشین عشقي است که از چنینابخردانه ا

  

 ی کند که می مطرح میشنهادي پ 192ش از صبحانهيشش کار ناممکن پست شناس در کتاب اش يس وولِپرت زيلوئ

 در یک محافظ قوي، ی قویخردانه  ین است که اعتقاد بي او ایمدعا.  سازنده شمردیخرد یم بيتوان آن را تعم

 دوران تکامل ی کرد، آن باورها در طیا حفظ نم حافظ جان اش ریاگر بشر باورها: " ذهن استی ثباتیمقابل ب

ا هنگام شکار مدام نظرش را عوض کند، ين ساختن ابزار ي در حیمثًال اگر آدم.  داشتندی به حالش نمیبشر سود

د ي مواقع بهتر است که آدم به عقاین است که دست کم برخي از ایاستدالل وولپرت حاک." ار مضّر استيبس

 یبه راحت. ده سوق دهندير عقييشه او را به تغيا انديد ي اگر شواهد جدینکه دل دل کند، حتيا اخردانه اش بچسبد ت یب

د که ي توان دی مین به راحتي عام است، و همچنیه ين رويک مورد خاص از اي" عاشق شدن"د که ي توان دیم

 ی تواند جنبه هایالت ميتمان يا. د استي مفیالت روانشناختي از تمایگري دی باورها نمونه ی"خردانه یحفظ ب"

  .گري دیک محصول جانبيباز هم : ح دهدي را توضیني دیخردانه  ی از رفتار بیمهم

  

.  کردی تکاملیه ي را وارد نظریبي بحث خودفر1976در سال  یتکامل اجتماعورز در کتابش يرابرت تر

  :ن است کهي ایبيخودفر

  

 یما در گونه .  گران استيقت از ديپنهان کردن حققت را از ذهن آگاه خود پنهان کردن، بهتر از يحق

 لرزان ممکن است نشانگر استرس ی دودو زن، دستان عرق کرده و صداهایم که چشم هايني بیبشر م

فتن يبکار به طور ناخودآگاه اقدام به فريک فرياما اگر . فتن ما باشندي فری او برایفرد و کوشش عمد

  .  آن که مضطرب شودید، بي تواند دروغ بگوی مین شخصيچن. د دهین نشانه ها را بروز نميکند، ا

  

                                                 
192 . Six Impossible Things Before Breakfast; Lewis Wolpert 
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 سازنده یخرد یب. دي گوی میمطلب مشابه 193دي امیست شناسيز: ینيخوشبگر مردم شناس هم در کتاب يونل تايل

  :افتي" یدفاع ادراک "یورز درباره ين بند از گفتار تري توان در ایم مي را که ذکر کردیا

  

 يیزهاي تواند چی میانسان واقعًا به سخت. ندي خواهند ببیند که مي را ببیزيه چ در انسان هست کیشيگرا

 یمثًال ما برا. نندي بی مثبت را به سهولت تمام میزهاي دارند، اما چی منفیش مضمونيند که برايرا بب

  . مي به خرج دهیشتريد کوشش بيز بايفهم واژگان اضطراب برانگ

  

  . به شرح و بسط نداردیازي نینيد یشين مطلب با خام انديارتباط ا

  

 مورد قبول و مورد – سودمند یزي در چیا کجروي – ی تصادفیک محصول فرعين به سان ي دی عمومیه ينظر

کودک  "یه ي ساده کردن مطلب، من نظریبرا. ده و قابل بحث انديچيه گوناگون، پين نظريات ايجزئ. دفاع من است

د مغز کودک، به ي گوی که م–ه ين نظريا. رمي گیم" یمحصول فرع "ی هاهي نظریانگر همه يرا نما" ساده لوح

د يشا.  خوانندگان ناقص خواهد آمدی در نظر برخ–ر است يب پذي آسی ذهنیها" روسيو"، در برابر یل تکامليدال

 یبرخا يگر؟ آي دیکيروس و نه در برابر يون يار باشد، اما چرا در برابر يب پذيد که ممکن است ذهن آسييبگو

ن يخود را به شکل د" عفونت"ن ي دارند؟ چرا ایر مهارت خاصيب پذي آسی کردن ذهن هایروس ها در عفونيو

 مغز کودک را آلوده یست که چه نوع مهمالتين است که مهم نيگر؟ حرف من ايز ديک چي...  دهد، و نه ینشان م

 منتقل یرا، هرچه که باشند، به نسل بعد همان مهمالت ین که مغز کودک آلوده شد، او در بزرگساليهم. کنند

  . خواهد کرد

  

 یخردانه  ی بی باورهایما را از گونه گون  زر،ياثر فر 194يی طالیشاخه  مردم شناسانه مانند کتاب یپژوهش ها

ادآور يابند که ي یشه دواندند، چنان تکامل و تنوع مي رین باورها در فرهنگين که ايهم.  کنندی شگفت زده میآدم

 نمونه، به موجب یبرا.  دهدیص مي را تشخین مورد چند اصل کليزر در ايفر.  استی شناختیستيل زتکام

 توانند بر جهان واقع یابند و مي ی می واقعیاين با جهان اشي نمادیهجاها و وردها رابطه ا" کيوپاتي همیجادو"

ن باور است که پودر شاخ کرگدن ي، ا  سوگناک داشتهیامدي مهمل که پین باورهايک نمونه از اي. ر بگذارنديتأث

.  به ذکر داردی ظاهری شود که شاخ کرگدن شباهتی مینجا ناشين باور احمقانه از ايا.    باء استی قوه یمقو

ر کامًال کتره يب پذي آسی مغزهاینشانگر آن است که مهمالت آلوده کننده " کيوپاتي همیجادو "یوع گسترده يش

  . ستندي نی و دلبخواهیا

  

                                                 
193 . Optimism : The Biology of Hope, Lionel Tiger 
194 . Golden Bough, Frazer 
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 در یعي مانند انتخاب طبیده ايا پديرد و از خود بپرسد آي گی را پیست شناسيل زين تمثي شود که ایدم وسوسه مآ

گر ي شان با دیا همسازي، ی ذاتیستگيت شان، شايده ها به خاطر جذابي ایا برخيآ. ده ها هم در کار استيمورد ا

 یان موجود مي ادی هایژگيکرد ما به سرشت و ويروا  يه توان گسترش دارند و آيش از بقي،  بی روانیش هايگرا

ن يدر ا"  یستگيشا"م که يد توجه داشته باشي زنده باشد؟ بای در اندامه هایعيکردمان به انتخاب طبيه رويتواند شب

 –ست ي مثبت بودن نی مستحق ارزشداوری به معنایستگيشا"ن يا.  توان بقا و گسترش استیپرسش تنها به معنا

  .ميم به داشتن آن افتخار کنيست که بتوانين یزي چیعني

  

 تواند به یک ژن ميست شناسان معتقد اند که يز. ستي نی الزامیعي هم وجود انتخاب طبیک مدل تکاملي در یحت

شامد يده پين پديبه ا. ک گونه پراکنده شوديان ي است، در مینکه ژن خوبي اش، و نه به سبب ایصرف خوش شانس

اما امروزه .  دارد، محل بحث بوده استیتي چه اهمیعياس با انتخاب طبيده در قين پدينکه ايا. ندي گوی م195یکيژنت

 در اثر جهش به یاگر ژن. رفته شده استي عمومًا پذ196یک مولکولي ژنتی خنثایه يده تحت عنوان نظرين پديا

 ی نمیعيانتخاب طب. است اثر ی بیعين تفاوت از لحاظ انتخاب طبي دارد، ای بدل شود که اثرات مشابهینسخه ا

 که متخصصان احتماالت آن را یده اين حال، به علت پديبا ا. ح دهدي ترجیگرين ژن ها را بر دي از ایکيتواند 

ن ژن سلف يگزي چند نسل جایج در طي تواند به تدری ژن میافته ي خوانند، شکل جهش ی میري نمونه گیخطا

 در جهان اندامه ها یرييچ نوع تغي اگر هیحت( است ی مولکول در سطحیقي حقیر تکاملييک تغين يا. خود شود

  . نداردیت انتخابي به مزیچ دخلي هی خنثیر تکامليين تغيا). مشهود نباشد

  

 توان ازآن ین نمي تکامل دیدن درباره يشي است که هنگام اندیبنده اي فرینه ي، گزیکيشامد ژنتي پیمعادل فرهنگ

ست و ين شده نييش تعير تکامل زبان از پيس. ابدي ی تکامل میست شناختيز  شبهی اوهيمثًال، زبان به ش. ديچشم پوش

گر ي به نسل دیک، از نسليز مانند ژنتيزبان ن.  استی کتره ایکي ژنتیشامدهايث مانند پين حيتکامل زبان از ا

 مشترک یشه ي ری دارای زبانینکه سرانجام شاخه هايابد تا اي یر ميي تغی قرن ها به آرامی شود و در طیمنتقل م

 از تکامل زبان مانند یممکن است بخش.  فهمندیگر را نمي شوند که سخنوران شان حرف همدیچنان واگرا م

ده ها ين اي از ایدر ادامه به برخ. دي نمایده چندان متقاعد کننده نمين ايت شده باشد، اما اي هدایست شناختيتکامل ز

 یاما برا.  رخ دادیسي قرون پانزدهم تا هجدهم در زبان انگلی که در طینم، مثًال چرخش بزرگ زباي کنیاشاره م

محتمل تر است که . مي  نداری کارکردیه هاين فرضي به ایازيم ني کنین اغلب آنچه که در زبان ها مشاهده مييتب

ًال در نقاط مختلف مث. افته باشدي تکامل یند فرهنگيک فرآي باشد و زبان در یکيشامد ژنتي مانند پیتکامل زبان عاد

گر ي دی زبان هایگر لهجه هاي، رمانش و دی، فرانسويیايتالي، ای، پرتغاليیاي اسپانین به زبان هاياروپا زبان الت

  . بوده باشند" یفشار انتخاب"ا ي ی محلیت هاي از مزی ناشی تکاملین گذارهايست که اياصًال معلوم ن. بدل شد

  

                                                 
195 . genetic drift 
196 . neutral theory of molecular genetics 
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 –ز يرت انگي  حیافته، تا به گونه گوني تکامل ی و دلبخواهیه طور کامًال کتره از مانند زبان، بين نيبه گمان من د

 دارند، ی شان اشتراکات مهمیان به رغم گونه گونينکه اديبا توجه به ا. ده استي رسی امروز– خطرناک یو گاه

 روان انسان ها عمل یادي بنیکنواختي هم در کار بوده که همنوا با یعي انتخاب طبی توان گفت که همزمان، قسمیم

 جذاب ید اما از نظر ذهني بعیني دهند که از نظر عیم مي را تعلیان آموزه اي از ادیاري مثال، بسیبرا. کرده است

ن سبب ي بديیراي نامیده يخود ا.  خواهد ماندیت ما پس از مرگ بدن مان باقين آموزه شخصيمطابق ا. است

ل مهم است که روان ين دلي به ایشياند اليخ.  انسان است197یشياند اليخافته که همنوا با يماندگار شده و گسترش 

 هشتم، پادشاه ی هنریشنامه يدر نما. (ش را به رنگ و لعاب آمال خود در آوردي خواهد که باورهایانسان اغلب م

  ")شياندي، به آن بیپدر تو هوس ات بود، َهر" د ي گویبه پسرش م

  

 ها در یژگين وين و تداوم اي خود دین کامًال معطوف به بقاي دی هایژگياز و یاريد که بسي آیب نمي به نظر عج

 از یشتر ناشين بي دی تداوم دهنده ی هایژگين  ويا اي شود که آین پرسش مطرح ميحال ا.  هستندیفرهنگ انسان

ن با ي دی زعماندران،ي دیدر اردو. نه استيپاسخ احتماًال هر دو گز. یعيا انتخاب طبياند "  هوشمندانهیطراح"

ن يک دي دانست که عقل دشمن شماره ی مین لوتر به خوبيمارت. رندي گین را به کار مي دی بقایتبحر تمام  ترفندها

مان بوده است؛ عقل هرگز به کمک ين دشمن ايعقل بزرگ تر: " کردیاست، و به کّرات خطر عقل را گوشزد م

لوتر ]  85."[ را خوار شمرده استیز داشته، و امور االهيست سر یامده بلکه اغلب با کالم االهي نیامور روحان

د عقل را در تمام يبا"ز يو ن." ديد از عقل دست بشوي باشد بایحي خواهد مسیهر آن کس که م: "دي گوین ميهمچن

 يید طوالي آن ین به منظور بقاي دیرعقالني غی جنبه های هوشمندانه یلوتر در طراح." ان نابود کرديحيمس

کامًال ممکن است که .  کرده اندین را طراحيگر، ديا هر کس ديست که او، ين ضرورتًا بدان معنا ني  اما ا.داشت

 نبود، بلکه به یعين انتخاب طبيلوتر طراح ا.  باشدیعيتوسط انتخاب طب) یکيرژنتيغ( تکامل ین معلول نوعيد

  . افتي آن را دری کارآمدیرکيز

  

 در یني داروی عادیعي شان بوده حاصل انتخاب طبین محصول جانبي که دیالت روانياگرچه ممکن است آن تما

ش تر اشاره يپ. ل بوده باشديدخ ان هم يات ادي جزئید است که ژن ها در شکل دهيسطح ژن ها بوده باشند، اما بع

 ید معادليم، بلکه بايد سراغ  ژن ها برويم، نبايان هستيات ادين جزئيي تبی برایه يکردم که اگر به دنبال نظر

   هستند؟ 198 مثل ِمم هايیزهاي چیان برساخته يا اديآ. ميي ژن ها بجوی برایفرهنگ

  

  

  

  

                                                 
197 . wishful thinking 
198 . memes 
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  یم را لگد کنيا، مبادا ِمم هاينرم و آهسته ب
  

  . است که ماندگار شده استیقت همان باوريحق ن،يدر مورد د

  لدياسکار وا

  

 ی هایژگيزار است، تمام وي از اسراف بینيو داریعين مطلب شروع کردم که چون انتخاب طبين فصل را با ايا

ن ياما همچن.  شدندیت بوده باشد، وگرنه ماندگار نمي مزی نوعید داراي با–ني مثًال د– ی جانوریک گونه يعام  

 آه یده يم، فايديچنان که د. دمثل باشديا توليت افراد در بقا يت حتمًا در جهت موفقين مزيست اياشاره کردم که الزم ن

 الزم یو  حت.  کنندی میروس سرماخوردگي رسد که ما را مستعد وی ميی به  ژن هایان ما از سرماخوردگو فغ

ن يژن ها فقط بارزتر. بر باشد دهي تواند فای میادکننده يبازتولهر . ده ببرنديده فايک پديست که فقط ژن ها از ين

 یعني – و ِمم ها هستند یوتري کامپیروس هايو، یبر دهي فایگر نمونه هايد. دکننده ها هستندي بازتولینمونه 

د يم، باياوريم از کار ِمم ها سر در بياگر بخواه. مي پردازین بخش به آنها مي که در ای وراثت فرهنگیواحدها

  .  کندی چگونه عمل میعيم که انتخاب طبينيق تر ببي دقینخست اندک

  

ک تکه اطالعات يدکننده يبازتول. ب استي رقیدکننده هايولان بازتيان، انتخاب از مين بي، در عام تریعيانتخاب طب

 یا" افتهيجهش "ا يق ير دقي غی هم نسخه های کند و گاهید مي از خود را بازتولیقي دقیکد شده است که نسخه 

فق ر خود موي که اتفاقًا در تکثید کننده اي بازتولین است که تعداد نسخه هايه اي قضیني داروینکته .  کندید ميتول

 يین ابتدايا. ابندي ی میر خود دارند فزوني در تکثیت کمتريب که موفقي رقیدکننده هايتر عمل کند نسبت به بازتول

شه يبًا همي ان آ است که تقری دیک رشته يدکننده هاست، ي بازتولینما ژن، که سنخ.  استیعيان انتخاب طبين بيتر

ن يک اي ِممتیه ي نظریپرسش کانون. ستي نیشگي مطلق و همن دقتي کند، گرچه ایر ميبا دقت تمام خود را تکث

 ژن ها، عمل یعني، یقي حقیدکننده هاي هم وجود دارند که درست مانند بازتولی فرهنگیدکننده هايا بازتولياست که آ

 ه ژن هايشتر شبيم هرچه ِمم ها بي گویفقط م. هستندست که ِمم ها ضرورتًا معادل ژن ها ين نيحرف من ا. کنند

 تواند ی می ِممیه يا نظرياست که آپرسش ن ين بخش، طرح اي کند؛ و هدف ای بهتر عمل می ِممیه يباشند، نظر

  .ن کارآمد باشديدر مورد خاص د

  

 یبي رقی نسخه های حاو199ی شوند که انبان ژنید  سبب ميدر بازتول) جهش (ی  گاهگاهیدر جهان ژن ها، خطاها

در .  کنندی توان تصور کرد که  آِلل ها با هم رقابت میم.  شوندی  خوانده م200 که  آِلل–ن  باشد ياز هر ژن مع

 یژن ها.  که متعلق به آن دسته آِلل هاستيیها" گاهيجا"ا ي، ی کروموزومیرقابت بر سر چه؟ برسر شکاف ها

                                                 
199 . gene pool 
200 . alleles 
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. ابت استي نست بلکه نبرد بهيم مولکول با مولکول نين رقابت، نبرد مستقي کنند؟ ایب چگونه با هم رقابت ميرق

 که حاصل –ا رنگ پوست ي پا ی مثل درازايیزهاي چیعني –شان هستند " کيپي فنوتی هایژگيو" ژن ها یب هاينا

ک ژن معموًال با سرنوشت يسرنوشت . ا رفتار هستندي یميوشي، بیولوژيزي، فی آناتومیاثر ژن ها در شکل ده

ر يزان تأثي به می بستگیک ژن در انبان ژني یبخت بقا. ه استدي کند در هم تنیًا در آنها منزل مي که متواليیبدن ها

ک ژن، بسامد حضور آن يک يپي فنوتیب هايدر گذر نسل ها، بسته به عملکرد نا. زبان اش داردي میآن بر بدن ها

  . شودیا کاسته مي افزوده یژن در انبان ژن

  

ن است که در يز وجوه افتراق ِمم و ژن ا ایکين مطلب در مورد ِمم ها هم صادق باشد؟ يا ممکن است که هميآ

 کمتر از یانبان ِمم.  وجود نداردی جنسیب هايترک-ا بازيا آِلل يگاه يا جاي کروموزوم ی برایچ معادليمورد ِمم ها ه

 توانند در اثر ی، که در آن ِمم ها مین حال سخن گفتن از انبان ِمميبا ا. افته استي افته و سازماني  ساختیانبان ژن

  . ستير داشته باشند، مهمل ني متغی"بسامد"ب ي رقیان ِمم هاي می رقابتیهمکنش هابر

  

 شوند که ِمم ها ی میقت ناشين حقيرادها گوناگون اند اما اغلب از اين ايا. راد گرفته اندي ای ِممین هايي به تبیبرخ

 ان آ ی دیک رشته يکه (ه است ق ژن شناخته شدي دقیکيزيامروزه ساختمان ف. ستنديه ژن ها نيع جهات شبياز جم

 مختلف یکيزي فی ها201و مم شناسان مختلف مرتبًا با طرح  واسط. ستين ني که در مورد ِمم ها چنیدرحال) است

م از يري، گیکيا الکتروني ی کاغذینکه هر نسخه يا ايا ِمم ها فقط در مغز وجود دارند؟ يآ.  کنندیج ميگر را گيهمد

 کنند، اما ید مي خود را بازتوليیم که ژن ها با دقت باالي دانین، ميِمم خواند؟ همچن توان یز ميف، را نيک تصني

  ست؟ ين نييد پايا دقت بازتوليد سخن گفت، آيدر مورد ِمم ها، اگر اصًال بتوان از بازتول

  

د ي بازتولن است که  دقتيه اين نظريراد وارد به اين ايمهم تر.  اغراق شده استی ِممیه ي مشکالت نظریدرباره 

ن است که يگمان بر ا. مي محسوب کنیني دارویدکننده هايم مم ها را از نوع بازتوليِمم ها کمتر از آن است که بتوان

ک ِمم در ي بر بسامد حضور یري بتواند تأثینيش از آنکه انتخاب دارويدر هر نسل باال باشد، پ" نرخ جهش"اگر 

ا يک استاد نجار ي.  گمراه کننده استین تصورياما ا.  شودیل مي زا داشته باشد، آن ِمم خود به خودیانبان ِمم

اگر هر شاگرد تمام .  آموزاندیک فّن خاص را به شاگرد جوانش ميد که يسنگ تراش عصر حجر را تصور کن

، ِمم آن فن تا چند ی استاد و شاگردیوه ين شي توان گفت که با اید کند، ميحرکات دست استاد را وفادارانه تقل

 ید نميقًا تقلياما آشکار است که شاگردان تک تک حرکات دست استاد را دق.  شودیبدون جهش منتقل م" نسل"

 ید ميابد، و آن را تقلي ی آن فن درمیدر عوض شاگرد هدف استاد را از اجرا.  مضحک استین کاريچن. کنند

د تعداد ضربات چکش يشا. م باشد بزنخ را آن قدر بکوب که تا ته فرو رود؛ هر چند ضربه  چکش که الزيم: کند

بدون جهش منتقل شود؛ " نسل" تواند تا چند ی  مین قاعده اي نباشد اما چنیکي زد ی که استاد میشاگرد با ضربات

 یرج زدن ها. گر فرق کنديت دي به موقعیتيگر و از موقعي به فرد دیات انجام آن از فردينکه جزئيفارغ از ا

                                                 
201 . medium 
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، ] با کاغذیهنر مجسمه ساز [یگامي تا کردن در اوری، الگوهایريگيا تور ماهيناب  طی،  گره زدن هایبافندگ

 یابند تا طي یقتًا مجال مي فروکاست که حقيی مجزای توان به مؤلفه های را می، همگیا سفالگري ید نجاريفنون مف

کند، اما اساس قاعده ات کار در اوضاع و احوال مختلف فرق يممکن است جزئ. ر منتقل شوندييچند نسل بدون تغ

  . مياز ندارين نيش از ايه عمل ِمم ها به ژن ها به بي تشبی ماند، و برای میدست نخورده باق

  

 یاز براي مورد نیگامي نوشتم، مهارت اور 202ین ِمميماشمور به نام   که بر کتاب سوزان بلکیشگفتاريمن در پ

ن مدل يدستورالعمل ساختن ا. را مثال زدم]   نيک چي کالسی بادبانیکشت [یني جانک چیک مدل کاغذيساختن 

 يیبايء زیش) ی کاغذینيجانک چ( کار يیمحصول نها.  شودی و دو بار تا زدن میده است و شامل سيچيکامًال پ

 با دو یجعبه ا"، "کاتاماران"به شکل " یني جنیدوره " آن که در یري شکل گیانين طور مراحل مياست، هم

ن ي جنی غشایري شکل گین و شکن هاياد چيند مرا به ين فرآيدر واقع  کل ا. دي آیدر م" قاب عکس"و " رهيدستگ

 یني ساختن جانک چیمن در زمان کودک.  اندازدیوتروال مي از بالستوا تا گاستروال تا نیري مراحل شکل گیدر ط

اد گرفته ي ی شبانه روزیرسه بًا همسن و سال من بود آن را در مدي که تقریخود او هم زمان. اد گرفتميرا از پدرم 

 سرخک در یدمين شوق مثل اپي پدرم راه انداخت، و ای مدرسه یره ي را مدی سازینيشور و شوق جانک چ. بود

ست و شش سال بعد، سالها پس از رفتن يب. ان رفتي سرخک، از میدميافت، و بعد، باز هم مثل اپيوع يمدرسه ش

 سرخک یدميک اپي من دوباره آن شوق را در افکندم و دوباره، مثل .ره، مرا به همان مدرسه فرستادنديآن مد

ابند ي گسترش یدميک اپي توانند مانند ی مین مهارت قابل آموختنينکه چنيا. ر شد، و باز فرو نشستيگر،  همه گيد

 که يی توان گفت که جانک هاین ميقيبه قطع و . ک استي انتقال ممتی دقت باالی درباره ی مهمی نکته یايگو

م ي ساختی م1950 ی که نسل من در دهه يی با جانک های ساختند تفاوت چندانی م1920 ینسل پدر من در دهه 

  . نداشت

  

 ی کودکانه که زمزمه یک بازيگر از ي دیتيروا: مي کنیمند تر بررس ده را نظامين پديم اي توانیر ميبا آزمون ز

ست نفر را که قبًال هرگز يد دويفرض کن).   نامندیرا تلفن م ین بازي ايیکاي آمریبچه ها( شود یده مي نامینيچ

ن گروه ها را دور ي ایبعد ارشدها. ميم کنيست گروه ده نفره تقسيم و آنها را به بي نساخته اند گرد آورینيجانک چ

شان يست ارشد را به گروه هاين بيحال ا. مياد دهي را به آنها ینيم و روش ساختن جانک چيز جمع کنيک مي

اد دهند، و آن نفر دوم هم به يدوم گروه شان " نسل"  را  فقط و فقط به نفر ینيم تا روش ساختن جانک چيبازگردان

.  بسازدینيک جانک چياموزد و خودش ين روش را از نفر نهم بين طور تا آنکه نفر دهم هر گروه اينفر سوم و هم

م يسيسازنده را بنو" نسل"  گروه و یکدام شماره  هر یم و روي ساخته شده را به صف کنی جانک هایحال همه 

  .مي کنیجه را بررسيم نتيتا بتوان

  

                                                 
202. The Meme Machine, Susan Blackmore 
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 کنم که حاصل چه خواهد ینيشبي توانم پی به قوت می، ول)و دوست دارم انجام دهم(ن آزمون را انجام نداده ام يمن ا

 یص به نفر دهم منتقل نمب و نقي عی بیست گروه مهارت  جانک سازين بي ای کنم که در همه ی مینيشبيپ. شد

 ی در برخیفي ضعیچه بسا حلقه :  کنندی گروه ها هم اشتباه میبرخ.  شودین مي از گروه ها چنیليشود، اما در خ

 افراد پس از او هم مرتکب ی روند ساختن جانک را فراموش کند، و همه ی از مراحل اصلیکيگروه ها باشد که 

 13د نفر هشتم گروه يشا. برسد اما پس از آن اشتباه  کند" کاتاماران "یحله  تا مر4د گروه يشا. همان اشتباه شوند

د و نفر نهم و ياز آب در آ" قاب عکس"و "  با دو دستهیجعبه ا"ان ي میزيبسازد که چ" افتهيجهش  "یک نمونه ي

  . د کننديافته را تقلي جهش یدهم گروه اش هم آن نسخه 

  

 که موفق شوند تا نسل دهم جانک را درست بسازند، يیان آن گروه هاير من است که ديگر من اي دینيشبيحال، پ

گر، اگر  آزمون ي دیاز سو. ابدي ی کاهش میها، به طور منظم"نسل "ی ساخته شده در طیت جانک هايفيک

 جانک ی ساختن کاردستید که به جاي ساختن جانک از شرکت کنندگان بخواهید که در آن به جاي انجام دهیمشابه

 ی که الگویم بود، به طوري نسل ها خواهی در طی دقت طراحیجي کنند، مسلمًا باز شاهد نزول تدریطراح را آن

  . شودی منتقل م10به نسل " افتهيبقا" به صورت 1نسل 

  

و .  نسل اول خواهند داشتی با طراحی ام شباهت اندک10 نسل ی هاین آزمون، تمام طراحي از ای نقاشیدر نسخه 

 یبرعکس، در نسخه .  شودین شباهت کمتر ميد، اين تر حرکت کنيي پایهر چه به سمت نسل هام، يدر هر ت

چ يا هيک گروه ي. است" تاليجيد"شان يجهش ها: چ هستنديه-اي-ن آزمون، خطاها از نوع همهي از ای سازیکاردست

 از يینکه در جايا ايبود؛  خواهد 1ا نسل ي 5 کم و کاست همانند جانک نسل ی ب10 کند و جانک نسل ی نمیاشتباه

ن دست ييه تا پاي انجامد و محتمًال بقی می کامل در ساخت کاردستی که به خطایجهش.  دهدیرخ م" جهش"نسل ها 

  . آن جهش را وفادارانه تکرار خواهند کرد

 

ک رشته ي شامل ی سازیگامين است که مهارت اوريست؟ تفاوت در اين دو مهارت در چيان اي میتفاوت اساس

ات شامل دستورالعمل ين عملياغلب ا. ستي هر کدام شان دشوار نی مجزا است، که انجام دادن جداگانه یکنش ها

 نفر ین گام را بد انجام دهد، اما برايک نفر ايممکن است ". هر دو لبه را به وسط تا کن"نکه ي است مثل ايیها

. اند" نرمال کننده-خود "یگامي اوریگامها. ندچه کار ک کوشد یم اش ی همگروه اش معلوم است که باالدستیبعد

نکه چگونه ي ماند که فارغ از این وضع به مثال استاد نجار ميا. مي کنیمحسوب م" تاليجيد"ن سبب آنها را يبه هم

 هم، شما هر دستورالعمل یگاميدر مورد اور. ابدي یخ بر تخته درميدن ميچکش بزند، شاگردش قصد او را از کوب

. ک مهارت آنالوگ استي ی، طراحیگاميبرخالف اور. ا نهينکه درست انجام شود يد، فارغ از ايفهم یرا درست م

.  ستيچ کس هم مطلق ني کنند، و دقت هی میه طراحيق تر از بقي دقیند، اما برخي آی بر میهمه از پس نقاش

ت ها ين کمي شود، و ای می دارد که صرف طراحیزان زمان و حوصله اي به می بستگین دقت نسخه برداريهمچن
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 ین ميي کردن صرف، طرح شان را تزئی کپی گروه ها، به جای اعضایبه عالوه، برخ.  کنندیر مييهم مرتب تغ

  ". بخشندیبهبود م "ی نفر قبلیکنند و نسبت به طراح

  

 یت اصليدر روا. نرمال کننده اند- خودیگاميات اوري مانند عمل–ده شوند ي که فهمی دست کم زمان–واژها هم 

 ی خواهند که آن را برایند، و از او مي گوی میا جمله اين کودک داستان يبه اول) ا تلفني (یني چی زمزمه یباز

 کودکان هم یاگر جمله کمتر از حدود هفت واژه باشد، و به زبان مادر.  آخرین طور الي بازگو کند، و همینفر بعد

گانه باشد، که ي بیاگر جمله به زبان. ار استيافته بماند بسيش ننکه آن جمله تا نسل دهم ثابت و جهيباشد، بخت ا

 یام به دقت منتقل نميد کنند  پي، نه واژه به واژه، تقليیکودکان آن را ندانند و مجبورباشند آن را به صورت آوا

 زبان خود ام بهي که پیهنگام.  نسل ها استی در طی زوال نقاشید اصوات مانند همان الگوي زوال تقلیالگو. شود

ن يدر ا.  ماندی میر باقيي تغیهم نباشد، ب" آِلل"ا ي" پيفنوت" مثل يی ناآشنایچ واژه ي هیکودک باشد،  و حاو

 دهند و یص مي شوند، هر واژه را در فرهنگ لغات محدود خود تشخی که ميید آواهاي تقلیحالت، کودکان به جا

.  کندی فرق میگريان هر کدام شان با دي بیکه محتمًال نحوه  کنند، هرچند ی شان بازگو می نفر بعدیهمان را برا

 کاغذ، هر قدر هم که  یس روي  دست نویات خط هاينرمال کننده است، چرا که جزئ- هم خودیزبان نوشتار

  .ست و شش حرف دارديم، بيريل شده اند که، گي تشکی محدودیمتفاوت باشد، از الفبا

   

 به  يی پاسخگوی دهند، برای نشان میارينرمال کننده ثبات بس- خودیندهايد فرآ مم ها به مدیت که گاهين واقعيهم

ن ي در ای ِممیه ي نظریدر هر حال، هدف اصل.  استیژن، کاف/ل ِممي وارد بر تمثیرادهاين ايج تري از رایبرخ

ک ي ژنتیه ياس با نظري جامع درباب فرهنگ که قابل قیه يک نظري ی اش ارائه ی بالندگيی ابتدایمرحله 

ن تصور بود که ژن ها تنها ي من در دفاع از ِمم ها مخالفت با ایقت، هدف اصليدر حق. ستيک باشد نيکر-واتسون

ژن خودخواه ن مطلب از کتاب يبدون طرح مفهوم ِمم، ممکن بود که ا– هستند ینيدان تکامل دارويگران ميباز

نه تنها با ژن زشان به نام يشه برانگيب ارزشمند و اندد در عنوان کتايچردسون و رابرت بويتر ريپ. استنباط شود

استفاده " ِمم "ی دهند از خود واژه یح مي آورده اند که چرا ترجیلين نکته اشاره کرده اند، گرچه داليبه ا 203ها

خ يژن ها، ِمم ها و تارکتاب استفن ِشنان به نام . ح داده انديرا ترج" ی فرهنگینسخه ها" آن ینکنند و به جا

گر کتاب يد از .  است 205یند تکامليفرهنگ و فرآچرسون به نام ي ری قبلی متأثر از کتاب عالیتا حد  204شرب

ت ياثر ک  207ِمم خودخواهتر آونگر، ياثر پ  206یکيژن الکتر توان به ی پردازند، می که به بحث ِمم ها ميیها

  . ره کرد اشایچارد برودي رینوشته  208ید ِمم شناسيعلم جد: روس ذهنيون، و يستيد

  

                                                 
203 . Not by Genes Alone, Peter Richerson and Robert Boyd 
204 . Genes, Memes and Human History, Stephen Shenan 
205 . Culture and Evolutionary Process, Peter Richerson 
206 . Electric Meme, Robert Aunger 
207 . The Selfish Meme, Kate Distin 
208 . Virus of the Mind : The New Science of the Meme, Richard Brodie 
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او .  سوزان بلکمور بودینوشته  209ین ِمميماشش راند، کتاب يک را به پي ممتیه يش از همه نظري که بیاما اثر

ا يگر، مانند مغزها ي  دیا مجراهايا جعبه ها ي( کشد که انباشته از مغزها یر مي را به تصوین کتاب جهانيدر ا

مانند ژن .  کنندیز ميدن در آن جعبه ها جست و خي النه گزی است که برايیو مم ها) يیوي فرکانس رادیباندها

 ین برتريا. ر خود بهتر عمل کنندي تکثیابند که براي ی می برتريیز آنهايان مم ها ني، در می درون انبان ژنیها

وه به عال.  داردی برخی برايیراي که ِمم نامیتيم مم باشد، مثل جذابيت مستقي از جذابی تواند ناشیر ميدر تکث

 ی ِمم هایک ِمم به شرط حضور پرشمار برخي یعني. م باشديرمستقي تواند غیر خود ميک ِمم در تکثي یبرتر

طبق .  انجامدی م210"تافت ها ِمم"ا ي ی ِممی به ظهور مجموعه هایژگين ويا.  شکوفا شودی در انبان ِممیگريد

  . شودیل روشن مين تمثي ایکياء ژنتز با رجوع به منشين نکته ني معمول مان در مورد ِمم ها، ایه يرو

  

اما مسلمًا ژن .  کنندی هستند، که مستقل از هم عمل می منفردی سهولت مطلب، فرض کردم که ژن ها واحدهایبرا

 در ینکه ژن ها به صورت خطينخست ا.  شودیابد مي یق بروز مين نکته به دو طريا. ستنديها مستقل از هم ن

 خود  یه ي همسایل دارند که در گذر نسل ها به اتفاق ژن هاين سبب تماياند، و به همامتداد کرومزوم ها رشته شده 

م، چون ي گوین باره نمي در ایشتريز بيم، و من چي نامیم 211یهموند را ین نوع همونديما پزشکان ا.  سفر کنند

ک ي ژنتیار با هموندي بس دوم عدم استقالل ژن هایجنبه .  هستندی هایزيآم ا بازيِمم ها فاقد کروموزوم، آِلل 

 شود که کامًال ی مربوط میان شناسين جنبه به رويا.  وجود داردیک خوبيل ممتين مورد تمثيمتفاوت است، و در ا

 ی از قطعه هایکيبدن ها مانند موزائ.  پندارندین دو رشته را مرتبط مي اما اغلب به خطا ا–ک است ي از ژنتیجدا

ک به يچ تناظر يا رفتار هي ی آناتومیان ژن ها و اجزايم.  باشدی ژن خاصک حاصليک يستند که هريک نيفنوت

 ی بدن میري را که به شکل گيیندهايفرآ کنند تا رشد یم" یهمکار"گر يصدها ژن با همد.  وجود نداردیکي

ند يرآ فی کنند تا پس از طی می با هم همکاریک دستور آشپزي ی کنند، همان طور که واژه هایزيانجامد برنامه ر

  . ستندي مختلف درون بشقاب غذا نیواژگان مختلف متناظر با اجزا. پخت سرانجام بشقاب غذا فراهم شود

  

 یان شناسي از اصول مهم رویکين ي انجامد، و ای کنند که به ساخت بدن می مشارکت ميیپس ژن ها در کارتل ها

 را  بر ی ژنی کارتل های، برخیاب گروه انتخی توسط نوعیعيد  که انتخاب طبي شود بگویآدم وسوسه م. است

 ی ژن هاین است که باقي دهد ایآنچه در واقع رخ م. دي آیش مين جا اشتباه پيو هم.  دهدیح ميگر رقبا ترجيد

از .  شودیروز ميش پيک ژن در رقابت با آِلل هاي دهند که در آن یل مي را تشکیطيمح ی بخش عمده یانبان ژن

 کارتل – شوند یوه انتخاب مين شي که آنها هم به هم– شود یگر انتخاب مي دیژن ها در حضور یآنجا که هر ژن

شتر به اقتصاد بازار شباهت دارد يم که بي مواجه ایده اينجا با پديدر ا.  شوندیادغام م همکار با هم ی ژن هایها

ن ي بسا که در ایانوا، اما اک نيم و يک قصاب داريک بازار، فقط يد که در يفرض کن.  شدهیزيتا اقتصاد برنامه ر

ن وضع، فرق يا.  کندین خالء را پر مي ایعي انتخاب طبیدست نامرئ.   باشدیک شمعدان ساز خالي یبازار جا

                                                 
209 . The Meme Machine, Susan Blackmore 
210 . memeplexes 
211 . linkage 
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فهم  . ح دهديشمعدان ساز را ترج+ نانوا +  قصاب ی باشد که سه گانه یز مرکزيک برنامه ري که یدارد با حالت

ت ين، اهمي دی عملکرد ِمم های فهم چگونگی شوند برایع مي تجمیت نامرئ همکار که توسط دسی کارتل هایده يا

  .  داردیاساس

  

 ژن ی گوشتخوارانه حاوی  ژنیانبان ها.  شوندی متفاوت ادغام می ژنی در انبان های ژنیاقسام مختلف کارتل ها

 هضم گوشت و ی هاميش، آنزي نیر، دندان هاي شکارگیاب، آرواره هاي شکاری حسی هستند که اندام هايیها

به . م شده اندي با هم تنظی همکارین ژن ها به ظرافت براي ایرند و همگي گیگر را در بر مي دی ژن هایاريبس

 ی همساز با هم هستند که برای از ژنهای متفاوتی مجموعه هایاهخوارانه حاوي گی ژنیب، انبان هاين ترتيهم

پ ي فنوتیک ژن به سبب همسازي ما آشناست که یده براين ايا.  انتخاب شده اندیگري در جهت اهداف دیهمکار

 که اکنون ینکته ا. ا هرچه،  انتخاب شده استيا جنگل يم، صحرا يري، گی جانوری آن گونه یط خارجياش با مح

 انتخاب ی خاص انبان ژنیگر ژن هاي اش با دین به سبب همسازيک ژن همچنين است که يم ايفزاي خواهم بیم

ک ياز چشم انداز درازمدت .  آورد، و برعکسیاهخوارن دوام نمي گیک گوشتخوار در انبان ژنيژن .  شودیم

 ی در آن گونه به کرات ُبر میدمثل جنسي که توسط توليی ژن های مجموعه یعني –ک گونه  ي ِیژن، انبان ژن

 ی اش برايینا دهند که در آن هر ژن به سبب توایل مي را تشکیط ژنيک محي – شوند یخورند و جابجا م

 ی ژنی انبان هایافتگي به صالبت و ساخت ی ِممیاگرچه انبان ها.  ژن ها انتخاب شده استی با باقیهمکار

  . تافت دارد م که هر ِمم در ِممي بدانی"طيمح" ازی را بخش مهمیم انبان ِممي توانیستند، اما هنوز مين

  

گر يور منفرد ماندگار نباشند، اما در حضور دک دسته مم هاست که گرچه ممکن است به طيتافت شامل  ِمم

 از هر گونه یات تکامل زبان ناشيدر بخش قبل گفتم که شک دارم جزئ.  شوندی ماندگار میتافت به خوب  ِممیاعضا

 یالبته به خوب.  بوده استی کتره ایشامدهايدر آنجا گفتم که تکامل زبان احتماًال حاصل پ.  بوده باشدیعيانتخاب طب

م، يري کارآمدتر بوده اند و گی کوهستانیط هاي از حروف مصّوت و صامت، در محین تصور کرد که برخ توایم

ان جنگل ي نجوا در میگر براي که اصوات دی شده اند، در حالی و آندی،  تبتیسي سوئی لهجه هایجزء  مشخصه 

 که در مورد انتخاب یاما مثال.  اند شدهی و آمازونیگمي پی زبان های انبوه مناسب تر بوده اند و لذا مشخصه یها

 چرخش بزرگ واکه ها در یده ي پدی برای کارکردینيي توان تبیه که مين نظري ایعني – زبان ذکر کردم یعيطب

نخست .  دوبدو همساز استیتافت ها بلکه مربوط به تناسب مم ها  در ِمم. ستين نوع ني از ا–افت ي یسيزبان انگل

ا يک فرد مشهور يان ي بید ُمد روز از نحوه يد به سبب تقلي که شا–ر کرده است ييم،  تغ نامعلویک واکه، به عللي

د که ينگران نباش. ندي گوی ها ميیاي حرف زدن اسپانیقدرتمند بوده باشد، همان طور که در مورد منشاء ُتک زبان

گر واکه ير کرد، دييکه تغن واين که نخستيه، همين نظريمطابق ا: چرخش بزرگ  واکه ها چگونه آغاز شده است

 رخ یند به صورت آبشارين فرآيب اين ترتير کنند، تا ابهام کاسته شود، و به ايي خود تغیها مجبور شدند به نوبه 

 صورت گرفت، و یشتر موجود انبان ِمميي پینه يزم ند، انتخاب مم ها در تقابل با پسي دوم فرآیدر مرحله . داد

  . بدو همساز برساخته شد دوی از مم هایديتافت جد ِمم
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 ژن ی، مانند برخیني دیده هاي از ایبرخ. ميدين رسيک دي ممتیه ي پرداختن به نظری برای مناسبیسرانجام به مبنا

 چه يینکه در مجاورت چه  مم هاين مم ها ، فارغ  از ايا.  بمانندی خود باقی ذاتیستگي توانند به خاطر شایها، م

نجا يار مهم را تکرار کنم که در اي بسیک نکته يد ينجا بايدر ا( آورند یام م دویباشند، در هر انبان مم

 یبرخ.) ستي نیچ ارزشداوري هین معنا، حاوي ایو ورا. است"  بقا در انبانيیتوانا "یتنها به معنا" یستگيشا"

 از یبخش– یبان ِمم موجود در انی پرشمار قبلیگر ِمم هاي شوند که با دین خاطر ماندگار مي به ایني دیده هايا

 توانند ارزش ی آورم که محتمًال می را میني دی ِمم های از برخیر فهرست مختصريدر ز.  سازگارند–تافت  ِمم

تافت  ک ِممي شان با یا به سبب همسازي شان و یذات" یستگيشا"ا به سبب ي داشته باشند، ی در انبان ِمميیبقا

  :موجود

  

 .ديان می میشما پس از مرگ جسم تان باق •

 باکره 72د از ي توانید که در آن مي شوی در بهشت فرستاده می اختصاصیگاهيد، به جايد شوياگر شه •

 ).ديچاره کني هم به حال آن باکرگان بیفکر(د يبهرمند شو

 ). بلد شان کردی آنان را جزا داد، مثًال نفیگريا به نحو دي(ان و ملحدان را کشت يد مرتدان، کفرگويبا •

د، و از خدا به يم آن بکوشي تحکید باورتان متزلزل است، برايني بیاگر م.  عظماستیلتيفضباور به خدا  •

که انگار باور داشتن به خدا  گفتم  قمارباز پاسکالدر بحث(د ي طلب مغفرت کنی باورین بيخاطر ا

 .)ميابي یش مي براینيينجا تبيب محسوب کردم اما در اين نکته را غريآنجا ا. لت نزد خداستين فضيبهتر

مندتر  لتيتان با شواهد متعارض تر باشد، فضيهرچه باورها. لت استيک فضي) باور فاقد شواهد(مان يا •

ان يه و ناموجه را باور کنند، از ملکوتي پایب، بيقتًا غري حقیزهاي توانند چی که میمؤمنان فاضل. ديهست

 .اند

ش از ي بیاحترام. باورها احترام بگذارندن يد به اي باشند، بایني دی که فاقد باورهای کسانیهمه، حت •

ن مطلب ي به ا1فصل در ( م ي شویپشتوانه قائل م ی بی باورهای همه ی که برای و خودکاریاحترام عاد

 ). پرداختم

 ما ازشان سر در ستيقرار نکه ) حيل شراب به خون، تجّسد مسيث، تبديمانند تثل( هستند یزيامور رازآم •

د ياموزيب.  تواند مخرب باشدین تالش ميرا ايد، زين امور را بفهميرمز و راز ا ديتالش نکن یحت. مياوريب

 .ديدانستن آنها خرسند شوراز تا با 

  ♦. هستندیني دیده هاي از ايی خود  نشانه های، به خودی، هنر و مجسمه سازیقي موسی هايیبايز •

                                                 
 یف هايده ها و موتيل کرد، که در آنها هنرمندان اي مختلف تحلیتافت ها  توان به عنوان ِممی مختلف را میهنر ی مکاتب و ژانرها♦

در واقع، کل نظام . ب شوندي سابق ترکیف هاي مانند که با موتی می باقید فقط هنگامي جدیف هاي کنند، و موتید مين را تقليشيهنرمندان پ
 ی  درباره یلي تفصی توان پژوهش های، را ميی و نمادگرایکرنگاريشرفته اش در مورد پي پی هایري ردگیخ هنر با همه يک تاريآکادم

ن انبان اغلب شامل مم ي است، و ای موجود در انبان ِممی از حضور اعضای ناشیتافت هنر ات هر مميجزئ.  کردی تلقیتافتگ ک دسته ممي
 .ز هستي نیني دیها
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 مم یاما برخ.  شکوفا شوندیتافت  در هر مم مطلق باشند وی ارزش بقای  فهرست باال داری از مم هایچه بسا برخ

 یب مي رقیتافت ها جاد ممين منجر به اي بمانند، که ای توانند باقی مساعد می ِممینه يها، مانند ژن ها، فقط در زم

 ی از ژن هاید بتوان اسالم را به انبانيشا.  کردیب تلقيتافت رق  توان دو ِممین متفاوت را ميدو د. شود

ده ياز ا" بهتر" اصًال ینيچ دي هیده هايا. ه کردياهخوارانه تشبي گی از ژن هایسم را به انباني و بودگوشتخوارانه،

ن يا. ستندياهخوارانه ني گیاز ژن ها" بهتر" گوشتخوارانه یست، درست همان طور که ژن هاين ها ني دی باقیها

ن است که در حضور ِمم يت شان اين حال، مزيا ا بقا ندارند؛ بی برایچ استعداد مطلقي  لزومًا هیني دیل ِمم هايقب

 فرد ی و اسالم لزومًا برساخته یک روميت کاتوليحين مسيم، ديرين مدل، گيدر ا.  آورندیگر دوام مي دیها

 همان یگر اعضايافته اند که در حضور دي از ِمم ها تکامل یبي رقیستند، بلکه جداگانه از مجموعه هاي نیخاص

  . شوند یتافت شکوفا م ِمم

  

اما . ت اهللا هاي مثل اسقف ها، خاخام ها، امام ها و آيیانسان ها: افته را انسان ها سازمان داده انديان سازمان ياد

 یحت.  باشندی افراد خاصیان ساخته و پرداخته ين اديست که اين بدان معنا نين لوتر گفتم، ايچنان که در مورد مارت

 است ی همچنان باقین احتمال قويت قدرتمندان در آمده اند، اي و حاکمیرگرن ها به خدمت استثماي هم که دیموقع

 کندتر از یکيانتخاب ژنت. یکي ژنتیعيابند نه توسط انتخاب طبين عمدتًا به طور ناخودآگاه تکامل يات هر ديکه جزئ

ن داستان، فراهم ير ا دیکي ژنتیعينقش انتخاب طب. جاد کنديان را اي اديیع و واگرايآن است که بتواند تکامل سر

ن که يي و نرم افزار سطح پای همان پلتفرم سخت افزارریعني – است یالت مغزيکردن مغز، و استعدادها و تما

کرد انتخاب ي روینه، به نظر من نوعيزم ن پسيبا توجه به ا.  دهندیل ميک را تشکي انتخاب ممتینه يزم پس

ن، ي تکامل دیه يدر مراحل اول. ن خاص باشديت تکامل هر داي به جزئیکرد مناسبي تواند رویک مي ممتیعيطب

در . ت جهانشمول شان نزد روان بشر ماندگار شده اندي ساده به مدد جذابیابد، ِمم هاي  ن سازمانيش از آن که ديپ

 را که در آنها یمراحل بعد.  دارندین همپوشاني بودن دی محصول فرعیه ين و نظري دی ِممیه ينجاست که نظريا

 –تافت ها   ِممیه ي توان توسط نظری می شود، به خوبیز ميان متمايگر اديابد و از دي یل مين سازمان و تفصيد

شان و ي  کشی نقش متأخرتر و عمدیکرد نافين رويا. ن کرديي تب– دوبدو همساز مم ها ی کارتل های با بررسیعني

 شده یارانه طراحي، هشیا و هنرها، دست کم تا حدودان هم مانند ُمدهيمحتمًال اد. ستين ني دیگران در شکل دهيد

  .اند

  

است، اما من شک دارم ] ScientologyI [ یشناس  شده، ِعلمیبًا به طور کامل آگاهانه طراحي که تقریاني از ادیکي

ت، يژوزف اسم. سم استي شده مورمونی کامًال طراحین هايگر از ديک نامزد دي.  باشديین فرقه استثنايکه ا

کتاب مورمون که از ابتدا . د کمر بستيک کتاب مقدس کامًال جدين فرقه، به نگاشتن ينگزار کّذاب و متهور اايبن

اما .  قرن هفدهم نوشته شده استی قالبیسي کند، به زبان انگلیکا مي آمریخ قالبيک تاري یشروع به ارائه 

ان باب ين ادي از محترم تریکي و امروزه افته استيار يسم از زمان اختراعش در قرن نوزدهم تکامل بسيمورمون
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ان رشد داشته است، و اکنون ي ادیع تر از همه ي اند که سریست ها مدعيقت، مورموني در حق–کاست يروز در آمر

  .  مورمون استیاست جمهوريک نامزد ريشنهاد يصحبت از پ

  

ط ي شراید بتواند با مالحظه يم، بايار کنيتان اخي تکامل ادی که درباره یه ايهر نظر. افته اندين ها تکامل ياغلب د

 ی مطرح می موردیک مطالعه يدر ادامه . ح دهدين را توضيند تکامل ديرت آور فرآين، سرعت حين آن ديمع

  .شود

  

  یبارَپَرست
 کند ، سرعت فراوان رشد ی کشف م 212اني برایزندگ یلم کمديتون در في پی که گروه مونتیاري از نکات بسیکي

ند، و ي از فرهنگ درآیشبه ظاهر شوند و به صورت جزئ کيبًا ي توانند تقرین ها مين آئيا. د استيجد ین هايآئ

 213"یبارپرست"د، ي جدین هايآئ جادي ای واقعین نمونه هاي از مشهورتریکي. فا کنندي ایره و نگران کننده اينقش چ

 بارپرست، از ین فرقه هاي از ایخ برخيکل تار. د آمدي نو  پدینه ي گانوس آرام و ي اقیر مالنزياست که در جزا

ش به طور موثق يشه هاي، که ریسين عيبرخالف آئ.  زنده مانده استی بعضیآغاز تا انقراض، هنوز در خاطره 

 در ید که حتيم ديهر چند خواه(ش چشمان ماست ي بارپرست کل ماجرا پیست، در مورد فرقه هاي نیابيقابل رد

ت يحين مسي توان حدس زد  که آئین ميقيبًا به ينجاست که تقريجالب ا). ت مفقود شده انداي جزئین مورد هم برخيا

  . افته استي مشابه شروع شده و به سرعت گسترش یوه ايهم به ش

  

ار ي است که او با مهر بس 214کنکاش در بهشتد اِتنبورو با عنوان يوي، کتاب دی من در مورد بارپرستیمنبع اصل

ت ين شان که در قرن نوزدهم شکل گرفت تا رواي بارپرست، از نخستین فرقه هاي ایهمه . تبه من اهدا کرده اس

د که در همه ي نماین ميچن. د آمده اندي پدیکساني یجاد شد، با الگوي ای که درست پس از جنگ دوم جهانیمشهورتر

، سربازان و یکارمندان اداردپوست مانند يز مهاجران سفير مسحور ابزار و آالت شگفت انگين جزايشان ساکنان ا

هر  : " ذکر کردم2 کالرک شده باشند که در فصل ی قانون دوم آرتور سیچه بسا آنان قربان. ونرها شدنديسيم

  ." ستي نیزدادنيشرفته از معجزه تمي پی به قدر کافیفنآور

  

 یوستان مهاجر نمدپيب را خود سفيب و غرين اسباب و آالت عجيک از ايچ ينان متوجه شدند که هيره نشيجز

د را به صورت ي فرستادند و دستگاه جدیق بندر مي کرد، آن را از طریدا مير پياز به تعمي نی دستگاهیوقت. سازند

 یدپوستيده بودند که سفيچ گاه نديان هيبوم. دي رسیره ميما، به جزيا بعدها هواپي، یتوسط کشت] کارگو" [بار"

 کردن یز نشتن و کاغذبازيپشت م( انجام دهد یدي کار مفید پوستيند که سفده بودير کند، هرگز هم ندي را تعمیزيچ

 یعي فراطبید منشائيبا" بار"دند که يشيپس اند).  شد، نه کاریدپوستان محسوب مي سفیاز نظر آنان مناسک مذهب

                                                 
212 . The Life of Brian 
213 . cargo cults 
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 یه جا م بی مذهبیضيد  آن بود که دارند فرايدپوستان هم انگار مؤي حرکات سفیبه عالوه، بعض. داشته باشد

  . آورند

  

 ی جعبه های نشستند و به صدای کردند؛ می به آن وصل ميیم هاي ساختند و سی ميیآنان برج ها

 داشتند ی را وامی آمد؛ مردم بومی از آن در میبي عجی بود و صداهای دادند که نورانی گوش میکوچک

دا ين پيده تر از ايفاي بی کار و مشکل بتوان– قدم بزنند یک جور مرتبي همسان بپوشند، و یکه لباس ها

 بود که یدپوستان، مناسکيرقابل فهم سفي غین کارهايا. ن راز نائل آمدنديان به کشف ايو بعد بوم. کرد

 خواستند، یان هم بار مياگر بوم.  دادندی فرستادند انجام میشان بار مي که برایاني خدای رضایآنان برا

  .  کردندید همان کارها را ميپس با

  

 و هم از لحاظ يیايجاد شد که هم از لحاظ جغرافي ایري به طور جداگانه در جزای بارپرستین هاينکه آئيب اجال

  :د َاِتنبورويويبه قول د. ار دور از هم بودندي بسیفرهنگ

  

مان، چهار تا ير سلي نو، چهار تا در جزایاي در کالدونین بارپرستيمردم شناسان متوجه شدند  که دو آئ

ن ها ين آئياغلب ا. ده آمده استي نو پدینه يش از پنجاه تا در گيدس نو، و بيفت تا در هبر، هیجيدر ف

 بار يیحايامت، مسي بودند که در روز قیان مدعين ادياغلب ا. رمرتبط با هم بوده انديکامًال مستقل و غ

  . را خواهد آورديینها

  

  .  استی آدمیت روانشناختي در کلینواختکي یژگين مستقل اما مشابه، نشانگر وين همه آئيرشد مستقل ا

  

 وانواتو 1980و از سال (دس نو شکل گرفته ي تانا واقع در هبریره ي مشهور بارپرست که در جزیک فرقه ي

اسناد .  به نام جان فروم شکل گرفته استيیحايت مسيک شخصين فرقه حول يا.  استیهنوز باق)  شودیده مينام

 در مورد ی از جان فروم نام برده شده است، اما حت1940 سال یبار در حوالن ي دهد که اولی نشان میدولت

ات، ي از روایکيمطابق .  واقعًا وجود داشته استین کسيست که چنين معلوم نيقي هم به ین تازگي به ایاسطوره ا

او . ده استي پوشی درخشان می با دکمه های زال داشته، و کتی رسا و موهای بوده که صدایاو مرد کوتاه قامت

عاقبت جان . ونرها بشورانديسيه ميه گذاشته تا مردم را عليار ماي کرده و از خود بسیبيب و غري عجی هايیبگويغ

 یروزمندانه مراجعت خواهد کرد و بارهايمت وعده داده که دوباره پيش از عزياکان اش بازگشته، اما پيفروم نزد ن

کسان و يپس از آن کوه ها با خاک : " بوده کهیبياو، انذار طوفان مه ی هايیبگوي  غیاز جمله . با خواهد آورديز

                                                                                                                                                  
214 . Quest in Paradise ; David Attenborough 
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دپوستان از يد خواهد شد؛ سفي ناپدیماري از سر خواهند گرفت و بیران، جواني؛ پ♣ خواهند شدیدره ها انباشته از ال

بخواهد از د که هر کس هر قدر ي چنان بزرگ خواهد رسی شوند و هرگز باز نخواهند گشت؛ و باریره رانده ميجز

  .  بردیآن سهم م

  

د ياک جديک نوع کنين بود که هنگام ظهور مجدد خود، ي جان فروم ايیشگوين پي دولت، نگران کننده تریبرا

ج يد از شر پول رايپس مردم با.  ل نقش بسته استير نارگي آن، تصوی برچسب بطریهمراه خواهد آورد که رو

شان ي پول هایدند و همه ي مردم دست از کار کش1941 تا در سال ده موجب شدين عقيا. دپوستان خالص شونديسف

ر کرد ين فرقه را دستگي ای مستعمرات زعمایاداره . ديب ديره جدًا آسي کردند؛ اقتصاد جزیرا صرف باده گسار

  .  متروک شدندیونريسيساها و مدارس ميز نتوانست باعث زوال فرقه  شود، و کليچ چياما ه

  

 هم در همان اوقات به يیکاياز قضا، سربازان آمر. کاستيافت که جان فروم پادشاه آمريه رواج ن آموزي بعد، ایکم

 هم هستند که یاهپوستانين سربازان سيان ايدند که در مي تمام دیره با شگفتي جزیدند و اهاليدنس نو رسي هبریحوال

  بلکه. ستندير نينان فقيره نشيمانند خود جز

  

. دي تانا را درنوردیره يجان کل جزيرت و هيح.  همراِه بار، پولدار هستنددپوسِتيبه قدر سربازان سف

 از یکي.  ظهور جان فروم کرده بودندیهمگان خود را آماده . امت شده بوديانگار هر روز، روز ق

 یصدها نفر مشغول پاکساز.  رسدیکا سر ميما از آمري جان فروم با هواپی قوم گفت که به زودیزعما

  .  او فراهم کنندیماي فرود هواپی برایره شدند تا بانديسط جزشه زار ويب

  

 یبرا. گماردند" ان برج مراقبتيمتصد" را به عنوان ی بامبو ساختند و کسانین فرودگاه را هم از نيبرج مراقبت ا

 یري پرنده گی گذاشتند تا مثل تله ی قالبيیماهايهواپ" باند "ی ساختند و بر روی قالبی چوبيین مراقبان هدفون هايا

  .  جان فروم را بنشانندیمايعمل کنند و هواپ

  

ره شد تا در ين جزي ایق راهينگان با قاي مالی به نام جفریلمبرداري همراه با ف1950 ید َاِتنبرو جوان در دهه يويد

ن يبزرگ ا کردند و سرانجام با کاهن ین جمع آورين دي در مورد ایآنان شواهد فراوان. ق کندي تحقیمورد بارپرست

 بود ی زد، و مدعیح موعود را به اسم کوچِک جان صدا مينامباس مس.  به نام نامباس بود آشنا شدندیقوم، که مرد

م برق دور يک سيرزن بود که يک پي")  مال جانیويراد("ن يا. با او در تماس است" ويراد"که مرتب، توسط 

 کرد، که نامباس آنها را به عنوان سخنان جان یزمه م زمیده بودند و در حالت نشئه سخنان نامفهوميچيکمرش پ

دارش خواهد آمد، چون جان ي دانسته که َاِتنبورو به دیش مي بود که از پینامباس مدع.  کردیر مير و تفسيفروم تعب

                                                 
 یژگيک وين شباهت لزومًا نشانگر يا." دره ها برفراز، و کوه ها پست خواهند گشت : "40:4] قيعهد عت[اء يد با ِسفر اشعيسه کني مقا♣ 
 . ده اندونرها بويسير مرکوب مين جزايا. ستي نیونگي" یناخودآگاه جمع" ا ي، ی در روان آدمیاديبن
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 را به او نشان" ويراد"َاِتنبورو درخواست کرد تا . ن موضوع را به او اطالع داده استيا" ويراد"ق يفروم از طر

ا او جان يد آياو حرف را عوض کرد و از نامباس پرس. ن خواسته مورد قبول واقع نشديا) معلوم است که(دهند اما 

  : ا نهيده است يفروم را د

  

  ."دني خودش رو دیليمن خ. "نامباس با قوت سر تکان داد

  "ه؟يچه شکل"

اون جنوب . و بلنده قدها. دهياون صورتش سف. اون مثل شما: "نامباس با انگشت به من زد و گفت

  ." کردی دور زندگیکايآمر

  

اسطوره ها .  است کوتاه قد، تناقض داردیشتر در مورد جان فروم ذکر کردم، که آدمي که پین شرح با اسطوره ايا

  .ابندي ین تکامل مين چنيا

  

 15هر ساله  روز .  کند، اما سال ظهورش معلوم نبودیه ظهور مي فور15ک روز يان، جان فروم يبه اعتقاد بوم

او تاکنون . نديند تا ظهور او را خوشامد گوي آی گرد هم می انجام مراسم مذهبیه مؤمنان به جان فروم برايفور

  :ن مؤمنان به نام سام گفتي از ایکيد َاِتنبرو به يويد. د نشده انديظهور نکرده است، اما مؤمنان ناام

  

. دي آی دهد، اما نمیاو مرتب قول م.  گردد گذشتهیه برم که جان گفتیاما سام، اآلن نود سال از زمان"

  "ست؟ي نیا نود سال انتظار زمان درازيآ

ح ي مسیسيد دو هزار سال منتظر عي تونیاگر شما م. "ن برداشت و به من نگاه کرديسام چشم از زم

  ."شتر از نود سال منتظر جان باشمي تونم بیاد، من هم ميد، و اون نيباش

  

گر از ي دیکي را از قول ین پاسخ ستودنيهم 215م؟يک باشيم بدون خدا ني توانیا ميآدر کتاب رابرت باکمن 

 گفته يیک روزنامه نگار کاناداي کند، که چهل سال پس از مالقات َاِتنبورو در جواب یمؤمنان جان فروم نقل م

  .بود

  

دار، پرنس هم  وارد ين دي ایدر پن منطقه رفتند، و يدن ايپ به ديلي انگلستان و پرنس فی ملکه 1974در سال 

 توانند به یان مير اديات اساطيد که چگونه جزئيني بیباز م(  جان فروم شد یگر از فرقه هاي دیکي یاسطوره ها

 و با کالهخود يیاي دریرويفورم نيوني است که در يیماي، مرد خوش سیپرنس اسطوره ا). ر کنندييسرعت تغ

 نباشد که ی شگفتید جاي تابد، شایان مؤنث را برنميره که خدايبه فرهنگ جز شود، و با توجه یر ميمرّصع تصو

  . افته و نه ملکهين مقام عظما دست يپرنس به ا

                                                 
215 . Can We Be Good without God? , Robert Buckman 
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ک ي ید گفت که بارپرستياما با.  بزرگ جلوه دهمیاديانوس آرام را زي در جنوب اقین بارپرستي خواهم آئیمن نم

 چهار درس یايژه گوين به وين آئيا.  دهدیچ را نشان مياز هان ي معاصر جالب است که سربرآوردن ادینمونه 

ره کننده ينخست، سرعت خ.  کنمینجا به اختصار به آنها اشاره مي است، که در ایان به طور کلي منشاء ادیدرباره 

اگر جان فروم واقعًا وجود : ن استي دیري منشاء شکل گیدوم سرعت زوال خاطره . ن هاستي آئیري شکل گی

 ین شخصيا چنيست که آي، معلوم نی تازه ایده ين پدي در مورد چنیاما حت.  ماندید در خاطر زندگان مي باداشت،

 یبررس. ره هاستي مستقل از هم در جزِی بارپرستین هايجاد آئيدرس سوم، برگفته از ا. ا نهيقتًا وجود داشته يحق

.  بشر باشدینداري روان انسان و استعداد دیاره  دربیقي حقایاي تواند گوین ها، مين آئي اینظام مند شباهت ها

گر يت و ديحيمس. ز هستندي تر نیمي قدین هايه دي نه تنها به هم شباهت دارند، بلکه شبی بارپرستین هايچهارم، آئ

فته در واقع، به گ.  جان فروم بوده اندی مانند فرقه ی محليین هاي که امروزه جهانگستر شده اند ابتدا آئیان باستانياد

 ین چهره ي از چندیکي تنها یسي در دانشگاه آکسفورد، عیهودي مانند گزا ِورِمس، استاد مطالعات ی محققانی

ن ياما آن آئ.  شده استیسته اند و در موردشان اسطوره پردازي زین مي بوده که در آن دوران در فلسطیفرهمند

و با گذر . مي است که امروزه با آن مواجهید، همان که ماندگار شینين نگرش، آئيبا ا. ان رفتنديگر از مي دیها

 هم ی از نظام هايی واگرایا مجموعه ي –ده يچيک نظام پيقل خورد تا به شکل يشتر صيقرون و اعصار، هر چه ب

ند را ين فرآيد اي توانید مياگر دوست دار(افته است يا غلبه ي از دنی بزرگی  درآمد که امروزه بر بخش ها–شه ير

س ي، الویله سالسي فرهمند مدرن مانند هایمرگ چهره ها). چيد که هيد؛ و اگر دوست نداريک بخوانيممتانتخاب 

 یامد آنها فرآهم ميک پين ها و تکامل ممتيع آئيزش سري خی مطالعه ی برایگريانا مجال دي و پرنسس دایستليپر

  . کند

  

" ازين" در بحث  10 که در فصل یودکدوران ک" یدوست مجاز "یده ي پدی درباره ی از مطلب مختصریجدا

 خواستم ین مي دیشه هاي بود که در مورد رین کل مطلبي کند خواهم گفت، این ارضا مي که دی روانشناختیها

  . ميبگو

  

دگاه ين دي ای خواهم به طرح پرسش درباره یدر فصل بعد م. ن دارنديشه در ديات ريند که اخالقي گویغالبًا م

همان طور که .  باشدیني تواند موضوع پرسش دارویز ميات نيهم کرد که منشاء اخالقاحتجاج خوا. بپردازم

در . مين پرسش را مطرح کنيز هميات ني اخالقیم درباره ي توانیست؟، مين چي دیني دارویارزش بقا: ميديپرس

م و آن را يگرفتن از پرسش فاصله يهمان طور که در مورد د. ن بوده استيات احتماًال مقدم بر ديواقع، اخالق

  . مي کنیگر بررسي دیزيچ  یمحصول فرعز  به عنوان يات را نيم، بهتر است اخالقي کردیسيبازنو
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 6فصل 
 

  م؟يچرا ما خوب هست: اخالق یشه هاير
  

 به یم چرا، گاهي آنکه بدانیم، و بيي آیا مي به دنی سفر کوتاهی ما برایهمه . ميا دارين دني در ایبيت غريما وضع

 ینکه زندگيا: مي دانیز را ميک چي روزمره، یدگاه زندگياما از د.  داردی االهی مقصودجهان رسد که یظرمان من

 شان ی که سعادت مان در گرو لبخند و بهروزیش از همه وابسته به کساني و ب–ان است يگر آدمي وابسته به دمان

  . است

  نيآلبرت انشت

  

 یم یا حتي تواند خوب باشد، ین چگونه ميان دشوار است که آدم بدون دنداريز د ایاريبس ین نکته  برايتصور ا

د ي ترد نينداران از اي دیاما شک و شبهه . ن بحث خواهم پرداختين فصل به ايدر ا.  بخواهد که خوب باشدتواند 

 پس ن است که دريت بحث حاضر اياهم.  کندیشان خود ميرهمکي دچار نفرت از غ   رای، و برخ رودی مفراتر

بخش اعظم .   نهفته استی اخالقیهم اغلب دغدغه ها  به اخالق ندارندی که ربطینداران به موضوعاتينگرش د

گر ندارد بلکه ي دیا موضوعات علميه، ين نظري به خود ایچ ربطي تکامل هیه ينداران با آموزش نظريمخالفت د

ن نگرش خام را يا اي شوند تا مؤمنان  یجب م ها ها موین نگرانيا.  آنان استی اخالقی هایبرخاسته از نگران

نکه به يا ايو "  کنندیمون رفتار ميمون هستند، مثل ميد که از نسل مياموزياگر به کودکان ب"ند که يريش بگيپ

 که  باربارا ُفِرست و ُپل یحربه ا. متوسل شوند" نش هوشمندانهيآفر "ی مانند حربه یشرفته تريپ یها" اهرم"

  . رحمانه افشا کرده انديب 216 يی خلقت گرایسب تروااگروس در کتاب 

  

 نگاشته شده اند، یريت دلپذيمي که اغلب شان با صم♣ کنمیافت ميم دري از خوانندگان کتاب هایادي زیمن نامه ها

ن يم که زننده تريو متأسفم بگو. رانه اندي  شری هم نامطبوع و حتی کنند، و بعضید مطرح مي مفيی انتقادهایبرخ

 شود که دشمن ی می معموًال شامل حال کسانیحيرمسي غی هاین هتاکيا.  دارندیني دیزه يشه انگيبًا همي ها تقرنامه

. نگ نوشته شده استيان فلمينترنت خطاب به براي آورم که در ای را مینجا نامه ايدر ا.  شوندیت انگاشته ميحيمس

                                                 
216 . Creationism’s Trojan Horse : The Wedge of Intelligent Design ; Barbara Forrest and Paul Gross 

 . خواهمین مورد عذر ميدرا.  بدهمیستگيشتر از آنکه بتوانم پاسخ شان را به شاي ب ♣
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بسوز تا " ن نامه يعنوان ا. است 217"بود در کار ن کهيیخدا"  یانه يخدايلم بيسنده و کارگردان فينگ نويفلم

  : شودین آغاز مين نامه چنيا.  است2005 دسامبر 21خ آن يو تار" ميبخند

  

زم و يرون بريک چاقو بردارم و دل و روده ات را بي دوست دارم یليخ. یمسلمًا تو هم اعصاب دار

ک روز من و ي. ی را دامن بزنیک جنگ مذهبي آتش ی خواهیتو م.  بکشمیاد شادي چشم ات فریجلو

  . ديم چشين عمل را خواهيامثال من لذت ا

  

  : دهدین ادامه ميشتر چنيست، چون با شفقت بي نيیحاياد مسي شود که لحن اش زیسنده متوجه مينوظاهرًا بعد 

  

  . دياي مثل تو بی بر سرکسانيین باليم که چنيم، بلکه دعا کنيريهر چند خدا به ما آموخته که انتقام نگ

  

  :ستي نيیسنده را دوام و بقاين شفقت نوياما ا

  

 است که من بتوانم به سرت ی بار بدتر از آن1000 آورد ی که خدا بر سرت ميی کنم بالی فکر میوقت

 و گناهان ات ید تا ابد به خاطر گمراهين است که تو باين قسمت ماجرا ايبهتر. رمي گیاورم، آرام ميب

ش از آنکه چاقو يدوارم پيبه خاطر خودت هم که شده، ام. ستي بردار نی شوخیقهر االه. یعذاب بکش

  !!!سمس مبارکيکر. یقت را بفهميرد، حقيبا پوست ات تماس گ

  

  .ستمي شما نیخدا را شکر که جا... ستيد که عاقبت تان چي فهمیک ذره هم نميشماها : پانوشت

  

در .  منجر شودیظيظ غلين غي بتواند به چنیاتيهد االيز است که صرف تفاوت در عقايرت انگي حی من بسیبرا

 یراستار مجله ي وی آورم که برای می مشابهیرا از انبان نامه ها) یر نگارش اصلييبدون تغ(ک نمونه يادامه، 

 شود، ی منتشر م219ني از ديیاد رهاي توسط بنین مجله ايا. فرستاده اند]  امروزیشيآزاداند [ 218ی ثاوت تودیفر

 یش ميسا و حکومت  پي کليیکا در مورد جداي آمریه نقض مفاد  قانون اساسي را علیزيلمت آمکه کارزار مسا

  :برد

   

ست يسا از دولت در کار ني کليیجدا. ميشتريا از شما داغونا بيحيما مس.   پست فطرتیرخورهايسالم پن

 . ني شیع ميو شما کافرا زا

  

                                                 
217 .The God Who Wasn’t There 
218 .Freethought Today 
219 . Freedom from Religion Foundation (FFRF) 
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الت يسنده به اي نوید اشاره ي کردند که شایادآوري ام به من يیکاي به موضوع دارد؟ دوستان آمریر چه ربطياما پن

ع ي از صنایارين و مرکز بسي از ديیاد رهاي و دفتر بن– اش بدنام است یبرال منشين باشد که به خاطر ليسکانسيو

 ی  عرضهی بیمون هايم"ا اشاره به آن ي ندارد؟ آیگرين اصطالح مضمون ديا اياما آ. ات در آنجا واقع استيلبن

  :ميست؟ ادامه دهير چين پني نمادیست؟ معناي نی فرانسو220"رخوريپن

  

د و به يري مثل سرطان بگیدوارم مرض سختيام... د به جهنم يد و برويريلطفًا بم... طان پرستان آشغاليش

ن گندش رو ي از دین آزادياروها اي یه... ديونديطان بپيتان، شيد، تا به خدايري و دردناک بمیجيمرگ تدر

راتتان يد بلکه خدا از سر تقصين کارها برداري زباله، دست از ای ها و ِلزهای، شما ُابیاوهو... ر آوردهد

  ...د به جهنميد و برويد گورتان را گم کنيت را دوست نداريحين کشور و مسياگر ا... بگذرد

... ديکا جمع کنيآمر یاالت متحده ياهتون رو از اي سیکون ها...  جندهیست هايدمتون، کمونيگائ: سيپانو

  .  استیح کافي مسیسير بودن پروردگار ما عي اثبات قدیخلقت عالم برا. دي نداریچ عذرو بهانه ايشما ه

  

  هوه؟ي یا حتير بودن برهما؟ يا قدير بودن اهللا برده نشده؟ ي از قدیچرا اسم

  

ر يادتان باشد که تقصيم ينده دست به خشونت بزنياگر قرار باشد در آ. ستيکسان نيعاقبت کار ماها 

  . تفنگ من پر است. خودتان بوده است

  

مگر خود خدا به .  استین دفاع خشونت باريازمند چني کنند خدا نین افراد فکر ميفهمم چرا ايخوب، من اصًال نم

ک خانم يد شده، يت تهدين شدت و سبعي که با ایان ذکر است کسي خودش را داشته باشد؟ شای تواند هوای نمیخوب

  .راستار جوان و مهربان استيو

  

ستند، اما ين قدر شّداد و غّلاظ ني کنم ایافت مي را که دريی کنم، نفرت نامه های نمیکا زندگيد چون من در آمريشا

 که نقل ی بعدینامه .  شودیافت نميت به آن معروف است  يحيانگذار مسي که بنی از آن شفقتیچ نشانيدر آنها هم ه

ن نامه هم  ياگرچه ا.  خطاب به من نوشته شده استيیايتانيک پزشک بري و از طرف 2005 ی کنم، مورخ ماه میم

 دهد که موضوعات ین نامه نشان ميا. ابم تا شرارتي ی مین آزردگيشتر طنيآشکارا نفرتبار است، اما در آن ب

و ( زند ی تکامل را مینبه  نامه پس از چند پاراگراف که در آن پیسنده ينو. ان استيخداي منشاء نفرت از بیاخالق

 به ین شخصي، و پس از توه)ند تکامل استي فرآیهنوز در حال ط" اهيکاکاس"ک يا ي پرسد که آیه ميبه کنا

که آن را خوانده  (یق من به خواندن کتابي و او را ضدتکامل دانستن، و تشوین، و با نقل قول غلط ازهاکسليدارو

                                                 
220  .cheese-eating surrender-monkeys : که پس از مخالفت فرانسه در مشارکت در ائتالف حمله  به يیکاي است آمریاصطالح 

 م.دجعل ش)  ترسندی که از جنگ ميیها" بزدل"و بعدها، (ان ير فرانسوي تحقیعراق، برا
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 یجه ميو نت) ک پزشک است؟ين آدم ي ایراست(هزار سال قدمت ندارد ش از هشت ي کند جهان بیاحتجاج م)  ام

  :رديگ

  

د و ي ورزی به آنها عشق می که در زندگيیزهاي چیژتان در آکسفورد، همه ي خود شما، پرستیکتاب ها

: ستيز کامو ني از پرسش چالش برانگیزيگر... یت پوچي هستند در نهايید، تالش هايبه دست آورده ا

گر ي دیاريان و بسي شما بر دانشجوینير جهانبيم؟ در واقع، تأثي زنی نمی دست به خودکش مایچرا همگ

 یچ باز ميم و به هيچ آمده ايم، از هي هستی حاصل بخت و اقبال کور تکاملیکه ما همگ... ن استيهم

مثل  يیرو اسطوره هاي بهتر است پیلي خیلي و غلط باشد، باز هم خین،  اسطوره اي اگر دیحت. ميگرد

اد، خشونت، ي شما جز دلهره، اعتینيرا جهانبيز.  دهندیم که به ما آرامش خاطر ميافالطون باش

 ی سوم نمین، و جنگ جهاني زمیجاد جهنم بر روي، و ایني و علم فرانکشتيی، لذت گرايیگرا پوچ

د؟ يته اد؟ طالق گرفي تان شادمان هستی پرسم خود شما چقدر در روابط شخصیمن از خود م... نديآفر

 در يی و معنایچ شادي کوشند ثابت کنند که هی مثل شما می همواره ناشادید؟ آدم هاي هستید؟ ِگيوه ايب

  . ستيکار ن

  

انه است و يسم ذاتًا پوچ گراينين شخص، دارويبه باور ا. سمينيل احساسات ضد داروين قبيست از اين نامه نمونه ايا

خالف  کامًال یعيم، انتخاب طبي بار ِان ُام بگویبرا(م يقبال کور هست آموزد که ما محصول  بخت و ایبه مردم م

سم ينين است که داروي ای بافین منفيم ايامد مستقيپ. مي شویو پس از مرگ نابود م)  استی تصادفیندهايفرآ

سم يني دارو تواند ازی مواقعًاوه بودن ي کند که بی نامه فکر نمیسنده ياحتماًال نو.  هاستی تمام بدبختیسرچشمه 

ابم ي یان متعصب ميحي مسی که من به کّرات در نامه هایوانه واري او تا حد خصومت دی شود، اما نامه یمن ناش

ات و ي حی را وقف موضوعات مربوط به هدف غائ221)ن کمانيختن رنگيگس(ک کتاب کامل يمن .  رودیش ميپ

ن يد اينجا باين در ايبنابرا.  را رد کرده امی منفيیگرا  پوچیل  ادعاي علم کرده ام و به خصوص به تفصیشعروارگ

 آن را یشه هايم و رييات سخن بگويقرار است از اخالق. ر و شر استين فصل مربوط به خيا. رميبحث را درز بگ

  .ريا خيم ياز دارين ني بودن به دی اخالقیا برايم و  آي باشید اخالقيم که چرا باينيم ببيبکاو

  

   دارد؟ینياروا وجدان ما منشاء ديآ
 یا بدون خدا ميآکل ِشرِمر، ياثر مار و شر يعلم خند، ي اثر روبرت ها222چرا خوب خوب استر ين کتاب  نظيچند

 در ی و بدیاثر مارک هاوزر احتجاج کرده اند که حس خوب یذهن اخالقاثر روبرت باکمن، و م يم خوب باشيتوان

  .  کنمیان مين استدالل بيت خود را از اين بخش من روايدر ا.  مان باشدیني داروینه يشي از پی تواند ناشیما م

  

                                                 
221 . Unweaving the Rainbow, Richard Dawkins 
222 . Why Good is Good, Robert Hinde 
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، یکخواهي تواند وجود حس نی نمیعي تکامل توسط انتخاب طبیني دارویده يد که اي نماین ميدر ظاهر امر، چن

، ی مانند گرسنگی تواند احساساتی می به راحتیعيانتخاب طب.  ن کنديي و  شفقت را در انسان تبیوجدان، همدل

 حس یاما درباره . مان هستندي ما و حفظ ژن هایمًا مربوط به بقاي مستقین کند که همگيي را تبی، شهوت جنسترس

 نالد چه ی که از درد می دلخراش جانوریا زوزه يوه، يک بي يیا تنهايان، يم گريتيک کودک يدن يترحم ما هنگام د

ا ي دنی  در آن سویان سوناميپول و لباس به قربان دارد تا به طور ناشناس ی ما را وا میزي توان گفت؟ چه چیم

 بتوانند لطف مان را جبران کنند؟ حس ید است که روزيد و بعيم دي که هرگز آنها را نخواهیدرحال. ميه کنيهد

ست؟ نه، يناسازگار ن" ژن خودخواه "یه ي با نظریکخواهين نيا اي شود؟ آی میکوکار از کجا ناشي نیشفقت سامر

 ♣).ینيشبي، قابل پیو با پسنگر(  ناراحت کننده یک بدفهمي– ژن خودخواه است یه يج از نظري رایک بدفهمين يا

ا با ي خودخواه، یخودخواه، با اندامه ژن :  درست باشدیدمان بر کلمه ي، تأک"ژن خودخواه"م که در يد توجه کنيبا

  .ح دهمين مطلب را توضيد ايبگذار.  خودخواه فرق داردیگونه 

  

 انتخاب ی مانند و از صافی میات  که باقي از سلسله مراتب حيی شود که واحدهایجه ميسم نتيني دارواز منطق

 ی نابودی هستند که به بهايی شوند آنهای که در جهان ماندگار ميیواحدها. د خودخواه باشندي گذرند، بای میعيطب

ن نوع يقًا همي خودخواه دقینه، معناين زميادر .  مانده اندیات باقي خود در سلسله مراتب حی هم مرتبه یواحدها

 یده ين ماجرا هستند؟ اساس اير ايات درگي حی از واحدهای شود که چه مرتبه این سؤال مطرح ميحال ا. بقاست

سم ي، نه ارگان) واحد خودخواهیعني (یعين است که واحد انتخاب طبي ژن، اید بر واژه يژن خودخواه، با تأک

 یژن است که به صورت اطالعات در ط.  خودخواه استژن خودخواه، بلکه یا گونه يه خودخواه است و نه گرو

، اندامه ها، گروه ها و گونه )د مم هايو شا( بر خالف ژن ها .  رودیان ميا از مي ماند و ی می باقی متوالینسل ها

 سازند، و با هم درون ینم از خود یقي دقیرا آنها نسخه هاي باشند زیعي توانند واحد مناسب انتخاب طبیها نم

" یخودخواه "یني دارویو معنا.  کنندین ميقًا چنياما ژن ها دق.  کنندیرگر رقابت نمي از موجودات خودتکثیانبان

  .ن استيقًا هميژن ها  دق

  

 افراد ین است که اندامه هاين کنند اي خود را تضمی" خودخواهانه "ی توانند بقای که ژن ها مین روشيآشکارتر

 حاکم بر درون ی ژن هایک اندامه موجب بقاي ی موارد بقایاريدر واقع، در بس.  کنندیزيودخواه برنامه ررا خ

 ژن –ستند ي که نادر هم ن–ط ي شرایدر برخ.  طلبندی می گوناگونیط گوناگون، راهکارهاياما شرا.  شودیآن م

 یط را به خوبين شرايامروزه ا.  کندی مني خود را تضمیکوکارانه بقايخودخواه با واداشتن اندامه به رفتار ن

 یزيک ژن چنان بدن تحت فرمان خود را برنامه رياگر .  کرده اندیم بندي تقسی اصلیشناخته اند و به دو مقوله 

. ابدي یر خود مي تکثی برایشتري بخت بی کند ، ژن از لحاظ احتماالتیکي اش نیکيشان ژنتيکند که آن بدن به  خو

                                                 
) 2006 ی م27ن يگارد(رعامل شرکت بدنام ِانرون، است ينگ، مديليکتاب محبوب ِجف اسک" ژن خودخواه"نکه ي  من از خواندن ا ♣
ن ين ايف، روزنامه نگار گارديچارد کونير.  برداشت کرده استیتماعسم اجيني داروین کتاب نوعيظاهرًا او از ا. ار آزرده خاطر شدميبس

 ین بدفهميجاد ايده ام مانع ايکوش" ژن خودخواه"ن سال کتاب ي امیش سيرايشگفتارم بر ويمن در پ. ح داده استي توضی را به خوبیبدفهم
 . شوم
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ک ي.  شودیک هنجار بدل مي به یکوکاري شود که نی آن قدر افزوده می در انبان ژنین ژنيپس بسامد حضور چن

مثًال زنبورها، مورچه . ستي نیکوکاري نین تنها نمونه ي به فرزندان است، اما ایکيش، نين گراي واضح اینمونه 

 کاج، ی و دارکوب های هندی از مهره داران مانند کورموش ها، نمس های برخیانه ها، و تا حد کمتريها و مور

 کوچک تر یش هاي قوم و خوی بزرگ تر هوای دهند که که در آنها خواهر و برادرهایل مي تشکيیجامعه ها

، چنان که همکار یدر حالت کل).  دارندی مشترکی را که با آنها ژن هایشاني خویعني( خود را دارند یجامعه 

ل دارند که مراقب اقوام خود باشند؛ از آنها دفاع کنند؛ منابع خود را ي تمالتون نشان داده، جانوراني َهمیو ديدم دبليفق

 کنند چرا یکيک خود نيشاوندان نزديگر به خوي دیوه هايا به شيبا آنها قسمت کنند؛ خطرها را به آنها هشدار دهند، 

  .  با خود او دارندی مشترکیشاوندان جانور ژن هاي، خویکه  از لحاظ احتماالت

  

تو پشت ( " کردن دوجانبه است یکي انطباق دارد، نیني با منطق داروی که به خوبیکخواهيگر ني دیده نوع عم

 یست شناسيورز در زيه که نخست توسط رابرت ترين نظريا").  خارانمیمرا بخاران، من هم پشت تو را م

 به یکي نی به همان خوب کردنیکي نیوه ين شيدر واقع، ا.  مشترک نداردی به ژن های مطرح شد، بستگیتکامل

ن ي متقابل بیکي نیوه ين شيا. ز برقرار باشدي نی متفاوت جانورین گونه هاي تواند  بیهمنوعان، و چه بسا بهتر، م

. ن مبناستيز اساسًا بر هميان ني آدمی معامله ها و تهاترهایمبنا.  خوانندی میگريرهمنوع را همزيجانوران غ

 خواهد و گل یزنبور شهد م.  انجامدیک معامله مين عدم تقارن به يا.  نگر گوشتزه دارد و آهياز به ني نیشکارچ

 ی کند و با شهد خود حق العمل او را می زنبور را اجاره می تواند پرواز کند پس بالهایگل نم. یگرده افشان

.  توانند به آن وارد شوندیابند، اما نمي زنبورها را بی توانند کندوی شوند مینما خوانده م  که عسلیپرندگان. پردازد

 ها را بکاوند و کندوها را ی زنبوران نفوذ کنند، اما بال ندارند تا بلندی توانند به کندوی عسل دوست میراسوها

 کنند که هدف از آن فقط  جلب توجه ی  پرواز میوه ايابند به شي عسل بیک کندوي ینما وقت پرندگان عسل. دا کننديپ

 پر از طال یک کوزه ي که یمانند وقت.  برندین معامله سود ميهر دو طرف از ا. است) اني آدمیو گاه(راسوها 

 یگران کمک ميپس از د.  سنگ را جابجا کنديی تواند به تنهایابنده نمين مدفون است، و يار سنگي بسیر سنگيز

جهان .  شودیب اش نمينصز يچ چيرا بدون کمک آنان هيم کند، زي اگر مجبور باشد گنج را با آنان تقسیخواهد، حت

 ی و مرغان مگسخوار، ماهیپوري شیبوفالوها و اوکسپکرها، گل ها: ن روابط متقابل استيجانوران سرشار از ا

 متقابل به سبب وجود یکين.  روده شانیسم هايکروارگاني، گاوها و می نظافتچی های گروپر و وراس ماهیها

 یل نزد گونه هاين دلي به ایکين نوع نيا. ردي گیازها شکل مين ني برآوردن ای برايی نامتقارن و توانایازهاين

  . شتر استيان آنها عدم تقارن بيرد که در مي گیناهمسان بهتر شکل م

  

ن معامله يطرف.  سازندین تعامل را ممکن مير در اي هستند که تأخیطينزد انسان ها، سفته و چک و پول وسا

 آن را بر یا حتينده موکول کنند، ين خود را به آي دی توانند ادای بلکه م دهندیل نمي خود را تحویهمزمان کاالها

اما در . قًا معادل پول نداردي دقیزي  جز انسان چیچ جانوري دانم،  هیتا آنجا که من م.   بگذارندیگري دیعهده 

 یش خونخوار ممثًال خفا.  کندیفا ميم ايگران همان نقش پول را به طور مستقي دیتي جانور نقش هویخاطره 
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 یده براي را که نوشی خونیعني( کند ین اش را ادا مي گروه اش قابل اعتماد است و دیک از اعضايآموزد که کدام 

 شوند ی دهد که موجب میح مي را ترجيی ژن هایعيانتخاب طب.  کندیک تقلب ميو کدام )   کندی میک اش قيشر

ش آنچه را که ندارد طلب ي تواند بدهد، بدهد و در ازایچه را مت ها آنيازها و موقعي نامتقارن نیفرد در رابطه 

ت کنند؛ ي شکايی وفایون خود را ادا کنند؛ از بي دهد که دیح مي را ترجی جاندارانیعين انتخاب طبيهمچن. کند

 ی خال رسد، از دادن شانهی ستانند اما نوبت خودشان که می را مجازات کنند که میگر باشند؛ و متقلبانيمراقب همد

  .  کنندیم

  

ک ي دوجانبه، همواره مستلزم یکي نی بازیه ي مسائل نظری برا223داري پایشه تقلب هست، راه حل هايچون هم

" یباز"ن نوع ي ایدار براي پایع از راه حل هاي وسی، دو طبقه ی بازیاضي ریه ينظر.ه متقلبان استي تنبیمؤلفه 

شه کرده ي پید که همگان بدکاري آی به کار فرد میهنگام" باشهمواره  بدکار  "یه يرو.  دارندیها را مجاز م

ک ين که اتخاذ ين معناست که هميبه ا" داريپا("دار است يگر هم هست که آن هم پايک راهکار دياما . باشند

ن يمطابق ا.)  آن راهکار نباشدی براین بهتريگزيگر جاي تجاوز کرد، دینيک جماعت از حد معيان يراهکار در م

 پاسخ بده، اما اگر به تو یکي را با نیکي کردن بده،  و نیکيگران فرصت ني شروع کن، به دیکيبا ن"ار دوم، راهک

نام ) ن خانواده از راهکارهايا اي(ن راهکار ي، ای بازیه يدر اصطالح نظر."  کنی کردند تو هم در مقابل بدیبد

از .   خوانندی م225"ر و قدرشناسيانتقام گ"ا  ي 224"ن به آن دريا" دارد، از جمله آن را راهکار ی گوناگونیها

ن ي، بهترین جماعتيدر چن. ت جامعه قدرشناس باشنديدار است که اکثري پاین راهکار هنگامي، ایلحاظ تکامل

ده يچي پیت هاي اوضاع و احوال، روایدر برخ. د و شرطي قی بیکوکاري  است و نه نی دائمیراهکار، نه بدکار

  .  دهندیجه مي بهتر نته آن درن بيا از راهکار یتر

  

 هم هست یگري دی هستند، اما سازه هایني در جهان دارویکوکاري نی و تعامل دو ستون اصلیشاونديگفتم که خو

. ابدي یت ميعه وجود دارد، شهرت اهمي که زبان و شای بشریژه در جامعه يبه و.  شوندین دو ستون بنا ميکه بر ا

 تواند ی هم میگريد.  یمان شکني  به بخل و رذالت و پیگرياوت شهره باشد، و د تواند به مهر و سخیک فرد مي

 ی ساده یه يمطابق نظر.  کندیه مي رحمانه تنبین که متقلبان را بين شهرت به سخاوت، معروف باشد به ايدر ع

در . رفتار کنند خود ی با شرکاین مالحظاتي چنیه ي جانوران بر پای رود که همه ی دوجانبه انتظار میکوکارين

 یعه عمل ميم که معموًال به صورت شايري گی کسب شهرت به کار میز براي، ما قدرت زبان را نیجوامع انسان

.  ديده باشي خست او را شنیعه ي است شاید؛ کافي را تجربه کرده باشیمًا خست کسيست شما مستقيالزم ن. کند

 توانند ی بقا ارزشمند بدانند، بلکه می را برای قدرشناس توانندیست شناسان نه تنها ميت دارد و زيشهرت اهم

                                                 
223 . stable 
224 . Tit-for-tat 
225 . Retaliator and Reciprocator 
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 یعالوه بر ارائه   226لتي فضیشه هاير در کتاب یدليَمت ر.  ارزش بقا بدانندی را هم دارایبه قدرشناسشهرت 

  ♣.  دارديیواي، در مورد شهرت هم بحث شینيات داروي از اخالقیشرح روشن

  

دگاه ين دي را به ایگري جالب دیده هاي ایلي جانورشناس اسرائیتز زهاو، و آموین ِوِبلن، اقتصاددان نروژيتورست

ده را اثر ُپتالچ ين پديانسان شناسان ا.  باشدیا برتري یرگي چی برایغي تواند تبلیکوکارانه  ميبخشش ن. افزوده اند

 ی شمال غربب در ساحلي سرخپوست رقی قبالیان برخي است که در مینام ُپتالچ برگرفته از رسم.  نماندیم

 مجلل يی هایق بوده که هر کدام مهمانين طريب به ايل رقي قباین رسم، دوئل رؤسايدر ا. کا رواج داشته استيآمر

 یانه  آن قدر ادامه مي انتقامجوی هاین سورچرانيدر موارد حاد ا. ب دهنديخت و پاش ورشکست کننده ترتيبا ر

 نمانده یاع و عقاريگر چندان ضي برنده هم دی که برایود، در حالنکه طرف بازنده  دچار فقر و فاقه شيافته تا اي

 مدرن را جلب کرده ی از ناظران صحنه یاريز نظر بسيش نهاده نيکه وبِلن پ" مصرف جلوه گرانه"مفهوم . بود

دند  توجه بویست شناسان سالها بدان بي دهد که زی ُپتالچ ارائه میده ي از ای تکاملیتي، روایافت زهاويره. است

ق ي به تحقیزهاو.  آلن گرافن آنها را به اثبات رساندیه ي برگرفته از نظریاضي درخشان رینکه او با مدل هايتا ا

 کنند و به ی می زندگی اجتماعی در گروه های این پرندگان کوچک قهويا.  پرداختی عربی سهره هایدرباره 

 هشداردهنده ی از پرندگان کوچک صداهایاريند بسن سهره ها هم مانيا.  پردازندی می به زادآوریطور مشارکت

ن کنش ي چنی استاندارد درباره ینيک پژوهش داروي.  کنندیگر غذا اهدا مين به همدي کنند و همچنید مي تولیا

و ابتدا .  گرددیان پرندگان مي میشاوندي لطف متقابل و روابط خوی، نخست به دنبال رابطه یکوکارانه اي نیها

 بعدًا لطف او را جبران یگري دهند انتظار دارد که آن دیک سهره به همگروه اش غذا مي که ینگاما هي پرسد آیم

رمنتظره ي کامًال غیر زهاويک به لطف کننده است؟ تعبي نزدیکيشاوند ژنتيک خوي لطف یافت کننده يا دريکند؟ 

د که ي گوین ميه اي شبیزيوتمند چ سخای پسندد، پرنده ی می که زهاویبا استفاده از زبان مردمشناسانه ا. است

ن من چقدر برتر يبب"د ي گوینکه ميا اي." مي آی غذا دادن به تو بر مین من چقدر برتر از تو هستم، من از عهده يبب"

ن شدن را به جان بخرم تا ي بدهم، و خطر شکاِر شاهینم و نگهبانين شاخه بنشياز تو هستم که حاضرم بر باالتر

 از آن است که سهره ها ی و همکارانش حاکیمشاهدات زهاو." ن غذا بخورندي زمیال راحت رويرفقا بتوانند با خ

 فرودست بکوشد به یک سهره ي که یو هنگام.  کنندی با هم رقابت می نقش خطرناک نگهبانیفايفعاالنه بر سر ا

 یده ياصل ا.  شودیشنهاد ظاهرًا سخاوتمندانه با خشونت رد مين پيهمگروه فرادست خود غذا تعارف کند، ا

فقط .  رساندی خود را در عمل به اثبات می پردازد سروری که مینه ايغ گر فرادست با هزين است که تبلي ایزهاو

 یب سرورين ترتيد و به ايمت برآي گرانقیغاتي تبلیاي هداینه ي پرداخت هزی تواند از عهدهی میقيک فرادست حقي

                                                 
226 . The Origins of Virtue, Matt Ridley 

 نشان یگري همزی رابطه یعني دوجانبه، یکوکاريک ني نقش شهرت در مورد کالسیبه تازگ. ستيان ني  شهرت منحصر به جهان آدم ♣
 ی با ماه کوچکی نظافتچی هایان ماهي میگري همزی که  انجام گرفته  معلوم شده که در رابطه یش هوشمندانه ايبا آزما. داده شده است

 یابد بر رقباي ی را که کوشاتر ميی های وراس است و نظافت چی نظافت چی بالقوه مراقب رفتار ماهی شان، مشتری بزرگ مشتریها
 نظافت ی دوجانبه یر و همکاري به تصویازدهيامت"، R.Bshary and A.S.Gruntter. نک.  دهدیح مي سهل انگار آن ترجی چینظاف

 .8-975.، صص2006 ژوئن 22، 444چر، ي، ن"  هایدر ماه
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 مانند بذل ینه اي پرهزی های،  متحمل جلوه گریابيت، مثًال در جفت يفق کسب مویافراد برا. خود را به رخ بکشد

  .  شوندیره کننده مي خیا خطرکردن هاير ي چشمگیو بخشش ها

  

. ميگران داريفرد در قبال د"  بودنیاخالق"ا ي، سخاوت یکوکاري نی خوب براینيل دارويپس تاکنون چهار دل

ز جبران يجبران و ن" انتظار" لطف کردن با یعني متقابل است، یرکوکايدوم، ن.  استیکي ژنتیشاوندينخست، خو

 ی و بخشندگی کسب شهرت مهربانینيت داروي شود، مزین موارد منتج ميمورد سوم، که از ا. یافتيلطف در

غ يد اصالت تبليي جلوه گرانه عالوه بر کسب شهرت موجب تأی باشد، بخشندگیو چهارم، اگر حق با زهاو. است

  .  شودیم

  

 یوه ين چهار شي ایستند که همه ي زی میطيان در شراي بشر، آدمیخ زندگيش از تاري پیشتر دوره ي بیدر ط

ن مانند ي کوچ نشيیش از آن در گروه هايا پيستند، ي زیاکان ما در روستاها مين. ار مطلوب بوده اندي بسیکوکارين

شاوندان فرد ي گروه خویشتر اعضايب. دور بوده انده به ي همسایا روستاهايگر گروه ها ي از دیبابون ها، که قدر

 به یکوکاري مجال نیعني -گر گروه ها بوده است ي آنها با دیک تر از رابطه يبوده اند، و رابطه شان با فرد نزد

ار محتمل بوده که آنان در طول يا نه، بسيشاوند او بوده يک فرد خويو چه همگروه . شاوندان فراوان بوده استيخو

ط ين طور شرايهم. ده آل بوده استي متقابل ایکوکاري تکامل نیط براي شرایعني –نند يگر را ببي مرتب همدیزندگ

 یکوکاري به نیکيش ژنتيپس گرا. ده آل بوده استيز ايز سخاوت جلوه گرانه ني و نیکوکاري کسب شهرت نیبرا

د که ي توان دی میبه راحت. رديکل گن شي نخستی فوق  در انسان هایوه يک از چهار شي توانسته توسط هر یم

گر گروه ها ي با دیگانه ترسي کنند و تا سرحد بیکيشان ني توانسته اند به همگروه های ما میخيشاتاريچرا اجداد پ

ستند، يشاوندان مان اطراف ما نيگر خويم و دي کنی می بزرگ زندگیشتر ما در شهرهاياما امروزه که ب.  کنندیبد

 که اصًال ی به کسانیگران، و حتيپس چرا ما هنوز به د. مينيگر هرگز نبيد ديم که شايني بی م رایو هر روزه کسان

  م؟ ي کنی میکي ما ندارند نی به جامعه یتعلق

  

 ژن ها سودمند است ی از آنچه برا227ی  شناختِیآگاه. مير کني را درست تعبیعي انتخاب طبیمهم است که دامنه 

 ی برسد، و حتیستم به سطح شناختي مانده تا در  قرن بید منتظر مي باین آگاهي ا. نبوده استیعيحاصل  انتخاب طب

جاد قواعد ي اما، ایعيکار انتخاب طب.  از دانشمندان متخصص ممکن استیلي قلیز فهم کامل آن تنها برايامروزه ن

 یف، گاهي، بنا به تعریقواعد سرانگشت. ندي افزای سازنده شان را می ژن های بوده که در عمل بخت بقایسرانگشت

 داخل النه ات مراقبت کن، و درون یغويغ جياز موجودات کوچک ج "یک پرنده، قاعده يدر مغز .  کنندیخطا م

 شکاف دار یاي کند، چرا که اشین قاعده کمک مي مولد ایمعموًال به حفظ ژن ها" زي قرمزشان غذا بریشکاف ها

 رود که جوجه ی به خطا مین قاعده هنگاميا.  خود آن پرنده هستندی پرنده معموًال جوجه هایغو در النه يغ جيج

زه يست به سان غريا ممکن نيآ.  کندیجاد مي است که فاخته این همان وضعيا.  وارد النه شودیگري دی پرنده ی

                                                 
227 . congnitive 
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 کيز خطا کند؟ ي ما نیکوکاريش نيزد، گراي ری فاخته می چکاوک که دسترنج اش را به دهان جوجه ی والدانه ی

در " خطا کردن"ادآور شوم که يد فورًا يبا.   به قبول فرزندخوانده استیل آدميک تر، تماي باز هم نزدینمونه 

  . ستي نیزيرآميا تحقي یچ بار اخالقي هی دارد و حاویني داروینجا فقط  و فقط معنايا

  

 ی که آنان در گروه هاینگاماکان ما، هيدر زمان ن: ن استيچن" یمحصول فرع"ا ي" خطا "یده ي من، ایده يبه عق

 کرده است، یزي را برنامه ریکوکاريل به ني در مغز آنان میعيستند، انتخاب طبي زی مانند بابون ها میکوچک

 توانند یک زوج هوشمند مي. جاد کرده استيره را اي و غیگانه ترسي، بی، حس گرسنگیل جنسيهمان طور که م

ن بدانند که زن به خاطر ي است و همچنی شان زادآوریل جنسي میت غائن را بخوانند و بدانند که عليآثار دارو

.  شان فروکش نکندیل جنسين نکته مين حال با دانستن ايح شود و در عي تواند تلقی نمیمصرف قرص ضدباردار

 یل قوين ميا.  آن استی غائیني داروی است و توان آن در روان فرد، مستقل از رانه یل جنسي، میل جنسيم

  .  اش وجود داردیقل از علت غائمست

  

. ز صادق استي کردن، سخاوت، شفقت و ترحم نیکيل به نين نکته در مورد مين است که همي من ایش نهاده يپ

ن يگر ايامروزه د.  کنندیکيک و قدرشناسان بالقوه شان نيشان نزدياکان ما فقط مجال داشته اند که به خوين

 هم یکوکاريل نيچرا که نباشد؟ م.  کردن همچنان پابرجاستیکي نیسرانگشت یت وجود ندارد، اما قاعده يمحدود

شاوندمان نباشد و ي اگر خویحت(زد ي ری  اشک میچاره ايگناه بيم که بيني بی میوقت.  استیل جنسيدرست مثل م

س مخالف  از جنی  فردیم؛ درست همان طور که وقتيم احساس ترحم نکني توانی، نم)نتواند لطف ما را جبران کند

ن ي ایهردو. ميم احساس شهوت نکنيد نتوانيشا) ح نباشديا موقتًا قادر به تلقي اگر کامًال نازا باشد یحت(م يني بیرا م

  . ف و واالي لطيیخطاها:  هستندیني داروی رانه یا خطاي، یموارد کجرو

  

 ی و بخشندگی مانند دلسوزیفيشرف عواطف يا تخفي موجب وهن ینين نگاه دارويد که اياصًال و ابدًا هم تصور نکن

 بروز ی فرهنگ زبانیطه ي که در حی هنگامیل جنسيم. ن نکته صادق استي هم ایل جنسيدر مورد م.  شوندیم

و البته . تيرومئو و ژولا ي جان دون، ی عاشقانه یم شعرهايريگ:  شودین شعرها و درام ها بدل ميابد، به واالتري

دن يبخش.  ز صادق استيشاوندان و قدرشناسان ني در قبال خوی ترحم و بخشندگل بهي مین نکته در مورد خطايهم

 است که فرزندخوانده ینيرداروي اش رخ دهد، همان قدر غی تکاملینه ي که خارج از زمیک بدهکار، هنگامي

  :گرفتن

  

   استی را اصالتیکين

  به سان بارش باران رحمت از بهشت

  ن تشنهيبر فراز زم
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 یليدل.  شودیشتر کجروانه ظاهر ميل بين ميا.  استی آدمی از کنش ها و خواهش هایاريبس ی رانه یل جنسيم

 که انتخاب یوه اين شيبهتر.  اکان ما نباشدي نیره اي عشی زندگیامد کجرويل به بخشش و ترحم هم پيندارد م

 در مغز آنان بوده یسرانگشتن قواعد يد آورد، نهادن اياکان ما پديل ها را در نين مي ای توانسته هر دوی میعيطب

  . ه شان نداشته باشندي اولی به کارکردهای که ربطی هنگامی ما مؤثر اند، حتیآن قواعد هنوز بر زندگ. است

  

رات ي تأثی، بلکه پس گذر از صافیستيني کالوی جبریوه ي هنوز بر ما مؤثراند، البته نه به شین قواعد سرانگشتيا

 از ی مغز بدوِی شهوت جنسیدرست همان طور که قاعده . ني و البته د–نت ها ن، سي آداب و رسوم، قوانیتمدن

آنها -هيعل- مای انتقام کشیده؛ و قواعد بدويانجامت يرومئو و ژول ی عاشقانه ی تمدن گذشته تا به صحنه هایصاف

درآمده است؛ ]  رومئویخانواده [و مونتاگ ها ] تي ژولیخانواده [ان کاپولت ها ي میف نبردهايبه صورت توص

شنامه درآمده که ما ين نماي ایه دهنده ي و تزکیاني پای به صورت صحنه ی و همدلیکوکاريب قواعد نين ترتيبه هم

  .  داردین وا ميرا به تحس

  

  

  

  اتي اخالقیشه هاي ری درباره ی مورد یک بررسي
  

ن ي ما داشته باشد، و از دینيدارو ینه يشي در پی ژرفیشه هاي مان ریل جنسي ما واقعًا مانند می اگر حس اخالق

 را آشکار کند، ی قواعد اخالقی  برخی، جهانشمولیم که پژوهش ذهن آدميم انتظار داشته باشي توانیفراتر رود، م

ان ي، همه جا نزد آدمیني، و صد البته دی و فرهنگيیاي مرزها و موانع جغرافین قواعد فراسويو نشان دهد که ا

عت وجدان يچگونه طب: یاذهان اخالق در کتاب خود به نام یست شناس هاروارديزر، زمارک هاو.  شوندیافت مي

لسوفان ي پرثمر را که در اصل فی فکریش هايک رشته آزماي، 228 کرده استی جهانشمول ما را طراحیاخالق

 را یاخالقلسوفان يدن فيشي اندیوه ين است که شيگر پژوهش هاوزر ايهدف د.  گرفته استیش نهاده اند پياخالق پ

 ما در ی دشواری کنند، تا با بررسی را مطرح می فرضی اخالقی 229ک دوراههيلسوفان اخالق يف. هم نشان دهد

 یوه ي شیريگي که هاوزر عالوه بر پیکار.  ان کندي مان عی را در مورد حس اخالقی به آن، نکاتيیپاسخگو

ش ي و آزمای  به پژوهش آمارینترنتي ایه هان است که او در عمل توسط پرسشنامي کند، ایلسوفان اخالق ميف

 جالب ی مان، نکته یاز نقطه نظر بحث فعل.  کندی را بررسی مردمان واقعی پردازد تا حس اخالقی میروانشناخت

رند، و توافق شان ي گی می واحدیم هاي، تصمی اخالقیپژوهش هاوزر آن است که اغلب مردم در مقابل دوراهه ها

 یزه ي درست مانند غریاگر حس اخالق. ل شان استيق دالي آنها در تدقيی تر از توانایقوم ها ين تصميبر سر ا

 یش هايان گرايخود هاوزر از م.  رودین انتظار نميده شده باشد، جز اي در مغز ما تنیا ترس از بلندي یجنس

                                                 
228 . Moral Minds: How Nature Designed our Universal Sense of Right and Wrong, Marc Hauser 
229 . dilemma  
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ار ي مختلف بسینگ هاات آن در فرهيکه جزئ(ت سخن گفتن عالقه دارد ي جهانشمول نزد انسان ها، به قابلیمغز

 مردم به يی پاسخگویوه يد، شيم ديچنان که خواه).  آن جهانشمول استیساخت دستور-گوناگون است، اما ژرف

 ینيا فقدان باور دي افراد، یني دیل خود، عمدتًا مستقل از باورهايق دالي شان در تدقی، و ناتوانی اخالقیآزمون ها

.  جهانشمول استیک نحو اخالقي ما برگرفته از ی اخالقی هایداور: "هن است کيام کتاب هاوزر ايپ. آنان است

 ی منجر شده که گستره ایافته و به اصوليون ها سال تکامل يلي می از ذهن است که در طیتي، قابلین نحو اخالقيا

درس ي دیورا ، درست مانند زبان،ی نحو اخالقیاصول برسازنده . جاد کرده اندي ممکن را ای اخالقیاز نظام ها

  ." کنندیر مي ما سیآگاه

  

 است که از خط خارج شده و ی شهریک ترامواي که هاوزر به آزمون گذاشته، مورد ی اخالقی دوراهه هاینمونه 

س، يم به اسم دنيريک نفر، گين است که ي توان تصور کرد ای که میداستان ساده ا.  کندید ميجان چند نفر را تهد

اده رو سمت چپ جان پنج نفر را که جلو يت آن به پين تراموا را کنترل کند و با هداير ا از راه دویديبتواند با کل

چون سمت چپ تراموا . ستاده استياده رو  سمت چپ ايک نفر  در پياما متأسفانه . ستاده اند نجات دهديتراموا ا

رند که راه حل اخالقًا يپذ یستاده اما در مقابل آن پنج نفر در خطر مرگ هستند، اغلب مردم ميک نفر ايفقط 

ک نفر، جان پنج ي جان آن یت کند، و به بهايس تراموا را به چپ هداي، آن است که دنیدرست، و چه بسا اجبار

ا دوست ي مثل بتهوون یگر، که مثًال فرد سمت چپ تراموا کسي دیما از احتماالت فرض. گر را نجات دهدينفر د

  .مي کنیس باشد صرف نظر مي دنیميصم

  

 شود اگر بتوان با گذاشتن یچه م. انجامدي بینده اي فزای اخالقی تواند به بغرنج های میش فکرين آزمايل ايفصت

:  بزرگ بر سر راه  تراموا آن را متوقف کرد تا پنج نفر را به کشتن ندهد؟ خوب پاسخ ساده استیک وزنه ي

 چاق باشد که بر یليک مرد خي موجود، یزنه م اگر تنها وياما چه کن. ميد آن وزنه را بگذاريواضح است که با

 تراموا یست آن مرد را جلويبًا همه توافق دارند که درست ني کند؟ تقری پل نشسته و غروب آفتاب را نظاره میرو

ن يرا در ايد، زي نمایس مي دنیز مانند مسئله ين حالت نيدگاه، ايک دياگرچه از . ه شودي بقیم تا سپر باليهل ده

ن دو يان ايم که مي داری قویشتر ما شهودياما  ب.  انجامدیگر ميک نفر به نجات پنج نفر ديا کردن مورد هم فد

  . ميح کنين تفاوت را تصريم ايد نتواني هست، گرچه شایادي بنیمورد تفاوت

  

مار در يپنج ب: ش نهاده استي است که هاوزر پیگري دیادآور دوراهه ي تراموا یپرت کردن مرد چاق جلو

 آن ی توان با اهدایک از آنها را ميک عضو ناقص دارد و هر يرستان در بستر مرگ هستند، و هر کدام شان مايب

 در اتاق ی شود که مرد سالمین جراح متوجه مين حيدر ا.  اهدا وجود نداردی برایچ عضويعضو نجات داد، اما ه

بًا ين مورد تقريدر ا. وند هستندي مناسب پ کنند وی کار می آن پنج عضو بدنش به خوبیانتظار نشسته است و همه 

 یمار از نظر اخالقي او به آن پنج بیوند زدن اعضاين فرد سالم و پيد کشتن ايافت که بگوي توان یچ کس را نميه

  .  استیکار درست
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ا گران ريم تا ديت او فدا کني را بدون کسب رضایگناهيست فرد بيند درست ني گوین مورد هم اغلب مردم ميدر ا

 را بدون کسب ید کسي هرگز نبایک موجود عقالنيح شده است که ين اصل توسط امانوئل کانت تصريا. مينجات ده

 یادي رسد فرق بنیبه نظر م. گران باشدي اگر آن هدف به نفع دی قرار دهد، حتیدن به هدفيت او  ابزار رسيرضا

رد در ي گیر ميس زي که دنیبا مرد) تظار نشسته که در اتاق انیا مردي(ر تراموا يان مورد مرد چاق کنار مسيم

اما .  استیم آشکارا خالف اصل کانتين تصميا. مرد چاق قرار است ابزار توقف تراموا شود. ن نکته باشديهم

 قرار نگرفته ی ابزاری شود مورد استفاده یگر مي نجات جان پنج نفر دیدن تراموا به چپ فدايچي که با پیمرد

ن بوده که در ي سمت چپ است و بخت بد آن مرد فقط ایاده روي قرار گرفته پی ابزاریتفاده آنچه مورد اس. است

 ما ی را مطرح کنند، براینين چني ایزي تمایاما چرا وقت.  سمت چپ تراموا بوده استیاده رويآن زمان در پ

قاعده را تکامل در ما ن يبه نظر هاوزر، ا.  استیک حکم مطلق اخالقين يمتقاعد کننده است؟ به نظر کانت، ا

  . ده استيآفر

  

ز غامض تر ي مربوط به آن نی اخالقیده تر شود، معماهايجي پی فرضیخته ي افسارگسیت تراموايهر چه وضع

ِند در .  کندی ِند و اسکار را طرح می دو نفر به نام هایش پاي پی دوراهه هایگري دیويهاوزر در سنار.  شوندیم

 که ِند دارد یديت کند، کلياده رو هداي توانست تراموا را به پیس که ميبرخالف دن. ستاده استيکنار خط آهن ا

 به نجات ید کمکين مورد زدن کليپس در ا. ت کندي تواند تراموا را به سمت آن پنج نفر هدای است که فقط میطور

 است که در یو طورين سناريت در اياما موقع. ردي گیر مي کند و تراموا در هر حال آنها را زیجان آن پنج نفر نم

 تواند ین است که مين مرد آن قدر سنگي تراموا قرار دارد و ایر انحرافيار چاق در مسيک مرد بسينجا هم يا

 بزند که تراموا را به سمت مرد چاق منحرف کند؟ در ید را طوريد  کلين حالت ِند بايا در ايآ. تراموا را متوقف کند

س ي دنی ِند با دوراهه یان دوراهه ياما فرق م. ن کار را بکنديد ايند که ِند نبايو گیشتر مردم مين مورد هم بيا

ر گرفتن پنج نفر يست تراموا را از زيدن.  کنندی میروينجا هم مردم شهودًا از اصل کانت پيست؟ ظاهرًا در ايچ

آن مرد .  شد230"یب جانبيآس"ک ي، موجب یان چرب و نرم رامسفلدين کارش از بخت بد، به بيبازداشت، و ا

وادار قت آن مرد چاق را ياما ِند در حق.  ابنديگران نجات يس قرار نگرفت تا دي دنی ابزاری، مورد استفاده یقربان

) ده استيشيقًا به موضوع انديکه عم(با کانت ) قيدن دقيشيچه بسا بدون اند(شتر مردم يب.  کندیبه توقف تراموا م

 .  دارندیاوت ماهوت تفين دو موقعيتوافق دارند که ا

  

 یک وزنه ين تفاوت که يه ِند است، با ايت اسکار شبيوضع. ابدي ی اسکار هم بروز میوين تفاوت در سناريهم

 یمعلوم است که اسکار م.  کندیت مي توقف تراموا کفای آن برایني هست که سنگیر انحرافي بزرگ در مسیآهن

ک ينجاست که يه اياما مشکل قض. ت کنديا به سمت آن وزنه هدارد که تراموا ريم بگي تصمیچ مشکليتواند بدون ه

 اصابت کند، مسلمًا او را خواهد ی آهنیو اگر تراموا به وزنه .  زندی قدم می آهنی وزنه یکياده در نزدينفر پ

                                                 
230 . collateral damage 
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 توقف تراموا مورد یمًا براي اسکار مستقیوي سناریاده ين است که پيت اسکار با وضع ِند ايتفاوت وضع. کشت

.  استیب جانبيک آسيس، يت دني رسد، درست مانند وضعی که به او میبيآس: ردي گی قرار نمی ابزاریاستفاده 

د ي کنم که اسکار مجاز است که کلی او، من هم  احساس می از پاسخ دهندگان پرسشنامه هایاريمانند هاوزر و بس

 مورد نظر هاوزر ینکته . ه کنميانم شهودم را توج تویار دشوار مياما بس. ستين کار نيرا بزند اما ِند مجاز به ا

 مان، به یراث تکاملين حال ما به سبب ميستند، با ايده نيشي ما غالبًا اندین است که شهودها و احساسات اخالقيا

  .مي کنیقوت احساس شان م

  

 یه ي مردم قبلی را برای فکرین آزمون هاي، هاوزر و همکارانش ای مردم شناختیک چالش جسورانه يدر خالل 

ان دارد و فاقد ي با غربی است که تماس اندکی مرکزیکاي در آمری منزویله يک قبيکونا .   مطرح کردند231کونا

 قابل فهم مانند یک معادل محلي"  خطی رویتراموا "ی آزمون فکرین پژوهشگران به جايا.  استین رسميد

 ی های همان داوریمردمان کونا هم با اندک اختالف.  برد را مطرح کردندیق حمله مي که به سمت قایليکروکود

  . ان کردندي ما را بیاخالق

  

ا ي پرسد آین است که هاوزر مين کتاب است، ايژه مربوط به موضوع اي از پژوهش هاوزر که به ویبخش

نانه يديخالق بن با ايد که اخالق برگرفته از دي نمایمسّلم م. ان فرق دارديخدايندار با بي مردمان دی اخالقیشهودها

 یسه دوراهه ] 87[نگر يتر سيلسوف اخالق به نام پيک فيهاوزر به همراه . ستين نياما ظاهرًا چن. متفاوت باشد

در هر مورد، از پرسش . سه کردنديان و خداباوران را با هم مقايخداي بی های مطرح کردند و داوری فرضیاخالق

 یم" ممنوع"ا ي" مجاز"، "یاجبار "ی را از لحاظ اخالقیل فرضک عميا يند آيشوندگان خواسته شده بود که بگو

  :ن بودندين سه دوراهه چنيا. ابندي

  

 یک نفر برايرگرفتن ينود درصد شرکت کنندگان گفتند که منحرف کردن تراموا و ز. سي دنیدوراهه  .1

  .گر مجاز استينجات جان پنج نفر د

ست که او را نجات ي نیگريچ کس دين است و ه در حال غرق شدیاچه ايد که در دريني بی را میکودک .2

نود و هفت .  شودین کار شلوارتان پاره مين ايد، اما در حيد آن کودک را نجات دهي توانیشما م. دهد

ح داده ي درصد ظاهرًا شلوار خود را ترج3جالب است که (د کودک رانجات داد يدرصد موافق بودند که با

 ). اند

نود و هفت درصد گفتند که گرفتن جان . ماران، که در باال شرح داده شديوند اعضا به بي پیدوراهه  .3

 . ممنوع استیمار،  از لحاظ اخالقيش به پنج بيوند اعضاي پی که در اتاق انتظار نشسته برایمرد
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 ی هایان باورها و داوري میچ تفاوت مهمي هین بود که از لحاظ آمارينگر اي پژوهش هاوزر و سی اصلیجه ينت

 خواند یگر مي کسان دیليدگاه مورد قبول من و خيجه کامًال با دين نتيا. ان وجود ندارديخداي خداباوران و بیاخالق

  .ستي به خدا نیازيچ ني بودن ه–ا شر ي –ر ي خیکه برا

  

  

  

  م؟يست، چرا خوب باشي نيیاگر خدا
  

 کند ین پرسش را با من مطرح ميندار ايک فرد دي که یهنگام. دي نمایار ناکسانه ميان بسين بيطرح پرسش با ا

 کسب ید که فقط برايي گویا واقعًا ميآ: "رمين به چالش بگي شوم او را چنی، فورًا وسوسه م) دهدیکه مکرر رخ م(

ن تملق يست، ايات نين اخالقيد؟ ايد خوب باشي کوشی و عذاب او میتيا اجتناب از نارضايت و پاداش خدا، يرضا

ر نظر دارد، ي ماند که  از آسمان شما را زی میمي عظیتين امني دوربی جلویخوارک جور پاچه ي است؛ به يیگو

تان را ثبت يشه هاين حرکات و اندي که درون کله تان کار گذاشته شده، و کوچک تریا ضبط صوت استراق سمعي

ت زبون ياد پاداش باشد ، پس به غي کردن ما فقط از ترس عقوبت و به امیکياگر ن"ن يبه قول انشت.  کندیم

چرا که به نظر او اگر .  خواندین نکته را فصل ختام بحث ميار و شر يعلم خکل شرمر هم در کتاب يما." ميهست

و "د ي هستیراخالقي غید که شخصيد، نشان داده اي شویم" ، تجاوز و قتلیمرتکب دزد"اب خدا يد که در غييبگو

 در صورت عدم وجود نظارت ید که حتيريگر، اگر بپذيد یاز سو". مي تر است که به شدت از شما احتراز کنیاول

من .  خوب بودن، وجود خدا الزم استید که براين ادعا را زده ايرآب ايد، قطعًا زي مانی می همچنان آدم خوبیااله

 یژه مؤمناني کردن، وجود خداست، به ویزه شان از خوبينداران فکر کنند که انگي از دیاديشک دارم که تعداد ز

  .  بر گناه بشر هستندی مبتنی باشند که به طور نظام مندیانيعتقد به ادکه م

  

 ما یم اگر باور به خدا ناگهان از جهان رخت بربندد، همگيت فقدان عزت نفس است که فکر کنين نهايبه نظر من ا

 نام یسته ي که شایگري دیزي، و هر چیم بدون مهر، عطوفت، بخشندگي شوی می سنگدلیبدل به بوالهوس ها

 از کتاب برادران کارامازوف از یرا در بخشي داشته است، زین نظري چنیفسکيمشهور است که داستا.  باشدیخوب

  :دي گویوان کارامازوف ميقول ا

  

. ت عشق ورزدي شوند تا فرد به انسانیعت موجب نمين طبيک از قوانيچ يکه ه گفت یبه تلخ] وانيا[

وجود دارد و تاکنون در جهان موجود بوده است، بلکه وجود ست که عشق يعت نين طبيپس به لطف قوان

 یراخالقين غيقًا به سبب همياو افزود که دق. ش استي خويیراي به نامی از باور آدمیعشق سراسر ناش

دن را از ي عشق ورزيیل شود، نه تنها تواناي زايیراي به نامیمان آدميعت است که اگر اين طبيبودن قوان

و به .  رودیان مين پابرجا نگه داشته از ميات را بر زمي هم که حیاتي حیرويآن ن دهد، بلکه یدست م
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و سرانجام، انگار . ی آدم خواری شود، حتیز مجاز مي در کار نباشد، همه چ یات جاودانيحعالوه، اگر 

د  خوی، مثل تو و من که به خدا و جاودانگی هر فردی نبوده، اظهار کرد که براینها کافي ایکه همه 

 ی میبه خودپرست.  شود که مقدم بر آن استین ميعت فورًا بدل به ضد قانون ديم، قانون طبيمان نداريا

ن علت ي باشکوه تری  و حتی، عقالنیت را ذاتي رود که ارتکاب جنایش مي تا آنجا پیانجامد و حت

  ]88. [ سازدی میط بشري شرایوجود

  

ا ما يآ.  مسلکانه استیوان کارامازوف کلبيت به سرشت بشر کمتر از ااده ساده دل باشم که نگاه ام  نسبيد من زيشا

تکارانه باز دارد؟ ي که ما را از رفتار خودخواهانه و جنا–گر ي دی چه خدا و چه ناظر–م ي هستیسيازمند پليواقعًا ن

گر، ي دیاز سو. زي عزینطور، خواننده ي و شما هم هم– ندارم یاز به چنان نظارتيلم باور کنم که نيقًا مايمن عم

س ي را که پلی زمانیرخدادهانکر که يون پي استی توهم زدایم به تجربه ين اعتماد، گوش بسپاريف اي تضعیبرا

 : دهدین شرح ميچن 232ديلوح سپمونترآل اعتصاب کرده بود در کتاب 

 

 ی میگ مشهور به صلح و صفا زندی نوجوان بودم  و در کانادا1960ک ي رومانتی که در دهه یهنگام

 گفتند اگر یدم که مي خندین ام ميمن به استدالل والد. ن داشتميسم باکوني به آنارشیکردم، اعتقاد راسخ

 متعارض ما ی هاینيش بيپ.  شودیده ميز به گند کشين بگذارد، همه چيش را زمي دولت اسلحه هایروز

 مونترآل دست به سيدر آن روز پل.   به آزمون گذاشته شد1969 اکتبر 17در ساعت هشت صبح 

شتر فروشگاه يتا قبل از ظهر ب.  بانک انجام شدین دزدي صبح، نخست11:20تا ساعت . اعتصاب زد

 یه ي گاراژ کرایچند ساعت بعد، رانندگان تاکس. ل کرده بودندي مرکز شهر از ترس غارت تعطیها

رانداز از يک تي. بودندده ي فرودگاه رقابت داشت به آتش کشین را که با آنها بر سر مسافرهايموزيل

 یده شده بود، و پزشکيشورش به چند هتل و رستوران کش.  را کشته بودیس محليک افسر پلي بام یرو

ان آن روز، شش بانک را زده بودند؛ صد مغازه يتا پا.  کرده بودیک دزد را در منزل اش سالخي

ن يتريشه از ويون بار شيم رخ داده بود؛ به قدر چهل کای عمدیغارت شده بود؛ دوازده آتش سوز

د؛ و تا  مسئوالن شهر ارتش را فرا ي مردم خسارت ديیون دارايليمغازه ها شکسته شد؛ و سه م

  . ل کردي مرا زایاسيد سي، عقاین آزمون قاطع تجربيا. دي آرامش ندینخواندند، مونترآل رو

  

ت يت جمعياکثر. ميه نظارت ندار بیازي خوب بودن نی کنم ما براین باشم که فکر مي خوشبیاديد من زيشا

 آنان ی تبهکاری، ترس از خدا جلوینيس زمياب موقت پليپس چرا در غ. مونترآل احتماًال به خدا اعتقاد داشته اند

ا واقعًا باور به خدا ما را يم آينيست که ببي نی خوبیلي خیعيس مونترآل مثال طبيا اعتصاب پليرا نگرفته است؟ آ

از ينن يند ما به دي گویمردم م: "رحمانه گفته استي مسلک باشد که بیِمنِکن کلب. ال. با اچد حقي سازد؟ شایخوب م

  ." ميداراز ينس ين است که ما به پليم، اما در واقع  منظورشان ايدار

                                                 
232 . The Blank Slate, Steven Pinker 
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ا مردمان يم که آي دانستی شد اگر میجالب م.  نزده اندیس دست به تبهکارياب پليمسلمًا همه مردم مونترآل در غ

ن است که ي خام من اینيش بيپ. ا نهي زده اند ین شهر دست به  غارت و خرابکارينان ايديدار مونترآل کمتر از بنيد

 ی خط مقدم جبهه نمی را در سنگرهايیخدايچ بيند که هي گویاغلب با طعنه م. ه صادق استين قضيدرست عکس ا

 را در یار کمتريان بسيخدايب)  کنمی قطعیريجه گيتست که بتوانم ني نیگرچه شواهدم آن قدر قو(به گمان من . ديابي

 –سم ي شود، گرچه اومانی تر شدن انسان می ضرورتًا موجب اخالقيیخدايستم که بي نیمن مدع. ميابي یزندان ها م

ن امر ممکن است آن باشد که يگر ايعلت د.  کندین مي محتمًال چن– است يیخداي که اغلب مالزم بی اخالقینظام

 ی کننده ی خنثی مرتبط باشد که همگیشه ورزيا انديالت باالتر، هوش باالتر ي مانند تحصیا عامل سوم بيیخدايب

شواهد ارتباط . ستي بودن نی مالزم اخالقینداري تواند نشان دهد که دی میقين تحقيچن. تکارانه اندي جنایزه هايانگ

 به ملت ینامه اس در کتاب ي که سام هريی داده ها انجامند، امای نمی  قاطعیريجه گي و اخالق به نتيیخدايان بيم

  .  کند، جالب توجه استیذکر م یحيمس

  

 او اظهار نظر ینداري توان به قطع در مورد دی فرد نمیاسيش سياالت متحده با دانستن گراياگرچه در ا

قرمز شده ان محافظه کار يحي مسیاسيعمدتًا به خاطر نفوذ س]  خواهیجمهور[ قرمزیالت هايکرد، اما ا

م  ي توانستی وجود داشت، می و سالمت اجتماعیحي مسیان محافظه کاري می قویاگر رابطه ا. اند

 نرخ ی که کمتریست و پنج شهرياز ب. ستين نياما چن. ميابياالت قرمز بين سالمت را در ايعالئم ا

الت يصدشان در ا در38واقع شده اند، و ] دموکرات [یاالت  آبي درصدشان در ا62ت را دارند، يجنا

 76کا هستند،  ي آمرین شهرهاي که خطرناک تریست و پنج شهرياز ب].  خواهیجمهور[قرمز 

 که یدر واقع، سه شهر از پنج شهر. یاالت آبي درصد در ا24االت قرمز هستند، و يدرصدشان در ا

 که یالتي ادوازده. زگار تگزاس واقع شده انديالت پرهيکا هستند در اي آمرین شهرهايخطرناک تر

ن نرخ يشتري که بیالتيست و پنج ايالت از بيست و چهار ايب.  را دارند قرمز هستندین نرخ دزديشتريب

الت قرمز ين نرخ قتل را دارند، هفده ايشتري که بیالتيست و دو اياز ب.  را دارند قرمز هستندیدزد

  ∗.هستند

  

َدن ِدِنت، در کتاب .  انجامدی می و تبهکارینداريان دي می آمارین همبستگيد ايياحتماًال پژوهش نظام مند به تأ

  :دي گویه مي و به کنایس، به طور کليم به کتاب هري مستقیبدون اشاره  233ابطال سحر

  

شتر يق بي را به تحقینيد که مؤسسات دي آینداران گران ميج چنان بر دين نتايست که ايالزم به ذکر ن

اگر م که ييم به ضرس قاطع بگوي توانیم...  وا داشته است] ینداري ودی تبهکاریرابطه [ رّد یبرا

                                                 
 رنگ حزب محافظه کار است و یا است که در آن آبيتانيکا درست برعکس برير احزاب در آمی قراردادید که رنگ هاي توجه دار ∗

 . استیاسيادآور چپ سيا، رنگ يگر نقاط دنيقرمز، مانند د
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 وجود داشت، آن رابطه تا به ینيا اعتقاد ديش، کنش ي و گرایان رفتار اخالقي می مهمیجابي ایرابطه 

 یآنان وقت. (شان هستندي مدعاهاید علميي مشتاق تأینين همه مؤسسات ديحال کشف شده بود، چرا که ا

 یهر ماه که م.)  شوندیق مياب علم شايقت يار به قدرت حقيد بسي آیان مي به مد معتقدات شانيي تأیپا

  .ابدي ی شود، ظن عدم وجود آن قوت می  کشف نمین رابطه ايگذرد و چن

  

 است که به محض ی تر از اخالقیقيس هم پابرجا بماند حقياب پلي که در غیاغلب مردم عاقل قبول دارند که اخالق

 و ین ها واقعين دوربي رخت بر بندد؛ حال چه مرکز کنترل ای نظارتین هايموش شدن دوربا خايس و ياعتصاب پل

 نباشد، يیاگر خدا"ن پرسش را که يد منصفانه نباشد که اياما شا.  و در آسمانیس باشد و چه مجازي پلیدر اداره 

ر ي تواند تعبی میک متفکر مذهبي ♦مير کني مسلکانه تعبین کلبيچن" م؟يم و  خوب باشيد به  خود زحمت بدهيچرا با

اگر به خدا اعتقاد نداشته : "دين بگوي چنیاليک متکلم خين پرسش ارائه دهد و در قالب ي از ایل تري اصیاخالق

 ید که شخص خوبيت بخواهي اگر با کمال حسن نیحت.  دي باشیچ ارزش مطلق اخالقيد معتقد به هي توانید، نميباش

 تواند ین ميت فقط دي بد؟ در نهای خوب است و چه کارید که چه کاريريم بگيد تصمي توانید، چگونه ميباش

ن يي به هر جهت تعین استانداردها را باريد خودتان اين مجبوريبدون د. ن کنديي را تعی و بدی خوبیاستانداردها

قط موضوع ذوق و اگر اخالق ف.  شودی میپس اخالق دلبخواه. ک کتاب قواعد خواهد بودي فاقد ین اخالقيچن. ديکن

 است، و همه ی اخالقی نژادپرستانه اش فردی توانست ادعا کند که با استانداردهایتلر هم مي بود، هی فردیقه يسل

نان، يدرست برعکس ا.  اخالق خود بزنندی مختلف دست به انتخاب شخصی توانند با نگرش هایان هم ميخداي بی

کسان يشه و همه جا ي دارد، که همی مطلقی شوند که شّر، معنای توانند مدعیان و مسلمانان، ميهوديان، يحيمس

  . "تلر مطلقًا شر بوده استياست، و مطابق آن ه

  

 شد ، بلکه یم، وجود خدا محتمل تر نميازمند وجود خدا هستي بودن نی اخالقی بود که ما برای اگر درست میحت

متکلم .  ستي مان نین موضوع بحث فعلي اما ا). کنندین تفاوت را درک نمي ها ایليخ( شد یفقط مطلوب تر م

 او  آن است که یبلکه مدعا.  کردن استیکي نیزه ي کند که خدا تنها انگی ندارد بر نکته پافشاریازي من نیاليخ

 ینکه چه کاري ای درباره یريم گيتصم ی برایچ استانداردي کردن هر چه که باشد، بدون خدا هیکي نیزه يانگ

ف خود عمل يم، و مطابق تعريف کنيل خود تعري را بنا به میم خوبي توانیک از ما ميهر . ردخوب است وجود ندا

 شود اما از ین منسوب ميکه اغلب به د" يی طالیقاعده "م يريبرخالف گ(ن ي بر دی مبتنیاصول اخالق. ميکن

د وقت خود را يبد بد، و ما نباخوب خوب است و .  هستنديیغالبًا توأم با مطلق گرا)  تراودیز ميگر ني دیشه هاياند

 شود ی می ما مدعیاليمتکلم خ.  متحمل رنج شودید کسيم که چرا بايم، و مثًال بپرسي هدر دهیبر سر مسائل جزئ

  . ست فراهم کندي چی و بدینکه خوبي در مورد ایريم گي تصمی برايی تواند مبناین ميکه فقط د

  

                                                                                                                                                  
233 . Breaking the Spell, Daniel Dennet 

 دهد ی که به ما هشدار می درونيیصدا:  کندیف مين تعريِمنِکن است که وجدان را چن.ال.، باز هم سخن اچی مسلکین کلبي مثال بارز ا ♦
 .  مراقب مان استیکس
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گرچه خود .  استنتاج کنندینيردي را از منابع غیصول مطلق اخالقده اند ايژه کانت، کوشيلسوفان، به وي فیبرخ

 ی مبتنیفه ي وظیه يد اخالق را برپاي ، اما کوش♣ بودین ميد چنير باي بود، و در آن زمانه ناگزینداريکانت آدم د

 ی اصلیه يبر پا" کند که ی مشهور او به ما سفارش م234یحکم مقوله ا. فه در قبال خدايفه بنا کند، نه وظيبر وظ

 به يین اصل در مورد دروغ گويا."  جهانشمول شودی که آن اصل، قاعده ای همزمان بخواهیعمل کن که بتوان

 يید که در آن مردم اصل را بر دروغ گفتن بگذارند، چنان که دروغگوي را تصور کنیجهان.  کارساز استیخوب

بنا به .  دهدی خود را از دست میر معناگي ديی، دروغگوین جهانيدر چن.  محسوب شودی خوب و اخالقیامر

 است که یزي چیم که اصل اخالقيرياگر بپذ.  هم وجود داردیقتيم حقيازمند آن است که فرض کنيف، دروغ نيتعر

 محسوب کرد، چرا که ی اخالقی را اصليی توان دروغگویگر نمي دین جهاني کنند، در چنیرويد از آن پيهمگان با

 تر، فرد یدر حالت کّل. ، ذاتًا نااستوار استی به عنوان اصل زندگيیپس دروغگو. ه است شدین اصل از معنا تهيا

 ی به کار بندد، اما نمیز به طور فرديگران را نير ديات خي انگل وار از نیا سوءاستفاده ي، ی تواند خودخواهیم

نند، چرا که در آن يبرگز خود ی انگل وار را به عنوان اصل اخالقیتواند آرزو کند که همگان سوءاستفاده 

  . ماند که بتوان انگل او شدی نمیزبانيگر ميصورت، د

  

ن حکم را به کل يست بتوان اياما معلوم ن. ز کارساز استيگر ني موارد دی و برخيی در مورد راستگویحکم کانت

رد که اصول مطلق يذ را بپیالي متکلم خین مدعاي شود ای، آدم وسوسه میگذشته از حکم کانت.  دادیات تسّرياخالق

م ي خود او رها کنیمار العالج را بنا بر تقاضايک بيا همواره خطاست که يآ. ن هستندي معموًال برگرفته از دیاخالق

 یم؟ برخي را بکشینيا همواره خطاست که جنيم؟ آي کنیا همواره خطاست که با همجنس خود عشق ورزيرد؟ آيتا بم

ن کارها همواره خطا ي مطلق شان ای اخالقی دهند، چرا که بنا به ارزش هاین پرسش ها پاسخ مثبت مي ایبه همه 

هر کس را که با نظرات شان مخالف باشد مستحق . ستندين اصول ني بحث و استدالل بر سر ایرايآنان پذ. هستند

 پزشکان ی از جمله بعضیبرخ) ديم ديچنان که در فصل بعد خواه(البته .  دانندی کلمه، می مجازیمرگ، به معنا

 ی مورد نظرشان روا می کنندگان از اصول اخالقی تخطین حکم مرگ را واقعًا براي هم هستند که ايیکايآمر

  . مطلق هستندیم که اصول اخالقيست فرض کنياما خوشبختانه الزم ن. دانند

  

ند ي رابرت هیوايان شيبه ب.  استیدن به خوب و بد اخالقيشي هستند که تخصص شان در اندیلسوفان اخالق کسانيف

د خردپسند يستند، اما باين حال که ضرورتًا حاصل خرد ني، در عی اخالقینگرش ها"لسوفان توافق دارند که ين فيا

 معاصر ی کرده اند، اما در عرصه یم بندي تقسیار گوناگوني بسیوه هايلسوفان اخالق را به شيف] 89."[باشند

 237یانيده گراياز جمله فا (236"انيامدگرايپ"و ) مانند کانت (235"اسانا شنيبا "یعمدتًا آنها را به دو گروه همده 

                                                 
 یني احتجاج کرده که گرچه کانت از عرف دA.C.Grayling به نام یلسوف معتبرياما ف.  کانت استیدگاه هاير استاندارد از دين تعبي ا ♣

 ).2006آگوست -یست، جواليو اوماني نیمجله (خدا بود ي کرد اما در واقع بی میرويزمانه اش پ
234 . categorical imperative 
235 . deontologists 
236 . consequentialists  
237 . utilitarians 
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ن باور که ي بر ای است متکیزيال انگي نام خیاشناسيبا.  کرده اندیم بنديتقس) 1832-1748 بنتام یمانند جرم

ن يا. ف استي علم شناخت وظای به معنایاشناسيق کلمه، باي دقیبه معنا.  از قواعد استیرويات مستلزم پياخالق

 يی کامًال معادل مطلق گرایاشناسيبا. گرفته شده است"  استیستنيآنچه با "ی به معنایوناني یشه يواژه از ر

ن دو يز ايق تماي به تدقیازين است،  ني دین کتاب، که درباره ي اغلب مقاصد ما در ایست، اما براي نیاخالق

م تا ي نداریازيچ ني هیا بد دانستن امري خوب یو براان، خوب و بد مطلق هستند يبه باور مطلق گرا. مينگرش ندار

ه يد برپاي بودن کنش ها را بایان اما، عملگراتر هستند و معتقداند که اخالقيامدگرايپ. مي آن امر رجوع کنیامدهايپ

مز ي،ج بنتام ی همواره با نام هايیده گرايفا.  استيیده گراي، فايیامدگرايت از پيک رواي. دي آنها فهمیامدهاي پی

 را يیده گراياغلب فا. ن شده استيعج) 1873-1806(ل ي جان استوارت میعنيل يو پسر م) 1836-1773(ل يم

اد ين کسان، بنيشتري بی براین شادکاميشتريب: "  کنند که گفتهیز بنتام خالصه ميدر شعار سوءتفاهم برانگ

  ". استیات و قانون گزارياخالق

  

 يی از مطلق گرایني دیار دشوار بتوان بدون مبناين حال، بسيبا ا. ستندين ني ها منتج از ديی مطلق گرایهمه 

ژه در زمان جنگ، ي، به ویهن پرستين سراغ دارم مي دی که من برایبين مورد، تنها رقيدر ا.  دفاع کردیاخالق

 دهند که همه ی ملي را تشکیريم شکست ناپذيهن تيخدا و م"، يیاير اسپانيلمساز شهيس بونوئل، فيبه قول لوئ. است

 یهن پرستي از حس می به بهره برداریار متکي بسیريسربازگ."  شکندی را میزي سرکوب و خونری رکورد های

 یده بودند مي که لباس رزم نپوشی به مردان جوانیدي سفی اول، زنان پرهایدر زمان جنگ جهان. ان استيقربان

  :ن منظور کهيدادند به ا

  

د و به خاطر پادشاه و يبرو. ديد برويم باي کنیم، اما فکر ميا از دست بدهم شما ري خواهیاوه، ما نم

  .دياز دارند نبرد کنيار به شما نيکشورتان که بس

  

ک ي یهن پرستي را که ساکن کشور دشمن بودند، خوار شمردند، چرا که می آنانیمردم، معترضان به جنگ را، حت

جانم "د ي گوی باشد که میک سرباز حرفه ايلق گراتر از شعار فرد دشوار بتواند مط.  شدیلت مطلق شمرده ميفض

استمداران کشورش ي را که سی دارد تا هر کسین شعار فرد را وا ميرا اي، ز"هنم، چه خوب باشد چه بدي میفدا

ن ياما هم.  جنگ دهدی به درستی موارد رأیامدگرا هم ممکن است در برخينگرش پ. دشمن بخوانند به قتل برساند

ن يدر ا.  شودی وارد عمل مینيت دي مطلق گرا با همان شدت و حّدت عصبیهن پرستيجنگ شروع شد، مکه 

 حکم ی و حتيیح دهد ممکن است با دادگاه صحرايامدگرا را به دستور مافوق ترجيات پي که اخالقیط، سربازيشرا

  . اعدام مواجه شود

  

ات ي بود که مطابق آن، بدون خدا اخالقی اخالقیض فریک مدعاي اخالق ی فلسفه ین بحث درباره ي پرش ایسکو

هن پرستانه، در يت مياشناس، و گذشته از عصبيلسوفان بايگر فيگذشته از کانت و د.  شوندی می و دلبخواهینسب
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 ی اش میخي وثوق تاری ورایته ايک جور کتاب مقدس است، که اتوري ی اخالقيیاغلب موارد منشاء مطلق گرا

متون )  اغلب مشکوک (یخي تاری در مورد منشاءهایدين ترديوان متون مقدس کوچک ترريدر واقع، پ. ابدي

ات خود از متون مقدس ي اخذ اخالقی که مدعیفصل بعد نشان خواهد داد که مردم.  دهندیمقدس شان به خود راه نم

  .  نهندین متون نمي به ایهستند در عمل وقع
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  7فصل 
  

   دگرشوندهی اخالقستيتگايزا
  

  ن هزار هزاري کشد و دیاست صد صد ميس
  

  ین اوکازيس
  

ن متون است، يم اي مستقی آموزه هایکي.  قرار دادی اخالق و قواعد زندگی توان متون مقدس را مبنایوه ميبه دو ش

.  استیريشق گ دوم ، سرمیوه يش.  کا بوده استي در قصبات آمری حاّدیمثًال ده فرمان، که موضوع مجادله ها

شانه يوه ها اگر سخت کين شي ایهر دو. ردي گی، الگو قرار میر امروزي به تعبیگريت مقدس ديا شخصي خدا یعني

 ، یرمذهبي باشد و چه غی، چه مذهبی انجامند که نزد هر آدم مدرن متمدنی می اخالقيی گرفته شوند به نظام هایپ

  . ان مؤدبانه، زننده انديبه ب

  

ب يب و غريستند، بلکه صرفًا عجيرانه ني شریافته ايل به نحو سازمان يشتر مطالب انجياد که بد انصاف ديبا

 یمتون.  متون ناهمخوان انتظار داشتی شده و حاویک ُجنگ سرهم بندي توان از یهستند، درست همانطور که م

 یگر را مي خودشان همدشتريم شان و نه بي شناسیکه توسط صدها مؤلف، مصحح و مستنسخ ناشناس، که نه ما م

] 90. [افته اندي" بهبود "یچانده شده اند و به شکل امروزيح، ترجمه و پيب، تصحيشناخته اند در خالل ُنه قرن ترک

بان ين مصحف عجياما شوربختانه مؤمنان سلحشور هم.  شودیل کاسته مي  از غرابت انجین نکته قدريبا توجه به ا

 ی که می اسپانج، کسانیبه قول اسقف جان شبل.  شمارندی میات زندگياخالقزال قواعد و يبان را منبع اليغر

اسقف . ده انديا خوانده اند و نفهميا آن را نخوانده اند، يل بنا کنند ي انجیه يات خود را کامًال بر پايخواهند اخالق

ود اسقف اسپانج نمونه در ضمن، خ. ن نکته انگشت نهاده استي بر ای به درست،238ليگناهان اناجاسپانج در کتاب 

 که خود را ی کسانی قاطبه یشرفته است که برايشان چنان پي که باورهایبرالي لی است از اسقف هايیکوي نی

نبورو ي عنوان اسقف ادی، که به تازگیچارد هالووي او، ريیايتاني بریهمتا. ستي خوانند قابل درک نی میحيمس

 یکي با او داشتم که ینبورو بحثيمن در اد. خوانده است" دهافت شوني بازیحيمس"ک ي خود را یگرفته ، حت

  ]91. [ بود که تاکنون داشته اميین گفتگوهاين و الهام بخش تريراتريازگ

  

  .] پرداخت، ترجمه نشدید ميق و عهد جديل عهد عتي کتاب ، که عمدتًا به مشکالت اناجیدو بخش بعد[
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  ی اخالقستيتگايزا
  

 اگر یم، حتي کنی کتب مقدس بنا نمیه يات خود را بر پاي نکته آغاز کردم که ما، اخالقنين فصل را با شرح ايا

 یزي خوب است و چه چیزيم که چه چيري گیم ميپس چگونه تصم. مين امر باشيق به ايار شايم و بسي باشیمذهب

ن يا: ميم توافق داري شماری که خوب و بد میم، در مورد امورين پرسش پاسخ دهينکه چگونه به ايبد؟ فارغ از ا

ن ي آن مؤمن ترین ندارد و دامنه ي به دیچ ربطي است اما هی همگانیرکننده اي به طرز غافلگیاتفاق نظر اخالق

اگر از امثال . شندياندين است و چه نيات شان برگرفته از ديکه اخالقشند يانديبرد، چه ي گینداران را هم در بر ميد

 بر سر اصول ی گسترده ای مردم توافق اخالقیم، باقي شان را  بگذريیکاي آمریحي مسی و همتاهایطالبان افغان

 یم حتيانت از آن معتقدايان و صي بیم؛ به آزادي شوی نمیرضروريجاد رنج غيت ما باعث اياکثر.  دارندیاخالق

 با یم؛ زناي کشینمم؛ آدم ي کنیم؛ تقلب نمي پردازیمان را ميات هايم ؛ مالينده موافق نباشي که با نظر گویهنگام

کو را در کتاب ين اصول ني از ایبرخ. م با خودمان بکنندي خواهیم که نمي کنی نمیگران کاريم؛ با دي کنیمحارم نم

ن کتب يد و البته اي آی را خوش نمیسته ايچ آدم شاي مدفون شده اند که هیان مطالبيم اما در ميابي یز مي مقدس نیها

  . ز اصول خوب از اصول بدشان ندارنديي تمی برایچ قاعده ايمقدس ه

  

ن راه ي در ایافراد و مؤسسات گوناگون. است" نيده فرمان نو"ک ي یان اخالق مورد توافق ما، ارائه يک راه بي

شان يده اند، و حاصل تالش هاي رسیج مشابهين است که اغلب آنها به نتايت ايان اهمي شاینکته . ده انديکوش

 آورم که اتفاقًا ی را میامروز" نيده فرمان نو"ک نمونه  ينجا يدر ا. سته اندي زیدر آن م بوده که یانگردورانينما

  ].103. [افته اميان يخداي بیک تارنمايدر 

  

 . با تو بکنندی خواهی نکن که نمیگران کاريبا د •

 .ی وارد نکنی به کسیبيچ گاه آسيبکوش تا ه •

 .شق، صداقت، وفا و احترام رفتار کنگر انسان ها، موجودات زنده، و کل جهان با عيبا د •

 را که به یغ نورز، اما همواره آماده باش تا فرد بدکاري عدالت دری چشم نپوش و از اجرایاز تبهکار •

 .یمان است ببخشي خود اذعان کرده و صادقانه پشیبد

 .ري گی پی و شگفتی ات را با حس شادیزندگ •

 .یاموزي بی تازه ایزهايهمواره بکوش چ •

ن يزتري عزیات بازآزما، و آماده باش تا حتي خود را با واقعیرا بسنج؛ همواره باورهاز يهمه چ •

 .ی خوانند کنار نهیت نميت را هم که با واقعيباورها

گران حق بده تا ي جستن از مخالفان ات نباش؛ همواره به دیا دوريهرگز به دنبال سانسور کردن خود  •

 .مخالف تو باشند

                                                                                                                                                  
238 . The Sins of Scripture, Bishop John Shebly Spong 



 

www.secularismforiran.com 

192

 کوکورانه یرويگران تو را به پين؛ نگذار دي خود برگزی خرد و تجربه ی بر مبناد خود را مستقًال ويعقا •

 .بکشانند

 .ريز را به پرسش بگيهمه چ •

  

س ساده است يک وبالگ نوياثر . ستي اخالق نیا معلم حرفه ايامبر يا پير فرزانه يک پي کوچک، اثر ین راهنمايا

ن يا. ابدي ی میلي مناسب تر از ده فرمان انجی امروزیدگ زنی کند که برای را گردآوریکه تالش کرده تا اصول

ه يافتم، و عمدًا از بقي ینترنتي ای در موتور جستجو239"نيده فرمان نو "ی بود که من با جستجوین فهرستينخست

ل ارائه ين قبي از ای تواند فهرستی می امروزیسته ي و شاین است که هر آدم عادياصل مطلب ا. صرف نظر کردم

 از اصول یکيلسوف، يد در فهرست جان رالز فيشا.  نخواهند داشتیکسانيقًا ي دقیبته همگان فهرست هاال. دهد

." ن آنييا در پاي ی سلسله مراتب هستی در باالی دانیقواعد خود را چنان طرح کن که انگار نم: "  شد کهین ميا

 شود و سهم یم مين همگان تقسيغذا بموهاست که در آن ي اسکی، نظام اجتماعی از اعمال اصل راولزینمونه ا

  .  کندیم مي رسد که غذا را تقسی میآخر به کس

  

 هم يی کوشم جاینم اما مي گزی باال را برمی از فرمان هاین مطرح کنم، برخيک ده فرمان نوياگر من بخواهم 

  :دا کنمين فرمان ها پي ایبرا

  

گران هم در خلوت يو بگذار د) ینرسانب يچ کس آسي که به هیتا حد( خود لذت ببر ی جنسیاز زندگ •

 . نداردیگران به تو ربطي دیزندگ. خود از هرچه دوست دارند لذت ببرند

 .ض قائل نشويگونه، تبع) تا حد امکان(ت، نژاد و ي جنسیه يبر پا •

شند، شواهد را ياندياموز که چگونه خودشان بيبه آنان ب.  نکنی خاصیدتيت را معتقد به نظام عقيبچه ها •

 . کنند، و با تو مخالفت کنندیابيارز

 . بزرگ تر از عمر خود بنگریاس زمانينده را با مقيآ •

  

رات ييل تاکنون تغينجاست که بشر از دوران اناجينکته در ا. ديت ها نباشي در اولی جزئین تفاوت هاياما نگران ا

 ی شد، در کشورهای می تلقید بعد از آن  تا قرن نوزدهم عایل و بسي که در انجیبرده دار.  کرده استیشگرف

رفته ي مقام قضاوت را پذی تصدی زنان و حق آنان براین حق رأي ملل متدیامروزه همه .  شده استیمتمدن ملغ

 یش امروزيامروزه  در جوامع آزاداند. ت شناخته شده نبودين حق به رسمي ا1920 ی  که تا دهه یاند، درحال

 ِملک مردان یليزنان مانند دوران انج)  شودی نمینند عربستان سعود مايی که مسلمًا شامل کشورهایمقوله ا(

 قرار یب قانوني مورد تعقیم را به جرم کودک آزاري تواند ابراهی مدرن میهر نظام حقوق.  شوندیمحسوب نم

 یم م اول متهیل را اجرا کند، قانون مدرن او را به قتل درجه ي کردن اسماعی قربانیو اگر او نقشه اش برا. دهد
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 یچه مذهب.  شدی از امر خدا محسوب میروي کامًال مستحسن و پین فرزندکشيم، ايزمان ابراهرسوم اما طبق . کند

ر و سبب آن يين تغيسرشت ا. ر کرده استيي ما نسبت به خوب و بد اساسًا تغیم، نگرش همگيم و چه نباشيباش

  ست؟يچ

  

 یر مييان تغيز وجود دارد  که با گذر سالي و رازآمیموم توافق نظر عیک نوعي ی و در هر دورانیدرهر جامعه ا

گفتم . ميبخوان)  روح زمانهیبه معنا (240ستيتگاي اش زاین مفهوم را به  نام آلمانيست اگر ايفضل فروشانه ن. کند

د ي جدیرت آورين رفورم به طرز حيرفته شده است، اما ايک کامًال پذي زنان اکنون در جهان دموکراتیکه حق رأ

  : کنمی به زنان را ذکر می حق رأی اعطایخ هاين تاري از اولینجا برخيدر ا. تاس

  

  1893    وزلندين

  1902   اياسترال

  1906    فنالند

  1913    نروژ

  1920  االت متحدهيا

  1928    ايتانيبر

  1945    فرانسه

  1946    کيبلژ

  1971   سيسوئ

    2006    تيکو

  

 ینمونه .  دهدیست را به دست ميتگاير زايي تغی سمت و سو ازيیستم، شماي قرن بیخ ها در طين تاري ایپراکندگ

 ها يیايتاني بریبًا همه يستم، تقري قرن بیدر ابتدا. ر نگرش ما به موضوع نژاد استييست، تغيتگاير زاييگر تغيد

 دپوستان باور داشتندياغلب سف.  نژادپرست بودندی امروزیبا استانداردها) گر کشورهاي از مردمان دیاريو بس(

 ها، ی ها نداشتند، مانند هنديیقاي با آفریچ ارتباطي که هيیز گروه هاي ها و نيیقاي آفریاعم از همه (اهان يکه س

ان با ييک که اروپايتميد پوستان هستند، به جز حس ريع جهات پست تر از سفياز جم)  های ها و مالنزيیاياسترال

 یکيدر .  بودی، بولداگ درومونِد ُفُکل1920 ی در دهه یروزمزباند اميمعادل ج. ده بودندي به آنان بخشیبزرگمنش

 ینام م"  کثافت هایه ي ها، و بقیجهودها، خارج"، دروموند از اهي سیخالفکارها دروموند به نام یاز رمان ها

س ياهپوست رئيشخدمت سي خود را به شکل پدرو، پیرکيدروموند با ززن نمونه، در نقطه اوج رمان . برد

همان دروموند " پدرو"ن راز به خواننده و تبهکار، که يک ايان دراماتي بیسنده براينو.  آوردیر متبهکارها د

                                                                                                                                                  
239 . New Ten Commandments 
240 . zeitgeist 
 



 

www.secularismforiran.com 

194

 تو، که یدشمن اصل. من دروموند ام. ديد من پدرو هستم؟ کور خوانده اي کنیفکر م: "دي توانست بگوی، م"است

 ی قالبیشيهر ر: " گذاردیروموند م را در دهان دیگري دیسنده  جمله ياما در عوض نو". اه کرده اميخودم را س

 کار یه جايپس گمانم  .  دهیاه هم بو نمين سيستن جانم، و اي نیش ها قالبين ريا.  دهی بو میاهيست، اما هر سين

تا آن ) درست(خ نگارش آن، و ي سه دهه پس از تاریعني خواندم، 1950 ین کتاب را در دهه يمن ا."  لنگهیم

.  آن نشودین متن را بخواند و متوجه بار نژادپرستانه يجان داستان اي غرق درهیرزمان هنوز ممکن بود که پس

  . ستي قابل تصور نیزين چيامروزه، چن

  

 ی او با زمانه یاما زمانه . شرو بودي پیبرالين و لي روشبی زمانه اش آدمی با استانداردهای هاکسلیتوماس هانر

  :ن نوشتي  چن1871او در سال . ر داشتيما توف

  

دپوستان برابر ي با سفیاهپوست معموليک سيقت امور مطلع باشد باور ندارد که ي که از حقیچ آدم عاقليه

 توان باورکرد ین مطلب صادق باشد، اصًال نمياگر ا. دها سرآمدتر باشدينکه از سفيباشد، تا چه رسد به ا

ان باشد نه آرواره يشه ها در ميک رقابت برابر و منصفانه، که رقابت اندياه ستبر آرواره در يک سيکه 

گاه در سلسله ين جايع تريرف. ره شوديآرواره تر خود چ-مغزتر و کوچک-ب بزرگيها، بتواند بر رق

  ]104. [ستي ما نی سبزه رویمراتب تمدن مسلمًا متعلق به عموزاده ها

  

 یان داورينيشي پ اظهاراتی درباره ی امروزی مالک هایه يک مورخ خوب بر پاين نکته معروف است که يا

 اش امروزه در نظر ی نژادیدگاه هاين حال ديشرو دوران خود بود، با اي پینکلن هم مانند هاکسليآبراهام ل.  کندینم

  :ن گفتهي با استفن داگالس چنی در بحث1858او در سال . دي نمای میما نژادپرستانه و عقب مانده ا

  

اه هستم؛ من نه خواهان يد و سي سفی نژادهایاسي سیرمن هرگز نگفته ام و نخواهم گفت که مدافع براب

 ی کسب مقام هایت آنان براياهان هستم؛ نه خواهان احراز صالحي و قضاوت به سی حق رأیاعطا

د به نظر من تا ياه و سفيان سي میکيزيدپوستان؛ به عالوه، تفاوت في و نه مدافع ازدواج آنان با سفیکشور

و از آنجا که .  کنندی برابر زندگیاسي و سیط اجتماعياد بتوانند در شران دو نژي شود که ایابد مانع م

 ید رابطه ي کنند، بای مین حال در کنار هم زندگين دو نژاد ناممکن است، و در عيان اي برابر میزندگ

د به ي بایت فرداستيان شان برقرار باشد، و من هم مثل همگان قبول دارم که موقعي می و فرودستیفرادست

  ]105. [دپوستان اعطا شوديسف

  

ن ي شدند که از ای مین کسانيل کرده بودند، نخستي ما متولد شده و تحصینکلن در زمانه ي و لیاگر هاکسل

ن سبب از آنها نقل قول کردم تا نشان دهم يمن تنها به ا.  جستندی میزاري و لحن متفرعنانه بيیايکتورياحساسات و

ا يبرال زمانه اش بود، و ين متفکر لي که بزرگ تری چون هاکسلیاگر کسان. د رویش مي به پستيتگاي زاکه چگونه
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ا يکتوري ویدوره  یعامک آدم يد که ي بزنند، تصور کنيین حرف هاينکلن که بردگان را آزاد کرد، توانسته اند چنيل

گر يفرسون و دنگتن، جيم که واشيني بی میم به خوبياگر به  قرن هجدهم هم برگرد. ده استيشي اندیچگونه م

 ما اصًال ی رود، چنان پرشتاب، که گاهیش مي به پستيتگايزا.  خود برده دار بوده اندیمردان عصر روشنگر

  .  استی واقعیده يک پدير، يين تغيم که خود اي کنیم و فراموش مي شویمتوجه نم

  

دند، و ي رسیتانيه ساحل مورن بار بي که ملوانان نخستیهنگام. ست فراوان انديتگاير زاييگر تغي دینمونه ها

. ح با چماق شروع به کشتن آنها کردندي تفرین بود که براي که کردند این کاريدند، اولي کند و آرام و را دیدودوها

 دفاع و ی کشتن پرندگان بی برایبه نظر ما، چماق ِکش).  گفتند بدمزه هستندیم( خوردند ی آنها را نمیملوانان حت

 مانند دودو، یابيرقابل تصور است، و منقرض کردن نسل جانور کمي غین کاريامروزه چن.  استیآرام کار ناپسند

  .نکه عمدًا توسط انسان انجام شودي شود، تا چه رسد به ای محسوب میک تراژدي باشد، ی اگر تصادفیحت

  

ن جانور يز ايداستان حزن انگ.  بودیا گرگ تاسماني، نوسيالسيتن نوع، انقراض نسل يگر از اي دیک تراژدي

ا درباره يکتوري عصر ویدر رمان ها.  ساختندی آن مناره می از جمجه ها1909ن سال يتا هم. ار مشهور استيبس

ک ين بود که بدون ي ایباز.  شدندیمحسوب م" یباز"به عنوان " لوپيغزال آنت"و " ريش"، "ليف"قا، کشتن ي آفری

اما ". ورزش "یبلکه برا.  حفاظت از خودیه، و نه براي تغذیا کردند؛ البته نه بریک ميشان شليلحظه تأمل به سو

 توانند از یثروتمند و کم تحرک م" ورزشکاران"درست است که هنوز هم . ر کرده استييست تغيتگايامروزه زا

اما .  خشک شده شان را به خانه ببرندی را شکار کنند و کله هايیقايوانات آفري امن و امان شان حیداخل لندرورها

ات وحش يحفظ ح. ن را به جان بخرنديريسه را شل کنند و طعن و نفرت ساي سر کیح مجبورند حسابين تفري ایبرا

  وم َسَبت وي شان با حرمت یگاه اخالقيرفته درآمده اند که جاي پذيیست امروزه به صورت ارزشهايط زيو حفظ مح

  .  کندی میم برابري در دوران  قدیرگريز از تصويپره

  

 همان یاما در ابتدا. برال اش اسطوره شده استي لیته ي شصت به خاطر مدرنی دهه ی سرخوشانه یزندگامروزه 

ئت يرد و از هيراد بگي ا241ی َچترلیديعاشق لرمان " ابتذال" توانست در محکمه به ی میلي شصت، وکیدهه 

 توانند مثل پسرها یها هم م چون دختر– جوان تان ید که پسرها و دخترهاي کنیا شما قبول ميآ: "منصفه بپرسد

ن کتاب يد ايا دوست دارين کتاب را بخواند؟ آي ا–]  زده باشد؟ین حرفي که او چندي کنیباور مشما [کتاب بخوانند  

ک ير ي اخین پرسش بالغيا" ن کتاب را بخواند؟يا خدمتکارتان ايد همسرتان يدا شود؟ دوست داريدر خانه تان پ

  . استست يتگايزارات ييتغار روشنگر از سرعت يمثال بس

  

اس با ين تلفات در قيعًا محکوم شد، اما شمار اي، وسیان عراقيرنظاميکا به عراق به خاطر تلفات غيهجوم آمر

ر ييوسته در حال تغي پی اخالقی رسد استانداردهایبه نظر م. دي آی دوم اصًال به حساب نمیشمار تلفات جنگ جهان

                                                 
241 . Lady Chatterley’s Lover 
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 دوم ین سخنان را در زمان جنگ جهانيد، اگر همي نماین سنگدل و منفور ميه چندونالد رامسفلد که امروز. باشند

 ما رخ یر در همه يين تغيا. ر کرده استيي تغیزين چند دهه چي ایدر ط.  نمودی میق القلبيبرال رقيگفته بود، ل

  . ن بوده نه به سبب آنير دين ندارد؛ مغاي به دیچ ربطيداده است، و ه

  

تلر، که ي آدولف هیحت. مي کنی میابي داشته که اغلب ما آن را بهبود ارزیکساني یه يمواره سوست هيتگاير زاييتغ

 توانست یزخان نميگوال و چنگيش راند، در زمان  کالي پی ناشناخته ای شرارت را تا مرزهایاريبه نظر بس

ا بزرگ يآ. ار داشتيرا در اخت یستمي قرن بیز آدم کشت، اما او فنآوريش از چنگيتلر بيمسلمًا ه. عرض اندام کند

تلر يت هيزان سبعيند؟ ما ميان اش را غرقه در خون ببين بود که خان و مان قربانيز ايتلر هم مانند چنگيهلذت ن يتر

 یز مانند فنآوري نیست اخالقيتگايگوال زايم، چرا که از زمان کالي کنیسه مي مقای امروزیرا با استانداردها

رتر از يتلر را شري مان است که هیزتر امروزي شفقت آمیفقط با استاندارها. ده استشرفت کريار پيتاکنون بس

  .ميابي یگوال ميکال

  

 . دادندی نسبت می ملیشه هايز و کليرآمي تحقی از مردم لقب هایاريدم که به بسي دی که جوان بودم، میزمان

 یحت. ه به شدت در نظر مردم مؤدب مذموم هستندان رفته اند، اما امروزي از مین القابي کنم که چنی ادعا نم242[...]

 یسيص قدمت متن انگلي تشخی تواند برایز نداشته هم منقرض شده و امروزه مين آمي که بار توهnegro یواژه 

بوکت که در . یس.یِا. ص قدمت متون هستندي تشخی برایار خوبيشداورانه مالک بسي پیواژه ها. به کار رود

، فصل مربوط به اسالم یسه اي مقاین شناسيدج بود، در کتاب خود به نام ي در کمبریرمدان محتيزمان خود االه

عت خود موّحد ي بنا به طبی پنداشتند، سامی قرن نوزدهم میانه يبر خالف آنچه در م: "ن جمالت شروع کنديرا با ا

 ... یسام( نام مفرد ینماو کاربرد انگشت ) در مقابل فرهنگ( نژاد یدغدغه ."  است243ستيميک َانيست، بلکه ين

اما در . ستي زننده نیاريچ معيبا ه" پيت"ک ي از مردمان به ی متکثریو فروکاستن گروه ها") مست استيک اني

ا يات يچ استاد االهيگر هيامروزه د.  دهدیست را نشان ميتگاير زاييگر هست که تغيف دي ظریک نکته ينجا يا

د که ي گویبه ما مرسوم ر يي تغیف درباره ي  ظرین نکته هايا.  بردی را به کار نمین واژگاني چنیگريمدرس د

  . نگاشته است1941ن متن را به سال يدر واقع او ا.  رسدیستم مي قرن بیمه يش از نيقدمت نوشتار بوکت به پ

  

 از  امیک کتاب قبليدر .  شوندیرتر هم مير استانداردها چشمگييم، تغيگر به عقب بازگردي دیاگر چهار دهه 

 ینجا هم ذکر مين نقل قول را مجددًا در ايا. نقل قول کردم 244نيجمهور نو ولز به نام ی اچ جی آرمانشهرینوشته 

  . نشانگر مطلب مورد نظرم استیره کننده اي خیکنم چون به روشن

  

                                                 
 م. کندیاه پوستان ذکر ميان، و سيهودي ها، ی ها، آمانيیايتالي ها، ای فرانسوی برایسيز انگليرآميسنده القاب تحقينجا نويدر ا.  242

243 . animist : قائل به وجود روح است ...) وانات و يدرختان، کوه ها، ح (یعيء طبی هر شی که براینيد  
244 . New Republic, H. G. Welles 
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و زردپوستان؟ ... اهان رفتار خواهد کرد؟ ي پست چه خواهد کرد؟ چگونه با سین با نژادهايجمهور نو

ن آنان را ي، و زرد، که نظام کارآمد نوید چرکابي و سفیاه، و قهوه اي سیآن توده ها... انيهوديا ي.. .

و نظام ... د بروندينها بايه، و به نظر من ايري خیک مؤسسه ياست، نه يا دني تابد؟ خوب، دنیبرنم

 است که یتي بشری که بر جهان حکم خواهد راند، در خدمت زادآورین، نظامي جمهور نویاخالق

 که تاکنون یوه ايو ش... رومندي، روشن و با ذهن نیبا و قوي زی بدن ها–با باشد يف و کارآ و زيظر

... مرگ است...  ضعفا را از پراکندن ضعف باز داشته یعنيش گرفته، ي جهان پیعت در شکل دهيطب

  .ند ارزد به خاطرش دست به کشتار بزنی دارند که میده آليد ايمردان جمهور جد

  

ن ي گرچه ا1902در سال .  شدی محسوب ميیشروي خود آدم پی است، و ولز در زمانه 1902ن نوشته موَرخ يا

دن ي در مقابل شنیشنودگان امروز. ز شام باشدي سر میک گفتگوي توانست محور یده ها مقبول عام نبود، اما ميا

 چند که خوفناک بود، اما چندان که از نظرگاه تلر، هريم که هيد توجه کنيبا.  کنندین سخنان واقعًا وحشت ميا

 ی موج– کند یر مييچقدر شتابناک تغست يتگايزا.  خود نبودیزمانه  ستيتگايزاد به دور از ي نمای ما میامروز

  . ابدي ی آن تا دوردست ها گسترش میرد، و شعاع هاي گیکه در جهان متمدن شکل م

  

. ن پرسش را ندارمي ايیت پاسخگويست؟ من صالحي چی اجتماعی آگاهوسته دري و پیرات انضماميين تغياما علت ا

 ارائه دهم یه اياما اگر مجبور باشم نظر. ستندين ني از دیرات ناشيين تغي کند که ایت مين کفاي مقصود من همیبرا

م گوناگون ان مردين در مي چنیاخالقست يتگايزار ييم که چرا تغيح دهيد توضيبا: مي جویب پاسخ را مين ترتيبه ا

  . کسان استيرات نسبتًا يين تغي ایم که چرا راستايح دهيد توضي هد؛ و بایهمزمان رخ م

  

ق گفتگو در کافه ها و ير از طريي دهند؟ تغیان مردمان گوناگون رخ ميرات همزمان در ميينخست، چگونه تغ

 به ینترنت از ذهنيق ايزه از طرگر، و امروي دی ها، کتاب ها و مرور کتاب ها، روزنامه ها و رسانه هایمهمان

در سرمقاله ها، : ابدي ی بروز می مختلفیوه هاي، به شی اخالقیر در حال و هواييتغ.  شوندیگر منتقل ميذهن د

 یال هاي سری ها، و گفتگوهای استندآپ کمدیت هاي، نقل و روایاسي سی های، سخنرانيیوي رادیمصاحبه ها

رات آن يين تغيف اي توصیوه يک شي. نيرات  قضات از آن قوانيرلمان و تعب قانونگذاران پای، در آرایونيزيتلو

ف را دنبال نخواهم ي توصیوه ين شينجا اي کند، اما در ایر ميي تغیم بسامد حضور ِمم ها در انبان ِمميياست که بگو

  .کرد

  

 یلوتر از آن حرکت م جی اندکی و برخیاخالقست يتگايزارات يي تغیشرونده ي از ما عقب تر از امواج پیبعض

ن ي  مردم همیا حتيم، يار جلوتر از دوران ابراهيک به هم و بسيکم نزديست و يشتر ما مردمان قرن بياما ب. ميکن

که توماس  (ی قرون ماضی آوانگاردهای رود، و حتیش ميت موج به پيکل. مي هست1920 ی حوالیعنياواخر 

ست، ي نیشرفت همواره خطيالبته پ. ابندي ی می قرون بعدیافله خود را پشت سر ق)  بارزشان بودی نمونه یهاکسل
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 که  یز، مانند دولتي نی و محلی موقتیپسرفت ها.  ماندی میچ و خمي پر پی دندانه اره ایشتر به  منحنيبلکه ب

  تر، روندی طوالنیاس زمانياما در مق.  تاکنون بدان دچار شده همواره وجود دارد2000االت متحده از سال يا

  . ابدي یست و تداوم ميشرونده قابل اغماض نيپ

  

م که ي غافل شوی رهبرانیشراننده يد از نقش پي برد؟ نبایش مي پیکنواختي یرات را در راستايين تغي ایزيچه چ

 یده يکا، ايدر آمر.  کشندی ما را به دنبال خود میزند و باقي خی کنند، به پا میجلوتر از زمانه شان حرکت م

گر ين ها، ورزشکاران و ديم شد، و کمدينگ تحکين لوترکي مانند مارتیاسي توسط رهبران بزرگ سید نژایبرابر

ه، ِجس اوانز و ي پوتیدنينسون، سي مانند پاول رابی، کسانی اجتماعینان عرصه ي و نقش آفری مردمیچهره ها

. ون رهبران فرهمند بوده استيار مدي بردگان و زنان هم بسيیرها.  رساندندیارين جنبش ينسون به اي رابیَجک

 خوب شان را ی بودند کارهای که مذهبيی از آنهایبرخ.  بودندیرمذهبي هم غی و برخین رهبران مذهبي از ایبرخ

نگ ين لوترکيگرچه مارت.  بودی فرعین رهبران امري اینداري موارد، دیو در باق.  کردندین شان ميبه خاطر د

 البته یو گاند.  اخذ کرده بودِی گاندی مدنیمًا از جنبش نافرماني خود را مستق عدم خشونتی بود، اما فلسفه یحيمس

  . نبودیحيمس

  

گر يگر و جنس دي دین است که افراد نژادهايژه فهم ايست، بهبود وضع آموزش و به ويتگاير زاييگر تغيعامل د

ژه تکامل ي و به ویستيرفته از علوم ز و برگیليرانجيقًا غين آموزه ها عمي ای که هر دو–هم مانند ما انسان هستند 

ن بود که آنان را انسان ي کردند ای می ها بدرفتاریاهان، زنان و کولي با سینکه در آلمان نازيل ايک دلي. هستند

 کند یان ميدگاه را بين ديان اين بيواتريبه ش 245 جانوارنيیرهالسوف در کتاب ينگر فيتر سيپ.  شمردندیکامل نم

 ی جانوریگر گونه هاي بشر را به دی رفتار با گونه یوه ي شیعنيم ي برس246گونه مدار-ت  پسايعد به وضيکه ما با

 باشد چرا که امتداد رفوم یست اخالقيتگاي زایده نشانگر جهت آتين ايد ايشا. مي دهیز تسري نی مغزی قوایدارا

  .  زنان استيی و رهاین مانند لغو برده داريشي پیها

  

 ی شود، از حوزه یر ميي دستخوش تغین سرعتي جامعه با چنیست اخالقيتگايچرا زانکه يح مفصل تر ايتوض

 است ین قدر کافي مقصود من، همیبرا.  خارج استی و جامعه شناسی روانشناسی من  درباره یمعلومات آماتور

 یرويبسا نچه . ستيا متون مقدس نين يشرفت آن  دي رود و سبب پیش ميست آشکارا به پيتگاين زايم اييکه بگو

 نامتجانس یروهاي از نیده ايچي گرانش نباشد، بلکه برهمکنش پیروي مانند نی واحدیرويتگاست، نيشران زايپ

 یده ي پدیعلت ها.  شوندیانه ها مي قدرت رايیش نماي که مطابق قانون مور موجب افزايیروهايباشد، مانند ن

 ی کند که ما برایت مين ادعا کفايرآب اي زدن زیبرا هرچه که باشند، کامًال یست اخالقيتگايشرفت بارز زايپ

  . ميازمند خدا هستيست،  ني چینکه خوبيم در مورد اي تصمیا برايخوب بودن، 

                                                 
245 . Animal Liberation, Peter Singer 
246 . post-speciesit 
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  د؟يي گوین چه ميتلر و استاليدر مورد ه

  خدا نبودند؟ي آنها بمگر

  
 ین بهبودي اینان که گفتم منحن دارد، اما چیر سر در فراز و بهبوديين تغي کند، و عمومًا هم ایر مييتگاست تغيزا

 ی های موارد دچار واژگونگی دارد و در برخیست، بلکه شکل دندانه اره اينده نيکنواخت فزايبه صورت 

. ستم سبب شده اندي قرن بیکتاتورهاي ها را دین واژگونگير و دهشتبار اي چشمگینمونه ها.  شودی میوحشتناک

ن مقاصد ي حصول ای که برای گسترده ایروهاين و نيتلر و استالينند ه مای کسانیطانيان مقاصد شيمهم است که م

گوال بوده ي تر از کالیطانيتلر شيده ها و مقاصد هيست ايش تر گفتم که معلوم نيپ. ميز قائل شويبه کار گرفتند تما

 باربر به نام  تکان دهنده شان در کتاب نوئلی، که شرارت هاین عثماني سالطی تر از برخیطاني شیا حتي –باشد 

. ار داشتيستم را در اختي قرن بی ارتباطی هایحات و فناوريتلر تسليه. ف شده استيتوص 247یگان شاخ طالئيخدا

  .  بودندی مردان فوق العاده شروریارين با هر معيتلر و استاليرفت که هيد پذين حال، بايبا ا

  

  من درباره ی عمومین پرسش را پس از هر سخنرانيا" د؟يي گوین باره چه ميدر ا. خدا بودندين بيتلر و استاليه"

 ی مطرح میرحمانه اين پرسش که با لحن بيا. ده اندي از من پرسيیوي رادیز در اغلب مصاحبه هاين، و ني دی

آنها اعمال ) 2(خدا بودند بلکه ين بيتلر و استاليه) 1(نه تنها : ن دو فرض بنا شده استي ایه ينانه بر پايشود، خشمگ

تلر ين درست و در مورد هيدر مورد استال) 1(فرض .  شان انجام داده انديیخدايببه سبب انه شان را يوحش

 است که یرمنطقيکامًال غ. کاذب است) 2(را فرض ي ربط است زیب) 1(اما در هر حال فرض . مشکوک است

د يخدا بوده اند، باي هر دو بنيتلرو استاليم که هيري اگر بپذیحت.  شودیجه مينت) 1(از فرض ) 2(م فرض يفکر کن

ا ين يا ايست که آين ني ای؟ پرسش اصلیخوب که چ. نين طور صدام حسيلو هم بوده اند، هميم که هر دو سبييبگو

 ی سرشماریجه يم تا نتي کنی بد را سرشماریست که آدم هايقرار ن. خدايا بيباخدا بوده ) ا خوبي(آن آدم بد 

 ها حک شده بود ی نازی سگک کمربندهایت که روين واقعيا.  شودی میشمشخص کند شرارت از کدام مسلک نا

"Gott mit uns] "جه ي توان از آن نتیشتر نمي بی کند؛ دست کم بدون بررسیز را ثابت نميچ چيه] خدا با ماست

 به طور يیداخيا بين است که آيا نه، بلکه ايخدا بودند ين بيتلر و استاليا هيست که آين ني مهم ایمسئله .  گرفتیا

  . ستين مدعا ني بر صدق ایچ شاهديه. ا نهي  دهدیسوق م ی مردم را به بدکارینظام مند

  

مادر . ل کردي ارتدوکس تحصیني دیک مدرسه ياو در . خدا بودين بيست که استالي نیچ شکي رسد هیبه نظر م

 به قول –افت ي نيی نشده رهاشينکه چرا فرزندش به خواست مادر عمل نکرده و  کشين هرگز از حسرت اياستال

ن در ي بود که استالینيمات ديد به خاطر همان تعليشا]. 106[ن بود يح استالي تفریه يار ماين نکته بسيآلن بولوک، ا

                                                 
247 . Lords of Golden Horn, Noel Barber 
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ست که ي در دست نیچ شاهدياما ه. ن متنفر شديت و کًال ديحي و مسی ارتودوکس روسیساي از کلیبزرگسال

ن ينکه اي سابق اش را هم نتوان مقصر شمرد، مگر اینيمات ديد تعليشا. ت او شده باشدي موجب سبعيیخدايب

  . مي کند مؤثر بدانیه ميله را توجينکه هدف وسيت مقتدر و اي، باور به مرجعیشيجاد مطلق انديمات را در ايتعل

  

 یو گو آن را م گفت یخدا بوده چنان ماهرانه ساخته و پرداخته شده است که اغلب مردم بيتلر بين اسطوره که هيا

تلر يه. ستيچ وجه آشکار نيقت امر به هياما حق.  کنندی مهابا نشخوارش می بینيرند، و متکلمان و واعظان ديپذ

ن نکات چندان يمسلمًا از ا.  رفتیک مي کاتولیساي به مدرسه و کلیک زاده شد، و در کودکي کاتولیدر خانواده ا

ن پس از ترک ين را رها کرده باشد، همان طور که استاليه او دکامًال ممکن است ک:  شودید نمي عایجه اينت

 هست که یو نکات. ک بودن خود را منکر نشديچ گاه رسمًا کاتوليتلر هياما ه. ن کرديس چنيات تفلي االهیمدرسه 

 که او  رسدی به نظر میک خواند، وليد نتوان او را کاتوليشا.  ماندیندار باقي دهد که او در سراسر عمر دینشان م

 که ی دهد که هنگامیشرح م، نبرد من مثال، در کتاب یبرا.  باور داشتیت االهي مشیدر سراسر عمر به قسم

 قلبم پروردگار را سپاس گفتم که اجازه داده در یبه زانو افتادم و از ژرفا"د، ي اول را شنیخبر اعالن جنگ جهان

د بعدها يشا.  سال داشت25 بود که او فقط 1914ال  در سین شکرگزارياما ا]. 107."[ست کنمي زین دورانيچن

ک اش رودولف ِهس، يار نزديک سال داشت، دستي و یتلر سي که هی، هنگام1920ده داده باشد؟ در سال ير عقييتغ

 شناسم، ی خوب میليتلر را خي هیمن آقا: "ا نوشتير باواري به نخست وزیشوا شد، در نامه ايکه بعدها قائم مقام پ

 یک خوب ميک کاتولي، و یار محترم، سرشار از مهر، مذهبي بسیشان شخصيا. ک هستمي به او نزدو کامًال

تلر کاذب يبودن ه" سرشاز از مهر"و " ار محترمي بسیشخص" توان گفت همان طور که یالبته، م] 108." [باشند

ن يا. شمرد" خوب "ی موردچيتلر را در هي بتوان هیبه سخت! بودن او هم کاذب باشد" ک خوبيکاتول"د ياست، شا

تلر ي گفت هی میکس. ده اميتلر شنيخدا بودن هي اندازد که در دفاع از بی مین استداللياد مضحک ترينکته مرا به 

تلر ي هینگ درباره يگور!  باشدیحي توانسته مسیتلر نمي دهد، پس هیم مي را تعلیت خوبيحي بود، اما مسیآدم بد

 باشد ی تواند کسین سخن ميبه نظر من مقصود او از ا". واند آلمان را متحد کند تیک ميک کاتوليتنها : " گفتیم

  .  باشدیک معتقدي که حتمًا کاتولیک بار آمده، نه کسيکه فقط کاتول

  

ان يخدايپس با جنبش ب. از دارنديمان نين ايم که مردم به ايافته ايما در" گفت، 1933 به سال یک سخنرانيتلر در يه

." مي کنی را موقوف ميیخدايما ب: ستي نی نظریه هايک رشته اعالمين نبرد منحصر به ي و ام،ي کنینبرد م

 او به 1941اما به سال . بوده است" معتقد به اعتقاد"ن باشد که او ي تواند صرفًا نشانگر این سخن البته ميا] 109[

  ."ک خواهم مانديمن تا ابد کاتول"آجودان خود، ژنرال گرهارد ِانِگل گفت 

  

 یسيان را به خاطر کشتن عيهودي که یحين سنت مسي نبوده باشد، اما او از ای کامًال معتقدیحيتلر مسي اگر هیحت

ن يد اين کارمان باينخست"خ، گفت ي در مون1923 به سال یک سخنرانيتلر در يه. رفته بودير پذي کردند تأثیلعن م

بت يهن مان را از مصيم مي خواهیم... ميکرده اند نجات دهران يهن مان را وي که میانيهوديباشد که آلمان را از 
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آدولف جان توَلند در کتاب ]  110." [بيمرگ بر سر صل: کردند] انيهودي[ که آنها یقيم، به همان طرينجات ده

  :سدي نویم" يیراه حل نها"تلر در زمان ي هی موضع مذهبی درباره  248یقطع ی نامه یزندگ: تلريه

  

ن آموزه ي، ايیساي رم بود، به رغم نفرت اش از سلسله مراتب کلیساي کلی برایقياو که هنوز عضو ال

 ی توان آنها را بدون ذره ایان قاتالن خدا هستند؛ پس ميهوديسا را همواره به خاطر داشت که ي کلی

ن ي که ای به شرط– است ی االهین عمل همانا دست انتقام جويعذاب وجدان امحا کرد چرا که عامل ا

  . رديض انجام گي، و بدون تبعی بدون ترحم ورزامحا

  

عادت او در . ز دوآتشه بودي ستیک سامين لوتر هم يمارت. ستي نیکيان مختص سنت کاتوليهوديت از يحينفرت مس

ان و دروغ يهوديدر باب  نوشت با عنوان یو کتاب." د از آلمان اخراج شونديان بايهودي یهمه : "دي گویمکرم ها، 

ن عبارت در يخواند، هم"  هایجوجه افع"ان را يهوديلوتر . رگذار بوده باشديتلر تأثيچه بسا بر هکه  249شانيها

  : خواندیحين بار خود را مسيتلر چنديز تکرار شد، که در آن هي ن1922تلر به سال ي مشهور هیسخنران

  

 من معطوف ارادت.  دارمی منجی به پروردگارم و به رزمندگیقي ارادت عمیحيک مسيمن به عنوان 

ص داد و مردان اش يان را تشخيهودين يت اياران اندک اش، ماهي، در جمع يی است که در تنهایبه مرد

ن ين محنت کش نبود، بلکه بزرگتري که سوگند به پروردگار، بزرگ تریکس. را به نبرد با آنها فراخواند

 ی کنم که میت را تالوت ماين آي در کمال عشق ایحيک مسيک انسان و يمن به عنوان . رزمنده بود

 ها و مارها را از معبد خود ی دارد و جوجه افعیانه را برميزد، تازي خید چگونه خدا عاقبت بر ميفرما

امروزه، پس از دو هزار سال، . ب بوديان چه مهيهودي جهان از ی پاکسازینبرد او برا.  راندیرون ميب

ب کرده يش را نثار صلين خاطر خون خويم کنم که او به هی وجود خود احساس میهنوز از ژرفا

فه دارم در راه حق و عدالت يبم دهند، و وظيفه دارم تا نگذارم فري وظیحيک مسيمن به عنوان . است

من . ابدي ی می است که هر روز فزونیتين نارضاي صحت عمل مان، همیو اثبات ما برا... کار کنميپ

  ]111. [ دارمفهيح و هم در قبال مردم ام وظيهم در قبال مس

  

مًا از يا مانند خود لوتر مستقيرا از لوتر اقتباس کرده "  هایجوجه افع"تلر عبارت يا هيدشوار بتوان دانست که آ

نبرد تلر در کتاب يه.  بودی امر االهیان، اجرايهوديب ين دو نفر، تعقيبه نظر ا.  اقتباس کرده است3:7 یل متيانج

با دفاع از خود در برابر :  کنمی پروردگار متعال عمل می که مطابق اراده پس معتقدم: " ن باره نوشتيدر امن 

 هم در 1938او به سال .  است1925ن نوشته مورخ ي ا." کنمیان، مطابق خواست پروردگار نبرد ميهودي

                                                 
248 . Adolf Hitler : The Definitive Biography, John Toland 
249 . On the Jews and their Lies, Martin Luther 
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 به خواهرش اظهار کرده یز در سراسر عمرش مطالب مشابهين سخن را گفت، و نيشتاگ، همي اش در رایسخنران

  . بود

  

 اش ثبت شده اند و در یتوسط منشز يسخنان سر م قرار داد که در کتاب يید در مقابل آنهاي فوق را باینقل قول ها

  : هستند1941ن نقل قول ها مورخ يا.  اظهار داشته استی دوآتشه ایحي ضدمسیدگاه هايتلر ديآنها ه

  

سم فرزند مشروع يبلشو.  بوده استتيحيش مسيدايده پيت را درنوردي که تاکنون بشرین توفانيبزرگ تر

 را وارد جهان ینيت بود که عمدًا دروغ ديحيمس.  ها بوده اندیهودي یهر دو هجمه . ت استيحيمس

  ...کرد

بت ين دو مصيز از ايچ چين است که هين قدر ناب، روشن و آسوده بود اينکه جهان باستان ايل ايدل

  .تيحيآبله و مس:  دانستیعظما نم

ت رها يحي ها خود را از چنگ مخدر مسيیاي ها و اسپانيیايتاليم که ايم که آرزو کني نداریليلباآلخره ما د

  .ميمن کرده اين مرض ايه ايم که خود را علي باشیبگذار ما تنها مردم. کنند

  

ت را معادل يحين قسم اظهارات است، که در آنها اغلب مسي از ایشتري تعداد بیتلر حاويهز يسخنان سر مکتاب 

 کند که هر دو یابد و هرگز هم فراموش نمي یس مين مارکس و پولس قدي بی تناظری خواند، گاهیسم ميلشوب

ممکن است .)   بود اکراه داشتیهوديح هم ينکه خود مسيرفتن اي از پذیبيتلر به طرز غريگرچه ه( بوده اند یهودي

 یناقضات بدان سبب باشد که او دروغگون تيد هم ايشا. گردان شده باشديت رويحي  از مس1941تلر از سال يه

  ک از سخنان اش  اعتماد کرد؟ يچ ي توان به هی بود که نمیفرصت طلب

  

 ینداري نبود بلکه از تظاهر به دیکان اش، او واقعًا مذهبيتلر و نزدي توان احتجاج کرد که به رغم سخنان خود هیم

 است که یزين چين بهتريد: " بود که یون موافق من سخن ناپلئيد او با ايشا.  جستیش بهره مي هایدر سخنران

 دانند، ین را حق مي دیمردم عاد: " جوان که گفتهیا با سخن ِسِنکاي"  مردم را ساکت نگه داردی تواند توده یم

 یتلر بر مي از هی صداقتین بي تواند منکر شود که ایچ کس نميه."  شمرند، و حاکمان نافعیعاقالن باطل اش م

ن به خاطر داشته يد همچنيانه بوده باشد، باين نگرش منفعت جوي اینداري او از تظاهر به دیزه يگر انگ ایحت. آمد

 ها به دست سربازان و افسران او انجام شد ی نازی گریوحش. ات خود را دست تنها انجام نداديتلر جنايم که هيباش

 مورد بحث ما را یه يرآب فرضي ها زین آلمان بودیحيقت، مسيدر حق.  بودندیان واقعيحيکه مسلمًا اغلب شان مس

 یتلر ميد هيشا. ميش نهادين پيتلر در تظاهر به دي هی فرضی صداقتیح بي توضی که برایه اي فرض– زند یم

ن يا. سا را جلب کنديت کلي تواند حمایم اش نمي کند، و گرنه رژیت ابراز همدليحي با مسیقيد به طريده که بايشياند

 اجتناب کرد یم نازي در قبال رژیريوس دوازدهم از موضع گياز جمله، پاپ پ.  ابراز شدی مختلفیت به انحايحما

ا يا صادقانه بوده و يت يحيتلر به مسياظهار ارادت ه.  استی امروزیساي کلی شرمساریه ي که مای موضوع–
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در هر دو حالت، شرارت . دک را جلب کني کاتولیسايان آلمان و کليحي مسیت و همکاري بوده تا بتواند حمایجعل

  . انگاشتيیخداي از بیم او را دشور بتوان ناشي رژیها

  

او همواره باور داشت که عامل :  شدی را منکر نمیت االهي تاخت، هرگز مشیت ميحي هم که او به مسی وقتیحت

.  خدایواند و گاه خی میت االهي آن را مشیگاه.  کندیده تا آلمان را رهبري بخشی االهیتي به او مأموریمرموز

 شادمانانه اش از خدا ین بازگشت، در سخنرانيروزمندانه به وي پ1938تلر در سال ي که هیپس از آنشلوس، هنگام

ش فرستاد  يار را به راين دي از ایبه باور من، خواست خدا بود که پسر: " آوردیان مي به می ذکریت االهيو مش

  ]112." [ش بازگرداندي اش را به راین مادري ملت ساخت تا بتواند سرزمیشوايو او را پ

  

 دانست یت االهيون مشيک سوءقصد جان به در برد، نجات خود را مدي از ی به سخت1939 که در نوامبر یهنگام

ت که من زودتر از موعد ين واقعيا. ار مسرورميمن اکنون بس: " او شده استی جلسه یر برنامه ييکه موجب تغ

ن يپس از ا] 113." [ خواهد که من به هدف ام برسمی میت االهي کند که مشیردم ثابت مرگربراوکلر را ترک کيب

 جامع یساين موهبت در کليشل فالهابر دستور داد که به پاس اينال ميخ، کارديسوءقصد نافرجام، اسقف اعظم مون

را شکر " شوايخش پ  و نجات مسرت بی در قلمرو اسقفیت االهيدخالت مش"خ نماز شکر به جا آورند تا  يمون

ن يک ديسم را به صورت ي خواستند نازی میچ خجالتيت گوبلز، بدون هيتلر، با حمايروان هي پیبرخ. نديگو

  یتم سرود روحاني ری به مناجات داشت، و حتی متحد بود، عالقه ای تجاریه هايس اتحاديگوبلز که رئ. درآورند

  :بودش انتخاب کرده ين کي ای را برایسيپروردگار ما ع

  

ن يما در ا: مين ساعت عهدمان را تکرار کنيم در اي خواهیم! مي شویتلر، ما تنها با تو متحد ميآدولف ه

ما .  مردم استیسم راه رستگارياليونال سوسيم فقط ناسيما معتقد. ميتلر اعتقاد داريا فقط به آدولف هيدن

 ما ی سپارد که خوشبختی می به دست کس کند، و ما رای میده، و رهبريم که خداوندگار ما را آفريمعتقد

 ما فرستاده است تا آلمان همواره یتلر را براين خداوندگار آدولف هيم که ايما معتقد. در کف اوست

  .استوار باشد

  

 يیخدايخدا هم بوده باشد، آخر بحث بيتلر بي اگر هین نبود؛ اما حتيتلر محتمًال چنيخدا بود و هين بياستال

 يیخدايخدا مرتکب شرارت شود، اما شرارت او به خاطر بيک فرد بيممکن است . ار ساده استيتلر بسيه/نياستال

 ین مآب و دوميک و ديم دگماتي مارکسیه ي بر پایت شرارت را مرتکب شدند؛ اوليتلر نهاين و هياستال. ستياش ن

 یاما جنگ ها.  داشتیاگنر هم از جنون ویه اي که ته مایرعلمي و غیرعقالني غی بهنژادیه يک نظري یه يبر پا

 را یچ جنگيمن ه.  فراوان بوده اندیخ به طرز وحشتناکي تاری کشند در طین شعله مي  که واقعًا  به خاطر دیمذهب

 تواند حرص و آز ی جنگ میزه ي رخ دهد؟ انگین جنگيد چنيچرا با.  درگرفته باشديیخدايابم که به خاطر بي ینم

 سرنوشت یهن پرستانه درباره ي میا باورهاي، يیا انتقام جوي، یا تعصبات نژادي، یاسي سیا جاه طلبي، یاقتصاد
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ن حق است، و کتاب مقدس مان همه ين ما تنها دين است که دي جنگ ای قاطع تر برایزه يک انگي. ک ملت باشدي

 دخول یده  خدا وعیا مستحق مرگ شمرده و به سربازان جبهه يب را مذمت کرده يان رقيروان ادي کافران و پی

  :دي گوی زند و میدرست به هدف م  250مانيان ايپاس، در کتاب يسام هر. م به بهشت داده استيمستق

  

مقدس نند و آنها را ي جنون را بچیوه هاي دارد تا می را وا میان عادين است که آدمي اینيمان ديخطر ا

 دهند که یم ميدکان تعلرا هنوز به کويان حمق است زي لشکریتمدن هنوز در محاصره .  کنندیتلق

گر را به ي امروزه مردم همدیحت. ستنديه نيگر، محتاج توجي دی، برخالف گزاره هایني دیگزاره ها

    رخ دهد؟ ی پوچین تراژدي گنجند که ای میدر تصور چه کس.  کشندی میات باستانيخاطر ادب

  

  ک باور بجنگد؟ياب يغ به خاطر یبرعکس، چرا کس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
250 . The End of Faith, Sam Harris 
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  8فصل 
  

   چرا؟ ین همه دشمني دارد؟ این چه اشکاليد
  
  
  
  

 را که شما در هر ی و هر کار– کند ی می که در آسمان ها زندگ– هست یدني نادین به مردم قبوالنده که مرديد

ک از يو اگر هر .  از ده عمل ممنوعه داردی فهرستیدنين مرد ناديو ا.  کندید نظاره مي عمرتان انجام دهیقه يدق

 فرستد که تا ابدالدهر در ی پر از دود و آتش و شکنجه و عذاب می خاصید، شما را به جاي اعمال را انجام دهنيا

  ! ورزدیاما او به شما مهر م... ديد و ناله و فغان کنيد و جزغاله شويآنجا بسوز

  
  نيجورج کارل

  
  
  

  ؟ داردین چه اشکالي د
  

قت باز کند، و معموًال ي به حقی کنم جر و بحث  راهیفکر نم. ستميمن، بنا به سرشت خودم، مشتاق جنگ و جدال ن

. نبورو دعوت شدميورک، به ادي مناظره با اسقف اعظم یک بار براي.  کنمی را رد می رسمیدعوت به مناظره ها

 است در کتاب ی مذهبیکدانيزيچارد استانارد که فيپس از آن مناظره، ر. رفتمياحساس افتخار کردم و دعوت را پذ

  :  را ذکر کرد که به آبزرور نوشته بودینامه ا 251ن؟ي از دیخالصخود با عنوان 

  

خدا در بارگاه دانش دست   "یاالنه ي تحت عنوان خوش خی شما در نوشته ایس علميخبرنگار سرو

ورک او را يک مناظره با اسقف اعظم ينز در يچارد داوکي،  گزارش داده که چگونه ر"ن را داردييپا

و "  متفرعن خندانیخدايب"مان از ين خبرنگار برايا. کرده است" ی فکری جدی هابيدچار آس"

  . کندیت ميحکا" 0ان يحي؛ مس10کافران : جهينت"

  

ز اسقف يان او و من، و ني را که می بعدی پردازد که چرا مناظره یاستانارد در ادامه به انتقاد از آبزرور م

ج ي نبوده، نتای صورت گرفته، و جنجالی، در انجمن پادشاهی ُبندهان شناس برجسته، ِسر هرمانيرمنگام و کيب

 ی جنجالیحًا مناظره هاين است که تلوي که با او موافقم ایتنها مورد.  داشته گزارش نکرده استیار سازنده تريبس

                                                 
251 . Doing Away with God, Russell Stannard 
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ان يراذکر کرده ام، هرگز در مناظره با خلقت گ  252طانيار شيدست که در کتاب یليمن به دال.  کندیرا محکوم م

   ∗. کنمیشرکت نم

  

. زه جو هستميار ستين بسيافته که من در قبال دي، ظاهرًا شهرت یاتوري گالدی ام به مسابقه هایلي میاما به رغم ب

ز قبول يم، و ني به خدا نداریازي بودن نی اخالقیست، و قبول دارند براي نيی دارم که قبول دارند خدایهمکاران

کرد من ين حال از رويح داد، و با اي توضینيردي امور غیه يات را بر پاين و اخالقيد یشه هاي توان ریدارند که م

بت بار ين قدر مصين ايا ديست؟ آين چي؟ واقعًا اشکال دی کنی مین قدر دشمنيند چرا اي گویم.  شوندیمتعجب م

 شان را بکنند؟ ی هم زندگهي بقی گذاری، و نمی کنی ات را نمیم؟ چرا زندگيد فعاالنه  با آن جدال کنياست که با

 ی ضررینها مهمالت بي ای دارد؟ مگر همه ی درمانی، فال قهوه و انرژيی با مثًال اخترگوین چه فرقيمگر د

  ستند؟ ين

  

 دهند، محدود به یان نسبت ميخدايگر بيا به دي به من ی که گاهيیزه جوين به اصطالح ستيم که ايد بگويدر پاسخ با

 را ِبُبرم؛ ی کنم؛ سر کسی بمب گذاريیات، در جاي به صرف اختالف نظر در مورد االهست منيقرار ن. کالم است

.  را به آسمان خراش ها بکوبميیمايا هواپيزم  بسوزانم؛ ي هیمه يب بکشم و بر هيا به صلي را  سنگسار کنم؛ یکس

 ی شما سبب نميیزه جوين ستيا ايآ: "ندي گوی روند و مثًال میش تر مي پیگاه.  شوندین قانع نمياما مخالفان من به ا

د يبا" د؟ي که قصد مقابله با آنها را داری مذهبیادگراهايادگرا بدانند، درست مثل بني بنیخدايک بيشود که شما را 

  .ج استيار رايراد را پاسخ دهم، چون متأسفانه بسين ايا

  

   و انهدام علميیادگرايبن
چ ي دانند که هیش مي خوانده اند، و از پیقت را در کتاب مقدسيحق پندارند که برحق هستند، چون یان ميادگرايبن

ر است، و نه يک اصل خدشه ناپذيشان يقت کتاب مقدس برايحق. شان را سست کندي باورهای تواند شالوه یز نميچ

افت شود، شواهد را به دور ي خالف آن ین حق است و اگر شواهديکتاب مقدس شان ع. ند استدالليک فرآيحاصل 

را  از )  تکاملیه ي نظریمثًال به درست(م يک دانشمند باورهايبرعکس آنان، من به عنوان .  افکنند نه کتاب رایم

 آنها را ی دانم که شواهد درستین خاطر درست مين باورها را به اياموخته ام بلکه ايک کتاب مقدس نيخواندن 

 مربوط به تکامل، به خاطر ی کتاب هایور ما به درستبا. کرد کامًال با هم فرق دارندين دو رويا.  کرده امیبررس

، ما را به ی ابهام امروزیبلکه بدان سبب است که وجود شواهد فراوان، قاطع و ب. ستين کتاب ها نيقداست ا

 یهنگام.  کندین شواهد را وارسي تواند برود و ای میدر اصل، هر خواننده ا.  دهندین باورها سوق مي ایدرست

                                                 
252 . A Devil’s Chaplain, Richard Dawkins 

)  برمینجا نامش را نميکه در ا(ک خلقت گرا از او ي ی ام را نداشته ام که وقتيیاي  استرالی همکار  برجسته يی درشت گو من هرگز ∗
 ." منی است، نه برای شما عالی وی سین مناظره برايا: " کرد، گفته بودی رسمیدعوت به مناظره 
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 آن یسپس در کتاب بعد.  کندی شود و آن خطا را کشف میدا مي پی باشد، عاقبت کسیک کتاب علمي در يیکه خطا

  .  دهدی مقدس رخ نمیچ گاه در مورد کتاب هاين امر هيآشکار است که ا.  شودیح ميخطا تصح

  

 يیت گرايسبن "ی که آلوده يی فلسفه آموخته اند، و به خصوص آنهای که اندکيیژه آماتورهايلسوفان، و به ويف

مان ي ایز خود نوعي نشواهدک دانشمند به يباور : شده اند ممکن است بانگ اعتراض بردارند که" یفرهنگ

.  کنمینجا نظر خود را به طور خالصه تکرار ميدر ا. راد پرداخته امين ايگر به اي دیمن در جا. انه استيادگرايبن

م، اگر مرا به ي مان به شواهد باور داریم، در زندگي کنیظهاراتلسوفانه  چه اين که با ژست في ما، فارغ از ایهمه 

 یا نه، نميکاگو بوده ام يت در شيا درست است که  شب جنايقتل متهم کنند، و دادستان لجوجانه از من بپرسد که آ

ز ي و ن.چه باشد" درست" دارد منظورتان از یبستگ: "مي از چنگ سؤال اش فرار کنم و بگوی فلسفیتوانم با طفره 

کاگو يش" در" شما ی علم غربیمن فقط به معنا: "مي مردم شناسانه متوسل شوم و بگويیت گراي توانم به نسبینم

 ی توان گفت که شخصی میدارند که مطابق آن فقط هنگام" در" از ی مفهوم کامًال متفاوتیمردم بونگول. بوده ام

  ] 115." [ه کرده باشدي را انفی بزی خشک شده یضه ي در آنجا بوده باشد که بیخ مسني بوده که شيیجا" در"

  

اما همه مان . ادگرا باشندي دهند بنیارائه م" قتيحق" از ی انتزاعیفي کوشند تعری که مید دانشمندان هنگاميشا

وزلند در يم نيست که بگوين نيش از اي ام بيیادگرايم تکامل درست است، بني گوی من میوقت. ن طور هستنديهم

م که ينيد آن است، و اگر ببيم که شواهدمان مؤي دانیل تکامل را درست مين دليما به ا.  قرار داردی جنوبیمکره ين

 ی نمین کاري چنی واقعیادگرايچ بنيه. مي اندازیه را دور مين نظريافت شوند، فورًا اي خالف تکامل یديشواهد جد

  . کند

  

ادگرا از تکامل يان بني که من در مقابل خلقت گرایهنگام. رندي گی را با شور و شوق اشتباه ميیادگراي بنیبرخ

  يیادگرايک جور بنين خاطر که من هم طرفدار ين نه به ايده به نظر برسم، اما اي کنم، ممکن است شوریدفاع م

 هستند که من از ی تکامل چنان قویه ي نظری زنم که شواهد حامی جوش مین خاطر گاهيمن به ا.  گر هستميد

 برآشفته –ند چون خالف کتاب مقدس اش هستندي خواهد ببیا در اغلب موارد، نمي –ند ي بیب ام آنها را نمينکه رقيا

 یر مي که بر آنها تأثیچاره، و کسانيان بيادگرايشم بني اندیرد که مي گی باال میجوش و خروش من هنگام.  شومیم

با هستند؛ چه قدر يره کننده و زي خی، بسیق علميگر حقايق مربوط به تکامل و ديحقا.  هستندگمگشتهگذارند، چقدر 

 یچطور م.  کندی مین نکته مرا جوشيالبته ا! مي از آنها سر در آورده باشی آن که اندکیم بيريز است که بميغم انگ

هد   دانم که اگر شوایرا ميمان ندارد، زي و ايیادگراي به  بنیچ ربطي تفاوت باشم؟ اما اعتقاد من به تکامل هیتوانم ب

  .  کنمیه را  رها مين نظريابم، اي خالف تکامل بیقاطع

  



 

www.secularismforiran.com 

208

او  .  را گفته امی کارشناسیک استادمان در دوره يش تر داستان يپ.  دهدی علم رخ میاين اتفاق در دنيا

ک ي (253ی سال اعتقاد راسخ داشت که جهاز گولجی در آکسفورد بود و سالهایجانورشناس برجسته و محترم

 یرسم دانشکده .  استیقيرحقي و غیک مفهوم تصنعيست، بلکه ي نیواقع)  درون سلول هایکروسکوپي میژگيو

همان يک پژوهشگر مي شدند و به حاصل پژوهش ی هر هفته کل اعضا جمع مین بود که دوشنبه ي ایجانورشناس

هد کامًال  بود که شوايیکاي آمریست شناس سلوليک زيهمان ي از دوشنبه ها، پژوهشگر میکي.  دادندیگوش م

 بلند ی او، استاد مسن ما  برخاست و با گام هایان سخنرانيدر پا.  ارائه دادی بر وجود جهاز گولجیمتقاعدکننده ا

. زم، از شما سپاسگزارميهمکار عز"جان گفت ي را فشرد؛ و با هيیکاي تاالر رفت؛ دست پژوهشگر آمریبه جلو

ن ي چنيیادگرايچ بنيه. م که کف دستان مان سرخ شدي آن قدر کف زدما هم." ر در اشتباه بودمين پانزده سال اخيمن ا

ن ي دانشمندان حداقل در حرف ایاما همه .  زنندی نمین حرفي دانشمندان هم چنیدر عمل، همه .  زندی نمیحرف

د و  بداننی مزاجی را دمدمیکردين رويد چنياستمداران که شايم، سيري بر خالف، گ– دانند یده آل ميکرد را ايرو

  . ردي گیم را مي که شرح دادم، هنوز بغض گلوی آن جلسه ای خاطره یادآوريبا . ر کننديتحق

  

.  شودی مین خاطر است که فعاالنه مانع علم ورزي به ایني ديیادگراي من با بنیزه يک دانشمند، ستيبه عنوان 

 راه يیادگرايبن. ميآموزيم، نيم بداني توانی م را کهی جالبیزهايم، و چيده ندهير عقيي آموزد که تغی به ما ميیادگرايبن

ت ين مورد ذکر کنم، حکاي توانم در ای که مین نمونه اياسفبار تر.  کشدی عقل را میره ي کند و شیعلم را سد م

ان در ي منشاء انواع در کالج برایر مرکز پژوهش هايز است، که امروزه مدي، ِکرت وايیکايست شناس آمريز

ک معلم ي، 1925ان در سال يبرا. ان استينگز برايام جنيليان برگرفته از نام وينام کالج برا. ت اسیتون ِتِنسيدا

 یز ميوا. فراخواند" موني میمحکمه "س تکامل به دادگاه مشهور يعلوم به نام جان اسکوپ را به اتهام تدر

 ی شود؛ دانشگاهین شناسيم استاد زیک دانشگاه واقعي اش را تحقق بخشد و در ی دوران کودکیتوانست آرزوها

: ميني بیان ميت کالج براي که امروزه بر وبسایباشد، نه شعار متناقض" شياندي بیانتقاد" توانست یکه شعار آن م

 یکاگو دارد، به عالوه ي از دانشگاه شیست شناسيک مدرک زيز يدر واقع جناب وا". شياندي بیلي و انجیانتقاد"

گولد . ی مثل استفن جیر نظر کسي از هاروارد، که در آنجا زیاه شناسيگ و یست شناسيگر در زيدو مدرک د

 خود را تحقق بخشد و به یاي توانست رؤی بود، که مینده داريز دانشمند جوان، نخبه و آيوا. ل کرده استيتحص

  .ک دانشگاه معتبر بپردازديس در يپژوهش و تدر

  

 او را يیادگراين بنيا.  شدیني ديیادگراين خود گرفتار بنرون، بلکه از دروي رخ داد، و او نه از بیسپس تراژد

او .  کمتر از ده هزار سال عمر دارد–کاگو و هاروارد يل اش در شي موضوع تحص–ن يواداشت تا باور کند که زم

 ی ناآرامیه ين تعارض مايص دهد، و اين خود و علم را تشخيان ديآن قدر هوشمند بود که  تصادم شاخ به شاخ م

ل رفت و ي برداشت و سروقت انجیچين تنش ها را تحمل کند قي توانست ایگر نميک روز که دي.  او شدینده يفزا

                                                 
253 . Golgi Apparatus 



 

www.secularismforiran.com 

209

ار صادقانه و پرزحمت، ين عمل بسيان ايدر پا.  خواندی نمی علمیني که با جهان بیه ايدن هر آيشروع کرد به بر

  : نمانده استیل اش باقي از انجیزيد که چندان چيد

  

 شود بدون یگر نميدم که دي کتاب مقدس، دی برگ هایه ي با حفظ حاشیدم، و حت کریهر قدر سع

ن تکامل و کتاب مقدس دست يمجبور بودم ب. ز بردارمي می کتاب مقدس آن را از رویرازه يختن شيگس

نکه کتاب مقدس نادرست است يا ايا کتاب مقدس درست است و تکامل نادرست؛ يدم يد. به انتخاب بزنم

 را که خالف آن باشد، یزيرفتم و هر چيآن شب بود که کالم خدا را پذ... اندازميل را دور بيجد انيو با

 ام را با کمال اندوه به ی علمی آمال و آرزوهایب، همه ين ترتيبه ا. از جمله تکامل را، به دور انداختم

  . آتش افکندم

  

 ین و شعف مي مرا سرشار از تحسیهاز گولجابم؛ هر قدر که داستان جي یز ميار غم انگين داستان را بسيمن ا

 او وارد شد، ی زندگینده و شادکامي که به آیزخم. ز استيار رقت بار و تأمل برانگي بس زيسازد، داستان ِکرت وا

ن ي کرد اید مي که بایتنها کار.  شد از آن اجتناب کردی می بود، و به راحتیرضروريار غيکار خودش بود؛ بس

اما .  کردیر مي تعبیا مجازين، ي نمادیاني متألهان آن را به بینکه مانند برخيا اي.  انداختیر مبود که کتاب را دو

  .ش به دور افکنديانه را انجام داد و علم، شواهد، و عقل را همراه آمال و آرزوهايادگراياو در عوض،  کار بن

  

زه يد جايبا. ان دهنده، آزارنده و نابودگر استصداقت او تک. گانه باشديان يادگرايان بنيز درميد صداقت ِکرت وايشا

 کند ی را رو میزيز چيوا. زه باشدين جاي صادق ایافت کننده ين دري تواند نخستی تمپلتون را به او بدهند؛ او می

حاصل .  گذردیانه در اذهان شان مي شوند، مخفی علم با اعتقادات شان مواجه میان با تناقض هايادگراي بنیکه وقت

  :مياو را بشنوکالم 

  

 یحت. ل خلقت گرا نشده امين دالين هست، اما من بنا به اي عمر زمی بر کوتاهی مبنی علمیلياگرچه دال

 گفتند و یش استادانم مي پی باشند ، همان طور که سال هايی شواهد عالم هم خالف خلقت گرایاگر همه 

من . ن استي کنم چرا که کالم خدا چنی می خود پافشاريیمن هم قبول داشتم، من همچنان به خلقت گرا

  ]116. [مانم استوار باشميد در ايبا

  

تنبورگ بر زبان رانده ي ویسايش بر در کلي کند که هنگام نصب ِتزهاید ميز سخن لوتر را تقلينجا وايظاهرًا در ا

د ي کوشیدانه ميه نوم اندازد، کی م1984ت در رمان ينستون اسميد  ويايشتر مرا به يچاره بيز بياما ِکرت وا. بود

ت از ينستون اسميو. ن خواسته بودي شود، چون برادر بزرگترش چنی دو برابر پنج میباور کند که دو به عالوه 

 نبود، یکيزي فیز از ترس شکنجه ي که اجبار واین باور کرده بود، درحاليترس شکنجه اجبارًا خود را وادار به ا

 توان گفت یم.  د کننده استي همان قدر الزام آور و مقی برخیظاهرًا برا بود که ینيمان دي از حکم ایبلکه ناش
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اگر . ز آوردي است که بر سر ِکرت وايین به خاطر بالي من با دیزه يست.  استی روانی شکنجه ی نوعینيمان ديا

 ی میساند چه بر سر کياندازد، فکر کني بین روزي هاروارد را به چنیخته ين شناس فرهيک زمي تواند ین ميد

  . خته و هوشمند باشنديآورد که کمتر فره

  

ادگرا يربنين غيد.  را از آموختن علم بازداشته استی شماریادگرا، جوانان معصوم و مشتاق بين بني دیشيسخت ک

 چون و یمان و تعبد بي آموزد که این هم به کودکان خردسال مين نوع دياما ا.  کندی نمین کاريچن" فيظر"و 

  .  سازدی ميیادگراي رشد بنیايا را مهيب دنين ترتيت است، و به اليک فضيچرا 

 

  يی پنهان مطلق گرایمه ين
ان ي می گسترده ایح دهم، به توافق اخالقي را توضیست اخالقيتگاير زاييدم تغي کوشی که میدر فصل قبل، هنگام

ن توافق را يش ايکم و ب" ما"موم دوارانه فرض کردم که عيمن ام. سته اشاره کردميبرال روشنفکر و شايمردمان ل

 باشند و چه ین کتاب را بخوانند، چه مذهبي بود که احتمال دارد ای کسانیهمه " ما"و منظورم از . ميري پذیم

). ل ندارند کتاب مرا بخواننديو همگان هم م( ندارند ی سر همراهین توافق اخالقياما البته همگان با ا. یرمذهبيغ

 از یاري تفکر بر اذهان بسیوه ين شيدر واقع، ا. ان نرفته استيچ وجه از مي به ه254يیگرارفت که مطلق يد پذيبا

 رو به گسترش ین ساالريش از همه در جهان اسالم و در ديمردم جهان امروز حکمفرماست، و خطر آن ب

 يیمطلق گران يا). 255يیکاي آمرین ساالري دپ با عنوانيلين فيد به کتاب کوينگاه کن(  آشکار است يیکايآمر

ن ي شرآفریروين را ني دیل است که برخين دلي شود، و عمدتًا به همی می ناشیني دیمان قويشه از ايبًا هميتقر

  . خوانندیجهان م

  

ن مجازات هنوز در يا.  استيی شده، مجازات کفرگوینيش بيق پي که در عهد عتيین مجازات هايدتري از شدیکي

در نظر " جرم"ن ي ای پاکستان مجازات مرگ را برايی از قانون جزاc-259بخش .  شودی کشورها اجرا میبرخ

 به مرگ يیخ به خاطر کفرگويونس شي به نام  دکتر ی، پزشک و استاد دانشگاه2001 اوت 18در . گرفته است

ش از ابراز دعوت خود در چهل يانش گفته بود که محمد پين بود که به دانشجويجرم مشخص او ا. محکوم شد

البته قانون .  گزارش دادندیرا به مراجع قانون" کفر"ن يان او ايازده نفر از دانشجوي. سلمان نبود میسالگ

ح  که در  سال ين عاشق مسي مثل آگوستیکسان.  شودیان اجرا ميحيشتر در مورد مسي پاکستان بيیضدکفرگو

شت با معشوق مسلمانش  بود حق ندایحيح که مسيمس. ن خاطر به مرگ محکوم شديصل آباد به اي در ف2000

 یپس آقا. ک زن مسلمان با مرد نامسلمان ازدواج کندي دهد ی پاکستان اجازه نمیرا قانون اسالميازدواج کند ز

 که من خواندم مشخص نشده یدر گزارش.  شدیاکارين خاطر محکوم به ريد تا به اسالم بگرود و به هميح کوشيمس

                                                 
254 . absolutism 
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در هر حال، مسلم است . ه محمد زده بودي علینکه او حرفيا اي دارد، ین عمل هم مجازات مرگ در پيا  خود ايکه آ

  . ستي مرگ نین کاري از تعصب باشند، مجازات چنین اش عاري که قوانیکه در هر کشور

  

 یا او کسيآ. ت به مرگ محکوم شديحي به نام عبدالرحمان در افغانستان به خاطر گروش به مسی فرد2006در سال 

او . ر داده  بوديي اش را تغی و خصوصی درونیده يتنها عق.  رسانده بود؟ نهیزيا چي ی به کسیبيرا کشته بود، آس

گر يد، که کشور او ديو به خاطر داشته باش. ل زمامداران کشورش نبوديده بود که باب ميرسشه ها ياند یبه برخ

کا ي آمری بود که ائتالف به رهبریکرزاد ي دوران حمی" آزاد شده" طالبان نبود، بلکه افغانستان یافغانستان دوره 

 ی، و پس از فشارهای عدم سالمت روانیخت، اما به مدد گواهي عبدالرحمان عاقبت از اعدام گریآقا. برپا کرده اند

 یف شرعي انجام تکلی که در پیورمردانيا پناه جسته، تا از کشته شدن توسط غيتالياو اکنون در ا. ین الملليد بيشد

، مجازات مرگ در "آزادشده"افغانستان  یقانون اساس از مواد یکيهنوز هم مطابق .  امان باشدخود هستند در

ست، بلکه به يا اموال نيب رساندن به اشخاص ي آسید که ارتداد، به معنايبه خاطر داشته باش. انتظار مرتدان است

ک ي. اسالم، مرگ استعت ي آن در شری است، که مجازات رسم256یک جرم فکري 1984قول جورج اورول در 

م مال اهللا در ي، صادق عبدالکر1992 سپتامبر 3در . ن مجازات اجرا شده استيم که اياوري بیمثال هم از موارد

  ]117.[ در مالءعام گردن زده شديیه جرم ارتداد و کفرگويعربستان سعود 

  

 یبرجسته ا" انه رويم"مسلمان  گفتم که 1 که در فصل ی با ِسر اقبال سکرانیونيزيزگرد تلويک ميک بار در ي

او پس از .  ارتداد به چالش گرفتمی مجازات مرگ برایمن او را با طرح مسئله .  داشتميی شد، گفتگویمحسوب م

د موضوع را عوض کند و ي کوشیاو م. ب کنديا تکذيد يين عمل را تأيکش و قوس رفتن فراوان عاقبت نتوانست ا

ان يروابط م" بهبود یا به پاس تالش برايتاني که دولت برین هم از مرديا. دارد نیتين موضع چندان اهميد که ايبگو

  . ه داده استيبه او لقب شوال" انياد

  

ا به خاطر يتانيام گات در بريلي جان و1992 در سال یعنين اواخر، يهم. ستيراد ني از ایت هم برياما جهان مسح

. سه کرده بودي را با دلقک ها مقایسين بود که عي جرم او ا. محکوم به ُنه ماه کار با اعمال شاقه شديیکفرگو

 یحيک گروه مسي 2005در سال ]. 118[ا هست يتانين بريباورش دشوار است، اما هنوز جرم ارتداد در قوان

  . ت کندي، شکا257نگري سپری جری اپرای به خاطر پخش برنامه ی سی بی از بی خصوصید تا به عنوان شاکيکوش

  

ش از يد بي توانیع در گوگل مي سریک جستجويبا . ج شده استيرا" يیکايطالبان آمر"ر اصطالح ي اخیدر سال ها

است ي و سيیکاي آمریني از رهبران ديیت ها نقل قول هاين وبسايدر ا. ديابين نام را بيت با اين وبسايک دوجي

 و یصب کور، تعصب، سنگدلادآور تعي ین جمالت به روشنيخواندن ا.  شده اندیمحور  گردآور-مانيمداران ا
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 The» به نام یتيژه سايبه و.  استی عربستان سعودی و مراجع وهابینيت اهللا خمي، آیقساوت طالبان افغان

American Taliban »ی به نام آن کولتر آغاز میع است که با نقل از شخصي شنیل نقل قول هاين قبي پر از ا 

م، رهبران يشان حمله کنيد به کشورهايما با: " استیقيشخص حقک ي ام يیکاي همکاران آمریشود، که به گفته 

 ینده يگر، سخن باب دوران، نماي دیک درافشاني] 119." [ميت بگروانيحيم و مردم شان را به مسيشان را بکش

 « ? Got Aid Yet » که به عنوان مخفف یم مگر هنگاميد به کار ببري را نباgay یکنگره است که گفته واژه 

ان ييکاي آمریت آرايجرج بوش با اکثر: "ن است که گفتهي بوکیام جيليگر، سخن ژنرال ويش ديفرما. ل شوداستعما

ر کشور دوران يانات مشهور وزي تر، از بیميک اظهار فضل قديو " انتخاب نشد، جرج بوش را خدا انتخاب کرد

م چون يت کنيست حمايط زياز محست ي نیازين: " ود گفتهیستيط زياست محيگان است که در مورد سيرونالد ر

 مردم ینکه وقتي هستند از ای روشنی نمونه هايیکاي و طالبان آمریطالبان افغان." ک استيح نزديبازگشت مس

 ی دهند که اجراین نمونه ها نشان ميا. دي آیش مير کنند چه پي تعبیبخواند متون مقدس شان را به طور تحت اللفظ

راست : يیاصول افراط گراکتاب .  شودی منجر میبيج مهيمدرن را به چه نتا یايق در دني عهد عتینساالريد

که البته ( دهد ی به دست ميیکايد طالبان آمري از تهدیکر شرح مفصلي بلیمبرلي کی نوشته 258کاي در آمریحيمس

  ).  شوندین نام خوانده نميدر کتابش به ا

  

  يیهمجنسگران و يد
 انجام یق ابتکارين طريد به اياعدام با.  اعدام بوديیهمجنسگرا یازات رسمت طالبان، مجيدر افغانستان تحت حاکم

، "جرم"ن ي اگر  ای او خراب کنند؛ حتیوار را روي دفن بگذارند و دیوارير ديد محکوم را زنده  زيد که با شیم

نجا هم يدر ا. رديگران انجام گيب به ديت دو فرد بزرگسال و بدون هرگونه آسي باشد که با رضایک عمل خصوصي

ن يتا هم. کشور خود من هم حق ندارد به خود بنازد. مي مواجه هستیني ديیک از مطلق گراي کالسیک نمونه يبا 

آلن .  شدیا محسوب ميتانيب در بريک جرم قابل تعقي در خلوت هم يی، همجنسگرا1987 سال یعنياواخر، 

 شود، پس از یاد ميوتر ي از آنها به عنوان پدر کامپومن ي که همراه با جان فون نيیايتانيدان برياضينگ، ريتور

وار يوار نگذاشتند و با تانک دير دينگ را زيالبته آلن تور.  کردی در خلوت، خودکشيیمحکوم شدن به همجنسگرا

ا دو سال را در ي: نه دست به انتخاب بزندين دو گزيان ايشنهاد شد که مينگ پيبه تور. ش خراب نکردنديرا رو

 یک دوره ينکه يا ايو )  داشته باشندی توانستند با او چه رفتاریان ميگر زندانيد که ديتصور کن(ذراند زندان بگ

 ینه ها مي است و موجب بزرگ شدن سيیايمي توان گفت معادل اخته کردن شیق هورمون را بگذراند، که ميتزر

  ]120. [انور خورديس آغشته به یبي را خود او انتخاب کرد، و سيی و نهای خصوصینه يگز. شود

  

د بتوان گفت سهم او در يشا. دي آلمان ها را بگشای افسانه ای خود توانست رمز مخابراتيینگ با هوش استثنايتور

 یچليش در بي" اولترا"گر همکاران ينگ و ديبه لطف تور. ل بوديزنهاور و چرچيش از سهم آي ها بیشکست ناز

 را ی آلمانی ژنرال های جنگ، نقشه های سالهاین توانستند در طيمتفق یروهاي نیاتي عملیپارک بود که ژنرال ها

                                                 
258. Fundamentals of Extremism : The Christian Right in America, Kimberly Blaker 
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د به عنوان ي نبود، و بایگر مخفينگ ديپس از جنگ، نقش تور.   کنندیش از اجرا خنثيبه دست آورند و آنها را پ

 عارضه اما باز همان.  شدیه اعطا مي گرفت و به او لقب شوالیم قرار ميد و تکري ملت مورد تمجینجات دهنده 

  . مردم را دارد بروز کرد یخصوص) یشه هاي اندیا حتي( مان محور که همواره وسواس اعمال يات اي اخالقی

  

 فال یجناب جريبه سخن عال.  آنان استیني ديی مثال بارز مطلق گرايیبه همجنسگرا" يیکايطالبان آمر"کرد يرو

بلکه مجازات خدا . ستيان ني همجنسگرایجازات خدا برادز تنها ميا: "مي گوش بسپاریبرتيانگذار دانشگاه ليول، بن

ن افراد نظر مرا ي که در مورد ایزين چينخست] 121."[ کندیان را تحمل مي است که همجنسگرای جامعه ایبرا

 باشد ید چه جور آدمي دهنده بایک رأي.  استیحي مسیه هايري کمک به خیره کننده شان برايل خيجلب کرد، تما

 که به استهزا ی دهد؟ مردی رأی شمالیناي خواه از کارولی مثل ِجس هلمز جمهوری سناتور جاهلکه هر دوره به

 یا ِگيبًا تمام روزنامه نگاران شان يتقر.  همجنسبازها شده اندینگتن پست النه يمز و واشيورک تايوين: "گفته است

ند و ي بی مینيات را تنها در قالب تنگ ديق دهد که اخالی مین آدم رأي به ایبه نظرمن، کس] 122."[نيا لزبيهستند 

  .  شودی محسوب میديش تهدي اوست برایمان جزمي که فاقد ای کند هر کسیاحساس م

  

 حزب ی جدی از نامزدهایکياو . ان نقل کردميحيان گذار ائتالف مسيش تر ازسخنان َپت رابرتسون، بنيپ

ن حدود پول يون داوطلب و هميليش از سه مي که ب بود،1988 سال یاست جمهوري انتخابات ریخواه برايجمهور

  که او جلب کرده یتيزان حماين دست، مي از ایاناتيدن بيبا شن. ج کرده بودي خود بسیغاتي کارزار تبلیرا برا

 را مختل کنند و همه جا خون يیسايند و خدمات کليايساها بي خواند به کلیم] انيهمجنسگرا: "[نگران کننده است

کودکان را به فحشا ] م خانوادهيتنظ"[نکه يا اي." ش ها ُتف کننديدز کنند و به صورت کشيردم را گرفتار ابپاشند و م

 یل را رواج مي محرمات انجی و همه ین بازي و لزبیت، همجنسبازيواني کند، و حی می کشد، مردم را زانیم

 ین سخن برايدن اي دانم شنیم: " شودیغان طالبان افی دلگرمیه ي تواند مایز مينگرش رابرتسون به زنان ن." دهد

ح يمس. ديري شوهرتان را بپذیعنياست مرد خانه، يد ريد، بايم اگر شما ازدواج کنيد بگوياما با. خانم ها دردناک است

  ."ن بودهيتا بوده هم. سرور خانه است و شوهر سرور زن

  

ان در کشور يحي که مسیهنگام: "دي گوین مي چنیحي مسیاسي عمل سیک ها برايس مجمع کاتولي پاتر، رئیَگر

گر صحبت يم داشت، دي نخواهیع آزاد هرزه نگاريگر توزيم داشت، دي نخواهیطاني شیسايگر کليابند، ديت بياکثر

سم شّر و ي قدرت را به دست گرفت، پلورالیحيت مسينکه اکثريبعد از ا. از حقوق همجنسبازان در کار نخواهد بود

 یچنان که از فحوا.  بپردازدی به بدکاریگر اجازه نخواهد داد که کسيشد و دولت د محسوب خواهد یراخالقيغ

 مردم در بر دارند، بلکه به ی برایست که عواقب بدي نيی کارهایبه معنا" یبدکار"نجا يمطلب مشخص است، در ا

  . دوست ندارند" یحيت مسياکثر" است که ی خصوصیشه ها و کنش هاي اندیمعنا
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.  متنفرنديی است که از همجنس گرای از واعظانیگري دی نمونه یست شرقي باپتیسايلپ از کلش ِفِرد ِفيکش

 ی شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاریک دسته برايش ِفِرد ينگ درگذشت، کشين لوتر کي مارتیوه ي که بیهنگام

پس خدا . ا را دوست نداردخدا لواطکارها و طرفداران لواطکاره" ن موعظه کرد که يشان چنيب داد و  برايرا ترت

ن ي که ايیجا. نگ هم متنفر است و حتمًا حاال او را در آتش و گوگرد سوزان جهنم انداختهياز کورتا اسکات ک

."  شود، و دود جزغاله شدن اش تا ابدالدهر بلند استیرد و آن آتش هرگز خاموش نمي میجرثومه هرگز نم

.  جلب کرده استیت و پول فراوانيوانه حماين ديوانه است، اما ايدم دک آي توان گفت که ِفرد ِفلپ یآسان م] 123[

کا، کانادا، ي را در آمريی تظاهرات ضدهمجنسگرا22000 تاکنون 1991ت اش، ِفلپ از سال ي وبسایطبق گفته 

ن ي ایشعارها). ک تظاهراتي به طور متوسط هر چهار روز یعني( کرده است یاردن، و عراق سازمانده

ن است که به طور يت او اي جالب سایژگيک وي". دزيشکر خدا به خاطر ا: " ل بوده کهين قبيا از اتظاهرات ه

  .ان وفات کرده تاکنون چند روز در جهنم عذاب شده انديک از همجنسگراي دهد  که هر یخودکار نشان م

  

ک موضوع ي.  کندیمحور آشکار م-مانيات اي اخالقی را درباره یاري نکات بسيینگرش نسبت به همجنسگرا

  .  استیات آدمين و قداست حيگر، بحث سقط جني دیآموزنده 

  

  

  بشرات ين و قداست حيد

  
ن کامًال خطاست و درست به مثابه قتل يپس سقط جن. ک انسان استين انسان، ي، جنیني دیبه نظر مطلق گرا

 به ین، اغلب نظر مساعدي جنن مخالفان سقطي از پرشورتریاريده ام بسيمن تا آنجا که من د.  شودیمحسوب م

 شود، که از ی نمی رومیک هايکرد شامل کاتولين رويم که ايد انصاف بدهيبا. اعدام اشخاص بزرگسال دارند

او و .  امروز استی بارز نسل مذهبیو بوِش، نمونه ياما جرج دبل. ن هستندين مخالفان سقط جني فاش گوتریجمله 

 که شخص ی گرفته تا زمانینيط هستند، از زمان جني شرای در همه یت آدمايامثال او، مدافعان پروپاقرص حفظ ح

 شوند؛ ی می پزشکی موارد مانع پژوهش هاین افراد در برخين حال،  همياما در ع.  دچار شودیبه مرض العالج

 ل روشن مخالفت با حکميدل] 124. [نجامندي بیاري بسی توانند به نجات جان های گمان می که بيیپژوهش ها

ش ي کرد، بیت اعدام را ملغيکا حکم ممنوعي آمری که دادگاه عال1976اما از سال .  استیاعدام، حرمت جان آدم

 بوش در تگزاس، یو در دوران فرماندار. الت تگزاس انجام شده انديکا، در ايالت آمري پنجاه ایاز ثلث اعدام ها

د بوش تنها به ياما شا.  ک اعداميبًا هر ُنه روز ي تقریعنيخ خود ثبت کرد، ين نرخ اعدام را در تاريشتريالت بين ايا

 گزارش ین طور باشد، درباره ياگر ا] 125[ را به اجرا گذاشته است؟ یالتين اي خود عمل کرده و قوانیفه يوظ

 یم؟ کارلسون، که خود مدافع حکم اعدام است، شوکه شد وقتيي ان ان چه بگویمشهور تاکرکارلسون، خبرنگار س

آن زن به بوش فرماندار  التماس .  کندید ميک زن محکوم به اعدام را تقليحرکات " ی شوخیبرا"د که بوش يکه د

:  کردی آن زن را درآورد که نجوا میش را غنچه کرد و ادايبوش لب ها: "  کرد تا حکم اعدام اش را لغو کندیم
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 ین بوده، مي جنیآور شده بود که زمانادين زن به بوش يد اگر ايشا]  126". " [ديمرا نکش.  کنمیخواهش م

 از یاريمان بسي بر ایبين اثرات غري سقط جنی رسد تأمل درباره یبه نظر م.  جلب کندیشتريتوانست ترحم ب

ن ين بزرگ تريسقط جن: " صلح نوبل گفتیزه يافت جاي اش هنگام دری کلکته در سخنرانیمادر ترزا. مردم دارد

نکه يرد، تا چه رسد به اي بگین قضاوت ابلهانه را جدي با ای تواند زنی میس؟ چطور کیچ." نابودگر صلح است

د کتاب ي مادر ترزا شود، بایاکارانه ي ریس مآبي قدیفته ي خواهد فری که می نوبل هم به او بدهد؟ هرکسیزه يجا

  .  را بخواند259"مادر ترزا در نظر و عمل: یونريسيمقام م"چن با عنوان يستوفر هيکر

  
 ارعاب یکه برا260ات نجاتيان گذار سازمان عملي، بنیم از راندال ِتري و بشنويیکاي به طالبان آمرميبرگرد

م، بهتر است شما ي گردی مثل من، در کشور ميیا آدم هاي من، یوقت: " ل شده استين تشکيپردازندگان به سقط جن

 ین حرف را کامًال جديا. مي دهیب تان را ميم و ترتي کنیم، محاکمه تان ميتان کنيدايد، چون اگر پيگورتان را گم کن

 ی با پزشکانی سخن ِتریرو." ن کنندگان را بدهميب سقط جنين است که ترتي من ای از برنامه یبخش. مي گویم

  : آشکار استین سخن به خوبي اش در ایحي مسی دهند، و آموزه هاین انجام مياست که عمل سقط جن

  

ک موج نفرت شما ي خواهم یم. را از لوث وجود شما پاک کند جامعه یک موج نارواداري خواهم یم

 یلي انجیفه يک وظيما .  استیحيک ملت مسيجاد يهدف ما ا... بله، نفرت خوب است.  کندیرا پاکساز

سم يما پلورال. مي خواهی نمیما برابر. مين کشور را فتح کنيم تا ايما از جانب خدا مأمور. ميبر دوش دار

  . مي خواهینم

رفته ي پذیچ عذريه. مي و ده فرمان بنا کنی را مطابق قانون االهیحيد ملت مسيبا. د ساده باشديما باهدف 

  ]127.[ستين

  

ن نگرش يا.  توان نام نهادی نمیحيسم مسي را جز فاشيیکايج نزد طالبان آمري کامًال راین اهداف و آرزوهايا

گر نقاط جهان مشتاقانه خواهان ي از مردم در دیاري که بسیست اسالمي است از دولت فاشیقي دقینه اير آيتصو

کا در زمان نگارش ي آمریاسي سیچ ناظر صحنه ي ه اما. ده استي نرسیاسي به قدرت س– هنوز– یراندال تر. آنند

  ]. ابندي ی هرگز قدرت نمین کسانيکه چن[ن باشد ي تواند خوشبینم) 2006(ن کتاب يا

  

 کوشد یامدگرا ميک پي. ن استيار متفاوت از اين بسي سقط جنیا به مسئله ده گريا فايامدگرا يک فرد پيکرد يرو

اگر ( کشد؟ ین هنگام سقط درد ميا جنيآ. ن کندي کند سبک سنگیجاد مي ای اخالقیريم گي را که هر تصميیرنج ها

 اش یصب عین آن قدر رشد کرده باشد که شبکه ي اگر جنیو حت. ن هنوز شکل نگرفته باشد، نهي جنیستم عصبيس

ا خانواده اش، از يا زن حامله، يآ.)  بردی در سالخ خانه رنج میم، گاويريشکل گرفته باشد هم، مسلمًا کمتر از، گ

                                                 
259 . The Missionary Position : Mother Teresa in Theory and Practice, Christopher Hitchen 
260 . Operation Rescue 
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د يا نباين هنوز شکل نگرفته، آي جنیستم عصبي که سیتياما در موقع. اد بلهي برند؟ به احتمال زین رنج ميسقط جن

   مادر واگذار کرد؟ ی کامًال شکل گرفته یستم عصبيانتخاب را به س

  

 توانند استدالل یان ميامدگرايپ. ن باشدي تواند مخالف سقط جنیامدگرا هرگز نميک پيست که ين بدان معنا نيالبته ا

 که ین درد نکشد، اما فرهنگيم که جنيريند که گيمثًال بگو.  هم مطرح کنندیا] ا فراخ دامنهي [261"لغزنده "یها

ا کودک ي را متوقف کرد؟ آید آدم کشيکجا با.  تواند سر از ناکجاآباد در آوردید مگرفتن جان انسان را مجاز شمار

 توان احتجاج ی آورد، و مین فراهم ميف قواني تعری برایعيک خط فاصل طبي تولد ی هم مجاز است؟ لحظه یکش

 فراخ دامنه ی هان استدالليبنابرا. افتي ی خط فاصل روشنینيش از تولد و در دوران جنيکرد که دشوار بتوان پ

  . انه  بداننديده گراير محدود فاي تولد را مهم تر از تعبی توانند لحظه یم

  

ک ي از یالي خید نقل قوليبگذار.  فراخ دامنه مطرح کردی توان در قالبیز مي را ن262یه بهمرگي علیاستدالل ها

ن يرند، همه فورًا به ايدن را بگي کشمار در حال درديک بيد پزشکان جان ياگر اجازه ده: "مياوري بیلسوف اخالقيف

لسوفان فارغ از مطلق يد ما فيشا. ش را باال بکشندي افتند که از شر مادربزرگ شان خالص شوند و پول هایفکر م

د مرتکب قتل يتو نبا"ل که ين قبي از این و قواعد مطلق دارد؛ قواعديپليسياز به ديم، اما جامعه ني بار آمده باشيیگرا

 ی می که ما زندگیده آليرايدر جهان غ. د کشتن را متوقف کرديست کجا باين صورت معلوم نير ايدر غ". یشو

امدگرا ما ي پیک جامعه يد در يشا!  خام باشديیامدگراي توانند بهتر از پی ميی مطلق گرایامدهايپ  یم، گاهيکن

 که يیخانمان هايمردگان، مثًال اجساد بم تا مردم را از خوردن اجساد ي کنیغيم جهد بليلسوفان اخالق مجبور باشيف

ه يانه علي مطلق گرایاما بنا به استدالل فراخ دامنه، تابو. ميرند، منع کني می می جاده یدر اثر تصادف ها

  ."ار ارزشمندتر از آن است که طرد شودي بسیآدمخوار

  

ندار سقط ياما معاندان د. نجامنديم بيرمستقي غيی مطلق گرای فراخ دامنه بتوانند به قبول نوعید استدالل هايشا

ن همان يجن: ن حرفهاستيدر نظر آنها، مسئله ساده تر از ا.  دهندین، زحمت استدالل فراخ دامنه را به خود نميجن

.  انجامدی میبيج غريانه به نتايدگاه مطلق گراين ديا. ن و بس؛ ختم کالميهم. است؛ کشتن همان قتل است" بچه"

د بالقوه ين پژوهش ها فوايهرچند که ا. د موقوف کرديح شده را باي سلول تلقی پژوهش درباره دگاه،ين دينخست، با ا

ن يتناقض ا. د ممنوع شوندي انجامد بای میني جنی دارند، اما چون به مرگ سلول های دانش پزشکی برایاري بسی

ن روش پزشکان معموًال يادر . رفته استي را پذIVF263ا ي یح مصنوعي شود که مردم تلقینجا معلوم مينگرش ا

 بارور ی موارد تا دوازده تخمه یدر برخ.  کنندیح ميرند و آنها را خارج از بدن او تلقي گین تخمه از زن ميچند

ن ينجاست که از ايه ايتناقض قض.  دهندی کشت می مخصوصی آنها را در محفظه یا سه تاي شود که دو ید ميتول

 کشد و مردم هم یند، تخمه ها را مي در دو مرحله از  فرآIVFن يبنابرا.  دارندیا دو تا را نگه ميک يتخمه ها تنها 

                                                 
261 . slippery slope 
262 . euthanasia 
263 . In Vitro Fertilization 
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دن به ي بخشی شادیک روش استاندارد براي IVFست و پنج سال است که يب. ن روش نداردي با ایچ مشکليعمومًا ه

  .  فرزند شده استی بیات زوج هايح

  

 یبي گزارش عج2005 ژوئن 3ن مورخ ي گاردیمه روزنا.  هم مشکل داردIVF با ی گاهیني ديیاما مطلق گرا

گزارش ". ندي گوی پاسخ مIVF مانده از ی باقی به فراخوان نجات تخمه هایحي مسیزوج ها"داشت با عنوان 

 را IVF یک هيني مانده در کلید باقي زای کوشد تخمه های که م264 بود به نام برف دانه های سازمانیدرباره 

م که خدا ما را ي کنیما واقعًا احساس م"ن سازما اظهار داشته که  ي عضو اینک زن واشنگتي". نجات دهد"

ن زن حاصل ي چهارم ایبچه ." ميات بدهي بخت ح–ن کودکان ي ا–ن ها ين جنيم به تک تک ايفراخوانده تا بکوش

ن يخانم که از ان يشوهر ا. است" شي آزمای لوله یان محافظه کار با جهان بچه هايحيان مسياتحاد نامنتظر م"ن يا

د بردگان را آزاد ي خواهیاگر م"ه کرده که يش توصيسا مشورت کرده و کشيوخ کلي از شیکياتحاد نگران بوده، با 

 یشتر تخمه هايند اگر بدانند که بي گوین مردم چه ميمن در عجبم که ا." ديد با برده داران معامله کني باید، گاهيکن

  . شمردیعيطب" تيفيکنترل ک "یده را نوعين پدي توان ایم.  شوندیبود مح شده در بدن زن هم  فورًا نايتلق

  

ش تر يپ.  نداردیک دکتر قبراق فرقي از سلول ها با کشتن یکروسکوپي میک توده ي مؤمنان ، کشتن یاز نظر برخ

ن وحشت در ذهر در کتاب جالب خود ِيورگنزِميمارک . اش سخن گفته ام" ات نجاتيعمل" و یاز راندال ِتر

 آن ی را نگه داشته اند که رویل آورده که پرچميش پاول هي و دوستش کشیکل بِريش ماي از کشیعکس، 265خدا

بًا يند؛ تقري آی به نظر می شاد و خرمیشان آدم هايهردو" ا متوقف کردن قتل کودکان معصوم خطاست؟يآ: "نوشته

 ی که از آدم هایزيدرست برخالف چ.  لب دارند بريیده اند  و لبخند دلرباي پوشیررسميمثل بچه مثبت ها، لباس غ

ک يني، آتش زدن کل266ن حال، کار و بار آنها و دوستان شان در سپاه خدايبا ا.  رودیره سر تصور مي و خیمنزو

ه ي ژوئ29در .  سقط کننده را بکشندیل دارند دکترهاي کنند که می هم نمین است، و اصًال پرده پوشي سقط جنیها

ک ينيرون از کليمز َبرت را بيتون و محافظش جيک تفنگ شات گان برداشت و دکتر جان بريل ي، پاول ه1994 ی

گر نتواند يم کرد، و گفت که دکتر را کشته تا ديس تسليسپس خود را به پل. دا کشتي فلوریتون در پنساکواليبر

  .شود" اطفال معصوم" مرتکب قتل 

  

نگز مصاحبه ي کلورادو اسپری با او در پارک عمومیوقت. کند ی دفاع ميین کارهاي به صراحت از چنیکل بِريما

 ی می اخالقی واالیدم  که خود را  مدافع آرمان هاي ساختم انجام دادم، فهمین مي دی که درباره ی مستندی برایا

-ليزان انجي می کردم با طرح چند پرسش مقدماتیم، سعين بپردازينکه به پرسش سقط جنيش از ايپ. ∗شمارد

.  کندی زناکاران را به سنگسار محکوم میليادآور شدم که قانون انجيمن .  را روشن کنمیات بِرياخالق یمحور

                                                 
264 . Snowflakes 
265 . Terror in the Mind of God, Mark Juergensmeyer 
266 . Army of God (AOG) 
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 موافقت یاو با خوشحال.  تعجبم شدیه يرقابل دفاع بداند، اما پاسخ او مايع و غين حکم را شنيانتظار داشتم که او ا

ل، که عملش يسپس خاطرنشان کردم که پاول ه. ، اظهار کردی مراحل قانونی سنگسار، پس از طیخود را با اجرا

. ده عدالت را به دست خود اجرا کند و دکتر را بکشدي کوشی مراحل قانونی است، بدون طید بِرييکامًال مورد تأ

او گفت  قتل انتقام . ر گفته بودي یورگنز مي بود که در مصاحبه با ی اش همانی از عمل دوست روحانیدفاع بر

ن او را يک دکتر مشغول سقط جنيقتل . ک دکتر مشغول کار فرق دارديک دکتر بازنشته، با قتل يتل انه، مثًال قيجو

ست، اما اگر يل ني در صداقت پاول هیچ شکيبعد به او گفتم که گرچه ه.  داردیباز م" کشتار مکرر بچه ها"از 

ودکننده، جامعه دچار هرج و مرج ن محدي قوانیهر کس بخواهد به دست خود عدالت را اجرا کند، و نه به واسطه 

 یم؟ ِبرير دهييک تغين را به طور دموکراتيم قواني، بکوشی اقدام فردیست به جايا بهتر نيآ.  شودی میوحشتناک

 سبکسر و ین ما را آدم هايم که واقعًا قانون باشد؛ قواني ندارینجاست که ما قانونيخوب، مشکل ا: "پاسخ داد

 ها نوشته یم، که قانون را قاضيده اين ديطور که در به اصطالح قانون حق سقط جنهمان .  کنندیهوسران وضع م

 یلين مسئله خي در قبال ایدگاه بِريد. دين کشيکا و منشاء قواني آمریبعد بحث ما به موضوع قانون اساس... " اند

که خود را فقط تابع قانون ند ي گوی میا از آب درآمد که به روشنيتاني ساکن بریزه جويدگاه مسلمانان ستيه ديشب

  .ک کشوري دموکراتین موضوعه ي دانند، نه قوانیاسالم م

  

ن کار را ياو گفته بود اگر بتواند باز هم ا. تون و محافظش اعدام شدي به جرم قتل دکتر بر2003ل در سال يپاول ه

ک کنفرانس ي دانست، در ی م شک مرگ خود را در راه اهدافشیاو که ب. خواهد کرد تا اطفال نازاده را نجات دهد

ه اعدام او، يدر تظاهرات عل."  کندید بدل ميک شهيمن معتقدم دولت با اعدام من، مرا به "  اظهار کرد یخبر

 ها از فرماندار ِجب یچپ.  مخالف حکم اعدام همراه شده بودندی هاین با دست چپي ضد سقط جنی هایدست راست

ل موجب قتل ين بود که اعدام هيد استدالل شان ايشا".  کندیريل جلوگياز شهادت پاول ه" خواستند که یبوش م

ل در يخود ه.  دهندیست که به حکم اعدام نسبت ميقًا خالف اثر بازدارنده اي شود، و  اثر آن دقی میشتري بیها

هشت انتظار  در بیميپاداش عظ"  گفت ی زد و می که او را به اتاق اعدام بردند، لبخند مین مدت، تا زمانيتمام ا

ش يگران هم روش خشونت بار او را پي کرد که دیشنهاد ميو پ] 128." [وندمي پی ميیمن به روشنا...  کشدیمرا م

ل را کرده بود، در زمان اعدام او در حالت يپاول ه" شهادت"ز پس از ي حمالت انتقام آمینيش بيس که پيپل. رنديبگ

ز همراه با فشنگ يدآمي تهدین پرونده مربوط بودند نامه هاي که به ایانن نفر از کسي برد و چندیفوق العاده به سر م

  . افت کردنديدر

  

شند که ي اندی شان مینيد دي به خاطر عقایبرخ.  شودی میک اختالف نظر ساده ناشي وحشتناک از یاين قضايکل ا

. انندشان، دست به قتل بزنند خویم" بچه ها"ن ها، که ي دفاع از جنین همان قتل است و حاضر اند تا برايسقط جن

ات يرا از اخالقين هستند زين صداقت مدافع سقط جنين، که با هميديندار و چه بي هستند ، چه دیگر کساني دیدر سو

                                                                                                                                                  
 کنند، ید به خشونت مي جانواران تهدی بر روی پزشکیش هاي را به خاطر آزمایستيوانات هم که پژوهشگران زي مدافعان حقوق ح ∗

 .  هستندی اخالقی واالی دفاع از ارزش هایمدع
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ک ينيازمند، کليماران ني بی خوانند و برایست ميده آلين دسته هم خود را ايا.   کنندی میرويامدگرا پي پیفکرشده 

 ی قالبی دکترهایغوله ها خود را به دستان ناشيک ها مجبورند در بينين کلي در نبود ا کهیمارانيب.  سازندیم

هر دو دسته .  شمارندیا مدافع قتل ميگر را قاتل يهر دو دسته، طرف د.  خطرناک بدهندیبسپارند و تن به عمل ها

  .  خودشان کامًال صادق هستندیارهايهم با مع

  

ل افراد خود را ين قبياما ا. ف کردي خطرناک توصیوانه يک ديل را ين پاول هيک سقط جنينيک کلي یسخنگو

 احکام خدا ی کنند که مجری محسوب می خوب و اخالقی دانند، بلکه خود را آدم های نمی خطرناکیوانه هايد

.  نبودوانهيخطرناک بود، اما د.  بودی مذهبیلياو فقط خ. وانه بودي کنم که پاول دیدر واقع، من هم فکر نم. هستند

اشکال کار .  بودیتون کامًال درست و اخالقيل، کشتن  دکتر بري هیدگاه اعتقادياز د.  بودی مذهبیبه طرز خطرناک

راستش از او . امديوانه ني کردم، به نظرم اصًال دی مصاحبه میکل بِري هم با مایهنگام.  استینيمان ديدر خود ا

  ی زند، اما متأسفانه ذهنش با انبوهی و فکرشده حرف می آرام آمد که بهیبه نظرم آدم صاف و صادق. خوشم آمد

  . مسموم شده استینياز مهمالت د

  

 باشند و ین هم، چه مذهبيمدافعان راسخ سقط جن.  هستندیقًا مذهبين عمي مخالفان سرسخت سقط جنیبًا همه يتقر

 برنتام از یو چه بسا مانند ِجرم.  هستندینيردي غیامدگراي اخالق پی فلسفه ی نوعی، معموًال حامیرمذهبيچه غ

ک ين و کشتن يک جنين کشتن ي بیکل بِريل و مايپاول ه"  توانند رنج ببرند؟یا آن موجودات ميآ" پرسند یخود م

ان اما، يامدگرايپ. معصوم است" طفل"ک ين ينکه، به نظرشان، جنينند، جز اي بی نمیچ تفاوت اخالقيدکتر ه

ک ي.  ماندیک بچه قورباغه مي به ی و ظاهریاتيث حين نارس، از حيک جني. نندي بیه را هم ميگر قضيجوانب د

 را ی از دانش بشرید و آرزو و عشق و ترس دارد، بخش بزرگيست که اميافته ايپزشک اما، موجود آگاه و رشد

 یو کودکانبت زده ي مصیوه اياد  بي داشته باشد؛ و کشتن او به احتمال زیقي تواند عواطف عمیاندوخته است؛ م

  .  را به سوگ بنشاندین سالمنديد والدي گذرد، و شایم به جا ميتي

  

ت رنج ي شان قابلیستم عصبي شد که سیق و ماندگار در موجوداتي، عمیقي حقیجاد درد و رنجيل موجب اي پاول ه

 بودند و به ی عصبستمي نارس، فاقد سین هايآن جن.  نبودندین موجوداتيان آن پزشک چنياما قربان. دن را دارديکش

 – دارد بتواند درد بکشد یستم عصبيافته که سين رشديو اگر هم جن. ده اندي توان گفت که درد نکشیضرس قاطع م

ن يم جنييم که بگوي نداریليچ دليه. ستينانسان ک ين، رنج ي اما رنج آن جن–ده استي نکوهیجاد هر رنجيگرچه ا

 ید آنند که همه يل مؤي دالیهمه .  کشدیهمان مرحله از رشد، درد ما گوسفند در يک گاو ين يش از جنيانسان، ب

 برند، به ی رنج میا گوسفند بالغ در موقع سالخيک گاو يرانسان، کمتر از ين انسان باشند و چه غين ها، چه جنيجن

  . شودیده ميعت بريوان مطابق آداب شري حی که در آن گلویني دی هایژه سالخيو
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 به ین موضوع ربطياما ا.  تواند محل مناقشه باشدین امر ميات ايو جزئ] 129[وار است،  درد دشیرياندازه گ

ان  ي تفاوت میعني است، ی اخالقیان دو فلسفه يان تفاوت ميمنظور من ب.  مورد نظر من نداردی اصلینکته 

 تواند درد بکشد؛ ی منيا جني سکوالر نگران آن است که آی مکتب فکر∗. یني ديی سکوالر و مطلق گرايیامدگرايپ

ل پرسش ين قبي بر سر اینيون ديم که  اخالقي شنوی میگاه. ا نهين، انسان است يا جني نگران است که آینيمکتب د

ون ياخالق"  شود؟یک بشر، بدل ميا به يک شخص، ي از رشد به ین در چه مرحله ايجن"  کنند که مثًال یها بحث م

ک ي دارد که یآخر چه معن(ا نه ياست انسان ک ين يا جنيد که آين نباشي انگران" دهند یسکوالر معموًال پاسخ م

ن ي که باشد، آن جنین، از هر گونه اي از رشد جنید در چه مرحله اي؛ بلکه بپرس)م؟ي را انسان بخوانی سلولیتوده 

  ." تواند درد بکشدیم

  

   بزرگ بتهوونیمغالطه 
ند مسئله ي گوین است که مين اي مخالفان سقط جنیرکت بعدن، معموًال حي بحث بر سر سقط جنیدر شطرنج لفظ

سقط .  استین آدمي جنیبالقوه  ی هايی مهم، تواناینکته . ا نهي تواند درد بکشد ین انسان ميا جنيست که آين نيا

 ین انگاره را مي بارز اینمونه . ک انسان کامل بدل شودينده به يرد که در آي گین فرصت را از او مين، ايجن

ن انگاره را يمن ا. مي از حماقت محض بدانید آن را ناشياکارانه است بايار ريم بسييد که اگر نگوي دیتوان در برهان

علم ، در کتاب ∗داوريتر و ژان ميپ.  خوانمی بزرگ بتهوون می شود مغالطه ی مطرح می مختلفیکه به انحا

 ینده يمان سنت جان استواس نقل کرده اند که نما کنند که خود از نورین برهان را مطرح مي از ایتيروا 267اتيح

نگ يس باريت را از مورين روايخود استواس ا. ک ها استي کاتولیرروحاني از بزرگان غیکيا و يتانيپارلمان بر

الک ي بیالريچسترتون و ه. یک. یک جيسم و همکار نزديسيده به کاتوليک گروياقتباس کرده که ) 1874-1945(

  : کندیان دو دکتر مطرح مي می فرضیان خود را به صورت مکالمه او بره. بوده است

  

 است، خودش یسيشوهر او سفل. ک زن بدانمي یان دادن به بارداري خواستم نظرتان را در مورد پایم" 

 کر و الل است؛ یا آمده؛ سومي مرده به دنینا است؛ دومي نابیده، اوليي که زایاز چهار بچه ا. سل دارد

  "م؟ين زن چه کار کنيبا ا. سل دارد هم یو چهارم

  ." دهمی اش خاتمه میاگر من باشم به باردار"

  ."دي کشتیپس اگردست شما بود، بتهوون را م"

  

 ی شرمانه شاخ و برگ مین داستان مضحک را بيات است که اي به اصطالح مدافع حیت هاينترنت پر از سايا

شان کر هستند، دو ي باردار است، هشت بچه دارد، که سه تاید که زنياگر بدان: "گريت ديک رواين هم يا. دهند

                                                 
ن ندارند، و با دادن ي نسبت به سقط جنیانه ايدگاه مطلق گرايکا ديان آمريحي از مسیت عمده اياکثر. ستي نی کاملیم بندين تقسي البته، ا ∗

  www.rcrc.org:دينيد مثل را ببي حق انتخاب تولی براینيت اتحاد دي مثال سایبرا. حق انتخاب به مادر موافق اند
 .  شدی پزشکو یولوژيزي نوبل فیزه ي جایبرنده 1960داور در سال يتر مي سر پ ∗

267 . The Life Science, Peter and Jean Medawar 
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س ين زن سفليل شده اند که اين خاطر علي بچه ها به ایهمه ( است ی ذهنی عقب مانده یکيشان کور اند، و يتا

 ُنهم را سقط کند؟ اگر پاسخ تان مثبت باشد، حکم قتل بتهوون را صادر کرده ید که بچه ي کنیه ميا توصيآ) دارد

 دهد، یر را از فرزند پنجم به فرزند نهم تنزل ميش آهنگ ساز شهي زای در افسانه، رتبه ین دستکاريا] 130."[ديا

س را هم از پدر بتهوون به مادر او ي رساند، و سفلی خانواده را به سه نفر  و کورها را به دو نفر میو تعداد َکرها

نگ يس  باريافته ام، به مورين افسانه ي مختلف ایت هايوا ری که در جستجویتيشتر چهل و سه سايب.  کندیمنتقل م

 است، ی ال ایوسي دانشگاه ی پزشکیو از دانشکده يآگن. آر. به نام الی دهند، بلکه مرجع شان پرفسوریارجاع نم

." دين اآلن بتهوون را کشتيم، شما همي گویک ميتبر"ان اش گفته ين بغرنج، به دانشجويکه ظاهرًا پس از طرح ا

ن افسانه را ينگ ايا خود باريم آي دانستی جالب است اگر م– ندارد یو اصًال وجود خارجيآگن.آر.ن جناب اليا اام

  . ش از او اختراع شده بودينکه پيا ايجعل کرده، 

  

 ُنهم یک فون بتهوون نه بچه ين است که لوديقت ايحق. کامًال دروغ است.  استین داستان مسلمًا جعليدر هر حال ا

ش از يم، فرزند دوم بود، اما فرزند پييق تر بگويالبته اگر دق. او فرزند ارشد بود.  پنجمیده اش بود و نه بچه خانوا

فرزند فوت کرده هم، تا آنجا که معلوم . ر خردساالن در آن زمان کامًال معمول بوديمرگ و م. او فوت شده بود

 یسيست که پدر و مادر بتهوون سفلي هم در دست نیاهدچ شيه.  نبودی ذهنیا عقب مانده يا کور ياست، کر و الل 

 یاريان بسي در آن زمان قربانیمارين بيا. او عاقبت به مرض سل مرد بوده باشند، هر چند درست است که مادر

  .  گرفتیم

  

 اما در هر حال،.  به انتشار آن دارندی وافری عالقه ی مدرن است که برخیک افسانه ين داستان، يقت، ايدر حق

 که مطرح ین داستان کاذب هم نبود، استداللي اگر ایحت.  به استدالل پشت آن نداردیه هم دخلين قضيدروغ بودن ا

ن استدالل، به ي ای اشاره به مغالطه ی نداشته اند برایازيدَاور نيتر و ژان ميپ. ف استيار ضعيار بسي کند، بسیم

را يز است، زي مغالطه آمیمضحک به طرز خفقان آورن برهان ياستدالل ا: " بتهوون شک کنندیصحت افسانه 

 وجود دارد، ی عّلی رابطه ایقي جهان موسی بودن پدر با تولد نابغه یسيان سل داشتن مادر و سفليم که ميياگر نگو

." نيا به سبب سقط جني بوده، یم زاده نشدن بتهوون به سبب اجتناب از همبستريي کند که بگوی نمیچ فرقيگر هيد

 توان گفت که اگر در یاه رولد دال مي سیاس داستان هايبه ق( ر است يداورها پاسخ ناپذيراد موجز مين ايا] 131[

ک ين نکته فقط يفهم ا).  آمدیا نميتلر هم به دنيگر آدولف هي شد، دی گرفته میمونيم مين تصمي هم چن1888سال 

 که ی"اتي حیحام"ت ياز چهل و سه وب سا.  الزم دارد– ینيمات دي تعلی از برخيید رهايا شاي –ذره هوش 

 شان به یکي ی بتهوون را نقل کرده اند، حتین افسانه ي مختلف ایت هاي دهد  که روای من نشان می گوگلیجستجو

ن مغالطه افتاده يدر دام ا)  هم هستندیکه در ضمن، مذهب(همه شان. ن استدالل اشاره نکرده استي بودن ایرمنطقيغ

 یوقت. داور را به عنوان مرجع خود ذکر کرده استي شان میکي یحت.  تمام و کمال باور کرده اندن دروغ راياند و ا

دَاورها فقط ي کنند که می توجه نمیرند، حتيمان شان است بپذي ای را که حامین مشتاق باشند که مغالطه ايمردم چن

  . رآبش را بزنندين خاطر آن را نقل کرده اند که زيبه ا
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آن است که هر بار " انسان بالقوه" برهان ی منطقیجه ي خاطرنشان کرده اند، نتیداورها به درستيمهمان طور که 

ن منطق يمطابق ا. ميات محروم کرده اي حیه يک انسان را از عطيم، ي کنی صرف نظر میکه ما از همبستر

 کودک بالقوه را به قتل کيگر را رد کند، در واقع ي با شخص بارور دیشنهاد همبستري پیهانه، هر وقت کسيسف

 بالقوه یک بچه ي توان به مثابه کشتن ی را هم می مقاومت در برابر تجاوز جنسین منطق، حتيبا ا! رسانده است

انه مورد ي را هم که وحشین زني سقط جنیحت" اتي حیحام" از کارزارگران یاريد گفت بسيو در ضمن با(گرفت 

بالهت سورآل . وب استي معیم که برهان بتهوون بدجوريني بی میروشنبه ).  دانندیتجاوز قرار گرفته مجاز نم

ان شده و صدها کودک در ين بيکل پالي مایسروده "  مقدس استیهر اسپرم"ن وجه در آواز درخشان يآن، به بهتر

مغالطه ). دينيد، حتمًا ببيده ايلم را ندين فيلطفًا اگر ا( کنند ی ميی، آن را همسرا268ی زندگیمعناتون، ي پیلم مونتيف

م به ذهن ي باشیني ديی مطلق گرای دل سپرده ی است که وقتيی های منطقی از آن قسم بی بزرگ بتهوون نمونه ای

  .  رسندیمان معقول م

  

  بشری تخمه یحام آن  یست، بلکه معني ناتي حیحامق ي دقیاصًال به معنا" اتي حیحام"د که ياکنون توجه کن

البته . قائل شدن را دشوار بتوان با تکامل سازش دادنس ي یهوموساپ ینه  گوی برایحقوق اختصاص.  است

د استدالل  ياما بگذار! ستي دانند تکامل چی شود که اصًال نمی  نمی کسانی دلنگرانیه ين نکته مايدرست است که ا

  . همگانه باشند به اختصار شرح ديد کمتر با علم بين را شرح دهم  که شايآن فعاالن مخالف سقط جن

  

 یگاه اخالقي آن سلول جای تواند برای نمینيک سلول جنيانسان بودن . ار روشن استين بحث بسي ای تکاملینکته 

 ی با همه ی دورتری کمیشي با شامپانزه ها، و خویکي نزدی تکاملیشاوندي دست و پا کند، چرا که  ما خویقاطع

ان ما و ي میاني میک گونه يد که ين نکته، تصور کنيافتن اي دریبرا. مياره دارين سي ای روی زنده یگونه ها

قا ي آفری بماند و اکنون در دوردست هاین را داشت که باقيس، بخت ايتکوس آفارنسيم اوسترالوپيريمون ها، گيم

ن پرسش، يامدگرا، معتقدم ايک پيم؟  من، به عنوان ي کردین موجود را انسان محسوب ميد ايا بايآ. کشف شود

ک ي است که ما از مشاهده و مالقات با ین کافيهم.  نداردیز به آن بستگيچ چيرا هي ندارد، زيیارزش پاسخگو

 ید که چرا براين پرسش پاسخ گويد به ايگر، مطلق گرا باي دیاز سو. مي شویگر ذوق زده و مفتخر ميد" یلوس"

د، آنگاه يايسا بي بتواند به کلیجوداگر مو.  قائل استیژه اي ویگاه اخالقي، جابه صرف انسان بودن انسان، یگونه 

انسان "د آن را يا بايرند که آيم بگي، تصمی جنوبیقايد در آفرينند و مانند دوران آپارتايد بنشيان بايمطلق گرا

  . ريا خي" محسوب کرد

  

،  جاندارانیان گونه هاي میجي تدریوستگيم، پي بدهیحيتکوس پاسخ صريت اوسترالوپي اگر به پرسش از انسانیحت

خط "ک به ي باشند که آن قدر نزدیاني میگونه چند د ي دهد که بای است، نشان میستير تکامل زي ناگزیژگيکه و

                                                 
268 . The Meaning of Life, Monty Python 
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 ی را باطل ميیل و مطلق گراي را زایم خط فاصل اخالقيهستند که امکان ترس] رانسانيان انسان و غيم[" یمرز

نجا ير انسان از ايان انسان و غي میجود خط مرزتوهم و.  نداردیعي طبیان روشن تر، تکامل خط مرزيبه ب. سازند

 توان احتجاج یالبته م. مون وارش منقرض شده انديان بشر و اجداد مي می شود که از بد حادثه گونه های میناش

ه ين پاين ادعا درست باشد، و بر ايد ايشا. ت رنج بردن دارنديم، قابليري گونه ها، گیه يش از بقيکرد که انسان ها ب

در کار  یمطلقز يچ تماي دهد که هی نشان می تکاملیوستگياما پ. مي انسان قائل شوی برایت  ممتازيم موقعينبتوا

 مخالفت یل اصلي از دالیکيد يقت، شايدر حق.  کندی را کامًال نابود میز مطلق اخالقيقت تکامل هر  تمايحق. ستين

امد باور به ي است که پیهراس آنان از امور.  باشدن نکتهي ناخرسندانه شان از ایان با تکامل، آگاهيخلقت گرا

نکه چه ي ایل کردن مالحظه يان در اشتباه هستند، اما در هر حال، مسلمًا با دخيخلقت گرا.  شمارندیتکامل م

  . ت جهان را واژگونه کردي توان واقعی اخالقًا مطلوب است، نمیزيچ

  

  

   آوردیبه بار م یکوته فکر" انه رويم"ن يچگونه د
  

 ین را به آتش مي سقط جنی اشاره کردم که درمانگاه هايیکايان آمريحي، به مسيیدر بحث از ظلمات مطلق گرا

ژه در قبال زنان، مفصل تر و دردناک تر از آن است يشان، به وي نام بردم که  قساوت هایکشند، و از طالبان افغان

ا از عربستان يت اهللا ها نام ببرم و يت آيران تحت حاکميز ا توانستم این ميهمچن. نجا ذکر کنميکه بتوانم همه را در ا

ک همراه مذکر ترک ي اگر خانه شان را بدون ی ندارند، و حتیت آل سعود، که در آنجا زنان حق رانندگيتحت حاکم

ک کودک خردسال ي تواند یرفته که فرد همراه زن مي سخاوتمندانه پذیت سعوديحاکم( شوند یکنند دچار دردسر م

ان ي جهان امروز با زنان  کتاب روشنگر ی هاین ساالريگر دي و دی رفتار حکام سعودیدرباره ). کر باشدمذ

پندنت، يندي ایسان روزنامه ين ستون نوي از برجسته تریکي، یوهان َهري. دينيرا بب  269 شرفیبهان به نام يگودو

  ]132."[ان زنان استيون، طغيادن راه شکست جهيبهتر: "استي نوشته که عنوان آن کامًال گویمقاله ا

 

 یانه اياست خاورمي بر سی نام برد که نفوذ فراوان270"منجذب"ان يحي توان از مسیم، ميت بازگرديحيا اگر به مسي

] 133. [ن داردين فلسطي بر سراسر سرزمیل حق خداداده ايل معتقدند که اسرائيکا دارند و به موجب انجيآمر

 را ین جنگيرا چني هستند، زی روند و واقعًا  خواهان جنگ اتمین هم فراتر مي اان منجذب ازيحين مسي از ایبرخ

ج آنان از کتاب مکاشفات يار رايب اما بسير غري دانند، که طبق تعبیم] ر و شري خيینبرد نها" [آرماگدون"همان  

 بهتر از ی، من سخنن بارهيدر ا. ح خواهد شدي مسی ظهور دوباره ی، مقدمه ]ديل عهد جديبخش آخر انج[وحنا ي

  :ابمي ی نمیحي به ملت مسینامه اس، در کتاب ينقل سخن سام هر

  

                                                 
269 . Price of Honour, Jan Goodwin 
270 . « rapture » Christians 
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 یريب آتش بسوزد، بخش چشمگيورک در لهيوي که شهر نیم که در صورتييست اگر بگويپس گزاف ن

ابند، چرا که به نظر آنان ي ی نقره فام میعه اي، طلین آتش سوزيکا در قارچ حاصل از ايت آمرياز جمع

 توان یچشم بسته م. ح، در حال رخ دادن استي بازگشت مسیعنيا، ين امر دنين صورت، بهتريدر ا

ست ي، زی ،اقتصادیث اجتماعي از ح– باثبات ینده ايجاد آي به ایل باورها چندان کمکين قبيد که ايفهم

لت  از کارگزاران دویري شود اگر بخش چشمگید چه ميتصور کن.  کنندی نم-ک يا ژئوپولتي، یطيمح

 یميب به نيت را که قرين واقعيا.  استشکوهمند ک و يان جهان نزديکا اعتقاد داشته باشند که پايآمر

ک زنگ يد ي هستند،  باینيات دي بر جزمین اعتقادات مبتني دارند، و این اعتقاداتيکا چنيت آمرياز جمع

  . مي کنی تلقی و فکریخطر اخالق

  

" یست اخالقيتگايزا "ینانه ي اتفاق نظر روشن بینها را خارج از حلقه  شان آینيمان دي هستند که ایپس مردمان

 که غالبًا ی خوانم؛ کسانی میني ديیک مطلق گراي هستند که من وجه تاریده اين دسته، نشانگر پديا.  دهدیقرار م

انه رو هم يمم و ين مالي دین است که حتين بخش اي مورد نظر من در ایاما نکته .  شوندیافراط گرا خواننده م

  . کندی فراهم ميی افراط گرایعي رشد طبی برایط مساعديمح

  

ک بمب در ي مترو و یستگاه هايسه بمب در ا:  لندن را هدف قرار دادندی، بمب گذاران انتحار2005 یه يدر ژوئ

آن قدر  مهلک نبود، مسلمًا ی به مرکز تجارت جهان2001 سال ین واقعه به قدر حمله يا. ک اتوبوس منفجر شدي

ن يم، لندن چنيکا باشي آمری که ِبِلر ما را واداشت تا در حمله به عراق نوچه یدر واقع، از زمان(نامنتظر هم نبود 

روزنامه ها پر شدند از . ا را در وحشت فرو برديتاني لندن، برین حال انفجارهايبا ا). ده بودي را به جان خریخطر

گناه را با خود به کام مرگ يمرد جوان خود را منفجر کنند و ده ها بد چهار ين پرسش دردمندانه  که چرا بايا

 توان از ی که میاز همان جوانان. دوست، و خوش رفتار بودند-کتيا ، کريتانين چهار شهروند بريا. بکشند

  . مصاحبت شان لذت برد

  

ا ي شان، ینيان فلسطيتا، برخالف همی انسانین بمب هاين کار زدند؟ ايدوست دست به ا-کتين جوانان کريچرا ا

 ی النکا، انتظار نداشتند که از خانواده هایل شان در سريان ببر تاميا همتايکازه شان در ژاپن، يان کاميهمتا

برعکس، در . رندي  قرار گیت ماديد مورد حماي شهیا خانواده هاشان به عنوان خانواده يل شود، يده شان تجليداغد

وه کرد و طفلش را ين مردان، جسورانه زن باردارش را بي از ایکي. محاق رفتندشان به ي موارد خانواده هایبرخ

 ی کل جامعه یشان، بلکه برايان شان، و خانواده هاي خودشان، قربانین چهار مرد، نه تنها برايعمل ا. م گذاشتيتي

مان يتنها ا.  کنندی پنجه نرم من عمل دست وي ایامدهايا با پيتانيهنوز مسلمانان بر. ا فاجعه بار بوديتانيمسلمانان بر

نجا باز سخن يدر ا.   کندیاري تمام عیوانگين دي باشد که افراد ظاهرًا سالم را دچار چنی تواند آن قدر قوی مینيد

 که یکس(سه کرده است يم که آنها را با  رهبر القاعده، اسامه بن الدن مقايابي یس را مي سام هریانه يح و داهيصر

 که يی را با تمام آدم هاید بخواهد مرکز تجارت جهاني بایچرا کس).  لندن نداشتی با بمب گذاری اچ رابطهيالبته ه
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 به يیت پاسخگويم، از مسئولياست اکتفا کن" ريشر"نکه بن الدن ي کنند منفجر کند؟ اگر به گفتن ایدر آن کار م

  . مي کرده ای شانه خالین پرسش مهميچن

  

ن يپاسخ ا. ح کرده استين مطلب را تصريد بن الدن به کرات ا خو–ن پرسش، روشن است يپاسخ ا

 کم و کاست یآنان نّص قرآن را ب. شان اعتقاد دارندي به حرف هاواقعًا  مثل بن الدن یاست که کسان

 متوسط  جان خود را فدا کنند تا جان هزاران یل کرده از طبقه يد نوزده مرد تحصيچرا با. باور دارند

دشوار بتوان رفتار .  روندیمًا به بهشت مين کار مستقيند؟ چون آنان معتقدند که با اگر را بستانينفر د

  ]134[م؟ ي روین طفره ميين تبيرش اين قدر از پذياما چرا ما ا. ن کرديين شسته رفته تبي را چنیآدم

  

ورد بمب ن مطلب را در مي هم2005 یه ي ژوئ24مورخ ) گالسکو(، روزنامه نگار محترم، هرالد یل گريمور

  : کندیان مي لندن بی هایگذار

  

 ی تحرکی بلر گرفته، تا بیو بوش و تونيهمه در مظان اتهام قرار گرفته اند، از زوج شرور جرج دبل

شه ي باشد که همیزيد متوجه آن چين قدر روشن نبوده که اتهام فقط بايچ گاه اياما ه. مسلمان" جوامع"

. ن استي، قساوت، خشونت، وحشت و جهل، دین بدبختيمام امسلمًا علت ت. در مظان اتهام بوده است

ح کرد چرا که يد آن را تصري مسخره  باشد، اما بایت آشکارين واقعياگر چه ممکن است اظهار چن

  .ستي درست نیزين چين شبهه برآمده اند که چني ای از پس القایدولت و رسانه ها به خوب

  

 آن نبرد را به عنوان جنگ ی کنند، و به جای می خوددارR (Religion) ی ما از ذکر واژه یاستمداران غربيس

ست ي هم تروریگاه. ست که از خود ذهن و اراده  دارديا قوه اي کنند، انگار که ترور شبح یمطرح م" ترور"ه يعل

قدر هر . ستيست ها، شرارت ني تروریزاننده ياما انگ. ناب است" شرارت"زه شان يدانند که انگ ی میها را کسان

 کشند، ین کننده را مي که پزشکان سقط جنیانيحيست ها هم  مانند مسيم، تروريست ها را منحرف بدانيهم ترور

ده يستند؛ اي نیآنها روان. ن شان استي کنند که امر دی دانند، چون فکر می دارند که خودشان بر حق ميیزه هايانگ

ر مشغول ي کنند به کار خیتصور م.   کنندی عمل میالن هستند که از نظر خودشان، کامًال عقی مذهبيیست هايآل

طان در وجودشان النه کرده، بلکه به ينکه شيا اي دارند، ی نابهنجاریتي شخصی هایژگين سبب که وياند، نه به ا

ک بمب گذار يس از يسام هر. باشندمؤمن  چون و چرا ین بار آمده اند که مطلقًا و بين سبب که از گهواره چنيا

عاشق : " ها بزند چونیلي پر از مواد منفجره را به اسرائیک خودروي خواسته ی کند که می ناکام نقل میانحار

 ، نصرا حسن 2001 نوامبر 19در ." د شومي خواستم شهیفقط م. رمي انتقام بگی خواستم از کسینم... شهادت بودم

ست و هفت ساله و ي جوان بینيه فلسطگر، کي ناکام دیک بمب گذار انتحاري داشت با ی مصاحبه اورکريويناز 

غ و شاعرانه به يانه رو چنان بلي مینين شخص مانند رهبران و مبلغان ديا.  شدیده مينام" نيس" است که یمؤدب

  :مينجا نقل کني از آن را در ای ارزد بخشی پردازد که به نظرم  می بهشت میبندگيف فريتوص
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  ست؟ي شهادت در چی جاذبه: "دمياز او پرس] دي گوینصرا حسن م[

.  کشاندیض مي ما را به حضی برد، اما قدرت امور مادیقدرت روح ما را به عرش م: "ن گفتيس

ات ياگر عمل: ات ما گفتيطراح عمل.  شودی رها می مادی که طالب شهادت شد، از جاذبه هایکس

 یاصحابش محشور مدر هر حال، انشاءاهللا ما با رسول اهللا و : "مي؟ به او جواب دادیشکست خورد چ

  ."ميشو

در حضور اهللا به قرآن . مي خوردی غوطه مید در احساس دخول به عرش اعلي تردیما بدون ذره ا"

 یا همان باغ بهشت واصل مي ت الرضوانيبن جهاد ما را به يا. ميم که کار را تمام کنيقسم خورده بود

ن يري شیکين ياما ا.  جهاد هستیرا هم بیگري دی دانم راه هایم. امبر و شهداستيکند، که مختص پ

 درد یش پشه ايل اهللا انجام شوند، به قدر ني سبی فیات استشهادياگر عمل. ن استين تريري ش–است 

  . ندارند

  

، او یلم برفکين فيدر ا. ات گرفته بودندي عمليی نهایزي را به من نشان داد که از برنامه ريیويدين ويس

  ... شکوه شهادت بودندی درباره یني آئيیر حال انجام گفتگودم که دي دیگر را ميو دو مرد د

  

ات يطراح عمل.  قرآن گذاشتندیات زانو زدند و دست راست شان را رويبعد مردان جوان و طراح عمل

  ]135." [د بوديد؟ شما فردا در بهشت خواهيآماده ا: "گفت

  

به خودتان ن صورت، چرا يخب، در ا "ات بپرسمي شدم از طراح عملیبودم، وسوسه م" نيس "یاگر من به جا

ن فوض عظما نائل يد تا به اي دهی را انجام نمیات انتحارين عملياشما د؟ چرا خود ي کنی حرف زدن عمل نمیجا

ن است که يت است، ايت اهمي نهاین نکته داراي کنم چون ای ما مشکل است، تکرار میاما آنچه فهمش برا" د؟يشو

م نه ين را سرزنش کنيد خود دين است که بايُلب کالم  ا. ن بهشان گفته اند که باور کنند کنند چوین افراد باور ميا

ولتر مدت . م استي و سلین واقعيک انحراف خطرناک از دي يی چنان که انگار افراط گرا– را ینيد يیافراط گرا

 توانند شما را به یادارند، م توانند شما را به قبول مهمالت وی که میکسان: "افته بودين نکته را دريها قبل ا

 ی فکریاز ب. رندي میش از فکر کردن مي ها پیليخ: "ن طور برتراند راسل گفتهيهم." ت هم وادارنديارتکاب جنا

  ."رندي میم

  

م از ي است، دشوار بتوانینيمان ديم، چون اي احترام بگذارینيمان ديد به ايم که باين اصل را قبول داشته باشياگر ا

ن نگرش آن است که اصل ي ایهيو بديآلترنات. مي کنی خودداریمان اسامه بن الدن و بمب گذاران انتحاري ااحترام به

 است که من هر چه در توان دارم به یلي از دالیکين يا. مي را کنار بگذارینيمان دي چون چرا به ایاحترام نهادن ب
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ن ي دیآموزه ها". یافراط"ن به اصطالح يز خطر دن آگاه کنم، نه فقط ايرم تا مردم را از خطر خود دي گیکار م

  . يی است به افراط گرایحيست، اما دعوت صري نی خود افراطیز، گرچه به خودين" انه رويم"

  

 یت هاي تواند به روایز ميا قوم پرستانه نيهن پرستانه يعشق م. ستي نینيمان دين وضع مختص ايند که ايد بگويشا

اما . يیالنکايل سري تامی و ببرهای ژاپنیکازه هاي تواند، مانند کامیمگر نه؟ بله م. مدنجاي بيی از افراط گرایگريد

گر ي اسباب دی سبقت را همه ی چنان است که گوی عقالنی محاسبه ی در خفه کردن صداینيمان دي ایتوان بالقوه 

بنده است که مرگ ي فری ن وعدهي از این ناشيب دين قدرت مهي از ایبه گمانم، بخش.  ربوده استيیافراط گرا

 از آن است که یگر هم ناشيبخش د.  داردیره کننده ايا شده تأللو خي شهدا مهی که برایست، و به بهشتيان کار نيپا

  .  کندی را منکوب مین بنا به سرشت خود پرسشگريمان ديا

  

ست يالزم ن. لت استيضک في چون و چرا یمان بي دهد که ایم ميت هم درست مانند اسالم به کودکان تعليحيمس

 یه ي بقمان داردياز ي اعالم کند که به فالن چیاگر کس. دياوريل و مدرک بيد دليمان داري که به آن ایزي چیبرا

 یک سنت پابرجا مجبورند که بين، مطابق ي دی و چه بیگرين ديش او باشند، چه مؤمن به ديجماعت، چه همک

 مانند یبيبت کشتار مهيمان خود را در هي که آن اید تا روزيرام بگذاراحت": احترام بگذارند"ز يگفتگو به فالن چ

 سلب یک معرکه يبعدش . د نشان دهدي لندن و مادری هایا بمب گذاري یران کردن مرکز تجارت جهانيو

 کشند تا یصف م)  ده؟ي برگزی را به رهبرآنها ی چه کسیراست" (رهبران جماعات" شود و یت بر پا ميمسئول

 بنا به سرشت خود ینيمان دي که ایاما ، در حال. است" نيراست"ن ي انحراف از دین افراط کاريهند که اح ديتوض

 توان گفت یص انحراف ندارد چگونه مي تشخی برایچ استاندارد مشخصي است، و هینيه عيفاقد هرگونه توج

  ن رخ داده؟ي در دیانحراف

  

ط يک عالم محين نکته را از منظر يهم   271ستميچرا مسمان نم  خود به نایوايش، ابن وّراق در کتاب شيده سال پ

باشد، که نام مقاله  272انه روي اسالم میاسطوره  توانست ی کتاب او میدر واقع، عنوان فرع. ان کرديبر اسالم ب

مورخ ) لندن(اسپکتاتور  ی، که در مجله یحي و مسی مطالعات اسالمیر مؤسسه يو، مديک سوکدي است از پاتریا

 شان را یتاکنون اغلب مسلمانان جهان امروز بدون توسل به خشونت زندگ.  منتشر شده است2005ه يژوئ 30

ات صلح يد، آي خواهیاگر صلح م.  شودی مافتيز در آن ي ماند که همه چی میگذرانده اند، چون  قرآن به کشکول

  . ديابي یات حرب ميد آي خواهیاگر هم جنگ م. ديابي یز ميآم

  

 که در قرآن یاري بسی اسالم، به منظور غلبه بر تناقض های دهد که چگونه علماین مقاله شرح مياو در يسوکد

ات يآ[ کنند ین را نسخ ميشيات پيدتر قرآن آيات جدي شود، اصل نسخ را مطرح کرده اند، که مطابق آن آیافت مي

                                                 
271 . Why I Am Not a Muslim, Ibn Warraq 
272 . The Myth of Moderate Islam, Patrick Sookhdeo 
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 یات هستند که مربوط به دوره يآن ي تریمي  قرآن از قدیانه يات صلح جويمتأسفانه، اغلب آ]. ناسخ و منسوخ

. افته اندي یانه فزونيات جنگجويج آينه، به تدريپس از هجرت  او به مد.   محمد در مکه بوده اندیامبرياعالم پ

  :ن است کهيجه اينت

  

ن ي سال اول اسالم فقط د13تنها .  سال است که منسوخ شده1400ب يقر" ن صلح استياسالم د"ورد 

 شان که اسالم يی قرون وسطای درست مانند فقها– یکال امروزين راديمسلمدر نظر ... صلح بود

ن يکال تري از رادیکي". ن حرب استياسالم د"م يي درست تر است اگر بگو–ک را بنا کردند يکالس

 که یهر مسلمان: " لندن اعالم کردیا به نام الغرباء، پس از دو بمب گذاريتانين بري مسلمیگروه ها

) رمسلماني غیعني( اعتقاد ی بیکافر به معنا."  از اسالم است، کافر استیرور جزئمنکر شود که ت

  ... شودی محسوب مین درشتياست که توه

  

ا نبودند، يتانين بري مسلمینان جامعه يه نشي زدند حاشی که دست به حمالت انتحاریچه بسا مردان جوان

ر ين بودند و از تعبي مسلمیاز قلب جامعه  کرده اند، بلکه یروي پی نامتعارف و افراطیريکه از تعب

   کردند؟یروي اسالم پیرسم

  

قتًا يکه آنچه حق) ت هم درست مانند اسالم صادق استيحين نکته در مورد مسيو ا( توان گفت یان عام تر ميبه ب

ل ين دليبه اقًا يمان دقيا. لت استيک فضي خود یمان به خودي دهند که ایم مين است که به کودکان تعليمهلک است ا

مان ين مطلب به کودکان که اي ایحقنه .  رودی نمیچ استداللير بار هيست و زي نیهيچ توجيشر است که مستلزم ه

 سالح بالقوه –ند ي آی فراهم می که به راحتیگري دی به همراه مؤلفه ها– استيیلت عظماي چون و چرا فضیب

 ین که وعده يمؤمنان راست. رندي به کارش گی آتیبي صلیا جنگ هاي دهد تا در جهادها ی به کودکان میمرگبار

خ جنگ افزارها هستند؛ جنگ افزار ي در تاریعي مکان رفیسته يمن کرده، شايبهشت آنها را در برابر ترس ا

 یاگر کودکان پرسشگر.  بوده استیر و کمان و تانک و بمب خوشه ايخ مالزم  تي تاری که در درازنایکارآمد

د داشت که ي توان امیلت ندانند، مي چون و چرا را فضیمان بيشند، و اياندي کنند که با مغز خود باموزند و عادتيب

 کنند که واقعًا ی میات استشهادين خاطر عملي به ایبمب گذاران انتحار.  در کار نباشدی انتحاریگر بمب گذاريد

ت ها واالتر است، ي اولوی در قبال خدا از همه فهينکه وظيا:  به آنها آموخته اند باور دارندینيآنچه را در مدارس د

ون متعصب يآموزه ها را الزامًا از افراطن ياون يو استشهاد.  شودیدان راه خدا ميب شهينکه باغ بهشت نصيو ا

 یف در مدرسه ها مي  محترم، موثق و مهربان آموخته اند، که بچه ها را به ردینياموخته اند، بلکه از معلمان دين

 کوچک معصوم شان را مثل ی دارند تا سرشان را آونگ وار عقب و جلو ببرند و مغزهای آنها را  وا منشانند و

ار خطرناک باشد، و کاشتن يار بسي تواند بسین ميد. ات کتاب مقدس پر کننديوانه اندک اندک از آيان ديطوط

 و خشونت ی به موضوع کودکدر فصل بعد.  استی سترگیر کودکان معصوم خطايب پذي آن در ذهن آسیعامدانه 

  .مي پردازیه کودکان مين عليد
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  9فصل 
  

  ني از ديی، سوءاستفاده و رهایکودک
  
  
  

   ُکشدی که فرومی؛ و کاهن افروزدیم   کهیمعلم:  استی مشعلیدر هر دهکده ا
  کتور هوگويو

  
  

  
 ترسناک ین واقعه يست که اين نيمقصودم ا.  کنمی قرن نوزدهم آغاز میايتالي از ایت واقعه اين فصل را با روايا

ل ماجرا ي است، هرچند که تفصی امروزین واقعه به طرز هولناکيت پشت اياما ذهن.  تواند رخ دهدیامروزه هم م

 ین با کودکان مي دی بر رفتار امروزیره کننده اي پرتو خی قرن نوزدهمی انسانین تراژديا.  شده باشدیميقد

  .افکند

  

ش يا، طبق قانون تفتي ساکن بولونیهودي یک خانواده ي یارا، کودک شش ساله ، ادگاردو مورت1858در سال 

دند يرون کشيمه اش بيان و پدر سراسيادگاردو را از آغوش مادر گر.  ر شديس تحت امر پاپ دستگيد توسط پليعقا

جز . ک بارآوردنديتولو در آنجا او را کا. در رم فرستادند) ان و مسلمانانيهودين يرديي تغیخانه (و به کاته چومنز 

ن ماجرا در کتاب يا.  ننديگر نتوانستند او را ببين ادگاردو ديشان، والدي کوتاه و تحت نظارت کشیدر مالقات ها

 . ان استيب 273ربودن ادگاردو مورتاراِکرتِزر به نام . ید آيويجالب د

 

کسان يشانه همواره ي کشی هايین آدم ربايل ايدال. رمعمول نبوديچ وجه غي آن زمان به هیايتاليداستان ادگاردو در ا

 دادند، و مأمور ید ميش از موقع تعمي را در خفا و پیحيرمسيک، کودک غي موارد، پرستاران کاتولیدر همه . بود

 یک هاي کاتولیدتي در نظام عقیک باور اصلي کرد چون یم" ضبط"افته را يد ي تعمی آمد و بچه ید ميش عقايتفت

انه بوده باشد، ي و مخفیررسميد به طور غين تعميد داده شود، هرچند که اي غسل تعمیر کودکن بود که اگي ایروم

 آنان، هرگز قابل تصور نبود که اجازه دهند یدر جهان ذهن.  شودی میحي مسیريآن کودک به طور برگشت ناپذ

، آنان با صداقت یان جهی گسترده یو به رغم اعتراض ها.  کندی اش زندگیهودين يبا والد" یحيکودک مس"ک ي

کا، اعتراض يلتا کاتوليويسا، سي کلی رسمیبه عالوه، روزنامه . ب و ظالمانه استوار ماندندين اعتقاد غريتمام بر ا

   رسد، نه؟ یوه آشنا به نظر مين شي ا–ان پولدار دانست يهودي ین اللملي را کار قدرت بی جهانیها

  

 به پا یادي زین ماجرا سروصداين بود که  ايگر اي موارد مشابه دیاري ادگاردو مورتارا با بسیتنها فرق ماجرا

سواد يک و بي کاتولیک دختر چهارده ساله ي، یسي آنا موریسا، مدتيس کليش از ربودن ادگاردو توسط پليپ. کرد
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 آمده بود که اگر ده بارين عقيآنا با ا. رديمارشد و آنا دلواپس که مبادا بچه بميک بار ادگاردو بي. پرستار ادگاردو بود

ش محله رفت يدن کشيپس به د.  کشدی شود و در آنجا تا ابد عذاب میرد، به جهنم فرستاده ميافته بميدني تعمیکودک

ک يآنا به خانه برگشت و از . د را انجام دهدياد داد که چگونه غسل تعميش به او يکش.  خواستيیو از او راهنما

ن يا."  دهمید ميبه نام پدر، پسر و روح القدس تو را تعم: "د و گفتي بخت برگشته آب پاشی بچه یسطل آب رو

ن ماجرا يد از ايش عقايشان تفتي دو سال بعد که کشیکي.  ادگاردو همانی شدن قانونیحيختن همان و مسيآب ر

از م به جدا کردن ادگاردو ين عمل، تصمي غمبار ایامدهاي پی تأمل درباره ی درنگ و بدون لختیمطلع شدند، ب

  . ن اش گرفتنديوالد

  

و (ک قائل است، اجازه داده ي اقوام دور و نزدی برایت شگرفين اهميک که چني کاتولیساينجاست که کليجالب ا

ش يددهنده کشي داند که تعمیک نه الزم مي کاتولیسايکل. د دهدي را تعمیگري دیکه هرکس)  دهدیهنوز اجازه م

نه الزم است . ت داشته باشديد رضاي از تعمیگريا هر کس دين او، يالدا ويند که کودک يي بی میازيباشد و نه ن

 دفاع، یک کودک بي آب، چند کلمه، ی که الزم است، کمیزيتنها چ.  به  شاهد استیازي امضا شود و نه نیورقه ا

  است، چونین آخري که الزم است همیزيدر واقع، تنها چ.  شده استی مغزی و شستشویک پرستار خرافاتيو 

ک ي ام که کاتوليیکايک همکار آمري داند؟ ی میکودک خردسال تر از آن است که بتواند شهادت دهد، پس چه کس

د که دوستان کوچک ي آیادم نمي. ميد دهيمان را تعميم عروسک هايما عادت داشت: "ن نوشتيم چنيبار آمده، برا

ما عروسک .   دهدیرا رخ داده و هنوز هم رخ من ماجيا نه اما بدون شک ايم ي دادید ميپروتستان مان را هم تعم

. مي دادی می ربانیم، و به آنها عشاي بردیسا ميم؛ آنها را به کلي کردیل مي کوچک تبدیک هايمان را به کاتوليها

  ."مي باشیک نابالغيمغز ما را شستشو داده بودند تا مادران کاتول

  

ب ي آورده اند، عجی من، که در باال از او نقل کردم،  بار می را هم  مانند همکار امروزیاگر دختران قرن نوزدهم

 قرن یايتالين موارد در اياما ا. ن نبوده استيع تر از اي مانند ربودن ادگاردو مورتارا شایاست که چرا موارد

 اد بودهين موارد زيد که اگر خطر وقوع اي آیش مين سئوال واضح پياکنون ا. ار مکرر رخ داده اندينوزدهم بس

 دادند و یاط به خرج نمي کرده اند؟ چرا احتیک استخدام ميا خدمتکاران کاتوليتالي ایان قلمرو پاپيهودياصًال چرا 

 ی ميیشخدمت هايان پيهودي.  گردد، نه به حزمین برمي کردند؟ پاسخ باز هم به دی استخدام نمیهوديخدمتکاران 

 یهوديک خدمتکار ي توانست به ی میهوديک ي.  باز نداردوم سبتين شان آنها را از کار کردن در يخواستند که د

 ین خدمتکارياما چن.  کندیسا نمي کلیم خانه يتيک ي  ی دهد و روانه ید نمياعتماد کند که هرگز کودک اش را تعم

 یهودي ین سبب بود که خانواده هايبه هم.  ارباب را نظافت کندیا خانه ي توانست روز شنبه آتش روشن کند ینم

  .   کردندیک را انتخاب مي توانستند خدمتکار استخدام کنند، اغلب خدمتکاران کاتولی آن زمان که میايلونبو

  

                                                                                                                                                  
273 . The Kidnapping of Edgardo Mortara, David I. Kertzer 
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ا محکمه ي]  ی جنوبیکايآمر [274فاتحان، یبي وحشتناک صلیل جنگ هاين کتاب من عمدًا از شرح و تفصيدر ا

افت يش ها ي کی دوران ها و همه یمه مردمان ستمگر و شرور در ه.  کرده امید خودداريا عقايش اسپاني تفتیها

 ی و نگرش آن به کودکان،  به خصوص عادات مؤمنان را افشا ميیايتاليد ايش عقاين داستان تفتياما ا.  شوندیم

ب اشاره کرد ين اعتقاد غريد به اينخست، با.  دهندی رخ مینداريدبه سبب  است که يیکند، و نشانگر شرارت ها

ت خود کودک، ين، رضايت والديفارغ از رضا...  تواندیک ورد کوتاه ميمه آب و ک نيک مؤمن، يکه از نظر 

سرنوشت کودک ...  مهم استی فهم و عقل متعارفیو فارغ از هرچه که برا...  کودک ی روانی و بهروزیشادکام

 به ی نامه ای، که طايتاني پارلمان بریهودين عضو يلد، نخستيونل روتچي در پاسخ  لینال آنتونلليکارد. ر دهدييرا تغ

د مجال آن يو شا" ن ماجرا را ندارد و افزود يربودن ادگاردو اعتراض کرده بود، نوشت که  قدرت مداخله در ا

بله، خب، ُلب مطلب ."  از آن هم پرتوان تر اندینيف مقدس ديت توانمند است، اما وظايعي طبیم، نداييفزايباشد که ب

  ان کرده، نه؟يرا ب

  

 بر سر يیدند که چه بالي فهمیقتًا نمينال ها و پاپ حقيشان، کاردي رسد که کشینکه، به نظر مي دوم اینکته 

 یسا صادقانه فکر مي فهمند، اما ظاهرًا اهل کلین موضوع را مي ایهر آدم عاقل. چاره آوردندي بیادگاردو مورتارا

آنها .  در حق اش کرده اندیري کار خیحين اش و سپردن او به مراقبان مسيکرده اند که با گرفتن کودک از والد

م يک در دفاع از تصمي کاتولیک روزنامه ياالت متحده يدر ا! ت کننديحما کردند که از بچه یفه مياحساس وظ

ان يهودي نزد یحي مسیاجازه دهد تا بچه  "یحيست که دولت مسي مورتارا نوشت که قابل تصور نیپاپ در پرونده 

هود ين ي باشد و اجبارًا به دیحينکه مسي ای کودک برایآزاد: " ن هم متوسل شدي دیو به اصل آزاد" بزرگ شود

ت ي کافران و متعصبان حمای سبعانه ی کوته فکریموجب شده تا پدر مقدس از کودک در مقابل همه ... ديايدر ن

، "سبعانه"، "اجبار"ل  مثيی توان واژه هایا ميآ." م کرده استيخ عالم را ترسي تاری اخالقین منظره يباتريکند و ز

د آن ي شواهد مؤیف کرد؟ اما همه يحانه تر تحرين آشکارتر و وقيرا از ا" متعصب"، و "حماقت"و " یکوته فکر"

:  کنندیر ميل او، صادقانه اعتقاد داشته اند که کار خيک، از خود پاپ گرفته تا ذياست که عذرتراشان کاتول

 و یدر سوء داور") انه رويم"ن غالب و يد( ن يقدرت د.  کودک است و به صالح و ثوابیکارشان مطلقًا اخالق

 کرد که ی میبا صداقت تمام ابراز شگفت کويل کاتولي ایروزنامه . نگونه استي ایم و متعارفيانحراف از عقل سل

 لطف  اش، چهیهودي یسا با نجات دادن ادگاردو مورتارا از دست خانواده ي فهمند که کلی مردم نمیچطور قاطبه 

  : در حق او نموده استیميعظ

  

. سه کنديان را با ما مقايهوديط يشد و شراياندين مورد بي در ای دهد کمی به خود زحمت میچه کس

گانه ين که باشند بي زمی کره یهمه جا پراکنده اند و هرجا. سا دارند، نه پادشاه، نه وطنيان نه کليهودي

م که پاپ با ي شویپس فورًا متوجه م...  دارندیشاني بر پ را همیسي شوند؛ و داغ ننگ قتل عیمحسوب م

  .  داشته استی به او ارزانیقبول تکفل پسر مورتارا چه موهبت

                                                 
274 . conquistadores 
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ن يگر ديو د ن خودشان حق است ي که د دانندیم،  ی مؤمنان است که بدون هر گونه شاهدیني سوم، خودبینکته 

ان يحين نگرش نزد مسي از ای زنده ای باال مثال هایل قول هانق. ن هستنديا در ضاللت مبيف شده اند و يا تحريها 

م که يم، اما خوب است خاطرنشان کنيک کفه قرار دهيه را در ينجا هر دو طرف قضيست در ايانصاف ن. هستند

ک ضربت ي توانستند به ید دهد ميد و خود آنها را هم تعمياي بیشيرفتند که کشي پذین مورتارا فقط مياگر والد

 آب یک نمه ي چند کلمه ربودند؛ با ی آب و ادایک نمه يادگاردو را فقط به ضرب . رنديدو را باز پس بگادگار

 یبه نظر برخ. ن استينچنين ايسفاهت ذهن گرفتار د.  شد او را باز گرداندیگر مي دی چند کلمه یگر و ادايد

انه، ي اصول گراین  سرسختيه، اي نظر بقبه.  استی عبثیافتن، نشانگر سرسختيد ين ادگاردو از تعمياجتناب والد

  .   گنجاندین مي راه دی شهدایآنان را در فهرست بلندباال

  

ن يم که چنيي را سپاس گوید خدايامروز با. یدليآسوده بخواب استاد ر:] "ندي گویس مي انگلیسايش کليايک نيدر [

 هدف ها ی شکل مرگ به خاطر بعضیب."  نباشدیگرداني را در انگلستان افروخته، که ما را از آن رویشمع

 در ی پروتستانی اصالح گریشهدا[مر و کرانمر ي التیدلي مانند ريیاما چگونه شهدا. ف و ارزنده استيشر

 و یکيکوتاه باشد، نه کاتول-هي و پایب شان پروتستانيزم به کشتن دادند تا صلي هیمه يخودشان را بر ه]  انگلستان

د به ي که شا–ن اعتقادات لجوجانه يم؟  ايتخم مرغ آب پز را از کدام طرف پوست بکن کند ی میبلند؟ چه فرق-هيپا

 که ی مورتارا از مجالی گذارد خانواده ین اعتقادات است که نميا.   مؤمنان استیژه ي و– باشند ینظر شما ستودن

 یا آنها نميآ. رندي گد، کودک خود را بازپسي تعمی معنیرند و با تکرار مراسم بيارشان است بهره گيدر اخت

بار آمده ) انه رويم(ن يک دي توانستند، چون آنها در یند؟ نه نميبگو" نه "یرلبيد زين مراسم تعميتوانستند در ح

 یچاره مي بید فقط به فکر نجات ادگاردويد من، باياز د.  گرفتندی میش مسخره را جدين نمايبودند، و لذا کل ا

نداران يان ديهمو که در نزاع پوچ م.  استی اذهان مذهبیطره يب شد که تحت س پرتايیاير به دنيبودند که ناگز

  . م شديتيرحمانه يب

  

 داشته باشد، خواه یني تواند دیک کودک شش ساله مين است که  فرض کرده اند که يت اين حکاي چهارم اینکته 

ک طفل يد يد که تعمي نمایده مهمل مين ايگر، ايان ديبه ب. گرين ديت، خواه هر ديهوديت باشد، خواه يحين مسين ديا

تًا به کودک يست که بداين ني اما مسلمًا مهمل تر از ا–ر دهد يين او را تغيک ضربت دي خبر بتواند به یجاهل و ب

 یده ياو کوچک تر از آن بود که بتواند عق(نبود " ن اشيد"از داشت، يآنچه ادگاردو ن.  بزنندین خاصيبرچسب د

غ يشان عذب از او دري که کشیمحبت. شان اش بودين و خويت والديبلکه محبت و حما) داشته باشد ی فکرشده اینيد

 ی ب–ست ي نی آدمی زمخت نسبت به عواطف عادی عاطفگیشان جز حاصل بيب کشي غری رحمین بيو ا. کردند

  .  کندی هر چه تمام تر ذهن مؤمن را قبضه می که به راحتی ایعاطفگ
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 ی را میست که به کودکان برچسب اعتقاداتين عمل مصداق سوءاستفاده نيا ايند، آي را نربا اگر جسم کودکانیحت

 ی مجريیچ چون و چراي هیه را بين روين هنوز اي کند؟ غالب کاهنان دیله اش هم خطور نميزنند که اصًال به مخ

  . ه استين روين فصل، به پرسش گرفتن اي من در ایمقصود اصل.  دارندیم

  

  

  ی و ذهنی جسمیاده سوءاستف
نجا ي کنم در ایو فکرم.  گرفته اندی جنسی کاهنان از کودکان را معادل سوءاستفاده یتا به امروز سوء استفاده 

.  بگذارمیت اش مطرح کنم و به کناري را متناسب با اهمی جنسی سوءاستفاده ین مسئله يمجبورم  نخست ا

 یک جنون جمعي. مي کنی می زندگیک از بچه بازيستري هراس هی ادآور شده اند که امروزه ما در زمانهيگران يد

 در برابر بچه یجنون جمع.  است1692به سال ] ماساچوست[ادآور جنون شکار جادوگران در شهر سالم يکه 

م ي به قدر کودکان قدی امروزین هاي فیهاکلبر. ن شده استيافته و موجب وحشت والديک يدمي اپی ابعادیباز

  ). ستيش از سابق ني احتماًال بیهرچند که خطر کودک آزار(گذار ندارند  گشت و یآزاد

  

ک ي کاتولیساي از کلیاريل بسيمن به دال. ک شده استي کاتویسايب کلي نصی از خفت کودک آزاریميبخش عظ

 و کايژه در آمري خاص، به ویساين کلي دانم چرا ایو نم.  متنفرمی انصافیش از آن، از بي بیمتنفرم؛ اما حت

 یساي از کلیزارين بيبه گمانم ا. ف شده استيک خار و خفي کاتولیش هاي کشین قدر به سبب بچه بازيرلند، ايا

جاد ي شان را وقف ای حرفه ای از زندگیادي است که بخش زیشاني کشیاکاري از درک ری ناشیک تا حديکاتول

سا ي از کلیزاريگر بي اعتماد مردم هم عامل دسا ازي کلی زعمایو البته سوء استفاده . کرده اند" یگناهکار"حس 

د ما را ي بایزارين بيرواج ا. ش احترام گذاشتيد به کشي آموزند که  بایمردم از گهواره به کودک شان م. است

د از قدرت شگرف يبا. ميعجله به خرج نده] شان بچه بازي کشی هايی رسوایدرباره  [یار سازند که در داوريهش

الن مزدور هم به معاونت ي مرام و وکی که درمانگران بیژه هنگاميم؛ به ويت کاذب آگاه باشذهن در جعل خاطرا

 ینه توزي به خرج داده و به رغم تمام کیاريزابت ُلفتوس روانشناس جسارت بسيال.  خطاکار بشتابندین حافظه يا

 شان را ینند و خاطرات جعل زیه او شد، نشان داده است که مردم چه آسان دست به جعل خاطرات مي که عليیها

 صادقانه ی شهادت هایفته ي فریئت منصفه ها هم به راحتيست که هي تعجب نیجا] 137. [ پندارندیقت مين حقيع

  . شوندیاما کاذب شهود م

  

 ی که بخش عمده ا275یحي برادران مسیم، سنگدلي هم که بگذری جنسی از سوءاستفاده یرلند، حتيدر مورد خاص ا

 یستي سادی رحمین مطلب در مورد بيو هم. ن آن کشور را بر عهده دارند، اسطوره شده استاز آموزش پسرا

 معروف یپناهگاه ها. ز صادق استي گردانند نیرلند را مي ای از مدارس دخترانه یاري که بسیحي مسیراهبه ها
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 که به يیستند وکاليکم ن. د باز بودن1996تر مولن، تا اواخر سال ي اثر پ276خواهران مگدالنلم ي فیمگداِلن، سوژه 

 ید خاطرات گذشته هاي که شایانيقربان.  گردندیشان مي کشی هایهوسران" انيقربان"ان ي از میافتن مشتريدنبال 

سا پول ي خلوت کلی نمازخانه هایالبته پشت خاطرات غبارگرفته .  سپرده باشندیدورشان را کامًال به فراموش

ش متهم به ي ممکن است کشی گردند که حتیم برميام قديت ها چنان به اين شکاي از ایدر واقع، بعض. ده استيخواب

ارد يليک ميش از يک تاکنون بي کاتولیسايکل. ابدي دفاع از خود حضور ی فوت کرده باشد و نتواند برایبچه آزار

د يند، شاي آیز کجا من پول ها ايد که ايو اگر ندان] 139. [ت ها پرداخته استيل شکاين قبيدالر به عنوان تاوان ا

  .سا بسوزدي کلیدلتان برا

  

 بر سر سوءاستفاده ی جنجال سازیدند که نظرم درباره ين، از من پرسي ام در دوبلیک سخنرانيک بار پس از ي

ع است، اما چه بسا ي شنی جنسی شک سوءاستفاده یپاسخ دادم که هر چند ب. ستيک چيشان کاتولي کشی جنسیها

ن پاسخ يا.  کنندیل ميک بارآوردن کودک به او تحمي باشد که با کاتولی درازمدتی روانیب هايان آن کمتر از آسيز

 ی بودند و نمیرلندي که البته روشنفکران ایحضار( شد یق پرشوري البداهه به دل حضار نشست و موجب تشویف

ک ي از یجرا افتادم که نامه ان ماين اياد اي به یاما بعدها هنگام). ت کشور هستنديت جمعيانگر کليتوان گفت نما

 بار آمده و در هفت یک رومياو درآن نامه نوشته بود که کاتول. افت کردمي حدودًا چهل ساله دريیکايزن آمر

ش محله شان در خودرو اش از او سوءاستفاده ينکه کشينخست ا. ش رخ داده استي اش دو اتفاق ناگوار برایسالگ

 دلخراش فوت کرده، و به جهنم رفته ، چون ی اش هم به مرگیک کالسي کرده، و در همان اوقات هم ی جنسی

ک نباشد به يک بودند به او قبوالنده بودند که هرکس که کاتولين زن کاتولين ايالبته چون والد. پروتستان بوده است

 یکيودکان، ک از کي کاتولیساي کلین دو سوءاستفاده يان اين بود که از مين زن اي اینظر امروز.  رودیجهنم م

  :به نوشته او.  به مراتب بدتر استی، دومی ذهنیگري و دیجسم

  

 یقي رفیاست اما خاطره " َاخ"ک يفقط )  ساله7 یک بچه يد ياز د(ش يک کشي شدن توسط یدست مال

 اما شب – خواب نشدم یش بيمن هرگز به خاطر آن کش.  کندیجاد مي ای حدیکه به جهنم رفته ترس ب

ن ترس مثل يا.  که دوستاشان داشته ام به جهنم رفته اندین ترس سر کردم که مردمي ا را بایادي زیها

  . بختک به جانم افتاده بود

  

ار مراسم يم، درد پسرکان دستيريش تحمل کرده در مقابل، گين کشي در ماشین زن در بچگي که ایالبته آزار جنس

 یک به قدر سابق از جهنم حرف نمي کاتولیسايو امروزه کل. م بوده استيده شده اند نسبتًا مالييشان گايکه توسط کش

م تر از ي از کودکان وخی روانی دهد  که دست کم ممکن است که عواقب سوءاستفاده ین نمونه نشان مياما ا. زند

نما و متخصص هنر ترساندن يچکاک، استاد بزرگ سيند که آلفرد هي گویم.  از آنان باشدی جسمیسوءاستفاده 

ن يا"رون اشاره کرد و گفت ين به بي ماشیس بود که ناگهان از پنجره ي سوئی در جاده هایحال رانندگمردم، در 
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 پسرک ی بود که دست بر شانه یشي او، کشیو امتداد اشاره " ده اميست که تا حاال دين منظره ايترسناک تر

فرار کن : "اد زديون خم شد و فررين به بي ماشیچکاک از پنجره يه.  کردی نهاده بود و با او صحبت میخردسال

  !" ات را نجات بدهیزندگ! پسر جان

  

 ین ضرب المثل هنگاميا."  شکند، اما کلمات نهیسنگ و چماق استخوانم را م" د ي گوی هست که میضرب المثل

ا ن، آموزگاران و کاهنان، شميتان و سخنان والدياما اگر درس ها. دينکنباور درست است که کلمات را واقعًا 

  یا آموزه ي( شوند ین باور رسانده باشند که گناهکاران در جهنم کباب مي کم و کاست به ایصراحتًا، و بقتاً، يحقرا

 ماندگارتر از کنش ها ی، کامًال ممکن است که کلمات، اثر و ضرر)نکه زن  ِملک شوهر استي مانند ایگريع ديشن

 یمانند آموزه  (یني دی که آموزه هايیدر وصف بال" یارکودک آز "یبه باور من، کاربرد واژه . داشته باشند

  . ستيز نيچ رو اغراق آمي آورند، به هیبر سر کودکان م)  گناهکارانیعذاب جهنم برا

  

. ن مصاحبه کردمي دیا از زعمیش تر ذکرش رفت، من با تعدادي، که پ" همه شر؟یشه ير" یونيزيدر مستند تلو

 مانند اسقف ی محترم و موثقیانه رويون رفته ام و نه رهبران ميراد گرفتند که چرا به سراغ افراطي به من ایبرخ

کم را در نظر يست و ي قرن بی ابتدایکايط آمريد شراي اما با– رسد یراد منصفانه به نظر مين اي ا∗. اعظمیها

 یبرا. انه روانه استي و میکا کامًال عادي در خود آمردي نمایم يیط گرا جهان خارج افرایآنچه که برا. داشت

ش ِتد َهِگرد از يره کرد، کشيار خيا را بسيتانيون بريزينندگان تلوي از مصاحبه شوندگان من که چشم بیکيمثال، 

ون نفر يلي میس است به استعداد یس جماعتيرئ" ش ِتديکش" دوران بوش، یکاياما در آمر. نگز بوديکلورادو اسپر

 یدنت بوش مشاوره ي است که هر دوشنبه با پرزی دهند، و همو مدعیل ميست ها را تشکي اوانجلیکه سازمان مل

 یبازساز"د سراغ ي بروم، بایون واقعي امروز به سراغ افراطیکاي آمری خواستم با استانداردهایاگر م.  داردیتلفن

چنان . کاستي در آمریحي مسین ساالريک دي یآشکارا مدافع بناشان " 278ات فائقهيااله" رفتم که یم" 277انيگرا

  :م نوشتهي ام برايیکايک همکار مطلع آمريکه 

  

 –ق ين عهد عتي خواهد قوانیقتًا ميان هست که حقينخويار ديش سيک نماينجا يد بدانند که ايان بايياروپا

 ی برای حق رأیو حت ی دولتی شغل های و انحصار تصد–ره يان و غيمانند کشتن همجنس گرا

ست ها به ياگر سکوالر.  کنندین خطابه ها ذوق ميدن اي متوسط از شنیطبقه . ان را برقرار کنديحيمس

 ی بدل ميیکاي آمرین ساالري دیان اصليب به جريان عنقري گرایان و بازسازيهوش نباشند، تفوق گرا

  .شوند

  

                                                 
ا هم دعوت به مصاحبه يتانينستر و خاخام اعظم بري اعظم وست منالي، کاردی ساختن آن مستند از اسقف اعظم کانتربوری اتفاقًا من برا ∗

اسقف آکسفورد با مصاحبه موافقت کرد، و . ن کار داشتندي ای هم برایل خوبي دادند، و بدون شک دالیکرده بودم ، که همه شان پاسخ منف
 .  به دور بوديیادگرايمسلمًا او هم به قدر آن معظم له ها از بن
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 ی میالت کلورادو زندگيش ِتد در اي که او هم مثل کشنان روبرتز بوديش کيگر از مصاحبه شوندگان من کشي دیکي

تاالر جهنم .  بود که خودش اسم آن را تاالر جهنم گذاشته بودیزيش روبرتز، اختراع چي خاص کشیوانگيد. کند

دن آنچه ممکن است پس از ي برند تا از دی، کودکان را به آنجا میحي مدارس مسیايا اولين ي است که والديیجا

 ی"گناهان "ی از جزای وحشتناکیگران صحنه هاين تاالر، بازيدر ا. د سخت مرعوب شونديايان بمرگ به سرش

شخند يان را ريم که دوزخيني بیطان سرخ جامه را مي گذارند و شیش مي را به نمايین و همجنس گرايمانند سقط جن

 شود و ی گوگرد گداخته میگر که در آن دوزخ آکنده از بويش دي است بر نمایش درآمدين صحنه پيا.  کندیم

  .  رودی به آسمان می ملعونان ابدیضّجه و ناله 

  

 یا با چهره ايکتوري وی دوره ی ملودرام هایطان به سبک آدم بدهايشنامه، که در آن شيک نماين يدن تمريپس از د

نه يفت که سن به گیاو م. ش روبرتز به مصاحبه نشستميش با کشيم شده بود، در حضور گروه نمايه المنظر گريکر

ست يا نگران نيدم آين حرف جا خوردم و از او پرسياز ا.  استی آوردن کودکان به تاالر جهنم، دوازده سالگیبرا

  :او، به گمانم صادقانه، پاسخ داد. ن صحنه ها دچار کابوس شونديدن اي دوازده ساله با دیکه بچه ها

  

ام را در ين پيا.  خواهند به آنجا بروندیصًال نم است که ايی خواهم بهشان بفهمانم که جهنم جایمن م

ح ي مسیسيد هرگز با پروردگار ما عي گناه کنی دهم که اگر درزندگی شان به آنها میدوازده سالگ

 ندارد چون در ینند، به نظرم اشکالين تاالر کابوس ببي  ایو اگر به خاطر تجربه . د شديمحشور نخواه

  . شودی شان میر و رستگاريت سبب خينها

  

ش عذاب دادن کودکان هم کار يگر برايش روبرتز واقعًا به حرفش باور داشته باشد، دي مثل کشیبه نظر من اگر کس

  .  شودی محسوب نمیبد

  

 از یکياو هم مانند ِتد َهِگرد . ستنديش ني بیوانه ايون ديش رابرتز افراطي مثل کشیم که کسانييم بگوي توانینم

 یند که اگر به صدايشان خود بگوي همکیست اگر آنها هم مانند برخيب نيم عجيابر. کاستي آمریني دیزعما

 که در یمي عظیند که ِکرم هايا بگويو ] 140. [دي شنویون و فغان ساکنان جهنم را ميد، شيآتشفشان ها گوش کن

 به آن اشاره 4-43 : 9 یه يل مارک، آي هستند که در انجيیافت شده اند، همان کرم هايانوس ي گرم اقیعمق آب ها

نکه ي تا ایل زاده شويکوتر آن است که علين شان؛ ید، همان به که ِبُبريو اگر دستان ات به گناه جنب: "279شده است

ش ي که کرم هايیجا. ردي می که هرگز فرونمی شوی و گرفتار آتشيی و عاقبت به دوزخ درآیدو دست داشته باش

ک ي جهنم داشته باشند، ظاهرًا در ی که در مورد چگونگیان هر نظرن مؤمنان هواخواه جهنم سوزيا." رندي مینم

ن است که ي شان از ایتمندي و رضایروزمنديمورد اشتراک دارند و آن شعف شان از عذاب گنهکاران و احساس پ
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:  دهدیشرح م 280کايسوما تئولوجناس بهتر از همه در يس توماس آکوئين نکته را قديا. خود از رستگاران اند

 محظوظ شوند بدان سبب است که ی خود و رحمت االهیک فرجاميش از همه از ني توانند بیسان ميکه قدنيا"

  ∗.ینيعجب آدم نازن."  نگرندیک ميعذاب ملعونان در جهنم را ن

  

. رگذار باشديار تأثي تواند بسی رسند، ترس از آتش جهنم میر جهات معقول به نظر مي که از سای نزد کسانیحت

 که مسلمًا نوشته یکين يافت کردم، از جمله اي دریاري بسین، نامه هاي دی ام درباره یونيزيمستند تلوپس از پخش 

  : استی زن صادق و معقولی

  

 قرار گرفتم يیک فرستادند، در آنجا تحت آموزش راهبه هاي کاتولی به مدرسه یمرا از سن پنج سالگ

 یآنچه که درباره . ن را خواندمي داروی نوجوانیدر دوره . که از کاربرد تسمه و چوب هم ابا نداشتند

 ترس ی عمرم همواره دچار مخمصه یاما در ط.  و معقول آمدیار منطقيتکامل گفته بود به نظرم بس

ن درمان ي شده ام و ای روان درمانیقدر.  کندی که گهگاه عود میترس. ق از آتش جهنم بوده اميعم

ق ين ترس عمي ام کمک کند، اما هنوز نتوانسته ام بر ایمي از مشکالت قدیتوانسته مرا در حل بعض

  .غلبه کنم

م ي را برایسم که اگر ممکن است اسم و آدرس آن روان درمانگري نویتان نامه مين خاطر برايپس به ا

  .ن نوع ترس ها تخصص دارديد و در اين هفته در برنامه تان با او مصاحبه کرديد که ايسيبنو

  

و ) ست که راهبه ها را به آنجا بفرستندي نیک لحظه متأسف شدم که چرا جهنميو (وردم، ن نامه جا خيمن از ا

 اعتماد – از مردم فاقد آنند یلي و خ– که از آن برخوردار است ید به ِخرد خود به عنوان گوهريش نوشتم که بايبرا

دتر يادتر باشد احتمال وجود آن  بعيند، زي گویشان و راهبه ها مي جهنم، آن طور کشینوشتم که هر قدر خوفناک. کند

د است که ياما چون بع.  نامطلوب باشد تا اثر بازدارنده بگذاردی بود فقط اندکی در کار بود کافیاگر جهنم.  شودیم

د بودن ير کنند، تا بعيب تصوي مهیلي خیلي کرده اند جهنم آن را خیغيشگان جهد بلين پي در کار باشد، دیجهنم

تون، که يل مين او را به درمانگر مذکور، ژيهمچن. جاد کنندي ای اثر بازدارندگی کنند و قدریوجودش را پرده پوش

 بار آمده 281 به نام اخوان خاصهیزي نفرت انگیل نزد فرقه يخود ژ.  کردمی است معرفیار باصفا و صادقيزن بس

 که ی کمک به کسانی، اختصاصًا براnet.peebs.wwwت، يک وبساي ین فرقه چنان مخوف است که حتيا: بود

  . جاد شده استيافته اند اين فرقه نجات ياز ا

  

                                                 
280 . Summa Theologica, St.Thomas Aquinas 

نز در يد که از تصور کباب شدن  داوکيشانم بگوي از هم کیمن قبول ندارم که کس: " آن کولتر که گفتهیحي  مسید با مهرورزيسه کني مقا ∗
 )268: 2006کولتر " ( افتدینده نمجهنم  به خ

281 . Exclusive Brethren 
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 کند که مانند ی کمک میت رها شد، و اکنون به کسانيحي از مسیتون با ترس از دوزخ بار آمد، در بزرگساليل ميژ

نم که آکنده از ترس بوده ي بی کنم، میم فکر م ای به کودکیوقت: "ن عارضه شده اندي دچار ایخودش در کودک

 یک کودک، تصور آتش جهنم و دندان قرچه ي یبرا. ی و لعنت و عذاب ابدیترس از گناه امروز. است

بعد از او خواستم ."  ندارندی بچه اصًال بار استعارین صحنه ها برايا.  رسدی به نظر می واقعیليگناهکاران خ

ر چهره اش يي جهنم به او چه گفته اند، پاسخ اش همان قدر جالب بود که تغیباره  اش دریشرح دهد که در کودک

...  تواند ین قصه هنوز مين همه وقت، ايب است، نه؟ بعد از ايعج: " داشتيی پاسخ گوی که برایهنگام مکث

 ی  است، شکنجهیآتش واقع. اشد مجازات است. اوج غضب خداست.  استی وحشتناکیجهنم جا. متأثرم کند

  .  ابدي ی ادامه میچ فرجه اي است،  و تا ابدالدهر بدون هیواقع

  

 که یکسان. ل داده استين تشکي کمک به رهاشدگان از دی گفت که برایتيک گروه حمايم از ياو در ادامه برا

: ست افراد چقدر دشوار ای برخین افسون براي از ايیح داد که رهاياو توض.  شان مانند خود او بوده استیکودک

. دي کامل را ترک کنی اجتماعیک شبکه يد ياوه، شما با.  دشوار استیرمعمولين به طرز غيند ترک ديفرآ"

 یليخ. ديد رد کنير را که سالها داشته اي فراگیدتيک نظام عقيد، و يد کنار بگذاري را که با آن بار آمده ایستم کامليس

 نامه یادآوريبا ." ديشان وجود نداريگر برايقت دي چون در حق…ديد خانواده و دوستان تان را هم ترک کنياوقات با

ن را ترک ي خواندن کتاب من دیافت کرده بودم و نوشته بودند که در پي ام  دريیکاي که از خوانندگان آمريیها

ند شان خاطر بودند و نوشته بودي از آنان پریاريبس.  گفت تصور کنمیل مي را که ژیتي توانستم وضعیکرده اند، م

ج يشان گفته اند و نتاينکه به خانواده هايا ايان بگذارند، يشان در مين موضوع را با خانواده هايکه جرأت ندارند ا

م ي برايیکاي آمری پزشکیک دانشجوي کنم که ی را نقل می از نامه اینجا بخشيبه عنوان نمونه در ا.  گرفته اندیبد

  :نوشته است

  

همان طور که حتمًا مطلع . ن موافق امي دیدگاه تان درباره ين با دل بزنم چويميوادار شدم براتان ا

 بزرگ شده ام و گرچه یحي مسیک خانواده يمن در . ار مهجور استيکا بسيدگاه در آمرين ديد، ايهست

 ین مطلب را به کسين اواخر جرأت کردم که ايم کامًال قابل قبول نبود، اما تنها هميچ وقت براين هيد

 تواند ی  ميیخداي دانستم که اظهار بیم. وحشت زده شد... ص، دوست دخترم بود که آن شخ. ميبگو

گر به من اعتماد يد. ندي بی میگريگر مرا آدم دينم که انگار او دي بیمردم را شوکه کند اما امروز م

 ن شوک را ازي توانم ای دانم مینم. ردي گیات من از خدا سرچشمه نميندارد، چون معتقد است اخالق

 ترسم با یکانم مطرح کنم، چون ميم را با نزدي خواهم باورهایگر نميا نه، و واقعًا ديسر بگذارنم 

 یتان مين خاطر برايفقط به ا.  تان را ندارمیمن انتظار پاسخ ده...  روبرو شومی مشابهیواکنش ها

 را که ین، کسيدد که به خاطر يتصور کن. دي ام آگاه شوید و از ناکامي کنیسم که با من همدردينو

ک المذهب ينکه حاال به نظر او من يگذشته از ا. ديد و دوست تان داشته از دست بدهيدوست داشته ا
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د مردم به ي اندازد که گفته بودیاد سخنان شما مين نکته مرا به يا. مي خوری به هم میليکافر هستم، ما خ

  .ديديتشکرم که حرفم را شنم.  زنندی میوانه واري دی دست به چه کارهاینيمان ديخاطر ا

  

 در مورد او یزين نکته اشاره کردم که هرچند اکنون دوست دخترش چيچاره، به اين جوان بيمن در جواب ا

د ي خورد؟ من تردیا آن دختر واقعًا به او ميآ.  در مورد دوست دخترش دانسته استیزيدانسته، اما خود او هم چ

  . دارم

  

 ی مطلوبید تا جنبه هاي کوشی میزي طنزآمیکدندگي و ینکه چگونه با سرسختيدم و ا نام برینيا سوويقبًال از جول

د و يان رسيعاقبت پرسمان اش شادمانانه به پا. نده برهانديات فزاي اش را از شکی دوران کودکیابد و خداين بيدر د

مرخص ش او به نام ي نماین صحنه يراتريد گيشا. ان جوان شده استيخداي محبوب و معروف بیک چهره ياکنون 

  ... راه ها را آزموده و عاقبتیدر آنجا که او همه .  آن باشدیاني پای صحنه ،282کردن خدا

  

.  درون سرم شدمیفي خفی رفتم، متوجه زمزمه ی میات پشتين طور که به سمت دفتر کارم در حيهم... 

خدا " گفت، ین صدا ميا. رفتک پرده باالتر يافت، اما ناگهان ين صدا چقدر ادامه يستم که ايمطمئن ن

  ." وجود ندارد

 یاوه خدا. خدا وجود ندارد. خدا وجود ندارد. " بلندتر شدیک کميرم، اما يده بگي کردم صدا را نادیسع

  ...من، خدا وجود ندارد

.  توانمیاما نم"بعد، با خودم فکر کردم .  افتمیاحساس کردم که دارم از پشت بام م. ک دفعه خشکم زدي

 را یک داستانين است که من يمنظورم ا. از دارميمن به خدا ن.  توانم خدا را باور کنمینم چرا نم داینم

  "...باور دارم

د بدون ي توانیشما چطور م. دي توانی دانم شما چطور مینم.  دانم چطور به خدا معتقد نباشمیاما نم"

  ... دست داده اماحساس کردم تعادلم را از" د؟يد و روزتان را شب کنيدار شويخدا ب

فقط . ک لحظهيم، فقط ي را هم امتحان کنيیخداينک بيک لحظه عيبگذار . خب، آرام باش"فکر کردم، 

نک را زدم يپس ع." اوري به دور و برت بنداز و بعد فورًا درش بیک نگاهي را بزن و يیخداينک بيع

  . و اطرافم را نگاه کردم

ستاده است؟ ي آسمان این تويخب، چطور زم"با خودم گفتم راستش . ج شدميم که اولش گيشرمنده ام بگو

ن را يخواستم بروم و زم!"  خطرناک استیلين که خيم؟ ايزان هستي فضا آوی توین طوري ما همیعني

  . کند نگه دارمیکه دارد در فضا سقوط م

گر دور ي د وقتیلي خیلي شوند که ما تا خی باعث میه ايآها، جاذبه و ممنتوم زاو"ادم آمد که يبعد 

  ."ميد بچرخيخورش

                                                 
282 . Letting Go of God 
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ر قرار گرفتم، به يقًا تحت تأثيدن آن عميدم، از ديک تئاتر لوس آنجلس ديرا در مرخص کردن خدا ش ي نمایوقت

خدا شدن او را خوانده اند چه ي بین اش خبر روزنامه درباره ي والدی کرد که وقتیف ميا تعري که جوليیژه آنجايو

  . نشان داده اندیواکنش

  

  "!؟!خدا؟يبخد؟ يب. "غ بوديک جيش از ين حرف مادرم، بياول

انت ي؛ به شهرت خیانت کردي؛ به مدرسه ات خیانت کرديتو به خانواده ات خ: "پدرم هم فرمود

گر با من حرف يشان گفتند که ديهر دو.  را به روس ها فروخته باشمیانگار که من اسرار دولت." یکرد

بعد من رفتم خودم را دار ." ین ام شرکت کني خواهم در مراسم تدفی نمیگرحتيد" پدرم گفت .  زنندینم

  ."ديد نجات ام بدهي کنیفقط سع"با خودم گفتم . بزنم

  

  : داردیه وا مين است که همزمان شما را به خنده و گري اینيا سووي از هنر جولیبخش

  

شدن اصًال خدا يبد شدند، اما ياام نیگر به خدا اعتقاد ندارم، کمين ام گفتم که دي به والدی کنم وقتیفکر م

  . بودیگريز ديچ

  

ک ي او از یجي تدریسيت دگرديروا 283خداياز واعظ مبرز به ب: ماني به ایماني ایبکتاب دان بارکر با عنوان از 

 پس از آن ینجاست که بارکر تا مدتيجالب ا.  استيیخدايار و مطمئن بيک واعظ سيادگرا و متعصب به يش بنيکش

 بود که بلد بود و خود را در ین تنها حرفه ايرا اي داد، زی اش ادامه میحي مسیغي تبلید هم به سفرهاخدا شيکه ب

ت سابق ي هم در همان موقعيیکايون آمري از روحانیاري داند که بسیامروزه او م. دي دی مید محظورات اجتماعيق

 يیخداي کنند بیآنها جرئت نم.  خوانندی خفا م او را درین است که کتاب هاي کنند ای که میاو هستند اما تنها کار

ان خوش يداستان خود بارکر پا. گران هراس دارندي خود اظهار کنند، چون از واکنش دی نزد خانواده یشان را حت

خدا يش گوش فرا دادند، و عاقبت خودشان هم بياما به استدالل ها. ن او نخست شوکه شدنديالبته والد.  داردیتر

  . شدند

  

 شان نوشته بود یکي. ن شان گفتندي من نامه نوشتند و از والدیکا به طور جداگانه برايک دانشگاه آمريستاد از دو ا

 ی نوشته بود که پدرش آرزو میگريد.  شده، چون نگران عذاب روح فرزندش استیکه مادرش دچار ماتم دائم

ن يا.  شودی میکه پسرش گرفتار عذاب ابد راسخ دارد یده ين پسر هرگز زاده نشده بود، چون عقيکند که کاش ا

ن، ي، و نه فقط در مورد دی عقلینه هاي هستند، که حتمًا در تمام زمیخته ايدو نفر استادان کامًال عاقل و بالغ وفره

خته چگونه خواهد بود و يد که حال و روز مردمان کمتر فرهيحال تصور کن. ن شان را پشت سر گذاشته انديوالد

                                                 
283 . Loosing Faith in Faith : Front Preacher to Atheist 
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ن ي اید نمونه هايشا.  مؤمن و متعصب خود مواجه شوندیاقبال تر چگونه خواهند توانست با  خانواده ن افراد کم يا

  .ميابيتون فراوان بيل ميماران دکتر ژيان بيافراد را در م

  

 از ی ذهنی سوءاستفاده ی به کودکان را نوعینيمات دين نوع تعلي، ایونيزي تلویک گفتگويل و من در يش تر ژيپ

م ياگر تعل. دي کنی استفاده میني دی سوءاستفاده یشما از واژه : "ن پرسش را مطرح کردميو من ا. ميدآنان خوان

ن سوءاستفاده را با ي ایب روانيزان آسيم مي توانیچگونه م... مياعتقاد به وجود جهنم را سوءاستفاده از کودک بدان

 کنم یمن فکر م...  استی سختیلين سؤال خيا: "م؟ او پاسخ داديسه کني از کودکان مقای جنسیب سوءاستفاده يآس

 حق کودک ی داشته باشند، چون هر دو سوءاستفاده از اعتماد هستند؛ هر دو مستلزم نفیادي زین دو شباهت هايا

 کودک یقيشتن حقيدر هر دو مورد خو...  برقرار کردن با جهان هستندی و ارتباط عادیشي و آزاداندی آزادیبرا

  .  شودیمنکوب م

  

  

  

  در دفاع از کودکان
  

ن ضرب ين الملل در آکسفورد، اي به افتخار عفو ب1997 سال ی در سخنرانیکالس همفرينشناس ام ناهمکار رو

".  تواندی تواند سرم را بشکند اما سخن درشت هرگز نمیسنگ و چماق م" را به کار برد که یسيالمثل انگل

 اثبات یست، و برايشه درست نين ضرب المثل هميع کرد که ان استدالل شروي اش را با ای سخنرانیهمفر] 141[

 یتوسط وودو از ترس م" ن شدنينفر" را مثال زد که ظاهرًا چند روز بعد از یتي هائیش، مؤمنان به وودوهايادعا

ا يه سخنان مضر يد علي کرد، بایافت مي را درید آن سخنرانين الملل، که عوايا عفو بيد که آيسپس پرس. رنديم

ان چنان ي بیآزاد: " بودی گرین نوع سانسورچيک نه قاطع به ايپاسخ او . ريا خي کند یريانبار هم موضع گيز

 که یبراليت لي اش، به رغم شخصی سخنرانیاما در ادامه ." د آن را به مخاطره انداختيارزشمند است که نبا

  ...مورد خاصک يسانسور  در : ن قاعده را مجاز دانستي مهم بر ایک استثنايدارد، 

  

.  کندیافت مي است که کودک در خانه دریماتيژه تعلي کودکان و به ویني و دیو آن آموزش اخالق... 

 ی که درست و نادرست و صواب و خطا را برا– رود ی از آنان انتظار می و حت–ن مجاز هستند يوالد

ل يشان توسط اباط دارند که ذهنیک حق بشرين است که کودکان يحرف من ا. ن کنندييکودک تع

ن نه حق يگر، والدي دیاز سو.  باشندیگران چه کسانين دي کند که ای نمی و فرق–گران خرفت نشود يد

 ینکه حق دارند افق معرفتي دارند که کودکان را هر طور خواستند بار آورند و نه ایخداداده ا

ا او را وادارند که صراط ي  بار آورندی و خرافی جزميیفرزندشان را محدود کنند و کودک را در فضا

  . ردي گین خودشان را پيتنگ د
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م که يفه داريف انباشته نشود و ما به عنوان جامعه وظيخالصه، کودکان حق دارند که ذهن شان از اراج

ا ين با مشت دندان کودکان شان را خرد کنند يم والديد بگذاريپس همان طور که نبا. ميت کنياز آنان حما

ل کامًال يم که به فرزندان شان بقبوالنند که، مثًال، انجيد بگذاري کنند، نباین زندانيمرزيآنها را در ز

  .  کنندین ميي شان را تعیت زندگينکه گردش افالک وضعيا ايدرست است 

  

نکه چه يا ايآ. ار هم مورد توجه قرار گرفتي فراوان است، و بسیابيازمند ارزيدالحن نين اظهارات شديالبته ا

ار يفتاده تا ما را هشي ارتودوکس بارها از بام نيیا تشت علم گرايست؟  آيف هستند محل مناقشه نياراج يیزهايچ

 یگريست، اما کسان ديل درست ني و صحت تمام و کمال انجيیم اخترگويشند که تعليانديد دانشمندان بيسازد؟ شا

ست يا متفرعنانه نياموزند؟ آيه فرزندان شان بد معتقدات خود را بيچرا آنان نبا.  کنندی فکر میگريهستند که طور د

  د به کودکان علم آموخت؟يم که حتمًا بايد کنياگر تأک

  

نکه يشد نه اياندي بچگونهشتر به کودک آموخت که يد بين ام هستم چرا که آنان معتقد بودند که بايمن سپاسگزار والد

 بزرگ شد خود ی کودک عرضه شود، و وقت بهی به طور مناسب و منصفانه ایاگر شواهد علم. شديانديبچه 

 گذارد، البته مختار یر مي شان تأثیا گردش ستارگان در زندگيل تمام و کمال صحت دارد، يرد که انجيم بگيتصم

شد، نه در يانديرد که چگونه بيم بگي تصمخودار يد به کودک فرصت داد تا به اختين است که باي مهم اینکته .  است

 شود ی روشن مین نکته هنگاميت  ايو البته اهم. ل کننديبه او تحمبه زور د خود را يد تا آنان عقان باشياد والديانق

 را که امروزه یده اين نسل فردا خواهند بود و خواهند توانست هر عقيم که کودکان امروز والدياد داشته باشيکه به 

  . آموخته اند فردا به فرزندان خود القا کنند

  

 یح اخالقيت صحيت هستند، حمايازمند حماير و نيب پذي که کودکان خردسال، آسیاست که تا وقتن ي ایسخن ِهمفر

 ی را بر خود میزي بالغ و مطلع بودند چه چیم اگر خودشان به قدر کافين است که تصور کنياز آنان مستلزم ا

 ی در کوه ها1995له اش به سال  جسد پانصدسایاينکا را نقل کرد که بقايک دختر جوان اياو مثال جالب . دنديپسند

 کردن انسان ین قربانيک آئي ین دختر قربانين جسد را کشف کرده بود نوشت که اي که ایمردم شناس. افت شديپرو 

 یون هايزيساخته شد و در تلو" یخي یزه يدوش"ن ي در مورد ایونيزيک مستند تلوي، یبه قول همفر. بوده است

  ان دعوت شده بودند تا نندگيب. ش درآمديکا به نمايآمر

  

 آن دختر در سفر آخر و یدگين کنند و در افتخار و شور برگزينکا را تحسي کاهنان ایتعهد روحان

 ی کردن انسان فین بود که عمل قرباني ایونيزي تلویام آن برنامه يپ. ک شوندي شدن اش شریقربان

 است بر تاج چندفرهنگ یگرير دد جواهييد بگويد بخواهي شا– است یک ابداع درخشان فرهنگينفسه 

  .284يیگرا
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  .نطوريمن هم هم. ردي گیکرد را به سخره مين روي ایهمفر

  

 کنند ما ی را بدهد؟ چطور جرأت میشنهادين پي تواند به خود جرأت چنین حال، چطور شخص ميبا ا

 مشعوف ینيک قتل آئيدن يمن خانه مان از ديون در اتاق نشيزي تلوین تماشايرا دعوت کنند که در ح

 شود؟ چطور ی می قربانیرمرد جاهل سبکسر خرافاتيک دسته پي نابالغ که توسط یقتل کودک: ميشو

  مان جالب است؟يک انسان برايه ي علیراخالقي غی کنند به ما بقبوالنند که عملیجرأت م

  

ن عمل با ي که امسلمًا درست است.  شودی تواند دچار ناراحتیبرال مي معقول و لیک خواننده ينجا هم يدر ا

 ینکاها قربانينکاها چه؟ واضح است که نزد اي ایاما با استانداردها. ، و احمقانه استیراخالقي ما غیاستانداردها

دختر .  آمد، بلکه کامًال مقدس بودی شد و نه تنها به نظرشان احمقانه نمی محسوب می اخالقیکردن انسان عمل

م يرا به کار ببر" قتل "یم که واژه ي هستیما ک. جامعه اش بوده استن يک مؤمن معتقد به دي شک یخردسال هم ب

 هم  از سرنوشت خود یليد آن دختر خيم نه با محک خودشان؟ شاينکا را با محک خودمان بسنجيو کاهنان ا

ف  گذارد، و در آنجا از پرتو الطای گام میمًا به بهشت ابديد واقعًا باور داشته که مستقيشا: مشعوف بوده است

  . دي نمایر محتمل تر مين حالت اخي ا–ده است ي کشیغ ميد هم از ترس جيا شاي.  شودید برخوردار مي خورشیخدا

  

ل يا نه، دالي شدن بوده یل به قربانيا آن دختر ماينکه آين است که فارغ از اي ا– و من – ی مورد نظر همفرینکته 

.  دادیت نمي شدن خود رضایچ گاه به قربانيات داشت، هي به واقعی کاملیم اگر او دسترسييم که بگوي داریقو

ش از ي آن بی است، که دمایدروژني هیک کره يد در واقع ي دانست که خورشید که او مي مثال، فرض کنیبرا

 شود؛ یل ميوم تبدي به هلی هسته ایند همجوشي فرآیدروژن در طين است، و در آن هي کلویون درجه يليک مي

ن، هم از آن ي، از جمله زمی شمسیارات منظومه يگر سيل شده که دي تشکی گازی حلقه کيد نخست از يخورش

دگاهش در يد، و دي پرستیک خدا نميد را به عنوان يگر خورشيآنگاه حتمًا د... افته انديد آمده و سپس چگالش يپد

  .  کردیر ميي هم تغيی کذاین خداي ای شدن در راه خشنودیمورد قربان

  

 باشد اگر آنها را را احمق و سبکسر ی انصافید بينکا را به خاطر جهل شان شماتت کرد، و شايان ا توان کاهنینم

ک کودک يد را به ي خورشی خود در مورد پرستش خدای توان آنها را سرزنش کرد که چرا باورهایاما م. ميبخوان

گر سخن ينکته د.  ا نهيد را بپرستد يش خورید خدايا بايرد که  آيم بگيحقنه کرده اند و نگذاشته اند که خودش تصم

ک دختر را ينندگان شان را سرزنش کرد که چرا کشتن ي و ما بی توان مستندسازان امروزین است که مي ایهمفر

 یني دیل به ستودن سنت هاين تمايا." مي شماری مخود ی فرهنگ جمعین را موجب غناين آئيا" و –م يابي یبا ميز

 ی درونیل موجب تضادهاين تمايا. ع استيار شاي شود، بسی که به نام سنت انجام ميیا هیرحميه بياقوام، و توج

گران و ظلم را تحمل کنند ي توانند رنج دیک سو نمي شود که از ی میک سرشتيبرال منش و نيدر اذهان مردمان ل
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نگ ها را کمتر از فرهنگ گر فرهيد ديت انگاران به آنها آموخته اند که نبايست ها و نسبيگر پسامدرني دیو از سو

چه ( کند ی زن را نابود می دردناک است و لذت جنسی شک به طرز وحشتناکی دختران بیختنه . خودشان بدانند

ش خواهان لغو انجام آن ي از مردمان آزاداندیمين حال، فقط ني، و در ع)ن باشدين کار همي از ایبسا مقصود اصل

 ی گذارند و احساس میم" احترام" شوند ین عمل مي که مرتکب ایبوم یگر اما به فرهنگ هاي دیمه ين. هستند

 البته نکته در ∗.مين رسم دخالت کنيد در ايرا ناقص کنند ما نبا" خودشان" خواهند دختران یم" آنها"کنند که اگر 

. ه گرفتدي آنان را نادید خواسته هاي، خود دختران هستند، و نبا"خودشان"نجاست که در واقع مالک دختران يا

د که اگر خود يد پرسينجا باي خواهد ختنه شود چه؟ در اید که مياگر خود دختر بگو: ن است کهيپرسش رندانه تر ا

چ گاه ي کند که هی خاطرنشان می داد؟ همفری تن مین کاريک فرد بالغ را داشت، به چني و معلومات یدختر آگاه

  . شد و اکنون بخواهد خود را ختنه کند از ختنه رسته بایده که در خردسالي را ندیزن بالغ

  

وه يبه ش"را " فرزندان خودشان"نکه ي ایش و حقوق آنان برايآم] پروتستان [یت فرقه ي پس از ذکر وضعیهمفر

  : تازدی می حفظ تنوع فرهنگیبار آورند، به شوق وافر جامعه برا"  خودشانی

  

ن اش طبق سنت ي سخت است که توسط والدک کودکي ید که البته براييد بگويد بخواهيار خوب، شايبس

 تداوم ی فرهنگیباي زی شود که سنت هاین ميجه اي اما دست کم نت–د ي بار آیا کوليم يديا هازيش يآم

د شرم آور باشد که انسان ها ي شود؟ شاین سنت ها نابود شوند کل تمدن دچار فقر نميا اگر ايآ. ابندي یم

 ید براي است که ما به عنوان جامعه بايین بهايا. مي اما چه کن. شوندی قربانی حفظ تنوع فرهنگیبرا

آنها م، بلکه ي پردازین بها را ما نميادآور شوم که اينجا الزم است يدر ا. مي بپردازیحفظ تنوع فرهنگ

  .  پردازندیم

  

 ی در آن هنگام پرونده.  قرار گرفتی مورد توجه افکار عموم1972ش  در سال ي آمی سنت فرقه یمسئله 

ا ين بود که آي پرونده ایدعو. االت متحده نهادي ای دادگاه عالیش روي پیودر آزمون سختين در برابر يسکانسيو

 یش در جماعت هاي آمی فرقه یاعضا. رون بکشندي از مدرسه بینيل دين حق دارند کودکان شان را به داليوالد

 ی که هلندی آلمانیمي قدیک لهجه يشان به شتري کنند، و بی میاالت متحده زندگي در نقاط مختلف ایکوچک

، یند، و اغلب شان به درجات مختلف استفاده از برق، موتور احتراق داخلي گوی شود سخن میا خوانده ميلوانيپنس

 قرن یر انسانين جزاي ایقت به نظر مردم امروزيدر حق. م کرده اندي مدرن را تحریگر مظاهر زندگيدکمه و د

ن خرده فرهنگ را حفظ کرد؟ ي ای فرهنگ بشری حفظ غنایا ارزش ندارد برايآ.  دارندیبيت غري جذابیهفدهم

م به سبک خود کودکان شان را آموزش دهند، و آنها را از ين است که بگذارين خرده فرهنگ اي حفظ ایوه يتنها ش

                                                 
 در يی"عمو"نزد  سخن گفت که یک بازرس ارشد مدارس با من از دختران لندني 2006در سال . ا هم رواج دارديتانين رسم در بري ا ∗

 ین عمل چشم ميشوند از ا" جماعت"ه يسم علينکه متهم به راسيمقامات هم از ترس ا.  شوند تا او آنها را ختنه کندیبرادفورد فرستاده م
 .پوشند
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ن يز در اي سخن خود کودکان را نديا نبايد که آيد پرسينجا بايالبته در ا. ته به دور نگه دارنديز مدرنينفوذ مفسده انگ

  م؟ يمورد بشنو

  

دند، پرونده يرون کشيرستان بين فرزندان شان را از دبيسکانسيش در وين آمي والدی که برخی هنگام1972در سال 

ن، يک سن معيژه آموزش علم پس از ي آموزش و به ویده يا. ديکا کشي آمریه آنها به دادگاه عالي علی دعوی

 شد که آنان فرزندان شان را از ین را به محکمه کشاند و مدعين والدين ايسکانسيالت ويا. ش استيم آميمخالف تعال

در . االت متحده واگذار شدي ای پرونده به دادگاه عالی، بررسيی مراحل قضایپس از ط. ل محروم کرده انديتحص

ان يت، به بينظر اکثر] 142. [ بودیأن ريک نفر هم مخالف اي داد و ین رأيه والدي شش نفر همصدا علیدادگاه عال

 ی، ارزش ها و معتقدات فعلی سالگ16 تا سن یل اجباريبنا به شواهد، تحص: "ن بود کهي ارشد وارن برگر، ایقاض

ا ين اعتقاد را رها کند و جذب جامعه شود و يد ايا بايش يپس جماعت آم.  کندیش را به شدت نقض ميجماعت آم

  ." کنندیدش را تحمل مي مهاجرت کند که عقایگري دینکه مجبور است به جايا

  

ا آنها يآ. ش استفسار شودين مورد  از خود فرزندان آميد در اين بود که بايام داگالس، ايلي وی قاضیعنيت، ينظر اقل

 یکالس همفري بمانند؟ نیش باقيش آمي خواهند به کیا آنها واقعًا ميل شان خاتمه دهند؟ آي خواهند به تحصیواقعًا م

 دهند یح ميش هم استفسار شود و آنها اظهار کنند که ترجي اگر از فرزندان آمید حتي گوی رود و مین فراتر مياز ا

ن يگر هم آگاه بودند همچنان بر اي دیوهايا اگر آن کودکان از آلترناتيد که آي توان پرسی بمانند، میش باقيش آميبه ک

ش به ي خارج از جماعت آمیم که جوانانيابي را بيید نمونه هايا نبايآن طور باشد، ي ماندند؟ اگر ای میاعتقاد باق

ان ي متفاوت بیه را قدري داگالس قضیل را بر خود حرام کنند؟ قاضيوندند و تحصين جماعت بپيار خود به اياخت

ه ي که برپایرم، به طوي قائل شویژه ايت وين موقعيوالد ینيد معتقدات ی ندارد که برایليچ دليبه نظر او ه.  کندیم

اگر . ل محروم کنندين تا چه حد حق دارند که کودکان شان را از تحصيم گرفت که والدي آن معتقدات بتوان تصمی

   داشته باشند؟یگاهين جاي باشد، چرا معتقدات سکوالر نتواند چنیريم گي تصمی بتواند مبناینيمعتقدات د

  

د بتوان گفت حضور يافتند، که شاي ی نظام رهبانی ارزش هایه را مشابه برخين قضي ای دادگاه عالیت اعضاياکثر

 یادي بنین دو تفاوتيان اي کند، می خاطرنشان میاما چنان که همفر.  شودی می فرهنگیآن در جامعه  موجب غنا

ش هرگز داوطلب ياما کودکان آم.  کنند یشه مي پی رهبانیار خود و داوطلبانه زندگيراهبان به اخت. وجود دارد

  .  نداشته اندیگرين جماعت زاده شده اند و بخت دي شدن نبوده اند؛ آنها در اشيآم

  

ز و يرآميت تحقي، به غای مذهبیو حفظ سنت ها" یتنوع فرهنگ"ژه کودکان، در مذبح ي کردن انسان، و به ویقربان

ب ي اما شما مردم عج.مي بریک بهره ميوتي بیوترها، واکسن ها و آنتيعموم ما از خودروها، کامپ.  استیرانسانيغ

 خارج از ی، و توالت های باستانی عهد بوق، لهجه ی های، اسب و گاریمي قدیبا لباس و کاله ها] شيآم[ب يو غر

د به شما حق داد که کودکان تان را در يالبته با. دي کنی می مان را غنیشما زندگ. ديمان جالب هستيمنزل تان برا
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 ی از غنای، و بخشیدناشدني تجدیده يک پدين صورت ير ايد، در غين تان محبوس کی قرن هفدهمیحال و هوا

دگاه را درک کنم، اما در ين دي توانم ای میمن تا حد اندک.  شودیشه نابود مي همی برایز فرهنگ آدميشگفت انگ

  . م تهوع آور استيدگاه براين ديت ايقت کليحق

  

[...] ♠  

  

  يی فزایباز هم آگاه
 از یبير دلفريپندنت، تصويندي من ای روزانه یسمس روزنامه يام کريدر ا. گرير جذاب ديک تصوين هم يا

 را یح که در آن سه کودک نقش سه مرد فرزانه ايش داستان تولد مسينما. ک مهدکودک چاپ کرده بودي در یشينما

د که  دایح ميس عکس با آب و تاب  توضيچنان که پانو.  را خوشآمد گفتندیسي کردند که تولد عی میباز

  ." چهار ساله اندیهمگ) یحيک مسي(و آدل ) ک مسلماني(مشرف ) کيک سي(ت يشادبر"

  

 ی تواند فکر کند که میچطور آدم عاقل م. مسخره است. ن است و نه آنيجالب است نه؟ دلگرم کننده است؟ نه ا

، ین مسخرگيرک ا دین شان را زد؟  براي والدیاتي و االهید نظري چهارساله برچسب عقای بچه هایتوان رو

ک ي(و آدل ) ستيتاريک موني(، مشرف )ینزيک کي(ت يشادبر: س همان عکس نوشته باشنديد در پانويفرض کن

 ی به سوی اعتراضیل نامه هاي شد که سی موجب نمیحين توضيا چنيآ.  چهارساله اندی، همگ)ستيمارکس

 در یک کسين مورد جين، در ايت ممتاز ديقعن حال، به خاطر مويبا ا.  کندین ميل شود؟ مسلمًا چنيروزنامه گس

ت يشادبر: "س نوشته بودنديد اگر در آن پانوياما تصور کن. زدي خی برنميی مشابه هم صدایت هايدر موقع. امدين

ا ممکن نبود که افکار يآ."  چهارساله اندیهمگ) ست سکوالريک اوماني(و آدل ) یک الادري(، مشرف )خدايک بي(

ا نه؟ در يت پرورش فرزند را دارند يا آنان صالحينند که آي سه کودک را استنطاق کنند تا ببنين اي، والدیعموم

 یه ينکه از روي ندارند جز ایخدا معموًال چاره اين بيسا و دولت است، والديان کلي می قانونيیا که فاقد جدايتانيبر

-The یشبکه . م دهنديدکان شان تعلن غالب را به کوي دی کنند و بگذارند که مدارس، آموزه هایروي پیجار

Brights.net) ان را به نام يخداي خواهد بی که ميیکايک ابتکار آمريbrights] بخواند، همان طور ] نانيروشن ب

 یقي دقی کودکان قاعده یه يدر مورد تسم)  کنندیمعرف"  هایِگ"ان موفق شدند خود را به نام يکه همجنس گرا

 را ید کودکيد بايهر کس بگو.  خود کودک استی بر عهده یني انتخاب روشن ب در موردیريم گيتصم: "دارد

-ن حکم خودي چنیا مسجديسا يد که کليد تصورش را بکني توانیا ميآ." ستين نين خواند، خود روشن بيروشن ب

 من نام خود را رند؟ از قضايش بگي پیه اين رويد مجبور کرد تا چنيان را هم نبايا مؤمنان ادي صادر کند؟ آیبرانداز

 یکي تواند  در زبان رواج ممتین واژه  ميا اينم که آي کنجکاو بودم ببیلين ثبت کردم، چون خيبه عنوان روشن ب

                                                 
 یا ميتاني بری و تبعات آن در رسانه هاینيه به مدارس دي بورسی اعطایکه به شرح  ماجرا" ی آموزشيیک رسواي"بخش  ♠

  م. حذف شدپردازد 
♠  
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نان يکارزار روشن ب] 150. [یا اتفاقي بود یعمد" یِگ"ا رواج ي دانم، و دوست دارم بدانم، که آیمن نم. ا نهيابد يب

جنبش .  خواندندیم" متفرعنانه"ن واژه را يرا ايان مواجه شد، زيخداي بیبرخد مخالفت ياز همان ابتدا با سد سد

Gay Prideافتي یابين خاطر کاميد به همي نشد، و شای کاذبین فروتني خوشبختانه دچار چن.  

  

ست ها شروع کردم که ي فمنیم دادم، و با دستاوردهايرا تعم" يی فزایآگاه "یه ي قبل، من درونمایدر فصل ها

چهره در " ک روزگاريمردان ن"د يبگو" ک روزگاريمردمان ن "ی به جایم کسيشان باعث شده تا اگر بشنوتالش 

ن خواندن، يا آن دين ي خواهم در مورد برچسب زدن به کودکان و آنان را متعلق به اینجا هم ميدر ا. ميهم کش

ا يات يا حيهان، يشان در مورد منشاء کياکودکان کهتر از آن هستند که در مورد باوره. جاد کنميت اي و حساسیآگاه

دن ناخن ي خراشید مثل صدايبا" بچه مسلمان"ا ي" یحيبچه  مس" مانند ین عباراتيطن.  کنندیريم گيات تصمياخالق

  . دياه گوشخراش نماي تخته سیرو

  

مات يال را با تعلرفته که اطفال خردسيف را پذي سخیده ين اي آن، ایرمذهبياز جمله بخش غ] ايبرتان[ ما یجامعه 

و " بچه مسلمان"، "یهوديبچه "، "بچه پروتستان"، "کيبچه کاتول"ن شان بار آوردن و به آنها برچسب ي والدینيد

نه بچه محافظه کار، نه : ستنديرفته نيگر پذي مشابه دی هرچند برچسب ها– و درست است ی عادیره زدن، امريغ

د و هرجا يت به خرج دهين مورد حساسيلطفًا لطفًا لطفًا در ا. موکرات خواه، نه بچه دیبرال، نه بچه جمهوريبچه ل

 است نه بچه مسلمان است، بلکه بچه یحيک بچه، نه بچه مسي. ديد واکنش نشان دهيل برچسب ها برخوردين قبيبه ا

ک ي خود بچه ها هم یر براي اخیه ين تسميدر ضمن، ا. ن مسلمان استي والدیا بچه ي است، یحين مسي والدی

 –ن ي فهمد که انتخاب دیاست، فورًا م" ن مسلماني والدیبچه "ند که ي بگویاگر به کودک.  استی عالیفزا-یآگاه

م ي بزرگ شد در مورد آن تصمی که به قدر کافی دارد تا هنگامی است که به خودش بستگی موضوع–ن يا رد دي

  .  کندیريگ

  

م که ي توانم بگوینان ميبه اطم.  داشته باشدیاري بسیايمزا تواند ی میسه اي مقاین شناسيم ديقت، تعليدر حق

ت که در سنت يحين مسين نکته آغاز شد که دي و با دانستن این از سن ُنه سالگي دی من درباره یدهاين تردينخست

 ن ام آموختم نه درين نکته را از والديالبته ا( متعارض است یدتي عقی از نظام هایکيآن بار آمده بودم تنها 

پس از چاپ آن گزارش . ن نکته واقف اند و اغلب از آن هراسان دارندي به ای به خوبیعذرتراشان مذهب). مدرسه

د چرا به ير نوشته نشد که بگوي به سردبی اعتراضیک نامه ي یپندنت، حتيندي ایح در روزنامه يش تولد مسينما

کارزار آموزش  "یتون، سخنگويک سيرش را نن گزاي مخالف ایتنها نامه . دي زنی چهارساله برچسب میبچه ها

امروزه به کودکان "ت خطرناک است، چرا که ين، به غايفرستاده بود، و اظهار کرده بود که آموزش چند د" یقيحق

کسان بودن يبله، ."  نداردیژه اين خودشان ارزش وي دیعني دارند، یکسانيان ارزش ي ادی آموزند که همه یم

گر گفته ي دین شخص در جايهم. ن سخنگو را برآشفته استين است که ايو هم. معناستن يقًا به هميان دقياد

، یحيا مسي یهوديا ي، چه هندو باشد چه مسلمان یهر کس. ميزان معتبر بدانيک مين ها را به يخطاست که همه د"
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 يی معنان داشتن چهين صورت اصًال دير ايدر غ. ن هاستيه دين خودش برتر بقيحق دارد فکر کند که د

  ]151"[دارد؟

  

ن طور نبود ياگر ا. ن ها دوبدو با هم ناسازگار اندين ديا!  استین گفته چه مهمل آشکاري دارد؟ ايیواقعًا چه معنا

د خود کودکان درباره يپس بگذار. شمرد" هيبرتر از بق" توان یان را نميد؟ اغلب ادي دانین خود را برتر ميچرا د

ن يج اي نتاید خودشان درباره يابند، و بگذاريان را دريان ادي می هاید ناسازگاريذاراموزند، بگيان مختلف بي ادی

 ی به قدر کافید خودشان وقتياست، بگذار" معتبر"ک ين هم که کدام يدر مورد ا.  کنندیريجه گي ها نتیناسازگار

 .  کنندیريم گيبزرگ شدند تصم

  

 ی ادبراثيم از ی به عنوان بخشینيآموزش د
  

ن يل کرده اند چني پس از من تحصی که در دهه های متأسفم که کسانی خود من هم قدریتراف کنم که حتد اعيبا

 یات منحصر به چند دهه ين ادبي مردم نسبت به این کم اطالعيد هم ايشا.  دارندیليات انجي از ادبیمعلومات اندک

 یک نظرسنجي 285مانده اند انيچرا خدازش با عنوان يند در کتاب تفکربرانگي رابرت هیبه گفته . ر نباشدياخ

ن قرار يج آن به ايکا انجام گرفته و نتاي آمریاالت متحده ي در ا1954 کند که به سال ی گالوپ را نقل میمؤسسه 

ش از دو يب. ق را نام ببرنديامبران عهدعتي از پیکي ی توانستند حتیک ها و پروتستان ها نميسه چهارم کاتول: است

 از یکي ی کردند که موسی فکر میادي زیعده .  سر کوه را خوانده استی خطابه یستند چه کس دانیسوم مردم نم

ن يندارتري از دیکياالت متحده به دست آمده، که يج در اين نتاي کنم که ایتکرار م.  بوده استیسي عیدوازده حوار

  . افته استي جهان توسعه یبخش ها

  

 فراوان ی ارزش ادبی خود داری  به خود– است ی موثقی و نسخه –  منتشر شد1611مز که به سال يل شاه جيانج

ن اثر منبع ين است که اي مدارس باشد ای از مواد آموزشید بخشي بایسيل انگليم انجينکه تعلي ایل اصلياما دل. است

ادق ز صي نی و رومیونانيان ي خداین مطلب در مورد اسطوره هايهم.  استیسي زبان انگلی در فرهنگ ادبیمهم

 از ینجا فهرست خالصه ايدرا. ميم صحت شان را باور کني آنکه مجبور باشیم بي آموزیما آنها را هم م. است

 دارند و آنها را  از اشعار  یلي انجیشه ي کنم که ری را ذکر میسي انگلیا محاوره اي ی زبان ادبیعبارات و جمالت

  .ميابي یعه ميه و شايگرفته تا کنا، و از ضرب المثل ی چارواداریشه هايم گرفته تا کليفخ

  

[...]    ♦  

                                                 
285  . Why Gods Persist, Robert Hinde 

ن بخش يا.  دارندیلي انجیشه ي کند که ری را ذکر میسي از عبارات و اصطالحات  زبان انگلیک صفحه اي ینجا مؤلف فهرستي در ا ♦
 م .در ترجمه حذف شد
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 ی اطالعیمسلمًا ب. مز اخذ شده انديل موثق شاه جيمًا از انجيشه ها مستقيا کلين اصطالحات، عبارات، يتک تک ا

   ♣. [...]ستي نیات جديم و ادبين فقر منحصر به زبان فخيو ا.  شودی میل موجب فقر ادبياز انج

  

 گفته ام تا دست کم خوانندگان مسن ترم متقاعد شده ید به قدر کافيشا. ميش از دنبال نکني را بهين درونمايد ايبگذار

 ی فراهم نمیگر کتب مقدس از نظام آموزشيل و دي حذف انجی برایهيچ توجيانه هيخداي بینيک جهانبيباشند که 

ا اسالم يکن، يت، مذهب انگليهودي ان، مثًالي ادی و فرهنگی ادبیم همچنان به سنت هاي توانیو البته ما م. آورد

 یعي فراطبی آنکه باورهای، ب.مي شرکت کنینين ديا مراسم تدفي مانند ازدواج ی در مراسم سنتیم و حتيوفادار بمان

 را ی سنتینه هاين حال گنجيم و در عيم باور به خدا را دور اندازي توانیم. ميرا باشين سنت ها را پذيمندرج در ا

  .ميحفظ کن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 م. روزمره حذف شدیسيفوذ آن در زبان انگلز ني و نیحات ادبي در فهم بهتر تلمیليات انجي در مورد نقش ادبیگري اشارات د ♣
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  10فصل 
  

  ؟ريچشمگک خالء ي
  
م؛ يره شوي دوردست خی به کهشکشان های متر1.5ک تلسکوپ ينکه که از درون يست؟ اين تکان دهنده تر چياز ا

 در فضا و زمان ی ژرفیم؛ دره يري پانصدهزارساله را به دست بگیک ابزار سنگيا يون ساله يليل صد ميک فسي

ق و ي عمی در مواجهه با عظمت جهان، از حسیم دانشمنديکه بشنو نيا ايم؛ ينيمان ببيش رويپون را يمانند گراند َکن

   به علم سرشار نشود؟یقدس

  کل شرمريما

  

  

 ی مختلف آن را در می است چون ما همزمان دو معنای جالبیشوخ."  کندیر را پر ميک خالء چشمگين کتاب يا"

دم که ي دیر شدم وقتي هوشمندانه است، اما غافلگیبه يک مطايقط ن جمله في کردم ای از قضا، من فکرم286.ميابي

ات موجود ير در ادبيک خالء چشمگين کتاب يا: " ناشران معصومانه آن را به کار برده اند و مثًال گفته اندیبرخ

 یه  درباریک کتاب آشکارا سطحينکه که آن کتاب، يو خوشمزه ا."  کندیان پساساختارگرا را پر مي جریدرباره 

  .  زبان استی فرانسویاي باب روز دنیگر چهره هايستوا و ديا کريشل فوکو، روالند بارث، جوليم

  

د پر يک خالء خداگونه در مغز ما هست که باي کند؟ اغلب گفته اند که یر را پر ميک خالء چشمگين يا دياما آ

 –ق يق شفيا رفير، يگ تر، اعتراف گ، پدر، برادر بزری مجازی به سان دوست– به خدا یما از لحاظ روان: شود

 کند؟ یم مشوش مي پر کنیز بهتريم با چي توانی را که می خالئی توان گفت که خدا فقط جایا نمياما آ. مياز دارين

، و وقع ی در جهان واقعیدن به زندگيا عشق ورزيسم؟ يا اومانيت؟ يا رفاقت و انسانيا هنر؟ يد خالء علم؟ يشا

ست يزلسون، حشره شناس بزرگ، يا آنچه که ادوارد ويعت، يا عشق به طبيز مرگ؟ ات پس ايننهادن به ح

 ده است؟ي نام287یدوست

 

، یخيبه لحاظ تار. ، و الهامیحت، تسلين، نصييتب:  بشر داردین همزمان چهار نقش عمده در زندگيگفته اند که د

ن ييامروزه علم در تب. ن کندييتبم ي کنی می را که در آن زندگیعت و جهانيل وجود ما و طبيده است تا دلين کوشيد

 ی، ارائه حتينصمقصودم از . ن موضوع پرداختمي به ا4ن بلند شده است؛ که در فصل ي دست دی کامًال رویگر

نجا ياما تا به ا. ن موضوع پرداختمي به ا7.1 و 6 رفتار است ، که در فصل ی چگونگی درباره ی اخالقیه هايتوص

به .  پردازمین دو موضوع مي به اختصار به ایانين فصل پايپس در ا.  نگفته امیسخنام الهو  یتسل یدرباره 

                                                 
 م. کتابخانهی در قفسه ی خاليیه از پر کردن جايکنا.  286

287 . Biophilia 
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اشاره کنم، " یاليدوست خ "یعني، ی مربوط به دوران کودکیده يک پدي خواهم به ی، می بحث تسلیعنوان مقدمه 

  .  داردیني با باور دیکه به نظرم قرابت

  

  

  نکريب
 یگريز دينکر چيا بي زدند، اما آی پو با او حرف میني بود که خوکچه و و معتقد288نيستوفر رابي کنم کریفکر نم

  نبود؟

  

   منهی راز زندگ–نکر ي اسمش رو گذاشتم ب–نکر يب

  . کنمی نميیچ وقت احساس تنهاينکره که هيو به خاطر ب

  م،يني نشی پله ها میم، روي کنی میبا هم مامان باز

  .ادينکر هم ميهرجا مشغول باشم، ب

   ناقالست،یاهوشه، از اون آدمابابام ب

  است،ين آدم دنيمامانم هم بهتر

  ی گم پریپرستارم هم پرستاره، بهش م

  . شنینکر نميچ کدوم برام بياما ه

  ادش دادمي زنه، چون خودم ینکر باهام حرف ميب

  کنهيغ و داد مي وقتا هم جیگاه

  ...ادي هم انگار صداش از ته چاه در میگاه

  . زنمیو من به جاش حرف مه کم درده يچون گلوش 

   ناقالست،یبابام باهوشه، از اون آدما

  است،ين آدم دنيمامانم هم بهتر

  ی گم پریپرستارم هم پرستاره، بهش م

  . شنینکر نميچ کدوم برام بياما ه

  ر شجاعه؛ينکر مثل شيم، بي دوی پارک که میتو

  نکر مثل ببر شجاعه؛يشه، بيک ميهوا که تار

  ... کنهیه نميچ وقت گري؛ هل شجاعهينکر مثل فيب

  ). مردمیمثل همه (ره ي چشمش می که صابون تویر از وقتيغ

   ناقالست،یبابام باهوشه، از اون آدما

  است،ين آدم دنيمامانم هم بهتر
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  ی گم پریپرستارم هم پرستاره، بهش م

  . شنینکر نميچ کدوم برام بياما ه

  ست؛ اما دوست داره غذا بخوره،يس نينکر خسيب

   دن،ی مینيري که بهم شیقتپس و

   خواد؟ینکر هم ميد، چون بيشه دوتا بدي گم میم

  . خورم، چون تازه دندون در آوردهی شو مینيريو بعدش من ش

   وقت نداره،ی بازی دوست دارم، اما اون برایليخوب، من بابام رو خ

  رونيره بي می دوست دارم، اما اون هم گاهیليمامانم رو هم خ

  ...کنهيشه، چون موهام رو محکم شونه مي دعوام می هم با پریو گاه

  شه حاضرهينکره، و هميشه بينکر همياما ب

  289ميلن، حاال ما شش نفريم. یِا.یِا

  

  

 ی دوره ی های از ادابازی جدای باال است، و در مقوله ایک توهم مرتبه ي] یاليدوست خ[نکر ي بیده يا پديآ

ن ي از والدیليمادر من هم مثل خ.  کندی نمین مورد کمک چندانيا من در ی شخصیرد؟ تجربه ي گی قرار میکودک

من از ماه : مثًال( ساده ی هایعالوه بر اداباز.  کرده استی من جمع آوری کودکی دوره ی از گفته هایدفترچه ا

برده ام  ی دوم هم لذت می مرتبه ی هایظاهرًا من از اداباز)  هستمیک بابلي... ک پدال گاز هستميمن ... آمده ام

حاال من بچه ( هم بوده اند یالتم انعکاسي هم تخیگاه).  آرهی چرخ چاه رو در می هستم که ادایحاًالمن جغد: مثًال(

ن موجودات هستم، و فکر ي از ایکياما هرگز باور نداشته ام که ). آرهیچارد رو در مي ری هستم که ادايیکوچولو

اگر .  نداشته امیالياما من دوست خ.  کودکان صادق باشدی هایابازن مطلب عمومًا در مورد اغلب ادي کنم که ایم

 دارند، و واقعًا معتقداند که یالي دوست خی از کودکان عادیم، دست کم برخيم شهادت بزرگساالن را باور کنيبخواه

من . نندي بیک توهم ناب مي  ی موارد، آن را به همان وضوح و روشنی وجود دارد، و در برخیالين دوست خيا

 دانم ینم.  بزرگساالن باشدیاتي االهی باورهای برای بتواند مدل خوبیالي دوست خیده يد دارم که پديترد

 تمام عمر، ی براینکريب. ا نه، اما ارزش پژوهش را داردي کرده اند یه بررسين زاويده را از اين پديروانشناسان ا

  . ن خالء باشد که با رفتن خدا برجا بمانديد همي و شا–ند  کیفا مي است که خدا این نقشيمسلمًا ا: محرم و مطمئن

  

ند و ي بیده که واقعًا آن آدمک را مي رسیبوده و به نظرش م" یآدمک صورت"ک دختربچه، ي یاليدوست خ

 یفي زنگ دار و لطی شده، و با صدای ناگهان از هوا ظاهر مین آدمک صورتيا.  کندیحضورش را احساس م

 ی ميی که دخترک احساس تنهایژه وقتي شد، به وین آدمک مرتب بر دختربچه ظاهر ميا.  گفته استیسخن م

                                                                                                                                                  
 م.ن يستوفر رابي کری، قهرمان داستان هایت کارتونيک شخصي.  288

289 . A.A. Milne, Now We Are Six 
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نکه يدرست روز قبل از ا. افتي هم کاهش یاما با بزرگ تر شدن دخترک، بسامد ظهور آدمک صورت. کرد

گر به ي اش گفت که دیشگي زنگ دارهمی ظاهر شد و با صدایدخترک کودکستان را شروع کند، آدمک صورت

گر بزرگ شده و ي به دخترک گفت که دین کرد اما آدمک صورتين حرف دخترک را غمگيا.  او نخواهد آمدسراغ

. از دارندي باشد که به او نیگري دید دوست اش را ترک کند و برود مراقب بچه هايپس با. از نداردينده به او نيدر آ

 که یسال ها بعد، وقت. ش او خواهد آمديباشد پاز داشته يبه او نواقعًا  به دخترک قول داد که اگر یآدمک صورت

رد، آن آدمک ي اش بگی  در مورد زندگیم سرنوشت سازي شد و قصد داشت تصمیک بحران شخصيدختر دچار 

ن خواب را يدختر ا. ش آورديک انبان کتاب برايدر اتاق دختر را  باز کرد و .  باز به خواب آن دختر آمدیصورت

ت ين حکايا. افتيد يد و بعدها آن را مفي که به گوش جان شنیه اي توص–به دانشگاه برود د ير کرد که باين تعبيچن

 یت گري بخش و هدای توانند نقش تسلیان مين نکته رساند که چگونه خدايبًا اشک مرا در آورد، و مرا به فهم ايتقر

د، ي نمای او واقعین حال کامًال برايال کودک باشد؛ با اي تواند فقط در خیک موجود مي.  بشر داشته باشندیدر زندگ

گان ي و خدا– یاليدوستان خ: ن هم فراتر باشدي از ایاليد نقش دوست خيشا. حت اش کنديبه او آرامش ببخشد و نص

ار ارزان تر از يو بس. ق شان کننديق شفي توجه شان را صرف رفی دارند تا همه ی وقت و صبر کاف– یاليخ

  . هستندی اا مشاوران حرفهيروانشناسان 

  

 یان هم حاصل نوعيا خداينکرها هستند؟ آي بیافته ي دهنده شان، تکامل یان هم، در نقش ناصحانه و تسليا خدايآ

مثًال .  در دوران بلوغ استی کودکی هایژگي محفوظ ماندن وی به معنایختي هستند؟ بچه ری روان290"یختيبچه ر"

 ین الگويا. ه توله سگ ها استي بالغ هم شبین پکیصورت سگ ها: خت استي بچه ری پکنیصورت سگ ها

 یا کوتاهي یشاني پی مثل ِگرديیده هايجاد پدي ای از عوامل اصلیکي در تکامل است و به عنوان یشناخته شده ا

و مسلمًا درست است که شامپانزه ها .  خوانندی جوان میمون هايان ما را مانند ميتکامل گرا.  شودیچانه شناخته م

ن يا ممکن است خاستگاه تکامل ديآ. شتر به انسان شباهت دارند تا در هنگام بلوغي بی جوان  در کودکیل هايو گور

 که در یريدرست مانند تأخ( گذارد ینکر اش را کنار مي باشد که در آن انسان بینده در وقوع لحظه اير فزايهم تأخ

  ؟ ) شده استجادي چانه مان ایش آمدگيا پي یشانيخالل تکامل ما در تخت شدن پ

  

ان از ينکه خداي ایا ممکن است به جايآ. ه برعکس باشديد قضيم که شايد مالحظه کنين بحث، بايل اي تکمیبرا

من هنگام . دي نمایدتر مين حالت بعيان نشأت گرفته باشند؟ به نظرم اينکرها از خداينکرها نشأت گرفته باشند، بيب

، به 291یگاهيجا ذهن دوزشيفرور در ی آگاهخاستگاه، با عنوان یيکاينز روانشناس آمريان جيخواندن کتاب جول

قتًا يک اثر حقيا يا سراسر مهمل است، ين کتاب يا.  که غرابت آن از عنوانش آشکار استیکتاب. دميده رسين ايا

  .م بدهین مورد نظر قطعي خواهم در ای نمی اول باشد؛ ولیاحتماًال از گونه ! ن دوين اي بیزينبوغ آساست، نه چ

                                                 
290 . paedomorphosis 
291 . The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind, Julia Jaynes 

  : ر موجود استين کتاب با مشخصات زي ای فارسیترجمه 
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 ی میف درونيک حريخود و "ان ي میند گفتگويک فرآي از مردم تفکر خود را یاري کند که بسینز خاطرنشان ميج

 ی محسوب میمار روانيم، بين نکته را نفهمياگر ا. مال خودمان است" صدا"م که هر دو ي دانیامروزه م. ابندي

ن ي دوستش چنیت اش را به وضوح کامل برايعن وضيواو ا. ش آمدين واو پي ِاِولین وضع برايدرست هم. ميشو

وانه شده ي چرا؟ من دی دانیم. ده امي را دی کمین مدت عده يدر ا. ده امي وقت است که ترا ندیليخ: "ان کرديب

 یاني هذین دوره يو در آن ا.   292نفولديلبرت پي گیمخمصه  نوشت به نام ی رمانیواو پس از بهبود." بودم

  . د شرح دادي شنین دوره مي ای که در ط رايی اش و صداهایزندگ

  

 ی که می دومی دانستند که صدایاغلب مردم نم. م. ق1000 حدود سال ین است که زمانينز اي جیش نهاده يپ

ک خداست، مثًال آپولو، ي ی کردند که صدایفکر م. زدي خی از درون خودشان برم–نفولد يلبرت پي گی صدا–شنوند

 ینز حتيج.  دادی کرد و فرمان میه مي که به آنها توصی محلیک خداينکه، يمل تر اا، محتيهوه يا يا آستارت ي

 داند که امروزه خاستگاه کنترل گفتار ی چپ مغز میم کره ي نی را در بخش پشتی االهین صدايجاد ايمحل ا

ام مردم در آن هنگ.  بوده استیخيک گذار تاري" یگاهيزش ذهن دوجايفرور"نز، يبه نظر ج.  شودیشناخته م

ن ي رود که ایش مي تا آنجا پینز حتيج.  هستندی شنوند در واقع درونی که میروني ظاهرًا بیدانستند که صداها

  .   داندی بشر م293ی را خاستگاه آگاهیخيگذار تار

  

ان، ي خدایم  که باقي خوانین متن ميدر ا.  به نام پتاح هستیننده اي آفری خدای درباره ی مصریک متن باستاني

رند و ي پذیرا نم" صدا "ی تحت اللفظی مدرن، ترجمه یدر ترجمه ها.  مختلف پتاح هستندیها"زبان"ا يها "صدا"

رد و ي پذیر عالمانه را نمين تعبينز ايج.  کنندیر ميتعب]" ِ  پتاح[ ذهن یافته يت ينيتصورات ع"ان را به يگر خدايد

ز بوده اند که درون سر ي توهم آمیان صداهاير او خدابه نظ.  دهدیح مي صدا را ترجی واژه ی تحت اللفظیمعنا

 ی باستانیان از خاطرات پادشاهان مرده ين خداين است که اينز اي جی بعدیش نهاده يپ.  گفتندیمردم سخن م

ا، کنترل خود را بر اذهان آنان ي درون سر رعای مجازیق صداهاي که هنوز از طریپادشاهان. سرچشمه گرفته اند

ز هست ي جدل برانگی او به قدر کافیا نه، برنهاده يد يابينز را متقاعدکننده بينکه نظر جيفارغ از ا. دحفظ کرده ان

  . ان ذکر باشدين شايک کتاب مربوط به ديکه در 

  

نکرها را يان و بيم که خداي خدا ارائه دهی درباره یه ايم فرضي توانیم، ميابينز را قابل اعتنا بيحال، اگر نظر ج

نز، ين صورت، بر خالف نظر جيدر ا. ردي هم کمک بگیختي بچه ریه ي بشمارد، اما از نظری مشترکیاي نیدارا

 ی توهمی که در آن صداهایبلکه سن.  رخ نداده استی به طور ناگهانیگاهيزش ذهن دوجايد گفت که فروريبا

                                                                                                                                                  
ط ي، احمد مح)مترجم(، خسرو پارسا )ممترج(نز، هوشنگ رهنما يج انيجول :دآورندهيپد، یگاهي ذهن دوجای در فروپاشیخاستگاه آگاه

 1385تير،   - آگاه :ناشر)  مترجم(م ي، نجل رح)مترجم (ی، هما صادق)مترجم( پور یلين ، رضا)مترجم(
292 . Ordeal of Gilbert Pinfold, Evelyn Waugh 
293 . consciousness 



 

www.secularismforiran.com 

255

ن ي، در ایختيبچه ر یه يبرخالف فرض. افته استيج کاهش ي بازند به تدری شوند و اشباح رنگ میخاموش م

ن تر ييان هرچه پايان نخست از ذهن افراد بالغ تر رخت بربستند، و سپس سن محو خدايد گفت که خدايه باينظر

ت از ين روايمشکل ا.  وجود دارندیا آدمک صورتينکر ي بیده يان فقط به صورت پدين خدايآمد، تا به امروز که ا

  .  دهدیح نمي را توضیبزرگساالن امروزان در ذهن يه آن است که علت دوام خداينظر

  

بلکه هر دو را محصوالت . ميان نشمارينکرها را اسالف خدايا بينکرها، يان را اسالف بيد بهتر باشد که خداياما شا

 دارند، ین است که هردو قدرت آرامش بخشيان اينکرها و خدايوجه اشتراک ب. مي بدانی واحدی استعداد روانیفرع

 5 بخش یه ياد از نظرين حالت زيدر ا. ندي آی مختلف به کار میده هاين اي تمرید براي تشدیک جعبه يو مثل 

  . استی روانیک محصول فرعين در واقع يم که مطابق آن، تکامل ديدور نشده ا

  

  یتسل
ست هاست تا ي اومانیش روي که در نبود خدا پیم؛ و چالشي بپردازی بخشید به نقش مهم خدا در تسليحال با

ست، و قبول ي در کار نيی که قبول دارند که احتماًال خدای از کسانیاريبس. ابندين نقش بي ایفاي ای براینيگزيجا

 ی کنند و می رو میگري دیم، همچنان برگ برنده يست معتقد به وجود خدا باشي بودن الزم نی اخالقیدارند که برا

د، چه ين را کنار بگذاري پرسند که اگر دین دسته ميا. مياز دارين به خدا یا عاطفي یند که ما از لحاظ روانيگو

ان، و يدگان گري مرگ، داغدیماران در آستانه ي عرضه به بی براید؟ چه تحفه اي کنین آن ميگزي را جایزيچ

  د که خدا تنها کس شان است؟ي داریکسانيب

  

 بخش یقدرت تسل. به گفتن ندارد یازي توان گفت چنان روشن است که نین دسته مي که در پاسخ به ایزين چينخست

 شک و یچ بي هی اگر بیم؛ و  حتيرين را کامًال بپذي بخش دی اگرً  قدرت تسلیحت.  شودیل بر صدق آن نمين دليد

 است، و ی مطلقًا ضروری آدمی و عاطفی روانیستي بهزیمان ثابت شود که باور به وجود خدا براي  برایشبهه ا

 ی میر به خودکشيهان آنان را ناگزي کیم از پوچي باشند که بینژندان فسرده حالان، روان يخداي اگر تمام بیحت

 بر ی توانند گواهینها تنها ميا. ستي نیني  دی بر صدق باورهاین گواهينها کوچک تريک از ايچ يکشاند، ه

ش تر يپ.  هستيیخدام که ي در کار نباشد، بهتر است به خود بقبوالنيی اگر خدایشنهاد  باشند که حتين پيت ايمطلوب

باور به باور به . ز نهاده استيان باور به خدا و باور به باور تمايم 294شکستن طلسمذکر کردم که ِدِنت در کتاب 

پروردگارا، من باور دارم، : "م که خود باور کاذب استي اگرقبول داشته باشیل به باور کردن است، حتي میمعنا

چه ابراز کنند،  خواهند که باور خود را یان از مؤمنان مياد). 9:24مارک ل يانج( باور نباشم ی ام کن تا بیاري

د که به صدق آن باور يد، متقاعد شوي تکرار کنی مطلبید اگر به قدر کافيشا. متقاعد شده باشند و چه نشده باشند

                                                 
294 . Breaking the Spell, Daniel Dennett 
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ه به آن متنفرند، اما  دارند، و از هجمی می را گرامینيمان ديم که اي را بشناسی ما کسانی کنم همه یفکر م. ديدار

  . مان ندارنديرند که خودشان اي پذین حال با اکراه ميدر ع

  

م ياگر بگو. ن نکته مواجه شده اميان دو نوع باور نهاده، بارها و بارها با اي که ِدِنت میزيمن پس از خواندن تما

آنها به .  چندان اغراق نکرده امت پنهان کرده اندي خود را پشت حجاب معنويیخداي شناسم بی که میانيخدايشتر بيب

.  گذارندی می باقیرعقالني غی باورهایک براي مبهم و تاریک گوشه ي باور ندارند، اما یعيچ موجود فراطبيه

خوب "و "  درست استX"ان ي که ظاهرًا تفاوت میب است که چه فراوانند کسانيعج. آنان به باور باور دارند

 ی منطقین خطاين عده واقعًا دچار ايد هم ايشا.  کنندیرا درک نم" درست است Xاست مردم باور داشته باشند که 

 خواهم احساسات یمن نم.  شمارندی، کم ارزش میاس با احساسات بشريقت را در قي شوند، بلکه فقط حقینم

ا ي، احساسات: مي زنی چه حرف میم که درباره يمان روشن کنيد در گفتگوهاياما بگذار.  را خوار بشمارمیبشر

  . ستنديز نيک چي توانند مهم باشند، اما هر دو یهر دو م. قتيحق

  

 یچ شاهديمن ه. ز و خطا بوديار اغراق آمين بسي منحصر به فرد دی بخشی من به تسلیدر هر حال، اذعان فرض

ن هم  شایان خوشبخت هستند؛ و بعضيخداي بیبرخ.  باشندیأس و افسردگيل به يان متمايخدايابم که عموم بي ینم

 ی ها بدبخت هستند، و باقيیان، مسلمانان، هندوها و بودايهوديان، يحي مسیهمان طور که برخ. بدبخت اند

ن يد دارم که اي وجود داشته باشد، اما تردیو خوشبخت) ی باوریا بي(ان باور ي  می آمارید رابطه ايشا. خوشبخت

ا يم آي بهتر آن باشد که بپرسیوه ي کنم شیفکر م. دهدا آن سو، نشان ين ي را، به ای واضحیريرابطه بتواند جهت گ

ن کتاب احتجاج خواهم کرد که، ي ایم؟ در خاتمه ي کنی هست که بدون وجود خدا احساس افسردگیخوبل يدلچ يه

 شاد ی تواند زندگی هم میعين فراطبي توان گفت که فرد بدون دیو قاطعانه م. ن مطلب صادق استيدرست عکس ا

  .  بخشدی مین تسلين مدعا بپردازم که دي اید به بررسينخست اما، با. ه باشد داشتیو سرشار

  

 را به دو یمن تسل.  آمده استی روانیا ناراحتين اندوه ي تسکیبه معنا" یتسل"، 295 مختصر آکسفوردیکشنري ددر

  .م کنمينوع تقس

  

ک سگ بزرگ و گرِم يواند از  تیک شب سرد در کوهستان گرفتار شده، مي که ی مردم.مي مستقیکيزي فیتسل. 1

 تواند از تنگ در یان ميک کودکان گري. ابدي یخته به گردن آن سگ تسلي آوی بَرندیَسن برنار، و البته از قمقمه 

  . ابدي ی شود تسلی که در گوشش نجوا مینان بخشيدن کلمات اطميآغوش گرفته شدن و شن

  

 .ق موجوديستن به حقاي نگری برای تازه ایوه ي شکشف ايم، ي دانستیش تر نمي که پیقتي حقکشف با یتسل. 2

 ینکه مرگ شوهرش عملينکه از آن مرد آبستن است، با ايد با کشف اي که شوهرش در جنگ کشته شده شایزن

                                                 
295 . Shorter Oxford Dictionary 
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ت يک وضعي یدن درباره يشي اندی تازه یوه هايم با کشف شي توانیما م. ابدي ی شود تسلیقهرمانانه محسوب م

 ندارد، ی رازآلودیژگيچ ويرمرد هيک پي مرگ ی تواند خاطرنشان کند که  لحظه یلسوف ميفک ي. ميدا کني پیتسل

 یک از هفت مرحله يهر .  مرده باشدی آنکه خود او در کودکیاست،  ب" مرده"ش ي او مدت ها پِیچرا که کودک

دگاه، ين دياز ا. ند دهی می بعدی خود را به مرحله یو جا" رندي میم"ج ي کند به تدریر ذکر ميعمر که شکسپ

 که از چشم ید کسيشا] 134. [ن ندارديشي مراحل پیجي تدری"مرگ ها" با یرمرد فرقي مرگ پيی نهایلحظه 

ن نمونه يدر هر حال، ا. ن طور نشوديد هم ايشا. ابدي بیر چشم انداز تسليين تغيست از ايانداز مرگ خود خشنود ن

 هراس از یگري دیوه ين به شيمارک توآ.  بخش باشدیواند تسل تی مینکه چگونه تأمل و بازنگري بود از ایا

ش از تولدم مرده بوده ام، و آن يارد سال پيلياردها ميليچون م.  ترسمیمن از مرگ نم: " راندیمرگ را از خود م

.  دهدیر مرگ نميقت ناگزي در در حقیرييچ تغين هي توآشهودن يا." م اسباب زحمت نبوده استيمرگ اصًال برا

 از مرگ یتوماس جفرسون هم ترس. ميابي یم تسلي توانید که با آن مي گشایمان ميش روي پیديا چشم انداز جدام

، ]س جفرسوني نامه نویزندگ[چنز يستوفر هيبه قول کر.  هم معتقد نبودیات اخرويچ نوع حينداشت و ظاهرًا به ه

 داشته یميا بيد ي آنکه امی شود بیک مينزدان عمر ين روزها، چندبار به دوستان اش نوشت که به پايدر واپس"

  ." نبوده استیحي گذارد که او مسی نمی باقیدي تردین نکته جايهم. باشد

  

به چه " با عنوان ی در مقاله ا1925راسل به سال . ابندي ی میقتين سخن برتراند راسل حقيش در اياذهان ژرف اند

  :نوشت" باور دارم

  

گر جوان يامروزه د.  ماندی نمیز از جان ام باقيچ چي شوم، و هید ممن باور دارم که پس از مرگ فاس

 ی زنند می حرف می در مورد وحشت از نابودیاما وقت.  ورزمی عشق می هنوز به زندگیستم ولين

شه و عشق ياند.  رسدیان مي است که به پاین خاطر واقعي به ایخوشبخت. خواهم از خنده روده بر شوم

 باز دانش ی اگر پنجره هایحت.  شودی آنها نمی ارزشی بودن شان موجب بین فانيستند اما اي نیهم ابد

 که به همراه ی تازه ایم بلرزاند، سرانجام هواي مان خو کرده ایر سنتي اساطینخست ما را که به گرما

  . د شکوهمند هستندي گشای که می تازه ای آورد جانفزاست و چشم اندازهایم

  

ار الهام گرفتم، اما ي مدرسه مان خواندم و  از آن بسی راسل را در کتابخانه ین مقاله ي بودم ابًا شانزده سالهيمن تقر

 در کتاب 2003ن مطلب بوده که باعث شده تا در سال يد احترام ناخودآگاه من به ايشا. بعد آن را فراموش کردم

  :سميبنو 296طانيب شينا

  

                                                 
296 . A Devil’s Chaplain, Richard Dawkins 
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م سرد و غم ير لحاف امن جهل به آن بنگرياز ز شکوهمند است، هرچند اگر یات بسيدگاه به حين ديا

 که يیبادها.  روح فزاستیستادن بسي دانش ای شالق بادهایارويقامت راست کردن و رو. دي نمایفزا م

  ".  وزندین مي ستاره آجیاز معبرها"تز ييبه قول 

  

 یتسل[ نوع اول ی به تسلمي کنی با علم رقابت کند؟ نخست نگاهین دو نوع تسليجاد اي تواند در این چگونه ميد

 بخشد؛ همان ی باشد، بتواند تسلیالي اگر سراسر خی ، حتیکامًال محتمل است که دست قدرت االه]: مي مستقیکيزيف

اما .  بخش باشندی توانند تسلی بر گردن، می بَرندیا سگ َسن برنار با قمقمه يک دوست، ي یقيطور که دستان حق

  . استی آن کارآتر از ِبَرندی و معموًال آرام بخش–ام بخش باشد  تواند آری هم میالبته علم پزشک

  

ن ين از ايرفت که دي توان پذی میبه آسان. ميبپرداز] اتي تازه به واقعی توسط نگرشیتسل[ نوع دوم یحال به تسل

د با اعتقاد ني گوی مثل زلزله گرفتار شده اند، اغلب میبي مهی که بالیمردمان. ت مؤثر باشدي نهای تواند بیث ميح

 هراسد، ی از مرگ میاگر کس. افته اندي ی داشته،  تسلیر و حکمتي بوده و خیت االهي مشیعي طبینکه آن باليبه ا

.  البته اگر فکر نکند که قرار است به جهنم برود–ابد ي ی روح انسان تسلی تواند با اعتقاد صادقانه به جاودانگیم

ابد، درست ي یافت تسليد شفا خواهد ي که به او بگویز دروغ دکتر دارد ممکن است ای که سرطان العالجیکس

 را دشوارتر از دروغ ی اخرویالبته باور به زندگ. ابدي ی میهمان طور که اگر حرف آن دکتر درست باشد تسل

.  دارد که نشانگان مرض شدت نگرفته باشنديی کارآیدروغ پزشک تا وقت.  کرديی توان وهم زدایک پزشک مي

  .  توان به طور کامل رد کردی را هرگز نمیات اخرويور به حاما با

  

ن پرسش ي من ایاما برا. ات پس از مرگ باور دارنديکا به حي درصد مردم آمر95بًا ي ها، تقریطبق نظرسنج

ن ياگر ا. م قلب به آن اعتقاد دارنديقتًا و از صمين باورهستند، حقي ای که مدعیمطرح است که چند درصد از کسان

 که یخ راهبان آمپلفورث رفتار کنند؟ هنگاميم که مثل شيد انتظار داشته باشيا نبايراد واقعًا صادق باشند، آاف

چه ! مبارک باشد: "خ مشعوف شد و پاسخ دادي خواهد مرد، شیخ گفت که به زودين شيوم به ايل هينال بازيکارد

 یات اخرويخ صادقانه به حيظاهرًا آن ش] 155."[ تان کنمین سفر همراهي توانستم در ای کاش میا. یخبر خوش

ن نادر و ي چنیات اخروين خاطر است که باور صادقانه به حيقًا به ايت  دقين روايت اياما  جذاب. باور داشته است

د، يجنگ نورز" اندازد که لخت مادرزاد پالکارد ی میکاتور زنياد کاريت ما را به ين رواي ايیرايگ. نامنتظر است

ان و يحي مسیاما چرا همه !" گن صداقتين ميبه ا"د ي گویرا به دست گرفته و ناظر صحنه م" ديعشق بورز

 دکتر به زن یند؟ چرا وقتي گویخ سخن نمي از دوستان شان در بستر مرگ افتاده مثل آن شیکي یمسلمانان وقت

 توانم صبر ینم" دهد که یم سر نیاد شاديست، آن مؤمنه فريگر زنده نيش از چند ماه ديد که بي گوی میمؤمنه ا

ام ي مشرف به موت پین مؤمنه يشل شده باشد؟ چرا مالقات کنندگان اير سي سفر به جزای، انگار که برنده !"کنم

  ؟  ..."، سالم عمو روبرت را برسانیدي آنجا رسیوقت" دهند، که مثًال ی درگذشتگان را به او نمیشان برايها

  



 

www.secularismforiran.com 

259

 یات اخرويست که واقعًا به حين خاطر نيا به اي کنند؟ آین ابراز وجد نميچننيچرا مؤمنان در مواجهه با مرگ ا

 یالبته حق دارند، چون گونه .  ترسندیمردن مند يفرآد باور دارند اما از يا شاي کنند؟ یباور ندارند و فقط تظاهر م

ن صورت، ياما در ا. بداي ی نکبت بار خالصیدن از زندگيست که اجازه ندارد تا بدون رنج کشيبشر تنها گونه ا

قتًا مانند ي به کمک پزشکان هستند؟ اگر مؤمنان حقی و خودکشین مخالفان بهمرگينداران پرسروصداتريچرا د

م که يد انتظار داشته باشيا نباياست ، آ" شليالت در سيتعط"شند که مرگ مؤمن مانند ي اندیم" خ آمپلفورثيش"

 به شدت ید که کسينينجاست که اگر ببي نشان دهند؟ اما جالب ایلبستگ دیوير دنيات حقيمؤمنان کمتر از همه به ح

 ید که او آدم مؤمني شرط ببندید سر مبلغ کالني توانیگران است، مي درد دی بیا کمک به خودکشي یمخالف بهمرگ

ه باشد که به مانه باور داشتين مؤمن صمياما اگر ا.  گناه استیک آدم مؤمن رسمًا عنوان کند که هر قتليد يشا. است

  ن کار را گناه بداند؟ يد ايد، چرا باي کنیع ميق سفرش به بهشت را تسرين طريا

  

مرده . ن است که در باال نقل کردمي مارک توآی، برگرفته از نکته ی بهمرگیدگاه من درباره ين گروه، ديبرخالف ا

ا يناسورها ي دایا دوره يام فاتح يلين و شوم که در زمای می من پس از مرگ همان– با زاده نشدن ندارد یبودن فرق

 به بخت و اقبال یند مردن ما کامًال بستگياما فرآ.  گذاردی نمی باقیچ هراسي هین نگرش جايا. ت ها بودميلوبيتر

من يط اين شرايم در برابر اي توانی می عمومیهوشيکه به مدد ب– تواند دردناک و نامطبوع باشد یمان دارد و م

 کنند یرد، شما را شماتت مياگر گربه تان درد بکشد تا بم.  کنندیس مان را عمل مي که آپاندی وقتم، درست مثليشو

اما اگر . رديهوش کند تا بدون درد و زجر بميد او را بيند چرا از دامپزشک نخواستي گوید و ميکه چقدر سنگدل بود

ن خدمت مهربانانه را به شما کند، يقًا هميد و پزشک تان دقيدن باشي مرگ و در حال زجر کشیخودتان در آستانه 

 در بستر یمن دوست دارم وقت. ردي قرار گيیب قضايده که به اتهام ارتکاب قتل مورد تعقين را به جان خريخطر ا

 دهم یح ميدرست همان طور که ترج. رمي گرفته شود تا بدون زجر بمی عمومیهوشيط بيمرگ افتادم، جانم در شرا

 هستم و نه مثًال نسييساپهومو یاما از بخت بد، چون عضو گونه . هوشم کنند تا درد نکشميبس يهنگام عمل آپاند

 راحت ی توانم برایاما حداقل م. ن موهبت برخوردار شومي توانم از ایا گربه سانان، نمي سگ سانان یگونه 

 روشن ین هاين سرزميچرا اُارگون بروم، نه؟ اما ] التيا[ا يس، هلند ي مثل سوئین ترين روشن بيمردن به سرزم

  . ن استين عمدتًا به خاطر نفوذ دين قدر اندک شمار هستند؟ اينان ايب

  

ندار يد و دياگر رو به موت باش:  کند؟ واقعًا نهیس با گرفتن جان فرق نميند که مگر برداشتن آپانديد بگوياما شا

د، مرگ در نظرتان ي معتقد باشیات اخروي حاگر هم به.  کندی نمید، فرقي هم نباشیات اخرويمؤمن و معتقد به ح

ن انتقال يد که ايد بخواهين انتقال دردناک باشد، باياگر ا.  استی اخروی به زندگینجهاني ایفقط انتقال از زندگ

س تان يد هنگام برداشتن آپاندي خواهید؛ درست همان طور که نمي انجام شود تا زجرُکش نشوی عمومیهوشيتوسط ب
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 دانند اما ی میان زندگي باشند که مرگ را پاید کساني بایا کمک به خودکشي یرًا مخالفان بهمرگظاه. ديزجر بکش

   ♣. هستندیان موافق بهمرگيخداي بیبًا همگيم که تقري دانیم

  

 یدر سرا.  سالمندان از افراد مسن مراقبت کرده استی در سراهای شناسم که عمری را میمن پرستار ارشد

ش از ي بی دهد که سالمندان مذهبین پرستار، تجربه اش نشان ميبه قول ا.  استی عادیده يدک پيسالمندان، مرگ 

ده ين پدينکه اي قرار داد، اما به فرض ای مورد بررسید از لحاظ آماري او را بایتجربه .  هراسندیه از مرگ ميبق

 تواند ترس از ین نميگرفت که دجه ي توان نتیه کرد؟ البته مي توان آن را توجیت داشته باشد، چگونه ميعموم

نال ي ترسند؟ نقل است که کاردید بتوان گفت که از عالم برزخ ميک ها شاي در مورد کاتول♠.ف دهديمرگ را تخف

اما چرا گفته ." نمتيفکر کنم در عالم برزخ ب. خدانگهدارت: " س مآب به دوست در بستر مرگش گفتيوم قديه

  . ده باشدي از شک درخشیبارت در چشمان مهربانش بارقه ان عيد هنگام گفتن اي؟ شا"فکر کنم"

  

ره يعالم برزخ مثل جز.  کندینداران چگونه کار مي دهد که ذهن دی به دست می وجود عالم برزخ سرنخیآموزه 

 بزرگ نداشته اند یلي رود  که گناهان خی به دوزخ میارواح مردگان. یک اتاق انتظار االهي  297. ماندیس مي ِالی

در قرون . رندي از گناه را بگی عاریه يب شوند تا اذن دخول به ناحيه و تأدي تنزید کميستند اما باي نینمو جه

 ید روزهاي توانستید مي دادی میشتريهر چه پول ب.  فروختیم" آمرزش"سا ين بود که کليوسطا رسم بر ا

 صادر ی مهر شده ایداران قباله هاي خری تمام برايیسا هم با پررويکل. دي از اقامت تان در برزخ را بخریشتريب

نخست در " ثروت بادآورده"د اصطالح يشا.  فرد ذکر شده بودید شده ي بازخری کرد که در آنها تعداد روزهایم

 ین نمونه هايسا مسلمًا از موفق تري کلیفروش"آمرزش"ن يا. ک ابداع شده باشدي کاتولیساي کلین کاسبيمورد ا

 محسوب کرد، اما با يیايجري نینترنتي ای کالشيی توان آن را معادل قرون وسطای مخ است وي تاری در طیاديش

  . شتري بیت بسيموفق

  

 صادر کند و به هر کدام از درجه ی آمرزشی داد تا قباله یوس دهم به خود حق مي، پاپ پا1903 تا سال یحت

ست روز؛ اسقف ينال ها دويکارد:  اقامت در برزخ اعطا کندی در روزهایف خاصيداران سلسله مراتب خود تخف

 یگر آمرزش در قبال پول اعطا نميالبته در آن موقع د. في اعظم صد روز؛ و اسقف ها فقط پنجاه روز تخفیها

 خودش و چه ی توانست با عبادت، چه برایمؤمن م. د آمرزش نبودي خریله يدر قرون وسطا هم پول تنها وس. شد

د که پس از ير کني را اجید کسي توانستید مين اگر ثروتمند بوديهمچن. ش بخردشان مرده اش، آمرزيابت از خويبه ن

 1379 کنم، به سال یس ميوکالج آکسفورد که من در آن تدرين.  آمرزش روح شما عبادت کندیمرگ تان، برا

                                                 
 درصد خواسته اند پس از مرگ 50: ن استي در مورد مرگ انجام گرفته چنيیکايان آمريخدايان  بي که در می پژوهشیجه ينت ♣
د خواسته  درص75ماران مشرف به موت بوده اند؛ و ي بی به خودکشی درصد موافق  کمک پزشک99ادبود برگزار شود؛ يشان مراسم يبرا

ک .ن.  نداشته باشندیان مذهبي با متولیچ تماسيمارستان هي درصد خواسته اند که در ب100ن کمک برخوردار شوند؛ ين از اياند که ا
http://nursestoner.com/myresearch.html 

 ید ميشا" گفت ی دانست و می  هراس شان از مرگ میجه ي داشتن را نتینداران به عمر طوالنيل دي ام تمايیايک دوست استرالي  ♠
 "  داشته باشند؟ی امتحان االهی آماده شدن برای برایخواهند وقت کاف
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ن زمان آ. ن بزرگ آن قرن بوديرّي از خیکينچستر و ين شخص اسقف ويا. س شديکهام، تأسيام وايليتوسط  اسقف و

ار يرا در اخت)  خدایبه سو (ی اطالعاتیتز دوران خود باشد، چرا که شاهراه هايل گي توانست بیک اسقف مي

ع بود، و او ثروت سرشار ي وسيیکهام به طرز استثنايقلمرو اسقف وا.  زدیب مي به جی هنگفتیداشت و ثروت ها

کهام يوا.  در آکسفوردیگرينچستر و دي در ویکي:  کردی آموزشیس دو مؤسسه يو نفوذ فراوان اش را صرف تأس

ن سالگرد يادبود ششصدمي به 1979وکالج، که در سال ي نیخ رسمي داد، اما آن طور که تاریت ميبه آموزش اهم

 ی باقی بزرگی وقفیمؤسسه " ن بود که يت داشت ايش اهميشتر برايد، آن چه بي گوین کالج منتشر شد ميس ايتأس

 ی ُکر برایش گماشته، سه نفر کارمند و شانزده خواننده ياو ده نفر کش. ش کننديايش روحش ن آمرزیبگذارد تا برا

ن عده همچنان يد اي شد، فقط  عوای مالیقه يوکالج گمارد و دستور داد اگر کالج دچار مضي نیسايخدمت در کل

از شش قرن است به کار خود ادامه ش ي سپرد که اکنون بی انتخابيیئت امناي کالج را به هیاو اداره ." برقرار باشد

  .  دهدیم

  

کهام ي آمرزش روح وای که قرن ها برایشيايل دعا و ني و س♣ش گماشته دارديک کشين کالج فقط يامروزه ا

اما گروه ُکر هرچه توانمندتر شده و .  کندی دو بار ترشح می بدل شده که فقط سالیر بود به قطره چکانيسراز

 کنم که ما با کاستن ی احساس میوکالج گاهي نیئت امنايو من به عنوان عضو ه.  استیي اش جادویقيقتًا موسيحق

 ینه ي هستند که هزیکهام، ثروتمنداني عمل وایمعادل امروز. مي کنیانت در امانت مي، خین مراسم عبادياز تعداد ا

 به دور ی اندودشده یفظه  پردازند تا جسدشان را منجمد کنند و آن را در محی ميی سرمازای به شرکت هایگزاف

نده که دانش يگر بالها محافظت کنند، تا در آي و دی هسته ای، جنگ های اجتماعی های زلزله، ناآرامیاز بال

 را که منجر به فوت شده ید و هر مرضيشرفت کرد بتوان آن جسد را دوباره جان بخشي پی به قدرکافیپزشک

ن يد چنيم؟ شاي کرده ایانگزار مؤسسه کوتاهين مان به بني دیکالج در اداوي نیت امنايان هئيا ما متوليآ. معالجه کرد

ب عبادت مردگان قرون وسطا ي که نایصدها نفر از کسان. مي کنیانت در امانت ميم که خيستيباشد، اما فقط ما ن

 یليخ. دندياال کشد دوران برزخ به آنان سپرده بودند  بي عبادت و خریراث خود را براي را که میانيبودند پول متوف

 که یامانت. د شفاعت بوده اندي در واقع وقف خريی اروپای هنر و معمارینه ي از گنجیدوست دارم بدانم چه بخش

  .انت شده استيامروزه به آن خ

  

: ش نهاده اندي آن پیزدان شناسان براي است که یشواهد من است، ی شگفتیه ي برزخ مایاما آنچه که در آموزه 

.  خنده اندیه يش از آنکه موجب اعتماد به صحت وجود برزخ شوند، ماي بیف هستند که حتينان ضعن شواهد چيا

ن دائرة المعارف بر ي ایشاهد اصل". اثبات ها" هست به نام یک بخشيکاتولدائرة المعارف در مدخل برزخ از 

ا ي به بهشت یدر جهان فانزان گناهان شان ياگر ارواح مردگان فقط بر اساس م: ن قرار استيوجود برزخ از ا

 نهفته است که به یم که در دعا قدرتيرا اگر معتقد نباشي ندارد زیلي آنان دلیگر دعا کردن برايدوزخ برود، د

                                                                                                                                                  
 م. شدیکا در آن انجام ميفات ورود مهاجران به آمريورک که تشريويج ني در خلیره ايجز.  297
  گفت؟ یکهام بود چه مياگر وا. ک زن استي که  ♣
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 مردگان دعا یو ما برا" م؟ي بخشد چرا دعا کنی می تعالی بخشد، و آنان را در نظر االهیارواح مردگان آرامش م

ن نمونه يا. فهوالمطلوب!  شودیهوده مين صورت دعا بير اي داشته باشد، در غد وجوديم، نه؟ پس برزخ باي کنیم

  .  آوردی  بر سر عقل و استدالل مینداري است که ديی بارز بالهای

  

. ميابي ین مي دی بخشی از استدالل تسلیگريوه دي را در ش298ی ربطی بین مغالطه يگر از اي بارز دیک نمونه ي

.  شودی هدف، و عبث می پوچ، بی نباشد، زندگيی وجود داشته باشد، چون اگر خدایيد خداين استدالل، بايطبق ا

 ین استدالل پا در گل ميا الزم به ذکر است که چگونه منطق ايآ.  شودی می و سرگردانيی معنای بی  برهوتیزندگ

 در کار باشد تا يی خدادينکه باياما فرض ا.  مردگان عبث باشدی ما براید دعاهايشا.  پوچ باشدید زندگيماند؟ شا

 بدون همسر ید زندگيشا.  استین استدالل آشکارا دوريمنطق ا. ن و چنان نشود، مصادره به مطلوب استيچن

ن يا. م  او زنده استي شود که فرض کنیل نميت اسف بار دلين وضعيد، اما ايار غمبار و پوچ نمايمرحوم تان بس

مسئول معنا )  بزرگساالنی کودکان و خدا براین برايمثل والد (یرگيد کس ديم باي کودکانه است که فرض کنیليخ

چد به دنبال ي پیشان مي است که تا مچ پای کسانیدن شاخصه يشي اندی کودکانه یوه ين شيا.  باشدیدن به زندگيبخش

، و  شان باشدید مسئول بهروزي بایگري کنند که فرد دین دسته فکر ميا.  گردند که او را متهم کنندی میکس

 ین منش کودکانه را نميه هميبه خدا هم شب" ازين"ا  در پس  يآ.  اندازندیگران ميد به گردن دي شان را هم بایناکام

  م؟ يابي

  

و . ميز است  که خودمان بخواهي ما همان قدر پرمعنا و شگفت انگین است که زندگيک فرد واقعًا بالغ ايدگاه ياما د

ن ي ببخشد، ایرمادي غیک جور تسالياگر علم بتواند . ميت سازيز معنا و جذاب مان را  سرشار ایم زندگي توانیم

  .  من استیاني است که موضوع سخن پایتسال حاصل شهود و الهام

 

  شهود
 ی مینجا پي که در ای استداللیوه ي است، شی شخصیا داوري یقه اي سلیه يشتر بر پاين بحث بينکه ايبه خاطر ا

ن يگر هم چني دیاريوه را به کار گرفته ام و بسين شيش تر هم ايمن پ. ی دارد تا منطقی بالغیشتر جنبه يرم بيگ

، مات ی آبینقطه  توانم به کارل ساگان در کتاب ین شان را نام ببرم مي از تازه تریاگر بخواهم برخ. کرده اند

اشاره دات ييتأدر کتاب و پاول کورتز  روح علمکل شرمر در کتاب ي، ما299یست دوستيزلسون در کتاب يادوارد و

م که زنده ين مطلب را برسانم که ما چقدر خوش شانس هستيده ام ايکوشن کمان يختن رنگيگسمن در کتاب . کنم

 یب شان نشده و در گردونه ي نسی توانستند زنده باشند، اقبال زندگی که میت غالب کساني که اکثریم، در حاليا

افته ي که بخت هست بودن را يی آنهایاما برا.  ننهاده اندی هستیا به عرص ان آ مغبون شده اند و پی ديیبخت آزما

ش يم زمان پي شکافد و با خط کش عظی را میکي تاریه کردم که لحظه اي تشبیزي را به پرتو لی زندگیاند، کوتاه

                                                 
298 . non sequitur 
299 . BioPhilia, E.O.Wilson 



 

www.secularismforiran.com 

263

م فرو رفته  نامعلوینده ي شده و آی سپرین پرتو  در ظلمات مرگبار گذشته يا پس از ايش ي پیزيهر چ.  رودیم

 از آن یه ايهر قدر هم که عمرمان کوتاه باشد، اگر ثان. ميابي ین پرتو ميم که خود را درون اياري بختیما بس. است

 یم که زندگييبگو) مانند کودکان(ا اگر ي حاصل است ی عبث و بیم زندگين کنيه از ايا صرف گاليم يرا هدر ده

همان طور که . افتنديستن را نيم که هرگز بخت زي داده ایا نفرون هيلي به تریخسته کننده است، دشنام درشت

 را ید زندگيم باي کنی میک بار زندگينکه فقط يواتر از من گفته اند، معرفت ما به اي شیگر بسيان ديخداي بیاريبس

ن يو در عانه و سرشارکننده است، ي گوی، آریانه به زندگيخدايدگاه بين ديپس ا. ار ارزشمندتر سازديمان بسيبرا

 یليام.  طلبکار استی از زندگیزيست که انگار از چيه هم نيون و گاليا شي، توهمات یبيحال گرفتار خودفر

  :دي گوینسون ميکيد

  

  م کردي  نخواهیگر هرگز زندگين که ديا

   کندین ميرين شين آن را چنيهم

  

 من پرداختن یوه يش. ن پر خواهند کرد گوناگویوه هاين خالء را به شي بگذارد، مردم ای باقیاگر مرگ خدا خالئ

 ی فهم جهان را نوعی برایمن تالش آدم. ق جهان استي کشف حقایبه علم، و تالش صادقانه و نظام مند برا

ن يگاه خود را درون ايم و جاي سازی از جهان میک از ما در ذهن خود مدليهر .  دانمی میکوشش جهت مدل ساز

ن يا.  خود ساخته بودندی بقای هایازمندي برآوردن نیاکان ماست که براين، مدل ننه از جهايمدل کم. ميابي یمدل م

اکان ي نیازهاين مدل به نحو احسن با نيا.  کرده استيی ساخته و اشکال زدایعيه ساز را انتخاب طبينرم افزار شب

 متوسط، که با یاندازه  ی دارای مادیاي با اشی از جهانیک مدل سه بعدي:  داشتیقا همخواني آفریما در دشت ها

ده تر شوند و بتوانند  يچيافتند که پي ما اقبال یاما مغزها.  کنندیگر حرکت مي نسبت به همدی متوسطیسرعت ها

هنر و علم از . اکان ما بودي نی بقایاز برايشت محور مورد ني معیده تر از مدلهايچيار پي بسازند که بسيیمدل ها

 باز کردن ذهن و خشنود یم کنم تا توان علم را براين کتاب را ترسير آخر ايد تصويبگذار. ده اندين اقبال تراويا

  .کردن جان نشان دهم

  

  مادر تمام برقع ها
 است که از فرق سر تا یم، زنينيمان ببيابان هايم در خي توانی که امروزه مین مناظري از ناراحت کننده تریکي

برقع فقط .  نگردیا مي به دنی نازکی شکاف پرده ی ورا قنداق شده است، و ازیاه رنگي سینوک پا در پارچه 

ست؛ فقط  نشانگر ستم سخت مردان و ارعاب و ي آنان نیيباي و زی سرکوب زنان و محدود کردن آزادیله يوس

  . بدانمیگريز دين پرده را نماد چي خواهم شکاف ایمن م. ستي زنان نیفرودست ساز

  

ک ي است در ی شکاف روشنینور مرئ. ندي بی میسيف الکترومغناطي در طیچشم ما جهان را از خالل شکاف تنگ

ن طول موج را ي گاما با کمتری با طول موج بلند گرفته تا پرتوهایيويک، که از امواج رادي تاریف گسترده يط
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که د ياه بلند را تصور کنيک برقع سي.  تنگ استچقدر ما یينايم که شکاف بيابيم دري توانیدشوار م.  شودیشامل م

ن يياگر طول برقع در پا. ه شده استيدن در آن تعبي دیمتر، براي سانت2.5 حدود یک شکاف کوچک، به اندازه ي

م، و طول شکاف را معادل بخش يري بگی امواج با طول موج بلندتر از نور مرئین شکاف را معادل محدوده يا

اد است که ين طول آن قدر زيد باشد؟ ايدر با چقیمتريم سانتيف، نسبت طول برقع به آن شکاف دو و نين طي ایمرئ

. ستين بحث ني به ای پرداختن سرسری جاین کتابيو فصل آخر چن. ش داده شودي نمایتمياس لگاريبهتر است با مق

م ي دو و نیاس با آن پنجره يدر ق.  مادر تمام برقع ها خواهد بودین برقعيد که چنيرين قدر از من بپذياما هم

 باشد که از یفي طیم تا متناسب با بخش نامرئياه داشته باشي سیلومترها پارچه يلومترها و کي کدي، بایمتريسانت

 که علم به ما یخدمت.  شودی گاما در فرق سر را شامل مین برقع گرفته تا پرتوهايي پایه ي در حاشیيويامواج راد

 شود تا یده مياه دري سیر جامه  که علم بر ما گشوده، حصایدر عرصه ا. ن پنجره بوده استيکرده گشودن ا

  .رديدن گي وزی آزادی تازه و جانفزایهوا

  

 یم" را ی دهند اما فقط ستارگانی خود آسمان ها را بازتاب میشه اي شی های به کمک عدسی نوریتلسکوپ ها

ا يکس يرتو اگر، پي دیاما تلسکوپ ها.  باشدیک امواج نور مرئي باریل شده از آنها در پهنه يکه امواج گس" ننديب

 ی توانند اشعه ی مناسب میلترهاي مجهز به فین هاياس کوچک تر، دوربيدر مق". نندي بیم" را هم یيويامواج راد

 چشمان ی را آشکار کنند که ظاهرًا برایي از گل ها، لکه ها و نوارهایو هنگام عکسبردار" ننديبب"فرابنفش را 

 یفي طیچشم حشرات هم پنجره . ستيات نين جزئيدن ايادر به داند اما چشمان ما اصًال ق"  شدهیطراح"حشرات 

 کمتر را هم ی با طول موج اندکی باالتر واقع شده است و امواجیه به چشم  ما دارد، اما شکاف آن در برقع کميشب

ه شان گشوديبه رو" باغ فرابنفش"نند و در ي بینند اما فرابنفش را مي بیحشرات رنگ سرخ را نم.  کندیآشکار م

  ♦.است

  

ز ي علم نینه هايگر زمي شود، در دیار پهناور گشوده ميف بسيک طي ی تنگ نور که به روی یچه يل درين تمثيا

م يني بی می کوچک غاریم، و جهان را از خالل دهانه ي کنی میک غار زندگيانگار که ما درون . دي آیبه کار م

 از ی محدودی توانند گسترده ی ما فقط می حسیاندام ها. ندي گشای جهان می مان بر رویستم عصبيکه حواس و س

با نگاه (لومتر ي آن از چند کیاي که اشیما در جهان. ص دهندي متوسط حرکت کنند تشخیده ها را که با سرعت هايپد

ن يخارج از ا. ميباشند کامًال راحت و آسوده هست)  سر سوزنیاندازه (متر يليتا چند دهم م)  کوهیاز سر قله 

م ي توانی که خوشبختانه م–م ي شویات مياضيازمند ابزارها و ريو ن.  ماندیل مان هم پا در گل مي تخیگستره، حت

 نوار  گنجند تنهای ما میله ي اندازه ها، مسافت ها و سرعت ها، که در مخین گستره يا. مياموزيکاربرد آنها را ب

                                                 
 ی بیسمس بود، که توسط بي کری های سخنرانی پادشاهی من در مؤسسه ی پنج گانه ی  های از سخنرانیکيعنوان " باغ فرابنفش " ♦
 . شودیعرضه منز يچارد داوکياد ريت بنيدر وبسان مجموعه يکل ا. ت آن نهاده شديبر کل" دن در جهانيبال" شد و نام یلمبرداري فیس

www.richarddawkins.net 
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گر ي شود و سر دی آغاز میز کوانتومي شگفت انگیاس هايک سر آن از مقي. مي عظیک گستره ي است از یکيبار

  .  انجامدیهان مي کیني انشتیاس هايآن به مق

  

م ي کنی میسع.  ناتوان استی مألوف مان،  بدجوریاس هاي مقی ورای با مسافت هایيارويل ما هنگام رويتخ

 که نماد پروتون ها و نوترون ی بزرگ تری به دور توپ هایم، که در مداري تصور کنیکالکترون را توپ کوچ

چ ياصًال مانند ه. ستندي کوچک نیالکترون ها مانند توپ ها. ستين طور نياما در واقع اصًال ا.  گرددیها هستند م

م، اصًال ي کنیت صحبت مي دوردست واقعی افق هایم درباره ي داریوقت. ستنديم نيم بشناسي تونی که ما میزيچ

ز يچ چيدر آنجا ه.  نفوذ کندی کوانتومیست به مرزهايل ما قادر نيتخ.  داشته باشدیيمعنا" مانند"ست که يمعلوم ن

 هم که یائيدر مورد اش.  کندیم رفتار نمياء انتظار داري از اش– مان ی تکاملینه يشي به خاطر پ–چنان که ما 

 ی می مان ما را ضربه فن300یفهم متعارف. مي شویرعت نور باشد سرگردان م از سیسرعت شان کسر قابل توجه

ا ي کوچک یليز خيچ چي کند و هی تند حرکت نمیليز خيچ چي شکل گرفته که هی در جهانیکند، چرا که فهم متعارف

  . ستي بزرگ نیليخ

  

اکنون، گمان "سد ي نویم"  ممکنیجهان ها"ام  به نی مشهوریست شناس بزرگ، در مقاله ين، زي اس هالِدی بیِج

م تصور ي باشد که بتوانیب تر از آنيم ،بلکه غري کنیب تر از آن باشد که تصور مي کنم که جهان نه تنها غریم

 توانند ی گنجند، و نه می می بشری فلسفه چيه است که نه در یيزهاين چي کنم در آسمان و زمیگمان م... ميکن

رد، غالبًا بد خوانده ي گین به کار مي مشهور هملت که هالدیا خوب است خاطرنشان کنم که جمله نجيدر ا." بگنجند

  :استتو  ین جمله بر رويد درست در ايتأک.  شودیم

  

  زهاستي چین بسيو، در آسمان و زميهوراش

  . ده استيبه خواب هم ندتو  یکه فلسفه 

  

 و شکاک یان سطحي خردگرایانگر همه يو نمايار هوراش خوانند که انگی مین جمله را جوريدر واقع، اغلب ا

.  شودیل مين خوانش زايم، ايبگذار" تو" بر "فلسفه  "ید را به جايات تأکيد ادبي اساتیاما اگر مانند برخ. است

ن احتراز يدر سخن هالد" چيه"د ينکه خوانش دوم از قيست، جز اي ما مهم نی بحث فعلین تفاوت واقعاً برايالبته ا

  .  کندیم

  

ب را تا سرحد ين عجاياو ا.  کردیب علم امرار معاش ميب و غرايان عجايم شده، از راه بين کتاب او تقدي که ایکس

: ش تر از آن نقل کردميج است که پي در کمبر1998 او به سال ین نقل قول از همان سخنرانيا.  بردیش مي پیکمد

ک رآکتور يپوش که به دور - گازی کره ای، بر روی کنی می زندگیک چاه گرانشيت که ما در ته ين واقعيا"

                                                 
300 . common sense 
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است ،  یعاده کامال ين قضيم که اي کنیلومتر با ما فاصله دارد و هنوز فکر ميصدهزار کي گردد که سی میهسته ا

ب ي عجایلي تخیسندگان علميگر نوي که دیدر حال." ميم کج فهم باشي توانی دهد که ما چقدر می نشان میبه روشن

 یمثًال کسان( خنداند یب علم ما را ميان عجايجاد کنند، داگالس آدامز با بي ای کشند تا حس رازآلودیش مي پعلم را

 یجاده  "یاو را خوانده اند ممکن است سخن او درباره   301 اتواستاپ زدن به کهکشانیراهنماکه کتاب 

ک مدرن، يزيب في غری از ناسازه هاین واکنش به برخيد بهتريشا.) اورنديرا به خاطر ب" تي نهایب ینامحتمل

  .اد زدن استيگر، فريو دي کنم که آلترناتی هم فکر میگاه. دن باشديخند

  

 یره کننده ايت خي موفقی جهان واقعینيش بيستم، در پي علم قرن بی دستاوردهایريغ اثين ستي، ایک کوانتوميمکان

 برابر یيالت متحده با خطاي عرض ای به اندازه ی مسافتینيش بي آن را با دقت پینيش بينمن دقت پيچارد فاير. دارد

 ید نشانگر نوعي باینيش بيت در پين موفقي رسد که  ایبه نظر م. اس کرده استي انسان قیک تار مويضخامت 

ن يش پا افتاده تري به قدر پیگر ما، و حتيات د معلومیه به قدر همه ين نظري باشد؛ ایک کوانتوميصحت مکان

 ها ینيش بين پي انجام ای برای کوانتومیه ينظرمفروضات ن حال يبا ا. دي نمای، صادق میمعلومات فهم متعارف

اظهار کرده ) ن شان استيباترين زيکه به نظرم ا( مختلف یان هاير هم به بينمن کبي خود فایب اند که حتيچنان غر

  ♦."دي فهمی کوانتوم را نمیه ينظر... دي فهمی کوانتوم را میه يد نظري کنیکر ماگر ف: "که

  

چنگ . " زنندی از آن چنگ می ناسازه واریها" ريتعب"ک دان ها به يزيب است که في قدر غر کوانتوم آنیه ينظر

ه ياز نظر" اري بسیجهان ها"ر يبه تعب 302تيبافتار واقعد ُدوچ در کتاب يويد.  استی مناسبینجا واژه يدر ا" زدن

ه به ين نظرين باشد که ايد اي آن کنید درباره ي توانی که مین اظهارنظريبدترد ي شود، که شای کوانتوم متوسل می

 به موازات یابنده ايش يعًا افزاي فراوان و سری کند که جهان هایاو فرض م.  استاصراف گرانه یطرز مضحک

 ی به رویانتومک کوي مکانیش هاي تنگ آزمایچه ي هم ناشناس هستند و فقط از دریهم وجود دارند که متقابًال برا

ل سبز يک سبي از آنها شما یت کوچکيدر اقل. ن جهان ها اکنون من مرده امي از ایدر برخ.  شوندیهم گشوده م

  . آخریو ال. ديدار

  

 هرچند –ن قدر خنده دار است يمعروف است هم هم" یر کپنهاگيتعب" که به ی کوانتومیه يگر نظرير ديتعب

ر را با داستان گربه اش به ين تعبينگر اين شروديارو. ناسازه وار است یعيست، اما به طرز فجيُمصرفانه ن

 یک رخداد کوانتومي آن توسط ی نشسته که ماشه یک جعبه مقابل تفنگينگر در يدي شرویگربه . ردي گیشخند مير

 ی مان میففهم متعار. ا مردهيم که گربه زنده است ي دانیم، نمينکه در جعبه را باز کنيش از ايپ.  شودیده ميکش

ش از باز کردن در يپ:  استی در تناقض با فهم متعارفیر کپنهاکياما تعب. ا مردهيد زنده باشد و يا بايد که گربه يگو

ّکه يزد و با رخداد ي ریم، تابع موج فرو مين که در جعبه را باز کنيهم.  که هست، احتماالت استیزيجعبه، تنها چ

                                                 
301 . The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, Douglas Adams 

 ."ده استي کوانتوم شوکه نشود، آن را نفهمیه يهر کس که از نظر: " کنندیلز بوهر نقل مي هم از نی سخن مشابه ♦
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م، گربه نه زنده است و نه ي که در جعبه را باز نکنیتا وقت. ا مردهيهد بود و ا زنده خوايگربه : مي شوی مواجه میا

  . مرده

  

ن گربه مرده است؛ و در ي جهان ها این است که  در برخينگر ايدي شرویاز مثال گربه " اري بسیجهان ها"ر يتعب

کدان يزيک في یاما برا. وانند خی نمیا شهود آدمي یرها با فهم متعارفين تعبيک از ايچ يه. گر زنده استي دیبرخ

ش ي هاینيش بي دارد، و پیات محکمياضيه رين نظرين است که ايآنچه مهم است ا.  نداردیتين نکته اهميسرسخت ا

 به ی دهد به نحویرخ م" واقعًا" آنچه را که مياز دارين رسد که ما یبه نظر م.  خوانندیش ها ميج آزمايبا نتا

ن منظور ي خود را به ای گربه ینگر در اصل آزمون فکريديجه هستم که شرودر ضمن، من متو. مير بکشيتصو

  .  بود نشان دهدیر کپنهاگيمطرح کرد که آنچه را که به نظرش مهمل بودن تعب

  

، یعلم در حالت کل. خ استيد فقط نوک کوه يک جديزيست شناس معتقد است که غرابت فيس وولپرت زيلوئ

وان يک ليهر بار که : ن استي جالب اش ایک نمونه ي] 156. [ کندی نقض م رای، فهم متعارفیبرخالف فنآور

ور کرامول ي الی را که از مثانه یي از مولکول هایکياد حداقل يد که به احتمال زييد بگوي توانید، مي خوریآب م

 درون یلکول هاتعداد مو.  شودیجه مي احتماالت نتی مقدماتیه ين نکته از نظريا. ديگذشته اند نوش جان کرده ا

 یژگيچ ويا مثانه ها هيالبته کرامول . شتر استي بیلي آب موجود در جهان خیوان هايوان آب از تعداد ليک لي

 که سمت چپ آن درخت یناسور اگواندونيد که  داي را استنشاق نکردیتروژنين االن اتم نيا شما هميآ.  ندارندیخاص

ن يد که در آن نه تنها چني کنی می زندگید که در جهانيستي خوشحال نايستاده بود تنفس کرده بود؟ آيسرخس بلند ا

 ید آن را براي توانین است؟ و ميد چرا چنيد که که بفهميت را دارين مزيراست بلکه اي امکان پذیي هایگمانه زن

 استدالل یگران به درستي که اگر دیزي خودتان، بلکه به عنوان چیده يد؛ نه به عنوان عقيح دهيگران هم توضيد

 خود از نوشتن یزه ين جنبه باشد که کارل ساگان به عنوان انگيد هميشا. رندي پذیر آن را ميتان را بفهمند ناگز

.  استی کجرویعلم، نوعبه نظرم شرح ندادن : "  کندیمطرح م 303یکي در تاریعلم به سان شمع: و زدهيجهان د

 من به علم ینه يري از عشق دیت شخصيک رواين کتاب يا. ديا را خبر کنيد دني خواهید، مي عاشق باشیوقت

  ."است

  

 اگر ی حت–ز است يار شگفت انگي است، بسیکيزين في در جهان تابع قوانینکه هستيات، و اي حیدگيچيتکامل پ

ند يجاد شود که حاصل همان فرآي ایي تواند در مغزهایست که تنها مي، عاطفه این باشد که شگفت زدگيعلت اش ا

ن حال من، يبا ا. ر کننده باشديد غافلگي ما انسان ها نبای توان گفت که هستیک معنا ميپس به . ز باشنديشگفت انگ

  . ز استير شگفت انگي ما به ناگزیم که هستير انسان ها بگويک انسان، دوست دارم به سايبه عنوان 

  

                                                                                                                                                  
302 . The Fabric of Reality, David Deutsch 
303 . Demon-Haunted Worldö Science as a Candle in the Dark, Carl  Sagan 
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 که یيهان، مولکولهاياره در تمام کيک سين ي همیاره، و چه بسا فقط بر رويک سي یبر رو. ديفکرش را بکن

 همان تکه سنگ گرد هم ی به اندازه ی با ابعادیي سازند، در اندامه هایده تر از تکه سنگ ها نميچي پیزيمعموًال چ

رند ينند، بشنوند، بگي توانند بدوند، بپرند، شنا کنند، ببیه مده اند کيچي سازند که چنان پی را میيند؛ و اندامه هاي آیم

 ی موارد می در برخیحت. دي آی جاندار بر می را انجام دهند که از تکه ماده هایگري دی کارهایو بخورند و همه 

 کلک کار م که ي دانیامروزه اساسًا م.  جاندار شوندیگر تکه ماده هايشند و احساس کنند، و عاشق ديانديتوانند ب

ار يار بسيقتًا بسين مسئله حقي، ا1859ش از يپ. ميافته اين سو ي به ا1859ن دانش را فقط از سال ياما ا. کجاست

 برقع را گرفت و آن را یچه ين دريدارو. دي نمایب ميار عجين، فقط بسيامروزه، به لطف دارو.  نمودیب ميعج

ره کننده است و ي شان خی که تازگیمعلومات.   شودین جارالب معلومات تازه به دروياز هم  گشود، و گذاشت س

نکه يک از اي مگر در فهم کپرن–م يابير آن را در گذشته نيد نظي که شای بخشند، به نحوی می را تعالیجان آدم

  . ستين مرکز کائنات نيزم

  

 یشه مي مردم همنم، چرايبگو بب: "ديک بار از دوستش پرسيستم، يلسوف بزرگ قرن بيتگنشتان، فيگ ويلودو

ن به دور ينکه زمي ای گردد، به جاین ميد به دور زمي بود که فرض کنند خورشیعي مردم طبیند که برايگو

د به يکه انگار خورش رسد یبه نظر من طور يچون ا. خوب معلوم است"دوستش پاسخ داد "  گردد؟ید ميخورش

 گردد، ین است که مي کردم که زمیقع من فکر مخوب، اگر آن مو"ن پاسخ داد يتگنشتايو."  گرددین ميدور زم

 کنم، و انتظار دارم ین را نقل ميتگنشتاين سخن ويم اي در درسگفتارهایمن گاه" دم؟ي رسیچطور به نظر م

  .  کنندی شوند و سکوت میج مياما ظاهرًا گ. حضار بخندند

  

 یزهايشتر است تا چي کوچک بیزهايافتند، احتمال حرکت چي ما در آن تکامل ی که مغزهایدر جهان محدود

ک تر بودن به ما ي که به سبب نزدیيزهاين، چيبا گردش زم.  دهندیل مي حرکت را تشکینه يبزرگ، که پس زم

 کامًال همزمان با ناظر و با هم ی همگ–ن ي کوه ها، درخت ها، ساختمان ها و خود زم– رسند یبزرگ تر به نظر م

 اش یومغز ما بنا به عادت تکامل.  گردندید و ستارگان حرکت ميند خورش مانیاء نسبتًا بزرگ ترينسبت به اش

  .  کنندی کوه ها و درخت ها حرکت مینه يد و ستارگان درون پس زمي شود که خورشین توهم ميدچار ا

  

ن تر زها را آساي چیل ما  شهودًا برخيبه چه دل. ميني بین گونه ميم که چرا ما جهان را ايري گین نکته را پيحال ا

 سوار بر بدن یيانه هايرا: افته هستندي تکامل یيمان خود اندام هايمغز هام؟ چون يابي یگر در مي دیزهاياز چ

ل ي تشکیائي نامم و از اشی م304انهي که من آن را جهان می جهان–افته اند ي ما در جهان تکامل ی بقایهستند که برا

ا يا ساکن هستند و ي کوچک؛ یلي بزرگ هستند و نه خیليانه نه خياء جهان مياش. ندت داريمان اهمي بقایشده که برا

ال راحت ي توان با خین جهان امور ناممحتمل را مي کنند؛ و در ای از سرعت نور حرکت میبا کسر کوچک
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از ين یع تري وسیشان به پنجره ي بقایاکان ما براي برقع ما تنگ است، چون نیپنجره . ناممکن محسوب کرد

  .نداشته اند

  

 ظاهرًا صلب مانند بلورها و سنگ ها در واقع یزهاي مان، علم به ما آموخته است که چی تکاملیبر خالف شهودها

 اتم یم که هسته اي دهیش مين شکل نماي تصور اتم هم  آن را به ایبرا. ل شده اندي تشکی خالیشتر از فضاهايب

در ) الکترون ها(گر ي دی پرد؛ مگس های میدان ورزشيک مي وسط ی نقطه ی است که در باالیمانند مگس

ن و يپس در واقع سخت تر. دان استين ميرون اي اتم مجاور در بی چرخند و هسته یدان به دورش مياطراف م

 ی با فاصله ی شماریل شده اند و ذرات خرد بي تشکی خالیيبًا به طور کامل از فضاين سنگ ها هم تقريصلب تر

 یر به نظر مين قدر سفت و سخت و نفوذناپذيپس چرا سنگ ها ا.  گرفته اندی جای خالین فضاي ادور از هم در

  ند؟يآ

  

ن ي، پاسخ من ایست شناس تکامليک زياما به عنوان .  بودین پرسش چه مين به ايتگنشتاي دانم پاسخ ویدرست نم

.  بدن مان استیعادش متناسب با  کارکردهات کند که ابي هدایيايافته تا بدن مان را در دنياست که مغز ما تکامل 

 توانستند یممان يد مغزهاي بود، شاین مياگر چن. ميافته اي اتم ها تکامل نیاي در دنیابي جهت یچ گاه برايما ه

ند که ي نمایر مين سبب در دست مان سخت و نفوذناپذيسنگ ها به ا.  ادراک کنندی خالیسنگ ها را پر از فضا

 ی به اندازه و فاصله ی تواند در سنگ رسوخ کند ربطینکه دست نميل ايدل.  در آنها رسوخ کند تواندیدست مان نم

ان آن ذرات دور از هم ي است که در میيروي نیدان هاي سنگ ندارد بلکه به علت میل دهنده يان ذرات تشکيم

را ي زبرسازد را یريفوذپذ و نی مانند سختیيد است که انگاره هاي مغز ما مفیبرا. برقرارند" سخت"درون جسم 

 ی آن نمیاي  که اشیم؛ جهانيت کنيهدا" جامد "یاي کنند تا بدن مان را از خالل جهان اشین انگاره ها کمک ميا

  . را اشغال کنندی واحدیتوانند فضا

  

  : کنمیاثر جون رانسون را نقل م 305 نگرندی که به بزها میمردانک قطعه از کتاب يح، ي تفرینجا برايدر ا

  

زش ين سوم پشت ميجر ژنرال آلبرت استابلبيم.  است1983تابستان سال .  استیک داستان واقعين يا

 افتخار یره شده، که بر آن نشان هايش خيوار روبرويا نشسته است، و به دينيرجينگتون ويدر آرل

س ياو رئ.  شجاعانه هستندیک عمر سربازيخاطرات ن نشان ها يا. خته استي فراوان او آوینظام

ش ي که نشان هایواريژنرال به د... کاست که شصت هزار سرباز تحت امر داردياطالعات ارتش آمر

 ین فکر او را به وحشت مي کند، هرچند که اید کاري کند که بایفکر م.  کندیخته نگاه ميرا بر آن آو

 یگرينکه به دفتر ديا اين دفتر بماند ي تواند در ایم. ش داردي در پ کند کهی فکر میاو به انتخاب. اندازد

 یم....  رودیگر مياو به دفتر د. مش را گرفته استيو او تصم. انتخاب با خودش است. نقل مکان کند
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 یشتر از چي کند، آخر اتم بیبا خود فکر م.  کندید و شروع به قدم زدن مي آیز مي میستد، به جلويا

 یشتر از چي کند، من بیبا خودش فکر م.  کندیش را تندتر ميگام ها! ی خالیاز فضاساخته شده؟ 

وار عمدتًا از ي کند که دیباز فکر م.  شودیل ميدن تبديکم کم قدم زدنش به دو! ساخته شده ام؟ از اتم ها

وار ين به ديبلب ژنرال استاینيناگهان ب... د فضاها را با هم ادغام کنميفقط با!  ساخته شده؟ از اتم هایچ

ان ي تواند از میران است که چرا نميژنرال ح! ی کند، لعنتیبا خودش فکر م.  کندیدفترش اصابت م

  .وار بگذرديد

  

ک ي که یهنگام"ل آسان است که ين قبي از ای مسائلیمان درک شهوديم برايافته ايانه تکامل يما که در جهان م

 یشرفت اش به طرز دردناکي کند، پیوار برخورد ميانه مانند ديم جهان یاي کند، و به اشیجر ژنرال حرکت ميم

 تواند از ینوها ميز نشده اند که تصور کنند که ژنرال هم مانند نوترين تجهي ای ما برایمغزها."  شودیمتوقف م

که م يم تصور کني توانی نمین ما به درستيهمچن. بگذرد" یواقع"واري دیل دهنده يع تشکي وسی خالیخالل فضاها

  . دهدیک به سرعت نور چه رخ مي نزدیدر سرعت ها

  

 گفت یله را باور کند که مي تواند حرف گالیده است،  دشوار ميانه بالي انسان، که در مکتب جهان میعيشهود طب

 ین ميم و اصطکاک هوا نباشد، هر دو همزمان به زمياندازين بيي پایک َپر را همزمان از برجي و یک گوياگر 

م ي توانستیم، ميافته بودياگر در خالء تکامل . انه، اصطکاک هوا همواره وجود داردين در جهان مچو. خورند

م، يانه هستيافته در جهان ميما ساکنان تکامل . ن بخورندي هم زمان به زمیک گلويک پر و يم که ي داشته باشانتظار

م، مگر ينيانه را ببي گذارد که جهان میقط م تنگ برقع ما فیپنجره .  کندین امر توان تصور ما را محدود ميو هم

  .ميخته باشيا فرهيار هوشمند ينکه بسيا

  

 اتم ها و 306زجهانيانه، بلکه در ريم نه تنها در جهان مي توان گفت که ما جانوران مجبور بوده ایک معنا هم ميبه 

 یت هايل مان به فعالي است و تخی عصبیهادن ما محصول تپش يشياند. مي بقا تقال کنیز برايالکترون ها ن

ک از يچ ي کرد؛ و هی مان نمیاکان وحشي نی به کنشگریچ کمکيزجهان هياما فهم ر.  داردیزجهان بستگير

 یر ضرب جنبش هايم و مرتب زي بودیاگر باکتر. زجهان نبوده استي آنها هم  وابسته به فهم ری هایريم گيتصم

م که ين وزن تر از آن هستي ها سنگیانه اياما ما جهان م.  کردیه فرق ميم، قضي مولکول ها  قرار داشتیحرارت

 تنش یروهاي گرانش است اما کامًال از اثرات نیروي نی ما در چنبره یزندگ. مي را احساس کنیحرکات براون

ش ي اصًال برایروها برعکس است چون تنش سطحيت ني کوچک اولویک حشره ي یبرا. مي غافل هستیسطح

  . ستيف نيخف
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 یبًا به فغان مي صرف ما به ماده تقریاز دلمشغول  307جاد آني ایات و چگونگيح: نشيآفرو گراند، در کتاب ياست

س در يغناط الکترومینوسان ها" امواج"به نظرمان . هستند" زيچ"م که فقط مواد جامد واقعًا ي کنیما تصور م. ديآ

 حرکت ی مادیرسانه ا" درون"د امواج يدند که امواج بايشي اندیا ميکتوري ویدر دوره . هستند" یرواقعيغ"خالء 

اما ما فقط به . را بر آن نهادند" رياث" اختراع کردند و نام مشعشع یکيافتند، پس ي ی را نمین رسانه اياما چن. کنند

افته اند؛ يانه تکامل ي بقا در جهان میاکان مان برايم که ني کنیرا درک م" یواقع "ی ماده یچ مشکلي هین علت بيا

  .  شودید محسوب مي مفیانه، ماده عنصر متشکله يدر جهان م

  

 است که به قدر سنگ ی"زيچ"ک گرداب يم که ينيم ببي توانی ها هم میانه اي ما جهان میگر، حتي دیاز سو

 آتش یه يا، در ساي در تانزانیيدر صحرا. ر استيي مدام در حال تغ درون گردابیت دارد هرچند که ماده يواقع

ن ُتل  حاصل يخاکستر ا. ک تل بزرگ از خاکستر هستي مقدس است، ی مردم ماسائی که برای لنگایدونويفشان ُا

 یحرکت من است که ين ُتل اي ایيباياما ز.  است که توسط باد جمع شده و شکل گرفته است1969 سال یآتش فشان

 متر جابجا 17ن تل در اثر وزش باد ساالنه به قدر يکل ا.  نامندی م 308 باکانیده را در اصطالح علمين پديا. کند

 روند و ی َتل میال هاين تر به ييچون با وزش باد، ذرات پا.  کندی خود را حفظ میاما همواره شکل هالل.  شودیم

  . زندي ری مب داخل هالل فرويال به درون شي یذرات رو

  

ا ي سطح دری بر رویکه موج در جهت افق  رسدیبه نظر م.  استیتر" یواقع"ز يدر واقع بارکان از موج هم چ

ب، ممکن است به نظر برسد که ين ترتيبه هم.  استی آب عمودی کند، اما در واقع حرکت مولکول هایحرکت م

 کنند، ی نمی هوا چندان حرکتی در واقع مولکول هاینده به گوش شنونده حرکت کنند، ولي از دهان گویامواج صوت

م تا به ي مانیشتر به موج مي شود که ما بیادآور ميو گراند ياست.  شود، نه صوتیجاد ميدر آن صورت باد ا

  ... خواند تایاو خوانندگان اش را فرام.  صامتیها"زيچ"

  

د، حس يني را ببیيزهايد، چياورياد بي را به یيزهايد چي توانیم. ديشياندي تان بیبه تجارب دوران کودک

د آنها را به خاطر ي توانین صورت چطور مير ايد، نه؟ در غيآخر واقعًا آنجا بوده ا. ديي ببوید، و حتيکن

ماده از ...  بدن شما در زمان آن رخدادها جزو بدن تان نبوده استی فعلی از اتم هایکي ید؟ حتياوريب

د يپس هرجا که باش.  شودیت موقتًا در بدن شما جمع مي در نها کند تایگر حرکت مي دی به جایيجا

خ يتان سين مطلب موجب نشده تا موهاياگر خواندن ا.  دهدیل ميد که بدن تان را تشکيستي نیهمان ماده ا

  . دش، چون مهم استيشود، دوباره بخوان
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 داشت که ینو مغزيک نوترياگر . مي کننان خاطر استفادهين طور سهل و ساده با اطميرا هم" واقعًا "ید واژه ينبا

 ساخته شده ی خالیاز فضا" واقعًا" گفت که قسمت اعظم کوه ها ی خود بود، میينوياکان نوتريحاصل تکامل ن

 توانستند از خالل کوه ها حرکت کنند، ی که نمیاکانياکان متوسط جثه مان است؛ نيراث  تکامل نيمغز ما م. است

 کمک ی است که مغزش، که برایزيهمان چ" واقعًا"، ی هر جانوریبرا. صلب هستند" واقعًا" ما کوه هایپس برا

 ی زندگی مختلفی مختلف در جهان هایو چون گونه ها.  بداندی دهد واقعیافته، به او اجازه مي او تکامل یبه بقا

  .  دارندی فراوان و برآشوبنده ایز گونه گونيها ن" واقعًا" کنند، یم

  

 است، که توسط یاز جهان واقع یمدلست، بلکه يت صاف و پوست کنده نيم، واقعيني بی می واقعآنچه ما از جهان

 گذران امورمان در جهان ین مدل چنان برساخته شده که براي ا–ن و مرتب شده است ي دست چی حسیداده ها

ک جانور پرنده با مدل ي مدل.  کندین مدل فرق ميم، سرشت اي باشینکه  ما چه جانوريبسته به ا. د باشدي مفیواقع

 اگر یاز دارند، حتي متفاوت از شکارشوندگان نیان به مدليشکارچ. ا شناگر فرق دارديما، يک جانور چارپا، کوه پي

 یه يک آراي باشد که بتواند ید مجهز به نرم افزاريمون بايک ميمغز .  داشته باشدیر همپوشانيشان ناگزيجهان ها

را ي ندارد، زی به نرم افزار سه بعدیازي ران نیک کرجيمغز .  کندیه سازيها را شب از شاخه ها و کنده یسه بعد

. ن استيرزمي در زی خانه سازک کورموش مناسبينرم افزار .  کندی می زندگ309ن ابوتياو بر جهان مسطح ادو

 جوندگان یاما سنجاب، گرچه از رده . ه نرم افزار کورموش استي مو هم احتماًال شبیک کورموش بينرم افزار 

  . مون شباهت دارديشتر به نرم افزار مياست، اما نرم افزارش ب

  

شان رنگ ها را ي با گوش هاگر گفته ام که چه بسا خفاش ها بتوانندي دینا و جاهايمن درکتاب ساعت ساز ناب

د ياز دارد، مسلمًا باي و شکار حشرات نی در جهان سه بعدیابي جهت ی از جهان که خفاش برایمدل". ننديبب"

 روزآمد ین است که خفاش ها براين دو جانور ايوجه اشتراک ا.  پرستو داشته باشدی با مدل مورد استفاده یشباهت

به گمانم خفاش ها .  برند و پرستوها  از انعکاس نوریپژواک صوت بهره م شان از ی مدل ادارکیرهايکردن متغ

 کنند تا بتوانند یمشخص م" یآب"و " سرخ" مشابه یي شان را با برچسب هایافتي دریدر درون خود پژواک ها

 یز طول موج هايي کسب کنند درست همان طور که پرستوها با تمیدياء اطالعات مفيک اشي بافت آکوستیدرباره 

 ینجاست که سرشت مدل را چگونگينکته در ا.  کنندی مختلف را ادراک میه روشن هايکوتاه و بلند نور، سا

ک مدل ي: ن استيم ايري گی خفاش ها می که از بررسیدرس.  جانوری حسیته ي کند و نه مودالین مييآن تعکاربرد 

  . ا ُدمي از  بال، پا یر جانور انطباق دارد، که برخوردای زندگیوه ي  همان قدر با شیذهن

  

ن مطلب را در مورد يه هميکه در باال از آن نقل کردم، شب"  ممکنیجهان ها "ین، در مقاله يهالد. اس. یب. یِج

 توانند ی زند که چگونه میاو سگ ها را مثال م.  داردید که بوها در جهان شان نقش عمده اي گوی میجانوران

ون را  يليک در مي با غلظت –ک يد کاپروليک و اسيليد کاپري اس–ر مشابه ايد چرب بسي متصاعد از دو اسیبوها

                                                 
309  .Edwin Abbott )1838- 1926 (اش به نام دشت یميشتر به خاطر کتاب تعلي، که بیسيدان انگليااله Flatlandم.  معروف است 
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ک دو اتم يليد کاپري مولکول اسی اصلیره ين است که زنجيد اين دو نوع اسيتنها تفاوت ا. ص دهندياز هم تشخ

به "ا را د هي توانند اسین، سگ ها ميبه گمان هالد. ک دارديد کاپرولي مولکول اسی اصلیره يش از زنجيکربن ب

 نت یه يانو را بر پاي پیم هاي توانند طول سیان مي کنند همان طور که آدمیم بنديشان تقسي بوهایب وزن اتميترت

  ."ها مشخص کنند

  

ن تفاوت که باز هم دو يد مذکور است با ايک هم هست که درست مانند دو اسيد کاپريگر به نام اسيد ديک نوع اسي

د بتواند يک را استشمام نکرده، شايد کاپري اسی که هرگز بویسگ.  اش داردیاصل یره يشتر در زنجياتم کربن ب

 که  یک ُنت باالتر از ترومپتي یم صداي توانی آن را تصور کند درست همان طور که ما می بویچ مشکليبدون ه

 تواند ی مک کرگدنيا يک سگ يم ييبه گمانم کامًال معقول است که بگو. ميم را تصور کنيده ايش را شنيصدا

 مثل یزياما چ. ص دهديان بوها تشخي میي هاید ناهمسازيشا.  اصوات ادراک کنندیيب بوها را مانند همنوايترک

 یان شان مقطعي ساخته شده اند که آغاز و پایي ها، بر خالف بوها، از ُنت هایرا ملودي بوها وجود ندارد، زیملود

  . ادراک کنندی و کرگدن هم  بوها را رنگم، سگي خفاش گفتیه آنچه درباره يد شبيشا. است

  

 یزهاي تمای برچسب زدن روی هستند که مغزمان برایيم ابزارهاي نامی که ما رنگ میم که ادراکاتيني بیباز هم م

چ ي ه– خوانند ی م310یات حسيفيلسوفان کي آنچه که ف– ی ادراکیه روشن هايسا. ردي گیرون به کار ميمهم جهان ب

ن برچسب ها هنگام برساختن يا.  هستندی درونیين نور ندارند بلکه برچسب هاي معی با طول موج های ذاتارتباط

در . ص دهديط اطرافش تشخي در محیدي مفیزهايهستند، تا مغز جانور تماا يمه نزد ذهن یت خارجي از واقعیمدل

زات سطوح ي خفاش تماید برتيشا. ر است مختلف نوی طول موج هایه يزها برپاين تمايا پرندگان، ايمورد انسان، 

، سبز ی سطوح مخملی برای سطوح صاف، آبیجاد شود، مثًال قرمز برايا بافتار  پژواک اي ها یژگياء توسط وياش

  مختلف دارند؟ یم که بوها رنگ هايم فرض کني توانیا کرگدن هم نميا در مورد سگ يآ.  سطوح متخلخلیبرا

، یا سوسک درختي یا باکتريا کورموش، ي مرداب یا حشره ي کرگدن، ايب خفاش يقدرت تصور جهان غر

 از جهان ی پهناورتری درد و گستره یاه برقع را مي  سیعلم پرده .  داشته استی است که علم به ما ارزانیموهبت

  .اندي نمایز خارج را ميشگفت انگ

  

ا ي سنجه ها ی برا– شوند یان ميع ما عده ها که از شکاف تنگ برقي از پدی گستره ا–انه ي جهان میاستعاره 

اق احتمال ين سيم و به همي ها وضع کنی از نامحتملیم سنجه اي توانیم. گر هم قابل اطالق استي دیها" فيط"

 هستند یي ها رخدادهایف نامحتملين طيک حد ايدر . مي تنگ شهود و تصورمان بسنجیامور را از خالل  پنجره 

م ين مري بلوریک مجسمه ينکه يمثًال ا. ت نامحتمل اندي هستند که به غایت امورمعجزا. مي نامیکه ناممکن م

 خود یل داده اند در جاين مجسمه را تشکي  ای که ساختار بلوریياتم ها.  ما دراز کندیمقدس دستش را به سو

که ما در  یست، دست مجسمه ايشان کتره ايار است، و جهت حرکت هايچون تعدادشان بس.  دارندیحرکت نوسان

                                                 
310 . qualia 
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 یل مين دست را تشکي که ای جنبنده ایاما اتم ها. ستاده استيش ايم صلب و سخت سرجايني بیانه مان ميجهان م

نکه يتا ا... ن حرکت بارها و بارها تکرار شوديو ا. ک جهت حرکت کنندي همزمان در یهمگ توانند اتفاقًا یمدهند 

فتد اما احتمال وقوع آن ي تواند اتفاق بین رخداد ميا.  شودی ما دراز می کند، و به سویم که دست حرکت مينيبب

 ید به تعداد کافي توانستید، نميش بوديز است که اگر از آغاز جهان تا به امروز مشغول نوشتن صفرهايآنقدر ناچ

دانه ي رد کردن ناامی نامحتمل، به جایده هاي احتمال وقوع پدیقدرت محاسبه . دين احتمال را مرقوم کني ایصفرها

  .  داشته استی ارزانی که علم به خرد آدمی بخشیي رهایاي است از مزایگري دی آنها،  نمونه یکباره يو 

  

ا ي، یهاني کی فضایاما در فراخنا. ار نامحتمل ساخته استي بسیانه، ما را قادر به انجام اموريتکامل در جهان م

 ی تنگیچه يعلم در.  شوندیر ميند اجتناب ناپذي نمایل مانه نامحمتي که در جهان میي، رخدادهاین شناختيزمان زم

علم ما را توانا ساخته تا با محاسبه و . م گشوده استيسته اي نگریف احتماالت ميرا که ما عادتًا از خالل آن به ط

 یوان محسوب ميا کنام دي نمود یر مي ناپذیش تر دسترسيم که پي از احتماالت سرک بکشیيطه هاياستدالل به ح

 یات را بررسي خاستگاه حیدر آنجا نامحتمل. مي که علم گشوده بهره گرفتین پنجره اي از ا4شتر در فصل يما پ. شد

 توانند رخ دهند؛ و در آنجا ی دراز مید در گذر زمان به قدرکافيبًا بعي تقریيايمي شینکه چگونه رخدادهايم و ايکرد

ن خود را دارند، و ي  ثوابت و قوانی هر کدام مجموعه م، کهي ممکن را مالحظه کردیف احتماالت جهان هايط

  . ميابيات بي مساعد حی از معدود مکان هایکيد خود را در يک، ما بايم که به ضرورت اصل انتروپيديد

  

، "ب تريغر"م؟ منظورش از ير کنيرا چگونه تعب" ميم تصور کني که بتوانیب تر از آنيغر  "ین درباره يسخن هالد

 یت هايب تر از آنچه که، به سبب محدوديا فقط غريم؟ يم تصور کنيبتواناصوًال  است که یزيب تر از چيغر

د و بند يم از قي توانین نميا ما با آموختن و تمريم؟ آيم تصور کني توانیافته، ميانه تکامل يمغزمان که در جهان م

ده ي  از پد–ات محض ياضي عالوه بر ر– ی فهم شهودیم، و به نوعياه خود را پاره کنيم؛ برقع سيانه برهيجهان م

 ینکه در زمانه اي دانم، اما شادمانم از ایم؟ من واقعًا پاسخ را نميع برسي سریليا خي بزرگ یليا خيز ي ریلي خیها

  . ستيان ني در میم مرزيابيو بادا که سرانجام در.  راندی فهم را پس می کنم که بشر مرزهای میزندگ
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  مهيضم
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being taught in one college. There is a growing 
anxiety about what will be taught and how it 
will be taught in the new generation of proposed 
faith schools. We believe that the curricula in 
such schools, as well as that of Emmanuel City 
Technical College, need to be strictly monitored 
in order that the respective disciplines of science 
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and religious studies are properly respected. 
Yours sincerely 
148 British Humanist Association News, March-April 2006. 
149 Observer, 22 July 2004: http://observer.guardian.co.uk/ 
magazine/story/0,11913,1258506,00.html. 
Consciousness-raising again 
150 The Oxford Dictionary takes 'gay' back to American prison slang 
in 1935. In 1955 Peter Wildeblood, in his famous book Against 
the Law, found it necessary to define 'gay' as 'an American 
euphemism for homosexual'. 
151 http://uepengland.com/forum/index.php?showtopic= 
184&mode=linear. 
N O T E S T O PP. 3 3 4 - 3 6 6 399 
Religious education as a part of literary culture 
152 Shaheen has written three books, anthologizing biblical references 
in the comedies, tragedies and histories separately. The summary 
count of 1,300 is mentioned in 
http://www.shakespearefellowship.org/virtualclassroom/ 
StritmatterShaheenRev.htm. 
153 http://www.bibleliteracy.org/Secure/Documents/ 
BibleLiteracyReport2005 .pdf. 
Chapter 10: A much needed gap? 
Consolation 
154 From memory, I attribute this argument to the Oxford 
philosopher Derek Parfitt. I have not researched its origins 
thoroughly because I am using it only as a passing example of 
philosophical consolation. 
155 Reported by BBC News: 
http://news.bbc.co.uk/l/hi/special_report/1999/06/99/cardinal_ 
hume_funeral/376263.stm. 
The mother of all burkas 
156 Wolpert (1992). 
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