
 

 

 



 

 

  
  

  
  

 ها آنيه جدايي ماي كه آزادي در انديشه ساناكنون، ك ، گذشته وشانيآزاداندبه همه 
پايداريشان در  باكي و بي ي كهسانشان گشته، ولي ك جامعه همراهي با از آري گفتن و

 سياه آزاد ساخت. يدوران هاي دانشيك، جامعه را از روش
    



 

 

  
همبودگاه هاي  دانند همه دشواري اي كه مي اين كتاب به ايرانيان آزاده برگردان

  .شود مي پيشكش تنها دين است، ماكنوني 
   



 

 

  اي به فارسي برگردان شده است. اين كتاب بدون هر گونه پروانه
   



 

 

  يدآگاه باش
ي سانآ پندارزبان خواننده ايراني  اين كه، براي نوشته شده ترساياناين كتاب براي 

نند، برخاستن از مرگ ما اند. آشناي اسالمي جايگزين شدههاي  از كتاب داشته باشند واژه
 Christian god بار. همچنين چند يا مسيح دوباره زنده شده با توبه كرده با معاد

خدا به ي  واژهبيشتر نيز  كتابر د وليتنها به خدا برگردان شده است، ) ترسايي(خداي 
در پا آن اصل  شده يكار دستهر جا متن كتاب را گرفته شده است. ر تنهايي به كا

نيز  ها مانهم بدانيد كه خواندن اين كتاب براي مسل زابآورده شده است.  سينو
هاي  ي استدالل ن گونه كه خواهيد ديد همهمازيرا ه دهد. مي يا ستهيشاراهكارهاي 

دانسته و  ميالدي مسيحيان است. 13تا سده هاي  استدالل نماهي ها مانمسلامروزي 
كار جاي هم به ايراني و تازي گاه به گاه به هاي  واژه براي اين كه خواننده خسته نشود

  ه شده است.گرفت
 به راههاي زرگري كه اديان ابراهيمي براي بيشتر نمودن پيروان خويش  جنگ

و دانش  سانها دشمن ان است. در واقع اين دين يا رفتهاند، ترفند رنگ و رويي  انداخته
 ها آن، نامند مي نده را نادرستمااو بوده و با سر و صدا تنها خويش را درست دانسته و 

بيخدايي دانش و همگي در برابر ها  سرانجام اين دين .هستند ها ساندوستان بند كيف ان
در برابر دانش  يگانهدشمني  ها آني  خواهند ريخت ولي پيش از آن بايد بدانيم همهو فر

  و آزادي انديشه هستند.
كند برگشت براي اين كه بردگان بيشتري براي خويش دست و پا  هم چنين اسالم

خوشي جنسي را به همين و پيروان آنان داند، تا تازيان  مي از مرگ را روحي و جسمي
دانند. در  مي را روحي. ولي ترسايان آن داشته باشند، آنجا هم دارندگونه كه در اينجا  

دوباره  را، جاهايي از برگردان نوشته بوديم ها سانو انرا كافران  "souls"آغاز برگردان 
  روح نوشتيم.

به هم چسبيده باشد چون  »بيخدا«واژه كرديم بهتر است ن ماگدوستانم) و (من  ما
ساختن واژه نبود  ،ماباشد. آهنگ  شناخته شده انديشه ميو خودش يك دستگاه سواي 

  د.نآن را بپذير مردماميدواريم  بلكه ارج گذاشتن به دستگاه بود.



 

 

خواندن آن  هرچند(علمي) به دانشيك برگردان شده است،  scientific همه جا
ديگر  هيچ كسنه من و نه  آموخته شويم. بايستينداريم  يا چارهدشوار است ولي 

آقاي مزدك  اين واژه را از ما پوزش بخواهد. ها، دشواريگونه از اين  و نبايدتواند  نمي
وي ن پيدايش خواهيد نمود، گرفتيم. ماگ بي يدمابامداد كه اگر در اينترنت جستجو ن

را ها  اگر از جايي بايد آغاز كنيد و بكوشيد واژه دانشمندي است. بسيار بزرگوار و سانان
   پارسي بگوييد يا بخوانيد، چرا از يك كتاب نباشد؟

اربابان قرون وسطي در ايران آغاز گرديده است و پيش، از سي سال  نماگ بي
و در است  كنيسهو ي دشمن بزرگي براي كليسا و مسجد ساناندانش  دانند مينيز مسجد 

برگردان اين كتاب  و هر  هستند.ي) سان(علوم اني سانان دانش ريزي برنامهكوشش براي 
 بازرگاناناين انديشه شوم هاي  نمودن برنامهبار  بي باشد براي ماچه ديگر در توان 

  است. مسجدي
ري از فرهيختگان ماي در اينترنت داشتم دريافتم شسانبا گفتگوهاي كه با ك باري،

از دست دين اسالم تنگ آمده ولي به جاي برگشت به راهي خردمندانه براي  دار نيد
از يك  اند. نموده پيدا، به سوي دين ترسايي گرايش و خدا انديشه درست درباره دين

اند  سو براي اين كه دانشمندان بزرگ كنوني در كشورهاي كه نشان ترسايي خورده
اند،  سستي را ارث برده ،بازرگانان مسجدو از سوي ديگر براي اين كه  كنند يمزندگي 
هيچ جستاري نويي در فلسفه اند،  شود كه غير از تكلم كاري نكرده مي ساليد چهارص
يافتن پاسخ، به سوي ي  تشنهي ها سانشگفت انگيز نيست كه اين ان پس، شود نمي ديده

 ساناز سوي ديگر اين كتاب پيش پاسخي براي اين ك ،ترسايي گرايش پيدا كنند. پس
 زيرا ترسايي شدن اينان از چاه درآمدن و به چاله افتادن است تا شايد چشم باز كنند.

  باشد. مي
براي آفريده نيرومندي چندان  دليلفرگشت را  جاي شگفتي دارد كه مردم ايران

اند  به سختي از نفس افتاده ها آنن من ما. به گبينند نمي و گيرند نمي و نبودن خدانشدن 
اين و هزارها  ،ولي بگويم كند. نمي ها آنخدا هم چندان كمكي به و نبودن ن ودو ديگر ب



 

 

هيچ كس، در اينجا هم سر است كه ها  آن سوي آبهاي  نند اين گوشزدي به ايرانيما
  پيداست.بزرگي است، هاي  از آتش  نشانكه  ،دست كم سوسوهايي خم نكرده است.

كتاب ز ايك راست بيخدا،  كتاب جهانر شده د مقدس آورده يها كتاب هاي آيه 
  برداشته شده و نوشته شده است.  www.txt.irفارسي به نشاني  مقدس

ن برابر آن در پارسي ماگ بي نند تئوري،ماهاي واژه بيگانه آورده شده آوااگر جاهايي 
شده، گاهي ديده شده هرچه باشد  بكار گرفتهبسيار ي بيگانه  واژهبوده، ولي گاهي چون 

كرده است، بنابراين از برگردان آن  مي سختر گاهي گزاره را بسياو بهتر از تازي است 
  چشم پوشي شده است.

يش داده، مان ها آنبا كج كردن  ،ها ر واژهيلز) پافشاري خويش را بمانويسنده (آقاي 
. همچنين نيستهاي التين پيدا  ايم ولي در پارسي به خوبي نوشته را كج كرده ها آنز ني ما

 ن گونه آورده شود.ماشده كه كوشش شده ه بكار بردهها  براي كنايه «»نشان بازگو يعني 
و است  ارج نگذاشتهخود نيز را ها  يلز اين قانونماگاهي نيز جناب  گهو البته جاهايي 

بازگو پافشاري خويش رانشان داده و هنگام كج نوشتن ي  نوشته يا در نشانه جا بجا
  كنايه زده است.
توانيد با  مي شنواي آن هستم با نامه برقيو روي چشم من جا دارد  مانگرهاي ش
  ييد.مامن نامه نگاري ن

  
  ياربهمن 
  1389زمستان 
  ايران

bahmanyar68@yahoo.com  
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  آغاز :سر

  با كاغذ 1استيگماتا 
  دورين ساگان 

  
را  بيخداجهان ، كه فرنودهاي نادرست اين چاپ ، درحاليبريد با كاغذشستم 

 نورانيتكانه شايد نه به چشمگيري برخورد يك -ين يك نشانه است اخواندم، انديشيدم  مي
  ، با اين حال نشانه بود.دشوار عشق بازي پيش از ازدواج ههنگامدر  بدنجاي حساس  به

چون  به طور جدي همخواهد  دلشان مي ها آن. دار هستند خنده ٢گرايان آفرينش
به ها  آموزشگاه به عنوان دانش در را هوادارشان ايهاي خود  نوشته و شوندديده  انددانشمن

 ه روشب كه به جاي آن ولي ديدگاه آنان دانشيك نيست. دهند. مي خورد كودكان ما
ها  برخورد با چيستان كوچكي، شانهدر نخستين  ،چه رخ داده بكوشند تا دريابند دانشمندان

درست مانند اينكه كسي  دانش است.دسترس از  دور كارگويند اين  مي را باال انداخته و
توانيم  مي ام دانند. نمي كند همه مانند او گمانشود و  مي نداند چگونه يك تردستي انجام

گاه آنان مانند ددي در -چون خداكه  ، با اين جملهكوشش براي بدست آوردن دانش را
از او  و هركسكه به تندي خشمگين شده اي  خاورميانهي  ساله 2000 خودكامهفرمانرواي 

. همين كه ميرها كنآن كار را انجام داده،  -اندازد ميدوزخ  جاودانزندان  بهپيروي نكند را 
اي را به هيوالي پرنده  پديده )نگر برسند(براي اينكه مانند دانشمندان به  باخدايان
نيازي نيست گفته  كشند. مياز كنكاش و دست ، يا چيز همانند آن پيوند دادند، )1(اسپاگتي

 خواسته كارآفريني و با سرشت، گفتن اينكه چيزي فراتر از دسترس دانش است نه شود
 ي در كرانهدانش  باشد. مي دانش از يا و گونهنه ريخت  حال ربه و امريكايي نيروي ابتكار

ي  دانش، اگر واژه ايستاد. به پيش خواهد رفت. نخواهدباز حدود مساختگي هاي خواسته 
                                                 
-                                                         مقدس است  و زخمھايی که دراثر به صليب کشيدن ايجاد می شود 1  

2. Creationists  



 
 
 

  خدا يجهان ب
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و طراحي هوشمندانه، پايدار  آفرينش »دانش« بگيرم، پايدار است.مناسب ديني را وام 
  شوند. مي دور انداختهدر دستمال كاغذي  ها آن. نيستند

دوست چه ما آن را  ،فيزيك دان كوانتوم، پيدا نمودن راستي ١د بوميديو در نگاهدانش، 
احساس راحتي راستي  بابنيادگراها  شماري از گويا ، هست.دوست نداشته باشيم داشته يا

وانگهي (هم  ند،برند دانشمند مي گمانتا آن اندازه كه خويش را پنهان كرده،  - كنند ينم
را رد  شيو خو اختراع كردهواقعيت را  ها آنكتاب نشان داده)  نيدر ا مايلزچنانكه ديويد 

  به نتيجه تعصب آميز خويش برسند. تا كنند مي
تنها محدود به گفته اين  توان بنيادگراها ديني را دست كم گرفت. توان مي به سختي

 اسالمي انتحاريهاي  تروريستهاي  نمونه ياز سو كه همان گونه. يستن ترسايي بنيادگرايي
حوري سيه چشم بدون قاعدگي، بدون ادرار،  72در كوشش براي درو كردن پاداش كنوني 

نشان داده  ،هستند سكسي زمينيي  تكه هر تر از بسي خوشگل كيهر بدون پشكل، كه 
 كه ما آرزو داريم يا اگر آنچه. نه كند ناهمساني باور، نيروي آن را كم نمي ؛شود  مي
عشقي  مانند(آيا اين ه دوستش بداريد دهد مي فرمانخدايي كه  ترسيم درست دربيايد. مي

اندازه كار خوب هيچ مهم نيست چه (اگر وي را باور نكنيد  كند مي ديو تهد )؟راستين است
بسيار  ، ممكن است يك تاكتيكدر دوزخ براي ابد شكنجه خواهيد شد كرده باشيد)
 هم .شود نمي حال راستين ولي با اين باشد. ٢ها نسلآرماني فراتر از  كارآمد وحشت آور

يستي در با مي كه-كه مايلز در اين كتاب با روشني و متني روان نشان داده  چنان
هرآينه،  اند. نبودهديني پايه گذاران اياالت متحده بنيادگرا  -تدريس شود ها  آموزشگاه

هاي اياالت متحده  شعار روي پول »به خدا باور داريم«هاي  و واژه »خدا هيسا ريز«ي  واژه
  .ه استافزون گشت ،از سنگيني ترس جنگ سرد 1950ي  تنها در دهه

همانند  يساختار -گوناگون ديگرخاستگاه از خواه مسيحي، مسلمان يا - بنيادگرايي
شيوه ، ما به خطرهنگام  طبيعي است. يكسره اين موضوعبهر رو  انديشه نياكان انسان را دارد.

از  نه دربند ننگ شناخت شناسي آن باشيد نه -زنده بمانيمتا ده كركه كمك  ،هاي پيشين

                                                 
1. David Bohm 

2. transgenerational 



 
 
 

 با كاغذ گماتاياست
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را  تواند شما مي حقيقت .، برمي گرديمدست بكشيد، جستجويي مردانه براي شناخت راستي
به  ،گردونپس چرخ  -همبستگي است و ها طبقه ،فرمانبرينمايد ولي جامعه نيازمند  آزاد

هنگام چرخد.  مي ،دشوارهاي  راستياز تر  آسانساده هاي  وغر، با دهنگام سختيدر ويژه 
نتيجه ، همانند بودهخدا خواست كه ها  ، پاسخ دينها آن هستي انسان وكاوش در خاستگاه 
هاي  بدون بررسي گواهشواهد نو كه هيچ، حتا ، متهمي  درباره كاري گيري افسر پليس بزه

- طراحي هوشمند با اين روش هاي آفرينش و كه به وارسي آموزه هنگامي باشد. مي ،كهنه
كوچك هاي  پردازيد، آشكارا در همه تكه مي-نادرست يدر پژوهشگماني پيچيده  همچون

نشان داده است. تصوير  مايلزكه  بدان گونهبينيد.  مي روشنيخودش تابش فرابنفش را به 
  زيبايي نيست.

پاكي،  يبه راست خود دانش هيچ نيروي از ريغشرم آور است، چون به  همگي ها نيا
جالب  .آمده است، ١دوباره پيوند يعني religare التين ي از واژه »religion«نيواژه د نيست.

ژرفي به جاي گمان پردازي ديني با پشتيباني  دردسر و بي ي اينجاست چنين پيوند دوباره
را زمين انديشي   روشنبا  ٢كه نيكوالس كوپرنيك براي نمونه، هنگامي دهد. دانش رخ مي

 ي و گذرنامهي را فراهم نمود بخشي از فرآيندندانست، ي خورشيدي  سامانه كانوندر 
، فضا برداري زمين از تصوير كه بااي  گذرنامه - داد ما هكهكشان را ب يو شهروندجهان 

، ٣فريديش فولر مهر خورده است. ، بهرام رفتن انسان به ماه، فرستادن دستگاه به ناهيد و
پندار ساخته شدن  سته به مواد بيرون از بدن بوده وشيمي دان موادي در ادرار يافت كه واب

ولي آشكار نمودن سرشت پيش پا  رنگ ساخت. بي ابزار جادويي را زندگي از مواد ويژه و
براي شناسايي  DNAبراي درك نقش  سكو افتاده زندگي از سوي وي، به آماده شدن

پيوستگي ما به جهان ممكن است نقطه . ي پيچيده شيميايي كمك نمود زندگي چون پديده
به  نوسازي مينويتواند سكوي براي  چنين مي باشد ولي همها  از دين دور شدناتكايي براي 
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3. Friedrich Wohler 
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آرامش  آسان و كار آن باشيم؛ ردانقد وانيم با واقعيت روبرو شده وت ما مي آيد. شمار
  داشته باشيم.

ها  ستاره رامونيدر پ شيميايي ديگر پس، بنابراين، پيدا كردن هيدروژن، كربن، و عناصر
زندگي در سراسر گيتي وجود ي  سازد مواد سازنده مي ، روشنها دان از سوي اخترفيزيك

 موجود باشد كه به ما بيش از آنچه تاكنون يادنيز در فضاي خارجي  داشته و چه بسا
براي برگشت  بجا هنگاماي،  واقعيت پيوستههر دانش به  ،ديگر به سخن بدهد. ايم، ياد گرفته

  عاميانه بودن ما است. به همبندي و
بدن ما هاي  دستگاهي كه  بارهاين من نه تنها در و ٢اريك د اشنايدر ١ييدانشمند مونتانا

چون يك سامانه  زندگي هم فرآيندي يافتن شدن  ، بلكه حتا دربارهشود مي همه جا يافت
، خوش برخورد آالبامايي »،ام من تنها از احساسات پرشده« .كشمكش داشتيمانرژي پيچيده، 
 ،ههاي زند گونهي  وهمهها  : ازنگر دانش، انسانبنابراين ما كرد. خوشمزگي مي ٣تالوه بانكهد

ي  چرخه در مواد جرياندر  طبيعي پيچيده سه بعدي كه بطورهاي  بخشي از گروه سامانه
 هاي همرفتي، سامانههاي  ي، سلول پيچيده، دربرگيرندههاي  . اين سامانههستند، هستيمانرژي 
چون  هم خودكار كاتاليزوهاي هاي شيميايي ، و واكنشگردبادها)مانندچرخشي(هاي  توفان
، نه تنها از و حيات زندگي چنين ها، هم ي اين سامانه همه .)2(شود هاي شيميايي مي سنج زمان

بسيار  -سازند مي را پراكنده ژيركند بلكه با كارآمدي ان مي قانون دوم ترموديناميك پيروي
اين عملكرد طبيعي آن  باشد. جهان بدون زندگيكه  تا اين -پايدارتر يا هر دو بسيار تندتر،
نظمي بوجود  بي پراكنده يا انرژي را »تا«مي شوند  برپا پيچيده در طبيعتهاي  سامانه است.

براي پراكنده  -فرآيندي كنيم آماج زندگي فيزيكي همچون  بدين سان، ما ادعا مي آورند.
 شكستن قانون دوم ر ازبدو برپا شده است. -جان بي طبيعت از كارآمدتر بسيار سازي انرژي

كارآمد آن هاي  ، زندگي يكي از گونهكنند) مي گراها به اشتباه ادعا كه آفرينش اننچ (آن
  است.
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اين كاركرد  گشت. روشن هاي آب وهوا  با ماهواره عملكرد قابل اندازه گيري زندگي
، كه پيامد آن پراكندگي بلند ميان خورشيد وزمينهاي  طبيعي كاهش شيب طول موج

هايي  اي نبوده وسوي افزون براين، فرگشت زماني زندگي، كتره است.انرژي بنابر قانون دوم 
، شمار گونه ها ها زندگي و ينگونه پس از آغاز زندگي، افزايشي درگونهبد دهد: مي را نشان

آن، افزايش هاي  و گسترش كنش جانداران زندهافزايشي در ميزان انرژي انبار شده از سوي 
، در گستردگي پهنه پوشيده شده از زندگي، افزايشي در كارآمدي بكارگيري انرژي

 شمار درافزايشي  و حساسيت كل هوشمندي و در ها، افزايشي هاي سلول گونه افزايشي در
ساز موجودات  ، با سوخت وساختار چه در پيرامون ، چه درعناصر شيميايي بكارگرفته شده

گزينش كه وابسته به زادآوري ژني و آن فرگشتي، با هاي  اين افزايش است.زنده، بوده 
قانون دوم زيست هاي  پايه ، فرزندي بربزرگ باليدن بسياري  نشان دهنده باشد،  مي طبيعي

 كند. جلب توجه مي كنيم، بسيار آسمان به آن نگاه مي كه از هنگامي بوده و كره آبي رنگ 
اي  كترهبيخود و  حق دارند)خود بر داروينسيم نوين  در نقدها  جا دين اين (و در فرگشت

نبوده: بلكه يك جهت طبيعي پراكنده شدن،  بهر رو، اين سو خواست خدا نبود و سو دارد.
برابر  يا پستي ما دركوچكي هم  باز و است. ١ساز نامنظمها  بطور طبيعي پيچيده و سامانه
ما بخشي ازيك سامانه  .مي باشد گسترش درك مابردن يا  جهان، زمان مناسبي براي باال
   كيهاني مصرف انرژي هستيم.

به د ولي دين را رد نماين مركز دانشيك كوپرنيكي از رسد نيروهاي گريز به نگر نمي
اسپينوزا را ايجاب  شتين وگفتگو ان شخصي مورد خداي غير اي از گونه رسد مي نگر
 در بسيار بزرگ و گمان بي بوده و كه دربرگيرنده همه طبيعت »خدايي«يك خدا،  -كند مي
همان گونه كه دانشمند ژنتيك ج ب اس  انديشه انسان است.ي  همه كوچكي ما و كنار
پنداريم،  مي ها چيزشگفت آوري نيست كه ماكيهان تن« گفته،بسيار بخوبي  ٢هالدن

براي پيشنهادفروتني متناسب  وفلسفهدانش، دين  »بسيارشگفت آورتر از توان انديشه ماست.
  »خردي انسان. بي دوچيز كرانه ندارد، هستي و«انشتين گفته،  با ناداني ما، گردهم آمدند.
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زمان  كه در ايزدي اندكي به طبيعت،پيوستگي  با است وجودي، اسپينوزا خداي
 كند. نمي فضولي يزداني معجزه وهاي  آفرينش با مداخله بنابراين در و نكرده يدستكار

 ذوق خود راي  خدايي كه همه باشد. مي به جاودانگي قوانين طبيعي ي وشخص خداي غير
بزرگ مستبد استيرويدي را هاي  تودهمديريتي هاي  براي كيفر دادن و خشم دشواري

سازگار است تا باناداني  با طبيعت وبا حريم روشن انديشي ،، با دانشاز دست دادهدرآسمان 
 و قلم آزادي بهر رو، اسپينوزا هوادار است. شدنيخداي اسپينوزا خدايي  ما همراه شود.
وي، بر بنيان گذاران اياالت متحده، تاثير  سياسي- نوشتار الهيشود  مي گفته( آزادي پرستش

ناداني ما  وهم است، پيامدتانديشيد خدا،  او مي آزادي اراده باور نداشته است. به داشته است)
، خارج از زمان، چيزي كه با قوانين جاودانه طبيعت -كارها استتر  درباره چگونگي عالي

وي از جهان جبرگرا شود.  مي توضيح داده وشن نيست،چيزي كه براي دخالت الهيون ر
تاس خدا «نويسد  ن، آنجايي كه ميورمورد پشتيباني انيشتين، درنامه خويش به ماكس ب

گسترش دانش است تا توان  ،آزادي براي اسپينوزا بيشتر نمايد. پشتيباني مي »ريزد نمي
بنيادگرانبوده بلكه دئيست روشن ساخته برپاكنندگان كشورش  مايلزهم چنانكه  برگزيدن.

با نيرويي فراطبيعي اينكه ، نه بوده طبيعتدانش و، همراه باشانخداي تا جاييكه اند: بوده ١ها
پس از هاي  خشم ديوانه وار، واتمام حجتطبيعت،  از فراتركنشي و رشكي بدون لگام 

يكتاپرستي است تنها هاي  يي همان استداللبيخداهاي براي  استداللباشد. زندگي، 
بن به گفته كمابيش پوچ  ٢هاميلتون ندرالكساي  پاسخ پرآوازه ست.نبود يك خداناهمساني 
آورد  مي را به ياد رهنگام عبادت پيماني اساسي د ي در دسترس قرارگرفتن درباره ٣فرانكلين

  »م. نه؛ ما هيچ نيازي به كمك بيگانه نداري«كه، 
  

  يادداشت افزون گشته
به گونه شگفت انگيزي كمابيش بريدگي انگشت من بهبود يافت، فرآيندي طبيعي كه 

كرده بود، با ر ري ديدعاخواني چون براي ديدا دار نيدمرد  يك شوخي را به ياد من آورد.
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 دا كني به خدا سوگندتنها براي من جاي پاركي پير يا مسيح اگ«صداي بلندي گفت: 
، چون جاي پاركي پيدا  »عمرم زن و ويسكي را كنار بگذارم ي خورم كه براي مانده مي

  »خيال، من خودم يكي پيدا كردم. بي«گفت: و  آن پيچيد و در نمود،
براي نوشتن سرآغاز براي اين كتاب  مايلزبراي به پايان رساندن، با درخواست آقاي 

كارداني و كاست، دالوري انديشه و  كم يبمنطقي ا ب مايلزخوشحال شدم. ر من بسياخوب، 
 - و سرانجام دلنشين  -قابل باورتر ديدگاهيبه و رسيدن تعصب ديني راه گذاشتن از  روشن
  ما و جهان را نشان داده است.د از خو



 

 

  پيشگفتار
  

پايان نوشته جهان بيخدا را به  ين دستنخستنوشتن كه من  هنگامي از لاس دواكنون 
، با شگفتي فروش آن افزايش 2004از هنگام چاپ كتاب در آوريل  گذرد. مي رساندم،

 جهان يبه تندكام، دات  آمازونر شده د فروخته ييخدايبفرنام در  400ميان  داشته است.
هاي بيخدايي را  قديمي كتاب ترسايانكه  هنگامي شد، حتا ها آن كتاب نيتر پرفروشبيخدا 

شده در جهان انگليسي  ميليون كتاب چاپ 3ميان  در نكردند. وارد در رده بندي فروش
هرآينه، يك  يك درصد، ادامه دارد. رده باال يك دهم از ميانر دبيخدا  زبان، فروش جهان

در آمازون داشته بيخدا  فروشي بيش از جهان )يا نهيزم(در هر  كتابر هر هزا كتاب از
  شوكه نمود. مرا به طور كاملكاميابي تجاري اين كتاب  است.

فروشي اين كتاب  چه بسا برد مي ي گمانكسي را كه با خوش بين پيش از چاپ، من هر
 و -باشد  هاي ويژه داشته هاي با دلبستگي دست به شماري از گروه انگشتان دو بيش از
من اين كتاب را براي پول ننوشتم، بلكه براي  .كردم ريشخند مي -درست هم بود آشكارا

كم ر اطمينان بسيا و گفتگوهاي آن، نوشتم. دلبستگي به جستار خواسته طوالني زندگيم و
نوشته آن به يك  تجاري كتاب چنان بود كه گمان كردم حتا فروش دستمن به سود دهي 

به جاي آن، من كتاب را به طور الكترونيكي  هوده است.بي نيز در خيابان مديسن،بنگاه چاپ 
كه از سوي شمار  هاوس بود كنترل راندم در آن دارايي وز براي اكس لبريس، كه بخشي ا

  كرد، فرستادم. مي پوشيده را چاپهاي  رنامف بيشتر گشت و مي محدودي از مطبوعات
، اكنون براي گسترش سربلندم كه بنگاه چاپ اوديسه من خوشحال و از اين رو

آجري و هاي  فروشيب بازار الكترونيك به كتا ، ازخدايب چشمگير دسترسي به كتاب جهان
دانتون براون، بنگاه اوديسه نيك هاي  ويرايشگر مالكيت سيماني، قدم پيش گذاشته است.

يا  -بايستي ستايش شود پايه ديدگاه شما، مي بر پيدا نمود و آمازونكاه  انبار سوزن مرا در
اكنون آوردن امكان چاپ كتاب از سوي بنگاه اوديسه كه  به وجودبراي  -دشنامش دهيد

  در دست شماست.
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اطمينان به خودم درباره خميره  داشتن كتاب، برخاسته از نبودن فروشنبودن اطمينان به 
چراي  چون و هاي بي بيشتر، من دريافتم كه واقعيت هاي كتاب نبود. پيوستگي استدالل و
هاي  ديدگاههاي  سرشماري مردم پذيرفته شده است. از كوچكي سوي اقليتز ا ييخدايب

خدا باور  اي به گونه امريكايي، نوزده نفر هر بيست نفر از داد پيوسته نشان مي، همگاني
گسترش  را ييخدايبكتابي كه شتاب  فروش پر داشت براي، چشم كردم من گمان دارند.

 كتاب را افزون برآورد غيرمنطقي بازار حالي كه به طور پس در. ، غير واقعي استدهد يم
  كردم، به طور چشمگيري توان نهفته بازار را كم برآورد نمودم. نمي

دهد.  نمي نشان خوبي آن را بي گمان نرود، البته فروش برود يا كتابي به خوبي به خواه
 و وابسته هستند؛ دانشگاهيان پژوهشگران وبه ويژه هنگامي كه به هاي واال  كتاب بسياري از
اي  رنگ شدن آني هيجان رسانه به خاطر پر تنهاها  بيشتر زمان ها نيتر پرفروشاز  شماري

اساس  برما ر اگ افراد نامدار است. ترسناك يا رسواييكاري  بزه ،اي روي موضوع ويژه
هاي  كتابر آشكارا ب ي دين كنندهد تاييهاي  ، كتابآن را بسنجيم فروش كتاب اعتبار شمار

ران ديني بارها خاطرنشان رهب نيست. بارهاين ر د شكيهيچ  شوند. پيروز مي ييخدايب
برتراند بار ك ي باشد. مي كتاب مقدستنها  ها زماني  همه كتاب در نيتر پرفروشاند  كرده
دليل ياوه نبودن  شده فتهكه ديدگاهي به گستردگي پذيرموضوع  اين« داشتر اظها راسل

ها باوركردني است كه باوري  ؛ هرآينه با نگر به ناداني بخش بزرگي از انساننيستآن 
  »باشد تا اينكه منطقي باشد. خردانه بي گسترده شده

مردم پسند، هاي  خردي ديدگاه خردمندانه راسل، بر بي پذيرش پند و جايادآوري ببا 
و  رفتندبيخدا  چاپ نخست جهان ي كه پيشوازاز همه كساندوست دارم بگويم  به هر حال

پيوند به تارنماهاي آزاد  مثبت خود، دادن اطالعات شفاهي وهاي  كساني كه با ديدگاه
اميدوارم اين به روز  .كنم قدرداني مي، انديش مردم پسند، به فروش آن كمك كردند

چاپ آغازين  هاي برجسته كه در نكته ي ازكاميابي شمار با شدن چاپ تر گستردهو  رساني
  نشان دهد.خود را كتاب جا افتاده يا در چاپ نو كتاب كه از نوشته نخستين برخاسته، 



 

 

  ديباچه:

  ؟زيان آور است اين كتابآيا 
  
دوست دارند. به  همه آزادي سخن گفتن را«داشته ر بار وينستون چرچيل اظهاك ي

ري ماباور شر آن ستوده نشود. ولي دهاي  برتري اين كهشود بدون  مي سختي روزي سپري
اگر هركس  و هرچه دلشان خواست بگويند ها آن ، آزادي سخن گفتن يعنياز مردم

  »آورند. ر ميماگفت، آن را هتك حرمت به ش ديگري چيزي باز
اين كتاب  كرد. مردم به چشم كتابي زيان آور به اين كتاب نگاه خواهند بيشتر

بيشتر مردم، باورهايشان باور ترين  ژرف وترين  ، پنهانيموضوع پرداختهبه اصل  راست كي
 ماپيشين به  فرزانگانگفتارهاي  كند. رد مي زندگي پس از مرگ را به خدا، كتاب مقدس و

نبايد سياست و دين  از هرگزخواهيد دوستان خويش را نگه داريد،  مي اگر« دهند مي هشدار
يا  خواهد يمكسي كه بگويد كفشت واكس ز ا ما رنجانيم. مي دوستان را ما »گوييد.بسخن 

از كسي كه بگويد، ارجمندترين باورت دست آخر  پيراهنت چروك است بسيار كمتر
 مادرست بگويد يا نادرست، به سادگي  ماخواه منتقد  شويم. مي است، ناراحت دروغ
براي نگه داشتن باورهاي كنوني خويش، با نيرنگ  بشنويم. به ارهاين ر خواهيم چيزي د نمي

  ، سرگردان شويم.آشنا امناز منطقه  دورخواهيم  نمي كنيم. دليل تراشي مي
 يك مقدس با كتابو ي همراهي درست دانش  درباره ،درونيبه طور  مردم بيشتر

 كامل بابه طور  دانش كتاب مقدس وديني ادعا دارند  رهبران ديگر، دچار دودلي هستند.
 هاي هتنها گاهي، دانسته، براي نشان دادن ناجوري يافت هنگ هستند.ماه ديگريك
 كه در جهان خدا گفته شده، كوششي متمركز انجام »راستي«يشگاهي خويش با آن ماآز
توانايي  آن كه پيامدش پايدار شدن باورهاي ديني در انديشه كودكان، پيش از دهند. مي

 كودكان باشد. مي باشند،درشان را داشته ما و درست باورهاي مينوي پدر موشكافي
در رد  ، چيزييسال بزرگ ي، درزمان گردند. گي خويش ميباورمندان در سراسر زند
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را آن  ما ،روي دهد ايم، تاتي كردن خويش آموخته زمانآن را در  ماكه باورهاي ديني 
در ارزيابي  رخ دهد. ماي ناخواسته براي چيز بدترسيم  و مي ديده »هنگي شناختيمااهن« كي

ي انجام بدون نداي دروني، با هيچ معياري برا افرادچون  را هم كافرانها دار ، دينپاياني
  آورند. مي رماهاي اخالقي به ش كنش

هم چم  »رفتار مسيحي« و »قيرفتار اخال« روند مي كليسا بهمنظم  نفر كهها  نبراي ميليو
كنش «ك ي »يكنش مسيح«با اين تعريف  .به كارگرفته شوند جاي همبه  ندتوان مي بوده و
رو، با اين  بهر باشد. »مسيحير يغ«بايستي  »كنش غيراخالقي«يك  هم چنين .است »اخالقي
تنها  انيحينامسهنگامي كه كه چنين است،  شود مي پديدار دشواري منطقييك ها  تعريف

يهودي،  خواه -شوند مي سنجيده »راستين«با مسيحيت  ديني دارند سانچون باوري ناهم
 ديده -، كمتر اخالقي يا دست كم -همچون تبه كاران  -خدايان ن، هندو يا بيمامسل
ده از سوي خدا آم«و مطلق، به طور راستين مثبت باشد،  ماباورهاي ش زيرا اگر وند.ش مي
 ي شيطانابزار و هنگ نيست، مطلق، به طور راستين منفيماه ماش، پس هركس با »باشد

 انجامد. مي -جهاد و -پيش داوري به تعصب ديني و »يا شهياند«. چنين لعنت شده است
و  تعصب آميز دن اين دستگاه اخالقيسانشنا پيش ازبايستي  دوباره مي ما بنابراين، چه بسا

باورهاي  ني براي كيش ومانويد پاداش آسن ماگ بياخالقي كه  دستگاه -تبعيض آميز
انديشه  -دهد مي ،جهان واقعياخالقي با ديگران در واقعي به جاي رفتار  ،درست ديني

  .كنيم
گناه را بكشد، به پنجاه تا  بي سانتواند صدها ان مي ، به طور نظري، مرديبراي نمونه

ولي  آغاز كند.حتا جنگي را ا را زهرآلود كند ياي  ني منطقهبانك دستبرد بزند، آب آشاميد
 قلب خدا را با« ون شده مااگر در واپسين دم زندگي خويش، از گناهانش پشي همين مرد
 در سوي ديگر، بانويي .گيرد پاداش مي براي ابد شود و برده مي ها مانبه آس »بپذيرد خويش

 با مهرباني به كودكان محروم و وقف كارهاي خيريه ورا  تواند سراسر زندگي خود مي
وي از تاييد وجود  اگرمسيحيت  هاي هآموزر ب بناولي  .يدماجهان كمك ن معلول سراسر
 دبراي هميشه خواه به سياه چال جهنم برده شده و يدماخودداري ن طبيعي نيرويي فرا

  سوخت.
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 كه كسي ديگري را در( افراد باورهاي ديني به فراخور نخست، مسيحيت اخالق را پس
 رتين لوترما تعريف كند. ديگرخواهكردن  خالق را رفتارا آن كهبه جاي  گيرد) نگر نمي

داوري  ها آن شخصيتهاي  پايه ويژگي كه درباره افراد بر آموخت ما ، به١كينگ كوچك
 نكرده داوري ها آنپايه شخصيت  ي افراد بر درباره مسيحيان بنيادگرا بسياري ازولي . كنيم
درباره  ماش هاي هاگر ديدگا كنند. آنان داوري ميي  درباره پايه رنگ باورهاي ديني بر بلكه

 كم توان اعالم را ما، به اين دليل شخصيت شهنگ نباشدماه بنيادگراها هاي هدين با ديدگا
، مسيحير شخصيت غي«گذشته از اين، بنيادگراهاي به راستي باور دارند به خاطر  كنند. مي

غيراخالقي  يها انجام كنشبنيادگراها) براي  سنجش با امكان بيشتري (در ماش »كم توان
 .مسيحيان هستندر تر از غي ن اخالقيماگ بي »راستين«سخن، مسيحيان  به ديگر داريد.
چيني ا ن افريقايي امريكايي يمادود مردمي با اين كهادعا با ، دستاين از ديني هاي  تعصب
 است. آميز اهانت سانيكي  به گونهاخالقي بيشتري دارند،  هاي غير انجام كنش توانايي

 نشانعشق  چون سرچشمه پارسايي و خود را مسيحيان بنيادگراحالي كه  بنابراين، در
 و هاي هبا ديدگا بر ضد افراد غيراخالقي)و آور ( زيان هاي هبه جايش آموز دهند، مي
  .دهند مي آموزش، سانناهم هاي هزمين

، ول وپت روبرتسون نند جري فالماتلويزيون،  درفعال سخنران مالهاي با سياست 
كار جناح راست افراطي هنگام راي  هبسيار محافظ هواداري پشتيباني ورفتار اخالقي را 

بايستي با حقوق  مي ،باشيد »اخالقي«فردي  اين كهبراي  كنند. مي تعريفگيري، 
مثبت باشيد، مخالف كنترل جنگ افزار، هاي  كنيد، مخالف كنش مخالفتگراها  جنس هم

پزشك به خودكشي، مخالف شديد بنيادي، مخالف كمك هاي  سلولهاي  مخالف پژوهش
 يميج كلينتون و كلينتون، هيالري ، به بيلبيزار باشيد ملل متحد زمانسقط جنين، از سا

اين باورهاي  از اگر سرور زن است. خانواده مرد كه در دباور داشته باش دشنام دهد و كارتر
 شخصي، براي من ه طورب سوخت. جهنم خواهيد آتش د دربمقدس منحرف شويد براي ا

راستين الهام شده سياسي درس  هاي هخطاب گونه اينتوان از  مي نهوگچ اين كهكاوش 

                                                 
1. Martin Luther King, Jr. 
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بيزاري  بردباري وا گيرند، ن مي ان فراككه بيشتر كودتنها پيامي  .، دشوار استگرفت اخالق
  است. ديني ديگر هاي هديدگا از مردم با
رييس جمهوري  مانويسم،  ميام  هنارايرا در ها  كه من اين واژه 2006در  زمانهمين  در

كاخ سفيد، يك مجلس سناي محافظه كار، يك ر محافظه كار باورمند به كتاب مقدس د
 داوران ديوان عالي اياالت متحده نه نفر هفت نفر از ، ويندگان محافظه كارمامجلس ن
دادگاه  هنگام زود هاي گزينش نيا براند (افزون  برگزيده شده كار محافظه رييسانبدست 

در اخباري پوششي خود  ان ان يسو  يس يب ان اس ام نيوز، هرآينه، فاكس عالي)، داريم.
راديو امواج هوايي،  .خواهند رفتظه كاري محافسوي به  هستند يا بزودي محافظه كار
ي جناح راست، كه  نواهاي نخراشيده، غيرقابل تحمل، سخنان رياكارانه ،تسلط يكسره زير
فرياد  و براي خاموش كردن گفتگوي نفر روبرو داد ها آنروش  دهد كه مي نشانگروهي را 

 از پرزحمت و رفتاري  بي و خويش را در رداي ديني پنهان كرده، ميهن پرستي است
با وجود اين، همين محافظه كاران، خويش را  تقوي خويش دارند. ي به ارهخودستايي در 

 هاي هديدگامناسبي براي بيان  زمانگاه  كه هيچ آزار مورد صادقانه همچون اقليتي فروتن و
 وها  ، چون به طور خيالي همه چيز را زير كنترل ليبرالدانند مياند،  فروتنانه خويش نيافته

  دانند. مي انيخدايب
بيشتري براي فرستادن برنامه روي آنتن  زمان يچه كسكه  درباره اين ماگذارم ش مي

حالي كه ر د است.بيخدا  پذيرفته كه يكسبه خدا باور دارد، يا  كه يكس دارد، داوري كنيد:
شده،  از باورهاي ديني پر ييها داستانبا  چاپي هر روز هاي سانهر تلويزيون و امواج راديو و

 روشني گو كه به شخص سخنيك  باحتا  ها به معناي واقعي براي دهه ها هساناز ر ريماش
خبري هنگام  هاي سانهر اند. نداشته ييگفتگو چيه، سانباشد براي ديدگاهي ناهمبيخدا 

 طرفي را رها بي رنجاندن شنوندگان خويش هرگونه ادعاي از سانپوشش خبرهاي ديني، تر
 جامعه مسيحيان محافظه كار هيچ گونه بياني به غير از باورها خويش را تحمل كنند. مي
  كند. نمي

همواره با خشم ، فضيلت كودكانكتاب و  كتاب فضيلتبيل بنت، نويسنده محافظه كار 
 .كند مي با وي داشته باشد، برخورد ساننفرت با كسي كه ديدگاهي سياسي يا ديني ناهم و
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كشيدن و فضيلت ر سيگاها  فضيلت همه اين سال بنت پس از بر رخسار چه بسا ترشرويي
  ، ثابت شده است.وگاس الس هاي هرخانماق بزرگ در يباخت ها
زندان براي  زمانشدن  بيشتركه درخواست  ، هنگاميمباغيل راشراديويي،  برنامه نماد

مخدر غيرقانوني براي كشتن دوازده اسب آبي د روز مواخودش هرقاچاقچيان مواد داشت، 
  نمود. مي افريقايي خريداري

محافظه كار سنتي، هركس را با اخالق ميانه رو جنسي كه  هاي هاز خانواد ريللي بيل او
ولي او ريللي (و  زنند. مي زخم زبان باشد، سنگ دالنه سانناهم مسيحيت سنتي با اخالق

از  ييها ضبطتلويزيونش، به طور اخالقي هاي  هبرنامي  د بانوي تهيه كنندهدانن نمي همسرش)
 ناخواسته جنسي نشان هاي شهواني و كه به سوي وي گرايش پرآوازه صداهاي افراد

ي هستند، درباره سكس سه نفره و ويبراتور كنجكاو هستند، و ندهند، خواستار سكس تلف مي
  داشت. مي نگهرا  كنند، مي وي از پشت تلفن استمنا در گوشسرانجام 
چاپ  شكني نماپيكتابي با فرنام  كولتر ، مفسر جناح راست، آنا2003سال  انيدر پا
چون ( ن شكنيماولي پي ي متهم نمود،كار ي انديشمندان ليبرال را به تبه آشكارا همه نمود، و

 رود. مي رماپنداشته شده بودند) خود يك بزه كاري بزرگ به شگناهكار ها  ي ليبرال همه
حق دانستن روشن از ديدگاه اي  ، نمونهيطور كلنفرت كولتر به  از كتاب زهرآگين پر

يك  مادين بپذيريد، ش و استيدر سرا  ها آنهاي  نگرش ما. اگر شاست مسيحيتاخالق 
سياست  در دين و ماش اگر .رفت بهشت خواهيد به نماگ بي هستيد و پرست امريكايي ميهن

  سرانجام به جهنم خواهيد رفت. خواه ميهن و ماهنگ نباشيد شماه ها با آن
يك  »نيستداخل آدم «و  »گوي شيطاننخس«چند برچسب  كليطور من خودم به 

از  مرد ميان سالي رقت انگيز، شرمسار«چيزي كه دوستش دارم  و »پوك كله«يك  »احمق«
 ام. داشته »نوجواني در آغازنده حسي و هوشي مافرو كاري دراز مدت در زندگي، و بي

نخستين كتابش  اووه، يك بار منتقد من نوشت، نمونه روابط عمومي متضاد با ديل كارنگي
را بيگانه كنيم نام مردم  داده و از دستبايستي چگونه دوستان خود را  مي خداييي بي درباره

و  - چون بيشتر منتقدان من يورش به شخص  ي درست گفته باشد،وچه بسا  داشته باشد.
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هاي منطقي  هاشتبا ن واقعيت ونشان دادرا به جاي  -ندارم  ياخالق درست اين كهپندار 
  .گيرند مي من بكار هاي هنوشت

را چاپ نمود، در آن نشان  ينگر سنج) نتايج 2003آگوست  15(در  نيويورك تايمز
 »دانند. مي خدا را لزوم اخالقي بودن باور به درصد امريكايي 58تا  40كه از «داده شده بود 

 ينگر سنجاين  سازگار هستند. ها ها با ديدگاه امريكايي اروپائي درصد 13آن، تنها  برابر در
درصد) به زاده شدن  28سه برابر بيشتر از فرگشت (ها  امريكايي«هم چنين آشكار ساخت 

  »درصد) باور دارند. 83باكره ( ياز مادرمسيح 
را، به سوي پرسش مناسب بيخدا  به طور طبيعي مرا، يك ها، بنابراين با نگرش به اين

جري فال ول، پت  نندماكوشم رهرواني  ي است؟ آيا من ميساناين كتاب براي چه ك برد:
 آيا كتاب ، بيل او ريللي و آنا كولتر را دگرگون سازم؟مباغيل راشربرتسون، بيل بنت، 

نه، اين  يو توانا سازد؟يش دادن در رادماجناح راست را به نخدايان خارج از بي كوشد مي
بزرگان اخالق از  خود راي كه سانك توان ج كتاب نيست. حتا، در ديدگاه من، نميماآ
و ها  چشم ،ها گوش ، دگرگون ساخت.دانند مي »راستين«وابسته به ديني خود را چون نسته دا

 ها آنتواند فرقي براي  نمي از دانش و منطق،ي ا هيچ اندازه براي ابد بسته است. ها آنانديشه 
كسي با آنان  اگر و باشد، مي پندارند، خدا هوادار آنان مي در قلب خويش ها آن داشته باشد.

  سازگار نباشد شيطاني است.
 ينگر سنج بر طبقهايي، كه  امريكايي درصد از 40براي  كتاب نيا، به جاي آن
 بد) پيدا و مردمافراد خوب ( -ها دين بي و -ها  در همه دين باور دارند، نيويورك تايمز

ي سانك در واقع-كه از يادگيري  يشانياند روشناين كتاب براي  شوند، نوشته شده است. مي
ميان ها  يسانناهم وهاي  بسياري از درگيري درباره -شيفته يادگيري هستند و آرزومندكه 

  .باشد ، ميترسند نمي كتاب مقدس مسيحيان،
؛ ولي چاپ شده استدين  دانش وي  هايي كه پيش از اين درباره بسياري از كتاب

درباره  نادرستي ها مانگ بسياري از و به روشي نوشته شده كه كسي را نرنجاند ها آنبيشتر 
اين راهي براي  با يكديگر هستند.هنگي كامل ماصلح و ه كتاب مقدس درو دانش  اين كه

تهاجمي و ويژه، همه را هاي  ر بسياري از يك كتاب است؛ با نگفتن سخنمافروش ش
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با پرهيز از  گيرند: برنده شدن راي مردم مي بكار سياستمداران نيز رااين  خشنود سازيم.
اصطالح استدالل به  راست كيكه  پژوهشي خالص يها كتاب حتا گفتن چيزهاي خشن.
، را نقد نمودهآفرينش تنها كتاب پيدايش  كنند، سرانجام بزدالنه مي دانش آفرينش را رد

يك سراب  -ها از دين كيهر -براي نشان دادن دين همچون يك كل اين كهبدون 
  غيردانشيك است.

 نتوانيد در كه ياطالعاتكتاب  اين در د.دارن پرهيزجستارهاي سخت،  از كتاب نياولي 
، اين اطالعات پراكنده است، ولي در كتابخانه محلي محلي پيدا كنيد، نيست. كتابخانه

 كه بيشتر براي تضمين اينكافي  كردن رابيستنها براي  ، پنهان شده، وايند، پوشيدهخوش
ن است كه دين ماتضاد نداشته و ه خوانند مي كهان باشند كه چيزي را خوانندگاني قدرد

روشني  و با كنار هم گذاشته مااين كتاب همه قطعات را براي ش گويد. مسيحي خودشان مي
 ماكنند كه چرا  مي دانش و منطق با هم روشني  گويد چرا، در ديدگاه من، همه مي به دقت
  كنيم. مي بدون خدا زندگي يدر جهان

اعتبار  بااعضاي  در ساخت ) چاپ شد آشكار1998 يجوال 23( چريدر نپژوهشي 
) يدر هر صورتبه خداي شخصي ( پيشتازدرصد از دانشمندان  7آكادمي ملي دانش، تنها 

 باور دارند. »طراحي هوشمند«يا  »دانش آفرينش«كمتري به نظريه  رماو ش باور دارند
كه باور اين به مردم عامه  خبري و هاي سانهرو فريب دادن رر هه ، بكاميابي دين نيتر بزرگ

وجود نقش خدا در طبيعت حال رشد ميان دانشمندان در مورد  در كشمكشي سراسري و
هيچ كشمكش دانشيك درباره اين گزاره  گونه كه خواهيم ديد، نماه .باشد ، ميدارد

  است. يو اجتماعسياسي  يطور كل. كشمكش به ساختگي وجود ندارد
كتاب  كه مردمي بسياري از هستند.بسنده  به خود مستقل و كتاب نياهاي  بخش بيشتر

 به طور اگر كنند كمي احساس گناه مي-حساسي نيز هستند گروه بسيار و -خوان هستند
 پس واين خوانيد از  مي را هنگامي كه اين كتاب بروند. از بخشي به بخش ديگر نمانابسا

نخست آن  بود، پس تر نيدلنش مااگر بخشي براي ش بينيد. نمي زياني ها، در بخش پيش رفتن
 من پيشنهاد ،بخشي را براي خواندن برگزيديد ماي كه شزمانولي  .بخوانيدبود،  هر جارا 
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 انديشه و ي ازمنطقپيشرفت يك  ها آن شتريدر بكنم آن را از آغاز بخوانيد چون  مي
  آن در سراسر يك بخش است. گسترش

، در گفتگويي عاميانه پاسخ بامزه هست، پرسش و »بيخداگفتگو با يك «، 1بخش 
واقع برگردان سه  اين بخش در شود. بيخدايي نشان داده مي هاي هچهري  بيش همهماك

، گفتگوهاي پخش شده بودند، من از اين رو حذف زوائد بوده است. با جداگانهگفتگوي 
كوتاه هاي  خدايي داراي پاسخ بي هاي هچهر ي همه ام. سرراستي داده كوتاه وهاي  پاسخ

  هست، وجود دارد. 1در بخش  آن كهبيش از  گفتگوي پرمغزيكتاب  ندهمابنابراين  نيستند.
ترين  پيچيده جستار به دليل سرشت »طبيعي يا فراطبيعي؟ جهان: خاستگاه«، 2بخش 

كه مطمئن  -اين بخش پيگيري كنيدر بتوانيد جستار را د شما اگر. بخش اين كتاب است
پس هاي  لذت بردن از بخش و براي سود بهر حال، است سانبقيه كتاب آ -توانيد مي هستم

  است. و آشكاركه بايد سرراست، دلنشين  خوانده شود 2از آن، نيازي نيست بخش 
 مورتيمر .داده باشم در نوشتن كوتاهيخواهم نگرهاي  ، ميميآغاز كن كه نياز اپيش 

 نوشتن«چنين گفته است  پيشهاي  ، كه سالبريتانيكا جامعفرهنگ در پيشين  سردبير ر،لآد
 ».تار باشد اين كهبايد عالي باشد بدون  مي باشد، ناپسند اين كهبايستي روشن باشد بدون  مي

. را دريافت داشتماي  خوانندهم كه پاسخ اي چاپ نمود زوهمن ج ،1970ي  در ميانه دهه
آدلر رخالف دستور مورتيمر ب«د ، نوشته بوآدلرمدعي با آشنا بودن با دستور نوشته خوب 

تار بود  روشن باشد و اين كهبدون  ناپسند بود مايلز، نوشته شما، آقاي پيشنهاد كرده كه
منتقد من داوري درستي  اين كه شرمسارم براي پذيرشمن » عالي باشد. اين كهبدون 
 - ها عامل ديگر از باالتر- نوشتنروشن آن هنگام، دريافتم  از داشت.من مقاله بد ي  درباره
، به عنوان خواننده، ماولي ش با نگر من هم داستان نباشيد،ما چه بسا ش است. چشمگير بسيار

  باشيد. سردرگم بارهاين  نبايد در
رسيد. جفرسون در ما رسون بدست جف سماسوي تو يگري ازارزش د بسيار پر پند

كوتاه  براي زمانخواهم، ولي  مي نامه پوزشطوالني بودن  از«به جان آدامز نوشته، اي  نامه
را  ها واژهر ماش نيتر كماين است يك نويسنده استاد  نگر جفرسون »ندارم. رانمودن آن 

خودم را  هاي هانديشاي  واژه 12گزاره  من بتوانم با اگر گيرد. مي بكاربراي فرستادن پيامش 
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 بيخداگفتگو با يك 

  
  

  
براي افراد، يا خداي  آن جهانيجهنم، زندگي  بهشت وي  براي آموزه دليلي نيتر كمهرگز من «

  »ام. شخصي از سوي دانش نديده
  .ييايكلمبمجله يك )، در 1847-1931(ن س اديسوماتو -

  
  

  »به خدا باور ندارم، به هيچ رو خودمبه سادگي با خرد «
  خنده دارهاي  يشمابازيگر نو )، بازيگر 1889-1977(ن چارلي چاپلي -

  
  

باور  به كليكه به آن ام  نگفته يك هستياز ي م، هرگز رازهاي هنه در زندگي خصوصي نه در نوشت«
  »باشم.نداشته 

  به چارلز سينگر) در نامه 1856-1939زيگموند فرويد (-
  
  
  

اين به چه چمي  يبه درست. ناميد مي »بيخدا«آشكارا خويش را يك  ماش :پرسشگر
  است؟
  
ي  واژه يد.مان ميكسي هست كه پنداره خدا را رد  بيخداي، يك كل طوره يلز: بما
 براي. شده استگرفته  ،خدايانا ي چم خدابه  iheosي يوناني  از واژه "atheist" بيخدا
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 theosبه  a يهنگامي كه پيشوند منف د.شو ميگفته  »بررسي خدا«به  ي الهيات واژهنمونه 
 نندماه »خدا بدون« يعني يبه سادگ است و بيخدا بدست آمده، واژه شود افزون مي

  دهد. كه زادآوري بدون عمل جنسي معني مي، ١جنسي زادآوري غير
  

به زندگي ا مبيشتري نيست؟ شهاي بسيار  به چم »بيخدا«ي  : ولي آيا واژهپرسشگر
  پس از مرگ باور نداريد؟ داريد؟

  
 وگوييد  مي كامل درستر به طو مان من شمابه گ هم چنين نه، باور ندارم. يلز:ما
 عادي به طورفراطبيعي كه  هاي هپديد و ي وجودها نمودن همه حتا رد تواند مي بيخدا واژه
براي نمونه، به بهشت، جهنم، شيطان، فرشته،  تر شود. پيوند دارد، گستردهپندار خدا  با

 ندانسته تعريف درستي بارك ي ،٢يناسقف فالتون ش ندارد. باور ، معادالقدس روحمعجزه، 
  »د.كن ميكردني را تاييد ننحس چيز سي كه هيچ ك«، بدست داده است بيخدااز 

  
سگ مردن يك تكليف نند ما مامردن شتكليف بميريد،  ماپس هنگامي ش :پرسشگر

  است؟
  
جالبي از موضوع است؛ ولي بله، اين چيزي و اين به سختي توصيف دلنشين  يلز:ما

  است كه من باور دارم.
  

  چيست؟ ٣ندانم گرا و بيخداي ميان سانناهم: پرسشگر
  
، ولي در پاسخ سوايي دارند سراسر ييها خاستگاه گرا ندانم و بيخدا هاي هواژ يلز:ما

در  ، است.بيخدااز  تر شدهته پذيرفگرا  عي ندانممالحاظ اجتز ا واقعي بسيار نزديك هستند.
                                                 
1. Asexual reproduction 
2. Bishop Fulton Sheen 
3. Agnostic 
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يي بيخدا، نگر من دارند، در يكديگر همپوشاني با به گستردگي فلسفيدو مكتب كه  حالي
موقعيت معني بدهد،  سانتواند صدها چيز ناهم كه در اكنون ميگرا  سنجش با ندانمر د

  ، دارد.يتر سختچارچوب  ويژه و
  

 سازد يمآشكار  كه هاي همگاني سنجير با نگما هستم شمن مطمئن  :پرسشگر
 به غير مه. آيا ه، آشنا هستيدبه خدا باور دارندها  از امريكايي درصد 96تا  94از  پيوسته

  د؟نكن اشتباه مي ماش
  
ميليون نفر جمعيت داشته  280بيش ماك متحده اياالتكنوني  جمعيتاگر  نه، يلز:ما
تنها در اياالت  بيخداميليون  14تنها هستند،  بيخدادرصد  5اگر بگذاريد بگويم،  ، وباشد

 ما از يبسيارشمار دوست داشته باشيد يا نداشته باشيد،  رو،ر . بهكنند يمزندگي متحده 
آخوندها،  سنجش با يان دربيخدا بيشتربهر حال  .كنند يمدر اين جا زندگي يان بيخدا

ورد آيان كم بربيخدار مارو، ش اينز ا دارند. درباره باورهايشانگفتگو  بهكمي  گرايش
كنون مالقات  تا ها آنيي هستم كه بيخداگويند تنها  مي هنگامي كه مردم به من د.شو مي
 .اند دهديدار كر بيخداصدها با  ها آن-، البته سخن پوچي است ترسم. ، كمي مياند دهكر

  ره درآيند.مابه ش تا گويند، سخن مي حتايان بيخداكمي از  رماولي ش
  

خودشان اشاره هاي  ديدگاهيان از بيخدابودن  به شرمسار نگرش: آيا اين پرسشگر
  دارد؟

  
دوستانت را  يخواه يم اگر«گويد  قديمي هست كه مياي  نه، به هيچ رو. گفته يلز:ما

فلسفي  دانند موقعيت يان ميبيخدا »دين سخن نگو. از سياست وهرگز از دست ندهي، 
دانسته  اين كهيان دليلي براي بيخدابيشتر  شود. سوي مردم بسياري بد فهميده مي از آنان

 ،بهره كنند عي بيماحقوق اجتز ا ناخواستهخويش را و  بيزار سازند خويشرا از دوستان 
هاي  متعصب، سخن گفتن واهمه دارند، بيشتر بهز يان ابيخدا ري ازمااگر ش بينند. نمي
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دشان بيخدايي خواز بودن  شرمسار پيوند داشته و كاري بههستند،  ها آن دشمنكه  ديني
  ندارد.
  

توانيد بگوييد  چگونه مي سراسر جهان ه اين همه شگفتي درنگاه كردن با : بپرسشگر
قلب خود ر تنها احمق د«گويد،  كتاب مقدس مي كه يتا جايخدايي نيست؟ شايد 

  »‘ ت.خدا نيس’گويد مي
  
براي  يري ديگ همواره آيه من بخواند كتاب مقدس برايز اي ا آيهيلز: هرگاه كسي ما

آتش  به راهيد چشم با مي 'تو احمقي 'كسي بگويد  ولي هر« 5:22 ١، متاكنم تالوت مي او
  »جهنم باشد.

  
كتاب مقدس را  بيخدايك  ،ماش چه فكري خواهند نمود اگر ترسايانو : پرسشگر

  بخوانيد؟
  
چيزي  يان، هيچبيخداديگر  برند، من و مي نماگ ترسايان ده نيستند.ماآ ها آنيلز: ما

 ها آندهيد،  مي چنين پاسخي ماكه ش هنگامي دانيم. تاريخ آن نميو درباره كتاب مقدس 
بانويي در  بودم و 1970پاياني دهه هاي  در يك گفتگو در سالشوند. من  شگفت زده مي

خدا  ’گويد خود مي احمق در دل تنها« آيه را بازگو نمود خاست وا ميان شنوندگان به پ
  احمق ناميدنبراي  جاويدانتهديد به لعنت كه را  5:22آيه متي هنگامي كه من  »‘ ت.نيس

ديگري نموده است، تالوت كردم، وي 
كتاب  دتوان حتا شيطان نيز مي«پاسخ داد 

من فكر كنم تو و مقدس را قرائت كند 
واقعيت اين است كه » شيطان هستي.

تاب « واره  ون ھ قدس را،  تاب  ید،  وا ت 
ت. ی ا دا دن  ک  ای  ندی    »رو

  

                                                 
1. Matthew 
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كتاببارهبيشتر ترسايان كمابيش در
  سر بلندي آن را  بايكشنبه ر مقدس كه ه

  )1920-1992آسيموف ( زاكيآ
  دانشمندو نويسنده 

يش ماآزتوانم  مي مطمئن هستمو  . من خوشحالدانند ينم چندان برند يمبه كليسا 
چه بسا و  رود مي سي كه منظم به كليساك هر اطالعات درباره كتاب مقدس بااستاندارد 

  دلخواهانه بامداد يكشنبه آينده از روي نيمكت كليسا گلچين شود، بدهم.
  

: ولي بگذاريد به پرسش بنياديپرسشگر
  چرا به خدا باور نداريد؟خودم برگردم، 

  
، وكيل مدافع پرآوازه، ١مايلز: كلرنس درو

به مامان ن ندارم، چو به خدا باور«بار گفته، ك ي
تا كمابيش ده سال پيش،  »باور ندارم. ٢غاز

ديدگاه من چنين بود، براي اين كه كسي 
  را بدست آورد، »رسمي«شايستگي بيخدا بودن 

ودم، باور « ی  دن  رم  ود ا ح  و م 
ش  ا ت  ا دم   ون  ی  ت؛ و ه ا دا

ت با  ر ا د  م.   آندار و   »رو   رو 

  
  

 )1769-1821ناپلئون بناپارت (-

  
 پذيرش وجود خدا رد وهاي  با بسياري از استدالل خويش را بسيار شور يستي بابا مي

  . آشنا سازد
ها با جزئيات  فداي بررسي دقيق اين استداللواقع، من خودم سه كتاب كامل را ر د
ن به خدا ماگ ،آن واال باور دارم جايگاه فلسفي قابل پذيرش اكنون ام. كاملي نموده بسيار

 ترسايان اندازد. مي دور ،درو كنايه زده است ن كهاچن ،داري خنده اآشكار را چون جستار
، گرفتند ، ناديدهشديدهاي  تخيل از برخاستهني مادرنگ خدايان يوناني را همچون گ بي

آوريد  به ياد به خدايان يوناني است. ترسايانن ديدگاهي ماخدا ه پس ديدگاه من به
د نابو«كشيدند،  مي فريادكردند،  را به قفس شيرها پرتاب مي ترسايانها،  هنگامي كه رومي

                                                 
1. Clarence Darrow 
2. Mother Goose                 مجموعه اشعار کودکانه ؛ 
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ولي براي پاسخ  بودند.ها را نپذيرفته  محلي رومي خدايان ترسايانچون  »يانبيخداباد اين 
از  را بيشتر هستم، چون گواه ديگري بودن خدا بيخدا، من ماراست به پرسش شر س

بدان  -هيچ گونه گواهي براي بودن خدا  كند. رومي پشتيباني نمي خدايان يوناني يا وجود
  وجود ندارد. -گفته شده ها دين گونه كه در

  
  خدا نيست؟ييد ماانيد اثبات نتو مي: ولي آيا پرسشگر

  
آدم و حوا يا توفان  ١پيدايشكتاب از  يبيش اثبات داستان بودن مواردماك يلز:ما

با پندار  سانثابت شود، زيرا ناهمها  بودن اين دروغاست  سانآ است. سانجهانگير نوح، آ
دانش  يش هست.ماقابل آزدانشيك به طور  ،آفرينش يا سيل نوح جستارهايخدا، 

 نماگ بي، دانش بارهاين ر د تاريخ زمين شناسي را وارسي كند. و سانان خاستگاهاند تو مي
گواه مطلقي  اين كهاست. من گرايش به  ٢افسانه بافيد كه كتاب آفرينش آخر كن مياثبات 

 »سخن خدا نيست«كنم كه كتاب مقدس  ندارم، من ادعا مي ،كنم براي نبودن خدا ارائه مي
  دروغ است.چون دانش نشان داده بسياري از آن 

 به خدا در سنجش با خدايان رومي يا يوناني وجود ندارد. دليلي براي باور هم،ز با
باور دارم؟  به زئوسنه. آيا  كنم زئوس وجود ندارد؟ مطلق ثابت توانم به طور من ميا آي
 كه كسيافتد: يعني  مثبت مي جايگاه در گويد بار اثبات . يادآوري كنم قانون منطق مينه
 - وگرنه  كنند. كنند يا اثبات چيزي را رد نيستند يان ناچاربيخدا هست. ييخداگويد  مي
ني درست ماهمه موجودات بدون هيچ گي  بارهكه در يدبگويرا  يباور ماش اين كه مگر
يلي در مايد فيل صورتي رنگ يك شو مي تاب دار خويش ناچار »منطق«با  ماش -باشد

چنين كه نبودن ايم  هنوز پلوتون را كاوش نكرده ماكنيد، چون، اكنون  را باوركره پلوتون 
خدايان پلوتون يا  يلي درمال يك تر از في كمي منطقي پندار خدا تنها را نشان دهيم.فيلي 

                                                 
1. Genesis                                          ھای تورات  از کتاب  
2. Mythology  
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با تكرار والدين و تبليغات  را براي پذيرفتن خدا ماچون مغز  رسد به نگر مييوناني 
  شده است.عي شستشو مااجت

  
  از مردم به خدا باور دارند؟: ولي چرا بسياري پرسشگر

  
به خدا باور  اند هگرفت ياد اند دهبچه بو ها آنهنگامي كه  اين كهدوباره، به دليل  يلز:ما

بايد  ما شناسند به خدا باور دارد. مي كسي را نيز بيش هرماك اين كهبراي  و داشته باشند
 آيد. نمي نوزادي با باورهاي ديني به دنيا چيهآيند.  به دنيا مي بيخداي كودكان  بپذيريم همه

ل ما اش يزندگ سراسراو در  بدهيد و ماساله نشده به  5بچه را تا « ،اند هگفت مي ١عيسويون
، دين بيش بدون استثناما، كساندين يك ان«همين گونه برتراند راسل گفته  به »ست.ما

تا آن  -واقعي كلمه هيچ كودكيو به معناي -ساالن گ ر كمي از بزرماش »جامعه او است.
سراسر  چون سخنانيجامعه را بتواند ديدگاه چيره اكثريت  تااندازه خرد مستقل دارد 

من باور دارم دمكراسي بهترين گونه كشورداري بوده كه تا كنون  نماگ بي يد.ماياوه، رد ن
 هايابزاربا يا حقيقت ، راستي حتا دانش جستارهاي دين يا فلسفه و ، ولي دردرست شده

  د.شو ميدموكراسي تشخيص داده ن
  

  خدايي بوده باشد؟ اين كهشده باشد، بدون  خلقتواند  : چگونه جهان ميپرسشگر
  

واژهيپروايبيريكارگ: بهلزيما
 نيا -ديرا كنار بگذار» شده دهيآفر«

استدالل به نام استدالل جهان  رهيزنج
. شود يشناخته م ناسيآكو يشناس

 13كه در قرن  ناسيتوماس آكو
گفت هر  نمود، يم يزندگ يالديم

واه  ی« ی    گا A م  ه با دا باور دا م   وا
ود ودن یک و ای  یک  ت واال   دا ق    .»و خا

  

  و كارگردان ر جودي فوستر ، بازيگ -
  كالگوري سان در گفتگو با

                                                 
1. The Jesuits 
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 )1997جوالي  10( به علت دارد.ازيبودن، نيبرا يزيچ

  
  

   
 علتبه سرانجام  ما ،به عقب برگرديم ها لتع زنجيره در زمان و باور داشت اگر ما ناسيآكو
چيزي به غير خود  »١علت نخست«آكويناس استدالل نمود، اين  .جهان خواهيم رسيد خود
 اند باشد.تو ميخدا ن

 دهد. مي را نشانتك كاره  ياستدالل علت نخست، استدالل اين به اصطالحبهر رو، 
 »چيزي نياز به علتي براي توجيه دليل وجود داشتن خودش داردر ه«اگر  اين كهبراي 
؟ است چه چيزي خدا را خلق كرده روبرو شويم،با اين پرسش  بي برو و برگردد ماپس 

براي وجود ندارد، پس مقدمه  بنابراين نيازي به توضيح علت وبوده،  اگر خدا هميشه
داراي اشتباه است :  -كه هر چيزي نياز به علت دارد -از استدالل جهان شناسي  ٢نخست

اگر هر چيزي به غير از خدا نياز به علت دارد، پس  دارد.چيزي وجود دارد كه علت ن
 و به طوربوده  ٤يعني، ناسازگار[ شود مي ٣، استداللي تك كاره»علت نخست«استدالل 

  چنين ناروا است.اين  ناروايي بكار گرفته شده] و
 ماپس  -بدين رو نيازمند دليل وجودي نيست و- ن كنيم خدا هميشه بودهماگ مااگر 

و نياز به  اند دهاز آن ساخته شده، هميشه بو ماانرژي كه جهان  -ده مان كنيم ماانيم گتو مي
، گراها ندانم يان وبيخداري از ماشي  مردم، دربرگيرندهز . بسياري اعلت وجودي ندارند

ده انرژي از هيچ [بدون وجود ماشدن ر ، همچون انفجار پديداينادرستبا بيگ بنگ را 
اين باور پديدار شدن چيزي  .كنند تفسير مي گسترش كنوني، جهان و پيش از آغاز] چيزي

 پار انرژي را زي ده ومااز هيچ چيز، نه تنها نادرست است بلكه آشكارا قانون بقاي 
  گذارد. مي

                                                 
1. First Cause           ه نظر می رسدعلت العلل نيز ناميده شده که آشناتر ب ؛  
2. original premise 
3. ad hoc 
4. inconsistent 
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فني  پيچيده و جستار .ام پرسش نوشتههمين به تازگي من مقاله دانشيك درباره اين 
 منطق از نگر »علت نخست«استدالل كوتاه كنم،  گونهن آن را اي دهيد است. ولي اجازه

وجود  تواند نشان دهد نمياست، همچنين  ورشكسته نگر دانش از و ١به مطلوب مصادره
ن مابه ه ، زئوس يا اهللاسخن ديگر ! بهشود استدالل ثابت اينكدام خدا بنا است با 

 هاي هيافت نيا برافزون  استدالل را دارند.يا مسيح ادعاي ثابت شدن با اين  ٢يهوه ي اندازه
 انجام شده بدست استفان هاوكينز وهاي  ، همچنين پژوهشنوين در تئوري كوانتوم

در  ٣خأل ساننوانرژي در نتيجه تنها  خود يخودبه  دهماسازد كه  روشن مي همكارانش،
را براي  11و  2هاي  شود. [بخش مي پديدار شدن را داشته ور توان پديدا ،فضاي تهي

   .]ديبه بنشرح كلي بيشتر 
  

  دهيد؟ مي بودن طبيعت را توضيح به سامان : پس چگونه زيبائي وپرسشگر
  
ولي ساليانه طبيعت با بالياي  زيبايي در طبيعت وجود دارد.و از نظم اي  يلز: درجهما

سوزي،  برق، آتشو د رعدريايي، گردبادها، سيل،  يها نالرزه، توف نند: زمينماطبيعي 
قرباني  گناه را بي يبه درست ،كودكو زن، مرد ها  ميليونها  ريماگيري بي همه خشكسالي، و

ر نمود و ماكه رخ داده بسياري را بي نظمي طبيعي است بي . سرطان، بيشتر يكدكن مي
دانيد درختان  مي آيا برد. مي ميانز نابهنگام ا گياهان را ري از جانوران وماش بي هاي هگون
هدفمند  و زيباكه طبيعت گاه گاهي  حالير شوند؟ پس د سرطان مير چنين دچا هم نيز

كه به طور  ينوزاد در برابر هر آشوب زده است. بدسگال و ها زماناست، تازه بيشتر 
پير  سانآيد، در ته راهرو بخش سرطان، ان مي ايبه دن ييماماشگفت انگيزي در بخش 

  دهد. مي به سختي جانتنهايي است كه دارد 
چشم ها  و از ناكامي شمردند راها  كاميابي«يا -استاد گلچين كردن نگرها  ترسايان

 ديدند، آن را به سامان دلنشين و ي راچيز جهان هر در ترسايان .هستند »ندكردپوشي 
                                                 
1. Begs the question 
2. Jehovah 
3. Vacuum fluctuation energy 
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ني مانابسا ياريخت  بي طبيعت چيزر داگر ولي  گيرند. مي بودن خدابراي  يگواه چون
هر برآيند بنابراين،  گيرند. خدا بكار نمي بر نبود يچون فرنود آن را هم هرگز يافتند
  شد.با مي، بدون معني برگزيده شدههاي  پايه اين گونه بررسي بر الهياتي

طبيعت  بخش از آن اي براي كننده قانع ي يهماهاي پر روشنگرياين، دانش  افزون بر
چيز  .را ببينيد] 5[بخش  ، دارددهد مي نشان را سانبدن ان نندمادهي راستيني زمانكه سا

بيهوده  رافرگشت  ،مومنان نيست. ١بيولوژيك فرگشت پذيرفتن دريافت يا دردشواري 
كم  معني و بي تنها از ميان كاريكاتوري آن راي  اطالعات خويش درباره چون بينند مي

براي  .اند دهبدست آوربد ارائه شده، ، مالهاسوي از كه ، پاي منبرهاي فرسوده ،خردانه
از  ساندهد ان مي ياد دارند تئوري فرگشتر هنوز باودر واقع] [ ترساياننمونه بيشتر 

  .است آمده به وجودها  ميمون
  

  دهد؟ مي كه دين به مردم آرامشيد كن مين نما: آيا گپرسشگر
  
واپسي كاري و دل گناه ي حس بد يهما دين، بيشترولي  دهد. گاهي آرامش مي يلز: گاهما
 ماي كارهاي ش كه پيوسته همه خويش داريدر يك فضول چشم چران باالي س ماش است.

در  »گناهي«خدا ر اگ كند. را بررسي مي ماخصوصي ش هاي هي انديش همه كرده و شامات را
 ،جاويدآتشين براي  شكنجه گاهي با سوختن در را ماگاه ش ببيند، آن مازندگي ش

  .دهد يم آرامشبه سختي به انسان چنين باوري  .دسانتر مي
چون گواهي براي  دلواپسي خويش را به اشتباه گناه خود و مومنان، نيا ربافزون 

 كنند، باوراين احساسات  باگيرند خدا را  ياد مي به آهستگي ها آن نند.بي بودن خدا مي
ه انگيزه توبه بدادن راي كه كوششي ب »كند با گناهانشان محكوم ميا ر ها آن« القدس روح
گوييد، با باورهايش  مي ما، آن جور كه ش، هنگامي كه رهرو دينبه همين گونه ست.ها آن

در دوست داشتني ماا ب پندارد روزي وي مي كه نند هنگاميما- يدمان احساس آرامش مي
آوردن آرامش  - پس وي احساسات دروني خويش را چون  -شدخواهد  روبرواش  مرده

                                                 
1.  Biological evolution 
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از  چشم پوشي به عنوان پيامد باورهاي ديني خودش،پس . ١بيند مي -القدس روحاز سوي 
ن احساسات را هم چون گواه ، همواره اييا سراسيمه شود آرامش يابد ، خواه فرداين كه
كتابي به  در »٢هيپنوتيزم الهي«شناسي را ن ي روا من اين زمينه بيند. مي القدس روحواقعي 

  ام. ناميده ام، چاپ كرده 1970همين نام كه در دهه 
  

  دهد؟ مي چه معنايي به خدا يا معاد باور نداريد، پس زندگي ماش اگر :پرسشگر
  
 از .، درست نيستبراي زندگي سخن بگويم يك معنا تنها از اگر ن منماگ به يلز:ما

پندارم  مي ولي ج زندگي هستند.ماتنها آ ، به نگربقا مثل و ديدگاه بيولوژيكي ناب، توليد
تنها پاسخ راستين به پرسش معناي زندگي از  باشد. تر ژرفپي پاسخي  در ماپرسش ش

چيزي كه براي من بسيار  از زندگي خواهد رسيد. سانمعناي ناهم 500به  ساننفر ان 500
همين  كم ارزش باشد.ي  يك خواسته ماو خشنود كننده است چه بسا براي ش معنادار

ه بهر رو، ب مرا درآورد. اشكبسيار ارجمند است شايد  ماگونه، چيزي كه براي زندگي ش
ميان ر خانوادگي دهاي  چنين خودم، بستگي ، همد گفت، بيشتر مردمشو ميكلي،  طور

من همراه  ديدگاهكه با ي ي ديگرسانك ولي من به نگر پرمعناي زندگي است.نمودهاي 
 مسابقه اتومبيل راني معنا بيشتر هاي باشكوه تراشيده شده يا كه تنديس دارند باور و نبوده
پندارد همه  مي چوندر زندگي، يگانه معناي يافتن براي  جستجوي گذارم. ، ارج ميدارد

ديگران  فردي با ، هردر جهان واقعي دارند، نادرست است.ي سانيكهاي  ارزش ها سانان
  بودن دارد. ساناست و حق درستي براي ناهم سانناهم

  
منفي است، ر اي سراس يي فلسفهبيخداگويد  اتهام كه مي نيبه اچگونه : پرسشگر

 آيا جنگيد. دانيم براي چه مي جنگيد ولي نمي با چه مي مادانيم ش مي مادهيد؟  مي پاسخ
  پيشنهاد كنيد؟جايگزيني آن كه يش ديگري را خراب كنيد بدون مايد نكن ميتنها كوشش 

                                                 
-حالت سبکی روحی پس از روضه خوانی و گريه بر امامی را نيز بايد با ھمين ديدگاه بررسی نمود.  1  
2. Holy Hypnosis 



 
 
 

  بيخداجهان 
 

 

٣٠

  
چنين كه ام  نگر گرفتهر بسيار مثبت د ي فلسفهيي را چون بيخدانه من هميشه يلز: ما

  ندارد را از ميان وجوده ك يخداين ساختد خشنو يناچار ،نبار بسيار سنگي فلسفه اي
   

نيانسان ، باالتركيگونه نيبرده و بد
ها و  آماج دنيبرگز يرا برا يآزاد

 يمورد خشنود يزندگ يها خواسته
 چيه ييخداي. بآورد يرا بدست م شيخو
ندارد. شما درست  يخشك يمذهب نييآ
 نيدلنش اريرو بس نيبه هم ي. ولدييگو يم

است و  يهم چم با آزاد ييخداياست. ب
مثبت و  اريدگاه من بسياز د شهياند يآزاد
  است. دهيپسند

ه ما « ای ا زی  ن باور دارم  ن.  م، ھ دا  ن 
ی ه  ت بل م،  م و   از  دا دی   باید  ی

م. جام د دی ا ای ی ی آید  مان    »د
  

) بازيگر در  1909 -2003كاترين هپبرون  (
  ها خانم

 )1991مجله خانگي (اكتبر 

  
  

خدايي  درست است: مان كنيم باورهاي شمابگذاريد براي يك آن گخوب : پرسشگر
راست بگوييد، چيزي بدست  بارهاين ر د مااگر ش جهنمي نيست. نيست، بهشتي نيست، و

از دست خواهيد  سراسر همه چيز را مانادرست باشد، ش ماش نگر ولي اگر نخواهيد آورد.
چيزي  باشد، هم چيز را بدست آورده و. به سخن ديگر، اگر فردي به خداباور داشته داد

هم باورش درباره  رود. اگر دهد. اگر باور وي درست باشد به بهشت مي نمي دست را از
حتا اگر سرانجام در كنار  بودن خدا درست نباشد، دست كم به اميد رفتن به بهشت بوده

  خاك شود. ماش
  
 17سده  پاسكال فيلسوف فرانسوي زلببه يلز: اين استدالل، چون نخست از سوي ما
 در اين استدالل چندين مغالطه هست. ناميده شد. ١پاسكال قماراستدالل شد، به نام هم، 

                                                 
1. Pascal's Wager 
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 نه تنها -ان اين استدالل را براي هر ديني تو مياين است  ها هولي آشكارترين اين مغالط
همه چيز بدست  مابا گرويدن به اسالم  توانم بگويم، و، مير نيااز  گرفت. بكار -ترسايي

گونه، با  به همينيا  ن شويم.مابايد همه مسل ما، پس يمده دست نميز چيزي ا آوريم و مي
دهيم، پس بايد  دست نمي ازرا چيزي  آوريم و بدست ميرا  همه چيز ماهندو شدن، 
، كه بيخداازه من، يك اند بهكه شوند  اين انديشه رهاز نبايد ا هرگز ترسايان هندو شويم.

  نان هستند.ماهستم، در خطر رفتن به جهنم مسل ترساياندر خطر رفتن به جهنم 
شخص همه چيز  ،گرويدن به دينا ب ،مقدمه خود ، درپاسكال قماراستدالل  همچنين

. هرآينه، چه دوست بداريم چه دهد، كاستي دارد نمي دست چيزي را از بدست آورده و
پس اگر  خواهيم آزمود.ا آن ر ماتنها گونه زندگي است كه  مانداشته باشيم، زندگي زميني 

ا ركنيم، آنگاه همه چيز فدا ي كه نيست يچاپلوسي درگاه خدا يبرااين يكي زندگي را،  ما
  ايم. دست دادهز ا

  
چون خدا ا او ر ماباشيم، عيسا مسيح، چه ش داستان توانيم هردو هم آيا مي :پرسشگر

   يا مردي ببينيد، وي شخصي ستودني بوده است؟
  

نيانسان ، باالتركيگونه نيبرده و بد
ها و  آماج دنيبرگز يرا برا يآزاد

 يمورد خشنود يزندگ يها خواسته
 چيه ييخداي. بآورد يرا بدست م شيخو
ندارد. شما درست  يخشك يمذهب نييآ
 اريرو بس نيبه هم ي. ولدييگو يم

   يهم چم با آزاد ييخداياست. ب نيدلنش

ت. چا« ن ا ی د ز قدس رپ از  ی  تاب 
سا وه دارد؛ و ا ون  باش ر  ؛ و  ندا و ی 

ه ی؛ و ن ی؛ و باال  آشا ی از ز وب؛ و  ی  ی اخال
وغ ار     .»از 

  

  )1835-1910مارك تواين (
  ي از زمينا نامهدر 
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آموزشي چنين  است. دهيمثبت و پسند اريدگاه من بسياز د شهياند ياست و آزاد
و، در نگاه من، نبايد به كودكان نورس آموخته  نيز هستپسنديده نيست بلكه بيزار كننده 

 بسياردرها ماو ر پد ترسند. ميو  آشفته شده با سخنان ترسناك،كه بچه ها دانيم  مي، شود
اگر بنا است  . . . «موزند ز كوچك خوشحالي را بيامان تا به كودكانشان آرزومند هستند

ه چ ».ببردبا خود وح مرا ر تام خواه ميخدا  با التماس از، من بميرمپيش از بيدار شدنم 
  !باشيدي سانتوانيد غيران مي ازهاند

 آنو شود  گذاشته مييش ماكه از سوي كليسا به ن عيسا »پرمهر«پسند  گونه مردم ميان
شگفت انگيز نيست اگر  ي هست.سانشود، ناهم گفته مي كتاب عهد جديد واقع در چه در

ديني  ، هركسي با باورهايگفتهي از عيسا كه سخن تنها ها آن هستند. متعصب روانشيپ
مقدس  كتاب كنند. پيروي مي رااست،  سوختنجاويدان ر سزاواايشان هم داستان نباشد، 

 آن خدا، با حلول در كه دري است هاي هاز نمون پر -قديم عهدهم و  عهد جديد هم-
  آدمكشي را داده است. دستور كشته شدن وها  ارتش به مردم و هاي گوناگوني صورت

است كه وي به قول  اين بينم سزاوار ستايش نمي دليل ديگري كه من عيسا را
اين جاي به  باد داده است.ر بيهوده ب، يسر سبك با معروف نيروهاي فراطبيعي خويش را

به درخت  دادن را براي دشنام سرطان بيابد، آن ري قلبي ومان براي بيمانيرويش در با كه
، مير نوزادانو و مرگ  هاي زادن پايان دادن به دشواري يبه جا .١است بكار گرفتهانجير 
سوادي را ريشه كن كند،  بي گرسنگي و اين كهبه جاي  كند. مير ها را با شيطان پ خوك

قادر سوي  از ي، چه هدر دادن نيرويباه د.كن ميپديدار جادوئي به طور  جام شرابي را
  !متعال

  
مسيح، يك ا پذيريد عيس ولي آيا مي نيست، گوييد وي خدا مي ماش هرچند :پرسشگر

  مرد، روي زمين بوده است؟
  

                                                 
 شود، می آھويی ضامن يا رساند می اش خانه وبه داده نجات مرگ از را ای مورچه امامی ھنگامی که نيز اسالم در  -  1

ديد توان می را جستاری چنين اند، شده مرگ ديگرمحکوم نفر صدھا که حالی در  
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، چون هيچ سواد بوده بيش بيماكگمان  بيهرآينه، اگر وي بوده است، نه.  بيشتريلز: ما
ي كه زمان در خود بجا نگذاشته است.ز ا -دانيم مي مادست كم تا جايي كه -اي  نوشته

 بارهاين ر داز او اند، من هم  سواد بوده ردم بيم بيشتربهر رو، زيسته،  رود وي مي ن ميماگ
 خدايي بهگمان داشتن ولي  سواد بودم. بي بودم، زماندر آن اگر من هم  .گيرم خرده نمي

  شگفت آور است.سواد،  بي
  

به  ماش آن كه با كند؟ به عيسا اشاره تاگر تاريخي نبوده  : آيا هيچ پژوهشپرسشگر
دگان و تاريخ نگاران ين واقعيت كه نويسنانه كنيد، چگو رد ميكامل كتاب مقدس را  طور

شرح ا ، راند نوشتهبا موشكافي  رازندگي عيسا كه  -ترسايير هم غي همه -زماندر آن 
  دهيد؟ مي

  
گوييد. براي  تاريخ به عيسا درست مي يلز: درباره اشاره كردن چندين پژوهشگرما

 هاي ههمه در نوشت ١رتيرماجوستين  پلني و سوتونيس، ، لوسين،نمونه، جوزفس، تاكيوس
ولي كاستي بزرگي در اين  .اند دهاشاره كر »مسيحا عيس«يا  »عيسا«تاريخي خويش به 

معروف  به قول ،از پسسال ها  تا ده ان نويسندهپژوهشگراين  يك از هيچ استدالل هست:
اين نويسندگان  بدين گونه، هيچ كدام از ند.بود نيامده ايبه دنشدن عيسا  هبه صليب كشيد

تاريخي  هاي هاشار دست يك از زندگي عيسا داشته باشد. هاي هتوانسته داد نمي نماگ بي
ولي  كند. مي پديدار ،را ها آن خود زمان عيسا در هساناف شدنر پديدابه عيسا، گواهي  ها آن

، اند ده، بسياري از پژوهشگران كه به عيسا اشاره نمونيا ربافزون  .همين استاش  آيا همه
ر در ماش بي هاي سانهاف عيسا و زندگي هاي كاري ريزه، اند دهزندگي وي، بوپس از  ها هده
 كه در يرازآلودهاي  تردستيي ها ناداست عيسا است. سراسر سواي از »ها همعجز« باره

 .گرفته استا گوناگون جهاي  دينمقدس هاي  كتاب در پخش بوده و جهان باستان
هايي  دين رشد و حاصلخيزي براي پذيرش زمين ،طبيعير ، به طودست ايناز زودباوري 
  آورد. مي فراهم(مسيحيت)  ترسايي مانند دين

                                                 
1. Josephus, Tacitus, Lucian, Seutonius, Pliny, and Justin Martyr 
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  ، چه؟اند دهبا عيسا بو زمان: درباره نويسندگان پژوهشگري كه هم پرسشگر

  
ر دپژوهشگران زنده سوي ز ا »مسيحا عيس«يا  »عيسا«حتا يك تك اشاره به  يلز:ما
براي من، اين واقعيت به خوبي  رود عيسا روي زمين بوده، نيست. ن ميماگ كه ييها سال

خوبي بررسي شده  كه به ي باستاني بودههاي هيكي از دورها  سال نآشد، چون با ميآشكار 
 به سوي خود ش رازمان بايگان همو عيسا توجه صدها نويسنده  هاي همعجز چگونه است.

  نكشيده است؟
، بهسيردوياز هيخيسند تارچيچرا ه

سر  ي[دزد گناهان يقول معروف، قاتل ب
متا   ياز ادعاها ايراست از كتاب خروج] 

زنده  يكرهايپ سا،يمرگ ع يكه در پ
 مياورشل يها ابانيگورستان در خ كينزد

در آن  اي. آستين رفتند، يم نييباال و پا
 شيتا آن اندازه پ »ها تيواقع« نيروزگار ا

ها  به آن نگاران خيافتاده بودند كه تار اپ
كوتاه نمودن  ي. برااند كرده ياشاره نم

من  »يخيارت« يسايمن درباره ع دگاهيد
  ام: سروده يا چامه تر شيپ

ی و « گاری  A ی ر باره  ن  گاهن نیشیپ  A  خا
ول سال قدس   تاب  سان از  ود،  ا ن  ی  ید  با

ن م  رو ن  ه  ای ا ی  ی ن د ده و  ند  رو  و 
ی م،  ون  واھم آن را د   .»م  

  
  
  
  
  

  ) 1809-1865ابراهام لينكلن (
به داوران ج. اس. ويكفيلد در پي مرگ ويلي 

 1862لينكلن در
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  مرد، سايعگويند  ي ميسانامروز ك
  مرده. يبه كل آرام و

  گويد. مي دروغ نماگ بيگويد  مي ولي كسي كه سخن
  به جايش، هرآينه راستي چنين است، 

  مسيح، كه خونش هدر رفت،ا آن عيس
  !دوباره مي گويم، نبودهكسي 

  اند كشته شود،تو ميچون چگونه كسي 
  كه هرگز نبوده است؟

  
من مطمئن  تيد.واقع بين نيس ماكنم ش گمان، بارهاين ر د. .  د].كش : [آه ميپرسشگر

 باور ماش متحده است. جمهور اياالت نخستين رييس واشنگتنجورج  دانيد مي ماش هستم
بدون  نداريد. »واقعيت«اين  يكي از اطالعات دست مااگرچه شداريد وي بوده است. 

سخنان  ماش كه حالير د پذيريد؛ وي، مي درباره زندگي راديگران  سخنان چراو چون 
آشكار  خود را درباره دينورزي  غرض ماش كنيد. مي رد درنگ ديگران درباره عيسا را بي

  ساختيد!
  
 از واشنگتنزندگي جورج  .ميان هستاين ر د ييها يسان. ناهمرو چيهنه به  يلز:ما
شده گواهي اند،  بي طرفي كه در زمان زنده بودن وي مي زيسته مردم بيشماريسوي 
وي گواه نشده،  زماناز پژوهشگران  هيچ يكسوي ز اكه با مورد عيسا  نماگ بي پس. است

خويش به جا  هاي هدارايي از نوشت ماخودش براي  واشنگتنهمچنين،  .نيستيك جور 
  گذاشته ولي عيسا حتي يك نقطه نيز به جا نگذاشته است.

 واشنگتن اگرچه چشمگير است:ر هست، براي من، بسياز ي سوم نيسانولي يك ناهم
 كه بگويدتاريخي ، ولي هيچ ادعايي داشته پرباري متعارف پر رويدادي ونازندگي 

رده ك، هيچ كس ادعاي نبراي نمونه ارد.وجود ند ،كرده سر و تهي فيزيك را ها نونقا
ادعاهاي «گفته،  ساگانل كار رفته است. روي آب راه كرده يا مرده، زنده واشنگتن
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اين  كسي در هاي هحالي كه گفتر پس د »آور هم دارد. شگفت مداركآور، نياز به  شگفت
ديگري به پذيرم، ادعاهاي كس  آمده را مي ايبه دنويرجينيا  در واشنگتنكه جورج  باره
ر ادعا غي هرچه نخواهم پذيرفت. را زايده شده،باكره  از بانوي واشنگتنكه  اين

هم  چون هيچ يك از باشد. تررغيرقابل انكا و تر نيسنگنيز گواهي  بايد تر، متعارف
اند،  خود نداده بهخويش  هاي هنوشت دروي را  نام اشاره كردن به رنج حتا عيسا هاي هدور

به . وي شوربختانه بسنده نيست »هاي همعجز« مستند ساختن مورد نياز بر گواهي پس تراز
  چيزي وجود نداشته است. يطور كل

 واشنگتندرباره جورج  كه »ييها واقعيت«ز بسياري ا بندمب خواهم شرط يسرانجام، م
 داستان درخت گيالس و است. ها نند اسطورهماه -دانيم پنداريم، مي يا مي-دانيم  مي

ن مابه ه ١كماپوتو ي عرض رودخانه نقره از پرتاب يك دالر و »بگويم دروغانم تو مين«
  واقعيت لعنت نمودن درخت انجير از سوي عيسا هست.

  
آيا به  ؟است و دور شدهپس چگونه سنگ جلوي آرامگاه عيسا چرخيده  :پرسشگر

اين  هاي كوششبار نمودن  براي بيده ماآرومي  يها نگهبانبا  ژهيبه ونيروي فراطبيعي، 
  ، نياز نبوده است؟چنيني
  
براي  و ستوده شده بسيار ترسايي سوي مدافعان ازاستدالل  اين نماگ بي يلز:ما

كاستي آشكار اين استدالل، آغاز  بسياري از بنيادگراهاي ساده لوح شگفت آور بوده است.
 1 »اثبات«بنابراين،  درصد كتاب مقدس راست است. 99شدن با اين پيش پندار است كه 

) 2عيسا بوده، () 1بپنداريد ( مااگر ش نيست. منطقي چندان سختر نده به طوما درصد
) پيكر 4) به صليب كشيده شده، (3كرده، ( ها زندگي مي سرزمين قضايي رومي وي در

 )6سنگ بزرگي جلوي ورودي گذاشته شده، ( )5وي در آرامگاهي گذاشته شده، (
و  بجا شدها جسنگ از جاي خود  )7، (اند دهآرامگاه نگهبان بورومي بيرون از  يها نگهبان

 كه شخصي است بسا، شدني ، پس، چهشده است سوم ناپديدز عيسا در رو ) پيكر8(

                                                 
1. Potomac River       رودحانه ای در اياالت متحده 
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، شايد صدها روشنگري چند هر -استكار  آن نيرويي فراطبيعي درر د را كه سناريوي
بر پايه باور دين كه  ولي پذيرش كوركورانه بسازد. -باشد نيز در اين باره درست ديگر

كتاب مقدس درست هست، از پيش درست دانستن بدون چون و » واقعيت«اين هشت 
آن اندازه گستاخي هوادران مسيحيت  چرا هر گونه كتابي كه جاي شك دارد، است.

مدرك رستاخيز عيسا به طور منطقي نتيجه گيري شده نه از روي «هستند كه مي گويند 
  »اب مقدس!كت

جادوگر ، 1جادوگر جادوگر بد باور دارم: ر ، بگذاريد بگويم من به چهامقايسهبراي 
ر دهاي  ، باغ سبزيكداميك از اين جادوگرها دانم نمي و جادوگر چهار. 3جادوگر ، 2

دهد هنگامي كه جادو  مي برخ ي،ا پري افسون كننده حال خشكيدن مرا جادو نموده است.
دليلي هست «م كن ميبنابراين من ادعا  .اند دهدر شهر نبو 4 و 2 ،1جادوگرهاي انجام شده، 
  »مرا جادو كرده است. يها يسبزباغ  3كه جادوگر 

با چنين منطقي بشود چيزي را  كند خوب، هيچ كس در روي زمين نيست كه باور
 3 ثابت كنم جادوگر اين كهمن براي  كنار گذاشته باشم. ثابت نمود، مگر خرد درست را

با  خيالي است. مناستدالل  هاي هي مقدم جادو نموده، دليلي ندارم چون همه باغ مرا
از ، گرفته بكارروزمره به طور  ترساييمدافعان را  پوچ »منطق«همانند اين ، وجود اين

 اصول دينكه  انديشهي كه با اين ساند، كشو مي پذيرفتهها  سوي ميليونز اروي سادگي 
  برند. مي به سرمنطقي هست، در آرامش  سراسركه  »ثابت شده« ها آن

  
 . وي به زندگي هوشمند درديسخن گفت: چند دقيقه پيش، از كارل ساگان پرسشگر

 دانند؟ درست ميا لي رمااحت چنينيان بيخداآيا  باور دارد.هستي جهان ر جاي ديگري د
  باور داريد؟) UFO(١يوفو  هخودتان ب ماآيا ش

  
ه ب -دزندگي هوشمن چه بساو -زندگي ن ماگ انديشه من بير دخير. و بله  يلز:ما

 يا گانهيبكنم كشتي فضايي  ن نميماگولي نه، من  شود. مي يافتهستي  سراسر خوبي در

                                                 
ی زمينی ندارد شود سرچشمه چيزھای پرنده که گفته می .1  
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سراسر ياوه است، چون كشتي  پرندههاي  بشقاب يها داستان از زمين ديدار كرده باشد.
اند به طور تو مي، نديمايبپرا  يا ستارهبسيار بزرگ ميان هاي  بايد مسافت فضايي كه مي

ه نورد نيز به ماژول ما، نيا برافزون  .كوچك تختي ساخته شودفيزيكي به شكل بشقاب 
آمدن در خارج از زمين نيز د ، چون طراحي براي فروبشقاب پرنده نبود نندمام هيچ رو ه

) UFO(ناشناخته پرنده  اشيايمن به د خوحالي كه ر د داد. نمي چنين پيكربندي راي  اجازه
، چون ناسازگار نيست ها هبودن بشقاب پرندباور به با  ناگزير بيخداارم، دن باور

هستند، به جاي داشتن اي  ول معرف موجودات بسيار پيشرفتهقبيگانه به  هاي هبازديدكنند
بكار را بسيار بهتر  ها آنگذارند،  مي پار خداياني فراطبيعي كه قوانين فيزيك را زي

  است. سرسخت بيخداكارل ساگان خودش يك  .اند گرفته
  

مردم خرسند باشند نياز دارند به  اين كهكنيد براي  نمي گمانولي آيا  :پرسشگر
  چيز ديگري، باور داشته باشند؟ر يا خدا يا ه )UFOيوفو (چيزي، خواه 

  
 نيازمند به، دست باال ،يخوش دلداشتن كلي براي به طور  مردم كنم نمايلز: من گما

   دردلبستگي بيروني  اين كهولي دليلي براي  دلبستگي و سرگرمي بيرون از خوشان هستند.
بردار باشد، نيست.هاي كالهدست دين

خالقانه به  به طورشايد فردي هر آينه 
 ،يكنش گوناگون، سرگرم ها سوي ميليون

كه هركدام ممكن  -روابط، هنر و دانش 
خشنود و  يبه طور كامل يا ژهياست فرد و
با  ينيشود. رهبران د دهيكش -شاد كند
  تازه را با  يروهاين كوشند يم يهوشمند

  

ی دی « یاری از ادعا ه و  دا ح باور  ودن  دا  ن  
د ش ار یو   م. س را  پذ م    »وا

  
  )1857-1930تفت (ويليام هاوارد 
  اي به دانشگاه ييل در نامه
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خود بكشند.  يبه سو د،يدار ازين نيبه د يخشنود يكه شما برا نيبه ا يروضه خوان
بدبختي خواهيد  زندگي پربال و يبه سوچرا  و چون يبودا، شما ب اياهللا  اي سايبدون ع

ي بهره سانيككنش رواني  خويش از ياهفرآورد، براي فروش ها تبليغات چي رفت.
) براي 2( داريد، يراحت نيستيد، دشوار ما) ش1پذيرش ( شما وادار به ها آن گيرند: مي

ديگران،  )3، (آنان داريد هاي ه، نياز به فرآوردزدوده شود ماش »يدشوار« اين كه
  ند.كن مياميدي رها  را با نا مارقيب ش يا فرآورده
اي  براي شادي خويش نياز به دين ويژه باشيد باور داشته يبه راست ما، اگر شوارونهبه 

آشكارا يك  ماسپس ش -را  يكسشين ورزشي يا همدمي ما ي شكالتي يانبست يا -
خود  باقي باشد، ماش »نياز«ه اصطالح ، تا هنگامي كه بآفرينيد مي ١پيشگويي خود تلقيني

ديني، هاي  ج جنبشماآ«، گفته ٢اريك هوفر كه همچنان يد.كن ميبخت حس كرده را بد
 »مچون دارويي براي آن است.سپس ارائه دين ه جامعه و ري درماپديدار نمودن يك بي

 كافران، پندارند مي ترسايانبيشتر  - »يبي ديني، ناشاد«يعني  -براي همين تبليغات ديني 
بيش همه ماواقع، كر د خورند. مي افسردگي غلت دربوده و پوچ  معني و بي زندگي داراي
كوشايي بوده كه از زندگي  و نيخوش ب اريبسزنان  شناسم، مردان و مي كه يانيبيخدا

رگونه ماحس گناهكاري بي زنجير ل وق از ها آن اين كه برند، بخشي براي مي لذت كامل
شناسم  مي ي راترساياندر سوي ديگر، من دسته دسته  .اند ، دور گردنشان آزاد شدهديني

 پيوسته دعاكه هرگز رخ نخواهد داد  »اي معجزه«، براي بار داشته بسيار بيهاي  زندگي
 عقبعيسا كه بارها به دوباره آمدن  به راهچشم  انگيزيترحم ي  خوانند، يا به شيوه مي

   هستند. ،افتاده
  

اياالت متحده را قانع ساخت دادگاه عالي  ٣اوهير دلين مورايما 1963در  :پرسشگر
تصميم  با مطمئن هستم .بردارند امريكا ٤دولتي هاي هآموزشگا ز را ازماكه خواندن ن

                                                 
1. Self-fulfilling prophecy 
2. Eric Hoffer 
3. Madalyn Murray O'Hair 
4. Public schools 
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دمكراتيك فرصتي  اي جامعه درعادالنه بود كنيد  مي گمانآيا ولي  هستيد. راي هم دادگاه
سوي اقليتي كوچك ز بخواند ا زماها ن آموزشگاه ست درخوا ي جامعه كه مي بيشينه از

  ؟دست رفتز ناسازگار ا
  
 ،يبسيار باشد، دانش آموزان دولتي هاي هكه آزمون جبر در آموزشگا تا هنگامي يلز:ما

 هاي هآموزان با پيشين آن دانش كه در اجباري زمان 1963تصميم  خواند. خواهند دعا
باورهاي ديني محل  به زمزمه دعاهايي ويژهر ترس اخراج، ناچاز گوناگون ديني، ا

ز مان نمودن قدغنهيچ قانوني در هيچ ايالتي براي  ، بودند، را ممنوع نمود.آموزشگاه
 همچنين به يادآوريد كه عيسا به فريسيان براي دولتي، نيست. هاي هآموزشگا داوطلبانه در

بدون راستي، هاي  زهايي بيشتر، كنشماداد، چون چنين نر ز خواندن جلو مردم هشدامان
   يش است.مابراي ن رياكارانه

  
منفورترين زن در «دادگاه عالي وي  وي در تصميمطر كوشش : به خاپرسشگر

  ؟ديا كردهناميده شده است. آيا هرگز با وي ديدار  »امريكا
  
، پنجها  در طول اين سالو م نويسي نامه مير ه گاهي به يكديگگا ما يلز: بله سه بار.ما

، كتاب نخستم يه جلدبر رو ماعكس  نيهمچن ايم. با تلفن با يكديگر گفتگو كرده شش بار
  ني انداخته شده است.ماهيپنوتيزم آس

  
  وي چه برداشتي داشتيد؟ از ماش: پرسشگر

  
 هاي شايستگيداراي  باهوش وبشنوند، ولي وي زن  اين را دوست ندارندمردم  يلز:ما
ن ببرد ديدگاه مااگر گ ونده، مادر ديدگاه خويش پايدار  او آشكارا است. يآور شگفت

  شماردن كدهيد، در درست  مي  اشتباه انجام را  كاري است، يا اشتباه درباره جستاري ماش
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.كنديدرنگ نمزينگرانيدشيپدر 
غول  ريخود من با وجود تصو يابيارز

بود، او  نيهست چن يكه از و يمانند
. بود ريدل پذ يمهربان و بودن با و شتريب

 يو نديگو يم انيخداياز ب يحتا شمار
خود  تيبه دور شخص يسخت واريد

كه در طول  دياوريب اديبود. به  دهيكش
به مرگ  نه،يصدها بار، هرآ اش يزندگ
 ،يدزد يشد، دست آخر هم از سو ديتهد

كشته شد. همه   يخونسردبا ربوده شد و 
ديني، ضد ديني، سياسي -ها  جنبش

به دست  -جنبش ديگرر نظامي، يا ه
  مردان  يا  زناني  با  شخصيت  افراطي يا 

ت « ن  ریا وری  ا    یک سا 
ی    دباری د ھار   دیدم م ا ی  ندی دی وشا

ن آن را ھم ت.  ن ما  دا و یاری از   یان 
و آزادی   ای   ی  ی  ای آن ون  تا ود

یآن را و ده  ی  ی ا گاه  م،    » م. دار
  

  
  )1865-1923هاردينگ(وارن جي 

  )1922مارچ  24سخنراني رياست جمهوري (

 اين كه همچنين دليل د. اين دليل رهبر بودن آنان است.شو ميهدايت هاي افراطي  ديدگاه
حالي كه كانديد ر بوده، د تر خواه يآزادهمگان، ا سنجش بر دچرا كانديد دمكراتيك 

  ارتر هستند.ك در سنجش با راي دهندگان محافظه جمهوري خواه
  

  ؟توبه نكرددلين ما: آيا پسر پرسشگر
  
ري ماگرديد، بي ٢استكهلم سندرومدچار  دلين موراي اوهير]ما[پسر  ١بيل موراييلز: ما
احساسي پيدا  هاي رباينده خويش دلبستگي عاطفي و به تروريست كه گروگان رواني
 ديد. اش يزندگبود كه وي در سراسر  يديوسيرت ترساييبيل، مردي ، كه در مورد دكن مي

سرانجام  دلين، تهديدهاي بسياري از سراسر اياالت متحده دريافت نمود.مانند مابيل نيز 

                                                 
1. Bill Murray 
2. Stockholm Syndrome 
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 پس از متاركه و بدنام شد.و سپس يك فراري  معتاد ووي زير سنگيني اين بار، الكلي 
اين [ شده است ١گر گردش ترسايياعالم نمود يك مبلغ  ، به يكبارهاش خانوادهجدايي از 
  .چنين بود]
وي در  . ولياست كرده دورويي تيحيمس برگشت به در موراي گويم بيل نمي من

اش  ي خانواده درباره گذشته يبه درستكشور، اظهارات نادرستي،  گردش خويش در
 از بيشتر بهترهنگام چرخ خوردن بشقاب صدقه، نادر،  گذشتهبه دليل  .گفت مي

  بسياردين  بنيادگرا بگذارد. ترسايان نقطه حساس رانگشت ب چگونهدانست  مي ها سخنران
يموراليبوده و بييخدايسودآورتر از ب

. داند يم گرينكته را بهتر از هركس د نيا
 گريكودكان د دهم يم نانيمن به شما اطم

از قتل  شيكه من پ نيجان و راب ن،يمادل
 انيخدايب دم،يها را د آن زشان،يغم انگ

 بودند. يرومندين

 
. ديدختر دار يپرسشگر: شما فرزند      

 ديخواه ييخدايب يرا به سو يشما و ايآ
  راند؟

  

ج« د و ر ه  ی  خا وا ودن روح  در  ا از  تا  م، 
ی ت باز  ت  ا   .»دارد با 

  
  )1815- 1902اليزابت كدي استن تون (

 بيشترو ، در كتاب هشت سال ستينيفمرهبر 

  

  
پافشاري خواهم  به شدت :خواهم كردناگزير باشم، چنين  ي اگرلكه نه. و البته يلز:ما

بار، چه بخواهد يا نخواهد، به كليسا برود. ناچارش خواهم نمود د چناي  نمود كه هفته
از وي خواهم خواست هر شب  ساعت كتاب مقدس را بخواند وو دست كم روزي د

عيسا پيروي نكند ز وي خواهم آورد اگر اد پيوسته به يا ز بخواند.مابراي يك ساعت نيز ن
 21گذاشتن و آرايش كردن تا ر كامل از قرا به طورو وي را  جهنم خواهد سوخت.ر د

                                                 
1. Traveling Christian evangelist 
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به  ن دخترم راماگ ، بيترساييچنين شيوه تربيتي  يريگر كاه ب با دارم. مي سالگي باز
  يي هدايت خواهم نمود.بيخدادوست داشتن 

  
ليسا برود، به ك دخترتان بخواهدر اگ ولي كنيد. كه شوخي مياست : روشن پرسشگر

  آيا نخواهيد كوشيد دلسردش كنيد؟
  
به كليسا ببرم، يا اگر دوست داشته باشد خودم ا يلز: نه. خوشحال خواهم شد وي رما

 گاه و .دين باور دارم كه به مود نخواهم نمودولي با دورويي وان .نمماكليسا بر با وي د
عرفان ست، ها سانان شناخت جهان و كليد اين كهدرباره  خويش را هاي هانديشگاهي 

، اين كهگرايش به وجود ا ب دانم، مي البته .اهم نمود، را بازگو خونيست بلكه دانش است
مرا پدري  ترسايانبا اين حال بسياري از  م،ساندخترم هر راهي را برگزيد، به وي ياري ر

يان، بيخدانه  ،داران نيد دانند. گوناگون مي هاي هبراي نشان دادن درست انديش »ناشايست«
 هستند ها آن سازند. ، وادار مييافته زمانروزمره به پذيرش باوري سافشاري  باا كودكان ر

  كنند. ديني كيفر ميي ها مانروي از آرج كه كودكان را براي ك
  

ه خويش داريد، با هيچ خانوادكه به سوي  ن احساسيما: احساس عشق، هپرسشگر
اين  نماگ بيدانيد  ولي مي .شود نميشناسايي يشگاهي، ديده يا مايش دانشيك يا آزماآز

 »غيرقابل اثبات«بودن  ماچرا ش آنجايي كه خدا گفته عشق بورز، از ها هستند. احساس
  پذيريد؟ پذيريد، ولي عشق خدا را نمي مي عشق به خانواده را

  
 سانانن شگفت آور، روا اش كاركردي حياتي و عشق شخص به سوي خانواده يلز:ما
 شناسين ردي در رواكاركخانواده،  عشق به نندماكنيد، خدا،  چرا ميو چون ر اگ .است

ها  ميليونشناسي ن رواچارچوب ر شك خدا د : بيراي هستمم ه ماش من با ،سته سانان
بدون  هوادار خدا همچنين بيرون از ور هاي پ باورهاي دينر دولي  .»هست« سانان

روي زمين بميرند،  يها سانان ي همهاگر فردا  ، هست.سانشناسي انن وابستگي به روا
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 در ادامه خواهد داد. ما پس ازندهي جهان ماخدا همچنان به فر، باور دارد ديداركليساي 
قابل و كاركردي  »هست«هنگامي كه زنده هستم،  ام، تا آن، عشق من به خانوادهر براب

اين است كه گفته نند ماست، ماوابسته به مغز ا عشق نكه چنين  اين گفته دارد. شناخت
عشق به  سانآرزومندي ان وجود دارد. ما يها به شكمبدون وابستگي  شود گوارش

باور   ومعاد  هاي سانهافاختراع  براي يدليلنخستين ، بدون شك مرگمحدوديت شكست 
   .است آن سريع

گويد  همچنين مي ).4:8يوحنا  1( »خدا محبت است«گويد  مي يبه راستكتاب مقدس 
شم، با ميمن، خداي تو «شنويم كه  مي ما. سپس )13:4قرنتيان  1( »برد نمي محبت حسد«

ها  كه ميليون »خدا محبت است« هنگامي ).20:5(كتاب خروج  »هستم حسودخدايي 
را براي  ها هباكر«به بني اسرائيل دستور ندهد د يا را در جهنم شكنجه نكن كافر سانان

در ضبط گناه را قتل عام كن  كودكان پسر بيو ي مردان، زنان  همه ماا »بردار تانخود
  .)13:18 هاي هرما( ش سرزمين موعود

  
  دهيد؟ ديگر است چگونه پاسخ مي يك دينيي تنها بيخدااتهام كه  نيبه ا: پرسشگر

  
خدايان ا بايستي باوري به خدا ي باشد مي ه نام دينبرازندچيزي ر ه منر به نگ يلز:ما

باز توان  نمي ييبيخدا را از »دين«وگرنه،  باشد. داشته باورهاي فراطبيعي ري ازماش و
ي ور رد كند، رو رد مي و نيروهاي فراطبيعي راا به خدر يي آنجا كه باوبيخدا. شناخت

ان تو ميتعريف كنيد، آنگاه  فلسفي ساختارريختي از را  »دين«بهر رو، اگر  ايستد. مي دين
به تندي  تعريف هاي سست ونبوده تعريف فراگير  ولي چنين يي را دين ناميد.بيخدا
كسي چون براي نمونه، با چنين تعريف سستي،  انجامد. مي سردرگميبه  شده و معنا بي
اين ، من با از سوي ديگر ناميد. متدين توان يك پارساي كامل را مي يبيخدايك  من،

بيشتري هاي  كارتشادر مسائل رواني كامل  يبيخدابا يك  دار نيد ترسايييك  كهجستار 
از اين رو، من هميشه  .هستم م رايه، كسي كه نه بيخدا است و نه متديندارند تا 
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 ترسايان گويا ام. نيرنگ ديده يي را چونبيخدابه  »دين«براي زدن انگ  ترسايانكوشش 
  »!منطق هستي بي ماهم اندازه  ،بيخداتو، «بگويند، خواهند  مي
  

ازيكه شمارستيدرست ننياايپرسشگر: آ
 نيشيپ نيپرآوازه در بستر مرگ به د انيخدايب

 اند؟ برگشته شيخو

 
از  ياريبس يساختگ يها : نه. داستانلزيما
گفته  وستهي، پيونيزينادرست تلو انيمال يسو
 يدرست بنيانها  از آن كي چيه ي. ولشود يم

كه  نياز ا يروشن ي من نمونه ديندارد. بگذار
. مياست، بگو اوهي،  اي هاي افسانه توبه نيچن

ي كه نقش بزرگي در ، كس ١نيتوماس پ
  استقالل امريكا داشت، در نوشته مشهور

 تازد. ترسايي ميبه     ،٢ي خرد دوره به نام خود
وجود اين كه وي يك امريكايي دالور بود، ا ب

هاي پاد  انجمن ترسايي آن زمان براي انديشه
رگ ماش، از وي بيزار بودند. پس از  ديني

  راه  به،   شايعه  ٣ها پروتستاناي از  پين، فرقه

  

ود ، « واھم  ده  م دوباره ز ت دارم باور  دو
ت،  د دا وا ن ادا  ی از  ساس،  ه، ا د ا

یپس  زه   دا ی  ھمان ا دم. و ه  واھم باور  از ا
عاد  ی  از  ھا ی و تا ی با گ  ود  م وبا و

ی ی  ه ابیتشپ د ر از ا یدن آن،  ند،  وده  ی 
ی م  ی   د ز دی   .»ر

  
  

) برنده جايزه ستاره 1996-1934كارل ساگان (
  شناسي پوليتزر

  نيدر كتاب جهان شيطا
  

پاد  هاي هنوشت ي همهكه پين در بستر مرگش ناگهان به راه راست برگشته و  اختاند راه
  ديني خودش را رد نموده است.

پين، به سادگي كوششي از درباره ساختگي از برگشت به دين پيشين ي  هساناين اف
 پرنفوذ وي بود. هاي هبراي بازداري مردم از خواندن نوشت ها پروتستاناز اي  سوي فرقه

                                                 
1. Thomas Paine 
2. The Age of Reason 
3. Puritans 
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هم بايد همين كار را بكنيم، داستان  مانموده است پس  را رد ي خرد دورهاگر پين، خودش 
 به راهرا نوشت كه چشم  خرد ي دورهبهر رو واقعيت اين است كه پين هنگامي  جلو رفت.

ر د وي ناروا زنداني شده بود و باور داشت كه سرش قطع خواهد شد. گيوتين بود!
پس،  را نوشت. خرد ي دورهاست،  اش يزندگپنداشت واپسين روزهاي  مي پين هنگامي كه

، و نه براي دين داري يشي خوناباور پين خواسته يك گواهي بربا نزديك شدن مرگ، 
 يها پروتستانولي  مدتي پين از زندان آزاد شد.ز خوشبختانه، پس ا به جا بگذارد. خويش

ترسيده، در آستانه مرگش باورهاي پاد ديني  ميچنين داستاني كه پين از مرگ شرم،  بي
  ند.كن ميپس از آن، پخش ها  خودش را رد نموده است را سال

الهي  هاي هشخصي آموزكه نيست  يكردنر باوبه هيچ رو  مسيحيانبسياري از براي 
 خدا ي ازباور هاگرا ندانم ها وبيخداپندارند در ژرفاي  مي ترسايان آنان را با دليل نپذيرد.

نزديك شدن  زمان در خطرناك و هاي ههنگام رود در مي نماباوري اساسي كه گ- و معاد
 ي با باورسانك ولي »سنگرها نيست. يي دربيخداهيچ « وجود دارد. -شود مييان مان مرگ

روي مي  خطرناك به دين هاي ههنگام ي هستند كه به راستي درسانبه معاد تنها كراستين 
من،  خودهاي  در بررسي گيرند. مي يان خارج از اين دسته قراربيخداتعريف،  برا بن .آورند
به ترسند، بلكه باورمندان هستند، زيرا  مرگ مي ي نيستند كه به شدت ازسانك يانبيخدا
ياني كه در ارتش هستند بيخداپيوسته از  روند. مي دانند به جهنم يا به بهشت نمي يدرست

  جنگ مستقيم در افغانستان يا عراق هستند.ر د ها آندارم، بسياري از  مي دريافت ليميا
  

  ترسيد ؟ از مرگ مي ما: شپرسشگر
  
من  ارم زندگي كنم. دوست ندارم زندگيترسم چون دوست د مي يلز: من از مرگما

و  پدر شود. بي دخترم خواهم همسرم بيوه و نمي ترسم، زيرا مي به آخر برسد. از مرگ
داشته باشم . ولي از مرگ براي  دوست ندارم مرگ رنج آور سخت يا دردناكي نماگ بي
  است. هاي پوچ خيال. چون از جهنم كباب شوم نهگويك  ترسم كه در نمي اين
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ولي  است. ها سانها ساخته دست ان انديشيد كه همه دين مي ماش نماگ بي :پرسشگر
 اين كهكنند، با  پخش مي ساخته ودانسته  يزي رامردم چ چرا اين كهز هيچ توضيحي ا

  داريد؟ است. دروغدانند  مي
  
 كه ديني را گرفتندي باستان ناگهان روزي تصميم ها سانپندارم كه ان يلز: من نميما

 كم درباره خويش ور نخستين بسيا سانان باشد. داده رخكه  . اين چيزي نيستبرپا كنند
 بارد، چرا محصوالتش از ميان دانست چرا باران مي وي نمي دانست. مي پيرامون خودش

پس  شود. ها دگرگون مي ميرند، چرا فصل مي شده ور ماچرا كودكانش بي رود، مي
مسئول اين عناصر گوناگون باشد، باوركردني به نگر ي سانان بودن خدايي فرا ي انديشه

  رسيد. مي
ن ماكنم شايد مراسم و پيروي ديني براي اين ارزش يافت كه مرد گمان ،نيا برافزون 

كرده گمان ، شخصي شايدبراي نمونه  در پي تشويق خدايان به رفتاري دوستانه بودند.
 ش را پرباربخواهد زمين خداي سيب زميني از يد وماخوشي جنسي پرهيز نز باشد، اگر ا

زميني را براي واكنشي همچون  سيبپوشي از خوشي جنسي خداي  يد، شايد اين چشممان
با كنترل كردن بخش  نخستين سانبه سخني ديگر، ان پاداش دادن جبراني، برانگيزد.

بود  كنترل بخش  خدايان، اميدوار درخواست از ، با دعا واش يخصوصكوچك از زندگي 
 را غيرمستقيم بدست آورد. ها، ريمابي هوا يا بهبود دهي آب و نمانند ساما، يتر بزرگ
بسيار  آغازين، گوناگونهاي  فرهنگ در ١ها قرباني كردند خو ها و اين مراسمهاي  ويژگي
يستي در پيش با ميكسي  دند:ها در يك چيز مشترك بو ولي همه اين دين بود. سانناهم

 درجها بنابراين، ت دهد. ن بركتمابه مرد بخشيده و را "گناه"خدا  تا برد خدا رنج
كسي بدون گناه در زندگي  اين كههستند: پيش از  ٢خودآزارياي  گونهها  دين چشمگيري

  كشد.يستي كسي رنج با ميخوش باشد، 
  

                                                 
1. Self-sacrifices 
2. Masochism  
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  ند؟كن مياخالقي را تشويق  رفتارها  : آيا باور داريد دينپرسشگر
  
چرا و متحده بدون چون  گوييد، اياالت سخن مي ترسايياز دين  مايلز: اگر شما
همچنين اياالت متحده از باالترين  شد.با ميملت دلبسته به دين در كره زمين  نيتر بزرگ

جاهايي كه  -تر اروپاييري سكوالها لتآن، مر در براب نرخ تبه كاري جهان، در رنج است.
نرخ تبه كاري  -درصد مردم گرايش به رفتن به كليسا به طور منظم را دارند 10كمتر از 

  همكاري هم كاريسرانه   متحده است. اياالت كاري در تبه نرخ  كوچكي از ربخش بسيا
در نيكوكاري همچنين در كشورهاي

ي بسيار باالتر از آن در سكوالر اروپاي
باشد. پس به نگر  ي ميمسيح امريكاي

رسد ميان هواداري ملتي از دين و  مي
ي ا وارونهها همبستگي  رفتار اخالقي آن

وارسي  به دقترا  ١هست. اگر ده فرمان
ر شويد چون د زده مي نماييد، شگفت
  تنها سه فرمان از ده فرمان خواهيد يافت

  

باره« ما را  ی زی   حال  و مان  ند،   ی ده 
ت  آن ن ا ع، ا   .» ده    وا
  
  

  )1880-1956اچ. ال. منكن(
 و ويرايشگرد منتق

  
 ،دادن دروغگواهي و ديگران، براي نمونه كشتن، دزدي ا ب غيراخالقيبرخورد از 

 از مراسم ديني پذيرفته شده چون، ييها روشتنها  ،ها مانبيشتر اين فر .دكن ميجلوگيري 
حجاري شده، نپرستيدن  ارج گذاشتن به روز شنبه، غدقن بودن تصويرهاي حكاكي و

  د.كن ميرا تعيين زبان نراندن بيهوده نام خدا،  خدايان ديگر، بر
ام  ي هستي ها را با همه من آنگسترش دهند،  اخالقي را رفتار بكوشندها  ديناگر 

رفتار اخالق را  اين كهبه جاي  ش هميشه،بيماولي ك م.كن ميياري ها  درجايي كه آن
پيروي شخص از دين ، آن را ديگران تعريف كنند برابر منصفانه و مهربان شخص در

و چون  بي را ترسايانغير  پروتستان بنيادگرايان، نيا ربافزون  كنند. تعريف مي »درست«

                                                 
1. Ten Commandments 



 
 
 

  بيخدا كيگفتگو با 
 

 

٤٩

ناچار به تعصب، پيش  »اي انديشه«چنين  دانند. مي ترسايان چرا از نگر اخالقي زيردست
  مد.اانج مي ١جهادو داوري 

به ها  دين كه برآيند، هر شخص واقع بيني را به اين مسيحيت هاي تاريخ خون ريزي
هاي  جنگ .كند ، راهنمايي ميهستندها  ساننا ،ننگ اخالقي -ژهيبه و ترساييو  -يطور كل

كافران همه به نام خدا انجام گرفته ي  ندن جادوگران، شكنجهاصليبي، تفتيش عقايد، سوز
 به طوررا بگيريم، با اين وجود  ترسايي تيمسئولحالي كه منصفانه نيست كه ر د است.

 كه بادليلي  هرشدگان به  از كشته بيشتر ، بسيارنيدشده به نام  مردم كشتهر ماتاريخي، ش
 يسامانده با ترسايي، كليساي سال 1500براي  باشد. ، ميدنك مي يي پيوند پيدابيخدا
چون قانون  بدون استثناي، شكنجه كرد. سراسر اروپا اداره مي در شكنجه را هاي هدخم
 ترساييترين كتاب در سرتاسر تاريخ  گرامي و نيتر ارزش پر كنار كتاب مقدس،ر د بود.

 شكنجهگام به گام ي ماه كه راهنبود [چكش جادوگران] Malleus Maleficarumكتاب 
هزار نفر از مردم حتا  ها هد ترساييهرسال، كليساي  جادوگران بود. و نمودن زنان جادوگر

خواندن به ابزار  تنها شرط، دعا نمود. ي مرگ شكنجه مي ساله را تا آستانهو كودكان د
ن ماها گ امريكايي بيشتر بود. سوي روحانيز شوند ا گرفته شكنجه پيش از اين كه بكار

بوده كوتاه هنگام مستعمره سازي نيواينگلند  يا دورهندن جادوگران تنها در اكنند سوز مي
سال  1500ندن جادوگران هنگام مستعمره نمودن امريكا پس از ا. ولي هرآينه، سوزاست

  حكومت ترس و وحشت در سراسر اروپا، پايان يافت.
دست  -كليسا رفته  هفته به بيش هرماك هفته يا هر ترسايان هم رفتهزه، روي امرو

  چندو  روضهبه -»٢اجركم عنداهللا«گويند،  مي گريكديبه  فشرده و را ترساييچند دوست 
 به خانه بازدر دل  »٣خداييآرامش «سپس با - دهند ميبخش گوش  آرامي  نوحه 

يه اين احساس مارفتار كرده،  متمدنبه روشي  ترساييچون اكنون كليساي  .گردند مي
اين  شود كه دين هميشه نيروي آرام بخش براي خوبي كردن بوده است. مي نيدروغ

  براي  تاريخش   سراسر  در ، كليسا ي جادوگران نابودي يكسره كنار در چنين نبوده است.
                                                 
1. Holy War 
2. God bless you  
3. peace of God 



 
 
 

  بيخداجهان 
 

 

٥٠

يرحميدانش، با بشرفتياز پيريجلوگ
  -در حال جنگ  زيهنوز ن -دهيجنگ 

 يبرا ١لهيگال د،ياست. فراموش نكن
 يها كردن ماه دايو پ ساختن تلسكوپ

بود كشته شود. افزون  كينزد ٢هرمزد
 دنيبا نام سايها كل قرن يبرا ن،يا بر
كالبد  »خدا گاهيهتك حرمت جا«

بدن انسان را قدغن كرده بود.  يشكاف
 يبرا يزشكپ يها از پژوهش جهيدر نت
ي شد. ب يريهزار سال جلوگ شيكماب
و نفوذ  داريكه رشد پا ستين خود
 خيرخ داده كه تار يا در دوره ييترسا

نام  كيتار يها نگاران از آن به نام سده
  اند. برده

رگ« ید  و ن  سان   ن  ای ا ت   ی ا د ن 
ود،  ی   و و  ت.  ت رخ داده ا اسالم و 

ی  پا یک  -م ی ی  د ا، و وب، چ سان  ا
وس   و  ای  ی  و د،   ه با د  ، وا تا، د ی ی دا

ه ساما وده بل ن  ی د ی  وز ی، آ د،  ی اخال با
  .»ت
  
  

  گور ويدال نويسنده
  )1988كتاب  در خانه (ر د

  
غم گرفته  هاي هآموزشگا به آموزش دانش راستين در آغاز ما ترسم، اگر مي يبه راست   

  هاي هسد چوناي  از فضاي انديشه 21سده  امريكا دريافت خواهيم ر دنكنيم،  دولتي
افتاد و  كنيم، هنگامي كه دانش به دست مردم وربا گرايش داريم كه ما برد. مي رنج تاريك

هاي  روي پيروزي و آينده تنها بر »ندما برجا مي«تكنولوژي پيشرفت نمود، اين پيروزي 
  شود. گذشته برپا مي

نمونه، براي  آورد. مي دليل خوش بينانهديدگاه پاد چنين  ولي تاريخ با تندي بر
هاي  واكاويجزئيات  شگفت آوري دانشيك داشته وهاي  يونانيان و مصريان باستان كشف

 ند.ماپوشيده  ها هبراي سد بعدها بدست كليسا نابود شد ونوشته كه  به دقتدانش را 
كتابخانه جهان باستان را در اسكندريه  نيتر بزرگديني دانسته هاي  متعصبانبوهي از 

                                                 
1. Galileo 
2. Jupiter    مشتری، برجيس 
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س كه پژوهشگران اروپايي از بندهاي ديني آزاد سانهنگام رنا و ت مصر به آتش كشيدند.
  يند.مادوباره كشف نسال  1500پس از  ،نوز دانش را ا ايبنيادهتوانستن تازه شدند، 

فشار دين بر  اگر شكنجه و ، خفه شد.سوي كليساز پيشرفت ا سال هزار و پانصد
شايد  ه فرود آمده بود.ماپس از ميالد در  650در  سان، چه بسا اندانش وجود نداشت

قلبي اكنون هاي  ريمابي ميالد براي هميشه ريشه كن شده وپس از  800سرطان در 
  نگه داشته شد. بنددر ترساييسوي ز ا مصر يونان و دانش گذشتهولي  ناشناخته بود.

ولي  است. جنگيده هرگونه پيشرفت دانش پاد برتوزي  با كينه اتاريخي كليسبه طور  
كشف نوين را  و چرخيده جايگاه پيشين كليسا از ، بزوديعقيم بسيارهاي  از نكوهش پس

برابر ر كليساي كاتوليك حتا دروحانيت  سلسله مراتب دانسته است. »سانهديه خدا به ان«
  در  انبوه چاپ شده وبه طور  يسانبه آ  مقدس كتاب  چون   ايستاد، نيز  چاپ  نوآوري 

را بد»كالم خدا«و چه بسايدست كسان
. گرفت ياز آن انتقاد كنند، جا م اي ريتفس

از صنعت چاپ، كتاب مقدس تنها از  شيپ
 ريخوانده و تفس كيكاتول انيروحان يسو
 .شد يم

در  يبا خشونت نوآور سايكل
 ،يجراح ،يهوش بر ك،يوتيب يآنت ،يپزشك
اعضا،   پيوند  ،تنظيم خانوادهخون،  قيتزر
هاي كاهش  و بيشتر گونه مصنوعي لقاح

پندارد، اين  كرد. مي درد، را نكوهش مي
 ابزارهاي دانش، در طبيعت دخالت نموده و 

ه « ورش  یه یار  ای  ن  ان ود     دی
ت زکار ا ی  سان را رپ ن ا ون د ت، 

ی ی ن  م،  ماید،  دیده و ن را    »ام. گاه ا
  
  
  

  )1872-1970لرد برتراند راسل (
انگليسي نوبل ادبيات، رياضي دان، فيلسوف، 

  فعال صلح
  در كتاب چرا مسيحي نيستم 

ي، ي بنيادها لولپژوهش س روبروياكنون  كليسا، .استست خدا اخالف خور ببنابراين 
 هاي هيشگاماولي هنگامي كه آز .ايستاده است مهندسي ژنتيك نندسازي وماه فناوري

حال مرگ فراهم ر د براي كودكان پيوند قابل هاي بافت كراني از بي بعمن نندسازيماه
 نمود، رهبرانخوب سرطان را  هاي هژنتيك، همه گون و هنگامي كه مهندسي ،آورد
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نند ماها،  ، به اين پيروزياند هآغاز گرفت جايگاهي كه دربا فراموشي ديگر ر روحاني با
 امروزه، دانش چيره است، ولي در فرستند. مي درود، سانگواهي براي عشق خدا به ان

، ها زمانبيشتر  دانشيك را خفه نموده وهاي  پژوهش ،سراسر تاريخ نوشته شده، دين
  شكنجه يا اعدام كرده است. اند دهدانشيك بوهاي  كه هوادار روشيي را ها آن

 باور دور از، بهبود بخشيم را خويش آموزشي كارآمدي، سيستم طور به اين كه مگر
 مهار كار محافظها شود كه بنيادگراهاي فر چنان همه گير ديگرر كه ناداني يك بانيست 
آنگاه  را دوباره برپا كنند.ها  سوزيجادوگر و را بدست آورده و كتاب سوزي  مادولت 

ممكن است درباره گرد يا هموار بودن  دانشهاي  گفتگوي داغ در انجمنپانصد سال 
 راه بي اين سناريوي هراس آور چه بسا باوركردني نباشد، ولي چندان هم زمين باشد.

  نيست.
  

  نموده است؟براي ديدگاه خودتان به دين، تهديد ا ر ماشكسي  : آيا تاكنونپرسشگر
  
  يلز: تنها پليس محلي.ما
  

  گوييد؟ مي آيا جدي :پرسشگر
  
، من تظاهرات اعتراض آميزي را 1970پاياني دهه يهاي  در سال تر شيپ .يلز: بلهما

هر برپا ش دهي را درا بار اين جهاد شفك ي كه سالي باز ي دغل يك شفادهنده ضد بر
حقوق قانوني وي براي پخش باورهاي ز كه من احالي ر د دهي نمودم.زمانكرد، سا مي

 يستي به انجمن محلي هشداري داده شود.با مي كردم مي ، حسآگاه بودم ديني خودش
به و  اندازندها را دور  انسولين گفت كه مي ران ديابتمابار به بير ه "خداد مر"اين 

  معجزه خدا باشند. به راهني را رها نموده و چشم ماداد شيمي در مي دستورها  سرطاني
، كودكي در يكي از از شهر ما هي بازديد شفادهند ه پيش از برنامهماچندين 

به طور  آمد. ايبه دندهليزهاي قلب خويش  در بزرگي محلي با سوراخي ها نارستمابي
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ن پذير بوده و بچه را به زندگي سالمي ماي درسانبه آ درزاديماعادي، اين كمبود 
 بازديد به راهبه جاي آن چشم  ، جراحي وي را نپذيرفت ودر نوزادماولي  گرداند. برمي

اين كمبود معجزه بودن براي  به راهچشم بدبختانه كودك از پيامد  ند.ماشفادهنده 
خبري محلي اين رخداد غم انگيز را  اهايسانچون هيچ يك از ر .درگذشت ،مادرزادي

يي معجزه مابر پاد گردهندهي اعتراضي مابا سا ، تصميم گرفت خودمگزارش نكرد
  شد ، پيش گام شوم. آن برگزار ميز شفادهنده كه پس ا

گفت  مي ري پالكارد كه به انجمنما، شهمراه با تني چند از دوستان هم انديشه
با اميد به  ما فراهم نمودم. »ديني يبردار كالهپزشكي، نه هاي  بخشش پول براي پژوهش«

خواستيم كه  مي شوند، نماپشي، از پر كردن خزانه شفادهنده ليما هاي هدهند كمك اين كه
 100و پيوسته از هزاران نفر درخواست  يي ببريم.مابه نزديك محل گردها اين شعارها ر

ن مابه او اي چه اندازهبه خدا نشان دهيم «ود تا نم مي شب براي يك نفرر اي هدالر بر
  »داريم.
ترسيدم. نخست، پيروان  مي از دو خطر نهفتهآميز  من درباره تظاهرات اعتراض رور به

 ها آنچون ممكن بود و  نبودند.كه شمندان دنيا اندياز بهترين  گردشگري  اين شفا دهنده
يم، يي بودماحال بردن شعارها به نزديك محل گردهر دوستانم كه با آرامش دو با من 

 اين كهدرباره  بيشترين احتياطخواستم  دو، مي برخورد فيزيكي داشته باشند، نگران بودم.
نند تجاوز به زمين مردم، بند ماگذارد،  فني هيچ قانوني را زير پا نميما به طور اعتراض 

را از  ماانست تظاهرات تو ميآن صورت ر دهمگاني، كه پليس ي ها مانآمدن راه ساخت
  هم بپاشد، داشته باشم.
من براي بدست  باورنكردني نمودم:نگراني، من يك كار احمقانه ل به خاطر اين د
متعصبين ديني در  سويز ت حفاظت پليس براي تهديد نهفته ادرخواس آوردن اطالعات و

با  به پاسگاه پليس محلي رفتم.مقام مجري قانون، ز ا، نماآميز خود ي اعتراض هنگام رژه
بر له يا عليه  ماآيا اعتراض ش«كه گفتگو نمودم، از من پرسيد،  نخستين افسر پليسي

، وي گفت خودش ، شنيد»عليه او بر«هنگامي كه پاسخ مرا  [يعني شفادهنده]. »اوست؟
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 گذاشت مي ماتظاهرات  از كنار ن كهاهمچن يي معجزه باشد وماگردهدر  مي خواسته
  .ندازديبميل نبود تفي به صورت من  بي

پليس ديگري به من ر افس من انديشيدم شايد بهتر باشد با كس ديگري سخن بگويم.
گفتم  هنگام اعتراض هرگونه رويدادي پيش آيد، مرا بازداشت خواهد نمود.ر گفت اگر د

 ام. كردهندعوا خود  سراسر زندگير د گاه چيهفيزيكي ندارم و  كه گرايشي به برخورد
ز اگر كسي ا آغاز نموده است. را دعواپليس به من گفت، براي وي مهم نيست چه كسي 

خدا مداخله  در كار ماچون را بگيرد،  ما جلو خشونت با كوشيد شفادهنده، ميپيروان 
خوشحال «گفت خودش  يد.ماكه مرا بازداشت ند ش پليس خوشحال مينموده بوديم، 

  »د تن لشم را گوشه زندان پرت كند.خواهد ش
رو  در يي كه روها آن از تر آدم منطقي با اين كه به اميد خانه برگشتم و بيزاري به با

. سرانجام به يك گروهبان پليس ارتباط داده كنم، به پاسگاه تلفن زدم گفتگو ،برخوردم
ي لعنت شده بيخداخواهد از يك  رفيق، هيچ پليسي نمي لعنت به تو.«شد و وي گفت، 

در آن روز من با هفت يا  »پارت كنه.و حسابي لت  يكي بزنهحفاظت كند. اميدوارم 
 نكردند وكمكي  يك تلفني گفتگو نمود، هيچا در رو يو از اعضاي پليس رر هشت نف

داديم،  را انجام ميقانوني خود ر سراسعتراض ا مار ، اگاست يا سربستهرر س ها آنبيشتر 
 كه تا بود »يا حرفه« چالش خردمندانه نيتر بزرگاين بدون شك،  تهديد به انتقام كردند.

  است. داده رخ نم يرابكنون 
  

  به اعتراض خويش ادامه داديد؟ ما: آيا شپرسشگر
  
هيچ واكنشي نشان  حتا پليس نيزو  گونه رخداد بدي پيش نيامد. هيچو يلز: بله ما

موقعيت خود را  و پوشش تلويزيوني چشمگيري داشتيم مااز همه، تر  با ارزش نداد.
و بهداشت  گيرد ميپول  مردماز  آشكار نموديم كه شفادهنده با رياكاري فريب آميز

ولي مطمئن هستم، به هر  همگاني با پندهاي پزشكي الكي وي، دچار مخاطره شده است.
  لي از راه انفاق جمع نمود.ماحال وي 
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 شاي مالها وماساعت براي تر بيش چهاما، كشنبهيكبامداد اين  مي خواهم مااز ش
 متعالر يك خداي قادا از خويش بپرسيد: آيسپس  .شا كنيدماشفادهندگان تلويزيون ت

  ؟گزيند چون سخنگوي خويش برمي هم چنين افرادي را
  

  بوده است؟ز كارسا ماعي شمازندگي اجتر ديي بيخداآيا . . . . .  خنده]ا [ب :پرسشگر
  
 بيش هيچماك ام،  نوشته يي بسياربيخدا چه درباره دين و اگرويژه.  طور يلز: نه بهما

درباره باورهايم، پرسشي  كه اينر كشم، مگ گفتگوها پيش نمي در چنين جستاري را گاه
حس چگونگي ز كاملي ا رككنم، د حال، من احساس مير به از من پرسيده شود.اي  ويژه
بايد با  ماگاهي ش .دارمرا بودن در امريكا، باز  سياه پوست يا اسپانيول يا هم جنسيك 
  بي  ماش باور دارند و را درست درك نكرده ماي كه شسانيش كاند دهمتعصب سا مردم

كيچونديروبرو شواخالق هستيد،
 زي. غم انگديهست تيشما در اقل يجور

پرسش و  يمن در گفتگوها ياست كه گاه
پرسش  ،يبا پرسشگران تلفن ييويپاسخ  راد

ام  شده، بارها ناچار شده دهيپرس يتلفن
 يقتل نينه، چن«بدهم،  ينيچن نيا يپاسخ

  ».ستيبه باور من درست ن

وب « وغ از  - تاب  ون  ن  ی   
ت. ده ا ه    »سا

  
  )1905-1999اشلي موناتاگو (

  انسان شناس انگليسي
 وپريستون هارواردپرفسور دانش در 

  
 چون به خدا باور يد؟كن ميخالق را تعريف انه يان چگوبيخدا پس شما :پرسشگر    

  بد باور داريد؟ نداريد، آيا به خوب و
  

 ١محافظه كارترينا كنار من فرر د مابندم اگر ش مي من شرط داريم.يلز: بله كه ما
 بودن »خوب«بد يا «مورد ر د ها زماندرصد  95او چه بسا  ، من وشهر را بياوريدآخوند 

                                                 
1. Ultra-conservative preacher 
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بكارگيرنده بيشتر از سوي  »بد«و  »خوب«اصطالح  منر نگ به .باشيم رايهم  ،رفتاري
من، خودم  د.شو ميبكارگرفته ن خالي از تعصب يتعريفبا و  سزاوارروشني  اب ها زمان

حقوق ديگران را  »٢مالحظهبدون «حقوق ديگران و  »١مالحظهبا «برچسب  گرايش دارم
  كنم، به جاي تار بودن، گرايش به روشني دارد. من احساس مي بزنم.رفتارها،  به

من اين ، آنگاه پا بگذاردر ، حقوق كس ديگري را زيبدون نياز دانسته واگر كنشي 
 خورد و م. كشتن، دزدي، زدكن مي انجام آن پرهيز از كرده و كنش را نادرست ارزيابي

را ها  اين كنشها  وكيل گيرد. مي در اين دسته جا -ها بيش همه تبه كاريماك - فيزيكي
malum in se بر ،من و ٣كشيش باپيست هم، يكز با نامند. ] ميخود يخودبه  [يعني، بد 

 ، كمي، يا شايد هيچ،دارد را  malum in se شدن دهينامچه رفتاري شايستگي  اين كهسر 
 .نداريماختالفي 
 malumقانوناز نگر ناروا رفتارهاي بد بودن سر ر ب روحانيونبا  نماگ بيهر رو، ه ب

prohibitum  كشمكش خواهم داشت.اجازه انجام ندارد] اين كه[يعني نادرست براي ، 
 در 5:30شين در جا پارك پس از ما، ندانسته رها نمودن ي قانونينارواي از رفتار ا نهنمو

به  مااين كنش شدر اينجا  شد.با مييستي ساعت پنج آنجا خالي شود، با ميحالي كه 
پا ر بلكه با ناداني قانوني را زينيست، نيز  سانحتم زيان ر به طور پليد يا خودي خود

بيش همواره در  ، كم وترسايان يان وبيخداهاي اخالقي ميان  كشمكش ايد. گذشته
كه  گويد مي بيخدا چرخد. مي -بيشتر رفتارهاي جنسي– گرداگرد رفتارهاي نارواي قانوني

جلوگيري  ريمابي آبستني و ازدرست  و بجا اگر ،اند دهكه ازدواج نكربالغ و راضي ر دو نف
 »غيراخالقي« يا »ناروايي« كنش اين كه وندب اند داشته جنسي كنش هم باانند تو ميكنند، 
» بد«چرا برچسب و چون  بي ، اين ديدار جنسي راترسايان بهر رو، باشند. داده انجام
  .زنند چون از سوي خدا، اجازه داده نشده است مي

ه ب خويش يدختر هم كال سي  درباره نوجواني اگر پسر .است يگريدستمناء نمونه ا
  »خوش باش.«بگويد  شايد بيخدا، يك بافي كند خيالي سانر بدون آسيب و خصوصير طو

                                                 
1. Considerate  
2. Inconsiderate  
3. Baptist minister 
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را چونيكنشنيچنانيترسان،يدر برابر ا
در نگر گرفته، چون گمان  »بد« يكنش
استمناء نكرده و  گاه چيه حيمس رود، يم

را قدغن كرده  »يستيناشا«رفتار  نيچن
رفتار  كياست.  كوتاه سخن آن كه،  من 

 بيآس يبه كس يكه به درست يرا هنگام
از «كه چون  نينه ا دانم، يم »بد«برساند، 

پروردگار خداوند تو گفته شده  يسو
هستم،  خدايسرانجام، چون ب »است.
 ياز سو »يارزش خانوادگ« ي درباره
و  رفتار  خودشان  يكه زندگ يانيترسا
   چيه مورد انتقاد هستم. است،  آور ييرسوا

  

م « دا ی  دا  ، ول  ق  ھد  ی  و تاب  ا
ید  –باوری   نا ت دارید  ش با   – دو  

ی ت،  ده ا ه  و ون  ی    د تاب دی   .»با
  
  
  

  )1882- 1956ا.ا. ميالن (
 ي وينه در رنج سندهينو

  

ا ب ام، محل نكشيده بي ام، هرگز چك نيز نكشيده ام، حتا يك سيگار نزده دخترم دادر س گاه
 دروغليات مامور مابه  گاه چيه ام، و دعوا نكرده ، هرگزام رانندگي نكردهمجاز  شتاب غير

مومن را دارم.  »ترسايي« يي من، زندگي يكبيخدااين واقعيت كوچولو،  از به غير ام. نگفته
  خندد] مي يلزما[ 

  
دانيم، اشاره  مي »بد«را  سانكشتن انبراي نمونه  ما: آيا اين واقعيت كه همه پرسشگر

  داراي يك وجدان مشترك خدايي هستيم؟ ما ي همهكه  دكن مين
  
ولي استدالل به  ام، ] را بارها شنيده١الهام كليو استپل لوئيسيلز: اين استدالل [ما
پايه ر بقتل،  شرح دهنده است. ي گزاره يبه طور كلبرپاي خود باشد،  اين كهجاي 

به  ي بد است.سانكشتن نارواي انداند  مي البته هركسي .كشتن نارواي كسي استتعريف، 
 روشنپذيريم كه كشتن ناروا، نارواست. ولي چه چيزي ناروايي يك كشتن را  مي يسادگ

                                                 
1. C. S. Lewis-inspired 



 
 
 

  بيخداجهان 
 

 

٥٨

  يك روند اختن قتل يااند هآيا بچ .يمشو مياينجا با شك سختي روبرو ر د سازد؟ مي
براي پرمهر  ي وسانراهي ان ، قتل يا١رمامرگ گزيني بي آيا است؟پزشكي ي  پيشگيرانه
 شد؟با مييا اجراي عدالت  اعدام، قتلي دولتي كيفرآيا  ؟استبيهوده  يبه رنج پايان دادن

 پاد كيفرر ب ر وماگزيني بي ، مرگبچه انداختنمن نيز هوادار،  ها، نند بسياري از امريكاييما
شود. پس  پذيرفته مي ترسايان كمي از رماسوي ش زاعدام هستم، ولي چنين ديدگاهي ا

  واژه است .كجاست؟ تنها در بازي  »وجدان مشترك«اين 
  

ي نياز سانان داوري پاياني براي افراد از اي گونه كنيد ن نميماگ : ولي آياپرسشگر
هميشه پاداش  ها نيز خوب شوند، و كيفر نمي كنند و اين جهان بدي مير ي دسانك باشد؟
نيست:  يدادگريبكاهش اين  رگ برايم پس ازاي زندگي  به گونهز نياآيا  گيرند. نمي
  كيفر شود؟ بديخوب پاداش گيرد و كه سرانجام،  جايي

  
ولي  .هست، درست است داديب جهانر كه د بارهاين ر د ماديدگاه ش نماگ بييلز: ما

هيچ  آورد. مي استداللپاد آن ر ب از بودن خدا پشتيباني كند،چنين باوري  اين كهبه جاي 
چه كه  نآاز نه نمو ،مي بينيمهر روز در زندگي  مادادگري كه ا ن كهباور اين دليلي براي 

  نيست.د، كن ميكل هستي با آن كار 
صندوق  آورد. مي ماخانه شر براي نمونه، بپنداريد پيكي يك صندوق بزرگ پرتقال د

گيريد  مي نتيجه ماآيا ش خراب شده است.رو هاي  ي پرتقال همه دينيب يم يد وكن مياز برا 
آورده گيريد كل جعبه  مي نتيجه مانه. ش خوب هستند؟ته جعبه،  تا ر زيردها  پرتقالنده ما

جهان  در ماكه  يدادگريب، . همين گونهشده است هاي در رو چيده نند پرتقالما، شده
باشد،  »ديد از دادگري فراتر«دادگري چشم به راه  اين كهجاي  به كنيم خويش درك مي

  هستيم. يدادگريبجهان  در كه نيا برگواهي است 
  

                                                 
1. Euthanasia  



 
 
 

  بيخدا كيگفتگو با 
 

 

٥٩

 رااست  داده رخ و شده ييگو بيغ كتاب مقدسر رخدادهايي كه دچگونه  :پرسشگر
  ؟دهيد توضيح مي

  
طالع بيني روزنامه ستون مطالب هميشگي دادن خ ر دربارهروشي كه  همانز بايلز: ما

، ١دوستان روانيي  هاي شبكه امريكايي درباره پيشگوييهاي  سوگند ميليون و ماش
نكردني تار است،  باور به طورها  پيشگويي، ها هاين نمون ي همه در د.شو ميروشنگري 

 ياريبه بس كتاب مقدس«گفته  ٢راسل برتراند دهند. نمي اي كه هيچ معني ويژه چنان
  »نيست. ها آنميان ر د ،روشنداشتن متن ولي  شود شناخته مي چيزها

كامل به طور  بودم فرد متدين، هنگامي كه من يك 1970ي  آغازين دهههاي  در سال
 روزهاي  كتاب ي همهمن  نزديك است. داشتم كه بازگشت دوباره مسيح بسيارر باو

 جديد قديم و عهد هاي كتاب يها ييگو بيغپايه ر ب دنيا پايان درباره ٣قيامت هال ليندسي
ي ها نسلدريافتم  بررسي نمودم وپس از آن كه من تاريخ كليسا را ها  سال بود، را خواندم.

 كه بازگشت دوباره مسيح بسيار اند هداشتر باو سال 2000براي  ،بي شماري از مردم
من  نموده بود. ييگو بيغ نيز را ها آنرخدادهاي نسل ، چون كتاب مقدس نزديك است

غير پيامبري  زمان، يك سااند هي كه كتاب مقدس را نوشتسانكبگويم،  هميشه دوست دارم
  .اند هداشت

  
  ايد؟ به خدا باور داشته ما: پس شپرسشگر

  
سال  15براي در نه سالگي غسل تعميد داده شدم.  دم وبو »٤هدايت شده«من  يلز:ما

با فرد يك و  رفتم مي ٥هاي يكشنبه كالس ومنظم به كليسا  طور ، من بهنخست زندگي
دوستاني  هاي دبيرستان، به نخستين سال سپس در كيش باپيست بودم. درنمونه  ايمان

                                                 
1. Psychic Friends' Network 
2. Bertrand Russell 
3. Hal Lindsey 
4. saved 
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  بيخداجهان 
 

 

٦٠

بزودي تب  پرشور بودند. گيرا و بسيار »با خدا شان رابطه«كه درباره  يساننزديك شدم ك
تعصب ديني گشتم، در من خودم يك مست  در من خاموش شد. ها آناز  ١تند هواداري

، را پخش ٢چه بايد بكنم تا هدايت شوم؟با نام اي  جزوهو گشتم  مي پيرامون دبيرستان
 هنگامي و كردم داد انجيل تالوت مي ه گوش ميك ٣اي . من براي هر ره گم كردهودمنم مي

 آن برچسب را نشان پرافتخاري خواند، چون مي »٤ترساييمالي پرشور «كه كسي مرا 
  كردم. مي دانستم، خرسندي ژرفي حس مي

  
  خدا برانگيخت؟ ضدرا بر  ما: پس چه رخدادي شپرسشگر

  
، بدون بيخدايان ندكن مين مابسياري از مردم گ رماشگفت آور است چون شيلز: ما
از خدا روگردان براي آن و بزرگ رواني داشته هاي  چرا در زندگي خويش آسيبو چون 

 ، با سپاس از پدرچشمگيري به طور استثنايي كودكي شاد و به طورواقع، من ر د .اند دهش
 زندگي آرام بخش و يسال بزرگ، در خودم خانواده شگفت انگيز دري بزرگوار وما و
ها  لوزهري مابي ،دشواري من، در كودكي در دبستانترين  سخت شايد. ام باري داشتهك سب

 بيخداچرا يك « چنين باشد ماواقعي شپرسش  كنم نماگ بود. اش همين همه بوده است.
  »شدم؟

  
  : بله.پرسشگر

  
 ترسايي هدايت شده سانيك ان ه چونهم، من به روزهاي دبيرستان ك بازيلز: ما

مقدس هاي  كردم يا كتاب مي هرگاه كسي را در خواندن انجيل شريك م.كن ميبودم، اشاره 
 گوش مؤدبانهآموز  دانش يا پسر ، دخترمخواند مي »هدايت نشده«آموزي  را براي دانش

                                                 
1. Enthusiasm  
2. What Must I Do to Be Saved? 
3. Lost soul 
4. Jesus freak 



 
 
 

  بيخدا كيگفتگو با 
 

 

٦١

 درستشدم كه دليل  مي ولي گاه گاهي، با كسي روبرو گفت. سخن كوتاهي ميو داد  مي
ارثي يهودي به طور  ، كه١داگ به نامدوستي خودم  ژهيبه ومن  خواست. بودن دينم را مي

خوب، داگ اين جوري نبود كه  آورم. مي اديبه عمل يك شك گراي ديني بود، ر ولي د
بود با  هداگ گفت ي عيسا يا معجزه مسيح موعود بپذيرد. مرا درباره هاي ههمه گفت

به وي گفتم  ثابت كنم. را به او ترساييدرستي كيش  اگر شد خواهد ترساييخوشحالي 
قلبم گواهي كرده كه واقعي است، ولي داگ سندي با سرشت دانش ر خودش د عيسا

  خواست. مي باالتري
گواه كارآمدتري براي ديگران  به خدا بهتر خدمت نموده و اين كهخوب، براي 

از الهيات  يا شاخهشبهه زدايي  دم.نمو ٢ترسايي شبهه زداييباشم، آغاز به پژوهش در 
با دانش يا منطق دين، چون و چراي  بي باورهاي يريكارگ بهكوشد به جاي تنها  مي بوده و

 ترسايي »قمنط«آفرينش و  »دانش«ولي هرچه بيشتر درباره  يد.مان پدافند كتاب مقدسز ا
و ، بسيار كارساز ترسايينخست، شبهه زدايي  شدم. مي آموختم، بيشتر از خواب بيدار مي

بكار  ترساييزباني كه از سوي نويسندگان شبه زداي  رسيد. مي فيلسوفانه به نگر من
 خردمندانه نشان دادن، آن بود.فني براي  هاي هاز واژر پ روشن وا شد، دانسته ن مي گرفته

دانيم كتاب  مي ما«به،  ها آنبزرگ  يخداشناسهاي  ولي بزودي دريافتم، همه استدالل
به سخن ديگر، با وجود  .رسيد مي ،»است آسمانيرست است، چون كتاب د آسماني
منطق يا ر طور دقيق، هيچ چيزي دبه رويارويي، به  ترسايانپافشاري  كردن و وانمود
سوي مردم ز ا ترساييولي  ندارد. وجود ترساييبراي تاييد باورهاي تعصب آميز  دانش

قلب خويش ر را د القدس روح« يانمسيحاحساسي پذيرفته شده: چون هاي  براي دليل
   »ند.كن ميحس 

رازها، بهر رو مننيبردن به ايپس از پ   
 پنداشتم، ينشدم. من هنوز م خدايناگهان ب

دانش،  يبانيداشتن پشت يبه جا ييترسا

  

ی را « ھا رگ  ت  ا ه  ی ھ ز ش  ن   آزما

                                                 
1. Doug 
2. Christian apologetics 



 
 
 

  بيخداجهان 
 

 

٦٢

شده است.رفتهيبا اعتماد پذ گمان يب
 يبانيپشت يبرا سندنبود گواه  و  نيبنابرا
من كارگر افتاد.  يبر باورها يكم ييترسا
كشاند  ييخدايكه سرانجام مرا به ب يزيچ
بود كه دانش نه تنها  نيبردن به ا يپ
 يبانيرا پشت ييترسا يها آموزه .تواند ينم

بر  رومندين اريبس يكند بلكه گواه و سندها
 . توفان آورد يم فراهم   مقدس كتاب   ضد

ودمان  وده ه  ت و ا ی    نده رو ام، و آ
ه دم. ھ ت) پیدا ن ند،  پا    ی آن ( ند ھم  ما

سا ده وغ و ا ه  د.  سا   »ا
  
  
  
  

  )1743-1826توماس جفرسون (
  ي به دكتر ودزا نامهدر 

و عهد  ديعهد جد يها كتاب يها از داستان يگريد اريمانند بس هم ن،يسن زمنوح و 
  .دروغ بود يريبه طور اثبات پذ م،يقد
  

  داريد؟ ١: پس چه توضيحي براي كفن مسيحپرسشگر
  
منتقد  خرد يبه كلديني و اعتقادات  چگونه باورها اين كه نمونه خوبي از ماش يلز:ما

، 1988در  تر شيپ د، گفتيد.كن ميآفرينش گرا را فلج  »دانشمندان«و  ترساييشبهه زداهاي 
هر  يش گرديد.ما، آز٢كربنو رادي نگاريتاريخ هم با روش ز يشگاه سوا اماكفن در سه آز

اين  گردد. مياني برمي هاي همستقل گزارش دادند، تاريخ كفن به سد به طوريشگاه، ماسه آز
با نخستين ارجاع  به دقتشدن كفن،  بافتهبراي تاريخ  ي پرتوسنجي شدهزمانچارچوب 

 بود. زمانم ه به دقتبود،  شده مياني پديدار هاي هبه كفن، كه همچنين در سد تاريخي
عيسا نبوده بلكه  زمانبايد نتيجه گيري كند تاريخ بافته شدن كفن،  بنابراين فرد منطقي مي

  مياني بوده است. هاي هسد
شوق نشان دادن كفن براي ا خويش رد خر، همه ترساييكنندگان د ولي خير، پدافن

 "دانشمندان"براي نمونه، گروهي از  عيسا، كنار گذاشتند. به ربودنهمچون گواهي 
                                                 
1. Shroud of Turin  
2. Radiocarbon  



 
 
 

  بيخدا كيگفتگو با 
 

 

٦٣

انجام گرفته بر هاي  يشماآز ي همه، ادعا كردند ، در كلرادو اسپرينگز، كلرادو١آفرينش گرا
آتش  نماگ بيگفتند، بوده است!  نزديكي آتش ني كفن درما چونكفن نادرست است، 

توجه  نادرست است.ها  يشماي كفن را بهم زده، اين چنين نتيجه آزها تممي، اساختار ات
ش گرا باشد، آفرين "دانشمندان"باورهاي ديني  با ساندانش ناهمهاي  كنيد، هرگاه آزمون

دانش هاي  هميشه اين آزمون نادرست است. ها آنگيرند باورهاي ديني  نتيجه نمي ها آن
گرا،  آفرينش »دانشمندان«دار  خودپسندي خنده وجودبا  شود. دانسته مينادرست است كه 

يه رنجش ما« كه يدانشهستند، بنابراين هرگونه  دار نيد اي بسيار ريشهها به طور  آن
  ند.كن ميرا كوركورانه رد  »شود القدس روح

كه آتشي  گول بزنندا خويش ر گرفتهد افراد ياباهوشيم،  يبه راست مااينجا ر پس د
نياز براي  درواكنشي مو - يا هستهي بسنده براي واكنش تواند انرژ معمولي خانگي، مي

اگر  »دانشمندي«فراهم كند! هر  در كفن، -واژگوني نتيجه روش تاريخ گذاري پرتوسنجي
 هر يستي ازبا ميداشته باشد،  رااي  طرح دلقك بازي مسخرهبه طور جدي چنين 

طرفي دانش را  بي ي همه گردد، چون وي آشكارا ، اخراجهستكه  جايگاهي دانشگاهي
  شد.با ميخام ها  احساس زيردست تعصب دين وي  بنده كنار گذاشته و

، با اين ادعا كه »توسل به مرجع«باورهاي خويش با ز كوشند ا مي ترسايان گاهي 
نند ماباهوش،  ولي مردم بسيار يند.مان پدافند، »مردم با هوش باال خداباور هستند همواره«

در  ژهيبه وخانوادگي، هاي  خود، سنتهاي  ، هواداريخويش ، بارها با احساساتمابيشتر 
ي بزرگ ا نهدودلي پيرامون كفن مسيح، نمو شوند. يي ميماديني، راهنهاي  حوزه پيوستگي

دريافت «هوش خويش شكست خورده و به  يريكارگ به دركه  شدبا مياز مردم باهوشي 
  .اند دهتكيه كر »٢ژرف دروني

باالي ر د ٣نوح شدن به قول معروف كشتي ، پيدادستاين از  هاي هنمون ديگر از
كه پنداشته شد از كشتي نوح  يهاي تكه چوب ، هست.٥در شرق تركيه ٤كوه آرارت

                                                 
1. Creation "scientists"  
2 . gut feelings 
3. Noah's Ark 
4. Mount Ararat 
5. Turkey 



 
 
 

  بيخداجهان 
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در  ١نند دانشگاه كاليفرنياماكنار جهان،  گوناگون در گوشه و هاي هيشگاماشكسته در آز
كمي بيش از ها  وب. ثابت گرديد چيش گرديدماآز ،٣الجوال و ٢ريورسايد، آنجلس لوس
 سن دارد. -كشتي نوح را بسازدز بخشي ا اين كهاز  تر كوچكسال  3500يا -سال  1200

كشتي نوح در كوه  »با چشم دلتنها «دارند  باور گراها آفرينشبسياري از هنوز  حال نيبا ا
ترسايان با  ميانر حتا د ،احساسات ،ها زمانهم، بيشتر ز با است.آرارات به گل نشسته 

  زند. مي يشگاهي را دورماآزهاي  گزارش هوش باال، منطق و
  

ييهاشهيدانش گه گاه اندايآيپرسشگر: ول
برچسب نادرست زده بود، به  تر شيكه پ

 كند؟ يدرست دگرگون نم

 
رخ  شتريكه ب يزيكم. چ اري: بسلزيما
نادرست نشان داده شدن  دهد، يم

 ياريمردم بس ياست كه از سو ييها شهياند
 است. شده يم دهيدرست د

 
  د؟يريگ يرا جشن م سمسيكر اي: آپرسشگر

  
  

ه« ش، ھ ن دا رز ش   و ود  ی  دن و ای پیدا   
ی  ی جاوید،  د ،  ز دا چون  ، ھ ز تا ی  و ی یا  اط

ورده  ت  ره ش ، و  شھا و ن  ی  د. 
راف  ی ا م، با صاف با ورده و ا ما باا ت  ش
ت،  زی جاوید  ت،  دا  ش،  ھان دا م   

و چون  ی ھ س  روح و روا ھ دن ای  ان از 
  »ت.

  

-1923چارلز پروتئوس استين ميتز (
1845(  
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ر دسامبر ب 25 –ترين روز سال  يخدايان انقالب زمستاني را به عنوان كوتاهمايلز: ب
گيرند. مردم  ، را جشن ميشود ميشناخته  باستان روزگاراز كه  - ميالدي نامهالپايه س

و بلندتر  آن پس روزها بلندتر ازبوده و  »هپايان كنارر د« ديگر  باستان، دريافته بودند كه
  دهد. دوباره بار مي شده و محصوالتشان

هاي  ، باورمندان كوشش نمودند، مقامترساييپيدايش دين در روزهاي نخستين 
 هاي دولتي ولي مقام. كنند را، تعطيل روزي حكومت را وادار كنند براي يادبود تولد مسيح

  ها آن ، بابرآييمرا  ها آناز پس  متواني نمي چون« گرفتند تصميمبنابراين ترسايان  نپذيرفتند.
دسامبر  25شده،  ن تولد مسيح در يك روز تعطيل از پيش برپاآ پس از .»مشوي رفيق مي

در سالنامه ميالدي  ١سيزدهمسپس پاپ گريگوري  انقالب زمستاني، جشن گرفته شد.
 - سالنامه گريگوري –گيريم  كه امروزه بكار مي يا سالنامهه؛ بنابراين كاري نمودت دس

شد،   دهيدسامبر كش 21شناسي، چند روز جلوتر در  هاي ستاره انقالب زمستاني را به دليل
  د.شو ميدسامبر جشن گرفته  25ن روز ماحالي كه كريسمس در ه در

 25چگونه معني  ماگويند  شنوم مي ها مي هاي كشيش سخنراني دركريسمس  بار هر
دسامبر هيچ پيوندي  25ايم  فراموش كرده بله درست است،ايم.  دسامبر را فراموش كرده

پاك نيز دزدي يك روز  عيد جشني براي انقالب زمستاني بوده است. به تولد عيسا ندارد.
 شد.با مي از كافران ،برابر استروز  شب و زمانتعطيل، اعتدال بهاري، يا روزي كه در آن 

ه كامل ماهرسال با محاسبه نخستين يكشنبه پس از نخستين  پارك امروزه، تاريخ عيد حتا
  شود. برقرار مي اعتدال بهاري رس،ما 21پس از 

 با حال خانواده من درختي برپا كرده ور به ،به شما تر كاربردي يپاسخدادن براي 
هاي كافران  ها از جشن هم، اين سنت ولي باز دهند. خوشحالي به يكديگر پيشكشي مي

 هاي ههمه بچ نندما هستم. من رياكار ن ببردماتولد عيسا، مبادا كسي گ زا نهشده،  گرفته
هاي بيشتري  گرفتن پيشكش به راهچشم  نور هست و و سر و صداعاشق  مار ديگر، دخت

   شد.با مي
  

                                                 
1. Pope Gregory XIII 
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اند تو ميانرژي نو ده ماهاي فيزيك، اين است كه  يكي از نخستين قانون: پرسشگر
آيا اين اصل دانش به يك باور  ايم، انرژي ساخته شدهو ده ماهمه از  ماچون  نابود شود.

  انجامد؟ نمي پذيرفتني از زندگي جاويد
  
كه روح  ترسايينيت ولي نه با ذه -دشو ميپيچيده، چرا،  يك محيط بسيارر د يلز:ما

 كامل درست است، گفتهبه طور  كرد. بهشت يا جهنم زندگي خواهد جاويدان در ماش
در ها  چه بسا روزي اين اتم ، وهندما باقي ماي ش سازندهي ها ، اتممارگ شم ازشود پس 

زندگي  جاودانه ماششايد اين صورت، ر د ديگر زنده يا غير زنده آميخته شوند. هاي هگون
 نگرشان شتريب گيرند، مي بكار را  »ديجاو يزندگ« گزاره كه يزمان مردم كنيد. ولي بيشتر

به بودن  براي هميشه زنده و »٣روح«يا  »٢من«يا » ١خود« شد كهبا مي »هوشياري جاويد«
ده پشتيباني ما باور متعالي اين چنيني از سوي قانون پايندگي انرژي و خويش آگاه است.

  د.شو مين
يند چنين است مان ميهوشياري را تجربه  و ديگر جانداران سانچرا ان اين كهدليل 

 هاي هاز همه ارزشمندتر، مغزهايي كه اين تكان ي حس كننده داشته وها اندام ها آنكه 
ي ها اندامي ها لول، سميرد مي هنگامي كه جانداري د.كن ميعصبي دريافتي را پردازش 

ي بدون ها لولي س ي سازندهها تمرو ا هره ، بميرند مي هم چنين و مغز نيز حسي
 كردن باز كار از وبميرند  حسگرهاي  اندام مغز ور اگ نند.ما باقي مياي  دگرگوني ريشه

جان  بي با اين "هوشياري"دشوار است ديده شود چگونه نقطه نگر دانش،  نند، ازماب
  اند برپا باشد.تو مي

شد، با ميدهاي بيروني آگاه كمي از رويدا رمايك نمونه خوب، رايانه هست كه از ش
 فشاريد. مي وس رامادگمه  اين كهكدام كليد را در روي تخته كليد فشار داده يا  نندما

د بسيار بدوي شو ميسنجيده  سانانديشد ولي هنگامي كه با ان مي رايانه به تندي بسيار
اين رايانه را به هزاران تكه كوچك خورد كنيد،  و پتكي را برداريد مااكنون، اگر ش است.

                                                 
1 - self 
2 - ego 
3 - soul 
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پس  انهيرا يول نخواهند ديد. كننده آسيبي خورد ربهض رايانه در زير هاي هيچ يك از اتم
موس آگاه هاي  و كليك تخته كليد هاي هو ديگر به تكان نخواهد كردر كا ديگرآن رايانه ز ا

  نيست.
كاركرد را به همراه ر هميشه دگرگوني د ،نكته اينجاست كه دگرگوني در ساختار

روشن است كه پس هاي حسي او است،  اندام مغز و كاركرد سانهوشياري انر دارد. اگ
رويم  خواب مي ماهنگامي كه  شد.با ميهوشياري ر حسي، پاياني بهاي  اندام مرگ مغز و
از دست  خوردن به سرضربه  پس ازرا نيز هوشياري خود  شود. كم مي ماهوشياري 

اين ميان رفت،  مغز ازو  بدن آن كهنبود هوشياري پس از  پذيرفتنبه واقع آيا  دهيم. مي
  است.ر دشوا اندازه

  
يانرژ-مادهيندگيقانون پان،يافزون بر ا

به وجود  تواند نمي ماده– يانرژ د،يگو يم
پس از  يبرود. اگر زندگ انيو نه از م ديآ

به  -"پس از مرگ ياريهوش" اي -مرگ 
شود  يبانيقانون پشت نيقول معروف با ا

را  "از لقاح شيپ ياريهوش" نيپس هم چن
 يندگياقانون پ نيبنابرا كند، يم يبانيپشت

پس از مرگ  ياز نابود يانرژ-ماده 
در  ،ياريهوش  نشياز آفر كند يم يريجلوگ

 ني. با اكند يم يريجلوگ زيتولد و لقاح، ن
سال پس از  20  كه باور دارند يحال كسان

هستند به همان گونه باور  اريمرگشان هوش
  زين زاده شدناز  شيسال پ 20ندارند 

ی« راف  گار، ا ر  وان یک  م  م    ا
ی  ودی ما م   ی   گا A ود  نده  م  -ر

ت  ده ا وده  وزی ما،  ر ا وق  ع  چون  ی ھ
باره  گاری  ل ا ای  رگ   ع، ادیان  . . . .  وا

ه ل مال ر    »ند. وق 
  

  
  

  آرتور شوازينگر كوچك
تاريخ نگار در سخنراني دانشگاه براون 

)1989(  
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 بكار ١جامعر غيانرژي به طور -ده ماقانون پايندگي  ها آن نياند. بنابرا بوده اريهوش
دين  هاي هآموزر ي دانش نبوده بلكه ريشه دها نونبه زندگي جاودان در قا باور .اند هگرفت
  دارد.

، يدمااند زندگي جاودان را ثابت نتو ميانرژي  -دهمان كنيم قانون پايندگي مااگر گ
وارث «نيز  ها هپش ها و موش ها، سوسك ن كنيمماگ يدمان ميرا وادار  مامنطق  آنگاه

  .اند دهانرژي ساخته ش-دهمااز  سانند انمانز ني ها آنخواهند بود، زيرا  »پادشاهي بهشت
  

يه ماهاي سر يي و ملتبيخداي كمونيست گرايش به ها لتم اين كهآيا  :پرسشگر
  دهد؟ مي را آزار ماديني دارند، ش گرايش به باورهايي آزادي  داري دلباخته

  
 ي همه اين كهخويش درباره  يمنياهردر اردوهاي تبليغي  ترسايييلز: بنيادگراهاي ما

به ن پندار كه فلسفه كمونيستي، اينخست،  .اند دههستند، كامياب بو بيخداكمونيست 
و  قادرمن خداي ر به نگ كشم. است را به چالش مي ي راستينبيخداي  فلسفه يدرست

جا،   همهر داناي مطلق حاضر د و با دولتي قادر ترسايي همه جا داناي مطلق و حاضر در
و  ها خرد، همه خوبي ي همهكمونيست دولت داراي  زماندر سا يده است.دجايگزين گر

واقعي  خيالي غيرر ن شهمان اندازه دين درباره آرمابه ه پس كمونيسم شد.با ميهمه نيرو 
  .هاست وانهيد خوشهاي  خيالو خواب و خويش 
روسيه و هاي  نند استالينستماهاي كمونيستي،  ري از دولتما، شنماگ بي

، گناهكار هستند. ها سانحقوق ان هاي چيني، براي تجاوزهاي وحشتناك به ئويستما
پشتيباني  راهاي سركوبگرانه  چنين سياست كدام چيه ام كه تاكنون ديده ييهابيخدا
 پدافندي پيشين ها لتبربري دوهاي  از كنش روسيه رهبران كنوني چين وحتا اند!  نكرده
در باورهاي دانشگاهي يا فلسفي حقوق بشر، ريشه  پا گذاشتن ريزولي همواره  كنند. نمي

رهبري جاه در ريشه ندارد، نداشته، بلكه  يخوان همدين با قوانين فيزيك  اين كهدرباره 
به هر دوي آزادي دين و آزادي از دين، بيخدايي  قدرت دارد.ي  سياسي ديوانه طلب

                                                 
1 - ad hoc 
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ن شود بيخدايي پاسخگوي سركوب مااگر گ هر فردي برمي گزيند، باور دارد. كه آنچنان
، رحمي تفتيش عقايد بي پاسخگوي ترسايي نماگ بيشد، پس با ميسياسي در چين 

ست كه ا نهامنصف يبه درستآيا  س صليبي و سوزاندن جادوگران هست.ي مقدها جنگ
  ، محكوم شود؟شيها آموزشاز  كاربرد بد يك مكتب انديشه براي انحراف و

وي محافظه سز ا »دكن مي قدغنكمونيست دين را «كه باره  ناي در انتقادهابيشتر 
اين  د.شو مي، شنيده اند هپا به كشوري كمونيستي نگذاشت گاه چيهكه  ترساييكاران سياسي 

ي كه همواره پنداشته سان، كصدقه گيرشرم  بي يونيزيتلو آخوندهايان گول ترسايي
 .اند دهخوررا ، كنند ميتلكه پول  »چين به روسيه و آسمانيبراي فرستادن كتاب «د شو مي

حكومت نظامي استبدادي و كوتاهي در اوج جنگ سرد  زمانهر آينه به عنوان كسي كه 
گونه چ گويم هي العات دست نخست ميطبا ا مامن به ش در لهستان زندگي كردم،

  در آن كشور نبود. ي،ا گونهسركوب ديني از هيچ 
بوده، و  مذهبيبرد، بانويي بسيار  مي به سرستان نيز در له اكنون زن من، همد ما

 گاه چيه رفتم. ه كليساب همراه خانواده خوشحالي چندين بار بالهستان بودم  ي كه درزمان
پاپ  را تعقيب يا تهديد به تبعيد به سيبري نكرد. مابراي رفتن به كليسا  »پليس مخفي«

شدن چشمگير كليسا پس از آزادي  خاليز ، لهستاني تبار، اندوه خويش را ا١جان پل دوم
اين  كليسا بيش از ديگر شايدداشت، زيرا ر ، اظهاسلطه كمونيستر اروپاي شرقي از زي

  د.شو ميبر پاد دولت بكارگرفته ن محل تجمعهمچون 
  

در  ماايد. خدايي هست و ش اشتباه كرده ماشدر واقع  ن كنيممابگذاريد گ :پرسشگر
  . چه خواهيد گفت؟روز داوري پيش وي برده شديد

  
بيشتر  از بيش بسي، من زنده بودنهنگام  اين نكته اشاره كنم، در به چه بسا يلز:ما

 يبررس شتريرا بان تاريخ كليسا ترسايير در سنجش با بيشت پيروانش كتاب مقدس خواندم.

                                                 
1. Pope John Paul II 
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 نداشتم! بنابراينهم من به وي باور  وبيشتر درباره دين نوشتم. و نمودم، بيشتر خواندم 
  خندد] [مي !برابر پاداش بگيرمو بايستي د



 

 

  
٢  

  جهان هستي: خاستگاه

  ؟طبيعي يا فرا طبيعي
  
  

  
  

براي روشنگري  سازيخدا وارههمخدا براي روشنگري درباره رازها اختراع شد. "
دريافت انسان  . هنگامي كه سرانجامدرباره آن ها آگاه نيستند ست كهيي ادرباره چيزها
را از خدا دور نمود؛ ديگر بيش  سانان ها پديدار شده ود، قانون ننك ميكار  هاچگونه چيز

  "از اين نيازي به او نبود.
  )، برنده نوبل فيزيك1918-1988( ريچارد فيمن

  
  
  
بلندپرواز  به گروه، ١به نام ادوين پاول هابل يجوان انديشمنددانشمند  1919در  

جا را به  اينچي آن 100هابل، تلسكوپ  پيوست. ٣كاليفرنيار د ٢رصدخانه كوه ويلسون
بزرگي انجام و بزودي رصدهاي شگفت انگيز  ن نشانه رفته، وماسوي جاهاي تاريك آس

در انتهاي  ،هاي دوردست از كهكشان تهيه شده خويش به دقتتصويرهاي ر هابل د داد.
اين، هابل دريافت ر افزون ببه سوي نور سرخ را تشخيص داد.  ييجا جابه ،گستره تابشي

اين دو رصد  شود. مي داريپد شتريبسرخ ر نو ييجا جابهي دورتر ها كهكشانر د

                                                 
1. Edwin Powell Hubble 
2. Mount Wilson 
3. California 
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شناخته  قانون هابلشده، و به نام  هاي موشكافانه مستقل تاييد ، سپس با پژوهشيا ستاره
  شد.

ستاره شناسي، در روشنگري  در ديرپاترين كار وي و نيزتريانگ جانيهحال، ر به
رنگ  ييجا جابهمشاهده دليل هابل  سرخ نهفته بود.ر نورصد شده  ييجا جابهوي درباره 

ي دورست، از ها كهكشاندور شدن  حركت نسبي به سببرا (يعني طول موج)  سرخ
 كهكشان ١سرخ در گستره تابشير نو ييجا جابهدانست  مي چون هابل .داشتزمين 

در جنبش  ي دورترها كهكشاند، نتيجه گرفت كه باش مياز زمين  ها آنمتناسب با دوري 
ن ماابزار نوري هابل به كجاي آس اين كههستند. با چشم پوشي از تر  خويش پرشتاب

 شوند. مي دور گريكديو از از زمين  ها كهكشاننشانه رفته باشد، هابل دريافت كه همه 
 شدن باشندر دو در حال ها كهكشان، هابل دريافت اگر ديگر با برداشتن يك گام منطقي

 ،ي بسيار دورزمانپس  - اند بودهيكديگر نزديكتر و از امروز به زمين  ديروزاگر يعني -
جايي كوچكي نزديك هم، با چگالي بسيار  بايستي در مي ده كيهانماگذشته، همه  در

بايستي  كيهان ، مي مشاهده شدهگسترده شدن پس،  بزرگ، به يكديگر فشرده بوده باشند.
اين انفجار تئوريك  از نيروي آغازين دور كننده يا انفجاري باشد.اي  در نتيجه گونه

  ناميده شد. )بيگ بنگمهبانگ (، سرانه سبككيهان، 
محدود به رصدهاي هابل از از مهبانگ كيهان شناسي براي پشتيباني و مدرك گواه 

و  ٢آرنو پنزياس 1965در  شد. نمي منطقيهاي  استنتاجو ا ه كهكشانسرخ ر نو ييجا جابه
پس زمينه كم تواني  ٤ريزموج يشگاه تلفن بل كارمي كردندماكه در آز ٣روبرت ويلسون

اين پرتوهاي اثبات شد سپس  شد. پخش مي گيتيكه در همه سوي  درا پيدا كردن
 درجهان  انگاره يمندي براي اثبات نيروو  گواه مستقل كه -مهبانگ  »دهزمانبا« ريزموج

پس  جستجوگر هوارهما 1992سال  آغاز در هستند. - كرد فراهم ميا گسترش ر حال
 اين كرد. زمينه ثبت توهاي پسرپ در را هنگي ناچيزيماناه ناسا COBE ٥گيتي ي زمينه

                                                 
1. Spectrum  
2. Arno Penzias 
3. Robert Wilson 
4. Microwave  
5. Cosmic Background Explorer 
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 كهروشنگري اين پي آن بودند، براي ر د سانشنا كيهان درازيزمان تغييرات ناچيز، كه 
 و كم يبانفجاري نگ امهب اگر نياز بود.مورد گيتي برابر پخش نشده است، ر ده دماچرا 

واقعي به طور  كيهان اكنون با نواحي پهناور ان كهچن همسنگ بوده، پس آن ،كاست
ا است، ر گذاشتهيش ماده، به نماز چگالي بااليي اا ي بهاي هپهنا ده همراه بمابدون 

بيشتري براي هاي  هنه تنها گوا COBEهواره مابنابراين يش بگذارد. ماد به نتوان مين
كه از  يبا رصدهاي آراستگيساخت بلكه به  مي تئوري بيگ بنگ فراهميا انگاره مهبانگ 

  .شد چفت مي ،شده سراسر جهان شناختهر ده دماهنگ ماناهپخش 
نسبيت عام يك جهان در  نينشتيانوآورانه هاي  ههابل، معادل يافته هايپيش از  حتا 
شگفت انگيزي، وي ضريبي  به طور، ور ره به كرد. مي ل پهن شدن را پيش بينيدر حا
انداختن پهن شدن جهان، در معادله خويش جايگذاري ر براي از كا »ثابت كيهاني«به نام 

» خود همه زندگير اشتباه د نيتر بزرگ«كيهاني خويش را  آن، ثابت پس از نينشتيا كرد.
اينشتين به كه  يشگفت انگيزهاي  ، افزون بر كمككه باوركردني نيست خردبراي  ناميد.
مهبانگ، پيش از هرگونه تجربه يا تئوريك براي هاي  هست گواتوان مي، نمود دانش

 زمانهوادار ر شوربختانه، باورهاي پ يد.ماباشد، فراهم ن براي مهبانگ يگواه هك رصدي
نند مااينشتين  ده بود.شدانست، در وي كارگر  مي بيش ايستاو وي كه گيتي را كم 

 از آن ، به سختي انديشه مستقل بيشمهستيي توانايي كمترداراي كه  ما بسياري از
  مي داد.يش ما، نگذاشت مي خودش زمانكه در  يزيچ

قرن هفدهم  در ، كهنيوتن زاكيآ ، حتاگمان مي كننددانشمندان تاريخ  ري ازماش
چون اگر  شدن انديشيده باشد. حال پهنر جهاني د ينياز تئوريكبايستي به  مي زيسته، مي

شود  نمي بايستي قانون خود نيوتن درباره گرانش گيتي درست باشد، پس جهاني كه پهن
نخست ي  دهه درپس س بايستي در خودش فرو ريزد. مي تر شيپو گيتي ثابت، بسيار 

 پهنيه ماروشن انديشي به اين نتيجه برسيم كه  ممكن است با اطمينان و ،21سده 
  است.بوده ميليارد سال پيش  14بيگ بنگ مهبانگ يا ، شدگي كنوني گيتي
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  )بنگ بيگمهبانگ (از پيش 
 ماجهان  تاريخ راستين از كم بخشي ، دستي مهبانگ انگاره اين كهن ماگ با ما اگر

 .شويمو روبر كننده پرسشي گيج ادرنگ ب بيش بيماسازد، پيش برويم، ك را روشن مي
در ژرفاي فضا، پراكندگي  شود و مي زمين رصد ازكه  »انفجارها«و  »پكيدن ها«ي  همه

 ١نوار سوپ ها، آب يا گاز، آتشفشانر بخا ها، بمب دهد. مي ا نشانرده فيزيكي ما شديد
 اند. از مواد فيزيكي ساخته شده ها آني  همه كه، مي سازندي انفجاري ها كنشهمگي وا
 بسيار يم، با يك پكيدن يا انفجارشناس امروزه آن را مي ماكه ن چنا ، آنجهانپس اگر 

مورتيمر  ن كهاچن آنا ي است؟ده ش درست فيزيكي مواد بزرگ آغاز شده، چگونه انفجار
 آن كهچرا چيزي هست به جاي «امروزي دوست دارد پرسيده شود،  لسوفيف، ٢آدلر

  »هيچ چيزي نباشد؟
به  ها آن) 1 :اند فتهپيش گرر راه د ي پرسش، دانشمندان اكنون دودشواربا توجه به 
 هايي بيرون از دسترس چنين پرسش گويند مي )2؛ يا گيرند ناديده مي كلي پرسش را

  شود.ر واگذا ٣الهيونو بايد به فيلسوفان  مي ي دانشيك بوده وها بررسي
 چنين پرسش دشواري دست و كه با ندمي شوخوشحال ر بسيا فيلسوفان والهيون 

بسياري  -تر چه بسا بسيار پيشو -13سده ر د آكويناس سماتو زماناز  پنجه نرم كنند.
 تي، پذيرفته بودند.سانديشمندان كليسا توضيح علت نخست را براي پيدايش جهان ه از

(يعني، از  ٤بودنين ايي، آفرينش آني ازهمچنين بيشتر اين الهيون خودشان به آفرينش خد
  هيچ چيز)، باور داشتند.

 در جهان هستي قانون علت ماسنتي اين گونه است: ر استدالل علت نخست به طو
هر علتي، به نوبه،  چيزي براي هستي نيازمند علتي است. هر بينيم. مي را ٥معلول-

 بي ي گونهبه  ماپس اگر  ش از خود را دارد.معلولي است كه درخواست علتي پي خودش

                                                 
1. Supernovae  
2. Mortimer Adler 
3. theologians 
4. ex nihilo 
5. Law of Cause-Effect 
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خدا نام  به آنرسيم، كه  ها به پس برويم به علت نخست مي ي علت كران در اين زنجيره
  دهيم. مي

زاد انديش، استدالل علت نخست را با اين پرسش، تاريخي، فيلسوفان آ به طور
 ندداد ميهنگامي كه مردان كليسا پاسخ  يدند.كش مي، به چالش »علت خدا چيست؟«
يم توان مي) اگر 1 :كشند مي پيشرا ، آزادانديشان دو نكته »خداوند هميشه بوده است«

و  ده فيزيكي هميشه بوده است؟مان نكنيم ماهميشه بوده است، پس چرا گ بپنداريم خدا
ن به يك زنجيره مااز گ تر سانآن به يك چيزي طبيعي بسيار ماگ، ها نياي  باالتر از همه

هميشه بوده ا خد -) اين استدالل الهيون 2 د؛باش ميفرينش آهاي  هپيچيده از معجز
كه به گونه ثابت  »معلولو قانون علت «- اصلي علت نخست هاي  هبا مقدم -است
 در خدا از غيرچيزي به  اگر هر تناقض دارد. -چيزي بكارگرفته شود د براي هرتوان مي

 شده و بدون عموميتهست، پس استدالل علت نخست  »معلول -قانون علت«سايه 
يم، ا ستادهجاي آغازين اير به سخن ديگر، درست س .منطقي نارواستبه طور  بنابراين

  ايم. نه در پي بردن به علت جهان هستي، داشته هيچ پيشرفتي نه در استدالل منطقي و
در  پاد استدالل علت نخست، هم بر هاي كهن، هم در پشتيباني و اين استدالل

براي  الهياتي هستند. فلسفي و ،پايه سرشت خويش، وابسته به دانش نبوده، بلكه از
در باال گفته شد، گرايش به درگير  كه همچنانهمين، بسياري از دانشمندان امروزي، 

الهيون  به فيلسوفان و خوشحالي آن را با دانشي نداشته ور پژوهش غي شدن در چنين
  كنند. واگذار مي

دانشمندان امروزي، ناچار كه  استاين نكته  نشان دادناين بخش ر ج من دماآ
دانش با  .دكننواگذار به ديگران  را كيهان شناسيهاي  پرسشاين گونه پاسخ نيست تا 

ز جهان هستي پيش از عنصري ا تواند قياس از يك قانون فيزيكي كهن، با پيروزي مي
اين پيام است، دن سانبه ديگر سخن، آهنگ من ر يد.مان روشن را )بيگ بنگمهبانگ (
دادن ديدگاهي پاسخ داده ولي براي تر،  كه دانش بسيار پيش ده پرسشي استماپيدايش 

  آن به خوانندگان عمومي، كامياب نبوده است. از
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  قوانين فيزيك
 »قوانين فيزيك«هاي خويش به  سخنراني ها و نوشته گراها در امروزه، آفرينش

هستند  مندانهدانش هاي هواژ يريكارگ بهعاشق گرايان  آفرينش ند.كن ميبسياري  هاي هاشار
 بدهد. دانشگاهي بودن را شكوه با پوشش ها آن راي، بچنين واژگانياميدوار هستند  و

، دو شود مي وارسي ها آن »دانشيك« هاي هو مقال ها كتاب به دقتولي هنگامي كه 
ون گوناگ هاي هي در رشت شدها ي برپها قانونگراها،  ) آفرينش1شود  واقعيت روشن مي

 ، درگراها آفرينش، گويا) 2كنند؛  دوباره نويسي مي و گرفته ، بد بكارفته، بد دريارا دانش
 .يابند ميدرندرست را  »قانون فيزيك«اصطالح از دانش نوين ديدگاه  بنياني سطح

قانون «بايستي روشن كنم، نگر دانش از  مي لوتر رويم،ج آن كهبنابراين، پيش از 
  چه نيست.و چه هست  »فيزيكي

دانشيك، يك روشنگري به  قانون فيزيكي يا يك شود، تعريف ميچنين  يبه سادگ
، پس ١نيوتن زاكيآ براي نمونه باشد. كردن جهان هستي مير ي از چگونگي كاسانزبان ان

اين ني، قانون خويش از گرانش جهان هستي را پيشنهاد داده، ماي آسها پيكراز بررسي 
گويي  پيش روشنگري و مسايه راه هاي هفراوان، مدارهاي سيار با دقت بسيار قانون

چارچوبي براي  داده و پرورش گوناگون گياهان را هاي ه، گون٢مندل گرگور نموده است.
 را ٣نژاديبا آميختگي برآيندهاي توليدمثل  دقتا ب كه چنانبري ژنتيك فراهم نمود،  ارث
سوي دانشمندان پس  ، ازقانون نيوتن ها، قانون مندل و اين قانون دو هر بيني نمود. پيش
 بيشتري همراه بود، هاي هدادو با تر  دقيق ها آنهاي تجربي  ي كه بررسيسان، كها آن از

ي فيزيكي يا دانش، شناخت هاي كه قانون ،اين نكته شد. تر گسترده پااليش گشته و
 - هاي دوباره براي بازنگري بنابراين جستاري ي بوده وساني انها بررسيپايه  ي، برسانان
   جا ارزشمند است. اين هست، درآينده ر د -  به كلي رد شدن حتا يا

                                                 
1. Isaac Newton 
2. Gregor Mendel 
3. crossbreeding 
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هاي  كنند كه قانون ادعا ميها  زمان اين تعريف، بيشتر پوشي از چشم گراها، با آفرينش
براي نمونه، قانون گرانش كه علت افتادن چيزها به سوي زمين است يا قوانين  – فيزيك

 روشنرفتارهاي جهان هستي را -كند مي مهاررا  يمولكولي ها كنشكه شيميايي 
 بازگو -كنند مي كنترل هستي را فيزيكي جهان وانينيعني، ق -چنين ادعايي .كنند مي

 ١تر هول فينرسايد و د.باش ميها گرا آفرينشي دريافت نادرستي از دانش از سوي  كننده
 نندي مناسبي از جستارماه ، روشنگري و٢هاي ساختگي مغالطه: استداللكتاب خودشان، ر د

بازي فوتبال دبيرستان  دادن به گر روزنامه براي پوششگزارش بپنداريد، اند. فراهم نموده
ايي  روزنامه يا نوشته گزارشگر درجاي ويژه گزارشگران نشسته و است. شده فرستاده
نوشته گزارشگر از برآيند  اين كهن به ماگ نويسد. مي بيند بازي كه وي تازه ميي  درباره
اين گفته كه به همين گونه،  .خردانه است بي سرانجام بازي خواهد شد، علتبازي 
 رد هاي هها است، علت پديد سانشده ان ي نوشتهها بررسي نندماي فيزيك، كه هها قانون

  خردانه است. باشد، بي حال بررسي مي
  
   
نيكه قواننيارشياز پذگراها، نشيآفر
 زاريدارند، ب يانسان ي سرچشمه كيزيف

 يكيزيف نيها باور دارند كه قوان هستند. آن
بر پايه و  بودهبه انسان  يبدون وابستگ

 كي »،٣قانون گذار« كيبه  ازينهمين 
بر رفتار  نيقوان نيكه با ا ييخدا يروين

  اگر پس   هست. كند، يم ييفرمانروا گيتي

 
  « دين يك پندار بيهوده است . . ."
  
  

 )1856- 1939زيگموند فرويد (

  

 ضروري خدايي غير »قانون گذار«، پس مفهوم هاست انسانفيزيك نوآوري  قوانين
  شود. مي »قانون گذار« خودش سانانچون شود،  مي

                                                 
1. Fearnside and Holther 
2. Fallacy: The Counterfeit of Argument 
3. Governs  
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هستند، به اين چم نيست  »گذارن قانو«تنها دانشمندان  كهنكته اين رو، شناختن ر به
 هيچ دانشمند راستيني هرگز هاي پيشين نيست. جهان فيزيكي بر علت رفتار كه

 با چگونگي غيرقابل پيش بيني دارد. جهان هستي رفتاري سراسر خودسرانه و گويد نمي
 هاي علي بستگي وهاي  نمنديماپي بردن به سا كردن وا ج درست دانش، پيدماهرآينه، آ
  باشد. جهان هستي مير سراس در كنشمند

، علت رفتارهاي جهان هستي هستند، ي فيزيكها قانون، كه باوراين ولي با 
براي  گيرند. مي ، را ناديدهمعلول-علتگيري توضيح اصلي  نياز به پي هاگرا آفرينش

بزودي به سوي زمين  ن پرتاب شودمانمونه اگر بپرسم، چرا سنگي كه به سوي آس
قانون «يا  »گرانش« بود. معني خواهد بي »دليل قانون گرانشبه «گردد، پاسخ  برمي

 دليل راستين و ايم. اي داده پديدهچنين شرحي است كه به  نام يا يبه سادگ »گرانش
به  تا ند،كش ميجهان هستي يكديگر را به سوي خود ر چيزها د چرا همه اين كهاساسي 
درست است، انيشتين نشان داد كه چيزهاي سنگين  چيستاني گيج كننده است.امروز، 

- چيزهاي سنگين فضا چراولي  كنند. و اثر گرانشي درست مي ندكن ميكج  را زمان-فضا
 نيروي تنها« گفتن با به و نيست يپرسش چنينپاسخي براي هنوز  كند؟ كج مي را زمان

به جاي  ،، يك قانون فيزيكپس .دسانر نمي جايي به ما را رو هيچ به »است گرانش
ساخت  سانان يد، شرحكن ميكار چگونه جهان هستي پيوسته  اين كهوضيح علي از ت

  د.باش مي
و سوي نويسندگان  زا ها زمان كه بيشتر »معلول-قانون علت« اصطالح بهاين 
 طبيعي،هاي  ، به جاي قانون برپاشده دانششود بكارگرفته مي گرا آفرينش يها سخنران

هيچ گونه روشنگري  »معلول-علتقانون «همچنين  د.باش ميالهيات و فلسفي  اويزدست
شين من مابراي نمونه، بپنداريد  دهد. نمي دانش بدستها  پرسشو ها  براي دشواري

از هنگامي كه بايستي تا تعميرگاهي بكشم.  مي درست شدن ن آن را برايمو خراب شد، 
 باز هم تنها به دليل«اگر تعميركار بگويد،  كند. من كار نميشين ما بپرسم چرا تعميركار

و  كرده به سردست  كنم وي مرا ن حس ميماگ بي »معلول است.–قانون علت 
چه بسا، روشنگري راستين دانش چنين باشد،  وي سراسر ياوه هست. »روشنگري«
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د ميل توان ميد آتش بگيرد، پس موتور نتوان ميمتصل نبوده، پس سوخت نها  شمعك
 ها، چرخو د بچرخد، توان ميچرخ پشت، متصل به ميل لنگ، ن لنگ را بچرخاند، محور

بنابراين، يك روشنگري  شين ندارند.مابراي پيش بردن  متصل به محور، هيچ نيرويي
. هر استداللي كه آميزد ي مكانيكي را به هم ميها كنشوا راستين دانشيك، روابط و

جاهاي خالي را پركند، بكار  اين كهرا كوركورانه بدون  »معلول-علتقانون «اصطالح 
  د.باش ميدانش  هاي هيما ونر، استداللي سراسر خالي از دگيرد
  
  
  

  ١انرژي–ده ماپايستگي 
چه نيست گفتگو نموديم، و چه هست  »قانون فيزيكي« كهدرباره اين  مااكنون كه 

د توان ميكهن فيزيك ي  شدها يك قانون برپ يم:مابگذاريد دوباره آموزه خودم را بازگو ن
اين  بكارگرفته شود. )بيگ بنگمهبانگ (پيش از  يبراي ساخت كيهان شناسي آغازين

   د.باش مي انرژي- دهماگي ستقانون پايگويم،  ميدرباره آن سخن دانشي كه  از اصل 
بود: ا سو دو قانونز انرژي هنو-دهماي پايستگقانون  ميالدي 19ي  هاي سده سال در

ده) ما( گفت جرم ده ميماقانون پايستگي  قانون پايستگي انرژي. ده وماقانون پايستگي 
د از يك گونه به گونه ديگر دگرگون توان ميولي گردد  نابودتواند ساخته شود يا  نمي

آن ساخته  اي كه با دهمااندازه مشخصي از -اي زغال، جرم معيني  تكه براي نمونه شود.
خاكستر و آب، ر ، بخادي اكسيد كربنز ، گااين تكه زغال بسوزد به اگر دارد. -شده

-فرعي ده آميزه شده از فرآورده ماده، ماپايه قانون پايندگي ر ولي ب. شود دگرگون مي
ن اندازه زغال مابه طور كامل ه -موجود پس از سوختن زغالده مايعني، اندازه كل 

  نابود گردد.آفريده يا د توان ميده نما اصلي است.
ده بوده، ولي براي پيش چشم مانند قانون پايستگي ماه كل درقانون پايستگي انرژي 

 شيميايي، انرژي نند: انرژيماانرژي  بسياري از هاي هگون تر است. آوردن، سخت
 جنبشي، انرژي امواج الكترومغناطيسي و، انرژي ماالكتريكي، انرژي خورشيدي، گر

                                                 
1. The Conservation of Mass-Energy 
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 هست. يريكارگ بهگيري و غيرقابل ر قابل به كاهاي  همپوشان از انرژي بسيار هاي هگون
د آفريده يا نابود توان ميانرژي ن گويد، مي نند قانون پيشين، قانون پايستگي انرژيماه

براي نمونه چه بسا  ي ديگر دگرگون شود. اي به گونه د از گونهتوان ميگردد بلكه 
اندازه گيري  باولي  .شده استآن گم  انرژي درايي رخ دهد كه نشان دهد واكنشي شيمي

اي از انرژي) بدست آمده، يا نور بدست آمده يا فرآورده فرعي  ي (گونهماگر دقيق از
 دهد كه، پس از واكنش شيميايي اندازه نشان مي اي از انرژي) هم گونهز (با الكتريكي

تواند آفريده يا نابود  نمي ،انرژي هم نده دگرگون نشده است.مابه جا كلي موجود انرژي 
  گردد.

هنري  نام آنتويو فرانسوي به دانشمندي نوزدهم ي سده يانيپاي  دهه بهر رو، در
عنصر،  نزديكي اين در نمود. مي اورانيوم بررسي يشگاه خويش بر رويماآز در ١بكرل

بكرل  پريد. مينندي ماطور ه حالي كه اورانيوم بهر گشت، د ناگهان انرژي پديدار مي
 دهه پس از كمتر از دو در نمود. را پيدااي)  (يعني، انرژي هستهپرتوافشاني طبيعي 

جرم ناپديد شده از عنصر پرتوافشان، در واقع  ثابت نمود ، آلبرت اينشتينكشف بكرل
 .نبوده استچيز)  (يعني، هيچ نيستي آمده ازد چنين انرژي پدي همو ناپديد نشده 

راه  بوده كه از سوي طبيعت به دو در واقعيت يكي انرژي ده ومااينشتين نشان داد 
(يعني، انرژي برابر  E=mc2 در فرمول بلندآوازه خودش شود. مي نشان داده سانناهم
هم آميخت:  فراگير، با ياصل قانون پايستگي را در دو برابر شتاب نور) وي ده در دوما

د به انرژي دگرگون توان ميده ما گويد اين قانون فراگيرتر مي انرژي.-دهماقانون پايستگي 
ده ماشايد  ده دگرگون شود.ماد به توان مينند مورد اورانيوم)، همچنين انرژي نيز ما( شده
. سازد خويش را دگرگون مي ي گونهانرژي  همچنين ؛خودش را دگرگون سازد ي هگون

تواند  نميانرژي -دهماگردند:  شده و آميخته مي در نگر گرفتهكه همه عوامل  ولي هنگامي
 ند.ما جهان هستي هميشه ثابت مير انرژي د-دهما: جمع كل نابود گرددا شده ي آفريده
 به -ها اتم نيتر كوچك ، من، زمين، ستارگان وماش-ديمااين، همه چيزهاي ر افزون ب

 كه اينشتيني زمانچنين از  هم اند. انرژي ساخته شده-دهماواژه از  معناي واقعي

                                                 
1. Antoine Henri Becquerel 
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تجربي دقيق، به  هاي يشما، همه آزسال پيش، پخش نمود 90خويش در هاي  تئوري
آينده ر د اين كهر مگ اند. انرژي، را تاييد نمودهو ده ماگي ستطور كامل قانون وي، پاي

 بايستي مي گواهي كه نشان دهد قانون وي نادرست است، پيدا شود، دانشمندان امروزي
  جهان هستي بپذيرند. روشنگري وي را از

 استيون دكتر رهبري به -سانشنا كيهان و ها گذشته، اخترفيزيكدان سال بيست در
توضيح  و انرژي را گسترش داده-دهماز ا مارك د –در دانشگاه كمبريج  ١نگيهاوك
چيستان خاستگاه جهان  انرژي چگونه-ده ما آور هاي شگفت ويژگيدر واقع كه اند  داده

شرح  »٢خالء ساننو«را به نام اي  رخداد پديدهديگران و  نگيهاوك د.كن ميهستي راحل 
. شود مي ايجاد -يعني در خالء كامل -هيفضاي به طور كامل ت درده ماكه اند  داده

هاي شناخته  انرژي-دهماآن هيچ گونه از  ، كه درخالء كامل در دانشمندان دريافتن حتا
اين آينه  هر تصادفي از الكترومغناطيس هست.هاي  ساني متعارف نيستند، نو شده
بوده،  شود مي ناميده خالء ساناز انرژي كه اكنون انرژي نواي  گونهي  هاي، نشانه ساننو
به  ده دگرگون شود.ماد به توان ميده انرژي، ماهنگي كامل با قانون پايندگي ماه با و

هنگي ماه با و خود به خوديك خالء كامل در فضاي تهي  »هيچ بودن« سخن ديگر،
  سازد. مي دهما ده بسازد وماد توان ميانيشتين  لوساسن ر قانون پ كامل با
  

  برون يابي

انرژي -دهماد آفريده يا نابود شود، اگر جهان هستي از توان ميانرژي ن-دهمااگر 
انرژي چنين نتيجه شگفت -دهماگي قانون پايستبتوان با ساخته شده، پس چه بسا 

هميشه  ،سانناهمهاي  چگالي ، و باسانناهم هاي هگون جهان هستي، با انگيزي گرفت:
اي  گونهر نبوده باشد، حتا اگ ماي جهان  انرژي سازنده-دهماكه  گاه نبودهچ هي بوده است.

                                                 
1. Dr. Stephen Hawking 
2. vacuum fluctuation 
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، شامل هيچ نظري به طور نهايت چگالي اي با بي نقطه فضايي تهي يار خالء د ساننو از
  بوده باشد. ،شدهناميده  ١تكينگيكه  به هيچ رو، اي گونه

داغ بود. خرده عناصري  بسيار چگال ور جهان هستي بسيا )بنگ گيبمهبانگ ( در
 .اند توان بودن نداشتهسازند، در چنين شرايط دشواري  كه اكنون عناصر شيميايي را مي

جهان تنها انرژي بود، سپس  مهبانگ،درنگ پس از  بي هست كهاي  چنين انديشه
از  چشم پوشيا بهر رو، ب ده چگال گرديد.ماو  شودر تكمي ماگسترش بيشتر گذاشت د

 -انرژي سازنده آن هست -دهماي  كه جمع همه -انرژي جهان هستي-ده ما هاي هگون
گويند،  مي هاگرا آفرينش ن كهاانرژي از نيستي، آنچن-دهماپايه قانون پايندگي  د برتوان مين

چ هي ماانرژي -دهمااساس اين اصل به خوبي تجربه شده دانش، جهان  بر هست شود.
بايد قانون  »دانشمندانه«گرايي  نشباور به اين آفريبراي پس،  گاه آفريده نشده است.

هاي  هگوا هاگرا آفرينشر اگ .را دور انداختآن ا ي ناديده گرفتانرژي -دهماگي ستپاي
چنين اطالعاتي را با  و ياورندبانرژي دارند، -دهماگي ستپاي تجربي براي رد كردن قانون

يعني، - ييگرا آفرينشي بنيادي  وگرنه، آموزه يند.مان تقسيمهمگاني دانش، هاي  انجمن
نه اي الهياتي  همچون آموزهبايستي  مي -سوي خداز انيستي  آفريده شدن جهان از هيچ و

  متناقض است. خود به خود »دانش آفرينش«اصطالح  بنابراين دانشيك شناخته شود.
  
  

  مخالفهاي  استدالل
» ،چيزي نباشد اين كه يجا بهچرا چيزي هست « ،آدلر مورتيمرولي درباره پرسش 

  چه؟
 ستايش كرده ووي را هاي هنوشت ندارم چون آدلر چنداني به نقد شيگرا من 

 براي دفاع از پس گذارم. مي ارجرا آموزش پرورش و فلسفه كنوني ر وي د همكاري
 نه دانشمند سخنو چون يك فيلسوف  هم گفته شهيهموي كه آدلر، بگذاريد اشاره كنم 

                                                 
1. Singularity  
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از  -»چيزي نباشد اين كه يجا بهچرا چيزي هست « -بهر رو، پرسش آدلر گويد. مي
 نبودن هست.هستي، جهان  »طبيعي«: يعني، چگونگي پندارد چيزي نبايد باشد مي پيش

به  كه نياز اي چون معجزه هم سوي آدلرز س، اين واقعيت كه چيزي هست، اپ
 ، درپرسش آدلررسيدن  نگر به »آلودراز« شده است. ديدهروشنگري فراطبيعي دارد، 

 بندي خود در صورت يا پيش فرض انگارهنيست بلكه در پيش  فراطبيعي نهفته پاسخي
بايستي  چمن مي شود انگاشتهنند اين است كه از پيش ماپرسش آدلر  پرسش هست.

  باشد. الهي مي اي معجزه نداد گواه رخ ن رنگ سبزشماگ شود بيا سرخ باشد، سپس ادع
 آن كهيزي باشد به جاي چ نبايد چرا هست: نيپرسش چنديدگاه دانش ز رو، ار به
كه پندار چنين است كه جهان هستي  دكن ميي دانش ادعا ها قانونكدام يك از  نباشد؟

د؟ چنين قانوني باش ميجهان هستي  »طبيعي«و حالت چگونگي  ،نبايد باشد يا نبودن
ديگري، يعني  سانبه نتيجه بسيار ناهم انرژي-دهماگي قانون پايستآن،  ي وارونه نيست.
امروزه آن را  كه گونه آنهميشه بوده است، هرچند  ماانرژي سازنده جهان –ده ما اين كه
  داشته است. )بيگ بنگمهبانگ (آغازي در   مي بينيم
چيزي  اين كهدر اصطالح استدالل علت نخست اشاره شد: براي  كه چنان هم

خودش  ،بايستي اين علت سببي مي ون آن داشته باشدرجهان هستي يا در تاثيري سببي ب
  د همتوان ميبه سخن ديگر، چيزي كه نبوده باشد شايد ن از جهان هستي بوده باشد. پيش

 آن كاري انجامروي  بر يا يجهان هست دروندر  ،از عامل سببي ي ديگري چون هر گونه
 بوده تر شيپاز بر پيش پندار، يك هستي  معلوليو ي علت  بنابراين، سراسر آموزه دهد.

پيش  معلولو بپذيرند اصل علت  اين كهبه جاي گراها  آفرينشولي  د.باش مياستوار 
(جهان هستي)  نده، باور دارند كه بودنماواپس  »منطق«با يك  پندار هستي را دارد،

نياز به روشنگري و يعني، جهان هستي از نيستي آفريده شده  –خواهد  مي عليت
د كه آفريده شدن جهان هستي از نيستي كن ميهيچ دانشمندي استدالل ن فراطبيعي دارد.

كامل به طور  ها،گرا آفرينش .نداردبدست خداوند، نياز به روشنگري فراطبيعي 
بر برخاستن  ييها يگواه) چه 1هستند: ها  ند كه اينكن ميگم مناسب را هاي  پرسش
 ماانرژي سازنده جهان -دهماهميشگي  بودن رب) چه گواهي 2، هست؟ نيستي ازجهان 
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انرژي از نيستي برخاسته -دهمانشان دهد  اين كهر هيچ گواهي با مپاسخ:  هست؟
انرژي - دهمادهد كه  مي تاييد شده نشان يبه خوبي تجربي ها بررسينداريم؛ ولي 

تنها  آن گاهداشته باشيم ر به روش دانش باو ا استواريب مار اگ برآيد. نيستيد از توان مين
  ، هميشه بوده است.در هر ريختي، انرژي-دهما، مارسيم: جهان  به يك نتيجه مي

چون يك روشنگري دانشيك شايستگي  تواند هم مي ييگرا آفرينش كه يراهتنها 
دقيق سازوكار يا ابزاري كه از بايستي جزئيات  هاگرا آفرينش چنين است كهد پيدا كن

نبود چنين  آفريدن هستي از نيستي بكارگرفته شده، را بگويند. سوي خدا براي
به باورهاي ا آن رو داشته  دانش بازبودن در جرگه ز را ا ييگرا آفرينشروشنگري، 

يا  »آفرينش راز الهي است« هياهوي راه انداختن كه دهد. تعصب آميز ديني برگشت مي
  نيست.روشنگري دانشيك به طور قطع ، »معلول–قانون علت «پيامدي از 

 زمانپيش از  اين كهبراي  نظري غرق شده در رياضي، يها دان كيزيفچه بسا 
 همفيزيك در يكنون نيقوانچون -مهبانگ  از ثانيه پسونخستين ميكرر ديا - پالنك

-، چون فضارفته استدالل كنندر ري شايد فراتماش يند.ما، اين نگر را رد نشكسته بوده
روبرو پرسشي متناقض با ا منطقي پوچ يبا ا م، هگرديدز آغامهبانگ  خودش پس از زمان

  است؟ داده رخچه چيزي بوده يا چه مهبانگ ش از پي پرسيم: كه مي ، هنگاميهستيم
پالنك درباره  زمانپيش از  »ي فيزيكيها قانونفروپاشي «پاسخ خواهم داد 

-دهماهيچ كدام قانون پايستگي و كوانتوم بوده تئوري و  عامهنگي ميان نسبيت ماناه
تئوري ا ي عامنسبيت قوانين ز ايك ر ه كند. رد نمي به چالش نكشيده وا انرژي ر
يا  »اند دهيفروپاش«كه  اند نشان دادههاي آغازين جهان،  سرانجام در دم -هر دوا ي-كوانتوم

 انرژي را ندارد.-دهما. ولي اين واقعيت شايستگي پرسشي درباره جايگزين شده بودند
چنين هيچ  هم -واقعي انجام نشده جهان در ييشمادر سراسر تاريخ دانش، هيچ آز

هر محيطي رد ر انرژي را د-دهماقانون پايستگي كه درستي  -تئوري جدي ارائه نشده
- دهماي قانون پايستگ ثابت اين، تحريفر افزون ب يد.مانتهديد درستي آن را يا كرده 
- دهماد به كيهان شناسي دانشگاهي آشكارا نيرو دهد، چون پديدار شدن توان مي انرژي

  نيازي به روشنگري فراطبيعي ندارد.ر ديگ نيستيانرژي از 
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ز ا »است؟ داده رخبوده يا  )بيگ بنگمهبانگ (چه چيزي پيش از « ش كهسپراين 
- زمان-رآمدن فضاب چون متناقض است. يپرسش تنها ديدگاه به اصطالح فيزيك نظري

انرژي پيوند -دهماگسترش و  بودنآشكارا با  -»پس« و »پيش« هاي هبنابراين واژو 
 گيري كنيد؟ ده اندازهماجنبش و بدون بودن ا ر زمانيد توان ميچگونه  ناگشودني دارند.

 ه مي شودپرسيدكه  يهنگام نبايد سانشنا گفتگوي كاربردي، كيهانر ولي از نگر من، د
 پاسخ ندادن بهن ، چويندمارد ن به شدت بوده است راا ي داده رخاز بيگ بنگ چه  »پيش«

 ماچون ش« شود. ديده ميپرسش  فرار از نندماعادي  ياز نگر شخصچنين پرسشي، 
 ناآگاهحالي كه نبايد براي خشنودي فردي ر د »گذاريد پرسيده شود. نمي پاسخي نداريد،

حتا كه توانيم چشم پوشي كنيم  چنين نمي هاي بيهوده بپردازيم، هم دانش به فرآوري
، است هاي كنوني فيزيكي ، قانون»قدغني  محدوده« كه در ،اجازه به پرسيدن اين پرسش

  د.كن ميجهان بدون نياز به نيروي فراطبيعي، فراهم  خاستگاهمطمئن براي ر پاسخي بسيا
 داده رخچه بوده يا مهبانگ ز پيش ا كهپرسيدن اين از واقعي ما به طور ر اگ 

از كيهان شناسي دانشگاهي،  تواند باز هم مي ،بازداري فيزيكيپس اين  ايم، شدهبازداشته 
يي گرا آفرينشآن چه  ،از آغازپيش  يخدايبودن حتا ضرورت  چون يد،ماپشتيباني ن

بسيار كمتر از و ، گرفته شدهدر نگر بررسي دانشيك ر د دتوان مينآرزو انجامش را دارد، 
  پذير است. اثباتراه دانش 

  
  

  سدهاي رواني
 اي  ، انديشهما اند، براي بيشتر جهان هستي، هميشه بوده بنيادي عناصر كهسخن اين 
ي چيزهاي  رسد، همه ، به نگر ميماروزمره هاي  كنش در باشد. ميو ناپذيرفتني دشوار 

 اين كهز ، پيش اخريم ميز امرو كه يينواتومبيل  دارند.بودنشان ر و پاياني دز دي آغاما
سبزي كه  ، نبوده است.ساخته شود گذشته زييو در پادر كارخانه اتومبيل سازي طراحي 

رسد، يك  مي فصل كاشت، نبوده است. به نگرز ه پيش، پيش اماخوريم، چند  امروز مي
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به رويان چون سلولي تك، ولي هنگام  شود. مي درش ساختهماي، در رحم ساناند موجو
ج ماراي آبسيار برسد هركدام  مير ، كه به نگ آمدن، بدن نوزاد ميلياردها سلول دارد ايدن

  .اند فتههستي ياطراحي شده، با دقت ويژه 
 خودش بگويد، جهان هستي نيز ما» 1عارفتم خرد« آور نيست كه پس، شگفت
 ستنينگر با ما »عارفتم خرد« .شده باشدآفريده  بدست خدابايستي  مي آغازي داشته و

هرآينه در روي و  دانستهرا چنين  دهند، هنجار رخ مي مابه پديدهايي كه در پيرامون 
سپس با ناپديد و آمدن به هستي ا يك نكته، بر ، دكنيم زمين هرچه را هم كه بررسي مي

جهان  پيدايشتوجه به ، هنگام حالبا اين  .ندهست همانندستي، در ني گيشدن هميش
دادهاي پيراموني،  از رخ مابررسي ) 1: ميادآوريبه  مناسب را اصل بگذاريد دو ،هستي

ز اگرفته شدن ر براي كا ،ن راماخودز شده در مغ ساخته »خرد متعارف« يك داوري
 هاي ه) بررسي دقيق از پديد2سازد؛  ي نميضرورهمچون يك كل، جهان هستي  سوي

ستي راگويد، به  مي ما »خرد متعارف« كه آنچنان، دهد نشان مي ي پيراموني، رخ داده
  .نيستنيستي  ،يدماچيزهاي خاستگاه 

  راي هم ما »خرد متعارف« هاي هخويش، با انديش سانهاي ناهم تعريفر دانش، د
 استوار است. اطالعات تجربير تنها ب ،ي خودشها قانونسازي ا براي برپ نبوده و
بايد بدون  مي مستقل قابل تاييد باشد، طوره بوده و ب تجربي را اگر تكرارپذيري  نتيجه

  مخالفت با آن، پذيرفت.در  و ،»خرد متعارف« هاي دوست داشتني توجه به تئوري
وي تفنگي را  .است ستادهياپهناوري، مردي دشت ميان ر براي نمونه، بپنداريد د

 هيزاودون بو سوي پايين  به هيزاو بدوناز زمين، ر باالت شش پاكامل افقي، ر به طو
دردست ديگرش،  .انه رفته استنشبه سوي پايان دشت  ها، چشم سطحر دبه باال، 

 است. را نگه داشته يپانزده پوند نگيتوپ بوليك د ها، مر سطح چشمر چنين د هم
 آتش كرده دشت پايان به سويا راي  گلولهدم،  يكر دقيق دبه طور  اكنون بپنداريد

خرد « پايه داورير . بكند راست به سوي زمين رها ميك ي بولينگ را توپو 

                                                 
1. common sense 
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گلوله يا توپ  د:كن مييك نخست به زمين برخورد  ، كه كدامسانان »متعارف
  بولينگ؟
 كند؟ برخورد مي نيبه زمگلوله ز كه توپ بولينگ پيش ا كرديد ميپيش بيني ا آي

ي  ها پيش دريافت: همه قرن لهيگال ابندي يدرم خواهند شد كه زده بيشتر مردم شگفت
ر د ها آنوزن يا نيروي پيش ران  يبه ناهمساني، بدون توجه ساننرخ هم چيزها با

مداخله هاي  به سخن ديگر، اگر عامل گيرند. مي به سوي زمين شتاب، افقي سطح
خرد « خواه رسند. يك دم به زمين مير توپ بولينگ دو بيروني نباشند، گلوله 

ر قرا دانش توجهر د ،باشدن خواه باشد راي هم گيري با اين نتيجها م »متعارف
 كيدانش شهياند ، گرايشهمچنين شود. پذيرفته بايستي تجربي مينتيجه  گيرد. نمي

د، باش مي انرژي-دهما نشانگر قانون پايستگي شناسي بپذيريم كيهان سازد ن ميمااچارن
  با اين نتيجه احساس آرامش داشته يا نداشته باشيم. ماخواه 
ي ها قانونخويش را براي صورت بندي  »خرد متعارف« بيش هميشه، اگرماك

ي  پژوهشگران درباره هاي هبسياري از انديش شويم. گمراه مي ميريگ كار بهدانش 
ر اگ برخاسته بود. خرد متعارفمسطح بودن و بدون جنبش بودن زمين از همين 

د توان ميرف سنجيده شود، امتع نسبيت ويژه اينشتين با خردو نسبيت عام هاي  تئوري
كجاي گسترش ر د خرد متعارفبپرسم،  توانم مي بفرستد. يروان مارستانيببه ا وي ر
 دكاربر جا بگيرد؟د توان ميتهي،  اينشتين يا پيشنهاد كج شدن فضاي زمان
  در دانش بسيار اندك است. »خرد متعارف« خاسته ازبرهاي  هانديش

-  دهماگي ستقانون پاييم گفتبخش  سراسر اينر د ما كه چنان هماين، ر افزون ب
محلي يا جهاني، نشان داده كه  رخ دادههاي  هپديداز هاي دقيق،  يشماانرژي، با آز

نگر دانش درست نيست ز رك بگوييم، اآيد.  نمي به وجود نيستياز ده يا انرژي ما
مواد اوليه به روشن است، چون،  ازد،س فورد اتومبيل مي موتورگفته شود شركت 

موتور شركت  بيشتري گفت،ر شود، به دقت بسيا مي شود. وارد مي فرآوريفرآيند 
ها از  اين تكهد سازد، كه خو سازنده، مي هاي هتك سرهم كردنز ها را ا ، اتومبيلفورد
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، دانش به از آن شتريب اند، ساخته شده است. پيش در كره زمين بودهز خام كه اد موا
 هيدروژن بسيار ند، ازا را ساخته ما بدناكنون  كه يباالتررده ر عناص  دهد ياد ميا م

به  ساخته شده است.اند،  دروني ستارگان بودهاي  هستههاي  واكنش دركه كهني 
با حسي نيرومند  ايم. ساخته شده »يا د ستادهموا« از ماشو سخن كارل ساگان، من 

ديگر،  سانناهم هاي هگوند انرژي هرچن-دهمانند جهان ساخته شده از ما، هماشو من 
  ايم. هميشه بوده

  
  

  چكيده
  توانيم بگوييم؟ ميبه كوتاهي چه  )بيگ بنگمهبانگ (ي پيش از  پس، درباره

 را ازكنوني خويش  كه گسترشانرژي، -دهمافيزيك،  يكنون نيقواني  پايهر ب
هواره جستجوگر ما بوده است. نيز مهبانگانرژي پيش از -دهماه، نمود آغاز مهبانگ

ي را گردآوري نموده است كه گرايش به پشتيباني هاي هداد ناسا  COBEي گيتي  پس زمينه
ديگر هاي  ههمراه با نشان ناميده شده، دارد. مهبانگ »١مدل تورمي« يك اصطالح كه

ده كه مايعني ميزان –ده جهان هستي ما-دهد كه چگالي مي تورمي نشان تئوريك، مدل
هستي، با  براي سرانجام ايست دادن به پهن شدن كنوني جهان - جهان هستي هستر د

كشش گرانشي، در  به علتسپس جهان هستي  باشد. ، بسنده ميكشش گرانش
پيوسته  به طور، مهبانگي  نهوانرژي وار-دهماي  سرانجام همه .زدير يو مخودش فر

  اند. ناميده ٢له شدن بزرگ دانشمندان چنين درهم رفتني را آيند. در يك جا گرد مي
له شدگي ده انرژي در هنگام ماپندارند، جهان هستي  مي بسياري از دانشمندان

 -اين تئوري شود. مي منفجرو بزرگ، با يك گونه ديگر بيگ بنگ دوباره برگشته 

                                                 
1. Inflationary model 
2. Big Crunch 
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، سوپرنوا از ماپايه دانش ر ب ژهيبه و -فشرده شدهر بسيا يعني برگشت دوباره جهاني
، شوند مي به شدت منفجر »جهش به پس« خودشان فروريخته سپس بار كه، د

 نوا معيار خوبي براي كل جهان باشد، شك هست.ر سوپ ،اين كهر اگرچه د .باشد مي
 گسترده شهيهمپيوسته براي  يجهان هستگويند، چه بسا  تئوريك كنوني ميهاي  مدل

كند، چنين هست، تا  كمكي مير من، اگد ديدگاه خو بسته نشود. گاه چيو هشده 
 كيفيت به اصطالحو ضيح قابل اطمينان تري از سرشت ، توسانشنا كه كيهانهنگامي 

انرژي -دهماي  درصد همه 90ه چه بسا بيش از ك- »٢انرژي تاريك« و »١ده تاريكما«
اين هيچ دانشمندي حق گستاخانه باليدن به خويش را براي  -جهان هستي را دارد

نخستين جهان هستي  اكنون، شايد داند، ندارد. اين چيستان را مي »نهايي« پاسخ كه
 در وگسترده شده  بسا ميلياردها بار يا چه گذارند دوره گسترش خويش را مي

پايه قوانين ر ب . وليدانيم ما نميز هنو 21 در سرآغاز سده است. خويش فرو ريخته
نهايت  بي ماانرژي - دهماجهان هستي  يم نتيجه گيري كنيم،توان ميزيك، كنوني في

  د.باش مي، پيرتر از دوره گسترش كنوني

                                                 
1. dark matter 
2. dark energy 
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  ١دانايي نبودخداي 

  از طراحي دارد؟ يا نشانهآيا جهان 
  
  

  
  

نادان نخستين دين را اختراع كرد بايستي نخستين كه بي گمان نخستين ناداني «
  ».جهنمي باشد

  تواين ي روزنامه يبركنارهاوي  نوشته دست)، 1835-1910(مارك تواين 
  
  
  
ميان ر د شود. شعبده باز بر روي سكوي تماشاخانه، پديدار مياز ميان دود، جايي،  از

شعبده باز بانويي داوطلب را آورده، سپس پيش  كشد. مي غتماشاگران كودكي از هيجان جي
پس از آن، طوطي كوچكي را از كاله  كند. چشم وحشت زده كودك، وي را دو نيمه مي

به تندي، پرنده  .گذارد مي شده،پوشيده كه با پارچه بيرون آورده و بر جعبه بزرگي 
عصاي جادويي خودش را به چندين دوجين  شود. كوچك، ببر آدم خوار بزرگي مي

 شعبده باز! است. شگفت زده آمده، گيج و زباني بند كودك با كند. رز تبديل مي گل
   كرد، چه نيروهاي فراطبيعي داشت. هايي مي معجزهچه 

                                                 
 
1. God of the Gaps       ھا يا خدای حفره  
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كنشي فراطبيعي  انجام شود، چون معجزه و دستي چيرهي كه با زمانها،  بندي چشم
چه را  آنهمه تواند  ها باور دارد، چون او نمي كودك به اين معجزه شوند. پديدار مي

كودك به درهاي  دريابد. را ديده و داده رخ جا) سكوي تماشاخانه (پشت آن دركه 
با  »معجزه« دارد.، توجه ن١هاي يك سويه دهنده يا آينه فريب يبرها انيمپنهان، 

 شود. كودك ساخته مي ها، در مغز بندي شكست در درك چگونگي انجام چشم
  ها در انديشه او هست. معلول چشم بندي-علتدرك  هايي از شكاف

ها انجام  بندي چشم گيچگون بند فني و به معجزه، زير دكه كودك باورمن هنگامي
هاي  بندياز چشم  و ميرد. مي معجزه در اوانديشه  يبه تنديرد، گميا شود را فر مي

-درك علت شكاف در است. او ميان رفته ازجادو ديگر  شود. مي زده دلفني ساده، 
بسيار  كه او »هايي معجزه«ها  دوست داشت، چون اين شكاف معلولي پيشين را

  ساخت. مي شيرابست داشت را دو
***  

گراها با  آفرينش باور دارند. »ي آفرينش معجزه«پايه تعريف، به ر گراها، ب آفرينش
 در فيزيكي ودن مادهب دارند تنها ادعا »٢علت نخست«ستدالل گرفتن از ا سند

تواند خودش را  ماده نمي« كند. ميمداخله يك نيروي فراطبيعي را ثابت ، مهبانگ
بايستي بدست نيرويي  پس جهان هستي مي«گويند.  گراها چنين مي آفرينش »بيافريند

  ».شود فراطبيعي آفريده شده باشد، كه با قوانين فيزيكي محدود نمي
دقيق ر غي شده و گرفته هاي نادرست، ناديده فرض، پيش بخش پيشين در

 ترين آسان. برشمردم را »لت نخستع«هاي استدالل  گيري نتيجه »دانشمدانه«
(يعني، اگر خدا جهان  ٣مصادره به مطلوب »علت نخست«درباره استدالل  روشنگري

؟ اگر خدا هميشه بوده است، است دهيآفرچه كسي ا را آفريده است، پس خدا ر
                                                 
 
1. two-way mirror  
2. "First Cause" argument 
3. begs the question 
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 روشنگري. هست باشد؟) هميشه بوده تواند ، نمييجهان هستانرژي - چرا مادهپس 
 نشان »علت نخست«چنين است استدالل  توجه شده كمتردر اين باره كه به آن 

فلسفي الهيات چون جانشيني  انديشه كه در، كيدانشهاي  روش ناداني به ي دهنده
  باشد. ميهاي مستقل تجربي پيشنهاد شده،  براي پژوهش

 ش را رهاباورهاي خوي »علت نخست« شكستا پس از گراه ينشرو، آفرر به
 طبق نگرر ب كشند. مي به پيش را فراطبيعياز وجود  بيشتري »هاي گواه« كنند. نمي

سوي ز ا دارند باور ها آنكه  يقوانين-فيزيك با قوانين يجهان هستگراها،  آفرينش
هدايت  -شدهسازي  پياده وطراحي هدف ويژه  براي گر خداي تواناي معجزه

به  فيزيكي يك زيرساخت سامانمند و قوانين كنند ادعا مي گراها آفرينش .شود مي
 مانند سازوكار يجهان هستگويند،  مي كند. آشكار مي در جهان هستي را هنجار

ساعت سازي  نياز به ساخت ساعت كه درن دقيق: همچناساعت جيبي  يكپيچيده 
 گونه پيچيدگي ون بودن آن هست، پس هما قابل اطمينان و طراحيكارآزموده براي 

به  ، نيازقوانين فيزيك آشكار شده گونه نيز بان هما بيني پذيري جهان هستي، و پيش
 عالي حركت بدون شك، خودكاري خدايي بسيار دارد. »گونها ساعت سازي خد«

 نيست. »بي شعور«ماده  خردانه يبمرج  كور يا هرج واقبالي  ها، نتيجه بخت و سياره
اين نظم تنها از سوي  كاملي سازمانمند شده و به طورشود، جهان هستي  گفته مي
  خداست.
 جهان هستي ما شواهدي از طراحي و گويند؟ آيا درست مي گراها آفرينشآيا 

  دهد؟ فرماندهي نيروي فراطبيعي نشان مي
هيچ گونه گواهي از طراحي  باشد، گيتي، پاسخ روشن به اين پرسش نه مي

، ما بايستي جلوترهاي  در بخش دهد. آسا يا مديريت فراطبيعي نشان نمي معجزه
ما بايد  بينند. را مي رخ ندادهكه  ييها معجزه، همواره گراها آفرينشدريابيم چرا 

با نديدن و  در نمايش شعبده بازي، چون كودك گراها، هم دريابيم چگونه آفرينش
  آفريند. هاي خواسته خويش را مي معلول، معجزه –ي علت  درنيافتن دانشيك رابطه
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بازها، توانايي منحرف نمودن توجه  هاي شعبده ورزيدگي ترين با ارزشيكي از 
هنگامي كه شعبده باز، چشمان تماشاگران را به سوي چراغ  .تماشاگران است

 كشد. كشد، پنهاني دستمالي را از آستين خودش بيرون مي چشمك زن سرخ مي
 ، شعبدهانگيز و رخت شنا در حال خراميدن است زيبارويي با پاهاي هوس زماني كه

كه چشم بندي چگونه  . هيچ كس به اينگذارد كاله خويش مير باز خرگوشي را د
تردست، توجه تماشاگران را به جاي ديگري متمركز  گيرد توجه ندارد. انجام مي

اگر به  رخ داده است. »جادو«وي نمايش رسد در روي سك و به نگر مي -نموده 
  .شوند يمها فراوان  ي گزينشي به بررسي بخشي از رويدادها بپردازيم، معجزه گونه

كه از روابط  نيز، مانند شعبده بازان، كوشش دارند، براي اين گراها آفرينش
، آگاه بمانيم ، ناكنند يمي جهانرا اين  »معجزات«معلول، كه  - متقابل دانشيك علت

اها خودشان، به گر آفرينش .بكشانندهاي پر زرق و برق  زنك به گولتوجه ما را، 
هاي سخت دانش،  دليل بدگماني، كاربرد نادرست و ندانستن بسياري از قانون

كمابيش در سه معجزه ها ، كار كند معجزهبا  را مي بينند كه تنها مي تواند يجهان
منظم بودن (كه به آسماني ي پيكرها بساماني) معجزه 1(: گيرند دسته بزرگ جا مي

اره معجزه زندگي روي زمين (كه درب )2كند)؛ ( اجرام آسماني اشاره مي ها و سياره
 معجزه )3( )؛ وديگو يسخن م هاي بيولوژيكي سامانهر آناتومي پيچيده انسان و ديگ

ايمان مثبت در زندگي  دادهاي بسيار نادر، بسيار(كه به رخ ١ها متديندروني  بينش
  ).كند يماشاره  آوردندگان

  

                                                 
 
1. Miracles of Christian Perception 
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  ي تاريخي زمينه
هرگاه انسان نخستين به علت نبود دانش، ناتوان از دريافتن تاريخي، ر به طو

 جاي خاليرا براي پر نمودن  »١داناييبود نخداي «شد،  ، ميرويداد مورد بررسي
دانست،  شناسي چيزي نمي دريانوردي كه از ستاره ساخت. مي ،دانش خويش

مادري، نا آگاه از بودن  نمود. از سوي خدا تفسير مي يا نشانهرا  گرفت ديخورش
، بيماري دخترش را خشم خدا، يا شايد خشم ها ها و ميكرو ارگانيسم ويروس

هاي خود را، از  چهاردهمي، نابودي حاصل زمين سدهكشاورز  دانست. اهريمن، مي
 وسطيآگاه از فرگشت بيولوژيك، انسان قرون نا  دانست. گناه خانواده و خودش مي

در درك  تر بزرگشكاف  دانست. آفرينش خدا ميي  پيچيدگي پيكر خويش را نشانه
  دارد.» خداوند كمبود دانش«گر  يك معجزهبه  تر بزرگدانشيك، نياز تاريخي 

  
  خواهد. بارد؟ چون خدا مي چرا باران مي
  دهد. آيد؟ چون خدا فرمان مي چرا باد مي

  .استچرا آسمان آبي است؟ چون خدا خواسته 
  تابد؟ چون خدا فرمان داده است. چرا خورشيد مي

  
ها دارايي اين پرسشهمه

هاي ارزشمند دانشيك هستند. ولي  پاسخ
ي ا دورهانسان پيش از رنسانس، در 

، كه خرافات بر كرد يمزندگي 
 كه يزمان بودخردورزي منطقي چيره 

داد از  كسي توضيحي دانشيك مياگر 

  

ی« سا ی  ی م د ت  د  اف از  د. ا  »با
  

  
  )1730 - 1809( -توماس پين 

  دالور شورش امريكايي

                                                 
 
1. "God of the Gaps" 
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  سوي 
  
  

  
 اعدامشد. گاليله به  سختي  از  حكم  شكنجه ميتا نزديك مردن كارگزاران دين، 

هايي كه به جاي زمين كه جاي  براي رصد ماه سوي كليساي كاتوليك صادر شده از
شد، بر گرد هرمزد (مشتري)  دنيا آمدن عيسا و مركز گردش جهان پنداشته مي

  چرخيدند، رهايي يافت. مي
در سراسر تاريخ ثبت شده، خدا همچون نيرويي حاضر در همه جا، دست اندر 

حال، در طول پنجاه ر به ها ديده شده است. امور مربوط به انسان نيتر كوچككار 
گراها جايگاه تاريخي خويش درباره دست داشتن خدا در  سال گذشته، آفرينش

گري منفعل، اخدا اكنون بيشتر تماش اند. سماني را واگذار كردهي امور زميني و آ همه
 -خويشهاي  كنش براي خودگردانتماشاگر طبيعت  بيشتر -عت در سرپرستي بر طبي

چون  بيشتر هماكنون  لرزه و گردبادها براي نمونه، زمين شود. پنداشته مي
گناه بسياري، شامل  چون مردم بي شوند. طبيعي تا فراطبيعي ديده مي هاي نابساماني

» كنش خدا«به نام  ها نياديگر ناميدن شوند،  كودكان، به طور ترسناكي كشته مي
خدا نيروي جلوگيري از اها باور دارند گر آفرينشاگرچه حتا،  .شود دانسته ميزشت 

هاي  چنين بدبختي نرا دارد، ولي خدا هرگز براي رويداد يدچنين رخ دادهاي ب
چون گفته  شود. يا مقصر شناخته نمي گذاري مورد نكوهش قرار نگرفته، نجا
  ».كند آوري كار مي هاي شگفت از راه خدا«شود:  مي

رخ دادن رويدادهاي اها را براي اينكه سرانجام گر آفرينش، نخست، شايد ما
اها در گر آفرينشحال، تصادفي نيست كه ر به اند، ستايش كنيم. طبيعي را پذيرفته

و متمركز از  سنجش پذير هاي روشنگريكه دانش خودش آغاز به  ي تاريخي هنگامه
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در  متاسفانه، اين بازنگري ضع خويش را اصالح كردند.همان رويدادها نمود، مو
براي كوششي بود  بلكه فتادينايي با پذيرش دانش نوپديد بكار گر آفرينشهاي  آموزه
در  (ب)» سراسر مهرباني و دوستدار«دادن بالياي طبيعي (الف) با خدايي  وفق

هاي  با پذيرفتن پديده ديد. آموزش مي پيوستهكه و همبودگاهي ي ا درون جامعه
نظمي يا بدبختي  خداوند را از پاسخگويي مستقيم هرگونه بي گراها طبيعي، آفرينش

خدا كار نادرستي «: شود گفته مي ريخت، تبرئه نمودند. كه طبيعت روي سر انسان مي
براي نمونه يك روز  -دباش ريدلپذاگر طبيعت  ولي در حالت ديگري، »١.نكرده است

در  .باشد يمهمچون اعتباري براي خدا  -زيباي بهاري به جاي زمين لرزه كشنده
خدا را از دست گامي به جلويي برداشته، ر هاي تاريخي عمومي، دانش ه بررسي

 هرچه نبود دانايي با درك دانشيك كرده است. تر كوتاهطبيعي  يها دهيپدمداخله در 
تاريك نبود دانش كمتري  يها گودال »خداي نبود دانايي«شود،  به آهستگي پر مي

  كند. براي پنهان شدن، پيدا مي

                                                 
 
- شود نشانه گناه مردم دانسته می ھا، سرطان، خشکسالی مين گونه در اسالم و ايران نيز بدبختیھ  1  
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  ١نظم در طبيعت "معجزه"
  
  

  
  

  "آور نيز دارد. ادعاهاي غيرعادي، نياز به سندهاي شگفت"
، در كتاب ميلياردها تزريپولبرنده ستاره شناس جايزه )، 1934-1996( كارل ساگان

  درباره زندگي و مرگ در پايان هزاره ييها شهياندو ميلياردها : 
  
  
  

يونان خالق الهي انديشمندان ياد  دانش آفرينش و طراحي هوشمند، مرا بههواداران 
هاي  خدايي كه سيارهر باوبه را  ها آن ،كساني كه پندارهاي روشن ،اندازند ميباستان 

يت مدافعان مسيحامروزه، هنوز  نمود.ناچار كند،  را در مدار خودشان رهنمايي مي
نيروهاي فراطبيعي، ادامه  به سنت مقدس، نسبت دادن كنترل اجرام فضايي از سوي

در زمان داشته و در اين بخش دوست دارم خودمان سفري به گذشته  دهند. مي
امروزي  »شناسي ستاره«بكار رفته در يونان باستان و  »دانش«بررسي موازي در 

  .داشته باشيم آخوندها
تيري به سوي شكار و كشيد  يونان باستان، شكارچي كمان خويش را مير د
جانور نگون بخت را طي كرده، شام مهر فاصله تا و بدون  تير با شتاب .انداخت مي

چيزهاي پرنده  تمدن يونان باستان در پژوهش .كرد يمشكارچي را فراهم  خانواده
                                                 
 
1. Miracle of Planetary Clockwork 
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در شگفت بودند، كدام خدا، تير را در مسير  ها آن انند يك تير، بسيار سردرگم بود.م
بدون شك، كمان فشار آغازي براي تير را  ؟دارد يمهدف نگه  حركت به سوي

رفت، بي  تير از تماس فيزيكي كمان بيرون مي ، ولي چرا هنگامي كهكرد يمفراهم 
 به طوردست كم  ،،كدام خدا تير راانديشيدند مي ها آن افتاد؟ درنگ به زمين نمي

به جلوي تير رو مسئول حركت  م هستي فراطبيعيكدا دارد؟ ار باال نگه ميگذ
  هست؟

ها پس از آن در قانون آشناي نخست  سده يچيستان يونانپاسخ درست به اين 
يك چيز در جنبش گرايش « )، يافت شد.شود نيز ناميده مي نيوتن (كه قانون اينرسي

اينكه نيروي ديگر روي آن كنش ر به رفتن در خط مستقيم با شتابي ثابت دارد، مگ
چ كمان به حركت درآمد، نيازي به هي نيوتن نشان داد، زماني كه تير با »انجام دهد.

اينرسي تير را در  يك از خدايان يوناني براي توضيح پيوسته بودن حركت آن نيست.
 -مانند هدف مورد نظر يا كشش گرانش -ديگري، تا اينكه نيروي دارد يمرفتن نگه 

  تير را از حركت رو به جلو بازدارد.
يعني - قانون نخست حركت نيوتن، در عمق فضا، جايي كه نيروهاي ديگر 

نيستند، بسيار بهتر  هيچ روبه  - باد، چيزي براي برخوردو گرانش، مقاومت هوا 
 بهدر چنين محيط بدون آشوبي، پرتاب تيري از كمان (شايد  شود. نمايش داده مي

بدون كم شدن شتاب يا تغيير  ي فضايي خودش)تفضانوردي بيرون از كش دست
مايل  100با شتاب اگر تير،  دهد. ، براي ابد به حركت خويش ادامه ميآن خط سير

جهان بسته خود ي كمان رها شود، براي ابد (يا تا هنگامي كه  چله در ساعت از
براي پايدار  جاودانحال هيچ نيروي ر به خواهد رفت.آغاز شود) با همان شتاب 

  دهد. اينرسي خود تير اين كار را انجام مي نگه داشتن حركت تير نياز نيست.
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در فضاي ميان  21يجروفضايي وخوانيد، كشتي  ها را مي همين طور كه اين واژه
، وويجرموتور فضاي پيماي  از قيف ته رد.مايل در ساعت شتاب دا 35000اي  ستاره

و با شتابي  راست يدر خط«وويجر  كشد. با فشار به بيرون زبانه نمي دود و بخار
براي نگه داشتن خط سير و شتاب رفتن  براي ابد خواهد رفت.و پرتاب شده  »ثابت

  اي نياز نيست. آن هيچ نيروي پيش برنده
اساسي هست؛ اينرسي نبود نيرو  ،، نيرو نيستكه اينرسي خودشدانستن اين 

) به جاي بودن، نبودن چيزي را 0ي صفر ( گونه كه شمارهست، درست همان ا
خط سير ا ي كم كردهبرده، يا  چيزي كه شتاب را باالر نيرو را ه نيوتن اند.رس مي

به خط مستقيم وبا «پس اگر، چيزي  تعريف كرده است. تغيير دهد،ا حركت چيزي ر
  حركت نماييد، طبق قانون نخست نيوتن هيچ نيرويي بر آن كنش ندارد. »شتاب ثابت

  دهد. نظم يا ثابت بودن شتاب نيز، نبود نيروهاي بيروني را نشان مي
  

***  
ي اينكه خدايان يوناني تير را در پرواز نگه  نمودن باورهاي باستان دربارهمسخره 

بيزانتين كه تنها پيرو  ها و روميها، ناهمسان با  ولي يوناني دارند، آسان است. مي
رازي را در رفتار ها كنجكاو بوده و زماني د ي اين پرسش كم درباره بودند، دست

سراسر نبود تجربه در دنياي واقعي و  اند. پرداخته شهيبه اندفيلسوفانه  ،طبيعت
 »٢هاي ذهني آزمايش«ها  ي تجربه همه بود. دانش يونان، نقص اصلي لسفي بودنف

ولي  بود. »ذهنيهاي تصويرا بآزمايش «، »آزمايشگاه در شيآزما« به جايبود، 
ه گذشته، به كها آموزنده هستند، پس بگذاريد  ذهني نيز بيشتر زمان هاي آزمايش

  ن را انجام دهيم.يونان باستان برگشته، و آزمايش ذهني خودما

                                                 
 
1. Voyager 2 
2. thought experiment 
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ا راست و ببه خط «انداخت، تير  جانوري مي يوناني تيري به رچيزماني كه شكا
گرانش -» نيروهاي بيروني كنش دارند«، بر تير بلكه رفت. به پيش نمي »ابتثشتابي 

 ريخت .حركت كند ١به سوي پايين در يك قوس سهمير شود تي ميزمين، كه باعث 
 شود. تيري با شتاب كم قوس گردتري نسبت به اين قوس با شتاب تير تعيين مي

تيري كم شتاب، ا سنجش بر شتاب د تير پريك  سازد. مير تيري با شتاب بيشت
تر فاصله بيشتري از  شتاب تير پر د تا به زمين بخورد.گير فاصله بيشتري از كمان مي

  .گيرد كمان تا برخوردش به زمين، مي
ي  بخشي از آزمايش ذهني خودمان، گمان كنيد، يك شكارچي ويژه به عنوان

مايل  17500تيرها با شتاب  گيرد، داريم. نيرومندي را بكار مي نيرومند كه كمان ويژه
شوند. پرسش: اگر شكارچي تيري با سرعت  اين كمان پرتاب ميز بر ساعت ا

چه بخورد،  نيبه زمپيش از اين كه  مايل به سوي افق پرتاب نمايد، اين تير 17500
  رود؟ پيش مي اندازه

                                                 
 
1. Parabolic arc 
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به گرد به پايان رسانده، و ا ها ر پيشرانه شاتل، باالي بخش بيشتر اتمسفر زمين رسيد
 شاتلسپس،  اندازد. مايل بر ساعت به حركت مي 17500خويش را با شتاب سياره 

حالت سقوط آزاد، پيوسته به سوي زمين در حال افتادن ر و فضانوردان مسافر آن، د
  باشد. مي ها آنور شدن از هستند، هم چنانكه افق زمين در حال د

ي  هاي تلويزيوني و رساناهاي چاپي، هنگام گزارش درباره شبكهز ابسياري 
فضانوردان در مداري بيرون از گرانش «نمايند  ، به طور اشتباه اشاره ميشاتل پرواز

اين پرسش را پيش  ها من براي اين رسانه »زمين در بي وزن سوار شاتل هستند.
 نگهمدار ر زمين، د ، با ميدان گرانشمايل دورتر از زمين 239000: اگر ماه  كشم مي
ز بيرون ا«، چرخد ميمايلي  300تا  100ارتفاع ر دشاتل كه  هشده، چگون اشتهد

پاسخ اين است، شاتل فضايي و فضانوردان بيرون از ميدان  باشد؟ مي »گرانش زمين
 200اختالف كوچكي ميان كشش گرانش در ارتفاع  در واقع، گرانش زمين نيستند.

نيوتن محاسبه نموده، حاصل  نيروي كشش، چنان كه هست.مايلي و در سطح زمين 
را از هم  ها آنكه  اي ها (در اينجا زمين و شاتل) بخش بر مربع فاصله ضرب جرم

  .، مي باشدكند جدا مي
خويش را در  بايستي چه حسي دارد، مي »ندبدون وزن بو«خواهيد بدانيد  اگر مي

اگر روي  آسانسور تصور كنيد. ي استوانهسقوط آزاد در آسانسوري در حال 
ترازويي در آسانسور ايستاده باشيد، به معني واقعي، ترازو هيچ سنگيني را نشان 

. در واقع، چه بسا خويش را همچون فضانوردان در مدار در هواي باالي نخواهد داد
، از تاثير چيزي در حال سقوط آزادكه هر  گفتهاينشتين، خودش  يد.بترازو شناور بيا

پس اگر دوست داريد  گردد. و در چنين حالتي بي وزن ميميدان گرانش آزاد بوده 
در مدار خورشيد را بدانيد، پاسخ درست ، مانند ديگر چيزهاي در  ي زمين وزن همه

  باشد. اونس مي 0پوند،  0مدار، در سقوط آزاد گرانشي القايي هستند،
شك دارم، بسياري از  آشناي خودمان، شكارچي يوناني، بازگرديم:ي  نمونهبه 

جاخالي دادن در سراسر براي  يكرد، از ناچار جانوراني را كه شكارچي رديابي مي
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را تعقيب كرده،  ها آنگمان كنم بسيار از جانوراني كه وي  روز، ناراحت بوده باشند.
بگذاريد  ي روز از جلوي تيرهاي وي فرار كنند، دلخور باشند. بايد همه از اينكه مي

با  ، اين جانوران ناراحت، رم كرده و شكارچي دردسرساز را باالي پرتگاهبپنداريم
 اكنون، كند. سوي مرگ سقوط ميپايين به پايي به  1000شاخ بزنند. شكارچي از 

 شدتهاي الهيات يوناني در پايين پرتگاه باشد كه به  گردهمايي از گروهي حكيم
دانيم،  بدون شك مي آورد. ميكدام خدا شكارچي را از باال به پايين شك دارند 

گمان  تواند بيخدا ميولي تنها يك  اند. جانوران شكارچي را از باالي صخره انداخته
در كار چرخيدن و پايين افتادن شكارچي انبرد هيچ يك از خدايان يوناني دست 

، بدون كمك نيروهاي پيرايه تواند؟ همان گرانش بي مي -آن باشد تواند نمي نيستند.
  كوبد. شكارچي را به كف پرتگاه مي فراطبيعي، 

هاي نوين و اين گفته گرا آفرينشولي برآيند اين داستان چيست؟ و چگونه به 
  شود؟ مربوط مي »اي سياره معجزه نظم« پرآوازه

***  
ها، گواه  بودن مدارهاي سياره نظم و قابل پيش بيني كنند ها ادعا ميگرا آفرينش

ها، درست گرا آفرينشبه سخن ديگر،  بر دخالت نيروي فراطبيعي بر جهان هست.
و منظم بودن حركت، نه تنها گواه بر مخالف قانون نخست نيوتن، باور دارند، ثابت 

اين ادعاي  باشد. نيرويي بيروني هست بلكه گواه بر نيرويي فراطبيعي بيروني مي
ام خود كه درست در هر گ - سيارات يراهبرگر  يعني نيروي معجزه - هاگرا آفرينش

يار سقوط م همانند باورهاي يونان باستان درباره خداي پيش برنده تير يا خداي ه
منظم يا ثابت «اجازه دهيد، اين را كه  كنم. هست، را به شما واگذار مي به پايين دره

پس اگر  را به ياد آوريم. »است ي نبودن يك نيروي بيروني انهبودن يك حركت نش
براي روشن نمودن پيش رفتن پيوسته يك تير شكارچي نيازي به خدايان نيست، 
همان گونه براي روشنگري درباره حركت پيوسته اجرام فضايي، نيازي به خدايان 
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اگر براي توضيح به پايين افتادن شكارچي از باالي پرتگاه نيازي به خدايان  نيست.
هاي گرانشي نيز نيازي به  ان گونه براي روشنگري درباره ديگر ميدان، پس همنيست

پيدا كرد، همان گرانشي كه  نيوتن زاكيآبراي اينكه، همان گونه كه  نيست.خدايان 
كشد، درست همان است كه ماه يا  يك سيب (يا شكارچي) را به سوي زمين مي

شايد براي  تنها -هيچ تفاوتي  دارد. هاي ديگر را در مدار خودشان نگه مي سياره
آسا يا در آسمان شب  هاي معجزه كساني كه، به دليل احساسات، دوست دارند منظره

  نيست. - شگون ببينند
***  

ها  حركت سيارهكه گفته  با اين سرسختيگرا، به  رهاي ديني متعصبان آفرينشباو
ناظمي «باور به  ها آنبراي  .به طور كامل يك پديده طبيعي است، مخالف است

 تر بخشتر و اميد بسيار فريبنده ،دانش مادي ياضير يروشنگر در سنجش با »،الهي
 هاي مخالف، اگر هيچ نباشد، ، شمار كمي از استداللهاگرا آفرينشاندكي از  هست.

كه اينرسي و  پذيرند اين گروه به آساني مي گيري اين بخش دارند. نتيجه ي بارهدر 
ها به سادگي، بستگي به برآيند  گرانش نيروهاي فراطبيعي نبوده و مسير حركت سياره

ها (دست كم گرا آفرينشگروهي كوچكي از  ،سخنديگر  به رانش دارد.گاينرسي و 
، سازد ، كه روشن مي1دانش شناخته شده به نام تيغ اوكامدر اين نمونه) اصل 

  پذيرند. ترين است، را مي ها، درست زمانترين روشنگري بيشتر  ساده
بدون ضرورتي را از روشنگري دانشيك  گمانهر «نمايد  ناچار مي تيغ اوكام

اي به سادگي به طور كامل و  ، اگر حركت سيارهبراي نمونه ».بيرون بريم ،خودمان
شود، تيغ اوكام، ما را از ساختن  با گرانش و اينرسي، توضيح داده مي قابل اثبات

. افزون شدن غير دارد گر بسيار پيچيده، براي توضيح اين حركت، بازمي خداي معجزه
، بزرگ شدني است كه معلولي خودمان-ضروري نيروهاي فراطبيعي به توضيح علت

                                                 
 
1. Ockham's Razor 
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همه جاي دانش و از  ييگرا آفرينشي بزرگ شدن  همه - بايستي كوچك شود
  كنده شود. يستيبا يمگفتگوهاي منطقي، 

با ها، آن گونه كه اشاره شد، باور دارند اكنون خدا، گرا آفرينشگروه كوچكي از 
گويند، خدا در  مي ها آنولي  چرخاند. زمين را گرد خورشيد نميدستان خويش، 

فيزيك، هاي  ه قانونگذاشتنموده و سپس  دهي خود سامان ها را در جاي آغاز، سياره
اي  چنين فلسفه جهان هستي را بدون كمك بيشتر نيروهاي فراطبيعي، رهبري نمايند.

  شود. ناميده مي )3( ١دئيسم
باور دارند تنها خدايي  -ها و هم دئيست هم بنيادگراها -ها گرا آفرينشي  همه
طراحي نموده و در مسير مدار نخستين خورشيدي را  ي توانسته منظومه گر مي معجزه

در واقع، اگر بخواهيم شاتل فضايي را نمونه  را راه انداخته است. ها آنخودشان، 
ضايي بايستي بدست دانشمندان بسيار ورزيده، مهندسي مسير مدار كشتي ف بياوريم،

براي هر پروازي، طراحي  گيرد. در مدار درست قرار نمي شاتل به طور ناگهاني شود.
واگذار  »بخت كور«هوشمندانه و نقشه كشي انديشمندانه هست؛ هيچ چيزي به 

باشد، از مدار  افتد، اگر پرشتاب پرواز نمايد، به زمين مي آهسته. اگر شاتل شود نمي
پس،  شود. اي براي هميشه گم مي ، و در فضاي ميان ستارهشدهكرده، رها ر زمين فرا

كشي آگاهانه در بخش  يابي به مداري پابرجا، يك طراحي هوشمندانه و نقشه دست
  سازد. را روشن مي ٢دانشمندان ناسا

خودش گواه روشني، براي طراحي هوشمندانه  ي خورشيدي پس چرا، منظومه
تصادفي آيا اين  كنند. ي اين نه سياره از مدارهاي ثابتي پيروي مي همه ،تر مهم نيست.

بدون اينكه با احتمال اينكه ( باورنكردني هست؟ خوشيك رويداد  است.خوش 

                                                 
 
الف : خدا آفريده و کنار رفته است. ب: باور به خدا بدون باور به دينی ويژه و يا پيامبری ويژه  :دئيسم  .1  
2. NASA 
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در مداري پابرجا  - تا 9بسيار كمتر از -تصادفي كور، يك سياره  ها بازي كنيم) واژه
  بر گرد خورشيد ما بسازد، نجومي نيست؟

بايستي درك روشني از  ميها،  براي پاسخ شايسته و راضي كننده به اين پرسش
ي خورشيدي  منظومه ي خورشيدي خودمان داشته باشيم. شدن منظومها چگونگي برپ

ابري نامنظم از گاز و غبار به نام  ،، در آغازي ديگر ما، مانند صدها ميليارد منظومه
مانند -ي خورشيدي خودمان عناصر سنگيني  چون در منظومه بوده است. )4( ١سحابي

پيش از آن  ٢دانيم  اين سحابي اثر انفجار سوپرنواي داريم، مي -آهن، طال و اورانيوم
اي آن  ي در حال مرگ، كه سوخت هسته سوپرنوا، آخرين گام يك ستاره بوده است.

تهي شد، در خودش فرو  سوختكه از آن . سوپرنوا، پس از باشد يمپايان يافته، 
، شود. در طول انفجار ريخته، سپس با انفجار نيرومند، غيرقابل تصوري، منفجر مي

تر ساخته شده و به طور تصادفي در فضا ريخته شده و سحابي ديگر  عناصر سنگين
هايي از اين  اين واقعيت كه منظومه خورشيدي، نمونه .سازند يم از گاز و غبار را
شايد  -ها ، به معناي اين هست كه دست كم يك نسل از ستارهداردعناصر سنگين را 

سال پيش،   ارديليم 5/4پيش از ساخته شدند منظومه خورشيدي ما در  -هم دو نسل
  اند. بوده

، ابر باقي مانده از گاز و غبار، با همان كشش گرانشي پس از انفجار سوپرنوا
 كه اين گرد آمدن هم چنان .اند كردهساده، آغاز به چگال شدن يا كشش همديگر 

داد، گاز و غبار آغاز به چرخش پرشتابي به گرد مركز مداري  گرانشي رخ مي
آشپزخانه را بيرون  ييشو ظرفتوان، هنگامي كه توپي  همانند اين اثر را مي نمودند.

كشيده شده، ولي  ييشو ظرفگرانش، آب به سوي مركز به دليل  كشيد، ببينيد. مي
  خورد. پيش از ناپديد شدن در فاضالب به شدت چرخ مي

                                                 
 
1. nebula 
2. supernova  
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بهميان اين ابر چرخان گاز و غبار،ر د
 ،از هم دور هايي در بخشتصادفي،  طور

به  ،چگالي باال و جاهايي با چگالي كم
نواحي چگالي باال داراي . وجود آمد

ميدان گرانشي نيرومند در سنجش با 
نواحي با چگالي كمتر بودند. اين ميدان 

مواد بيشتري به  سانن يدبگرانشي، 
خود،  به نوبهكشيد، كه  سوي خود مي

ساخت.  كشش گرانشي نيرومندتري مي
ها سال، نواحي آغازين  در طول ميليون

چگالي باال، در جذب مواد بهتر بوده، ا ب
حالي كه سرانجام، نواحي با چگالي ر د

سوي ميدان گرانشي نيرومندتر پايين از 
نواحي با چگالي باال بلعيده شدند. اين 

هاي   انباشته شده مواد  كلوخه
را  ها آنچگال،همان چيزي است كه ما 

  .مينيب يمهم چون سيارات 

ی « بد،    ، گالخ A ی رپ  وره را   ،  آن روز
ای  ای وپا  ا  ی  د . . . .  ودی  پا  ودکان 

رگ ود.  د  وپا  ن   ای ا ت  ون   ریا  ،
د. .  د ی  ودم،  ده  ه  نا ی  دا ن  آن زمان 

ی ن  یار جا  . .   ودش  ت  یدم ط د ا
ی ت، و  تان ا م آن را با دا ه وا   ی 

پس  دیچیپه م. و  ی باوری   اش  کم کم  
ه یدم. ھ   »ی ادیان ر

  
) برنده 1918 - 1988ريچارد فيمن (

جايزه نوبل فيزيك در كتاب نگران چه 
  انديشند؟ هستيد  مردم به چه مي

داراي ميدان پس،  -داراي بيشترين مواد مداري در اين سامانه چرخمركز اين 
 چرخند، هست. كه به گرد آن ميهاي ديگر  در سنجش با سياره -نيرومندتر گرانشي

ناحيه مركزي، از پا در  هاي احتمالي سرانجام در برابر كشش نيرومند بيشتر سياره
(در منظومه خورشيدي ما،  شوند. ي مركزي مي آمده و خودشان بخشي از اين هسته

ي مركزي  زماني كه هسته درصد مواد منظومه را در خود دارد.) 99خورشيد 
جرم در حال رشدش فشار و دماي  ي بسنده، مواد گردآوري نمود، هسرانجام به انداز
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اين  آورد. نياز است را فراهم مي ١كه براي آغاز گداخت هيدروژني بسيار فراوان
كند.  نور آزاد ميو ني از انرژي به صورت گرما اي اندازه باورنكرد گداخت هسته

آيد، كه  مي ايبه دناي  چيزي كه در ميان منظومه سياره -يا خورشيد-يك ستاره 
  شود. مي »منظومه خورشيدي«سپس يك 

خورده و  ديخورشچرخند، سرانجام به  گرد خورشيد مي »يبه آهستگ«موادي كه 
چرخند، از  به گرد خورشيد مي» به تندي بسيار«موادي كه  افزايند. چگالي آن ميبه 

موادي با شتاب  كنند. ي هميشه ترك ميمنظومه را براميدان گرانشي آن آزاد شده و 
پس، به  بينند. ها آن را چون معجزه ميگرا آفرينشكه  ساختهمداري ثابت  »ميانگين«

اين » دليل« ه جايبرا  »خداي نبود دانايي« گراها آفرينششود،  طور منطقي ديده مي
  د.نگذار مداري مي »معجزه«

، برخاسته از نادرست يها، درك اي، مانند ديگر معجزه سياره »يها معجزه«اين 
در اين مورد، شكاف در درك  درست علت و معلول هست.درك شكاف در 

، كنند يمگمان  ها آنگيرد:  مي به خود ريخت يك محاسبه آماري ناجور گراها آفرينش
تواند مدار پابرجايي گرد  مي ٢مدار-فاصله-مدار- سرعت تنها شمار كمي از تركيب

ساختن اين  پا مسئول بر نيروهاي فراطبيعيبايستي ، گويند مي رشيد بسازد.وخ
  باشند. از نظر آماري يافتنينادست مدارهاي 

هاي  يك، محاسبه شود: به تندي به دو دسته سوا مي »سياره- معجزه«اين استدالل 
روشن -1600ي  ين سدهآغازسال هاي ، در ٣نخست، انجام شده بدست كپلر-رياضي
 كران بي، نه تنها كوچك نيست بلكه مدار-فاصله-مدار-شمار تركيب سرعت ساخت
با چشمان خود رصد مستقيم، يعني ، از آسمان شب، رصد با تلسكوپ، مدو است.

گذارد ببينيم حركت اجسام فضايي در تناقض آشكار با نگرهاي  ميخودمان 

                                                 
 
1. hydrogen fusion 
2. orbital-speed-orbital-distance 
3. Kepler 
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هاي  توانند ادعا كنند، شمار تركيب نمي ها آن ديگر،. به عبارت گراها است آفرينش
به طور مستقيم آسمان را رصد  مدار كم هست، زماني كه -فاصله-مدار- سرعت

  صدها ميليون است. ،جهاندر سراسر  اين تركيب،، شمار كنيم مي
گرسنگي خورد  ها ساله، بود يدار نيدجالب است اشاره شود، كپلر آدمي بسيار 

هاي بسيار  ها در دايره كه در آن سياره »١ي الهي هندسه« ي تا تئوري خودش درباره
ها  سرانجام، چون رصد حركت سياره .گردند، را ثابت كند عالي، گرد خورشيد مي

 بيني تئوري بود، كپلر ناچار به رها نمودن تئوري خويش گرديد. متناقض با پيش
 ي منظومهمدعي هستند  »نوين«گراهاي  سيصد سال پس از آن، هنوز آفرينش

  كند. الهي پيروي مي ي هندسهخورشيدي از 
اها، در گر آفرينشهاي  هاي ديگري از نادرستي جا، به طور كوتاه، نمونهاين در

ها، نوارهاي صوتي  هاي كم، از كتاب اين نمونه شود. جستار ستاره شناسي، گفته مي
ها،  گراها در طي سال ها و گفتگوهاي خودم با آفرينش ها و از نامه نگاري و سخنراني

نادرست كه  يها دگاهيداين  گراها نشيآفري  گويم همه من نمي گردآوري شده است.
 ٢ها را در مقدمات اين نادرستي ها آنبسياري از را دارند، ولي  ديآ يمدر پي 
. نيازي نيست گفته شود اگر مقدمات گيرند مي به كار »معجزه- اثبات «هاي  استدالل

جا، جهان هستي طراحي  ايندر براي نمونه -يك استدالل داراي كاستي باشد 
  برآيند آن نيز داراي كاستي است. -آسايي دارد معجزه

  چرخند. ها در مدار عالي گرد خورشيد مي زمين و ديگر سياره گرا: باور آفرينش
ها  ، مدارهاي سيارهچرخد ينماي در مدار عالي  هيچ سياره :دانشواقعيت 

. ندارندريختي ناهمسان با يكديگر داشته، و هيچ كدام حتا فاصله ثابتي از خورشيد 
  نيست. يا ارهيسهمچنين، خورشيد در مركز مدار هيچ 

                                                 
 
1. Divine Geometry 
2. premises 
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خورشيد د گر شتاب ثابتيا ديگر ب هاي زمين و سياره گرا: آفرينشباور 
  .چرخند مي

با شتاب ثابت، گرد خورشيد نچرخيده، همه  اي هيچ سياره واقعيت دانش:
هنگام  هاي مختلفي، در مدار خودشان ها، گاهي به طور چشمگير، داراي شتاب سياره

  .هستند گشتن گرد خورشيد،
ها هر سال دوباره در مداري يكسان گرد  زمين و ديگر سياره گرا: باور آفرينش

  چرخند. خورشيد مي
   چرخد. بار نميو در يك مدار، د يا ارهيسهيچ  واقعيت دانش:
 دار زندگي تواند، نگه بسيار در مداري كه مي به دقتگرا: زمين  باور آفرينش

  باشد، جا گرفته است.
تواند از زندگي پشتيباني نمايد (آن طور كه از بررسي  زمين مي واقعيت دانش:

از زندگي د توان مي ٢بهراما ت ١ناهيد راه مهينمداري كمابيش ز يابيم) ا جهان درمي
  )5(پشتيباني نمايد.

چشم  راستين اي آيد، خدا از بهترين فرصت براي نشان دادن معجزه (به نگر مي 
توانست حيات را در ناهيد، جايي كه دماي سطح آن اندازه هست  : ميپوشي كرده
  برپا سازد.)بگدازد، كه سرب را 

زمين در مدار مناسبي چون حيات روي سطح زمين هست نشانه آن نيست كه 
دار زمين در منطقه بسيار آن هست زيرا م و حيات بر روي، زندگي ، بلكههست

بهرام نيز در اين  )6(.، جا گرفته استشود ميشناخته  ٣زندگيپهناوري كه كمربند 
كمربند هست و كمابيش به طور كامل يك زماني، آن گونه كه دانشمندان ناسا 

                                                 
 
1. Venus             سياره زھره 
2. Mars               سياره مريخ 
3. Zone of Habitability 
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آيا خدا به همين گونه . كرده است كنند، از حيات پشتيباني مي بررسي مي
  هاي بهرام را آفريده است؟ ميكروارگانيسم

 ١يا آسودهاها مدعي هستند خدا زمين را در اصل هم چون گهواره گر آفرينش
 دهيآفرها و ستارگان ديگر را  پس، با چه هدفي سياره براي انسان آفريده است.

ها را چون گواهي بر برتري  دهند، خدا آسمان گراها، پاسخ مي گاهي آفرينش ؟است
كه حتا -چنين استداللي  خويش و فراهم كردن آسماني زيبا در شب آفريده است.

و  اين سيارات همه ميكن يم مالحظه زماني كه -بوده بسيار شك برانگيزپيش از اين 
تنها در كهكشان راه شيري خودمان هست،  مسلحر قابل ديدن با چشم غي هاي ستاره

  صدها ميليارد كهكشان چه سودي براي انسان دارد؟ شود. خورد مي
اه اگر يك سياره از منظومه خورشيدي ما نابود شود، آن گ گرا: باور آفرينش

  خواهد ريخت.و ي منظم فر ي اين سامانه همه
ي  منظومه »گم شدن يك سياره«با قانون گرانش جهاني نيوتن،  واقعيت دانش:

  كند، هم داستان نيست. خورشيدي ما را تعطيل مي
مانند روز و شب و چهار  -: دورهاي منظم، قابل پيش بينيگرا باور آفرينش

  سازد. طراحي فراطبيعي را روشن ميبودن  -فصل سال
و  چرخد زمين گرد خود مي يند، زيراآ روز و شب از پي هم مي واقعيت دانش:

، شتابش كمتر ها اقيانوس ٢ها توسط كشند قارهبه آهستگي، بر اثر كشيده شدن 
  ل پيش طول يك روز سيزده ساعت بوده است.شود. ميلياردها سا مي

كجي كنوني محور زمين  زنند. ها چرخ مي چون محور زمين كج است، فصل
و سياره ما را در چند هزاره  باشد يمدگرگون پذير و درجه بوده كه زودگذر  23,5

را  ها آنها، آن گونه كه اكنون  فصل خواهد برد. ديگري بندان خيديگر به دوران 

                                                 
 
1. home 
2. tidal  
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سال پيش پايان يافت، غير  11500كه در  بندان خيشناسيم، مانند آخرين دوران  مي
  شوند. قابل شناسايي مي

كف دريا زير  و قابل تغيير است. بجاا مغناطيسي زمين نيز ج شگفتا، حتي ميدان
، نگه هاي آتشفشاني قطب شمال، تاريخ تغييرات ميدان مغناطيسي زمين را در سنگ

 نماهاي هزار سال پيش قطبد كند چن آبي روشن مير هاي زي اين مدرك داشته است.
  .اند رفته نشانه ميجنوب سوي بايستي به  كنوني ما مي

به طور پيوسته و به  -هاي آن مانند ديگر ويژگي -مغناطيسي سياره ماميدان 
چيزي كه در  وش دگرگوني شده است.ختميليارد گذشته، دس 5/4شدت در طول 

نمايد، در زمان زمين شناسي به  طول بودن انسان در زمين، پابرجا و جاودانه مي
ادعاي  .خواهديزي به شدت ناهمسان دگرگون زودي پايان يافته يا به چ

ي بررسي در زمان كوتاه يا  بر پايه ها طبيعت بيشتر زمان »نظم«ي  گراها درباره آفرينش
  باشد. ميناقص هاي  داده

شدن  ساخته يچگونگ ي دربارههاي دانشمندان  تئوري گرا: آفرينش باور
يا به طور كامل غيرقابل آزمايش  كوركورانههاي  زني ي خورشيد ما، گمانه منظومه

  باشد. مي
گيري تلسكوپ هابل و رصد از زمين، ر اكنون، با به كا واقعيت دانش:

خورشيدي در دست  ي شدن يك منظومها دانشمندان گواه تصويري از هر گام برپ
) تصويرهايي از چگال شدن 2تصويرهايي از سحابي گاز و غبار، () 1( دارند:

احاطه شده با  تصويرهايي از ستارگان) 3، (١سوزان سحابي به ستارگان هيدروژن
) تصويرهايي از انفجار 4، و (ي ما اي مداري خودشان مانند منظومه سيارههاي  سامانه

كه منظومه خورشيدي را نابود نموده و مواد خام براي ساخته شدن  سوپرنوا
دهند تماشاگران واقعي  هاي نوين اجازه مي تلسكوپ .دينما يمنو فراهم  هاي منظومه

                                                 
 
1. hydrogen-burning stars 
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 برافزون  خورشيدي ديگر در راه شيري باشيم. يها منظومه و مرگ)( آمدن ايبه دن
ي  طبيعي منظومهك بسيار روشني درباره چگونگي گسترش ، دانش، درنيا

ما با يك  منظومه خورشيدي گمان كنيمبايد مغرورانه پس چرا ما  خورشيدي، دارد.
   .شده استشيوه معجزه آسا و به شدت ناهمسان، ساخته 

***  
در طول چند دهه  ،ام نوشتهگرايي  ي درباره آفرينشهاي انتقاد چون من نوشته 

ترين  . يكي از عموميام هاي مسيحي داشته انجمن گذشته، بازخوردهاي فراواني از
كار و  خدا در«آلبرت اينشتين بود:  ي ، سخن پرآوازهكردند هايي كه رو مي تكذيب

گيرند:  چم مي ه اينگراها اين سخن را ب آفرينش »ريزد. جهان هستي، تاس نمي بار
ارد جهان هستي ) اينشتين باور د2( ) اينشتين به خداي تورات و انجيل باور دارد،1(

  ) وي باور دارد كه مسئول اين نظم خدا است.3منظم است، و (
 يا نامهدر  1926را در  اينشتين، اين گزاره بسيار تكرار شده خويش درباره خدا

هاي  دانماركي پدر بررسي دان كيزيف ٢رنليز بو، كسي كه همراه با ١به ماكس برن
 ٣از اتم تر كوچكهاي  كرد، رفتار ذره ر ادعا ميبو ، نوشت.مكانيك كوانتوم شدند

نمود، پندار ما  . بور استدالل ميبيني است ها، آشوب زده و غيرقابل پيش بيشتر زمان
اينشتين چنين  گيري نيست.ر اتمي قابل به كا معلول در تراز- از ساختار، نظم و علت

 كار و بار خدا در«فت، گ اي از طبيعت را نپذيرفته، به جاي آن مي ديدگاه دلبخواهانه
  .ادامه يافتاز يك دهه  يشاينشتين پ -ركشمكش بو »ريزد. جهان هستي، تاس نمي

 چربيد. ها آنسرانجام بور و برن از اين كشمكش پيروز بيرون آمدند، سندهاي 
كم در سطح اتم، خدا در كار و بار  . پس، دستكرده بودگمان اينشتين اشتباه  بي

هاي  از اتم، در واقع، گاه گاهي با شيوه تر كوچك يها ذره ريخت. جهان، تاس مي
                                                 
 
1. Max Born 
2. Niels Bohr 
3 subatomic particles 
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و همين طور از  درست ما داوريكه به طور كامل  -تصادفي غيرقابل پيش بيني
  كردند. رفتار مي -انداخت يمرا دور  اينشتين

اين پرسش كه آيا اينشتين به خدا باور داشته است، بستگي به تعريف شما از 
به عنوان يك  -گراها باشد مانند آفرينش -  »خدا«. اگر تعريف شما از دارد »خدا«

گيرد  د و تصميم ميشنو خواندن شما را ميراطبيعي كه جهان را آفريده، نمازف يهست
با تعريف سنتي از خدا، اينشتين  شما را به جهنم يا بهشت برويد، پاسخ نه است.

من  يدين سختبود، البته، آنچه درباره باورهاي  دروغ«، بيخدا بود: وي خودش گفته
من خداي شخصي  شود. ، دروغي كه به طور منظم تكرار مياست دروغخوانيد،  مي

در من هست كه  اگر چيزي ام. گاه اين را رد نكرده، بلكه آشكارا گفتهچ ندارم و هي
، تا جايي جهانتوان آن را دين ناميد، آن شگفتي بيكراني براي آشكار شدن ساختار ب

  )7( .»دارد، استآن را توان ما كه دانش 
توانم خدايي را تصور كنم،  نمي«گويد،  درباره زندگي پس از مرگ، اينشتين مي

كند، اهدافش پس از  دهد يا كيفر مي ودش را پاداش ميخ يها دهيآفركسي كه 
، انسان يگيما يب غير ازخدا، يك به سخن كوتاه،  -گيرد ما الگو مي اهداف خود

پيكر خويش، زنده  پس از مرگافراد، توانم باور كنم  نمي گونه به همين چيزي نيست.
هايي پناه  ، به چنين انديشهدار ، اگرچه افراد ترسو، از ترس يا خودپرستي خندهبماند
  )8( .»برند مي

اشاره به فلسفه  »ريزد. خدا در كار و بار جهان هستي، تاس نمي«گفته اينشتين 
قوانين گر، پانتزيم برتري  خدايي شخصي، معجزه به جاي پذيرفتن باشد. مي ١پانتزيم

، شود يخوانده ماين گونه  چنين تفسيري، گفته انيشتينا ب پذيرد. فيزيك را مي
حال، ر به ».دهد ينمرا  آشوبگرانهقوانين فيزيك به طبيعت اجازه رفتار تصادفي يا «

                                                 
 
1. Pantheism  ؛  ب، وحدت وجود     است  طبيعت برابر باپانتزيم : الف، خدا                           
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رمز انيشتين، هم چنان و ، گزاره بدون راز »برگردان«همان گونه كه اشاره شد، اين 
  .ماكس برن نشان دادند، نادرست بود كه نليز بور و

عنوان مرجع به طور گراها، به  دانشمند پرآوازه ديگري كه از سوي آفرينش
نابغه  نيتر بزرگها به عنوان  ، كسي كه بيشتر زمانشود گرفته مير تكراري به كا

 1988در  باشد. مي ١هاوكينگ يونتشود، اس دانش از زمان انيشتين ناميده مي
اين كتاب ارزشمند  ، را منتشر نمود.٢زمان چهجالب، تاريخ هاوكينگ، كتاب

جهان هستي ما،  پيدايشپسند كنوني، شرح  هاي مردم تئوري ي ارهب در پرفروش
اي به طور كامل باز، هم چنين  هاوكينگ، با انديشه كند. انفجار بزرگ روشنگري مي

براي روشنگري  ،نيروهاي فراطبيعيوجود كه  ارهبدر اين گراها،  ادعاي آفرينش
گيرد، به  هاوكينگ نتيجه مي درباره بودن جهان نياز هست، را تحليل نموده است.

ي، در چنين نيروهايي نيازي نبوده و جهان هستي به طور كامل به جاي فراطبيع
  باشد. كاركرد و پيدايش طبيعي مي

تر،  ي بسيار گسترده در پهنه او حت-گراها  به طور غيرقابل باوري، آفرينش
كه  هنگامي ،كتابش سراسر دررا  »خدا«چون وي واژه  -رساناهاي خبري

كتاب هاوكينگ را چون تاييد  ،گرفته كند، بكار گراها را نقد مي هاي آفرينش استدالل
در سراسر  نگيهاوك ٣ي آموزهبه اين ارزش ندهيد كه،  اند. دادهگرايي، نشان  آفرينش

ش ندارد كه هاوكينگ به روشني ارز كند. گرايي را رد مي آفرينش، به روشني بكتا
د كه، هاوكينگ از زنش، جين، يخيال باش بي (به معناي واقعي واژه) بيخدا است.

چون، هاوكينگ واژه  گرا شد، جدا گرديد. به اين دليل كه خانم آفرينشكمابيش 
  باشد. گرا مي آفرينشنيز گرفته، پس او ر كتابش به كار را د »خدا«
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، كه ويژه جار زد ربندي باال به طو يك تبليغات شديد، درجه 20/20مجله خبري 
 نمايد. فراهم ميكتاب نو منتشر (يعني هاوكينگ) پايه دانشيك براي ايمان ديني، 

كه خدا اين  اثبات از هاوكينگ براي ها هاي راديو و تلويزيون بيشتر زمان دعاخوان
 چهتاريخ از -ها عمدي بيشتر زمانو  -اين جعل زشت برند. جهان را آفريده، نام مي

دانش بي  جامعه امريكايي است:از بازتاب سيماي بسيار آشفته و غمگيني  زمان
آميز ديني چنان محكم ريشه دوانده،  شده، و باورهاي تعصب سوادي، چنان گسترده

 گويي در بدون هذيانرا خوب نوشته شده يك كتاب دانش تواند  ، نمي١كه لژيون
  در هر برگش بخواند. هستي فراطبيعي، ي باره

***  
ي خورشيدي ما به طور  هاي بسيار سنگيني درباره اينكه منظومه واقعيت، گواه دو

ديگري كه ما  چيزر اگر ه كند. كامل بدست ابزارهاي طبيعي ساخته شده، فراهم مي
ايد، اين دو واقعيت را به ياد  ش گفتگو كرديم را فراموش نمودهدرباره آن در اين بخ

چرخند؛  خورشيد ما در يك جهت گرد خورشيد ميهاي منظومه  )همه سياه1وريد: (آ
ي استواي  كه هم چنين منطبق بر صفحه اي يكسان، ها در صفحه همه سياره )2و (

  )9( .چرخند خورشيد است مي
زيرا  كننده باشد؟بايد براي من بسيار متقاعد هاي كم رنگ مي اين واقعيت چرا

ما به صورت طبيعي ساخته شده،  يديمنظومه خورش ،بيني كنيم اگر پيش
اي پيشين درباره  نمونه بايستي انتظار آن را داشته باشيم. هايي است كه مي واقعيت

هم چنان كه آب به سوي  آوريد: اديبه شد، را  آبي كه از ظرف شويي مكيده مي
. حتي يك قطره آب زند يچرخ مطبيعي به يك جهت ر شود، به طو مركز كشيده مي

، شوند هايي كه تازه ساخته مي ي سياره به همين گونه، همه چرخد. نمي نيز ناهمسان
شوند، به طور طبيعي  همان طور كه با ميدان گرانشي بزرگ هسته مركزي كشيده مي
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ها در يك جهت،  واقعيت چرخيدن سياره نمايند. در يك جهت، آغاز به چرخش مي
، متقاعد كننده درباره يك گواه نيرومند -و در خط استواي خورشيد -در يك صفحه

  باشد. ها مي ساخته شدن طبيعي سياره
هاي مداري بي  هاي و شيب تواند در جهت گر مي ي معجزه برابر اين، آفرينندهر د

را از  ها برخي سيارهآفريدگار مدار حالي كه، ر د ها را بچرخاند. شماري، سياره
ها را از شرق به غرب تعيين  نمود، مدار شماري از سياره غرب به شرق تعيين مي

از شمال به جنوب خورشيد  كهقطبي  هامداربا هاي ديگر  كرد. هم چنين سياره مي
، يا هر تركيبي درجه ميل 45توانست مدارهايي با نيمساز  آفريدگار مي .چرخيدند مي

آرايه بي كراني از مسيرهاي مداري در دسترس  كمابيش را برپا نمايد. ها آنميان 
اي اين چنين غير  مدارهاي سياره پس، چرا آفريدگار در برگزيدن بود. پروردگار

ي طراحي مدارها را چنان پوشانده كه  آفريدگار معجزه چرا خالقانه بوده است؟
  ي طبيعي، شده است؟ مانند تقليدي مسخره از مدارهاي رخ داده

***  
در نگر گرفتن نيروي فراطبيعي، بگذاريد گمان كنيم، در اين دم، قوانين  بدون

شدن و كار كردن جهان هستي و منظومه خورشيدي ما، ا فيزيك براي توضيح برپ
به آسا بودن،  به جاي معجزهبگذاريد بپنداريم، هرچند كيهان،  پرسش: بسنده هستند.

تواند قوانيني كه خودش براي  نمي، آيا آفريدگار كند طور كامل طبيعي رفتار مي
  بگيرد؟ فرمانروايي بر جهان نوآوري نموده، را به كار

آغاز اين پرسش، كامالً معقول ديده شده، راهكاري براي آشتي دوباره دانش ر د
ولي همين مطرح شدن اين پرسش، خودش شكست  داد. گرايي پيشنهاد مي و آفرينش

چون اگر يكي بگويد، هيچ گواهي بر تاييد  ا؟باشد. چر گرايي مي كاملي براي آفرينش
، و سندي ، هيچ گواهيگفت توان يمآسا بودن كيهان نيست، پس  معجزه
گرايي  بگذاريد به ياد بياوريم كه استدالل آفرينش كند. گرايي را تاييد نمي آفرينش
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بنابراين اگر تاييد  باشد. ي نيروي فراطبيعي مي نشان دهنده چنين بود كه جهان هستي
  گرايي هيچ منطقي نخواهد داشت. شود چنين گواهي نيست، آفرينش

هاي درون  ي كنش دهند و همه اگر قوانين فيزيك به تنهايي كار را انجام مي
تيغ  ماند. گر، كاري باقي نمي دهند، پس براي معجزه جهان هستي ما را سامان مي

هاي دانشيك  از روشنگري ،ايي رااوكام درخواست دارد اين نيروي بدون كار
  پاك كنيم. ،خودمان

گرديم: گمان كنيم، سرانجام مردم تاييد  به يونان باستان برمي يبراي ديدار پايان
خدايان يوناني تير را به جلو نبرده، و هيچ كدام شكارچي را به  كردند، هيچ يك از

به عبارت ديگر، مردم تاييد كردند، قوانين فيزيك رفتار طبيعت را  .زند ته پرتگاه نمي
حال، به فرض، مردم اكنون به جاي ادعاي مستقيم، ر به دهد. به طور كامل شرح مي

 آسا از سوي خدايان يوناني، پافشاري نمايند كه خدايان هاي معجزه براي نوآوري
: خدايان يونان اينرسي را (براي گيرند به سادگي قوانين طبيعت را به كار مي ها آن

ادامه داشتن حركت تير) به كار گرفته و نيروي گرانش را (براي انداختن شكارچي 
  .رنديگ يمروي زمين) به كار 

، چه پس از تاييد بسنده بودن قوانين فيزيك براي روشنگري درباره رفتار طبيعت
خدايان، پافشاري  زده شويم، چرا مردم چنين متعصبانه درباره بودن بسا شگفت

هيچ. شايد سرگردان بمانيم،  ؟مانده استكنند. چه گواهي براي اثبات بودن خدا،  مي
تواند داوري دانشيك مردم را تار  ي رواني يا احساسي به خدايان، مي چه گيره
گرايي نوين، كار چنداني با دانش نكرده و هر كاري  ، آفرينشنيا برافزون  نمايد؟
  .و احساسات انسان كرده است روان ه وسيلهبكرده 
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  حيات روي زمين »ي معجزه«
  

  
  

پذيرفته شده براي هر كسي، مگر گروه كوچكي  يفرگشت، واقعيت امروزه تئوري«
 بنياديها  پايه آموزهر بر پايه دليل نبوده بلكه ب ها آنباشد، كساني كه رد  مي از بنيادگراها

  »باشد. مي دين
ساختار  ي جايزه نوبل بيولوژيك و همكار در پيدا كردن جميز واتسون، برنده

DNA  
  

بلكه تئوري نيست. ديگر همچنين، براي نويسندگان نوين، فرگشت بيش از اين «
  »به همان اندازه گشتن زمين به گرد خورشيد، واقعيت است.

هاروارد، در كتاب رساناي كارا در )، آموزگار دانش 1904-2005ارنست ماير(
  )1999دسامبر  -2000ژانويه (

  
  ».كدام يك: انسان كژ روي خداست، يا خدا كژ روي انسان است«

  1يان) در كتاب سايه روشني از خدا1844 -1900فرديك نيچه (
 

  
  

هم چنين -زمينروي در هستي اها، بر پايه ايمان ديني باور دارند، بودن گر آفرينش
چراي از طراحي آگاهانه و با  گواه بدون چون و -پيچيدگي اين هستي زيبايي و
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اها گر آفرينش، 1با توجه به تئوري دانشي فرگشت باشد. هدف بدست آفريدگار مي
  گيرند: سرسختانه يا متضاد مي جايگاه جوردو 

است. جانداران تا اندازه  افسانه سراسرفرگشت  :1#گرايي  ديدگاه آفرينش
 »٢گونه«گشته، ولي هرگز فراتر از  توانند با پيرامون خودشان سازگار كمي مي

شود اسناد فرآيند  كه گمان ميسنگواره ها  ميليون توانند باشند. خويش نمي
هاي گسترده هست يا تقلبي بوده يا دانشمندان با فريبكاري  هاي در اندازه فرگشت

القا شيطان از آغاز كه - نيرنگ بازي در ميان دانشمندان  هاي دسته اند. ارائه نموده
  براي پوشاندن حقيقت آفرينش با گسترش دروغ فرگشت، هست. -كرده

 بسياري ازر ي گسترده د با اندازه فرگشت :2#گرايي  ديدگاه آفرينش
با تئوري ولي نيازي به كشمكش ميان تورات و انجيل  است. داده رخهاي  گونه

  نيست.فرگشت 
ايي درباره فرگشت گر آفرينشگاه داي روشن هر دو دي بياييد با دقت و با انديشه

سپس، در بخش  »است؟ داستانآيا فرگشت « خواهيم پرسيد،نخست  را بررسي كنيم.
توان كتاب پيدايش تورات را با دانش نوين منطبق  ميآيا «، درباره پرسش، 6

  كنيم. گفتگو مي »ساخت؟
  

داستان است؟آيا فرگشت   
 خواست ميي احتماالت،  ، با اميدي مخالف همهكرد مي قمارها  من بيشتر زمانر پد
 شويد شگفت زده نمي عدد را همسان ساخته و يك ميليونر نمونه شود. 40از  تاس 6

، هرگز نزديك هم نشد. كمابيش در نيمي از موارد .را نبرد 3خزانهگاه چ كه بدانيد هي
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تنها  ،و -را  ها آنگاهي دو تا از  بود. عدد برنده را آورده 6از تاس تنها يك  ميبابا
 نتوانست تاس درستي هيچ گاه هاي بسياري،  هفته عدد را آورده بود. 3يك بار 

است، چون  نشدني كمابيشها  گويد بردن التاري تجربه شخصي به ما مي بريزد.
  ها به يك، بر ضد ماست. ، ميليوناحتماالت

بايستي  بردن خزانه، تا اين اندازه نشدنيست، چنين است، شما ميدليل اينكه چرا 
به ديگري يا  1ورق بازيها را از يك  شدهر توانيد جو نمي همه عددها را جور كنيد.

 توانست مير اگ كرد يمبابا يك بار شوخي  .»ببريد«از مسابقه اين هفته به هفته ديگر 
  شد. مي، به طور حتم برنده خزانه بياوردعدد برنده را  6 2اي پلهتنها 

 حقيقت پيدا كند.بابا، هاي  شدهر جو »بجاييا ج«فرض كنيم، اين آرزوي بازي 
، هفته ديگر، يك تاس ديگر و در كل بگويم، اين هفته تنها يك تاس را جور بياورد

يك ماه پس از اين، با همان كارت دو عدد ديگر، در  دو تاس را جور آورده باشد.
اي  . به زودي در طي چند ماه دست باال، بابا به طور پلهتا را جور كندر مجموع چها

طور هر كس ديگري نيز  و همين تواند شش عدد را جور كرده و خزانه را ببرد. مي
  تواند. مي

***  
 قمار«مچون گشت را هتئوري فر ، به طور كامل و به سادگياهاگر آفرينش

به قول  خرد كه در آن بختي كور و پيراموني بي يبيولوژيكتصادفي قمار  - »هستي
دانيم،  مي در قمار كنند. كند، تصوير مي اي را توليد مي هاي پيشرفته معروف ارگانيسم

گراها  پس، آفرينش .برنده شدشود  دانيم نمي ضد ما هستند. مير احتماالت ب
بر ضد فرگشت،  ما باور كنيم، احتماالت درست به همان صورت خواهند مي
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ايي، باور به فرگشت، گر آفرينشهاي  بر طبق آموزه اند. به يك، جمع شدهها  ميليون
  باشد. باور به رويدادي نشدني مي

هاي انسان را چون گواه طراحي خدا، ارائه  چشم ،اهاگر آفرينشبيشتر زمان ها 
، چشمان انسان در سنجش با بيشتر شود فته ميگا مبه ) يبه درست( دهند. مي

با كاركشتگي پرسيده  نوين بسيار پيشرفته و پيچيده است. يتاليجيدهاي  دوربين
 تر چگونه چشمان انسان كه بسيار پيچيده اگر دوربين به طراح نياز دارد،«، شود مي

  »اخته شود؟با رويدادهاي تصادفي س تواند هست، مي
هيچ  .نشده استساخته  »رويدادهاي تصادفي«پاسخ چنين است، چشم انسان با 

ايي با كنار نشستن و گر آفرينش بيولوژيست فرگشتي نيز، چنين ادعايي نكرده است.
فرگشت  ارهبدر  1سند- دار، خود يعني ادعاي خنده- نيدروغشكست دادن فرگشتي 

آسان  .ندنك احساس پيروزي مي ،از آغاز چنين ادعايي نداشتهيچ دانشمندي كه ه
   خراب كردن ساخته شده، را واژگون نمود. استداللي كه براياست 

 خزانه هم كمتربردن احتمال از  »رويدادهاي تصادفي«شدن چشم با  ساخته
هاي التاري  آيا فرگشت، به جور شدن تاس آيا اين مقايسه دقيقي است؟. ولي است

در يك دوره گسترده، مانند  ها آناي  است، يا به جمع شدن پله بيشتر نزديك
  ، همانند است؟مبابا يآرزوها

فرگشت  باشد. كاركردهاي اساسي مي ي آهسته يسازگار، به تعريفا بنفرگشت، 
و،  ميان نسل ) گوناگوني ژنتيك در2) زمان، (1تنها سه اصل براي كاميابي دارد: (

 گزينشهاي سودمند. چنين سازوكاري  سازوكاري براي نگه داشتن دگرگوني )3(
  آن را ارائه نمود. 1859در  3لز داروينرنخست چا ونام داشته  2ييا پلكان طبيعي

                                                 
 
1. self-evidently 
2. natural, or cumulative selection يا انتخاب طبيعی       
3. Charles Darwin 
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١٢١

 درست كنيم. »ي فرگشتتئور«اها را از گر آفرينشنخست بگذاريد، درك بد 
 يعني شود، ناميده مي »تئوري«كنيد فرگشت، ر خواهند شما باو گراها مي آفرينش
از اصطالح  چنين درك نادرستي مطمئن نيستند. ن آنداشتندان از واقعيت دانشم

  هاي دانش است. گراها با انجمن آفرينش بازتاب ناآشنا بودن كامل ،»تئوري«
 گيرند. به كار مي »روشنگري و توضيح«معناي  را به »تئوري«اصطالح  دانشمندان

 كند. روشنگري ميزنده سلول ساختار و كاركرد ي  ما تئوري سلول داريم، كه درباره
ها را  تئوري اتمي داريم، رفتار اتم و هيچ دانشمندي نيز در بودن سلول شك ندارد.

تئوري جاذبه داريم،  د.ناتم شك ندار ندرباره بود ان. ولي دانشمندسازد روشن مي
نمايد. ولي دانشمندي نيست كه درباره  درباره كشش اجرام فضايي روشنگري مي

 -تئوري فرگشت، شرح فرگشتبنابراين،  واقعي بودن گرانش، شك داشته باشد.
فرگشت را  ،همان گونه كه خواهيم ديد، دانش است. -فرآيندهايش  ها و زيرمجموعه

و سند فرگشت به همان  داند. گرانش، ثابت شده مي ها يا ها يا اتم همانند سلول
  سختي است.

  گراها درباره آن چه دارند بگويند؟ و آفرينش پس، گواه فرگشت چيست؟
***  

 ها سال پيش رخ كنند، فرگشت چيزي است كه ميليون بسياري از مردم گمان مي
داغان شده از هاي  هاي خاك گرفته پر از كهنه استخوان موزه ،»فرگشت«. داده است

ولي تئوري  آورد. مي ها آنبه انديشه را  ،اند ها پيش از ميان رفته اني كه سالرجانو
بينيم  مياكنون نيز  ما دارد. جستجوي گذشته بسيار دورفرگشت براي تاييد، نيازي به 

 هاي ، به طور دقيق، پيش چشم ما، ويژگيدر حال كار كردن است سازوكار آن،كه 
  شود. نو پيدا مي جانوري و گياهي

كه ، ها آفتفرگشت شتابان  باپايان،  براي نمونه، كشاورزان در جنگي بي
ت، كشاورزان در آفبراي جنگ با هجوم  جنگند. ميبرند،  محصوالت را از ميان مي

با ها  آفتگيرند. بيشتر  ها را به كار مي كش حشره پيوستههاي كشاورزي،  زمين
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١٢٢

ولي چون  آورند. ديگري از خودشان به وجود نميها، كشته شده، و نسل  كش حشره
و  شمار كمي جان بدر برده ميان حشرات بسيار فراوان است،ر دگرگوني ژنتيك د

ها را از پدر و  كش در برابر حشره ايمنيآورند. نوادگان،  مي به وجودنسل ديگري را 
  مادر به ارث خواهند برد.

 گيرد،ر كش را در زمين كشاورزي خويش به كا دوباره همان حشره اگر كشاورز
 .زنده خواهند ماند هاي بيشتري در بار دوم در سنجش با بار نخست سم پاشي آفت

را از خودشان  يتر بزرگنسلي  زنده ماندگانيافته از  در ادامه، اين شمار افزايش
 دارند. ايمنيكش كشاورز  به حشره درست به همان شيوهتوليد خواهند كرد، كه 

 شود. كم يا هيچ مي براي حفاظت از محصوالت كشاورز كش حشرهكارايي بزودي 
 يبكش وي را  حشرات، حشره كشاورز بايستي به زهر ديگري رو كند چون فرگشت

  ساخته است. سود
، درك و پذيرش دور هستيم  گراها كج گويي و تبليغات آفرينشاز كه  يدر زمان

هاي بسياري، تئوري فرگشتي،  به دليل آسان است. طبيعيگزينش تئوري فرگشت با 
، فرضي افزون بر اين، گسترش شتابان حشرات اي از توضيح واضحات است. نمونه

به طور  در جهان واقعي، كشاورزان، تنها به همين دليل واقعيت است. ذهني نيست.
كش،  هاي فروشنده حشره شركت كنند. هاي خويش را عوض مي كش مرتب حشره
محصوالت  يدبادر برابر فرگشت حشرات ها بايستي، براي حفظ تعادل  بيشتر زمان

  نمايند. خويش را دوباره فرمول بندي
هرچند، فرگشت خبر بدي براي كشاورزان هست، ولي بگذاريد براي يك دم از 

فرض كنيد شما دهمين نسل از ملخي كه در زمين يك  م.يآن را ببينديدگاه حشرات 
ي زهر كشاورز،  به طور كامل در برابر گونه كمابيش كند، هستيد. مي يزندگكشاورز 

ي خود ، نه درباره آفت كشي تازه كه  نه درباره فرگشت تازه گونه ايمني داريد.
، شگفت زده براي شيمي پيچيده بدن خويش دانيد است، مي داده يروي جد شما برا
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عدم احتمال اينكه  كش بسيار مناسب است، هستيد. كه براي پايداري در برابر حشره
شيمي بدن شما را چنين كارآمد و دقيق ساخته را برآورد  »رويدادي تصادفي«

پيشرفته شما، بودن  بسيارگيريد تنها توضيح براي حالت  كنيد. سپس نتيجه مي مي
هاي ديگري كه براي شرح ايمني شما در برابر  باشد. ملخ دگاري فراطبيعي ميآفري

چه  نماييد. خوار شمرده و مسخره ميرا  ،اند هاي فرگشتي ارائه داده كش تئوري حشره
گويد، خدايي  مي احمق در دل خود«، گويد كه مي بسا، كتاب مقدس را تالوت كنيد

  1»نيست.
، خوريم ك رويدادها برميباال، به شكافي در دري  هرگاه ما، مانند ملخ نمونه

  آفرينيم. مي ،نادانيكردن ر را براي پ »خداي نبود دانايي«
بسياري از داروهاي  ها ترسناك است. زمان بيشترهاي امروزي،  فرگشتشتاب 

هاي پيشرفته،  ها، در برابر ميكروارگانيسم ما در برابر بيماريهاي  بيوتيكي آنتي
 »ي درمان را كامل كنيد دوره«خوانيد  هرگاه روي بطري دارو مي ناكارآمد هستند.

. اگر پيش از كشته شود يداده مها به شما  هشداري از خطر واقعي فرگشت باكتري
هاي باقي  ي توليدمثل به باكتري ها دارو را كنار بگذاريد، پروانه ي باكتري شدن همه

بسيار هاي  گامي كه اين ارگانيسمهن .ايد هاي بسيار پايدار، داده مانده، ارگانيسم
پزشكان، به  شدن نمودن، چه بسا بيمارتر از هميشه بشويد.ر پايدارتر، آغاز به تكثي
كنند كه در واقع از  هايي برخورد مي ها، گاهي به عفونت دليل فرگشت باكتري

درمان در اين  ها است. ها، براي كشتن باكتري گسترش بسيار در طراحي آنتي بيوتيك
  باشد. گذاشته شدن آنتي بيوتيك مير موارد، به سادگي كنا

 گرايي و ها به كشمكش آفرينش گرايش ما، سوا و بي ربط ديدن فرگشت باكتري
 تر كوچكگسترده زندگي در زمين  بخش بسيار باري حتي امروزه، باشد. فرگشت مي

براي سه ميليارد سال ها  باكتري از آن است كه بدون ميكروسكوپ ديده شود.

                                                 
 
١٤:١مزامير      -1  
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١٢٤

. و دوست داشته باشيد يا اند بودهدر زمين  1چيره )نمود زي( گونه ستيزو ريخت 
ها بوده  ي از باكتري خودتان، يك كلني ساده نياكان مستقيمبسياري از نداشته باشيد، 

  است.
در آغاز  از فرگشت امروزي داشته باشيم. ي پرشتاب به نمونهعملي بياييد نگاهي 

ي شهرهاي انگليس  با رنگ روشن بسياري از درختان در حومه ي ، خزه1800ي  سده
كه ديده نشود با  ياي با رنگ روشن است به طور حشره 2بيد فلفلي را پوشانده بود.

جايي كه اي  ها در تشخيص بيد فلفلي از زمينه شكارچي شود. جفت مي اين خزهبا 
دشواري بسياري داشتند، بنابراين بيد به آساني نجات پيدا كرده و توليد  نشسته بود

  كرد. مثل مي
كارخانه زغال سنگ  ي شهرهاي انگليس رسيد. به حومه 3سپس انقالب صنعتي

 شدند. به روشني ديده مي ي روشنلبيدهاي فلف نمودند. سياه دودبا ها را  سوز، خزه
، شماري از هاي ژنتيكي و جهش ولي به دليل اختالف .خورده شدند ها آنبيشتر 

توانايي بهتري براي پنهان شدن  تر رهيت. اين بيدهاي بودند تر رهيتكمي  بيدهاي فلفلي
ديگري را به وجود  بنابراين زنده مانده و بيدهاي تيره رنگ و ها داشتند، در خزه
از رنگ به طور كامل  ،پي در پي بيد فلفليزايي نسل  در كمتر از يك سده، آوردند.

رويدادي «طبيعي به جاي گزينش  دگرگون گرديد. تر رهيترنگ روشن يكدست به 
  پيش برد.، فرگشت بيدها را »تصادفي

 يا - گزينش طبيعيفرگشت با  پذيرند مي گراها با بي ميلي بسياري از آفرينش
هاي  آفتها يا  تكثير باكترير گواه آشكاري د -»گونه سازگارترين زنده ماندن«

گراها بسيار كم فرگشت با گزينش طبيعي  ولي آفرينش كشاورزي يا بيد فلفلي است.

                                                 
 
1. Dominant lifeform 
2. Peppered moth 
3. Industrial Revolution 
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تواند دليلي  چگونه فرگشت مي« پرسند، دوباره، از ما مي پذيرند. درباره انسان را مي
  »براي ساخته شدن چشم انسان باشد؟

يي كه ها گونهپيچيدگي در طبيعت، چارلز داروين،  براي روشنگري درباره چنين
 داشتند را بررسي نمود. ١گرايش نيرومندي براي اضافه جمعيت به طور واقعي

بسيار  زيستيها براي كمبود غذا و ديگر منابع كمياب  بنابراين، رقابت در ميان گونه
اين ر برتري در رقابت بر س نيتر كمها كه  هر عضوي از اين گونه سخت هست.

، و اين برتري زنده ماندن و توليد مثل داشته منابع داشته باشد، احتمال بيشتري براي
  .گذارد كوچك را به ارث مي

براي نمونه، اگر  آورد. هرگونه، آگاهي از محيط برتري بزرگ رقابتي فراهم مي
خود را  )1( تواند: مي گونه ستيزيك  ، بتواند نور را حس كند،هاي پوست سلول

گيرد،  احتمالي جلو نور را ميزماني كه منبع خوراكي در  )2، (نگه داردراست 
  كند، هوشيار باشد. در هنگامي كه شكارچي سايه درست مي )3هوشيار باشد، (

ولي  آورد. مي ايبه دنبدون چشم، فرزندان بدون چشمي نيز  گونه ستيزيك 
، چندين سلول پوستي حساس به نور داشته نكنيد شمار كمي از اين فرزندا فرض
نور  حس كردنهاي بزرگي نسبت به  هاي پست انسان، ناهمساني (سلول باشند.

اين فرزندان از برتري رقابتي برخوردار بوده و چنين ويژگي مشخصي را در  دارند.)
فرزنداني كه اين ويژگي را نداشتند بدون تاثير در  ها هميشگي نمودند. ي گونه همه

  رفتند. مي بايد از ميان مي 2خزانه ژني
از اين فرزندان توليد شده در  يدرصد بسيار كم ازه بدهيد گمان كنيم،سپس، اج

. اين شكل گرد به كاو گرديدندساس به نور خودشان داراي شكلي يك كم ح ناحيه
يك  جهت سرچشمه نور را بهتر تشخيص دهد، و دوباره داده تا اين گونه اجازه

                                                 
 
1. overpopulation 
2. gene pool 
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سرانجام، بگذاريد يادآوري  كند. فراهم مي  گونه ستيزبرتري توليد مثل را براي آن 
، اگر اين مايع گاهي خودش را در . پساند ها با مايع نيمه رسانا پر شده كنيم، سلول

 .باشد نبايد بسيار شگفت آور جا دهد،حساس به نور ميان اين قسمت كاو شكل 
، براي متمركز كردن نور كمك يك لنز بسيار ساده توانست، همچون اين مايع مي

  كند.
ت، ، دست گزينش طبيعها سال ها پس از ميليون روند، گام به گام، ميليونبا اين 
گويد،  كارل ساگان مي .هاي سودمند را انباشته و باقي را دور ريخت سازگاري

 ».بي گمان رخ خواهد دادچيزي كه در يك سده نشدني است، در يك ميليارد سال «
  نياز داشته است.كمابيش براي پيشرفت به چهار ميليارد سال  چشم انسان

پرسند،  مي ها بيشترگرا آفرينشهاي بدن،  ها و افزون با توجه به فرگشت اندام
به  »نيمي از يك بال چه سودي دارد؟«يا  »يك چشم نيمه كاره چه سودي دارد؟«

ه باشد، تا زماني كه چنين بخشي از بدن به طور كامل كارايي نداشت عبارت ديگر،
، نخواهد توانست بنابراين، گزينش طبيعت كند. فراهم نميهيچ گونه برتري زيستي را 

 هست، پشتيباني كند. »آغاز ساختنر د«يا  »تدر دست ساخ«چشمي يا بالي كه ز ا
ها و اعضاي كاربردي بدن، به  كنند براي توليد اندام گراها گمان مي پس، آفرينش

  هوشياري، نقشه پايان كار و طراحي نياز هست.
. چون در كند گرايان را رد مي استدالل همه يا هيچ آفرينشطبيعت، خودش، 

خواهيم هايي  گونه زيست. كنيم ، پيدا ميخودش طبيعت، چشم را در هر گام پيشرفت
ر كه تنها بود و نبود نور را دهايي  ) چشم2) به طور كامل بدون چشم، (1يافت: (

موش هاي  هستند، مانند چشمكه در تمركز نور بسيار ناتوان هايي  چشم )3يابند، ( مي
ها  كه رنگهايي  ) چشم5بيند، ( كه بيش از چند پا دورتر را نميهايي  چشم )4( كور،

) 7هايي مانند چشم انسان، و ( ) چشم6( ،1بيند، مانند بيشتر سگ سانان را نمي
                                                 
 
1. dog breeds 
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 1هاي كه عقاب سرسفيد تر از چشم انسان ، مانند چشم هايي بسيار پيشرفته چشم
از  ي پيوسته و درست يك زنجيره، ها گونه زيستدر ميان توانيم  ميما  دارد.

  .هاي ديدن، پيدا كنيم توانايي
اين چشم در تنازع بقا برتري قاطع  درصد چه خوبي دارد؟ 50چشمي با توانايي

 - يي گرا آفرينشاستدالل  درصد دارد. 8درصد يا  37درصد يا  49چشم در برابر 
رده باشد، هيچ برتري براي زنده سترش پيدا نكگدرباره اندامي كه به طور كامل 

 افزون بر گيرد. ي در جهان واقعي را ناديده ميگوناگون -كند ماندن را فراهم نمي
شايد عقاب سرسفيد براي بينايي  نسبي هستند. »ناتمام« و »2كامل شده«اين، 

ه چگونه گزينش طبيعي چنين باشد كشگفت زده دلسوزي كند و انسان  »3ناتمام«
  را بيرون فرستاده است. »ناتمامي«ارگان 

همتا) تا  ي بي (يك پرنده ي جانوران بال دار را از شاهين گونه، ما دامنه به همين
تا سنجاب پرنده (گاليدر به  رنده با پرواز ضعيف)تا مرغ (پ كبوتر (پرنده متوسط)

گزينش طبيعي،  خواهيم يافت. پرواز)غ و پنگوئن (بدون توانايي رتا شترم پايين تپه)
 ،ها در محيط ويژه خودشان نمودن گونه ها را براي سازگار ساختارهاي بدن و ويژگي

خواهند ماند  »4زيرساخت« ها گونه زيستي  همه به طور واقعي .دهد يمگسترش 
  چون فشارهاي محيطي پايدار خواهد بود.

سازگاري سومندي كه گزينش طبيعي بر آن  ،ژنتيك يا جهشولي اگر گوناگوني 
  را فراهم نكند، چه؟ كنش دارد

ي پيشرفت فرگشتي نشان نداده و چه بسا از ميان دارموردي، گونه جان در چنين
باشد. با  ي فرگشت، بخشي از گزينش طبيعي مي ، به همان اندازه5برافتادن برود.

                                                 
 
1. bald eagle 
2. fully developed 
3. partially developed 
4. under construction 
5. Extinction 



 
 
 

  خدا يجهان ب
 
 

 
 

١٢٨

در ها  گونه زيستدرصد  99شود، بيش از  ي ديده ميشناس زميني  نگريستن به پيشينه
چون شكاري از پا و بنابراين  -شكست خورده  موفق با محيط خودشان يسازگار

به صورت دقيق و با ها  گونه زيستكنند،  مي گمانگراها  اگر آفرينش افتاده، برافتادند.
بايستي بپذيرند كه كارهاي  ها آناند، پس  شدهطراحي  آفريدگاراز سوي هدف 

هر ساعت سازي با چنين شكستي  خورده است.درصد شكست  99بزرگ پروردگار 
  بايد به دليل ناشايستگي بركنار شود.

ش خويش هستيم، گاهي از روي گستر اكنون بيرون از محيطيها  چون ما انسان
  هايي كه انسان  محيط .فرگشت نداريمتئوري رواني، گرايشي به پذيرفتن  اتاحساس

پا گرفته و پيشرفت نموده بهها آندر 
جوامع صنعتي امروزي نوين شباهتي 

جنگ براي زنده «نداشته است. امروزه، 
بيشتر يعني پرداخت به موقع  »ماندن
ها، يا اندوختن پول كافي براي  قسط

فرستادن فرزندان خودتان به دانشگاه 
چ هيدهد. بيشتر ما، خوشبختانه  معني مي

گاه تجربه دست اولي از   جنگ   واقعي 

  

تار« ی  یت،   ی،  ساد ید ت   دیدگا ا
ه یان  ت. از    »ا
  

  
  ) نويسنده1854 - 1900اسكار وايلد (

  انههنرمند يدر نقد
  

نبرد «براي همين بيگانگي از بسيار آشكار است،  هم چنين. ايم نداشتهو زندگي مرگ 
بسيار دو دل هستيم كه آيا هرگز  ،از نگر رواني و احساسي »ماندن به خاطر زنده

   انسان فرگشت داشته است.
هاي ژنتيكي انسان چيره  كه بر نقص آوري به دليل پيشرفت فن نيا برافزون 

 براي نمونه، چشمان .داشته استشده، فرگشت انسان به جاي جلو رفتن پسرفت 
اگر من يك  دارند. -5,75نياز به اصالح ه، هر كدام بود خود من، بسيار ضعيف
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. ماندم تا پدر فرزنداني باشم آمده بودم، هرگز زنده نمي ايبه دنميليون سال پيش 
راحت باشم كه هيچ مي توانم امروزه به آساني با داشتن عينك يا لنزهاي چشمي 

. بهر با چشمان طبيعي ندارم مثل مانند شخصي خت براي توليدكمبودي در داشتن ب
گونه به كودكان وي نيز همين  و حال، چه بسا دخترم چشم ضعيف مرا ارث برده،

تواند به گستردگي، فرآيند گزينش طبيعي را بي  مي آوري پيشرفت در فن ارث برسد.
كه گزينش طبيعي هرگز در فرگشت  آيد مي به وجوداشتباهي  و در نتيجه - اثر سازد

  كند. ها چنين نمي گونه
*** 

ها  اميدوارم، اين نمونه را ارائه داديم. در عملتا اينجا، ما چند نمونه از فرگشت 
ولي بپنداريم شما  .داده باشد سادگي و زيبايي تئوري گزينش طبيعي داروين را نشان

 شود. از افرادي هستيد كه گفتگوهاي تئوري و فيلسوفانه در شما چندان كارگر نمي
اند.  هاي بزرگي بوده كه ياوه گشته دانش پر از تئوريي جهان  با اين همه، پيشينه

يك ادعاي دانش، بايد گواه  فرض كنيم شما از افرادي هستيد كه پيش از پذيرفتن
  روشن، قابل لمس و مستقيم ببينيد.

هاي براي  سنگسخت تر از هايي  خوشبختانه فرگشت، به معناي واقعي، گواهي
اين شاهد سنگي سخت به  دهد. به ما مي -تا انسانها  از تك سلولي-تاييد خودش 

هاي متراكم شده  شناسي به اليه ستون زمين شود. شناخته مي 1يشناس زمينستون نام 
 هاي خويش را همانند ي اليهشناس زمين. ستون نمايد رسوبي سياره ما، اشاره مي

 نيتر كهنبنابراين،  انباشته شدن آب در يك دلو، از پايين به باال، انباشته است.
هاي نو در باالترين بخش، انباشته  ي در پايين و اليهشناس زمينهاي ستون  اليه
  شوند. مي

                                                 
 
1. geologic column 
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ي فراهم شناس زمين، مقايسه خوبي با ستون تازه رنگ شده 1يك صندلي حياطي
حياط را پوشانده بررسي كند. اگر شما رنگ تازه پرتغالي كه سراسر رويه صندلي  مي

اگر اليه  ترين اليه رنگ خورده است. ه پرتغالي رنگ تازهشويد الي مطمئن مي كنيد،
 پرتغالي را بخراشيد، شايد يك اليه فرسوده ديگر با رنگ سبز در زير آن پيدا كنيد.

اگر  همچنين از اليه پرتغالي است. تر كهندرستي، نتيجه بگيريد اليه سبز به چه بسا 
 نمايد، رنگ سرخ نخست زده مي، روشن شودا اليه سرخ رنگي در زير سبز پيد

هاي  هاي تازه رنگ شايد روي اليه اليه شده، سپس سبز و دست آخر پرتغالي است.
  خورد. زده شود، ولي هرگز زير اليه كهنه رنگ نميكهنه 

كنند  ي را درست ميشناس زمينكه ستون  2رسوبيهاي  به همين صورت، سنگ
اين انباشتگي، اليه بر روي اليه، به معني بودن  اليه اليه روي يكديگر هستند.

نوتر در باالترين بخش  يها سنگترين بخش ستون، و  تر در پايين هاي كهنه سنگ
 كه كند. براي اين مي پرهيزديگر هاي  منطق ساده از نتيجه گيري باشد. ستون مي

به  هاي اليه باالتري پيرتر باشد، طبيعت بايد هاي پايين بتواند از سنگ هاي اليه سنگ
ترين  اليه سنگ باستاني دروني، پايين )2يك كوه كامل را بلند كند، ( )1روشي: (

سنگ كهنه را  )4سنگ نو را جايگزين سنگ كهنه كند، ( )3اليه را از جا بردارد، (
چنين  را روي بستر تازه چيده شده، بگذارد.) كوه 5روي سنگ نو بگذارد، (

  سناريويي فراتر از ياوه هست.
، و 3ديبساي را شناس زميني باالتر ستون ها اليه، شايد فرسايش، تر انهيگرا واقع

شود كه  مي كنش چنينن برآيند اي انباشته شود. تر تازههاي  سپس شايد با رسوب
. پيوستگي دوره زماني همراه نيستند ي روي هم قرار گرفته ستون، هميشه باها اليه

                                                 
 
1. lawnchair 
2. sedimentary rocks 
3. weather-away 
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ي را شناس زميننيز چيدمان از گذشته به اكنون ستون  1پرتوسنجي يابيسن فن 
با نرخ  ٥و ربديوم ٤، پتاسيم٣اورانيوم، مانند ٢عنصرهاي راديواكتيو نمايد. تاييد مي

اورانيوم به سرب؛ پتاسيم به آراگون و ربديوم به  پاشند. ثابت و دقيقي وامي
(يعني،  6جهيبه نت عامل هاي ايزوتوپنسبت گيري  شود. با اندازه مي تجزيه ومياسترونت
 ،گيري يك يا دو يا چند اتم با عدد اتمي يكسان و وزن اتمي ناهمسان) اندازه
بدون  سازند. در آن هست را روشن مي شناسان سن  سنگي كه اين عناصر زمين

ي، پيدا شده است، شناس زميناينكه گفته شود، يك تكه سنگ ويژه در كجاي ستون 
پرتوسنجي، پاسخ را آشكار  يابيسن تواند با  مي به طور آزادانه شناس زمينيك 

تواند هم با روش منطقي و هم با روش پرتوسنجي برپا  چيدمان ستون مي نمايد.
  كنند. ، همديگر را تاييد و پشتيباني ميهر دو -شود

كهن هاي  سي براي تئوري فرگشت ارزشمند است؟ چون اليهشنا چرا ستون زمين
هاي تك  ارگانيسمهاي  سنگوارهداراي  -داردميليارد سال  5/3 كه-سنگواره داراي 
هاي  ارگانيسمكوچك مانده  باقيستون، ر هاي كمي باالت اليه ساده هستند. سلولي

سلولي د با رفتن به سوي باال، اين زندگي جانوري چن دارد. چند سلولي را نگه مي
شود. به باال رفتن  ميدگرگون ها،  ها و كرم ها، اسفنج مانند مرجان ،جانوران نرم تن به

ها  ميليون سال پيش به ماهي 600هاي با عمر  اليهدهيم و در  خويش ادامه مي
  خوريم. برمي نخستين

                                                 
 
1. Radiometric dating technique 
2. Radioactive 
3. Uranium  
4. Potassium  
5. Rubidium  
6. Parent-to-daughter 
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ها به دوزيستان، با توانايي بقا در خشكي و آب، دگرگون  شمار كمي از ماهي
ميليون سال،  405شناسي با عمر  هاي ستون زمين در اليه دوزيستان نخست شدند.

  به بابيم،  درميميليون سال پيش دوزيستان،  310با باالتر رفتن، در  اند. پديدار شده
خزندگان گسترش پيدا كردند. و آن

هاي  داند، اندازه گونه كه هر كودكي مي
اين خزندگان بزرگ شد و دايناسورهاي 
بسيار بزرگي شدند. نخستين دايناسور در 

ميليون سال پيش پديدار  225هاي  اليه
ان كوچك نيز در اين شود. پستاندار مي

  شوند. اليه پديدار مي
هاي ستون  ناگهان دايناسورها از اليه

شوند. بهر حال پستانداران به  ناپديد مي
 ادامهگسترش خود، در اندازه وپيچيدگي 

دادند. يك گونه بسيار نخستين از ميمون 
ميليون سال پيش  40هاي  در سنگ اليه
باالتر در ستون، ر شود. د پديدار مي

  )يجنوب موني(م ١وكسيآستورالپتميمون به 

ی « و یک زن  بان و  چ ی  دا ند،  د باور  وا
اید و  ه  د  مان د وا  ی  یک دم،   ت دا دو

ن  گان وی  ،  زا ند و  دم دی ھان را رپ
تاده یا  ی را  و ی  ور دا د رم  دا تد؟ باور 

زی    ن،  ای ز ی  یو رون  دا  ند،  با
  »د.داده با

  
) 1815-1902اليزابت كدي استاتون (

  رهبر جنبش فنميست

اكنون به باالترين  ما هست. ي گونه ميجد مستق وكس،يآستورالپت .كند يم شرفتيپ
و سپس  2هومو هبيليسنخست با  آستورالپتيوكس. ايم ي رسيدهشناس زميني ستون ها اليه
ي  ، گونه4ورز شهياندانسان  به هومو اركتوسسرانجام،  شود. دنبال مي 3هومو اركتوسبا 

                                                 
 
1. Australopithecus 
2. Homo habilis 
3. Homo erectus  
4. Homo sapiens 
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، ورز شهياندانسان يافته شده از سنگواره  نيتر كهن كند. خود ما، گسترش پيدا مي
  سال، پيدا شده است. 275000اليه با عمر هاي  تنها در سنگ

هاي سن يابي پرتو سنجي، ستون زمين  اين را براي يك آن كنار گذشته، با يافته
، ها يسلول) چند 2، (ها يسلول) تك 1شود: ( شناسي با چنين ترتيب تاريخي برپا مي

) 9ها، ( ) ميمون8) پستانداران، (7( خزندگان، )5ها، ( ) ماهي4( ) نرم تنان،3(
  .ورز شهياندانسان  )12، (هومو اركتوس )11(، هومو هبيليس )10( ،آستورالپتيوكس
هاي زندگي،  گونهي  گرايي چنين هست، خدا همه ترين آموزه آفرينش مقدس

شناخته » 1هفته آفرينش«به نام كه  ،در يك دوره كوتاه و به يكباره ،را همچنين انسان
و ها  ، دايناسورها و انسان، همچنين گوريلزمان هم آفريده است. ،شود مي
چند روز كم يا زياد، سن  »ها گونه« زيستي  . همهاند بودهزمين  روي 2ها لوبيت تري

  يكساني دارند.
ي  اره همهسنگو يستيپس با، درست بودمقدس  هاي كتاب ي آموزه اگر

هاي يكساني از ستون  ن، در كنار يكديگر، در اليهاجانوري هم زم »هاي گونه«
ستون زمين شناسي به جاي اينكه يك پيشرفت اندك اندك  شناسي يافت شود. زمين

هاي پيچيده زندگي جانوري را داشته باشد، بايستي يك  هاي ساده به گونه از گونه
هاي  ولي واقعيت كرد. را آشكار مي »ها گونه« زيستي  پديدار شدن ناگهاني از همه

گرايي از  بنابراين، آفرينش. كند گرايي را تاييد نمي دانش به راحتي ديدگاه آفرينش
هسته خود نادانشيك بوده و شايسته است به مانند يك باور تعصب آميز ديني ديده 

  شود.
  

  
                                                 
 
1. Creation Week 
2. trilobites 
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  گرايي پاسخ به رد فرگشت از سوي آفرينش
پايه دانش به جاي ر از باورهاي خويش مانند باوري ب ،يان با پافشاريگرا آفرينش

فعاليت بسياري  مومنان بنيادگرا كنند. ميباوري بر اساس كتاب مقدس، پشتيباني 
يي همچون گرا آفرينشبراي گذاشتن ها  هيت مديره آموزشگاه براي قانع ساختن

فرگشت از  كردن دانشد بگذاريد در زير، رپس  دهند. بخشي از دانش، انجام مي
براي چنين كاري، بياييد پرسشي را پيوسته از  گراها را بررسي كنيم. سوي آفرينش

كردن فرگشت بر پايه موردهاي دانش بوده يا بر پايه متن د : آيا رخودمان بپرسيم
  باشد. هاي مقدس مي كتاب

، پديدار شدن 1ستون زمين شناسي انفجار كامبرين :گرايي استدالل آفرينش
  كند. يهاي زندگي جانوري، را آشكار م ناگهاني بسيار از گونه
در  خواهند باور شود، انفجار كامبرين گراها مي رسد، آفرينش پاسخ: به نگر مي

چنين تفسيري از  واقع همان هفته آفرينش است كه در كتاب پيدايش آمده است.
  آيد، نادرست است: مي كه از پيهايي  براي دليلزمين شناسي زمين، 

هاي بسياري  از گونه »يناگهان«هاي اليه كامبرين در واقع يك آشكار شدن  ) سنگ1(
  2شناسان شناسان و ديرين حال، زماني كه زمينر به از زندگي جانوري هست.

كه ، ساله ونيليمها  ي زماني ده ، به يك دورهگيرند را به كار مي »انناگه«واژه 
اها، گر آفرينشكنند.  شناسي يك دوره كوتاه است، اشاره مي در مقياس زمين

تفسير  »آني«نشيك خوانده و آن را نادرست به ادبيات دارا در  »ناگهان«واژه 
  كنند. مي

نشان  سنگواره هاي اليه كامبرين يك افزايش چشمگير در  ) دليل اينكه چرا سنگ2(
 3پره كامبرينهاي زندگي جانوري  گونه دهد، براي اين است كه نرم تنان و مي

                                                 
 
1. Cambrian Explosion 
2. paleontologists 
3. Precambrian 
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هاي  ها يا دندان ها، استخوان شوند. تا زماني كه پوسته به سادگي سنگواره نمي
انفجار  در واقع شود.سخت گسترش پيدا نمود و توانست به آساني سنگواره 

هاي قابل سنگواره شدن،  هاي بدن به بخش كامبرين، نمايش فرگشت بخش
  است.

قابليت سنگواره شدن در ستون زمين شناسي،  كمياب بودن دشواري وبا وجود  )3(
ميلياردها سال پيش از انفجار كامبرين پره كامبرين هاي  سنگوارهباز هم داراي 

شود انفجار كامبرين همان هفته آفرينش هست، چگونه  . اگر گمان ميهست
با نگر به اينكه  دهند؟ هاي جانوري پيش از آن را توضيح مي گونه گراها آفرينش
سيحيان پس از خدايان يوناني بوده است، آيا خدايان يوناني اين خداي م

  اند؟ هاي جانوري پيش از انفجار كامبرين را آفريده گونه
سال پيش، آن گونه  6000ميليون سال پيش رخ داده، نه  570كامبرين ر انفجا) 4(

  ايي ادعا دارد.گر آفرينشكه 
اين،  پستانداران و خزندگان نيست.هاي  هاي اليه كامبرين، داراي سنگواره ) سنگ5(

اند، را  پديدار شده زمان همهاي زندگي جانوري  دوباره ادعاي اينكه همه گونه
  كند. رد مي

هاي غايب در ستون زمين شناسي،  شمار بسيار سنگواره، گرايي استدالل آفرينش
  كند. تئوري فرگشت را رد مي

. اين كنيم برخورد مي »ناييداخداي نبود « پاسخ: اينجا دوباره به آشناي ديرين
هر  »روشنگري درباره«پشتيبان  ، چيزي كه بودنش»سنگوارهخداي نبود «بار، شده 
  چند نكته كوتاه:باشد.  ، ميي غايبي در ستون زمين شناسي سنگواره

. سنگواره ددارنرا اي  گونه هيچسنگواره شدن از ) تئوري فرگشت پيش بيني 1( 
 1شيميزمين هاي مستقل  فرگشتي نيست، بلكه به دليل، به دليل تئوري شدن

                                                 
 
1. Geochemistry  
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١٣٧

 كند. هاي غايب به هيچ صورتي تئوري فرگشت را رد نمي پس، سنگواره است.
 1زيستيتطبيق خوب از طبيعت در گواهي دادن فرگشت  شناسي ستون زمين

  است.
براي نمونه  باشد. ، سنگواره شدن بسيار رويداد نادري مي) حتي در شرايط عالي2(

از ميان شمال امريكا پرواز  2ها ميليون كبوتر مهاجر ، ده1900تا آغاز سده 
ها چشم  در گذشته با سندهاي تصويري و ميليون ها آن. بودن كردند مي

با اين وجود، تا اين زمان، دانشمندان هيچ سنگواره  تماشاگر ثبت شده است.
هاي جانوري هيچ  از گونهاگر بسياري پس  اند. كبوتر مهاجري را نيافته

  نداشته باشند، نبايد شگفت زده شويم. اي سنگواره
هاي غايب در پيشينه  سنگوارهوابستگي مستقيم به  ورز شهياندانسان ) فرگشت 3(

شود و  شناسي پيدا مي چون گونه ما تنها در اليه باالي ستون زمين ندارد.زماني 
خودمان كوشش بيشتري نسبت به كردن نياكان ا چون دانشمندان براي پيد

ي نياكان انسان امروزي، پربار و  هاي پيشينه سنگوارهاند،  هاي ديگر داشته گونه
 ورز شهيانددشواري ترتيب تاريخي فرگشت انسان  باشد. چرا ميو بدون چون 

بسيار همانند هستند، ها  نيست، بلكه چون سنگوارهها  غايب بودن سنگواره
و آغاز گونه ديگر  گونه ستيزبندي، پايان يافتن نياكان يك  دشواري در دسته

  است.
ه دگرگوني يك گونه را به گونه مياني كهاي  ) هنگامي كه دانشمندان سنگواره4(

شوند.  نمي هم مطمئن اها بازگر آفرينشكنند،  مي اند، پيدا ديگر مستند نموده
 2#نزديك سنگواره  يرا به عنوان نيا 1#ره گر دانشمندان سنگوابراي نمونه، ا
چيزي « .اي هست يك نبود سنگواره گويند گراها پيوسته مي ، آفرينشاعالم كنند

                                                 
 
1. Biological evolution 
2. Passenger pigeons 
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١٣٨

بگوييم سنگواره يك نمونه مياني (آيا «گويند،  گراها مي ، آفرينش»مورد نياز ما
باشند يا پس از آن  را داشته 5/1#ي  اگر دانشمندان سنگواره ) هست؟#5/1

يكي ميان سنگواره -دو تا سنگواره زنند اكنون  داد مي گراها پيدا كنند، آفرينش
  .گم شده است -2#و  5/1#ديگري  5/1#و  #1

اصطالح اين ام كه به  دريافت كرده 1داران بنيادگرا هاي بسياري از دين ) نامه5(
ي  دانه«اين  ،ها ادعا شده در بيشتر اين نامه اند. اشاره كرده »2ي گم شده دانه«

سوا  3هاي امروزي غايبي است و انسان را از ميمون سنگواره، »شده گم
ي گم شده، پيدا نشده است پس دليل براي  گفته شده، چون دانه .سازد مي

  اينكه انسان از ميمون برخاسته است، نيست.
امروزي خواهد بود، هاي  ميمون ميان انسان و ي گم شده براي هميشه يك دانه

 ، نيستند.نموده روي شاخه ديگر از راسته نخستين، رشد نياكان ما ها آن ازير
 امروزيهاي  دانشمندان، در اين روزها در پي يافتن نياي مشترك انسان و ميمون

اها و گر آفرينشو اين جستجو منبع بسيار بزرگي از آشفتگي ميان بسياري از  -هستند
شكي  هومو اركتوساز  ورز شهياندولي در برخاستن انسان  مردم گرديده است.

  نيست.
دانشمندان تئوري فرگشت را به طور متناقض مطرح  ايي:گر آفرينشاستدالل 

تواند درست باشد، تئوري فرگشتي در  نمي يك تناقض. چون دو سوي اند كرده
  بخشي يا به طور كامل نادرست است.

اها عاشق اين هستند كه به رخ بكشند، دانشمندان مختلف، به گر آفرينشپاسخ: 
طول تاريخ زمين هاي ناهمساني درباره اينكه چگونه فرگشت زيستي در  تئوري

آغاز، چنين ر پيشنهاد چارلز داروين، د نموده است، باور دارند. شرفتيپشناسي، 
                                                 
 
1. Christian Fundamentalists 
2. missing link ی مفقوده ، حلقه  
3. modern apes 
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هاي زندگي جانوري و گياهي براي سازگار شدن با محيط خودشان،  بود كه گونه
به تازگي،  شود. شناخته مي، 1فرگشت تدريجياين ديدگاه، به عنوان  كنند. تغيير مي

 اند، فرگشت گفته -2رهبري شده با هاوارد استفان جي كولد -گروهي از دانشمندان
هاي  بدون فرگشت كه با فرگشت هاي كم يا هاي بلندي از فرگشت : از دوران 3نوبتي

 دهينام، 4دار نشان ي موازنهاين تئوري  .شده است ساخته، شود يقطع مانفجاري تند 
  .شود يم

گراها،  ها، براي اينكه اين گوناگوني تئوريك به آفرينش گمان از شمار اندكي
  دهد. اعتماد به خود، وام مي

 »فرگشتهاي  تئوري«روشن ميان  يتفاوت گذار در گرا ) اينجا دوباره، آفرينش1(
ماند. به همين گونه، هنگامي كه اينشتين تئوري  درميو واقعيت فرگشت 

ثابت كمي با تئوري  داد، ناسازگاري انتشار 1915در را  عامخويش از نسبيت 
آيا  اعالم شده، داشت. نيوتن زاكيآسوي اين از پيش از كه شده گرانش 

گرانشي يعني هاي  توانند ادعا كنند ناسازگاري اين تئوري مي اهاگر آفرينش
فرگشت  - نه آيا -؟ دودلي كنوني درباره چگونهخودي است اينكه گرانش بي

هم چنين، استفان جي كولد يكي از كساني بوده كه  باشد. ، ميسته ارخداد
  هاي دولتي جنگيده است. گراها به آموزشگاه براي راه ندادن آفرينش

سازگار  ، با يكديگر متناقض نبوده بلكهنشان دار ي موازنهو  فرگشت تدريجي )2(
با حالتي ها  سازد، فرگشت شماري گونه مي ستون زمين شناسي روشن هستند.

بدون بيشتر هاي  فرگشتاز  بوده در حالي كه شماري ديگر به آهستگيثابت و 
 است. شتاب فرگشت، به فشار بيروني كه از سوي طبيعت وارد قاعده و تند

پرشتاب دگرگوني زمين هاي  در طي دوره شود، بستگي نزديكي دارد. مي
                                                 
 
1. gradualism 
2. Harvard's Stephen Jay Gould 
3. in fits and starts 
4. punctuated equilibrium 
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ها  در برابر، كوسه اند. به تندي فرگشت يافته ياشده  نابوديا ها  شناسي، گونه
اند، كمابيش هيچ دگرگوني فرگشتي  چون در محيط پايدار اقيانوس نمو كرده

  دهند. نمي سال نشانها  در ميليون
فرگشت تدريجي در ي  ) زماني كه دانشمندان آشكارا در برابر مردم، درباره3(

اعضاي انجمن دانش، ي  كنند، همه مي برابر موازنه نشان دار گفتگو و شك
و هم چون يك  كشمكشي را سودمند، چالش انگيز و نيروبخشچنين 

اها دودلي و گر آفرينشحال، ر به دانند. نيروبخش بزرگ به روش دانش مي
ذهن باز را مسخره  ها آنهمچنين،  بينند. نپذيرفتن دانشمندان را نشان سستي مي

كرده و آزادي گفتمان و هم انديشي كه براي خود روش دانش و براي جامعه 
ا، كه به گر آفرينشنمايند. براي  مي ، بسيار اساسي هست را مسخرهدمكراتيك

ديدگاه خود  ارهب، پرسش در دهد نمي يا اجازهدرست، توانگري شك گرايي 
ناداني، چشم مخالف، به عنوان هاي  ديدگاهي  از همه .شخص گناه هست

  گفته است. 1شود، زيرا خدا مي پوشي
 اها خودشان را دانشمند نشان نداده، بلكه به معناي واقعي كلمه نقادگر آفرينش) 4(

ادبيات دانش را براي پيدا كردن تنها يك  با موشكافي ها آن دانند. مي
 ي سرچشمه پير ديرين شناسان دها  در ميان پژوهش ناسازگاري كوچك

ناگزير يك اختالف در ديدگاه بر  ها آنزماني كه  گردند. انسان، مي پيدايش
پرش به ا و ب يابند، مي انسان راي پيدايش  سرچشمهناهمسان از  روي سيماهاي

 ايي را اثباتگر آفرينشگويند چنين اختالفي  مي 2ناموافق استنتاجمغالطه 
شناسم كه در واقع هوادار يا همكار  مي اها راگر آفرينششمار كمي از  كند. مي

                                                 
 
1. Lord Thy God 
2. non sequitur     ھا نيست مقدمهاستداللی که نتيجه لزوما نتيجه  
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، براي نوشتن نقدهاي اديبانه ها آن شده باشند. 1باستان شناسيهاي  در حفاري
  .وغ استبسيار شلسرشان 
از شماري سلول يا ها  گونهي  حتي اگر باور شود، همه ايي:گر آفرينشاستدالل 

 باز هم براي پيچيدگي زندگي سلولي نياز به آفريدگار اند يك سلول به وجود آمده
  باشد. مي

بسيار هاي  اها به اندامگر آفرينشپيش از اين درباره اين جستار كه چگونه  پاسخ:
كنند پيچيدگي اندام، طراحي از  مي و ادعاپيشرفته، مانند چشم انسان، اشاره نموده 

اين استدالل  2مغالطه نموديم.كند، گفتگو  مي سوي يك نيروي فراطبيعي را آشكار
فرآيند فرگشت را  »رويدادي تصادفي«يا  »بخت كور«پندارد  مي اين هست كه

تجمعي با گزينش  آهسته، استدالل، به جاي سازگاري نيا برافزون  كند. مي رهبري
  را دارد. يك برنده آني التاري مانندادعاي نادرستي از بودن طبيعي، 

براي پنهان نمودن  اها،گر آفرينشبدون خستگي از تكرار همان يك اشتباه، 
ضه خواندن درباره خودشان را براي رو »رويداد تصادفي«مرد پوشالي فرگشت، 

هاي  شرح كاملي از ساختارهاي پيچيده و كنش ها آن .كشند پيش ميآن عدم احتمال 
هاي  بسيار كارا وظيفه سلوليهاي  اندامو  DNA، RNAبا - دروني يك سلول تك 
چون «پرسند:  مي سپس نمايند. مي را ارائه - دهند مي نجامپيچيده خودشان را ا

گزينش طبيعي  تدريجيتوانسته از پيشرفت  نمي ،ها سلولنخستين سلول، يا گروه 
تواند برپا  خدا ميي  بدون مداخله يا دهيچيپسود برده باشند، چگونه چنين ساختار 

  »شده باشد؟
و  سلوليهاي  زنده باستاني داراي پيچيدگي اندامهاي  چنين هست، سلولپاسخ 

امروزي، ي  اها يك نمونهگر آفرينش اند. امروزي نبودههاي  سلول كينوكلئ دياس

                                                 
 
1. Archaeological dig 
2. fallacy 
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را پيش  -كه برآيند چهار ميليارد سال فرگشت سلولي هست -همانند چشم انسان
تواند ناگهان  مي يا استادانهچگونه چنين ساختار «، پرسند مي سپس كشيده و

و هيچ دانشمندي نيز چنين -شود  نمي پاسخ اين است كه »تصادفي به هستي درآيد؟
   ادعايي ندارد.
بيشتر  اي ژلههاي  نبوده و ساختمان كينوكلئداراي هيچ گونه هاي  سلول نخستين

غشاي بيولوژيك به سادگي و خودبخود از مخلوطي از  .اند داشتهبا اعضاي بيروني 
صدها كتاب به گستردگي تجربه اكنون  ساده، تشكيل شده است.هاي  آب و چربي
در دانشگاه شيكاگو انجام شده را شرح  1953كه در  1ييور- ميلري  ثابت شده

دريافتند اسيدهاي  3د يوريلو هارو 2استنلي ميلر يك چكيده كوتاه از آن: اند. داده
به سادگي از آميخته شدن محلول آمونياك،  -سلول نيپروتئي  پايه سازنده -آمينه

زمين بوده است، روزهاي آغازين متان، آب و گاز هيدروژن كه به فراواني در 
به طور  زيستي يها مولكولميلر و يوري، دريافتند به سخن ديگر،  شود. ساخته مي

ت، سرهم طبيعي خودشان را از شمار كمي مواد اوليه كه به فراواني در دسترس هس
از همه،  تر ارزشزيستي، آب و با  يها مولكولآغاز حيات تنها نياز به  كنند. مي

، 1990پاياني هاي  افزون بر اين، در سال سال براي پيشرفت دارد.ها  ميليون
شد به طور  مي جاهايي كه پيش از اين گماندانشمندان دريافتند زندگي نزديك 

هاي  چشمهي  مانند نزديك دهانه- كشنده هستند زيستي هاي  كامل براي سامانه
  پديدار شود. -يمتان زهرآلودهاي  يخجوشان گرمابي در كف اقيانوس يا 

                                                 
 
1. Miller-Urey 
2. Stanley Miller 
3. Harold Urey 



 
 
 

  ي حيات روي زمين معجزه
 

 
 

١٤٣

اي شايد فرگشت دگرگون كننده مقياس كوچك بر ايي:گر آفرينشاستدالل 
رخ دهد، ولي احتمال رخ داد فرگشت بزرگ مقياس ها  گونه زيستاي از  پاره

  .خويش پيشرفت كنند 1»نوع«توانند فراتر از  نميها  گونه زيستنيست، چون 
  پاسخ: چند تا مشكل در اينجا هست:

هاي  هبر پاي اييگر آفرينشبا وجود پافشاري گوش خراش و خشم آلود كه  )1(
، استدالل جعل شده باال در هيچ استوار است، 2دينيهاي  دانش، به جاي پايه

توانند  ، نميها گونه زيستكه باور اين  شود. نمي دانش ديدههاي  ليك استدال
تاب پيدايش خود رشد كنند، به طور مستقيم و تنها بر پايه ك »نوع«فراتر از 

  در داستان آفرينش به كار گرفته است. »نوع«تورات هست كه اصطالح 
، همان روش 3زيستي) يبند هيآرا(بندي  شده دانش براي دسته روش شناخته     

 ، جنس9خانواده، 8، راسته7، رده6، شاخه5رو)ن (فرما : گستره4اي لينهآشناي 
، يك ناهمساني معني دار اي لينهش هر گام در روباشد.  مي 11گونه و 10(سرده)

) اشاره به يبه درست( باشد. در ساختمان بدني مي يي روشن و تعريف شده
ها  گونه زيستي ديني بوده و هيچ اختالف درست دانشيك ميان  آموزه »نوع«

  نيست.
منطقي را  نادرستيست كه كتابي ،در باال »اييگر آفرينشاستدالل «) همچنين 2(

يه تواند رخ دهد) بر پا نمي نتيجه (فرگشت بزرگ مقياس دهد. نشان مي

                                                 
 
1. kind 
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3. Taxonomical classification 
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توانند پيشرفت  نمي خود »نوع«جانوري فراتر از هاي  (گونهي  مقدمه »پشتيباني«
كه انگار بايد نتيجه را ثابت كند، اي  قدمهچنين م ناي كنند) ساخته شده است.
  كند. هيچ چيزي را ثابت نمي

براي  گيرند. مي را در موردهاي متناقضي بكار »نوع«اها اصطالح گر آفرينش) 3(
كنند.  نگاه مي »نوع«چون يك اها به پرندگان هم گر آفرينشنمونه، بيشتر 

 اين ناهمساني، يكتوجه به شوند. بنابراين با  ديگري ديده مي »نوع«ها  ماهي
ها كه يك پرنده،  تر از محدوديت پرنده يا ماهي شايد رفتار سازگارانه در پايين

  نشان دهند. ،ماند مي پرنده و يك ماهي همان ماهي
پس اين اصطالح به ، هستند »انواع«اگر پرنده و ماهي نمونه  حال،ر به     

همه پرندگان در  هست: اي لينهي بند دستهها در  گروهسختي برابر و شامل 
و  2به دو رده بزرگ اگناتاها  هستند، در حالي كه ماهي 1پرندگان ي رده

پيش  »نوع«از  اهاگر آفرينشتعريف مشكلي كه  .اند بخش شده 3نتوستامتا
فرگشت بيشتري نسبت به آنچه هومواركتوس براي نياز به دورهاي ، آورد مي

اركتوس هم مو، چون هو، دارددارد نيازدگرگون شدن به انسان انديشه ورز 
  .) قرار دارد4اكنون در همان جنس (هومو

با شتاب تعريف  كنند؟ مي خويش را از اين هچل رها اهاگر آفرينشچگونه      
، اصطالح ورزانديشه كنند، در مورد انسان  مي عوض »نوع«خويش را از 

  رسد. مي و به گونه هاي نمود افت ويژه »نوع«
براي  تنها اصل درست دانشيك در محدوديت درجه فرگشتي، زمان هست. )4(

  گونه ستيزسال، يك  100در طول  نمونه، گمان كنيد دانشمندان آشكارا
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2. Agnatha 
3. Gnathostomata 
4. Homo 



 
 
 

  ي حيات روي زمين معجزه
 

 
 

١٤٥

در  .كنند را بررسي مي درجه پيشرفت دارد، Xكه  امروزي، مانند بيد فلفلي،
خواهد بود. در يك ميليون سال  X 10سال، درجه پيشرفت، متوسط،  1000

و در يك ميليارد سال  تواند رخ دهد. دگرگوني ميواحد  X١٠،٠٠٠ كمابيش 
(كد ژنتيك انسان و  تواند رخ دهد. واحد دگرگوني مي X١٠،٠٠٠،٠٠٠چه بسا 

  شامپانزه تنها در يك درصد ناهمسان هستند.)
درجه واقعي فرگشت بستگي به طول زمان و شدت فشارهاي به طور جزيي      

- به طور كلي، اگر خرده شود، دارد. وارد ميها  گونه زيستمحيطي كه به 
- در بزرگ 3فرگشت-، پس بزرگداده است رخ 2زمان-در خرده 1فرگشت

فرآيند  ي كنندهدانشيك محدود  5يوكاراگر ساز .تواند رخ دهد مي 4زمان
 چه آزمايشي چگونه اين ساز و كار كنش دارد؟ فرگشت هست، چيست؟

چه سندي  تواند انجام گيرد؟ مي آنهاي  تواند براي تعيين بودن و كنش مي
در برابر چنين  ها فرگشت هست؟ محدوديتي  پشتيبان چنين باوري درباره

  دهند. مي اها با كتاب مقدس نه با دانش پاسخگر آفرينشهايي  پرسش
هاي بزرگ فرگشتي را در خود  سندهاي روشن تاييد دگرگوني ) سنگواره5(

كرده ولي داراي شش و  مي كه در آب زندگي ماهي بال دار. ذخيره كرده است
 است.و دوزيستان بوده ها  يك گام مياني، ميان ماهيكه دار بوده،  اهاي پرهپ

به زندگي خزنده خشكي  6دوزيستان، خودشان براي دگرگون شدن از آبزيان
، شكاف ميان خزندگان و 8سينودونتس اند. فرگشت انجام داده- ، يك بزرگ7زي

  كند. هر دو دسته، پر ميهاي  پستانداران را با داشتن ويژگي
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نيمي پرنده نيمي  1كسيآركائوپتربر روي شاخه ديگري از درخت فرگشتي،      
براي  كسيآركائوپتر باشد. مي فرگشت در عمل-خزنده، يك نمونه عالي از بزرگ

هنگامي كه  در باواريا از زير خاك بيرون آورده شد. 1860نخستين بار در 
اها بسيار پريشان شده و گر آفرينشكردن، ا دريافتند چه پيد ديرين شناسان

 پرنده به سنگواره خزنده متهم ساختند.ديرين شناسان را به چسباندن پرهاي 
ديگر خويش را  ها آنپيدا شد،  كسيآركائوپترپس از اينكه چند سنگواره ديگر 

  شرمسار نكردند.
را نيز پوشش اي  دستهميان هاي  تواند سنگواره مي اي لينهي بند دسته) روش 6(

اي، يك گونه تازه پيدا  بدون توجه به ساختمان بدني سنگواره ميان دسته دهد.
، يك جنس خانوادهيك گستره، يك شاخه، يك رده، يك راسته، يك در شده 

ا ، هيچ مجوزي براي جاي لينهي بند دستهدر روش  شود. مي داده اج و يك گونه
  مياني وجود ندارد.هاي  بجايي سنگواره يا گونه

كنند، گاهي با چنين  مي يبند دستهاي را  هنگامي كه كتاب تازه كتابدارها    
نام كارايي تاريخي اي، كتابي به  شوند. بپنداريد، كتابخانه مي روبروچيستاني 

اين كتاب به بخش تاريخ يا به بخش دانش  ، خريده است.دانش هاي يافته
 »دانش«يا  »تاريخ« در چون كتاب بايد يا .ندارد يروشن؟ پاسخ وابستگي دارد

سرشت  ،يك بخش از كتابخانه در قفسه جا گيرد ي شود و تنها دربند دسته
بندي  براي دسته اي لينهباشد. در روش  نيمه آن، نامفهوم مي-جستار نصفه

  گونه هست.مياني، همين ها  گونه زيست
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جنس نر و ماده جهش يافته، استدالل سرشناس و هميشه در  نياز به هر دو پاسخ:
اين استدالل (براي دليل خوبي) از  شود. ميتكرار هميشه  1اگر آفرينشميان قوم 

من روشن ي  ولي صندوق نامه ايي پاك شده است.گر آفرينشنوي هاي  كتاب
بنيادگرا، هنوز باور دارند كه فرگشت نياز به دو جهش يافته هاي  كه انجمن سازد يم

اعتبار فرگشت  ي همه ها آن زمان همكه پديدار شدن هايي  همانند داشته، جهش يافته
  كشد. چالش ميرا به 
 -رديگ يموارد زيست شناسي ياد هم چنان كه هر دانش آموز تازه - واقعيت در

اي را براي ارث گذاشتن ميان  نياز است يكي از والدين ژن ويژهتنها ها  بيشتر زمان
اي است كه در زير اثر آلل  جهش يافتهجانور  استثناي آن نوادگان داشته باشد.

در  اي ويژهكه جاي ها  از ژني  (يعني، عضوي از يك جفت يا زنجيره 2مغلوب
گرايي  استدالل آفرينشدر چنين مورد استثنايي،  گرفته) باشد. اي ويژه 3كروموزوم

ه دو جاندار نياز ب ساختار ژنتيك دگرگون شده،تواند درست باشد: براي پخش  مي
در واقع كمابيش ناشدني  تواند يمو چنين سناريوي  -باشد جهش يافته همانند مي

  باشد.
، خواه والد ديگر داراي آلل همانند 4يك آلل چيره ها، حال، بيشتر زمانر به

گراها  آفرينش ارث برسد. فرزندانتواند به  اي باشد، خواه نباشد، مي جهش يافته
به  اعتراضقانون را به  ، ودگرگون نموده استثنا را به قانون كنند كوشش مي

  .سازنددگرگون  »غيرممكن«
كند  ثابت مي- 1يآنتروپيا  - 5قانون دوم ترموديناميك گرايي: استدالل آفرينش

بيشتر نه ها  گونه زيستدهد كه  فرگشت ياد مي يابد. جهان آشفتگي افزايش مي در

                                                 
 
1. Creationist folklore 
2. recessive allele 
3. chromosome 
4. dominant allele 
5. The second law of thermodynamics 
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تضاد  شوند. بهر حال فرگشت با قانون دوم ترموديناميك در بندي مي كمتر، سازمان
  است.

را با اصل  گراها دوست دارند يك مفهوم ژرف فلسفي آفرينش پاسخ:
به طور كامل  است، پيوند بزنند. »حركت گرما«ه سادگي به چم ترموديناميك كه ب
گراها اين اصل دانش را تحريف نموده و آن را نادرست به كار  نشان دار، آفرينش

يش به گرا 2تم بستهيك سيسآشفتگي در «دهد  قانون دوم در واقع  شرح مي گيرند. مي
اي كه از منبع بيروني  يعني سامانه »سيستم بسته«ر دانشمندان از نگ »افزايش دارد.

چون اندازه كل انرژي جهان هستي، هم چون يك واحد،  هيچ انرژي دريافت نكند.
. اين گونه جهان هم شود ديده مي »سيستم بسته«مانند يك ماند،  ثابت ميدر جهان 

بهر حال، در  كند. يشگي را آشكار ميون كننده آشفتگي همچون يك كل، يك افز
هم چون هاي محلي، انرژي ورودي داشته باشند، كه  ميان جهان، چه بسا ناحيه

سياره خود ما يك سيستم باز است چون از يك  شوند. ديده مي »3هاي باز سيستم«
ين بدون انرژي خورشيد زندگي در زم گيرد: خورشيد. منبع بيروني انرژي مي

  غيرممكن باشد. توانست يم
انرژي  - يك سيستم بسته اگر گمان كنيم كه مجموعه خورشيد و زمين با يكديگر

زمين هميشه -خورشيد هستند پس اين مجموعه -كنند از منبع بيروني دريافت نمي
هايي  بستهولي در ميان اين آشفتگي افزون شونده،  افزايش آشفتگي خواهند داشت.

گداخت هاي  واكنش براي نمونه اند. سازمان بندي بزرگ برخاستهاز پيچيدگي و 
كند همچنين هيدروژن را به هليم و  نور خورشيد را فراهم ميو اي كه گرما  هسته
 »4فرگشت عناصر«يا  يك پيشرفت به باال سازد. تر ديگر، دگرگون مي پيچيدهر عناص

، شود تر مي خورشيد آشفتهحال، روي هم رفته، ر به دهد. رخ مي در هسته خورشيد
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2. closed system 
3. open systems 
4. evolution of elements 
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شود،  به گرما و انرژي تابشي دگرگون مي(براي بيشتر بخش آن)  ،جرم خورشيد
  .نمايد مي »پسرفت«

 كند، ، انرژي تابشي خورشيد را دريافت ميزمين يك سيستم باز استچون 
 تا هنگامي كه منبع پايدار انرژي پا يابد. كاهش مي 1هاي محلي آشفتگي در حوزه
 تر خواهند شد. پيچيده يستيز يها گونهسال،  ها ونيليطول مبرجا باشد، در 

گرما و نور خورشيد دارند بلكه نياز به  تنها نياز به منبعنه ، يشناس ستيزهاي  سامانه
  منابع فراوان خوراك و آب نيز دارند.

كنم گمان  قانون دوم ترموديناميك، به هيچ رو، مخالف با تئوري فرگشت نيست.
اثبات آفريدگار، قانون دوم ترموديناميك، كه  برايها گرا آفرينشناجور است كه 

رود، را هم چون  دهد جهان به آرامي بيشتر و بيشتر به سوي آشفتگي مي شرح مي
افزايش پايدار طور در نگر من، جهاني كه در آن آشفتگي به  كنند. سند ارائه مي

  باشد. گر جهان مي يك پشتيبان معجزه بر ضديابد، استداللي  مي
 گفت قانون نخست خودش مي هاي پا منبريبراي  2محلي يك آخونديك بار (

يعني، - مخالف دومين قانون ترموديناميك -پايستگي انرژييعني،  -ترموديناميك
بنابراين، «گفت،  خوان مي هست. روضه - جهان »آشوب رفتنبه سوي «، يا يآنتروپ

  »اند و نبايد به آن اعتماد نمود. واقع درباره اين قانون گيج شدهدانشمندان در 
گويد، در يك سيستم بسته مجموع انرژي  قانون نخست مي براي روشن شدن:

گيري ر در يك سيستم بسته، انرژي قابل به كا ،گويد ماند. قانون دو مي ثابت مي
گيري در توليد ر كا يابد. تفاوت ميان مجموع انرژي و انرژي با قابليت به كاهش مي

 شود. گيري انرژي هست، يافت مير ترين شكل به كا پايينو  »نيتر كم«، كه گرما
 ، در هر ابزار مكانيكي يا هر واكنش فيزيكي، غيرقابل اجتناب است.بدبختانه، گرما
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 ، انرژي قابل استفاده رايآنتروپ، برخالف سخنان اين روحاني ناآگاه به سخن ديگر،
ثابت دهد، بدين گونه، اندازه كل انرژي درون سيستم  كاهش مي گرما با افرايش

. نيست نخست و دوم ترموديناميك قانون انيمبنابراين، هيچ ناهماهنگي  .ماند يم
كه  گستاخانه استاين را هم افزون نمايم، كه اين به طور استثنايي  توانم يم

در  »تناقض«خودشان به طور تصادفي به يك پايه  ها آنگمان كنند،  هاگرا آفرينش
آن را  ينگكن هاوهايي چون آلبرت انيشتين و استيو دان فيزيك كه فيزيكهاي  قانون
  اند.) اند، برخورده نديده

گذاري،  سال رسوبها  شناسي با ميليون ستون زمينگرايي:  آفرينشاستدالل 
در كتاب پيدايش، ساخته شده رسوبات ساخته نشده، بلكه با سيل جهاني ثبت شده 

  است.
را آفريده، ها  گونه زيستي  همه زمان همپاسخ : پيش از اين نيز گفتيم، اگر خدا 

در عوض،  را در ستون زمين شناسي ببينيم. ها آن زمان همپس ما بايد پديدار شدن 
شود، سپس، در پي آن با  آغاز، زندگي تك سلولي پديدار مير بينيم كه د مي

بينيم، سپس در پي آن، پس از  سپس ماهي را مي آيد. ساده چند سلولي مي جانداران
 - شوند. باالتر در ستون، خزندگان پديدار شده ها سال، دوزيستان پديدار مي ميليون

ها جا  تنها در باالترين اليه 1ها شوند. نخستيني و سپس پستانداران كوچك پديدار مي
  .شود يمتنها در باالي ستون پيدا  ورز شهياندانسان اند در حالي كه  گرفته

هاي زيستي، بررسي شده در  تئوري فرگشت، به طور كامل با پيشرفت گونه
گرا توضيح ستون زمين  ولي براي آفرينش شناسي، هماهنگ است. ستون زمين

 آهستهها از پايين به باال، با افزايش  چرا چيدمان سنگواره شناسي دشوار است.
  است؟همراه پيچيدگي 
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سپس  -را كشت ها زيست گونهتوفان نوح،  دانند چرا ! چون گراها مي آفرينش
با دقت بسيار مرتب را  -يابيم  شناسي مي هايي كه امروزه ما در ستون زمين سنگواره

بايد  مي ها آنهاي در ته اقيانوس، جايي كه  شود، نخستين ارگانيسم ميگمان  نمود.
تر، چند سلولي زنده  بسيار پيچيده .، شناور شدندداشته باشند شناسي در ستون زمين

خزنده در زمين زندگي  هاي باالتر سنگواره شدند. تر غرق شده و در اليه آهسته
تر دويده و د ولي پستانداران تن كردند و كوشش كردند از سيالب فرار كنند. مي
 دانست يمده، انسان، چون داناتر از همه بو هاي باالتر از خزندگان برنده شدند. اليه

  ها برود تا هرچه بيشتر از سيل در امان بماند. كه بايد روي نوك كوه
هموار، جايي كه كوهي براي باال رفتن هاي  و درباره جانوراني كه در جلگه

پيوسته هاي  نبوده است، چه؟ چگونه سنگواره آنان به طور سامانمندي در اليه
  ت؟، چيده شده استر شده پيچيده

 ،جانوران ناهمسان »هاي نوع« دهند: با غرور پاسخ مي گرايان آفرينشدوباره 
هاي  در ويژگي »نوع«يك ز شدن دارند. جانوران ار هاي ناهمساني براي شناو توانايي

خزنده  - روند  در آب فرو مي ور شدن سهيم هستند و بنابراين به اندازه يكسانشنا
  )1( با خزنده، پرنده با پرنده، پستاندار با پستاندار و غيره.

  :چند نكته كوتاه
 هر چيز ديگري راا تواند سنگواره ي سيالب مي گمانديوانگي است كه  )1(

اها بپرسم گر آفرينشاز  خواهم يمسازمان بندي شده و مرتب نمايد. من 
كنوني كه در پشت سر خود چنين توانند يك سيالب دوره  مي

 سامانمندي به جا گذاشته باشد را چون سند ارائه نمايند. 1شناسي ريخت
كه سيل در هنگام فروكش  دانند يم اند دهيدي كساني كه سيل را  همه

 آورد. تنها بي نظمي مطلق به جاي نظم مطلق پديد مي
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پيچيده هاي  گونه تر چنين است كه زيستز حتا يك ادعاي شگفت انگي )2(
ي  انسان در ميان همه شوند. ها بهتر شناور مي در سنجش با نخستين

گرايي  آفرينش »منطق«توان شناوري را دارد. با كاربرد  نيتر كمها  گونه
در  به جاي باال در ته ستون زمين شناسي باشد. يستيبا يمانسان 

و شناوري آن  گونه ستيزواقعيت، هيچ گونه وابستگي ميان پيچيدگي 
 نيست.

را در  ها آنرا كشته و سنگواره نموده و سپس ها  سيل نوح چگونه ماهي )3(
در سيل ها  هاي زير پستانداران و خزندگان گذاشته است؟ آيا ماهي اليه

 ن و خزندگان غرق شدند؟پيش از پستاندارا

، هيچ 1توان باور نمود كه در فاجعه توفان پيدايش مي به طور واقعيآيا  )4(
هيچ انساني در  باشد؟ فتادهينكم ارتفاع  گير  ي انسان زميني، در دره

هيچ انساني  اقيانوس رانده شود؟ به داخلارتفاع سطح دريا نبوده كه 
؟ دست كم نبايد نمرده است هايناسوراد نيتر شرفتهيپدر زير تراز 

چرا هيچ  تر پيدا كنيم؟ پايينهاي  سنگواره چند انسان را در اليه
 استثنايي در اين قانون نيست؟

بيشتر  ،شتاب ي ستون زمين شناسي را آفريده و بااگر توفان نوح به تند )5(
و سنجي، نگواره نموده، پس چرا فن سن يابي پرتجانوران زمين را س
ترين زيست  براي پيچيده يسن كمترو  نينخستسن بيشتري براي 

 دهد؟ نشان ميها  گونه

ي ساعت  تنظيم دوباره«گاهي از توفان پيدايش به نام ها اگر آفرينش    
ترين  چنين است، چرا كهنر اگ كنند. ياد مي »راديواكتيو جهان

ميليارد ساله (همان سن زمين) را گواهي  5/4سن بهرام و ماه  هاي سنگ

                                                 
 
1. Genesis flood     ھمان توفان نوح 
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دوباره ساعت راديواكتيو را «كنند؟ آيا توفان نوح در ماه و بهرام  مي
  است. »كرده ميتنظ

سال پيش  500در حدود  -شد نوشته مي عتيقدر زماني كه كتاب عهد  )6(
درك نكرده بود كه درختان و گياهان  1هاي آن زمان انسان -از ميالد

بنابراين، خداي عهد عتيق از تدارك براي  اي از زندگي هستند. گونه
، كه مانند، جهان 2ندگي گياهي بر روي عرشه كشتي نوحنگهداري از ز

 زير هزاران پا آب دريا نابود شود، غفلت نمود. توانست يمجانوري، 

رزم كه ها  ي پيشين بابلي داستان كشتي نوح را يهوديان از يك افسانه )7(
از بسياري نگرها، داستان سيل  اند. شود گرفته ناميده مي ٣ميشگگيل ي نامه
سراسر همسان با داستان  -از كتاب مقدس هست تر كهنكه  -ها يبابل

 .اند كتاب مقدس است، تنها خدايان و سازندگان ديگري توصيف شده

تصميم  4زماني كه زئوس اسطوره شناسي يوناني نيز داستاني از سيل دارد.
به  5پرومتئوس گرفت براي تنبيه يك نژاد اهريمني انسان در زمين سيل راه اندازد،

پس از آنكه سيل  ، آموخت كه كشتي چوبين بسازند.7ره و همسرش، پاي 6دوكلين
كه روبرت اينگلرل گفته  همان گونه تنها جاندار روي زمين بودند. ها آنفرونشست 

ها،  و نادرستي ها هيچ چيز تازه يا اصيل در مسيحيت نيست، پندها، معجزه«است، 
  8»اند. شدهها، همه وام گرفته  و مراسمها  ، نيايششيها آموزه

                                                 
 
1. primitive man 
2. Noah's Ark 
3. Gilgamesh 
4. Zeus 
5. Prometheus 
6. Deucalion 
7. Pyrrha 
ھا را وام گرفته است گفته روبرت درباره اسالم نيز بسيار درست است، اين دين نيز کم وبيش ھمه دستورات و آيين -8  
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ها از يك  ي انسان اند، همه دانشمندان به تازگي دريافته گرايي: استدالل آفرينش
گفته كتاب پيدايش درباره آفرينش را تاييد  ،اند. اين يافته ده شدهاز 1زن به نام حوا

  كند. مي
براي رديابي فرگشت نياكان ما، فن در همين چندساله، دانشمندان  پاسخ:

. يك چنين نوآوري، كوششي براي بررسي نرخ جهش بردند را پيشاي  ي تازه ارزنده
كه اتحاد  »عادي«يك شخص  DNAبرخالف  .هست ييايتوكندريم DNAو تاريخ 

از مادر به كودك  ييايتوكندريم DNA دهد، ساختار ژنتيك دو والدين را نشان مي
دخترم به طور  ييايتوكندريم DNA رسد. هاي پدر مي بدون دگرگوني از سوي ژن

  كامل همسان با مادرش هست.
رند تا به ديرين شناسان در تشخيص اميد دا 2هاي بيشتر، نسل شناسان با پژوهش
شد، كمك  دگرگون انسان انديشه ورزبه  هومواركتوسكه  ينينخست جايگاه دقيق زمان و

ما را به يك نژاد افريقايي در  ييايتوكندريم DNA ي سرچشمهنتايج نخست،  كنند.
ها  ، اين يافتهحال، بسياري از ديرين شناسانر به رساند. سال پيش مي 200،000

  اند. آغازين را با اين استدالل كه انسان زودتر پديدار شده، به چالش كشيده
 خودمان ييايتوكندريم DNAبه طور نظري، اگر ما بتوانيم تاريخ و دگرگون شدن 

كه داراي ساختار  يگروه زنانتوانيم نخستين  گيري كنيم، يعني ميرا دوباره رد
اي به دانشمندان  چنين يافته پيدا كنيم.را ، اند بودهامروزي  ورز شهياندانسان ژنتيكي 
 و جغرافياي در فرگشت انسان 3گاه شناسي ي ازتر دهد درك بسيار دقيق اجازه مي
ي  سرچشمهكردن ا خودشان براي پيد كاوش مشخص كردنبراي  ند.داشته باش
، حال، به دليل اين فرنامر به ناميدند. »فرضيه حوا«انسان، كوشش خويش را  پيدايش
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گراها برداشت نادرستي داشته كه چنين كاوشي براي تاييد داستان  شماري از آفرينش
  باشد. كتاب پيدايش مي 1آدم و حوا

گراها نيست بلكه بر ضد  آفرينش راست بر ضدك ، انتقاد اصلي من يارهبدر اين 
درك كه  ،چندان سخت نيست كساني شماري از اعضاي خود انجمن دانش است.

شماري از رسد،  به نگر مي ببخشم.را  ،هاي ژنتيك ندارند درستي از پژوهش
هاي ديني خشنود  طالحگيري اصر از به كا -هر چند يك اقليت كوچك-دانشمندان 

. شماري گذارند مي 3تفسير ذهن خدايا  2نشيلحظه آفرفرنام كتاب خويش را  شوند. مي
گذارد، اين  اثري كه مي نخستين گويند. سخن مي »ديدار رو در رو با خدا«ديگر از 

 چنين نتيجه گيري، هر هستند. يدار نيدگراهاي  هست كه اين دانشمندان آفرينش
  ولي به طور كامل نادرست است. باشد قابل درك مي چند
ضد  به سختيرا نوشته  ذهن خدايا تفسير  آفرينش لحظه كهي كس 4ترفيل جميز 

ديدار رو در رو  «، از 5كه ستاره شناس جورج اسموت. زماني ايي هستگر آفرينش
به كشف خودش از عدم تقارن كوچك در پرتوهاي  گويد، سخن مي »با خدا

اشاره  -7هوه سختي به معناي واقعي واژه رخ به رخ با يهبه  -6ريزموج زمينه كيهاني
من با شوق از حق اين دانشمندان براي كارگر افتادن ديدگاه خودشان با  كند. مي
كنم. ولي باور دارم، تا زماني كه نويسندگان  استعاره، پشتيباني مي يريكارگ به

 اي استعارههاي  گزارهبايد  گرايش به رساندن يك باور فراطبيعي ندارند، مي دانشمند
 ها آنهاي خويش پاك نمايند. شايد اين دانشمندان و همكاران  را از نوشته اين گونه

ولي بسيار از مردم با  ها و ادبيات دانش تفاوت بگذارند. استعارهين ن ابه آساني ميا

                                                 
 
1. Adam and Eve 
2. The Moment of Creation 
3. Reading the Mind of God 
4. James Trefil 
5. George Smoot 
6. small asymmetries in cosmic microwave background radiation 
7. Jehovah 
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سپس اين  افتند. هاي ديني به كج روي مي هوش، به طور انكارناپذيري با اين گزاره
گراها  از سوي آفرينش ها آنهاي  كنند كه نوشته با آواي بلند شكايت ميمندان دانش

  شود. مي »بد تفسير«
شماري از  افراطي به نگر برسد. ،ديدگاه من براي شماريممكن است ، دانم يم

اگر چه  -گراها آفرينش يدار نيدخوانندگان شايد گمان كنند كه به همان سختي و 
هاي دانش،  ي نوشته وظيفه نيتر بزرگ . ولي، باور دارمهستم - ي مخالف آن در كرانه

موضوع نوشته دانشمندان ر روشن بودن آن است. افزون بر اين، باور دارم اگ
غيرقابل  1فراطبيعي نباشد، پس بهتر است از سخنان كه با روضه خواني بيلي گراهام

هاي  الهياتي در كتابهاي  گيري واژهر چه هدفي از به كا تشخيص باشد، پرهيز شود.
عالقه به  مردم بياينكه براي  جلد بيشتر كتاب به فروش برود؟ تا چند دانش هست؟

رسد، برخي از نويسندگان  به نگر مي جذب شوند؟ تخصصي دانشگاهيهاي  نوشته
  .دارند »خودشانفروش روح «دانشيك گرايش به 

گاه چ خودشان، هياه كردن، با فرنام كتاب حال، دانشمندان براي گمرر به
هميشگي به طور همچنين، نويسندگان پاسخگوي جلد تبليغي كه  شوند. سرزنش نمي

 ، نيست.»ديني موافق استهاي  ديدگاهي  نويسنده با همه«گويد  با چاپلوسي مي
را ها  و ويرايشگرها فرنام كتاب - بايد باشد-صنعت چاپ صنعت پول ساز هست 

براي جلب بيشتر خوانند تا جايي كه بشود،  ،رهاي تبليغياوندگرگون نموده و 
كه آشكارا درباره بيخدايي هستند، هميشه از پرفروش بودند هايي  كتاب نويسند. مي

  به من اعتماد كنيد.-شوند  كنار زده نمي

                                                 
 
1. Billy Graham 
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  توان كتاب پيدايش را با دانش نوين هماهنگ ساخت؟ مي آيا
  

  
  

خود است؛  بي پژوهش ،دهد انجام مين چنان كه كليساي آپژوهش در الهيات، «
تواند  نمي اي ندارد؛ و داده؛ هيچ مسئولي نداردهيچ سودي ندارد؛ هيچ بنيادي ندارد؛ هيچ 

  ».هيچ تصويري درست كند
  دالور انقالب امريكا، )1737-1809( توماس پين

  در كتاب دوره خرد
  

هر  شود نمي ،ها زمين شناسي و پيشينه سنگوارههاي  دوره راستيندانش با بودن «
از كتاب  يها بخشمه باور كند، آن گونه كه بنيادگراها باور دارند، ه درستيگونه خرد 

اگر بخشي از كتاب مقدس نادرست است، چرا بيشتر آن به طور  مقدس واقعيت دارد.
  »شود. خودكار پذيرفته مي

دان و همكار ك بيوفيزي -برنده جايزه نوبل )، 1916-2004( ١فرانسيس كريك
  وار پيگيري ديوانه، در كتاب  DNAكاشف ساختار 

  
  
  

ساله بودم. زماني  36آمد،  ايبه دنبگويم: هنگامي كه دخترم، سوفيا،  تانيك چيس
آمد پدرش،  ايبه دنهنگامي كه پدرم  ساله بود. 35آمدم پدرم، هاري،  ايبه دنكه من 
ساله بوده باشد، در چه سالي  5دخترم ، 2000اگر در سال  ساله بود. 28شلباي، 

  آمده است؟ ايبه دنربزرگم، شلباي، دپ
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پاسخ به سادگي با  روند، اين يكي سر راست بود. ها پيش مي كه چيستانهمچنان 
) از تاريخ 104حاصل جمع ( كم كردن)، سپس با 36+35+28+5ها ( سن جمع كردن
به  1896در پس پدربزرگم، شلباي  آيد. )، بدست مي2000-104=1896مشخص (

  .آمده است ايدن
ولي من  مايلزها نداشته باشيد.دلبستگي به درخت خانوادگي چندان شما  شايد

بي سر و هاي  و قابل تصورتر از گفته دلچسب ترخودم بسيار  »انتچيس«گمان كنم 
ها از گرا آفرينشبه طور گسترده با روش محاسبه  كه براي اين ته كتاب مقدس باشد.

طبق ر ب گذشته از آفرينش و هم چنين سن كره زمين، همسان است.هاي  شمار سال
 دودمان روز از هفته آفرينش، آدم و حوا را آفريد. نيششم، خدا در پيدايشكتاب 

اش،  هايي كه آدم و فرزندان نرينه پيدايش، سپس با جزييات دقيق سنكتاب شناسي 
، قيعتگاه شناسي عهد  دهد. اند را شرح مي نوادگان خودشان را به وجود آورده

 .دهد يمرا نشان  ٢داوود، از ابراهيم تا ١از آدم تا نوح، از نوح تا ابراهيمهاي  نسل
تا مسيح، دوباره با سن  داوودرا از ها  نسل ٤عهد جديد و لوقا ٣يكتابمتسپس، 

چون ما يك  دهند. مي مشخص كه هر فرزند نرينه نسل بعدي را توليد نموده، ادامه
ها، محاسبه گرا آفرينش، مسيح داريم زاده شدنمشخص براي  »تاريخي«زمان 
 )1( را آفريده است. ٥ها آسمانسال پيش از ميالد، خدا زمين و  4004ر داند كه  نموده

  شود. مي سال 6000كتاب مقدس،  بنابراين، سن زمين بر پايه گاه شناسي
در يي و زيست شناسي فرگشتي، گرا آفرينشبسيار ناهمسان هاي  وجود ديدگاها ب
ند: شش هزار سال براي فرگشت زيست هست سازگاروضوع مي اين جستار و  باره
 انسان بينيم، بسنده نيست. مي كه امروزه ما آن را در كره زمين يا دهيچيپهاي  گونه
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گزينشي را در هاي  ، تنها براي اين توانسته فرگشت داشته باشد كه برتريانديشه ورز
كه سال بدين معني است  6000ن يك زمي صدها ميليون سال روي هم گذاشته است.

  شوند. هماهنگ نمي پيدايش و تئوري فرگشت هرگز كتاب
كند كه  مي اند كه اين كشمكش زماني، ثابت ها بارها اشاره كردهگرا آفرينش

 كنند مي را بازگو ناسيآكواين باور سنت توماس  ها آن فرگشت كاله برداري است.
بلكه در  س و دانش، نه در نادرستي كتاب مقدس،كه هر ناسازگاري ميان كتاب مقد

 يگرا آفرينشهايي كه   كتاب، كسي كه ١موريس يهنر نادرستي دانش است.
 نمي توان راهكاري« ، نوشته استكند اند، ستايش مي بنيان گذاردهرا  »مندانهدانش«

  .»يافتباشد، سازگار تاب مقدس و فرگشت ك ميانكه  بجا
ه دانش و كتاب اميان ر ، جدايي بدون برگشتشناسي در ستاره نوينهاي  يافته

هاي  نيرومند از تلسكوپ يا هيآراگيري، ر با به كا .سازد ميتر  روشنرا پيدايش، 
با فاصله ميلياردها سال نوري هايي  توانند كهكشان مي سانشنا ستارهزميني و فضايي، 

چون نور به يك سال زمان براي طي كردن يك سال نوري  كشف كنند.از زمين را 
از ميلياردها  ها آنكند،  مي بدون چون و چرا ثابتها  اين كهكشان ديدندارد، پس 

ها  وگرنه، پرتو الكترومغناطيس تابيده شده از اين كهكشان اند. سال پيش بوده
  تا زمين را طي كرده باشد. توانست فاصله ميلياردها سال نوري نمي
بسياري از  گويند؟ مي دوردست چههاي  ها، درباره اين كهكشانگرا آفرينش 
يي به طور كامل از اين جستار چشم پوشي نموده، همانند گرا هاي آفرينش كتاب

 بهر حال، است. يبردار كاله نوعيكند كه دانش نوين  مي جستار فرگشت، گمان
و  شدهفراواني ي كه به آن اشاره كتاب راست به اين جستار پرداخته است.ك ي يكتاب

 ١سانگ وي .ال .آر گرا آفرينش، از نويسنده ٢آفرينش-فرگشتكشمكش ، پر هوادار است
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2. The Creation-Evolution Controversy 
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مدت زماني كه (نور) نياز دارد تا از دورترين «كه بدون اين كه بگويد چرا، از 
  )2( نمايد. مي هواداري »سال است 15تنها  ستاره به ما برسد،

 كه با -٢اسميتسون- در مركز اخترفيزيك هاروارد -گناهي ، ساده باوران بيببينيد
دارد را  سادگي اين افسانه كه نور نياز به يك سال براي طي فاصله يك سال نوري

از دست رفته آزمايشگاه پيشرانه جت ناسا، هاي  افسوس براي نادان اند. باور كرده
 هابل،- وه چه گمراهاني هستند. دارند،باور كه چنين سخناني را  دالنيساده نيز  ها آن

  چه اندازه خوشبختيم اند. بوده - ٦و ساگان ٥آسيموف، ٤گ، هاوكين٣انيشتين، فين من
تاميكنيميزمانه زندگنيكه در ا

دامپزشك،  سانگ، يآر ال و گرا نشيآفر
نمود. مانند  ييما را به راه راست راهنما

گمان  سانگ ياست كه، (در واقع) و نيا
از  شتريبا شتاب ب تواند يدارد نور م

همه،  نيشتاب نور برود، و پس از ا
سال  6000ها در  و آسمان نيزم نشيآفر
  .استرخ داده  شيپ

هم كشمكش ز ولي هنو
 ناپذير ميان دانش و دودمان شناسي  آشتي

ود، و  رو « ر  ا پایدا ی  دا ی،  نا سان  ش  ا ژپو
ن ود. د ش پدرم  ن  ند  ا ی ما تار و ژپو ، ر

د،  ھ  وآوری  گ دار م ه ی رود گلد ت دا دو
د. وده با و    »آن 

  

  كورت ونه گت، كوچك
  خود پرسشگري

  

با تفسيري دقيقي از كتاب مقدس، سيل  درباره كشتي نوح هست.كتاب پيدايش 
هاي  انسان  شود، تنها  انگار پيش از ميالد رخ داده است. 2348جهان گير در 
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بر  كه با نوح و ساير جانوران يكسان خود نوح، خانواده ياعضابازمانده از سيل، 
  اند باشند. كشتي سوار شده

 تمدنكه را روشن كنند اين واقعيت ، ها دشوار استگرا آفرينشبراي  حال،ر به
 تمدن اژه (در يونان) دره دجله و فرات (در خاورميانه)، تمدن دره نيل (در مصر)،

در طول آن سال و پس پيش از ميالد،  2348در پيش از سال پيوسته پيشينه تاريخي 
با سيل از هم  ،از تاريخ ها آنهاي  . نوشتهاند نگهداري كرده ، را نوشته وسالاز آن 

ودي خودشان ناآگاه هاي گسترده، درباره ناب مردم اين تمدن گسسته نشده است.
  اند. مانده

سال، سن دارد. ها  و زمين ميليونها  كه آسمان پذيرند مي ها، گاهيگرا آفرينش
هنري كلرنس  است. »٢گمراهي حسي فريبنده«يك  »١بودن سال دارسيماي «ولي اين 

اين واقعيت كه آدم بالغ آفريده شده «، نوشته ٤سخناني در الهيات سامانمنددر  ٣تيسن
شود. بنابراين، دست كم در  مي ديده يبه روشنپيدايش، بخش دوم، كتاب است، از 

توان باور نمود كه سراسر  نمي . آيابينيم مي بودن را سال دارآفرينش آدم، ما نمود 
  »بودن باشد؟ سال دارداراي نمود  ها، آفريدن، خدا، شايد حتا آفريدن سنگواره

  :چند پاسخ به تيسن
، نمونه ناجور ديگري از »بودن سال دارسيماي «اين زمينه سازي ي  همه .1

خودشان هاي  استدالل ها، در بهم بستن نتايجگرا آفرينشبي منطق بودن 
نتايج  »اثبات«ها، براي گرا آفرينش است. »پشتيبان«هاي  با مقدمه

گزاره  و اين- خودشان كه دودمان شناسي كتاب پيدايش درست است
پندارند، شرح كتاب پيدايش از  مي -است جوان تركه در واقع زمين 
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ثابت «توانيم  مي به سخن ديگر، ما حقيقت است. »سال دار«آفرينش آدم 
كتاب پيدايش معتبر است، اگر انگار كنيم كتاب پيدايش معتبر  »كنيم

سرخ بودن دماغ دلقك  تاييدچنين منطقي همانند اين است، براي  است.
چيزي كه در واقع  گواهي مستقيم بدهد. ٢، همكار دلقك سيرك١سيرك
دانند كتاب مقدس درست  مي ها آنگويند اين است كه  مي هاگرا آفرينش
 چون كتاب مقدس است. است،

شناسي را با جانوراني  براي چه دليل قابل تصوري خدا بايد ستون زمين .2
به نگر  »سال دار«براي اينكه  اند، دلپذيرتر سازد؟ گاه نبودهچ كه هي

 برسند؟ چرا؟

 ،٣اي تكتونيك صفحههاي  ، چگونه كنشسال دارد 6000اگر زمين تنها  .3
را از اروپا و امريكاي  شمالي امريكاياينچ در سال،  4با نرخ شتاب 

از هم دست ها  جنوبي را از افريقا جدا ساخته است؟ جدايي اين قاره
 خواهد. مي ميليون سال زمان 200كم 

هر اليه روي اليه  صدها هزار اليه ساالنه،ها  و اقيانوسها  چرا رودخانه .4
 كنند؟ مي ، را رسوب گذاريتر كهنههاي  سنگ

ميليارد  5/4چون فن سن يابي پرتو سنجي سن زمين را ها، گرا آفرينشبه راستي 
ها، گرا آفرينشنخست  .اند شدهخود ي  انديشهدر  ٤داند، دچار اسكيزوفرني مي سال

با اين ادعا كه اين فن به شدت غيرقابل اطمينان است، آن را مورد ريشخند قرار 
آشكار شدن زمين بسيار كهن با پرتو  به راهچشم  ها آنگويند  مي سپس، دهند. مي

  آفريده است. »سال دار«اند، چون خدا زمين را  سنجي بوده
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ي  نگاره »مغالطه«پرتو سنجي بر پايه  يابيسن ها از اين نگر كه گرا آفرينش
گويد، قوانين فيزيك  مي نگاره يكنواخت نمايند. مي هست، پشتيباني ١يكنواخت

 كنند. مي اند، امروزه نيز كار كرده مي روزگار دور كارهمان گونه كه در گذشته و 
ها پايداري قوانين فيزيك را چون اثباتي گرا آفرينشتر در اين كتاب، گفتيم  پيش

ها درباره قوانين فيزيك كه گرا آفرينشولي بهر حال،  دانند. مي براي بودن خدا
ها گرا آفرينشاينجا،  زنند. مي دهد، ساز مخالف مي واپاشي راديواكتيو را شرح

هزار سال پيش، به طور كامل تفاوت داشته د ، تنها چنپندارند، كه قوانين طبيعت مي
بنابراين، هر زمين شناسي كه گمان كند واپاشي راديواكتيو نرخ ثابتي داشته   -است 

  ت نتيجه گرفته است.، نادرسسال دارد 6000و زمين پيرتر از 
واپاشي ها براي اثبات دگرگون شدن نرخ گرا آفرينشچه سندي از سوي 

آزمايش پرتو نتيجه كه اين است  ها آن »گواه«هيچ. تنها  شود؟ مي راديواكتيو، ارائه
ها پوشش گرا آفرينشپس در هنگامي كه  هماهنگ نيست. كتاب پيدايش سنجي با

  .دناند، هميشه كتاب مقدس را در برابر دانش برمي گزين زده چهرهدانشمندان را به 
كنند، نيروي بيروني شايد بر نرخ  مي استداللها  ها، بيشتر زمانگرا آفرينش

 راديواكتيو، كارگر افتاده و بنابراين نگاره يكنواخت يك گمان كور است.واپاشي 
ها به شدت از ساختار اتمي نا آگاه گرا آفرينشسازد،  مي ولي چنين استداللي روشن

شود تنها  انجام مي روي عناصر راديواكتيو شيميايي كه برهاي  واكنشي  همه .هستند
سازد كه  مي روشن  به دقت. و اين گيرد را در برمي -نه هسته اتم-ها  اليه الكترون

نرخ واپاشي هسته اتمي يك  ماند. مي هسته اتم به طور كامل جدا از هر تاثير بيروني
   شيميايي عنصر ندارد.هاي  عنصر، بستگي به كنش و واكنش

مختلف دانش كوشش نمودند كه  يها شگاهيآزما، اي پژوهش بخش پايهبه عنوان 
ي  گيري همهر با به كا )3( واپاشي چند عنصر راديواكتيو را تغيير دهند.هاي  نرخ
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نرخ واپاشي، بيشتر  ١براي تحميل پراكنش -درست و نادرست- ابزارهاي احتمالي
با  درصد ناهمخوانيرسيد. اين دو  مي پراكنش ديده شده، به سختي به دو درصد

مين در آزمايش پرتوسنجي و محاسبه آن در صد ميليون درصد ناهمخواني سن ز
  را مقايسه نماييد. كتاب پيدايش

درست و هاي  باشد، ولي بر پايه تئوري »انگاره«يك  اگر نگاره يكنواخت
گراها، مخالف با  ي آفرينش در مقابل، انگاره بسيار فراوان تجربي هست.هاي  داده
  هاي تجربي است. ي داده همه

ي  اگر تاريخ زمين با هفته آفرينش آغاز شده و اگر كتاب پيدايش يك پيشينه
كند، پس زمين هيچ دوره پيش از تاريخي نداشته،  مي تاريخي دقيق را فراهم

 از تاريخ نبوده است.اند و هيچ جانوري پيش  پيش از تاريخ نبودههاي  انسان
 دايناسورها تنها چند هزار پيش، در كنار انسان نوين در روي زمين زندگي

  را درست نشان داده است. ها نيا ي همه ٢استونز. فلينت اند كرده مي
شناسي از مردم نخستين كه صدها هزار سال پيش ن باستاهاي  ولي درباره كشف

 يدست افزارهاشمار از ابزار و  بيهاي  درباره كشف ؟، چهاند كرده مي زندگي
هاي  تمدن«دهد،  مي آر ال وي سونگ، يك بار ديگر پاسخ ساخته شده ابتدايي، چه؟
هاي  تر هستند، كه در محيط جوامع بسيار پيشرفتههاي  آغازين، به سادگي خرده

دانش  )4(»است. به آنان تحميل شدهتر،  مختلف يك زندگي كمتر پيشرفته، ساده
را بلكه  »بودن سال دارسيماي «آفرينش، اين چنين نه تنها براي يك زمين جوان 

شايد مردم  سازد. مي را مطرح »بد ريخت بودن«فته بسيار پيشرهاي  براي تمدن
، به شرايط آغازين 1929با سقوط بازار سهام خودشان در ركورد  »دوره سنگي«

  اند. خودشان رانده شده

                                                 
 
1. variance 
2. Flintstones     ايران نيز پخش شده به نام عصر حجر،يک انيميشن، که از تلويزيون  
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كه خدا با  سال را براي زمين بپذيريم، آنگاه بايد باور كنيم 6000اگر ما سن 
 ترين كاله برداري قابل تصور را انجام دهد. و استادانه نيتر بزرگطبيعت ساخته تا 

در واقع ميلياردها سال براي رسيدن به  دوردست دغل بازي است:هاي  نور از ستاره
 به اهمآن با شتاب  است: كشد. ستون زمين شناسي دغل بازي نمي زمين، به درازا

نشان  -ها  و كف اقيانوس سنگ بستر رودها د.ان در هنگام توفان نوح شسته شده
براي ها  آن اليهدغل بازي است،  -دادن صدها هزار اليه رسوب گذاري ساالنه

زمين (يا جدا شدن  يا صفحهكنش تكتونيك  آنجاست.در  »آزمايش نيروي ايمان ما«
 اها ارائه نشده،گر آفرينشگاه به روشني از سوي چ كه هيهايي  براي دليل ها) قاره

است. هيچ  يك شوخي بزرگ -آسمان، زمين و دريا -كل طبيعت  دغل بازي است.
زمين ما را اهريمنانه گول  وها  آسمان شود. مي چيزي آن چنان نيست كه پديدار

قوانين  كنند. مي پنهان »بودن سال دارسيماي «زده، با زرنگي جواني خويش را با 
طبيعت مانند شوخي است، چون به تازگي خودشان را دوباره تنظيم نموده تا فن 

 زمان همايي با رياكاري، گر آفرينشاز اين رو،  سن يابي پرتوسنجي را فريب دهند.
 يا بندهيفر) طبيعت دستاويز 2دهد و ( مي ) طبيعت بر بودن خدا گواهي1هوادار، (

  هست، آنچه از آن نمود دارد پذيرفته نيست.
  
  

***  
دراز مدت خويش براي ي  اها باور نگه داشته شدهگر آفرينشامروزه، شماري از 

آيا به  ؟شود مي دگرگون ديدگاه  چرا ناگهان اين اند. ساله را رها نموده 6000زمين 
آيا  است؟شگفت انگيزي در كتاب پيدايش يافت شده ي  تازههاي  بخش ناگهاني

موسي در رويايي جادويي پديدار شده، گاه شناسي پيشين خويش را درست كرده 
ذشته زمين را ياد داده است؟ نه، اين دگرگوني انديشه در و تاريخ زمين شناسي گ
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دانش نوين روشن هاي  اها، به سبب اين واقعيت است كه پژوهشگر آفرينشميان 
  تري از شوخي نيست.ساخته، گاه شناسي كتاب پيدايش، چيز بيش

  
كتابنيدر همنياز اشيپ

كه  مي) اشاره كرددينيرا بب 4(بخش 
به دو اردوگاه متخاصم  گراها نشيآفر

. باورمندان به شوند يم يدسته بند
 ادگراهايبن ايكتاب مقدس ( قيدق يمعن

باور  م،يها گفت كه درباره آن ي)، كسان
سال  از چند هزار شيب نيدارند زم
و فرگشت به طور كامل  شتهسن ندا

 ياهواداران معن نيداستان است. ا
 ديكه شا رنديپذ يمكتاب مقدس  قيدق

رخ  اسيكوچك مق يفرگشت سازگار
 يكه  جانوران  فرا نيا  يدهد، ول

داشته باشند، رد  يرشد شيخو »نوع«
  .شود يم

ی « ز  ی    ی  د ا ز ی  ر  از  
ی   ری،  ی  مت.  ی   ه  نا ود،  ح 

ت را  ی   ده،  وا دا را  ن  رز ی  رو 
ی  ھا ی  قد ودش را  د،  کار  ه و  ن دا باالی ز

ت.شد،   وده ا   »گاه 
  

  )1875- 1965(آلبرت شوايتزر 
دوست و فيلسوف ن ، انسادان كيزيف

  فرانسوي
در كتاب كنكاش در تاريخي براي يافتن 

  عيسي

، خشكه مقدساناند خويش را از  ، كوشيدهتر  انديشآزاداهاي گر آفرينشحال، ر به
پذيرند كه  گاهي نميكتاب مقدس هواداران معني دقيق  نااين  جدا سازند.

ها  آسمان ي نندهيآفر هر چند به خدا هم چون تواناي مطلق، ناميده شوند اگر آفرينش
(بزرگ  ١بنيادگرا به زميني ديرينه و فرگشت گنده اين گروه غير .زمين باور دارند و

اصلي ميان  تفاوتپيدايش  كه كتاب دارند با كاميابير باو ها آن مقياس) باور دارند.

                                                 
 
1. Macro  
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كنند تا با  مي تكه تكها دانش ر ها، مالنقطيو غير هواداران، اين است: ها  مالنقطي
كنند تا با  مي تكه هواداران، كتاب پيدايش را تكهر هماهنگ باشد، غي كتاب پيدايش

دين به تندي در حال پيدا نمودن و احتمال آشتي دوباره دانش  دانش هماهنگ باشد.
بلكه نامند،  مي »اگر آفرينش«ميان كساني كه خويش را ر ، نه تنها ديهواداران بسيار

ميليون نفر آرزو دارند كه باور كنند سرانجام دين و  .است، در ميان مردم عادي
 دوست دارند دار دينافراد  دانش هماهنگ بوده و يا شايد مكمل همديگر هستند.

خويش را  و افراد دانشمند دوست دارند خودشان را همچون دانشمندان ببينند.
ولي آيا بستن پيماني ميان دانش و دين  اي از باورهاي ديني بدانند. داراي گونه
  ؟احتمال دارد

 توان هماهنگ نمود. نمي را ها آننه، كتاب پيدايش و راه دانش متناقض هستند. 
مردم پسندي گسترده اين موضوع كه دانش و كتاب مقدس، ي  پس، چگونه درباره

  كنيم؟ مي روشنگريهماهنگ هستند، سرانجام 
و افراد  درباره دانش، آگاهي چنداني ندارند. دار دينبه طور كلي، افراد 

بدبختانه با نا آگاهي هر دو  دانند. نمي حتي چندان درباره كتاب مقدسدانشمند نيز 
به نگر  پسنديدهو ، شدني آشتي دادنبراي هر دو سو، گروه درباره آن ديگري، 

دانش، همان گونه  تكه كردن تكه) 1در واقعيت، پيمان ميان اين دو، تنها با ( رسد. مي
كتاب پيدايش، آن گونه كه غير  تكه كردن تكه) 2دهند، يا با ( مي كه بنيادگراها انجام

  دهند، ممكن است. مي انجام بنيادگراها
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  ١نابينادگراها
كتاب مقدس براي بسياري «يك بار گفته  ٢فيلسوف انگليسي برتراند راسل

 نيمدارتر نيدحتي  »چيزها نيست. شود، ولي روشني در ميان اين مي چيزها شناخته
كتاب مقدس بسيار دشوار  هاي آيهبنيادگراها ناچار هستند بپذيرند، درك شماري از 

پيامبران عهد هاي  براي نمونه، كتاب بوده و نيازي به يك تفسيرگر كارآزموده دارد.
روشني كه به معني هر ا زبان ن ٥انجيل ٤يوحناي رسول ي مكاشفهو كتاب  ٣قديم
  .گرفته است كارشود آن را تفسير نمود، به  مي چيزي

رمزآلود كتاب مقدس، به هاي  باور دارند كه پيشگويي از كليساروها يبسيار
 .نموده است، را پيشگويي رخدادست 20ي  درستي رويدادهاي تاريخي كه در سده

كتاب مقدس، بسيار آسان هاي  آيهبهر رو، به دليل به شدت مبهم بودن بسياري از 
تفسيرهاي در  ي،درونكنوني را با بدنهادي  ي دورههست كه رويدادهاي تاريخي 

كه پيشاپيش  هرچه در جهان رخ دهد، روشن جاسازي نمود.ا نهاي  اين پيشگويي
 - رواني فردي يا  بين طالعيك نفر يا  - كسي گمان شده اين رويداد پيش بيني شده،

كتاب مقدس بسيار دقيق پيش از خود را  .كند پيدا ميچيزي در كتاب مقدس 
ولي پيش بيني آينده ما را به اين پرسش ديوانه كننده و  گويي نموده است. پيش

  .كشاند يمبدون اميد، چگونه كتاب مقدس را تفسير كنيم، 
 يك نفر در برابرهاي  كه تفسير كتاب مقدس به سادگي يعني ديدگاهحالي ر د

ديدگاه يك نفر ديگر است، چرا من به درشتي تفسير يك بنيادگرا را به جاي 
چه كسي هستم، يك هم من و  خوانم؟ مي كتاب مقدس، تحريف تفسيري ديگر

                                                 
 
1. Non-literalists 
2. Bertrand Russell 
3. The Old Testament prophets 
4. Book of Revelation 
5. New Testament 
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بيخداي وقف شده براي هواداري از انجيل و تورات خواندن يك بنيادگراي 
  )5(؟مالنقطي

شيوايي كه نابنيادگراها براي حل  »هاي روشنگري«انحراف از كتاب مقدس در 
  براي نمونه شود. مي اند، پيدا كشمكش ميان دانش و كتاب مقدس نوشته

براي  سال است. 6000بيش از بسيار نابنيادگراها باور دارند سال زمين  -١
كنند  ميا ، ادعسال دار ي اين باور خودشان به زمين توجيه خردمندانه

به سخن  هست. »١لغزش جا افتادگي«اي شناسي كتاب مقدس دار دودمان
ي از گويند، دودمان شناسي كتاب مقدس در واقع بخش مي ها آنديگر، 

بسياري در ميانه راه از آدم تا عيسي چشم پوشي هاي  سياهه بوده و از نسل
سي  ٢صالح«گويد،  مي براي نمونه، زماني كه كتاب مقدس نموده است.

گويد، صالح  مي در واقع »،به وجود آورد را ٣گي نمود، سپس هودسال زند
هود  يا جد، جد، جد، پدربزرگ پدربزرگسپس  سي سال زندگي كرده و
كتاب ي  نامهبه گاه  »شده گم«هاي  هنگامي كه نسل را به وجود آورده است.

 بسيار دور كشيدههاي  مقدس افزوده گردد، تاريخ آفرينش به گذشته
 شود. مي

دست تا هندوانه را با يك و مطلق د به طورگيري  نگر من، چنين موضعر د
كه كتاب پيدايش، وحي شده،  (A)كنيم ر توانيم باو مي چگونه است. ٤برداشتن

ن شناسي آن، دودما (B)باور كنيم  زمان همخدا، در حالي  ٥عالي، سخن معصوم
آيا خدا در  ناديده گرفته شود؟ بايستي مي واست،  »لغزش جا افتادگي«ن داراي چو

 بوده است. يشكرده، در حالت فرامو مي »وحي«زماني كه كتاب پيدايش را 

                                                 
 
1. errors of omission 
2. Salah 
3. Eber 
4. mind-boggling 
5. Infallible 
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انگارد كه از دودمان شناسي كتاب پيدايش  مي هنري كلرنس تينسنگرا  آفرينش
بررسي از ناهمسان (ديگر) دودمان شناسي «نمود، نوشته كه  شود چشم پوشي مي

  )6( .»ناكامل و داراي جا افتادگي هستند ها آنسازد كه  مي روشن كتاب مقدس

بخش يك و لوقا  امت دركمابيش در اينجا به آشفتگي دودمان شناسي  تينسن
 ١داووددودمان باستاني از  ي نهيشيپادعاي ها  هر دوي اين دهد. مي بخش سوم ارجاع

  متضادي هست.هاي  ادهاراي دد ها آن ي اههيستا عيسي را دارند، ولي 
هم چنين يك شك گرا، شايد در اين پرسش كنجكاو شود كه چرا كودكي كه 

بايد دو سياهه دودمان شناسي از ميراث  »زاده شده ٢مادري باكره«شود از  مي فرض
  را داشته باشد. ٣يوسفژنتيكي 

: ما باور داريم كه دودمان  رود مي پس استدالل نابنيادگراها اين گونه پيش
شناسي ديگر در  تواند قابل اعتماد نباشد، زيرا دودمان مي شناسي كتاب پيدايش

  كتاب مقدس نيز قابل اعتماد نيست.
 كتاب مقدس قابلهاي  قبول دارم كه هيچ يك از دودمان شناسي ،خودممن، 

لغزش «نمايند، استدالل  گمان ولي اين خنده دار است كه نابنيادگراها قبول نيست.
 .كشد ينم خودشان تماميت و معصوم بودن كتاب مقدس را به چالش »جا افتادگي

از  اياالت متحده، به عنوان حفاظت«كه  1960 ي دههدر اينجا، شعار ضد جنگ در 
با تفسير دودمان  نابنيادگراها را يادآوري كنم. »ويتنام، در حال نابود كردن آن است

درباره دانشيك هاي  از نادرستي ،نجات كتاب پيدايش »واالتر«شناسي براي هدف 
  كنند. مي را خراب »معصوم« ٤مقدس تاريخي ي واژه، كه در آن هستسن زمين 
، سن ميليارد سال 5/4دودمان شناسي كتاب پيدايش با  سازگار ساختنبراي 

زند. به چه  مي ميليونها  سر به ده »لغزش جا افتادگي«زمين، ما بايد باور كنيم كه 
                                                 
 
1. David 
2. Virgin 
3. Joseph 
4. time-honored 
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پارگي و دودمان شناسي گمراه كننده را در سخنان معصوم د چنين چندليل خدا بايد 
از زميني پير بيافريند در  »سيماي جوان«كند يك  مي خودش بگنجاند؟ آيا كوشش

      هستند؟ »ي سال دارسيما«نيادگرايش مشغول درست كردن حالي كه بندگان ب
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  دودمان شناسي بر پايه لوقا دودمان شناسي بر پايه متي 
 Christ .1  عیسیChrist .1  عیسی

 Joseph .2  یوسفJoseph .2  یوسف

 Heli .3  هالیJacob .3 یعقوب

 Matthat .4  تمتاMatthan .4 متان

 Levi .5  الویEleazar .5 ایلعارز

 Melchi .6  ملکیEliud .6 ایلیهود

 Janna .7  یناAchim .7 یاکین

 Joseph .8  یوسفSadoc .8 صادوق

 Mattathias .9  متاتیاAzor .9 عازور

 Amos .10  آموسEliakim .10 ایلیاقیم

 Naum .11  ناحومAbiud .11 ابیهود

 Esli .12  حسلیZorobabel .12 زروبابل

 Nagge .13  نجیSalathiel .13 سالتیئیل

 Maath .14  ماتJechonias .14 یکنیا

 Mattathias .15  متاتیاJosias .15 یوشیا

 Semei .16  شمعیAmon .16 آمون

 Joseph .7 1  یوسفManasses .1 7 منسی

 Juda .18  یهوداEzekias .1 8 حزقیا

 Joanna.19  یوحناAchaz .19 احاز

 Rhesa .20  ریساJoatham .20 یوتام

 Zorobabel .21  زروبابلOzias .21 عزیا

 Salathiel .22  سالتیئیلJoram .22 یورام

 Neri .23  نیریJosaphat .23 یهوشافاط

 Melchi .24  ملکیAsa .24 آسا

 Addi .25  ادیAbia .25 ابیا

 Cosam .26  قوسامRoboam .26 رحبعام

 Elmodam .27  ایلمودامSolomon .27 سلیمان

 Er .28  عیرDavid .28 داوود

 Jose .29  یوسی 

 Eliezer .30  ایلعاذر 

 Jorim .31  یوریم 

 Matthat .32  متات 

 Levi .33  الوی 

 Simeon .34  شمعون 

 Juda .35  یهودا 

 Joseph .36  یوسف 

 Jonan .37  یونان 

 Eliakim .38  ایلیاقیم 

 Melea .39  ملیا 

 Menan .40  مینان 

 Mattatha .41  متاتا 

 Nathan .42  ناتان  

 David .43  داوود 
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با كنند،  مي با آن كتاب پيدايش را تحريفديگري كه نابنيادگراها  دستاويز -٢
يعني،  - نين ادعايي كه دودمان شناسي را نبايد به طور دقيق تفسير نمودچ

ولي چگونه  در دودمان شناسي در واقع استعاره بكار گرفته شده است.
 بي رنگ و آب استعار بكار گرفت؟ ي شمارهشود در يك سياهه نام و  مي

 ؟هاستعاره براي چ

كوچك از گاه شناسي پيدايش را از  ي يك نمونهبا چشم پوشي اجازه بدهيد 
و رعو  و رعو را آورد. ،و فالج سي سال بزيست :بررسي كنيم 11، بخش كتاب پيدايش

را آورد. و سروج سي سال بزيست، و ناحور را آورد. و ناحور  و سروج ،سي و دو سال بزيست
  بيست و نه سال بزيست، وتارح را آورد.

اي از  اكنون وجداني، آيا نويسنده دودمان شناسي باال، تفسيري ادبي يا استعاره
را استعاره بدانيم، پس ها  و شمارهها  اگر اين نام خواسته است؟ مي خودشهاي  داده

ها  و شمارهها  از نام يا اههيسكه آن هم -راهنماي تلفن  ي كتابچهمن گمان كنم كه 
تواند اين  و هر كسي نمي باشد. مي بسيار ژرفهاي  از استعاره يا مجموعه - است

  واقعيت را بپذيرد، يك كوته نگر مالنقطي، ناتوان از درك استعاره است.
شود، خودش  مي به تنهايي ديده زماني كه دودمان شناسي كتاب پيدايش

اگر ما نتوانيم اين دودمان  ادعاي هيچ رخ داد معجزه آسا يا هستي فراطبيعي ندارد.
را  هيچ چيزي ميتوان ينم شناسي اين جهاني را با معني دقيق هر واژه تفسير كنيم، پس

 ، از ماگراها نشيآفرهمين ها  اين در كتاب مقدس، تفسير واژه به واژه نماييم.
، اهريمن، القدس روحبراي بودن خدا، مسيح،  خواهند ما تفسير دقيق واژه به واژه مي

رخ دادها معجزه آسا كتاب مقدس، به  ي همهفرشته، دوزخ و بهشت داشته باشيم. 
معناي واقعي واژه تفسير شود: عيسي و به بايد در حالت بسيار سخت  مي همين پايه

نموده، به معني واقعي واژه اهريمن را  دگرگون يم به معناي واقعي واژه آب را به
، به معني واقعي واژه روي آب درياي جليل راه رفته رانده، به معناي واقعي واژه
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 به نگر درخت انجير را نفرين كرده، به معني واقعي واژه از مرگ بازگشته است.
  تفسير كنيم.  يا استعارهرسد، تنها دودمان شناسي كتاب پيدايش را بايد  مي

، اكنون پيشنهاد يك تفسير گراها نشيآفركه شماري از براي اين تنها دليل 
نشان داده تفسير به معناي  كه دانش هست پيدايش را دارند، اين از كتاب يا استعاره

اجازه  سال، سن دارد. 6000باشد: زمين بيش از  مي ، ياوهكتاب مقدس واقعي واژه
 جوان نيزم، هميشه، رهبران ديني يك ترساييدهيد به ياد آوريم، در سراسر تاريخ 

گاه از اينكه كتاب پيدايش زمين  هيچ مالي قرون وسطي، هيچ اند. كرده را تبليغ مي
ميليارد ساله را شرح داده باشد، هواداري نكرده است. هيچ مدركي از كليساي  5/4

 اند. ال پيش زندگي كردهحوا صدها ميليون سو ادعا نكرده است كه آدم  گذشتهدر 
در  »زماني بازه«يا  »جا افتادگي«هرگز درباره  و هيچ مبلغ ديني پيش از رنسانس

اكنون دوست  گراها نشيآفراگر  دودمان شناسي كتاب پيدايش روضه نخوانده است.
و به يك زمين پير باور داشته باشند، من  دارند جايگاه تاريخي خويش را رها نموده

ب ولي اين لودگي است كه ادعا شود كتا گويم. مي اين پيشرفت را به آنان آفرين
 يا استعارهبايد  مي گاه زمين را جوان نخوانده، چون دودمان شناسيچ پيدايش هي

  نگريسته شود.
و كله  در سر »دانشمند«ترين راه براي افراد پرهوادارو  نيتر آسانچه بسا،  -٣

من . آن باشد ه گرفتنديدا، به سادگي نزدن با دودمان شناسي كتاب آفرينش
، كمتر از درصد امريكايي كه آشكارا به خدا باور دارند 94شك دارم از 
تاب مقدس را خوانده يا ، به طور واقعي دودمان شناسي كيك درصد

چهارچوب زماني كتاب پيدايش  ندرست بود بارهجدي در  اي انديشه
 داشته باشند.

درس بار آخر، چه زماني، اين دودمان شناسي را كه اشاره كرديم در 
 ي دربارهچه كسي آخرين بار براي جلب توجه شما  آموزشگاه روز يكشنبه شنيديد؟

 پرهيزمدي از اين موضوع به طور ع روضه خواند؟كتاب مقدس شناسي  دودمان
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شود، زيرا بسيار از پيروان دين در صورتي كه وانمود شود دانش و كتاب مقدس  مي
با  خواهد ينم هيچ رهبري ديني .و آسوده هستند شاد، باشند ميهماهنگي  سراسر

دانشيك كتاب مقدس، در دل مومنان خودش شك هاي  اشاره آشكارا به نادرستي
از  دارند، موضوع سن زمين را ناديده گرفته يامن به اين افراد كه كوشش  د.برانگيز

كوشند با تظاهر  مي ها آن، چون ام را داده »بزرگ دغل بازان«كنار آن بگذرند، لقب 
  اين كه كشمكشي نيست، كشمكش ميان دانش و كتاب مقدس را پايان بخشند.به 

 هم چنين بزرگ دغل بازان به طور كامل بسياري از موارد خنده دار ديگر
  گيرند، مانند: مي كتاب مقدس را ناديده
  پيري غيرممكن

  5:5پيدايش  - »آدم كه زيست، نهصد و سي سال بود كه مرد. مپس تمام ايا«
كتاب  - »ايام متوشالح، نهصد و شصت و نه سال بود كه مرد. ي جملهپس «

  5:27پيدايش 
  9:29پيدايش  - »ايام نوح نهصد و پنجاه سال بود كه مرد. ي جملهپس «

  2 ١بودن تك شاخ
شود كه تو را خدمت نمايد، يا نزد آخور تو منزل  مي آيا گاو وحشي راضي«

را از عقب ها  تواني بست؟ يا واديگيرد؟ آيا گاو وحشي را به ريسمانش به شيار 
  39: 9-10كتاب ايوب  -  »تو مازو خواهد نمود؟

گاو وحشي مرا اجابت هاي  مرا از دهان شير خالصي ده، اي كه ميان شاخ«
  22:21مزامير  - ».يا كرده

، 24:8، شماره 23:22اي  شماره  هم مانند يك هستي واقعي در پارهها  تك شاخ
  هستند. 34:7 ٢، و كتاب اشعيا33:17 ١، كتاب تثنيه92:10، مزامير 29:6مزامير 

                                                 
 
1. unicorns 
البته در توراتی که در برگردان اين کتاب به کار گرفته شده گاو وحشی ولی در متن اصلی به نام تک شاخ که  .2
 جانوری افسانه ای ھم مانند اسب با شاخی روی پيشانی است نوشته شده است. در پايين نويسنده روشن نموده است. 
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  ٣بودن زنان جادوگر
  22:18كتاب خروج  - »زن جادوگر را زنده مگذار«

، كتاب دوم 15:23ر و جادوگران در كتاب نخست سموئيل زنان جادوگ
هاي  آيهطور ن ها، و همي آيهاين  هستند. 19:31كتاب الويان و ، 21:6 پادشاهان

به كار گرفته  »زنان جادوگر«براي تاييد شكنجه ها  براي سده ترسايانديگر، از سوي 
ره به طور روزم -دو سالههاي  بچهر دخت يحت -بي گناه زن صدها هزار  شده است.

ستور كتاب مقدس در پارسا، براي پيروي از د سر حد مرگ از سوي دين دارانا ت
  گرديدند.، شكنجه »زن جادوگري«گرفتن جان هر 
  بودن اژدها

  34:13 اياشعكتاب  -»آن خانه اژدها و مجمع جغدها خواهد بود«
  91:13مزامير  -  »بچه و اژدها را پايمال خواهي كرد.ر . . . شي«

در بيش از يك دوجين قطعه كتاب اي هم چون يك واقعيت  اژدهاي افسانه
  .توضيح داده شده است 1:8، و ميكاه 32:33، كتاب تثنيه 74:13مقدس، مانند مزامير 

بسيار فراواني به موجودات خيالي مانند هاي  كتاب مقدس داري ارجاع
درآمده و تنها با يك نگاه دشمنان  ٥اهريمني كه از تخم خروس -٤كوكاتريس
موجودي نيمي انسان و نيمي  - ستاير  ) هست؛11:8(اشعيا  - كشد مي خويش را

)، 30:6)، اهريمن پرنده(اشعيا 18:5ه اهريمن آتشين (تثني بوده؛ -بز يا اسب ديگر
  هست.

  زير بشنوم:هاي  اي درباره آيه ت دارم روضهبار، دوسك تنها ي

                                                                                                                    
 
1. Deuteronomy 
2. Isaiah 
3. Witches  - .ويچرز، زنان جادوگری با قابليت ھای بسيار بيشتر از آنچه که در فرھنگ ايرانی ھست، ھستند 
4. Cockatrice 
5. cock 
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آنجا خانه خواهند كرد، واستاير آنجا خواهد رقصيد، و جانورهاي ها  بوف«
هاي  ويران خويش بانگ خواهد زد و اژدهايان در كاخهاي  وحشي جزيره در خانه

  13: 21- 22اشعيا  -  »دل پسند خويش
آتشين پرنده  يياژدهاآيد و نتيجه او  مي زيرا كه از ريشه كوكاتريس بيرون«

  14:29 اشعيا - »خواهد بود
وناگون آفرينش گراهاي نابنيادگرا، پاسخ خواهند داد، گهاي  اينجا، گروهر د

معني  تواند ينم به احتمال بسيار »كوكاتريس«نيست و  »اژدها«در واقع  »اژدها«
 »اهريمن آتشين«نيست و  »استاير«به هيچ رو  »استاير« بدهد و »كوكاتريس«
در واقع  »زن جادوگر«اشاره كند و  »اهريمن آتشين«كه در واقع به  خواسته ينم

بزرگ  .دهد ينم »تك شاخ«بي گمان معني  »تك شاخ«و  نيست »زن جادوگر«همان 
اين موارد خنده دار كتاب مقدس به عنوان استعاره  ي همهدغل بازان، به سادگي از 

كنند هيچ چيزي در كتاب مقدس با دانش كشمكشي  مي گمانو چشم پوشي نموده 
  ندارد.

نوين از هاي  نو و زبانهاي  من هم چنين دريافتم كه به روشني، در برگردان
بريده شده، يا از نو  با نادرستي، خنده دار آن،هاي  ، قطعهبرگردان كتاب مقدس

مز به رسميت ياز آن چه كه اصل برگردان شاه ج فراترنوشته شده يا ويرايشي 
پس نه تنها بزرگ دغل بازان، افتخار درازمدت و باور  انجام شده است. ،تهسدان

كتاب مقدس به همين گونه يي را رها نموده، بلكه تاريخي نگه داشته شده ترسا
 يووديهال حال تجربه آرايشي، آرام، پشت پرده و ، درها آنخودش، با نظارت 

  است.
استداللي كه از  »نيتر ژرف«و  »نيتر ارزشبا « -اين ما را به پايان بزرگ -۴

 گرفتهر سوي نابنيادگراها براي دادن اعتبار دانشي به كتاب مقدس به كا
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كند، هفت  مي دوره ادعا -تئوري روز .١دوره- تئوري روز رساند: مي - شود مي
. بلكه، كتاب پيدايش كند ينم اعته اشارهس 24هفته آفرينش به روزهاي روز 
طوالني زمين هاي  را همچون استعاره براي اشاره نمودن به دوره »روز«واژه 

 گرفته است.ر شناسي به كا

بيشتر از سوي الهيون آزادانديش و استادان دانشگاه، كساني دوره - تئوري روز
 افراد دانشمندي هستند، پذيرفته شده است.كه به درستي، در بخش بزرگي، 

و وحي الهي بودن كتاب  »راست«واژه  يواقعدوره به معناي -هواداران تئوري روز
دوري  »٢بي«خواهند از بر چسب ترسناك  مي ،كنند، با وجود اين مي مقدس را رد

به طور اعالم نمايد،  خودش را بيخدا ،كه شخصي ادر جامعه ما، آشكار كنند.
با ارائه  شود. مي كنار گذاشتهاخالقي به بيشتر مردم يورش برده و بنابراين از جامعه 

باره كه كتاب پيدايش در واقع از اين  در بزرگ دغل بازاناين دوره، -تئوري روزه
. هدف اين لودگي هوشمندانه پر زرق سازند مي را قابل باور ،ن سال گفتهزميني كه

 -  »هر دو را داشته باشند«بازان چنين است كه اجازه دهد غل و برق، براي بزرگ د
  هم خودشان را متدين و هم خودشان را نيز دانشمند بدانند.

-پيش دستي در رد تئوري روزو اين گونه پيداست كه با حق تقدم  بهر رو،
 ي هفتهدر گزارش  »روز«يش خودش، تعريفي روشن و ويژه از دوره، كتاب پيدا

  آفرينش، فراهم كرده است:
  1:5كتاب پيدايش  -  »شام بود و صبح بود، روزي اول. و«

دوباره  8ر آيه براي احتياط كه ما نكته را نگرفته باشيم، كتاب پيدايش آن را د
شام  و« 13دوباره در آيه  ».شام بود و صبح بود، روزي دوم و«بازگو نموده است 

                                                 
 
1. The Day-Age theory 
2. "A"   ی، واژه خداپرست منفی شده يعنی بيخدا می شود در زبان التين با اين واژه  
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كند تا هفت روز هفته  همين گونه بازگو ميو به  »وم.سبود و صبح بود، روزي 
  رسد. مي آفرينش به پايان

آيد به  مي كه پس از شام جالب است كه چرا كتاب پيدايش، روز را، صبحي
آيد، توصيف نموده  مي جاي آن گونه كه ما امروزه روز را شامي كه پس از صبح

گرفتند. در  پيروزمندان بابليرا از  خودهاي  و افسانهها  يهود بسياري از مراسم است.
 ي حماسهبابلي) و  »آدم و حواي«، داستان آفرينش (يعني، ها افسانهميان سرقت ادبي 

ه شده، سنت آغاز رفتپذيهاي  در ميان مراسم است. بابلي) »نوح«گميش (يعني گيل
روز هست، كه نه با باال آمدن خورشيد، بلكه با پايين رفتن خورشيد و تا فردا پايين 

صبحي «از سنت بابلي روز ها  پس يهودي خورشيد ادامه داشته است. ي دوبارهرفتن 
  است. تقليد كرده بوده، روز شبانهساعت  24 - يك روزكه ، »پس از شام

به معناي » شام«توانند ادعا كنند در داستان آفرينش،  مي ، نابنيادگراهاگمان كنم
ولي اگر همه كتاب مقدس  به معناي واقعي صبح نيست. »صبح«واقعي شام و 

 دارد؟ ٢جن و پري گريميهاي  افسانهيا  ١آسپوهاي  افسانهاستعاره است، چه تفاوتي با 
چه كتاب مقدس چندان نيست، پس، كتاب مقدس ي  استعارهر غيهاي  اگر واژه
 يا مجموعهبا يك كتاب مصور معمولي سوپرماركتي، كه مانند كتاب مقدس تفاوتي 

  است، دارد؟ غير دانشيكهاي  از ادعاهاي فراطبيعي نيمي درست و نيمي ديگر ياوه
از سوي  كهن سالي سياره زمينمستقل  دا كردندوره پس از پي-چرا تئوري روز

دوره، در روزهاي آغازين ترسايي يا -چرا تئوري روز شود؟ ، ارائه ميدانشمندان
آيا اين نادرست نيست كه اكنون ادعا شود،  هم نشده است؟ مياني سرهاي  سده

اگر توصيف كشيده است. مي كتاب پيدايش هميشه يك زمين كهن سال را به تصوير
تواند در هنگامي كه دانش نوين به همان نتيجه  مي زمين كهن سال كتاب مقدس تنها

                                                 
 
1. Aesop's Fables   گوی مشھور يونان داستان ھايی از قصه  
2. Grimm's Fairy Tales  داستان ھای عاميانه آلمانی جمع آوری شده از سوی برادارن گريمی 
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آيا  ود، آيا كتاب مقدس به عنوان راهبر دانش، بدون سود نيست؟رسيد تفسير ش
م اكنون بايد دانشمندان بررسي دقيقي از كتاب مقدس براي يادگيري درباره جر

ر تي اخفضايي يا شايد، آشكار نمودن منبع انرژي نيرو دهندههاي  سياه چاله ١ثابت
كار سخت، كه دانشمندان ها  در زماني، پس از سال دوردست، انجام دهند؟ ٢نماهاي

از  ييها استعاره ،گراها نشيآفرفضايي را حل كردند، بي گمان هاي  اين چيستان
دانش در سراسر كتاب مقدس هاي  پاسخ به پرسش كتاب مقدس، براي اثبات اينكه

  هست، را به عنوان سند پيش خواهند آورد.
***  

تواند با دانش نوين هماهنگ  مي كتاب مقدس«چند برگ پيش، پرسشي پرسيديم: 
  توانيد براي كوتاه كردن بدهيد؟ مي اكنون،چه پاسخ احتمالي »شود؟

دانشمندانه و هاي  اكثريت بزرگي از مردم امريكايي خودشان را با ويژگي
متناقض خويشتن از يكي از اين  ادراكچنين دوگانگي و  پندارند. مي پارسا، يسرشت

از  كتاب ها  براي كساني كه تفسير دقيقي واژه )1دو فريب رواني برخاسته است: (
تحريف كردن  يا هودهيبدهند به طور كامل غيرممكن و يا به طور  مي مقدس انجام

دانش نوين تجربي دارند، يا به هاي  ) آن كساني كه شناختي از يافته2(است، 
بر  از اين موارد كتاب مقدس چش پوشي كرده يا به سختي تفسيري دوباره سادگي

اين گروه واپسين هيچ گرايش  دهند. مي خالف تفسيرهاي ترسايان باستاني ارائه
به قول و به دليل  اجتماعيهاي  ديني، به دليل محروميت باروهايبراي انكار آشكار 

ر ديك نفر بدون باورهاي ديني،  معروف پيوند ميان دين و برتري اخالقي، ندارند.
  شود. مي ، ديدهبي اخالقفرهنگ ما، به طور نادرستي هم چون يك شخصيت 

                                                 
 
1. mass-density 
2. quasars 
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هم  نيتر قيدقهميشه دليل،  نيتر سادهكه يعني، - اصل تيغ اوكام با يادآوري
ها  انسان ي پيدايش سرچشمهي  ما بايد نتيجه بگيريم كه كتاب مقدس درباره - هست

) بديهي 1هر استداللي غير از اين نياز دارد به ( است. كرده اشتباهو سن زمين 
هاي  بيشتر يافتهبراي بي اعتبار ساختن ( بدون عموميت» ياستدالل«شمردن غيرمستقيم 

دوباره تفسير كردن در خودسرانه دور از خردورزي (هاي  ) استدالل2، (دانش نوين)
  .)اعتبار دانشيك براي كتاب مقدسي  دوباره براي به گستردگي برپا ساختندم آخر 

دانش رسيده كه بزرگ شده و خرافات  ي دورهشايد ديگر زماني براي شهروندان 
افزون  .در آن كندو كاو كننددوران بچگي خودشان را دور انداخته و يا به سختي 

باور رفتار اخالقي تنها از  ،تعصب كهاين بر اين، زمان آن است كه امريكائيان از 
ناپيدا ولي حاضر در همه جا - اين تعصب ديني  بردارند. ، دستخيزد برمي يدين

تنها سفيدپوستان اخالقي هستند از اين موضوع كه كمتر  -خداترساناكثريت براي 
 ،متحده، داراي شخصيت نيرومندي هستند يا تنها مردان براي رييس جمهوري اياالت

شيطان  كافرانبا اين انديشه كه  بسياري از باورهاي ديني سرانجام، نكوهيده نيست.
  اند. داشته شدهه هستند، نگ

***  
، براي چه گفته راهه يبساله  6000چنانچه به روشني، كتاب مقدس درباره زمين 

  اند؟ نويسندگان يهود كتاب مقدس از چنين زميني جواني هواداري نموده
 پيدايش ي سرچشمهزماني كه نويسندگان كتاب مقدس كوشش نمودن تاريخ و 

تاريخي بود هاي  اي از نوشته ، زنجيرهها آنزمين را بازسازي نمايند، تنها منبع دانش 
 - خط ميخي-نخستين مخترعان نوشتن ها  سومري رسيد. مي ١ها كه به تمدن سومري

به جاي پژوهش،  اند. سال پيش از ميالد يا كمي پس از آن بوده 4000كمابيش در 
سال پيش از ميالد اختراع  4000دهيم، كه نوشتن  مي آن گونه كه امروزه ما انجام

                                                 
 
1. Sumerian civilization 
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ها  كه انسان و زمين در همان سالاند  شد، آن گونه كه پيداست يهوديان نتيجه گرفته
  شد. مي ، ناگهان تاريخ ساكتتاريخيهاي  ند، چون پيش از اين نوشتها اختراع شده

در  - نگر بگيريمعتيق را در شدن عهد  نوشته آن كهبدون  - و يهوديانها  بابلي
نويسندگان كتاب ولي  اي بودند. با فرهنگ و پيشرفتههاي  زمان خودشان تمدن

درباره  ندانستنزيسته، و براي  مي هزاران سال پيش از دوره روشن انديشي مقدس
هاي  حتي نابغه زمين شناسي، ديرين شناسي و زيست شناسي، گناهكار نيستند.

سال  2000كساني كه  -  نيوتن زاكيآك، گاليله و دانشمند مانند يوهان كپلر، كوپرني
درباره تاريخ گذشته زمين، بلكه  نه تنها -اند ستهيز يم پس از نوشتن عهد قديم،

درك و پيدا نشده  1800آغازين سده هاي  درباره بودن دايناسورها، كه تا سال
 يبندهاراه و نتوانسته بر بنابراين، كتاب مقدس، نكرده  .دانستند ينم بودند، چيزي

، كه خود كتاب مقدس در آن دوره روشن انديشيضد دانش، كه از سوي دوره غير 
كار  بدون شكبه ديگر سخن، كتاب مقدس،  برتري يابد.نوشته شده، تحميل شده، 

  است. ها انساندست 
***  

درباره كشمكش ميان  يا ژهيودر سراسر اين بخش، من در پي پاسخ دادن به موارد 
عمومي هاي  پايان بگذاريد يك نماي كلي از ديدگاهر د ام. دانش و دين بوده

  :سازد، را ارائه كنم مي ناهمساني فلسفي كه دين را از دانش سوا ي درباره
ي شماري از باورها  در برگيرنده هر ديني كه شايسته اين نام است، بايد -١

، فرشته، بهشت، القدس روح، ها طانيش(مانند، خدايان،  يعيفراطببه 
 كه به طور طبيعي رخ ييها دهيپدبه هر حال، دانش از  باشد. جهنم)

 يعيفراطبهد گفتگو نموده، و بدين گونه، بر پايه تعريف، به د مي
 .پردازد ينم
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 گرفته است. »يدروناعتقاد «و  »وحي الهي«از  دين، باورهاي خودش را -٢
خودش را از تجربه در جهان واقعي و با هاي  در برابر، دانش، قانون

 رياضيات و خردورزي منطقي، بدست آورده است.

كه عاشق خدا هستند،  ها آنانجام هر كاري براي «به اين باور ها  دين -٣
تواند سنگي را  مي اگر پرسيده شود، آيا عيسي .اند دهيچسب »ممكن است

بي درنگ پاسخ ها  ، پرتاب كند، پيروان دينبيش از شتاب نوربا شتابي 
ثابت شده دانش، به رفتار طبيعي هاي  بهر رو، قانون خواهند داد، بله.

سنگي را با  تواند ينم اگويد، عيس مي اند. براي نمونه، دانش محدود شده
 .شتاب بيشتر از شتاب نور پرتاب كند

اند، پيروان  از سوي خدا تعيين شده دينيهاي  شود آموزه مي چون گمان -۴
را، حتي در زماني كه ها  اين آموزش توانند ينم سادگيسرسخت به 

به سخن ديگر، دانشمندان،  است، زير پرسش ببرند. ثابت شود نادرست
خرد عمومي نادرست بوده و درك ما را از  كنند زماني كه ثابت مي

 پاداش را دارند.، بيشترين جهان هستي دگرگون نمايند

، براي خشنودي خدا و گرفتن پاداش كنند يمافراد دين دار كوشش  -۵
فرد دانشمند، دستگاه اخالقي  .انجام بدهند »اخالقي«بهشتي، رفتارهاي 

برابر  هاي شخص در مدهاي جهان هستي از كنشااز پيودش را خ
 گيرد. مي ،برابر ديگران خودش و در

داشتن باورهاي ه افراد دين دار با تعصب و سرسختي گرايش به نگ -۶
گاه به طور جدي پرسشي درباره چ هي-با انديشه باز داشته و خودشان

اي  حال، دانشمندان با انديشهر به .پرسند نمي هاي ديني درستي آموزش
هاي  هاي كهنه و يافتن تئوري باز و آرزومند براي سرنگون كردن تئوري

  كنند. نوين كوشش مي
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  ١دين داران بينش دروني »معجزه«
  

  
  

همين ي  ر پايه، و بهر رخ دادياين انديشه است كه دانشيك بر پايه هاي  كاوش«
ه همين دليل، يك ب. انساني، بر اساس قوانين طبيعت استهاي  كنش درانديشه هر 

، به سختي گرايش به باور اينكه نمازخواندن، يعني آرزوي خواسته دانشمند پژوهشگر
  »، در رخدادها كارگر خواهد شد، دارد.شده از يك هستي فراطبيعي

  در زندگي نامه آلبرت انيشتين: روي انساني، )1879-1955( آلبرت انيشتين  -
  

دليل معجزه ، و به طور كلي واقعي تاريخي ادعاي معجزه ندارندهاي  شخصيت«
  ».استنادرست  براي ثابت كردن هر گونه وحي

دانشمند فيلسوف و اقتصادان، منطق دان و )، 1806-1873( ٢جان استورات ميل
  ، در كتاب خداشناسيسياست انگليسي

  
  
  

حتي اگر به طور سرسري، شش بخش پيشين اين كتاب را خوانده باشيد، تا 
هاي  تجربه در استدالل بر ضد و به هواداري اعتبار كتاب اي يك انسان با اندازه

پس، در سنجش با بيشتر دين داران، درباره اين  ايد. مقدس و وحي الهي شده
درصد از روحانيون  90هم چنين دانش بيشتري نسبت به  تر هستيد. جستارها آگاه

                                                 
 
1. "Miracles" of Christian Perception 
2. John Stuart Mill 
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بسيار  خوانند ولي درباره اثبات آن مي اي امريكايي، كساني كه خوب روضه حرفه
  دانند، داريد.  مي كم

اي به گفتگوهاي  پيروان دين دلبستگي ويژه واقعيت زشت اين است كه بيشتر
در چنين  ها آنديني شناسي ندارند، چون ايمان  ديني درباره فرگشت يا كيهان

ي  براي دين داران ميانه رو، ايمان خودش، به اندازه كوچك ريشه ندارد.رازهاي 
 ، تاييددار با بينش دروني دين-كند مي زندگي روزمره درك ن چه درآبسنده، با 

  .شود مي
هست. » ١آسودگي براي بودن خدا«روزانه در اين ميان،  »يها معجزه«از بهترين 

نيازي به دليل بيروني يا دانشيك براي بودن خدا ندارند،  گويند مي ايمان آوردندگان
كه خدا هست و كتاب مقدس از  دهد يمگواهي  ها آنخدا خودش در قلب  ازير

كساني كه باورهاي  »گمراههاي  روح«و  »ها نادان«ترسايان براي  باشد. مي سوي خدا
خورند، زيرا اين شك گرايان در درك و  مي كنند، افسوس مي متعصبانه ديني را رد

فراهم نموده  »آسايش دروني« آشكاري كه خداوند درهاي  تجربه خودشان، از دليل
  اند. است، شكست خورده

ر درون احساسات افراد تواند به آرامي د مي القدس روحادعا دارند،  خداپرستان
سازد  مي . اگر يك دين دار باور كند خدا را خشنودآرامي را وارد نمايدآرامش يا نا

 كند، خدا نيز قلب وي را آرام نموده و روح وي را مي و از دستورهاي الهي پيروي
خواست خدا از  جداكسي باور داشته باشد كه  در برابر اين، اگر دهد. مي نيرو

گناهانش  بهوي را « القدس روحخدا را ناراضي نموده، در نتيجه كند،  مي كوشش
پس، چه آرام  .دهد مي و براي كوششي در راه توبه نمودن، روح وي را آزار »بسته

                                                 
 
1. Holy Ghost 
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ي ديني خودشان، احساسات خويش را ، بنيادگراهاي ترسايي، با باورهاناآرامچه 
  .دانند يممعجزه آسا براي بودن بي واسطه خدا  يدييتأچون 

داران  نمايد، دين در واقعيت، احساسات برخاسته از باورهاي ديني، تنها ثابت مي
 احساسي شديدي دارد.هاي  باورهاي سخت، پاسخ - هستند اي داراي باورهاي ويژه

حال، ر به ه .احساسات است تر ژرف، حس كردن تر ژرفنتيجه داشتن باورهاي 
كند كه باورهاي ديني، خودشان، درست  نمي احساسات برخاسته از دين، ثابت

زنگ  ١يبخت آزمايي ايالتي  از كميته ،، يك روز عصر، به دوستمبپنداريد نيست.
 ي بخت آزمايي كه شماره وي به طور تصادفي از خزانه ابدي يدر مدوستم  خورد. مي

 2500تلويزيوني نشان داده شده كه وي به طور حتم مسابقه درآمده و در يك برنامه 
نياز نيست گفته شود، دوستم بسيار  دالر را دارد. 50000دالر برده و امكان بردن 

زنگ زده و از بخت خوش غيرمنتظره  گانيهمساهيجان زده شده بود و به همه 
احساسات وي بسيار شديد بود، چون باورش نيز  .دهد داد سخن ميخودش، 
  برد. رفت و شايد دارايي كوچكي نيز مي مي بود: او به تلويزيون نيرومند

، ولي كرد شوربختانه، هرچند، احساسات دوستم درباره بخت چيزي را ثابت نمي
آزمايي، شوخي  ي بخت همان گونه كه دوستم دريافت، تلفن زده شده از كميته

وي براي مسابقه تلويزيوني برگزيده  ، از آب درآمد.چاخانمزه چند نوجوان  بي
 بنابراين، احساس خوشي آغازين دوستم، تنها ثابت هيچ چيزي نبرده بود. ؛نشده بود

هرچند، بزرگي و سختي، احساسات دروني  كند وي باور كرده برنده شده است. مي
نتيجه  اگر دوستم كند. نمي ثابت وي، به طور قطع چيزي را درباره واقعيت بيروني

  اند وي برنده شده، اشتباه نموده است. گرفته بود كه احساساتش ثابت كرده
داران، زماني كه احساسات خود خودشان را هم چون دليلي براي بودن  دين 

به هر  هستند. ،نگرند، شكاري از پا افتاده در دام اين نادرستي منطقي ويژه خدا مي
                                                 
 
1. State Lottery Commission 
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ي افراد را  برخاسته از باورهاي ديني، تنها پاي بند بودن سرسختانه حال، احساسات
هر ، يدينباورهاي برخاسته از احساسات  نمايد. مي به باورهاي خودشان، ثابت

بيشتر از خوشي باشند،  آشفته كنندهيا اي  آرامش دهندهبه طور چشمگير اندازه 
ديني هاي  كنند كه آموزه نمي ثابتاثبات برنده شدن بخت آزمايي،  برايدوستم 

  .درست هستند
كنند كه احساسات دروني  مي با وجود اين، بيشتر ترسايان با خودپسندي گمان

و  اعتماد ترقابل اي،  به گونهدر سنجش با مردم با باورهاي ديني ديگر، ، ها آن
ديگر، هاي  نهمين حال، پيروان سرسخت، دير د از سوي خدا آمده است. تر درست

كند باورهاي ديني  مي ثابت ها آندروني خود  گونه، ادعا دارند، احساساتبه همين 
، يك شك گرا برآورد زماني ؟گويد مي چه كسي درست پس درست است. ها آن

  »ارتش بوده است. نيتر بزرگدر جهادها، خدا هميشه هوادار «كرده بود كه 
  
  

  گزينشيهاي  وارسي
به طور اساسي به خدا،  ها آن به طور كلي، اعتراف به اينكه باور ها، پيروان دين

جستجوي خدا، از ميان سر  ١يابند. مي ايماني كور دارد، را دشوار ريشه در غريزه و
 رسد. نمي شكم خودشان، حتي براي بنيادگراها نيز چندان دانشيك به نگرو صداي 

از  ها آنايمان ادعا دارند، ها  دست كم، در پيشگاه مردم، دين داران، بيشتر زمان
 تاييد-خودشان القدس روحگواهي، سواي از احساسات آمده از -سوي منابع بيروني 

  پندارند  كه به  مي اين روزها، بسياري از ترسايان، خويش را چنان دانشمند  شود. مي

                                                 
 
 خواسته اند حل كنند آن را فطرت ناميده اند و هيچ اعتباري دانشي هم ندارددر اسالم اين را با پيش كشيدن اصطالحي كه  -1

مرتضي مطهري-تعريفي كه از فطرت ارائه مي دهند چنين است فطرت، كمابيش همان غريزه است ولي يك كم آگاهانه تر !!!  
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»القدسروح«گيريراي به كاج
كه به نگر  »روح بلندمرتبه«ي  واژه
كمتر از سوي و  تر باوقار، ها آن

ها  كساني كه با شك درباره بودن روح
دين  دست انداختن پرسند، و براي مي

گيرند، را به كار  دارها به كار مي
  )1( بگيرند.
معجزه بينش دروني « ترين عمومي
بودن  ،، جدا از احساس دروني»ترسايان

 خواندن، پاسخ گرفتن از خدا براي خدا
ي  هاي ديگر، ديدن مداخله دعا يا به گونه

   خدا در مسير طبيعي رخدادهاي انساني

ی « وا د دارد،  ی کار رد ی   ت  دیدگا ن وا ا
ی  دا و   ع ، با  ت؛  وا ودن آن  ت  یار 

ده رده پش  یار  ی   دم، باور د،    ی ا  
ت   .دا  ندا   »د
  
) 1872- 1970لرد برتراند راسل (

رياضي دان،  ي انگليسي نوبل، برنده
از  »اخالق ترسايان«فيلسوف، صلح طلب، در

  زناشويي و اخالق

بيمار يا نفر  تند يبراي شفاها  ، جماعت دين دار بيشتر زمانبراي نمونه باشد. مي
اگر اين نفر بستري شده، پس از اين بهبود  خوانند. مي دعابستري در بيمارستان، 

در عوض، اگر  زند. مي يافت، كليسا، درباره شفاي وي از سوي خدا معجزه گر الف
احت كننده، به هيچ رو، هرگز هم چون گواهي ناري  شخص بيمار بميرد، اين نتيجه

اين  رود. نمي بر نبودن خدا، يا براي ناتواني خدا براي پاسخ دادن به نيايش، به كار
داد به طور كامل  يا يك رخ »١اراده خداوندي«نشدن، صبورانه به عنوان  مستجاب

ديگر زمان به سادگي، «شود.  مي طبيعي، بدون ارتباط با جستارهاي الهياتي ديده
  »رفتن وي فرارسيده بود.

پاسخ گرفته، با به طور منظم از هاي  پنداري از نيايش دين دارها ،ه سخن ديگرب
كه هم  يادراكسازند، يك خطاي  مي ، بر پا»بررسي گزينشي«گيري مغالطه ر به كا
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. شود مي ، ناميده»پوشي از به هدف نخورده و چشمها  شمردن به هدف خورده«چنين 
تنباكو، پنجاه هاي  براي روشن ساختن آن، بگذاريد گمان كنيم، براي دو دهه، شركت

كشيدن سيگار براي تندرستي زيان پژوهش گوناگون براي تعيين اينكه، به راستي 
پيوندي  ها، هفت تا از اين پژوهشو بپنداريم، چهل  اجازه بدهيد دارد، انجام بدهند.

حال، سه مورد به جا ر به سازند. مي روش(شش) سفيد ر را ميان سرطان و جگ
تنباكو يك جنجال هاي  سپس شركت دهند. نمي مانده، چنين پيوندي را نشان

اي برپا سازند كه سه مورد پژوهش دانشيك، روشن ساخته كه كشيدن  روزنامه
 جگر سفيد نيست.سيگار، آن گونه كه پيش از اين پذيرفته شده بود، عامل سرطان 

تواند در شرح ويژگي سه پژوهش گفته شده، بسيار  مي اي چنين گزارش روزنامه
كند و با  مي كه ديدگاه خودشان را پشتيبانييي ها ولي با گزينش نتيجه دقيق باشد.

شمردن به هدف «مخالف، صنايع تنباكو براي هاي  گواهنكردن زدودن عمدي و اعالم 
براي نكته ارزشمند  گناهكار هستند. »ها نخوردهو چشم پوشي از به هدف ها  خورده

اين هاي  پيش داوري برخاسته ازين است، هر نتيجه گيري چن در اينجايادآوري 
،كشيدن سيگار براي تندرستي بي هاي  مانند نتيجه گيريگزينش شده، هاي  مقدمه

اگر  است.بي خود  سراسرخطر است يا اعتقاد راسخ به شفاي بيمار از سوي خدا، 
رابطه علي تنها از توانيم به راستي  نمي باشد،در گذشته موردهاي متضاد بسياري 
  است، ارائه كنيم.ما هاي  مواردي كه مناسب با هدف

، از هواداري يك سويه يا بررسي ييها نمونهتوانم، از زندگي خود من  مي احت
پدرم دچار يورش قلبي گرديد و به كما  1993در  گزينشي، هم چون سند بياورم.

من، هم چنين هيچ كس  ) بود.ICU(١ويژه هاي  ماه در بخش مراقبتو رفت و د
وي از كار افتاده هاي  و كليهها  بماند. كبد و ششكرد وي زنده  نمي ديگر، گمان

                                                 
 
1. intensive care unit 
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 زنده نگه داشته شده بود. -به سختي  -ساختگي حياتي بودند و با كمك ابزارهاي 
بسياري از  پدر، با يك برگشت به زندگي ناگهاني و كامل، همه را شگفت زده نمود.

افراد به من گفتند كه براي پدرم دعا خوانده و خدا به طور معجزه آسايي پدرم را 
دليل آن هرچه بود، من بسياري خوشحال بودم كه پدرم زنده و بهتر  شفا داده است.

  شده به خانه برگشت.
، پرتكاپوي من، براي يك بيماري به نيب خوشماه پس از آن، مادر هميشه يك 

كوتاه زماني  كمتر، ترميم زانو كه عقب افتاده بود، به بيمارستان رفت.طور نسبي 
مورد كه  -ي، در بستر در اتاق بيمارستان مردناگهانپس از فرآيندي عادي، به طور 

 بيني نشده مادرم، ثابت به من نگفت، كه مرگ پيشي كس را ساخت. آلودي راز
  پدرم،       نشده  بهبودي پيش بينينمايد كه خدا افسانه است. ولي همه گفتند كه  مي

كه خدا واقعيت دارد. چرا؟كند مي ثابت
 »ينيك«شود خدا يعني  مي چون پنداشته

و بنابراين اعتبار بسياري براي 
رويدادهاي مثبت كه به طور آماري كمتر 

، به او احتمال دارد، مانند بهبودي پدرم
كه شود. ولي رخدادهاي منفي  داده مي

مانند  كمتر احتمال دارد، به طور آماري
مرگ مادرم، به بخت سياه يا به كمبود 

   بيمارستان نسبت دادهز ابزار در بخشي ا

  

ن«  م د ن  ی  ن  سا ماری ا ی، یک  ور ک   ،
ند. ی   »با

  
  

) تدوين گر 1880- 1956اچ. ال. منكن (
 11و منتقد در مجله نيويورك تايمز (

  )1955سپتامبر 

استدالل خداشناسي شما، با هواداري يك سويه هاي  دوباره، اگر مقدمه شود. مي
برگزيده شده، يا رفتاري تك كاره و بدون عموميت دارند، پس نتيجه گيري شما، بي 

  خود است.
حقوقي هاي  ، گاهي براي اينكه خودشان را از دادخواستا، دكترهنيا ربن افزو

و هاي  از جراحي ،بيماران كم  بهبودياحتمال  در، محافظت كنند اي حرفه
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 ،فرزندانش)و بيمار (در اين حال،  نمايند. بسيار دشوار، خود داري ميهاي  بيماري
 ها، پس از اين دكتر دارند.متري به متهم نمودن گرايش كاگر بدبختي رو دهد،

اگر، به سخن  ».نمانده بود شيبراسي نشابخت و و هيچ بيماري بسيار سخت بود «
توانسته احتمال بد را شكست  پشت سر گذاشت،زي بيماري را ديگر، بيمار با پيرو

من  خواهد نشست. »شفادهنده«همين طور، دكتر قهرمان شده و بر صندلي  بدهد.
درصد بخت  1تنها « ند وشناسم كه امروزه زنده هست مي خودم شماري از افراد را

  .»اند داشتهزنده ماندن 
به درستي  مبهم بودن است. »پزشكيهاي  معجزه«ي  عمومي در همه يك عامل

نمايد، نيايش اينكه كسي ن وآيا بيمار بد فرد بيمار بوده است؟ تا چه اندازهدر آغاز 
چرا هيچ گاه  هميشه گنگ است.ها  پاسخ اين پرسش كرد؟ مي پيدا هم نجات

براي بوده،  بدون پاهميشه كسي كه نمي شود چرا  خدا روشن نيست؟ »يها معجزه«
، ناگهان يك بامداد بيدار شود و يك جفت پاي نو داشته نمونه براي بيست سال

اگر خدا نيروي انجام كارهاي  تواند انجام دهد؟ نمي اين شاهكار را خدا باشد.
، مطمئن و مبهم)ر (به طور ثابت در راهي غي داردبراي شفاي بيماران معجزه آسا 

  كند؟ نمي كمكها  طع عضويچرا هيچ زماني خدا به ق
 -شاتل فضاييي  از روي عرشه -به فضا ١لنگدر طي دومين دور سفر جان 

 بيند، بودن خدا را ثابت مي و گفته، زيبايي كه انداختهنگاهي به پايين به سوي زمين 
آبي رنگ پوشيده از ابر خيره ي  به اين كرههمان طور كه از پنجره لن گنمايد.  مي

دارها  در همان زمان بسيار از دين »باشد. اي بايد به راستي آفريننده« ،گفتشده بود 
و آن را تاييد پادشاهي خدا بر طبيعت بازگو كرده زده گفته كلن را  به من ايميل

لن يك انسان روشن انديشمند جان گ«، ه بودچنين پرسيداز من  دين داري دانستند.

                                                 
 
1. John Glenn 
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يك انسان بدردنخور  خدا باور دارداكنون اميدوارم دريابيد كه هر كسي به « »نيست؟
  »بي خرد نيست.

جان گلن بي گمان نه ترسو و نه بي  گفت: مي نويسنده ايميل بدون شك راست
    انسان باهوش، كاردان، با استعداد، دلير وها  به روشني، ميليون هم چنينخرد بود. 

شايسته، كه مانند گلن، به خدا باور
اين ر دارند، هستند. اجازه بدهيد، د

كژ نرويم. و در بخش بزرگي از  باره
هاي  آن، باورمندان، به جاي گواه

هاي واقعي به عنوان سند  خيالي، گواه
دهند. زمين از فضا به راستي  ارائه مي

هايي از نظم  زيبا است، طبيعت درجه
  دهد. پنهاني را نشان مي

  

ب« ی  ت.ت د   »ک  ا
  
  

ايمز نويسنده، در مجله ت -جورج ويدال 
 )1992سپتامبر  28(

  

ي  ه روشني به ياد دارم، در همان دمي كه گلن اين سخنان دربارهبولي  
شاتل در حال پرواز بر روي راند  ، بر زبان ميهرا كه بارها بازگو شد، آفريدگار

تازه زيرساخت پنج ملت را در هم  ١جايي كه توفان ميچ امريكاي مركزي بود،
كوبيده بود، هزاران نفر را كشته و صدها هزار نفر ديگر را بدون خانه نموده بود. 

سال زمان نياز  30ها  خرابيدولتي اعالم نموده بودند كه براي بازسازي هاي  مقام
، رسيده بودن كه به م از نامه نگاران مسيحيهاي  ولي هيچ يك از ايميل است.

از  تر نييپامايل  200فاجعه برجا مانده از توفان، كه تنها هاي  درباره كشتار و آسيب
ي كنم. ولي در اينجا، دوست ندارم منفي بباف گفت. نمي ، چيزيگلن و شاتل بود

من شك دارم، اگر خانواده  گلن، بر پايه بررسي گزينشي هست. »پندار خدا«دوباره، 
 مطلوبي از طبيعت سخن گلن با توفان از ميان رفته بودند، وي با چنين ديدگاه كمال

                                                 
 
1. Hurricane Mitch    1998توفان ميچ در   
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پس هرگاه، دين دارها به من نشان دهند بسياري از افراد باهوش، خدا را  راند. مي
 . ولي به نوبه خودم، من به اين نكته اشارهپذيرم مي باور دارند، من خودم از ته دل

تجربي انجام گرفته از سوي اين افراد باهوش، هرچند هميشه هاي  كنم كه بررسي مي
  هست. »بررسي گزينشي«ها  ، بسياري از زمانبه دقت

 دهد. مي از زيبايي و نظم را نشانهايي  اين يك واقعيت هست كه طبيعت درجه
طبيعت با بي خردي، دسته دسته مردها، زنان و كودكان ها  ولي بدبختانه، بيشتر زمان

خشك  ها، سيل ها، بي گناه را، با بالياي طبيعي، هاريكن، ترنادو، زمين لرزه سراسر
طبيعت به روشني  كند. مي كشتار واگيردارها  ، قحطي و بيماريسالي، آتش، برق

چنين  است. يو سرخود يهدفمند از نظم و بي نظمي، زيبايي و زشتي، يا زهيآم
رساند كه، طبيعت  مي ، يك ناظر واقع گرا را به نتيجه گيريآميختگي غيرقابل انكاري

به سادگي طبيعت  شود. مي نه با خدايي نيك انديش، نه با اهريمني بدانديش رهبري
كردن با ر آرزوها ما، به جاي كا نيتر بزرگيا ها  ن توجه به خواستههست و بدو

  كند. مي هدفمند، با قوانين طبيعي كارو رازهاي ها  تردستي
يابد، كس ديگري  مي بهبود ها، ، بر خالف احتمال»معجزه آسا«كسي كه  به جاي

براي هر غروب دل  ميرد. مي بي خود و نا به هنگام ها، هست كه بر خالف احتمال
هاي  براي هر شب پر از ستاره هست كه دچار سرطان خون است. يا بچهانگيز 

 ياندوهگيني  بيوه ،هست، كه همسر شادي را ناگهانيدرخشان، يك حمله قلبي 
كنيم، در حالت ميانه نظم مطلق و  مي جهان هستي، كه ما در آن زندگي نمايد. مي

  افتد. نمي جايگاهي بي طرفي كه آرزوهاي ما در آن كارگر -آشوب مطلق جا گرفته 
به طور كه  نقد از كساني، خويش را در جايگاه در نقد مغالطه بررسي گزينشي 

بسيار همچون ويژگي شخصيتي،  كنند، يافتم. مي پيوسته تنها بر موارد مثبت تاكيد
 سياره و جهان خودمان كه در آن زندگي مثبتهاي  خوب است كه تنها بر روي جنبه

به هميشه ها كه  آن را دوست ندارد، باف هيچ كس انسان منفي كنيم، تاكيد كنيم. مي
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ي  خودم دوست دارم گمان كنم، در همه من .كنند اشاره مي هاچيزهاي  بدي
. ولي روش دانشيك، هنگام درست خوش بين هستمسراسر هاي خويش  نگرش

هاي  خواهد، كه همه مشاهده مي نمودن استدالل منطقي در بودن يا نبودن خدا از ما
افزون بر اين، روش دانش ما را  را به كار ببريم. -نه تنها مشاهدات مثبت-مناسب 
معجزه آسا هستند، يا  يبه راستدادهاي مثبت  تا روشن كنيم، آيا رخسازد  مي ناچار

  باشد. مي بسنده ها آن، درباره يتر سادهبسنده هاي  روشنگري
يا دست كم -  نشدنيبر تعريف، با ابزارهاي طبيعي، ا يك معجزه راستين، بن

از اين رو، بخت و شانس همواره بيشتر از آن كه گزارش معجزه  بسيار دشوار است.
  نمايد. مي است، روشن داده رخيا براي چه  داده رخه چه در شرح رويداد براي اينك

خبري بخوانم، جان كندي زنده شده، ي  شده هبراي نمونه، اگر در عنوان كوتا
 آرامگاهاز  يبه راست) جان كندي 1است ( تر بزرگبي نمايم كدام احتمال بايد ارزيا

داستان رستاخيز وي نادرست است. در واقع بدون شك هر  )2برخاسته است، و (
 تر شدنيبسيار  - نادرست بدون داستان -كسي بايد نتيجه گيري نمايد، دومين گزينه 

  است.
بپنداريد، من نزديك آرامگاه كندي

، و ام ستادهيا ١در گورستان ملي ارلينگتون
زمين ناگهان باز شده و تابوتي آشكار 

بينم كه تابوت باز شده  گردد. من مي مي
و مردي به طور كامل مانند كندي بلند 
شد و از آنجا رفت. حتا در اين شرايط 
  بسيار شگفت انگيز، باز  بسيار  شدني   

ن« زی  ا د ران  وی ایپ ده از  ه  ی  دا ی 
ن  ند، آن ا ن  نرا رو ن د ت  ا وع    و

ند.   »ت 
  

  )1916- 2004فرانسيس گريك (
 بيوفيزيكدان انگليسي برنده جايزه نوبل و 

 يا اني د ساختار   كشف همكار در

                                                 
 
1. Arlington National Cemetery 
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دادن است ندارم، يا (ب) خ (الف) من درك درستي از آن چه در حال راست  كه 
يك فيلم فيلم برداري  بينندهمن  گذارد، يا (پ) مي كسي شايد دارد سر به سر من

، جان ام دهيدآن كسي كه من  ن هستم، يا (ت)د(ث) در حال خواب دي ، ياهستم
يا  گردان به من خورانده،ن (ج)كسي به اشتباه داوري روا كندي واقعي نبوده، يا

هر يك از اين  .ام بافته، يا (خ) به طور كامل اين داستان را به هم ام شدهيوانه د(ح) 
است كه جان كندي به راستي زنده ادعا اين از  تر يباوركردنبسيار ها  روشنگري

خودم اين هاي  ادعاي كه من با چشماين از ها  حتا اين روشنگري باشد. مي ،شده
دست دوم باشد، يا ها  هرچند، افسانه معجزه باشد. مي تر يكردن باوررويداد را ديدم، 

مقدس، نسل به نسل دست به دست شده باشد، درستي داستان هاي  مانند كتاب
بهر حال،  ت.گاه قابل آزمايش نبوده و سزاوار جدي گرفتن نيسچ آغازين، هي

با فراطبيعي، به احتمال  دروشنگري بر طبق قوانين طبيعي به جاي شرح يك رويدا
  .هست تر درستبسيار 

كه بي هايي  گيري مقدمهر كاسي گزينشي و به را با برر »ها معجزه«نه تنها ما 
خودش گواهي بر  »معجزه«ناهمسان ما از هاي  آفرينيم، بلكه تعريف مي طرف نيستند،

را تنها براي  »معجزه«ح گيري اصطالر چون ما به كا. داردطقي ما منپيش داوري غير
كنيم،  مي ور شخصي خودمان مثبت ارزيابي توصيف آن دسته از رويدادها كه به ط

براي نمونه، اگر در رويدادي با احتمال رخداد يك در يك ميليون  .ميا گذاشتهكنار 
ناميدن آن هست تا  »معجزه آسا«دي آسيب ببينيد، گرايش كمتري به به طور شدي

 115مايل در ساعت (نزديك  70هنگامي كه از يك تصادف شاخ به شاخ با 
اگر ما پيامدي را دوست  خراشي دور شويد. نيتر كوچككيلومتر در ساعت) بدون 

چنين رخدادي را چون معجزه ببينيم، حتي هر  تااست  تر آسانداشته باشيم، بسيار 
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 سخن بگويم، بدون وابستگي به تعيين اين انهيگرا واقعشخصي ما، هاي  چند خواسته
بنابراين ما گرايش بسياري  باشد. مي كه، آيا عوامل علي آن طبيعي يا فراطبيعي است،

  به ديدن معجزه داريم.
زرق و برق مقدس بودن خويش را،  »معجزه آسا«افزون بر اين، رخدادهاي 

براي  دهد. مي يا ده فرمان ديده شود، از دست »خداي  اراده«اگر هم چون جنگ با 
يك بار  نمودم. مي نمونه، من در نوجواني بارها در پيرامون محله دوچرخه سواري

همه پسرهاي  رفتم، گذشتم. مي شام از كنار خانه دختري كه با وي به دبيرستان
همان گونه كه  است. زيباپنداشتيم اين دختر بسيار  مي چنين من، دبيرستان، هم

دختر  و دقيق در همان دم، دختر چشم دوختم.ي  به خانه دمزدم براي يك  مي ركاب
  به كنار پنجره اتاق خواب خودش آمد بدون پيراهن تنها مايو پوشيده بود!

از نگر تاريخي گونه كه شايد گمان كنيد، من، يك پسر نوجوان، اين را همان 
تم توانس نمي ديدم. ،از جنگ دوم جهاني به عالوه نشستن در كره ماه تر مهمبسيار 

چه با «پرسيدم،  مي از خودم پيوسته باور كنم.را باورنكردني خودم خوشبختي 
رد شد، من به پنجره  ، در همان دمي كه دختر بدون پيراهن از جلوي پنجرهاحتمالي

ان طور كه مه شد. مي احتماالت با هيجان من تعريفهاي  قانون »؟كردم مي نگاه
بايد خدايي باشد، بايد خدايي «زنان به خانه برمي گشتم، بلند داد كشيدم، ركاب 

زماني كه براي پسرهاي دبيرستان درباره رويداد چشم چراني دل انگيز  »د.باش
ها  ايني  همه سخن مرا پذيرفتند. ها آنكردم، شمار كمي از  مي خودم، خودستايي

  »توانست راست باشد. نمي كه حدي خوب بودبه «نمود و تنها  مي بسيار نشدني
كم ارزش  هيجان ، واتيكان هرگزشرط ببندم، در هيچ شرايطي خواهم يم

هرگز  .نخواهد دانستدر كليساي كاتوليك  يا معجزهبه طور رسمي  ،نوجواني مرا
با همان چشم انداز معجزه كه  اميداين هيچ زاير ديني، خط سير دوچرخه مرا به 
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حال ر هرچند به ، نخواهد پيمود.١پيش داشتم، نظر كرده شودها  آسايي كه من سال
بود و، مانند يك  آماري بسيار نشدني يك معجزه، از نگر نگاه تند شهواني من، مانند

هيچ رهبر ديني، هرگز اين رويداد را معجزه معجزه، (از ديد من) بسيار مثبت بود، 
هاي  هشهوت آميز به سينهاي  مخالف، نگاه خدابه طور حتم نخواهد دانست، چون 

الهي هست،  »ي معجزه«به سخن ديگر، درك ما از آنچه  خودمان است.هاي  همسايه
درباره را كه هم اكنون آن  ،پيش داوريبا يك الهي نيست،  »ي معجزه«و از آنچه 

 ، سبب باور به خدا»ها معجزه«بنابراين، ديدن  شود. مي ، تعيينداريمسرشت خدا باور 
  شود. مي »ها معجزه«شود. بلكه، باور به خدا سبب ديدن  نمي

  

  ها رسانهو ها  معجزه
پيروان  تنهانه  ها، رسيد كه انسان مي به نگرآغاز گرديد،  21كه قرن  در حالي

كمابيش  .گرايش بيشتري به ديدن معجزه دارند ها، اعضاي خبري رسانهبلكه  ها، دين
درباره مردمي هايي  محلي، داستانهاي  خبري تلويزيون و روزنامهي  هر روزه، شبكه

ك، بيماري يا بالهاي طبيعي جان به از تصادفي وحشتنا »جزه آساييمع«كه به طور 
خود كشته  بدون توجه به شمار بسيار مردم بي گناه كه بي د.كنن مي اند، بازگو در برده

من  شود. مي نيك انديشي خدا بستهداستان اند، بدبختي به طور يكنواختي در  شده
بالياي طبيعي كه دست  نامم، چون مي ٢وارونه يآنتروپقانون را، ها  اين گرايش رسانه

گواه براي بودن خدا، در نگر  نيتر بزرگكند، همانند  مي را تاييد »ظمجهان من«كم 
ها  رسانه - بيشتر باشندها  كشتهو  -باشد  تر دردناكهرچه رويداد  شود. مي گرفته

در اخبار ساعت  »معجزه افتگانينجات «گرايش بيشتري براي برجسته نشان دادن 
  شش، دارند.

                                                 
 
1. Being blessed 
2. The Rule of  Inverse Entropy 
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 ٣در پارك آيوا ٢متحركهاي  از ميان خانه ١گمان كنيد، گردباد نيرومندي
 ي  همه«ر توفان كشته نشود، خبر درشت چنين خواهد بود، اگر كسي د بگذارد.

، بينندگان حاضر گفتند »ساكنان از توفان به طور معجزه آسايي جان بدر بردند.
ولي چون كسي آسيبي نديده، مردم شهر  »ما را از گزند بد در امان داشت. وندخدا«

  .»نبوده است تا اين اندازه بدتوفان «شايد بگويند، 
ار اندكي در گردباد كشته شوند، بجا است كه توفان بدشگون ديده اگر شم

، پس از آن باور خواهند داشت كه تنها، يك ياي طبيعياكثريت رهيده از بال شود.
شماري  را از چنگ توفان مرگبار نگه دارد. ها آنتوانسته زندگي  نيروي فراطبيعي

را از  ها آني  اند كه خانه و خانواده را ديده »رحمت گانفرشت«ادعا خواهند نمود كه 
  اند. نموده مي ويراني محافظت
ك را از متحرك در پارهاي  خانهاز  يبسياراگر گردباد ساكنان  ها، در برابر اين

 تمركز »معجزه افتگانينجات «خبري به شدت بر شمار كمي از هاي  ببرد، رسانه ميان
چرا اين شمار كم زنده مانده و بيشتر مردم نابود «پرسند  مي يابند و به شگفتي مي
مردم كه  حاليدر  روشني)ا نهاي  به دليلگمان، داللت دارد كه خدا ( بي »؟اند شده

تنها  به ويژه، اگر زنده نگه دارد. تااين شمار كم را برگزيده اند،  بسياري از ميان رفته
هم چون يك جان بدر برده باشد،  -يا سرنگون شدن هواپيما-يك نفر از توفان 

عكس اين آقا يا خانم  نمايند. مي تجسم از شخصيت واقعي معجزه، وي را توصيف
  شود. مي پخش »خداي نجات بخش«در سراسر جهان همراه با داستان گريه آور 

در تصادفي كشته  -يا چه كم -بدون توجه به اينكه چه بسيار پس، بنابراين، 
تبار بيشتري به خدا ، اعمرگبارتر بالياي طبيعيدر  شوند، خدا معجزه كرده است.

 حال، در بالي طبيعير كه، بهزماني  شود. مي داده ها، براي نگه داشتن زنده مانده

                                                 
 
1. tornado 
2. mobile home 
3. Iowa 
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فرنام هرگز روند، مانند سرنگون شدن يك جمبوجت،  مي بزرگ همه افراد از ميان
دليل تصادف  نخواهد شد. »هوه هنگام پرواز شوم، براي ناهار رفته بود ي«ها  روزنامه

   طبيعي يا انساني ديده خواهد شد.هاي  به طور واقعي دليل
بررسي گزينشي، كشته شدگان بسيار، هرگز هم  به دليل، گرايش ما به سوي

در حالي كه، شمار كمي بازمانده هم چون شود،  نمي چون گواهي بر بي نظمي ديده
را شمرده، و از ها  كاميابي«ما  شود. مي گواهي بر نظم و خدايي معجزه گر ديده

  »كنيم. مي چشم پوشيها  ناكامي
به رخ نداده است كه خداوند  مانند اين است كه هيچ گاه چنين رويدادي

 تاتواند  مي ت دهد به آسانيرا نجاهايي  كه بازماندهاست  نيرومنداندازه بسنده 
در  گناه را ببخشد. بيهاي  پيش دستي نموده و جان قرباني ،نيامدهبالياي طبيعي 

گويند، چون  نمي ولي هرگز سخني اند انديشيده بارهاين ر واقع، بسياري از مردم د
  آيد. مي گفتاري كفر به شمارچنين 

احترام چنداني به كساني كه ديگران
دهند يا پزشكاني  را از مرگ نجات مي

كه تخصص بااليي در انجام 
هاي اضطراري در باليا طبيعي  جراحي

 - است. خدا شود يمن دارند، گذاشته
  ها را  كه بازمانده -خداي مسيحيان، البته

  

» ، و ن ب دا  ما با  ید، ا  ا  دن  وا ماز  حال 
ده ی  زو وید، دچار اس ن ب ما    »اید. دا با 

  

، در كتاب پزشك رواندكتر توماس شاش، 
 دومين گناه

  
هاي امريكا چندان مطرح نيستند. بي گمان  اهللا در رسانهو داده است. زئوس نجات 

دهند. ولي خداي  مياهللا و زئوس نيز، معجزات خودشان را گاه به گاه انجام 
  نمايد. مسيحيان بيشتر خبرها را از آن خود مي

هوايي هاي  زمين لرزه يا تصادف ،گردباد، هاريكن -برسد ياي طبيعيهرگاه بال
كه به هايي  علتي  براي ردگيري و رديابي زنجيرهها  دانشمندان بيشتر زمان - باشد
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هاي با وجود ابزار شوند. مي بزرگي روبروهاي  ، با دشوارياين رخداد رسيده است
ا ، گاهي فري طبيعيهواشناسان و زمين لرزه شناسان براي پيش بيني بالهاي  پيشرفته

را به طور كامل  ها آن، مرگبار، بدون اعالم خطر يها لرزه نيزميا ها  رسيدن توفان
هاي  هوايي تجاري با ذخيره سازي دادههاي  حتي زماني كه خط كند. مي شگفت زده

بازرسان  -اند هر رويدادي طراحي شده كه به ويژه براي روشن شدن علت- پرواز
براي روشن ساختن جزئيات اينكه چرا ها  يا سالها  ماه ها، بيشتر زمانكارآزموده 

  شود. نمي گاهي، هرگز پرونده بسته گرديده، كشمكش دارند. سرنگون ييهواپيما
داده است، با چنين  يروياي ، براي تعيين نمودن اينكه چرا بالاگر دانشمندان

بازرسان به طور  شگفت زده بشويم كه روبرو هستند، پس ما نبايدهايي  دشواري
اند،  اند، الف، ب و پ مرده بوده يامجزا در تعيين اينكه چرا از كساني كه گرفتار بال

رخدادها  اين طيمح ، را بسيار دشوار بيابند.اند ، ث و ج زنده ماندهت كهدر حالي 
مورد نياز هاي  تواند محاسبه نمي ي فعال امروزي چنان پيچيده است كه هيچ ابر رايانه

ي  توانند ميلياردها داده مي چگونه به طور احتمالي، دانشمندان آن را انجام دهد.
در بالياي ، را ذخيره نمايند؟ شمار كمي از انجام محاسبات بر روي آن براي مناسب

  دهد. مي آزمايشگاهي رويشرايط كنترل شده 
 ادر باليا فر يا ژهيو شخصدانيم، چرا  نمي ها به سخن ساده، ما بيشتر زمان

دانيم كه احتمال زنده ماندن مسيحيان و غير مسيحيان هم اندازه  مي ميرد. مي رسيده
طور كلي، شايد به  شوند. مي گناه كاران كشتهي  پرهيزكاران به همان اندازهو است، 

در سنجش با مردگان، آسيب فيزيكي كمتري در هنگام ها  كه زنده مانده ميشيانديب
اند، ولي اين روشنگري راضي كننده نيست. در درك ما از  ديده ،تصادف يا توفان

  ماند. مي معلول رويداد، ناداني بزرگي باقي-علت
خداي « -) 3را كه از چند بخش پيش (بخش دين گونه، ما اين بخش كتاب ب
كند.  مي را پرها  رخنه خدا با شتاب رسانيم. مي آغاز كرده بوديم، به پايان -  »ناداني

مرگ كسي هستيم، نه تنها اين كه  تر براي ژرفو  تر لسوفانهيفما در پي يك دليل 
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بسيار هاي  دليل ها، اين »با اتومبيل تصادف كرد.«يا  »يك درخت افتاد روي سرش«
مانند اين است كه  رسند. مي آزاري، به نگردل هاي  در چنين بدبختيپوچ و سبك 

  پازل گم شده است.ي  يك تكه
كه «چنين، زماني كه محيط ما بسيار دلپسند است، باز به جاي آسان گرفتن  هم

، در پي پاسخ »بوديم ما در زمان و جاي مناسب و درستي«يا  »بخت با ما يار بود
هدف «ما در پي  كه پذيرفته شود.اندازه تصادفي است  تنها بي شيم.با مي تري واقعي

پاسخ هيچ گاه دست يافتني  چيست؟ »هدف واالتر«گرديم. ولي اين  مي »واالتري
نبوده است. بنابراين، ما در انديشه خودمان، خداي ناداني را، براي پر كردن جاهاي 

معلول جهان هستي كه در برابر برتري انسان بي  -خالي در درك خودمان از علت
  كنيم. مي ، را اختراعه استتفاوت بود
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  ١ي جهنم افسانه
  

  
  

 خدايي را تصور كنم كه هدف آفرينش خويش را پاداش داده يا كيفر توانم ينم«
خدا، كوتاه سخن، چيزي به  -بندي شدهپيكر، كسي كه آماجش پس از آماج خود ما كند

توانم باور كنم كسي پس از مرگ بدنش  نمي هم چنيننيست. ها  غير از ناداني انسان
از روي ترس يا خودپرستي هايي  ناتوان به چنين انديشههاي  ، انساناريزنده بماند، ب

  »برند. مي پوچ، پناه
  )1955آوريل  19نيويورك تايمز ( در ، )1879-1955( آلبرت انيشتين  -

  
  ».جهنمي نيست، تنها فرانسه هستهيچ «

توانيد بيش از اين در روي  نمي شما«) موسيقي دان در 1940-1993فرانك زاپا (
  »ي نمايش اين كار را انجام دهيدسكو

  
  
  

و  خداپرستاناز گفتگوهاي دلكش ميان،  يهميشه، بخش ،ادعاي بودن خدا
تواند،  مي فراطبيعيگويند، تنها يك نيروي  مي مردان خدا سكوالرها بوده است.

اين افراد با انديشه ديني، هيچ يك از  .آورده باشدبه هستي  جهان هستي را
هاي  جهان هستي كه تنها بر پايه روشنگري ي سرچشمهي  هاي دانش درباره تئوري

گويند، انسان خودش، ارگانيسم بسيار  گراها مي آفرينش پذيرند. نمي طبيعي باشد را
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است كه بتواند از يك ماده بي روح، بدون زندگي ساخته شود. همچنين  اي پيچيده
  پرسند، اين ماده بي جان از كجا آمده است؟ مي ها آن

، از سوي دانشمندان، كساني كه انسان را پيامد ١گرايان ، فراطبيعتحال به هر
براي روشن  .شوند كشيده مي پرسشدانند، به تندي، زير  مي يك فرآيند فرگشتي

بودن خدا، اهريمن،  يگويند، هيچ گواهي برا مي جايگاه خويش، دانشمندان ساختن
 به آن »فراطبيعي«و يا هر چيزي كه ما برچسب  ٤، فرشته، الف٣، جن٢لپرجانس

تازه پيدا هاي  سنگوارهدر واقع شوند كه  مي دانشمندان به ما يادآور زنيم، نيست. مي
پايين هاي  سنگيني بر اينكه انسان از گونههاي  گواهي DNAآوري نوين  شده و فن

هاي  سرانجام، شك گرايان ديني ادعا دارند، بدبختي دهند. مي حيات، پيدا شده، ارائه
مادرزادي هاي  بيماري مرگبار مانند هاريكن، زمين لرزه، سيل، قحطي، خشك سالي،

مهربان و نيرومند دهند كه جهان ما از سوي خداي  مي نشانديگر  يها و بيماري
  ساخته نشده است. طراحي و

براي هدف اين  حال، شك نمودن در بودن خدا نيست.ر هدف اين بخش، به
به جاي آن، آماج اين بخش، رد نمودن  يم پنداشت كه خداي هست.گفتگو، ما خواه

نفر باور دارند خدا براي كيفر دادن گناهان برپا ها  جهنم مشهور، كه ميليون رومندانهين
نيست. پرسش پرسيده  »آيا خدا هست؟«پس پرسش اين بخش  .باشد مي كرده است،

  است. »كند؟ مي آيا خدا جهنم برپا«اين بخش ي  شده و به باور من پاسخ داده شده
دليلي براي كيفر دادن داشته باشد، خدا گويد تنها اگر  مي خرد درست به ما

به سخن ديگر، خدا به طور دلبخواه تصميم نخواهد  جهنم را برپا خواهد نمود.

                                                 
 
1. Supernaturalism 

2. Leprechauns  مردم اسکاتلند در داستان ھای جانوران پنداری  

3. fairy 

4. Elves  
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خوشحال  ١رجيم) فرشتگان(و ها  گرفت كه از سوزاندن و شكنجه كردن انسان
 از اين سناريو برداشت جهنم را بر پايه اين جستار برپا نمايد، چونو خواهد شد 

رنج و ن دو براي خرسند نمودن خود با دي داشته ٢يآزار گريدشود كه خدا رفتار  مي
  اين توده بزرگ آتش را آفريده است. ،دردهاي  شنيدن ناله

 داشته باشد، نداريم. يآزار گريدتواند رفتار  نمي ما هيچ دليلي براي اينكه خدا
كنيم خدايي كه به  گمان اگري نيست. ولي ايچندان با معن يا شهياندولي چنين 

بسنده خرد داشته كه جهان و هستي را در آن بيافريند، داراي رواني بيمار ي  اندازه
گمان نبايد آن اندازه سنگدل باشد كه از رنج ديدن  بي و -شود  با معناتر مينيست 
پس، چنين نتيجه گيري منطقي هست كه هر خدايي،  خودش، شاد گردد.هاي  آفريده

  راي آن دليل داشته باشد.در جهنم كيفر خواهد داد كه بزماني افراد را 
آيد  مي كه در پيهايي  پس، با در نگر گرفتن كيفر جهنم، بدست خدا، ما احتمال

  را داريم:
 خدا دليلي براي آفريدن جهنم دارد و بنابراين آن را آفريده است. -)1(

خدا دليل براي آفريدن جهنم ندارد، ولي با وجود اين، آن را   -)2(
 آيد. مي از آزار ديگران خوشش -آفريده است

خدا دليلي براي آفريدن جهنم ندارد و بنابراين آن را نيافريده   -)3(
 است.

تا ميان اجراي كيفر بدون دليل و اجراي كيفر با دليل  بكوشيماكنون بايد 
بايد درباره كيفرهاي شناخته شده در جامعه  مي ما نخست درست، تفاوت بگذاريم.
اين ي  ما درباره تماعي، گفتگو نمايم.جيفرهاي اكچنين هاي  امريكايي، همراه با دليل

هاي  راستي با آموزهر پيوند س ها آنه براي اينكه نكنيم  مي كيفرهاي اجتماعي گفتگو

                                                 
 
1. (and fallen angels) 
2. behaved sadistically 
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را پايه گذاري نمايم كه  قياسيجهنم در كتاب مقدس دارند، بلكه براي اينكه بنياد 
ه آميز را خردمندانه و مسخرجستارهاي تفاوت گذاري خودمان از بتوانيم بر روي آن 

  دريابيم.
را ها  شكن چرا قانون هست؟ دادنر كيفي  ايجاد انگيزه برايهايي  چه دليل ،پس

  شوند؟ نظم از آموزشگاه اخراج مي آموزان بي نمايند؟ چرا دانش زندان ميي  روانه
شود،  مي به طور كلي، سه دليل اصلي براي اين پرسش كه چرا كسي كيفر داده

  :هست
براي برپاداشتن يك رويه قضايي كه براي جامعه، با خدمت هم  -)1(

 است؛سودمند  بزه كاري در آينده،چون يك بازدارنده از 

را زير پا  ها آنبراي جدا ساختن بزه كار از كساني كه حقوق  -)2(
 ؛است گذاشته

 راهنمايي نمودن بزه كار براي سودرساني به خودش و افراد ديگر. -)3(

  كردن را، بازتر كنيم: كيفرهاي  يك از دليلر بگذاريد به طور كوتاه، ه
  

  ١بازداري
 . كارشود زندگي بهتري داشته باشيم مي كوشيم تا جايي كه مي گيما، هم

دانيم، را بدست  مي خودمانهاي  خواسته ، كه هم چونها دهينادو ها  كنيم تا ديده مي
اي  هرآينه، هر كسي اين كنش را به گونه .آوريم و از بارهاي گران بيهوده رها شويم

  دهد. مي كه سد راه حقوق شخصي ديگران نشود، انجام
 گانيهمساحقوق ي  حال، بدبختانه شماري از مردم چنين ديدگاهي را دربارهر به

اقليت بسيار كوچكي از مردم، در راه شادي خودشان، به طور  خودشان ندارند.
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راي نمونه، شايد كسي پول كس ب كنند. مي تجاوزجدي به حقوق ديگران در جامعه 
، شود مي براي چنين رفتار غيراخالقي، وي از سوي اكثريت محكوم ديگر را بدزد.

دستبرد ، براي ديگو يميك قانون،  هستند. »١رفاه همگاني«براي پاسداري از ها  قانون
، به بودن بازداشتگاه و زندان داده شود.اي  كيفر ويژه گونهيك  بايد مي پولزدن به 

انديشند را  مي تجاوز به حقوق ديگراني  اميدي اين است كه افرادي كه درباره
  اين بازداري، نرخ بزه كاري را كاهش داده و جامعه از آن سود خواهد برد. بازدارد.

تان خانم آموزگار آورند، زماني كه در دبس مي اديبه  ه هستندسال كه چهلكساني 
 كالس نخالهبچه  ياد گرفتي، گفت مي را از روي ميز خودش برمي داشت وچوبش 
، آن بچه بي درنگ »ه بود.ياد گرفت«كرد،  مي ، بار ديگر كه دهان خود را بازبي گمان

 .گشت مي، فرو رفته در كار كالسي خودش، دگرگون ساكتي ، به مردي جواننخاله
 جلوگيرياو آينده هاي  شيطنتاز ها  از چوب، بيشتر زمان ترس اين بچه نخاله

كند كه همه در  مي گوشمالي دادن به اقليتي بد رفتار، كالس منظمي درست د.رك مي
اكثريت، يكي از  يبراي بهتر ساختن شرايط برا ،بازداري توانند ياد بگيرند. مي آن

  .باشد يمنمودن قانون يا حد شكنان بالقوه كيفر هاي  دليل
  

  ٢جداسازي
هستند، كه اگر اجازه يابند آزادانه ها  همواره اقليتي از انسان ،يا جامعهدر هر 
براي  دهند. نمي ، يك دم از زمان را براي زيان زدند به ديگران، از دستپرسه زنند

عي، بدون مبا دستور دادن به پيروانش براي آدمكشي دسته ج ٣نمونه، چارلز ماسون
ماسون را هم  مسئولهاي  مقام شك حقوق شهروندان پيرو خويش را زير پا گذاشت.

                                                 
 
1. General welfare 

2. Separation 

3. Charles Manson  ھم اکنون زندانی است ،امريکادر قاتل و رھبر فرقه ای  
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خطرناك براي جامعه دانسته كه آزاد نمودن اين قصاب چون يك تهديد بسيار 
  اميد.جمشهور بي گمان به كشته شدن شماري ديگري از افراد خواهد ان

ماسون دارند، به قتل رسيدن نريت افراد جامعه خواستي نيرومند براي چون اكث
از اكثريت جامعه را بكشد، اگر پليس وي را  توانست نمي اگرچه، شايد شد. »تبعيد«

 كرد، چه بسا هر شخصي در جامعه با خنجر خشمگين وي از پا در مي آزادبند 
  آمد. مي

-با جدا نمودن-گوشمالي دادن
هاي دولتي نيز  هم چنين در آموزشگاه

شود. رفتارهاي زننده  به كار گرفته مي
در كالس، شكستن ابزارهاي در 

 يا تهديد و آزار ديگران، چهكالس، 
 بسا به معلق يا اخراج نمودن دانش
آموز بينجامد. گرايش آموزشگاه به 

  باشد، مي پرورش   و  آموزش   فرآيند

  

ل« ت    از د ن ا ودن روح ا را  ی 
ن آن د. ھ دم  آن باور دار  باور  یاری از 

ت. ح ا ن  د  ز   »دار
  

  ) در كتاب1835- 1910ين (مارك توا
  دفترچه يادداشت

براي بازداري  ،آنان براي از ميان بردن فرصتدر اين حالت ، دردسر سازانكيفر 
پس جدا ساختن،  باشد. مي آموزشگاههاي  خراب كردن دارايي يا ديگر دانش آموزان

ر ، يك دليل ديگر براي كيفتجاوزهاي آينده به حقوق ديگرانبراي جلوگيري از 
  سازد. مي دادن،
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  ١بازپروري
، خودشان را بارها شوند مي بزه كارانه، گناهكار شناخته هاي كنش باافرادي كه 

كساني كه با تهديد به كيفر - جامعه اميد دارد اين متجاوزان  بينند. ها مي پشت ميله
، در آينده، بودن در بندي ناخوشايندبا  -شوند نمي شدن، از كنش خويش بازداشته

  بازداشته شوند.
، با آموزش يك حرفه يا صنعت به اين ها زندانافزون بر اين، بسياري از 

چه بيشتر نهادهاي كيفري، داراي  اگر كوشند. مي ها آنمتجاوزان، در بازپروري 
در هايي  ، آموزشكمبود امكانات مورد نياز در اين زمينه هستند، شمار اندكي

از اي  پاره دهند. مي ارائهها  و نجاري براي زنداني ٢ساتيتأسالكترونيك، هاي  رشته
با اميد دارد اين متجاوزان،  ، حتي روان درماني نيز دارند. جامعه٣نهادهاي تاديبي
بزه كارانه، هنگام آزادي هاي  و رفتارهاي گوناگون، از كنشها  فراگيري انديشه

 تاديب يا برد. مي و از اين رو جامعه سود هخودشان در آينده، خودداري نمود
  بازپروري دليل ديگر كيفر دادن است.

  
ر به .دهد نشان ميشود را  مي كسي كيفر دادهچرا سه دليل براي اينكه ها  اين

براي كيفر دادن هايي  بازپروري دليلو حال، بايد بپذيريم كه بازداري، جداسازي 
از اين رو، كيفر يك  دهند. مي د، چون (و تنها براي اينكه) نتايج سودمنديهستن

بهتري نسبت به  ياجتماعكه محيط  يا اعالم احتمال آن (يعني بازداري)-شخص 
  سازد ، يك دليل براي بودن مجازات هست. كيفر مي نبودن
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براي انتقام يا  اكنون بايد ميان اجراي كيفر براي دليل درست و كيفري كه تنها
بگذاريد داستان  .گذشته شود، تفاوت شود يانجام م يآزار گريدشدن از د شا

  بخوانيم : بارهدر اين  روشنگري
 اش در خانه هاز ظهر با صداي ضربات شديدي كه بد جانم جونز در يك بع

ا به مهمان ناشناس خودش او به تندي از جا برخاست، ت خورد، از جا پريد. مي
  خوشامد بگويد.

چه «خانه ايستاده بود گفت،  آستانههمسايه خودش كه روي خانم جونز به 
  خواست شگفت زده شد. مي اش خانم جونز از آن چه همسايه »فرمايشي داريد؟

، پسر شما يك دقيقه پيش سنگي شوخي را كنار بگذاريد«همسايه گفت، 
  »!خودم  ديدمشهاي  زد وسط شيشه اتاق نشيمن، من با چشمبرداشت و به عمد 

 قول داد كه پول شيشه نو را بدهد. خانم جونز عذرخواهي بسياري نموده و
هم چنين خانم جونز به همسايه خودش گفت زماني كه جاني برگردد بدون شك 

  گوشمالي خواهد شد.
اي براي گوشمالي دادن به جاني  پرسشي از شما، چه انگيزه ،اينجار د اكنون،

  كند؟ مي كدام يك از اين دو گزاره دليل را روشن هست؟
  خواهد شد، چون عمدي پنجره همسايه را شكسته است.جاني كيفر  -)1(
جاني، به اميد اينكه در آينده از رفتارهاي زيان آور بازداشته شود، كيفر  -)2(

  خواهد شد.
 ارائه دهد، دليل را مي نشانرا ، چون هدف سودمندي از كيفر دادن 2شماره 

، تنها واقعيت 1ره شما دهد: جاني از تكرار رفتار ويرانگر بازداشته خواهد شد. مي
حال، دليلي (يعني، هدف يا ر د. بهكن مي نشكستن پنجره را بدست جاني روش

  كند. نمي اي) را براي گوشمالي دادن، روشن انگيزه
مانند  جاني هست، كتك خوردن »دليل«اگر گفته شود، پنجره شكسته شده 

و از شكستن  توانيم در زمان به عقب برگشته مي اشاره نمودن به اين است كه ما
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توانيم پنجره را درست  مي با گوشمالي جانياي  پنجره جلوگيري كنيم، يا به گونه
  آيد؟ بي گمان نه. مي كنيم. ولي، آيا با كتك زدن جاني اين اهداف بدست

شايد مجازات،  - امكان تغيير مسير رويدادهاي آينده در حالي كه، به روشني 
تواند و  نمي انيجت، كتك زدن هس -خرابكارانه بازداردجاني را از تكرار رفتارهاي 

نكته  واقعيت شكستن پنجره در گذشته را دگرگون سازد. نخواهد توانست
، در »درس گرفتن جاني«ارزشمندي كه در اينجا بايد يادآوري شود، اين است كه 

 - خشن هاي  انتقام گيريولي  ابل پذيرشي براي مجازات نمودن، هست.واقع دليل ق
به خودي خود، يك دليل قابل  -تنها به دليل رويدادهاي دگرگون ناپذير گذشته

   آيد. نمي پذيرش براي مجازات نيست، چون از اين راه هيچ سودي بدست
***  

خوانند كه خدا براي  مي روضه -هم كاتوليك، هم پروتستان - كليساي ترسايي 
دليل داشته و براي همين جهنم را  »رجيمهاي  فرشته«و  »كافرهاي  روح«كيفر دادن 

  كنيم. مي منطق، اعتبار و اخالقي بودن اين آموزه را بررسياكنون ما  آفريده است.
  

  بازداري
هاي  چون سودمندي آماج ساختن يك عامل بازدارنده، جلوگيري از كنش

 شخص (يا گروهي) برايهايي  هست و چون اين چنين كنش ١ستيزناخواسته جامعه 
توانيم اين بخش را به دو  مي براي اينكه به بازداري ارزش بدهيم، ناخوشايند هست،
 )1(جهنم، براي بازداشتن از گناهان جامعه ستيزي، آفريده شده، )1: (گونه تقسيم كنيم

) جهنم، براي بازداشتن از گناه، آفريده شده، براي 2براي سودرساني به انسانيت، (
  .سودرساني به خدا
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پرسد، آيا خدا جهنم را براي سود  مي چنين نخستين پرسش پيش رو،بنابراين، 
گيري تهديد عذاب دادن در آن هم چون يك بازدارنده از ر به انسانيت، با به كا
  گناه، آفريده است؟

شود، سودرساني  گونه كه بسيار گفته مين آ -براي بررسي پندار آفرينش جهنم
ي كليساي ترسايي درباره انسانيت را  بايد دريافت درستي از روضه ما - به انسانيت

روي زمين، در آتش بزرگ جهنم هاي  كند كه اكثريت انسان كليسا اعالم مي دريابيم.
شود، رهبران  مي ها آنزماني كه درخواست سند براي اين آموزه  خواهند سوخت.

  دهند. مي ارجاع 7:13و14بيشتر به متي
شويد. زيرااز در تنگ داخل«

فراخ است آن در و وسيع است آن 
طريقي كه مودي به هالكت است 

شوند  و آناني كه بدان داخل مي
  »بسيارند

زيرا تنگ است آن در و «
دشوار است آن طريقي كه مودي 

 كمبه حيات است و يابندگان آن 
  )2.»(ندهست

گويي  كليساي ترسايي به اين پيش
  بيشتر گفته  كه  كتاب مقدس، » الهي«

ی« دیک  ن  گ  ن   زمان  گ و ر ود، از 
دم  ه  ت)   د ا یار  ه  رم یا (آ دا ی  م   

ی  گ  رم از  ن ا  . واھم ر ت  ند  پ
ه دن ھ ای دور  ت و  س ا ی از  ی  ما ی ا

ارم. پاس ی  دا   »گ، از 
  

  )1920-1992آسيموف ( زاكيآ
ي  درباره"نشمند و نويسنده در كتاب دا

  گفتگوي آزاد "دين داري
جهنم  ، بلكه بهنيست راه نادرست را در زندگي رفته و پي آيند آن، بهشتها  انسان

كه آفرينش جهنم  اين پندار ،پس، چه بسا نتوانيم ، باور كاملي دارند.خواهد رسيد
 كه پيشاپيش -كران با خرد بي -، از سوي خدايي ها انسانبراي سود كوششي 

شود براي  مي كه گمان وحشتناك عذاببه آن دخمه ها  داند اكثريت انسان مي
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اگر گمان كنيم، ترس گسترده از  بپذيريم.را ، خواهند افتاد است،ها  سودمندي انسان
، براي بشريت سودمند خواهد »گناه«زه و ، هم چون كنش گري بازدارنده از بجهنم

بر بهاي رفتن  ريآيا سود بدست آمده از بازدا :روبرو خواهيم شدود، با اين پرسش ب
  يك نه حسابي.پاسخ :  چربد؟ مي به جهنم براي هميشه و ابد

براي قياس، بياييد گمان كنيم، كسي شما را براي شام به بهترين رستوران شهر 
 ، با خرج خودش شامببردوي قول داده، شما را با ليموزين خودش  .فراخوانده است

ولي در عوض، براي دست و  بدهد و باده گساري كنيد و شما را به خانه بازگرداند.
خودش خانه  ١كند براي خرسندي حس آتش افروزي مي دل بازي خودش، پافشاري

شما (الف) دعوت به شام را پذيرفته، و چون يك هاي  گزينه شما را آتش بزند.
نيد؛ يا (ب) براي نگهداري پيامد، خاكستر شدن خانه خود را به چشم خويش ببي

  از ويراني، دعوت را نپذيريد. خودي  خانه
دعوت به  ،هر كسي، براي پرهيز از زياني بزرگ (يعني، خانه خودشان) بي گمان
گزينشي، تنها واقعيت دعوت ي  . اگر، به هر روي، شما به گونهكند مي شام را رد

توانيد بگوييد دعوت  مي به شامي شاهانه را ببينيد، آن گاه نمودن آن نفر از شما
بايد نتيجه بگيريد، دعوت شدن در  مي ولي با ديدن موقعيت كلي، خوبي است.

از دستاورد (يعني، شام  تر بزرگمجموع، چون كه زيان (يعني، خانه خودتان) بسيار 
  باشد. نمي سودمند رايگان) هست،

 يضد اجتماعواگذاري بازداري گناه  را، البته (ب) تان ما،جامعه انساني، در داس
، پيامد شكنجه شدن در جامعه و به همراه آن گزينش بازداري از گناه ضد به (الف)

بدي داشته  بسيارجهنم احساس  عذاببايستي  گزيند. ، برميآتشين جهنم چال اهيس
كه به خوبي  نيتر بزرگاين گونه باشد، چون زمان ابدي عذاب، حتي  باشد، بايد

داشته به همراه تواند  مي )يضد اجتماع(هم چون يك بازدارنده از گناه قول معروف 
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 كند، را خنثي مي باشد، در مقايسه با دوره كوتاهي كه به جامعه انساني خدمت
پس، آفرينش  چربد. مي آنهاي  جهنم بر خوبي به سخن ساده، بدي داشتن كند. مي

  انسانيت است.براي درست و حسابي تواند يك زيان  مي جهنم
گواه ديگري براي اين كه آفرينش جهنم هم چون يك كمك كننده به 

نخست، مردم  نيست، هست.ها  ، به سود انسانيضد اجتماعبازدارندگي از گناه 
شادي آفرين حرام شده از سوي دين، ولي قابل هاي  ترسان از جهنم، بسيار از كنش

. بدبختانه، افراد عذاب شده ديني، از انجام دهند نمي انجامبخشش از سوي جامعه را 
 آور، كه تجاوز به حقوق هيچ كسي هم نيست،ي شادهاي  شبسياري از كن

  ندارد. تحميل چنين مازوخيسم به خويش، هيچ سودمندي ترسند. مي
، مانند »حرام«هاي  يكي از اين كنش »خطر«دوم، حتي زماني كه فردي ديني 

باور دارد كه براي ها  شتر زمانيدهد، ب مي ش از ازدواج را انجامپي جنسيي  رابطه
از نگراني  »يسود«بنابراين وي بدون نياز و بدون هيچ  ابد، در آتش خواهد سوخت.

  كشد. مي و بزه رنج
سوم، خدا، با دانش بي كران خودش، بايد پيشاپيش بداند، جامعه انساني، 

پا گذاشتن حقوق ديگران ر ن يك بازدارنده زيكيفري خويش را، كه به عنواي  سامانه
  است،  برپا خواهد ساخت.

رو جهنم را  دانست، بسياري از مردم به هيچ مي چهارم، خدا، هم چنين، بايد
را از  ها آنباور نخواهند نمود و بنابراين، تهديد به عذاب جاويدان راهي نيست كه 

   گناه بازدارد.
 ، هم چونها انسانآيا خدا جهنم را براي سودرساني به جامعه «پس اين پرسش: 

  .ما بايد پاسخ بدهيم، نه »؟از گناه، با تهديد به عذاب در جهنم، آفريده استاي  بازدارنده
رسد: آيا خدا جهنم را براي سودرساني به  مي در اين گام پرسش ديگري به ذهن

به توبه ها  براي بازداري از گناه و بزه، بلكه براي برانگيختن انسان تنها، نه ها انسان
  ؟ه استكردن و نجات يافتن بدست عيسي مسيح، آفريد
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در پاسخ به اين پرسش، بايد به
يادآوريم كه هدف اساسي و نتيجه 
توبه نمودن، رها شدن از آتش جهنم 

باشد. چون  و رفتن به بهشت مي
توانست در جهنم بسوزد،  كسي نمي

اگر از آغاز آفريده نشده بود و چون 
ها در اين  شود بيشتر انسان گمان مي

به  تا اينكهآتش قرباني خواهند شد 
ودن جهنم توبه كنند، پس ما خاطر ب

بايد نتيجه گيري كنيم كه هدف 
آفرينش جهنم سودرساني به جامعه 

  پس بايد در پاسخ اين انساني نيست.

  
  

ی « طا ن  ای با ودکان  ی   دا ه : ز ه ی وز آ
ی و  ش و  شا ودشان ط  ان    »ند. پدران و ما

  
  
  

) روزنامه 1880- 1956اچ. ال. منكن (
ي برگزيده ها قطعهنگار و منتقد در كتاب 
 منكن

  

  .، نهپرسش، بگوييم
شود، هدف آن بهره رساني به  مي نيست، آياها  اگر آفرينش جهنم به سود انسان

اعتراض  گذار هيپاكه هاي  از كنش ها آن، ها انسان، چون با ترساندن خدا باشد
كوشش نموده جهنم را به سخن ديگر، آيا خدا، هرآينه  د.نخودداري كن ،شود مي

  انسان ترسناك سازد، تا با فشار وي را به پرستش خودش وادار كند؟ براي
 پذيرش اين پندار، هم چون يك تصوير دقيق از سرشت خدا، در ديدگاه من،

كه خدا رساند  مي اين سناريو به طور سربسته -هستيك ادعاي بسيار كفرآميز 
در اوج خشونت جنگ دوم جهاني دارد،  ٢يا هيتلر ١رفتار بسيار بدتري از استالين
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به  اند به آن دست پيدا كنند. خواسته مي اي داشته كه چون استالين يا هيتلر آماج ويژه
همچنين توان شكنجه نمودن يا كشتن و يا رها  ها آنعنوان رهبران ملت خويش، 

استالين و هيتلر نيز راه بربريت و سنگدلي را برگزيدند چون . نمودن مردم را داشتند
  خودپسندانه خودشان بود.هاي  تابع نقشه بر مهرباني چيره بود و ها آنهاي  خواسته

همانند استالين و هيتلر كه ناچار به گزينش كشتن، يا نكشتن، شهروندان خود يا 
ناچار به گزينش بردن، يا نبردن،  كشورشان گرديدند، خدا، اگر باشد، گانيهمسا

خوب به استالين و هيتلر هاي  تاريخ با دليل ميلياردها انسان به جهنم خواهد شد.
حكومت چون  نمود،د نگاه خواه آزار گريدهاي  آور يا ديوانه چون انسان زيان

 ها آنشود سد راه آماج  مي كه فرضهايي  و انسانها  مستبدانه غيرانساني بر ملت
بازداري از رفتارهاي انساني كه به اين برآيند برسيم كه خدا جهنم را اگر ما  باشند.

، هم ها انسانكه بيشتر شده روشن  شيشاپيپچون  -آفريدهخودش دوست ندارد، 
بايد به  مي بنابراين، ناگزير -خواهند كشيد عذاببراي ابد چون يك پيامد، در آنجا 

را ها  انسان چون او نيز به همين دليلبدهيم،  دگر آزار ر وواين خدا نيز لقب شر
  براي رسيدن به آماج خويش عذاب خواهد داد.

نيازي به گفتن نيست كه شماري از كليساروهاي دين دار از اين ويژگي ناهنجار 
مواره ادعا دارند، خدا ه ها آن اند. خودشان، خشمگين شده »خداي دوست داشتني«

سراي ابدي خويش با ي  براي تصميم گيري درباره ،)3(»١اي آزاد اراده«به هر كس 
  داده است. يا منجي، ينپذيرفتن يا پذيرفتن عيس

زمان با ادعاي اينكه خدا دانا م ستدالل خويش را، هاران كليسا به هر روي، رهب
از  كنند. مي باشد، باطل مي چيزي هست: او داراي دانش گذشته، حال و آيندهر به ه

(و بنابراين در  ندانسته »٢گوت راسرا  پيامبر«ها  اين رو، اين واقعيت كه بيشتر انسان
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، گيردبه آفريدن جهنم ببر خدا، پيش از اينكه تصميم  -)آتش ابدي خواهند سوخت
 را پيش از اين كه انسان را بيافريند، پيش از اينكه دادن يك روح ابدي به انسان

سخن پذيرش «ها را مشروط به  برگزيند، پيش از اينكه سرنوشت روح انسان
باشد، و پيش از اينكه تصميم بگيرد شيطاني بيافريند تا انسان را  نموده »١پيامبران

دارها باور كه دين  هم چنانبه ديگر سخن، اگر،  ببرند. دلپيامبران از فريب داده كه 
پس بايد پيشاپيش ديده باشد كه  دانش مطلق داشته باشد، يبه درستدارند، خدا 

كتاب ي  با اين حال، طبق آموزه هست. زيآم بتيمصوي براي انسان  »ي بزرگ نقشه«
  نفر، ميلياردها بنابراينرستگاري مشروط را ارائه نمود،  وي نقشه خودش از ،مقدس

را به آفريده،هاآنكساني كه وي
براي ابد گرفتار عذاب جهنم خواهند 
شد. بنابراين، مسئوليت هر درد و 
رنجي كه به سر انسان بيايد، به او 

  مربوط است.
عيسي «كليساي ترسايي ادعا دارد 

نجات بخش دوست داشتني و  »خداست
  مرد، صليب   سر   بر كه  نيك انديش،  

ت« نا ز ن  د ر  ی    ن و 
زه زه، با ان دا ن یا  ھمان ا ش د ی   ی ده ز پو د

ت. ده ا جام    »ا
  

  )1868- 1948مهاتما گاندي ( -
  در كتاب تباهي باورها

 را از عذاب ابدي الهي نجات بخشد. ولي چه كسي،ها  انسان چون مي خواست
سخ درست همان پا شود بپرسم، تهديد نموده اين عذاب را تحميل خواهد نمود؟ مي

ماني كه بر صليب، باني داوري خويش گرديد، زباشد. پس هرآينه، عيسي قر خدا مي
، مراسم قرباني كردن كه عيسي خودش را قرباني نمود-همچون جانشين يك قرباني 

بنابراين، سراسر نقشه كتاب مقدس براي رستگاري،  مرد. -را ببخشد »گناه«تا بتواند 
 ،. خداي قادر مطلق و خيرخواهت) اسخود بيساختگي (يعني، فراواني  رتكرا
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را حتا اگر باورهاي  »كافرها«تواند به سادگي گذشته را به گذشته واگذار كرده و  مي
و بدون  اگر ارزاني داشتن بخشش جهاني ديني نادرستي را پذيرفته باشند، ببخشد.

و با ؛ توانايي وي مهار شده نبودهپس قادر مطلق  شرط، براي خدا شدني نيست،
ي  تواند همه اگر هم مي شود. مي شرايطي كه برتر از توانايي وي هستند چرخيده

  پذيرد، خيرخواه نيست. نمي را بدون پيش شرط ببخشد ولي »كافرها«
گويد،  مي گيرد و مي تفنگي را به سوي شمااي  بپنداريد، به گونه همساني، غريبه

 داده »گزينشي آزادانه«به شما  چون ،منصفه ئتيهكنيد  مي آيا گمان »پولت يا جانت.«
  را دارد؟ حق تبرئه مرد مسلح، است

گرفت  مي گذاشت تصميم مي مسلح، پس از اينكه تفنگ را روي سر شماد آيا مر
نه، زيرا دست باال تهديدي  شد؟ مي زندگي شما را ببخشد، شايسته ستايش و بهشت

 هميان بردبراي شما به وجود آورده بود، از ناخواسته  وكه خود او، بدون پرسش 
شود، چون شمار  مي ناميده »خدايي مهربان« مقدسهاي  ولي خداي كتاب است.

اندكي مردم را از عذاب جهنم خودش، كه بدون درخواست و پرسش، براي انسان 
  دهد. مي »نجات«فراهم نموده است، 

شود گناه  نمي ريخته شدن خون قرباني،بدون «دهند،  مي ترسايان پاسخ »ولي«
راي ما قرباني بر صليب ب بخشيده شود. و خدا تنها خواسته كه ما جاني كه عيسي

  »نمود، را بپذيريم.
بدون ريختن خون قرباني، «بپرسم، و چه كسي اين قانون را گذاشته كه  توانم يم

خدا قادر مطلق  يراستبه باشد. اگر  مي »خدا« هم زابپاسخ  »شود؟ نمي گناه بخشيده
يا  »شود مي بدون نوشيدن شراب سيب، گناه بخشيده«عالم كند توانست ا مي بود

اگر خدا قادر مطلق بود،  »١شود. مي بدون خالي نمودن باد معده گناه بخشيده«
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، را »كافرها« ي كاري كه بخواهد، هم چنين بخشيدن بدون شرط همهر توانست ه مي
در واقع، اين پندار كه خدا، پيش از فرود آوردن بخشش خودش،  ١به انجام برساند.

ابتدايي، هاي  دستگاه انديشه در فرهنگ ييجانور خوكند، اشاره به  مي طلب قرباني
خداي كتاب مقدس از پندارهاي  كند. مي شد، مي ي كه كتاب مقدس نوشتهزمان

  خون انتقام جو برخاسته است.ي  انسان تشنه
يدر حقم بد«دوستان مناياگر خانواده

 نهيو ك دهيها را بخش آن ي، به زود»كنند
. و با رميگ يها به دل نم از آن يدراز مدت

شما  بندم يخودم شرط م يهست ي همه
هدف  چي. هديكن يكار را م نيهم هم

 - كودكانه  داديدر داد و ب يا خردمندانه
كه  - كودكانه اريبس يها در خشم يحت اي

 يها و انتقام يگر يوحش يپدر 
 ن،ي. افزون بر استين باشد، يم يخود يب

 »يخون قربان ختنير« يهرگز تقاضا
 ايدوستان  »ستهيناشا«جبران رفتار  يبرا

 نيخانواده خودم را نخواهم داشت. چن
 ا،يسران ماف يتنها از سو »ينيخون يتالف«

 يب يمهربان«با  يهست كي ينه از سو
  .شود يخواسته م »كران

ی "از  نا سان  وم ا ی یک  دا  ر  ن، پندا دیدگاه 
ی ن  ت   ن ھم  م.  ر دی ب یار  م آن را  وا

م . . . .  ی ور  ی  سا و ا رون از قل ی را  د م اراده و  وا
ه  ار  ھام  ورد ا ودن اخالق  ف  ای  ش  . دا

تار  ت. ر ا  ھام داد ن ا ی ا ت، و ی یک ا اخال
وزش ، ھمدردی، آ ی  پا و ور  سان، باید   ی،  ا

ی ی  ت نای د یازی    د.  ش با یاز ی و  ما ی ا
ید  پاداش پس از  س  یا ا ی  از  سا ه، ا ت.  آ

ی دارد." د، اخالق    گ با
  

) در دين 1879- 1955آلبرت انيشتين ( -
نوامبر،  9ي نيويورك تايمز ( مجله -و دانش 

1930(  
                                                 
 
در واقع اسالم نيز با پيش کشيدن حق الناس و حق هللا، تنھا توانسته جانور خويی خدا را تا اندازه ايی از گردن خدا  1

بگذارد، در اين حالت مجری و دادگاه ھمان خداست تنھا به عنوان گرفتن حق مردم از مردم، باز نموده و گردن انسان 
  .ساديسم را در واقع به عنوان مامور و معذور فراموش کرده استبيماری روانی جھنم را ابدی ساخته و 
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كه از نگر اخالقي بسيار ناپسند است كه  ميا افتهيدرپست هاي  ما انسان حتا
، بدون توجه به اينكه چه اندازه باورهاي آنان ها آنرهاي ديني را به دليل باوها  انسان

براي نمونه، بر خالف قانون است كه به  عذاب داده شوند. را نادرست ارزيابي كنيم،
از كسي كار يا خانه اجاره ندهيم، چون باورهاي آن خانم يا آقا از نسخه خودمان 

، ها انساناز  »مهرباني بي كرانو عشق «گمان، خدايي با بي  تفاوت دارد. »حقيقت«
ولي بر طبق  هست، تا كمتر مهربان و بخشنده باشد.مهربان و بخشنده بيشتر  بسيار

باشد، چون كه بارها گفته  مي متعصب نيتر بزرگديني، خدا خودش هاي  آموزش
ترسناك اي  ديني، به گونهرا براي باورهاي ناهمسان ها  شده خدا نقشه دارد كه انسان

  و ابدي عذاب نمايد.
را عذاب كند، چون  كافرها ناچار استترسايان مدعي هستند خدا  جام،سران
گيرند كه چگونه خداي قادر  مي و اين پرسش را ناديده منزه است.بسيار خودش 

گيرند كه سرشت متناقض  مي ناديدهباشد و  در انجام كاري »ناچار«تواند  مي متعال
 كند. مي به طور فلسفي پوچخودش را  »خداي منزه«، سراسر استدالل »عذاب الهي«

، پاپ را يك كاتوليك خوب ناميده شود ناميدند بيش از آن كه »مقدس«خدا را 
  .ندا د كه آن را به پايان رساندهندار كنترليك بر تعريفي ر معني دار نيست، ه

كاتوليك و مسير هاي  ، توان ساختن آموزهيا گستردهي  گونهپاپ، به 
به  »كاتوليك خوب«ناميدن پاپ خودش را يك بنابراين، آن را دارد. هاي  آموزش

زيرا اين گزاره داراي مواردي است كه پاپ آن را در  -است  خود بيي طور روشن
را به  اند، آن وي آن را برپا ساخته انينيشيپبر تعريف سنتي آن، آن گونه ا گذشته يا بن

سراسر  »منزه و مقدس«به هر روي، ناميدن خدا خودش را  پايان رسانده است.
كنترل كامل  »منزه و مقدس«شود كه خدا بر تعريف  مي است، چون فرض خود بي

با  .است ١ديگري از خطاي درستنماييي  نمونه »خدا منزه است«ي  گزاره دارد.
                                                 
 
1. tautological error 
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نقشه خدا براي  »دليل تاييد«ون انديشه اين خطاي منطقي را ترسايان بدوجود اين، 
پس خدا و هيتلر، در اين باور ناپسند، كه به طور  نامند. مي عذاب ميلياردها انسان

باشند، عذاب نمود،  »نادرستي«را اگر پيروي دين ها  اخالقي سزاوار است كه انسان
  مشترك هستند.

 آيا آفرينش: «اكنون، بگذاريد دوباره پرسش اصلي در دستور كار را بازگو كنيم
خدا  آيد، در پي سودرساني به نمي خوششانساني كه خدا از آن هاي  جهنم، با بازداري از كنش

  »؟است
  رسد دو پاسخ درست براي اين پرسش هست: مي به نگر

 (الف)هيتلري -اگر ما نتيجه بگيريم، اين خداي استاليني ) بله، اين گونه كه،1(
تهديد ديگران را به و يعني، با ترس - خود را برآورده سازدهاي  خواهد هوس مي

قادر مطلق  (ب) رفتار كند، وار انسانبه جاي اينكه  -بكشاند »كارانه زيپره«زندگي 
است كه او هايي  ك راست عذابي ابدي انسانتوجه ندارد كه آفرينش جهنم ي

ببخش و فراموش «دهد  مي ، (پ)  زماني كه هشداررا آفريده است ها آنخودش 
رياكار است چون او بخشش خودش را مشروط نموده است، (ت) بنابراين،  »كن

  است.درست مانند يك نادان وي هاي  كنش
) نه، اگر نتيجه بگيريم كه خدا به طور عمدي، با ستم كاري و بدون هدف 2(

  كند. نمي عذاب را تحميل
  
  
  
  



 
 

  خدا يجهان ب
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  داسازيج
 جدا سازد؟ »2شدگانهدايت «را از  »1رانده شدگان«آيا خدا جهنم را آفريده تا 

تواند از پل  نمي »گناه كاري«دارها اين هست كه هيچ  از باورهاي اساسي دينيكي 
ها و)  باور دارند كساني كه (پيامبرها و امام ها آن، نيا برافزون  بگذرد. 3صراط

 هستند. »گناه كار«ر خدا كنند، از نگتكذيب عيسي را به عنوان نجات بخش  
 نمايند، تكذيبكه عيسي را هايي  كنند كه انسان مي برآيند »خردمندانهيعني «ترسايان 

گويد خدا  مي كليسا راه پيدا كرده و بايد به جهنم بروند. توانند به بهشت نمي
» ٤ملكوتي«ه جهنم بروند، ولي چون او بسيار ب »هاكافر«خواهد حكم كند كه  نمي

  را بيرون از بهشت برين خودش نگه دارد. كافرهاكه  »ناچار است«است، 
ر جايي كه گناه ، دها آسماناگر گمان كنيم كه خدا هست و بهشت وي در 

و جهنمي ر غي ي گونهدو به شود پذيرفت كه  مي تواند وارد شود، هست، بنابراين نمي
  جدا سازد. »افتگانينجات «را از » كافرها« توان مي ،منطقي
به را، مانند پيش از  »روح گناه كار«تواند  مي »گناه كار«) خدا، پس از مرگ 1(

  آمدنش، نيست كند. ايدن
را به جايي دور از بهشت  »كافر«تواند  مي »گناه كار«) خدا، پس از مرگ 2(

  گيرد. نمي ب بي خود انجامكه عذا ببرد، ولي جايي
كه  »هايي روح«باشد از ورود  »ناچار«، هرچند، يك خدا قادر متعال حتي

 هر يك از راه كارهاي باال بهشت جلوگيري كند،، به خواندند »گو دروغپيامبران را «
براي  يسميساديانه يا وحشهاي  هيچ نياز به عذاب برسد.ها  ، به همان هدفتواند مي

  نيست. »افتگانينجات «از  »سرگردانهاي  روح«جدا كردن 
                                                 
 
1. "lost souls" 
2. "saved" 
3. Heaven's pearly gates 
4. holiness 
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٢٢٥

ي  از دوستان درباره براي مقايسه، گمان كنيد، شما در خانه هستيد و با شماري
رسد،  ميا فركه به زودي خودتان  پسر پنج سالهاي كه براي جشن تولد  هديه

آيد. چون بي گمان  مي . در ميان گفتگو، پسر شما به اتاقكنيد مي ايد، گفتگو خريده
 تر بزرگ، از دختر خودتان، كه خواهيد پسر از گفتگوي شما باخبر شود نمي شما

. چه بسا، كه با برادر خودش در جاي ديگري بازي كندكنيد  مي هست درخواست
كنند يا به خانه  ي تلويزيون تماشا پسر شما به اتاق ديگر خانه رفته تا برنامهو دختر 

هست اگر واكنش بسيار افراطي واقع، ر د همسايه براي ديدن دوست خودشان بروند.
وي را به  برادر خودش را از گفتگو دور كند كوشش كند براي اينكهدختر شما 

. كه در حال سوختن است، پرت كند و وي را در بشكه پسماندها پشت خانه برده
از اين داستان ترسناك بهتر  - از نگر منطقي و اخالقي-كليسا  »جداسازي« استدالل
  نيست.

نجات «از  »سرگردانروح « آيا خدا جهنم را براي جدا كردن « پرسش:در برابر بنابراين، 
نيز  تر يانسانهاي  بايد پاسخ دهيم نه، چون اين هدف از راه »؟آفريده است »افتگاني

  آيد. مي بدست
  

  بازپروري
كساني كه در طول زندگي خودشان از دستورهاي كتاب  يبازپرورآيا خدا براي 

ا آفريده است؟ ولي اين انديشه كه هدف جهنم اند، جهنم ر پيروي نكرده مقدس
گويد كه عذاب  مي شود، چون كليسا مي است، بي درنگ رد »كافرها«بازپروري 

براي خنده گمان كنيم،  شود. حتي اگر نمي هيچ كس رها كند. مي براي ابد ادامه پيدا
، باز هم عذاب جهنم هيچ هدف سازد مي دگرگون »1مراجع«را به  »كافرها«جهنم 
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گردند كه  نمي گاه به جامعه برچ ده شده هيرسودمندي ندارد، چون كافرهاي بازپرو
نه هيچ هستي  - آشكارا، نه جامعه خودش  بدست آيد. ها آنسودي از درست شدن 

سودي بدست ها  از سوختن شديد و ابدي انسان - قابل تصوري طبيعي يا فراطبيعي
  خواهند آورد.

  

  كوتاه سخن
نمودن تنها زماني كه سودي واقعي يا بالقوه براي كسي يا گفتيم كه، كيفر 

در غير اين صورت، كيفر دادن، به  گروهي داشته باشد، دليلي براي اجرا شدن دارد.
تحميل  ،وي يسميساد هدفكه تنها كسي از سوي انتقامي وحشيانه و بي خود، 

اگر  ي، انگيزهي  ، ما دربارهنيا برافزون  شود. مي ، دگرگوناستها  رنج به انسان
  پيدا نشد. يچيزي باشد، خدا براي آفرينش جهنم انديشيديم. هيچ دليل

هرگز ادعا نكرده  يبه هر روي، صادقانه بگوييم، بايد تاكيد كنيم، كليساي ترساي
ترسايي گاه ها  گرچه الهيات دان ، است.»ها روح«كه آفرينش جهنم براي بازپروري 

را بخشي از انگيزه خدا براي آفريدن  »ها جداسازي روح«و  »بازداري از گناه« به گاه
(معيوب) به تنهايي و يا هم هاي  آورند، ولي هرگز اين استدالل مي جهنم به شمار

  چون دليل اصلي بودن جهنم، دانسته نشده است.
از ديدگاه تاريخي،  آورد، چيست؟ مي سا براي عذاب جهنمپس، دليلي كه كلي

اند  وليك خواه پروتستان، به طور پيوسته ادعا كردهكليساي ترسايي، خواه كات
در گناه بوده و پيامبران پيوسته  ها آنچون «در جهنم عذاب خواهند كشيد، ها  انسان

  »به عنوان نجات بخش تكذيب كردند. را
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يد؟ همان گونه كه كن ميتوجه  »٢تكذيب كردند«و  »١هپيوسته بود«هاي  ا به واژهآي
، اين عذاب دريافتيد، به گذشته اشاره دارند. به سخن ديگر ها واژهاين از به روشني 

دار گرديده، حتي بر طبق سخنان كليسا، به طور انحصاري به  آتشين جهت
 .سودمند در آينده ندارد ها ريتأثمتجاوزهاي گذشته اشاره نموده و هيچ گرايشي به 

سودمندي در آينده خودش يك پايان بوده و بدون هيچ هدف بنابراين عذاب جهنم 
  اجرا شده است.

را در  »گناه كارها«گويند، خدا  مي ، زماني كه مدافعان ترساييتر سادهبه سخن 
 كند، مي عذاب »برده و عيسي را تكذيب نمودند به سردر گناه  ها آنچون « جهنم
دليل خوبي براي بودن جهنم بدست  ها آناستدالل  آورند. نمي هيچ دليلي ها آن

  هيچ دليل يا هدفي را آورند. مدافعان مسيحيت نمي دليل بدي هم براي آن دهد. نمي
ها را عذابچرا خدا انساننكهيا يبرا
 ريناپذ زيگر ندي. برآآورند ينم كند يم
عذاب « يعذاب جهنم به سادگ »ليدل«

خود  يب نهيپر ك يهم چون هدف-  »دادن
خدا ناخواسته  نكهيا ياست. ادعا -
ها است، انكار  به عذاب انسان »ناچار«

كران  يب يها ييو توانا زاليقدرت ال
 خواهد ميخدا  نكهيا يعا. ادباشد يخدا م
 يها را عذاب كند، رد مهربان انسان

  خداست.

ون  گام ی،  اط روی  سان، باور   د ن  " ی آغاز
ی ن  ود،  از ا رگ  ی  د سان  ر ا ون  پ د  وا

ی و  و ن  نا ی  وا ای دادن  ود،   ه  ی دا یازی اسا
زه ای دادن ان ی، یا   ما ی  دی  اخالق ا جام کار ی ا

دی."   ت و دوری از 
  

  )1806-1873جان استورات ميل ( -
فيلسوف، اقتصاد دان، منطق دان و دانشمند 

  در كتاب سودمندي دين -سياست انگليسي 
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  هست. ناسازگار ها آموزه ميان يجنگ حال،بهر  

آن ها  كنند، كه ما انسان مي الل پوشالي، رهبران ديني ادعابه عنوان آخرين استد
گويد  قلب خود مير تنها احمق د«اندازه خرد نداريم كه نقشه اصلي خدا را دريابيم. 

 گفتار عالي و بدون لغزش خداست و گرچه ما كتاب مقدس »'خدا نيست.'
دانيم خدا هميشه ثابت و با  مي رازهاي خدا را دريابيم، وليي  توانيم همه نمي

كه چرا از سوي  ابديدر ندرست همان گونه كه كودكي شايد  كند. مي دادگري رفتار
 دركشود، چه بسا ما نيز هدف آخرين خدا را  مي داشتني تنبيه پدر و مادري دوست

جهنم را آفريده پس بدون  ١شيطان رجيمو ها  اگر خدا براي عذاب انسان .كنيم نمي
  بي براي انجام آن دارد.شك، دليل خو
را كه بايد اي  نتيجه اين هست كه كوركورانه »منطق«روشني در اين ي  مغالطه
) 1( آغاز كنيدها  با اين پيش فرضاگر شما استدالل خويش را  پذيرد. مي ثابت كند،

مسيحيان (نه خداي اسالمي يا يوناني) ) او خداي كتاب مقدس 2ه خدايي هست، (ك
) او قادر مطلق و خرد بي كران است، 4) او هميشه رفتار عادالنه دارد، (3هست، (

وي هاي  كنشي  همه )6جهنم را آفريده، و (و ، بهشت ها انسانن، زمين، ) جها5(
 »استنباط منطقي«شك برآيند شما، نتيجه گيري  بدون داراي هدف است، پس

 ايد، پذيرفتها ن ركه هم اكنون بدون نقد با ايماني كور آ هايي، همين مقدمهوار  طوطي
انگيز  بودن بتمن، با استناد به گواهي پسر شگفت »اثبات«با  »يمنطق«چنين  باشد. مي

آن خودشان  »پشتيبان«هاي  گيري هر كسي كه مقدمه نتيجه رابين، يكسان است.
  باشد، ارزش ندارد.هاي خيالي  آميز يا انديشه باورهاي تعصب
، كليسا به طور كلي از پرسش حياتي درخور بودن عذاب، چشم سرانجام

به ويژه قانون اساسي اياالت  اندازه بزه است؟هم پوشي كرده است: آيا عذاب 
                                                 
 
1. fallen angels 
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انجام شده از  گناههر اندازه كه حتا متحده، كيفر دادن غيرعادي با بي رحمي را، 
باشد، سزاوار ندانسته است. اين بدين معني است و بد شگفت انگيز  كار گناهسوي 

در زماني كه در بند هستند ا ر سريالي يا بچه بازها يها قاتلحتي  توان ينمكه 
حال درباره خدا، به  بهر استفاده قرار داد.و شده يا به طور فيزيكي مورد سشكنجه 

اي از شكنجه و عذاب براي خاموش كردن حرص وي از  هيچ اندازه رسد يمنگر 
سال، يك ر نه هزا -با بي رحمي كامل براي هميشه  »كافرها« انتقام بسنده نيست.

  .سوزند يم - ميليون سال يا يك ميليارد سال، بلكه براي ابد
. بگذاريد بپنداريم، در طول زندگي يك شخص ويژه ديشينديبدرباره اين 

 ها آنيك از ر كه براي ه ،هزار گناه انجام داده استد صفت، در سرجمع ص شيطان
براي هر گناهي  »كافر«اگر يك  .دهد يمخدا به طور جدا در جهنم شكنجه و عذاب 

داوري ساديستك  - عذاب پيوسته شود و كه انجام داده محكوم به يك سال شكنجه 
ولي بر  سال نيز طول بكشد. 100،000كيفر وي بايد  ي دورهپس  -غيرقابل تصور

كشيد،  هزار سال طول خواهدد ترسايي عذاب و شكنجه بيش از ص يها آموزهطبق 
اگر خدا براي هر  بيش از يك سال ادامه داشته باشد. ديبا يمپس كيفر هر گناه 

 ديبا يمسال عذاب كند، عذاب وي  100انجام داده وي را  »گناه كار«گناهي كه يك 
 100يعني  ده ميليون سال طول بكشد، ولي جهنم بيش از اين ادامه خواهد داشت.

حتي يك ميليون سال عذاب براي  سال شكنجه و عذاب براي هر گناه كافي نيست.
  عذاب ابدي، چندان زماني نخواهد بود.هر گناه در برابر 

 فوتبال راپس اگر شما در روز يكشنبه به جاي رفتن به كليسا تماشاي 
اگر، زماني  برگزينيد، براي همين يكي بيش از يك ميليون سال عذاب خواهيد شد.

ش از يك ، آن گاه بي»١اه«، ناله كنيد ديانداز يمكه چمداني سنگين را روي پا خود 
كه لباس شنا به دختري عذاب خواهيد شد. اگر  »گناه«ميليون سال براي اين تك 

                                                 
 
1. "shit" 
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خدايي ر كنش غيويد، بيش يك ميليون سال براي اين از اندازه خيره ش بيشپوشيده 
اگر شما تربيت شده پدر و مادري مسلمان باشيد و به جاي دين  عذاب خواهيد شد.

 خداشناسي نادرست بيش از يك ميليون سالبگرويد، براي اين  ها آنبه دين  ترسايي
  عذاب خواهد كشيد.

دولتي اياالت متحده برتري  يها مقامبدون شك بر  اگرچه خدا، اگر باشد،
اي، عذاب جهنم غيرعادي و  ، با هر تحليل خردمندانهشد يمآن  ينداشته و جانش

و ديگر نويسندگان  ٢، مديسن١حال، جفرسونر به غيرانساني به شمار خواهد آمد.
بسيار كتاب مقدس مسيحي  »ر مهربان آسمانيپد«نسبت به  ،قانون اساسي خودمان

آيا شما، پدر و مادر مهربان، كودكان خود  اند. مهرباني نشان دادهزي و ر دلسوتبيش
  د؟سوزانرا، براي رفتار نادرست، شكنجه داده و به چوب بسته و خواهيد 

نيستند.  »پسران خدا«، »نجات نيافته« يها انسانشايد مسيحيان ادعا كنند كه 
پس ولي آيا سزاوار است كودكاني كه با شما پيوند خويشاوندي ندارند را آزار 

  نه است.من اميدوارم و به شما اعتماد دارم كه پاسخ شما  دهيد؟
  ؟ميريگ يماي  خوب، پس چه نتيجه

  

  جهنم هست
را به جاي  ها انسانكه  دهد يماين نتيجه بدين معني است كه خدا ترجيح 
. اين نتيجه گيري به خدا اتهام اينكه بدون شرط ببخشد، شكنجه و عذاب نمايد

 كه جهنم را بدون هيچ دليلي، تنها براي شكنجه و عذاب دادن آفريده است. زند يم
است كه كتاب مقدس  تر درستگفته،  ٣از اين روي، همان گونه كه توماس پاين

                                                 
 
1. Jefferson 
2. Madison 

3. Thomas Paine 
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اگر با پندار اينكه خدا هست پيش برويم،  ناميده شود. سخنان شيطان نه سخنان خدا
ادعاي كفرآميز كه او جهنم را آفريده، توهين به اين من با استواري باور دارم كه 

  .ديآ يمخدا به شمار 
  

  جهنم نيست
 تحميل شكنجه و عذاب بي هدف وتصميم به اين نتيجه گيري يعني اينكه خدا 

اين نتيجه گيري اتهام ساختن جهنم را  كه آفريده را ندارد. ييها روحبه  يآزار گريد
همان گونه كه در برآورد من احتمال بيشتري دارد.  .زند يمنه به خدا، بلكه به انسان 

، يتوز نهيكرچه ه، پستي رچهه« اشاره نموده، افسانه جهنم اينگرسلروبرت كه 
 كه قلب انسان رسوايي رچهه، رچه دشمنيه، گريستم رچههخودخواهي،  رچهه
شده خدا در واقع در پندار خود انسان آفريده  .دهد يمرا نشان  »جا بگيرد تواند يم

  است.
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 »خطر«بنيادگرايان ترسايي و 
  يشهوت انگيز اينترنتتصويرهاي 

  
  
  

يك نگراني بودن انسان را و از نگر من اخالق  جاودانباور كنم  توانم ينم«
  »فرا انساني در پشت آن است. مرجعيانساني بدون بودن انحصاري 

  زندگي نامه او آلبرت انيشتين : روي انسانيدر ، )1879-1955( آلبرت انيشتين  -
  

سست عنصر،  يها انسانو عصايي براي  دروغسازمان يافته يك  يها نيد«
، بيرون برويد نديگو يمبه مردم  ها آن .دارندنيرومندي در بسيار بودن نياز به  كساني كه

  »كار ديگران فضولي كنيد.و در 
پلي بوي  (نوامبر  ي مجلهدر  سوتا نهيم ين، كشتي گير و فرماندار پيش جسي ونترا

1999(  
  

  
  

به چنداني نداشته باشم، ولي به هيچ رو  ي بهرهشايد ساده باشم يا از فرهنگ 
، و دانم ينم ارهباين طور كلي چيزي در . به بستگي ندارم دل فرانسوي ي بالهتاريخ 

دلبستگي من هيچ  10،000فهرستي از  هم چيزي بدانم.آن  بارهدر  خواهم ينم
در واقع من دوست دارم دراز بكشم و چرتي  ارجاعي به تاريخ باله فرانسوي ندارد.

من به پژوهش گران و  تاريخ باله فرانسوي بخوانم. بارهكوتاه بزنم تا اينكه در 
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. كنم يمقدر داني ها  از آن، ارج گذاشته و دانند يمهنرمنداني كه آن جستار را دلكش 
  ندارم.به آن هيچ دلبستگي ولي براي خودم، بي خيال باشيد. 

آنچه من به آن دلبستگي دارم، در ميان چيزهاي ديگر، رايانه هست. نخستين 
، زماني كه براي نخستين بار براي 1980آغازين دهه  يها سالرايانه خودم را در 

خريداري  ١نخستين رايانه من، كه از رديو شك خانگي معرفي شدند، خريدم. كاربرد
كيلو  4منظور من -مگابايت  4توجه كنيد نه  - كيلوبايت حافظه داشت  4شد، 

 CPUشگفت زده شده و از پرشتابي  RAMمن از بزرگي  ) بايت است.4096(
ستين رايانه من، . نخمگاهرتز كمتر بود، هراسناك شده بودم 1دستگاه، كه كمي از 

هم زمان چهار رنگ ناهمسان را  توانست يمدر باالترين حالت گرافيكي خودش، 
  هد!دنمايش 

بود.  برجستهدر آن زمان، اينترنت تنها در انحصار چند دانشگاه و مركز پژوهشي 
چيزي نشنيده  اكسپلورراينترنت  ندوزيويا  ٢هرگز كسي از نت اسكيپ، بيل گيتس

اينترنت تنها يك  .،تا باليده شودخواست يمزمان يك دهه  ٣تور گسترده جهاني بود.
د تا كربسيار وارد  دشواريمتني بود، كه نياز بود تا كدهاي آدرس پيچيده با  طيمح

، كرد يمكار  ٤باود 150در  ها زماننخستين مودم من، بيشتر  سيستم راهبري گردد.
كه  -از آن روزها  .افتي يمباود دست  300ولي گاه به گاه به شتاب درخشان 

 يباورنكردناينترنت، به طور  رايانه و - رسند ينمچندان زمان طوالني به نگر 
گرفتن يك كم ر ، به طور آشكاري نيرومند و (شايد) براي به كااند شدهدگرگون 

  .اند شده تر آسان

                                                 
 
1. Radio Shack 

2. Bill Gates 
3. World Wide Web 
4. Baud شتاب انتقال داده ھا در ثانيه 
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هزار  ها دههزاران بار به اينترنت وارد شدم و به  1990و  1980 ي دههطول در 
، گشت و گذار در شبكه يها سالاين  ي همهدر  سايت در سراسر جهان متصل شدم.

به سايتي كه منبعي از تاريخ باله فرانسوي باشد،  - حتي يك بار -به هر روي،  هرگز 
 من اطمينان دارم كه بسياري از اين چنين منابع روي اينترنت هست. متصل نشدم.

آزار ندادم، زيرا به هيچ روي به اين  ها آنولي هيچ گاه خودم را براي جستجو 
كجا را بايد بگردم،  دانستم يمموضوع دلبستگي نداشتم. حتي اگر به طور دقيق هم 

  اين كار را نكردم.
***  

بدون  ، من حتي يك سخن و نگر منفي درباره اينترنت نشنيدم.1980 ي دههدر 
شك، كاربران اينترنت خودشان هميشه از شتاب پايين و سخت بودن راهبري به 

كه اينترنت  پنداشت ينمولي هرگز، هيچ كس  گوناگون گاليه داشتند. يها تيسا
، 1990دهه  يها سالحال، با آغاز ر به چيز بدي يا يك نيروي شيطاني باشد.

 نشان دادن بهآغاز  - حساس ا ي ندهيجورساناهاي خبري  و -بنيادگراهاي مسيحي 
 يها داستانبراي چند سالي ما  .نمودندچون خطري براي انسانيت  اينترنت هم

براي دزديدن  ها ستيتروراز سوي  نترنتياگرفتن بسيار ر به كا ي دربارهترسناكي 
براي نابود  تداركدر ، اينترنت ديرس يمبه نگر  شنيديم. ساخت بمب اتمي، يها نقشه

 يها كتاباهميت ندهيد، چون همان نقشه ساخت بمب اتمي در  است.زمين كردن 
توطئه  يها داستاناين  ديرس يمچون اينترنت يك پيك است، به نگر  دانشگاه هست.

 و پيامدي با احتمال بسيار بيشتري براي از ميان رفتن زمين تر بدشگونآميز بسيار 
، كساني كه از آنچه چيزي درباره آن اينترنت از سوي شهروندان متوسط دارند.

  .شد يمكمتر درك  ، ترس داشتند،دانستند ينم
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 ها ونيليم ،، چنين بودزد يماينترنت دور  ي درباره، كه ترسناكي يها داستان سپس
در كمين نشسته، آماده يورش  ها انهيرا يها انهيپا، پشت ١آدم كش، آدم ربا و بچه باز

اين گونه گمان  هستند. ،رود يم ٢به هر يك از اعضاي خانواده شما كه روي خط
اي بودند كه به سادگي  رايانه يها نابغه، كه اين غارتگران خشن، همگي شد يم

 يها دادهگيري ر با به كا .كردند يمنشاني خانه شما را با ديدن نشاني ايميل شما پيدا 
شما رخنه كرده و در هنگام  ي خانه، به توانستند يم ياينترنت پنهان شدگانپنهان، اين 

، هيچ اينترنتي ناپيدايانبرعكس اين صداي ترسان از  خواب گلوي شما را ببرند.
كه نام كامل و نشاني ، شود يمبه آنچه در كتاب راهنماي تلفن شهر چاپ  اعتراضي

  )1( نداشتند.خانه كمابيش از هر كسي كه در شهر بود، 
اينترنت و جنايت كاران اينترنتي، با با رس از بمب اتمي پخش شده ولي ت

شايد  -سنگين تهديد يك پله عقب رفته: آن احتمال ترسناك اين است كه كسي 
يدن تصوير لخت يك زن به چه بسا اينترنت را براي د -مرد  »كم سال«يك نوجوان 

  كار گيرد!
شد مايه آن و ، كمپين هاي بسياري راه افتاده  ،با همكاري ترسايان محافظه كار

را تصويب  (CDA) ٣كنگره اياالت متحده قانون ارتباطات شايسته 1995كه در 
تصويرهاي  »تهديد« را از »ها خردسال«قانون ارتباطات شايسته حفاظت  نمايد.

رم افزارها و ن افزون بر اين، پخش كنندگان .كرد يمرنتي پيگيري تنشهوت انگيز اي
كه  يياتارنماه كننده سدآغاز به ارائه نرم افزارهاي  فراهم كنندگان خدمات اينترنتي

نرم افزارهايي همانند نت  هستند، نمودند. »براي خردسال زيان آور« شد يمپنداشته 

                                                 
 
1. pedophiles 
2. online 
3. Communications Decency Act 
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ه نسخه ب صدها هزار ١و سورف واچ لتريفناني، سايبرپاترول، سايبرسيتر، اينترنت 
كودكان خويش بودند نه از سوي ابدون نظارت راي كاربردپدر و مادراني كه نگران 

  سيستم بازبيني سن، آغاز به بازرسي بايك ،با گرايش جنسيتارنما هزاران  فروختند.
بودن، كردهسالبزرگآغاز به بازرسي

ند. ندهاجازه  ورود به خردساالن، تا 
، كسي كه هيچ ٢دونا ريس هوكس

ي از خوابيدن با هيچ مرد زن ا شهياند
كاخ سفيد مقدر شد تا به «داري نداشت 

  ، ٣سخنگوي مدارا بس استو  »رفته،

واری « ن د ی  ل اص ی د وران د   اگشیپمان و مأ
گ وه و  ش با دی  وده    ی  سا د ی ا   .»ا

  

  ) نويسنده1809- 1849ادگار آلن پو (-

پاسدار كودكان ما از «ترسايي كه كوشش داشتند  رهيافتگانشود، كه يك گروه از 
  ، بود.»خطر ديدن تصاوير شهوت انگيز اينترنتي باشند

  
***  

و  ؟دارد بديآيا به راستي دسترسي كودكان به تصاوير شهوت انگيز اينترنت 
، نبايد با توانايي بكوشيم از ديدن تصاوير سال بزرگدارد، ما هم چون يك  بدياگر 

جلوگيري  ريرپذيتأثاست از سوي كودكان  ها سال بزرگشوت انگيز كه تنها براي 
  كنيم؟

) ما نبايد 2يست؛ و (ن يا مسئله) نه 1چنين هست: ( ها پرسشپاسخ به اين 
زماني كه من از اينكه نبايد  از اينترنت بنماييم. »٤جداسازي كودكان«كوششي براي 
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را علم  ١نخست متممكه  كوشم ينم، كنم يمنمود دفاع  جداكودكان را از اينترنت 
. هرچند من با دل قانون اساسي به سانسور دولتي وارد كنم از يا رد بنياديكرده 

قانون ارتباطات شايسته  درباره كهبستگي بسيار اظهار دادگاه عالي اياالت متحده را 
(CDA)  به طور كامل  يا نهيزم، ولي در ميستا يمگفته، برخالف قانون اساسي است

ارم كه سانسور اينترنت براي پاسداري از كودكان خودمان متفاوت، چون من باور د
  .توليدي استر به طور كامل غيو خيالي، هم غيرضروري  »آسيب«از 

***  
درباره كودكان و تصاوير شهوت انگيز  -ديدگاه ثابتو  - واقعيت قاطع، درست 

 به سخن ديگر، كشش كودكان به سوي ندارند. ٢تمايل جنسي ها آناين است كه 
فرانسوي  ي بالهبه تاريخ محتوي جنسي به اندازه دل بستگي من با  يها تيساوب 

هر گونه كوشش پر سر و صداي همگاني براي  به همين دليل، : هيچ.باشد يم
ه به احتمال ب پاسداري كودكان از ديدن تصويرهاي شهوت انگيزي اينترنتي

و به طور كلي به بوده يك اصطالح گنگ  »ايتروژنيك« انجامد. مي ٣ايتروژنيك
، انساني را دچار كه با درمان دكتر و داروهاي داده شده از سوي وي ييها يماريب
  .شود يمگفته  ،كند يم

كشيده  سال بزرگ يها تيسابراي آن اندازه كوچكي كه كودكان به سوي وب 
از كه كنجكاوي  - نبوده بلكه كنجكاوي است كشش شهوتشوند، اين  مي

درست عمومي درباره شهوت  يها ندزكنايه  و نگفتگوهاي بي پايان خودما
 ييها تيسادر كودكان كشش به سوي وب  ٤اخالقي جهادگر ساالن بزرگ .شود يم
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3. iatrogenic 
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ن خبرگان روا .ندينما يم، را بيدار كنند ينمديدن  ها آنكودكان از  ،كه به طور طبيعي
اند  پيش نشان داده يها دهه - ٢و هم زيگموند فرويد ١هم ژان پياژه - شناسي كودك 

، كه در آن هيچ گرايش جنسي ندارند، كه كودكان يك دوره طوالني نهفتگي جنسي
پايان  ميانه نوجواني به آغاز تا بلوغ در جنسي با يورش وره نهفتگيد نيا دارند.
  رسد. مي

انگيزش يا پندارهاي خوشي جنسي ندارند،  ها بچه، درك كهاين پذيرش يا 
مردان ميان  مرد، غيرممكن است. سال بزرگ، به ويژه ساالن بزرگكمابيش از نگر 

گرايش دارند  سال كمابيش به پندارهاي جنسي وسواس دارند. همين طور
چهارچوب رواني و رفتاري خويش را به ديگران، هم چنين كودكان، فرافكني 

به معناي واقعي دشوار است تا باور كنند كه كودكان به  ساالن بزرگبراي  نمايند.
به طور  گذارند. ارهاي شهواني ميزماني را بدون درگيري در پند چطور واقعي هي
رخ  نهفتگي كودكي ي دورهشهواني به طور طبيعي در  يپندارهادقيق، چون 

جنسي  سوءاستفاده از ساالن بزرگ يها گزارش -نه همه، بلكه بيشتر -، بيشتردهد ينم
اين پندارهاي خيالي از سوي يك  يها پاسخهمه مگر اينكه  كودكان درست است.

 يها خواستهشناس يا پژوهش گر اجتماعي ناپخته فراهم شود، تصورهاي و ن روا
گرايش براي  كه بلوغ آغاز شود. جنسي  به طور كامل در كودكان نيست تا هنگامي

به طور كامل در دوره پيش از  ، همچنينيا انهيراي  تحريك كنندهدانلود تصويرهاي 
بگذاريد به طور ثابت در انديشه خويش نگه داريم كه  بلوغ كودكان غايب است.

به طور فعال از سوي كاربر رايانه  ديبا يم ها آن هيما درونبدون توجه به  تارنماها
 شود يمنمايشگر شما پديدار تنها چيزهايي كه ناخواسته بر روي  برگزيده شود.

  است.خطا  يها اميپتبليغات و 
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گيري اينترنت از سوي من، ر دو دهه به كا پيش از اين اشاره نمودم، در طول
حتي با اين كه باله فرانسوي ارجاع دهد،  ه به تاريخك هرگز به حتي يك سايت

هيچ قانون تصويبي كنگره جلو ديدن  .نرفتمهست،  يها تيسابدون شك چنين 
 سال بزرگيا بررسي  »بازدارنده«هيچ نرم افزار  چنين مطالبي را از من نگرفته بود.

و هيچ گروه سياسي يا ديني كوشش نكرد مرا از وارد  شت.بودن بر من نظارت ندا
به مراتب بهترين من  ينكمبود دل بستگي سرشت بازدارد. ها تيساشدن به اين 

  از ديدن باله بود. »پاسدار«
حال، فرض كنيد كنگره قانوني به نام قانون شايستگي باله فرانسوي، ر به

بپنداريد كه  .شود يمبيدار كنجكاوي من ناگهان  گمان كنم تصويب نمايد.
من نرم افزاري و فراهم كنندگان خدمات اينترنتي با شتاب كار نموده تا  يها شركت

ايست درباره و گمان كنيد كه مفسران و فعاالن ديني بدون  .ابميدر نرازهاي باله را 
گمان كنم،  .خوانندبباله فرانسوي، روضه  يها تيسادسترسي من به وب  »خطرهاي«

بيدار دراز كشيده و شگفت زده باشم كه اين همه هياهو براي  ها شبچه بسا 
براي چه سايتي  ديكن يم، گمان شوم يمنت بار ديگر كه من وارد اينتر چيست.

از دست يابي  يا شدهگمان  »دشواري«باز هم گفته شود، هر  جستجو خواهم نمود؟
هوت انگيز اينترنتي سراسر ايتروژنيك، به علت پاسداران كودكان به تصويرهاي ش

  .باشد يمدرمانگر اخالق، 
اخالقي مايه » درمان«بي شمار كه  يها نمونه درباره ميتوان يمما به سادگي 

دوران آن را  ي همهتلويزيوني كه  در  يها برنامهيكي از  .ميشينديب اند شده »بيماري«
آن پر  بخشكه بدون شك هر بود،  1987در  ١و كودكان متاهلدوست داشتم، برنامه 

همسر  براي اگر چهشهواني شرم آور،  يها خواهشجنسي و  يها هيكنابود از 
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به پخش برنامه  1987تلويزيون فاكس نخست در  زماني كه  نبود. نمايش شخصيت
و  . هيچ كس آن را تماشا نكرد،را پايين آورد، رتبه خودش پرداخت متاهل و كودكان
  گذاشتن برنامه را گذاشت.ر فاكس طرح كنا

، آغاز به نشان دادن خشم ام فراموش كردهسپس خانمي، افسوس، كه نام وي را 
 بسياري نوشت. يها نامهوي  نمود.در پيشگاه مردم نمايش جنسي، اين خود درباره 

وي  تبليغات خودشان بازدارد. ي ادامهنمايش را از  يها بانيپشتكوشش نمود تا 
متاهل مخالف را سازماندهي نمود. پيامد آغاز جلب توجه همگان به برنامه  يها دسته

اگر من تنها نام اين  براي ده فصل ادامه پيدا نمود. و نمايش برنامه بود. و كودكان
، بي گمان يك كارت سپاسگزاري براي همكاري ضروري دانستم يمخانم مقدس را 

  .فرستادم يمدر پخش برنامه دوست داشتني خودم،  ،وي
نمونه ديگر: من به طور دلخواه در شهرك كوچكي در قلب آپاالش زندگي 

اعالم نمود براي راهپيمايي در پارك محلي برنامه  ١كالن كوكلوس 1997در  .كنم يم
يا شهرك، پنج، شش نژادپرست  دور از هر ناحيه جمعيتي اين راهپيمايي ريزي دارد.

در شهر  .ديكش يمسفيد رنگ خود، را به سوي خود  يها لباسكم سواد، پيچيده در 
، شانبا پيام نفرت انگيزها را  آننداشت،  ها وانهيداي به اين  توجه نيتر كوچككسي 

  بودند. كردهرها به حال خويش 
به هر روي، سياستمداران محلي آهنگ بي بار نمودن اين اجتماع برپا شده از 

اين  يخوان هممحلي كوشش نمودن  يها مقامنخست،  داشتند.را ها  كالن كوكلوس
گردهمايي را با قانون اساسي به چالش بكشند. زماني كه در اين كار شكست 

در سراسر همان  مخالفت آميزي ي گستردهر پي سازماندهي راهپيمايي خوردند، د
هر روز  ها ماهپيامد آن چنين بود، براي  بودند.ها  كالن كوكلوسپارك اجتماع 

به شرح جزئيات كشمكش بر سر اجتماع برنامه  ،نخست صفحهعنوان در  ها روزنامه
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،  كالن كوكلوسشمار اعضاي  پرداختند. و، بدبختانه،ها  كالن كوكلوس ي شدهريزي 
داده شده از و تلويزيون  ها روزنامهپوشش رايگان پاداش  رشد نمود. پيشبيش از 

اين جا  بخرد. ها آنبراي را  توانست ينمدالر  ها ونيليم ،راسياستمداران محلي سوي 
 ها آن ديخواه ينمنكته اين است كه شما نبايد توجه مردم را به سوي جستاري كه 

  بكشيد.ينند، بب
***  

و  -هاي شهواني ندارند  كودكان شهوتي براي موضوعحتي اگر پذيرفته شود كه 
هم  بازولي  - زند مي نتبليغات ضد شهوت تنها به كنجكاوي كودكان دام اين

به طور فعال  ها آني نوجوانان بالغ شده چه؟ آيا  : دربارهپرسش پابرجا هست
  ؟كنند ينمرا به دلخواه خويش جستجو  تصويرهاي شهواني

زنان، خواه نوجوان خواه  كامل به جنسيت نوجوان دارد.در اينجا پاسخ بستگي 
چه بسا مردان  شوند. ، بسيار كم با تصويرهاي شهواني برانگيخته ميسال بزرگ

در شبكه در جستجو تصاوير آلت  زن ها ونيليمدرباره اين كه  يا هودهيبپندارهاي 
اسي نشن روا از بنيادي عدم شناخت ،چنين باوري، داشته باشند، ولي مردانه هستند

ويژه مردان  يها يسرگرمتصويرهاي شهوت انگيز كمابيش از  .دهد يمرا نشان  انزن
  است.

 فرض شده »دشواري«زنان و كودكان را از راني  شهوتبنابراين اگر ما 
، سپس گروه باقي مانده جمعيت انگيز اينترنتي كنار بگذاريم تصويرهاي شهوت

 اين گروه دربرگيرنده مردان كمابيش تازه بالغ شده است. گروه نوجوانان مرد شناسي
اند، ولي هنوز  هستند، كه بلوغ و رسيدگي جنسي را تجربه نموده ساله 17تا  13ميان 
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آيا اين مردان با تصويرهاي زنانه در شبكه  هستند. »١زير سن قانوني«از نگر قانوني 
  هستند؟ »خطر«در 

باور نمود كه به  توان يمديدگاه تاريخي ديده شود، به سختي زماني كه اين از 
بگذاريد يادآوري  طور واقعي مردان نوجوان با تصويرهاي شهواني، آسيب ببينند.

، از رسيدند مردان همين كه به بلوغ ،انساني درصد از تاريخ 99كنيم كه در سراسر 
ديگر  يها گونه ي همه نمايند. مي ٢كنش جنسيآغاز به آغاز تا ميانه نوجواني، 
ه طور فيزيكي توانمند شدند، درگير رفتارهاي جنسي جانوري، از زماني كه ب

را  ها بچهگذشته، نوجوانان به طور معمول ازدواج نموده،  يها زماندر  .شوند يم
 .كردند يمرا رهبري  ها ملتبوده، سوداگري كرده يا گاهي  ور شهيپبزرگ كرده، 

بيشتر نوجوانان به طور رواني، با شتابي كه از سوي «نوشته،  ٣جهان ي دانشنامه كتاب
 دليل اينكه، امروزه، انديشه .»گردند يم، بالغ شود يمجامعه خودشان كارگزاري 

، اين است كه اندازد يمكنش جنسي در آغاز نوجواني ما را از ترس به نفس نفس 
امروزه،  .ساخته استهاي نوجواني ناچار  سالآموزش رسمي را در  ٤انقالب صنعتي

از دبيرستان براي ازدواج يا بچه داشتن اخراج  هر زوج نوجواني كهبه درستي ما 
كه ازدواج و كودكان تا پايان  خواهد يمانقالب صنعتي  .بينيم يم گستاخرا  شوند يم

  .فتديبسالگي عقب  18آموزش رسمي در 
اقتصادي و فن آوري، آموزشي بيش  يها شرفتيپدر طول يك چهارم آخر سده، 

سال باالتر  18سن ميانه ازدواج به كلي از  . بنابرايناز آموزش دبيرستان نياز داشت
را پيش از پايان يافتن دانشگاه  دارشدنازدواج يا بچه گونه هر  باز هم، ما رفت. و
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هم چنان كه درجه پيشرفت براي اقتصاد فردا  .ميبن سالگي نابخردانه مي 22در سن 
  ازدواج نيز باالتر رود.سن  ي انهيم، چه بسا شود يمبيشتر و بيشتر نياز 

ديدن  »آسيب« از، درك ما را بنابراين، واقعيت اقتصادي، بيش از هر چيز ديگري
كمابيش با مردان  امروزه مردان نوجوان از پندارهاي جنسي، سامان داده است.

به  ، روبرو هستند.از آغاز بلوغ جنسي و ميانگين سن ازدواج ،هده سال باطل شكاف
از روزهايي كه كنش جنسي مردان نوجوان امروزي  يها هورموننتيك و ژهر روي، 

در طول اين شكاف  است. تفاوتي نكردهپذيرفته شده بود، در آغاز نوجواني هنجار 
بارها استمنا نموده و به همين صورت  نوجوان انميان بلوغ و ازدواج مرد ،گسترده

  .شود يمكارگر  ها آنديدن تصويرهاي شهوت انگيز در اكثريت 
تاريخ انسان، مردان نوجوان با  : اگر در سراسركنم يمدوباره پرسش را مطرح 

، پس چگونه امروزه اند نبوده »خطرر د«خودشان  يها سنبا ديگر هم  ١نزديكي كامل
  هستند؟ »خطر در« ها خانمبا ديدن عكس 

 ريتأث چيهدرباره اين پرسش،  شناسين هيچ بررسي معتبر جامعه شناسي يا روا
از است  ساالن بزرگكه براي گزندي از تماشاي تصوير زن لخت يا از نزديكي ر پ

اخالقي  يها ينادانو  ها نيدزماني كه همه  نساخته است.سوي نوجوان مرد روشن 
، براي گواه آوردن تجربي شهوت انگيز اينترنت ، مخالفان تصويرهايدور ريخته شود

را ديدن مردان نوجوان، كساني كه به سادگي تصويرهاي شهوت انگيز  »آسيب«
سرانجام  .خورند يمبه طور كامل شكست ، رنديگ يمبه كار  چون محرك استمنا

ستيزنده با  يها استداللهمانند  تصويرهاي شهوت انگيز يها شبكهضد  يها استدالل
؛ سازد يم؛ قلب را سياه سازد يمهست: اين كار روح القدوس را اندوهگين  استمنا،

  .سازد يماز مردان تبه كاراني ديوآسا 
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***  
اين  »اثبات«براي را  ١گزارش كارگروه ميز ها زمانكار بيشتر  دين داران محافظه

، به انجامد مي -زنانبه ويژه برعليه  -)2(تصويرهاي شهوت انگيز به تبه كاري كه 
باز كارگروه ميز، طرح و زمينه، و گزارش  يا شهياندپس بگذاريد با  .گيرند كار مي

  پخش شد، وارسي كنيم: 1986كه در  ها آن
چاپلوسي نموده و پشتيباني  ٢، رونالد ريگان1980انتخاباتي  يها مبارزهزمان در 

در از نگر تاريخي، اين دسته  را بدست آورد. ٣انجمن بنيادگراهاي ترسايي امريكايي
، 1980ولي در  .پشتيبان مي كرد ها دمكراتنامزد گزينش رياست جمهوري از 

 حقوق »شيطاني«پشتيبان پيوسته ، كسي كه »گناه كار« ٤بنيادگراهاي از جيمي كارتر
رد شدن كارتر از  قانون اساسي اياالت متحده بود، به ستوه آمدند. در ٥بهتر برابر

تر بدون چون و چرا يك انسان ربه ويژه كنايه آميز چون جيمي كا سوي بنيادگراها
در برابر،  است. كرده »توبه« گردد يمپارسا بود، كسي كه آشكارا ادعا  دار نيد
نا روشن از سوي ناظرهاي انتخاباتي و  ي گونهديني ريگان، به  يها دگاهيد

  نمايش داده شده بود.، ها يسخنراننويسندگان 
بودند رييس  به راهوي چشم زماني كه ريگان برنده شد، پيروان بنيادگراي 

سقط جنين،  ي همه (يعني، پايان دادن بهافراطي  دستور كارجمهور نو، با همه نيرو 
ساختن ر دولتي، ناچا يها آموزشگاهچراي نمازخواني به و برگشت بي چون 

را به پيش  ها آنآفرينش در درس زيست شناسي)  »دانش«براي ارائه  ها رستانيدب
كوچكي از ميانه روي يا پراگماتيسم  يا نشانه، گاه گاهي زمان دولت ريگانهر  .برد

                                                 
 
1. Meese Commission 
2. Ronald Reagan 

3. America's Fundamentalist Christian community 

4. Jimmy Carter 
5. Equal Rights Amendment 
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فراموش « ي، بنيادگراها آشكارا رييس جمهور را براداد يمدر مسائل اجتماعي نشان 
  .كردند يمسرزنش  »نمودن دليل انتخابات

 ريگان 1986در براي پرتاب استخواني به دسته جمعيت سركشان ديني،  بنابراين
تصويرهاي شهوت بدي سازي كارگروهي براي بررسي ا دستور برپ ١به ادوين ميز

  .بنيادگراهاي پرتستان، را صادر نمود ٢در چشم يا نهيريد، خار يزانگ
ريگان بود كه پست  سنگدلو رسوا، ادوين ميز، آدمكش مزدور سياسي، 

ميز به سختي در  دادستاني اياالت متحده را چون رشوه سياسي پر صدايي را گرفت.
 گرفتار بود.ديگر پست  و نيم دوجين كارهاي ٤، رسوايي ودتك٣رسوايي ايران كنترا

 ييها هينشر »نادرست دانستن«اوري براي در جايگاه د يستيبا يمولي اكنون ميز 
  .نشست يم ٦پنتاهوسو  ٥پلي بويمانند 

روضه  باالتر از همه ميز به دقت همكاران خويش را براي رسيدگي برگزيد.
 بود ، به سختي ضد تصويرهاي شهوت انگيز،٧خوان راديو و تلويزيون جميز دوبسان

اگر چه  بود. يا افسانهراي محافظه كاران خشن، ب خانواده ي دربارهكه تمركز وي 
اعضاي ديگر چون دوبسان شناخته شده نبودند، ولي به همان گونه زمينه ساز 

سپس كارگروه، جستجوي خويش را براي يافتن واقعيت  بازتاب ديدگاه ميزي بودند.
  تصويرهاي شهوت انگيز در اياالت متحده آغاز نمود. ي دربارهراستين 

  

                                                 
 
1. Edwin Meese 

2. thorn in the flesh 
3. Iran-Contra scandal 
4. the Wedtech scandal 
5. Playboy 
6. Penthouse 

7. James Dobson 
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شده كارگروهنييچون هدف تع
با بزه  زيشهوت انگ يرهايتصو ونديپ

از  ياريبود، چشم داشت بس يكار
گروه كه به دقت  يناظران از اعضا

نموده و با  يرا وارس يآمار بزه كار
 يزنياز كارگروه را رونيكارشناسان ب
متجاوزان  نيشيپ يها نهينموده و زم

   يول. دينما يتبه كار را وارس

  
  

یار آ رسان « ی،  ده د تاده  وزگاران  آ
ی  یا  د از زما جا را  وده، و از  جا  ر آ

د. ود   »ده، ر 
  
  

  )1812- 1870چارلز ديكنز (-
 يها علت ييشناسا يگروه، به جا  يداشت. اعضا يگرينگر د يهر رو به كارگروه

تصويرهاي  يخودشان كم گر،يد زياز هر چ شيگرفتند پ ميتصم ،يپنهان تبه كار
مواد براي بازرسي دقيق از  ١پربه درستي يك تريلي  بنابراين شهوت انگيز را ببينند.

  كارگروه آورده شد.
 آغاز نمودند. ٢آشكار جنسي يها كنشفيلم از  بيست و پنجاعضاي با تماشاي 

 براي كارگروه توانست نيآن چنا »فيلم«بيست و پنج  د ديدنكن(شايد كسي گمان 
كارگروه ميز  تصوير روشني از جستار اصلي، فراهم نمايد. ولي اين گونه نبود.)

 -بيشتر  يها لميف ها آنبيشتر دارد. بنابراين  يها لميفتصميم گرفت كه نياز به بررسي 
هم چنين كارگروه يك بار سنگين و بزرگ  و بيشتري را بررسي نمودند. -بيشتر و 
جنسي را خواسته، همه را يك به يك با دقت بسيار، از آغاز تا پايان  يها هينشراز 

 2323فيلم،  2370 دست كمزماني كه كاوش پايان گرفت، كارگروه  بررسي نمود.

                                                 
 
1. literal truckload 

2. twenty-five hardcore pornographic films 
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دست كم براي محافظه  - را بررسي نموده بود  جنسي يها كنشكتاب  725نشريه و 
  .اعتيادآور استتصويرهاي شهوت انگيز كه اثبات شد كاران دست راستي 

جنسي كه آزمايش  يها كنش يها لميفبرگي از  300سپس كارگروه يك چكيده 
بود:  هااين گفتگو ها لميفدر ميان گفتگوهاي كوتاه شده  وده بود، چاپ نمود.نم
 آبت را در  يگرم خواهم يمتو را بچشم، آبت را بريز در دهانم،  ١آب خواهم يم«

و  هبي شمار اين چنيني بود يها بازگشتچكيده كارگروه داراي  .»حس كنم دهانم
سندهاي نوشته شده تا آن زمان بود، يك مرحله خودش يكي از شهوت انگيزترين 

يك  ٢نشد تا زمان بازرسي جنسي كن استر (و نو در نشريات دولتي را تنظيم نمود.
خوشي بسيار و دهه ديرتر كه جمهوري خواهان خودشان را دستي به زمين زدند 

سيگار رييس جمهور در واژن مونيكا لوين  ي دربارهنشريات دولتي،  بيشتري براي
  فراهم نمودند.) ٣اسكاي

بايد اجازه  ها آننتيجه گيري كه از سوي اعضاي كارگروه شد چنين بود، تنها 
، در حالي كه دسترسي هر كس ديگري بايد ته باشندداشا كاالهاي شهواني رديدن 

منطق گفته شده براي يك چنين نتيجه گيري اين بود  قانوني ناروا گردد.به طور 
ولي كارگروه ميز، هيچ گواهي، از هر گونه، براي اثبات  »ت.شهوت مايه جنايت اس«

 ارائه ندادند. خودشان ، كه از روز نخست نوشته شده بود، نمودن نتيجه شك برانگيز
پايه راي «كه يك بنيادگراها دست كم، به هر روي كارگروه به هدف رسيده بود: 

  ، آرام شده بودند.بودند» دادن
اعضاي كارگروه ميز، با دورويي، هرگز ترسي از خود نشان نداده كه چه بسا 

 ها آن خودشان پس از ديدن اين همه تصويرهاي شهوت انگيز، تبه كار شوند. ها آن

                                                 
 
1. Cum اسپرم 
2. Ken Starr 
3. Monica Lewinsky 
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تهديد  نيتر بزرگنه خودشان را چون  خودشان را پدران يا شوهران بي نوا نديدند.
، من بايد يادآوري ها آنبه هر حال، براي دفاع  براي امنيت همسايه در نگر گرفتند.

 - ضاي كارگروه پس از اين كار به زندگي تبه كاري پناه نبردنمايم هيچ يك از اع
. كشند ينم ها تفنگ« اند گفتهمحافظه كاران، كساني كه  تنها استثنا خود ميز بود.

، همان محافظه كاراني هستند كه به طور پيوسته كاالهاي شهواني »كشند يم ها انسان
در سازگاري،  .دانند يمگناهكار ، فرضيبراي هر تبه كاري ، ١به جاي اراده فرد را

محافظه كاران درست كمتر درخواست جلوگيري كاالهاي شهواني و اينترنت را 
  دارند.

***  
همه اعضاي دولت ريگان، مانند ادوين ميز، هوادار يا با انديشه  ميگو ينممن 

وزير بهداشت عمومي ريگان، دكتر س. اروت كوپ در راه اصلي بي  بسته هستند.
شديد ضد  يها دگاهيدبراي نمونه، دكتر كوپ، با وجود داشتن  طرفي دانش بود.

سقط جنين  فتگ يم، وي امضاي گزارش تهيه شده بدست بنيادگراها كه سقط جنين
د بيزاري كوپ گفت، با وجو ، را نپذيرفت.شود يممايه آسيب رواني پايدار در زنان 
چ گواهي از آسيب رسيدن پايدار رواني پشتيباني شخصي وي از سقط جنين، هي

  .كند ينم
ولي  هم چنين، به طور شخصي كوپ مخالف تصويرهاي شهوت انگيز بود.

انگيز  درستي آسيب رساني كاالهاي شهوت بارهزماني كه به طور مستقيم از وي در 
 »پست«تنها دو كلي گويي درباره كارگر شدن كاالهاي « اسخ دادپرسيده شد، پ

كه اين  شود يم يا هيما اين كاالها: بگويد توان يمجنسي در روي بينندگان خودش 
، پنداشتند يمافراد گمان كنند، رفتارهاي گوناگون جنسي بيش از آنچه پيش از اين 

رواج رفتارهاي  از يتر درستبرآورد  ها آنكه  شود يماي  مايهخمير عادي است و 
                                                 
 
1. individual choice 
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به سخن ديگر، به نگر رسيد كه كاالهاي شهواني مايه  »گوناگون جنسي داشته باشند.
اين نتيجه گيري يك  ند.هستميانه روي آموزشي حالت  درآسيب نشده و در واقع، 

به روش  اش دالورانهوزير بهداشت عمومي به شدت محافظه كار، كسي كه پايبندي 
  دانش جلوي بازگو نمودن خط حزبي خودش را گرفت.

كاالي جنسي  ي دربارهباورمندان ديني هر حقي براي جار زدن اعتراض خويش 
دانش نداشته، بلكه در ه در ريش ها آنو استمنا دارند. ولي ما بايد بدانيم، كه اعتراض 

اي اعتراض به كااله كند يمسخنگوي هر ديني كه ادعا  هرشك كنيد دربا .دارد دين
 كند يمزماني كه اين خانم جهادگر ادعا  جنسي پيوندي به باورهاي ديني وي ندارد.

 ديگو يمكودكان را از خطرهاي اينترنتي پاسداري كند، در واقع آنچه  كوشد يمكه 
چون اين  نوجوانان را از جهنم پاسداري نمايد. »روح« كوشد يماين است كه او 

از كتاب مقدس پژوهش گر  ي شنوندهبراي متقاعدكننده  استدالل تواند ينم ١مجاهد
طور كامل مستقل از  ساختگي كه گمان بشود به »خطري«بايستي  بياورد، اين خانم

يعني، تصوير زن لخت نرخ بزه كاري را باال  -باورهاي ديني او است، بياورد
  .٢برد يم

انگيزه راستين جهاد ضد  »٣بيرون كشيدن از پناهگاه«ي بهترين راهي كه من برا
جنسي، گفتن اين نكته است كه در بسياري از كشورهاي اروپايي، با اين كه 

 تر نييپاكاالهاي جنسي دارند، نرخ بزه كاري  ي دربارهانه تري بسيار آزاد يها قانون
ن و عربستان اافزون بر اين، در كشورهايي مانند چين، اير از اياالت متحده است.

، به طور بيزاركننده اي بزه شود يمسعودي، كه كاالهاي شهواني با مرگ كيفر داده 
با  »راستيپيوند سر «ري نرخ تبه كا بنابراين اگر عادي است. كاري بر ضد زنان

                                                 
 
1. crusader 
نرخ بلکه  نرخ بزه کاری را باال می برد نه تنھاھستند در نگر آيت هللا ھای ايرانی تصوير زن لخت  عقب ترھا  آن .2

را نيز باال می برد.  و خشکسالی زمين لرزه   
3. "smoke out" 
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، براي كاهش نرخ بزه كاري اندازه كاالهاي شهواني دارد، پس ما بايد بي درنگ
به هر  ،در واقعيت )3(بياوريم. اياالت متحدهبه  بيشتريكاالهاي جنسي  همانند اروپا،

اين  ندارد. »نرخ بزه كاري«جنسي هيچ بستگي با د جهاد ض روي، انگيزه راستين
ديني خود را به هر كس  يها دگاهيدبه آساني،  خواهند يمبنيادگراهاي ترسايي، 

  د.نديگري، تحميل كن ديگري، با زور دولت فدرال و مجلس، به هر كس
رواني بسياري ميان بنيادگراهاي ترسايي و بنيادگراهاي اسالمي كه  يها يهمانند

بنيادگرا  يها گروههر دوي اين  به قدرت رسانند، هست. 1979آيت اهللا خميني را در 
هر  پرستش شود. ١باورهاي ديني خودشان چون قانون خردمندانه زمين خواهند يم

يگر سنگدل هستند، زيرا تنها ديدگاه د يها دگاهيددو گروه در برابر دموكراسي و 
بنيادگرا  يها گروههيچ يك از اين  »از سوي خدا فرمان داده شده است.«خودشان 

، كه اجازه دهد به هر كسي تا ديدن يا نديدن دانند ينمهرگز آزادي گزينش را روا 
كاالهاي  »بدبختي بزرگ«آن، اين  به جاي تصويرهاي شهواني را خودش برگزيند.

اين كاالي بنجل غيراخالقي  ي همهپاك شده و  زمين ي چهرهشهواني بايد از روي 
و قانوني  كوالر و با پاسداري تاريخياگر با فرهنگ س به لعنت ابدي سپرده شود.

نشده بودند، امروزه نيز اين متعصبان، همانند نياكان معنوي ميانه رو قانون اساسي ما، 
  .زدند يمرا آتش  »جادوگران«خودشان، 

ندن اسوز براييك گام نخست، داراي گواهي خوب ولي كمتر شناخته شده، 
فرمانده مرد بوده يش يا يك جادوگر، آزمايش نزديك از واژن وي از سوي كش

ي طلسم شيطاني پنهان، است. با شهوت كامل، مرد انگشتان خودش را براي جستجو
خوشايند بودن اين فرايند  .نمود يمنموده و آن را از هم باز  »جادوگر«درون واژن 

پيگيري  ها سدهكه چرا سوزاندن جادوگرها براي  ييها ليدل، يكي از »ها بازرس«براي 
 برپا گرديد. 20ناچار در سده  ،شرم آور است كه كارگروه ميز با شرايط محيط شد.

                                                 
 
1. Secular Law of the Land 
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پيش، كارگروه ميز با شادي، براي يافتن جادوگر و طلسم  يها سدهشكي ندارم، 
  .نمود يمپنهاني با كوششي بي مانند، جستجو 
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امريكا بر پايه   يبه راستآيا 
  شد؟ گذاشته بنيادترسايي، 

  
  
  

، در آغاز زندگي، دانم يمخردمندانه ر من باورهاي تعصب آميز ترسايي را غي«
  ».خودم را از مجموعه مسيحيت كنار كشيدم

  )1706-1790( فرانكلينبنيامين -
  

دولت از بر كه چيرگي بر آموزش يا  خواهد كردتاييد ، داند يمهركسي كه تاريخ  «
  »ديني، هيچ گاه براي مردم شادي نياورده است.ويژه باورهاي با سوي يك نفر 

  )1949جوالي  23(به كاردينال اسپلمن  يا نامهدر  ،)1884-1962النور روزولت (-
  

هم چنين آزادي ناباوري، در برابر هر كشور ديگري در ما بيشترين آزادي ديني، «
  ».جهان را داريم

  ر گفتگوي رياست جمهوري، سان ديگود ،1996 بيل كلينتون-
  

  
  

، پيوسته جناح راست خشكه مقدسهاي سخنران و سياستمداران مالاين روزها، 
به  ها آن »شده است. گذاشتهامريكا بر پايه اصول ترسايي  بنيان« كه خوانند يمروضه 

پارسا بوده كه  توبه كرده، پدران بنيان گزار امريكا همه مسيحياني نديگو يمما 
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پيدا بوده و كتاب مقدس، هم  امريكاييي  خدا در هر چهره جامعه اند خواسته يم
  چون بنياد اخالقي در قانون و دولت امريكا به كار گرفته شود.

 رورا براي ما تاريخي راستين  هاي گزارشكاران  محافظهو ، آيا اين نولي
، به ها آنخود  يها استيس، يا يك تاريخ ساختگي بازنگري شده براي رواج كنند يم

امريكا بر بنيان ترسايي بنياد گذاشته  يبه راست؟ به سخن ديگر، آيا شود يمما ارائه 
  شده است؟

 ،داشتهن، پدران بنيان گزار امريكا، هيچ گونه وابستگي ديني يا ژهيو يا درجهتا 
مردم پسند انديشه ي  ، يك سامانهدئيسم بوده استي  بلكه پرتو كم رنگي از فلسفه

 هان را آفريده ولي اكنون  پيجباور به اينكه نيروي فراطبيعي در آغاز  18ي  در سده
 .كند ينممداخله  ها انسانيا خودش در كارهاي  آن نبودهي  روزمره يها كنشگير 

در ميان  ديگرانكساني توماس جفرسون، بنيامين فرانكلين و توماس پين، هم چنين 
  .اند بودهدئيست ترسايي، بيشتر باورهاي ديني به جاي ، ها آن

تاريخي و تبليغات ترسايي را كنار بگذاريم، در نتيجه  يها دورهي  اگر كسي همه
ما بر پايه ر به درستي كشو :شود يميك واقعيت شگفت آور و بسيار روشن پديدار 

كه  - ٢و قانون اساسي اياالت متحده ١يعني، اعالميه استقالل -دو سند، بر پا شده 
هم  داراي حتي يك واژه درباره ترسايي، اصول مسيحيت يا عيسي مسيح نيست.

نشده است. حتي يك  افتگانيت، جهنم يا نجات چنين هيچ اشاره به ده فرمان، بهش
از سوي آفريدگار خويش داراي حقوق ويژه غيرقابل واگذاري  ها آن«ي  واژه! گزاره

  بيشتر برگشتي به آفريدگار دئيستي، تا خداي ترسايي، است. »شدند
انقالب بارها و بارها كوشيدند تا يك راست منبعي از  در دوران روحانيت

مسيحيت در قانون اساسي اياالت متحده بياورند، ولي هر بار از سوي بنيان گذاران 

                                                 
 
1. Declaration of Independence 
2. Constitution of the United States 
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در كتاب آسماني از اين رو، بي خود نيست كه هيچ منبعي درباره ترسايي يا  رد شد.
بدين سان از ديدگاه تاريخي  اياالت متحده امريكا نيست. يادگذاريبندو سند 
  برپاشده است. »بر پايه مسيحيت«، كه ادعا شود امريكا ياسترنادرست 

 جفرسون از سوي  1800انتخاباتي رياست جمهوري  يها كشمكشن در زما
 -پين  ستوما بود. خورده »ش بيخداك زوزهيك «برچسب سياستمداران رقيب 

 ها نيا« خرد درستهنرمند و ي  جاودانهي  ، گزارهشورشي كتابچه اميد بخش  نويسنده
 دورهيك كتاب كامل،  -»شود يماست كه روح انسان به چالش كشيده  ييها زمان

كتاب راست به سخن خدا بودن ك كه ي، )شود يم(هنوز هم چاپ  ١خردورزي
  است.تاخته و آن را رد نموده آسماني 

 اصل«در واقع دو شد،  نوشته ميآن زمان كه اعالميه و قانون اساسي در شايد 
هم كه هنوز  »ترسايي اصل«يك  يان گذار كارگر افتاده باشد.، بر پدران بن»مسيحيت

 ٢انگليسي هاي پروتستان از سوي  »جادوگران«  اركشت ، مانده تازه   ها شهياند در 
ميليون ها مرد، زن و كودك بي گناه «نوشته كه  خودشزندگينامه است . جفرسون در 

  »از زمان آغاز مسيحيت تا كنون سوزانده، سكنجه، نقره داغ يا زنداني شده اند.
كه در پدران»تيحيمساصل«نيدوم

 يگذار كارگر افتاده بود، سرپرست انيبن
 يمطلق شاه جورج سوم كه با   رفتار

 يسيانگل  يسايكل   يكه   از   سو
 ونديو پ يشد. جادوگر سوزان بيتصو
گذار را به  انيپدران بن سا،يبه كل ريناگز
دولت  انيجداساز م واريد« كي دنيكش

ه« ز  دن راز آ ه  د روزی  آن گاه  د آ ی،  وا ی 
ی  اط ی  وی  ه از  ی با ن ز دا ون پدر وی، و  ز ھم 

روا    دن  د.با زاده  ندی با ه  ر  یک د   » ژوپ
  

)، در 1743- 1826توماس جفرسون (-
  )1823آوريل  11ي به جان آدامز (ا نامه

                                                 
 
1. The Age of Reason 
2. Puritan 
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كه گذاشت برد،يرهنمون گرد»سايو كل
  نيهر شهروند، آزاد در د دگاهياساس  د

را قبول نمود كه از  ١اياالت متحده پيمان طرابلس 1979در  .باشد نيآزاد از د اي
امضا  ٣گفتگو شده و از سوي جانشين وي، جان آدامز ٢واشنگتنسوي خود جورج 

 يها هيپادولت اياالت متحده، به هيچ رو بر « ساخت يمشن روپيمان نامه  گرديد.
  كنگره نيز يكدل متن اين پيمان را تاييد نمود. ».گذاري نشده است دين ترسايي بنيان

كه  ٤تلويزيوني هاي فرسودهمنبرمالهاي ادعاي پس كدام يك را بايد باور كنيم؟ 
شايد بايد گمان خوبي درباره  امريكا بر پايه مسيحيت بنيان گذاشته شده است؟ يا

هم راي، در زماني كه دولت ما بر پا شد، ي  ، جان آدامز و كنگرهواشنگتنجورج 
دولت اياالت « را بازخواني نماييم: ها آنبيايد با دقت اين گواهي دادن  داشته باشيم؟

متن اصلي ( »گذاري نشده است. ين ترسايي بنياند يها هيپامتحده، به هيچ رو بر 
همگاني يا اينترنت براي  يها كتابخانهي  پيمان نامه طرابلس، كمابيش در همه

  .)باشد يمآزمايش خود شما در دسترس 
سال پس از برپايي دولت  180 ،1956تا  »به خدا باور داريم«ما  مليشعار 

به سوگند وفاداري تا  »زير سايه خدا«ي  هم چنين گزاره خودمان دگرگون نشد.
  افزون نشده بود. 1954

تنها  »مسيحي زاده شدن دولت ما«ي  درباره ظه كاران امروزيتبليغات محافپس، 
گيتي، نادرست و  آفرينشي  رسمي ترسايي درباره يها گفتهبه همان اندازه 

در دسترس  يها يگواهسراسر از  »مردان خدا«، جا. در هر دو باشد يماهانه خودخو
سپس اين داستان را، همراه  .ندينما يم خبررا  يا افسانهچشم پوشي نموده و داستاني 

                                                 
 
1. Treaty of Tripoli 
2. George Washington 

3. John Adams 
4. Pulpit-pounding TV evangelists 
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با سندهاي ساختگي پخش نموده، و پيوسته آن را تكرار كرده تا از سوي شهروندان 
  پذيرفته شود.بدون انتقاد 

ي  خوشبختانه، به صورت تاريخي، اياالت متحده رهبران خويش را به گونه
دموكراتيك برمي گزيند. يك كانديداي سياسي، براي برگزيده شدن، بدون توجه به 

سخناني بر پايه ديدگاه چيره ديني كنوني راستين خويش، ناچار است  يها دگاهيد
كتاب بر پايه  ييها گفتهبنابراين در تاريخ امريكا چه بسا به سادگي به  بگويد.

سياستمداران، براي بدست آوردن راي باورمندان ي  در سخن كمابيش همهآسماني 
برخوردي خصوصي يا در -پس تنها با ديدن پشت پرده  .ميكن يممسيحي، برخورد 

  تصوير واقعي تاريخي كشيده شود. توان يم -عادي پس از ترك اداره يها گفته
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 كيش نيتر تازه» خواست خدا«يا   »طراحي هوشمند«
  ترسايي

  
  
  

  ».انديشمند بيخدا هستندهاي  همه انسان«
(وداع با  ود با جنگ افزارردر كتاب بد، )1961-1899(وي  ارنست همينگ-

  اسلحه)
  

كه ديدگاه آنان از سوي  ام داشتهمن بسيار كم با افراد دانشمندي برخورد «
  ».دين محدود يا كج نشده باشد

  )1791-1868( جميز بيكانون-
  

باور داريد . . . ها  شما به شماري از اصول -اين گونه هستندها  ديني  همه«
  ».يابد مي بسيار باالتر از خدايي كه خودش اختراع كرده، دست ييها معجزهانسان به 

  )1969، بازيگر، در پلي بوي ()1952-2002رود استريگر (-
  

  
  ١يا خواست خدا طراحي هوشمند كيش پديدار شدن

نوين  كيش، يك چاپ نمودم 2004از زماني كه من كتاب جهان بيخدا را در 
آن در امريكا، ي  رخنه و خداپرستيهاي  مند ترسايي براي برابري در باره شكونير

، شود مي ناميده »طراحي هوشمند«كه اي  فلسفه هوادار-اين جنبش  پديدار شده است.
بنيادگراها  به تازگيولي  اند، باالي منبر روضه خواندهها  سال آندرباره معجزات  -هست

                                                 
 
1. Intelligent Design 
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به طور مستقيم گرايش مردم به اين  اند. كردهو روحانيون به شدت به آن گرايش پيدا 
پديداري كلي سياسي و ديني در اياالت متحده بوده، و، با اندوه بايد در پيوند با  جنبش
كاهش چشمگير پذيرش فرهنگ دانش پذيري در ميان عامه مردم امريكايي  بگويم،
جنبش طراحي  2004پايان سال در  ١. بوشويدبل در پي گزينش دوباره جورج است.

سياسي خود، خشن انداختن بازوي نوي ر و با به كا يافتهاي  ) نيروي تازهID(يا هوشمند 
هاي  طراحي هوشمند را به كالسهاي  فشار بسياري كتاببا  است دهيكوش

  دولتي ببرد.هاي  آموزشگاه
 براي جنبش طراحي هوشمند حاصلخيزكه زميني  عموم مردمهمان زودباوري 

شنيدن سخنان گيراي ديني را با سادگي به سوي كند، راي دهندگان امريكايي  مي فراهم
از هر سياستمداري حمال  -از هم در رفتههاي  . بوش، ياوهويدبلجورج يا در مورد -

از نگر سياسي، ديگر چندان دشواري  برد. مي ،»توبه كرده«كند،  مي كه ادعاكتاب آسماني 
يك كانديدا به صلح و كاميابي يا به جنگ و ورشكستي هاي  بزرگي نيست كه سياست

    فراوان با شور  كم درآمد و طبقه متوسط  راي دهندگان .نجامديب
كه آشكارا تنها،از نامزدهايي

 ييكايامر نيداراتر يها استيهوادار س
براي آنان . آنچه ندينما يم يبانيهستند، پشت

است، آن  يگريد زيهر چاز تر  ارزشپر 
 داهايكاند انيدر م ،ياست كه چه كس

طراحان كه و پدرش،  يسياز همه ع شتريب
 را دوست دارد. ي هستندتيهوشمند گ
هوشمند را  يجنبش طراح من

چون، همان گونه كه نشان  دمينام »شيك«
  خواهم 

رگ« ن پدرم،  دا دا باور  ی ن    و
ن  ود.  دان  ر باره روح  ن وی  ا نا وده، و  ن 
ودش  ت،   ده  آوری  ون کاالی  ودمان را 

ی ت،  رگ ا   »م. رازی 
  
  
ي نوبل  برنده -جميز واتسون

                                                 
 
1. George W. Bush 
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زيست شناسي و همكار در پيدا نمودن 
ي ديسكاوري  مجلهدر  DNAساختار 

  )2003(جوالي 
همانندي كمي با  كه دينما يم يبانيپشت ييهوشمند از باورها يداد، طراح

 حتيا ي - يواقع يمعنا بگ هنانه طراحي هوشمند هم تاريخي مسيحيت دارد.هاي  آموزه
از  ، نيست.سرچشمه گيتي و انساني  درباره از كتاب آفرينش يتفسيرچ هي- اي استعاره

كه  »نو«) رد نمودن استدالل 1چيز است: ( اين رو، هدف اين بخش به روز رساني دو
براي نشان دادن آن كه،  )2، و (آفريده دهد طراحي هوشمند گيتي را مي بارها گفته نشان

هاي  تي اگر طراحي هوشمند با ارزش ظاهري و بدون انتقاد پذيرفته گردد، انگارهح
برخورد كتاب آسماني اصلي آن براي ناهماهنگي و رسوايي با مسيحيت سنتي بر پايه 

آن را تاييد  شمار كمي از بنيادگراها و مالهارسد  مي به نگركفري كه  -خواهند داشت 
  دانند. مي كرده و آن را ارجمند

  

  تاريخيي  پيش زمينه
چه بسا كسي بگويد فلسفه طراحي هوشمند به همان اندازه خود دين كهن 

طراحي هوشمند هاي  برخي از انگاره، چون دين، كمابيش بر پايه تعريف، بايستي هست
است، پس  تر تازهاردوگاه طراحي هوشمند كنوني،  خاستگاهولي  را داشته باشد.گيتي 

بياييد به كوتاهي بازبيني كنيم، چگونه و از چه زماني اين دسته به هست درآمده و به 
  دهد. مي طور دقيق چه آموزش

 منشأ، كتاب تاريخي خودش، ١، طبيعي دان انگليسي، چارلز داروين1859در 
گردآوري شده وي براي فرگشت با گزينش  ها و مدارك گواهي  مجموعه، كه ٢انواع

به اي  اگر چه داروين در نسخه اصلي هيچ اشاره داد، چاپ نمود. مي طبيعي بود را نشان

                                                 
 
1. Charles Darwin 
2. The Origin of Species 
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 رفت. مي آشكار براي انجمن مسيحيان به شماراي  ، ولي نشانهنكرده بود فرگشت انسان
خواست كشيشي مسيحي  مي دانند كه داروين در آغاز مي دينيشمار كمي از باورمندان 

ديگري چاپ و  كتابداروين  1871در  خواند. مي الهياتدر دانشگاه كمبريج و شود، 
 ، كه به روشني از فرگشت انسان نيز به همان گونه هواداري١تبار انسانيپخش نمود، 

چارلز داروين بدگويي ي  درباره ٢از آن زمان، از سوي روحانيت جهان ديني نمود. مي
سرافرازي بود و اگر چه داروين انسان  خوار گرديده است.و نموده، بد نمايش داده شده 

يادآوري كوچكي از نام وي، كام  باشد، مي ٣در كليساي وست مينسترآرامگاه وي 
  نمايد. مي بنيادگراهاي دين دار را تلخ

 در ٥، تنسي٤زورآزمايي تاريخي و زودهنگام ميان فرگشت و مسيحيت در ديتون
، آموزگار زيست شناسي دبيرستان، اتهام آموزش ٦به جان اسكوپس رخ داد. 1925

  بازده شد.  -خود وي اعتراف به انجام آن نموده بوده ك »تبه كاري«يك  - فرگشت
دادگاه اسكوپز«نيوجود ا

 يو هم چون كاروان افتيادامه   »٧مونهيم
دو گروه  يها دگاهينشان دادن د يبرا

اسكوپز و هوادار  لي. وكديگرد رقيب
مدافع برجسته،  ليوك -فرگشت يتئور

 گرديپ يبرا يبود. شاك ٨كلرنس درو
 هيبر پا ييگرا نشيو هوادار آفر - يقانون

  
  

، چون به مامان به خدا باور ندارم«
  »غازه باور ندارم.

  
  

)، 1857 - 1938كلرنس درو (
وكيل دادگاه، در يك سخنراني در تورنتو 

                                                 
 
1. The Descent of Man 
2. world's Christian clergy 
3. Westminster Abbey 
4. Dayton     شھری در ایاالت متحده 
5. Tennessee ھای ایاالت متحده از ایالت  
6. John Scopes 
7. Scopes Monkey Trial 
8. Clarence Darrow 
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ريوز١انينگز برايجناميليو-كتاب مقدس
  متحده  و   سه بار   االتيا نيشيخارجه پ

  )1930در (

سرانجام محكوم  بود. هر چند اسكوپز ها دمكرات يجمهور استير يدايكاند
، دادگاه ثابت نمود كه بدبختي بزرگي براي روابط نمود دالر تاوان پرداخت 100شد و 

در زمان دادگاه سخنان شيوا در دادگاه گفته شد، نشان  باشد. مي آفرينش گراييعمومي 
فرگشت  داد آفرينش گرايي به جاي واقعيت دانش بيشتر يك تعصب ديني هست.

و  انيراب شد. مي زيست شناختي پشتيبانيهاي  دانش پژوهشهاي  ز سوي پايهاآشكارا 
در واقع پس از يك هفته از نتيجه  انيبرادر دادگاه بسيار خوار شده و  گراها نشيآفر

  دادگاه، ناگهان مرد.
دريافت همگاني از پيروزي فرگشت، به هر روي، كاربردي واقعي را بازتاب 

دانش آفرينش گرايي بر پايه كيش اگر چه دادگاه اسكوپز، ساختگي بودن بنيادهاي  نكرد.
ها  را روشن نمود، ولي پيامد در جهان واقعي آن بود كه چاپگران كتابكتاب آسماني 

 دانش خويش، ترسهاي  گشت در كتابپس از آن از گذاشتن هر گونه بازگشتي به فر
هاي  تا سال 1925بنابراين از  هراسان بودند.از كنش سخت دشمني يا تحريم بنيادگراها، 

كودكان امريكايي هيچ يا بسيار كم درباره دانش هاي  آموزشگاه 1950ي  پاياني دهه
سر دانش آموزان امريكايي از نگر دانش در پشت  نسانيبد دادند. مي فرگشت آموزش

شد،  مي دانش آموزان كشورهاي پيشرفته ديگر، جاهايي كه در آموزش دانش تاكيد
  ماندند.

با پيروزي زماني كه اتحاد شوروي تا  ييامريكامردم ، 1957حال در ر به
ك ياسپوتن د.ناي به فضا پرتاب نمود، يك دستاورد بي مانند دانش، تكان خور ماهواره

ترساند كه برتري دانش شوري به  مي راها  زد، امريكايي مي باالي سر ما دور ٢يك
امريكا با شتاب در  انداختن بمب اتمي از فضا بر روي شهرهاي ما، خواهد انجاميد.

 برنامه آموزش دانش خودش را بازسازي نمود. ،شوروياز گرفتن پيشي كوششي براي 
                                                 
 
1. William Jennings Bryan 
2. Sputnik I 
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برابر گرديد و و بودجه ويژه شده فدرال اياالت متحده براي آموزش رياضي و دانش د
  دانش بازبيني گرديد.كهنه هاي  كتاب

از انباشتگي اي  پشتيباني از فرگشت به چنان درجهها  گواه 1960ي  با آغاز دهه
هاي  كتاب اشاره نكند.به تئوري داروين توانست  نمي كتاب دانشيهيچ شايد رسيد كه 

از سوي دولت در اياالت متحده براي  -دانش فرگشتدربرگيرنده -نو و به روز شده 
سپس دانش فرگشتي بخشي از  دولتي خريداري شد.هاي  دانش آموزان همه آموزشگاه

  دولتي امريكا گرديد.هاي  آموزشي آموزشگاههاي  برنامه
دولتي با مخالفت هاي  نيازي نيست گفته شود، آموزش فرگشت در آموزشگاه 

مانند ها  براي آنان، فرگشت در آموزشگاه شديد اجتماع مسيحيان محافظه كار روبرو شد.
بود، و جناح راست مطمئن بود كه امريكا با همان  ١از سدوم و گوموراهاي  انگاره

براي نجات  بزرگيهاي  اين كه كوشش د، مگريرنج خواهد كشدچار شده و سرنوشت 
  از كفر دارويني انجام گيرد.امريكاييان روح ملت ما 

يعني، ناچاري ايست بي درنگ آموزش فرگشت پيش  -درك اين بحران معنوي
آمدن جنبشي به  ايبه دنمايه  -دولتي گمراه شوندهاي  از آن كه كودكان ما در آموزشگاه

دانش آفرينش كيش  هبه زودي نام آن ب، كه پس از آن گرايي دانشيك گرديد نام آفرينش
، ٢، هنري موريسياينيرجيو كيدروليهدر اصل از سوي يك مهندس  دگرگون گرديد.

روشنگري درباره زمين شناسي يافتن  جستجوي ردانش آفرينش دكيش بر پا گرديد، 
 پيدايش، در چهارچوب تفسير دقيقي از كتاب ها سنگوارهي  پيشينهزمين، هم چنين 

  است.
كوشيدن اثبات نمايند، خدا به طور كتاب ها  دهبا نوشتن موريس و پيروان وي 

 ٣ي تبارشناسي سال پيش، همان گونه كه پيشينه 6000مستقيم بهشت و زمين را تنها در 
شش روز هفته آفرينش، همراه با داستان آدم و  كند، آفريده است. مي ادعا پيدايشكتاب 

                                                 
 
1. Sodom and Gomorrah    شھرھای قوم لوط 
2. Henry Morris 
3. Genealogical records 
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هاي  به جاي كنايه يا اسطورهدانش آفرينش ادعا شده، كيش  حوا، هم چنان از سوي 
، موريس از ١توفان آفرينشكتاب،  نيتر آوازهدر بلند  راستين است.واقعيت ديني، 

تواند  مي نموده و ادعا نموده دانش كتاب عهد قديم هواداري ٢درستي داستان كشتي نوح
كوشيد  مي جنبش دانش آفرينش آشكارا را تاييد كند.واقعيت رخ داد اين سيل جهانگير 
كتاب از انسان  خاستگاههاي  دولتي را با افسانهها  تا آموزش فرگشت در آموزشگاه

كوشيدند با قلدري هيئت وي ها  موريس و شريك يا پيوست نمايند.جايگزين آسماني 
دانش كيش هاي  گيري از كتاب محلي را وادار به خريد و بهرههاي  مديره آموزشگاه

  آفرينش خودشان نمايند.
، خدا دانش آفرينشكيش هاي  ا، براي اين كتابهرچند بنيادگراهاي ديني آشكار

بر اساس دانش  ييها كتابرا نه ها  ولي بينندگان بي طرف اين كتاب را سپاس گفتند.
موريس و لژيون وي با پيروزي  دانستند. ميكتاب آسماني بر پايه  ييها كتاببلكه 

دولتي هاي  خودشان در شمار كمي از آموزشگاههاي  كتاب از پذيرشمحدود و زودگذر 
دانش آفرينش، روي هم رفته، يك شكست و كيش ولي، يورش  خوشحال شدند.

جهان به طور  يا حرفهدانش ي  سراسر بدنه خواري براي باورمندان ديني فرهيخته بود.
به آن  ٣رسوا دانشبرچسب شبه ، كه هم اكنون دانش آفرينشآموزش رسمي مخالف 

آموزش فرگشت در  جنگد. مي و به طور باقاعده بر ضد آن بوده شده است، زده
دانش آفرينش يورش را سراسر كيش و سرانجام  دولتي ادامه يافته است.هاي  زشگاهآمو

  باخت.
در به آموزش فرگشت ميدان به هر روي، بنيادگراها آماده براي واگذاري 

و مهلت كوتاهي -پس از يك دوره انديشه و گروه بندي  نبودند.دولتي هاي  آموزشگاه
. ويدبلجناح راست چون جورج  -٥ليسي خايهدرباره  ٤گويي بيل كلينتون دروغبراي 

                                                 
 
1. The Genesis Flood      ھمان توفان نوح 
2. Noah's Ark 
3. blatant pseudoscience 

4. Bill Clinton 
5. blow job 
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. دانش آفرينش دادسامان دوباره نيروي خودش را سر و ، رسيدرياست دولت به بوش 
اكنون دوباره دسته بندي شده، بازاريابي نموده و نامي دوباره  »يافتهنو شده و بهبود «

  »طراحي هوشمند.«گرفته است، 
  

  خاستبه پا نويني  كيش
در آن بسيار هاي  يانآموزد كه جهان ما و زندگ مي به طور كلي، طراحي هوشمند

  به هستي در آيد. خردمنديك طراح نيروي از آن است كه بدون راهنمايي  تر دهيچيپ
نيبه همزيننشياگر چه دانش آفر

 حيتوض يگونه باور داشت كه برا
هست،  ازيجهان ما به خدا ن يدگيچيپ

 يهوشمند خودش را با روش يطراح
خودش را  زيبرانگ شكو  زيشگفت انگ
 :سازد يناهمسان م
 گفت، يم نشيدانش آفر شيك

و هم عهد  ميهم عهد قد-كتاب آسماني 
  در درست است، يواقع يمعنابه -ديجد

  
تا جايي كه يا دارم، در انجيل حتي «

  »يك واژه براي ستايش خرد نيامده است.
  
  

- 1970لرد برتراند راسل (
ي انگليسي جايزه نوبل،  برنده) 1872

 رياضي دان، فيلسوف و فعال صلح

  

  پذيرد. نمي راكتاب آسماني درست بودن واقعي  )(ID حالي كه طراحي هوشمند
هستي، عهد ي  با همه رسد، رهبران جنبش كنوني طراحي هوشمند مي نگر به

باور دارند كه عيسي به معناي واقعي بر آب راه رفته، به واقع  ها آن اند، جديد را پذيرفته
پس از به راستي خوك را از شيطان پر نموده، به راستي درخت انجير را جادو نموده، 

هاي  روضه خوانهاي  شمار بسياري از نوشتهبا ولي  .ها نياو مانند مردن زنده شده 
به همان اندازه  درستي عهد  ها آنماند كه  نمي چون و چرايي برجا طراحي هوشمند

طراحي هوشمند آشكارا كيهان شناسي  پذيرند. نمي قديم را، اگر به طور كامل رد نكنند،
پذيرد، كه اگر با بي طرفي گفتگو شود، هيچ گونه همانندي با  مي را بنگ) مهبانگ (بيگ
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بنابراين با اصول مسيحيت  ندارد. كتاب پيدايشداستان آفرينش آدم و حوا در شش روز 
ها  سنتي، جنبش طراحي هوشمند يك كيش است، چون طراحي هوشمند پذيرش آموزه

نوين  بازنگرندههاي  ان. پس، روضه خوكند مي را ردكتاب آسماني و تفسيرهاي تاريخي 
  هستند.كتاب آسماني پايه ر مسيحيت متعارف ب رويارويگرا طراحي هوشمند 

شرحي كه  -هم كاتوليك هم پروتستان- رنگيسال ترسايان از همه  2000براي 
و بسياري از هاي  حتي يهودي كتاب پيدايش درباره آفرينش داده بود، را باور داشتند.

را  »و زمين را آفريدها  در آغاز، خدا آسمان« 1:1كتاب پيدايش، هاي  غير مسيحيان آموزه
ها  پذيرفته شده كه خدا آسمانجهاني ي  به طور تاريخي، اين آيه به گونه تاييد نمودند.

 ) و زمين را در آغاز زمان آفريده است.ها كهكشان، ستارگان و ها ماه، ها ارهيس(يعني، 
  آشكار و بدون چون و چرا بود. درستي و معناي اين آموزه براي بيست سده

كتاب به هر روي، امروزه جنبش طراحي هوشمند به طور غير مستقيم اين آموزه 
اين واقعيت دانش كه گيتي براي اعتبار خودش، طراحي هوشمند،  كند. مي را ردآسماني 

به رسميت ، را بوده است، زمين ساخته شدن پيش ازميليارد سال  10تا  8 »ها آسمان«يا 
يك  اند. آفريده نشده با هم »در آغاز«همراه ها  به هر روي، زمين و آسمان .شناسد مي

بدون در حالي كه من  نموده است.جدا شكاف چندين ميليارد سالي سرآغاز اين دو را 
 ستايش 21ستاره شناسي سده هاي  براي رفتن به سوي پژوهش شك از طراحي هوشمند

براي سازگاري، پذيرش تازه كيهان شناسي از كه  كنم، بايد اين نكته روشن كنيم، مي
با تاريخي و هاي  راست و چشمگيري با آموزهك ي درگيريسوي طراحي هوشمند 

در «و زمين ها  يعني آفريده شدن هم زمان آسمان - 1:1كتاب پيدايش  گزاره روشن
نمودن اين چهارچوب زماني مورد اختالف قاطع،  آراستهبه جاي  كند. مي پيدا - »آغاز

آن گونه كه رهبران طراحي هوشمند دوست دارند ما انجام دهيم، بايد آن را چون 
برجسته  ،طراحي هوشمند و كتاب پيدايشهاي  ميان آموزه كشمكش بنيادي و ناسازگار

  .پافشاري نماييمبر آن كرده و 
) اگر، همان گونه كهي(به طور كل

به طور  يتيگ كند، يما روشن م يدانش برا
  

من كسي نيستم كه به طور منظم «



 
 
 

  ترسايي كيش نيتر تازه »طراحي هوشمند«
 

 
 

٢٦٥

5نيساله است و زمارديليم14 يكل
تنها  نيهم رفته زم يساله، پس رو ارديليم
سن كيهان را دارد. در  سوم از كي رامونيپ

زمان  ١دقيقه 60مقايسه بازي فوتبال 
   اين زمان سوم دو   دارد.   بازي

ي مسيحيت  ژهيوبه كليسا برود. عناصر 
 ها آنچيزي است كه من باور چنداني به 

  »ندارم.
  
  

  بيل گيتس-

پيش از ساخته شدن  گيتيدرازي زماني را كه  -دقيقه نخست بازي  يعني 40-
آيا درست است كه ادعا شود آوردن يك امتياز  دهد. مي را نشان بوده استزمين 
 -، چهارم يا پنج دقيقه پيش از آغاز يك چهارم -دقيقه بازي  نيچهلمدر  ٢نودا تاچ

كنم هيچ شخص خردمندي  نمي گمان ؟بوده استبازي  »در آغاز«امتيازي بدست آمده 
تواند به  نمي به همين صورت هيچ كس بتواند به راستي پاسخ آري به اين پرسش بدهد.

ميليارد سال هر دو با هم  5ميليارد و زميني با  14درستي هواداري كند كه كيهان با سن 
  اند. همان گونه كه كتاب پيدايش گفته است، آفريده شده »در آغاز«

) با 2است، و( 1:1) كتاب پيدايش داراي نادرستي در 1هست: (نكته دو در اينجا 
آغازين كتاب مقدس، كيش طراحي هوشمند از پذيرفتن اين نادرستي و حتي رد آيه 

  گيري  نموده است. مسيحيت سنتي بر پايه كتاب مقدس، كناره
  

  IDطراحي هوشمند كيش  دورويي
را هر گونه بدي  »الهيات ليبرالي«و  »ها براليل« يخودپسندبا ها  آنحالي كه ر د

دورويي هسته اصلي دانند، رهبران طراحي هوشمند با  مي كه بشود گمان كرد گناه كار
توان به معناي  نمي يعني، باور به اينكه كتاب پيدايش را -پذيرند  مي الهيات ليبرالي را

كنند كه كتاب پيدايش  مي طراحي هوشمند، همانا، ادعاهاي  روضه خوان اصلي دريافت.

                                                 
 
 فوتبال امریکایی  .1
2. Touchdown  
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 ليبرال كه مسخره خداپرستانرا همان گونه كه نوشته شده باور دارند، ولي، مانند 
خميده به پشت، قوزك پا چسبيده به  در حال كنند، درگير در رنجي، بسيار خطرناك، مي

كتاب پيدايش براي  »دوبارهر تفسي«فلسفي كوشش براي  كله معلقپشت گوش با 
هيچ مردي هرگز «گفته،  ١برناردشاوجورج  آن گونه كه هماهنگي با دانش نوين دارند.

 چونگويد: وي خشنود است  مي هست كهآنچه كتاب آسماني كند كه نگر  نمي باور
  »گويد. مي ،را كه وي در نگر داردچه آن كتاب آسماني 

ي  و زمين و همهها  كرد كه خدا آسمان مي براي بيست سده، ترسايي گمان
هر كسي  زندگي را در زمان واقعي شش روز در هفته آفرينش، آفريده است.هاي  گونه

و در واقع خطر كرده بود  برچسب مرتد خوردهكرد  مي اين حقيقت شكي  كه درباره
پژوهش گران ترسايي  .كرد ميراي كفر شكنجه يا اعدام وي را بكليسا   چون شايد

 »روز«پيدايش، خود خدا يك تعريف روشن و ويژه از كردند، در خود كتاب  مي استدالل
  به كار رفته است، بدست داده است: آن گونه كه در شرح آفرينش

  »و صبح بود، روزي اول.و شام بود «
  1:5پيدايش -

  »و شام بود و صبح بود، روزي دوم.«
  1:8پيدايش -

  »و شام بود و صبح بود، روزي سوم.«
  1:13پيدايش -

راست شش روز ر پنج كتاب آغازين كتاب مقدس، س فرضي، نويسنده موسا
  واقعي هفته آفرينش را به هفته كاري يك انسان، پيوند داده است:

كارهاي خود را بجا آور، اما روز ي  مشغول باش و همهشش روز «
هوه، خداي توست. زيرا كه در شش روز، خداوند آسمان و  هفتمين، سبت ي

  »زمين بساخت . . . . و در روز هفتم آرام فرمود.
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  20:9،11خروج -
 - داشته  طول ١دوره زمين شناسيآيا ما بايد باور كنيم كه هفته كاري انساني شش 

سودن در كه خدا به انسان يك روز براي آ پيش از آن -شش روز اندازه واقعي به جاي 
تفسيري دور از معناي واقعي اين بند به طور كلي دغل كارانه و  ، را اجازه دهد؟٢سبت

كتاب در سراسر اند  افزون بر اين، پژوهشگران يادآوري نموده باشد. مي سراسر دورويي
زماني كه با و بوده،  ٣يومدر متن اصلي عبري كتاب پيدايش  »روز«واژه آسماني 
به معناي ود، به كار ر -روز نخست، روز دوم، روز سوميعني، -ترتيبي هاي  شماره

  ساعته اشاره دارد. 24همواره به يك دوره واقعي واژه 
 »روز«در كتاب پيدايش كه نبوده  -يا شهيانديا حتي -بنابراين هرگز هيچ شكي 

دهد. حتي هنري موريس و ديگر پهلوانان دانش آفرينش به طور كامل  نمي »روز«معناي 
  اند. كتاب پيدايش را تاييد نمودهها  باورهاي خود درباره درست بودن معناي دقيق واژه

 كنند كه مي رد ها آن. نبوده استولي براي پيروان طراحي هوشمند اين گونه 
باشد ولي هنوز آن اندازه نيستند كه  درستاي  معناي دقيق واژه دركتاب پيدايش 

وار ميان  ديوانه ها آن نادرست است.ها  بگويند كتاب پيدايش در معناي واقعي واژه
و شرمساري پذيرش شيطان در باغ بهشت  ٤وابستگي احساسي خويش به دين بومي

 باورمندان طراحي هوشمند اند. صليب، بخش شدهر همراه با نجات بخش خودشان ب
 انبه شمار آيند ولي بيشتر هم چون انديشمند دار نيدخواهند هم چون پارسايي  مي

  دانش نيز باشند.
خودشان شرمسار كتاب آسماني طراحي هوشمند از متن هاي  روضه خوان 

، چون از اين »٥شيطان«به كتاب آسماني بي شمار هاي  ، با وجود بازگشتها آن هستند.
با وجود  گيرند. نمي پيشگاه مردم آن را به كارگاه در چ واژه شرمسار هستند، هي

                                                 
 
1. eons 
2. Sabbath 
3. yom 
4. local religion 
5. "the devil" 



 
 

  خدا يجهان ب
 
 

 
 

٢٦٨

بي شماري براي نشان دادن سيماي يك جهنم آتشين به معناي دقيق واژه هاي  بخش
براي كساني كه ترسايي نيستند، باورمندان طراحي هوشمند هرگز به اين درياي آتش 

، كه خردمند و متمدن ها آنآماج  نيتر بزرگشيطان با و كنند، زيرا جهنم  نمي اشاره
باور دارند  ها آنزماني كه آشكارا پرسيده شود، آيا  باشد. مي ناسازگار پديدار شدن است،

ترسايان جاودانه در آتش خواهند سوخت، رهبران كيش طراحي هوشمند ر غيي  همه
همانا،  نمايند. مي از زير پرسش شانه خالي »نيست ها آن در حداين داوري «با ادعاي 

سرنوشت بد ي  نپذيرفتن گفتگو درباره دغل بازترين افراد روي زمين هستند. ها آن
 ها آن، گواهي بر دغل باز نبودن از سوي كيش طراحي هوشمند ترسايي آتشين غير

و كوشش براي ناديده گرفتن و پنهان نمودن  ها آنبودن  نيست، بلكه گواهي بر شرمسار
  باشد. ميكتاب آسماني واقعي هاي  آموزه

را كنار گذاشته، هر گونه  »١القدس روح«به همين روش، كيش طراحي هوشمند 
اين اصطالح مقدس ترسايي را ترك نموده است و تنها گاه ي  سخن گفتن آشكار درباره

چه بسا با به  برد. مي را به كار »٢واال روح«ي  تازه به روز شدهي  گاهي به جاي آن واژه
پشتيبانان مسيحيت، اي  ريختن بارهاي ياوه افسانه با بيرونراه انداختن يك دين نو، 

كتاب . ولي با حكومت ي داشته باشندو درگيري كمتر تر آسودهطراحي هوشمند 
 ها آنبنابراين،  اند. گير كرده - از نگر رواني، احساسي، و مالي - ها آنبر اكثريت، آسماني 

  نمايند. »دوبارهتفسير «خودشان را به جاي دوباره نوشتن، كتاب آسماني 
كيش نوين ي  يك ناهمساني برجسته ميان كيش دانش آفرينش و دار و دسته

پديد آيد، كتاب آسماني طراحي هوشمند اين هست كه اگر ناسازگاري ميان دانش و 
آن را يا تحريف كتاب آسماني كيش دانش آفرينش، با وجود نام خودش، به هواداري 

خودش ولي كيش طراحي هوشمند، به گستردگي، در هواداري  كند. مي كرده يا واگذار
 ،بيخدامن از ديدگاه ولي  -نمايد  مي را تحريف كرده يا واگذاركتاب آسماني  ،دانشاز 
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كند، بي  مي به مسيحيت سنتي كفرآميزرا پيچيده نموده و  ها آنتنها اين رفتار كه پيام 
  گمان گامي مثبت است.

 شيدايپاگر مدافعان طراحي هوشمند، ناگهان تفسير خودشان را از متن كتاب 
االكلنگي  ها آن دگرگون سازند، اين دگرگوني آنان پيامد دگرگوني متن پيدايش نيست.

پژوهشي كنوني پر باد شده و هاي  جنبش طراحي هوشمند با انديشه كنند، چون مي كار
در اين مورد ارزشمند،  باشد. ميكتاب آسماني ارزش روشن انديشي واالتر از هواداري 

  پس هم اكنون طراحي هوشمند سازگاري خودش را با دانش سكوالر تاييد كرده است.
كيش طراحي هوشمند از ترك كردن ها  براي من يكي از گيج كننده ترين نمونه

كند كه  مي شرودر، در واقع ادعا است. ٢دانش خداوند ١جرالد شرودر، كتاب كتاب مقدس
اين گونه كه پيداست، پهن شدگي  !دارد انيشتيننسبيت به تئوري  اشارهكتاب پيدايش 

هاي زمين  آفرينش در واقع به اندازه دوره »روزهاي«دهد كه چرا  مي شرح انيشتين ٣زمان
سازد مكانيك كوانتوم  روشن مي شرودردر جاي ديگري از كتاب،  شناسي بلند هستند.

   ميان كتاب پيدايش و  هاي  تناقض براي توضيح  تواند  مي
به كار گرفتهنيدانش نويهاافتهي
كتاب از  يا دوباره ريتفس نيشود. چن
 اريبس دن،ينام »يسازگار ساز«را آسماني 
 است. يبزرگ يبخشندگ

همان گونه كه به  ن،يبر ا افزون
شناخته شده  ها دان كيزيف انيدر م يخوب

كوانتوم هرگاه  كيو مكان تياست، نسب
شوند با هم  يابيخود رد ي فراتر از دامنه

ناسازگار هستند. پس اگر كتاب  گريد

  
مردم به وي  خواست يماگر خدا «

باور داشته باشند، چرا منطق را اختراع 
  »نمود.

  
  
  

،  PGAديويد فهرتي، تور 
،  CBSبازيكن گلف، گزارشگر ورزشي  
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  سايت فهرتي: مقدس، 
http://www.protourgolfers.

com/announcers/feherty  
از آن  ييها بخشپس  دو نسبيت و مكانيك كوانتوم پيوند دارد، ، به هرفرضبه 

 انداخته شود.ر از كامياب شدن يك تئوري يكپارچه فيزيك، دو پس ، سرانجامبايستي
كيش طراحي هوشمند  در آينده، به هر روي، براي نسانيبدكتاب آسماني ترك نمودن 

كتاب ، چون هم اكنون بخش بزرگي از آورد نمي هيچ دشواري، هر چه باشد، پيش
   اند. را براي هواداري از روند سكوالر كنوني رد نمودهآسماني 

چه را باور اند  نگرفته تصميماز بسياري نگرها، رهبران طراحي هوشمند هنوز 
، فرگشت گويا، ١بسيار دوست دارند بگويند انفجار كامبرين ها آن كنند يا آموزش دهند.

زمين شناسي زمين، نزديك به ي  از پيشينهاي  انفجار كامبرين به دوره نمايد. مي را رد
در ستون  ين بارزندگي نخستهاي  ميليون سال پيش، زماني كه بسياري از گونه 570

كامبرين، همان گونه ر شود انفجا مي آيا گمان كند. مي زمين شناسي پديدار شدن، اشاره
رهبران طراحي  هفته آفرينش است؟ي  كه در كتب پيدايش تصوير شده است، نشانه

خودشان با شيطنت امكان  ها آنهوشمند هرگز به ما پاسخ نخواهند داد، حتي با اينكه 
  اند. آن را فراهم كرده

 را تاييد ٢ساده زندگي در پره كامبرينهاي  بودن گونه كيش طراحي هوشمند
نه از اي  سنگ كامبرين داراي نشانههاي  كند كه در اليه مي نمايد و با بيزاري اعتراف مي

رو در روي هم زماني ها  هر دوي اين واقعيت خزندگان و نه از پستانداران هست.
ساده هاي  گونه زندگي بدست خدا در انفجار كامبرين است.هاي  گونهي  آفرينش همه

سال ها  زندگي نوين تا ميليونهاي  كامبرين هست، در حالي كه گونه پيش اززندگي 
طراحي هوشمند هاي  ولي چون بيشتر كتاب شود. نمي انفجار كامبرين پديدار پس از

كنند، ما آزاديم  نميكتاب آسماني هيچ گونه كوششي براي هماهنگي فلسفه خودشان با 

                                                 
 
1. Cambrian Explosion 
2. Precambrian 



 
 
 

  ترسايي كيش نيتر تازه »طراحي هوشمند«
 

 
 

٢٧١

 ترتيب رخدادهايخواهند  مي وشمندمدافعان ه كه نتيجه گيري خودمان را انجام دهيم.
آن به سود هاي  ، چون ويژگيباشد سربسته و بدون ارزشها  زمين شناسي در انديشه

ساده را هاي  پره كامبرين نخست زندگيزمان كه پيداست، خدا در  گونهآن  آنان نيست.
در نوي زندگي را هاي  هوس كرده و بسياري از گونه سپس در واقع خدا آفريده است.

هاي  خدا گونه تنها پس از زماني دراز، ،به هر روي آفريده است.انفجار كامبرين 
با مقياس زماني  -سرانجام  آفريد.را  پستاندارانزندگي مانند خزندگان و  تر شرفتهيپ

به سخن ديگر، طراحي هوشمند در واقع  انسان را آفريد. -ها يتازگزمين شناسي، 
ش كه روش پي -رخدادي را گفته نشودكه هيچ ترتيب اي  به گونه -دهد مي پيشنهاد
فرگشت با گزينش به طور دقيق الگوبرداري خنده داري از خدا در آفرينش ي  رونده
  باشد! مي طبيعي

  

  ID شكست منطقي كيش طراحي هوشمند
زندگي در هاي  اگر فرگشت با گزينش طبيعي براي روشن نمودن پيچيدگي گونه

 ين روشنگري دانش را ردچرا هواخواهان طراحي هوشمند اسياره ما بسنده است،پس 
  نمايند؟ مي

پديدار شده براي تئوري هاي  پيشين اين كتاب چالشهاي  بسياري از بخش
چون كمابيش جنبش  فرگشت از سوي ترسايان بنيادگرا را نشان داده و رد نموده است.

ت از سوي آنان با طراحي هوشمند تنها از بنيادگرهاي ساخته شده، رد نمودن فرگش
يكسان پيشين گفتگو شد هاي  بوده كه در بخش كساني كه هوادار كيش دانش آفرينش

شبه دانش ديگري كه كيش طراحي هوشمند ديگ ي  يك چيزي افزون شده .هست
طراحي  .١شود: زنجيره پسرو مي زند با دو واژه ساده، كوتاه مي آفرينش گرايي را هم

استدالل بازگشت به گذشته (يعني  - گيري نادرستر به كايا -گيري ر با به كاهوشمند 
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يا  هر رخدادي، شرايط، پيامد، كنش، رخدادهاي تصادفي، چيزها، ،پس از رخدادي)
زندگي را به معجزه آسا پيچيده نشان داده و گواهي براي بودن يك طراح هاي  گونه

بنابراين در  .استدر قلب طراحي هوشمند درست منطقي ي  اين مغالطه بدانند. خردمند
 »پسروي  زنجيره«خوب و روشن از آنچه با ي  اينجا من براي فراهم آوردن يك انگاره

اين  به شما خواهم گفت چگونه تازگي من خودم قربانيدر نگر دارم، درنگ نموده و 
  نادرستي منطقي شدم.
بيداري و زدم، در خواب  مي را برگاي  ، ديرهنگام مجلهدر شب چند ماه پيش

كمابيش در «به واقعيتي فريبنده برخوردم. خواندم  جغرافياييي  يك مقالههاي  نوشته در
  »روان است.اي  شهرهاي بزرگ در سراسر اياالت متحده، رودخانهي  كنار همه

كردم، كه اين بخت بسيار  من گمان اين براي من يك كشف شگفت انگيز بود.
زمان هر دوي اين خوشبختي، م ، هاين شهرهاي  رسد، كه همه مي بسيار كوچك به نگر

شدني  را بايد داشته باشند.، ييجا جابهيك منبع آب آشاميدني و ابزار با ارزشي براي 
ي در جاي گيري اين همه رودخانه به اين خوبي دست داشته خداياست كه آيا بخشش 

  باشد؟
پس از آني سر در گمي خستگي آور، دريافتم در اينجا منطق من سراسر پسرو 

 نياز داشتند. بلكه ها آنند چون شهرها به در اين جاها، جا نگرفته بودها  است. رودخانه
اساسي ها  برپاشده و باليده بودند كه براي زنده ماندن سكنهها  ا در كنار رودخانهشهره

- توجه به ترتيب رخدادهاتواند با  مي هر چون و چراي در باره اين پرسش .بوده است
زماني كه با ولي  .شتاب حل شودا ب -شدنا شهرها برپ سپسآمدن، ها  رودخانه نخست
جاي گيري  ديده شود، آن گونه كه من انجام دادم،  پسرو،ي  زنجيرهنادرست  روش

  رسد. مي ، كمابيش طرحي معجزه آسا به نگرها رودخانهمناسب 
كنيم بيرون از  . گمانميندازيباز منطق پسرو نگاهي تري  بگذاريد انگاره پيچيده

اي  ويژهي  گمان كنيم، ريخت بي قاعده ، يك چاله بزرگ در زمين پيدا شود.شماخانه 
 نامتقارن يها هيزاوو ها  ، كج شدگي و منحنيها يخوردگدر اين چاله چه بسا پيچ  دارد.

شرح يابيد كه براي  مي بسيار دقيق، درهاي  پس از بررسي و واكاوي فراواني باشد.
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شما  باشد. مي بر روي يك نمودار سه بعديداده نقطه  10000دانشيك اين چاله نياز به 
(طراحي به كمك  CADرا با به كار گيري نرم افزار داده هاي  اين نقطهي  با رنج همه

هيچ  سازيد. مي نه خويشاتصوير عالي از چاله بر نمايشگر راي و سرانجام يك رايانه)
با طراحي هوشمند  از چاله در زمين شمااي  شكي نيست كه تصوير فرآوري شده رايانه

  انجام شده است.
، يك توفان تندري پيش بيني يا نقطه  10000ي  كار بر روي چالهها  پس از هفته

 پس از نقشه برداري زند. مي نشده چاله شما را با آب پر نموده و در شب هنگام يخ
كنيد كه يك معجزه الهي رخ  مي ست شده، نتيجه گيريدقيق اين تكه يخ كه در چاله در

شود يخي كه اكنون چاله را پر نموده است به طور  مي چون برآورد چرا؟ .داده است
دانسته  مي چگونه پيشاپيش چاله دقيق همان شكل چاله بي قاعده در زمين شما است.

(ميان چاله و  نقطه داده 10000اين ي  بودن همهاين جور  باشد؟نياز است چه شكلي 
چگونه  كشد. مي به چالشاحتمال و بخت را هاي  قانوني  چرا همهو يخ) بدون چون 

 شما برآورد چاله اين اندازه به دقت كار شده باشد؟بر طراحي هوشمند  كمكبدون 
باشند،  -1و  0- داده تنها داراي دو ارزش هاي  كنيد كه اگر حتي هر يك از نقطه مي

 ميلياردا به شكل اين يخ نامنظمي كه نگه داشته باشد، يك به هزارهاي  براي اينكه چاله
اين باره، اين هست كه چاله ر گيريد كه تنها روشنگري ممكن د مي شما نتيجه باشد. مي

  يك طراحي هوشمند بدست يك آفريدگاري فراطبيعي است.
 - يا حتي خوارشمردن هوش شما-كنيد اين داستان خنده دار  مي آيا گمان

 آيا كاستي منطقي آن، چنان آشكار است كه هر شاگرد كودكستاني بي درنگ هست؟
رخدادها و منطق آن ي  هم در اين نمونه، تاريخچه باز تواند نادرستي آن را دريابد؟ مي

ناچار بوده كه اند  آمده، و آب و يخي كه پس از آن بوده استنخست چاله  پسرو است.
چاله خودش را پيش از زمان، به شكلي  است، پيروي كنند. ها آناز شكلي كه پيرامون 

  كه تكه يخ در آينده بايد باشد، دگرگون نكرده است.
شكل ي  رياضي، براي واكاوي هوشمندانههاي  برگ با معادلهها  چه بسا ما ده

تنها زماني  رخ نداده است.اي  معجزهتكه يخ و شكل چاله، خط خطي كنيم، ولي هيچ 



 
 

  خدا يجهان ب
 
 

 
 

٢٧٤

هاي  جور بودن شكلي  رسد كه براي شرح درباره مي كه منطق ما پسرو هست به نگر
  آنان نياز به يك طراحي هوشمند هست.

نيروي خرد اگر هر آينه سراسر اين سناريو براي شما كمي بچگانه باشد، پس 
 طراحي هوشمندكيش اصلي تئوري ي  شما نبايد درنگي در رد نمودن بي درنگ هسته

، همان گونه كه به هوشمند آنان براي بودن طراحي »هاي دليل«داشته باشد، چون 
  هست. ١از گمان پسرو پايه يك نادرستي روشنر بروشني خواهيم ديد، 

 ناميده ٢اصل انسانيبيشتر استدالل تكرار شده طراحي هوشمند براي بودن خدا، 
و  دليل بودن گيتي) anthro(انسان ي  گونهناميده شده كه  چنينبدين دليل اين - شود مي
حتي پيش اين كه زمين -جهان به سخن ديگر،  هست.دهد،  مي نشانآن كه  ييها يژگيو

ي  خويش را با طراحي هوشمندانهاي  به گونه -انسان در روي آن پديدار شودي  و گونه
 آمد، باشد. مي ميلياردها سال ديرترخدا دگرگون نموده كه مناسب نيازهاي انسان، كه 

 جورپيشرفت نكرده يا دگرگون  نشده تا با محيط آن اي  زندگي در روي زمين به گونه
 انسانهاي  با ويژگي ،هستي به خودي خود پيشاپيش بدست پدر عيسيي  نه. همه .شود

  جور شده است.
اين استدالل كيش  بيش از اندازه هست كه براي رد كردنكمابيش كاري به نگر 

گيتي يا  نخست كداميك آمده است: غير از اين كه پرسيده شود: طراحي هوشمند
كه براي  ييها يژگيوبا -اگر نخست انسان پيدا شده و سپس جهان هستي آمده  انسان؟

شگفت  نكردني اين تصادف خوش باوري  بايد درباره پس -زنده ماندن انسان نياز است
اگر جهان هستي نخست  جهان هستي جستجو كنيم. خردمندزده بوده و براي طراح 

پديدار شده، و سپس زندگي پس از گسترش پيدا نموده است، روشن است كه زندگي 
يابد، سازگار  مي ناچار است، چه بخواهد چه نخواهد، با محيطي كه خودش را در آن

براي سازگار شدن  روشنگري قانع كنده و فراگيري فرگشت از راه گزينش طبيعي نمايد.

                                                 
 
1. backward reckoning 
2. The Anthropic Principle 
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 دهد. مي كنند، بدست مي جانوري و محيطي كه در آن زندگيهاي  ميان نيازهاي گونه
  رسد نياز به طراحي خردمند است. مي به نگرتنها زماني كه منطق ما پسرو باشد، 
يك حق بدون چون و چراي براي روضه خواني  مالهاي طراحي هوشمند

پرسش از آزادي  درباره اين كه خدا جهان را براي بهره گيري انسان آفريده است، دارند.
ديني كاري نيست. هم چنين پرسش اين نيست كه آيا انسان و هاي  در سخنراني ها آن

ط سازگار كمابيش با محيديگر جانوري با محيط خودشان سازگار هستند. هاي  گونه
به دليل را اند  كه در زمين بودهها  بسياري از گونهنابودي هستند، چون به طور سراسري 

: بلكه، پرسش برجسته اين است ، ريشه كن كرده است.با محيط خودشان ١نبودنر جو
آيا، (الف) جهان خويش را پيشاپيش براي انسان مناسب ساخته است؛ يا (ب) زندگي 

گويم، اصل  مي من به شما محيطي كه بوده، سازگار شده است. اي جور شدن بازميني بر
چاله براي تكه يخ، يا بيش از سازگاري پيشاپيش  انساني كيش طراحي هوشمند

اصل  نيست. كبهره گيري آينده شهرها، منطقي يا دانشي برايها  رودخانه يريجاگ
خود ستايي و خود شيفتگي كه وارد گود شده  انساني نمادي بزرگ از خودبزرگ بيني،

جهان خود شيفتگي طراحي هوشمند، يادآور باورهاي هراسناك  باشد. مي است،
  باشد. مي مركز جهان بودن زميني  وسطي مسيحيت دربارههاي  قرن

پندارد، پيشاپيش  آفريدگاري گيتي را  مي اصل انساني طراحي هوشمند هر آينه،
طراحي هوشمند در شود  مي انگاردر آن ادعايي كه -خردمندانه طراحي نموده است 

طراحي هوشمند استدالل مصادره به مطلوب  كرده است. »اثبات«استدالل نمودن هنگام 
  ديني به جاي دانش است. ي كوركورانهكند و برگشت به باور  نمي چيزي را اثبات

  

                                                 
 
1. mismatches 
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  بيشتري از طراحي هوشمند ١يها يكارخراب 
كنيم، واقعيتي كه  مي جنبش طراحي هوشمند را رسيدگيهاي  زماني كه استدالل

پيوسته بايد به ياد داشته باشيم، اين هست كه هيچ گواهي نوي براي آفريدگاري ارائه 
دوباره بسته  بي اعتبار راي  كهنههاي  استدالل فريبندهاي  تنها به گونه ها آن نشده است.

از به صليب كشيده شدن كوشش كيش پيشين دانش آفرينش  اند. بندي و بازاريابي كرده
كوشش طراحي هوشمند رستاخيز دانش  خوابيد. آرامگاهدردناكي رنج برده و در 

ديگري از نمودهاي خرابكاري، هاي  اينجا نمونه آفرينش در ريخت و كالبدي نوين بود.
 ارائه مالهاي كيش طراحي هوشمندكه بي خود هاي  گفتهمنطقي، و هاي  نادرستي

  دهند، آورده شده است: مي
  

  »٢ساده شدنناتوان از پيچيدگي «تعصب 
 كيش طراحي هوشمند يافتهاي  يك استدالل هميشگي كه به فراواني در كتاب

شود،  مي به ما گفته ، اين است كه حتي يك سلول زنده بسيار پيچيده است.شود مي
بيش از سراسر يك دانشنامه  ييها داده ،زندگيي  گونه نيتر ساده DNAي  رشتهحتي 
پيچيدگي ناتوان از ساده «توانسته اين ساختار  مي پس تنها يك طراح خردمند دارد.
را  -كه هر بخش آن براي كاركرد و زنده ماندن اساسي است  ساختارييعني، - »شدن

  آفريده باشد.
باشد، كيش طراحي  مي گيري منطق پسرور به كادوباره، نادرستي اين استدالل، 

كه پيامد چهار ميليارد سال فرگشت  -را نمونه آورده  نوينهوشمند يك گونه جانوري 
 ناگهان به هستي درآمدهاي  پرسد چگونه چنين ساختار پيچيده مي سپس -سلولي است

به طور تصادفي ناگهان در  تواند نميكه چنين پيچيدگي ، است. نيازي نيست گفته شود
بي خودي گر خاستگاه زندگي هرگز چنين ادعايي  هيچ پژوهشهستي پديدار شود و 

يك شخصيت ،  DNAچنگ زني استدالل طراحي هوشمند به رشته  .نكرده است
                                                 
 
1. Bloopers 
2. "IRREDUCIBLE COMPLEXITY" 
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 - تنها با تقسيم شدن ها آناند.  نداشته DNA هيچ گونهها  نخستين سلول است. ١پوشالي
  اند. كرده مي توليد مثل -٢يعني، با خرد شدن

با كار بزرگ  1953، سرانجام در DNAساختار مارپيچي دوتايي پيچيده 
كريك و به براي اين كشف تاريخي،  آشكار گرديد. ٤و جميز واتسون ٣فرانسيس كريك

چون كيش طراحي هوشمند پيوسته  داده شد.جايزه نوبل فيزيولوژي  1962واتسون در 
داند  مي كند و آن را هم چون گواه بر طراحي هوشمندانه مي اشاره DNAبه ساختار 

)، بگذاريد كه بشنويم كريك و اند نبوده DNAداراي هاي  (حتي با اين كه نخستين سلول
  باره اين جستار چه دارند، بگويند:واتسون خودشان در 

  
  ».بوده استنادرست ها  بيشتر زمان اند، چيزي گفتههر گاه ، ٥الهيهاي  دين«
نمايد  مي نشدني ،آن يها سنگوارهي  از سن درست زمين و پيشينه آگاهي« 
كتاب آسماني هاي  بخشي  خردمند آن گونه كه بنيادگراها باور دارند همه يكه انسان

آشكارا نادرست كتاب آسماني از  ييها بخشو اگر  را حقيقتي بدون چون و چرا بداند.
  »پذيرفته شود؟آن به طور خودكار ي  است، چرا بايد همه

  فرانسيس كريك-
  »گونه به بيخدايي گرايش پيدا كردمچ«

، ديوانه در پي ٦از زندگي نامه خودنوشته
  چيست.

  
امروزه تئوري فرگشت يك واقعيت پذيرفته شده براي هر كس، مگر اقليتي «

بر پايه خردورزي نبوده بلكه بر پايه پاي بندي  ها آناز بنيادگراها، كسي كه رد كردن 
  »باشد. مي دينيهاي  به آموزه

                                                 
 
1. empty strawmen 
2. falling apart 
3. Francis Crick 
4. James Watson 
5. revealed religions 
6. Autobiography  
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خوشبختي من بوده، و بنابراين وي  نيتر بزرگبه خدا باور نداشتن پدرم، «
درباره روح سرگردان نبود. من خودمان را چون كاالي فرآوري شده فرگشت، كه 

  »بينم. مي خودش رازي بزرگ است،
  جميز واتسون-
هاي  راستي  : وارنهديسكاوريگفتگو «
  »١شر انگيز

  )2003جوالي ( ٢مجله ديسكاوريدر 
  
با نگرش كيش طراحي گويند كه كريك و واتسون  مي شما ، بهها گفتهآيا اين 

، به كدام يك  DNAما بايستي در جستار وابسته به  هستند؟ داستان هم DNAهوشمند از 
اند يا  نوبل شدهي  آن برنده بهاي بيشتري بدهيم: به دو دانشمندي كه براي كشف

سر ي  هوشمند واژه كيش طراحي مالهاي منبرهاي فرسوده كيش طراحي هوشمند؟
يكي از هواداران  ه كار گرفته است.ب ينادرستبا را بارها  »ساده نشدنيپيچيدگي «بسته 

سازد كه فرگشت  مطمئنكوشد خوانندگان خويش را  مي ،٣ايكل بهم، طراحي هوشمند
ولي گزينش طبيعي، در جهان  ندارد.پيچيده هاي  هيچ دليلي براي توضيح سيستم

باور  بسيار پيچيده دارد. زندگيهاي  بيروني، كارآمدي شگفت انگيزي در فرآوري گونه
، فراطبيعي »روشنگري«يك  فراهم ساختنهنوز كوششي براي  »ساده نشدنيپيچيدگي «

پندارد يك پيچيدگي الهي از پيش  مي كه »توضيح«تك گامي، براي زندگي است، يك 
گزينش طبيعي، در برابر، در واقع يك  .دهد نمي ، و از اين رو هيچ توضيحيبوده است

  خيزد. چگونه پيچيدگي از سادگي برمي توضيح مكانيكي، آزمايش پذير، واقعي، كاري
، پيشرفت آهستههست كه  »پيچيدگي ناتوان از ساده شدن«ميگويند دستگاهي 

هاي گوناگون  طبيعت پر از دستگاه طبيعي دستگاه را نشان دهد، رخ نداده است.
هاي  پيچيدگيبا - جاي زمين از بسيار ساده تا بسيار پيچيده ي  در همه شناسي زيست

                                                 
 
1. Discover Dialogue: Reversing Bad Truths 
2. Discover 
3. Michael Behe 
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 باشد. مي -در دسترس ما هستند، بدون ميانجيمياني كه هنوز امروز براي وارسي 
يا هيچ در جهان براي چيزي از ميان ي  خواست كيش طراحي هوشمند از پيچيدگي همه

ي  انديشه است. تدريجيهيچ، بازتاب يك انديشه افراطي ناتوان از دريافت دگرگوني 
 دستگاهيك هاي  بخشي  پندارد كه همه مي هم چنين به نادرستي پيچيدگي ساده نشدني

كه امروزه دارد، داشته و ديگر كاربردها و  بايستي هميشه كاركرد روشني، هم چنان مي
 - جانوري، شدني نيستهاي  شتي گونهسازگاري در زمان پيشرفت فرگهاي  سودمندي

  پندارهاي بي خود. اش همه
 اين واقعيتبا از ناسازگاري اي  سرانجام، طراحي هوشمند سيلي جانانه

جانوري بسيار كمي داراي پيچيدگي هاي  طبيعي يا گونهها  : هر آينه سيستمردخو مي
ژنتيك ما افزون بر نياز بوده و هاي  از رشتههاي  براي نمونه، بخشي ساده نشدني هستند.

آسيب رسان  زيستن ماهبه ب ن عقلاهم چنين بخش از بدن ما مانند آپانديس و دند
نفر بي گناه را در ها  ساليانه ميليون، ها سلولسرطان، يك بي ساماني طبيعي  باشند. مي

گيري وارسي گزينشي، كيش طراحي هوشمند، ر با به كا كشد. مي سراسر جهان
پيچيدگي درست است مانند بدن انسان تندرست  يامدهايپپيچيدگي را، تنها زماني كه 

، پيامدهاي يرواگر به هر  .گيرد مي چون گواهي بر بودن خداهست هم كاري، 
يا يك ساختمان انگلي اي  ناسازگار باشد، مانند پيچيدگي ويروس كشندهپيچيدگي 

گوناگون بدون درمان، طراحي هوشمند اين پيچيدگي را از هاي  پيچيده يا بيماري
  داند. مي طبيعيهاي  علت

  

  ١كاربرد نادرست كيش طراحي هوشمند از آمار
، از آمارگيري پيوسته نادرست ر جنگ جهادي كيش طراحي هوشمند با به كا

 هميشه از سوي هواداران طراحي هوشمند از بيخدايان پرسيدهپرسشي  بدنام شده است.
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بسيار عالي براي نگهداري از اي  احتمال اينكه جهان، به طور تصادفي، به گونه«شود:  مي
  »، چه اندازه است؟بشودتنظيم زندگي انسان 

 زندگي انسان، تنظيم نشدهنگهداري از براي ايم كه جهان  ما هم اكنون نيز ديده
و به طور كلي زندگي با جهان از راه گزينش طبيعي، تنظيم  -است. بلكه زندگي انسان 

سپس كيش طراحي هوشمند استدالل خويش را با پرسش پي گير وابسته  گرديده است.
كه داردمي تواند داشته جهان هستي ويژگي را  ،پس، با چه احتمالي«دهد:  مي ادامه
  »باشد؟

زماني كه واكاوي آماري از اين پرسش در رخدادهاي پاياني آغاز گردد، و از 
همان گونه كه كيش طراحي  -همان آغاز گمان شود كه پيامد پاياني گريزناپذير است 

پس هر آينه احتمال بسيار كوچكي  -كند مي هوشمند با منطق پسرو خودش اين كار را
ولي با چنين  ون دارد، را داشته باشد.ويژه كه اكنهاي  هست كه كيهان اين ويژگي

بسيار بسيار ، ويژگي كه در كيهان هست يا كنش دارد هربراي بررسي مارپيچي، احتمال 
  باشد. مي كوچك

كه شما داريد چه اندازه ويژه  ١ي ملي در مقايسه، احتمال داشتن اين شماره
   ، كه احتمالديدار يرقمنه  ي  يك شماره باشيد، پس  من   مانند ا شم  راگ  هست؟

راشمارهميليارديكآميختن
 دولت اينكه به توجه با. دهد مي اجازه
 يك تصادفي طور به تواند مي فدرال
 براي اگر كه بسازد رقمي نه ي شماره
 آن شانس باشد، خواسته شما كارت

 داريد، كه كدي دريافت براي واقع به
 آيا پس. باشد مي ميليارد يك در يك
 معجزه ملي شماره يك داراي شما

  
اگر پنجاه ميليون انسان، چيز «

چيز ي بگويند، باز هم آن ا نابخردانه
  »ست.نيانه خردمند

  
  
  

- 1970لرد برتراند راسل (
1872(  
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انگليسي نوبل ادبيات،  .نهباشيد؟ مي آسا
  رياضي دان، فيلسوف، فعال صلح

اي  ويژهي  شما شمارهبراي اينكه اي  پيش تعيين شدهاز نياز   هيچ  چون نه؟ چرا
  داشته باشيد نيست.

از پيش تعيين شده يا پيش بيني شده برآيندي درست همانند اين  اين نيازمندي
 شما شود. نميپيروزي هيچ كسي  ١بخت آزماييكمابيش هميشه در است كه چرا 

تركيب احتمالي پيش بيني ها  برنده را از ميان ميليونهاي  بايد به درستي شماره مي
ها  آن ، باور داشته باشد كه سرنوشتي٢ت خزانهبخخوش  اگر چه شايد، برندگان نماييد.

دست برگزيده خدا را در پيروزي  ، ولي بي طرف ترين بينندگاناست بوده بدست خدا
اساسي مانند  پس حتي در جايي كه از پيش گويي گيرند. مي ناديده ٣چرخانهاي  توپ

برد، هيچ دليل  مي خزانه را ميا كردهكه پيش بيني  ييها شمارهقماربازي و حتي زماني كه 
زماني كه هيچ پيامد پيش  يك آفريدگار نيست.ي  دانشيك بر پيش نياز بودن مداخله

، تين احتماالقوان -فيزيكي از جهان هستياي  مانند حالت ويژه-نيست اي  بيني شده
. هيچ دليل از شوند مي همگي بدون پيوند و بدون معنا گردد، زماني كه به گذشته برمي

پيش تعيين شده يا سرنوشتي از پيش ديده شده براي اين كه چرا جهان هستي اين گونه 
 ،هر آينه باور به بودن دليلي از پيش تعيين شده (اصل انساني) كه امروز هست، نيست.

خودشان نتيجه گيري در استدالل  در جاي »پشتيبان«يعني كيش طراحي هوشمند مقدمه 
زندگي آن «از نگر تئوري،  شود. مي بي اعتبار ٤سراسر قياس منطقي نسانيبد -گذارند مي

يا  »شناسيم نمي زندگي آن گونه كه ما آن را«توانست،  مي »شناسيم مي گونه كه ما آن را
در زمان و جايي  يزندگ«يا  »توانيم گماني از آن داشته باشيم نمي زندگي آن گونه كه ما«

يعني تنها زماني كه  ، باشد.»نبود هيچ گونه زندگي« يا  »چيزي به جز زندگي«يا  »ديگر
يعني زماني كه ما باور داشته باشيم كه پس از رخداد  -پسرو باشدي  منطق ما زنجيره
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2. Lucky winners 
3. Ping-pong balls 
4. logical syllogism 
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 رازآلود انديشه ما را تاراي  و هاله -واقعي چيزها آن چنان كه امروزه هستند، بايد باشند
نادرستي منطقي طراحي  كند. مي ساخته و واكاوي رياضي ما از رخدادها را خراب

پندارند كه اين  مي نآنا شده تا اثبات كند، هست. برپاچه كه  آنپنداشتن هوشمند، 
چنين گفته است. و با كتاب آسماني چرا؟ چون  .بوده استريخت بودن انسان ناگزير 

شود كه تئوري طراحي هوشمند تنها بر پايه دانش  مي اين وجود بارها و بارها به ما گفته
  استوار است.

نمايد؟  مي پشتيانيها  پس، تنها يك تصادف خوب بوده كه گيتي از زندگي انسان
كه خويش را  يطيمحبا يعني  ،زندگي با گزينش طبيعي نه، به هيچ رو تصادفي نيست.

طراحي هاي  روضه خوانهاي  با تحريف ناسازگار شده است.سازگار در آن يافته، 
دانش آفرينش، فرگشت با هوادار  آخوندهاي اند، هوشمند و كساني كه پيش از آنان بوده

  را ببينيد) 5شود. (بخش  نمي رهبري »تصادفي خوش«يا  »بختي كور«
  
  
  

  و نمادهاي فرگشت »١داروينسيم«
در كوششي بسيار حساب شده و پيوسته، هواداران طراحي هوشمند به فرگشت 

آنان نابخردانه باور  كنند. مي اشارهبا نام داروينيسم كمابيش همواره به جاي فرگشت، 
چارلز داروين پيدا شود، ي  ساله 150كار ي  دارند كه اگر يك نادرستي كوچك در بدنه

  خواهد شد. دانشيك قانوناعتبار شده و چه بسا طراحي هوشمند  بي »داروينسيم«
بسياري  ٢گمانيهاي  براي نمونه، داروين در زمان پژوهش خودش، پيش طرح

جانوري ناهمسان به هاي  گونه يا چگونه باليدهباره كه چگونه درخت زندگي اين  در
هاي  شگفت انگيز، پيدا شدن سنگواره اي  به گونه يك ديگر وابسته هستند، كشيد.

                                                 
 
1. DARWINISM 
2. Speculative drawings 
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سازگار به زيبايي با هدف  ساله، آشكار نمود كه بينش داروين 150بسياري در اين دوره 
هاي  به هر روي به طور قابل پيش بيني، شماري از عنصرهاي نگارگري است. بوده

درخت زندگي در سوهاي  دارد. ،از نادرستي يا كامل نبودن ييها نشانهگماني داروين 
  ناهمسان با پندارهاي داروين باليده و شاخه پيدا كرده است.

 ،القدس روحهواداران كيش طراحي هوشمند از پايكوبي تند و خوشحالي كه در 
انجام ساله برخوردند،  150هاي  به نادرستي كوچكي در اين پيش طرح ها آنهنگامي كه 

تئوري  - »داروينيسم«با ناميدن -توانند  مي دارندگمان اگر آنان  گيج شدند.دادند، 
از فرگشت  ها آن، پندار به چارلز داروين بچسبانندراست و به تنهايي ك يفرگشت را 

اين كه توانيم اين بازي كودكانه را با اشاره به  مي به همين گونه ما هم نادرست است.
 - طراحي هوشمند »علت نخستين«معمار قرن سيزدهمي استدالل -توماس آكويناس 

، تواند بر آينه كارگر افتد مي باور داشت كه چشمان يك خانم در دوره قاعدگي خودش
كنوني طراحي هاي  تواند استدالل اي مي آيا اين چيز ناچيز چند سده داشته باشيم.

  هوشمند درباره بودن آفريدگاري، بي اعتبار سازد؟ نه.
كه براي نخستين  هستدر واقع، به هر رو، چارلز داروين شخصيت تاريخي 

بسيار كه امروزه براي هاي  ارد، گواه، اعتبار دروشنگري درباره فرگشت با گزينش طبيعي
در واقع  سند نمودن فرگشت در دسترس هست، چندان كاري با اصل كار داروين ندارد.

از زمين بيرون آورده شده است، و اين  هزار سنگواره كه پس از مرگ داروينها  ده
 -داروين يا ديگر كارهايشبه دست به جاي تصويرهاي كشيده شده -ها  سنگواره

  كنند. مي براي فرگشت بيولوژيك فراهم ييها نشانه
 »داروينسيم«دليل ديگري كه چرا هواداران طراحي هوشمند فرگشت را 

 از اين كه فرگشت را به طور كامل رد كنند شرمسار هستند. ها آننامند، اين است كه  مي
رسد كه يك جوري دلپذيرتر بوده و  مي به نگر »داروينسيم«به هر حال رد نمودن 

كوشند خود را هم چون دانشمندان جا بزنند،  مي شرمساري كمتري براي كساني كه
  دارد.
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هوشمند شمار كشيده شده از سوي داروين، كيش طراحي هاي  كنار طراحير د
، يك حكيم ١جاناتان ولز كهنه و نامناسب را زنده نموده است.هاي  استدالل ديگري از

اصلي هاي  ، كه در آن نگارگري٢نمادهاي فرگشتكتابي نوشته با فرنام  طراحي هوشمند،
در  كشيده شده بدست داروين را همراه با يادگارهاي تاريخي ديگر، نقد نموده است.

هم چون پشتيبان  ها آنپي چاپ و پخش كتاب وي، بسياري از كارشناساني كه ولز از 
خودش و تاييد آن، در كتاب ياد كرده بود، آشكار به وي پاسخ گفته و هاي  استدالل

  براي به طور كامل تحريف نمودن و بد گفتن سخنان آنان به وي دشنام دادند.
با  ٣وشيد سنگواره وابسته به دوره گذرولز ك "نمادهاي فرگشت"در كتاب ديگر 

و آشكار و بدون چون هاي  با وجود اين كه واقعيت را بي اعتبار سازد. ٤آركيوپتريكسنام 
داد، ولز به  مي هم خزندگان و هم پرندگان نشانهاي  را با ويژگي چرا آركيوپتريكس

ي  بودن اين نشانهتواند  مي را زد، با باور به اين كه "يك پرنده"راحتي با آن برچسب 
نه تنها نويسندگان طراحي هوشمند، همان گونه كه ولز  را كنار بگذارد. ٥فرگشتي كالن

كنند، بلكه بسياري از  مي چنين گواهي بر فرگشت را پنهان و تحريف كرده،
جماعت هوادار كيش  نماد خودتنها ، "نمادهاي فرگشت"خوارشماري و نقدها مانند 

ولز را هم  "نمادهاي"انجمن درست دانش در طول پنجاه سال  طراحي هوشمند است.
  خواند. نمي چون گواه اصلي در فرگشت

  

  كيهان شناسي انفجار بزرگي  كيش طراحي هوشمند دربارههاي  دروغ
اي  ، فزوني دانستهبودن راست گودر باره  نآنا با وجود ادعاهاي پر زرق و برق

 نيتر بلندآوازهاكنون، شايد  واقعيت در كيش طراحي هوشمند هست. فيتحراز 

                                                 
 
1. Jonathan Wells 
2. Icons of Evolution 
3. transitional fossil 
4. Archaeopteryx 
5. macro-evolution 
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ها  وي ميليونهاي  كتاب باشد. مي ١نويسنده و دالور كيش طراحي هوشمند، لي استروبل
گروهي كليسا هاي  در گردهمايي ولي سخنران بسيار مردم پسندي شود. مي جلد فروخته

آيد بر روي جلد  مي كه در پي ييها گزاره هست. بوده و خودش يك آخوند بنيادگرا
  پر رنگ شده است. ،٢آفريدگاريك بودن دليل براي كتاب بسيار پرفروش استروبل، 

  
هستند كه جهان به ناگهان از ميان نيستي  هم راي شناسان هانيك«

 ،دشواري با چنين وسواسو چگونه مطلق پديدار گشته است. ولي چگونه؟ 
  »گسترده شده است؟

  
باشد. تيزر  مي گونه ممكن از جعل واقعيت ، بدترينجلد رويستايش اين 

بدبختانه دشواري ولي  كند. وي را بازگو مي درون كتاباستروبل به درستي  يغاتيتبل
سرچشمه بخش پشت بخش، استروبل نابخردي (بي گمان غير ديني)  همين جاست.

تنها و  هستاستداللي كه مترسكي ساختگي بدست استروبل  - جهان از نيستيگرفتن 
به طور قطعي  شناسان هانيك .كند مي را ريشخند -، برپا شدهبراي اين كه شكست بخورد

بد  »جهان به ناگهان از ميان نيستي مطلق پديدار گشته است.« كنند نمي گاه ادعاچ هي
كيهاني هاي  از سوي استروبل نه تنها يك تحريف كامل از انديشهها  نمايش دادن ويژگي

ر باشد، بلكه يك روش هميشگي جنبش طراحي هوشمند از به كا مي شناسي كنوني
  شود. مي ناميده ٣"سركوب شمارشي"گيري نادرستي منطقي هست كه 

تاييد كننده ديدگاهي،  "كارشناسان"، شمار در اين لغزش، سركوب شمارشي
 ناگفته، به طور دانسته آن ديدگاه هستندپشتيبان مردم بسياري براي اينكه پنداشته شود 

يعني دو كيهان شناسي يا  - »هم راي هستند شناسان هانيك«گويد  مي استروبل ماند. مي
جهان «شايد در سراسر جهان دو كيهان شناس دور از هم باشند كه تاييد نمايند  بيشتر.

                                                 
 
1. Lee Strobel 
2. The Case for a Creator 
3. "suppressed quantification" 
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 و نهادهاي ولي اين ديدگاه كسان »به ناگهان از ميان نيستي مطلق پديدار گشته است.
  ، نيست.شناسم مي را ها آنارجمندي كه من 
گويد كه جهان هستي نه زمان  مي جهان، شناسان هانيك، سرآمد ١ينگكاستفان هاو

  گويد: مي ٢ تاريخچه زمان در كتاب ينگكهاو آغازين و نه آغازي فراطبيعي داشته است.
  

توانيم گمان كنيم بايد  مي كنيم جهان آغازي دارد، مي تا زماني كه گمان«
داشته باشد. ولي اگر جهان، هر آينه به طور كامل بدون وابستگي، آفريدگاري هم 

پس،  .هستجهان به سادگي  بدون لبه يا كراني باشد، نه آغازي و نه پاياني دارد:
  )141(برگ  »چه جايي براي آفريدگار هست؟

  

كيش  هوادارانولي  بر روي زمين اين ديدگاه هر كيهان شناس ارجمندي هست.
طراحي هوشمند با وضعيت اين چنين زندگي كنند، چون به گستردگي با نياز شديد 

مانند بيشتر مردم عادي، كيش طراحي باشد.  مي آنان براي آغاز جهان از نيستي، متناقض
جادويي، پديدار شدن  طرح، هم چون يك از انفجار بزرگ كيهان شناسيهوشمند، 

 باز هم .، تفسير نادرستي دارداز نيستي شدن جهان درنگ پيش از گسترده انرژي بي-ماده
هاي استروبل و  كتاب باشد. گيري دانش مير به كااز اين يك تفسير ساختگي و بد 

ب. اس.  ج.، ٥، ريچارد داوكينز٤واينبرگ ، استيون٣سخنان كارل ساگانراديو تجارتي 
همگي از بيخدايان  - ٩و لينوس پائولينگ ٨استفان جي گولد ،٧فرانسيس كريك ،٦هالدين

ي اعتبار براي تئوري طراحي  ، با برداشتي پست، كه سخن اينان مايهرا -با اراده 
  .كند مي تحريفگردد،  مي هوشمند
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  ٢شدهخوك آرايش  :  ١كالماستدالل 
و نويسندگان طراحي هوشمند اين هست كه هم ها  هدف اصلي بيشتر سخنران

 خودشان به شمار آيند.پيروان جمهوري خواه كليسايي  چون خردمندان بزرگي از سوي
تعصب آميز هاي  دانش، انديشهاي  دانند كه نهادهاي حرفه مي به خوبي ها آني  همه

پس در يك دست و  كنند. مي را به عنوان شبه دانش رازآلود رد ها آنديني ي  كوركورانه
هاي  خودشان را با واژههاي  هوشمند مراسم و كتابپا زدن جبراني، هواداران طراحي 

به نگر مانند يك سوپرمن خردمند  اين كهبي سر و ته، براي هاي  پيچيده و چرت و پرت
، استدالل »العلل علت«براي نمونه، ديگر بيش از اين استدالل باستاني  ، پر نمودند.برسند

اكنون طراحي هوشمند اين شاه بلوط را به عنوان يك  شود. نمي ناميده »العلل علت«
ي  ايستگي كامل، واژه(به ش شده، استدالل كالم، دوباره آراسته است. تر يطوالنسخن 

تنها تفاوت ميان استدالل كالم و استدالل  دهد.) مي »گفتار«كالم از تازي آمده و معني 
 بار مصادره به مطلوب ود ،اين است كه استدالل كالم به جاي يك بار العلل علت
  كند. مي

خواست  مي اين بود كه براي هر چيزي علت العلل علتدشواري استدالل اصلي 
االكلنگي قانون را به طور كرد و  مي كار دگرگوني  ولي سپس قانون خودش را در ميانه

گفتگوي  2همان گونه كه در بخش  .برد نمي ، به كاربوده استدرباره خدا، كه هميشه 
انرژي كه -كه ماده پيشنهاد كنيم:تري  بسيار سادهي  توانيم انگاره مي بلندي داشتيم ما

به خوبي با قوانين فيزيك خودمان  اي . چنين انگارهبوده استجهان را ساخته هميشه 
اصلي كه - )، كه هرگونه آفرينشي از هيچ (يعني، از نيستيانرژي-پايستگي مادهي  درباره

  .كند، هماهنگ است مي را رد -طراحي هوشمند اساسي استي  براي فلسفه
                                                 
 
1. THE KALAM ARGUMENT 
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  پس ما سه احتمال داريم:
تر از همه اين شايد ريشخندآميز هرگز نبوده، اكنون هم نيست.انرژي -) ماده1(

  هرآينه، هيچ كس اين ديدگاه را ندارد. باشد. چون روشن است كه جهان، هست.
 ؛ اين بدين معناستنبوده استدر زماني انرژي در گذشته بسيار دور -) ماده2(

  ، شكسته شده است.با آفرينش از نيستي ،بارك كه دست كم ي
. اين انگاره بسيار بوده استجهان هستي ما هميشه ي  انرژي سازنده-) ماده3(

  هستي  و يك   الهيآفرينش  هاي  از معجزهاي  پيچيدهي  تر از پيش گمان زنجيره ساده
   بيشتر توضيح   نيتر ساده  يعني   -  تيغ اوكام   قانون  باشد. مي فراطبيعي

  ها  زمان
به انگاره سوم-استنيتردرست

گرايش دارد. افزون بر اين، اين انگاره 
، شكند ينمانرژي را -قانون پايندگي ماده

دادن آفرينش از هيچ را رد خ چون ما ر
انرژي هميشه بوده است. -مادهكنيم.  مي

اين موضوع ادعا نيست، بلكه جهان همان 
گونه كه امروز نيز هست، هميشه بوده 

دانيم  كه  جهان  ما  آغازي  است. ما مي
هاي ساختماني  داشته  است. ولي پاره

پاياني جهان ما هميشه بوده است. رد 
اصلي اين فرضيه، دانشيك نبوده بلكه 

اي پيشين گفته شد، ه همان گونه كه بخش
  رواني است.

باره« ما  ، آن   ی  ی  ت د ی باور 
ی و ن  ی    و ت،  وغ ا ید یک  م  وا ی 

ی ار  ن را  ت رم و  گاه ا دا ی باور  ی  دا ن   ود. 
ه ن را  ی ھ ه  رو ه ھ ده ام، بل زی   رد ن ام. ا 

ود آ  ت   ای ن  ان  ی  ش  تا ید،  ن  ن را د
ی ش ما  ی  دا ھان  جا تار  کارند،  سا د آن را آ وا

  »ت.
  

- 1955آلبرت انيشتين (  -
زندگي نامه آلبرت انيشتين: روي )، در 1879

 انساني
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 .وجود داردفيزيك است،  خألدر واقع، يك احتمال چهارمي كه وام دار نوسان 
 پديدار شدن ناگهاني ماده را از چيزي كه به طور كامل فضايي تهي به نگر شناسان هانيك

) از يك 1تواند به خودي خود با دو روش پديدار شود: ( مي ماده اند. رسد، شرح داده مي
دليل اينكه  از يك فضاي به معناي واقعي تهي. )2ميدان انرژي كه از پيش بوده است، (

-قانون پايستگي ماده -١يعني تئوري نقطه صفر-دوم  چرا پديدار شدن ماده از اين راه
ماده ساخته شده از اين راه داراي آميزش برابر از  ، اين هست كهشكند ينمانرژي را 

انرژي مثبت بوده و انرژي ي  چيزهاي مادي نمونه هست: ٢انرژي مثبت و انرژي تاريك
 ها آنزماني كه به طور رياضي  باشد. مي گرانشيهاي  با پيدايش ميدان يدر همراه تاريك

 »نقطه صفر«آميخته شوند، هر دو انرژي به طور برابر يكديگر را خنثي نموده و پيامد آن 
. بي گمان شدني است كه جهان در كل يك سرجمع انرژي صفر داشته باشد. است

، اين نكته براي باز هم، يك ميدان پژوهشي پيچيده فيزيك هست، ولي خألنوسان 
تواند نه با رازهاي فراطبيعي بلكه با  مي ، جهان هستيدر اينجا ارزشمند است يادآوري

  دريافته و روشن شود.طبيعي دانش 
ها  ريسمان سالي  هم چنين شگفت انگيز است كه يادآوري شود، هرچند انگاره

گويند  مي كه كامل شده، هواداران كيش طراحي هوشمند ادعا -نباشدها  اگر دهه-است 
اين بسيار رازآلود است كه  .دانند مي پاسخ ساخته شدن سراسر كيهان راهم اكنون كه 

يك مجله  ٣داورانت ئخويش را به هي »گواه« و »پژوهشيهاي  داده« ها آنچرا هرگز 
گواهي براي و پژوهشي ي  هيچ داده ها آنكه شود  مي .دهند ينمپژوهشي درست ارائه 

تواند توضيح دهد كه  مي اين نبودن گواه نداشته باشند؟ران يك مجله ودا ئتيهارائه به 
  پژوهشي  هستند؟ كنند بسيار كم شمار مي را تاييد چرا دانشمنداني كه طراحي هوشمند

) نيچر1998جوالي23كه در (
 7ساخت كه تنها چاپ گرديد روشن 

  

                                                 
 
1. the zero-state theory 
2. negative energy 
3. peer-reviewed 
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جهاد"گواه"درصد، بسيار كمتر از آنچه
طراحي هوشمند است،  از دانشمند 
برجسته به خداي شخصي باور دارند. تنها 
پيروزي بزرگ طراحي هوشمند اين بوده 

  كه عامه 

ندی « و ن آ ون د ھان  ا م  ر   ».دا
  

) 1856 -1950( برناردشاوجورج 
  ي انگليسي در سرگرد باربارا سندهينو

  
  
  
  

ي طراحي  يك كشمكش كهنه دربارهمردم را متقاعد سازد كه ميان دانشمندان 
  نيست. در اين باره در دانشحال هيچ گونه كشمكش  هوشمند هست. به هر

داراي كمبود  ها آن العلل علت دانند كه استدالل مي هواداران طراحي هوشمند
 »يا وصله«هوه،  هست و بنابراين در كوششي براي نجات نيازمندي به بودن ي

به  »هر چيزي نياز به علت دارد«استدالل خودشان را از  گزاره نخست ها آن انديشيدند.
خدا بودن چون  دگرگون نمودند. »هر چيزي كه بودن آن آغاز شود نياز به علت دارد«
از زماني آغاز نشده و چون گيتي از زماني آغاز شده (بر آسماني) هاي  طبق كتابر (ب

)، »اند رفتهيپذ« شناسان هانيككلي كه طراحي هوشمند درباره آن چه  يدروغاساس 
  اند. رهبران طراحي هوشمند ادعا دارند كه اثباتي دانش پسند از بودن خدا ارائه نموده

نخست، گزاره بودن  كالم هست.ي  بلندآوازه استداللسه نادرستي آشكار در اين 
كيش طراحي هوشمند  پس است.كتاب آسماني ي  خدا و بودن هميشگي خدا آموزه

پندارد خدا هميشگي  مي كهآسماني هاي  بر پايه كتاباي  بودن هميشگي خدا را، با گزاره
گويد كتاب آسماني درست است  مي و طراحي هوشمند .»كند مي اثبات« بوده است، را 

  چون كتاب آسماني است.
 دروغدشواري دوم استدالل كالم همان گونه كه در باال گفتيم، ادعاي بسيار 

، »اند كه جهان هستي از نيستي مطلق بدر آمده است پذيرفته شناسان هانيك«درباره اين كه 
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نادرست با شتاب نياز هاي  توانيم ببينيم كه چگونه مقدمه مي . ما به سادگي در اينجااست
  و نادرست ديگري براي پشتيباني خودشان دارند. نيدروغهاي  به استدالل

اثبات «نادرستي سوم، درباره شناسايي خدايي است كه با استدالل كالم بودن آن 
هيچ  طراح خردمند زئوس، يا اهللا يا آپولو باشد؟ شود ينمچرا  باشد. مي »شده است

با وجود اين، پيروان  چيزي در استدالل كالم كه اين جستار را روشن نمايد، نيست.
  طرح خردمند پدر عيسي است. دانند كه مي طراحي هوشمند در دل خود

  

  ١تيله بازي
- زوري طراحي هوشمند چنين هست، ماده ي  همان گونه كه ديده شد، آموزه

به  باشد و بنابراين نياز بودن آن به توضيحي فراطبيعي دارد. توانسته ينمانرژي هميشه 
بسيار كمي از دانشمندان حتي ادعاي اين كه پديدار شدن جادويي  ، شماريا مسخرهطور 

كه -جستار اصلي  دارند.را دارد،  )يا نمونهخدايي (از هر  جهان هستي نياز به دستياري
انرژي هميشه -اين هست كه آيا ماده -با فريبكاري كيش طراحي هوشمند پنهان شده 

  بوده است.
هر چند ناهماهنگ با باور نادرست بسياري، بايد باز هم، بي چون و چرا، 

انرژي پيش از انفجار -دريابيم كه، انفجار بزرگ در كيهان شناسي ادعا ندارد كه ماده
از پديدار شدن ماده يا انرژي از اي  چنين انگاره اند. پديدار شده نيستيبزرگ بوده يا از 

انرژي را -هيچ (آن گونه كه پيروان طراحي هوشمند گمان دارند) قانون پايستگي ماده 
كند، در اثر يك انفجار  مي ولي، انفجار بزرگ كيهان شناسايي تنها ادعا خواهد شكست.

ي  دوره درجهان ي  انرژي كه سازنده-، مادهميليارد سال پيش 14نزديك به  بسيار بزرگ
  كنوني است آغاز به گسترده شدن نمود.

                                                 
 
1. PLAYING WITH MARBLES 
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از سوي كيش طراحي  »دانشيك بودن خدااثبات «پس در تناقض گويي آشكار، 
الهياتي  باور ،حاليدر  هوشمند، نياز به باوري دارد كه قوانين دانش ما را پايمال سازد.

(آن گونه كه  ليوطراحي هوشمند دارند،  پيروانكه پديدار شدن چيزي از هيچ  رازآلود
 انديشمندان سكوالر را براي پيشنهاد كردن پديدار شدن از هيچ دستپيداست) 

آفرينش الهي از نيستي، ترك اصل دانش پايستگي ي  هر گونه باوري درباره اندازند. مي
  باشد. مي انرژي-ماده

آنان هيچ  »انرژي دارد؟-ماده ني هميشگي نبوداثباتي برا«طراحي هوشمند چه 
و چه بسا -ندارند  ،است نبودهانرژي -مادهزماني بوده كه اين كه اثباتي دانشيك براي 

  پردازد. مي و به جاي آن به فرار فلسفي و بازي با واژه -داشته باشند توانند ينم
بنيادگرا، براي دفاع از هاي  در ميان نيمكت نشينكريگ فيلسوف ويليام لين 

دليل براي بودن يك استدالل كالم ارج دارد. زماني كه لي استروبل در كتاب خودش، 
ازلي و  ساختماني دنيا يا سازندهكه  »ميدان يم«پرسد، ما چگونه  مي ، از ويآفريدگار
  :گيرد مي تيله را به كار »پاسخ دادن«براي  كريگ نيستند،  سرمدي

  
خواهم به شما، شماري از  مي تيله دارم، و هم چنين نهايت بيبپنداريد، من «

. يك تيله به شما بدهم نهايت بيخواهم  مي در واقع، گمان كنيد كه را بدهم. ها آن
به شماست، كه ها  تيلهي  توانم اين كار را انجام دهم، دادن كل توده مي روشي كه

  »تيله براي خودم نخواهد ماند. نسانيبد
شماره فرد به هاي  راه ديگري براي انجام اين كار، دادن تيلهبه هر روي، «
 نهايت بيتيله دارم و شما هم همچنين  نهايت بيپس از آن من هنوز خودم  شماست.

ي  يك از ما به همان اندازهر و در واقع ه-شما هم اندازه من تيله داريد  تيله داريد.
، داريم! يا با زوج و فرد بخش كنيمبه ها  پيش از اين كه تيلهكه من از آغاز داشتم 
. در اين حالت، و باالتر به شما بدهم 4را، از شماره هاي  تيلهي  روشي ديگر، من همه

  »تيله مانده است. 3تيله خواهيد داشت، ولي براي من تنها  نهايت بيشما 
، نهايت بي چيزهايدهد اين است كه انديشه از  مي نشانها  آنچه اين نمونه«
  )103(برگ  »انجامد. مي متناقضي به نتايج
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  گيرد، مي نتيجه كريگ 
  
 رخداد داشته باشد؛ نهايت بي تواند ينمپس، در گذشته، جهان هستي «

  »بايستي آغازي داشته باشد. مي
  

  
ي  و كران دار را در معادله نهايت بيگويد اگر شما اعداد  مي درست كريگ 

ولي اين واقعيت تنها  متناقض و چرندي خواهيد گرفت. رياضي با هم بياميزيد، نتايج
دهد و در جهان تجربي  مي رياضي خود را توضيحي  يعني به گونه-است  ١در تعريف

شود چهار؛ بنابراين، چون كيهان  مي دو با دو«اين است كه گفته شود،  اين مانند نيست.
يك  كريگ نتيجه گيري  »كند. مي آفريدگار را اثباتي  ناگهان پديد آمده مداخله ،از هيچ

 وي ديدگاه .) استكند ينمپيروي ها  (يعني نتيجه گيري از مقدمه ٢وافقتناماستنتاج 
خود آفريده، وابسته به خود از اعداد مطلق را به جاي جهان واقعي، از جهان خودش 

چون يك ترسايي فداكار  دهد. مي كنيم، ارائه مي بيروني كه در واقع ما در آن زندگي
ولي او به  كتاب آسماني ندارد.هاي  نمونهنيروي  هيچ شكي در كريگ ستايش برانگيز، 

 نمونهكاربرد جهان واقعي  -يا حتي كوشش براي نشان دادن-طور براي نشان دادن 
پس، چندان شگفت انگيز نيست كه  خورد. مي دانش، شكستاز راه  خودشرياضي 

پس خواه  انرژي ندارد.-نمونه رياضي به طور كامل پيوندي با قانون پايستگي ماده
به هر  ارزشي ندارد.خود را از دست بدهد، هاي  تيلهي  سه تا يا نيمي يا همهكريگ 

  كند. مي جلوگيري از نيستيانرژي از هر گونه پديدار شدني -روي، قانون پايستگي ماده
باشد، چون  ازلي و سرمدي تواند ينمگويد كه جهان  مي ، به همين گونه،كريگ 

زماني با طول بي كران كه، در  -است جلوتر از انفجار بزرگ زماني با اندازه بي كران
به سخن . دادن انفجار بزرگ اجازه دهدخ هرگز پايان يابد تا به ر تواند ينم تعريف،
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٢٩٤

اي  هرگز در واقع به يك هنگام ويژه ميتوان ينمما ، سرمديازلي و ديگر در يك جهان 
  .برسيمدر زمان 

گيرد تا نتيجه گيري كه  مي رياضي خودش را بد به كار نهايت بيپيوسته كريگ 
بگذاريد من  .»اثبات كند«است، را  به طور رياضي درست ولي از نگر تجربي خنده دار

راه  ١بلوك شهرييك  به اندازهخواهيد  مي گمان كنيد كه شما به شما نشان دهم چرا:
، پيش از اين كه شما بتوانيد به مقصد پاياني خود يك نيازي به گفتن نيست برويد.

به همين  ، بپيماييد.(يا نيمي از بلوك)بايد اين راه را تا نيمه  مي ، شمابلوك دورتر برسيد
بايستي به  مي بلوك، برسيد،به نيمه راه، به نيمي از د گونه، پيش از اين كه شما بتواني

پيش از اين كه  برسيد. )ديا كردهيا يك چهارم بلوك از جايي كه آغاز (نيمه آن راه 
 .بايد به يك هشتم آن برسيد و همين طور تا آخر مي بتوانيد به يك چهارم بلوك برسيد

تواند بدون شك تا  مي و هستنددرستي   چرايو بدون چون هاي  واقعيتها  يناي  همه
يك بلوك را برويد بايد  5000/1گسترده شود (براي نمونه، پيش از اين كه  تينها يب

در كريگ هاي  نهايت بي. با كاربرد تئوري )گونه تا آخر و همينبلوك را برويد،  10000/1
سوتر برسيد. چرا ن به مقصد پاياني خود يك بلوك آ ديتوان ينمجهان واقعي شما 

 نهايت بي-ميان راهيهاي  از نقطه نهايت بيبه  بايستي مي چون شما نخست ؟ديتوان ينم
چگونه  برسيد. -ايستگاه كه بر پايه تعريف، بدون پايان بوده و بنابراين نشدني هست

  چيزي بي نهايت رويد؟ »فراتر از«توانيد به  مي شايد
رياضي براي  »نشدني بودن«، با وجود نيازي به گفتن نيستبرگرديم به واقعيت: 

شما طول يك بلوك شهري را دست باال در  ،ها ستگاهياگذشتن از شمار بي نهايتي از 
فلسفي  »هاي گواه«ين نمونه، آشكارا ناهمساني ميان ا توانيد برويد. مي دو يا سه دقيقه

  دهد. مي كيش طراحي هوشمند براي بودن خدا و فيزيك تجربي دنياي واقعي، را نشان
يك پس ي  ناچار هستند درباره -خواه سكوالر يا خداشناس- شناسان هانيكهمه 

. پس پرسش انرژي يا در ريخت خدا، انديشه كنند-رفتن بي نهايت، يا در ريخت ماده
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٢٩٥

اين پسرفت بي نهايت هماهنگ با قانون پايستگي  شود، كه آيا (الف) مي دوباره برگشت
انرژي را با -خدا قانون ماده يا (ب)، هست انرژي ( هم چنان كه اشاره نمودم)-ماده

ازين خويش برگشت، بدون آغ سر جاي كريگ  شكسته است. هيچآفرينش چيزي از 
  .خداي خودش، داشته باشد ١اين كه هيچ پيشرفتي به جلويي در استدالل كاميابي

آفريده  نيستي از چه بسا كسي با ايمان ديني باور داشته باشد كه خدا، جهان را
 درباره آفرينش دارد: دليل دانشمندانهكند  مي ولي كيش طراحي هوشمند ادعا است.

هاي  و تحريف نامتوافق استنتاجنادرست، هاي  انتزاعي، مقدمههاي  دليل به شكل تعريف
اگر هم درست باشد، ناچار هستيم قوانين فيزيك را زير  هتحريفي ك-سراسري واقعيت 

  پوشي نماييم. چشمها  پا گذشته و از كتاب پيدايش هم چون تنها استعاره
چون اگر  باشد. مي ، باز هم استدالل گريك مصادره به مطلوبنيا برافزون 

باشد، پس و بدون آغاز سرمدي  تواند ينموي اثبات كند كه هيچ چيز هاي  تيلهي  نمونه
ي  پس،  به سخن ديگر، قانون در برگيرندهسرمدي باشد. تواند ينم نسانيبدخدا هم 

ي  كه يك تصوير بي پرده از مغالطه -خدا نيست ي  خدا نيست چون قانون دربرگيرنده
  دهد. مي را نشان »چشم پوشي از شواهد مخالف«

اين  .هم بي معني و هم منحرف كننده است »خدا فراتر از زمان است«اين كه 
او پيش از  .دانم ينممن  دهد؟ مي زمينه دانش به راستي چه معنيپيش پا افتادگي در 

گروه ي  نداشته، هيچ گونه مهري دربارهاي  خردمندانهي  آفرينش جهان ما هيچ انديشه
نداشته است؟ ه انديشه يا هيچ كنشي آسماني خودش، هيچ دشواري براي حل، هيچ گون

پيش از آفرينش جهان ما بوده است،  ييها كنشيا ها  اگر خدا درگير در چنين انديشه
تواند شماره بندي  مي دست كم در بخشيها  يا انديشهها  پس به طور تئوري، اين كنش

پيش از «را ها  يا انديشهها  با خودپسندي اين كنش كريگ هرچند  يا سياهه برداري شود.
اين رخدادهاي پيشين را  شود ينمتوصيف خواهد نمود، ولي  »فراتر از زمان«يا  »زمان

تواند  مي آيا ستودني خدا افزود؟هاي  و ويژگيها  افزودني از ديگر كنشي  به يك سياهه
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٢٩٦

نشان دهد  -هرچند نارسا باشد-پيش از آفرينش خدا هاي  كنشو فهرست ي  اين سياهه
 گمان شود خدا سرمدي هست همان گونه كه، اگر يا ژهيوكه پس رفتن در رخداد 

 كريگ  به زبان ساده، ست؟نينيز  چاره بردارشدني نيست بلكه نه تنها دارد، ر باو كريگ 
بي نهايت و بي كران باشد كه با هدف او هماهنگ  تواند مي كند زماني چيزي مي ادعا

  بي نهايت باشد اگر با هدف او هماهنگ نباشد. تواند ينماست و 
تعريف شود،  »بيرون زمان«چه  »درون زمان«پيش از آفرينش خدا هاي  كنشچه 

در واقع  است. ١گزينشي يمعناشناسجستاري به طور كامل ، باشد گزارهاين كه به جاي 
، ٢دوريهاي  هيچ يك از استدالل خواهم ينم«است، گويد چنين  مي كريگ آن چه 

دانم كه تيله بازي  مي مرا نقد كنيد. ٣مصادره به مطلوب و چشم پوشي از شواهد مخالف
ممنوعه ي  منطقه'. پس، من يك كند ينمپس روي ناجور هست و متقاعد  -بي نهايت-نه

خدا پيش از آفرينش، هر چه بوده است، هاي  تعريف كرده و به كنش ' براي نقدكنندگان
 بستنبراي اي  كوشش هوشمندانه كريگ تيله بازي  »زنم. مي ' فراتر از زمان'برچسب 

دهان همه از درخواست دوري از مغالطه چشم پوشي از شواهد مخالف براي آفريدگار 
  است.

كوشد تا بودن خدا را با نشان دادن پيچيدگي جهان  مي جنبش طراحي هوشمند
طراحي هوشمند حتي يك  »روشنگري«با وجود اين  و زندگي در آن، اثبات نمايد.

 طراحي گر. تواناي مطلق معجزهيك كند:  پيش از بودن را فرض مي تر بزرگپيچيدگي 
، با اين روش استدالل شكست خورده »دهد مي شرح«هوشمند، پيچيدگي را با پيچيدگي 

  كند. مي يكي خويشي  شكست خورده العلل علتطراحي را با استدالل 
كه نگر دانش  ابندي يدر نمحتي  گراها نشيآفرگفتيم،  2همان گونه كه در بخش 

بايستي توضيح  مي در يك روشنگري درست دانش، چيست. »روشنگري«اصطالح  از
كيش هاي  اگر روضه خوان مكانيكي از رخداد يك رويداد، جا داشته باشد.ي  ويژه
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٢٩٧

چگونگي ساخته شدن چيزي را از هيچ از سوي آفريدگار  توانند ينمطراحي هوشمند 
 به دين دارند تا روشنگري دانشيك كرده باشند. ، پس آنان بيشتر بازگشتروشن سازند

به نياز براي يك روشنگري دانشيك را  تواند ينم »آفرينش معجزه الهي است«تنها گفتن 
كه هر چه دوست دارند در  پايان دهد. باز هم، هواداران طراحي هوشمند آزاد هستند

دانشيك  از دين  »سند«باره خاستگاه كيهان باور كنند، ولي ادعاي آنان درباره داشتن 
  خودشان يكسره پوچ است.

چيزي كه بودن را آغاز ر يعني، ه«- استدالل كالمي  افزون بر اين، همان مقدمه
مكانيك كوانتوم نوين، ناسازگار هاي  با يافته يبه گستردگ -»كند نيازمند علت است

هاي  حالت ازكه مفاهيم مكانيك كوانتوم درباره غير علي بودن در تراز اتم،  است.
چرا در فيزيك كالسيك اين كه دليل اصلي، شود،  مي ، تعيينيفيزيك »نبودن«يا  »بودن«

 . پس استدالل كالم هم در تراز ريز و هم كالن شكست، هستشود ينمدسته بندي 
  خورد. مي

 ، زماني كه درباره عليت گفتگوگراها نشيآفري  ، مانند همهكريگ ويليام لين 
وي خواستار پيروي از يك ديدگاه سخت جبرگرا، تا زماني كه  كند، دورو است. مي

از سوي  كريگ باز هم، هنوز االكلنگي،  ، بود.آغاز گرديدانسان »  ١آزادي اراده«جستار 
بيروني و هاي  ادعا نمود كه انسان، رها از علتناچار به دين و كتاب آسماني خودش، 

وي از  هوادارانو  كريگ باشد. نياز است بگويم  مي »آزادي اراده«گناهان گذشته، داراي 
  آورند. مي قانون عليت تنها بر پايه يك هدف رسواي تك كاره، گواه

 به راستي راهبردهاي كيش طراحي هوشمند را هنگامي كهكريگ ويليام لين 
از بنيادهاي راستين باورهاي ترسايي و  القدس روحبايد نبردي ميان شاهد «گويد،  مي

باورهايي كه بر پايه استدالل و گواه استوار است درگيرد، سپس بايد باورهاي نخست 
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٢٩٨

زدايي، ويرايش  و شبهه (باور خردمندانه: حقيقت ترسايي »نهوپيروز گردد، نه وار
  ١)36بازبيني شده برگ 

  

  ٢كمالفقر روحي تا از 
، رفتارهاي نويسندگان طراحي هوشمند است نيآورتر رنجبراي من از آن چه 

به راستي، هر  زندگي ديگران است.هاي  گرايش ويژه آنان به دزدي ادبي داستان
دهد كه،  مي از زندگي خويش صدقهاي  بهم بافتهي  نويسنده طراحي هوشمند افسانه

(يعني،  پيش از آگاه شدن از اين منطق كامل طراحي هوشمند، يك بيخداي بدنام
فقر روحي به ي  من شك دارم كه چنين افسانه خواه) بوده است.دبدسيرت، ناهنجار، خو

با  شود، پيش برود. مي كمال به خوبي در كليسا يا گردهمايي كه در چادر برگزارسوي 
چنين براي تاييد  نا وابستهوجود اين من هنوز در پي يافتن يك گواه كوچك استوار، 

 ادعاي آنان در طراحي هوشمند هستم.ي  شناخته شدهتاريخچه شخصي از هواداران 
بيخدايي بدسيرت بيشتر از اين كه بازتابي از گذشته راستين باشد، چون يك شيرين 

آلوده نمودن و منحرف كردن به هر روي، چنين  رسد. مي كاري نمايشي به نگر
 -ندارمشك -و  بيخدايي، با تبليغات گذشته بنيادگرايي به طور كاملي سازگار است.

، دوباره زنده شده ٣يك پژوهش گري  جنبش طراحي هوشمند، با پنهان شدن در جامه
  است.

يكسان ميان بسياري از نويسندگان طراحي هوشمند، هاي  يكي ديگر از تجربه
تنها زماني پس از اين كه يك از نزديكان يك ترسايي  ها آن »سفر يافتن«اين است كه 

 - چندين رهبر سخنگوي طراحي هوشمند  گردد. مي آغاز، شود مي دوباره به دنيا آمده
گويند  مي آشكارا به شنوندگان خويش -و لي استروبل ٤در ميان آنان پاتريك گلن

                                                 
 
نوشته شده و نشان  ییروشن است که این کتاب در امریکا و بدست یک امریکایی ترسا   .1

می دھد که ترسایان نيز در برخورد با خرد و انسان ھای خردمند دست کمی از بسيجيان 
 خودمان در ایران ندارند.
2. Spiritual Rags to Riches 
3. lab coat 
4. Patrick Glynn 
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٢٩٩

سخت و جستارهاي دشوار هاي  از گناه مايه كشمكش چگونه توبه يك دوست نزديك
  جدي شد تا زماني كه خودشان نور را ديده و از گناه توبه نمودند.

زماني كه  كه، كنم مي يادآوري را ١، يك بررسي  بلندآوازه از اريك هوفراينجادر 
ناچار شديم، ديدگاه خويش را درباره جستار سخت از سوي محيط خانواده زير فشار 

، دست كشيدن ما بيشتر واقعي بود به جاي اينكه دو رويي ارزشمند دگرگون نماييم
چه بسا ما بزرگ منشي خويش را نگه  كرديم. باشد، ما خويش را با راستي در آينه نگاه

ولي نه زماني  »چون دانش به آن سوي اشاره كند،«اريم اگر ما به سوي عيسي بگرديم د
از استمنا كردن ما خرده گيري كرده و با شالق ما را بنيادگرا  ٢ناپدريهمسر يا  «كه 

بودن  »گواه«نگرش ارزشمند هوفر همچنين درباره اين كه چرا  »نمايد.اي  انديشه
از  تر متقاعدكنندهآفريدگار طراحي هوشمند براي گروه هم سرايان طراحي هوشمند 

  سازد. مي پژوهش گران بي طرف است، را روشن
  
  

  ٣خودبين قياس
ويليام لين كريگ، ، ٥، مايكل بهي٤به طور كلي، لي استروبل، ويليام دمبسكاي

و نويسندگان خوبي بوده، ها  سخنرانو ديگر نويسندگان طراحي هوشمند،  ٦هيو راس
 نيتر جيرا گيرند. مي خويش به كارهاي  در كتاب گوناگونيهاي  و قياسها  نمونه
، ي رندهيبرگآورند در  مي براي الگو پنداشتي كنش متقابل جهان هستي ها آنكه اي  نمونه

شود كه هر  مي به ما گفته باشد. مي تله موش )3و ( ،ها انهيرا) 2) ساعت جيبي، (1(
در دستگاه ديگر هاي  قطعهو بودن گوناگون وابسته به كاركرد هاي  در دستگاهاي  قطعه
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 ماند. مي پس، اگر كسي يك قطعه را جدا كند، كل دستگاه از كاركرد درست باز است.
 ناميده است. »شدنساده ناتوان از پيچيدگي «مايكل بهي اين وابستگي دو سويه را اصل 

با ارائه اين ابزارهاي ساخت انسان، نويسندگان طراحي هوشمند قياس خودشان را به 
طراحي هوشمند براي هر چيزي  نسانيبد -جانوري گسترش دادندهاي  گونه و جهان

  گرفته شد.ر جهان به كار د
از سوي  چنين است، قياس به كار گرفته شدههاي  مغالطه اين استدالل
از آغاز همگي  -مانند، ساعت جيبي، رايانه، تله موش - نويسندگان طراحي هوشمند

هاي  با چشم پوشي از اين چگونه تكه فرآوري طراحي شده با هوش (انسان) است.
 كنيم، يكار دسترا بياميزيم، يا سوا سازيم يا به گونه ديگر، به طور فلسفي  ها آن

گيرد همواره  مي گواهساعت جيبي، رايانه و تله موش  از طراحي هوشمند كههاي  قياس
فرآوري از طراحي هوشمند  ها آننيرومندي از طراحي هوشمند را دارد چون هاي  نشانه

با خواهد  مي ، استداللي كهها مقدمهدرون همين  هستند. باز هم، كيش طراحي هوشمند
  دهد. مي را جا ،اثبات كندمنطق خودش 

يك بار اشاره نمود كه اگر سناتور اياالت متحده  ١موينيهاندانيل پاتريك مرحوم 
گيري واژگان خوش گير انداخت، آن گاه هم ر هماورد سياسي، شما را در تله به كا

انتقادي هاي  نپذيرفتناز  يهمانندي، بسياري  به گونه بر شما پيروز شده است.اكنون 
هاي  به خاطر استدالل قياس پذيرشي  كشندههاي  به اين تلهافتادن  ،طراحي هوشمند

كيش طراحي هوشمند، پژوهشگران بر  ات يردبسياري از  خود طراحي هوشمند است.
آموزشي هاروارد براي هاي  برجسته دانش بود و شكي نيست كه كشمكشهاي  پژوهش

ولي براي شنوندگان عامه، هر گونه  خواهد داشت.پژوهش گران پاداش پيروزي را 
قياس برگرفته از ساعت جيبي، رايانه، تله موش، حال و هواي روشني از طراحي 

 - خود ما-فرآوري طراحي هوشمند به راستيها  هوشمند را دارد، چون اين نوآوري
پس اگر هرگاه، شما كتابي از طراحي هوشمند را بخوانيد و سربسته حس كنيد  هست.
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گويند، از خويش بپرسيد، آيا قياس  مي طراحي هوشمندي  درستي دربارهي  نكته ها آن
اگر باشد، پس چون  .از طراحي هوش انساني هستاي  به كار گرفته شده در واقع نمونه

  رهايش كنيد.نتيجه خودش را فرض نموده است، 
  

  تسونامي خدا
سراسر جهان، هم چنان كه ترسايان در ، 2004دسامبر  26يكشنبه در بامداد 

 ييجا جابهزمين در زير اقيانوس هند ي  گرفتند، پوسته مي پايان هفته كريسمس را جشن
، مايه يترشير 9 ي لرزه نيزمچند ساعت، يك بالي بزرگ ر د شديدي را آغاز نمود.

. پيرامون خودش گسترده شدهاي  يك موج كشندي بزرگ گرديد كه در ميان آب
آسيا رسيد صدها هزار زن، كودك و مرد بي گناه ي  قارههنگامي كه تسونامي به ساحل 

ديگري از كار افتاده يا بدون  شمار شمار بي از سوي دريا گرفتار شده و غرق گرديدند.
  خانه و تنها ماندند، زندگي و خانواده آنان براي هميشه نابود شده بود.

آسماني هاي  در سرتاسر امريكا، آن روز براي مراسم يكشنبه، كتابها  كشيش
خويش را گشودند، همگي اين ادعاي خودشان را تكرار كردند، نظم عالي در طبيعت، 

خبري از آنان هاي  زماني كه از سوي رسانه كند. مي طراحي هوشمند را اثباتهاي  نشانه
بايد اجازه دهد يا علت چنين رنج كشيدن دردناك مردم بي  مي پرسيده شد، چرا خدا
اي  خدا از هر پديده«ن طراحي هوشمند تنها چنين پاسخي دادند گناه باشد، سخنگويا

، دختر دعاخوان ٢،آن گراهم لوتزMSNBCدر  ١در برنامه اسكاربراغ كانتري »هدفي دارد.
خدا با اين تسونامي هيچ انسان « ، پديدار گشت و با همدلي كامل گفت:٣بيلي گراهام

لوتز  .»مردند مي بايد مي ها آني  همهاضافي را نكشته است. دير يا زود، به هر حال، 
  »هدفي دارد.اي  خدا از هر پديده«سات مردم پسند را بازگو نمود كه سپس اين احسا
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ها،  هلرز زمينو ديگر  -خردمندي اين تسونامي فاجعه آميزي  بينندهر براي ه
، و همه گيري ها يقحط، ها يسوز، آتش ها يخشكسال، ها ليسها، تورنادوها،  هاريكن

را ها  گواهي بر خدا مهربان نبوده، بلكه بي طرفي طبيعت در برابر انسان -ها يماريب
 آن زندگير جهاني كه ما د«نشان داديم،  7هم چنان كه در بخش  .دهد يمنشان 

يك  -مطلق هست و نابساماني  ساماني مطلق و بي نظميبكنيم، درست در ميان  مي
چشم  خواسته خودمان، در برابرناپذير  ريجهان تأثكه ما بايد از يك  ،طرفانه يبموقعيت 

  »داشت داشته باشيم.
هاي  كيش طراحي هوشمند، با چشم پوشي از بالهاي جهان واقعي يا نابساماني

  كه بر ضد تئوري طراحي هوشمند است، به ادعا به اين كه سازمان بندي طبيعت 
ي آفريدگاري مهربان است، ادامه نشانه
 كه  طراحي   هوشمند دهد.  اينجاست  مي

نادرستي منطقي را به ديگري پيوند 
دهد. استدالل طراحي هوشمند از پايه  مي

چنين هست: رفتار طبيعت آن چنان 
پس بايد » درست باشد،«بسامان هست كه 

به «كسي كه  - در واقع از سوي خدا باشد 
دو لغزش به هم ديگر » درستي هست.

 پيوند خورده مانند يكي شده، سپس كيش
» برتري گواه«طراحي هوشمند آن را 

  نامد. مي
ي نظم با ارائه  درباره» روشنگري«
ي سامانمندي كه از پيش بوده،  نمونه

روشنگري نيست، حتي اگر با نادرستي 
  نظم  ي گمان كنيم، براي گفتگو، كه درجه

ــــــــــــــــــــد . . .   « ــــــــــــــــــــن آ ــــــــــــــــــــر  ه  ــــــــــــــــــــ ه ی ــــــــــــــــــــوز آن  از آ
ـــــــــــــه د وب ا ھـــــــــــــار ی یـــــــــــــک  ـــــــــــــود  بـــــــــــــاور  ســـــــــــــاد وار  ـــــــــــــ ی ا

نـــــــــــــــــده دار  ی  ســـــــــــــــــا ی  ـــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــوده و  ی  ی رپ از پـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــا
جـــــــــــــــــام  ی  ســـــــــــــــــایان ا ـــــــــــــــــو   ش آن  ـــــــــــــــــ ش رپ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــد.  با

ی  ی ــــــــــــــــــــــ وی دادن پ ــــــــــــــــــــــن  جـــــــــــــــــــــای آ ـــــــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــــــد،  ن د
ش  شیپ روی یـــــــــــــک  ـــــــــــــ ـــــــــــــزی   ـــــــــــــت.  ی،  ا ـــــــــــــ

ـــــــــــــــزاوار  ن،  ـــــــــــــــ دا ر ـــــــــــــــد،  جـــــــــــــــای  ی با ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ او  را ا
ت.   »گ ا

  

) 1880- 1956اچ. ال. منكن (-
ي به ويل ا نامهروزنامه نگار و منتقد در 
  دورانت
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  با قوانين فيزيك توضيح داده شود. تواند ينممحدود 
، ولي اين شود بسياري از طراحي هوشمند در روي زمين يافت ميهاي  گواهي

 هواداران طراحي هوشمندي، پيوسته در هست.طرحي هوشمندانه از هوشمندي انسان 
تنظيم شده، داد سخن ها  چگونه شرايط سياره ما براي زنده ماندن انسانكه ي  بارهاين 

كه در زمستان  كنند مي زندگي ييها خانههمان سخنگويان، در  ،با وجود اين .مي دهند
  شود مي سردتابستان ر و د -براي اينكه از يخ زدن تا نزديك مرگ نروند- شود مي گرم

يك هوادار كيش طراحي اگر ما  .تشنگي دوري كنند گرمازدگي و كه از اين براي  -
بگذاريم، چه بسا او در دمي بميرد، چون زمين كره هوشمند را در يك جا تصادفي روي 

لي  رو براي زندگي انسان ناجور است.پوشيده شده و از اين را آب درصد زمين  75
برد،  به سراستروبل را ناچار كنيم يك شب بيرون از خانه، لخت، در دشت سيبري 

پيرامون براي زنده ماندن انسان، عالي تنظيم  طيمحسپس از وي بپرسيم تا چه اندازه 
   شده است.

زنيم (با  مي خود را مسواكهاي  از خواب برخاسته و دندان داز زماني كه بامدا
شيميايي ساخت انسان)، تا هنگامي كه كليد چراغ برق ساخت انسان را خاموش  مواد

هاي  زندگي ما پر از نوآوري طيمحخوابيم،  مي انساني  نموده و در بستري ساخته
است، كه زندگي را آن گونه كه به آن خو  ها انساناز سوي طراحي شده ي  هوشمندانه

چشم انداز نيروي نوآوري انساني، به معناي واقعي  سازد. مي ، شدني و آسان،ميا گرفته
  طبيعي سراسر سياره ما را دگرگون نموده است.

اميد به سال  47تنها ، شد مي زاده، كودكي كه در اياالت متحده 1900در سال 
شود  مي زاده 2000داشت، پس از يك سده پيشرفت دانش، كودكي كه در سال  ١زندگي

يك پيروزي باورنكردني كه نه با نماز خواندن بلكه با  -زندگي دارد سال اميد به  80
دانش استوار هاي  جنبش عامه پسند طراحي هوشمند بر پايه دانش بدست آمده است.
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ما  شود، استوار است. مي ناميده ١فرافكنينبوده، بلكه بر گرايش روان انساني كه به نام 
انساني را به جهاني پهناور غير شخصي ي  مفاهيم طراحي هوشمندانه نيدروغبه طور 
شود كه جهان با يك هوش  مي نماييم، از اين رو يك پندار فريبا درست مي فرافكني

  شود. مي انسان مانند بسيار بزرگ فرمانروايي
  

  هوشياري برابر با جاودانگي است؟
كيش طراحي هوشمند با تركيب يك عرفان ترسناك قرون وسطي و دين سنتي، 

   پنداري را پيشنهاد نموده كه هوشياري انسان بدون وابستگي به مغز انساناستداللي 
تواند و هست و كنش دارد. بپنداريد، مي

، احساسات و شخصيت ها جانيهانديشه، 
ما كاري به فرآيندهاي مغز ما ندارند، ولي 

» روح«گواه رازآلودي براي جاودانه بودن 
ما هستند. چنين باوري، در پرگار فلسفي 

شود، چون گمان  ناميده مي ٢دوگانه انگاري
تا هستي، بدن و انديشه، و كند كه د مي

  چون دو عامل سوا و خودگردان هستند.

 

ی از « وچ یار  بات  ن یک ا ه  ن دیدم آ  
م. یا ھان دی  ی   د   »ز

  
) مارك 1835- 1910مارك تواين (-

 تواين: زندگينامه ، از آلبرت بيگلو پاين

  
 انديشمندان دوگانه انگاري را ريشخند 1500سده هاي  سالي  اگر چه از ميانه

نمودند، ولي ما بايد بدانيم و بپذيريم كه دوگانه انگاري، حتي امروزه، يك باور  مي
باشد؛ زيرا تنها زماني كه شخصيت  مي ها ديني  در همه يجاودانگاساسي بر باور به 

كه مرگ جسمي داشتيد  ،زمانيتوانيد  مي شماشما جدا و بدون وابستگي به مغز باشد، 
  برويد. به بيرون از بدن خويش پرواز نموده به بهشت يا جهنم
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2. dualism 
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با هر باشد  مي رد كردن دوگانه انگاري از سوي دانش، چنين نيتر واسطهبدون 
هر آينه هوشياري انسان، فرآيند معيار آزمايشگاهي پذيرفته شدن يا تجربه دنياي واقعي، 

به سادگي اثبات  چونم يگوي مي را اين واقعيتما بدين رو در اينجا  باشد. مي مغز انسان
ي كسي را بي هوش نموده يا به گستردگها  تواند براي سال مي آسيب مغزي پذير است.

شخصيت وي را دگرگون نمايد، داروهاي كاركرد انديشه و حافظه، چون بر شيمي مغز 
افتد. حتي گاهي خوابيدن به بي  مي و درجه هوشياري ما كارگر بر طبيعتكنش دارند، 

هوشياري خويش را بسيار سخت است تا دريابيم، آيا  .انجامد مي ها هوشي براي ساعت
   ؟دهيم مي از دست ز كار افتادزماني كه با مرگ مغزمان سراسر ا

در بدن هر  -نه تنها مغز -روح بودن از گواهي افزون بر اين، اگر هوشياري، 
بدون شك براي جهان جانوري  »واقعيتي«باشد، پس چنين  مي كسي كه هوشيار است

و  نيز هم چنين به محيط پيرامون خويش هوشياري داشته ها آنخبر خوبي است، چون 
 بويند، مي ،شنوند مي بينند، جانوران مي برد. به ارث خواهند از اين رو زندگي جاودانه را

براي نيروي ديدن، شنيدن، اي  جانوراني ويژههر آينه،  كنند. مي چشند و درد را حس مي
بالند. در حالي كه توانايي ب به خويشبايد يا حس بويايي بسيار برتر از توانايي انسان 
بدون شك داراي  باشد، مي از انسان تركهخردمندانه وارسي نمودن جانوران بسيار 

اگر ما باور كنيم كه  از هوشياري، با هر تعريف استانداردي از واژه، هستند. ييها درجه
جانوران زندگي پس از مرگ ندارند، پس درست نيست كه هوشياري از سوي طراحي 

من دريافت اين را به كار گرفته شود.  »روح«هم چون گواهي بر جاودانگي هوشمند 
دانش به نگر برسد، چرا اي از  رشتهچون كوشد كه  مي كه، طراحي هوشمند كه بسياري

   گيرد، دشوار يافتم. مي از دوگانه انگاري قرون وسطي همچون يك گزاره پشتيبان بهره
تبليغي هاي  در سطح رسوا آميز نشريه لي استروبل دليل براي بودن يك آفريدگار

 257در برگ  پشتيباني براي دوگانه انگاري باشد.كوشيده تيرك  افتد مي فرو ١سوپري
 است،با روكش چرمي، درباره خانمي كه در بيمارستان بستري بوده و مرده چاپي 
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بازگو وي با ستايش بسيار هاي  كسي كه استروبل گفته ١بر پايه ج. پ. مورلند گويد. مي
اين خانم پس از بيرون رفتن از بدن وي از ميان بام بيمارستان بيرون رفته  »روح«نموده، 

بر كفش تنيسي كه روي بام رها شده بود  ييها لكهاز بيرون آمده  »روح«است. سپس 
كه به سوي  »روحي«چيز و به ويژه شگفتي آور از سفر يك مشاهده  نا - برجا گذاشت

 »روح«با ديدن كفش تنيس نقشه سفر ت آن گونه كه پيداس سپارد. مي رهها  آسمان
دگرگون شده، سپس از ميان بام دوباره پايين آمده تا در تن بي جان خانم بماند، 

پيوسته بازگو شده تا  »معجزه«خبرهاي اين  وي پس از مرگ زنده شده است. نسانيبد
داستان را هم چون تاييد بر زنده ، و وي اين سرانجام به گوش لي استروبل رسيده است

  شدن ما پس از مرگ بازگو نموده است.
 مورلند و استروبل چه گواهي براي برخاستن انسان پس از مرگ به ما نشان

ما هستي «است، شود، چنين  مي مورلند كه از سوي استروبل بازگوهاي  دهند؟ گفته مي
  )257(برگ  »به نگر ما چرند برسد. بايدها  خودمان داريم يا اين داستانهاي  بيش از بدن

اعتبار ي  كه ما درباره -يعني، آيا براي ما خنده دار است -اگر اين معياري است 
. يعني پذيرم مي ، خوب من معيار اندازه گيري خود مورلند راداوري كنيم »گواه«اين 

بدهند، تنها گواه ديوانگي  ٢كهنههاي  مورلند و استروبل اگر به كلي وزني به اين افسانه
  باشد. مي خودشان

يك زن جوان، كه در ماه عسل ي  ي دربارهبار مورلند براي ما داستان اندوه
حافظه ي  پيامد اين تصادف، وي همه در .گويد مي خودش دچار آسيب مغزي شده بود،

 كرد ينمخانم گمان  و بخش بزرگي از شخصيت گذشته خود را از دست داده بود.
  عروسي به وي نشان داده شد تا باور كند شوهر دارد.هاي  ازدواج كرده باشد. فيلم

مورلند به جاي اين كه نتيجه بگيرد مغز درون سر هوشياري، حافظه و شخصيت 
  ، يك تفسير شگفت انگيز ويژه از رخداد دارد:كند مي را كنترل
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گذشته را هاي  . خاطرهديگري نبود انسانوي نمود،  مي هرچند خانم جور ديگري رفتار«
شود كه، شما همان  مي اثبات فراموش كرده و حتي شخصيت پيشين خودش را هم نداشت.

بگيريد، يا شما نو هاي  گذشته را از ياد ببريد و خاطرههاي  ريخت هستيد حتي اگر خاطره
  )260برگ ( »ويژه نويي بدست آوريد.شخصيت ويژه پيشين خود را از دست بدهيد و شخصيت 

  
ثبات ا هبود »همان شخص«خانم،گويد چون پس از تصادف  مي مورلندخوب 

 هست »همان شخص«او  باشد. برتر از تنها كاركرد فيزيكي مغز مي» 1انسان«شود كه  مي
خودش، پس از ايست كاركرد همه اعضاي بدن در هنگام مرگ،  فيزيكي ٢سوا از خود

  ماند. مي زنده
را  3منطقي به نام جسميت بخشيدن مغالطهكه مورلند هرگز يك كنم  گمان نمي

تلقين نمودن اين كه يك انگاره انتزاعي يا «يعني  هرگز شنيده باشد؟ جسميت بخشيدن
سب زدن به اين قرباني وي به سادگي با برچ »به راستي هستند.هاي  از بررسياي  دسته

حالي كه ر د بخشد. مي جسميت »روح«، نابخردانه به بودن »همان شخص«آسيب مغزي 
وي همان را دارد،  ،براي نمونه- بي گمان همان شخص بود ،ييها صورت، به آن خانم

آسيب مغزي وي به  - را داردها  همان چهره و بدن را دارد، همان پاها و دست
اين پيامد از گستردگي بر شخصيت، حافظه و هوشياري وي كارگر افتاده است. 

ون سر و شخصيت وي رروشني پيوند يك راستي ميان ساختار مغز دكارافتادگي وي به 
  كند. مي را اثبات
  است: تر درستگزاره از نگر دانش خودتان تصميم بگيريد كدام  گذارم يم

رخ وي  يكه برا پيشامدي: حتي با اينكه آن خانم با آسيب مغزي پس 1#گزاره 
 چنين واقعيت نشان است. ، او همان شخصدارد ناهمساناي  شخصيتي و حافظه، داده
چون انسان بودن ما  دهد كه انسان بودن ما يا روح بدون وابستگي به بدن ما است. مي
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بدون وابستگي به بدن ما هست، هوشياري يا روح ما، حتي پس از اينكه بدن ما پوسيد، 
  زندگي خواهد نمود.

نگرها  ، از برخيپيشامددر پي آسيب مغزي آن خانم، قرباني اين  :2#گزاره 
در حالي كه حقوق  همان شخص و از برخي نگرها، شخص بسيار متفاوتي است.

قانوني هم چون يك فرد و ريخت بيروني وي همانند پيش است، آسيب مغزي وي 
نخست پيامد بي هوشي داشته، سپس به دگرگوني گسترده كاركرد شناختي انجاميده كه 

چون بي هوشي،  حافظه بوده است.دگرگوني شخصيت و از دست دادن ي  در برگيرنده
دگرگوني شخصيت و از دست دادن حافظه، درست در همان دمي كه آسيب مغزي رخ 

مغز آن خانم هوشياري، شخصيت و  ، درست است كه نتيجه بگيريمداده يروداده است، 
اگر مغز ما هوشياري، شخصيت و حافظه ما را  كرده است. مي حافظه وي را كنترل

پس از ديدگاه دانش، بسيار دور است كه هوشياري، شخصيت و حافظه كند،  مي كنترل
  ما پس از مرگ باقي بماند.

كيش طراحي هوشمند،  هوشياري
انسان  را با يك هوشياري الهي كه انگار 

از  »دهد. شرح مي«شود از پيش هست،  مي
اين نگر، طراحي هوشمند هيچ روشنگري 

و  دهد ينمواقعي از هوشياري به دست 
سرانجام در مصادره به مطلوب و دليل 

شود. به هر  دوري بي پايان گرفتار مي
  ، دانش، ريشه هوشياري را با گفتنحال

ی« ن  ه  د د، شاید  ا یا م روح را  زی   د  وا
ن   ی  د؛ و ه با سان شاید روح دا د، ا ت با

رم دا ی  آن باور    .»ساد
  

آيا ") در 1847- 1931توماس اديسون (
  "ما دوباره زندگي خواهيم نمود؟

. به روشني، يك براي زنده ماندن دارد مبارزهكه برتري كليدي هوشياري در جزئياتي 
تواند براي خوراك جستجو كند، از خودش  مي جانور هوشيار، بسيار كاراتر از يك گياه،

بيشتر به سود پيشرفت . از اين رو، گزينش طبيعي بسيار دفاع كند، و در پي جفت باشد
بودن  ناميراباوري به پس،  جانوري خواهد بود.هاي  و پااليش هوشياري در گونه
  شود. مي دين دسته بنديهاي  بخشر هوشياري، به جاي دانش در س
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  بازگويي نادرست گسترده از واقعيت
كنيم،  مي زماني كه من و ديگران كمبودهاي جنبش طراحي هوشمند را نقد

ما  داريم. ،از آن پر است ها آنهاي  منطقي كه كتابهاي  تمركز بر نادرستيگرايش به 
هاي  واقعي، استداللهاي  به طور منطقي از مقدمه ها آنكنيم كه نتيجه گيري  مي اشاره

به هر  است. استنتاج نامتوافقآنان هاي  . به سخن ديگر، استداللكند ينمخودشان پيروي 
آغازين هاي  مقدمهكه در  »ييها تيواقع«خواهيم با گذشت بسيار تاييد كنيم  مي روي، ما

بدبختانه، اين گذشت  به راستي واقعيت هستند. اند، طراحي هوشمند به كار گرفته شده
دانسته يا ندانسته، نوحه سرايان و نويسندگان رهبري  ناشايست و گمراه كننده هست.

بي  ي  بزرگ شدههاي  خود را از واقعيتهاي  و كتابها  ، خطبهكننده طراحي هوشمند
  بگذاريد چند تا سند نمونه بياورم: كنند. مي خود تحريف شده پر

  
  : اگر زمين نيم درصد به خورشيد «راس در نمايش جان آنكلبرگ

شدند. اگر زمين نيم درصد از خورشيد  مي روي زمين بخارهاي  بود، آب تر كينزد
 »بستند. مي يخروي زمين هاي  دورتر بود، آب

 

از سالي و  -واقعيت چنين است، دوري راه زمين تا خورشيد، در سراسر سال 
كند زندگي در روي  مي كه راس ادعا »نيم درصدي«و بسيار بيشتر از  -به سال ديگر

در اينجا نيست. استدالل اي  پيچيدهي  هيچ انگاره كند. مي تفاوت رود، مي سياره ما از بين
ستاره شناس  نيتر ردستيزراس بي گمان نادرست است، با وجود اين، وي هم چون 

  شود. مي كيش طراحي هوشمند ستايش
  : تنها دو درصد از ستارگان «راس در نمايش جان آنكلبرگ

 »پيرامون خود دارند. ييها ارهيس
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گيري ر ما تازه با به كا قطعي رسيده است؟ي  چگونه راس به چنين نتيجه
 پيرامونهاي  روي زمين، جستجو براي سيارههاي  و رصدخانه ١تلسكوپ فضايي هابل

شايد ناسا بايد در زمان و منابع خود را با اجازه  .ميا كردهدوردست را آغاز هاي  ستاره
  صرفه جويي كند.از پيش دادن به راس براي غيب گويي 

  : يك از ر جايگاه، توده و مدار ه«راس در نمايش جان آنكلبرگ
ستي در روي زمين خورشيدي نقش بسيار بزرگي براي هي  منظومههاي  سياره
 »دارد.

  

توانند بدون اثر زيان آوري بر روي زمين،  مي ها سراسر چرند است! بيشتر سياره
و ماه  بوده سرنوشت ساز ، نقشيخورشيدنقش  ، فردا ناپديد شوند.هر چه كه باشد

از به طور كامل از منظومه  ٣يا تير ٢كنيد اگر پلوتو مي ولي گمان نقش كمتري دارد.
كه  -دحتي آگاه بشوكه يك شخصي معمولي روي زمين ، خورشيدي ناپديد بشوند

بسيار كمتر از نابودي است؟ نه. افزون بر اين، حتي اگر زندگي روي زمين به دليل 
خواهد ها  جايگاه مداري سياره -براي ينه دليل-نتيجه ديگر باشد، زندگي هاي  سياره
  بود.

  

  : مارپيچيهاي  تنها كهكشان«راس در نمايش جان آنكلبرگ 
 »د خورشيدهاي خودشان داشته باشند.با مدارهاي ثابت گر ييها ارهيستوانند،  مي

كند تا پيش رفته و  مي را سر هم »حقايق«باز هم دوباره، راس آشكارا اين 
 كند كه عيسي به تنها سياره با زندگي هوشمندانه در سراسر كيهان آمده است. »اثبات«

 كه آيا زندگي هوشمند در جايي ديگري از كيهان هست يا نيست. دانم ينم، خود من
 .اين باور خودم را اثبات كنم كه واقعيت دارد توانم ينمكنم كه هست. ولي  مي من گمان

طراحي هوشمند) اثبات ي  باورهاي وي (درباره رديپذ ينمبه هر روي، راس چون كه 
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را از آستين خويش  »حقايق« وگاس السشدني نيست، به جاي آن، همانند شعبده باز 
، هيچ شكي ندارم كه ناسا بسيار دوست دارد بداند چگونه راس باز هم كشد. مي بيرون

نموده، سنجيده و براي تاييد خودش مدرك كه ، را در سراسر گيتيها  سيارهي  مدار همه
  فهرست بندي نموده است.

، تنها يك دانيم مي آني  دربارهچيزهايي  كمابيشخورشيد كه ي  منظومهدر تنها 
سياره هست كه زندگي در آن شدني است و ديگري، بهرام، كه يا زندگي در زير سطح 
خاك در آن هست يا در گذشته، زماني كه رودها آزادانه در روي سطح آن روان 

خورشيد ما، كمابيش نمايشگري ي  منظومه كرده است. مي از زندگي پشتيباني اند، بوده
  بي شمار در سراسر گيتي هست.هاي  كامل از منظومه

  
 يك سخن كه پيوسته از سوي مدافعان كيش طراحي هوشمند گفته 

 آسماني جلوگيريهاي  منظم از سنگاي  ، به گونه١شود اين هست كه هرمزد مي
يعني كه  -كردند مي صورت به زمين برخورد و آن را نابودكند كه در غير اين  مي

. اگر آفريدگاري، براي سود رساني به انسان، هرمزد را در اين مدار گذشته است
گيرند،  مي آسماني راهاي  جلوي برخي سنگ چه هرمزد مانند ماه و ديگر سيارات

 توانند و با زمين برخورد مي درجه 360در سراسر هاي  ولي بايد بدانيم كه سنگ
- و چه بسا بسيار كمتر -درجه كمان  1تواند، دست باال،  مي . هرمزد تنهاكنند مي

 جلوگيريهرمزد كه  ييها سنگ هيچ دليلي نيست كه گمان كنيم جلوگيري كند.
است كه از سوي ديگر منظومه خورشيدي به  ييها سنگاز  تر خطرناككند  مي

تواند به سادگي بگويد،  مي از اين گذشته، هر كسي .هست آيند، مي سوي زمين
كشد كه اگر اين ميدان  مي را به سوي زمين ييها سنگميدان گرانشي هرمزد 

 ند.دمان مي خورشيديي  گرانشي نبود، بيرون از مرزهاي منظومه
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هوادار طراحي هاي  گفته دليل براي بودن يك آفريدگارشگفتا، لي استروبل در 
 ٣به ناهيد ٢ها كند كمربند سيارك مي را بازگو ١گيلرمو گونزالسهوشمند و ستاره شناس 

  )174(برگ  خوردند. مي اگر نبود به زمين وكنند  مي برخورد
هاي  گناه كار ندانم و انگار كنم كه استروبل درنيافته يا گفته گونزالس خواهم يم

است. ناهيد ها  ناهيد و كمربند سيارك ميانوي را بد بازگو كرده است. ولي مدار زمين 
  .كند ينمگردش ها  ميان زمين و كمربند سيارك -نگهبانانه يا غير نگهبانانه -

كوچكي از ي  كه در باال آورده شده تنها نمونه ها ييگو گزافهو ها  اين نادرستي
 واقعيت شمرده شده از سوي بزرگان طراحي هوشمندنادرستي بي شماري هاي  گفته
 -راست يا دروغ -براي پاسداري از خدا خودشان، هر چيزي  ها آنباشد. به روشني،  مي
  كند. مي هدف ابزار را توجيه گويند. مي

كيش هاي  نطقي نوشتهواقعي و مها  نادرستيي  يك تحليل همه سويه از همه
اگر من تنها از  دارد. يا دانشنامهچندين جلدي  ي پروژهنياز به يك  طراحي هوشمند

كردم، چنين  مي را بازگوها  منطقي و نادرستيهاي  كژيي  استروبل، همههاي  كتاب
گذشته و بي  »٤بهره گيري منصفانه«ان گسترده بود كه با شتاب از خط بازگوهايي چن

كيش طراحي  آخوندبزرگ استروبل،  شكستم. مي را ٥گمان قانون حق نويسنده و چاپ
هاي  دادهي  كوشد تا همه مي كند كه روزنامه نگاري بي طرفي است و مي هوشمند، ادعا

كه  »كارشناساني«خودش تنها از هاي  ولي، در كتاب درست را گردآوري نمايد.
پس، بي  كند. مي بنيادگرا هستند، گفتگو توبه كردههاي  داند از نمازخوان مي پيشاپيش

كيش طراحي هاي  ، هم ناشر پيشتاز كتاب٦ناشر استروبل، زوندروان خود نيست كه
 با وجود اين به ما گفته باشد. مي هوشمند و هم ناشر پيشتاز جهاني كتاب آسماني
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 شود، كيش طراحي هوشمند يك باور ديني نبوده بلكه يك اصل بي طرف دانش مي
  باشد. مي

  

  پاداش نوبل آينده؟
 دانيد كه استدالل طراحي هوشمند در آزمايشگاهچرا شما بايد سخن مرا سند ب

بخت خوبي است كه شما  خورد؟ مگر من چه كسي هستم؟ مي دانش راستين ، شكست
چه بسا پس از خواندن  هرگز پيش از خواندن اين كتاب درباره من چيزي نشنيده باشيد.

من به جاي اينكه براي بارگاه جهان دانش  اين كتاب، نيز چيز ديگري از من نشنويد.
  .گويم مي سخنبراي خودم تنها  بيشتربگويم 

بارگاه جهان دانش، ابزارهاي رسمي خودش را براي شناخت و ارج نهادن به 
 ييها افتهيدانش دارد. پاداش نوبل هرساله به كساني كه پيشگام  دستاوردهاي نيتر بزرگ

  رسد. مي اند، پژوهش و پذيرفته شده راستين دانشهاي  كه از سوي انجمن
 ها آننويسندگان طراحي هوشمند را باور كنيم كه و اگر ما سخنان پيشروان 

نيازي نيست به گفتن نيست، اثبات بودن  اند. بودن خدا را به طور دانشيك اثبات كرده
هاي  . كدام يك از يافتهخواهد بودها  دوراني  دستاورد دانش در همه نيتر بزرگخدا، 
 ١ج. ج. تامسوني  يافته تواند با دليل واقعيت داشتن خدا، مقايسه شود؟ مي دانش

نمود، در برابر يافتن دانشيك  1906پاداش نوبل ي  الكترون كه وي را برنده ي بارهدر
در  ٢اسيدهاي نوكلئيكروشنگري كاريك و واتسون از  خدا بسيار كم رنگ خواهد بود.

نسبيت هاي  لهمعاداندازه و كارايي حتي  خدا هيچ خواهد بود.مقايسه با ارزيابي دانشيك 
پس اگر هواداران كيش  در برابر تاييد دانش از بودن خدا، كوتوله است. اينشتين عام

پس من  اند، دانشيك واقعي بودن خدا، كامياب بودهدر اثبات طراحي هوشمند هر آينه 
  برسد. ها آنچشم داشت دارم كه پاداش نوبل آينده به 
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گمان كنم، در همان آن هم  طراحي هوشمند نوبلي خواهد برد؟هاي  آيا آموزه
كساني كه  با خلسه  ١مانند مربيان مارگير و فرمندان اندوه آور و هم خنده دار باشد.

گويند، جنبش ديني يك دسته از دين داران متعصب هست كه بيشتر در  مي ديني سخن
بيشتر جهان، هم چنين انجمن نوبل، به  در اياالت متحده هستند. نواحي محافظه كار
  نخواهند نمود.اي  توجه ها آني  سخنان دين باورانه

رواني سالمتي  ٣جمع در«به طور دقيق گفته است،  ٢همان گونه كه سم هريس
اگر تنها يك نفر باور داشته باشد كه يك هستي جادويي بر جهان، از يك شهر  »هست.

 ما به آنجا پرواز خواهد نمود، فرمانروايي »هاي روح«جادويي، جايي كه پس از مرگ 
ولي چون  كند، بدون شك به درستي وي همچون يك ديوانه نگريسته خواهد شد. مي

  رندي اين پندار پوچ از ميان رفته است.شماري بسياري به اين داستان باور دارند، چ
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  پاياني ي شهياند
  

  
  

  »من دوباره بيخدا زاده شدم«
  گوره ويدال-

  
بگذاريد گمان كنيم شما سراسر اين كتاب را خوانده و هنوز دودل هستيد كه 

ينيد. اگر شما به جاي يك را برگز ١ي جهان ديدگاهي سكوالر يا خداپرستانه درباره
ديدگاه سكوالر دين دار شويد، آن گاه من و ديگر آزادانديشان كمي ناراحت 

ايم، ولي به هر آنچه  از دست داده قطار همخواهيم شد چون شما را هم چون يك 
  .شود يمكه شما براي باور داشتن برگزينيد ارج خواهيم گذاشت. پرونده بسته 

طراحي هوشمند و به طور كلي خداپرستانه را رد نمايد، آن  يها آموزهاگر شما 
شما براي هميشه به دليل  كنند يمباور دارند، گمان  ييها آموزهگاه كساني كه به چنين 

گوشت  پس از مرگ شما، .سوختخواهيد  در جهنمبه طور وحشتناكي اين تصميم 
خردمندانه د و شما داراي يك بدن ويژه غيرقابل تجزيه شخواهد كباب بدن شما 

حتي زبان شما بر طبق  خواهيد بود كه رنج شكنجه جاودانه را بكشيد.طراحي شده، 
براي پذيرفتن دانش سكوالر، شما  بود.د ) در آتش خواه16:24كتاب آسماني (لوقا 

عذاب ديدن  ي دربارهاگر چه اين روزها از گفتن  جاودانه در جهنم خواهيد بود.
دينان، ميان عموم مردم شرمگين هستند، ولي طراحي هوشمند هنوز باور  ي بي همه

همين هم باشد، ما بايد طراحي براي است. اگر تنها  حتميدارد سوختن شما 
  .هوشمند را براي غيرمنطقي بودن و غير انساني بودن رد نماييم

                                                 
 
1. Christianity 



 

 

  ها بخش ادداشتي
  

  

  سرآغاز
  

هيوالي اسپاگتي پرنده مسخره نمودن شبه  :نديگو ينماين چنين  ها آندر واقع   - 1
 "پاستافارياني"ي خدا يدكي و پيروان  . بيشتر دربارهباشد يمدانش آفرينش گرايي 

  .شود يميافت  www.venganza.orgدر  آن
 www.intothecool.comهاي شيميايي به  ي ساعت براي اطالعات بيشتر درباره - 2

  برويد.
  

  4بخش 
مين گازهاي هوا نزديك سطح زمايل بر ساعت برود،  17500اگر تير با شتاب  - 1

  .سوزانند يم اصطكاكآن را به دليل 
به سه عنصر  "يشاتل فضاي"رسمي  ي نامهبراي دقت بيشتر اشاره كنم در واژه  - 2

مدارگرد (يعني، فضاپيما)، انبار سوخت بيروني  و بوستر جامد راكت كه بر روي 
خودرويي كه  .شود يمدر آغاز پرتاب گفته  اند شدهسكوي پرتاب به روي هم سوار 

شاتل فضايي  كند يمسطح، با فضانورداني درون آن گرد زمين گردش  در باال
  .شود يماميده مدارگرد ن

ي خدايي كه در اعالميه استقالل گفته شده، خداي ندانم  براي گفتگويي درباره - 3
  هيبر پا كايامر يبه راست ايآ - را ببينيد  10بخش گرايي بوده نه خدا ترسايي، 

  گذاشته شد؟ اديبن ،ييترسا
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فرا  اي يعي: طبيخاستگاه جهان هست«، 2در بخش  »مواد خام«خاستگاه اين  - 4
  ، گفته شده است.»؟ يعيطب
 Genesis: The Origins of Man and theرا جان گيربن در ها محاسبه - 5

Universe. New York: Delacorte Press/Eleanor Friede, 1981  انجام داده
  است.

، با ماه بزرگ هرمزدر كشتي فضايي گاليلو ناسا، اروپا يكي از چها 1997در  - 6
بااليي يخ زده و بي گمان  يها هيالاقيانوسي از آب پوشيده شده است، كه در 

زاي گرانشي اروپا مايع  پاييني به دليل كارايي فشار گرماي يها هيالكمابيش در 
با  ي منطقهچون آب يخ نزده براي برپايي زندگي اساسي است، شايد  .باشد يم

  ترش پيدا كند.قابليت خاستگاهي براي زندگي تا هرمزد گس
7-Albert Einstein: The Human Side, Princeton University Press, 1981.  
8- The New York Times, April 19, 1955.  
مدار پلوتون خيلي كم نسبت به سطح مداري خورشيد اريب است كه روشن  - 9
ابر اورت  يها سنگ، پلوتون به جاي اينكه از اصل سياره باشد، بيشتر از سازد يم

واقعيت اين كه پلوتون يك غول گازي مانند هرمزد، كيوان،  افتاده است. گرفتار
  .رسانند يماورانوس، نپتون نيست هم چنين به اعتبار اين تئوري بهره 

  
  5بخش 

آفرينش گرايي آشنا نيستند، چه بسا شگفت زده  يها كتابخوانندگاني كه با  - 1
. دهد يمخنده داري را ارائه  يها حيتوضآنان به راستي چنين  يها كتابشوند كه آيا 

 The Genesis Flood by Henry Morris and يها كتابمن شما را به بازديد از 

John G. Whitcomb, Jr. (Philadelphia: Presbyterian and Reformed 
Publishing  Co., 1961( ها كتابپس از كتاب آسماني اين  خوانم. فرامي 

كتاب توفان آفرينش يكي از  جنبش آفرينش گرايي هستند. يها متن نيتر مقدس



 
 
 

  ها بخش ادداشتي
 

 
 

٣٢٣

براي برنامه آموزشي دبيرستان پيشنهاد  گراها نشيآفراست كه از سوي  ييها كتاب
  شده است.

  

  6بخش 
) اسقف اعظم كليساي ايرلند، به طور كلي معتبرترين 1581-1656جميز آسشلر ( - 1

اگر چه تاريخ دقيق  آفرينش را چاپ نموده است.از سال  "اثبات"و نخستين 
چاپ نشد، ولي كليسا هميشه باور داشته كه زمين تنها  1650آفرينش آسشلر تا سال 

   .گذرد يمچند هزار سال از عمرش 
  چاپ جلد كاغذي 156برگ  - 2
 Science and Creationism. New York: Oxford Universityنگاه كنيد به،  - 3

Press, 1984  
  .The Creation-Evolution Controversy، 164برگ  - 4
اريك هوفر در كتاب باورمندان راستين نوشته كه مخالفان بنيادگرايان ترسايي  - 5

بيخداي پذيرفته شده نيستند. در برابر بنيادگراهاي ترسايي و بيخدايان پذيرفته شده 
  من با وي هم راي هستم. الهياتي دلبستگي ندارند. يها پرسشبه  كساني هستند كه

  الهيات سامانمند ي دربارهاز سخنراني  117برگ  - 6
  پس از آهنگ از پالترز - 7
از سوي ترسايان، كتاب  جادوگرانسوزاندن تاريخ سياه و پر جزئيات  شرحبراي  - 8

: دانش هم چون شمعي در تاريكي، را ي ديو شدهر جهان شكاعالي كارل ساگان، 
  بخوانيد.
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  7بخش 
آن ترسايان كنوني  "شيطان"بي شمار كتاب آسماني به  يها اشارهبا وجود  - 1

جايگزين  »Satan«. كنند ينمكه آشكارا به آن اشاره  ننديب يمچنان خويش را بلندپايه 
آيا اين  شده است. »القدس روح«جايگزين  »Holy Spirit«گشته همان گونه كه  »شيطان«

ن كتاب اين است كه بنيادگراهاي كمي از مت ي كنندهدگرگوني معنايي روشن 
  آسماني خويش شرمسار هستند؟

انسان خودش  تا بي نظمي، چون هم رود يمشايد جهان ما بيشتر به سوي نظم  - 2
و هم چون  كند يمفراهم  طبيعي يا اندازهنظمي ساختگي را با ريخت دادن به چشم 

، كاراجانوري  يها گونهگزينش طبيعي خودش يك سازوكار دروني براي نگهداري 
به هر روي، اين  ، فراهم كرده است.برد يمرا از ميان  ناكارآمد يها گونه در حالي كه

از ريخت  گرفته شده،  "نظم"اسر انديشه ما از ) اشاره نموده كه سرAyn Randراند (
 ميكن يمپس ادعاي آنچه كه بررسي  .شود يمبندي  ريختايم  با آنچه كه ديدهو 
  است نادرستي افزودني است. »منظم«
  

  8بخش 
س محكوم شده هم در كتاب مقد را مانند هر كنشي كه »ضد اجتماعكردار «من  - 1

وق ديگران را در جامعه زير پا و هم چنين دانسته و بدون نياز حق »گناه«چون 
كشتن، تجاوز با زور، دزدي،  »گناه ضد اجتماعي« ي نمونه .كنم يمبگذارد، تعريف 

  .باشد يم ها نيازورگويي، كتك زدن و مانند 
به جهنم خواهند رفت،  ها انسانخودشان كه بيشتر  يها گفتهبراي پشتيباني از  - 2

به ترتيب در پي  كه كنند يماستناد  13:23،24و لوقا  22:13،14 يبهمترهبران كليسا 
  :ديآ يم
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گريه و فشار دندان باشد. زيرا طلبيدگان بسيارند و برگزيدگان جايي كه «
  »كم.

كه شخصي به وي گفت: اي خداوند آيا كم هستند كه نجات يابند؟ او "
جهد كنيد تا از در تنگ داخل شويد. زيرا كه به و به ايشان گفت: جد 

  "نخواهند توانست.و د كرد بسياري طلب دخول خواهن ميگو يمشما 
  

آن گونه كه از سوي خداپرستان ترسايي به كار گرفته  "اراده آزاد"اصطالح  - 3
 شود يمدر آن گمان آميز است، چون ا دانشيك رسور غي يپندارها، يك شود يم

مناسب يا تبرئه آميزي براي ريخت اثر  ،طييحژنتيك، پرورش و پيامدهاي م آميزه
 ها آنخود  ي آموزهدر تضاد آشكار با  دادن به ويژگي ديني يك شخص ندارد.

ها به طور ديني قانون به اصطالح علت  دان اراده آزاد، به هر روي، الهيات ي درباره
با اين نتيجه گيري كه هر  رنديگ يمو معلول را براي در واقع اثبات بودن خدا به كار 

و رفتار  جهان هستي) نياز به علتي براي شرح علت بودند (هم چنين خو يا دهيپد
قانون عليت  نديگو يمنياز است كه بگويم، خداپرستان  خودش بايد داشته باشد.

 ي همهمن خودم به طور شخصي دريافتم كه  ؟شود ينمامل همه آشكارا ش
ژنتيك، يا كارگر  ي نهيزمريشه در  ،انساني، تصميم گيري يا رفتاري يها يژگيو

تنها دليل اينكه كسي ملخ  است. از هر دو يا زهيآم ها نمونهشدن محيط، يا در بيشتر 
، ريخت، ملخ بودند ها آناگر  نيست اين هست كه پدر و مادر وي ملخ نيستند.

  و باورهاي كه اكنون آن شخص داشت بسيار بسيار ناهمسان بود. ها يژگيورفتار، 
  

  9بخش 
يك تصوير  Y2Kراست به اينترنت وابسته نيست، ولي آشفتگي ك اگر چه ي- 1

  كالسيك از ترس بي مورد وابسته به رايانه بود كه به سوي آشفتگي رفته بود.
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با يك ديگر يا  شوند يم، كه كودكان ناچار تصويرهاي شهوت انگيز كودكان - 2
چون بر  و بايد به شمار آيد.-جنسي انجام دهند تبه كاري بوده  يها كنشبزرگسال 

پايه تعريف، تصويرهاي شهوت انگيز كودكان بزه كاري است، پس كاهش يا 
راست بر نرخ تبه كاري تا آن ك ي ديبا يمافزايش در شمار تصاوير شهوت انگيز، 

پس در حالي كه هر شخص با فرهنگي، تصاوير  درجه كاهش يا افزايش دهد.
چنين جستارهاي بگوييم ، بگذاريد ما كند يمشهوت انگيز كودكان را محكوم 

هم  درصد از تصاوير شهوت انگيز در چرخه هستند. 1تنها يك خرده از غيرقانوني 
) همواره موارد anti-pomچون دستاويزي براي سانسور اينترنت، فعاالن آنتي پوم (

و بر ضد قوانين سخت و  ، كنند يمتصاوير شهوت انگيز كودكان را رو  ي دربارهداغ 
. بنابراين، جستار اند شدهمحكوم  ها طرف ي همهكنون هم اكه داريم،  يا كنندهناچار 

تصاوير شهوت انگيز كودكان يك تاكتيك انحرافي براي منحرف نمودن از مورد 
  .باشد يم -سانسور تصاوير شهوت انگيز بزرگساالن- اصلي

) در واقع بيشتر در نواحي strip clubsرقص برهنه ( يها كلوپشهواني و  يها لميف - 3
، ولي تنها براي اينكه به دست سياستمداران اند شده ريجاگبا نرخ تبه كاري باال 

محافظه كار، آيين نامه مناطق محدود شده قانوني شد ناچار سوداگري مسائل 
در كنار كليساي  يا برهنهبكوشيد كلوپ رقص  كشيده شد.جنسي در اين نواحي 

ار به رفتن به جاي ديگر باپيستي يا دبستان باز كنيد اوباش مقدس نما شما را ناچ
  .كنند يم
  

  11بخش 
 ي برنامهتنها "وحي، خودش را  ي شبكهنمايش جان آنكلبرگ، نشان داده شده در 

  .داند يم "ترسايي يها خوانسپار روضه ن تلويزيوني ملي جا
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