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امی متفاوت نتنها  هانیداین روشن کنیم نخستین گامی که باید برداشته شود این است که 

ین تا آفتی است که کره زم نیتربزرگیک کرباس هستند. یکتاپرستی  و تههمه سر  هاآندارند، 

نترسید که اگر رژیم ایران از میان برود، کشوری دیگری جای آن را  توانینمکنون دیده است، 

یندازد. به راه نترورهای دینی، ترورهای انتحاری اروپایی  اننترسید که مسیحی توانینمنگیرد. 

تضمینی وجود دارد که مسیحی ، ولی چه باالتر از این سخنان است هاآنشاید گمان کنید کالس 

لبان طا یجبههمگر هم اکنون افرادی از امریکا یا اروپا در  یا یهودی نخواهد عاقبت به خیر شود؟

 نترسید که اسراییل جای ایران را نگیرد.  توانینم؟ جنگندینمبر ضد کشورهای خویش 

ترس از زمانی که ، این کندیماین ترس چند هزار سالی است که بر زمین فرمانروایی 

 پای فرد برگزیده، قوم برگزیده، دولت برگزیده، گروه برگزیده پیش کشیده شد به وجود آمد.

از یک پدر و مادر زاده  هاانسانکه  ندیگویمابراهیمی  یهانیدهر سه این است که  دارخنده

 ما را از یک پدر و مادر آفریده یهمهما برادر و خواهر هستیم و این خدایی که  یهمهو  اندشده

یگر را به داست که یک فرزند  یشعوریبچه پدر  را برگزیده که آقای دیگران باشد.یک گروه 

 !دهدیمفرزندان برتری 

حتا در میان فیلسوفان اسالمی نیز بسیاری بودند که اندیشه انسان را برای  ترشیپزمانی 

. نمونه آن مطهری بود که در کتاب روش دانستندیمپی بردن به ژرفای هستی و خدا بسنده 

کسانی که گمان می کنند نمی توان به رازهای هستی پی » دیگویمرئالیسم جلد پنج در پاورقی 

. در نندکیمکه این اصحاب اشتباه  آوردیم، و دالیلی «عطله نامیده می شوندبرد به نام اصحاب م

ه مانند دایناسورها، از میان رفت اندداشتهین دیدگاهی ایران در میان خداپرستان نسل افرادی که چن

یز بسیار برای همین ن زیر تیغ جراحی نبینیم. تا میریپذینمما که از بنیاد چیزی را  میامانده. است

این کتاب برگشتی دوباره به چنین مباحثی است. حتا  .میشویمکم درگیر چنین گفتگوهایی 

 کارایی دعا و نیایش نیز در این کتاب بررسی شده است. 

 

 

 

 29بهمنیار تابستان 

 ایران
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 اهیسپاسگزار
 

 

 

 

 

 

ه از ی کهایریگو خرده  هاگفتهی فراوانی از بهرههمانند کتاب پیشین خودم، من 

برخورد  در اینترنت هاآنی با سامانبی گونهسوی شمار بسیاری از مردم ، کسانی که به 

ی که از سوی بیل بیسون، سیال برکر، النور اشهیری هاگفتهدارم، بردم. من به ویژه از 

بننینگز، ریچارد کاریر، لورنس کورول، یوناتان فیشمن، جوزف هیبل، جمیز همپریس، 

لودیک کریپل، اندرو السکا، جوستین لیود، کن مکوی، دون مکجی، برنت میکیر، آنا 

ی، لورن پریچ، کری ریگر، جان سیروتوویکز، فیل تریفت، جورج تورکر، اد ویننمن، اوواریل

 روهان ویونر، و باب زانلی، فراهم گردید، سپاسگزارم.

ی با ارزشی که از سوی جف دین از بکول هاگفتهباید هم چنین از پشتیبانی و 

یم. من نما پوبلیشینگ و سه وارسی کننده ناشناس او به من داده شده، سپاسگزاری

 ی آنان را در این چاپ به کارگرفتم.هاگفتهبسیاری از 

، من از پشتیبانی پاول کوتز و استون ال. میچل و انجمن امگذشتهو مانند کتاب 

 ویژه آنان در پرومتوس بوکس  خشنود هستم.

ی همسر فیلیس و دو هایدلگرمبدون کمک و  میهاکتابهر آینه، هیچ یک از 

 نبود.کودکم شدنی 
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 پیشگفتار
 

 

 

 

 

 

سازی تر مدلبیش بلکه در اصلتفسیر نماید،  کوشدینمروشنگری نماید، حتی  کوشدینمدانش 

یک  یهدربارواژگان،  ریتفس افزودنکه با  به معنای یک ساختار ریاضی است مدل. یک کندمی

این نها تبه راستی چنین ساختار ریاضی، یک  توجیه. دینمایمبررسی روشنگری در حال پدیده 

 رود در عمل درست باشد.هست که انتظار می

 (1)1جان فون نیومان-

 

 

 

 بیرون از گود یتماشاگر

نبودن خدا به گستردگی به فلسفه و الهیات  در سراسر تاریخ، استدالل برای بودن و

، هاواژهمحدود شده است. در این میان دانش بیرون از گود نشسته و آرام این بازی 

این واقعیت که دانش  .ه استکردیمرا تماشا  میدان این سو و آن سویبه  وتازتاخت

یار بسما را از جهان و درک سیمای زندگی انسانی را سراسر دگرگون نموده و دریافت 

یک  یبارهدربرای گفتن چیزی دانش ای پدیدار شد که چنین اندیشه سرانجام، باالبرده

 یههم یسرچشمهوی را چون  هاانسانکه بیشتر ندارد هستی متعالی هستی متعال 

 .پرستندیم هاتیواقع

                                                 
1. John von Neumann 
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 یهاسنگ ،خودش 9111در کتاب  2استفان جی کلود بلندآوازه 1دیرینه شناس

دهد به میارجاع  «4جستارهای بزرگ دور از هم»چون دو  نید به دانش و 3دوران

دین با  کهیدرحالکه دانش نگران دریافت خودش از جهان طبیعی بوده  طوری

که از سوی بسیاری از منتقدان  گونههمان( بهر رو، 2. )جستارهای اخالقی سروکار دارد

 چون فلسفه اخالقهم دین از دوباره  یتعریفبه ی اندیشه شیوه، این شدهدادهنشان 

م مردبیش از تنها اخالقی ساختن به کارهایی  هانید. در واقع بسیاری از انجامدیم

ست. آزاد ا هاآنکه دانش در ارزیابی  ددرباره طبیعت داربنیادی  یهاگفتهپرداخته و 

ن دارد، مانند کف فیزیکیافزون بر این، دانش نقش آشکاری در پژوهش بر چیزهای 

چرا، دانش جستارهای  گذشته هانیااز  .دینی باشد یمعناها دارایکه شاید  5عیسامسیح

 تواندیمنکه رفتارهای انسانی قابل بررسی و حتی قابل سنجش را دربر دارد،  اخالقی را

 بررسی کند؟

ملی  فرهنگستاندرصد از اعضای  7، تنها 9111در  شدهانجام ینگر سنجدر 

 7که به خدای شخصی اندگفته ،ییکایآمر، واالترین دانشمندان 6متحدهاالتیادانش 

ش که دان دوست دارندبیشتر دانشمندان،  رسدیم( با این حال، به نگر 3. )باور دارند

از جستارهای دینی دور بماند. چه بسا این راهبرد خوبی برای جستاری تجربی  به عنوان

تواند که شاید ب از درگیری میان دانش و دین پرهیز کنند خواهندیمکه باشد کسانی 

 نیرتترسناکاز گوشزدی ، بگذارید به پذیرش کمتر دانش در میان همگان انجامد

 هانید. بهر رو، به میان نیاوریم -تنخواه پایین تریعنی  -پیامدها یهمهپیامد در میان 

خرد و  یبرندهای در برابر نور ایمنی ویژههیچ ولی این ادعاها  دارندواقعی  یهاادعا

 د.ندار انهیگراواقعبررسی 

                                                 
1. paleontologist 

2. Stephen Jay Gould 

3. Rocks of Ages 

4. Non-overlapping magisterial     این دیدگاه کلود از سوی داوکینز نیز بررسی و رد

 گردیده است.

5. Shroud of Turin 

6. US National Academy of Sciences 

7. Personal God 
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 مشاهده جهانپایه  جستجو یعنی بودن خدا دربارهدانش  کنکاش، هانیادر کنار 

پیش از  77ای نزدیک به از گذشته–از زمان باستاندستور مراجع، پیروی از جای 

( در کتاب پیش از میالد 33 سالبه  درگذشته) 1میالد از سوی مارکوس تالیوسیسرو

در این جستار ( 3. )آغاز شده است - 2)درباره سرشت خدایان( دی ناتورا دورومخودش 

الهیات طبیعی ( با کتاب خودش میالدی 9181گذشته به سال )در 3به ویژه ویلیام پالی

کارساز بوده، این ، 4طبیعت سیماهای هبا مشاهدایزد  یهایژگیوبر بودن و  ییهاگواهیا 

، ترنزدیکهای سال( در 1) میالدی چاپ شده است. 9182سال  درکتاب نخستین بار 

ود خ دگاهید آوردن پشتوانه برای به دستها و دانشمندان خداپرست برای دانالهیات

اری بسی یهاکتاب. اندنموده دانشمیدان به جستجو در  آغاز یک هستی واالی درباره

ا هست، گزاره بودن خد یپشتوانهدرباره پشتیبانی از الهیات نوین و دانش تجربی که 

( 6. )کنندیمپخش  گستردگیاین دیدگاه را به  پر هوادارو رساناهای  چاپ گردیده

و مستقیم چالشی یک راست  بهرا  هاییادعا چنین 5شمار کمی کتاب و رسانه خبری

بودن خدا در یک درباره گزاره دانشیک اجازه داده شود که این . ولی اگر انددهکشی

جایگاه  الف بودن خدا نیزخم بر پاد و یهاگزارهپیش کشیده شود،  نانهیبروشنگفتگو 

 و به حقی دارند. بلند

 و نگاهی یریگخردهبا من  6آیا دانش خدا را یافته است؟خودم،  2883در کتاب 

ا ر هاآنو  امنمودهبودن خدا را بررسی  دربارهدانشیک  یهاگواهادعای بودن انتقادی 

 و در اکنونکه  کنمیمبسیار فراتر رفته و ادعا  ،( در این کتاب7. )نیافتمو کافی بسنده 

 ییهااللاستدسیده که توان پیش کشیدن ر یپیشرفتچنان به  دوراناین زمان دانش 

                                                 
1. Marcus Tullius Cicero 

2. De Natura Deorum (On the Nature of the Gods) 

3. William Paley  

4. Natural Theology or Evidences of the Existence and Attributes of the 

Deity Collected from the Appearance of Nature 

5. media stories 

6. Has Science Found God? 
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سنتی با خدای طور به  که یهایژگیوبا خدایی  ،داردرا بودن یا نبودن خدا  درباره

 .اسالمی پیوند دارد-ترسایی-یهودی یهانید

تجربی و آروینی و الگوهای بسیار کامیاب  یهادادهچشمگیری  یاندازهاکنون ما 

گوها و ال هادادهداریم. زمان آن رسیده که ببینیم این  ،دانش که درباره بودن خدا هست

 .ندیگویمانگاره خدا چه  یبارهدر 

ده اسالمی روشنگری نش-ترسایی-خدای یهودی یدربارهدقیق  یگونه، به گمانیب

ناهمسانی از بودن خدا در میان این سه دین هست، بلکه در  یهانگرشاست. نه تنها 

باورمند و هم چنین در میان  یهایرروحانیغها و دانمیان الهیات-میان هر دین 

. من بر روی آن دسته از شودیمپیدا  ییهایناهمساننیز  -هااین دین 1 یهافرقه

و  دهششیستا ،ناهمسان یهاگروهخدا که در میان بیشینه باورمندان این  یهایژگیو

ز بیرون ا انیباخدا هایژگیو. هم چنین برخی از این امنموده، تمرکز مورد توجه است

 .هستاین سه دین بزرگ یکتاپرستی همسان و مشترک 

بسیار انتزاعی از  یهاشهیانددانان باهوش شماری از الهیات به خوبی آگاهم که

. انددادهرا گسترش  باور دینی آنان همخوانی دارد یهاآموزهخدا که ادعا دارند با 

های کاوش مرزهایرا انتزاعی ساخته که بیرون از  یاشهیاندهر  توانندیمهمیشه مردم 

 .شودینمدانش بماند. ولی این خدایان از سوی باورمندان نمادین به رسمیت شناخته 

از ماده،  فراتر -در این سه دین یکتاپرستی، خدا چون هستی بسیار واال، متعالی 

خرد ما برخورد  اب که هانیدین او با این حال ریشه همه  شودیمدیده  -و زمان فضا

با . افزون بر این، این خدا، شودیمماده، فضا و زمان شرح داده  یهااصطالحدارد با 

که تنها جهان را آفریده و آن را رها نموده است، یا  2یدادار باورخدای  یانگاره

نیست. خدای هماهنگ هستی است،  یهمه برابر باکه  3خدای همه خدایی یانگاره

است هر رخ دادی در هر رخ دادی  4زمانیباسالمی یک مداخله گر -ترسایی-یهودی

                                                 
1. Sect to sect 

2. Deism  

3. Pantheism   

4. Nanosecondd-by-nanosecond  
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ها کوراک یهاواکنش، از دهدیمرخ  1که در هر یک میلیاردم مکعب جهان هستی

ین هم از ا. ارگان در دورترین جای کهکشاناتم تا فرگشت و تکامل ست یهستهدرون 

کنش از آفریده ویژه خودش،  هر و هر گونه انبازی و مشارکت یاشهیاند، خدا هر بیشتر

که انسان نامیده شده و در  یدم آخردر همین چند شده و منظم یک ماده بسامان 

دیده و ثبت را  رودیمور  و آنور  نی، اروی یک ساچمه کوچک در این جهان پهناور

 .کندیم

-، نگر من خدای یهودیرمیگیمبزرگ را به کار  (G)زمانی که من واژه  پس

. من هم 2کوچک نشان داده خواهد شد (g)اسالمی است. خدایان دیگر با واژه -ترسایی

را به کار گرفتم. این کتاب بررسی  3چنین برای ارجاع به خدا رسم سنتی ضمیر مردان

سی بررهمانند به این بررسی  تواندیماست.  -خدایان یهمهنه -گواه برای بودن اهلل 

و ذره یک پاره و وجود بودن بلکه  را 4هاپارهنه همه که  شوداشاره فیزیکدانی آن که 

 .کندیمرا بررسی  5بدون توده با بار

 

 

 دانش فراطبیعی

به آسانی د آن را نرا ببین 6هرگاه شبه دانش ندیگویمهر چند که بیشتر دانشمندان 

ری درباره تفاوت گذا، ولی در میان فیلسوفان دانش، هیچ هم داستانی شناسندیبازم

. در این کتاب، من دانش را خوردینمبه چشم  8از شبه دانش یا نادانش 7میان دانش

                                                 
1. Universe 

اسالمی و نام های دیگر مانند خدا، ایزد و -ترسایی-هللا برای خدای یهودیدر برگردان،  .2

 پرودگار برای خدا غیر این سه دین یا برای خدا به طور کلی به کار رفته است

3. Masculine pronouns 

4. Particles 

5. Massless charged particle  

6. Pseudoscience    

7. Science  

8. Nonscience  
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بزار ا یا عینی که با چشم و به کمکبیرونی  یهاپژوهشبه و ارجاع برای برگشت 

. برمیم، به کار شودیم یسازمدلآن پژوهش  یبارهو برای روشنگری در  شدهانجام

عناصر  یریکارگبهنیست، بلکه  هاپژوهشیک تصویر آنی ساده از ها مدلیا این الگوها 

نه تنها  یعنیپس باشد، جهانی و همگانی  کوشدیمکه است و فرآیندها یا سازوکارهایی 

 یهمهتا جایی که بشود ، بلکه شودیمتوصیف  هاپژوهشاز و مجموعه دسته  یک

که  گونههماناز این گذشته . دهدیمیک جور را در یک کالس ممکن جا  هاپژوهش

 ندتوایمیا الگوها این مدل شد،  بازگوومان یآغازین این بخش از جان فون ن بنددر 

 د.نباشریاضی 

بنیادی  مدل استاندارد ذرات)ریاضی( کنونی،  یهانمونه نیتربرجستهیکی از چه بسا 

تنها از سه ذره  شدهشناختهچیزهای  یهمه شودیمگفته که در آن  باشد 1هاو نیرو

ساختار  9178 یدههدر  . این مدل4و الکترون 3کوارک پایین، 2کوارک باال: شدهختهیآم

ماده  یهایژگیواز  شدهانجام یریگاندازه یهمهشده و تا این زمان با  یافته و پیکربندی

ما در روی زمین و در فضا که با نیرومندترین  یهاشگاهیآزما نیترشرفتهیپدر 

 ، هم خوانی دارد.شدهدهیدما  یهاتلسکوپ

 یحروشنگری و توضهای دانشیک به جای این که توجه کنید که هدف بنیادی مدل

، داشجور ب هاشیآزمابا همه  هامدلزمانی  کهاست. بدین معنا  توصیف و بازنمودباشد، 

ند مدل را پوچ و باطل ساز تواندیمکه  ییهاشیآزما، به ویژه شدهگرفتهدرست در نگر 

کل و شاین روند ریخت  هازمان. بیشتر رسانندیمکه در حالت دیگر آن را به نتیجه 

و با  شدهدهید 6هاانگارهکه در آن مدل چون شماری از را دارد  5آزمون انگارهیک 

عناصر و فرایندهای  خواه. گرددیم بررسیبه دقت مهار و کنترل شده  آزمایش

و ذاتی از واقعیت در نگر  یسرشت یهابخش، چون موفقمدل کامیاب و یک  یسازنده

                                                 
1. Standard model of elementary particles and forces 

2. Up quark 

3. Down quark 

4. Electron  

5. Hypothesis testing 

6. Hypothesis 
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ه بتوان ، پرسشی نیست کدر نگر گرفته نشود یسرشت یهابخشخواه چون  گرفته شود

به سادگی به آن پاسخ داد، زیرا ما هرگز نخواهیم دانست که آیا مدل در آینده نادرست 

 ،شکست خورد، زمانی که مدلی حال. بهر کردخواهد کار خواهد شد یا همیشه درست 

ر این که ددرگیر در آن  یگمان کنیم که عناصر و فرایندها میتوانیممنطقی  طوربه 

ه ، شاید باندساختهینممدل درست دیگری را  یهابخش و هاپارهبوده و  همتایبمدل 

 .اندنبودهاز واقعیت  ییهابخشطور سرشتین و ذاتی 

که  نقش بزرگ کانونی به دلیلکه است  نکتهواکاوی و تحلیل من بر پایه این 

. دقابل شناسایی باشدانش  یابزارهاباید با دارد  هاانسانهان هستی و زندگی خدا در ج

ا نیست که بشود خدا ردارای جایی  هاشیآزمابرای توصیف  کنونی کدانشی یهامدل

باشد، وجود داشته  اهللاگر  پس ن به کار گرفت.آآمیخته در چون پاره و جزیی 

 باشد. خالی یکی دانشهامدلمیان شکاف یا نادرستی در باید در وی جای  یستیبایم

وجود دراز یک استدالل کلی برای  یهاسالبرای  1«هایآگاهخدای نبود »هر آینه 

، پس همیشه جای برای هر چیزی روشنگری یدربارهنتوانسته خدا بوده است. دانش 

 شوندیمدیگر بوده و باورمندان به آسانی قانع  یگونه و شرح جستارها به روشنگری

هست. بهر روی، استدالل خدای نبود  اهلل همانکه چنین روشنگری و توضیح جستارها 

ر ، مگخوردیم، به خودی خود شکست یکآگاهی، دست کم چون یک استدالل دانش

مورد نگر نه تنها از نگر دانش کنونی درخور روشنگری نباشد بلکه  یدهیپداین که 

انش دایستاده و بتوان نشان داد که برای همیشه در برابر روشنگری دانش طبیعی 

ه و بایستباور نمود که  توانیمرا  اهللهنگامی . تنها کندینمرا هرگز راز آن آشکار 

جود وکه  باید اثبات گردد و در دانش به طور برابر شدهدادهنشان  ضروری بودن آن

 نیست.و ممکن یندهای طبیعی یا مادی شدنی آیک پدیده تنها بر پایه فر

ناشدنی و غیرممکن به نگر برسد.  ازینشیپشاید این برای خواننده چون یک 

رخی برای ب «طبیعی»یک شرح  ارائهتوان  گاهچیهچگونه ما درخواهیم یافت که دانش 

چنین ادعایی  توانینم درصد اطمینان 988 با که هر چندرازآلود را ندارد؟  یهادهیپد

                                                 
1. God of the gaps     برای واقعیتی نمی تواند پاسخی بدهد. هنوز دانش در هنگامی که  
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. با کرد چنین ممکن است که یشپذیرقابل درصد با  کنمیمادعا  را پیش کشید ولی

 ارائها ر نظریای و انگاره یهانمونه، من مادهبا  طبیعتپیوندهای تاریخی  یریکارگبه

ظار انت توانبدون شکی منطقی نمی روشن خواهد ساخت که، با بررسی که دادخواهم 

غیر خدا های وجودی ی دلیلهمهچون پس سرچشمه مادی داشته باشد.  داشت که

 ایهبا پژوهش تجربی از چنین پدید ست، بودن وی باید فراتر از یک شک منطقی،امادی 

 نشان داده شود.

را در پیوند طبیعت با ماده  اتیردو  هاوازدنبرخی از دانشمندان شماری از 

خودش( ) بنا به تعریفقابل بررسی،  یهادهیپد یهمه ندیگویم هاآن. انددهیکشپیش 

آزمایش پذیری، در معنای  یآموزههر  ندیگویمهستند. کسان دیگری  «طبیعی»

 هاهواژاستدالل معنای  انیپایب کشمکشدر  خواهمینماست. من  «طبیعی»)خودش( 

روشن  ترشیپ، درگیر شوم. رسدینمسراسری و توافقی  یداستانهمهرگز به  گویاکه 

و  3مادیرا، چون هم ارزهایی برای  2فراطبیعیو  1طبیعی یهاواژهکه چگونه  امنموده

ف دانش تنها با تعریحوزه از  توانینم، به کار خواهم گرفت. واژه فراطبیعی را 4غیرمادی

 بیرون انداخت.

. نمکیمتعریف  ،زندیمبه آن بزنید لگد  5من ماده را چون هر چیزی که اگر با لگد

جهانی  یهایبررس فرآیندمن به  «لگد» یواژهاز جستارهای فیزیک است. با  ماده یکی

به بیرون پرتاب  8، از چیزهاسازندیم راکه نور  7ها، مانند فوتون6هاذرهکه در آن 

ه ب راه یافتهکه به درون چشم ما و دیگر حسگرهای  هاذرهاین  هایریگاندازه. شوندیم

و انرژی  10، گشتاور9که توده دهدیم نشان راچیزهای در حال بررسی  یهایژگیوما 

                                                 
1. Natural   

2. Supernatural  

3. Material   

4. Nonmaterial  

5. Kick  

6. Particles  

7. Photons  

8. Object  

9. Mass  

10. Momentum  
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که  ییهامدلبا  هایریگاندازهاین . میکنیمو ما ماده را با آن شناسایی  شودیمنامیده 

ر و جستا هاآنو همگی  -قوانین دینامیکی فیزیک -ناب مادی هستند روندهایدارای 

 (1. )شودیمآزمایش و رد شدن است، توصیف و بازنمود  یبرا موضوعی

، با تواندینمبسیاری از دانشمندان، این جستار را که هستی فراطبیعی یا غیرمادی 

سیاسی در  یهاکشمکش. هر آینه در کنندیمرا رد  هر روش قیاسی، آزمایش گردد

، کسانی که باورهای دینی خود را از سوی 1دینی کارمحافظهگروه  متحدهاالتیا

پوست ، دندیدیم، مورد تهدید 2و سازمان ملی دانش بلندآوازهفرگشت، دانشمندان 

 یدادگاهگواهی و شهادت همگانی برگزار نموده و  یهایسخنران هاآن، ندرا کند دانش

اری، در انجام چنین ک .جستارهای طبیعی را بررسی کند تواندیمانش تنها آورند که د

ند را اثبات کن این ادعا دندیکوشیمکه  روی دست کسانی بازی کردنددرست  هاآن

است که جلوی بررسی  4و دگم مغزخشکچنان  3ماده گرایی یدربارهدانش که 

 راهکاری جایگزین را گرفته است.

 یشدهفرآیندهای طرح در این کتاب، من نشان خواهم داد که شماری از 

ند. افزون هست ریپذآزموندانشیک،  یهاروشفراطبیعی یا غیرمادی به گونه تجربی، با 

 گرفتهانجاماز سوی دانشمندان وابسته به نهادهای آبرومند  ییهاپژوهشبر این، چنین 

شگاه در پی شدهگفته یهاسخن. پس اندگشتهدانشیک برجسته چاپ  یهاژورنالو در 

اشته ددرباره فراطبیعت نگر و نظری هیچ  تواندینمکه دانش  عمومیمردم و به طور 

ملی  یهاسازماندانشمندان و از سوی برخی از انجام دهد  بارهنیدراو پژوهشی 

 هر آینه دروغ است. ،کشورهای آنان

 5علمی ک ودانشی ییگراعتیطبدرست است که به طور کلی دانش گمانی دارد که 

که جستجو را  ساختهخودساخته وابسته  عهدی نامهمانیپکه خود را به  شودیمنامیده 

                                                 
1. Conservative religious groups 

2. National science organizations 

3. materialism 

4. dogmatic 

5. Methodological naturalism 
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 که خواهیم گونههمان یولجهان محدود کرده و به طور کلی )در دیدنی  یهایبررسبه 

. اشدبیم هادهیپدطبیعی برای همه  یهالیدلدید، نه ناگزیر( در جستجوی فرنودها و 

 پنداردیمکه  شدهگرفته 1طبیعت گرایی متافیزیکیبه جای بارها  ینادرستبه این جستار 

تنها از چیزهای مادی واقعیت خودش به طور ناب مادی است، بدین معنا که  ،واقعیت

تر نمود که بیش انکار توانینمای است که اکنون زمانهشده است. و ساخته آمیخته 

 ن راآ توانندینماین سخن درست است ولی  کنندیمگمان ، دست کم هادانفیزیک

 یبرای کاوش موضوعیاین موضوع، اثبات نمایند. افزون بر این، از زمانی که دیگر 

. نندیبیمنتجربی نیست، دیگر آنان نیازی به کوشیدن  بررسی در دانشیک پذیرآزمون

 .، بلکه فیزیکی بودمتافیزیکی نبوددیگر  کاوشی دانشیک بوداگر 

مشخص طبیعی، مادی در انگاره  یهادهیپددر این کتاب، من نشان خواهم داد که 

 یخردمندانه یهایروشنگرهمه  تواندیم هادهیپدخدا پنهان است. رصد هر یک از این 

 به چالش بکشد.در این باره مادی، طبیعی را 

ون دانش را هم چ ینهیشیپتاریخی و فلسفی در سده گذشته  یهانوشتههر چند 

بنیادی  یهاشهیاند، کندیم مشخص 2«هاجابجایی پارادایم»و  هاانقالبیک زنجیره از 

دا پی تاب وآب مادی و ماده از زمان نیوتن دگرگون نشده، بلکه فرآیندهای درباره 

ه با آن چو متفاوت ناهمسان  ییهایژگیوکه هر چیزی با اگر بتوان  (98. )است کرده

این اصول را شکسته  ، نشان داد کهپیوند خورده یمادچیزهای  بازمان درازی  برای

که برای داشتن یک اصطالح بهتر، ما آن  خواهد دادتکان چنان جهان را آن گاه  شده،

 .مینامیمرا فراطبیعی 

و  هاسحبگوییم، جهانی که با  میتوانیمتا جایی که ما با دانش کنونی خویش 

و  مادی یهاواژهبررسی نماییم، تنها با  میتوانیمابزارهای دانشیک و علمی خویش 

دانشمندان جستجو برای فرنود  گمانبیاست. و توجیه قابل روشنگری  مادی یهاروند

از ینخست ناندیشه  ایجاز درکه آغاز نمودند و دلیل مادی برای هر پدیده، از زمانی 

                                                 
1. Metaphysical naturalism 

2. paradigm shifts 
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ا نو و ناآزموده را بر پ یانگارهچند تا داشته، ایجازهایی که مدل  نیترسادهبه یافتن 

 اندتوینممادی شکست بخورد، هیچ چیزی  یهایروشنگر یهمهسازد. بهر روی، باید 

ا ر رودیمکه فراتر از دانش متعارف فیزیک  ییهاانگارهتجربی  یهاشیآزماجلوی 

 بگیرد.

 

 

 ؟را پر نکرده است هاینادان آیا خدا

، برخی شودینمبه خوبی آگاه هستیم که بودن خدا تنها با دانش کم و کاستی دار ثابت 

در  1ییهاسوراخ هاآنکه  کنندیمها و دانشمندان خداپرست اکنون ادعا داناز الهیات

با یک هستی متعالی کنش گر فراتر از جهان  تواندیمکه تنها  اندافتهیدانش  یهاآموزه

 یهادهیدپبرخی برای  تواندینمکه دانش  کنندیمبا گستاخی ادعا  هاآنماده، پر شود. 

 روشنگری در این باره نخواهد همافزون بر این، هرگز  وروشنگری داشته  گونههیچویژه 

های پیچیدگی کهبر پایه این ادعا است در این باره  هاآننو و شواهد  «هاگواه»داشت. 

 بیعیط( مادی)ناب به فرآیندهای نخواهد توانست  همو هرگز  تواندینمو حیات زندگی 

و قوانین فیزیک چنان به خوبی  هاثابتکه  کنندیمهم چنین ادعا  ها. آندشوساده 

کی و و سرچشمه جهان فیزی شدهگرفتهاز طبیعت بر توانندینمکه  اندگشتهتنظیم 

از هیچ بر »فراطبیعت،  یمداخلهو  یانیپادرم، بدون تواندینم کندیمقوانینی که پیروی 

ه که مدعی هستند ب ییهاشیآزماباورمندان هم چنین از برآیند و نتیجه  «آمده باشد.

خن ، سدهدیم به دستتجربی برای جهانی فراتر از ماده  یهاگواهدقت کنترل شده و 

 با فرایندهای مادی تنها شرح داده شود. تواندینمکه  ندیگویم

ی آبرو و اعتبار این ادعاها، ما باید هوشیار باشیم که بار اثبات یبرای برآورد کارا

دانش  دکننیمکسانی که ادعا  یهاشانهبار اثبات بر  چنینهم  .در جایگاه درخور باشد

ا مدلی پدیده بو توصیف بازنمود  که، بدین معنا هادهیپدهرگز، در شناخت مادی برخی 

                                                 
1. Gaps  
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مادی باشد، توانا نخواهد بود. اگر مدلی شدنی آن که تنها دارای عناصر و فرآیندهای 

 ییاادعچنین یافت شود، آن گاه  کنونیدانشیک و علمی سازگار با دانش و ممکن 

. این مدل نیاز به اثبات درست بودن نداشته، تنها باید اثبات شود خوردیمشکست 

 نادرست نیست.

 آگاهی یهاسوراخ یهمه هاآنبیایم که در و ممکن شدنی  یهاراهاگر ما بتوانیم 

. آن خوردیمشکست  اهلل وجود 1د، آن گاه گزاره دانشیکپر شو تواندبدانشی روزی 

ی یی که ما برای روشنگرهامدلبه این برآیند و نتیجه برسیم که در  میتوانیمگاه 

 ، نیازی به جایگاهیداریم کنونی برای انسان گیریاندازهدرخور  ییهادهیپد یدرباره

، گذاردیمای باز دریچه نیست. هر آینه، باز هم این جا برای بودن احتمالی خدا اهللبرای 

ر را در نگکنونی انسان  گیریاندازهدرخور  یگسترهبیرون از  یهادهیپدباید چون 

 یهاشیآزما، یا در به فضا. شاید وی خویش را در سفرهای آینده داشته باشیم

آن  شاید . به هر روی، این خداآشکار سازد یاهسته یهاذره یآساغول یدهندهشتاب

 اهللن آاین خدا دیگر  ،باریکه در زندگی انسان نقش چشمگیری دارد. نباشد خدایی 

 نیست.

 

 خدا و شواهد ضد هاگواهآزمایش 

بخشی  هاتن یافته وجود اهللبرای  و شواهدی دانش گواه ندیگویمکه  ییهاگزارهی ارزیاب

به  2آیا دانش خدا را یافته است؟ کتاب به گستردگی در هاگزاره، این از کار من است

کم  یاهگزاره گذاریارزش. بررسی بنیادی من در اینجا بررسی گشته استکامل طور 

هم بودن خدا فرا پاد و ضدو شواهدی بر  هاگواهکه دانش است در این باره تر سرشناس 

 .کندیم

                                                 
1. Scientific arguments    گونه ای از گزاره برای بودن خدا به نام گزاره دانشیک یا علمی

 آوازه پیدا نموده است

2. Has Science Found God? 
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 1روندی که پی گیری خواهم نمود، روش دانشیک و علمی برای آزمون فرض

و پیامدهای این آموزه  شدهگرفتهای دانشیک چون آموزه و وجود اهلل. بودن باشدیم

ی گوناگونی در نگر هامدل. شودیمبرونی در جهان پیرامون ما، جستجو  یهایبررسدر 

به طور تجربی و  تواندیمکه دارد ویژه  یهاحالتخدا  هاآنکه در  شودیمگرفته 

اشد، بوجود داشته  ییهایژگیوبا چنین  ییآروینی آزمایش گردد. بدینسان، اگر خدا

. هر گونه شکستی در گذراندن یک آزمایش ویژه، دید توانیمرا روشنی  یهادهیپد

نان چ یهایبررسآن مدل دیده خواهد شد. افزون بر این، اگر و شکست چون نادرستی 

 چون تواندیمآن گاه انتظار آن را باید داشت، ، نباشد یاژهیوخدای اگر که باشد 

 اهلل به شمار آید.دیگری بر نبود  ینشانه

که هنوز جایی برآورد شود  ینگزاره چناز ، چه بسا دهدیمرخ  یناکام جایی که

این گزاره از نگر منطقی درست است، گذشته  کهدرحالیباشد. پنهان یک خدای شاید 

 مدرک ،که سرانجام، نبود گواه و مدرکهست فراوانی  یهانمونههمگانی،  یهاتجربهو 

شده است. به طور کلی، زمانی که ما هیچ گواه یا فرنود و دلیل و عدم وجود نبودن 

یم به خوبی مطمئن باش میتوانیمنداریم،  هایهستدیگری برای باور کردن شماری از 

و  3غول زشت برفی 2پا گنده( ما هیچ گواه برای 99، نیست. )یا وجود که آن هستی

باشند. اگر ما هیچ وجود داشته  هاآن که میکنینمباور  ولینداریم،  4هیوالی الک نس

به خوبی  میتوانیمنداشته باشیم، پس  اهللدیگری برای بودن  یهالیدلگواه و فرنودها یا 

 در کار نیست. ییمطمئن باشیم که خدا

 

 

                                                 
1. Hypothesis testing 

2. Bigfoot 

3. Abominable Snowman 

4. Loch Ness Monster 
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نادانی و تیرگی، شک گرا بودن، یا  یپهنهدر این  ،است یانسانبه دریافت بسته  هانیا یهمه

ر هر چیزی به شما، هر چه باشد؛ بسیار کم تر یاآموزهدست کم هوشیار بودن؛ و نپذیرفتن هر 

 .شودیمبا احتماالت پشتیبانی در ظاهر که  دیآیم

 دیوید هیوم-

 

 

 

 کمبود گواه و مدرک

ود و وج، گواه برای بودن کنندیمبسیاری از دانشمندان خداپرست و خداشناس ادعا 

یعی فراطب یهایهستبرخی از برای وجود اسالمی، یا دست کم،  -ترسایی-خدای یهودی

اختن آنان برای خشنود و قانع س مدارککه  انکار کنند توانندینم ولی بهر حال. اندافتهی

دیدیم،  که در پیشگفتار گونههماننیست. هر آینه، و کافی بیشتر دانشمندان بسنده 

 اهللکه  اندهدیرسبه این نتیجه  ییکایآمربزرگی از دانشمندان برجسته  بسیاربخش 
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این را به  1نجیکجاست؟ فیلسوف تئودور درپس ، هست اهلل. اگر و وجود ندارد نیست

 روایت کرده است: چنینرسمی  یگونه، نامیده و آن را به 2نام گزاره کمبود گواه

 

آشکار و عینی  یهاگواه به راستیباید ، آن گاه داشت وجود اهللچه بسا، اگر  -1

 باشد.وجود او در دست برای 

 او نیست. وجودبرای  ولی هیچ گواه خوب آشکاری -2

 .اهلل وجود نداردشاید  پس 3

 

ه که خدا ب کندیماز گزاره و استدالل کمبود گواه را نقد نموده، اشاره  1نج مقدمه یدر

اهی از آگسر راست،  یاگونهبه  ولی ا انتخاب نکردهروش گواه آشکار ر تواندیم راحتی

وی و خود که  گونههمان( بهر روی، 1. )بفشاردرا در مغزهای انسانی وجود خودش 

 یاستبی کم و کو خدایی مهربان  تواندینم، چنین خدایی اندکردهاشاره  یکسان دیگر

باشد و بودن ناباوران گوناگون، کسانی که در برابر پذیرفتن چنین باورهایی پایداری 

 ناپیدا( دشواری 2. )باشدیموی و وجود بودن و ضد هان گواه بر پاد ، در این جکنندیم

کمابیش به همان اندازه  -یکی از جستارهایی است که در گذر سالیان  3بودن ایزد

 واندتیمو رحمان متعال  ، چگونه یک خدای دانا، تواناپرسدیمدشواری بدی یا شر که 

 هب -ببرند غیرضروریرنجی زمین و جانوران سیاره  هاانسانبگذارد به این اندازه 

و مشکالت  هایدشواربه هر یک از این باز هم است. ما  آسیب زدهخداپرستان 

 گشت. میبر خواهخداپرستان 

با دی یا وجوهستی از یک  ایانگارهداشتن  درناشناخته  یهاتین از مستقل، باری

 انندخدا م یهایژگیوبا  وجودیبرای و عینی بیرونی  یهاگواه، کرانبینیرو و دانایی 

ردم م، محدودیتی در دسترس همگان باشد. بدون هیچ شکی گونههیچبدون  دیبایم

                                                 
1. Theodore Drange   (                  4391پروفسورفلسفه دین، امریکایی )زاده  

2. Lack-of-evidence argument 

3. The problem of divine hiddenness 
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 هنگامی که گمانبیجهان دارد. در نقش قطعی در هر رخ دادی  اهللکه  کنندیمگمان 

ی بررسدر حال  ابزارهای دانشیک نیترحساسو به ویژه با  با گوش و چشم خویش

 ببینیم.را  وجود او یهانشانهباید برخی از ستیم، پدیدهای مادی ه

 یمههدر  را اهلل توانیمکه  اندگفتهی بزرگ همیشه هبران دینو ر گذارانانیبن

زیرا در » :دیگویم 2حضرت پولس 1:211. در کتاب رومیان دیدجهان  هایرخداد

چیزهای نادیده ی او یعنی قدرت سرمدی و الوهیتش از حین آفرینش عالم به وسیله 

ما برای یافتن گواه  «.شود، تا ایشان را عذری نباشدی کارهای او فهمیده و دیده می 

 را بررسی خواهیم کرد. مادیچیزهای وجود اهلل 

 

 دانشیک یا علمی یهاگواهسرشت 

 یا مدرکگواه »بگذارید ببینیم چه چیز  و دلخواهیی ویژه پیش از آزمایش هر داده

 ایگونه. در این جا خودم را سازدیماز دیگر مدارک متمایز و ناهمسان را  «3دانشیک

، یفراتر از دانش کنون ،انگیزشگفتبرای ادعای مورد نیاز  معتبرو دار آبرو مدارکاز 

نه برای این گو شدهگرفته. به روشنی پیداست که معیارها در نگر مینمایممحدود 

 د.باشنجا داشته باالتری از معیارهای دسته ادعاهای متعارف  یدستهدر ، باید هاادعا

آسپیرین بخت  گرممیلی 11این باشد که خوردن  تواندیمبرای نمونه، یک ادعای 

یک ادعای . چنین ادعایی دهدیمرا کاهش قلبی سکته  یاقلبی  یهاحملهو احتمال 

زیرا م دارییی اباورکردنی برای چنین کاریا مکانیسم  سازوکارمتعارف هست، چون ما 

. در سوی روبرو، یک است خونبیشتر  شدنرقیق  خوردن آسپرینپیامد  میدانیم

العات اط. با کمبود کندیمایدز را درمان  ییدارو نین باشد کهادعای نامتعارف شاید چ

و اطالعات ، ما باید درخواست داده قابل باور یا مکانیسم سازوکارهر گونه درباره 

 نخست داشته باشیم. ادعایدر سنجش با برای پشتوانه ادعای دوم بیشتری 

                                                 
1. Romans 1:20 

2. St. Paul          میالدی( 26تا  2از مبلغان ترسایی و بیناگذار خداشناسی آن )نزدیک  

3. Scientific evidence 
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 را دانوستهیپحقیقت که به  ییهاخواباز نمونه  ییهاداستان بیشتر ما بارها

که فراتر از  رسدیمبه نظر از توانایی مغز  ایگونه هاخواباین گویا . میادهیشن

 روند، یک هاداستان، در این حال. بهر است شده آنشناختهفیزیکی  یهاشیگنجا

ه حقیقت ب است که هرگزخوابی  هاونیلیمآن نادیده گرفتن و نیرومند گزینشی هست 

ی روشنگر توضیح و ،نشدهدیگری آشکار  که اطالعات تا زمانی. سته استنپیو

 د بابایبه حقیقت پیوسته  شدهگزارش یهاخوابکه نخست این هست باورکردنی 

یوسته گاه به حقیقت نپکه هیچ  ییهاخوابتصادفی از میان بسیاری دیگری از  نشیگز

 انتخاب و گزیده شده باشد.

 یزیچیا دیگر چیزهای ساختگی را کنار بزنیم؟ این بخت، شانس  میتوانیمچگونه 

یشی با آزمابتوانیم . شاید کندیماست که روش دانشیک سراسر درباره آن گفتگو 

داد که بیدار را از شب تا بام هاآنهای و رویاانجام دهیم و خواب  شوندهآزمایشصدها 

ه ب داشتن سود و گرایشی. آن گاه پژوهش گران مستقل، بدون ذخیره کنیم، شوندیم

د. نرا با ابزار آمار واکاوی نمای هادادهبا دقت،  توانندیم، از این آزمایش ایویژه یجهینت

برنده در  یشمارهمانند  شمارشیچیز ساده و  هاخواباین  مدها و نتایجاگر پیا

 توانندیمو نتایج  ندهایبرآکمک کند. سپس  تواندیم آزمایش این، آتی آزماییبخت

 د.سنجیده شو احتمال انتظاراتبا محاسبه  بدون پیچیدگی چندانی

 که انجمن دانشانون را بیاورم قفهرست کوتاه و مختصری از چند بگذارید من 

نیست؛  کامل روبه هیچ فهرست . این ردیگیمبه کار  هنگام ارزیابی یک ادعا نامتعارف

یک رسمی روش دانش یگونهکه به  آوریم به دستسندی  میتوانینمهیچ کجا بهر حال 

ا ندان و فیلسوفان ردانشم حداکثرخشنودی سراسری و کامل را بازگو کرده باشد و 

، بیتجرادعاهای نامتعارف  دربارهتجربی  یهاگواه، برای ارزیابی حالبهر فراهم نماید. 

 است:و کافی بسنده پنج شرط یک و علمی دانشهنگام 

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

AVAYEBUF.wordpress.com ***       مجله اینترنتی آوای بوف     
 

https://avayebuf.wordpress.com


 

 

 ی ورشکستهانگارهخدا: 

 

52 

 چگونگی و شرایط برای بررسی ادعاهای نامتعارف

 یمههبتوان  ی بوده تاکم و کاست بدون هیچپژوهش باید روشن و  نویسپیش -1

هر  استگاهخسنگینی شناسایی افزون بر این احتمالی را ارزیابی نمود.  یهاینادرست

 یهایرستناداین چگونگی کمینه کردن  دربارهنادرستی احتمالی، روشنگری گونه 

 ، بر دوشهاینادرستی هر یک از یو فراهم نمودن برآورد کیفی از کارا احتمالی

. این ستا پژوهشگرانبلکه بر دوش  کنندیمارزیابی ها را عاادکه نیست  یکسان

 -زمایشآ شدهطراحی یهاانیبنوابسته به -سیستمی  تواندیمو خطاها  هاینادرست

 تواندیمننویی  نتیجه و برآیندباشد. هیچ  -تصادفی یهانوسانپیامد  -یا آماری 

ایط به شر و بودهمگر این که همه نادرستی به اندازه بسنده کوچک  آید به دست

 د.باش ادعامورد خاستگاه نتیجه این خطاها نتواند به هیچ رو  باشد که ایگونه

 به، باید به روشنی و هادادهآزمایش، پیش از آغاز برداشت  مورد 1یا فرضیه انگاره -2

یا پس از  هادادهو در میانه راه، هنگام برداشت  شدهروشن دور از هر ابهامی،

 و «2داده کاوی» . به ویژه هنگامکند رییو تغ شدهدگرگوننباید  هادادهبازبینی 

ی با برخی پیامدهای چشمگیر ول تطبیقبرای  پذیرفتنی نیست که پس از آن

یه یا فرض هاانگاره، شودیمآشکار  هادادهکه در هنگام بررسی  نشدهبینیپیش

به هر جایی  3به کشیدن خال سیاه هدف شودیمرا تطبیق د. این دگرگون شو

 یهاونهگدر که منظور و نگر از این سخنان این نیست . تشبیه کرد، برخورد تیر

 یهادهیدپبرای  نباید، شناسیستارهدر برای نمونه  ،اکتشافی یهاپژوهشاز  یژهیو

 به کار هاهیفرضیا در آزمایش انگاره  هاوهیشاین نابهنجار آزمایش شود. ولی 

گاره و به اندانشمندان را  ،اکتشافی یهاپژوهشآزمایش . چه بسا شودینمگرفته 

ور باید به طنو  یهاانگارهاین باز هم سپس نوین راهنمایی کند، ولی  یهاهیفرض

 ی که من چهارچوب بندی نمودم، آزمایش گردد.نویسپیشمستقل بر پایه 

                                                 
1. Hypotheses  

2. Data mining 

3. Bull's-eye 
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 بهرا  هادادهکسانی که  که، بدین معنای دهندیمرا انجام  هاپژوهشکسانی که  -3

د درباره چگونگی پیام داوریپیش، باید بدون هیچ کنندیمآورده و کاوش  دست

ط یادشوارترین شریکی از انجام دهند. چه بسا این این کار را پژوهش،  و نتایج

 کنندیمآغاز در دانش است، چون بیشتر پژوهشگران به امید دقیق برای پیروی 

 هامانزآنان بیشتر . برای آنان نام و آینده بسازد ،بزرگ یهااکتشافو یافته که 

به  ر چندهنتایج ندارند  شکست و نادرستیبه طور طبیعی گرایش به پذیرفتن 

شگران پژوهآن گاه شاید . دهدیمنشان  چنین ویژگی را هاپژوهشبیشتر  کلیطور 

 هک دهندا زمانی به بررسی ادامه تو  داده کاوی برگشت کردهگام و مرحله به 

بسا برای جنبش در ( چه 3). اندافتهی ،خواستهیمخویش را قانع سازند آن چه را 

 هایو تکنیکن فنو ،ییهایریگسو رایط و پرهیز از چنین این چهارچوب و ش

نه  ،نه پژوهشگر تاگنجانده شود  نامهآییندر  «1پنهان داشتن»مانند  ایویژه

 یانمونه یهادادهندانند که  دینمایمرا کاوش  هادادهو نه کسی که  انپرسش گر

 هتا زمانی ک دعادرباره چیست. برای نمونه در بررسی کارایی ، هاآن در دسترس

 و دعا کردهپژوهشگر نباید بداند که چه کسی  برای واکاوی آماده شوند، هاداده

 است. شدهخوانده  چه کسی دعابرای 

 هاارهانگ سانبدیندر حال آزمایش باید دارای بذر نابودی خویش باشند.  یهاانگاره -4

هستند که نتایج آن شاید  ییهاشیآزمااز  یممکن یهانمونهفراهم نمودن ناچار به 

ه ک داده شودباید نشان  هاشیآزمادر . سازدانگاره را پوچ یا ابطال همان تواند ب

ل و باطکه پوچ نتواند  ایانگاره. دهدینمچنین پوچ گردانی و باطل سازی رخ 

 بدون ارزش است. ایانگارهشود 

ی دارای چنان سرشت یدبا شدهگزارشپیامد و نتیجه  معیار باالحتا پس از گذر از  -5

 هانآمستقل دوباره آزمایش نمود. تا زمانی که  یگونهرا به  هاآنباشد که بتوان 

نی )شک گرایان زیر شرایط و چگونگی همانندی از سوی پژوهشگران گوناگو

 .شوندینمدانش پذیرفته  یهایآگاهد، سرانجام در رده بهترند( تکرار نشو

                                                 
1. Blinding  
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 کرانمشخص  یهامجموعهیک به یک،  گزینشپس از این  یهابخشرویه ما در 

 هایگژیوداشتن این آزمایش پیامدهای تجربی سپس  و هاستیژگیو از یدار و محدود

ن چنیخردمندانه  ایگونهبه  توانیمرا دارد،  هایژگیواگر گمان شود خدایی این که 

ین ابرای و مدارک گواه  یبه جستجو پس از آننتایج و پیامدهایی را انتظار داشت. 

 یم پرداخت.پیامدهای تجربی خواه
 

 1یریپذابطال

کارل  اناز سوی فیلسوف 1331که در دهه است  تعیین حدودیمعیار  پذیریابطال

(، چون ابزاری برای بازشناسی الگوهای راستین دانش 5) 3دلف کارناپ( و رو4) 2پوپر

 پذیریطالاب. ولی سپس، فیلسوفان دانش ارائه شدغیردانشیک،  و حدسیات یزنگمانهاز 

 است پذیرابطال( برای نمونه، طالع بینی 6. )نیافتندو کافی را برای چنین هدفی بسنده 

. با تپذیرفپذیرفته  توانینمدانش  آن را نیز به عنوان لیهر آینه، نادرست است( و)

ار ککه ممکن باشد به که هر جا شد نیرومند بسیار ی راابز پذیریابطال، هانیاهمه 

 باطلیا ده شتجربی پوچ  مستقیم. زمانی که یک انگاره با یک آزمایش شودیمگرفته 

برگرد  ، آن گاه انگاره بی برو وسربلند بیرون نیامدهآزمایش انگاره یا فرضیه از ، شودیم

 .گرددیمپوچ و باطل 

، یک نامتقارنی گرددیمهای دانشیک آزمایش اکنون، زمانی که الگوها و مدل

شکست در یک آزمایش بایسته و ضروری برای  کهدرحالی. دارددر آن وجود آشکار 

مدل  یک تأییداست، کامیابی در آزمایش برای و کافی پوچ کردن یک مدل بسنده 

ی هامدلکه یک قیاس از نداریم ما هیچ راهی برای دانستن این  چونبسنده نیست. 

                                                 
1. Falsifiable  

2. Karl Popper       ( 4335-4331یکی از بزرگترین فیلسوفان دانش سده بیستم زاده اتریش)  

3. Rudolf Carnap        ( 4234-4363یکی از فیلسوفان بانفوذ و ضد جنگ زاده آلمان)  
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متناقض دیگر که شاید روزی یافته شده و به پیامدهای همسان تجربی با آن مدلی 

 .است شده آزمایشکه برسد 

شکست  هاشیآزمایی که در برخی هامدل ،هازمانبیشتر انش د یحوزهدر 

 برای همین. شوندیمبرای کامیاب شدن در کوشش دوم و سوم، پیرایش  خورندیم

 دادهدر عمل رخ ن پذیریابطالکه  دهدیمکه این نشان  کنندیمبرخی فیلسوفان ادعا 

ن و نسخه کهن آ شدهشناختهچون مدل و الگوی نوینی  تواندیمو مدل پیراسته شده 

بسیاری در گذر چهل سال پیشه  پیشنهادشدهی هامدلپوچ بماند. من الگوها و 

در  پذیریابطالدیدم؛  2و اخترفیزیک 1بنیادی یهاذرهخودم در فیزیک  یگرپژوهش

 (7. )عمل رخ داد

د به محدو( داندیمکه برابر با توان پوچ و باطل ساختن )را  پذیریابطالپوپر 

انگاره های فلسفی، یا انگاره های » که سازدیمروشن  تجربی کرده و یهاگزاره

 یهاگزارهبرخی  دیگویم( وی هم چنین 1)«.ستنی پذیرابطال بنا به تعریفمتافیزیکی 

سر  گزاره های»هستند که او  ییهاگزاره، هاگزارهویژه تجربی انکارناپذیر هستند. این 

 «کرانمند یا محدود» یهاگزاره. در سوی دیگر، خواندیم «3راست یا ناب راستین

 :آورده استاین نمونه را خودش راستین پوچ و انکار پذیر هست. وی 
 

ن اگر در ای «بزرگتر از بزرگترین مروارید بعدی هست.مراوریدی هست که ده برابر »

فضا و زمان کرانمند و محدود نماییم، آن گاه،  یهاهیناحبه برخی  «هست»گزاره ما واژه 

 دیآیمکه از پی  ایگزارهباشد. برای نمونه،  پذیرابطالپوچ و  یاگزاره تواندیمهر آینه 

ست ددر این جا و در این جعبه  هم اکنون»: است پذیرابطالآشکارا از نگر تجربی پوچ و 

کم دو مراورید هست که یکی ده بار بزرگتر از بزرگترین مروارید بعدی در این جعبه 

 ،گزاره سر راست یا ناب راستین نیست: بلکه این یکییک این  دیگر ولی «می باشد.

است. یک گزاره سر راست یا ناب راستین در سراسر  و حقیقی راستین کرانمندگزاره  یک

                                                 
1. Elementary particle physics 

2. Astrophysics  

3. Strict or pure existential statements 
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که  نیست چون هیچ روشی نیست پذیرابطالو به سادگی  بوده کارگیریبهقابل گیتی 

بتواند پوچ و ابطال شود. حتا اگر بتوانیم سراسر جهان هستی که را بگردیم، گزاره سر 

گاهی آرید مورد نگر، با شکست ما در یافتن مرواو دلیل راست یا ناب راستین، به فرنود 

آن را جستجو کنیم، پنهان شده است،  میتوانینماین که همواره شاید در جایی که ما به 

 (9. )شودینمباطل و پوچ 
 

ربی تج یگونهبه  تواندینمخدا وجود ادعای آن گونه که پیداست، با این معیار 

فت شود یا و حقیقی یک گزاره راستین است تاپوچ گردد چون برای چنین کاری نیاز 

 د.کاربرد داشته باشافزون بر آن چه فراتر از آن پنهان است( و )سراسر جهان  ایکه بر

رست خدا نیست. دوجود برای  دلیلیهم با بررسی نمونه پوپر، خواهیم دید که این  یول

د مانند مرواری خداییچون سازیم، و باطل پوچ  خدا راو وجود بودن  میتوانینماست، ما 

. اشدب در کهکشان دیگریشاید در نمونه پوپر، در جایی بیرون از جعبه، برای نمونه 

س پ هست. نیز یاجعبههر در  هم چنین، همه جا اهللکه  شودیمولی این گونه پنداشته 

 نیست که چه اندازه کوچک باشد،مهم هم درون یک جعبه،  اهلل درزمانی که ما در پی 

اگر شد، یا  یدتأیبودن وی  پیدا شوددر اگر که  باید بتوانیم وی را پیدا نماییم میگردیم

 .شودیموی را پیدا نکنیم در چنین حالتی بودن وی پوچ و باطل 
 

 

 بیازماید؟را  1فراطبیعت تواندیمآیا دانش 
 

 انشد یدهندهگسترشکه مروج و  کشورهادانشیک ملی  یهاانجمنو  هاسازمانبیشتر 

دانش به بررسی فرایندها و  کندیماعالم که  تاکید دارندرا  ایگزارهبر  هستند

، 2متحدهاالتیابرای نمونه، آکادمی ملی دانش  .گرددیمطبیعی محدود  یهادهیپد

درباره جهان طبیعت است. دانش محدود افزودن آگاهی دانش راهی برای »کرده،  اعالم

دانش نمی تواند هیچ  درباره جهان طبیعی باعلت های طبیعی، است. به روشنگری

                                                 
1. SUPERNATURAL 

2. the United States National Academy of Sciences 
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می نآیا خدا هست یا نیست، پرسشی است که دانش چیزی درباره فراطبیعی بگوید. 

 (11)«.بودن و نه هوادار نبودن خدا باشدهوادار تواند نه 

 یهالیدلدانشیک که دانش را به بررسی فرنودها و  یهاسازماناین دانشمندان و 

 کنندیمفراهم سخن این  برای یاپشتوانهبا نادانی  کنندیمو محدود طبیعی کرانمند 

 یهاتابکدر شماری از  .باشد گراطبیعت یامتعصبانهتنها و به طور که دانش بایستی 

که طبیعت  اصل علمیگفته، این  2فلیپ جانسون 1دانحقوق، پرفسور 1331 یدهه

که  باشدیمکمابیش پندار بدون چون و چرایی  «و وجود دارد هستکه همه آن چه »

( در 11. )استمغزی و فعالیت نه تنها سنگ بستر دانش طبیعی، بلکه هرگونه کار 

و عصب که با ت شودیم، دانش متهم میشنویمبسیاری از گفتگوهای همگانی که امروزه 

که شاید در جهان هستی  یعیرطبیغیندهای آبررسی نقش احتمالی فر یمغزخشک

 .ردیگیمنادیده را  دارندنقش 

ون ، جانسهاآن یهاسازمانبسیاری از دانشمندان و برای  کلیاین جایگاه  فرضبا 

 مغزیخشک باکه دانش  این اندیشهاعالم مساعدی برای  ینهیزموی  یهابانیپشتو 

با  نیاداز باست. بهر روی، هر گونه خشک اندیشی  سمیالیماترو  گرامادیو متعصبانه 

دانش بسیار متناقض است. پیشینه دانش، از کوپرنیک و گالیله تا زمان کنونی، انباشته 

 گشته است. مغزیخشکمتهم به  ،دانش به دروغدر آن که است  ییهانمونهاز 

با ه کهر کسی که دانش بسیار سرسخت بوده و کورکورانه  دهدیمتاریخ نشان 

با  کههنگامی نپذیرفته است. ادعاهای نو، به ویژه را  از راه رسیده نویی یهاشهیاند

به  دیبایمد، و تضاد باش، در کشمکش خوبساختار افتاده و دارای جا و آگاهی دانش 

به شما خواهد گفت چه  یگرپژوهشپشتیبان شوند. هر دانشمند  هادادهبا  طور کامل

قانع ساختن همکاران دانشگاهی  ی ونوینبا آگاهی دانش  مرزهایگسترده کردن اندازه 

و  -ندگذاریم خشخاشپیوسته مته به  هم قطاران کهدرحالی -این یافته به درستی 

                                                 
1. Law professor 

2. Phillip  Johnson  OR Phillip E. Johnson   استاد بازنشسته حقوق دانشگاه برکلی

(         4313)زاده   
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 و بردن برای 1داوری همتا از پژوهشیندهای آبرتایج و نسربلند بیرون آوردن سپس 

ادعاهایی مانند طراحی هوشمند جهان  اززمانی که دانشمندان پس . استدشوار انتشار 

 همان هاآندر واقع درست نیستند.  مغزخشک هاآنهر آینه ، ندکنیمانتقاد  هستی

 و در نگر گرفتهرا  رو شوددیگر  آورشگفتمعیارهایی که باید برای هر ادعای 

 .کنندیم آورشگفتو مدارک درخواست گواه 

چرا یک دانشمند، هر دانشمندی، هنگامی که مدارک و شواهد نشان وانگهی، 

 یهادهیپدیا دیگر  2اندیشه طراحی هوشمندکه ارزش بررسی دارد، باید  دهدیم

ژوهش تازه برای پاز گشوده شدن یک میدان  انفراطبیعی را رد کند؟ بیشتر دانشمند

 هگونهمان، شادمان خواهند بود. داشتخواهد به همراه که بدون شک تنخواه فراوانی را 

کل و ش، طراحی هوشمند، در ریخت چندان پیچیده نیست که دریابیم که خواهیم دید

انگاشتی و تئوریک  یهااستداللو  هاگزارهو نه در  هاگواهنه در بخش  کنونی خودش

 تا شایسته چنین بررسی باشد. ردیگیمجا 

رباره د تواندینمکه دانش ست ادرست نا از بنیاد یاگفته چنینافزون بر این، 

بررسی کند. درست زیر دماغ غیرقابل آزمایش فراطبیعی  یهاآموزهفراطبیعت و 

دان توانا نم، دانشاندفرمودهرا کلی  یهاگفتهن دانشیک ملی که چنی یهاسازمانرهبران 

سی فراطبیعی را برر یهالیدلو با آبرو و معتبری هستند که شدنی بودن فرنودها و 

گفتگو خواهیم داشت، نهادهای  بارهدراینبعدی  یهابخشکه در  گونههمان. ندینمایم

را بررسی  ییهادهیپد 5و دانشگاه دوک 4، دانشگاه هاروارد3با آبرویی مانند مایو کلینیک

در  6تجربی نیرومندی برای عناصر غیرمادی یهاگواهشود،  تأییدکه اگر  ندینمایم

 را بیازماید دعا یشفادهندهنیرو تا  شدهطراحی هاشیآزماجهان هستی خواهد بود. این 

                                                 
1. Peer-review process 

2. Intelligent design 

3. Mayo Clinic     نهاد غیرانتفاعی مایو کلینک در سه ایالت در ایالت متحده هست و بیش از

بیمارستان و شماری کانون و دانشکده پژوهشی دارد 63  

4. Harvard University 

5. Duke University  در دانشگاه های ایاالت  3رده دانشگاه خصوصی در کارولینای شمالی

 متحده

6. Nonmaterial element 
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 یهامجلهدر  هاشیآزما. نتایج این خواندیمآن را  1و ناشناسراه دور از  یدعاکنندهکه 

 چاپ شده است. با داروی همتاپزشکی 

 راستینپژوهش در این حوزه به  بسیار سست یهاپژوهششوربختانه، برخی 

 عالی که یهاپژوهش. ولی هنگام خواندن رسانده استآسیب  دعا و نیایشدرباره 

ی همه نماگرها ینندهیب دیتوانیمآن را اجرا و چاپ کرده، با آبرو و معتبر  یهاسازمان

ک کار ی هاپژوهشاین . اگر باشیدو عمل  یکنشگرشایسته دانشیک در  یشناسروش

 نام آن را چه بگذارم. دانمینم دیگرنیست،  یکدانش

 ورا به بررسی جهان درخور دیدن  یهاکنکاشدانش که  خود نوشته قید و بند

رای طبیعی ب یهالیدلو به طور کلی در جستجوی فرنودها و  همحدود نمودقابل دیدن 

که  میادهید. ما هم چنین شودیمنامیده  2ییگراطبیعت شناسیروشاست  هادهیپد یهمه

که  شودیمآمیخته  3یی متافیزیکیگراطبیعتبا  هازمانیی بیشتر گراطبیعت شناسیروش

خودش تنها مادی است، بدین معنای که تنها از  4همه راستی و واقعیت انگاردیم

 چیزهای مادی ساخته شده است.

خشک مغزانه به  ضمیمه سازیهر گونه  کارگیریبهبدون  توانیمهم هنوز 

این و فرض ره انگا .را به کار گرفت طبیعی گرا شناسیروش ،متافیزیکییی گراطبیعت

و قابل دانشیک، درخور  یهاروش، با اهللفراطبیعی  یآموزهکه  استکتاب این 

ا در نگر ر یادهیپدگونه  هر میتوانیمما  .باشدیم پذیرابطالپوچ و  یا تأییدآزمایش، 

رخی بودن بو ممکن بررسی شوند، شدنی  گراطبیعتم که اگر با ابزارهای بگیری

 .یی متافیزیکی استگراطبیعتبا  ناسازگارکه بسیار نشان بدهند را  هاتیواقع

و مدارک به دقت کنترل شده گواه  یهاشیآزماشماری از  چه بسابرای نمونه، 

، مشخص یک دین دعافراهم نماید که  پر اهمیتیآماری  ایگونهو به  مستقل، تکرارپذیر

ندن خوا دعا کهدرحالی، را درمان کند از بیماری ایویژه یگونهبرای نمونه، کاتولیک، 

                                                 
1. Distant, blinded intercessory prayer 

2. Methodological naturalism 

3. Metaphysical naturalism  OR  ontological naturalism 

4. reality 
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 گرایعتطبر گونه روشنگری ه تصور .آن بیماری را شفا دهد تواندینمدیگر  یهانیددر 

 دشوار است. نظری یجهینتدرباره چنین 

 

 خدایان نشدنی و محال
 

، مجلوتر بروی شودیمدانشیک که برای بودن اهلل آورده  یهاگواهپیش از این که با 

رای یک ب خدا داشته باشیم.و وجود بودن فلسفی از از ردهای  یازبینی تندببگذارید 

 3مایکل مارتین( 12. )را ببینید 2نوشته نیکوالس اورویت 1نبودن خدابررسی تازه، 

 یهاگزارهباره و مقاالت در هانوشتاراز  شماری ،فیلسوف 4و ریکی موننیر فیلسوف

در این  (13. )اندنمودهگردآوری گوناگون  یهایژگیومنطقی ناممکن بودن خدایان را با 

 :آورده شده هاضینقانواع گوناگون از  هاآن یبنددستهجا چگونگی 

 

  وار استاست بر پایه یک ناسازگاری در تعریف اهللکه ریف اتعدر نقیض 

 اهلل با  دوجوبر پایه ناسازگاری میان که بدی  یاشر استنتاجی  یهاضینق

 یا وجود شر و بودن بدیروشن و مشخص  یهایژگیو

 یهاآموزهاهلل و  یهایژگیوبر پایه ناسازگاری میان  اعتقادی یهاضینق 

 یا آموزش در باره اهلل هاداستانویژه یا 

 ا ی زگاری میان دوبر پایه ناساکه  یاییا چند سیم یچندوجه یهاضینق

 چند ویژگی الهی استوار است

 از  یناسازگاری میان تنها یکو اساس بر پایه که ی وجهیک  یهاضینق

 استوار است ویژگی ایزدی

 

                                                 
1. The Non-Existence of God 

2. Nicholas Everitt 

3. Michael Martin        (4395استاد بازنشسته فلسفه دین دانشگاه بوستون )زاده  

4. Ricki Monnier     the disproof atheism  استاد منطق ریاضی و رییس 
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فلسفی برای وجود اهلل ارزش باالتری  شدهارائه یهالیدلنسبت به  هاضینقاین 

دانشمندان بیش ارزش و اعتباری و به دلیل همانندی و باور کردن داشته  اعتمادبرای 

آن گونه که  .دهندیمی هامدلبه ابطال  دهندیمی دانشیک هامدل تأییدکه به 

، مگر این که قوانین بازی بودهاپذیر گریزنمنطقی نقیض  یهاگزاره پیداست این

 .در گزاره دگرگون گردد کاررفتهبه یهاواژهتر تعریف کلی به طور  ای شدهدگرگون

وار فهرست خدایا عدم وجود نبودن  دربارهرسمی  یهاگزارهاز  یانمونهدر زیر، 

ا در این ج .چشاندیمکه تنها حال و هوای شک فلسفی را به خواننده شده است آورده 

مستقل از  و نا وابستهدانشیک  یهاگزاره، چون گفتگو نخواهد شد هاگزارهاین از گفتگو 

به  این کتاب به هیچ رو وابسته یریگجهینتاصلی من در این کتاب هستند؛  یانگاره

 با تفاوت آشکارتنها برای بی کم و کاست بودن و برای  هاآن نیست. هاآندرستی 

دا از نوشتارهای جبنگرید به تر، بیش جزییاتبرای  .اندشدهدانش، فهرست  یهاگزاره

 (14. )است شدههم که از سوی مارتین و موننیر گردآوری 

 تعریفی هستند: یهاضینق یهانمونهدوتای نخست 

 

 باشدوجود داشته  تواندینم 1مطلقو رحیم  خواهکینیک هستی 

 

هست که باالتر از آن و وجودی اهلل )بر پایه تعریف( یک هستی  -1

 شود.و تصور گمان  تواندینم

 هست.نیز و پرهیزکارترین  نیترخوب یرندهیگبزرگی در بر  -2

 نیست. اوتر از پرهیزکاراهلل یک هستی هست که  پس -3

شامل این هست که بر دردها و خطرها  و پرهیزکاری خوبیولی  -4

 چیرگی و غلبه داشته باشد.

طور درست خوب و یک هستی را به  توانیمهر آینه، آن گاه  -5

 بتواند از میان برودنامید اگر رنج برد یا  پرهیزکار

                                                 
1. All-Virtuous 
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ه نتوان نیست ک یزیرنج بکشد یا نابود پذیر باشد، آن چ کهاگر اهلل  -6

 نکرد.گمان را از آن  تربزرگ

که رنج نبرد و نابودپذیر  تربزرگیک هستی  دیتوانیمچون شما  -7

 کنید.و تصور گمان  را نباشد

 (15) پس اهلل نیست. -1

 

 1اخالقییا عامل پرستش و کارگزار 

از هستی اهلل باشد، او باید یک هستی درخور ستایش و  ایگونهاگر  -1

 پرستش باشد.

است که هیچ هستی نتواند درخور پرستش باشد، و ممکن شدنی  -2

 و دگرگون شدن شخصش از سوی یچون پرستش نیاز به رها نمودن نقش خو

 خودکار اخالقی دارد.کارگزار یک دستگاه چون 

 (16. )اهلل باشد تواندینم هیچ وجودیبر همین پایه،  -3

 

و شر بدی وجود دشواری اندیشه هم به طور کوتاه از ما تا همین جا 

اکنون،  . برایگفته خواهد شد یبسیارسخنان درباره آن باز هم و  کرده گفتگو

 بکنیم: یااشارهبگذارید که تنها به گزاره رسمی آن 

 

 2شروجود دشواری بدی یا 

شر  وجوداهلل سازگار با بودن بدی یا  یهایژگیوباشد، پس  اهللاگر  -1

 هست.

 نیست.وجود شر اهلل سازگار با  یهایژگیو -2

 (17باشد و نیست. ) تواندینمپس اهلل  -3

 

                                                 
1. Moral Agency 

2. Evil 
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 سیمایی است:یا  یچندوجه یهاضینق یهانمونهسه نمونه زیر، 

 

 باشد تواندینمیک آفریدگار بی کم و کاست 
 

 باشد. و عالی و کاستاگر اهلل باشد پس او باید بی کم  -1

 اگر اهلل باشد، پس او باید آفریدگار جهان هستی باشد. -2

و  باید بی کم سازدیماگر یک هستی بی کم و کاست باشد، هر چه  -3

 کاست باشد.

 ولی جهان هستی بی کم و کاست نیست. -4

پس شدنی نیست که یک هستی بی کم و کاست آفریدگار جهان  -5

 هستی باشد.

 (11. )باشداهلل وجود داشته نیست که و ممکن شدنی  پس -6

 

 باشنده و حاضر در همه جا باشد تواندینم 1و متعال واالگهریک هستی 

)به معنای، بیرون از زمان و فضا( واال و متعال اگر خدا باشد، پس او  -1

 است.

 اگر خدا باشد، پس او باشنده و حاضر در همه جا هست. -2

در فضا حاضر در هر جایی  تواندینمبودن، یک هستی  برای متعال -3

 باشد.

 در هر جا، یک هستی باید در هر جایی باشد.حاضر بودن برای  -4

شدنی نیست که هر  و وجود متعال،بر همین پایه برای یک هستی  -5

 جایی باشد.

 (13. )برای اهلل شدنی نیست که باشد پس -6

 

                                                 
1. Transcendent 
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 غیرمادی باشد یاغیر فیزیکی  تواندینم 1یک هستی شخصی
 

 اهلل باشد، او غیرمادی است. اگر -1

 اگر اهلل باشد، پس او یک شخص )یا یک هستی شخصی( است. -2

 یا هستی شخصی( نیاز دارد که مادی باشد.)یک شخص  -3

 (21. )پس برای اهلل شدنی نیست که باشد -4

 

 سیماییسرانجام، این جا یک نمونه از نپذیرفتن ویژگی تک 

  

 پارادوکس توانای مطلق
 

سنگی  تواندیمنسنگی بیافریند که نتواند بلند کند، یا  تواندیمآیا اهلل  -1

 تواند بلند کند.بیافریند که ن

اگر خدا بتواند سنگی بیافریند که نتواند بلند کند، آن گاه او توانای  -2

 مطلق نیست.

وانای بلند کند، آن گاه او تتواند ناگر خدا نتواند سنگی بیافریند که  -3

 مطلق نیست.

 ( 21. )بر همین پایه، اهلل توانای مطلق نیست -4

 

 یهاگزارهکه نیاز به روشنگری درباره این  داندیمبدون شک خواننده بیش از آن 

 ترستردهگجزییات رسمی داشته باشد؛ باز هم من به شما نشانی نوشتارهای اصلی برای 

 هااژهو. مانند بیشتر گفتگوهای فلسفی، با معنای دهمیمبیشتر از این گونه  یهاضینقو 

. شودیمدارای برآیندهای منطقی و سازگار، آغاز  یهاگزارهبه  هاآنو سر هم نمودن 

به کار  یهااصطالحدرباره معنای  اندنمودهرا پیکربندی  هاضینقفیلسوفانی که این 

کشمکش  هااصطالحکسانی که در باره این  کهدرحالیبسیار اندیشمند بود،  شدهگرفته

                                                 
1. personal being 
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فسیر ت هاآنیا راهی که  شدهگرفتهبه کار  یهاچم، به گونه کلی با معنای و اندداشته

 . هم چون پیامدی، شک همواره بوده است.اندنبوده، هم داستان شوندیم

 

 گریز یهاراه
 

به سادگی با این کار و  یافت ناب منطقی یهاگزارهگریز از  یهاراه توانیمهمیشه 

نستن نادرست دابا که گفته شد،  گونههمان ای هامقدمهاز  چند تایکی یا  نسست نمود

ق نیست. مطل خواهکین. برای نمونه، بپندارید، اهلل باشدیم ریپذامکان هاواژه چم و معنای

 یهاکتاب یهاواژهو اسالم که از معنای واقعی  هر آینه، خدا سنتی تر یهودی، ترسایی

نامید.  -خواهکینیا حتا  -مطلق  خواهکین توانیم، به سختی شدهگرفتهمقدس آنان 

 دخوانیم هاواژهواقعی و معنای هیچ یک از کسانی که کتاب مقدس یا قرآن را با چم 

 یدیگر یهاهنمونرا سراسر خوبی ببیند. ما  هاکتابدر این  شدهفیتوصاهلل نتواند  دیشا

تا کتاب عهد  شودیمپس از این خواهیم دید، ولی برای اکنون خواننده فراخوانده را 

و برای دمی آن را بخواند.  و یک برگ تصادفی آن را آورده بازکردهعتیق یا قرآن را 

 درباره اهلل را یافته که با آن ایگزارهزمانی بسیاری نخواهد گذاشت که شما کنش یا 

که هم خواهید  گونههمان هم چنیندارید، ناسازگار باشد.  یچه خود در اندیشه از خوب

 نامید. «خوب» توانیمدید، بیشتر انجیل را به سختی 

 لمتعا، یا توانای ی رحیمداناخدای ، جستار دانشیک تنها به یک در هر صورت

  .شودینمکرانمند محدود و 

در  که سازدیمابزاری گفتاری  یهاکشمکشدرباره برای داوری  ،دانشیک روش

 میانو همخوانی هرگز هم گرایی و  افتدیمچه بسا در دوری بسته  غیر این صورت

تعریف ه دوبارکه پیوسته زبان خودشان را پاالیش و  دیآینم به وجودهای گفتگو طرف

وان ما تآزمایش تجربی هم چون یک داور پایانی به  دستیازیبا  ،. در دانشکنندیم

 یهاگزارهو  هااستداللراه گریز از این گونه ولی باز هم  .داریمشکستن این دور بد را 

 یهاهیپا گفتاری درباره اصول و یهاکشمکشتعریف دوباره اهلل یا با با  تواندیمدانشیک 
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خواننده به سادگی ناچار است برای خودش داوری کند که آیا  آید. به دستتجربی، 

 نع و خشنود کننده است یا نیست.، قاامآوردهکه من  ییهانمونه

 

 هاانگارهالگوها و 

برای  هامدلبلکه گسترش الگوها و  مشاهده و بررسی نمودن نیستدانش تنها 

انجام ه ک کنندیمگوشزد هر آینه، فیلسوفان  است. ییهامشاهدهروشنگری درباره چنین 

 هیرنظو  یا انگاره، وابسته به مدل در دانش یریگاندازهو مشاهده یا  هر گونه بررسی

برای  .ردیگیمجا  «1هاتئوریدسته ای از »در  یآزمایش که هر ندیگویم هاآن .است

را  به جای دیگر ییاز جا 2یک ذره مورد نیاز برای جابجا شدننمونه، هنگامی که زمان 

رات در ذجنبش که در آن  میکنیمفرض را  ی، باید مدل و الگویمیکنیم گیریاندازه

 مدل باید با تعریف فضا و زمان آغاز شود.این . زمان تصویری سازی شده باشدفضا و 

محدود و  یکاربرددارای که تنها  هستند هامشاهدهاز  شدهسادهتصویر  هامدل

ای بر هازمانبیشتر  هامدل .ندنیست یاحرفهبه کارهای دانشیک و علمی کرانمند 

 برای نمونه، ما خورشید .شوندیمگرفته روزمره زندگی به کار  یهایدشواربرخورد با 

 .مینکیم یسازمدل، رودیمکه از شرق باال آمده و در غرب پایین  گوی یا توپیرا چون 

با غروب  خویش را، هر روزراه  توانندیم روندیمگرانی که به سوی غرب گردش

ایه بر پ)به سوی شمال یا جنوب  اندک و انحرافاتخورشید تنظیم نموده و کژ روی 

 روهیچ به  در این مدل برسند. دلخواهفصل( را درست نموده و بدون خطر به جای 

ید را باستان خورش یهایونانی نیست. -به ویژه، متافیزیکی -ی دیگرعامل نیازی به 

 .راندیمکه ارابه جنگی را در میان آسمان  دندیدیمزرین  خودکالهچون آپولو، خدایی با 

 از یکهیچ نه تنها  زرین است. یاپرندهخورشید که  کردندیمگمان  کهن یهاینیچ

راه  پیمودن درگران انسانی کمک بیشتری برای گردش هرگز متافیزیکیی هامدل

                                                 
1. Theory-laden 

2. Particle  
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و مدرک هر گونه گواه  ننبود هنگام یازینیباین  بلکه ،کردهینمخودشان فراهم 

 .باشدیمیا پرنده طالیی آپولو گواهی برای نبود فراوانی،  نیرو با ،دیگری

ی هامدلاست به هنجار در زندگی روزانه  یروند هامدل کارگیریبه کهدرحالی

 ساندینب- بخشدیمعینیت  هاآنبه کرده و  تأییدبشود فرآیندها را دانشیک، هر گاه 

هر  .دآوریمفراهم  درست و نادرستابزاری منطقی برای بازشناسی و تشخیص میان 

ه وجود انسجامی بتا  شودیمبه کار گرفته چون ابزاری هم ، ریاضیات و منطق بشودگاه 

برای  .شودینممعمولی و با زبانی غیر دانشیک پیکربندی  یهاگزارهدر  گاهچیهآورد که 

شک شما شاید باال باشد، یک پز فشارخوننمونه، به جای این که به شما گفته شود که 

سپس  .111روی  131، برای نمونه دهدیمنموده و به شما دو عدد  گیریاندازهآن را 

 به شما بدهد. 11به  111دارو برای آوردن  شدهمحاسبهبا اندازه  یانسخهپزشک شاید 

، دانش یشدهساختهبه کمک ابزارهای ما ی گانهپنج یهاحسدن نیرومند تر ش

له سر و کدانشمندان را برای  خوبی شده و یهاسنجش کمابیش به طور کامل سبب

 دارایهمه آزمایش در  وبوده  توانا ساخته که دارای ارزش عددی ییمتغیرهابا  زدن

 .یشهنگام پیماسنجش در  قابلبه طور برابر  یهاو خطابا نادرستی -است  هم گرایی

دانش سروکار اندیشمندان با متغیرهای غیر عددی  یهاحوزهدر برخی از  کهدرحالی

ات قابل سنجش بوده و نیروی منطقی ریاضیکمابیش همیشه  یکیزیفی هامدل، باشدیم

 اثر را دارد. نیترشیب هامدلدر سودمند بودن این 

، با ، یعنیشودیمو قابل حس آغاز کاربردی  یی دانش با تعریفهامدلبیشتر 

و  قابل تکرار پیمایشی روندهای که دارای گرددیمآغاز  مدل یهایژگیو یبنددسته

مان ز که انیشتین تاکید کرده( گونههمانبرای نمونه ) است. به خوبی تعریف شده

که بر  گرما آن چیزی است یاندازه. دیخوانیمروی ساعت از شما چیزی است که 

قراردادهای ویژه هم چون معیار و استاندارد برگزیده  ه،در این میان. دیخوانیمدماسنج 

 یرهایمتغ که شودیمفرموله و پیکربندی یک چهارچوب ریاضی از آن  پس. اندشده

را  هاتیکمتعریف کرده و پیوند میان این  محسوس یهاکنشدیگری را هم چون 

 .پنداردیمبدیهی 
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به یک دانشدر روندی گام نخست  برای هازمانبیشتر  1مدلزبانزد و اصطالح 

اره بدر آن  یو کارهای بیشتر بزرگ یهاشیآزما بایدهنوز که  شودیمکار گرفته 

 استدر این مرحله و گام از این کوشش برخاسته که  «2انگاره یا تئوری». انجام گیرد

ه کار باز سوی کسانی  هازمانگونه که بیشتر  آن، نبودهبیخودی  یزنگمانهحدس و 

وب آن را سرک خواهندیمکسانی که ، یا نبودهآشنا  یکدانش یهاروشبا یا که  رودیم

 ها باید ارزش خویش را باو تئوری هاانگارهبرای پذیرفتن شدن در رده دانش، . نمایند

پرخطر، نشان داده و نشان دهند که بدردخور  شماریبتجربی  یهاشیآزماگذر از 

ور بدردخکه شکست بخورند، یا ثابت نکنند  هاشیآزماکه در  یهاانگارههستند. 

 .شوندیمهستند، دور انداخته 

در ی بنیاد استانداردی هامدلو ارجاعات گاه به گاهی به  هابازگشتاب در این کت

پیشرفت بسنده و کافی برای  هامدلاین  اکنون خواهیم داشت. 3یشناسهانیکفیزیک و 

 استاندارد هاتئوریچون  به راستیرا  هاآن توانیمکه  اندداشتهرسیدن به ترازی 

رای هم چون مدلی ب، ادبیات دانشیکرا در  هر چند نقش پیشین خودبازشناسی نمود، 

 هاریتئو دیدن ارزشیب درگمان مخالفان من  .اندکردهمسائل و جستارهای آشنا حفظ 

 .میافت زیآمهیکناچشمگیر و  ،«تنها یک انگاره است»گفتن این سخن که با را 

آبرو و  هامدلاین ی دانشیک و علمی به هامدل بزرگ یهاتیموفقو کامیابی 

 ی دانش وهامدلمهم نیست که  بپذیریمبهر روی، ما باید بدانیم و  .دهدیماعتبار 

و با  بوده هاانسان کارهنوز  هامدل، اندشدهو ساخته چه اندازه خوب بر پا  هاتئوری

که  است الهیدر تضاد با وحی ویژگی این  .خواهند شددگرگون آینده،  یهاشرفتیپ

افزون  .نداردبرای بازبینی موردی و  شدهدانسته باید بدون هیچ چون و چرایی درست 

 یهادهیپدتراز  نیترژرف، به ویژه در و علمی ی دانشیکهامدلبر این، عناصر 

بیرونی  «تینواقعیت راس»با عناصر و متناظر برابر  طور دقیقبه نباید  به ناچار، یکوانتوم

هایی که ما با حواس و ابزارهای خودمان و سیگنال هاتکانهباشد، واقعیتی فراتر از 

                                                 
1. Model  

2. Theories 

3. Cosmology 
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ی نوین پدیدار شده هامدلو چه زمانی . ما هرگز نخواهیم دانست کی میکنیمدریافت 

هم چون بالهای  هاآنی کهنه پیشی خواهد گرفت. ما به جای آن که به هامدلو از 

دهایی سازد، به چنین رخ دا ارزشیبکه سراسر ساختار پیشین را ویران و بنگریم  بدی

 دریافت و درکوجود . برای نمونه، با میگذاریمدانش ارج در  یچون پیشرفت خوب

باز هم به سختی و ، 2و مکانیک کوانتوم 1با گسترش دوقلوی نسبیت کلی نادرست

و  داکردهیپادامه گشت. فیزیک نیوتنی  بدردنخوری مکانیک نیوتنی هامدلدشواری 

 این فیزیک نیوتونیدر دانش و فناوری امروزی پیدا نموده است.  یکاربردهای بزرگ

و  یاد گرفته و بیشتر مهندسانآن را فیزیک  یهاکالس آموزاندانشکه بیشتر است 

 .رندیگیمخویش آن را به کار  یهاشهیپدر  غیر مهندسان

یار بسی هامدلبخشی از  هاآنواقعی نباشند، اگر چه  هاالکترونو  هاکوراکشاید 

نان کامل با اطمی میتوانینمبا این حال استاندارد فیزیک ذرات هستند. کامیاب و موفق 

بگوییم  ربا احتمال بسیا میتوانیم. ولی واقعی هستند هاالکترونو  هاکوراککه  بگوییم

، بخشی از جهان راستین و واقعی نیستند. 3ی کهن، مانند اترهامدلکه برخی از عناصر 

کال و اشهای ریخت هیچ یک ازاثبات کنیم که  میتوانینم کهدرحالی اینافزون بر 

 و مقایسهدر سنجش ندارد،  وجودما،  یهاحسدر جهان فراتر از  هاشبحگوناگون خدا یا 

ما هیچ زمینه منطقی برای ، راندیمجنگی را در آسمان  یارابه ییبا این گمان که خدا

 یدر کارهای کاربرد رای خودمان هامدل میتوانیمنداریم. افزون بر این،  هاآنجا دادن 

 یگونهبه  پرسش متافیزیکی پیش بیاید. متافیزیک گونههیچبدون این که  میریکار بگبه 

به هایی نی کاربرد کمی داشته و اگر ما کشش بزرگی برای درک واقعیت انگیزشگفت

 ه باشد.داشت تواندینمم، حتا ارزش گفتگو ی، نداشتمیتوانیمبهترین صورتی که 

محدود تقیم تنها به اجزایی با مشاهدات سر راست و مسی دانش، هامدلاجزای 

بنیادی و نیرو در برگیرنده چیزهایی مانند  یهاذره. برای نمونه، مدل استاندارد شودینم

                                                 
1. Relativity  

2. Quantum mechanics 

3. Ether 
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هم چون پاره یا  گاهچیه بوده و هسته اتمیاز اجزای فرضی سازنده  که است کوراک

به صورتی تئوری امروزی و شکل این آزاد دیده نشده است. هر آینه، ریخت  یاذره

مای سی تواندیمباشند. دیدن و مشاهده یک کوراک آزاد  منفرد نباید هاآنکه است 

ی روشنگرکوراک  یدهیادرباره هر چند به خوبی  ،را باطل و پوچ کندمدل استاندارد 

 .کندیم

سته از برخافیزیک در دانش  هامدلو پیشرفت ، گسترش هازمانهر آینه، بیشتر 

هنوز باید ست. ولی با این حال ا 1، مانند اصول تقارنزیبایی منطق و ریاضیبررسی 

 با مشاهده سنجیده شوند. هاآن

است به طور  3هاچالهاهیسدر برگیرنده که  2شناسیستارهی هامدل توانیمتنها 

دارای ماده وجود دارد که  4شناسیکیهانی هامدلشماری از . شودبررسی  غیرمستقیم

دیده  هادادهکه تا زمان این نوشته شناسایی نشده ولی در  6و انرژی تاریک 5تاریک

ار گرفته کنوین به  شناسیکیهانو  شناسیستاره ،که در فیزیکیی هامدلشده است. 

 یهاشیآزما نیترسختو از  داشتهسر راست و مستقیم  یهایبررسریشه در  شودیم

برای  هادلماین  کامیابیچنین موفقیت و  به دلیلاست.  بیرون آمده سربلندتجربی 

ا اجی مجی ب ایویژهاست که بدون سختی  هاییزنیگمانهبرتر از  گمانبیاستنباط که 

 .ناگهان پدیدار شوند

ی هادلمکه انگار عناصر نادیده  ندیگویمچنان سخن  هازمانبیشتر  هادانکیزیف

ده پندارهای متافیزیکی بو هانیاهستند. بهر روی،  «واقعی» اتی، ذرهاکوراکآنان، مانند 

اری ( برای چنین کد، هر آینه، نیاز واقعی )یا خواستیآن ندارن تأییدراهی برای  هاآنکه 

االترین ببوده و  یانسان یرونوآ هامدلاین  ناپیدایو عناصر  یی فیزیکهامدلنیز ندارند. 

 میتوانیمکه در باره بازنمود و توصیف واقعیت بیرونی  سازندیمرا پدیدار  کوششی

                                                 
1. Symmetry principles 

2. Astronomical models 

3. Black holes 

4. Cosmological models 

5. dark matter 

6. dark energy 
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 یاهگسترد یدامنهو موفقیت انجام دهیم. هنگامی که یک مدل و الگو با پیروزمندی 

ا اطمینان یابیم که عناصر مدل ب میتوانیم، ما کندیم توصیفرا و مشاهدات از بررسی 

 ندانیچهست، پیوند دارد، ولی اطمینان که  ایگونهبه هر که در جهان بیرونی  یواقعیت

 .دهندیمواقعیت را نشان  دخو این عناصرداریم که ن

 یریگجهینت نیست که بر پایه آن بنیادیدیگر، اگر مدلی کار ندهد هیچ از سوی 

نه . یک نمودهندیماز عناصر این مدل هنوز بخشی از واقعیت را نشان هر یک که شود 

 .به میان آمد یسخن از آن ترشیپکه هست  1از آن اتر الکترومغناطیسی

ترویج  2پسانوگرایی یآموزهدر این جا نپندارید که و لطفاً با خواندن این، به مهر 

اشاره  به آندیگری از فرهنگ نیست. دانشی که  روایتدانش تنها  گمانبی. گرددیم

ا ب شدهدادهگسترش  هاییاروپادر اصل از سوی ، شودیمنامیده  «دانش غربی» شد

دیگر  یهافرهنگو  (، جهان عرب )اعداد، جبر(3«صفر»)اندیشه  هایهندبینش ریاضی 

بسیار آغازین مردم  یهافرهنگبه غیر از  هافرهنگاکنون در همه  آغاز گردیده است.

 یونهگاز  «روایتی فرهنگی»شاید بتوانیم دانش را  کهدرحالی. برندیماز دانش سود 

با  و جهانی بودن نیروی برتر، سودمندی که به دلیل داشتن به شمار آوریمدیگری 

 گی ناهمسان است.نفرهدیگر  یهاتیروا

 

 خدا از سازیمدل

ردی که رویک ، شاید پند خوبی باشدخداوجود گفتگو  گیر دردرشخص هر برای 

ز نی ، خدایانهاکوراکمانند  .نظر داشته باشدکه در باال چهارچوب بندی شده را در 

واه خواه بتوانیم خ د.ی دارنانسان یک نوآوری انسانی بوده که ریشه در درک و دریافت

ن چه کاری با آاگر  ندیگویمآنان سخن  یبارهبگوییم خدایانی که مردم در نتوانیم 

آن  شآزمای و موفقیت در، وابسته به کامیابی دارد یواقعیت راستین در جهان بیرون

                                                 
1. Electromagnetic ether  

2. Postmodernism  

3. Zero  

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

AVAYEBUF.wordpress.com ***       مجله اینترنتی آوای بوف     
 

https://avayebuf.wordpress.com


 

 

 ی ورشکستهانگارهخدا: 

 

12 

ته اگر خدایی وجود داش ساخته شده است.این ماهیت فرضی که در پیرامون است  یمدل

باشد، در هنگامی که درباره خدا گفتگو هر جور که خدا آن سرشت راستین باشد، 

 بود.خواهد  راهکارخدا بهترین از ، یک مدل میکنیم

 اتیرد وسراسر یک دسته از انکارها  میتوانیماگر این راهکار را بپذیریم، آن گاه 

در نین هم چ پیکربندی شده و منطقی و دانش یهاگزاره در برابرکه را نادیده بگیریم 

ن روش یهایژگیوده که اهلل دارای ، گمان شیهاگزارهدر آن  است.آمده نیز این کتاب 

درباره  میوانتیمچگونه ما میرندگان  شاید بپرسد: یدانشمند خداپرست است. و آشکاری

 ؟تاسما  یهاحسفراتر از سرشت خدا  کهدرحالیچیزی بدانیم سرشت راستین خدا 

اپسین وبه دانستن  نیاز یدانکیزیفهیچ که  گونههماندرست که -است ین چنپاسخ 

با  هادانکیزیف .ما نیز نیازی به دانستن نداریم -ندارد هاکوراکفراتر از  واقعیت،

 و نیز بودهکوراک جز اکنون دارای  هامدلاین  وخشنود و قانع بوده  داشتن یک مدل

مدل کوراک به طور تجربی،  .استو همخوان هماهنگی  هادادهبسیار خوبی با  یگونهبه 

 هاانانساست که ما  کوششی بهترین نمایشگراین مدل  .استواری استپایه دارای 

زیر  برای بررسی اتمی یایرساخت زکه تا آن اندازه در باره واقعیت بیرونی  میتوانیم

تغییری  ،باشد خواه نباشدوجود داشته  به راستیخواه کوراک  ، پیش برویم.است اتمی

خواه هر یک اجزای مدل دانشیک واقعی باشد خواه هم چنین  .دهدینمدر این گفته 

دارد را دگرگون  شماریبی یهایسودمند ،ییهامدلنباشد این واقعیت که چنین 

ین بیشتر نسبیت و مکانیک کوانتومی در سده بیستم، ا یهاشرفتیپبا وجود  .سازدینم

 در برگیرنده فیزیک نیوتونی نیز هست. هامدل

را  ایج تجربیزمانی که یک مدل ویژه از خدا به درستی پیامدها و نت به همین رو،

رح داد، آن شآن را  شدهشناختهتوان با هیچ یک از دیگر ابزارهای که ن نماید بینیپیش

 یرونی راهای واقعیت باندازچشمنتیجه بگیریم مدل برخی از شاید منطقی باشد که گاه 

که در  گونههمان باشدخدا واقعی بودن بدون این که ناچار به اثبات  دهدیمشرح 

 جزییات مدل شرح داده شد.
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 یهااصطالحکه با  هر گونه مدلی از خدا یک نوآوری انسانی هنوز هم بهر حال

. هر یابیمدر میتوانیم هاانسانپیکربندی شده که ما  ، مانند عشق و خوبیی انسانیکمّ

 -میاسال-ترسایی-یهودی یهانیددر هم چنین اهلل  -باستانی  یااسطورهآینه، خدایان 

را به کار  ییهاواژهو  اندشدهبر پا  هاانسانیی هستند که از سوی هامدلبه روشنی 

. آن چه در این دوران نوین اندداشتهگرفته که مردم توان دریافت و درک آن را 

است چسبیدن شمار بسیاری از مردم به تصویرهای کهن  انگیزشگفتدانش شگفت 

 انسان است. یگونهکودکی  آغازین از دوران

ه ، آن گاشودیمبا استواری باطل و پوچ  هادادهوارونه این، زمانی که یک مدل با 

سیار ب ، زیراشودیمرد ، کردهآزمایش سرسختی  با آن راگران پژوهشکه  یعناصر مدل

  این عناصر نمایشی از واقعیت بیرونی نباشد.است که و محتمل شدنی 

 یداندر م هاپژوهشزیرین شاید این اندیشه پیچیده را بهتر نمایش دهد.  ینمونه

قطه مانند که دارای بار الکتریکی ن کندیمپشتیبانی الکترومغناطیس از مدلی  یهادهیپد

و شامل آن در برگیرنده  هانمونهبنامیم.  1الکتریکی یهایقطبتک آن را  میتوانیمو  بوده

 شما را به 2قرینگی یهااستداللهستند.  هاکوراکو  هاالکتروناتمی،  یهسته، هاونی

 .3غناطیسیم یهایقطبتک  - کندیمراهنمایی  یانقطهنمودن مدل بار مغناطیسی  وستیپ

 عنوان اب که شدهمشاهدهسرچشمه و منبع مغناطیسی  نیترسادهبا این حال 

دارای دو قطب شمال و جنوب  یالهیمربای آهن -شودیمتوصیف  4مغناطیس دوقطبی

بت و بار مث با یانقطهن، با ژهیدرو یهااتمهم چنین دوقطبی الکتریکی مانند است. 

 -ی الکتریک یهایقطبرا به تک  هاآن توانیم. ولی نیز وجود دارددر فضا مجزا منفی 

 از قطب شمال یک یاپارهدیگر، اگر از سوی . بخش نمود -مانند الکترون و پروتون 

شمال و جنوب، شما  یهاقطبرا جدا نمایید، به جای سوا کردن تک  یالهیمآهنربای 

 .یالهیم آهنربایدو تا  - دیآوریم به دستدو تا دو قطبی 

                                                 
1. Electric monopoles      یا ذره ی انگاشتی که تنها یک قطب مغناطیسی دارد یک پاره  

2. Symmetry arguments 

3. Magnetic monopoles 

4. magnetic dipoles 
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 یهاسیمغناطتئوریکی برای  یهاهیپاتجربی، برخی  یهاتیواقع وجودباز هم با 

اوش کو موفقیت بدون کامیابی و به فراوانی  هاآن در پیو  وجود داشتهتک قطبی 

شاید مدل استاندارد کنونی دارای تنها یک مغناطیس تک قطبی در جهان قابل  .شودیم

دیگر ندارد. بدین معنا که مدل و  هایبر چیزو تاثیری که هیچ کارایی  باشد مشاهده

ئوری ت یریکارگبهبا  میتوانیمالگو دارای یک مغناطیس تک قطبی است، ولی ما 

که دارای هیچ مغناطیس تک قطبی برای  الکترومغناطیس متعارف خویش جلو برویم

 کاربردهای عملی باشد. یهمه

شان زمانی که ما ن بگذارید ما چنین خطی از خردورزی را برای اهلل به کار بگیریم.

 یکارگیربههنگام  ، آن گاه مردمهمخوان نیست هادادهبا  از اهللیک مدل ویژه  میدهیم

خودشان، چندان خردمندانه  یهاکنشو  هانیدراهنمایی برای  به عنوانچنین مدلی 

 ال دارداحتمبا مغناطیس تک قطبی تنها، و همانند مقایسه در  به نگر نخواهند رسید.

پس اشد، نداشته ب یزیچچیهبر  یریتأثو هیچ کارایی  ولی باشددر کار نیز که خدایی 

 رصاعن داریمخدایان که ما در نگر  .وجود نخواهد داشتبرای پرستش او  منطقیهیچ 

یامدها و نتایج خوب و موفق دعا پ هست مانند ی دانشهامدلبسیار ارزشمندی در 

 را آزمود. هاآنبه طور تجربی  توانیمو  خواندن

 

 خدا دانشیکمدل 

 شودیماهلل تعریف کنیم، یک تئوری اهلل. گمان بگذارید یک مدل دانشیک از  پس

 :باشد زیر یهایژگیوبا  متعالو وجود یک هستی که اهلل 

 

 جهان هستی و پاسدار آن است. نندهیآفراهلل  -1

 قوانین طبیعت است. برپاکنندهاهلل معمار ساختار جهان هستی و  -2

برای نمونه،  سازدیمدگرگون  هر زمانی که بخواهد مسیر رخدادها رااهلل  -3

، حتا اگر این کار مایه و سبب شکستن هاانسان در پاسخ به دعا و التماس

 قوانین خودش بشود،
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ه در مقایس هاانسان هم چنینبوده،  هاانسانو  حیاتو پاسدار  نندهیآفر اهلل -4

 .حیات و زندگی اشرف مخلوقات است یهاگونهبا دیگر 

وده بکه مستقل از انسان ارزانی داشته اهلل به انسان روحی جاودانی نامیرا  -5

و خویشتن انسان به و سرشت شخصیت  جای گرفتهآنان  یهابدندر و 

 .آن وابسته است

 انسانی مانند آزادی، داوری یهاارزشاهلل سرچشمه و منبع اخالق و دیگر  -6

 هست. یساالرمردمو 

ر برگزیده د یهاانسانبا  حقیقت را وحی کرده و آسمانی یهاکتاباهلل در  -7

 ارتباطی سر راست و مستقیم برقرار کرده و سخن گفته است. سراسر تاریخ

شم چکه بر روی  کندینمپنهان  هاانساناهلل دانسته و به عمد خویش را از  -1

 .اندداشتهوجود او باز نگه  یهاگواهیافتن خویش را برای 

 

اسالمی -ترسایی-یهودی یهانیداهلل در سنتی با  یگونهبه  هایژگیوبیشتر این 

د، بهر توجه کنی ناهمسان دیگر مشترک است. یهانیدهمبسته و با بسیاری از خدایان 

ویژگی که همیشه  31 -سنتی مانند دانا، قادر و مهربان متعال مطلق یهایژگیوکه  روی

 اهلل وچنین  حذف گردیده است. -اسالمی همبسته است-ترسایی-با خدای یهودی

ه طور بکه در باال  گونههمانرد شده منطقی  ه دلیل ناسازگاریبنیز  جاتا این خدایی 

، سی امین ویژگی بسیار کم، گاهی چون ویژگی افزودنی کهدرحالی کوتاه گفته شده است.

ضد  وبر پاد  ی. برای نمونه موردشوندیم، بقیه بسیار کم نیاز دهدیمخود را نشان 

دکار و یک خدا ببر ضد ، حتا به کار گرفته هر خدایی برای تواندیمخداوند آفریدگار، 

 که در سراسر این گونههمانافزون بر این،  به کار گرفت.آن را  توانیمکمبود داری 

تیق یا عهد ع -یکتاپرستی آسمانی یهاکتاب، خدای خواهد شدکتاب بر آن پافشاری 

ض منطقی با تناق بنابراینو  مطلقی نبوده خواهکینخدای  -و قرآن کتاب یهودیان، انجیل

داشت  انتظاراز چنین خدایی  توانیمکه قابل مشاهده  تأثیراتو کارایی . خوردینمخط 

 ست.درخور و قابل آزمایش ادانش عینی طبیعی و  یروندهنوز با 
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 1استدالل عام

 2هگزاره کمبود گوااز ای شدهویرایش  ریخت و شکلاهلل  ضد وجودبر  یکگزاره دانش

 است:

 

 .کندیمدر جهان بازی  یاارزندهاهلل نقش  شودیمگمان  -1

 یهاگواهشواهد و  بایدکه  روشنی است یهایژگیوداری که اهلل  شودیمگمان  -2

 .وجود او را فراهم نمایدبرای و عینی بیرونی 

 .وجود اهلل برو مدارکباز به جستجوی  یاشهیاندبا  -3

 د.باش شایدکه اهلل  شودیمچنین گواهی یافت شود، نتیجه گرفته اگر  -4

یجه خردمندانه نت شکییافت نشود، فراتر از  عینیو مدارکی اگر چنین گواه  -5

 .وجود ندارد ییهایژگیوکه اهلل با چنین  شودیمگرفته 

 

شتیبان پ هاداده. اگر آن است تأییدبسیار آسان تر است از  ایانگاره ردکه  دیادآوریبه 

انجام دهیم این است که  میتوانیماز خدا باشد بهترین کاری که  ایویژهیک مدل 

خدایی خردمندانه است. بهر روی، همانند آن که اهلل و که باور به چنین  اعتراف کنیم

رای ما ، بکندینمم که کار کارگیریبهرا  خوردهشکستما نباید یک مدل فیزیکی 

به ه ککنیم  یگذارانیبننخواهد بود که زندگی خودمان را بر پایه دینی خردمندانه 

 .دانخوردهشکست  هادادهو هم خوانی با که در هماهنگی  پردازدیمخدایانی پرستش 

 
 

                                                 
1. THE GENERIC ARGUMENT 

2. Lack-of-evidence 
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pp. 250-53. 
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English ed. (London: Hutchinson; New York: Basic 

Books, 1959). Originally published in German 

(Vienna: Springer Verlag, 1934.) 

5- Rudolf Carnap, "Testability and Meaning,« 

Philosophy of Science B 3 (1936): 19-21; B 4 (1937): 

1-40. 
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رد شدنی نیست. کیچر نیازی نداشت چنین رنج را بر فرگشت  دیگویمچون 

انکار پذیر  میدهیمنشان  3که در بخش  گونههمانخود هموار نماید. فرگشت 

 است.

7- I discuss several examples in Victor J. Stenger, 

Physics and Psychics: The Search for a World beyond 

the Senses (Amherst, NY: Prometheus Books, 1990). 
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Popper Selections, ed. David Miller (Princeton, NJ: 
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published in 1958. 
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 توهم پوچ طراحی
 

 

 

 

 

 

و موجودات جاندار و سازمان  هایهستاز  یکرانیببنگر به چهارسوی این جهان. چه فراوانی 

یافته، همگی حساس و کنشگر! . . . ولی کمی با دقت بیشتر این زندگان را بررسی کن . . . برای 

هم دیگر بسیار دشمن و ویرانگر هستند! چطور بودن این همه جاندار برای شادی خودشان بسنده 

 نیست.

 دیوید هیوم-

 

 

 

 لیاپ ساعت

 یهگزارخدا هیچ استداللی بارها و به فراوانی  چه بسا در پشتیبانی از وجود 

 2ریخت و شکل از خدای استدالل نبود آگاهی نیترجیراشنیده نشود. این گزاره  1طراحی

 و موجودات هاجهان هستی، به ویژه، هستی دیگویمن استدالل ایسادهاست: به سخن 

                                                 
1. Argument from design 

2. God of the gaps argument 
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از آن هستند که برخاسته از هر گونه سازوکار شدنی  تردهیچیپزنده روی زمین بسیار 

 و محتمل در طبیعت باشند.

اطمینان  و فرهنگی یهاسنتپیش از دوران دانش، باورهای دینی بر پایه باور قلبی، 

ه مردان و زنان الهی بود که ب یهاگفتهآسمانی و  یهاکتاببه راستی و درستی آشکار 

بودند. هم چنان که دانش نشان داد که  شدهبرگزیدهاز سوی اهلل  یاژهیو یوهیش

سنتی، مانند زمین تخت و لمیده در کانون گیتی و ستارگان و  یهاآموزهبسیاری از 

چرخان به گرد آن به سادگی نادرست است، فرسودن چنین باورهایی آغاز  هاارهیس

شده و مردم به دانش روی آورده تا گواه و مدرکی برای بودن و وجود یک هستی واال 

 فرضیشپوابستگی به  گونههیچیا مدارکی  هاگواهو متعال بیابند بدون آن که چنین 

 ه باشد.درستی واقعی کتاب الهی یا وحی آسمانی داشت

، دهدیماین اندیشه که بررسی طبیعت به تنهایی گواه برای وجود اهلل به دست 

معاون  یهاپژوهشنمایش این اندیشه در  نیتردرخشانپیشینه درازی دارد. شاید 

( به چشم بخورد. پالی در کتاب خودش 5081)مرگ  2ویلیام پالی 1اسقف انگلیکان

، چاپ 3خدا گردآوری شده از سیماهای طبیعی یهایژگیوخداشناسی طبیعی یا گواه بر بودن و 

از  کهدرحالیدرباره یافتن سنگ و ساعتی مچی آورده  اینمونه(، 5) 5081نخست 

سنگ چون یک بخش ساده از طبیعت به شمار  کهدرحالی. گذردیمشخص از بیابان 

ی هدف و برا فردی زبردست یاساختهساعت که یافتن از  تواندینم کسیهیچ، رودیم

. سپس پالی تاکید نمود که چیزهای نشود زدهشگفتنشان دادن زمان طراحی شده، 

 طراحی هدفمند است. یدهندهنشانطبیعی، مانند چشم انسان، در هر بخشی 

شتن . تنها چند هفته پیش از نوشودیمپالی حتا امروزه نیز به کار گرفته  یگزاره

انه من آمدند. زمانی که من با ادب از شک خودم به در خ 4هوهاین کتاب، دو گواه ی

گمان کنید که شما یک ساعت مچی »آغاز به سخن نمود،  هاآنسخن گفتم، یکی از 

                                                 
1. Anglican archdeacon 

2. William Paley 

3. Natural Theology or Evidences of the Existence and Attributes of the 

Deity Collected from the  Appearance of Nature 

4. Jehovah's Witnesses     یکی از شاخه های آیین ترسایی 
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تا کم ح گاههیچ شایدنخواهد مرد؛  گاههیچگزاره طراحی ، دینیبیم« پیدا می کنید . . . 

 شود.رنگ هم ن

راحی طریخت یا شکل پیشرفته و نوین از گزاره طراحی در جنبش کنونی آن که 

 یاهدستگاهکه بسیاری از  شودیم، در این استدالل گفته شودیمیافت  1هوشمند

ه یا طبیعت طبیعی ساخته شد یگونهاز آن هستند تا به  ترپیچیدهبسیار  شناسیزیست

به خوبی » 2باشد. هم چنین، این ادعای تازه که قوانین و ثوابت فیزیک هاآنخاستگاه 

زندگی را در خودش حفظ کند نیز چون عضوی  تا گیتی بتواند «3شدهو تنظیم میزان 

ل اص. این گزاره به طور کلی ولی به نادرستی شودیم بندیردهطراحی  یدستهدر 

چگونه جهان هستی  پرسندیم. باورمندان هم چنین همیشه شودیمخوانده  4انسان نگر

خودش پدیدار شده باشد، چرا چیزی هست به جای آن که چیزی نباشد،  تواندیم

ی همه بدون کنش یک هست -تصادفی  تواندیمچگونه قوانین طبیعی و خرد انسانی 

 آمده باشد.ساخته و به وجود  -و ماده هست فراطبیعی که فراتر از جهان، فضا، زمان

ما خواهیم دید که دانش درباره این  دیآیمکه از پی  یهابخشدر این بخش و 

 چه پاسخی خواهد داشت. هاپرسش

 

 

 داروینیسم

برای خواندن درس  5011میالدی( در  5001زمانی که چارلز داروین )درگذشته 

همان اتاقی به او داده شد که  6آمد، در دانشکده ترسایی 5مذهبی به دانشگاه کمبریج

( در آن زمان در برنامه درسی خواندن 1ویلیام پالی در هفتاد سال پیش در آن بود. )
                                                 
1. intelligent design 

2. Constants of physics 

3. Fine-tuned 

4. Anthropic principle 

5. Cambridge University     دانشگاهی در کمبریج انگلستان دومین دانشگاه کهن در جهان

میالدی 1321انگلیسی زبان ساخته شده در   

6. Christ's College 
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اروین در داروین بسیار کارگر شد. د هانوشتهپالی نیز گنجانده شده بود و این  یهانوشته

 1ای مسیحیتبر هاگواهنگاهی به ، 5171سراسر رساله سال  توانستهیمگوشزد نموده که 

شته های نوبه من به همان اندازه این کتاب »وی را از بر بنویسد،  خداشناسی طبیعیو 

 (3« )اقلیدس شادی بخشید.

 با این حال، این داروین بود که توانست پاسخی به پالی داده و از زمانی که

ینی چالش را برای باورهای د نیترژرفزمین را دیگر کانون گیتی ندانست،  کیکوپرن

بر پا ساخت. یافته داروین، مایه اندوه شخصی بزرگی برای وی شده و او را چون 

نمایان ساخت که از گواه و مدارک به هر کجا و با هر پیامدی پیروی  اینمونهدانشمند 

 .کندیم

 3از مدت زمان پیش آغاز شده بود و اراموس داروین 2اگر چه اندیشه فرگشت

آن را شناسایی  4داروین نیز یک هوادار سرسخت آن بود، هیچ کس سازوکار پدربزرگ

گزارش  5انواع منشأدر کتاب  5017نکرده بود. این مکانیسم که از سوی داروین در 

بود  7گزینش طبیعیشناسایی شد،  6مستقل از سوی آلفرد راسل واالس طورو به شه 

و جانوران را توانا به ماندگاری و زادآوری  در جانداران انباشته شده هایدگرگونکه 

سال  18. در واقع داروین کتاب خود را برای دادیمرا انتقال  هایژگیوو این  کردیم

به وی نوشت و داروین  شیهاشهیانددرباره  اینامهچاپ نکرد تا زمانی که واالس 

ناچار شد کارش را همگانی نماید. پژوهش داروین بسیار فراگیرتر بوده و شایسته 

 سپاسی بسیار بیشتر بود.

گزینش یا انتخاب طبیعی را به صورت اطالعات ژنتیکی ذخیره امروزه ما روند 

با  هاآنو هم چنین به صورت چگونگی دستکاری شدن  هاسلول DNAشده در 

                                                 
1. A View of the Evidences of Christianity 

2. Evolution          فرگشت یا تکامل 

3. Erasmus Darwin 

4. Mechanism  

5. The Origin of Species 

6. Alfred Russel Wallace       ( 1512زیست شناس، جغرافی دان و مردم شناس انگلیسی-

1532)  

7. Natural selection 
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. هدف من در این کتاب این نیست که نمایشگاهی میکنیمتصادفی درک  یاهجهش

ه بسیاری ب یهاشرفتیپداروین، از زمان خودش با  هینظراز فرگشت به راه اندازم. 

فرگشت با گزینش طبیعی چون  نوین جا دارد. یشناسستیزروز شده و در کانون 

 یهاشتهرو دانشمندان در  شناسانزیستواقعیتی بررسی شده از سوی شمار بسیاری از 

و در هر بخش از دانش زندگی نوین در برگیرنده پزشکی به کار  وابسته پذیرفته شده

و شواهد تجربی که در همه  هاگواه. به فراخور همان معیارهای دقیق شودیمگرفته 

ی ، فرگشت داروینی یک تئوری است که به خوبشودیمطبیعی به کار گرفته  یهادانش

 بسیار سختی را پشت سر گذاشته است. یهاآزمونو  پا گشتهبر 

 یهاهیظرناین هست که  شودیمیک استدالل که از سوی مخالفان فرگشت گفته 

به نادرستی  هاآن نیست. 1«راستین»دانش، مانند الکترومغناطیس یا ترمودینامیک، 

رای انجام دهد تا بتوان آزمایش نمود و به ب تواندینم بینیپیش، فرگشت هیچ ندیگویم

 پذیربطالاکننده بوده و  بینیپیشنیست. هر آینه، فرگشت آشکارا  پذیرابطالهمین، 

 .باشدیم

 تواندیمنمود که نیاکان در خور و قابل شناسایی انسان  بینیپیشداروین به ویژه 

 کندیم ینیبپیش. تئوری فرگشت اندشدهیافت  هاآندر افریقا یافت شود. بسیاری از 

یا پاد باکتری پیامد پدیدار شدن ویژگی  هاروسیوپاد و ضد  یهاعامل یریکارگبهکه 

به  2ارثی پایداری را دارد. هر آینه این اصل، پایه پزشکی کنونی است. دیرینه شناسان

شان به دوزیستان ن هایماهکه فرگشت را از  ییهاگونهکردند که  بینیپیشدرستی 

 پیدا شوند. 4دوران دونین 3یهانهیچباید در  دهندیم

بسیاری دیگر، این ادعا تکراری آفرینش گراها  یهانمونهاین نمونه، هم چنین 

پیدا ( دهدیممعنا  5انتقالی یهاگونه گویا،) «انتقالیی هاریخت»که  کندیمرا رد 

زی کیانتقالی پستانداران خش یهاگونهیافتن  راهبهچشم هاسال. دیرینه شناسان اندنشده

                                                 
1. True  

2. Paleontologists    پژوهشگری که زندگی را در دوران های زمین شناسی بررسی می کند 

3. Strata  

4. Devonian     میلیون سال پیش 248تا  258از دوره های پالئوزویک زمین شناسی  از  

5. Transitional species 
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، پر از هارسانهدانش، هم چنین  یهاماهنامهبودند. در دهه گذشته،  هانهنگاز 

ی صدها نترنتایسادهبوده است. یک جستجوی  هاگونهپیرامون یافتن این  ییهاگزارش

 انتقالی را نشان خواهد داد. یهاگونهنمونه از این 

کامل را انگاره فرگشت یا تئوری ت تواندیم بینیپیششکست یکی از میان این همه 

پوچ و باطل نماید. ولی این انگاره شکست نخورده است. این کم تجربگی است که به 

 تدیگری بیندیشیم که فرگشت را برای باطل و پوچ کند. برای نمونه، فرگش یهاراه

درست از جانداری را بیرون از جایی ویژه  ماندهیباقاگر ما یک استخوان  شودیمباطل 

ی پستانداری )اسب، انسان، ، بیابیم. گمان کنید سنگواره1خودش در مجموعه سنگواره

نابود  یهامرجانو  4، خارپوستان3همراه بندپایان 2پالئوزویک یهانهیچیا کرگدن( در 

ته نشان که هیچ روند فرگشتی وجود نداش تواندیمو منقرض شده، یافت شود. این یافته 

 .میاافتهیناست. ولی ما چنین مدرک ناجوری را 

من بیش از یک سده سن دارد. در زمان کوتاهی پس از چاپ  یداشتندوستنمونه 

، لرد 5فرگشت از سوی فیزیکدان بلندآوازه ویلیام تامسون هینظرآن در سده نوزدهم، 

به چالش کشیده شد، کسی که محاسبات ترمودینامیکی سن کوتاهی برای زمین  6کلوین

محاسبه نموده که این سن برای کنش و عمل کردن گزینش طبیعی بسیار کوتاه بود. 

 .آوردیمبه شمار  خود هینظرچالش برای  نیتریجداین محاسبات را  یجهینتداروین 

ناشناخته بود. زمانی که این ریخت از انرژی  یاهستهبهر روی در آن زمان، انرژی 

دریافتن  به تندی هادانفیزیکآغازین سده بیستم پیدا شد، کلوین و دیگر  یهاسالدر 

ه بسیار کارا بوده ک تواندیمدر درون خورشید  ایهستهکه انرژی آزاد شده با واکنش 

خورشید و ستارگان دیگر دست کم میلیاردها سال دارای سرچشمه و  دهدیماجازه 

                                                 
1. Fossil record 

2. Paleozoic        میلیون سال پیش 342میلیون تا  842زمین شناسی  دوران نخست  

3. Trilobites  

4. Crinoids  

5. William Thomson        بلند آوازه به نام لرد کلوین، فیزیکدان ریاضی دان انگلیسی

(1561-1534)  

6. Lord Kelvin 
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گفت که فرگشت وجود و بودن انرژی  توانیممنبع پایداری از انرژی باشند. هر آینه، 

انست د ایهستهکرده بود! زمانی که کلوین درباره انرژی  بینیپیشاین چنینی را 

 ت را پس گرفت.بزرگوارانه انکار و عدم باور خودش به فرگش

 هاارهگزکه چندین بار در این کتاب با آن برخورد خواهید داشت، برخی  گونههمان

وجود اهلل در دورانی دارای نیروی  تأییددانشیک و علمی برای  یهااستداللو 

ده که دانش انباشته ش -در سده گذشته-و این در زمان کنونی بوده  چشمگیری بوده

 چرخیده هاآنخردورزی را شکست داده بلکه نوک بسیاری از  یهاخطنه تنها چنین 

ه ک کندیماین ادعا را باطل  هانمونهبر ضد اهلل فراهم آورده است. این  یاپشتوانهو 

تصور  پایانبیسناریوهای  تواندیمدانش چیزی برای گفتن پیرامون اهلل ندارد. هر کسی 

هستی و زندگی بر روی زمین شاید وجود بررسی و مشاهده جهان  هاآنکند که بر پایه 

 نماید؛ ما چندتایی را در این کتاب خواهیم دید. تأییداهلل را 

و پیوندهای کالبدشناختی میان انسان و جانوران دیگر  DNAیافتن نیاکان انسان، 

پزشکی، انگاره آفرینش انسان  یهاپژوهشجانوران در  کارگیریبهو  و حتا گیاهان()

ه جا . پیشینه بدینمایمچون یک گونه حیاتی جدا از دیگر جانوران را از سوی اهلل پوچ 

و بررسی جانوران فرگشت یافته واقعی در  انتقالی یهاگونه، بودن هاسنگوارهمانده 

از هم در را جدا  گوناگون حیات یهاشکل یا «انواع»این انگاره که اهلل  هاشگاهیآزما

را بدون دگرگونی از آن زمان رها نموده، پوچ و باطل  هاآنزمانی از تاریخ آفریده و 

 نبوده باشد. گونه نیایعنی شاید ؛ سازدیم

بسیاری از باورمندان هیچ کشمکشی میان فرگشت و باور و ایمان قلبی خویش 

انجام دهد. اگر او خواسته زندگی را  تواندیم. بهر روی، اهلل هر کاری بخواهد نندیبینم

با ابزار فرگشت بیافریند، پس این کاری است که او انجام داده است. بهر حال، 

خوبی دارند تا  یهالیدلباورمندان و ایمان آورندگان دیگری هستند که فرنودها و 

فرگشت را چون تهدیدی برای ایمان قلبی خویش از آفرینش قاطعانه الهی زندگی و 

( فرگشت داللت بر این دارد که انسان یک تصادف است و 6ات انسانی بدانند. )حی

. بسیاری این گفته را داندینمسنتی انسان را یک آفریده ویژه  یهاآموزهمانند 
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نادرست  گمانبیکه فرگشت  اندگرفته، نتیجه هاگواهبر خالف  وباورکردنی نیافته 

 است.

بهر روی، اگر به جای خرافات باستانی ما به دانش، چون داوری آگاه تکیه کنیم، 

در هر گامی وارونه بدست خواهد آمد. فرگشت  گیرینتیجهآن گاه بدون چون و چرا 

الت اهلل نیاز به دخشکل و ریخت نخستین آن  نیترسادهاز فرآیند پیشرفت حیات از 

ن ، پس ایدینماینم. فرگشت درباره خاستگاه زندگی روشنگری بردیمرا از میان 

ناآگاهی هنوز بر جا است. پذیرش این جستار برای برخی از باورمندان شدنی نیست 

ی هاریختالهی پیرامون آفرینش هم زمان  یهاکتاببه ویژه چون فرگشت با آیات 

یجه بگیریم دلیل نداریم تا نت بسیار ناسازگار است. افزون بر این، ما فرنود و تغییرناپذیر

 که زندگی و حیات خاستگاهی غیر از ماده داشته است.

 

 آفرینش گراها

، شودیمآفرینش گرای از تندرو تا میانه رو شنیده  یهادگاهیداز  ایزنجیره کهدرحالی

ه تاریخ بگذارید نگاهی ب را شناسایی نماییم. برتر یهارگهشمار کمی از  میتوانیمهنوز 

، نویسنده معتبر نخستین کتاب 1چند سال گذشته بیندازیم. بر پایه گفته رونالد نوامبرز

 2رگشتیپادف یگونهدر اصل به هر  آفرینش گرایی، اصطالح آفرینش گراها ینهیشیپ

از آفرینش  اییگانه( دشمنان فرگشت همیشه دیدگاه همانند و 1. )است شدهداده

الهی  یهاکتاب، داستان آفرینش 5718در دهه  متحدهایاالتندارند. بهر روی، در 

جایگزین استانداردی برای دانش فرگشت گشته و جنبش آفرینش گرا پهلوان پیروز 

 این میدان گشت.

                                                 
1. Ronald Numbers            (1543تاریخ دانش دان امریکایی )زاده  

2. Antievolution  
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در خط نخست کارزار بودند.  متحدهایاالتمسیحی در  1در این دهه، بنیادگرایان

آموزش فرگشت را  -4و آرکانزاس 3پیسیسی، می2تنسی-نان، سه ایالت بر اثر نفوذ آ

ساخت  غدغنهای درسی آموزش فرگشت را کتاب 5اوکالهاماغیرقانونی اعالم نمودند. 

 نمود. جرم اعالم «خرابکاری»آموزش داروینسیم را چون  6و فلوریدا

برای آموزش فرگشت به  شناسیزیستیک آموزگار  7، جان اسکوپز5711در 

درسی دا»انجامید که به نام  دادگاه کشیده شد. این اعالم جرم به دادگاهی شورانگیزی

بر ضد شکایت ویلیام جنینگز  9معروف گشت که همراه با دفاع کلرنس دارو 8«میمون

بود. اگر چه اسکوپز محکوم  هادمکرات، نامزد سه بار باخته ریاست جمهوری 10بریان

کم برگردانده شد(، دادگاه هنوز به گستردگی چون رابطه همگانی شد )سپس ح

، 11باد ارث که به نادرستی در نمایش و فیلم گونههمانپیروزمندانه برای داروینسیم، 

 .شودیم، در نگر گرفته شدهدادهنشان 

از سوی  12با چاپ سیل پیدایش 5765نوینی از آفرینش گرایی در  یشاخه

و مهندس هیدرولیک هنری مدیسن  13خداپرست جان کلمنت ویتکمب جونیور

 نخستین از سوی رهبر کیش یهاکوششکه بسیار زیر نفوذ  آغاز گشت (0) 14موریس

                                                 
1. Fundamentalists  

2. Tennessee 

3. Mississippi 

4. Arkansas 

5. Oklahoma 

6. Florida 

7. John Scopes             ( 1566-1516آموزگار زیست شناسی دبیرستانی)  

8. Monkey Trial         دادگاه اسکوپز به این نام شناخته می شود 

9. Clarence Darrow          ( 1581-1525وکیل امریکایی)  

10. William Jennings Bryan        ( 1506-1538سیاستمدار امریکایی)  

11. Inherit the Wind 

12. The Genesis Flood 

13. John C. Whitcomb Jr    گاهی بنیانگذار آفرینش گرای زمین جوان نامیده می شود )زاده

1543)  

14. George McCready Price                    ( 1516-1502آفرینش گرای کانادایی)  
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بود. نویسندگان این کتاب ادعا  2جورج مکردی پریس 1روز ظهور نزدیک نیهفتم

یک و دانش یهاگفتهو هر چند که  که دانش با کتاب پیدایش سازگار است کردندیم

وین راهبردی ن-آماده و متوجه  گراسنتعلمی آنان اعتبار و آبرویی نداشت، ترسایان 

موریس  5718برای جنگ با داروینسیم شدند که از آن بیزاری بودند. نزدیک سال 

نهادی برای دانش آفرینش بنیان گذاشت که سپس به یک جنبش برای حضور داشتن 

دولتی شد. دانشمند  یهاآموزشگاهدرس  یهاکالسنوین در « ینشدانش آفر»

یش پو  کشور را به نمایندگی این نهاد پیموده، سخنرانی کرده 3بیوشیمی دووین گیش

زودباور شبیخون زد.  شناسانزیستپذیرا، به  4کلیساروهایچشم توده بزرگ 

آفرینش را همراه با را تصویب نمودند تا دانش  یهاقانون 6و لوئیزیانا 5آرکانزاس

 فرگشت آموزش دهند.

فدرال در آرکانزاس این قانون را با اعالم این که دانش  7یک داور 5701در 

دادگاه عالی  5701( در 7. )آفرینش دانش نیست بلکه احکام دینی است، تکان داد

 حکم داد که قانون لوئیزیانا مخالف قانون اساسی است.

 هانآدر همین زمان، دانش آفرینش گرا به دو شاخه اصلی بخش شدند، یکی از 

که  ایشاخهرا نگه داشته و دیگری  8تصویر دقیق تری از کتاب الهی زمین جوان

راد نا اف یهاچشمرا به کار گیرد که دست کم در  ناخالصی یهااستداللتا  دیکوشیم

 ه دوم یک دزدی نوین آفرینشی را گسترشآزموده سازگارتر با دانش حقیقی باشد. گرو

 را دارد.« ID»و مخفف کلی  شدیم، نامیده 9طراحی هوشمنددادند که 

                                                 
1. Seventh-day Adventist 

2. George McCready Price 

3. Duane Gish     گوی جنبش آفرینش گرا )زاده ترین سخنبیوشیمیست امریکایی برجسته

1531)  

4. Churchgoers  

5. Arkansas 

6. Louisiana 

7. Judge        قاضی 

8. Young Earth    شاخه ای از آفرینش گرایی که می گوید زمین و آسمان و همه  گونه های

سال پیش آفریده شده است 16666تا  8166روی آن نزدیک به   

9. Intelligent design 
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 طراحی هوشمند یزورچپان

دانشمندان آفرینش گرا و برای  یهایخرابکارهواداران طراحی هوشمند با یادگیری از 

 یهاهزیانگدور ماندن از خطوط قرمز قانون اساسی، با کوششی نه چندان پیروزمندانه 

هم چنین از نادرستی دانشیک چشمگیرتر  هاآندینی خودشان را کم رنگ ساختند. 

ریخت نو از آفرینش گرایی را چون  نیا و آفرینش گراهای زمین جوان پرهیز نموده

ه به گون تواندیمادعا کردند که طراحی در طبیعت  هاآن نمایش دادند. 1«نابدانش »

ه تنهایی کند که ب اثبات تواندیمدانشیک و علمی اثبات شده و پیچیدگی طبیعت 

 (58. )با فرآیندهای طبیعی ساخته شده باشد توانستهینم

 3باربارا فورست، 2اسب تروا آفرینش گرایی: زورچپانی طراحی هوشمنددر کتاب 

که  انددادهبا آب و تاب این داستان را شرح  شناسزیست 4فیلسوف و پاول گروس

که  شودیمترسایی تغذیه  گرایسنتچگونه آفرینش گرایی نوین از سوی یک سازمان 

که فورست و  گونههمان این سازمان یهاهدف( 55. )شودیمنامیده  5سازمان کشف

خالقی، ا و ماترک و میراث وایرنگرماتریالیستی  دانششکست دادن »، اندگفتهگروس 

دانش و فرهنگ در راستای خطوط  «دوباره تازه کردن»و برای  «و سیاسی آن فرهنگی

 .است مسیحیان آسمانیکتاب اصلی 

 

                                                 
1. Pure science 

2. Creationism's Trojan Horse: The Wedge of Intelligent Design 

3. Barbara Forrest                                          پرفسور فلسفه امریکایی 

4. Paul Gross 

5. Discovery Institute          سازمان غیرانتفاعی 1556سیاتل، برپا شده ،  
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 بهی غیرقابل فروکاستپیچیدگی 

پردازان نظریهو هیچ یک از ادعاهای هواداران طراحی هوشمند، به ویژه کارهای انگاره 

، نتوانست زیر 3و الهیات دان ویلیام دمبسکی 2بیوشیمیست 1نخستین آن، مایکل بهی

اه و نوشتارهای فراوانی با جزییات بسیاری دیدگ هاکتابنگاه موشکافانه دانش بایستد. 

، بلکه با شدهدادهنشان  هاآناستدالل  یهایکاست( نه تنها 51. )اندنمودهرا رد  هاآن

یچ بوده، اثبات شده است. ه هاآنچندین نمونه، نادرستی ادعای بنیادی که پایه اندیشه 

 .یده استددانشیک آبرومند و معتبر چاپ نگر یهامجلهآنان در  یهاپژوهشیک از 

(53) 

جعبه سیاه داروین: او،  5776و شهرت بهی بر پایه کتاب در سطح عمومی  یبلندآوازگ

را  5غیرقابل فروکاستپیچیدگی . در آن جا وی اندیشه است، 4بیوشیمیایی فرگشتچالش 

اگر  وکه در زمانی است که دستگاهی به چندین بخش فروکاسته شده  دهدیمشرح 

زا که هر بخش مج دیگویمبخشی از آن جدا شود توان کار کردن نداشته باشد. بهی 

دیگر  جدا از هم یهابخشبا گزینش طبیعی فرگشت داشته باشد چون این  تواندینم

 کنش داشته باشد. هاآنکارکردی ندارد تا گزینش طبیعی بتواند بر  گونههیچ

فرگشتی، استدالل بهی را به طور کامل رد کرده و این  شناسانزیستهر چند 

د هنگامی در طبیعت که بسیاری انجام داده مانن یهانمونهکار را با فهرست نمودن 

. شودیمکارکرد کل دستگاه ارگانیک دگرگون  ابدییمیک دستگاه ارگانیک فرگشت 

پیش از آن که حتا بهی برای نوشتن بنشیند، برای هر  فرگشتی شناسانزیست( 51)

)به غیر  یاشدهشناختهطبیعی باورکردنی، بسیار  سازوکارکه بهی نشان داده،  اینمونه

 از برای بهی( فراهم نموده بودند.

                                                 
1. Michael Behe                (1583نویسنده و بیوشیمی دان امریکایی )زاده  

2. Biochemist  

3. William Dembski                 (1506فیلسوف تحلیل گر امریکایی )زاده  

4. Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution 

5. Irreducible complexity 
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زنده دگرگونی  یهادستگاه یهابخشرفتاری که در آن در راستای فرگشت 

اثبات شده است که بهی و دیگر هواداران طراحی  یهاتیواقعکارکردی داشته، یکی از 

یستی ز یهااندام. کمابیش همیشه رندیگیمگزینشی آن را نادیده  یگونههوشمند به 

ه بیشتر و به آهستگی هم چنان ک با گزینش طبیعی، بر پایه یک کارکرد فرگشت نموده

 .شوندیم، برای دیگر کارکردها سازگار ابدییمدستگاه فرگشت 

و ساختارهای زیستی، به جای آن که یک دستگاه  هااندامبسیاری از  یهانمونه

با طراحی دقیق مهندسی دیده شود، دریافتیم که به سبب دستکاری ساختارهای پیشین 

را دید. دیرینه شناس استفان جی  هاآن توانیم شناسیزیست یهاپژوهشکه در  بوده

( پاندا 56نشان داده است. ) 2انگشت پاندا زیانگشگفت ینمونهاین جستار را در  1کلود

روبروی آن به هیچ رو یک انگشت  «شست انگشت»در ظاهر شش انگشت دارد، ولی 

ا درست رتا برآمدگی کوتاه و پهن  است ، بلکه استخوانی بزرگ شده در مچ جانورنیست

 باشد. بامبو تنها غذای پاندا یجوانه یهاساقهمناسب گرفتن کند که 

که  نبوده بلکه یک بیوشیمیست است و زمانی فرگشتیبهی یک بیوشیمی دان 

 «تغیرقابل فروکاسپیچیدگی »مکانیسم فرگشت برای  نوشتیمکتاب خودش را 

بررسی  3برنده جایزه نوبل هرمان جوزف مولرشش دهه پیش از آن از سوی ها سیستم

به  ( بهی، چون51. )آمدیمشده و در آن زمان دانشی عمومی در حوزه دانش به شمار 

راحتی در خدای سوراخ آگاهی افتاده نباید بخشیده شود. او حتا این نبود آگاهی را نیز 

 درنیافته است.

 

 چشم

که از زمان پالی از سوی آفرینش گراها بارها  اینمونهبگذارید نگاهی بیندازیم به 

که نخست پاسخ یک دانشمند  4نابینا سازساعتتکرار شده: چشم انسان. در کتاب 
                                                 
1. Stephen Jay Gould    ( 1541-3663دیرینه شناس امریکایی)  

2. panda's thumb 

3. Hermann Joseph Muller    ( 1556-1501آموزگار و ژنتیک دان امریکایی)  

4. The Blind Watchmaker 
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 شودیمیادآوری  2ریچارد داوکینز 1فرگشتی امروزی به ویلیام پالی است، جانورشناس

به سوی آخر چشم است، با تارها بیرون کشیده  دارانمهرهدر چشم  3تارکشی عصبیکه 

برای پیوستن به عصب  ونور  نیترکینزدبه  4شده از پهلوی هر واحد گردآوری نور

، 6«نقطه کور»که از یک سوراخ گذر  رودیمتا جایی پیش  5بینایی، در سطح شبکیه چشم

ی تارکش ،8و اسکوئیدها 7پاهاهشت( در جانوران دیگر، مانند 50. )کشیده شده است

 است. ترخردمندانه هاچشمعصبی 

به هر رو،  .دیآیمبه شمار  9«طراحی بد»از  اینمونهکمابیش چون  شهیهم چشم

که این تشخیص  کندینمگمان  10)و کاتولیک پارسا( کننث میلر شناسزیست

 یارکشت. او نشان داده چگونه دهدیمباشد، چون آرایش باز هم به خوبی کار  یامنصفانه

( شبکیه چشم، چون 57. )شودیمبا فرگشت به خوبی روشنگری  دارانمهرهچشم 

ور را آهستگی حساسیت نفرگشت اندکی در دگردیسی الیه بیرونی مغز است که به 

گسترش داده است. چشم نه طراحی بد و نه طراحی خوبی دارد. چندان پیچیده نیست 

 چشم به هیچ رو طراحی نشده است.

 به گونهچنان ارزشی برای زنده ماندن فراهم نموده که دست کم چهل بار  هاچشم

هشت راهکار ، شناسیعصب( دانش 18. )اندکردهدر مسیر فرگشت، رشد پیدا  مستقل

ناهمسان و متفاوت نوری برای گردآوری و تمرکز نور را بازشناسی نموده است، هر 

( در فیزیک و شیمی 15چند همگی در تراز و سطح مولکولی و ژنتیک همانندی دارند. )

                                                 
1. Zoologist  

2. Richard Dawkins         رفتارشناس جانوری و زیست شناس فرگشتی انگلیسی )زاده

1541)  

3. Wired                                   تارهای عصبی 

4. Light-gathering unit 

5. Retina  

6. Blind spot 

7. Octopodes  

8. Squids  

9. Poor design 

10. Kenneth Miller        (1545زیست شناس فرگشتی امریکایی )زاده  
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دسترسی داریم.  1هافوتوناندکی برای شناسایی  یهاروشنیز همین گونه هست؛ به 

زیستی  یهادستگاهشانس و پیرامون یا محیط در فرگشت ولی به دلیل نقش ارزشمند 

کشف  تصادفی یهاوهیشپیچیده، راهکارهای گوناگونی برای از میان بردن مشکالت با 

. به سخن کوتاه، دهدیمرا در دسترس قرار  هاوهیشکه فرگشت آن  شودیمو یافت 

تنها از ماده و فرایندهای بدون  هاآناگر  توانیماست که  یاگونهبه  هاچشمساختار 

رهای احتمالی راهکا یگسترههم چنان که این فرایندها  -بخت و گزینش طبیعی-هوش 

 ، انتظار داشت.رودیم، انتظار کنندیمبقا را جستجو 

 

 دمبسکی 2اطالعات

تا امروز بهی تنها یک کتاب نوشته، ویلیام دمبسکی، هم قطار وی در  کهدرحالی

فراوان است که چندین کتاب و نوشتارهای  هانوشتهبا  اینویسندهسازمان کشف، 

که طراحی در  دیگویم( دمبسکی 11. )فراوان درباره طراحی هوشمند نوشته است

ان وی با زب یهااستداللریاضی درخور و قابل اثبات است. چون  یگونهطبیعت به 

رای راد کارآزموده ویژه ببسیار فنی و کمابیش همیشه دوپهلو نوشته شده، نیاز به اف

است. خوشبختانه، افراد زبردست فراوانی دشواری آزمایش دقیق  هاآندرک و ارزیابی 

 اندادهد. این افراد کمابیش به طور گسترده نشان انددهیخرکارهای دمبسکی را به جان 

 ( من تنها در این13. )بسیار بزرگی است یهاینادرستدمبسکی دارای  یهااستداللکه 

بوته  در که مانند بهی استدالل نموده ولی آورمیماز ادعاهای دمبسکی را  جا یک نمونه

 .دیآیمآزمایش نادرست از آب در 

)هیچ انگیزه  3طراحی هوشمند: پلی میان دانش و خداشناسیوی،  پسندمردمدر کتاب 

 ماهنگهبخت و قانون که »، دیگویمدینی در این جا پنهان نیست(، دمبسکی با تاکید 

                                                 
1. Photons     از ذرات بنیادی 

2. Information  

3. Intelligent Design: The Bridge between Science and Theology 
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قانون او این جستار را  (11)«کار می کنند نمی توانند فرآوری اطالعات داشته باشند.

 .نامدیم 1پایستگی اطالعات

را به سادگی و ناچیزی با  «قانون»من این  2آیا دانش خدا را یافته است؟در کتاب 

به  واز اطالعات، چنان که به طور قراردادی وی نشان دادن آن که تعریف کمی 

. باشدیم 3فیمن آنتروپی، هم ارز با شودیمگنگ، از سوی دمبسکی به کار گرفته  یاگونه

در فیزیک است )پس چون اطالعات با  نظمیبیشمارشی  گیریاندازه، آنتروپی( 11)

(، مانند انرژی یک کمیت پاینده نیست. هر شودیممنفی، یا نظم، نشان داده  آنتروپی

 انرژی دادوستد)سیستمی که با پیرامون خود با  4«باز»در یک سیستم  آنتروپیآینه، 

روی  زنده یهادستگاه گمانبی افزایش یا کاهش داشته باشد. تواندیمکنش دارد( وا

بع انرژی من یریکارگبههای باز هستند. در واقع، یک ارگانیسم زنده، با زمین، سیستم

 .ماندیمنظم، دور از هم ترازی ترمودینامیک  داشتننگهبیرون از خود، برای 

 

 جنگ سیاسی امروز

در زمان نوشتن این کتاب هنوز طراحی هوشمند به ربایش هواداران به سوی  کهدرحالی

گزینش  توانندینم، هوادارانی که از میان باورمندانی هستند که دهدیمخود، ادامه 

اگون و گون یهانیدطبیعی داروینی را با باور قلبی خود آشتی بدهند، دانشمندان با 

شده که طراحی هوشمند  رأیمقاومت ناپذیری هم  یگونهدانشمندان بدون دین به 

دانش  یهاانجمن یهمهادعای خودش را به گونه دانشیک و علمی پیش نبرده است. 

در پشتیبانی فرگشت و رد طراحی هوشمند سخن  ییاهاستداللبزرگ در ایالت متحده 

را مانند هر نهاد دیگری  هاگفتههمانند این  5. گروه خود بهی در دانشگاه لیهایاندگفته

 گفته:

                                                 
1. Law of Conservation of Information 

2. Has Science Found God? 

3. Negative entropy 

4. "open" system 

5. Lehigh University          نهاد آموزش عالی خصوصی پنسیلوانیا  
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، پایبند به انجام کارها با باالترین شناسیزیستاستادان گروه دانش 

معیارهای یکپارچه دانش، با کارکردهای دانشگاهی هستند. این پایبندی با 

. هم استاندیشه  دادوستدپشتیبانی استوار برای آزادی دانشگاه و آزادی 

ارج و احترام به روش دانشیک و علمی، یکپارچگی  نیترشیبچنین خواستار 

و بازشناسی این موضوع است که آبرو و اعتبار هر  در رفتارهای پژوهشی

مدل دانش تنها برآمده از نتیجه خردمندانه آزمایش، آزمون درست و 

از سوی دیگران آزمایش شود تا انگاره یا تئوری  تواندیماست که  ییهاافتهی

 بدست آید.

 

ه ک استادان گروه، به عنوان پشتیبانی خودشان از تئوری فرگشت پس

 یهاهافتیاز  یاپشتوانهو  چارلز داروین است یادیبندر پژوهش  شیهاشهیر

و رک گو هستند. تنها  پردهیبسال دارد،  518انباشته شده در بیش از 

حی طرا»مخالف این دیدگاه، پروفسور مایکل بهی، یک هوادار شناخته شده 

ما حق پروفسور بهی را برای بازگو نمودن  کهدرحالی .باشدیم «هوشمند

او بوده و به هیچ رو  هادگاهیدتنها  هادگاهید، میگذاریمدیدگاه خودش ارج 

. این دیدگاه همگانی ما است که طراحی شودینماز سوی این گروه پشتیبانی 

 و هوشمند هیچ پایه دانشیک و علمی نداشته، به گونه تجربی آزمایش نشده

 (16. )ن دانشی به شمار آورده شودنباید هم چو

 

دانشگاه  نیتربزرگرا که  1اعتراض استادان، دمبسکی دانشگاه بیلر یانهیمدر 

( 11. )رفت 2بوده ترک کرده و به سوی حوزه علمیه باپیستی جنوبی باپیست در جهان

ترسایی و مذهبی به این واقعیت  یهادانشگاهبسیاری پژوهشگران در بیلر و دیگر 

                                                 
1. Baylor University         کانون آموزش عالی خصوصی باپیستی، تگزاس 

2. Southern Baptist Theological Seminary    در کنتاکی 
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 هانآکه طراحی هوشمند هیچ پشتیبانی با آبرو و اعتباری برای باورهای دینی  انددهیرس

 (10. )کندینمفراهم 

که به جای آن که در آزمایشگاه دانش باشد در  طراحی هوشمندجنگ بر سر 

 .طرح کرده است دادگاه را در ییهایدعوحوزه سیاست بر پا است و به سهم خودش 

 1که نگر همه جهان را به سوی خود کشید، دادگاه فدرال 1881( در دادگاهی در 17)

وده و دینی ب یهاآموزهپنسلوانیا، تشخیص داد که خاستگاه طراحی هوشمند  ،2در دوور

دولتی مخالف قانون اساسی  یهاآموزشگاهبرای همین آوردن آن در کالس دانش 

شمند باشد ولی چون ناقوس مرگی برای طراحی هو ستیبایم( این حکم 38. )است

دانش و  یهاانجمندادگاه بود از توجه بیشتر  رأیچون یک نکته ناروشن در 

 فرگشت جان بدر برد. یهابانیپشت

، حکم نمود که آموزش طراحی 3در دادگاه دوور، داور جان ادوارد جونز سوم

دولتی کاری مخالف قانون اساسی از  یهاآموزشگاه( در کالس درس IDهوشمند )

که در باال گفته  4مکلین و. آرکانزاسبی از بازتاسوی دولت و مذهب است. این دادگاه 

 شد بود.

در هر دو دادگاه، رییس دادگاه فدرال کنکاشی فراتر از نیاز خودش برای صدور 

( IDداد که دانش آفرینش و طراحی هوشمند ) رأیژوری  ئتیهنمود. نه تنها  رأی

ر یک در ه گیریتصمیمکه برای  گیری در قانون اساسی میان دولت و دین است چون

که قاضی جونز در تصمیم خودش روا دیده بود( بسنده است، بلکه  گونههماناز موارد )

 ( برچسب غیر دانشIDت ژوری به دانش آفرینش و طراحی هوشمند )ئهم چنین هی

چیزی که نه دانشمند و نه -ناچار به تعریف دانش  هاآنزد. برای انجام چنین کاری، 

 شدند. -درباره آن را داشتند یزبانهمفلسفه توان رسیدن به 

                                                 
1. Federal court 

2. Dover 

3. John E. Jones III 

4. McLean v. Arkansas 
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، به طور بنیادی بر گفته فیلسوف 1در آرکانزاس قاضی و داور ویلیام ری اورتون

 (35: )تکیه نموده و دانش را مانند گزاره زیر تعریف کرده است 2مایکل روز

 

 ؛شودیم( با قانون طبیعی راهنمایی 5)

 ( باید درباره آن با ارجاع به قانون طبیعی روشنگری شود؛1)

 ( در میدان تجربی درخور آزمایش است؛3)

 سخن آخر نیست؛ گمانبیآن احتمالی بوده، یعنی،  گیرینتیجه( 1)

 است. پذیرالابط( 1)

 

، همکار من در دانشگاه هاوایی در آن زمان، 3فیلسوف برجسته الری الودن

بود یعنی  4کرانمندی مسئلهبسیاری در حال کار کردن بر روی دشواری و  یهاسال

اعالم  آرکانزاس دادگاهچگونه مرزی میان دانش و غیر دانش بکشیم. زمانی که تصمیم 

در واقع دانش آفرینش درخور  گفتیمگشت، الودن با شور بسیار آن را رد کرد. وی 

است. برای نمونه، دانش آفرینش یک زمین جوان  پذیرابطالو  آزمایش بوده، احتمالی

دارد، در واقع،  یشناسنیزمدیگری که درباره  یهاتیواقعنموده و  بینیپیشرا 

تنها دانش و علمی نادرست  تواندیمهستند. دانش پوچ و باطل شده هنوز  پذیرابطال

 زنده نگه داشتن و»با  تواندیمباشد. الودن هشدار داد که تصمیم دادگاه آرکانزاس 

( 31) «کارکرد آن گیدانش و چگونپیرامون ماهیت  یمقدس ساختن کلیشه دروغین

 پیوسته در پی دانش بیاید.

ونه همسانی ما نیز طراحی هوشمند را درخور آزمایش، شدن، به گ روزبهبا 

که در باال روشن گردید، ادعاهای نخستین  گونههمانیافتیم.  پذیرابطالو  احتمالی

                                                 
1. William R. Overton 

2. Michael Ruse      (1546فیلسوف زیست شناسی )زاده  

3. Larry Laudan       (1541فیلسوف دانش )زاده  

4. Demarcation problem 
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طراحان انگاره، ویلیام دمبسکی و مایکل بهی همگی سراسر رد شد و در برخی جستارها 

 و شکست خورده است. شده پوچ

من با  بازی کرده کلماتبا  1پرورش دوورانجمن آموزش و که  گونههمان

نمایشی از  دیگویمکه  کنمینم( بازی IDاین حکم که طراحی هوشمند ) یهاواژه

انش از آفرینش با پوستی از د یافرقهکوشش مخالف قانون اساسی برای ترویج دیدگاه 

دانش  یهانشانه( به جای این که IDکه طراحی هوشمند ) رمیپذیماست. هم چنین 

 را دارد. 2هادانششبه  یهانشانهناب را داشته باشد، همه 

به سنت آرکانزاس و گواهانی از هر دو سو که  یگرمپشتقاضی جونز با 

( باید چون دانش در نگر گرفته شود، مرزهای بنیادی IDهوشمند ) یطراح گفتندیم

گسترده شده تا بتواند نیروهای فراطبیعی در آن بررسی شود. این  یستیبایمدانش 

گفتم، هم نادرست و هم نابخردانه است. نابخردانه  5دیدگاه، به دالیلی که من در بخش 

 ناصرعاست چون دستاویزی است برای کسانی که دانش را برای رد بررسی احتمالی 

است  . نادرستکنندیمو دگماتیسم  یمغزخشکدر جهان هستی متهم به  یعیرطبیغ

چون دانش از بررسی موارد فراطبیعی منع نشده است. افزون بر این، برخی از 

 . دهندیمانجام  ییهاپژوهشدانشمندان برجسته نیز درست چنین 

 

 3دهیسازمان-خود

کرده که  «اشاره»دانشمند  188هواداران طراحی هوشمند بیشتر به یک گزاره از سوی 

از طراحی هوشمند است. بگذارید من این گزاره را  هاآنپشتیبانی  یدهندهنشانگویا 

ما در باره توانایی جهش تصادفی و گزینش طبیعی چون دلیل »درست بازگو نمایم: 

انجام آزمایش های دقیق  شواهد از باید پس برای پیچیدگی زندگی دودل هستیم. 

 (33)«.حمایت به عمل آیدآموزه داروین  پیرامون

                                                 
1. Dover Board of Education 

2. Pseudoscience  

3. SELF-ORGANIZATION     فرایندی که یک ساختار یا الگو در یک سیستم بدون

 پادرمیانی مدیریت مرکزی پیچیده تر می شود
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. هر شودینمدیده  «طراحی هوشمند»اصطالح  این اعالمیهدر توجه کنید که 

یک  که همیشه بیشتر این اعالمیه سخنی از سوی افراد میانه رو و شک گراست آینه

 یهاواهگو تنها یک فراخوانی بیجا برای آزمایش دقیق  ویژگی خردمندانه دانش بوده

بیخود و غیرضروری چون از زمانی که داروین  -شودیمپیرامون آموزه داروین دیده 

آغاز نمود، گزینش طبیعی فرمانروای دانش  1بیگلسفر کارآگاهی خود را با کشتی 

فرگشت است. کار داروین هنوز چون بهترین نمونه در دانش تئوری و تجربی بوده و 

 را پشت سر گذاشته است. هاشیآزمادشوارترین 

سازوکارها و ، هر آینه غیر از جهش تصادفی و گزینش طبیعی شاید هر چند

های بیشتری در فرگشت وجود داشته باشد. بهر روی، ولی به روشنی مکانیسم مکانیسم

 های مادی پیچیده یک روند طبیعیطراحی هوشمند در فرگشت وجود ندارد. سیستم

ی زنده هاسیستماین هم در  و شودیمنامیده  یدهسازمانخود که  دهدیمناب را نشان 

 .شودیمو هم در سیستم غیر زنده دیده 

 3اختهخودس یبافته ،در کتاب نگاره پردازی شده و مصور زیبای خودش 2فلیپ بال

 پادزهری نیرومندکه  آوردیمرا بسیار از الگوهای ساخته شده در طبیعت  یهانمونه

بیعی طکور فرایندهای  کههستند که هنوز نوکر این پندار پوچ است برای کسانی 

( این 31. )مینیبیمکه پیرامون خودمان باشد  ایپیچیدهجهان  هاستگاخ توانندینم

ی هایستمسبررسی شده در  شناسیزیست هاسیستمواقعیت که الگوهای بسیاری که در 

فیزیک فهمیده شود  4ییگرالیتقلدر اصطالح ساده و  تواندیمغیر زنده نیز هستند و 

برای که  هستندپندار پوچ این برای کسانی که نوکر باشد  نوشداروییهم چنین باید 

است. سادگی  6غیرکاهنده یا 5کل نگر یژهیو فرایندهایشرح پیچیدگی زندگی ما نیاز به 

                                                 
1. Beagle 

2. Philip Ball      (1503نویسنده انگلیسی دکتری فیزیک )زاده  

3. Self-Made Tapestry 

4. Reductionist OR  Reductionism    کاهش آن به اجزای سازنده درک پیچیدگی سیستم با  

5. Holistic  

6. Nonreductive  
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( کل مجموع 31. )ندیآفریم، پیچیدگی 1هاذرهبه آسانی در جهان کنش گری محلی 

 آن است.و اجزای  هاپاره

 2فیبوناچی دنبالههمواره و پیوسته نشان داده که ، برجستهبرای نمونه، یک بررسی 

از اعداد است که هر عدد جمع دو  یامجموعه. فیبوناچی شودیمپدیدار در طبیعت 

 هاگلشمار گلبرگ بسیاری از  8،5،5،1،3،1،0،53،15،31،11. . . ، :عدد پیشین است

بیست یک  یاستارهسیزده، گل  بهارشهیهمیک عدد فیبوناچی است. آالله پنج گلبرگ، 

 گلبرگ دارد.

 شدهنییتع یهادادهبگوید که پدیدار شدن آن چه او  کرده تادمبسکی کوشش 

وی ادعا داشت که  در گیتی است. «طراحی هوشمند»گواهی بر  نامدیم 3پیچیده

 (36. )تعیین شده پیچیده هست یهادادهفرایندهای ساده طبیعی ناتوان از فرآوری 

 یهاداده یگونهاز  اینمونهخودش،  5777، طراحی هوشمند چاپ کتاب در دمبسکی

ز دیدگاه ، امیکنیمبررسی را  هاآندر طبیعت ما زمانی که  و هتعیین شده پیچیده آورد

، بر پایه داستانی 4کنتاکاو باید گواهی برای خاستگاه هوشمند اطالعات باشد. او به فیلم 

 (31. )دینمایم، اشاره 5کارل ساگانبلندآوازه  شناسستارهبه همین نام از 

از  یارشتهان دریافت و چون شناسستارهاز سوی  6فرازمینی یدر فیلم، سیگنال

ان در داستان، این را چون گواهی شناسستاره. گرددیمتفسیر  585تا  1اعداد اول از 

بسیاری از چیزهای زنده در روی زمین  دیگویم. دمبسکی رندیگیمبر هوش فرازمینی 

 از سوی هوشی تواندیمپیچیده را نشان داده که تنها  شدهنییتع یهادادهاین گونه 

 ، فرآوری شود.7فرازمینی، یا شاید هوشی فراگیتی

                                                 
1. Particles  

2. Fibonacci sequence 

3. Complex specified information 

4. Contac 

5. Carl Sagan     ( 1524-1550نویسنده، ستاره شناس امریکایی)  

6. Extraterrestrial  

7. Extra-universal 
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ماند بهایی از فضای بیرونی سینگال به راهولی دمبسکی ناچار نیست که چشم 

گام  به باغ خودش تواندیم. او درست کندریاضی های جالب و گیرای تا بتواند دنباله

 «هتعیین شده پیچید ده هایدا»را بشمارد. او در بیشتر چیزها  یهاگلبرگگذاشته و 

 .را خواهد یافت اندبرخاستهکه از فرایندهای به طور ناب طبیعی 

است که بسیار در طبیعت  2بدست داده، الگوی مارپیچ دوگانه 1که بال اینمونه

هر  که دور ساقه پیچیده شده هابرگگیاهی،  یهاگونهدرصد از  08. در شودیمیافت 

( یک الگوی 30چرخش ثابت جدا شده است. ) هیزاوخود با یک  یپایین برگاز  برگ

. شودیمدیده  حتا هنگام نگاه کردن از باال، پیچش در سوهای مخالف با مارپیچ دوگانه

چون آفتابگردان )بنگرید  3هاگلا در باالی هلگوی مارپیچ دوگانه هم چنین در گلچهاین ا

 .شودیمدر یک مخروط کاج، دیده  هاپره( و در 5.1به تصویر 

رگشت ف وابسته بهکه چه بسا  شناسیزیستشاید گمان شود برخی از فرآیندهای 

کمینه کردن انرژی  -ی اساده. بهر حال، این نشانه فیزیک دهدیمرخ  ی،داروین

 است. -لیپتانس

 6چند ذره کوچک از مایع مغناطیسی 5و یوز کودور 4استفانی دودی 5771در 

به کار یک میدان مغناطیسی عمودی  هاآنرا در یک الیه نازکی از روغن جا دادند. 

میدان سپس . از هم دیگر گردید هاآندور شدن و  هاذرهمایه قطبی نمودن  که بردن

د. ش هالبهبه سوی  یهاذرهکشیدن  سببکه  نمودنایجاد  هالبهدیگری در راستای 

ن سان روشمارپیچ دوگانه آرایش داده، بدین خودشان را با الگوی هاذرهکه  ددیدن هاآن

 (37. )ستاکی فیزیتنها  نبوده بلکهگشت که مکانیسم آرایش گیری مارپیچی زیستی 

من آهنگ  ،حالر ه. بشده است تولید یاجهینتچنین  یاانهیرا سازهیشبچندین با 

ندارها و پیش پبا در نگر گرفتن کمترین  راآزمایش که خودم یکی از این  خواستمیم

                                                 
1. Ball 

2. Double spiral pattern 

3. Florets of flower 

4. Stephanie Douady 

5. Yves Couder 

6. Magnetic fluid 
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باردار الکتریکی، مانند یک الکترون،  یذرهمن با یک  ممکن انجام دهم. یهافرضپیش

با شعاعی که از ذره  ییهاحلقههر بار یکی، در  افزودم، و ذرات بیشتری آغاز نموده

یدم که در آن برگز در هر حلقه راذره هر  ی برتیمن جایگاه .دادمیممرکزی افزایش 

نتیجه در  .باشدانرژی پتانسیل الکتریکی برای ذره در آن حلقه حداقل و مکان  جایگاه

ببینیم که الگوی مارپیچ دوگانه درست شده است.  میتوانیم، شدهدادهنشان  1.1تصویر 

ی پتانسیل ا انرژکه تنهساخته نشده  معمول تمیالگور بابه مهر توجه کنید که این الگو 

 2یارهیداتقارن  در برگرفتهرا  1یانقطهجایی که انرژی پتانسیل ذره و  کندیمرا کمینه 

 است.

یک گل  5-1تصویر 

آفتابگردان الگوی 

مارپیچ دوگانه از 

گلچها در سر گل را 

. دهدیمنشان 

عکس از جان 

  استون

                                                 
1. Point particle 

2. Spherically symmetric 
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 -1-1تصویر 

راکندگی ذرات پ

باردار که انرژی 

 را کمینه لیپتانس

. الگوی سازدیم

مارپیچ دوگانه به 

طور کلی در 

 در گیاهان دمثلیتول

  .شودیمدیده 
 

نامیده  1شکست تقارن خودبخودساده رایانه، من فرآیندی که  افزارنرمبا این 

، شودیمکه با این روش تقارن یک سیستم به طور طبیعی شکسته  را نشان دادم شودیم

ی نامتقارن در کار باشد. ما هامکانیسمیعنی بدون این که فشاری از سوی برخی 

 درباره بر پا شدن ساختار جهان در گفتگو مندی شکست تقارن خودبخود را زمانارزش

 نبود طراحی، خواهیم دید.

نقش بود که درباره داشتن ، زمان درازی شناسزیست 2استوارت کافمن

 بیش از آن که پیش از ایندر فرگشت زندگی یا حیات سازماندهی -خود ترگسترده

ت. گزینش طبیعی کور برای آن بسنده نیسکه  گفتیمو  کردیمگفتگو  شدیمگمان 

 3بسته فروکاویاز فرآیند شیمیایی است که  خاستگاه زندگی( او پیشنهاد داد که 18)

-که خود دهدیمنشان پیوسته را  همبه شیمیایی  یهاواکنشاز  یاشبکهشناخته شده و 
                                                 
1. Spontaneous symmetry breaking 

2. Stuart Kauffman       (1525زیست شناس خداپرست امریکایی )زاده  

3. Catalytic closure 
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ری کل نگبا نوین و  یهاوهیش. هر چند گویا کافمن خودسازماندهی را به شودیم 1پایدار

ناب  و، هر آینه، در کنار فرآیندهای فروکاستی پایه ردیگیماز قانون طبیعت به کار 

 نیست.نیاز به چیز دیگری فیزیک و شیمی 

. برخی از شودینمفرگشت توضیح داده  هینظرخاستگاه حیات خودش با 

زیستی مانند خودسازماندهی باید درگیر بوده باشند. اکنون این -فرآیندهای پیش

کافمن  یهاتئوریی طبیعی باورکردنی مانند هامکانیسمشکافی در دانش است، ولی 

 .باشدیمخدا بیرون از تصویر بسنده  داشتننگهبرای 

 

 قوانین ساده

آغاز به درک پیرامون این که ما  ایرایانه سازیشبیهبا کمک  اخیر یهاسال تازه در

ماید ی خودسازماندهی نترپیچیدهالگوی  هخودش را ب تواندیمی ساده هاسیستمچگونه 

خود که در جهان پیرامون  است ییهاسیستمدست کم در ظاهر همانند  کردیم که

چند قانون ساده و کردن با فرض  ییهایروشنگرچنین  هازمان( بیشتر 15. )مینیبیم

که  نندکیم. برخی تصور شودیمآغاز  رایانه برای انجام این قوانین ریزیبرنامهسپس 

ا ب ی ساده مادیهاسیستمهستند که در آن « قانون افزایش پیچیدگی» در حال دیدن

 ،نمیبینم چنین گمانیمدرکی برای گواه و ( من 11. )شوندیم ترپیچیدهخودسازماندهی، 

 بایی هاسیستمروی بر که قوانین به خوبی شناخته شده مکانیک ذرات  کردکار تنها

ی به باشد، کارهم به کار رفته است. در هر حال، چنین قانونی، اگر فراوان ذرات بسیار 

 این که آیا سیستم زنده است یا غیر زنده ندارد.

 اندتهبرخاس هسادی هاسیستمپیچیدگی که از از  فراوان یهانمونهرایانه بررسی 

 ایونهنمدر  ریروشنگ نیترسادهساخته است. شاید و ممکن شدنی برای دانشمند را 

چون  دانریاضی 3و از سوی جان فون نویمان شده، نامیده 2ماشین سلولیکه باشد 

                                                 
1. Self-sustaining 

2. Cellular automata        نوعی مدل سازی رایانه ای 

3. John von Neumann      ( 1562-1581ریاضی دان امریکایی)  

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

AVAYEBUF.wordpress.com ***       مجله اینترنتی آوای بوف     
 

https://avayebuf.wordpress.com


 

 

 

 پوچ طراحی توهم 

 

  

52 

. است به نمایش درآمدهمانند خود را بسازد،  تواندیماز سیستمی که  اینمونه

، در بررسی گردد یهر تعداد بعدفضایی با در  تواندیمسلولی  یهانیماش کهدرحالی

. بسیار آسان تر است هاآندرک  دو بعدی، مانند یک برگه کاغذ شطرنجی ایشبکه

آیا  دپرسیمکه  دیکنیمپر  یقانون اساسبر  ایشبکهدر را  یچهارگوش شما در اصل

ک این ی که دیینما. دوباره توجه یا نه پیرامون آن پر شده است یژهیو یهاچهارگوش

 .استهم مرز سلول مورد نظر غیر  ییهاسلولبدون ارجاع به « محلی»فرآیندی ناب 

که در  شودیمنمایش داده  ایسادههمانندسازی ماشین سلولی با قانون -خود

( پر کردن یک سلول، یعنی، 13از سوی ادوارد فردکین معرفی گشت. ) 5768 یدهه

فردی از چهار همسایه که در قطر نیستند،  عددساختن آن اگر و تنها اگر « 1روشن»

 هالولس)باال، پایین، چپ و راست( روشن باشد. این روند را در هر گونه الگوی آغازی از 

 دینمایم همانندسازی، چهار بار خود را بار چرخشتکرار کنید و این الگو در هر چهار 

 (.3-1)بنگرید به تصویر 

، 2نوین از دانش یاگونه وچاپ شده  که به تازگیک کتاب چند جلدی در ی

شمار بسیار فراوانی از همگردان ماشین سلولی  دانفیزیک 3، استفان ولفرامشودیمنامیده 

از  یگونه نوین»که  ، ولفرام ادعا نمودههانمونهاین  ( فراتر از11را ارائه نموده است. )

. کندیمکه در آن گیتی خودش مانند یک رایانه دیجتال کنش  را کشف نموده« دانش

اد، ولی ریشه ارائه درا نو  یهانمونهاز  یااندازهیبنوین و شمار  یهاطرح کهدرحالی

. دیآیمبه شمار  4فردکین یهایژگیوتالی کمابیش همیشه از اندیشه یک جهان دیج

از باگر این یک دانش نوین باشد،  و هر کدام که سزاوار این اعتبار باشندباری ( 11)

ن از ماشی ایرایانه اتتا کنون، اکتشافدر این زمینه  گرفتهانجام یهاپژوهشهمه  هم

 ییهابینییشپ، هر چند بر پایه و واقعی نداشته با جهان بیرونی  یپیوندبوده که سلولی 

 .به طور تجربی آزمایش شود تواندیمکه  برپاشده

                                                 
1. On  

2. A New Kind of Science 

3. Stephen Wolfram     (1585فیزیکدان انگلیسی )زاده  

4. Fredkin 
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ده برای ی پیچیهاسیستمکه  همین بسنده استتنها گفتن  من در این جا برای هدف

.ندارند نیازی به قوانین پیچیدهاز خاستگاهی ساده  فرگشت

 
 سلولی یهانیماشهمانندساز -فردکین خود 3-1تصویر  

 .سازدیمچهار رونوشت از خودش در چهار گام  8الگوی در گام 

 

و  شودیم شنیدهقوانین کل نگر  پیرامون ادبیاتادعاهای باشکوه که بیشتر در 

نتیجه ن به ای توانیماز این گفته ، بدون پایه هستند. شوندیمدر این فرایندها پدیدار 

قانون  یهسازندنیازی به ، ی پیچیده در طبیعتهاسیستمآمدن  به وجود برایکه  رسید

جموعه متنها چیزی که نیاز داریم،  افزون بر اینچون . نیست کرانیبپیچیده با شعوری 

ورد م، پس دست باال، یک سازنده قوانین ساده با هوشی محدود باشدیم ایسادهقوانین 

 .استنیاز 
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 تعریف طراحی

ر آن که د کنندیمرا فرض  یامقدمهطراحی  برخاسته ازتوجه داشته باشید که گزاره 

ه برخاستباور دارد که ریخت بهتری برای آن استدالل  1طراحی هست. نیکوالس ارویت

با  هاگواه( ما خواهیم دید که شواهد و 16. )است شدننظم یا استدالل طراحی  از

و  هایژگیواگر یکی از  هم چنینطراحی اشاره دارد. و غایب بودن نیرومندی به نبودن 

ی طراحخودش  یهاهدفجهان هستی را دست کم با یکی از  کهصفات اهلل این باشد 

جانداران  با عنوانرا  هاآنکه ما  ایپیچیدهساختارهای  این هدف وجود نماید و

طراحی به  چنین عدم مشاهده برای انسان، آن گاه ایویژههمراه با نقش ، میشناسیم

 دارد.اهلل با چنین ویژگی وجود نکه نماییم  گیرینتیجهما بستری تجربی خواهد داد تا 

دادن به هر گونه و ارجاع برای برگشت را « طراحی»برخی از نویسندگان واژه 

ه کار ، بسازندیماز الگو یا هدف را آشکار  ییهاگونهکه  هامولکولیا  هااتمساختاری از 

 رأیهم « طراحی»و تعریف واژه  کارگیریبه. هر آینه، بسیاری از آنان در رندیگیم

رای را ب طراحی، ما گونه سردرگمی در این جستار و موضوعز هر اپرهیز . برای نیستند

رای یا باخرد، ب خردیببازگشت و ارجاع به کنش یک عامل، خانمی آسمانی یا انسان، 

که  میبریمبه کار برای برخی مصنوعات  -اگر بتوان چنین گفت -کلی طرحی کشیدن 

 .گردند بندیسرهمسپس با کمک این نقشه 

در هر گام از روند ساختن  2که برادران رایت گونههماناز موارد،  یاپارهدر 

سرهم کردن و اسمبلی  ،انددادهنشان  خودشان یسازدوچرخهدر کارگاه ماشین پرنده 

 ایهکارخانخودکار  یهاخط، همانند بندیسرهمشاید نیاز به خرد بسیار داشته باشد. 

نید مگر این که بخواهید ادعا ک-باشد هوشی  هبدون هر گونشاید بتواند نوین کمابیش 

خودشان کمابیش باهوش هستند. هر  ندینمایمرا اجرا خط تولید که فرایند  ییهاانهیرا

. در هر حال خود رندیگیمرا به کار « 3هوش مصنوعی»آینه، بسیاری از مردم واژه 

 دی خودبه خواسمبلی  یا بندیسرهمارزشمند نیست مگر این که ادعا شود  بندیسرهم
                                                 
1. Nicholas Everitt 

2. Wright brothers 

3. Artificial intelligence 

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

AVAYEBUF.wordpress.com ***       مجله اینترنتی آوای بوف     
 

https://avayebuf.wordpress.com


 

 

 ی ورشکستهانگاره: خدا 

 

50 

ن آپس ، دیآینمبه شمار  یمتعارفمورد  بندیسرهممعجزه بودن . چون استمعجزه 

 -شده یا نهمصنوع بر پایه آن ساخته هدفی که از آغاز -نقشه آغازین  است چه مهم

 ، تناسب شکسته شده مارپیچ، از سوی برنامهگفته شده در باالاست. در نمونه مارپیچ 

 من، برای هدفی نبوده است.یعنی نویس، 

ده از پیش شکاربرد را با هدف تعیین  ای باری، بایستی هشیار باشیم تا سودمندی

د؛ بهر حال، به کار گرفته شو ایپنجرهبرای شکستن  تواندیم اشتباه نکنیم. یک سنگ

سنگ برای این هدف طراحی نشده است. یک کریستال نمک ساختمانی دارد. ولی این 

ته ، مزه بهتری داششودیمزمانی که بر روی خوراکی پاشیده  تاساختمان طراحی نشده 

 باشد.

 کنندیمکاربردهایی را فراهم  یهابخش یهمههای زنده، ارگانیسمدر  به همین رو

که برای زنده ماندن ارگانیسم بسیار ارزشمند است. پرسش این است: آیا عاملی 

آن طراحی نموده، یا آیا این کارکرد با یک  یامروزخردمند این بخش را برای هدفی 

و سازوکارهای گزینش طبیعی فرگشت پیدا کرده است؟ در  هاتصادفاز  یازهیآم

بر ضد یا به سود طراحی در جهان، ما باید بنگریم که آیا سیستمی که  هاگواهبررسی 

دید که  انتویماز هدف از پیش تعیین شده یا نقشه داشته، یا  یانشانه شودیمبررسی 

ارگانیسم مورد بررسی کورکورانه با گزینش طبیعی و در پاسخ به نیاز برای زنده ماندن 

 دهی فرگشت پیدا کرده است.ند خودسازمانی ناب فیزیکی مانهامکانیسمیا دیگر 

 

 طراحی بد

گوناگون بدن  یهابخشمیان  ایمقایسه 1که یادآوری گشت، پالی درو گونههمان

ن، میزا -انسان و طراحی زیبای یک ساعت مچی انجام داد. در چنین ساعتی، هر بخش

یژه تا کاربرد و شودیمبه دقت ساخته  -هابخشدیگر و  ، سنگ، فنر اصلی2چرخ لنگ

اراتر ک توانیمرا  هابخشانجام دهند. همیشه  و ممکن خود را با باالترین کارایی شدنی

                                                 
1. Paley drew 

2. Escape wheel 
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 کارایی را بسیار باالتر توانینمباشد  ایکارآزمودهآن فرد  یسازندهنموده، ولی اگر 

 بدرد نخور یهابخشو بسیار از ابزارهای طراحی شده بدست انسان،  هاساعتبرد. 

 کمی دارند. بسیار

که نند رویارویی کتا با ادعای پالی با چیزی  انددهیکوشبرخی از فرگشت گراها 

 ییهاوهیش یهمه، دیگویماین استدالل ، شودیمنامیده  1استدالل طراحی بدشاید بتوان 

بهسازی نماید آن چه هست که  تواندیم ماهر و کارآزمودهیک مهندس در آن که 

 طبیعت به ما داده است.

بدن انسان به سختی با یک ساعت مچی همانند است. در یک نوشتار  یهابخش

جی اوشانسکی،  استورات «،3اگر انسان پیشرفته ترین بود» 2در ساینتفیک آمریکن

 انددادهبدن انسان را بررسی کرده و نشان  یهایکاست 4بوتلر نیلروبرت  و بورس کارنز

درست نماید که ما را توانا سازد تا یک  یاگونهبه که چگونه یک مهندس شاید آن را 

فیزیکی  یهایکاست هاآن( 10. )زندگی کنیم ترسالمو سده یا بیشتر با تندرستی بهتر 

ما را در ماشین زیادی پیچیده شیوه فرگشت که توانایی نوین را ناشیانه با توانایی موجود 

، پیگیری کردند. گزینش طبیعی در جستجوی عالی بودن یا تندرستی کندیم نهیپوصله

موده و ن دمثلیتولنیست. افراد تنها باید آن اندازه زنده بمانند که  یپایانبیخوب 

نیازی به زنده ماندن افراد آن گونه  هاگونهو بقای  ماندن را برومند سازند. هانورسته

 هر چند با کم شدن نیروی زندگی هاانسانزمان درازی پس از زادآوری ندارد. ما 

رای بسیاری ب یهاسال، چون پیامد فرگشت انسانی در نوادگان که نیاز به میمانیم

 برای کمک به پرورش آنان، یابسندهبالیده شدن داشته و پدران و مادران بزرگ زمان 

 ، سپاسگزارم، فرگشت!امزندهو هنوز  . حاال که پدربزرگمکنندیمزندگی 

 که نویسندگان امریکن ساینتفیک در بدن انسان هایکاستبگذارید برخی از 

را بازگو نمایم.  است،کمابیش عالی  تشخیص داده و دور از هر گونه طراحی

                                                 
1. Argument from bad design 

2. Scientific American 

3. If Humans Were Built to Last 

4. S. Jay Olshansky, Bruce Carnes, and Robert N. Butler 
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و مایه آماده  دهندیمما پس از سن سی سالگی مواد معدنی را از دست  یهااستخوان

ل بسته ما به گونه کام یهادنده. قفسه شودیمشدن آن برای شکستن و پوکی استخوان 

. ندرویمما رو به تباهی  یهاچهیماه. سازدینمدرونی را ایمن  یهااندامنبوده و بیشتر 

. آورندیمرا به وجود  هارگ 1پای ما گشاد شده و پیچ خورده و واریس یهارگ

ما  یهاچشم. شبکیه شوندیمما در اثر نازک شدن بخش غضروفی، ساییده  یهامفصل

. پروستات مردان بزرگ شده، راه ادرار را کوچک کرده شودیم 2یختگیگس آماده از هم

 .آوردیمو بند 

باید  هخوب طراحی شدکه  یانسان ،انددادهنشان  بوتلر و اوشانسکی، کارنزسپس 

اید ب هاچشمداشته،  یتربزرگ یهاگوشباید خوب طراحی شده . انسان باشد چگونه

ست و به جلو خمیده، د یباالتنه، باشد با خمیدگیباید  شود، گردن یکشعصبدوباره 

و چربی،  هاچهیماه، هامفصلاضافی پیرامون  یهابالشتک، ترکوتاهپاهای و قدی 

و بسیاری چیزهای دیگر. ولی این  کلفت تر، یک مفصل وارونه زانو یامهرههای دیسک

 انسان با معیارهای امروزی چندان زیبا نخواهد بود. 

ار ک یهاگونهگوناگون بدن انسان و دیگر  یهابخشبا وجود کمبودهای خودش، 

حتا اگر این کار بخشی از نقشه اصلی نبوده باشد. هم چنان که  -جام داده خویش را ان

چشم به  دیگویم یاکنندهقانعبه طور  شناسزیست 3پیش از گفتگو شد، کننث میلر

ح به خوبی با فرگشت توضی دارانمهرهو سرشت عالی چشم  کندیمخوبی به ما خدمت 

 .شودیمداده 

 

                                                 
1. Varicose veins 

2. Detachment  

3. Kenneth Miller 
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 هیچ کجا چیزی پیدا نیست

بدون  را چرا شواهد فرگشت جهان»را  2نابینا سازساعتنام فرعی  1ریچارد داوکینز

 بلکه، شناسیزیست هاداده، نه تنها بهر حال( 17گذاشته است. )« طراحی نشان می دهد

 یهاپژوهشپس از این خواهیم دید، سراسر سرزمین  یهابخشکه در  گونههمان

ه : جهان هستی طراحی شده بکندیمهمانندی راهنمایی  گیرینتیجهدانشیک به سوی 

 .رسدینمنگر 

. رسدیمروی گستره زمین به یک صد میلیون بر زیستی  یهاگونهبرآورد شمار 

. انددهشزندگی کرده و منقرض روی زمین ده یا صدها برابر این تعداد روزی  ییهاگونه

به خروش را  3زیستمحیطهواداران که دانشمندان و  شرایط کنونی در نگر گرفتنبدون 

از  شمار بیشتری تخریب محیط از سوی انسان،به دلیل شاید  ندیگویمکه  وردهدرآ

ین گزینش طبیعی کور به بهتر با نگرش تواندیم آگاهیاین  منقرض بشوند، هاگونه

سیار ب یهاکوششکه در نتیجه  اندماندهباقی  هاگونهدرک شود. شمار بزرگی از  حالت

مشکل  وبرای یافتن یک راهکار برای دشواری  ،فرگشت و گستردهفراوان، تصادفی 

وفق نامچون هم بسیاری  یهاانقراضو  هاشکست؛ گرفته استزنده ماندن و بقا انجام 

 هاتیموفقو  هایروزیپبسیاری از ست. نیانتظار دور از راهکارها بودن سراسری برخی 

ته گذش باقیانقراض و ورافتادن احتمالی  هنوز در خطررا  هاگونهبوده،  یاهیحاش نیز

بزرگ چندین بار هم چون پیامدی از  یهاانقراضکه  میدانیماست. اکنون هم چنین 

 .، رخ داده استشناسیزمین رویدادهای، یا سنگشهاببالیای طبیعی، مانند برخورد 

ر یافت شود به طو تواندیمبرای نبود طراحی سودمند  یجای دیگری که شواهد

 درباره ینادرست پنداری. استزندگی  یهاشکلو  هاریختکوتاه، جانور خویی بیشتر 

شت فرگ. در واقع این خود را از دست دادایمان وی کشف فرگشت با که داروین هست 

 یبیعتطمحیط در سراسر زندگی از  یدقیق مشاهداتبلکه  نظری نبودههای یشیاندژرف

                                                 
1. Richard Dawkins 

2. The Blind Watchmaker 

3. Environmentalists  
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 1شناساهیگداروین به  5068می،  11کرد. در نتایجی رهنمود چنین وی را به بود که 

 و که دیگران آشکارا می بینند گونههمان»( نوشت: 5000)مرگ  2اسا گری ییکایآمر

م. ببین خوبیشواهد طراحی و ی توانم در پیرامون خویش نمکه آرزو دارم،  گونههمان

. نمی توانم خود را قانع کنم که یک خدای استدر جهان بدبختی فراوان  از نظر من

به  آفریده باشد تازنبور[ را گونه ای از ] 3اینکومنادیبا خواست خود  رحمانقادر و 

را ، یا گربه را هم چون خوراک به ]الرو[ خویش دهد 4بدن زنده یک کرم ابریشم عمد

 (18« )با موش بازی کند. پیش از خوردن بخواهدکه بیافریند 

جهان هستی که ما آن را بررسی می »، ند سال پیش داوکینز نوشتر همین چد

بنیاد،  زااست که ما باید انتظار داشته باشیم که انگار،  ویژگیکنیم به طور دقیق دارای 

هیچ طراحی، هیچ هدفی، هیچ بدی، هیچ خوبی، هیچ چیزی مگر بی تفاوت سنگدالنه 

 (15« )ندارد. در خود

که انگار هیچ الهی با هیچ  رسدیمزمین و زندگی تنها آن گونه به نگر هر آینه، 

 طرح و خواستی وجود ندارد.

 

 

 هاادداشتی

 Natural Theology or Evidences of the Existenceویلیام پلی، 

and Attributes of the Deity Collected from the Appearance 

of Nature (London: Halliwell, 1802) 

                                                 
1. Botanist  

2. Asa Gray 

3. Ichneumonidae     گونه ای زنبور با بال های نازک 

4. Caterpillars 
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 Before Darwin: Reconciling God and Natureکیث تامسون،  -1

(New Haven and London: Yale University Press, 2005)  برگ

18. 

 .6منبع پیشین برگ  -3

 (.5017لندن: جان مورای، )انواع با ابزار گزینش طبیعی  منشأچارلز داروین،  -1
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 3بخش 

 در جستجوی جهانی فراتر از ماده
 

 

 

 

 

 

و برای ایشان دیگر اجرت  دانندینمکه باید بمیرند، اما مردگان هیچ  دانندیمزانرو که زندگان 

. هم محبت و هم نفرت و حسد ایشان، حال نابود شودیمنیست چون که ذکر ایشان فراموش 

 ، نصیبی نخواهدشودیمب کرده برای ایشان از هر آن چه زیر آفتاشده است و دیگر تا به ابد 

 بود.

 1)نسخه شاه جمیز( 9:  5-6کتاب موعظه  -

 

 

 

 مغز و روح

پیش بر روی سکوی نمایش هزار سال  هادهش از همان دمی که انسان نوین در یکماب 

بدن  بیش از ایندارد که که چیزی  شتهدا یگنگ یاندیشهگویا  ،پدیدار گشتزمین 

سرانجام از نفس روزی  و شودیمزاییده، رشد کرده و پیر آن را که زنان است مادی 

 خاک یشدهخرد  یهااستخواناز  ایتودهو در آخر به  ایستادهکشیدن و حرکت باز 

ر هر د شیکماب پیشرفت خودشان، هاگاماز در برخی مردم . شودیمگرفته دگرگون 

                                                 
1. Ecclesiastes   (www.txt.ir) از کتاب مقدس فارس از ق،یعهد عت یاز کتاب ها  
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چون کارگزاری در رخ دادهای هم که  اندداشتهنادیدنی  یهاشبحفرهنگی تصورهایی از 

خودشان کنش بدن  مانند، مانند به حرکت در آوردن چیزهای زنده، هاآنپیرامون 

 د.دار

 د.خردمندانه بو بی کم و کاستاین گونه اندیشیدن در زمان نوباوگی انسان 

 خصهمان ش یدیگر روزو  رفتهیمبه این سو و آن سو و  گفتهیمسخن  یشخص روزی

رکت حبه را  چه این شخصآن . افتادیم یاگوشه جنبشبرای همیشه بی سخن و بی 

یک شخص مرده هنوز در  گویاافزون بر این،  شده بود. ناپدیدناگهان  آوردیمدر 

 زنده بود. -نمردهمانند یک شبح روحانی -اندیشه و رویای آنان 

کانون هستی و  1دل یا قلبکه  داشتند و اعتقادباور مردم باستان به گستردگی 

تا به امروز نگه داشته شده، چنان که گاهی  یااستعاره یگونهخرد است. این باور به 

یون روحان .مییگویمسخن « کار دلهکه » پیرامون کارییا « خوش قلب»درباره شخص 

، مغز را بیرون پس از مرگ برای زندگیهنگام که آماده ساختن مرده مصری 

ی، مانند نخستین فیلسوفان یونان .گذاشتندیم، ولی قلب را در بدن مرده باقی دهیکشیم

و  یپیش از میالد( احساسات و خردورزی را از ویژگی روح 094)مرگ  2امپدوکلس

 .ردکیمکه در نزدیکی قلب بود ولی بدن را پس از مرگ ترک  دانستمینامردنی 

 3ن، اگر چه الکمئورفتینممغز در روزگار باستان چون عضوی با ارزش به شمار 

با این حال،  .«استبسته به مغز واهمه ی حواس »پیش از میالد( گفت  044)نزدیک 

( 4پنوماتاح )برای شب ییهاکانالمانند دیگر یونانیان باستان، او به بدن چون دربرگیرنده 

 ساخته -یکی از چهار عنصر سازنده جهان، دربرگیرنده آتش، زمین و آب-که از هوا 

قلب ، «6روح گیاهی»یک شکم را با پیش از میالد(  703)نزدیک  5شده است. افالطون

د وی، شاگر نیتربلندآوازه .پر کردیک روح نامردنی سر را با و « روح حیات»یک را با 

                                                 
1. Heart  

2. Empedocles  از فیلسوفان پیش از سقراط یونان 

3. Alcmaeon        دوره فیثاغورسفیلسوف یونانی هم  

4. pneumata 

5. Plato 

6. Vegetative soul 
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پیش از میالد( روح نامردنی را به قلب بازگرداند. سوا از جایگاه  733ارسطو )مرگ 

 که به بدن نیروی زندگیبود  ییهاشبحآن، در دیدگاه همگان روح یک گذرگاه برای 

 (1. )دادیمو اندیشه 

« باد)» 2رواح 1: عبریشوددیده میپیوند شبح با هوا ی باستانی هازباندر برخی از 

 4نسایکیواژه یونانی  که هم چنین با تنفس پیوند خورده است؛ 3نفشو «( بازدم»یا 

 6انیمااست؛ و واژه التین « روح»به معنای  5سایکهکه وابسته به واژه  «(تنفس کردن)»

. که هم چنین به تنفس کردن اشاره دارد 7اسپریتوسو «( زندگی»یا « تنفس،« »هوا،)»

 .دشیم، دیده کندیمدر هنگامی که روح بدن را ترک  تنفسروح چون واپسین  (3)

به « 10هاه»تا نفس زندگی را با فریاد  دندیکوشیمبومی  9های، شمن8در هاوایی

-ها»نان پس به آ کنندینمبدن مرده بازگردانند! چون دیده بودند دکتران غربی چنین 

ر سفیدپوستان به طو ،امروزه با گوناگون مردم در هاوایی .گفتندیم -هابدون -« 11اول

 .شوندیمخوانده  12هالوه کلی

از سوی اهلل در بدن دمیده  و در کتاب عهد عتیق، روح خودش زندگی است

، یک دیآینممرگ پایان انسان به شمار  رایجدر دین یهود  کهیدرحالشده است. 

 هااهدگیداز  ایگستره توانمیو  شتنداهم اندیشه جزمی درباره زندگی پس از مرگ 

از سوی دیگر مسیحیت، جاودانی بودن  گوناگون را در میان پژوهشگران یهودی یافت.

 دلیل ترینبزرگخود ساخت، این آموزه شاید  ایریشهانسان را یکی از بنیادهای 

                                                 
1. Hebrew 

2. Ruah  

3. Nefesh  

4. Psychein  

5. Psyche  

6. Anima  

7. Spiritus 

8. Hawaii 

9. Shamans      به گستره ی از باورها گفته می شود که می کوشند با جهان ارواح ارتباط داشته

 باشند

10. Ha  

11. Ha-ole 

12. Haoles  
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این  به تعهد توانیمپایداری این دین در زمان طوالنی باشد. هم چنین نیروی اسالم را 

 یلذت جاودان یکنندهفراهم  گان سیاه چشمزیدوشبه زندگی پس از مرگ، با دین 

 برای مردان، به هر صورت( دانست.تنها )

پیش  341 درگذشته) 1پزشک یونانی جالینوس هایآموزهو  هاآموزشدر اثر 

و های خالی سر جستجان کلیسای روح نامردنی را در فضااز میالد(، نخستین کشیش

با فیلسوفان را خویش  پیوندمسیحیت  034پس از سقوط روم در ، بهر حال. کردندیم

یشتر از ، بباستانی در سده بیستم یهانوشتهدوباره  زمانی که تا هاز دست دادیونانی 

 (7) .بازیابی گردیدمنابع اسالمی 

م ، چون این تعالییونانی به خوبی کنار نیامدند 2اتم گرایان یهاآموزهمسیحیان با 

پیش  334)مرگ  3اپیکور. دیکشیمچالش سراسر به اندیشه روح نامردنی را  هاآموزهو 

 که روح، مانند هر چیز دیگری از ماده ساخته شده است. دادیماز میالد( آموزش 

 .بردندیمزندگی را با خود  رسیدن مرگروح در سینه فشرده شده و زمانی  یهااتم

 5لوکرتیوسشاعر و چامه سرای رومی (، چیزها طبیعت پیرامون) 4د ریوم نیچر کتاب در

، از مرگ هراسی نیست و از مردن نمی هراسم» پیش از میالد( نوشته،  00)مرگ 

د. زمانی که روح از بدن جدا مواد سازنده روح تباه می شو چون آن گونه که پیداست

د، روشن رس ست، به پایان میابودن ما  بنیادو  روح و جسممی شود، چیزی که یگانگی 

ما  حس هایو نخواهد توانست به ما رسیده  چیزیهیچ پس از آن  دیگر هرگز است

 (0.« )را آب ببردو آسمان جهان کند، حتا اگر و تحریک را بیدار 

و  بدن و روح، مادی« 6دوگانگی»بیشتر مردم عادی امروزه هوادار جدایی میان 

نجام ا و به طور کامل معنوی هستند. بهر حال این جدایی تا سده هفدهم میالدی سراسر

                                                 
1. Galen 

2. Atomists  

3. Epicurus 

4. De Rerum Natura 

5. Lucretius 

6. Duality  
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( راهی برای آشتی دادن اتم و میالدی 1404)مرگ  1که رنه دکارتتا زمانی  نگرفت

تری کاربرد عمومیدارای  2هادستگاهبود که  ایدورهدر  رخ داداین روح پیدا کرد. 

 4(، دو نسل پیش از ایزاک نیوتن1403)مرگ  3گالیلئو گالیله دوره. دکارت هم دندش

ریاضی مانند نمایش  یهاروش( بود. این اندیشمند فرانسوی بسیاری از 1333)مرگ 

ربرد که کارا به پیشرفت رساند مختصات دکارتی  دستگاهو  هاهمعادلبا  هایمنحن

 .دهدیمنیوتن شرح مفصلی از آن  داشته ودر دانش مکانیک نوین  ایگسترده

- ایپیچیدهمادی  یهانیماش، هاانسان هم چنینکه جانداران،  گفتیمدکارت 

(. بهر حال، او دیترسیم)او از تفتیش عقاید  خوبهستند،  -که خدا طراحی کرده

بنیادی ماده، ساخته  اجزایهستند که از جز بیشتر دارای یک  هاانسانکه  گفتیم

شاید توان انجام آن  هانیماشکه  کردمیکارهایی نشده است: یک روح نامردنی. روح 

و  زنیگمانهدکارت  (0و درک. ) را نداشتند: اندیشیدن، خودآگاهی، اراده، انتزاع، شک

 نشکبه که غده صنوبری مغز جایی است که شاید روح و مغز با یکدیگر  زد حدس

 .پردازدمیمتقابل 

با همانند  هماو  وبود  (1439)مرگ  5توماس هابز یدورهدکارت هم چنین هم 

بود ولی اندیشه یک روح غیر  رأیهم با دکارت ماشین بدن انسان با  طبیعتبودن 

هابز حتا فراتر رفته و پیشنهاد داد که  .دیدیممادی افزون شده را چون یک توهم 

 نیرتپرآوازهدر  وساعت دیده شده مانند  یدستگاههم چون  تواندیمنیز ه خودش عجام

چاپ شد، کوشید تا ساختار بهینه  1403که نخستین بار در  6کار خودش، لویاتان

یک  شاهاداره شده با را یک دیکتاتوری، این ساختار او  .به نمایش درآوردسیاسی را 

 (4. )دانستکسی دیگر 

                                                 
1. Rene Descartes      ( 1655-1560فیلسوف، ریاضی دان، نویسنده بزرگ فرانسوی)  

2. Machines  

3. Galileo Galilei         (1651-1511)فیزیک دان وریاضی دان و ستاره شناس ایتالیایی  

4. Isaac Newton          ( 1511-1111فیلسوف، ریاضی دان، فیزیک دان انگلیسی)  

5. Thomas Hobbes      (  1611-1515فیلسوف انگلیسی)  

6. Leviathan                   شده هبرد نام عهد عتیق در كتاب كه دریائي جانور بزرگ  
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 کردن دربارهشک آغاز به تجربی در اروپا دانش تاریخ،  در این نقطه عطف

سد راه  هاسدهبرای که  یاکورکورانهپیروی  ،نمود از روحانیتپیروی کورکورانه 

وین خود را ن یشناسهانیککوپرنیک و گالیله در همین زمان  بود. دانش شدهپیشرفت 

-ارسطو را به چالش کشیدند یهاآموزهتجربی،  یهادادهبر پایه  ونموده  گذاریپایه

 یش ازولی حتا پ .ندبرای انقالب نیوتنی آماده ساخترا سکوی نمایش ها با این کار آن

ق ، بررسی دقیانیگراتجربهفرزند دالور و پیشرو از میان ، یک این رویدادهادادن  رخ

 انجام داد.تری از بدن انسان و جانوران 

 

 مغز ارزشمند شدن

 ران اهجن یافته ایگونهمغز و چ کشف: سازدیموشت گروح ،  یرایو گ در کتاب دل انگیز

را بازگو با ارزش از مردان سده هفدهم ، داستان گروهی 2، کارل زیمر1ساخت دگرگون

پژوهش به و پس از آن در آکسفورد  3که در زمان جنگ داخلی انگلستان کندمی

 یهاتیواقعو جانوران، همراه با شمار بسیاری از  هاانسان شکافتن کالبدبا  پرداخته و

( این 3. )باشدیماندیشیدن برای کردن که مغز، اندام بنیادی اثبات دیگر کالبدشناسی 

 بزرگی بوده ودستاوردهای شخصی دارای  کیهر که  افرادی بوددربرگیرنده گروه 

هنگامی که ( 1337)مرگ  4بودند: کریستوفر رنشده شهور مو بلندآوازه برای آن 

در  5شلدونیباشکوه  یتماشاخانهی انسانی هااندامپر جزییات از  یهانگارهکشیدن 

صدها تجربه در  کهدرحالی(، 1491)مرگ  6روبرت بویل .را طراحی کرد آکسفورد

داشت، کیمیاگری را به شیمی نوین دگرگون ساخته و فشار هوا را و تشریح آناتومی 

                                                 
1. Soul Made Flesh: The Discovery of the Brain—and How It Changed the 

World 

2. Carl Zimmer      (1555نویسنده امریکایی )زاده  

3. English Civil War     1561تا  1511دسته ای از درگیری های سیاسی و نظامی از  

4. Christopher Wren    ( 1511-1111دانشمند و معمار انگلیسی)  

5. Sheldonian Theater 

6. Robert Boyle    ( 1511-1551فیلسوق، شیمی دان، فیزیک دان انگلیسی)  
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یافت را  2فنرهاقانون در حالی ( 1347)مرگ  1نمایش داد. دستیار بویل، روبرت هوک

 رایبکه پژوهش گران را ، ابزارهایی کردمیطراحی  کروسکپیمکه ابزارهایی مانند 

 .دادمییاری زنده  یهااندام دروندیدن ساختارهای پیچیده 

 1430 درگذشته به سال) 4توماس ویلیزی به نام پزشک« 3جرگه آکسفورد»رهبر 

که نخستین آناتومی پر جزییات از مغز و سامانه عصبی در سراسر بدن بود ( میالدی

یده رس ییهاتکانهزیر مهار که دانست تلمبه خون یک وی قلب را چون  را فراهم آورد.

اشاره  «شبح»چون  هاتکانهبه این  خودشعصران  دیگر هممانند ویلیز نیز  .استاز مغز 

تریکی الک هاعصبحمل شده با  هاتکانهاین روشن نشده بود که  هجدهمتا سده  .کردیم

 است.

ان در میجرگه آکسفورد خبر وجود ، شاهی تختپس از بازگشت چارلز دوم به 

به انجمن پادشاهی برای رواج نام آن و  کوچ کردهبه لندن این گروه   و مردم پیچید

 شد.بعدی  انقالب دانش  دهندهشتابدانش طبیعی دگرگون گشت و 

ی سرانجام بسیاری از اندیشه و و نمود گذاریبنیانرا  شناسیعصبویلیز دانش 

« روح»مان هی الکتریکی اهکه تکانه میدانیمکنون اد. ش تأییددست کم به طور کلی 

وناگون گ یهابخش. کندمیجابجا عصبی سیستم با را از مغز  هاسیگنالکه  سازدیمرا 

یگر دمغز انسان با مغز جانوران به طور بنیادی . دهدیمگوناگونی انجام  یهاکنشمغز 

و  ترشناختی واال یهاییتواناکه به ما تفاوت دارد  یبخشدر و همانند بوده تنها همسان 

امروزه با مواد شیمیایی با روانی از مغز برخاسته و  یهااختالل. دهدیمهوشمندانه 

که به خوبی آگاه هستیم مواد  گونههمان. هم چنین، شودیمعادی درمان  یهاوهیش

مغزی یا دگرگونی حالت مغزی شده و حتا سبب  یهااختاللمایه  توانندیمشیمیایی 

بر رفتار  ، مانند آلزایمریمغز یهایماریب. شوند( 5LSD)مانند  « تجربه های معنوی»

با استواری به این چم و  هانیا یهمه. گذاردمیاثر  هاآنشده و بر و حافظه کارگر 
                                                 
1. Robert Hooke       ( 1516-1101فیلسوف و معمار انگلیسی)  

2. Law of springs 

3. Oxford Circle 

4. Thomas Willis 

5. LSD    نوعی ماده مخدر که توهم زا بوده و آلبرت هافمن آن را یافته است 
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ای بر پایه فرآینده یکسره تواندیمما ذهنی  یهاتجربهو  ، یادهاهاشهیاندمعناست که 

 شد.ابمغز در فیزیکی 

 مغزامروزی دانش 

از بدن مرده ندارند.  بیرون آوردن مغز دیگر نیازی بهبرای بررسی مغز دانشمندان 

م جزییات آزمایش کنی درتا نه تنها مغز را  سازدمیو ممکن فناوری تصویری شدنی 

د چندر همین  .دهدیمبررسی آن را  توانبه ما بودن زنده و کنش گر  بلکه در زمان

تا جایگاه داوری بینشی و الگوهای مغز موجود زنده اجازه داده  بررسیسال گذشته، 

خص که از ش به این شیوه بود هاآزمایشاین گوناگون اندیشه در مغز شناسایی شود. 

وشی اخالقی، ه یهانشیگز شوندهآزمایشفرد تا  شدمیپرسیده  هاییپرسشآزمودنی 

عملیات الزم را زیر در حال مغز  ،پژوهش گران لحاهمان در  داده وو مکانیکی انجام 

 نگر داشتند.

د. ش تصویربرداری ننوفشماری از ی نوین باعث گسترش پیدا کردن هایفناور

. باشدیم( MRI) 1مغناطیسی تشدید تصویرسازی هاآن و نیرومندترین ترینمهمشاید 

که برای نترساندن  است (NMR) 2یاهسته مغناطیسی تشدید پایهبر این فناوری 

 یسیغناطم تصویرسازی تشدید آن برداشته شده است.کنار از « هسته ای»واژه بیماران 

(MRI)  این انرژی در سازدیمتصویری  3هااتم یهستهاسپین از  آزادشدهبا انرژی .

 آورانیزاز طیف الکترومغناطیس است که به هیچ رو  یاهیناحواقع بسیار کم توان از 

کستن ش برایبسنده و کافی که انرژی  به ویژه در سنجش با پرتوی ایکس - نبوده

مغناطیسی خون برای  یهایژگیو( fMRI) کارکردیآی آرما درپیوندهای اتمی دارد. 

 یمغز fMRI آیآرما اف . یک پویششودیمدیدن الگوهای جریان خون به کار گرفته 

ک میلی با کمتر از یمنفردی  یسازد که ساختارهاو تصاویر ب هانگارهبه تندی  تواندیم

 ند.شناسایی کرا  شوندیمدر مغز که کنش گر  یمتر را تشخیص داده و نواحی کوچک

                                                 
1. Magnetic resonance imaging 

2. Nuclear magnetic resonance 

3. spinning nuclei of atoms 
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( PET) 1با نشر پوزیترون ینگارمقطعشامل تصویرنگاری مغز،  یهایفناوردیگر 

 (8. )است( EEG) 3یالکتروانسفالوگراف( و SPECT) 2یفوتون تک یاانهیرا ینگارمقطع

یزیکی ف یهاکنشکه فرآیند اندیشیدن، با  کنندیم تأیید هایفناوراین  یهمه

 که گفتگو ما را روشناندک نمونه  چنداست. بگذارید تا تنها به همراه محلی در مغز 

 توانیماین رشته بسیار بیشتری در ادبیات  یهانمونهنگاهی داشته باشیم.  سازدمی

 یافت.

دریافتند که نواحی ، fMRI کارگیریبهبا و برزیل  متحدهایاالتدانشمندان در 

مغز در زمان کنش گر با نواحی قضاوت اخالقی داوری مغز در زمان فعال و کنش گر 

بار ، هر چند قضاوت اخالقی و قضاوت اجتماعی متفاوت است تماعیجا یهایداور

را بررسی کردند  کسانیکنش مغزی  4گران پریستونپژوهش (9. )عاطفی  یکسانی دارد

 درباره تنگناهای دشوار اخالقی بگیرند. این ییهامیتصمتا  شده بودخواسته  هاآنکه از 

 یهاشکنشخص را ناچار به انجام یکی  - گرفتندیمناهای دشوار در دو دسته جا گتن

خصی ش یهاکنششخص را ناچار به انجام دیگر یک راست دسته و  کرده یرشخصیغ

ت فعالیی پیوسته مغز یهااسکنو  شیپوشخصی بود  هاکنشزمانی که . کردمی

در این ( 14پیوند داشت. ) اتاحساسکه به  دادمینشان را در نواحی از مغز بیشتری 

خالت دفرآیندهای فیزیکی مغز در اندیشیدن که این نیست توجه تنها  جالبنکته جا 

دست  هاشهیاند نیترژرفدر فیزیکی  فرآیندهایآن گونه که پیداست بلکه  دارند،

 .هستند تا مادهمعنویت  قلمروبیشتر  شدیمگمان تا که دارند 

 یهاتکانهبا  ایناحیهپژوهش مغز زندگان همانندسازی در  دیگر یپهنه

ادعا کرده که  6مایکل پرسینگر 5شناسعصب دانشمند .باشدیمالکتریکی یا مغناطیسی 

ر تفسی« معنوی»یا « دینی» یهاتجربهکه مردم آن را چون  ییهاتجربهبسیاری از 

                                                 
1. Positronn emission tomography 

2. Single photon emission computed tomography 

3. Electroencephalography  

4. Princeton 

5. Neuroscientist 

6. Michael Persinger 
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دودلی و ( بهر حال 11. )نمایدالقا  توانسته مغناطیسی یهمانندساز، با کنندیم

 (13) وجود دارد.پرسینگر  یهاافتهیتردیدهایی درباره 

ند با توانمی هاآنکه  انددادهو همکاران او گزارش  1از سوی دیگر، االف بالنک

 خروجتجربه الح به اصط در مغز، سبب حالتی شوند که یاژهیوبرانگیختن الکتریکی ناحیه 

 .است و خودآگاه شخص گویا از بدن خویش جدا شده شودیم( نامیده OBE) 2از بدن

 امدادهنشان کتاب گفتگو کرده و این در ( OBE)  تجربه خروج از بدنمن درباره  (17)

هیچ گونه مدرکی برای هیچ رخ دادی بیرون از فرآیندهای  نیز ییهاتجربهچنین که 

 (10. )اندندادهارائه فیزیکی مغز 

ز ا خودآگاه یهاشهیاندکه  کندمیرا رد ناحتمال این این نتایج به طور کامل 

بی عص یسامانهدر میان مغز و  یاوهیشسپس به  و شدهمیتنظ روحانیسوی یک روح 

کی از دیگر، ی یهاشکلو این جستار به این ریخت یا به ریخت  .شده باشد یسازادهیپ

پاپ پیوس سخنان بر  3پاپ جان پل دوم 1984ست. در ا هانید اکثر یهاآموزه

 سیشنازیستکه کلیسا پژوهش و آموزش دوباره داشت  یدیتأک 1904در  4دوازدهم

( بهر حال، پاپ به خوبی روشن ساخت که فرگشت 10. )کندینمفرگشتی را غدغن 

ت های فرگشو تئوری انگاره » :اندیشهپیرامون نه  -داندیمدرست تنها در باره بدن 

اده روح را نیروی مخاستگاه  است،که الهام بخش آن فلسفی که بر پایه  نگرش های 

حقایق  بانه تنها که  می گیردماده در نگر  همین از فرعیزنده، یا چون تنها یک پدیده 

فرد ک یشایستگی برای نیست. بلکه ناتوان از ساختن شالوده سازگار درباره انسان 

 (14) «هست.

فراوان تجربی که اکنون با  یهادادهپدر آسمانی،  پند و اندرزبا وجود این 

 تنها یک پدیده فرعی از»که اندیشه در واقع  دکنیماثبات  فراوانو قوت نیرومندی 

که به طور را دارد  ییهاکنشتوان انجام همه  ییماده به تنهاگویا  .است« مادههمین 

                                                 
1. Olaf Blanke 

2. Out-of-body experiences 

3. Pope John Paul II 

4. Pope Pius XII 
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ه نیازی ب دهدیمکه شواهد نشان  گونههمان. ه استشدمیسنتی به روح پیوند داده 

تیم اندیشه هسجسم و از « هاانسانما »که گزاره این  پیامدنیست. « معنوی»هیچ عنصر 

ت ، شاید بسیار نو، بسیار پریشان کننده، به شدشدهو نه چیز دیگری ساخته  هااتمکه از 

هر بتا به تندی در میان دانش همگانی پذیرفته شود. باشد  هاانگارهناسازگار با پیش 

ه کهستیم خاص  یهایژگیوبا  روحی غیرمادی، یا یک مادهدارای ، اگر ما در واقع حال

یافتن و منتظر  راهبهچشمیافت، پس باید  جانیبمادی آن را در جهان  توانینم

 برای آن باشیم. یشواهد

 پیراموندانشیک  مشاهداتو پنجاه سال گذشته، صدها گزارش از  صدکیدر 

 .انجام شده است« شرایط کنترل شده» شدهکه ادعا داده شده نیروهای ویژه مغز انسان 

عارف متنادعا اگرفتن برای جدی پنج شرطی که  یهمه مشاهداتاین حتا یکی از ولی 

آیا  ت.اسدر بخش یک آورده شده را نداشته و از سوی دانش نیاز بوده  زیانگشگفتو 

گران درخواست گزافی دارم؟ آیا من از پژوهشمنطقی نیست؟ گفته شده شرایط 

م را بازگو کننامتعارف دانش در همان دوره  یهاافتهیاز یک دوجین  یااههیس توانمیم

تیسم دگما یهاشیگراآن را از ویژگی برخی  شودینم، پس اندداشتهکه این شرایط را 

 دانست.« اندیشه های نو»در دانش بر ضد 

 1994در کتاب چاپ  ولیبررسی کنم، هر ادعایی را  توانمینمآشکار است که 

 را برای واکاوی و تحلیل انتقادی برگزیدم هاگزارش، شماری از 1نفیزیک و رواخودم، 

باز هم این  (13. )دانستندیماطمینان  نیترشیبدارای  هاآنکه هواداران خودشان 

. گردید یروزرسانبه 3447به تاریخ  2آیا دانش خدا را یافته است؟در کتاب من،  هالیتحل

ار آشک برای را بازبینی خواهم نمود که باید  یانمونه، من برخی ادعاهای زیر( در 18)

 یروپیرامون ن یاحوزهنیازی نیست تا که چرا مورد بسنده و کافی باشد ساختن این 

 .ویژه مغز باز شود

 

                                                 
1. Physics and Psychics 

2. Has Science Found God? 
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 نیروی زندگی یا حیات

هم چون  آغاز کنیم که بررسی پیوند باستانی روح با خود حیات یا زندگی بگذارید با

زنده  ارگانیسمو ثروت که دارایی  یک آمیخته ویژه، یک خیزش حیات یا نیروی حیات

یسم مانند سنگ و ارگان جانیبآن از چیزهای  بازشناسی پیرامون ماندگار منطقیو است 

و حتا امروزه اصطالحی مانند  بوده یباورهایدارای چنین بسیاری  یهافرهنگ مرده بود.

در  شودیمگمان  که میشنویمانرژی ویژه از  یاگونه( که برای نمایش 2)چی 1کی

غربی این نیروی زندگی یا حیات به نام روح  یهانیددر  سراسر بدن جریان دارد.

آن  ساییشناوجود داشته باشد، ما باید توان . اگر چنین نیروی زندگی شودیمشناخته 

 را داشته باشیم.

پزشکی امروزی و پزشکی جایگزین )یعنی،  یهادرماناگر چه بسیاری از 

که ت اس یک نیروی زندگیاز  پیش پنداریراهکارهای درمانی غیردانشیک( بر پایه 

و وجود بودن  شناسیزیستلی دانش و، شودیمنامیده « 3میدان زیست انرژی»گاهی 

برای روشن ساختن  (19جانوران، یا گیاهان آشکار نکرده است. )آن را در انسان، 

فرآیندهای ، دهدیمی زنده رخ هاارگانیسمگوناگون  یهابخشکه میان  ییهاواکنش

ی مواد همهفیزیکی یا شیمیایی به خوبی شناخته شده، همانند فرآیندهای رخ داده در 

 یاگونهزنده به  یهاسلولشیمی  وفیزیک  .و کافی استبسنده خواه زنده یا مرده 

 است. تردهیچیپ، تنها یک کم بوده هاسنگهمانند فیزیک و شیمی  یاشهیر

کار فیزیک، توان آش یهاشگاهیآزمابه کار گرفته شده در  اسهای حسسازآشکار

به جز برخی از پرتوهای  با شدت بسیار کم دارند.را گوناگونی ساختن پرتوهای 

 شودیمکه از سوی منابع نوسان کننده در قلب و مغز گسیل ضعیف الکترومغناطیسی 

 فروسرخوی پرتو  دریافت شودپوست بر مستقیم و باید با برخی از حسگرهای با تماس 

مانند  داننبوده)یا چیزهایی که هرگز زنده  یامردهچیز زنده یا  رهاز  شدهدهیتابگرمایی 

                                                 
1. Qi  

2. Chi  

3. Bioenergetics field 
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آن  تواننکه ندارد ی زنده هیچ گونه پرتوی بی همتایی هاارگانیسمسنگ( آشکار شود، 

 کنونی آشکار نساخت.با بهترین ابزارهای دانشیک را 

 ریغ« حیات انرژی»ابزارها در برابر به سادگی بگوید که  تواندیمبله، البته کسی 

از  پیوندی کنندیمان میدان زیست انرژی ادعا هواداربیشتر هستند، اگر چه  حساس

مهمی در چیز اگر  (34. )شوندیمامواج الکترومغناطیسی هست که به سادگی آشکار 

ز ابرای نمونه، یک گونه  باشد. یریگاندازهاست، باید برخی از اثرات آن، قابل  میان

میدان »در این روش درمانگر و  شدهنامیده  1تراپیک تاچ پسند کهمردم یدرمانیانرژ

و ی همگاناز کاربرد یک دهه کمابیش . پس از کندیم« تنظیم»یک بیمار را « انرژی

یوه شاین  یشواهدی کارآمدو انتظاری از  داشتچشمباید منطقی است که آن، عمومی 

نیاد و ب از بیخکه یافت  توانمین نیز موردحتا یک . هر آینه، درمان را داشته باشیم

نبوده و آزمایش درست دانشیک  ریپذآزمونهیچ یک و برای همین  نبودهداستان 

 از آزمایش سربلند بیرون لیمایش گشته وزآ درمانیانرژیدر واقع، . انجام نشده است

 (31. )نیامده است

 

?2QI = MC2 

 کهنیروی حیات  کردیمکه ادعا  یاشدهچاپمن گزارش  نه چندان دور یاگذشتهدر 

qi در یک آزمایش دانشیک در چین اثبات شده است را بررسی کردم.  شودیم دهینام

خودم را در چندین دانشگاه در چین در طی یک دیدار در آوریل و تحلیل من واکاوی 

 دادم. ارائه به عنوان یک گروه از نمایندگان دانشیک 3440

بهداشت همگانی از سوی « سخنرانی»چندین در  1983گزارش این آزمایش در 

 دانشگاهیارائه شده و در یک مجله  4در پکن 3انی انیزو درمان گر دکتر  iqمرشد 

                                                 
1. Therapeutic touch   گونه ای از انرژی درمانی که دست درمانگر روی بدن بیمار حرکت

 می کند

فرمول کنایه آمیز است چون همانند فرمول برابری انرژی و ماده انیشتین می باشداین  .2  

3. Dr. Xin Yan 

4. Beijing 
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ه در ک مثبت باالتر از سطح زمینه یهاتکانهادعا شده بود که  چاپ شده بود. ییکایآمر

بسیار  هاتکانههم سطح زمینه و هم هستند.  qiگزارش استاندارد پرتونگار آمده، پرتو 

 رمیگینمرا در نگر  هاآن دیگری نیز گزارش شده بود که من یهادهیپدباال بودند. 

 نداشت. بارهنیدرا یابسندهچون نوشتار اطالعات 

رار از تک (شکستکامیابی )یا گونه  هیچچاپ نشد و به  3443تا سال  انه یمقال

ایج با نت ارزیابی. نشده بود یااشارهچاپ مقاله و تجربه اصلی میان  یهاسالدر تجربه 

. افزون بر این، هیچ گونه دامنه خطایی فرض نشده که  بوددشوار  ارائه شده یهاداده

مجالت  دانشیک و علمی معتبرترین  درچاپ مقاله موردی کافی و بسنده برای عدم 

 است.

 ییهاهجینتبتوانیم تا  بودبا این حال، اطالعات در یک مورد از آزمایش بسنده 

نوندگان به شدر طول یک سخنرانی یازده ساعته )!(  انی دکتربگیریم. در این آزمایش، 

( از آن گونه که بیشتر در TLDs) 1گرماتابشی یهاپرتوسنج .بود« تابانده qiپرتوهای »

ده در تابش تابیده ش گیریاندازهبرای  شودیمبه کار گرفته  یاهسته یهاشگاهیآزما

تر از به طور چشمگیری باال پرتوهامیزان سراسر تاالر سخنرانی کار گذاشته شده بود. 

ت که داللت بر این داشبود  شدهگزارش نیز گوناگونی  یهاجهتاز بوده و سطح زمینه 

دارای  هاشیآزمافرضی تمرکز نداشته است. اگر چه برخی دیگر از  qiکه پرتوی 

حضور نداشته هیچ گونه سنجشی با شرایط در آن جا  qiمرشد  چونکنترل بودند، 

 از این تجربه ویژه انجام نگرفته بود.یکسانی 

 هایپرتوسنجگونه  گزارش شده از دو میزان پرتوهای، من 1.7در تصویر 

چون تابعی از دوری از جایگاه سخنرانی در نمودار نشان هم  ( راTLDs) 2گرماتابشی

گونه  کهدرحالیکه به پرتوهای گاما حساس است  LiF(Mg,Ti)]7[3یک گونه  ام.داده

 که به نوترون گرمایی و هم چنین به پرتو گاما حساس است. LiF(Mg, Ti)]6[4 دیگر

                                                 
1. Thermoluminescence dosimeters 

2. Thermoluminescence dosimeters 

 پرتوسنج کلسیوم فلورید  .3

 پرتوسنج لیتیم فلورید .4
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 رفتم.میانگین گ هقابل مقایسه بودپرتوها من از دو سو تاالر سخنرانی، جایی که شدت 

( mR) 1شده پخش شده با واحد میلی رنگتون گیریاندازهنمودار نشان داد که پرتوی 

 پرتوی گاما، یک میلی رنگتون کمابیش برای در یازده ساعت آزمایش باال رفته است.

ر چشمگیپرتوگیری  گیریاندازه، واحدی که برای است (mrem)2رم  برابر با یک میلی

که وده بشدتی  یدهندهمایش اگر اعداد دقیق باشد، ن .رودیمبیولوژیکی بکار  و مهم

سته نتوامی و دیرسیم، به پنج هزار میلی رم هکردمیپیدا اگر یک سال آزمایش ادامه 

 وده است.ب مالحظهیعنی، شدت پرتوی ثبت شده قابل  .فراتر و باالتر از دوز سالم برود

 گیریازهاندبه کار گرفته شده در این آزمایش برای  یهاپرتوسنجافزون بر این، 

طراحی شده ، 3میلی رنگتون-ده ، با کمابیش محدودیت تشخیصدرازمدتانباشتی 

، نخورده شدیمکوتاه مدتی که در این جا ارائه  یهاسنجشبه ویژه بدرد  هاآن .است

شدت پرتوهای موجود به آسانی در دسترس  گیریاندازهبرای  یو ابزارهای دقیق تر

مین هکه گفته شده، هیچ تخمین یا خطایی در مقاله داده نشده بود )که  گونههمانبود. 

را ( mR)خطای ده میلی رگتون  یهاستون بسنده است(. اگرآن مقاله برای رد کردن 

 داده بگذاریم، نتایج چندان چشمگیر نخواهد بود.نقاط روی در 

 

                                                 
1. Milliroentgens نجش پرتویک هزارم رنگتون واحد س               

2. Millirem  

3. Ten-mR 
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 هادادهو دیگران. نقاط چهارگوش  انی انیزنتایج آزمایش  -1-7 نگاره

گرد ( است. نقاط γ-raysو پرتوهای گاما ) هاروننوتحساس به  هایپرتوسنج

 گیریاندازه هر برایرا پیوسته شدت مورد انتظار . منحنی استپرتوهای گاما 

 .ماندمیپیوسته انرژی شکل هر گونه  از تابشنشان می دهد اگر 

 

ستی راز شنوندگان در باره اثرات سودمند تند یشماریب یهاگزارش گاننویسند

نوشتار  هیچ اطالعاتی پیرامون این ادعا در هر چند، بودندآورده این روش درمانی 

غیر از تابش مستقیم به تومورها جایی دیگری به پیامدهای بهداشتی  بود. نیامده

یار بعید بس» کهد اشاره نشده و نویسندگان اعتراف کرده بودنپرتوهای گاما و نوترون 

تولید شده بدست دکتر یان دربرگیرنده پرتوهای واقعی نوترون و  qiاست که میدان 

( گویا توضیحی TLDsنج های گرماتابشی )گاما بوده باشد. بلکه خوانش های پرتو س

 qi( و میدان TLDsپدیدار شناسی از اندرکنش های میان پرتو سنج های گرماتابشی )

هیچ  ،دیده پیشنهاد ندادهپمدل تئوریک برای این  گونهچیه هاآن« دکتر یان بوده است.
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بر  qiپرتوهای  چگونه ممکن استکه موضوع نداده  گمانه و حدسی نیز پیرامون این

 .ها کارگر بشوداز سنجنده یاگونه

که  مینیبیم 1-7، ما در نگاره میزان پرتوهابدون وابستگی به اهمیت سطح 

 پرتوهای نوترون به» کهدرحالیهر آینه با دوری افزایش یافته، « پرتو گاما» یهاداده

. منحنی هموار رسم شده در دهدینمدوری نشان  بامهمی  تأثیر گونهچیه« گاما اضافه

با مربع دوری که نیاز پایستگی انرژی است، افتی )نادیده( دارد )مقیاس همان نمودار، 

 دلخواه(.

دهم پاسخ م توانمی« چه چیزی است؟ویژگی انرژی »، بپرسیداگر از من 

 چندانیدر فیزیک کاربرد هم ، کمیت رفتیماز میان رژی ان. اگر 1انرژی یستگیپا

د، که در شرایطی که باید باش کندیم گیریاندازهزمانی که کسی کمیتی را . نداشت

ی که آن چه بررس باشدچون مدرک خوبی برای این  توانیمپایستگی ندارد، آن گاه 

. در واقع رسدینم( مانند انرژی به نگر Qi)نیروی حیات از انرژی نیست.  ایگونهشده، 

 چیزی نبوده است. انگار

 

 (ESPفراحسی ) یهاافتیدرحس ششم یا 

یک توانایی ویژه مغز که به گستردگی واقعی در نگر گرفته شده )به ویژه در 

ند با روشی توانمیحالت مغزها این که در است  (ESP)2 حس ششمتخیلی(  یهاداستان

جنبش یگری توانایی د دانش کنونی نیست، با یک دیگر ارتباط داشته باشند. فراترکه 

که در آن اندیشه توان جابجایی چیزها یا در  ، یا اندیشه فرا ماده است(PK) 3فراروانی

را  -و آینده  گذشته، اکنون-مادی  یهادهیپددیگری توان کارگر شدن بر  یهاصورت

از جنبش فراروانی را برای جابجا شدن در  ایگونهاگر روحی روحانی بتواند  دارد.

                                                 
1. Conserved  

2. Extrasensory perception 

3. Psychokinesis  
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خوبی توان جابجا شدن در بیرون از مغز را مغز به کار بگیرد، پس باید به  یهامولکول

 نیز داشته باشد.

ی هاآزمایشباشد، آن گاه باید به آسانی در وجود داشته  ییهادهیپدین اگر چن

میانه سده  یهاسالدانشیک، کنترل شده، قابل تشخیص باشند. برای همین، دانشمندان 

ش مغزی را سنج یهادهیپدنامتعارف  هاتیواقعتا به طور دانشیک  انددهیکوشنوزدهم 

 2وکزر، ویلیام ک1یکل فارادیفیزیکدان برجسته ما یرندهیبرگاین دانشمندان در  نمایند.

، هیچ مدرکی نیافت، روزگارآن  4گراتجربه ترینبزرگفارادی،  است. 3و اولیور لوج

 5وحینیروی ر راو آن  اندافتهیکروکز و لوج خویش را قانع ساخته که چیزی  کهدرحالی

 نامیدند.

 هانآبسنده کنترل نکرده تا  یاندازهی خویش را به هاآزمایشبهر حال، کروکز 

کسانی که کار کردند روحی « واسطه های» بابیشتر  هاآن (37. )را متقاعد سازد

شیادان  و بازانشعبدهکه از سوی داشتند  یگوناگون یهاتوهمکارآزمودگی بسیاری در 

 .گسترش داده شده بود هاسدهدر طول  یاحرفه

د افرا، با اجازه دادن به و روح رواننخستین و دیگر پژوهشگران  جلو ،کروکز

 .اندادهد، یک خطای بنیادی انجام هاآنآزمایش  یهاپروتکلمورد بررسی برای کنترل 

که  7خرد همگانی 6یشناسروشدر که  مینیبیمرا ما این خطای اساسی نیز حتا امروزه 

 تایشسبسیار ی هاآزمایشنمونه، بنگرید به برای  .شودیمی روانی انجام هاآزمایشدر 

انجام گرفته  (،PEAR) 8شده که در آزمایشگاه مهندسی پژوهشی نامتعارف پریستون

، انددهیندبه طور ویژه کسانی که آموزش تردستی را  نیز ماننددانشمندان ( 30) است.

                                                 
1. Michael Faraday    ( 1151-1151دانشمند انگلیسی)  

2. William Crookes      ( 1111-1515فیزیک دان و شیمی دان انگلیسی)  

3. Oliver Lodge              (1161-1510و فیزیک دان انگلیسی )نویسنده  

4. Experimentalist  

5. psychic force  

6. Methodology  

7. Commonsense  

8. Princeton Engineering Anomalies Research Laboratory  

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

AVAYEBUF.wordpress.com ***       مجله اینترنتی آوای بوف     
 

https://avayebuf.wordpress.com


 

 

 ی ورشکستهانگارهخدا:     

 

111 

به شنیدن  هانآشاید هم حتا کمتر، چون -ندارند  هایتردستتوانایی بیشتری برای یافتن 

، اندودهباثبات شده که کروکز و لوج کمی زودباور  .اندنگرفتهاز جهان هستی خو دروغ 

 (30شخصی که در زندگی آنان رخ داده است. ) باراندوهشاید برای رویدادهای 

نیاز به کنترل  3، جوزف بانکز راین2دانشگاه دوک 1شناسگیاه 1974در دهه 

س یا حفراحسی  یهاافتیدرراین اصطالح  شد. ی روانی را خواستارهاآزمایشبهتر در 

یروی نو وجود بودن برای  ی( را ساخته و کوشش راستینی برای یافتن گواهESP)ششم 

که نتوانستند در برابر نگاه راین شماری از ادعا مطرح کرد به کار گرفت.  یروان

 یهامجلهاز درخواست فراوان ایستادگی کنند و پس از رد دانش موشکافانه نقاد 

با  یمنتقدانتوانست  و همجله خودش را به راه انداخت وی، و معتبر با آبرودانشیک 

با وجود شکست وی برای قانع ساختن جریان اصلی  برگزیند.سرسختی کمتری 

نمود  ذاریگبنیانرا واقعیت نیروی روانی، راین یک رشته پژوهشی پیرامون دانشمندان 

ان باید شناسروانحتا فرا (34. )شودیمشناخته  4یشناسروانفراکه امروزه به نام 

 .کنندیممرزهای دانش متعارف کنش درون  دربپذیرند که 

معنای دقیق دانش  ی دربارهسراسرو توافق  دلیکه گفتم، هیچ هم  گونههمان

انش ی دشناسروانپس من بر این نکته پافشاری نخواهم کرد که آیا فرا وجود ندارد

وانی فرار یهاافتیدرکه  دهندیمادامه ان، به این ادعا که شناسروانفرا است یا نیست.

(ESP در )روند  هاگزارشبرخی از این  .است ی کنترل شده، دیده شدههاآزمایش

باورمندان راستین از همان بیشتر نیز ولی داوران همتا را پشت سر گذارده داوری 

جله ممانند  ییهامجله، کنندیمبازنگری  یاژهیو یهامجلهرا برای  هانوشتههستند که 

 . سردبیران ایندارد راین که معیارهای ناهمسانی را با جریان اصلی مجالت دانشیک

. دانگشودهاندیشه نو  بر رویبزرگ تری را « دروازه ی» هاآنکه  کنندیمادعا  هامجله

که در  qi، همانند آزمایش انجام شدهکه بد ی هاآزمایشاین خوب است، ولی چاپ 

                                                 
1. Botanist  

2. Duke University  

3. Joseph Banks Rhine   ( 1156-1510گیاه شناس وروان شناس امریکایی)  

4. Parapsychology  

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

AVAYEBUF.wordpress.com ***       مجله اینترنتی آوای بوف     
 

https://avayebuf.wordpress.com


 

 

 
                                                 

 در جستجوی جهانی فراتر از ماده

 

 

115 

سودمندی خدمت نکرده و هر نوشتار دیگری که در آن  باال گفته شد، به هیچ هدف

 .کندمی آبرویبرا مجله چاپ شده 

 یهاافتیدرگفته شد، هواداران  3که درباره آفرینش گراها در بخش  گونههمان

 مغزانخشکبه نامردی رد شده، چون  هاآنکه نتایج  کنندیم( ادعا ESPفراحسی )

واکنش من در برابر آن همانند  .انددهیچسبکهنه  یهاشهیاندبه دانش متعارف  یحوزه

یل دلروانی گزارش شود،  یدهیپد کنندهقانع یهاگواهمورد طراحی هوشمند است: اگر 

یافتن نیروی ویژه ذهن، همان طور هم درباره  چیست؟دانشمند برای رد آن احتمالی 

با  دهندگاناتیمال گمانیب و کندمیباز برای پژوهش  ینوین شاهراهطراحی هوشمند، 

جریان اصلی دانشمندان ادعای  .خرج آن خواهند کردپول  یدست و دل باز

درست به همان دلیل که ادعاهای طراحی هوشمند را  رندیپذینمی را شناسروانفرا

 .کندمیرا تضمین ندادهای مشاهده شده این ادعاها  نخواهند پذیرفت.

سده نوزدهم تا کنون، ادعاهای وجود شواهد  یانهیماز نخستین آزمایش در 

( نتوانسته در برابر موشکافی دانشمندان ESP)یا حس ششم فراحسی  یهاافتیدربرای 

 ایستادگی کند.ادعاهای نامتعارف بررسی  هنگامدر 

 

 هاآزمایشارزش 

 به دست هاآزمایش 1آماری معناداری پیرامون جزییات بیشتریبگذارید تا 

بسیاری از ادعاهای  توانمیآن  اساسکه بر  کندمیفراهم  یانهیزم زیرا، بدهم

همان معیارهای  هاآن ندیگویمان شناسرواننامتعارف را به تندی رد نمود. فرا

 ادعای شودیمآن گفته بر پایه  و ،که دانش پزشکی داردرا دارند معناداری آماری 

که معناداری آماری  شودیمپخش زمانی  ،مثبت، برای نمونه یک دارو نوین تأثیر

ا ب ،درستاگر آزمایش بارها  یعنی .یا کمتر باشد 2( 0.05P =درصد ) 0 ( Pارزش )

                                                 
1. Statistical significance 

 سطح اطمینان .2
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طبیعی آماری که در  یهانوسانبه عنوان دستاوردی از روشی همانند انجام گیرد، 

به طور میانگین یک در بیست یا بیشتر باید همان اثر محدود  یهادادهبا  گیریاندازه

 باشد.را داشته 

کی پزش یهامجلهاز هر بیست ادعایی که در  بیندیشید.ولی درباره معنای آن 

ی یک پدیده ساختگ -نادرست است  هاگزارش، به طور میانگین یکی از این شودیم

 آماری!

ان و ناهمخوفیزیک ذرات بنیادی، متضاد  من،این با معیارهای پژوهشی رشته 

ک صدم یباید  اطمینان، سطح است. معیار ارزش  برای آگهی یک یافته ارزشمند نوین

نها میانگین، تبه طور  که کندمی. این کار تضمین ( باشدP < 0.0001در یک درصد )

 باشد.پدیده ساختگی آماری  ییهاگزارشیک در ده هزار از چنین 

یک توجیه احتمالی برای پایین بودن معیارها در پزشکی شاید این باشد که 

 نوین نامتعارف نبوده بلکه جایگاهی یهاافتهیجایگاه برای رخ دادن پزشکی  یهامجله

داشتی به یهاانجمننوین امیدبخش، در  یهادرمانبا شتاب هر چه بیشتر  انتشاربرای 

بهای  ،ادنجات دبتوان یک زندگی را موثر اگر با درمانی شاید برخی گمان کنند  است.

 بهر .باشدگزافی نیست اگر این شیوه درمان یک در بیست هم دروغین و نادرست 

حال، گمان کنم که معیارهای پزشکی باید باالتر باشد، با فرض شمار بسیاری از 

 وششکبه آن همه پول، بیندیشید . شودیمپس گرفته نادرست که سپس  یهاگزارش

 .رودیمشرایط کنونی از میان خود بی یهادرمانکه شاید با  ییهایزندگو 

پزشکی در آغاز شناختن کاستی معیارها و استاندارهای  یهاپژوهشباری، 

ست، بسیار فراتر رفته و نوشته، اپیدمی لوژی 1مجالت خود هستند. جان ایواندیس

به تازگی یک نوشتار  (33«)بیشتر پژوهش های چاپ شده در پزشکی دروغین هستند.»

، باال برده شود به   Pپیشنهاد داده آستانه ارزش ، 2بریتیش مدیکال ژورنال درچاپ شده 

                                                 
1. John Ionnidas 

2. British Medical Journal 
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ت تا ممکن اس افزون آنروز یهایدگیچیپالبته نه به اندازه فیزیک ولی با فرض همه 

 (38. )باشد درخور دانش پزشکیکه جایی باال برود 

تر بیش هاآننیست.  هاانسانان، نجات جان شناسرواناز سوی دیگر، پیشه فرا

ه دربار هاتیواقع، در جستجوی یافتن شناسانستارهیا  یاذره انمانند فیزیکدان

زارش چند ماه یا سال دیر گ باکسی  این رشتهدر  هستند و ی بنیادی طبیعتساختارها

 نخواهد مرد. ،شدن یک یافته با ارزش

هرگز حتا نزدیک به جایی نشده ادعاهای وجود شواهد بدون استثنا، کمابیش 

مناسب کوچک باشد تا توضیحات مادی پیرامون  یاندازهکه خطاهای آماری آن به 

 ،منطقی آماریاندکی از چنین ادعاهایی با معناداری ( شمار 39. )نتایج از میدان بدر کند

ت. نیس متقاعدکننده  آمده به دستبوده و نتایج  یشناسروشهمگی دارای خطاهای 

 است. در سطح معناداری آماری تکرار نشدهمستقلی هم چنین هیچ یک به طور 

ک بر کمبود معناداری آماری ی توانمیکه  اندکردهادعا  هاپژوهششمار از 

نتایج  این روشندر  چیره شد کهنامیده شده  1«فراتحلیل»آزمایش تک، با روشی که 

 زیبرانگپرسشاین فرآیند بسیار  (74. )شودیمی بسیاری با هم آمیخته هاآزمایش

تاورد دسکه در سراسر قلمروی دانش  یزیانگشگفتاز هر گونه یافته  من( 71. )است

با ارزش  ه و مستقل هیچ گواهتباشد، نا آگاه هستم. اگر چندین، آزمایش ناوابس فراتحلیل

آمیختن  ویاضی ر نابیک دستکاری با یم توانمی، بدون شک نپیدا نکندبرای یک پدیده 

 .باشیمو ناگهانی بزرگ دستاوردی  یافتن راهبهچشمداده 

 استانهم د من یریگجهینتبا این ان و هواداران آن شناسروانشکی نیست که فرا

ال که پس از یک صد و پنجاه سپنهان کنند د این واقعیت را نتوانمی. ولی ننیستند

یرامون پمدرکی  گونهچیه اندنتوانستهو  خوردهشکست یادهیپداثبات کوشش برای 

یکجا توجه انجمن دانشمندان را به خود بتواند که بدهند  به دست آن پدیده وجود

ه که، پس از این همه کوشش، این پدید میکنیم یریگجهینتبدون خطری پس  .بکشد

ی از نتایج اپیوسته ینهیشیپبه احتمال بسیار وجود ندارد. در هر رشته دیگری، چنین 

                                                 
1. Metanalysis 
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 دیرسیم به این . دست کمشدمیشدن و باطل مایه پوچ و زودتر منفی، بسیار پیش تر 

نیروی از  ایگونهی دارای هاانسانکه  دد نشان دهتوانمیی روانی نهاآزمایش، که

 مادی است.جهان و ماورای که فراتر هستند  روانی

 

 ؟بردیماز پیش کاری  دعا خواندنآیا 

سانی کاسالمی آن است که  -مسیحی -توصیفی اهلل یهودی یهایژگیویکی از 

به دعاهای ایمان آورندگان در زمانی که به اندازه  اهللباور دارند که  اندآوردهکه ایمان 

ی برانگیخته شود، پاسخ داده و مسیر طبیع دعاکنندهشدت و دلسوزی و کافی از بسنده 

 هانویلیم، با گمانیب .سازدمی (خواهدیم شخص ملتمس)یا هر چه رخدادها را دگرگون 

ا تشده،  نوشتهمیلیاردها در گذر تاریخ  رفتههمیرو، شودیمکه روزانه خوانده  ینماز

نی باید دمثبت )نه تنها داستان( قابل رسیدگی به طور دیو شواهد  برخی از گواهکنون 

 یافته شده باشد!

برخی اثرهای سودمند د توانمیدر کنار یا پیش روی بیمار تنها  نیایشآری، 

هر ب و غیره داشته باشد. فشارخونطبیعی، مانند کمک به آرامش بیمار، پایین آوردن 

 استراحت یهاوهیشز دیگر او  اثر چندانی نداشتهحال، این اثرات در بهترین حالت 

هر آینه،  (73. )نیست صیتشخقابلعنصری از دین و معنویت  گونهچیه بدون

 دنافزو، با یهاشیاینکه برخی  دهندیمنشان  هادادهکه خواهیم دید، برخی  گونههمان

 یهاواهگباشد. به هر روی، با در نگر گرفتن هم  آورانیزدلواپسی بیماران، شاید در واقع 

انجام بگیرد چون نه بیمار و « پنهانی»باید  هاآزمایش، و دعا نامتعارف درباره نیایش

 .شودیمبرای چه کسی دعا خوانده که  داندب بایدنه پژوهشگر 

، . نخستدعا را آزمود ،دانشیک یهاآزمونبا  توانمینشاید به نگر برسد که 

دشوار عا و داست. دو، کنترل نیایش « روحانی»مادی نیست بلکه  شودیمچون پنداشته 

اشت یا بدون چون و شخصی را از دعا خواندن بازد توانمیاست. برای نمونه چگونه 

، هر بهر حال؟ شودینمچرا دانست که در جایی از جهان برای شخص دعا خوانده 

 و به گستردگی بوده ریپذآزمونبا ابزارهای دانش  مشاهده،چیزی با پیامدهای قابل 
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 ه شود شاید دید مثبت ینشانهیک  پیامدهای قابل مشاهده دارد. دعاپذیرفته شده که 

ن جستار . ایداشته باشنددعا بر برخی دیگر برتری  یهاگونهاز برخی  ،اگر برای نمونه

ود را خ و موفقیت دعای برتردر نرخ کامیابی  وکتابحسابباید به طور آماری و با 

 سراسر هاکیکاتولکه  امآوردهرا از این انگاره  یانمونهنشان دهد. در بخش یک من 

 شنیدهدعاهای آنان ی دقیق دانشیک و علمی روشن شده هاآزمایشدر ند که باور دار

 اینهگوبه  تادشوار است  .خورده استشکست دیگر  یهانیددعاهای در جایی که شده 

 این پدیده بیندیشیم. دربارهاز مکانیسم طبیعی 

رسمی از سوی سازمان ملی  یهاگفتهکه گفته شده، بر خالف برخی  گونههمان

 ریپذآزمون یهادهیپدسراسر محدود به بررسی موارد مادی برای تنها دانش، دانش 

و  که نتوان با ابزارهای مادی برسد یاجهیو نتبرآیند به تجربی  یهادادهاگر  نیست.

مردانه آن  هم چنین خواستی، آن گاه دانش نیک و متعارف کنونی نشان داده شود

 هر حالبکه  گفته و موضعاست که این واقعیت باید به آگاهی رسیده و چاپ شود. این 

 یهاژوهشپبرای د توانمیپیرامون آن بیابیم، هیچ مکانیسم مادی هرگز  میانتوانسته

 دوباره دانشمند و -تنخواه خود را به همراه خواهد داشتبی گمان  گشوده مانده و آینده

 .آسوده هستند، خوشحال سازدکه را همان اندازه 

 هنگامیمانند  یاژهیوبتوانند برای روی هدف  هادعاخواندر حالتی که  به ویژه

است کارگر شدن و اثر خواندن دعا باید به  درمان فردی رنجورکه تمرکز دعا برای 

که در مورد پدیده روانی دیدیم، بسیاری از  گونههمان. آسانی قابل سنجش باشد

ا دع، با این ادعا که دانش نشان داده پسندمردمو نوشتارهای پرفروش و  یهاکتاب

( ولی باز هم، هیچ 77. )ارزش مثبتی در درمان شدن دارد، چاپ شده است خواندن

خدا را  ا دانشآینیافتیم.  چندین نمونه ویژه را در کتاب  کنندهقانعرا  هاگزارشیک از 

هر نوشتار چاپ  (70را تکرار نخواهم کرد. ) هاآندر این جا  که امآورده یافته است؟

ه در ک یشناسروشمثبت که من از آن آگاه هستم، یک یا چند شرط  تأثیراز  یاشده

که تاکید کردم، این شرایط  گونههمان. اندگذاشتهرا آوردم  را زیر پا  هاآن 1بخش 

 «واراست» یهادانشهمه ادعاهای نامتعارف در فیزیک یا دیگر  یدربارهبه طور متعارف 
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نجام ادعاخوانی  یهاپژوهش پیرامون. با این همه تبلیغاتی که شودیمبه کار گرفته 

 ، احتمال بسیار کمی هست که هر گونه پژوهش خوبی نادیده بماند.شودیم

، چندین نتیجه ارزشمند نو چاپ شده چاپ و پخش کتاب پیشین مناز زمان 

 یک مورد به ویژه توجه بسیاری .اندرساندهبه سر و سامان کمابیش که این جستار را 

د، فراهم آور شدهرفتهیپذ یهایدشواررخنه در برای را جلب نمود و بینش ارزشمندی 

 یذارگارزش دردانش منطقی  کارگیریبهکوشش برای  هنگامدشواری و مسائلی که 

 مینیبیمولی زمانی که ما  .دیآیمبه وجود باورهای کهن و ژرف دینی و ارزیابی 

باورهای شخصی در بررسی  گذارندینمدانشمندان کار خود را به خوبی انجام داده، 

مطمئن  اننتایج آندستاوردها و یم درباره توانمیکنند، و دخالت دستکاری  هادادهواقعی 

 باشیم.

 

 کلمبیا« معجزه»پژوهش 

، نوشتاری از سوی کانون بسیار آبرومند 1پرادکتیو مدیسنژورنال ریدر  3441در 

ی ترسای شگرانیایننازایی که  یهاخانم گفتیمچاپ شد که  2کلمبیا دانشگاهپزشکی 

 ه،خواندن کسی برای آنان دعاکه  ییهاخانمبیشتر از  دو برابر اندکردهبرای آنان دعا 

 ،را به سوی خود کشید ملی یهارسانهتوجه  درنگیب( این نوشتار 70. )اندشدهباردار 

پزشکی آن جا، گروه  اشاره نمود که دبیر، 3سی نیوزبیایبه  توانمی هاآناز میان 

نتایج شگفت »این انه زودباور، 5گ امریکانگودمورنی برنامهدر  است و وی 4تیموتی جانسون

اگر در این جا یادآوری بیخود نیست ( 74. )گزارش کردنفر  هاونیلیمرا برای « انگیز

                                                 
1. Journal of Reproductive Medicine 

2. Columbia University Medical Center 

3. ABC News 

4. Timothy Johnson 

5. Good Morning America 
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یک سرپرست انجمن  1در ماساچوستهم چنین با این پیشه که جانسون همزمان شود 

 بود. 3در پیبای غربی 2خوانیروضهکلیسای کاوینت 

 در 4کرهکشور کلمبیا انجام نشده بلکه در دانشگاه پژوهش در واقع در این 

 .شدمی، اداره 5که از سوی یکی از سه نویسنده همکار، کوانگ چاانجام گرفته بود  ینهاد

 که برای آنان ییکی گروه ،نفری از زنان به طور تصادفی در دو گروه 319یک نمونه 

جا داده شده ، کردمیکه کسی برای آنان دعا ن یو دیگری گروه شدمیدعا خوانده 

گردآوری  هاداده یهمهتا زمانی که  پژوهشگران ناشناس بودند کهدرحالی. بودند

و  انادا، کمتحدهایاالتمسیحی در  یهانمازخوانآشکار شد،  ینیبالگشت و برآیندهای 

 ند.شدمیراهنمایی برای دعا خواندن استرالیا 

که گروهی که برای آنان دعا خوانده شده بود با یک نرخ  دادمیگزارش نشان 

درصد باردار  34گروهی که دعا نشده بودن تنها  کهدرحالیدرصد باردار شده،  04

بود. هم چنین گروهی  P = 0.0013اختالف  معناداری آماری برای این  شده بودند.

، 6قاح یافتهانتقال تخمک ل-رحمیلقاح خارج که دعا شده بودند نرخ کامیابی بیشتری برای 

دیده شده  هاآندر  P = .0005درصد، با سطح اطمینان  8درصد در مقایسه با  14.7

 بود.

به معیارهای نوین سطح اطمینان  ت به طور کاملنتایج آزمایش نخس کهدرحالی

P < 0.001  سطح  بهتر از گمانیب، این معناداری آماری دیرسینمکه در باال گفته شد

، آن بود. دست کم، اگر این گزارش درست شودیمدیده که بیشتر  P = 0.05اطمینان 

 است. ریپذهیتوجگاه کوشش برای تکرار دوباره آن به طور منطقی 

                                                 
1. Massachusetts 

2. Evangelical Community Covenant Church 

3. West Peabody 

4. Korea 

5. Kwang Cha 

6. in vitro fertilization-embryo transfer 
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 لورنسباری، دودلی درباره اعتبار نتایج آزمایش از هر سو برخاست. بروس 

، دانشگاه کالیفرنیا برخی از خطاها را در 2، پرفسور بالینی زنان و زایمان، ارواین1فلم

برای نمونه، یک  (73. )خواند« 3درهم و آشفته»آن را  یافت وپژوهش  یهاپروتکل

گروه دوم نه تنها  کهدرحالیگروه از نمازگزاران یک راست برای بیماران دعا خوانده 

ودند. وانده ببرای بیماران بلکه برای کارگر شدن دعای نمازگزاران گروه نخست، دعا خ

 ، هر چه باشد.«همان شود ستخداخواست هر چه »کرده که  نیایشگروه سومی تنها 

شاید این آشفتگی چندان جدی نباشد و بهر حال، در جریان پیشرفت پژوهش 

 بیشتری درباره افراد یهایآشفتگست سامان داده شود. ولی بهر حال، درهم و توانمی

 در آزمایش روشن گشت. کنندهشرکت

وکیلی بدون هیچ مدرک پزشکی  4یکی از نویسندگان نوشتار، دانیل پی. ویرث

ی داشت و نویسنده چندین نوشتار در مجالت شناسرواندر فرا یادرجه هر چندبود. 

 (78. )بود فراهم آورده 5یافتن بیماران اسنادی از شفا هاآنکه در  بود یشناسروانفرا

ه تزندانی گش یبردارکالهدر جایی که کاری به این موضوع ندارد، ویرث پس از یک 

 .بود کار گرفتها برای سود مالی به ر امواتنام  چون بود

، سپس با عنوان 6که در اصل با فرنام ریگوریو لوبونویسنده مسئول نوشتار 

اهی باری در زمان کوت .شودیمسرپرست گروه زنان و زایمان دانشگاه کلمبیا، شناخته 

یا  پژوهش ششدانشگاه کلمبیا آگهی نمود که لوبو حتا از و نشر مقاله  پس از چاپ

ست.  اتا زمانی که چا وی را با خبر کرده  آزمایش خبر نداشته انتشاردوازده ماه پس از 

و هر گونه ارتباطی میان چا و کلمبیا بریده شده  کردهپاکلوبو نام خویش را از گزارش 

ک ی بر دامنیک لکه ننگ -بهر حال نوشتار، به طور رسمی پس گرفته نشد  است.

 دانشگاه بزرگ.

                                                 
1. Bruce L. Flamm 

2. Irvine                      شهری در حومه لس آنجلس، کالیفرنیا 

3. Convoluted and confusing 

4. Daniel P. Wirth 

5. Faith healing 

6. Rogerio Lobo  
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ه طور کامل ب ژورنال ری پرادکتیو مدیسناین لکه ننگ نه از دانشگاه کلمبیا نه از 

باره سرشت نادرست ادعا در ییهاگزارش هارسانهبرخی  کهدرحالیو  گشتنپاک 

. هواداران پوست دنشو آگهی به اندازه اصل مقاله گسترده  هاگزارشاین دادند، ولی 

« پژوهش معجزه کلمبیا»به آن چه به نام هنوز ، 1، مانند لری دوزیالهی یکلفت شفا

ان به عنو «پژوهش معجزه کلمبیا»از  هانوشتهدر این  ؛دهندیمارجاع ، شودیمشناخته 

یاد « همتاداوری روند  همراه باشده ی بالینی کنترل هاآزمایش» یهانمونهیکی از 

( در واقع 79) .کندمیدعا فراهم  اثراتبرای  دانشیک و خردمندانهکه مدرک  شودیم

از چگونگی انجام  اساسیآزمایش یک الگو است. این آزمایش هم چون یک نمونه 

 است. نشدن یک بررسی دانشیک از یک ادعا نامتعارف
 

 دگرگون سازد؟د گذشته را توانمیدعا خواندن آیا 

چاپ شد و  3441در  2بریتیش مدیکال ژورنالباز هم همین دوزی از پژوهشی که در 

را در بیمارستان )با  هاآنبرای بیماران زمان ماندن  دعا خواندنکه  دادمیگزارش 

 .شودیم متأثر، دهدیمکاهش  ( راP= 0.04بیماری ) دوران( و P = 0.01سطح اطمینان 

 پسدعاخوانی ولی ، زندینمنگی به دل چ این موضوعگوشزد هر چند در واقع،  (04)

 شتدا بر این داللت و بیماران بیمارستان را ترک کرده بودند، انجام شده بود از این که

وجه داشته ت گذاشته است. تأثیرکه نیروی دعا نه تنها در آینده بلکه در گذشته نیز 

که خودش در همان سال پیشنهاد  P < 0.001باشید که مجله معیار سطح اطمینان 

 را به کار نگرفته بود. کرده بود )گفتگوی باال را ببینید(

، 3لیبوویچی گزارش، دکتر لئونارداین که نویسنده  نشدروشن سرانجام 

. در آغاز به آگهی رسانده بود که، یا نه را جدی بگیریمنتایج گزارش او ما  خواستهیم

                                                 
1. Larry Dossey 

2. British Medical Journal 

3. Dr. Leonard Leibovici 
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ساز وبرگی ، 1پزشکی جایگزین نشانه های رسای خواندنتجربه گرایان برای نادرست »

. 2م ناخواندهمزاح»یک را هم چون پزشکی جایگزین )تکمیلی( « تجهیز نیستند،نداشته و 

 (01. )خوانده بود، «در کنار خوش آوازها. . . 

چون  ،بگذاردارج « 3فاخته»لری دوزی و برین اشالنسکی چون به باید لیبوویچی 

با اید ش لیبوویچی دستاوردهایکه  اندگفته هاآن .گزارش وی را بسیار جدی گرفتند

امروزین  4و تئوری ابرریسمانفراتر از انگاره »با رفتن به هستی  ما از جهان کنونیدرک 

 (03سازگاری پیدا کند. ) «فیزیک

پزشک )و متدین مسیحی( و من چنین ادعاهایی را در یک  5جفری پی بیشاپ

دیگری  هاگزارشکه  بریتیش مدیکال ژورنالدر  3440سال به  یاشدهچاپ  یمقاله

فتیم که هیچ ین نکته را گ( نخست، ما ا07کردیم. )و نقد ارزیابی  ،چاپ شدهنیز در آن 

« أییدتشواهد »اشالنسکی و دوزی چون  ی کهشناسروانپزشکی و فرا هاپژوهشیک از 

، ارزشمند نیست. دوم، نشان دادیم که در فیزیک نوین،  هیچ انگاره اندکردهبه آن نگاه 

 .کندمی، فراهم ن6وارونهاز علیت  ایگونهیک پایه فیزیکی برای  هینظرو 

توم فیزیک نوین، به ویژه مکانیک کواناز  سوءاستفادهو  بردن بکار من درباره بد

که  امگفتههم چنین ( 00.)دارمبسیاری  یهانوشتهعرفانی،  یهاگفتهبرای پشتیبانی از 

ر هم چون سندی به نگتفسیر شود که چنان فیزیک شاید  یهاآزموننتایج برخی از 

تنها در سطح  هانیا( ولی 00. )شوندیم، در گذشته کارگر یندهرویدادهای آآید که 

 یهاربهتجو هیچ پایه تئوریک یا تجربی برای علیت وارونه در سطح  کوانتوم رخ داده

 انسانی نیست.

                                                 
1. Alternative medicine 

2. Cuckoo in the nest 

3. Cuckoo  

4. Superstring  

5. Jeffrey P. Bishop 

6. Backward causality 
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، فیزیک، شیمی یهارشتهدر های موجود تئوریو  هادادهنه فراوانی باری، 

د توانمی که دعا کردناست پشتیبان برای این اندیشه  شناسیعصبیا  شناسیزیست

 کارگر بشود. -چه در زمان آینده و چه در زمان گذشته-ان انسدر تندرستی 

 

 پژوهش دوک

 ارگرکدرباره  ،امکرده، گزارش آیا دانش خدا را یافته؟دو تا پژوهشی که در کتاب 

ادعای  کهدرحالی (04. )قلب استکرنری بهبود بیماران  در و اثر خواندن دعاشدن 

ر دو و ه نتایج مثبت داشتند، هیچ یک اثرهای آماری مثبت ارزشمندی فراهم نکرده

ی باید به آسان هاآنکه بر همین پایه  آزمایش هم چنین چند خطای جدی دیگر داشته

که  دهپیگیری شدو آزمایش با به خوبی تبلیغ شده  یهاگزارشپوچ و باطل شود. این 

 .اندتهداشرا یک پژوهش درست  همه شرایط دیرسیمگر و به ن به خوبی انجام گرفته

، شودیمهیچ گواهی برای این که دعا خواندن مایه بهتر شدن تندرستی  کدامچیه

 نیافتند.

انجام گرفت،  1در یک دوره بالینی سه ساله که از سوی پزشکان دانشگاه دوک

روانی مانند، موسیقی،  یهادرمانو به اصطالح دیگر  خواندن دعااز شفاعت  یاثرهای

بیمارستان در  9بیمار در  308بر روی  3لمسی یهادرمانو  2هنری دیداری

دوازده گروه دعاخوانی در سراسر جهان، دربرگیرنده  آزمایش گردید. متحدهایاالت

 کتکار شر، در این ییبوداو راهبان  مسیحیان صومعه و غیرروحانی، مسلمانان صوفی

 4حتا به اورشلیم ایمیل زده و آن را روی دیوار براق خوانندیمکسانی که دعا  .اندداشته

 نصب کرده بودند. 

                                                 
1. Duke University 

2. Imagery  

3. Touch therapy 

4. Wailing Wall    باقی مانده دیوار معبد قدیم مسجد صخره برای یهودیان بسیار مقدس است 
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ودند، به ب آنژیوپالست راهبهچشمکرنری سرخرگ بیمارانی که برای گرفتگی 

ند. دشمیصورت تصادفی با رایانه برگزیده شده و به دوازده گروه دعاخوان فرستاده 

ه آزمایش بالینی دو سر ناآگاه بودند: ن برای تندرستی کامل بیمار دعا خواندند. هاگروه

 .شودیمند که برای چه کسی دعا خوانده دانستمیکارگران بیمارستان و نه بیماران 

گزارش شد، هیچ تفاوت معناداری در بهبودی و  1نستال که در مجله  هاافتهی

 کهدرحالینتایج درمان لمسی نیز منفی بود  (03. )تندرستی میان دو گروه دیده نشد

 .دادمی« نویدهایی»دیگر  یهاروشنتایج 

ت شک بیخدای ماتریالیس» یهاگروهگفتنی است که این بررسی به دست برخی 

پزشکان باخدایی با باورهای دینی، انجام  انجام نگرفته بلکه از سوی« گرای بی خرد

 جایگزین ارزش پیگیری در برابر روش یهاراه ندکه به طور شخصی باور داشتگرفته 

گر ند اشدمیخوشحال  این پزشکاندرباره آن چه  دارد.را پزشکی دانشیک متعارف 

ود آمده ب به دستزمانی که نخستین نتایج  .دو دل بود توانمیچندان ن دندیدیم

وی به  3441، بسیار خوشحال گشته بود. در نوامبر 2کروکافنویسنده مسئول میتشل 

-خروجی های منفی دیده ایمما کاهش چشمگیری در همه ی »خبری گفت:  یهارسانه

آن چه ما به طور روزمره  کرده بودیم. گیریاندازهنتایج بدی که ما در پژوهش های 

نتایجی مانند مرگ، حمله قلبی، یا پر شدن  ی می دیدیمقلببیماری های ی هاآندر درم

ر در بیماران که در مسی -آن چه که نارسایی احتقانی قلب می نامیدیم-شش ها با آب 

در گروهی که به طور تصادفی برای دعادرمانی برگزیده  درمان این بیماری ها بودند.

درصدی  144درصدی در همه ی عوارض و یک کاهش  04شده بودند، یک کاهش 

به طور چشمگیری بهتر  هاداده( ولی همان که 08.«)شدمیر عوارض سخت دیده د

، آن گونه که پیداست مقاله را امضا کرده کروکافچون  پس. وارونه شد، موقعیت شد

 نتیجه منتشر شده که هیچ اثری از دعا خواندن دیده نشد، مطمئن است.این وی از 

                                                 
1. Lancet 

2. Mitchell Krucoff 
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، رییس کانون 1در این نوشتار هارولد کونیگ همکار السنت یکی از نویسندگان

ا کروکاف و دیگر تندرستی در دانشگاه دوک بود که در آن جمعنویت، الهیات و 

، در نویسنده چندین کتاب همکاری داشتند. کونیگ نویسندگان همکار این مقاله نیز

ی نکه هم چنین شخص با ایما شکی نیست که کونیگ (09. )باره تندرستی و ایمان است

ی نیرو تأییدبرای  یسندرا بیش از این دوست نداشته که  یزیچچیهنیز هست 

اعالم نماید. ولی کونیگ دانشمندی شایسته و منصف بیابد و آن را  دعا الهی یشفابخش

. ردچنین آگهی نخواهد ک نباشد چنین ادعایی یپشتوانه هادادهو تا زمانی که  نیز هست

رباره دو دریافتم که میان ما ناسازگاری کمی من با کونیگ گفتگوهای فراوانی داشتم 

نها ت، شدهدینی گفته  یهامراسممثبت دعا و دیگر  یهابهرهکه است این واقعیت 

. وی هم چنین با گفته اسقف و شود دیدهد در چهارچوب فرآیندهای فیزیکی توانمی

 داشته باشد. تأثیرد بر گذشته توانمیدعا بود که  رأیهم انکار من 

 

 (استپ) پروژه پژوهش درباره اثرات درمانی شفاعت نمازگزار

 اثرات درمانی پروژه استپ )بررسی بارهنیدرادیگری  سازسرنوشتشاید پژوهش 

، پزشکیکه یک پژوهش با کمک شش کانون این پژوهش  ،باشد 2(شفاعت نمازگزار

 بود.از هاروارد  4و به مدیریت پرفسور هربرت بوسن 3مایو درمانگاهشامل هاروارد و 

که  بیمار 1843 و به دراز کشیده دست کم نزدیک به یک دهه ( این پژوهش،04)

خوانده شده بود شرکت داشتند دعا برای آنان در یک دوره بیش از چهارده روز دعا 

شده آغاز ( بر روی بیمار CABG)5کرنری  کنار گذراز شب پیش از انجام جراحی 

 بود.

                                                 
1. Harold Koenig 

2. STEP project (Study of the Therapeutic Effects of Intercessory Prayer) 

3. Mayo Clinic 

4. Herbert Benson 

5. Coronary artery bypass graft 
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نفر  440شده بود:  یبنددستهبیماران به طور تصادفی و پنهانی در سه گروه 

رسانده شده بود که شاید برای آنان  هاآنو به آگاهی  شدمیبرای آنان دعا خوانده 

رسانده شده بود که  هاآندعا نشده و به آگاهی  093برای دعا بشود شاید هم نشود، 

 هاآننفر دعا شده و به آگاهی  441و برای  شاید برای آنان دعا بشود شاید هم نشود

 انستدمیهیچ یک از دکتران ن رسانده شده بود که برای آنان بی گمان دعا خواهد شد.

. دو گروه کاتولیک و یک گروه شودیمکه برای چه کسی در دو گروه نخست دعا 

ران که پژوهش گ شودینمگویا هرگز ند. کردمیرا برگزار  یدعاخوانه پروتستان برنام

 ورهغوط در اندیشه و فکرهای خوبی کهدرحالیشرکت بدهند، یک گروه بیخدایان را 

 هستند.

دعا د ندانستمیبه طور دقیق نکه در دو گروه که  دادمینتایج چاپ شده نشان 

ی که برای آنان بیماراناز  (440/710)درصد  03در  1عوارض ناجور، یا نه شوندیم

عوارض  ی که برای آنان دعا نشده، رخ داد.بیماراناز ( 093/740)درصد  01و  دعا شده

د ندانستمیکه به طور دقیق رخ داده بود ی بیماران( از 441/703درصد ) 09در  ناجور

دقیق ی که به طور بیماراندرصد از  03 رایدر مقایسه ب شودیمبرای آنان دعا 

پیشامدهای بحرانی و  .، عوارض ناجور رخ داده بودشودیمدعا  هاآنند برای دانستمین

 سی روز زندگی در میان هر سه گروه توزیعی همسان داشت.

نویسندگان نتیجه گرفته بودن که دعا کردن خودش، هیچ اثری برای خالی بودن 

( نداشته، ولی دانستن CABG)کرنری پس از جراحی کنارگذر  عوارضدوره بهبودی از 

ه نتیج همبستگی دارد.رخ دادن عوارض ناجور با  شودیمدعا  اودقیق این که برای 

ساخت، حدس زدند که این دسته بیماران با این  زدهشگفتدوم به پژوهشگران را 

به صورت خطرناکی بیمار هستند که نیاز هست برای آنان دعا شود،  هاآنگمان که 

بوده اهلل ت خواسباید سطح دلواپس باالتری را تجربه کرده باشند. هیچ کس نگفته که 

 .دانمینمآن را ارزشمند در واقع  .انددهینرسه پژوهشگران به خواست خویش ک

                                                 
1. Complications  

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

AVAYEBUF.wordpress.com ***       مجله اینترنتی آوای بوف     
 

https://avayebuf.wordpress.com


 

 

 
                                                 

 در جستجوی جهانی فراتر از ماده

 

 

111 

که پژوهشگر  1مارک دین  روحانین شامل یک کشیش کاتولیک، اپژوهشگر

میلیون  0/3تنخواه آغازین  بود. هانیمتداز  یدیگرشمار و  بخش کلینیک مایومسئول 

ارتباط میان یافتن که در جستجوی فراهم گردید،  2دالری از سوی بنیاد جان تمپلتون

پس شک گرایان نباید برای فراهم کردن عمدی نتایج منفی نکوهش دین و دانش است، 

مارک و دیگر نویسندگان همکار  آخوند .اندنداشتهآنان حتا دستی در این کار  شوند.

 هاآن ، ولی باید بهدردی را درمان نکردهتا با قلمی مذهبی بگویند چرا دعا  انددهیکوش

خ نداده پاسدعا بپذیرند که در آزمایش ویژه آنان را پذیرفته و  هادادهپیشنهاد شود تا 

 است.

خوانده « 3سایکیک»که در مورد نیروی ویژه مغز که به اصطالح  گونههمان

رده است. فراهم نک یاکنندهقانعبررسی نیروهای فراطبیعی دعا تا کنون نتایج  شودیم

، ارزشمند بود، ردیگیم در نگرو مسلمان  اگر نیایش، آن اندازه که یهود، مسیحی

بر -گویا  .ه استبودبی اثر مثبت آن باید آشکار و سنجش پذیر باشد. ولی  تایرهای

به  یخقابل بررسی پاس منطقی و شیوهتا با در کار نیست  الهی -پایه اسناد دانشیک

 دهد.خودش ببندگان 

 

 مرگیبی

دگی کاربرد دین، نوید به زن ترینبزرگبرای بسیاری اگر نه برای همه ایمان آورندگان، 

آن گاه روضه های ما  زنده برنگردداگر مسیح »، دیگویم. حضرت پولس جاوید است

 (01« )واهی است و دین ما نیز هم چنین واهی است.

                                                 
1. Father Dean Marek 

2. John Templeton Foundation      برپاشده و تنخواه برای آزمایش  1511بنیادی که در

 های میان رشته ای و حقیقت پایانی فراهم می سازد

3. Psychic  
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 یهمه، 2یمرگیبتوهم در نوشته بزرگ خودش فیلسوف  1کوریس المونت

را، از فلسفه و الهیات تا دانش و اجتماع بررسی کرده است.  یمرگیبمفاهیم جستار 

وی آن از س پیرامونو جاودانگی که  مرگیبیوی گفته است که سرشت دقیق   (03)

، با این همه آموزه ناهمسان که در شودیمدیگر روضه خوانده  یهانیدمسیحیت و 

 به وجود آمده، به هیچ رو روشن نیست. اندور رگذ

را در گفتگو پیشین درباره مغز را توانستیم بشناسیم. نجات اری بخشی از دشو

که  میادهیدیافتن از مرگ، به طور دقیق به چه معناست؟ ما گواه و مدارک نیرومندی 

گوناگون ما در  یهاتیشخصو در واقع  هاشهیاندکه حافظه، احساست،  سازدمیروشن 

خ این ذرات با یکدیگر رواکنش  کی مغز یا، به گونه دقیق تر، روشذرات فیزی درون

 .میریمیمانی که مغز ما بمیرد، ما هم بگوییم زم مانند این است که. پس دهدیم

ی به و پیکر انسانه که جسم دادمیبه طور تاریخی، کلیسای کاتولیک آموزش 

و هنوز  شدهبیتصوکه در سده دوم  3رستاخیز دارد. سوگندنامه رسوالن طور کامل

که روزی گوشت و پوست پیکر رستاخیز خواهد داشت. انجمن  دیگویم، شودیمقرائت 

 «همین بدن، بدون دگرسانی»به آگاهی رساند که  ، در سده شانزدهم میالدی4ترنت

ی ب مواد بدن ما، بهر حال، فروپاشیده،»گشت. حضرت آگوستین گفته است  بر خواهد

 (07« )گمان سراسر یکپارچه خواهد شد.

این آموزه برای هر گونه انکار که برخاسته از شناخت سرشت مادی مغز است، 

ای اعضمغز و همه  -ساده، اهلل ما را سر هم کرده  زبان. به رسدیمقانع کننده به نگر 

مانند اگر ما در بهشت  فرض کهو مغز شخصیت ما را در خود دارد. با این  -دیگر 

ا هیجده سالگی خودمان رانتظار مغز یم توانمی ، باز هم به سختیباشیم هاسالههیجده 

، میرآویم به دستزمان مرگ خود دوباره  ! گمان کنم که ما مغزپناه بر خدا .میاداشته

                                                 
1. Corliss Lamont      (1501-1556)فیلسوف سوسیالیست امریکایی  

2. The Illusion of Immortality 

3. The Apostles' Creed 

4. The Council of Trent 
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خواهیم داشت. ولی، اگر ما با بیماری آلزایمر بمیریم، نیز پس همه خاطرات خویش را 

 آن گاه چه؟

کنیم  یژرف کاو ،تأییددیدگاه غیرقابل  پیرامون ایننیازی نداریم که بیشتر 

پرسش دانشیک این هست که آیا هیچ مدرک  در این جهان(. تأیید)دست کم غیرقابل 

گونه که در ادراک فراحسی یا به همین و گواهی برای زندگی پس از مرگ هست. 

، هاالسبا وجود ادعاها بسیار در گذر  دیدیممغز، دیگر ابرنیروهای پیشنهاد شده برای 

هیچ ادعایی که در پیوند با زندگی پس از این جهان بوده، به طور دانشیک اثبات نشده 

 چگونه یک ارتباط مینیبیمویژه ما به سادگی  یهاییتوانااست. هم چنین، همانند 

 کنترل شده اثبات شود.و علمی د در یک آزمایش دانشیک توانمی

د را کنگفتگو  با مردگاند توانمی، کندمیکه ادعا  1واسطهموردی از سایتیک یا 

ون سنجش پذیری که اکن یهادهیپدبه  چنین ارواحی بی گمان باید در نگر بگیرید.

طه که بتوان از مغز واس ود نبرای دانش ناشناخته است، دسترسی بسیاری داشته باش

 ه شوند.ه، بیرون کشیددانستمیتا کنون چیزی از آن را ن

مرده  که مادر سازدمیبرای نمونه، بپندارید یک واسطه مشتریان خویش را آگاه 

 پزخانهآشوی گفته که یک حلقه ازدواجی که زمان بسیاری است گم شده، پشت اجاق 

 اشد.رخ داده ب یامعجزهگویا باید  یبه راست. اگر حلقه در آن جا پیدا شد، شودیمپیدا 

گی نامتعارف از زند یاانگاره تأییدبهر حال، پیش از پذیرش این نتایج هم چون 

را  متعارف یهالیدل یهمهپس از مرگ و توانایی واسطه برای ارتباط با مردگان، باید 

ش در با مشتریان خود ترشیپبرای نمونه، شاید واسطه زمانی  از گردونه بیرون کنید.

، حلقه ازدواج بیرون آورده هابشقابو دیده که هنگام شستن  دیدار کرده هاآن یخانه

و پنهانی آن را پشت اجاق انداخته باشد )بله،  شدهگذاشته ییشوظرفشده و کنار 

 یهااحتمالو  این احتمال هستند(.و مشهور بلندآوازه  هایتبهکاردر انجام  هاواسطه

 شوند، به درستی طراحی هاآزمایشهمانند دیگر، باید نخست رد شوند. ولی، اگر 

. همه آن چه باید رخ دهد این استبه طور اصولی سنجش پذیر  مرگیبیآزمایش 

                                                 
1. Mediums  
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 رخ دادناست که واسطه از رابط خودش در جهان دیگر خبری که راهی برای دانستن 

آینده که در  یالرزهنیزمبرای نمونه، زمان دقیق  -آن در زمان آینده نداریم

 بگیرد.را  -را خواهد لرزاند آنجلسلوس

هم چون مدرکی برای زندگی پس از مرگ پدیده عمومی گزارش شده دیگر که 

( است. مردمی که به مرگ بسیار NDE)1 نزدیک به مرگ یهاتجربه، شودیمآورده 

ی روشن که تونلی با پایان اندداده، کمابیش همیشه گزارش اندافتهینزدیک شده و نجات 

است. ولی چون این افراد هیچ یک  خواندهیمرا به سوی نور  هاآندیده و شخصی که 

هر حال ب .اندبرگشتهند بگویند که از جهان مردگان توانمی، ناندنشدهدچار مرگ مغزی 

 .انددهیداز جهان دیگر را در آن سوی تونل  یانشانهادعا این است که این افراد 

 دانش خدا را»اب آیا تدرباره تجربه نزدیک به مرگ در ک ایگستردهمن نقد 

کی و در آن جا خواهید دید که هیچ کس هیچ گونه مدر (00) .امداشته« یافته است؟

را  2هم چنین کتاب سوزان بلکمور .دهدینمگواهی برای زندگی پس از مرگ نشان 

نزدیک به مرگ، در  یهاتجربهو شواهد ( در ارزیابی خردمندانه از گواه 00. )ببینید

این باید »کرده:  یریگجهینت 4مارک فاکس ،3و تجربه نزدیک به مرگ دین، معنویتکتاب 

به آوای بلند و به روشنی گفته شود که: بیست و پنج سال پس از بررسی موارد واقعی 

یی ها بدون چون و چرا می دانیم که در چنین تجربه« تجربه نزدیک به مرگ» مرحله

این  و با بودن گفته هایی بر پاد . تا این زمانکندمیبراستی هیچ چیزی بدن را ترک ن

سخن، هیچ پژوهش گری هیچ گونه گواهی رسمی با معیارهای پذیرفتنی فراهم نکرده 

 (04«)بوجود آید. سخناین  پیرامونتا شکی 

برای یافتن گواه  خوردهشکست یهاکوششباری، پس از بیش از یک سده 

ویا و روح جاودان، گ مرگیبیجهانی  یخواستهدانشیک برای کمابیش  متقاعدکننده

                                                 
1. Near-death experience 

2. Susan Blackmore 

3. Religion, Spirituality, and the Near-Death Experience 

4. Mark Fox 
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ه ما ب یاهیهد بساناهلل که آن را هم چنین و  یاخواستهبسیار شدنی است که چنین 

 وجود ندارد. ارزانی کرده

 

 الهیات نوین روح

که  دانندینمبسیار نا آگاه بوده  و   شناسیعصبو  شناسیزیستنوین، از  هانادالهیات

باورهای سنتی درباره روح و  آب ریزکه  هاستمدت، هارشتهپیشرفت دانش در این 

دانش گواه و مدارک »نوشته است،  2نانسی مورفی 1سرشت انسان را زده است. آخوند

ی وجودرا فراهم نموده که نشان می دهد ما نیازی نداریم تا بودن  ایگستردهبسیار 

هی بدی ،دلیلی برای زندگی یا خودآگاهی فراهم کردنای رب مانند روح یا اندیشه را

 (03«)بینگاریم.

مورفی این را یک دشواری بزرگ الهیاتی دیده که دوگانه انگاری دکارتی بیش 

بپذیرد  واهدخینم. بهر حال، دیگویمدرست  بارهنیدراپذیرفتنی نیست. بی گمان این از 

 شناسدیم دینیی هاآموزشکه آن را ناسازگار با « 3این همانی ذهن»که تنها گزینه 

ن هم سخ هادیگر آخوند بابه جای این،  .ماندیم(، بر جا و علمی دلیل دانشیکبه )نه 

در  .نامدیم 4یکاهش نا ییگراعتیطبآن را  خودشکه  دهدیمپیشنهاد شده و چیزی را 

 ، هم در جامعهسم مادی است که کارکردهای پیچیدهشخص یک ارگانی»این دیدگاه، 

مانند اخالق و معنویت می  «واالتری» و هم در رابطه با اهلل، به او توانایی انسانیت

 (08«)دهد.

 آشکار شدن یک ویژگی شدهسبب پیچیده  یهاسامانهاز  یاانهیرا یسازهیشب

یک جایگزینی دانش کنندیمگمان که آن چه  سازدمیروشن که برای مورفی و دیگران 

 هاسازیشبیهاست. این  دینیهست، در واقع یک مفهوم  این همانی ذهنبرای 

                                                 
1. Theologian 

2. Nancey Murphy 

3. Reductive materialism   باوری فلسفی که می گوید هر فرایند مغزی می تواندبه بخش

 بندی کوچکتری شده و با رخ دادهای فیزیکی در مغز همبسته شود 

4. Nonreductive physicalism 
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را برای سامانه چون یک کل آشکار ساخته که در  یانشدهپیش بینی  یهاییتوانا

 شودیمنامیده شده و گفته  1نوپدیدیاین ویژگی گوناگون آن وجود ندارد.  یهابخش

 آن است. یهابخشاز جمع  تربزرگواقعیت برای یک کل نو این است که کل 

 ی دارای کارکردیعصب یسامانه شناخت دیگویم، شناسروان 2وارن اس. براون

که آن  دریپذیمشکسته شده، اگر چه وی « توانایی کوچکتر»د به توانمیاست که ن

افزون بر این، او بدون گواه و  نخواهد بود.خودش  ،یترکوچک یهاییتواناچنین بدون 

وی آن بر ر« به پایین باالنفوذ »که سامانه شناختی انسان توانایی  دیگویممدرک، 

دوسویه هم بستگی »که اندیشه  دیگویمبراوان  (09را دارد. ) ترکوچک یهاییتوانا

 با تجربه مسیحیت از روح همخوان است. شودیمپدیدار « میان شخصی

از  یافرآوردههم توان روح خواند، هنوز برا  شودیماگر آن چیزی که پدیدار 

خش و اهلل یک ب . هیچ چیزی فراطبیعی رخ ندادهباشدیمفرآیندهای به طور ناب مادی 

است، ولی این  H20مورد نیاز نیست. تری آب یک ویژگی پدیدار شده از مولکول 

 .شودیمکه تری نامیده  کندمینویژگی داللت بر بودن برخی چیزهای غیرمادی 

 هیچ روح انگارکه  رسدیمفرآیندهای مغزی انسان و جانوران تازه همانند آن به نگر 

 در آن نیستند.یا دیگر اجزای غیرمادی 

ویژگی ونه گکی هیچ باال گفته شده، فرآیندهای فیزی یهانوشتهر که د گونههمان

نیاز به برخی  اببا قوانین شناخته شد فیزیکی  بدون پیچیدگی تواندنکه  دهدینمنشان 

ته خودش شکس یهاقسمتو محلی بخش  یهاواکنشبه ، نوین« کل نگر»یادهای بناز 

رد سختی همانند کارکفیزیکی از همان فیزیک قابل شکسته شدن،  یهایژگیواین  .شود

 .شودیمسنگ و تری آب نتیجه 

بهر حال، چه قابل شکسته شدن باشد چه نباشد، ویژگی نوپدیدی مغز و بدن 

ک ی هانامادی ناب از مرگ جان بدر نخواهند برد. روح قابل شکسته نشدن فیزیکد

حتا یک روح غیرمادی مردنی نیز نیست. باز هم این  -روح بی مرگ غیرمادی نیست

                                                 
1. Emergence  

2. Warren S. Brown 
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روحی  هانساناخدای یکتاپرستی، کسی که به سنتی  یهایژگیوونه که پیداست اهلل با گ

 (41. )، چه برسد به بخشش روحغیرمادی بی مرگ بخشیده، خودش هم نیست
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ت که اس ییهاآنو تنها قوانین مغز  را بسازد هاآنمغز ما باید تنها ی است که قوانینقوانین مادی 

 .ماده برای مغز ساخته شده است به دست

 1جمیز کلرک ماکسول-

 

 

 

 هاعجزهم

 اهلل یهودی، مسیحی و رهجستجوی خودمان برای یافتن گواه دربا دربیایید اکنون  

ک تجربی و تئوری یهاداللتدیدگاه نوین دانش،  ازاسالمی از زمین به کیهان برویم. 

هان باشیم که ج آفرینش فراطبیعی چیست؟ ما باید در جستجوی گواه و سندهایی

طبیعی باشد. یک  توانستهینم( این خاستگاه 2و )باشد داشته  ی( خاستگاه1هستی )

عجزه برای از نیاز به متجربی  یواسطهیب تأیید تواندیمآفرینشی فراطبیعی  ازنشانه 

رای یک ب گواه و سندییا باید  شناسیکیهانیعنی دادهای ؛ بود شدن جهان هستی باشد

قوانین استوار طبیعی نشان داده یا الگوهای گسترش از شکست  ییا موارد بیشتر

                                                 
1. James Clerk Maxwell   (9789-9781)فیزیکدان و ریاضی دان اسکاتلندی  
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ا نیاز به برخی جزییات سببی داشته که ب شناسیکیهان یهادادهبرای تشریح  شدهداده

 و شاید غیر قابل دریافت نیز-زبان تاب مادی و اصطالحات طبیعی قابل درک نبوده 

 باشد.

در سرتاسر پیش اشاره نموده،  سدهچندین دیوید هیوم که  گونههمانباری، 

 یهامعجزهسه گونه از در این باره بسیاری نهفته است.  یهایدشواراندیشه معجزه 

( رخ 2طبیعی، ) یشدهشناخته شکستن قوانین ( 1شناسایی شود: ) تواندیماحتمالی 

درون  تواندیمهم . دو تا آخری ( همزمانی غیرممکن رویدادها3و ) دادهای باورنکردنی

 .ستانیز به معنای ناسازگاری با دانش کنونی  هاآنمورد نخست گنجانده شده چون 

 تتوانسمیکه شاید را نام بردم  ییهاپژوهشاز  چند نمونهدر بخش پیشین 

 یهادهیدپ میتوانیم. به راحتی نماید تأییدنیروهای فراطبیعی مغز را اندیشه واقعیت 

 مادی را به چالش بکشد. بپندارید یهاداشتچشم یکسرهکیهانی را تصور کنیم که 

خورشیدی پدیدار شود. چنین موردی قانون پایستگی  یسامانهیک سیاره نو در ناگهان 

 .شود یبنددستهفراطبیعی  پیشامدیچون است که  و منطقیانرژی را خواهد شکست 

طبیعی هر گونه  سازوکارهر کوششی را به کار خواهند بست تا دانشمندان 

 وکارهایباور کند که ساز خواهدیمو شخص ناآزموده بیشتر  بیابندنامتعارف را  پیشامد

 «دانش از همه چیز آگاه نیست.»چون طبیعی شاید در این میانه باشد، 

گو از . با وجود گفتداندیمبیشتر مردم  از گمان ترفراوانبهر حال، دانش بسیار 

قوانین بنیادی فیزیک به طور اساسی همان  «،1هاوارهتغییر الگو»و « های دانشانقالب»

سترش با گو ، به ویژه در سده بیستم هاآنالبته  است که در زمان نیوتون بوده است.

زیک نوین . ولی هر کسی که با فیندانسبیت و مکانیک کوانتوم بازبینی و گسترده شده

تگی بزرگ پایس یاههیپاآشنا باشد ناچار خواهد پذیرفت که بنیادهای ویژه، به ویژه 

پایستگی و  یهاهیپا (1در چهار سده گذشته دگرگون نشده است. ) ،3و تکانه 2انرژی

                                                 
1. Paradigm shifts 

2. Energy conservation 

3. Momentum     در فیزیک ضرب جرم چیزی در سرعت آن در هر دم تکانه ی آن چیز است 
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انون گرانش . قشودیمقوانین حرکت نیوتن هنوز در نسبیت و مکانیک کوانتوم پدیدار 

 .رودیمنیوتنی هنوز برای محاسبه مدار فضاپیما به کار 

ها یا دورترین کهکشان و در کهموج پایستگی انرژی و قوانین بنیادی دیگر در

این است که این قوانین  دهندهنشانکه  شودیمنیز دیده زمینه کیهان  1یهاموج زیر

این ر د هر گونه شکست گمانبی .اندبودهبرای بیش از سیزده میلیارد سال درست 

 به طور منطقی معجزه نامیده شود. تواندیم یزندگی انسان کوتاه زماندر چرخه  قوانین

گفته که ما یک معجزه را چون یک استثنای غیرقابل آخوند  2ریچارد اسوینبرنه

قوانین را دوباره  میتوانیم( البته، همیشه ما 2. )میکنیمتکرار در قوانین طبیعت تعریف 

د. بوواهد خ یدلبخواهآن گاه قوانین تعریف کرده تا استثناها را در آن بگنجانیم، ولی 

ی پس ما به جستجو دادهای تکراری است.ویر یدربارهقوانین ابزاری برای روشنگری 

رار خود را با الگوهای قانونمند تک شناخته شده را شکسته وقوانین هایی برویم که گواه

 .کندینم

 . بهردداررا  توانایی تکرار معجزهشکی نیست که اهلل، اگر باشد، اگر بخواهد، 

دادهای تکراری اطالعات بیشتری فراهم کرده که سرانجام به سوی یک رویحال، 

تر داد رازآمیز، بدون تکرار، بیشروییک  کهدرحالی، شوندیمروشنگری طبیعی رهنمون 

و خاستگاهی  داده به نظریه اهللرا  هایخوببیایید همه  ، رازآمیز خواهد ماند.هازمان

ونه هر گ داریم وباز نگه را نشدنی  یهایهمزمان احتمالی برای رویدادهای باورنکردنی،

تعریف  نیترسستبا حتا  آزمایش کنیم. به طور تکی و منفردرا از این دست  رویدادی

از معجزه، اگر نتیجه گرفته شود که هیچ رویدادی، رخ نداده، آن گاه ما یک گواه سنگین 

 .ستا آساهای معجزهپیشامدکه کارگردان ایم آورده به دست اهللو وجود بر پاد بودن 

 ستجویجکیهان در  آسامعجزهبرای آفرینش و سندی گواه برای یافتن بگذارید 

 برویم.تر پیشخودمان 

 

                                                 
1. Microwave  

2. Theologian Richard Swinburne 
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 آفرینش یقصه

ک یا یبایستی که  در میان بودنیرومندی  یشهیاندآغازین سده بیستم،  یهاسال در

 یهرندیبرگجهان هستی اکنون در  چند معجزه برای آفرینش کیهان رخ داده باشد.

نام  که ما آن را به شودیممشخص اندازه بزرگی از ماده است که با کمیتی فیزیکی 

ه شده نه ساخت تواندینمکه ماده  شدیم. پیش از سده بیستم، گمان میسناشیم 1جرم

فراوان  پس گویا بودن .شودیمبه گونه دیگر دگرگون  یاگونهنه از میان رفته، بلکه از 

هنگام  -که تنها یک بار  ماده، معجزه است، شکستی در قانون فرضی پایستگی جرم

 رخ داده است. -آفرینش

نشان داده  2نینشتیآلبرت ا، 1091نسبیت چاپ شده در  یانگارهبهر حال، در 

ه چه همآن به انرژی دگرگون شود.  تواندیم ایشده ساختهاز انرژی  تواندیمکه ماده 

، جرم یک پیکر نامندیم ،2E = mc« ،نینشتیای معادله بلندآوازه»نویسندگان دانشمند 

 خألشتاب نور در  ،جهانیثابت  cدر آن که  پیوند داده ،Eرا به معادل انرژی سکون، 

 .است

انرژی که  است حرکتی بیشتر، دارای یک انرژی کندیمزمانی که پیکری حرکت 

 به ندتوایم، انرژی جنبشی ایهستههای شیمیایی و واکنش . درشودیمنامیده  3جنبشی

نیز  وارونه( هم چنین، 3که برابر با جرم تولید شده است. ) هدانرژی ساکن دگرگون ش

، . در این حالتگرددبه انرژی جنبشی تبدیل  توانیم؛ جرم یا انرژی ساکن شودیم

برای  واندتیمانرژی جنبشی ساخته که سپس  تواندیم ایهستهشیمیایی و  یهاواکنش

 راندن دستگاه یا تغییر شکل به کار گرفته شود.

تگاه . خاسگذاردینمپس بودن جرم در جهان هیچ یک از قوانین طبیعت را زیر پا 

خوب، انرژی از کجا آمده است؟ قانون پایستگی انرژی  یولانرژی باشد.  تواندیمجرم 

سازد ناچار می، شودیمشناخته  4قانون نخست ترمودینامیککه هم چنین نیز به عنوان 

                                                 
1. Mass  

2. Albert Einstein 

3. Kinetic energy 

4. Thermodynamics  
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با بررسی  تواندیم 1از جایی آمده باشد. به طور کلی، انگاره آفرینشنیز که انرژی 

 1331ر گی انرژی دتئوریک شکسته شدن قانون پایست ناچاری و ضرورتمستقیم یا 

 شود. تأیید 2میلیارد سال پیش در زمان آغاز مهبانگ

را  شکست قانون پایستگی ماده انرژیتئوری  همو  هم مشاهداتبهر حال، 

 انرژیل کمجموع تا زمانی که در یک سامانه بسته  دیگویم. نخستین قانون پذیردنمی

ل انرژی که ک به گونه دیگر دگرگون شود. جالب است ایگونهاز  تواندیمثابت بماند، 

در کتاب  3نامی استفان هاوکینگ شناسکیهانکه  گونههمان در جهان گویا صفر است.

بدین صورت که جهان کمابیش »، گفته، 4چه کوتاهی از زمانختاریخود،  1001پرفروش 

انرژی  لکامکه انرژی منفی گرانشی به طور  ادنشان د می تواندر فضا یکدست است 

( آشکارا، 4) «نماید. پس کل انرژی جهان صفر است.یاز ماده را خنثی م برخاستهمثبت 

به  ،کوانتومی ، با عدم قطعیت کوچکمیانگین انرژی چگالی جهانبا خطای ناچیزی، 

که حالت آغازینی با انرژی صفر  برای جهانیباید است که  ایاندازهطور دقیق برابر 

 (1. )انتظار داشت

هبانگ م یانگارهاز  یمیان انرژی مثبت و منفی در پیوست نوین تعادل ظریفی

بر پایه آن جهان یک دوره تند،  و شودیمخوانده 5 مهبانگ تورمیکه  شدهینیبشیپ

 (6است. )خود داشته آغازین  یهاو لحظه دمتورمی تصاعدی در کسری از نخستین 

 را آن توانستهیمدشوار را که  یهاآزمونشماری از انگاره و تئوری تورمی به تازگی 

را  هاآزموناین  یهمه. تا کنون این انگاره است سر گذاشتهکند پشت باطل کردن 

 پشت سر گذاشته است.

ی در جهان نیاز به شکستن قوانین پایستگی و بقای و انرژ مادهوجود باری، 

ن ای برای ینیرومند پشتوانه هادادهدر واقع  ندارد. خیالیانرژی در هنگام آفرینش 

به دلیل را  ایمعجزهاگر ما چنین  .است رخ نداده ایمعجزهکه هیچ هستند پندار 

                                                 
1. Creation hypothesis 

2. Big bang   یا انفجار بزرگ 

3. Stephen Hawking 

4. A Brief History of Time 

5. Inflationary big bang 
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نشده  أییدتباز هم این پیشگویی ، ارزشمند بدانیم پیشگویی شدن در نظریه آفرینش

 است.

 .کندیمرا رد  برای گفتگو درباره اهللدانش ناتوانی  دیدگاه ،این نمونهدوباره 

 آغاز جهانما از چگالی جرم جهان هستی، عددی که ویژه  هایگیریاندازهبپندارید که 

 . آن گاه ما یک دلیل دانشیک درست برای را نشان ندهدباشد انرژی صفر با 

به اصطالح قانون پایستگی انرژی  نیاز بوده و ایمعجزهکه  بارهنیدرا گیرینتیجه

و چرا  چونیباین جستار شاید  کهدرحالی هستی بیاید.وجود و جهان به  تا شده شکسته

 یک نشانه نیرومند از او است. گمانبیبودن آفریدگاری را اثبات نکند، 

 

 نظم آفرینش

اگر  .ندکینمرا نیز پشتیبانی انگاره آفریدگار دیگری از  بینیپیش، هادادههم چنین 

ار برقرطرحی  - نشیآفراز نظم در هنگام ای جهان آفریده شده، پس باید دارای درجه

 برای نظم داشتچشمانتظار و این  باشد. -در آن هنگاماز سوی ناظم بزرگ شده 

کل  دیگویمکه  شودمینامیده  قانون دوم ترمودینامیکاصطالح  بهکمابیش همیشه 

. این جستار ودشیمیک سامانه بسته ثابت مانده یا در زمان افزوده  نابسامانییا  آنتروپی

چنین پیش خواهد رفت که اگر امروزه جهان هستی یک سیستم بسته هست 

ز بیرون بسامانی و نظم باید ا همیشه چنین بوده باشد. در زمانی در گذشته، توانستهینم

 ه باشد.آمد

د. بو آسامعجزهیک استدالل نیرومند برای آفرینش ، 1020جستار پیش از این 

از دیگر با  هاکهکشان، گزارش داد که شناسستاره 1بهر حال، در آن سال ادوبن هابل

که  ودمعنا بکه به این  شتابی نزدیک به ضریب دوری خودشان از یک دیگر دور شده

این جستار نخستین گواه را برای مهبانگ )بیگ بنگ(  گیتی در حال گسترش است.

                                                 
1. Edwin Hubble 
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ی سراسر آشوبی با تواندیمبرای هدف ما، یک کیهان در حال گسترش  فراهم نمود.

 آغاز شده و با این حال بسامانی محلی که سازگار با قانون دوم است را بسازد.

با یک نمونه ساده )به معنای  این جستارآن، دیدن  درکشیوه برای  نیترساده

خانه خود را پاک کنید، پسماندها جمع شده را  دیخواهیمگمان کنید  .باشدیمواقعی( 

رانجام حیاط از پسماندها پر س .دیکنیماز پنجره در حیاط خالی  هاآنبا تکان دادن 

تنها به . یک چاره ساده دارید ادن به این کار،د ادامه رایشما ب بهر حال. خواهد شد

پسماندها پیرامون خانه خود ادامه داده و شما همیشه جا برای ریختن  یهانیزم خرید

ش به بهای افزای -در خانه خود-نظمی و بسامانی محلی را  دیتوانیمخواهید داشت. شما 

 نابسامانی در بازمانده جهان، مدیریت کنید.

ماند، یا پسمنظم تر بشود همان طور که  تواندیماز گیتی  ییهابخش ساندینب

از میان رفتن چون این هم به  دیتوانیم) زمان منظم شدنبه وجود آمده در  آنتروپی

و  یرامونیپ یطیمحبه  (کندیمکه آغاز به منظم شدن  بیندیشید یاسامانهدر  ینظمیب

نشان داده شده،  1-4که در تصویر  گونههمان .شودمیپرتاب همیشه قابل گسترش 

ش افزایمجموع آنتروپی جهان ، بر پایه قانون دوم، شودیمهم چنان که جهان گسترده 

نیز  ریبا شتاب بیشتحتا  آنتروپیاحتمالی و حداکثر ی ( بهر حال، بیشینه1. )ابدییم

شینه و بی زیرا .سازدیمنظم  شتری برایمیدان بی یروزافزونبه طور افزایش یافته، 

( میکنیم)ما به جهان چون یک کره نگاه  مشخصیک کره با شعاع  آنتروپیحداکثر 

جهان در حال گسترش یک  .استبه همان اندازه  یبا شعاع چالهسیاههمانند یک 

ت زمان با گذش کهدرحالی پسدارد. ن نهیشیبآنتروپی و برای همین  نیست چالهسیاه

نیست.  ینظمیب، جهان در حال گسترش ما در حداکثر شودیمبیشتر  آنتروپیدر کل 

 زمانی بوده است. یول
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 زمان پالنگ

 شعاع گیتی

ز شعاع ی اتابعهم چون  آنتروپیو حداکثر  گیتیدر  آنتروپیمجموع  -1-4تصویر 

 آشوب دهندهنشانبوده که برابر ، گیتی است. این دو در آغاز در زمان پالنک

در حال گسترش  بهر حال چون جهان هستی است. کامل در آغاز جهان هستی

 واقعی بزرگ شده و جای برای نظم و آنتروپیتندتر از  آنتروپی بیشینه، است

 .گذاردیمدوم بسامانی بدون شکستن قانون 

 

تا  ی، یعنقابل تعریف تا آغازترین دم ،میلیارد پیش 1331بپندارید ما تورم را تا 

زمانی که کل جهان در  ،میاکردهبرآورد  یهنثا 634 ×19-44 یعنی  زمان پالنک،

 یاکره ایبه طور کاربردی یک کره پالنک  تواندیمکه  فضااز نقطه شدنی  نیترکوچک

که از  گونههمان. گرفته بودمتر جا  136×19-31طول یک پالنک یا با برابر  یبا شعاع

کمتر از اکنون داشته است.  آنتروپیدریافت، جهان در آن هنگام  توانیمقانون دوم 
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هم چنین بسیار بزرگ بوده،  آنتروپیبهر حال، برای چیزی به آن کوچکی، آن اندازه 

 زیرا یک کره با ابعاد پالنک برابر با یک سیاهچاله است.

آغاز  بگویم، زمانی که گیتی خواهمیماین جستار نیاز به جزییات بیشتری دارد. 

است.  تهافییمجهان در بیشینه خود بوده، با این وجود باز هم افزایش  آنتروپیگشته، 

از که گیتی آغ یزمان .میگویماین درست رویدادی بوده که درباره آن سخن در واقع، 

باال  تتوانسیم، چیزی به آن اندازه برایکه باال بوده  یااندازهآن، به  آنتروپیگشت 

رآورد. د اطالعاتیاز آن  توانینمباشد، چون جهان هستی برابر با یک سیاهچاله بود که 

باال ای ه اندازهیعنی بنیست باالتر است ولی بیشینه و حداکثر  آنتروپیدر زمان کنونی 

هان هستی یک جپس دیگر  باال باشد. تواندیمکه برای گیتی با ابعاد کنونی آن نیست 

 ت.سیاهچاله نیس

های دانفیزیک و مخالفت یریگخردهیک هم چنین ناگزیر هستم تا پاسخی به 

 هینظر وانگاره هیچ که ما  ندیگویمبه درستی  هادانفیزیک. بدهمگفته خودم شنونده 

. من دهدبدرباره فیزیک پیش از زمان پالنک توضیحی گرانشی کوانتومی نداریم که 

همان چیزی را که روی ساعت  ، یعنیمیریپذیم را 1تعریف کاربردی اینشتین از زمان

این د، کنی یریگاندازهاز زمان پالنک را  ترکوچکزمانی  بازهاین که  . برایدیخوانیم

 از فضای پالنک انجام شود که برابر یترکوچکای در ناحیه به ناچار باید یریگاندازه

در  2بر پایه اصل عدم قطعیت هایزنبرگ .شودیمبا زمان پالنک ضربدر شتاب نور 

 تواندیمنای یک سیاهچاله بوده که از آن هیچ اطالعاتی مکانیک کوانتوم، چنین ناحیه

 تواندیمناز زمان پالنک  ترکوچکزمانی  بازهفرار کند. این گفته داللت دارد که هیچ 

 (1. )تعریف شود

 را در «اکنون»ما تا زمانی که نخواهیم  گمانبی زمان کنونی را در نگر بگیرید.

 یریارگکبههیچ دلواپسی درباره از زمان پالنک بکار گیریم،  ترکوچکزمانی  یهابازه

تعداد  شمار ویعنی زمان  به طور بنیادی در اصلنخواهیم داشت. « اکنون»اصل فیزیک 

                                                 
1. Einstein's operational definition of time 

2. Heisenberg    ( 9119-9181فیزیک دان نظری آلمانی)  
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با  میتوانیم. آیدمیبه شمار هر نماد برابر با زمان پالنک صحیحی از نمادی است که 

مان ه ریاضی فیزیک خودمان، محاسباتدر  پیوسته نگاه کردن به زمان چون متغیری

 تروچکک، چون در عمل این واحد بسیار میکنیمچنین  حسابانزمان کاربرد که در طور 

معادله در ایم. ما در اصل، کرده گیریاندازهتا کنون که واحد دیگری است از هر 

که چون زمان پالنک واحدی  میدهیمزمانی پالنک معیار قرار  یهابازهبا خودمان 

نیم پس اگر بتوانیم چنین ک .برای همین قابل تعریف نیستاست  گیریاندازهغیرقابل 

ه باید ک انجام دهیم، هنگامیپالنک  بازهدر پایان نخستین این کار را  میتوانیم« اکنون»

 .آغاز کنیماز آن جا  مهبانگآغاز روشنگری خودمان را از 

حداکثر  وبیشینه  آنتروپیکه  دیگویمبه ما  ،بعدی یهازماناز  یابیبرونآن گاه، 

 توانستهینمبوده است. در این حالت، آشفتگی و نابسامانی کامل بوده و هیچ ساختاری 

اگر س پجهان هستی بدون هیچ ساختاری آغاز شده است.  بدینسانوجود داشته باشد. 

یگر د آنتروپیاین واقعیت است که  ینشانهجهان هستی امروزه دارای ساختاری است 

 در بیشینه خود نیست.

چ ساختار گیتی بدون هی، داریمکیهان از که اکنون  شناختیباری، بر پایه بهترین 

 است. داشته ی. حالتی آشوبچیز دیگری آغاز شده است، طراحی یا یدهسازمانیا 

، مینیبیمبدینسان، ما ناگزیر باید نتیجه بگیریم که بسامانی و نظمی که هم اکنون 

رینش به اصطالح هنگام آفیا آغازین در ساخت گیتی  یزیربرنامهدر نتیجه  تواندینم

ه را نگه نداشت دادهیروهیچ مدرکی از آن چه پیش از مهبانگ  بوده باشد. جهان هستی

ودش خروشن است است. آفریدگار، اگر باشد، هیچ اثری به جا نگذاشته است. پس 

 بوده باشد. تواندینمنیز 

وارونه شده و  توانستیم، ما ره آوردی در دست داریم که میگویمدوباره نیز 

مدرک نیرومند دانشیک برای بودن یک آفریدگار فراهم نماید. اگر جهان هستی ورم 

که در کتاب آسمانی گفته شده، یک گنبد بود، آن گاه قانون  گونههمانبلکه  کردینم

 ؛جهان کمتر از بیشینه مجاز آن در گذشته باشد آنتروپیکه  کردیمدوم ناگزیر 

بنابراین، اگر جهان هستی آغازی داشته، باید در حالتی از بسامانی و نظم بسیار آغاز 
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یتی بی باشد. ولی حتا اگر گ و تحمیل شدهباید از بیرون سربار این نظم که ناگزیر  شده

آغاز بوده باشد باید بسامانی بیشتر در گذشته را نشان داده و درباره خاستگاه این 

 توان به طور طبیعی روشنگری کرد.میو نظم بسامانی 

 

 آغاز و خاستگاه

تجربی درباره مهبانگ یا بیگ بنگ برخی از خداپرستان را به این ادعا  یهاتیواقع

در  .است یآفریدگار دهندهنشانرهنمون ساخته که بگویند، مهبانگ، به خودی خود، 

آفرینش در زمانی رخ »، دیگویم 2به اعضای آکادمی پاپی 1دوازدهمپاپ پیوس  1011

 شناسستاره ،3جورج هنری لمیاتیر (0)« داده، پس آفریدگاری بود، بنابراین خدا هست.

کسی که نخستین بار اندیشه مهبانگ را پیش کشید، خردمندانه به پاپ پند  و آخوند

 نداند.« بی خطا»که این گزاره را  دهدیم

تحریف شده ساخته که ادعا  یهااستداللچند تا  ،مداحیلیام لین کاریگ و

 (19. )یک آفریدگار داللت داردوجود جهان هستی آغازی داشته و این آغاز بر  کندیم

نشی که انگاره و تئوری نوین گرا که است نسبیت عمومیبر پایه  هااستداللیکی از این 

 سخت یهاشیآزماو از آن زمان تا کنون  شده پیشنهاد اینشتیناز سوی  1016در 

 (11. )است تجربی را پشت سر گذاشته

بر  دانریاضی 4و روجر پنرز شناسکیهاناستفان هاوکینگ با کار  1019در 

را  در آغاز مهبانگ 5تکینگی وجودآورده،  به دستکه پیش تر پنرز ای قضیه روی

و  گیتی کوچک تا زمان صفرنسبیت عمومی را  بیرون یابیبا  (12) .«اثبات کردند»

که  نهگوهمان .افتییمچگالی و میدان گرانشی آن افزایش  کهدرحالیکوچک تر شده 

، چگالی و میدان گرانشی آن، دست کم بر طبق نمودیماندازه جهان به سوی صفر سیر 

                                                 
1. Pope Pius XII    (9781-9157)پاپ بود  9181از  

2. Pontifical Academy 

3. Georges-Henri Lemaître       ( 9714-9111ستاره شناس و کشیش بلژیکی)  

4. Roger Penrose    (9189ریاضی دان انگلیسی )زاده  

5. Singularity  
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 کندیمدر این حالت، کاریگ ادعا  .رفتیم تینهایبریاضیات نسبیت عمومی، به سوی 

 وجود ندارد.که زمان باید ایستاده باشد، پس هیچ زمانی پیش از آن 

کتاب  نیترپرفروشبرهان پیشین خویش را باطل نمود. در بهر حال، هاوکینگ 

هر آینه، هیچ گونه تکینگی در آغاز »، است، آشکارا گفته تاریخچه کوتاه زمانخودش، 

، همگام با پنرز، برآمده از مکانیک وارونه گیرینتیجهاین  (13«)جهان هستی نبوده است.

 پس از گسترش یهاسالکه در بود ی فرآیندهای اتمی هاتئوریو انگاره و  کوانتوم

ین اکنون که هم چن . مکانیک کوانتوماستآمده  به دستی نسبیت اینشتین هاتئوری

ه که نسبیت عمومی، دست کم آن گونه ک دیگویمست، به ما اشده بسیار دقیق  تأیید

 شدهشارهاپالنک شده، بایستی در زمان و طولی کمتر از زمان و طول  یبندصورتاکنون 

 گیریتیجهنکه نسبیت عمومی، برای داللت دارد این جستار پس  شکسته باشد.در باال، 

 یریکارگهببه کار گرفته شده و  تواندینمبر رخ دادن تکینگی پیش از زمان پالنک 

 کاریگ از آن برای آغاز زمان درست نیست.

که  مطرح کردهوابسته دیگری کاریگ و دیگر خداپرستان هم چنین استدالل 

د، پیر باش نهایتبیآغازی در زمانی داشته، چون اگر جهان هستی باید جهان هستی 

گفتن »گفته است،  1زمان ببرد تا به امروز برسد. بهر حال کیث پیرسون نهایتبیباید 

نه این که آغازی در -آغازی نداشته پیر است، یعنی  نهایتبیجهان این سخن که 

 (14«)گذشته داشته است. نهایتبیزمان 

 3یک مفهوم انتزاعی ریاضی است که به طور دقیق با کار جورج کانتور 2نهایتبی

بهر حال نماد شده است.  بندیصورتپایانی سده نوزدهم،  یهاسالدر  دانریاضی

به کار  «یک عدد بسیار بزرگ»در فیزیک هم چون کوتاه نوشتی برای « ∞» نهایتبی

 ایبدون پیچیدگی ویژهاست. در فیزیک زمان،  شمارشگر. فیزیک شودیمگرفته 

به سوی عقب به همان صورت رو به جلو  توانیمساعت است.  یهاتاکشمردن تیک 

                                                 
1. Keith Parsons 

2. Infinity   

3. Georg Cantor     ( 9745-9197ریاضی دان آلمانی)  
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به یک عدد بسیار بزرگ دست پیدا کنید ولی  دیتوانیمبا شمارش به جلو شما  شمرد.

ایان نمی به پ گاههیچ»مثبت ریاضی دست پیدا نکرده و زمان  نهایتبیبه عدد  گاههیچ

مان به آغاز ز گاههیچ»و  دیرسیمبا شمارش به عقب به یک عدد بسیار بزرگ « رسد.

 گاهیچه، میرسینم نهایتبیبه عدد مثبت  گاههیچکه  گونههماندرست « نمی رسید.

ریاضی  نهایتبیحتا اگر جهان هستی در آینده  میرسینم نهایتبینیز به عدد منفی 

 نهایتبی به همین گونه، حتا اگر گیتی نیازی به داشتن پایان ندارد.پیشامد نداشته باشد، 

ریاضی پیشامد در گذشته نداشته باشد، باز هم نیازی به داشتن آغاز ندارد. ما همیشه 

 امدیپیش میتوانیمو  دیده دیآیمیک رویداد را که در پی رویداد دیگری  میتوانیم

 ، ببینیم.شودیمکه مایه رخ دادی دیگری 

، اگر بتوان نشان داد که جهان هستی آغازی داشته است، دیگویمکاریگ 

ستدالل امدرکی بسنده برای اثبات شخص آفریدگار است. او این اصطالح را به عنوان 

این استدالل  (11. )2که برخاسته از الهیات اسالمی است نامیده 1کالم شناسیکیهان

 چون یک قیاس گفته شده:

 

 یک علت دارد. شدنهر معلولی برای آغاز  -1

 آغاز شده است.جهان هستی  -2

 بنابراین جهان هستی علتی دارد. -3

 

منطقی گزاره کالم با طور سختی از سوی فیلسوفان به چالش کشیده  یهاهیپا

 .میکنینمتکرار آن را ، دانش استدر این کتاب کانون توجه ما ( که چون 16شده، )

دیگری مگر  دلیلخودش نخستین مقدمه را بدون  یهانوشتهدر کاریگ 

 عمومیاز تجربه  گونهنیادانسته است. و بدیهی  3پیدا-عمومی روزمره، خود یهاتجربه

به ما نشان دهد که جهان مسطح است. هر آینه، رخ دادهای فیزیکی  تواندیم روزمره

                                                 
1. kalâm cosmological argument 

 برای آگاهی بیشتر درباره گزاره کالم به جهان بیخدا بخش نخست نگاه کنید .2

3. Self-evident 
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. برای نمونه، زمانی که تراز شودیمبدون علت ارزیابی دیده  یاتم ریزدر تراز اتمی و 

ا دلیلی ، مکندیمو یک فوتون، یک ذره نور، آزاد  بیایدجنبشی یک اتم پایین  انرژی

در  وزاپرت، دلیلی برای نابودی هسته همین طور .میکنینمبرای چنین رخ دادی پیدا 

 نیست.دست 

ای بوده، تنها به گونه« علت»که رخ دادهای کوانتومی باز هم  دیگویمکاریگ 

در حقیقت،  .خواندیم« 1احتمالیعلیت »چیزی که وی - ستین بینیپیشکه قابل 

ادفی یک علت تص تواندیمدر مقدمه نخست « علت»ه این روش پذیرفته که کاریگ ب

انی، او علیت امک رشیپذ نشده است. با بینیپیشچیزی که  -باشد، چیزی خودبخود

 بخت خود را برای یک آفرینش مقدر از دست داده است.

 -نیک کوانتومامک-احتماالتی  یهاعلت پیرامونما یک تئوری بسیار خوب 

که  دپنداریمدر واقع  وویژه را تعیین نخواهد کرد  پیشامداین انگاره زمان یک  داریم.

انیک . تنها استثنایی که در تفسیر مکنیست بینیپیشو منفرد قابل  تکرخ دادهای 

 پنداردیم( این استثنا 11. )داده شده است 2، از سوی دیوید بوهمدهدیمکوانتوم رخ 

شتیبان تفسیر چندین پ کهدرحالی یک نیروی زیر کوانتومی غیرقابل تشخیص هست.

نیاز به پیوندهایی با شتابی باالتر از شتاب ، به طور عمومی پذیرفته نشده چون دارد

هیچ مدرک و گواهی  مهم تر( 11. )شکندیمرا  4داشته که اصول نسبیت خاص 3نور

 برای نیروی زیرکوانتوم یافت نشده است.

راکنش پ بینیپیشرخ دادهای تک، مکانیک کوانتوم برای  بینیپیشبه جای 

. این کار را با دقت شودیماز رخدادهای همانند به کار گرفته  یادستهآماری خروجی 

 ی به شما خواهد گفت کهمحاسبه کوانتومیک . برای نمونه، دهدیمبسیار باال انجام 

. یا شودیمپس از یک زمان فرض شده چند هسته در یک نمونه بزرگ، واپاشی 

 یهافوتونبا مجموع سنجیده شده  در حال جنبش اتمشدت نور یک گروه  دیتوانیم

                                                 
1. Probabilistic causality 

2. David Bohm   ( 9198-9111فزیکدان کوانتومی انگلیسی)  

3. Superluminal  

4. Special relativity 
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 -موجود دیگر یانگارهگسیل شده را پیشگویی کنید. ولی نه مکانیک کوانتوم و نه هیچ 

چیزی درباره رفتار یک هسته یا اتم تک بگوید.  تواندینم -هم چنین تئوری بوهم

ه ک گونههمانو خودبخود هست شده، درست  شدهلیگساز دگرگونی اتمی  هافوتون

 یتدون قابل، ببه این شکل شدن با پدیدار. شودیمگسیل  ایهستهذرات در پرتوافشانی 

 .شودمیباطل ، مقدمه نخست را داشتنپیشگویی 

از  ایهسته واپاشیدیده شده که به طور استثنایی  ایپرتوافشانی هستهدر 

ن هما. بهر حال این قانون آماری به طور دقیق کندیمواپاشی پیروی « قانون»

زمانی کوتاه فرض شده داشته  بازهاحتمال واپاشی در یک  ی است که اگرداشتچشم

به سخن دیگر، منحنی  زمانی در همان دوره دارد. یهابازه یهمهباشد به طور همانندی 

که به طور غیرقابل است  خودش مدرکی برای هر رویداد تکی ایهستهواپاشی 

 .به وسیله استنتاج، قابل پیشگویی نیست و دهدیمرخ  بینیپیش

مکانیک کوانتوم و مکانیک کالسیک )نیوتونی( آن چنان که به طور عمومی 

جدا از هم و قابل بازشناسی نیست. در واقع مکانیک کوانتوم به آهستگی،  شودیمگمان 

زدیک کالسیک ن یگسترهو شتاب، به  ، دوریجرم سیستم، مانند یهاشاخصزمانی که 

رخ دگرگونی زمانی که این  (10). شودیم، به مکانیک کالسیک دگرگون شودیم

به ما در همان  شده ودرصد بسته  199، احتماالت کوانتومی یا به صفر یا به دهدیم

 199فراوانی هست که احتماالت صفر یا  یهانمونه. با این حال دهدیمتراز اطمینان 

بر  شدهانجام هاسنجشاحتماالتی کوانتومی به طور دقیق با  یهامحاسبهدرصد نیست. 

 .رویدادهای همانند، همخوان است مجموع

داشت،  درست بود و گیتی علتی کالمیتوجه داشته باشید که حتا اگر استنتاج 

ش هم در آزمای کالم، استدالل در این حالتباشد؟  تطبیع بایدنچرا این علت خودش 

بدون بررسی مقدمه دوم درباره علت داشتن جهان  نظریای و و هم به طور انگاره

 .خوردیمهستی، شکست 
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 خاستگاه

 با این واقعیت که مقدمه دوم کالمبا این حال، میخ دیگری بر تابوت استدالل 

که در باال دیدیم، این ادعا که جهان هستی  گونههمان .شودیمنیز نادرست است، زده 

 شناسیکیهاندر دانش کنونی فیزیک و  یاهیپابا مهبانگ )بیگ بنگ( آغاز شده هیچ 

 ندارد.

مهبانگ احتمال بودن جهانی پیشین را رد  یکننده تأییدهیچ یک از رصدهایی 

ساز و  هاآنکه در دارد  دوجوچاپ شده  و نظری یاانگاره. الگوهای نکرده است

ست، اپدیدار شده جهان کنونی از یک جهان پیشین  دیگویم که شودمیدیده کارهایی 

یا به  1فرآیندی که تونل کوانتومیپدیدار شدن جهان کنونی از جهان پیشین با  مانند

که جهان  شناسیکیهان یهامعادله( 29. )شودیمنامیده  2کوانتوم یهانوساناصطالح 

سوی دیگر محور زمان به کار گرفته  براینیز ، به طور همسانی دهدیمپیشین را شرح 

ما هیچ دلیلی برای این گمان که جهان هستی با )مهبانگ( آغاز شده  ، پسشودیم

 نداریم.

خاستگاه طبیعی جهان، برای  یاژهیو، من سناریوی 3کیهان به زبان سادهدر کتاب 

یات فیزیک و ریاض ینهیزم بابا کارهای ریاضی در تراز قابل دریافت برای کسانی 

و  5جمیز هارتل 4الگوی بدون مرزاین کار بر پایه  (21. )امدهدا نهادپیشکارشناسی، 

( در این الگو، جهان هستی در زمان و فضا هیچ آغاز یا 22. )استفان هاوکینگ است

ن از میا« تونل زده»، جهان خودمان را امدهیکشپایانی ندارد. در سناریویی که پیش 

 .امکردهیک گیتی پیشین که در سراسر زمان پیشین بوده، توصیف  6آشفتگی

                                                 
1. Quantum tunneling 

2. Quantum fluctuations 

3. The Comprehensible Cosmos 

4. No boundary model 

5. James Hartle   فیزیک دان امریکایی  

6. Chaos  
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از آوردن جزییات فنی پرهیز  هاوکینگ در کتاب تاریخچه زمان کهدرحالی

ی تا زمانی که جهان هست»پایه گفته تکرار شده وی است:  نموده، الگو و مدل بدون مرز

آغازی داشته، می توانیم گمان کنیم که آفریدگاری دارد. ولی اگر جهان هستی در واقع 

ا لبه ای نداشته باشد، می تواند هیچ آغاز یا پایانی نداشته سراسر خودگردان بوده، مرز ی

 (23« )باشد؛ به سادگی جهان هست. پس چه جایگاهی برای آفریدگار هست؟

یوهای ، سناران برجسته، در مجالت دانشیک با آبروشناسکیهانو  هادانفیزیک

خاسته بر تواندیمگفته شده جهان به طور طبیعی  هاآندر به چاپ رسانده که  دیگری

شگر تا نمای، گردد« اثبات» تواندینم ( باشد که هیچ یک در زمان کنونی24« )از هیچ»

ان برای نش توانیماین سناریوها را ، ولی بودهجهان هستی  چهآن باشد برای  یدقیق

چون  به کار گرفت استدانش یا کمبود اهلل بر پایه نبود وجود  که استداللدادن این 

 در چهارچوب دانش توانیمخاستگاه جهان را  پیرامون یمتعارفهای طبیعی مکانیسم

 یافت.موجود 

 زمانی که یک بتوان دلیل قابل پذیرشیتاکید کردم، پیش از این که  گونههمان

 تأییدبرای  1هاشکافخدای استدالل برای کمبود یا نبود آگاهی در دانش کنونی آورد، 

که به طور دقیق خاستگاه طبیعی جهان هستی  میگوینم. من خوردیمشکست ، اهللوجود 

 اهیرهر گونه ما  که رمیپذینماز سوی دیگر هم چون یک شکاف در دانش است. ولی 

 هستیم. بهرهیبخاستگاه جهان  برایداشتن دلیلی دانشیک  یبرا

، ندکنیمرا توصیف  هادادهاین  دقتکه با  ییهاهینظرتجربی و  یهادادهباری، 

که جهان هستی با آفرینشی هدفمند، بر پا نشده است. بر پایه بهترین  دسازیمآشکار 

 شناسیهانکی اثر پایدارکه آفریدگاری که  شودیم گیرینتیجهاطالعات دانش کنونی، 

 وجود ندارد.از آفرینشی هدفمند به جا گذاشته باشد، 

 

                                                 
1. God of the gaps argument 
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 در کیهان دخالت

ه کبه این صورت  داردیمباز نگه را هنوز  خداو وجود هنوز احتمال بودن  هاگفتهاین 

آفریده که نیازی به معجزه نبوده و هیچ نشانی از  ایگونهبه را جهان هستی خدا شاید 

-سیحیم-سنتی یهودی خدا دیگر همان اهللالبته این  .است مداخله خود به جا نگذاشته

 است. ماندهجا  از او براثر پایداری را در هر کجا،  شودیمگمان  چوننیست اسالمی 

 را اصل قرار دهند هیات خود را ویرایش کرده و خداییبتوانند ال هانیدولی شاید این 

او با آفرینشی  یهاطرحاین که با وجود  بعدی یهاگامدر پس از زمان پالنک  که

 یهاهدف، پا به میدان گذاشته تا  از عدم نابودی مان پالنک از میان رفتهزآشوب 

 .خودش اطمینان یابد

تن یاف راهبهچشم استوار یهاانگارهدر رصدها یا  همباز  میتوانیمدر این حالت، 

 یهابخشباشیم. در  گیتیدر جاهایی در گذشته از مداخله این خدا  ییهاگواهمدرک و 

در روی زمین، در پدیده حیات و زندگی و در  ییهاگواهپیشین ما در جستجوی چنین 

 .میکنیممغز بودیم. در این بخش ما به جایگاه بیرون از زمین نگاه 

به ما نشان  هاآسمان در یزیانگشگفترویدادهای ی از فراوان یهانمونهتاریخ 

پیش از میالد یک  111در  .است معجزهانگار  در نگاه نخستکه  دهدیم

با ترس فراوان  به را 3و لیدیه 2جنگی میان مادها 1در آسیای صغیرخورشیدگرفت کامل 

علمی  ونخستین مورد دانشیک به احتمال بسیار پایان داد. درگیری هر دو سو برای 

 بینیپیش 6بابلیتمدن بر پایه اسناد  5طاز سرزمین مل 4تالس از گرفتگی را شناخته شده

 کرد. 

ش مراحل گرد پایین رفتن خورشید یامانند باال آمدن و  یگرفتگرویدادهای 

ه بمتعارف انسانی  یهاتجربه، رخ داد چندانی ندارد و چون یک پیشامد روزمره در ماه

                                                 
1. Asia Minor      ترکیه کنونی 

2. Medes 

3. Lydians 

4. Thales    

5. Miletus    شهری در غرب ترکیه امروزی 

6. Babylonian  
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اری تکرار شده و رفت، ی دیگرپیرامون آشنا و یهادهیپدهمانند بهر حال  .آیدمین دست

مروزی( ا شمارگاهتاریخ دقیق )بر پایه  میتوانیمبرای همین است که ما  د.قانونمند دار

نیرو  یدهندهاین نشان  پیش از میالد. 111می سال  21گرفتگی تالس را بدهیم: 

ش در . کمابیباشدیمچشمگیر دانش هم در پیشگویی و هم در پس گویی از گذشته 

و یهودیان را به بابل )جایی که  را نابود نموده 2اورشلیم 1دوم النصربختهمان زمان 

به طور  3ه بوداک شودیم( تبعید نمود. گفته برگیرندتوانستند اسطوره آفرینش خود را 

چندین دهه دیرتر  4دقیق در همین دوران به وارستگی دست یافته است. کنفوسیوس

 زاده شد.

آسمانی باشکوه هستند که مردم  یهادهیپدهمانندی از  ینمونه دارهادنباله

مادی،  یهاگزارهبا  هاآنفراطبیعی دانسته ولی دانش درباره  یهانشانهرا  هاآنباستانی 

. در سده هفدهم ه استهای ناب مادی، روشنگری نمودیعنی تنها با الگوها و مدل

 تئوری مکانیکی که از سوی دوست میالدی( 1142)درگذشته  5میالدی، ادموند هالی

( گسترش پیدا کرده بود را میالدی 1121به سال  خودش ایزاک نیوتون )درگذشته

 شدهدهید 1612که در  یداردنبالهکرد که  بینیپیشبه کار گرفته و  بینیپیشبرای 

و از آن زمان هر  بازخواهد گشت. در واقع پس از مرگ هالی، چنین نیز شد 1110در 

نان چدر آسمان پدیدار دارای  ناگهان که ییدارهادنباله. بیشتر گرددیبازمسال  16

بهر حال  .اندبودهکه در سراسر تاریخ انسان بیرون از دید  هستند بزرگیگردشی مدار 

 هالی شاید بیست و نه بار در تاریخ پدیدار شده باشد. داردنبالهکه  دهندیماسناد نشان 

آسمانی به طور ناگهانی رخ داده که  یهادهیپدگذشته، دیگر  روزگاراندر 

، 6پلسارها یرندهیبرگدر  هادهیپداین  .کنیمشناسایی  درنگیرا ب هاآن توانستیمینم

                                                 
1. Nebuchadnezzar II     ( 184-511یکی از پادشاهان بابل )پیش از میالد  

2. Jerusalem 

3. Buddha 

4. Confucius 

5. Edmund Halley or Edmond Halley   ( 841ریاضی دان ستاره شناس انگلیسی-

9151)  

6. Pulsars نندستارگان نوترونی که پرتوهای الکترومغناطیس گسیل می ک  
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دیگر، این  یهانمونهو انفجارهای گاما بوده است. ولی مانند  2، کوازارها1سوپرنواها

اجازه  تکرار. این دشویمگوناگون در فضا و زمان تکرار  یهاروشنیز به  هادهیپد

با  اهآنسرشت  کافی یاد بگیریم تا سرانجام به یاندازهبه  هاآندرباره  که دهدیم

 پی ببریم.سراسر مادی  یهاگزاره

که در  میادهیندو در هیچ جایی رخ دادی  گاهچیهما در آسمان باالی سر خود 

 میوانتن تجربی گراعتیطبتکرار نشده و درباره آن با دانش دیگر جایی یا زمانی 

ار شویم ناچکه  میانکردهبرخورد روشنگری کنیم. هنوز به پدیده آسمانی قابل رصدی 

دیده ، ما هیچ پدر واقع بیفزایم.عنصری فراطبیعی به الگو یا مدل برای توضیح آن 

را داشته  3برنسوینمعجزه بنا بر تعریف معیارهای ی همهدارای کیهانی نداریم که 

 ست با بهترینی کیهان اآسامعجزهکه دارای نقش فعالی در رخ دادهای  اللهی .باشد

دیده نشده است. رصدها کیهانی نیز ی ما، حتا برای دمی شناسستارهابزارهای به روز 

 که گویا اهلل نیست. رسندیمبه نگر  ایگونهتنها به 

 

 ؟ستقوانین فیزیک از کجا آمده ا

ین ادیدیم که خاستگاه و کارکرد جهان هستی نیازی به شکستن قوانین فیزیک ندارد. 

دیگری  سخنانشاید هم چون یک شگفتی باشد چون  دانشیبگفته برای یک شخص 

 و دسترهیچدانای به  آورندگانایمان شنیده است. بهر حال  هارسانهاز پای منبرها و 

باشه، » که سپس پاسخ تیزی بدهند لیاستدالل پذیرفته و هنگامشاید این نکته را متعال 

باور عمومی این هست که این قوانین از « ؟از کجا آمده استخوب قوانین فیزیکی 

ولی این یک واقعیت قابل اثبات نیست. هیچ  .ه استآمدجایی بیرون از جهان هستی 

ته خود جهان برخاسرون از د تواندینمکه چرا قوانین فیزیکی نیست دلیل برای این 

 .باشد

                                                 
1. Supernovas  

2. Quasars  

3. Swinburne 
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ی هامدلبرای روشنگری درباره جهان مورد بررسی خودشان  هاکدانیزیف

هستند که به طور سنتی  یاژهیو، دارای بنیادهای عمومی هامدلاین  .اندساختهریاضی 

که  هستند یهاقانون هانیا، زیرا باور عمومی چنین است که شوندیمنامیده « قوانین»

ا ، جهان هستی رکندیمکه حقوق مدنی بر جوامع فرمانروایی  یاوهیشبه واقع با همان 

، ادهکیهان به زبان سکه من در کتاب پیشین خودم،  گونههمان. بهر حال، دینمایماداره 

لکه محدودیت در رفتار ماده نیست. ب به معنای، بنیادترین قوانین فیزیک، امدادهنشان 

تار پیرامون رف توانندیم هاکدانیزیفکه است در روشی  تیمحدودبه معنای قوانین 

 (21. )ماده روشنگری کنند

 ایونهگ، باید به شودبرای این که هر اصل طبیعی به طور عینی و جهانی ثبت 

ین اصلی گر ویژه نباشد. چنته به دیدگاه یک پژوهششود که وابسو پیکربندی تنظیم 

برای نمونه،  پس درست باشد.« چهارچوب داوری»هر  و برای هادگاهیدباید از همه 

ز در زمان یا جایگاهی در فضا باشد تا ا یاژهیووابسته به دم  تواندینمهیچ قانون عینی 

 برگزیده شود. رصد کنندگانسوی برخی 

ی چیزها به طور طبیع یهمه دیگویمکه  کرده تنظیمگمان کنید من قانونی را 

 ولی به طور دقیقدرست نیست.  به هیچ رو. این قانون کنندیمبه سوی من حرکت 

حرکت طبیعی چیزها و  هستکه زمین مرکز جهان - پنداشتندیمزمانی مردم چنین 

کوپرنیکی نشان داد که این اندیشه نادرست  یاشهیر انقالب. باشدیمبه سوی زمین 

ایستی بود که قوانین نبدانشمندان از سوی  این واقعیت درکبرای بوده و نخستین گام 

 وابسته به مرجع باشد.

 -قوانین فیزیکی نیترارزشاثبات نمود که با  دانریاضی 1امی نودر 1011در 

به طور خودکار در هر مدلی که  -یاهیزاو یتکانهخطی، و  یتکانهپایستگی انرژی، 

را در زمان، موقعیتی را در فضا، و سمتی را در فضا برنگزیند، پدیدار  یاژهیوجنبش 

در  ایویژه یافتند که اگر ما هیچ سو و جهتدردانشمندان سپس  (26خواهد شد.)

 .دهدیمگزینش نکنیم، تئوری نسبیت خاص اینشتین نتیجه  یچهاربعدزمان -فضا

                                                 
1. Emmy Noether    ( 9771-9185ریاضی دان آلمانی)  
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چرخش تقارنی برای نمونه،  .شودیمنامیده  1تقارنفضا -زمان یهایژگیوچنین 

ارن . چهار تقکندینماشاره  ایویژهکه به هیچ سمت  دهدیمنتیجه ای را یک کره، کره

زمان که در باال گفته شد تنها تقارن طبیعی جهانی بدون ماده است، یعنی یک -فضا

اشته دت آغازین حالتنها آن چیزی هستند که باید باشند اگر جهانی  هاآن جهان تهی.

 .از هیچجهانی برخاسته  -نداشته  دوجو  ایمادههیچ که 

رخاسته بقوانین دیگر فیزیک، مانند پایستگی بار الکتریکی و قوانین گوناگون نیرو، 

در  هاندافیزیکساختن فضاها که  یبرای انتزاعبوده  زمان-تقارن فضا یهامیتعماز 

نامیده شده و  2مقیاس ناورداییاین تعمیم  .رندیگیمالگوهای ریاضی خودشان به کار 

رجاع ا دیدگاه ناورداییبه اصلی پیوند دارد و من به آن با جزییات بیشتر به عنوان 

 .کنمیم

ر آمده( اگ کیهان به زبان سادهکتاب )که در  هامدلاین ریاضی  یبندفرمول

 که پس از است زیانگشگفتجهانی و عینی باشند، بازتاب چنین نیازی است.  بخواهند

 قوانینی .شوندیم، بیشتر قوانین آشنای فیزیک به طور طبیعی پدیدار یبندفرمولچنین 

ده در نام برده ش، یته از فرآیندسبرخا ، شایدرسندینمطبیعی به نظر  درنگیبکه 

 که در آن تقارن یک سامانه به طور طبیعیباشد  شکست تقارن خودبخودبه نام  ،2بخش 

. ما شودیمشکسته  ی نامتقارنهامکانیسمبیرونی فشار ، یعنی بدون شودیمشکسته 

جهان در  هایکه درباره ساختارخواهیم دید را زمانی  شکست تقارن خودبخودارزش 

 .مییگویمسخن  هنگام نبود طراحی

تر ! بیشاندامدهیناز هیچ جایی  هاآن ؟اندآمدهقوانین فیزیک از کجا  پسخوب 

ه کهست تهی  یهاتقارن ساخته شده و پیامد هاانسانهستند که از سوی  ییهاگزاره

. به جای این که کسی آن را از باال به ما داده باشد، است جهان هستی خودبخود ساخته

این . نیامده استجایی  یچکه گویا از ه درست طوری است، 3مانند ده فرمان موسا

                                                 
1. Symmetries  

2. Gauge invariance 

3. Ten Commandments 
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گواهی  تواندیمانرژی در آغاز مهبانگ برای نمونه شکست پایستگی چرا که دلیلی است 

به  تهساخرا  قوانینخود  هادانفیزیکبا این که برای آفریدگاری فراطبیعی باشد. 

به  وییمبگ یا روشن تر ایمعجزهاین کار  ند.سازرا دگرگون « قانون» توانندینمسادگی 

انرژی  پایستگیه را شکسته و ب یتقارن زمان تا نیاز دارد یبیرون یا عاملی کارگزار

 نیست. ایمعجزه، نیازی به چنین شدهدهید هادادهکه از  گونههمان رهنمون شود. ولی

النک ، در زمان پدر آغاز مهبانگ )بیگ بنگ(را  قانون پایستگی کهست پس روا

 در همین بخش دیدیم، جهان هستی ترشیپکه  گونههمانبه کار بگیریم. در آن هنگام، 

این به این معناست که گیتی هیچ جایگاه، سمت یا . شته استنداساختاری  گونهچیه

 .اربرد داردکقوانین پایستگی در چنین شرایطی، زمان قابل تشخیصی نداشته است 

این دیدگاه قابل درک عمومی نیست. به طور  گمانبی کهباید توجه داشت 

ولی ست. اکه قوانین فیزیک بخشی از ساختار طبیعی جهان هستی  میپنداریمطبیعی ما 

اختاری یچ سهپایستگی هست که بخشی از بزرگ که سه قانون  میگویممن در این جا 

 یهاظهلحو  دمپیامد کمبود هر گونه ساختار گوناگونی در آغازین  هاآننیست. بلکه 

 گیتی است.

اه من دیدگ هاکدانیزیف یهمهشکی نیست که دریافت این مفهوم دشوار است. 

 امرفتهگکه دانشی که به کار  کنمیماگر چه پافشاری  رندیپذینمرا در این جستار ویژه 

 کنمیمننوینی را پیش نهاد  شناسیکیهاناستوار و متعارفی دارد. من فیزیک یا  یهاهیپا

پرسشی  برسوار  که کنمیمفراهم را  هادانیماستوار در این بلکه تنها تفسیر از دانش 

دانان حتا که شمار کمی از فیزیکاست پرسشی این ، فیزیک است درباره خاستگاه قوانین

 .انددهیشیانددر باره آن 

. تکه بارها بد دریافت شده اس تاکید کنم باید درباره دیدگاه ارزشمند دیگری

روایت »یک تنها  یعنی است ،میخواهیمه ما کآن چیزی فیزیک که قوانین  میگوینم

 ودشمیگمان که  شودیمگفته نویسندگان برخی از هم چنان که از سوی « 1فرهنگی

                                                 
1. Cultural narratives 
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ست هکه  این قوانین چیزی است میگویممن  (21. )هستندجنبش فرانوین گرایی  پیرو

 سازگار است. هاآنبا  هادادهچون 

روشنگری درباره خاستگاه قوانین فیزیک بپذیرید،  پیرامونخواه شما دیدگاه مرا 

 شکاف سناریو طبیعی پذیرفتنی برایخواه نپذیرید، امیدوارم بگذارید دست کم، من یک 

ست اخاستگاه قوانین فیزیک  که پیرامونفراهم کنم، این شکاف در دانش دیده شده 

ش سناریو را بر دوهمگانی است، باز هم ناچار نیستم بار اثبات این دشواری آشکارا، 

که دوست دارند بگویند اهلل سرچشمه قوانین فیزیک است  آورندگانبکشم. ایمان 

( شدنی نیست که دلیلی طبیعی 2من نادرست است، ) یآورلیدل( 1ناگزیر بار اثبات )

 را بر دوش دارند. این قوانین را خلق کرده( اهلل 3و ) دیگری باشد

 

 چیزی نباشد؟چرا چیزی هست به جای این که 

ان تهی از زم-زمان تهی باشند، خوب پس فضا-اگر قوانین فیزیک پیامد طبیعی فضا

 نباشد؟ این پرسش کمابیش یزیچچیهبه جای این که چیز هست کجا آمده است؟ چرا 

 اسیشنکیهانخداپرستانی هست که بودن اهلل را از فیزیک و  کارراههمیشه آخرین 

ده ب شکست خورده است. هاآندیگر  یهااستدالل یهمهکه  دانندیمنتیجه گرفته و 

خوانده است.  «کانون فلسفه، و گیج کننده ترین پرسش»فیلسوف این پرسش را  1راندال

 (21« )باید چیزی باشد.» :پاسخ ساده )ولی به بزرگی یک کتاب( وی

ته شده بساین پرسش  هفراوانی بو مفهومی بینشی  یهایدشوارروشن است که 

 آن چیست؟ اگر دارای ویژگی یهایژگیو؟ میکنیمرا تعریف « هیچ چیز»است. چگونه 

برای خ که اهلل پاس ندیگویمخداپرستان  ؟سازدینمهست آیا داشتن ویژگی آن را چیز 

چرا اهلل باشد به جای این که چیزی نباشد؟ بپندارید  پساست. ولی  هاپرسشاین 

از ری حالت طبیعی ت زیچچیهباید در کارها را تعریف کنیم، چرا « هیچ چیز» میتوانیم

                                                 
1. Bede Rundle 
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دلیلی دانشیک بر پایه بهترین آگاهی خودمان از  میتوانیمباشد؟ در واقع، بودن چیزی 

 بیاوریم که بودن بیشتر از نبودن طبیعی است! شناسیکیهانفیزیک و 

دیدیم که چگونه طبیعت با فرایند خودساماندهی گنجایش ساخت  2در بخش 

 یانمونهد به بنگری. سازدیمساختارهای پیچیده را داشته، چگونه به سادگی، پیچیدگی را 

یم یخ زدن مستق یجهینتبرف، الگوهای شش پر زیبای بلورهای یخ که در  یهادانهاز 

 برف بسیار ناپایدار بوده یهادانهکه این  دیگویمبخار آب در جو است. تجربه به ما 

های بسیار کمتری را به ریخت وارهو با شتاب آب شده و به مایع دگرگون شده که 

با دمای کمابیش باال  یطیمح. ولی این بدین دلیل است که ما در گذاردیمنمایش 

. دزسایمدگرگون  ترسادهکه گرما چیدمان شکننده بلورها را به مایعی  میکنیمزندگی 

 برای شکستن تقارن یک دانه برف به انرژی نیاز است.

نقطه آب شدن یخ است، جایی که دمای فراگیر به خوبی زیر  طیمحدر یک 

محلی گرمای ستارگان، هر گونه بخار آبی به  ییکارامانند بیشتر جاهای گیتی دور از 

 ای همیشهبربرف  یهادانه. شودیمتندی به ساختاری نامتقارن پیچیده بلوری دگرگون 

مان به هرا بشکنند، بدون واکنش  هاآنیا دست کم تا زمانی که پرتوهای کیهانی 

 صورت خواهند ماند.

، داپایدار هستنن ساده از ذرات یهاسامانهبسیاری از که  دهدیمنشان  ،این نمونه

 با انرژی پایین تر تردهیچیپساختارهای به خودبخود  و بوده دوران کوتاهی ،یعنی

 میانتوینم، دهدیمبه همان سادگی است که نشان « هیچ چیز»چون  .شوندیم دگرگون

شت که خودبخود به مرحله برای دگرگون داخواهد آن را بسیار پایدار بدانیم. احتمال 

-هب-دگرگونی از هیچ جهانی دارای ماده، وارد شود.، مانند تردهیچیپشدن به چیزی 

ته که برنده برجس گونههمانندارد. و عامل چیزی طبیعی بوده، هیچ نیازی به کارگزار 

چرا به ] پاسخ به این پرسش باستانی،»فیزیکدان گفته است،  1نوبل فرانک ویلکزک

ود[ یا نب ]هیچ چیزچنین خواهد بود که  [جای این که هیچ چیزی نباشد، چیزی هست؟

 (20« )پایدار نیست.

                                                 
1. Frank Wilczek 
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امون پیر ترشیپکه من  در یک سناریو بدون مرز برای خاستگاه جهان هستی

ن احتمال ایشود؛  گیریاندازه تواندیمگفتم، احتمال برای بودن به جای نبودن آن سخن 

 (39. )استدرصد  69بیش از 

ه ن -جای نبودن، بودن است. جهان تهی به گیتی اموری حالت طبیعیباری، 

نیاز به پادرمیانی و دخالت فراطبیعی دارد. تنها با کنش پیوسته  -جهانی که پر است

واقعیت ن ایپایدار بماند.  تواندیمیک کارگزار بیرون از جهان، مانند اهلل، یک حالت تهی 

 باشد.، اگر اللهی نآن باشیم به راهچشم ما باید  است درست حالتی است که ایمادهکه 

 

 هاادداشتی

پایستگی انرژی به تندی شناخته نشد ولی در همان زمان در قوانین مکانیک  -1
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2- Richard Swinburne, The Existence of God (Oxford: 

Clarendon Press, 1979), p. 229. 

میان انرژی ساکن و  ایهستهکه تنها واکنش  شودیمبه طور کلی گمان  -3

خ شیمیایی نیز ر یهاواکنش. این رخ داد هم چنین در شودیمانرژی جنبشی دگرگون 

. بهر حال دگرگونی در جرم واکنش کننده در این مورد بسیار کوچک بوده که دهدیم

 .شودینمبه طور کلی در نگر گرفته 

4- Stephen W. Hawking, A Brief History of Time: From 

the Big Bang to Black Holes (New York: Bantam, 1988), p. 

129. 

 یهاحالتبه طور فنی در نسبیت عام مجموع کل انرژی در گیتی برای همه  -1

 However, in V. Faraoni نیست. ریبرآورد پذاحتمالی 
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 جهانی ناخوشایند
 

 

 

 

 

 

نند نداریم، ما هاآناز  ایتجربهکه ما هیچ  ییهانمونهنیست که اثبات کند قیاسی هیچ برهانی 

 همانی است که ما از آن تجربه داریم.

 دیوید هیوم-

 

 

 

 منایسیاره

ه ب زمین بسیار حساس است. اگر جو زمین محیط طبیعیی انسانی به چگونگی انزندگ

 و گستره و طیف الکترومغناطیس، شفاف نباشد ییمرنور، به اصطالح بخش دیدنی و 

ما  یهاچشمنباشد، آن گاه  الکترومغناطیسطیف  ییمریا اگر نور خورشید در بخش 

انسان  یهاچشمای به این معناست که چون بدردنخور خواهند بود. ولی آیا چنین گفته

 ویژه برای داشتن ایگونه، خورشید و زمین به حساس است مرییبه طیف دیدنی و 

 ، ولیرسدیمبه گوش  ابلهانه؟ هر چند این گزاره اندشدهیی طراحی هایژگیوچنین 

فراهم آوردن گواه برای طراحی هوشمند در جهان به برای  همانندی یهاگزارهامروزه 

ا روکش بلکه ب به طور دقیق این شیوه را نداشته ییهاگزاره این. البته رسدیمگوش ما 
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دانش پوشانده شده است. ولی آوای مانند آوایی  رنگارنگ با هایواژه وبرقزرقپر 

 ادی و بنی هیمادرون، حتا با شودیمنازک کنار زده  وبرقزرقزمانی که این روکش پر 

 .میشویمسست تر روبرو 

، 2گیتی و آفریدگارخودش،  5991فیزیکدان، در کتاب چاپ سال  1هوگو رس

 یشتوانهپباید داشته باشد تا بتواند  ایسیارهکه آورده سی و سه ویژگی را از  یاههیس

بسیار » رادر گیتی  طیشراچنین رخ دادن . وی هم چنین احتمال باشد زندگانی و حیات

ستی د»برآورد نمود. سپس نتیجه گرفته که تنها « 3کمتر از یک در یک میلیارد میلیارد

 انسان باشد. هستیبرای  یدلیل تواندیم« الهی

ر حتی کمت چه بسااست.  ندادهباری، رس هیچ برآوردی از احتمال خواست الهی 

ایند، بودن اهلل را بر پایه احتماالت اثبات نم کوشندیمنیز باشد! رس و کسان دیگری که 

یری میان گ. زمانی که احتماالت برای تصمیمشوندیمبنیادی دچار یک اشتباه منطقی 

احتمالی  امدپیشای برای هر شود، باید عدد جداگانهدو احتمال یا بیشتر به کار گرفته می

ر در این جهان بسیار پهناور به طو را با یکدیگر سنجید. هاآنتا بتوان  در دست باشد

 .دهدیمرخ دادهای با احتمال بسیار کوچک هر روز رخ  روزانه

 5، گیلرمو گونزالسشدیمنامیده  4منسیاره ایکه  4002در کتابی چاپ 

که  اندنمودهادعا  داپرست این اندیشه را جلوتر برده وخ 6و جی ریچاردز شناسستاره

این  .ن طراحی شده استکشف شد برایجایگاه ما در گیتی نه تنها ویژه است بلکه 

، به ویژه شرایطی که زندگی انسان را شدنی اندبرشمردهروی زمین را شرایطی  افراد

شانه ن»و این یک و علمی دارد دانش یهاپژوهش بهینه برایساخته، هم چنین شرایطی 

اخته و اکتشافات دانش س زندگانی و حیاتای آشکار از جهانی که بسیار استادانه برای 

هوش غیرمادی بسیار گسترده تر، بسیار کهن تر، و بسیار با ای از زمزمه گویا  وشده 

                                                 
1. Hugh Ross 

2. The Creator and the Cosmos 

  یک و هیجده تا صفر .3

4. The Privileged Planet 

5. Guillermo Gonzalez 

6. Jay Richards 
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چشم داشت یا تصور آن را داشته می توانیم که دارد معناتر از هر چیزی دیگری 

 کیست. ببینید که این دانا دیخواهیمحاال ، دم شما گرما، ( ای باب4.«)باشیم

، جو پیرامون زمین نه تنها برای نوار دیدنی شفاف یآورلیدل در پیامد این خط

 شناسانستارهه ک شدهساخته ایگونهببیند، بلکه به  شیهاچشماست تا انسان بتواند با 

 ایند.رصد نم هاآسمانبار و بر آفرینش الهی را در بتوانند تلسکوپ ساخته و با آن 

که از ای خورشید و ماه که چرا قطر زاویه دیانشده زدهشگفتآیا تا به حال 

کمابیش به طور دقیق یکسان است، با این که این دو پیکر آسمانی  شودیمزمین دیده 

بدون چنین همسانی،  ؟و اختالف بسیاری دارند یدر اندازه و دوری از زمین ناهمسان

عی ما را که به طور واقرا تجربه نماییم  یخورشیدگرفت کامل میتوانستینم گاهچیهما 

 .سازدیمقرص خورشید  یلبهبه توانا به دیدن پرتوهای ستاره نزدیک 

که  میکنیمزندگی  ایسیارهگونزالس و ریچاردز از این واقعیت که ما در 

ای و این را چون نمونه مانده به دهان، انگشت استگرفتگی کامل خورشید قابل رصد 

 181دیدیم، در  2که در بخش  گونههمان .انددانستهاز خواست الهی برای اکتشاف 

جنگی را  ودشیمنمود که گمان  ینیبشیپگرفتی کاملی را  طیپیش از میالد تالس مل

در زمان نزدیک تری، رصدهایی برای اثبات تئوری نسبیت عام اینشتین  پایان داد.

گی در زمان گرفتلبه خورشید،  کینزد نور ستارگانبه ویژه خمیدگی  انجام گرفت،

 دپندارنیم)که شاید  کنندیمگمان . گویا گونزالس و ریچاردز کامل انجام گرفت

ه بخش ک یاشهیاندیافته شدن هستند،  راهبهچشم« بیرون بوده»فیزیک در  یهاهینظر

، میکردیمزندگی ای بدون همسانی قطر زاویه ایسیارهاگر ما در  پیش بازگو نمودم(

یز است، بسیار شک برانگاین اندیشه و طرز تفکر  .شدینمتئوری نسبیت عام کشف 

 (3)شده است. نها انجام گرفتدر هنگام نسبیت عام دیگر  یهاآزمونچون بسیاری از 

ید گوتفر هجدهم یسدهدآور پیشنهاد فیلسوف آلمانی امن یایسیاره  یگزاره

ین جهان احتمالی ما در بهتر»، گفتیمکه است ( 5151)درگذشته  1نیتزویلهلم الیب

راه با اندیشمندان در سراسر تاریخ، هم نیتربزرگنیتز یکی از الیب«  زندگی می کنیم.

                                                 
1. Gottfried Wilhelm Leibniz 
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از  یاهشهیانداندیشه وی بخش از . ولی این هستندحسابان، و مخترع )نیوتن( نوآور 

در داستان کوتاه  (5118)درگذشته  1سوی فیلسوف فرانسوی فرانسوا ماری آروئه ولتر

 پنگالس، جانشین ضعیفی برای است. در این کتاب، دکتر گرفته هریش« نامزد،»

 :دیگویمنیتز، الیب

 

؛ جور دیگری باشند توانندینماثبات نمود که چیزها  توانیمآشکار است که 

 برای بهترین هدف گمانیبچون هر چیزی برای هدفی آفریده شده، پس باید 

ک ساخته داشتن عینه بینی برای نگ ،توجه کنید، برای نمونهآفریده شده باشند. 

. پاها برای پوشیدن جوراب ساخته شده، میزنیمشده، پس ما عینک به چشم 

برای تراشیده شدن و  هاسنگ. میپوشیمپس بر همین اساس ما جوراب 

ارون ب نیتربزرگدارد؛ برای  باشکوهساختن دژهاست، پس ارباب من یک دژ 

گرایش برای خورده شدن دارند،  هاخوکدر این منطقه باید بهترین خانه باشد. 

، کسانی که ادعا هاآن: و میخوریمت خوک پس ما در سراسر سال گوش

؛ نندکینمبازگو را به درستی  اندیشه خویشهر چیزی درست است،  کنندیم

 (2) بهترین است. یزیهر چباید بگویند  هاآن

 

یا نهاد ، بازوی 2گونزالس و ریچاردز همکاران ارشد کانون دانش و فرهنگ

یم، دید ترشیپکه  گونههمان ومرکز آن سیاتل است،  هستند که 3اکتشافی موسسه

آخوندی مسیحی با  یهاآموزه یجبههکشاندن دانش و فرهنگ به وظیفه آن 

 (1. )بخش بزرگ جامعه است از گرایمادزوری دانش « جداسازی»

مردم تا  شدهیطراحاز طراحی هوشمند که  یریختاست  یک جبهه نو منایسیاره 

در موسسه اکتشاف یک  4001متعارف دور سازد. در  شناسیستارهفیزیک و را دانش 

                                                 
1. François-Marie Arouet de Voltaire 

2. Center for Science and Culture 

3. Discovery Institute 
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. همانند دادیمکتاب را نمایش  نام ساخته شد که جستارهای نیفیلم فریبنده با هم

کتاب و فیلم به خوبی پنهان اندیش کوته مایهدرون، شناسیزیستطراحی هوشمند در 

برای یک نمایش ویژه در شده بود. آن گاه، زمانی که فیلم از سوی موسسه اکتشاف 

موزه ملی تاریخ طبیعی1 در واشینگتن دی سی، همراه با مبلغ 51 هزار دالر، به نهاد 

اسمیتسونین2 داده شد، در آغاز کارشناسان بیخبر اسمیتسونین با وجود قانون بر ضد 

 ، به طور سربسته بهتأییداین  کردند. تأییدنشان دادن تولیدات سیاسی یا دینی، آن را 

که مایه خشم چشمگیر جامعه دانش شد.بود  معنی مشارکت اسمیتسونین  

ما »نموده، اعالم داشت:  ینینشعقباسمیتسونین به تندی از مشارکت خودش 

ونین اسمیتسنهاد  یکدانشی پژوهشتشخیص دادیم که درونمایه این فیلم با آماج 

 مبلغ پرداختی را رد کردند. گذاشتند فیلم پخش شود ولی هاآن( 1) .«همخوانی نداد

 

 حیات در جهان چه اندازه عمومیت دارد؟

دانشیک درباره بودن زندگی در جهان، با این امید که دور  یهاتیواقعبیایید نگاهی به 

و  آگاهی. شوربختانه، ما تنها یک از یک نقطه میندازیبدینی باشد،  یهانگرشاز 

ی خورشیدی شناسای یسامانهزمین. بیش از یک صد سیاره بیرون از –داریم  اطالعات 

گی برای زند هاآن. تا کنون هیچ یک از شودیمافزوده  هاآنپیوسته به شمار  و اندشده

. اندبودهنبرای زندگی انسانی، مناسب  گمانیبو  میشناسیمپیچیده، به آن گونه که ما 

باشد. یص تشخابزارهای فناوری ناکارآمد  تنها به دلیل تواندیماین شکست به سادگی 

درون هسته و بیرون از کرانه قابل  توانیمنوین ابزارهای با درست است که  بهر حال

باید بیرون از زمین در جستجو زندگی باشد لی ناچار و ردمشاهده جهان را بررسی ک

مند هستند که فضای کهکشانی پیرامون زمین را به نهم اکنون آن اندازه تواهر چند 

 طور دقیق بدون زندگی بیابند.

                                                 
1. National Museum of Natural History in Washington, DC 

2. Smithsonian Institution 
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ی در روی بهرام )مریخ( یا جای دیگری در سامانهو حیات شاید روزی زندگی 

ماه کیوان )زحل( اثبات شود.  ،تیتان)مشتری(، یا  ماه هرمزد ،خورشیدی، مانند اروپا

ازین خواهد بود. غاز زندگی بسیار آ یاگونهاز حیات بدون شک  یاگونهولی چنین 

ادامه  یبهاگرانابزارهای روی بهرام یا در اقیانوس اروپا بدون  تواندینمانسان  گمانیب

از  روی شمار بسیار اندکی میتوانینماحتمال بسیار  حیات، زندگی نماید. در واقع، به

لکه همانند زمین بسیار کمیاب هستند؛ ب یهاارهیسگیتی زندگی نماییم. نه تنها  هاارهیس

 ستارگان همانند خورشید نیز بسیار کمیاب هستند.

است. این « ستاره ویژه»که خورشید ما یک  وندنشیم هازمانبیشتر  مردم

از خورشید هستند. ستارگان با  ترکوچکدرصد ستارگان  91درست نیست. در واقع 

ده دارند. اگر زندگی در گیتی بسیار پراکن یترکوتاهتر از خورشید، دوره زندگی  بزرگ

 از شرایط باشد نسبت به آن چه در یترگستردهبسیار  یبازهباشد، آن گاه باید در 

 چه اندازه احتمال زندگی هوشمند هست؟ پس. استزمین روی 

رصدهای که در باال گفته شد داللت دارد کمابیش نزدیک به ده میلیارد ستاره 

رخی از ب کهیدرحالای داشته باشند. سیاره یسامانه توانندیمدر کهکشان راه شیری 

افته و تکامل ی فرگشت هاسامانهدر بخش بزرگی از این  توانندیمهای زندگی ریخت

ونه که آن گ ،زمین« ایمن بودن»ی گونزالس و ریچادز برا یهالیدلبا تاکید بر  باشند

ی دیگر، بدون ابزارهای گران هاصورتیی مناسب حیات به هاارهیسحتا روی پیداست 

 بماند. زنده تواندینم هاآنبهای پشتیبان حیات، انسان  بر روی 

نامیده  1شناسیزیستاختررشته نوینی در میدان دانش که  گذشته سالچندی در 

بررسی احتمال زندگی فرازمینی پدیدار شده است. این رشته نه  اندازچشم، با شودیم

رد گرا گرد هم آورده بلکه فیلسوفان و خداپرستان  شناسانستیزو  شناسانستارهتنها 

ی تاثیر یافتن زندگی در جای دیگرتا درباره جستارهایی مانند تعریف زندگی و آورده 

 گفتگو کنند. بر روش اندیشیدن انسان

                                                 
1. Astrobiology  
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ها و اطالعات دادههنوز برای سرو سامان دادن به پرسش زندگی در جای دیگر 

ها در میان ای از دیدگاهگستردهی که گفته شد، دامنه گونههمانبسنده نیست. 

را  1ابی جایگاه زمین کم. در یک سوی افراطی ما شودیمپژوهشگرانی این میدان یافت 

دیرینه شناس و دونالد  2وارداگالس پیتر د به دستکه نمونه آن کتابی است که  داریم

 پیرامونکه در باال  منای سیاره( و کتاب 8، )شدهچاپ 4000در سال  شناسستارهبرانلی 

گاه، ریخت پیچیده زندگی در گیتی چندان پراکنش نداشته دآن گفتگو شد. در این دی

 هر چند بسیار کمیاب هم نیست.

د . دیویاستزندگی پیچیده عمومیت داشتن دامنه دیدگاه در سر دیگر این 

که آورده  4زندگی در هر سوییچکیده این دو دیدگاه را در کتاب  شناسستاره 3رلینگیدا

یاب با در نگر گرفتن  که دیدگاه زمین کم دیگویموی  (9) پدیدار شد. 4005در سال 

 ، بسیار محافظه کارانه است.میدانینمو آن چه را که  میدانیمآن چه 

ی هاریختهستند که  نواهممیانه رو  یهادگاهیدو هم افراطی  یهادگاهیدهم 

. این دشویمیافت دیگر  یهاارهیس درصد باالیی ازساده و آغازین زندگی در 

(( بر روی زمین، DNAای )انیدی نو )ولی هنوز بر پایه هاریختبا یافتن  گیرینتیجه

گل جوشان  یهاچشمهاقیانوس، ژرفای پر  هایروزنهشرایط در  نیترسختدر 

شده است. هر آینه، زندگی در  تضمینیخ زده و تاریکی مطلق،  یهاآب، یفشانآتش

 روی زمین شاید در چنین شرایطی آغاز شده باشد.

زندگی پرسلولی پیچیده در این موضوع بر سر احتمال وجود کشمکش واقعی 

ریخت حیات و زندگی میکروبی در یک گستره بزرگی از شرایط در  کهیدرحال. است

ه ، بسازندیماهان را یجانوران و گ ، ساختارهای پیچیده کهشودیمروی زمین یافت 

ین جستار اگفتگوی ما وابسته به بسیار حساس هستند. چون ما  یششرایط پیرامون خو

 داشته باشیم. هاکشمکشبه حال و هوای این گذرا ، بگذارید تنها نگاهی نیست

                                                 
1. Rare-earth position 

2. Peter D. Ward       (1111دیرینه شناس امریکایی پرفسور دانشگاه واشینگتن )زاده  

3. David Darling 

4. Life Everywhere 
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جانداری فرگشت  ندیگویمیاب  به طور بنیادی، هواداران دیدگاه زمین کم

 رودیم ارانتظزمین دارد که  مانند یاژهیوبسیار  یهایژگیوبا  ایسیارهپیچیده نیاز به 

ستاره  پیرامون یک یارهیدایک مدار  یرندهیبرگدر  هایژگیود. این یاب باش بسیار کم

یرنده یعنی، در برگاست « فلزها،»پایدار خورشیدمانند با ذخیره به طور نسبی باال از 

 یاکنندهمراهگ)که بیشتر اصطالحی  ومیهلعناصر شیمیایی سنگین تر از از  بزرگیبخش 

 نیز هاارهیسباشد.  (ومیهلغیر از هیدروژن و  عنصریاست، چون نه تنها فلزها، بلکه هر 

 .اندشدههای زنده از عناصر سنگین ساخته مانند ارگانیسم

دارای زندگی پیچیده در روی  ایسیارهدر دیدگاه زمین کم یاب، برای این که 

چون یک  تاخود باشد ر مداری نزدیک به دبزرگ ماه یک دارای خودش باشد باید 

ها در باید تن ایسیاره یسامانه دار گردش به دور خود کنش کند.محور م کنندهثابت

ارای د یارهیسباشد تا مدار  کریپغول یهاارهیسمدار خورشیدی یگانه باشد و دارای 

 یهاهاریس آسمانی باشد. یهاسنگو  هاشهاب برای یرا پا بر جا ساخته و سپر حیات

 ثباتیببزرگ گردشی داشته، یا در غیر این صورت کارایی باید مدارهای  کریپغول

« 1قابل سکونتمنطقه ی »باید در یک  ایسیاره یسامانهکننده دارد. افزون بر این، 

ا ستارگان و بخت برخورد ب کهکشان باشد، جایی که فلزها باال باشد، پرتوها پایین باشد

سطح میانه  بایدکه سیاره دارای زندگی  دیگویمدیگر پایین باشد. این دیدگاه هم چنین 

شدید، مانند برخورد شهاب و صفحات تکنونیکی  یهایدگرگونبسیار باال از سطح و نه 

 .پایدار داشته باشد

خمیرمایه ای برای زندگی مانند زمین  که هایژگیوچنین  یهاکهکشان یهمه

 دارایبیضوی  یهاکهکشانو  کوچک یهاکهکشانکروی،  یهاخوشهبشود، ندارند. 

رای سیاره و دیگر شرایط الزم ب تواندینمدر گیتی فقر فلزات هستند. هر کهکشانی 

 زندگی را داشته باشد.

ه خاص ک یهایژگیو یهمهدیدگاه زمین کم یاب این هست که به طور بنیادی 

برای یک زندگی پیچیده نیاز است در زمین گرد آمده، در حالی که از اساس هیچ از 

                                                 
1. Habitable zone 
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 خورشیدی این شرایط یسامانهکه پیرامون زمین بوده، در درون یا بیرون  ییهاارهیس

 را ندارند.

یک یک به  داده و ییهاپاسخگوناگون  یهاپژوهشبا ارجاع به  1دایرلینگ

ای ثبات نیاز به ماه بزرگ بر (50. )است کشیده به چالشادعاهای زمین کم یاب را 

جای دودلی دارد. رصد محور سیاره  کنندهثابتمحور، به عنوان نیاز و ضرورت 

 پیکرغول یهاارهیسگرایش بیشتری به سوی  خورشیدی یسامانهبیرون از  یهاارهیس

رای شناسایی آسان تر هستند. تا کنون بیشتر ب هاآندر مدارهای بیضی دارد چون 

دن نگر دارا بواز  با خورشیدقابل سنجش در مدار ستارگانی که  شدهافت ی هاارهیس

فلزات قر فستارگانی با  ، ولی شمار کمی از سیارات هستند که در مدارچرخندیمفلزات 

ل ناحیه قابدایرلینگ در باره این جستاری پیچیده است. هم چنین،  پس، چرخندیم

یست. نو کافی  بسندهقطعی  گیرینتیجهنه برای هر گو هادادهکه  دیگویم سکونت

به ، ولی درپیچیده نیست: زندگی به احتمال بسیار باال عمومیت دادیدگاه وی آن چنان 

 ندارد. عمومیت حیات به طور قطع بگوییم که میتوانینمخودمان کمبود آگاهی دلیل 

آشکار است که ما هنوز در جایگاهی نیستیم که بتوانیم تعیین کنیم که ریخت 

یت این است. بهر حال، واقعپیچیده زندگی در گیتی پراکنش فراوانی داشته یا کم یاب 

. ودشیمدیده زمین  یعنی ی در روی یک سیارهانای از زندگاست که ریخت پیچیده

اگر  ست.نیفرض وجود حیات نابخردانه در گیتی  شدهدهیدشرایطی  توجه بهبا در  پس

و  یانزندگروشن است که ، کردیمپارامترهای محیط طبیعی خودمان کمی تفاوت 

 چون گیتی دارای صدها میلیارد یول. افتیینمفرگشت  زمینی یشدهشناختهحیات 

رست جایی با شرایط د نیافت بخت سیاره است اگر دارای هزاران میلیارد نباشد، آن گاه

تنها به طور تصادفی در جایی بر روی نیست. ما  کم همما چندان  یگونهبرای زیستن 

و در شرایط ویژه آن فرگشت یافته تا به  که مناسب بوده میکنیم یزندگ ایسیاره

 زندگی خود ادامه دهیم.

                                                 
1. Darling 
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، آن گاه چه؟ این جستار نباشد« آن گونه که ما می شناسیم»اگر زندگی  خوب

 با شرایطی که هر چند برای هاارهیسبرای پذیرش این احتمال که شمار چشمگیری از 

انی کنند، ی را پشتیباناز زندگ یهاگونهبرخی  توانندیمگونه انسان مناسب نبوده، هنوز 

 .خواهدینم یاگستردهتصور بسیار 

 

 شده است؟ 1تنظیمو حیات ی انبرای زندگبه طور دقیق آیا گیتی 

با  یک سیارهبر روی شگفتی چندانی از یافت شدن حیات در دست کم  کهیدرحال

نداریم، شاید بخواهیم بپرسیم که اگر این جهان هستی شرایط دیگری شرایط گیتی 

باشد. در سه دهه گذشته، خداپرستان و برخی از  توانستیمداشت، وضعیت چگونه 

او  دیگویمکه  انددهیکشخدا پیش  خداپرست گزاره نوینی را برای وجوددانشمندان 

 هانآانسان در این گیتی آفریده است.  یانزندگویژه برای  یتوجهجهان هستی را با 

برای « دهتنظیم ش»این مجموعه پیوسته بسیار عالی  تواندیمچگونه گیتی  :پرسندیم

طراحی برای حیات و شاید  -آورد، مگر این که برای هدفی طراحی  به دستحیات را 

 (55شده باشد؟ ) -هاانسانبا اندیشه طراحی برای 

شود که چرا یک خدای متعالی باید جهانی را  زدهشگفتالبته شاید کسی 

و  ینااگر به واقع جهان را برای زندگ شده باشد. متعادلبیافریند که بسیار درست 

 برای فرگشت جانداری آن توانستیمطراحی کرده بود، شاید گمان کنید که  حیات

 طراحی کند. ترسادهرا بسیار 

، اصطالحی 2گراانساناصل  در زیر نام کنندهگمراه ایگونهبه  گزاره تنظیم دقیق

جان  5981شده است. در  یبنددسته 5912در  شناسستاره 3باردن کارتر ساخته

ن آ بیشتر پیرامونیک بازنگری دانشیک با جزییات  5و فرانک تیپلر دانیاضیر 4وربا

                                                 
1. Fine-tuning 

2. Anthropic principle 

3. Brandon Carter     (1111)زاده فیزیکدان نظری استرالیایی  

4. John Barrow     (1111جان دیوید بارو کیهان شناس و ریاضی دان انگلیسی )زاده  

5. Frank Tipler 
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شته نوو نوشتارهای گوناگون بسیار  هاکتابمن نیز در این باره، در  (53. )انجام دادند

 (52است. )

 یهابرداشتخداپرستان، با  یهاکتابتنظیم دقیق در  یهانمونهبسیاری از 

برای نمونه، هر گونه ارجاعی از  است.ای از فیزیک دارای کاستی سادهو  نادرست

یا ثابت گرانش نیوتون،  ،hثابت پالنک،  ،cدر تنظیم دقیق، مانند شتاب نور،  هاثابت

G،  به  هاآن یهاارزشساختگی بوده که  یهاثابتهمگی  هانیا، چون استنادرست

بدون »نها اعداد . تکندیمرا تعریف  سادگی سیستم واحد یا یکایی که به کار گرفته شده

، معنادار حدهاوا، بدون وابستگی به ، مانند نرخ نیرومندی گرانش و الکترومغناطیس«بعد

 هستند.

های فیزیکی که مردم در باره آنان سخن در شاخص« عالیدقت های »برخی از 

بسیار گمراه کننده هستند چون وابسته به گزینش واحدها هستند. برای نمونه  ندیگویم

 1 × 50 -13به جای این که   2اگر جرم نرتوینوها»، دیگویم 1جان جفرسون دیویس

، پیامد گیتیفراوانی بسیار آن ها در  به دلیل، کیلو گرم بود 1 × 50 -32باشد، کیلو گرم 

( این 51« )فشرده شدن آن بود. ،، به جای گسترده شده گیتیجرم گرانشی افزون شده

که نیل  گونههمانبهر حال  .تنظیم دقیق شده است 3150مانند آن است که یک در 

یک  4مایکل جردناگر » کهاشاره کرده است، این سخن مانند این گفته است  3مانسون

زرگترین ب)یعنی، یک متر کوتاهتر( نمی توانست د وسال نوری کوتاهتر ب یک از 5150 در

، دافزون بر این اگر نوترینوها ده بار سنگین تر بودن (51« )بازیکن بسکتبال جهان باشد.

ته و تفاوتی نداشگرانش دگرگونی بنابراین  یافت شدهکمتر هم در جهان هستی ده برابر 

دین در چن آن یهااستداللاز  از تنظیم دقیق، مانند بسیار دیگر . این نمونهکردینم

 داده نشاندیگر را  یهانمونهفیلسوف  5جبهه در هم شکسته شده است. روبرت کلی

                                                 
1. John Jefferson Davis 

2. Neutrinos  

3. Neil Manson 

4. Michael Jordan          (1111بازیکن بلندآوازه ی بسکتبال امریکایی )زاده  

5. Robert Klee 
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دستکاری شده تا به نگر برسد که تنظیم دقیق رخ داده و اعداد  هاشمارهکه چگونه 

 (51است. )

 یهاشاخصبیشتر این به اصطالح تنظیم دقیق  کهکوتاه سخن این 

در چشم نگرندگان است. با این حال، اگر چندین شاخص فیزیکی  1فیزیکمیکرو

روی  برداشتند، زندگی  اکنون هستند تفاوتبا آن چه داشته و ناهمسانی  یهاارزش

 ه:شد آورده هاشاخص نیترمهمدر این جا  .میشناسیمکه ما آن را نبود آن گونه   زمین

 

 

گر . ااستاز نیروی گرانشی  نیرومندترمرتبه مقیاسی  39نیروی الکترومغناطیس  -5

خت فرگشت ی بان، ستارگان بسیار پیش از آن که زندگتوانی برابر داشتندنیروها این 

 .ختیریمفرو داشته باشد، در هم 

است مرتبه مقیاسی کمتر از آن چیزی  540در جهان دست کم  خألچگالی انرژی  -4

 ندیوگیم محاسبات. هر زمانی که جهان به آن اندازه که این دکنیمبرآورد  هاهینظرکه 

 .شودیمجهان از هم گسیخته  درنگیببرسد، آن گاه 

جرم الکترونی ناهمسانی کمی با جرم نوترون و پروتون دارد. برای همین، یک  -3

، شدیمنواپاشی شود. اگر چنین  نوترینوبه پروتون، الکترون و پاد تواندیمنوترون آزاد 

 شدهبیرکتدر آغاز جهان  هاالکترونپایدار بوده و بیشتر پروتون و  یستیبایمنوترون 

و هیدروژن کمی برای سوخت و اجزای ستارگان بر جا  دادندیمرا تشکیل  هانوترونو 

 .ماندیم

اند در سنگین که نتونوترون بسیار سنگین تر از پروتون است، ولی نه آن اندازه  -2

. ردیگیمکه در آن جا اصل پایستگی انرژی جلوی واپاشی نوترون را  هسته اتم بماند

جانداران  پیچیده مانند یهاسامانهکه برای نداشتیم ما عناصر سنگین تر  هانوترونبدون 

 نیاز است.

                                                 
1. Microphysics  
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 میلیون الکترون ولت 11/1هسته کربن تراز باالی از انرژی پر کنش نزدیک  -1

(MeVدارد. بدون این حالت، کربن در ستارگان به اندازه بسنده ساخته ) تا  دشینم

پیش  راگانسان یگزاره یریکارگبهباشد. فرد هویل با  زندگانی و حیاتسنگ زیرین 

 (58نمود. ) ینیبشیپتراز این انرژی با آزمایش، آن را  تأییداز 

 

 با شیوه بدون واحد گفته شود تواندیم هاگزارههمه این 

 

 تنظیم دقیق یا ریز تنظیم چه اندازه مهم است؟

انداخته ببینیم چه اندازه تنظیم دقیق با ارزش است. توان  هاشاخصبیایید تا نگاهی به 

و  شودیمکه ثابت ریز ساختار نامیده  α نیروی الکترومغناطیس با شاخص بدون بعد

کی است، یعنی اندازه بار یک الکترون به طور قراردادی یوابسته به ارزش بار واحد الکتر

 ات( ادعا این است که برای این ما دارای ستارگانی باشیم 59. )شودیمنشان داده  eبا 

بسیار دقیق تر از باید  αفرگشت یابد، یا حیات بتواند ی انزندگ برسند کهبه عمری 

 در باال( 5. )مورد شده باشدارزش طبیعی خود تنظیم 

یک ثابت نیست. اکنون از مدل استاندارد بسیار موفق ذرات و نیرو  αبهر حال، 

گوناگون بوده و بایستی  یهایانرژنیروهای بنیادی دیگر با  یهاتوانو  αکه  میدانیم

 یهااندازه، زمانی که گرما به دگرگون شده نخست مهبانگ یهادمبه تندی در طی 

کنونی، در  یهادانسته. بر طبق است کوچک از ثانیه تغییر کرده یپارهبسیار بزرگی در 

با درجه گرمای بسیار باالی در آغاز مهبانگ، هر چهار نیرو شناخته شده در  یطیمح

که در بخش پیشین در این باره گفتگو شد،  گونههمانیک نیرو یکپارچه شده بودند. 

« هیچ»گمان نمود که گیتی در یک حالت تقارن عالی، تقارن  به طور منطقی توانیم

 خودش آغاز گشته است؛ طبیعیبا ارزش  αاست. پس از آن جهان برخاسته  بوده و

دار . بهر حال تقارن، پایاندبودهویژه، گرانش و الکترومغناطیس دارای توانی برابر  به

 قارنشکست خودبخودی تکه  ی، پیامد فرایندشدیمکه گیتی سرد  گونههمان ونبوده 
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ه ب این نیروها توانو شده بنیادی  یگونه، مایه جدایی نیروها به چهار شودیمنامیده 

را با انرژی بسیار  هاآنما امروزه  کهکنونی خودشان فرگشت پیدا نمود  یهاارزش

. ساختارهای ندانشدهبه طور دقیق تنظیم  نیروهای فیزیکی. میکنیمپایین تری تجربه 

نده به اندازه بساز هم نیروها این ی به سادگی برای جدایی انو هم چنین، زندگ یاستاره

در واقع یک بخش بسیار کوچکی از یک  یبه راهاین چشم هر چند . منتظر نشستند

 ثانیه بود.

به جدا شدن ادامه نیز نیروها این ، دادیمهم چنان که گیتی به سرد شدن ادامه 

 برای بسیار آهسته بوده ،در معیار زمانی انسانی برای هر هدف کاربردی داده، ولی

 هم چون یک ثابت در نگر گرفته شود. تواندیمنیروهای گوناگون  توان همین

گسترده گیتی آن گونه که امروزه دارای آن است،  یهایژگیوبرای تعیین کردن 

توان کنونی الکترومغناطیس و  ،تنها چهار پارامتر نیاز است: جرم الکترون و پروتون

( )به طور قراردادی، توان گرانش در جرم پروتون دیده شده است.( 40نیروی واکنش. )

وابستگی کمینه عمر یک ستاره نمونه به سه پارامتر نخست بررسی  مقدارمن درباره 

بدون  ییهاارزشسبب  هازماندر یک بازه بیشتر  هاآن( تغییرات تصادفی 45. )امکرده

و دریافتم بیش از نیمی از ستارگان دارای عمری  کنونی شده یهاارزشواحد پیرامون 

. ستارگان بزرگ، برای ساخت عناصر سنگین خواهند داشتبیش از یک میلیارد سال 

ه ب ، مانند خورشید خودمان، نیز نیازترکوچکمیلیارد سال دارند. ستارگان  هادهنیاز به 

زندگانی و خودش  یهاارهیسدارد تا در سامانه خورشیدی  نزدیک یک میلیارد سال

بتواند گسترش پیدا کند. زمین حتی تا نزدیک نه میلیارد پس از مهبانگ ساخته  حیات

رهای احتمالی پارامت زبزرگی ا یگسترهنشده بود. نیاز ستارگان با عمر دراز به سادگی به 

 گیتی برای این ویژگی به دقت تنظیم نگشته است. گمانیب. رسدیم

این  ،دوران انسانی همزمانی یهاپژوهش نیترشیب دربزرگ  یهایکاستیکی از 

الی در حبررسی کرده گوناگون  یهاارزشبا را یک پارامتر تک است که پژوهشگران 

 یهابهمحاسبا  را  اشتباهاین  هاآن. استپارامترهای دیگر ثابت  یهمه شودیمکه گمان 

ی ارامترپ رهاشتباه که بزرگ  فرض نیا بر پایهترکیب کرده بدون معنای احتماالت 
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 اشته و به هر پارامتریاین نکته را در نگر د  در پژوهش خودم،من ( 44مستقل است. )

 دادم.گوناگون  و اعداد ارزش

نتیجه بررسی نموده و  درباره جهانطور مستقل  به دانکیزیف 1آتونی اگویر

 ناهمسانی یهاارزش همزمان یهاارزششش پارامتر کیهانی تقارن زمانی که  ،گرفته

شاید ستارگان، سیارات، و زندگی »که در آن  ییهاکهکشان توانیمو دریافته داشته 

تجزیه و تحلیل مستقل  دانکیزیفهوگان  ( کاریگ43. )ساخت« هوشمند بر پا شود،

( هم چنین، 42همانندی رسیده است. ) گیرینتیجه و بهدیگری انجام داده 

حتا در نخستین که  انددادههای نظری در دانشگاه کیوتوی ژاپن نشان دانفیزیک

قیق پارامترها دارزش ی بدون وابستگی به انبرای زندگ مورد نیازعناصر سنگین ستارگان 

 (41. )ساخت ستارگان وجود داشته است

و ذرات بنیادی دارای نزدیک به بیست و چهار  مدل استاندارد کنونی نیروها

تنباط اس هاشیآزمااز  شکیبنشدها ولی پارامتر است که هم اکنون با تئوری تعیین

، چون مدل به دقت هزاران رسدیمبه نگر که نیست . این جستار آن اندازه بد شودیم

 نیترشیب. بهر حال، تنها چهار پارامتر برای تعیین دهدیمرا توضیح دیگر داده 

 کوارک)» کوارکجرم الکترون و دو  ا شاملهاین پارامترماده نیاز است.  یهایژگیو

ه از آن ک سراسریپروتون و نوترون و پارامتر توان  یسازنده«( پایین کوارک »و « باال

این  یهمه. سرانجام، امید است که دیآیم به دستو توان نیروهای دیگر  αارزش 

گرانش را با مدل استاندارد یکپارچه  وآید  به دستپارامترهای بنیادی با تئوری 

دیدن آن باشیم که آیا  راهبهچشم( ما باید 41. )نظریه ریسمانبرای نمونه  سازدیم

 تأییددر باال  2و  3تقارن همزمانی آمده  به دستبه جرم الکترون و نوترون سمحا

 .کندیم

 

                                                 
1. Anthony Aguire 
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 ؟اندشدهآلی به دقت تنظیم  یهامولکولآیا کربن و 

تنظیم دقیق یا ریز تنظیم  دیگویمکه بیندازیم  1بگذارید نگاهی دقیق تر بر همزمانی 

را  2گراانساناصل  1برای فرآوری کربن، بلوک بنیادی زندگی نیاز است. فرد هایل

میلیون  11/1 در کربن در ایهستهوجود یک تراز انرژی  آمیزموفقیت بینیپیشبرای 

نشان دادند که فرآوری  همکارانشو  3لیویو ماریوالکترون ولت، به کار گرفت. بهر حال، 

وابسته تر لکه بیشندارد. ب ایهستهکربن در ستارگان وابستگی چندانی به تراز انرژی 

برای ه ک شودیمساخته  ومیهلاست که از سه اتم کربن  یهااتمحالت پرتوافشانی به 

برجسته برنده  دانفیزیک (41. )درصد است 40ن بباالترین درصد خطا در فرآوری کر

 (48).«نبوده استهم ی نزدیک خطر»نوبل، استیون واینبرگ این را چنین گوشزد نموده 

ه در ک ایهسته یهاواکنشکربن و اکسیژن به سادگی در عناصر شیمیایی 

. منبع اصلی انرژی در ستارگان شوندیم، ساخته ردیگیمستارگان در حال مرگ انجام 

 ختهیآم هلیوم از دو پروتون و دو نوترون یهااتماست. هلیوم همجوشی هیدروژن به 

قوانین مکانیک کوانتوم  با که گونههمان-نشان داده شده،  2He4شده و با نماد 

 خوردهجوش توانندیم هلیوم( دو هسته یا اتم 49. )بسیار باثبات است -شده بینیپیش

 و یک هسته بریلیوم بسازند،

8Be4> - 4He2+  4He2 
 کربن، با بریلیوم همجوشی کند  شدنساختهبرای  تواندیمدیگری  هلیوم 

12C6> -8Be4+  4He2 
 دست به ژنیاکسبا کربن همجوشی داشته باشد و  تواندیمدیگری  هلیوم و باز هم 

 آید،

16O8> -12C6+  4He2 

                                                 
1. Fred Hoyle 

2. Anthropic arguments 

3. M. Livio 
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نیز بسیار پایدار بوده و به طور نامعلومی باقی  ایهستههر یک از این فرآوردهای 

این عناصر به همراه دیگر  شودیمخواهند ماند. زمانی که سرانجام ستاره از انرژی تهی 

با  و یا اگر ستاره بسیار بزرگ باشد عناصر جدول تناوبی، به ویژه آهن، یا با بخار شدن

 یاتارهس، در فضای میان شودیمبسیار بزرگی که سوپرنوا نامیده و انفجار ترکیدن 

 (30. )شوندیمپراکنده 

باری، نیازی به تنظیم دقیق برای فرآوری کربن و اکسیژن و دیگر عناصر بنیادی 

عناصری هستند که با  نیترآساناز نیست. هر آینه این عناصر،  زندگانی و حیات

 .شوندیمساخته  ایهستهمتعارف  یهاواکنش

ار آسان ، نیز بسیرندیمبه کار  انیکه در ترکیبات زندگ ییهامولکولهم چنین، 

که تنها چند هفته به  5914در  یاساده. در آزمایش بسیار چشمگیر شوندیمفرآوری 

 دانیمیش ردستیزکه  1سرانجام رسد، دانشجوی کارشناسی ارشد استانلی میلر

همانندی از  ،ولتی 10000الکتریکی  یجرقه، کردیمکار  2بلندآوازه هارولد یوری

بود،  بخار آبو  دروژنیهبه میان ظرفی که در آن گاز متان، آمونیاک، آذرخش، 

خودش این آغازین در دوران هوا پیرامون زمین  شدیمگمان فرستاد. در آن زمان، 

یمیایی ش واحد ریزآمینه،  یدهایاس یرندهیدربرگورده فرعی آ. فرترکیب را داشته است

 (35زندگی بود. )و دیگر مواد خام  هانیپروتئبنیادی برای 

که آمیخته گازی میلر به طور درست همان هوای زمین در آغاز  میدانیماکنون 

ی نبوده است. برخی از خداپرستان برای نادیده گرفتن ارج این آزمایش به این انزندگ

پیچیده،  یهامولکولاین نکته را از دست دادند که  هاآن یول( 34. )جستار چسبیدند

 یهاواکنشبه سادگی با  توانندیم شودیمکه در مواد زندگی دار یافت  کربن پایه

 د. این نمونه ساده دیگری است که بر خالفوساخته ش ترسادهشیمیایی از فرگشت مواد 

متر برخاسته از موادی با پیچیدگی کپیچیدگی که  کندیماثبات ادعای آفرینش گراها 

 است.

                                                 
1. Stanley Miller 

2. Harold Urey 
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ط در شرای توانیمزیستی  یهامولکولکه  انددادهشناسان، نشان اخترزیست

یدایش پ در آغازشرایطی زمین و شامل دربرگیرنده  این شرایط ود،ساخته ش بسیاری

ا رصد بزندگانی . خاستگاه فضایی شودیمفضایی نیز و شرایط زندگانی و حیات 

 پس از درنگیبرا  هاسنگشده، این شهاب  تأیید هاسنگشهابموجود در  هامولکول

د نخستین . شایترین حد باشدزمینی در کم یهایآلودگ کرده تابرخورد به زمین بررسی 

 .ه باشدآمدزمین از فضا تشکیل ، پس حیات و زندگانی یهازهیآم

 

 به طور دقیق تنظیم شده است؟ خألآیا انرژی 

ور را بررسی کنیم. به طدر گیتی  خألانرژی دقیق تنظیم  یسپس، بگذارید ما ادعا

چون یک جای خالی از ماده و انرژی است. بهر حال بر  خألکه  میپنداریممتعارف ما 

 در خمیدگی فضای خالی انبار شود. افزون بر تواندیمپایه نسبیت عام انرژی گرانشی 

 طه صفرانرژی نقدارای یک کمینه از  تواندیم خألاین، مکانیک کوانتوم داللت دارد که 
 اشد.ب

نامیده، چون هر گونه چگالی انرژی  1دشواری ثابت کیهانیواینبرگ این جستار را 

نامیده شده  که ثابت کیهانیبرابر است با پارامتری در تئوری نسبیت عام اینشتین  خأل

دشواری انرژی ( یک اصطالح بهتر 32. )زمان تهی پیوستگی دارد-میدگی فضاو به خ

 .است 2خأل

 540 شیکماب کهداده  به دست خأل یانرژ برای چگالی یخام ارزش یهامحاسبه

چون  ه وبود. چون این چگالی ثابت استآن بوده  یشدهرصد  نهیشیباز  تربزرگواحد 

، این طور دهدیماجازه پایداری ارزش و مقدار امروزی آن به زندگانی و حیات  همین

 طور دقیق تنظیم شده است. به از آغاز گیتیبسیار دقتی که با  رسدیمبه نظر 

                                                 
1. Cosmological constant problem 

2. Vacuum energy problem 
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ه در ک که ثابت کیهانی درست صفر است شدیم، گمان پیشتا همین چند سال 

برای آن  و تئوریک یانگرهاین حالت نیاز به تنظیم دقیق نیست، هر چند که هیچ دلیل 

که یک سوپرنوا دوردست از هم ، دو گروه مستقل 5998شده بود. بهر حال در نشناخته 

است،  در حال شتاب گرفتن، با یافتن این که تورم کنونی گیتی کردندیمرا بررسی 

این نتیجه بعدی نیز  یهاسالدیگری در گران پژوهش( رصدهای 31. )سرگشته گشتند

نرژی ا! خاستگاه این شتاب گیری کیهانی شاید، کندیمکرد. گیتی دارد سقوط  تأییدرا 

. است درصد جرم گیتی را ساخته 10و  میدانینمکه هنوز از آن چیزی باشد  1تاریک

یک سازوکار یا مکانیسم احتمالی دفع گرانشی به وسیله ثابت کیهانی است، یعنی، از راه 

 .دهدیمکه نسبیت عام اجازه  خألدان انرژی یم

. در دشویماگر این درست باشد، آن گاه دشواری ثابت کیهانی، دوباره پدیدار 

همین حال، ما اکنون دلیل باورکردنی داریم تا شک کنیم که محاسبه آغازین کامل 

( تا زمانی که نشان 31. )دهدیمصفر  خألنبوده و یک محاسبه درست به چگالی انرژی 

برای  خألنتیجه بگیریم انرژی  میتوانینمداده شود این برآورد نو نادرست است، ما 

ک برای دست به دامن ی یاژهیوگشته است و هیچ نیاز  زندگانی به طور دقیق تنظیم

 خدای طراح نداریم.

دارد، یعنی، سرشت انرژی تاریک  چه پاسخی ،شتاب گیری کیهانی پس یول

بیت ع گرانشی نیست. بر پایه نسفددر ممکن  سببچیست؟ یک ثابت کیهانی تنها 

ع کننده دافمیدانی  ،منفی باشدو کافی عام، هر میدان ماده اگر فشار آن به اندازه بسنده 

ده که انرژی تاریک باید یک میدان ما اندکردهنظری پیشنهاد  ک. دانشمندان فیزیاست

و نیازی به تنظیم دقیق ندارد. سرانجام، باید گفته  باشد که عنصر پنجم نامیده شده

لیل که بایستی انرژی تاریک د اندنشدههنوز به طور کامل قانع  شناسانهانیکشود که 

 .دهندیمهای جایگزین را پیشنهاد بوده و مکانیسم یشناسهانیکشتاب 

 

                                                 
1. Dark energy 
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 دیگری از زندگانی هست؟ یهاگونهآیا 

 یهاامانهسکه کربن بهترین عنصر شیمیایی به عنوان بلوک ساختمانی  رسدیمبه نگر 

را گسترش داده است. حتا امروزه، مواد  واقعی یهاتیفیکمولکولی پیچیده بوده که 

که  گذاردیمبه نمایش را  یزیانگشگفت یهایژگیو کربن یهااتمنوین ساخته شده از 

گانی هر گونه زند که توقع داریم. ما است در برگرفتهرا  تا فرومغناطیس از ابررساناها

ر پایه دست کم ببن بوده، یا ، بر پایه کرشودیمگیتی خودمان یافت و حیاتی که در 

 سنگین شیمیایی باشد. عناصر

 حتا اگر .نیستدرست احتمالی قابل باوری  جهانهر شرط پیرامون ولی این 

ی یکسانجهان دارای ساختار بنیادی این در  موجودگونه زندگانی  یهمهدریابیم که 

 که زندگانی در شرایط دیگری از چیدمان قوانین فیزیک رسدینم، به این نتیجه باشدیم

است. بر پایه سناریویی که من به کوتاهی در بخش و ناممکن  یشدن ریغ هاثابتو 

-گذشته اشاره کردم، قوانین ویژه فیزیک به احتمال بسیار در هر گونه جهانی که از فضا

یزیکی اری از ثوابت فاه بسیده، ولی قوانین دیگر به همرزمان تهی ساخته شود، همسان بو

 .شودیمکه شکست خودبخود تقارن نامیده باشد یجه فرآیند تصادفی تن توانندیم

برای گزاره تنظیم دقیق، احتمال رخ داد قوانین و ثوابت دیگر بسیار حیاتی است. 

فیلسوف نشان داده است که گزاره تنظیم دقیق به طور منطقی متناقض  1گیلبرت فولمر

، گزاره تنظیم دقیق برای شودیمتحلیل پر جزییات وی چنین  یسازساده( 38. )است

 {U2}متفاوت از  یامجموعه تواندیم {U1}از واقعیت را نیاز داد،  یامجموعهجهان ما 

را که سراسر برای ما شناخته است به کار  {U1} میتوانینمباشد. ولی در این حالت، 

بگوییم. )بنگرید به سرنوشتار این بخش که دیوید هیوم  {U2}تا چیزی درباره  گرفته

 گفته.(

مسان دیگر، با شرایط ناه یهاارهیسبیندیشیم که زندگانی در  میتوانیمما تنها 

 از زندگانی و حیات دیگری یهانمونهبه خود بگیرد. داشتن  تواندیمیی هاریختچه 

                                                 
1. Gilbert Fulmer 
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زندگانی  درباره یاشهیاندباشد، ولی ما نداریم. هم چنین، هر گونه  زیانگشگفت تواندیم

با جرم الکترونی، نیروی واکنش الکترومغناطیس متفاوت یا قوانین متفاوت  جهانیدر 

دشوارتر باشد. ساده است، ما برای گفتن این که به هیچ رو زندگانی  تواندیمفیزیک، حتا 

 هیچ آگاهی نداریم.متفاوت رخ دهد،  یطیمحدر  تواندینم

، جهان هستی برای زندگانی آغازین به طور دقیق ندیگویمخداپرستانی که 

ات شدنی دیگری از زندگانی و حی یگونهتنظیم گشته است، سنگینی بار اثبات این که 

در جهان خودمان بلکه در هم گونه دیگر ت انیست را بر دوش داشته، نه تنها در سیار

نین چ هاآنفیزیکی باشد. و متفاوت از گیتی ممکنی که دارای پارامترهای ناهمسان 

 ست.نیو ممکن شدنی نیز  یمدارکمدرکی را فراهم نکرده و گویا فراهم کردن چنین 

. دهدینممعنایی  گونهچیهسراسر گزاره تنظیم دقیق  دست آخردر واقع، 

گی وابستهیچ گوشزد نموده، پارامترهای فیزیکی  1که دوست من مارتین واگنر گونههمان

 ألخدر برای زندگی کردن اگر می خواست، می توانست ما را . »ندارد باریتعالیبه 

 (39«)بیافریند. 2معتارف خألباالتری از 

 

 حرام کردن

ا ربر ضد بودن خدا  یاگزارهسروته شده و  تواندیماهلل  وجودگزاره آنتروپی برای 

فراهم کند. اگر اهلل یک گیتی با دست کم یک هدف بنیادی که گسترش زندگی انسانی 

د، برای این که گیتی سازگار با زندگی انسانی باش یبه راهاست، بیافریند، آن گاه چشم 

ری نیز دیگ ییهاهدفخردمندانه است. اکنون، شما شاید بگویید که اهلل در کنار انسان 

 هاانخوروضهکه در این کتاب چندین بار گوشزد شده است،  گونههمان ه باشد.داشت

 گمانیبسازگار باشد.  هادادهپای خدایی را در میان بکشند که با  توانندیمهمیشه 

ار او جایگاه بسیار باالیی در دستور ک هاانسانخدایی را تصور کند که  تواندیمشخصی 

و دورافتاده گیتی گذاشته است. ولی این اهلل یهود،  نا روشنو ما را در یک گوشه  نداشته

                                                 
1. Martin Wagner 

2. Hard vacuum 
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ه و انسانی گذاشت یهایهستارزش بزرگی بر این خدا مسیحیت و اسالم نیست چون 

مسیحیت  پیرامونکه او ما را بر پایه تصویر خودش آفریده است.  شودیمچنین پنداشته 

چرا اهلل باید تنها پسر خودش را به سوی مرگ دردناکی گفت  توانیمبرای نمونه 

 رستگار سازد؟ناچیزی از کربن را  یپارهبفرستد تا 

اگر گیتی با زندگانی انسان سازگار است، پس باید توقع داشت که حیاتی مانند 

 زندگانی انسانی بتواند به آسانی در سراسر گیتی گسترش یافته و پایدار بماند.

 ونهگهیچ شناسیکیهانگفتگو خواهیم کرد، گیتی  1ر بخش که د گونههمان

 آسمانی یهاکتاب یهاافسانه، هر آینهندارد.  5کتاب پیدایش هایگفتههمانندی با 

. دارد تداشچشمکسی از یک آفریدگار عالی هر که شاید  یزی استبیشتر مانند آن چ

گفته  شیادیپکه در کتاب  گونههماننیست. زمین  گونهنیا مینیبیمولی چیزی که ما 

از  یگنبدشده، یک سطح صاف گرد بدون جنبش در میان یک تاق آسمانی گرد یا 

گرد آن بچرخند، نیست. به جای  هاارهیسستارگان بدون جنبش که خورشید و ماه و 

رد را بشمارید( سیاره بوده که گ هاآناین، زمین یکی از کم و بیش ده تا )تا شما چگونه 

 انسانی، سامانه یهاتجربه. در معیارهای چرخدیم، خورشید خودمان، کمیابستاره  یک

شمسی( بسیار پهناور است. زمین یک صد و پنجاه میلیون  یمنظومهخورشیدی )

ید شش میلیارد کیلومتر دور از خورشبه  نزدیک پلوتونکیلومتر از خورشید دور است. 

سامانه خورشیدی است تا سی میلیون  یلبه ینشانه، که دارهادنبالهاز  4. ابر اورتاست

دارای  هاارهیسکیلومتر از خورشید گسترده شده است. هر چند که فضای میان  3میلیارد

خورشیدی دارای فضاهای خالی  یسامانه، ولی است، و غبار هاشهاب، هاارهیسخرده 

 و گویا دارای هیچ هدفی نیست.بسیار است 

یارهای مع باناچیزی هستند. با این حال  یهانقطه هاارهیس، یافاصلهبا این معیار 

کیلومتر است.  54124زمین  . قطرباشدیم پیکرغولانسانی بسیار  یریگاندازه

 کیلومتر قطر دارد. 539844سیاره، هرمزد )مشتری(،  نیتربزرگ
                                                 
1. Genesis بخش آغازین تورات         

2. Oort cloud 

3. Trillion  
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طورس، . پروکسیما قنمینیبیم یتربزرگخورشیدی ما فضای  یسامانهبیرون از 

ستاره به زمین )پس از خورشید(، چهل میلیون میلیارد، دورتر است. این  نیترکینزد

ن . در ایشودیمکه آلفا قنطورس نامیده است  یاستارهسه   یسامانهبخشی از یک 

غاز آیا فاصله سال نوری را چون یکا یا واحدی برای دوری  یریکارگبهمقیاس ما باید 

میلیون میلیارد کیلومتر(.  9421) کندیمکه نور در یک سال طی  یافاصله یعنیکرده، 

 یاهسامانهسال نوری دورتر است. توجه  داشته باشید که  2444آلفا قنطورس  یسامانه

از ثبات مداری که ما آن را در روی  ایگونه، که بسیار رایج هستند، یاستارهچند 

. کندیمنرا فراهم  ،ماو ادامه حیات گاری برای ماندبسیار ارزشمند ، میکنیمزمین تجربه 

دارد،  احتمال پشتیبانی از زندگانی را یاستارهتک  یهاسامانهکه پیداست تنها  گونهنیا

یک معیار دیگر که زندگانی و حیات در دستور کار جهان در جایگاه باالیی جا نگرفته 

 است.

آن به خوبی دور از کانون و مرکز کهکشانی  ایسیاره یسامانهخورشید ما و 

راه »که دارای کم و بیش دویست تا چهارصد میلیارد ستاره هست. این کهکشان است 

 آسمان در یک یپهنه، پس از دیدن دسته ستارگان که ما در شودیمنامیده « شیری

 رببینیم، کهکشان دیدنی ما، یک دیسک مارپیچی پهن با صدهزا میتوانیمشب صاف 

 سال نوری پهنا، و نزدیک ده هزار سال نوری کلفتی دارد.

قابل  که در گیتیباشد صدها میلیارد کهکشانی یکی از ولی راه شیری شاید 

، یاماهوارهمشاهده است. کهکشان ما درست در فراتر از مرزهای خود دو کهکشان 

کهکشان به ما، آندورما، با دوری  نیترکینزدابرهای کوچک و بزرگ ماژالنی دارد. 

 میلیون سال نوری است. 4422

تا زمان  دهشدهیدشاید، بپرسید گیتی چه اندازه بزرگ است؟ دورترین کهکشان 

یلیارد سال نوری. چون م 5344، با دوری 5951آی آر 5831 ، ابلکتاب نوشتن این

میلیارد سال نوری زمان برده تا نور آن به ما برسد، و برآورد کنونی از سن گیتی  5344

میلیارد سال نوری است، پس ما این کهکشان را تنها پس از پانصد میلیون سال  5341
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. چون جهان از زمانی که نور کهکشان ابل درخشیده در حال مینیبیمپس از بیگ بنگ 

 میلیارد سال نوری دور است. 20است، این کهکشان اکنون نزدیک تورم 

ا امید داشته باشیم که ببینیم، چیزی که افق م میتوانیمکه  یافاصلهدورترین 

. باالتر از آن، نور زمان استمیلیارد سال نوری دورتر از زمین  5341، شودیمنامیده 

ه همان ب دیگویم شناسیکیهان. خواهدیمبیشتری از سن گیتی برای رسیدن به ما 

د. بسیار گسترده بیرون از آن وجود دار یاپهنهاندازه گستردگی گیتی که افق ما است 

زمان  یفاصلهاگر مدل مهبانگ تورمی از جهان آغازین درست باشد، آن گاه در یک 

ثانیه( گیتی با ضریبی گسترده شده که کمابیش غیر قابل  50 -31کوچک )چیزی مانند  

فر : یک را با صد صشدهداده به دستتصور است. در این جا یک برآورد از این ضریب 

برای  یاشهیاند(. من هیچ 50 500تا  50را به توان آن برسانید  ) 50بنویسید. آن گاه 

متعارف یا دانش برای کمک به تصور آن ندارم. اندازه  یهاتجربهمقایسه این شماره با 

ت اس یافاصله نیترکوچکاز  تربزرگبرابر  1550متر( تنها  50 41جهان قابل مشاهده )

 متر(.50-31) پالنک، یعنی فاصله شودیمکه در ریاضی تعریف 

 رسدیمآفریده، به نگر  هاانسانگیتی را هم چون جایگاه ویژه برای  اهللباری، اگر 

 انسان حرام کرده است.وجود  بدونکه وی بد جوری فضای بسیار بزرگی را 

هم چنین خدا زمان بسیاری را تلف کرده است. به جای شش روز، او نه میلیارد 

سال برای ساختن زمین، یک میلیارد سال برای آفریدن زندگانی، و چهار میلیارد سال 

د برای کمتر از یک صدم یک درص هاسانان دیگر برای آفریدن انسان تلف کرده است.

 .کنندیمزمین روی آن زندگی  ینهیشیپاز 

ک ، چرا یشودیمپیش کشیده  ییهاپرسش دیشیاندیمدر واقع، هر گاه به آن 

زی را آفرینش هر چی درنگیب، حتا نیاز به شش روز دارد؟ آیا توانایی قادربسیار  اهلل

 نداشته است؟ و چرا پس از پایان آفرینش استراحت نموده است؟

ماده بیندیشید. صدها میلیارد کهکشان، هر  اندازهیببیایید درباره حرام شدن 

. انددهشساختهیعنی عناصر شیمیایی « ماده اتمی»یک دارای صدها میلیارد ستاره، از 

وری ن یهاتلسکوپ، یعنی آن بخشی که با چشم و شودیمکه دیده از جهان بخشی 
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درصد دیگر از جنس  1/3. سازدیمدید، تنها نیم درصد از کل جرم گیتی را  توانیم

درصد از ماده اتمی عنصرهای سنگین  4همین ماده در گیتی هست  که پیدا نیست. تنها 

ی و ر بنیادی زندگان. نیم درصد از این اندازه کربن، که عنصاندساختهرا  هلیوم تر از 

. با این حال ما گمان باشدیمدرصد از جهان هستی کربن  040001حیات است. یعنی، 

که اهلل گیتی را به صورتی طراحی نموده که توانایی ساخت کربن در ستارگان  میکنیم

 که برای زندگانی نیاز است را دارد؟

ساخته در حالی درصد جرم گیتی را  41که هنوز مشخص نشده « ماده تاریک»

هست که آن نیز سرشت « انرژی تاریک»درصد،  10که یک بلوک از گیتی، نزدیک به 

 یبندبخش. از این ستین ییآسامعجزهویژگی  گونههیچ، ولی دارای داشته یناشناس

 نیست که به زندگانی پیوند دارد. یاماده ازدرصد جرم گیتی حتا  91که  مینیبیمجرم 

پراکنده شده از سوی خورشید، ی انرژ یهمهانرژی نیز، بسیار تلف شده است. از 

دون کاربرد ، بقیه پرتوها بکاررفتهبهتنها دو فوتون در یک میلیارد برای گرم شدن زمین 

 .شودیمدر فضا پراکنده 

 

 انسان در فضا

انسان است. این جستار همانند جستجوی این گفتار بیشتر درباره سفرهای فضایی 

ر ودر هنگام دوران کاوش، اعتیادآنو بر روی زمین  یهانیسرزمیافتن برای اروپاییان 

مانند پیشتازان فضا و جنگ ستارگان مردم را به این اندیشه  ییفضا یهالمیفاست. 

کشتی فضایی خواهیم بود که پهنای کهکشان را  راهبهچشمما،  یهمهکشاند که روزی 

، مییآیمکه روی آن فرود  ایسیارههر  شودیمبا شتابی باالتر از نور طی کنیم. تصور 

دون ب سازدیمدارای هوا و شرایط دیگر به اندازه بسنده مانند زمین بوده که ما را توانا 

ستگی به آه هاانسانآن راه ببریم. بدین گونه، باور شده که  خاکفضایی روی  شپوش

 .سازندیمگیتی را مسکونی 

 «از روی پل رد شو، آقای اسپاک»این سخن، به این سادگی سخنان بهر حال، این 

تاب داشته باشیم. یک کشتی فضایی که با شو عدد بیایید نگاهی به چند شماره نیست. 
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 لفاآ، شتاب فرار از گرانش زمین، رسیدن به رودیمش کیلومتر در ثانیه به پی 5545

سال به درازا  552000پس از سامانه خورشید،  یاستارهسیستم  نیترکینزدقنطورس، 

خواهد کشید. برای همین کشتی فضایی پیمودن پهنای کهکشان خودمان سه میلیارد 

 مانند»ترین برآوردها بر پایه تعریف شما از نانهیبخوشسال زمان خواهد گرفت. 

همانند زمین در میانگین دوری پانصد سال نوری هستند.  یهاارهیسکه  ندیگویم، «زمین

. در این جا ودشیماین دست کم یک سفر شانزده نسلی با شتابی نزدیک به شتاب نور 

 تواندیمسان ت که انبرچسب مانند زمین به معنای این نیسداشتن باید تاکید شود، تنها 

در  هاارهیساین  گویا، زنده بماند. هر آینه، زندگانیبدون داشتن ابزار پشتیبانی از 

سراسر مانند زمین نیستند، گویا توانایی زنده ماندن برای  برای انسان، یاتیحجزییاتی 

 وجود ندارد. ییهاارهیسروی بخش بزرگی از چنین 

ر زندگی از گیتی را د یاگوشهنسبیت خاص اینشتین رسیدن به هر  هینظر البته

. تنها کشتی ددانیمو ممکن شدنی را به طور اصولی بر کشتی فضایی سوار یک فضانورد 

یا  ، ساعت1زمان اتساعباید با شتابی بسنده نسبت به زمین به پیش برود. بر پایه 

. در اثری وابسته که کندیمر از ساعت ثابت کا ترآهستهدر حال حرکت  سنجزمان

شده در سمت  یریگاندازه، بلندی یک چیز شودیمخوانده  2فیزجرالد-انقباض لورنتس

وزمره ر یهاتجربه. این پدیده، که مایه به چالش کشیدن شودیم ترکوتاهحرکت آن 

ده ش تأییددیگر  یهایبررسو  هاشیآزماما را درباره فضا و زمان دارد، در بسیاری از 

 است.

 ، مانند زیر است. درکندیمکه این اصل در یک کشتی فضایی کار  یاوهیش

از آهسته شدن ساعت بدن خودشان  ایتجربه گونههیچدرون کشتی، فضانوردان 

 . بهرکندیمدر درون کشتی فضای کار  هاساعتآنان با همان نرخ  یهابدنندارند. 

. شودیمحال، با رفتن به سوی مقصد از زمین فاصله از چهارچوب فضانوردان محاسبه 

فضانوردی روی زمین فاصله میان پیکرهای فضایی را به صورت معمول محاسبه خواهد  

                                                 
1. time dilation 

2. Fitzgerald-Lorentz contraction    
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انوردان و سن فض کارکرده ترآهسته هاساعتکرد، ولی خواهد دید که در کشتی فضایی 

 .رودیمباال  ترآهسته

، یعنی  gکشتی فضایی بسازیم که بتواند به شتاب ثابت یک  میتوانیمدارید بپن

شتاب گرانش روی زمین برسد، که برای فضانوردان نیز یک گرانش ساختگی خوب 

. این کشتی در پنج سال زمینی به آلفا قنطورس خواهد رسید، در حالی کندیمفراهم 

در کشتی فضایی گذشته است. ولی همین زمان کمابیش  دو سالکه تنها کمی بیش از 

سال روی زمین گذشته است. در پانزده سال به زمان کشتی فضایی، فضانوردان  41000

میلیون سال نوری دورتر برسند. تا آن هنگام، چون بیشتر  442به آندورما، در  توانندیم

ون سال در روی زمین میلی 442، باشدیمسفرها نزدیک به شتاب نور به نسبت زمین 

 یهاارهکنگذشته است. پس از آزمودن گذری بیست و سه ساله، فضانوردان در واقع از 

که ارجاعی  یاشدهیسپرمیلیارد سال مدت زمان  5341گیتی در حال گذر هستند، ولی 

 .استپیش از میان رفته  هامدتبه یک زمین 

مانند زمین  ایسیارهیی برای یافتن هااگر فضانوردان آرزو کنند که در جا

تاب نخست سفر ش یمهیندر  توانندیم هاآنشود، چون  دو برابرباید  هازمانبایستند، 

 برای نیمه دوم شتاب را کم کنند.بگیرند و سپس ناچار هستند 

ود، گویا هر انسانی به کشف فضا برکه است این  انکارغیر قابل واقعیت واقع در 

را از زمین بریده است. حتا اگر به میان کهکشان  خویشو موثری ارتباط به طور کارا 

یندی چهل و چهار سال است، در برگشت به زمین آراه شیری برود و برگردد، که فر

، به زمین زمینی یهاساعتبا معیار بعد سال  502000 نزدیک بهآینده  در زمان

انواده، ی همیشه خافضا برود، بر. به طور بنیادی، هر انسانی که به سوی برخواهد گشت

 جامعه خود، و حتا گونه خودش را رها کرده است.

ا بگویم ت امنشدهمحدودیت فنی  گونههیچتوجه داشته باشید من دست به دامان 

روشی  هکیدرحالشدنی نیست.  هاکهکشانبه ستارگان دوردست یا  ییسفر فضاکه 

ه اکنون ز فناوری است کبرای شتاب دادن به یک کشتی فضایی به شتابی نور فراتر ا

چنین  همآینده رد کنیم.  یهانسلبرای  میتوانینم، در سر داریمرا آن از  یتنها خیاالت
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که  زمان-، راهرویی در میان فضاهاچالهبرخی نویسندگان درباره مسافرت از میان کرم 

( من 20)اندکرده ییهاشهیاند، کندیمچون راه کوتاهی میان دو بخش از گیتی کار 

ک ش بارهنیدراولی خودم یا نه  آن را اثبات کرد لاحتمابتوان که سرانجام  دانمینم

 دارم.

چگونه ند مانزمین  اکتشافاتی، سرانجام رخ دهد. سیارهولی، گمان کنید که چنین 

باید باشد تا انسان بتواند در آن جا زندگی کند؟ زندگانی و حیاتی که در این جا هست، 

 بسیار ویژه فرگشت یافته است. ما نه در یشرایط راتیتأثو در روی زمین زیر کارایی 

ن نیستیم  . ما بسیار بدبیمیاشدهاز فضا، بلکه با زندگی در روی زمین سازگار  یاگوشههر 

 که بتوان روی آن بدون ابزارهای بزرگ پشتیبانی ایسیارهتا گمان کنیم، برای یافتن 

 هزار سال نوری است. هادهزندگی، زیست دست کم سفری 

ه گرد ک ییهاستگاهیاروزی در فضای بیرونی، در  هاانسانبارها گفته شده که 

 یهاستگاهیادگی خواهد کرد. بهر حال، حتا اگر ، زنچرخندیمزمین و یا دیگر سیارت 

ر با پرتوهای کیهانی که د توانندینم هاآنشرایط زمین را داشته باشد،  یهمهفضایی 

 ، کنار بیایند. گویا خطر همانندی نیز از سفرهایمیشویمروی زمین با سپر اتمسفر جدا 

رام یا به تیمأمور. حتا برای کندیمجلوگیری  از انجام آن گفته شده در باال طوالنی

ی پرتوهای زهرآلودبرابر در  دارد، احتمال کنندیم یبافالیخمریخ که مردم درباره آن 

ی، شمس یمنظومه. سفر به خارج از دشویمکه مایه کوتاه شدن زندگی  قرار گیریم

 .شدبک فضانورد را تواندیم

، بخشد. شاید مهندسی ژنتیک سرسامانشاید فناوری آینده نیز این دشواری را 

نوینی از انسان بسازد، یک گونه نوین واقعی، که برای سفرهای فضایی کارا باشد.  یگونه

 آدم مکانیکی به فضا بفرستیم. میتوانیمهم چنین، همیشه 

ا ماین هست که سنگین نتیجه ولی باشد،  خواهدیمتخیالت احتمالی هر چه 

مگر این خال کوچک آبی رنگ در گیتی  ،چ کجابرای زندگی کردن در هی هاانسان

کوچک در سراسر گیتی وجود داشته باشد،  یهاخال. شاید از این میانشدهپهناور ساخته 

را پیدا کند. گونه ما شاید در جای  هاآنبتواند هرگز ولی هومو ساپینس احتمال ندارد 
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سیار و شدنی است که ب میاافتاده ریگنیزمدر فضا، روی کشتی فضایی  یادورافتاده

 پیش از آن که خورشید آخرین اتم هیدروژن خود را بسوزاند، گونه ما از میان برود.

ویژه اهلل هستیم را کنار  یهادهیآفربهر حال، زمانی که ما این اندیشه را که 

در زنجیره فرگشت پیدا کنیم. شاید نوادگان  یادانهخودمان را چون  میتوانیمبگذاریم، 

ما، به طور ژنتیکی مهندسی شده، یا از تیتانیوم و سیلیکون ساخته شده باشند، که با 

کوتاه زندگی درگیر نیستند، به سیارات دیگری  یچرخهما در این  یهاتیمحدود

مهربان تر،  باهوش تر، هاآنرا درست بسازیم، امید است که   هاآنبرسند. و اگر ما 

را حتا تا چندین سده پیش به  هاانسانخردمندتر، و آزاد از خرافات که ما را هستی 

 .اندکردهدچار تهدید  گوناگون یهاوهیش

سان، ان یگونه یهایژگیودیدگاه از  نیترنانهیبخوشبهر حال، حتا با داشتن 

شود گیتی با یک هدف سراسری ویژه برای انسان آفریده  گیرینتیجهدشوار است که 

شده است. آن گونه که پیداست این اندیشه خردمندانه نیست که آفریدگاری هست 

ز فضا کوچکی ا ینقطهداشته، ولی تنها پای ما را در  هاانسانبه  یاژهیو یبستگدلکه 

ر . در واقع، به نگدهدیمو زمان بسته باشد. اطالعات با نیرومندی چیز دیگری نشان 

 .دهدینم هاانسانبه  یاژهیوکه گیتی هیچ ارزش  رسدیم

دیدگاه از چگالی زندگانی هوشمند در گیتی، از  نیترنانهیبخوشزمانی که ما با 

که چیزی  یکرانیبهنوز با فاصله  هاتمدن، این میدهیمبرآوردی انجام  ایگونههر 

نیست مگر فضای حرام شده، از هم جدا هستند. دشوار است که پذیرفته شود که گیتی 

 آفریده شده است. ایگونهبرای زندگانی باهوش از هر  یاژهیوبا هدف سراسری، 

 

 قانونی درباره زندگی هست؟آیا 

با وجود ناسازگاری ظاهری گیتی به زندگانی پیچیده، زندگانی و حیات هست و برخی 

اول است. پو مهم که همین جستار به تنهایی چشمگیر  کنندیممردم هنوز پافشاری 
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یا  «در قوانین فیزیک نوشته شده»شاید قانون زندگانی  دیگویم دانفیزیک 1دایویس

 «در درون سرشت گیتی ساخته شده است.»

نیروی  از ییهانشانه، شناسیزیستولی هیچ جای در فیزیک کنونی، شیمی، یا 

از قانون بنیادی زندگی  یانشانهجدا کند، هیچ  جانیبزندگانی که جاندار را از 

آمیخته ی درخوری از قانون و شانس که شاید در »که،  شدیاندیمدایویس  ایم.نیافته

کیهان عمومیت داشته باشد، فرگشتی جهت دار از حالت های ساده به پیچیدگی  به 

 (25«)زندگانی و هوش رسیده است.

شریک  3( و استورات کافمن24) 2دایویس این اندیشه را با کریستین د دور

( گویا همگی این نویسندگان، این قانون زندگی را هم چون یک حکمت غایی، 23است. )

کل نگر پیش از این ناشناخته دیده، هر چند شاید از نوشته اندیشمندانه آنان به روشنی 

گفتگو شد، نانسی مورفی و دیگر خداپرستان  3که در بخش  گونههمانپیدا نباشد. 

یش از این ب یشناسعصب یهاگواهسنتی جدایی روح از بدن با که اندیشه  اندرفتهیپذ

 هاآن . اگرابندییمرا در جایی دیگر  اهللماندنی نیست. ولی چون خداپرست هستند، 

برخی بر  .شوندیمکنار خویش برکنند که خدا نیست، به تندی از سمت  گیرینتیجه

 هاآن. اندکرده یگذارهیسرما نامندیم« 4فیزکالیسم فروکاهش گرا»روی چیزی که 

 (22. )جایی برای اهلل و روح در این نگره پیدا کنند توانندیمکه  کنندیمگمان 

کی باشد، باید یچیزی از این دست سراسر بهر حال هر گونه قانون زندگانی، اگر 

ی نگره و تئوری آشوب و پیچیدگ یافت شده دربنیادی  یهاعلتبه اصطالح  یهاگونهاز 

که با این حال هنوز همان  یرخطیغبوده که به طور طبیعی برخاسته از، پراکندگی، 

قوانین  توانینم( این جستارها را 21مادی است. ) و اجزای هاپارهناب محلی  یهاواکنش

پیامد قوانین کنونی هستند، هر چند که نه به صورت سر  هاآننوین فیزیک نامید چون 

 گونههیچه ک هدش گیرینتیجه یاانهیرا یسازهیشبریاضی، بلکه با  یهااثباتراست با 

                                                 
1. Paul Davies 

2. Christian de Duve 

3. Stuart Kauffman 

4. Nonreductive physicalism 
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 یازسهیشب، چنین میادهیدکه  گونههمان. هر آینه، دهدینم به دستقانون نوینی را 

دون آشنای فرایندهای فیزیک فروکاسته ناب ب یهاوهیشکه پیچیدگی با  سازدیمآشکار 

 ، از سادگی فرگشت پیدا کرده است.یباالسرکمک از هر گونه بنیاد راهنمای کل نگر 

(21) 

 

 کوچک پیچیدگی یاسهیک

که گیتی یک جای بسیار پیچیده است. بهر حال، با  کنندیمبه طور کلی مردم گمان 

د واقعیت که پیامبوده دریابیم که این یک برخورد گزینشی  میتوانیمیک بازنگری  

که  دهدیمان شن پیچیدگی نسبی ما و سیاره ما است. بیشتر ماده و انرژی در گیتی

از طراحی ندارند. در باال گفتیم که آن گونه  یانشانهو هیچ  بودهساختار کمی دارای 

و ماهیت سرشت  بادرصد جرم گیتی از ماده تاریک و انرژی تاریک  91که پیداست 

اال . دست بنیست شدهشناختهماده اتمی از  شدهساخته گمانیب که استناشناس 

 ، ساختار کمی دارند.هاختهیآمبگویم، این  میتوانیم

ی کیهان ینهیزم ویماکروبسیار کم انرژی در پرتوهای  یهافوتوندر گیتی 

 زارصد هبه طور یکنواخت یک به  هاذرههستند. این  هااتممیلیاردها بار فراوان تر از 

مانند  ،روندیمکمابیش سراسر تصادفی به هر سو  هاآن. اندشدهپراکندهدر سراسر گیتی 

مایی با دارا بودن حداکثر آنتروپی بوده و در راز گاز در یک تعادل گ ایگونهآن که 

. اندتهگرفبه پایه واحد کلوین قرار  صفر مطلقدرجه گرمایی تنها سه درجه باالتر از 

 که در شودیمتصادفی دیده  یهانوسان ماندهیباقاین ساختارهای کوچک که چون 

 .گرددیمجهان آغازین کمک به برپایی کهکشان نموده است. باز هم نبود طراحی آشکار 

گفته است که گیتی کمابیش دارای هیچ ساختاری فیزیکدان  1ماکس تگمارک

که  دیگویم( وی 21. )نیست، یعنی، گیتی به عنوان یک کل هیچ ساختاری ندارد

 پیامد دیدگاه ذهنی ما است. بر پایه مکانیک دارند هاانسانالعاتی که طگنجایش بزرگ ا

                                                 
1. Max Tegmark 
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 هاتیواقع یهمهاز  ادنکوانتوم، جهان به طور کامل تصادفی بوده، یک روی هم نه

 . برخی ازندیگزیبرمرا  هاتیواقع، هر گونه رصدی تنها یکی از این بهر حال. است

، این گفته را چون توانایی 1عرفای کوانتومی، مانند نویسنده پرهواردار دیپاک چوپرا

آشکار،  یهاگواه( بهر حال، 28. )کنندیمتفسیر « ساختن واقعیت خودمان»انسان برای 

را بسازیم، ما همگی پیوسته  واقعیت خودمان میتوانیم( اگر ما  29. )ندیگویمچیز دیگر 

ز همراه . ولی حتا چوپرا نیمیداشتیمداشتیم را نگاه  یسالگستیبکه در   یاافهیقهمان 

خودمان  یهایبررس. واقعیتی که از سوی ما در شودیمما دگرگون  یهمهکمابیش 

 تنها تیری به تاریکی است. شودیمبرگزیده 

رفته باشد، چون در یک جهان بسیار بزرگ، و  راههیبهر چند شاید تگمارک 

 یهاستهبآن، به طور طبیعی دست کم چند پاره از  یهایژگیوتصادفی، بدون توجه به 

. مینیبیمپیچیدگی در درون دریای بزرگ آشفتگی، که چیزی است که گویا در جهان 

ما نیازی به طراح یا چندین جهان هم چون دلیلی برای چنین چیزهای نادرست کمیاب 

 با شانس نداریم. نواهمو سازگار 

 که خداپرستان دو استدالل متضاد شودیمنگیز ااین جستار زمانی بیشتر دل 

. دینوشیمرا از یک تن  هااستدالل. گاهی هر دو آورندیمبرای نیاز زندگی به آفریدگار 

 ایونهگدر گزاره تنظیم دقیق، جهان هستی بسیار سازگار با زندگانی و حیات بوده، به 

زندگانی در مغز طراح، آفریده شده باشد. ولی، اگر گیتی  ینقشهکه جهان هستی باید با 

بسیار سازگار نباشد، آن گاه باید ما انتظار داشته باشیم که زندگانی با فرایندهای طبیعی 

فرگشت یافته و نیازی نیست تا دست به دامن اهلل بشویم. در دومین گزاره، جهان 

ساخته  بتواند با فرآیندهای طبیعیهستی بسیار سازگار با زندگانی نبوده به طوری که 

ک احتمال . یماندیمپیوسته اهلل پایدار  یهاکنششده و پس بایستی آفریده شده و با 

محیط  یاهفرآوردهبسیار بهتر سازگار است؛ ما تنها  هادادهسوم نیز هست که با  ترساده

 هستیم.یا شانس و بخت 

                                                 
1. Deepak Chopra  
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خود، آفرینش را انجام داده، پس اگر اهلل با جستار زندگانی انسانی در اندیشه 

اندازه بزرگی از این اندیشه را برای هدف خودش به کار نگرفته است. اگر خدا نظم را 

آفریده، او آن را نیز، چندان به کار نگرفته است. جهان مورد مشاهده و قوانین و 

جستار  ن، که انگار خدایی نیست. از ایرسندیمکه به نگر  ایگونهپارامترهای فیزیک به 

 نتیجه بگیریم که اهلل وجود ندارد. میتوانیمبدون چون و چرا 

در نوشتاری که درست پیش از چاپ این کتاب پخش شده، رونی هارنیک، 

بر  4جهانی را بدون هر گونه واکنش نیروی ضعیف اتمی 1گراهام کریبس، و جیالد پرز

، 3مهبانگ ایهستهآمیختگی  یهاگامکه این جهان  اندافتهیدر هاآن( 10. )اندساختهپا 

است. ستارگان برای  گذرانده، تشکیل ساختار، و تشکیل ستارگان را 2تسلط ماده

میلیاردها سال سوخته، عناصری را تا آهن ساخته و گام انفجار ابرنواختر را پشت سر 

و فیزیک  . شیمیاندساختهپراکنده  یاستارهگذاشته، عناصر سنگین را در فضای میان 

 . برای افزودن به گفتگوی باال، این یکاندماندهاتمی به طور بنیادی بدون دگرگونی 

نمونه دیگر بود که ادعای وجود پارامترهای مشخص جهان هستی در این مورد واکنش 

 نیروی ضعیف اتمی، برای زندگانی به طور دقیق تنظیم گشته است.
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و دانش  است انسان ینهیشیپاز  با ارزشی یهانوشته یرندهیدربرگ ]انجیل[این گفته که اگر 

 یهااوشکو با اسناد یافت شده از  آسمانی یهاکتاببتواند با موارد ثبت شده بیرون از انجیل و 

با  نآ یهانوشته دانش نوین اثبات کند که یهاتیواقعآوردن  به دست، یا با شناسیباستان

یش به پجستارهای دینی  یهمهدرباره اعتبار  کمرشکنحقیقت متناقض است، آن گاه شکی 

حقیق  قابل ت در جای آسمانی یهاکتاب یهانوشتهسخن، اگر نادرستی  . به دیگرشودیمکشیده 

باور  نیکتاب آسمادیگر و غیر قابل آزمایش  یهانوشتهبه  تااست  دشوار ساننیبداثبات شود، 

 .داشت

 آرچر ال. گیلسون-

 

 

 

 آزمایش وحی

مسلمانان باور دارند که اهلل با انسان گفتگو کرده است. عرفا  ویهودیان، مسیحیان 

. اطالعاتی که ادعا اندکردهچنین گفتگویی را گزارش  دوران یهمهو در  هانید یهمه

را پر کرده است. در حالی که جستارهای  آسمانی یهاکتاباز خدا رسیده،  شودیم

که  ارهبدراینما  داشتچشم، شودینم تأییدبسیاری در آن پنهانی است و به آسانی 
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تجربی قابل دفاع باشد، خردمندانه  یهاآزمونوحی شده باید در  یهادانشبرخی از 

در این جهان و  هقابل مشاهد یهاگزاره یدربارهیژه وبه  دیدگاهاست. این و منطقی 

ه برجسته ای را بیابیم ک یهانمونهرویدادهای طبیعی درست است. ما باید بتوانیم 

با که در زمان وحی برای دانش ناشناخته بوده،  درباره جهان هاآناطالعات ویژه 

 هایبینیپیشاز  شماریبیشود. هم چنین باید بتوانیم موارد  تأیید بعدی یهایبررس

جایگزین باورکردنی نداشته باشد را و توضیح رخ دادهای آینده که هیچ روشنگری 

 بیابیم.

 یهانوشتهآسمانی و بسیار از  یهاکتاب. میابییم را ولی در عوض ما وارونه آن

با دانش  یبسیار هایناهمخوانیو  یهایناسازگارادعا رسیدن وحی دارای  بادیگر 

ت ، مانند فرگش«انگاره ها»تنها درباره  هایناسازگاراین  .پیرامون جهان فیزیکی است

 أییدت تجربی یهاتیواقعگفتگو شد، نبوده بلکه با  2که در بخش  گونههمانزیستی 

نیز ناسازگار است. )درسته، فرگشت نیز یک واقعیت تجربی ثابت شده است، ولی  شده

 سیاسی با آن را به پایان نرسانده است.( اثبات

 رویدادهایاز  ینیبشیپوحی هیچ  کنندیمبه همین صورت، مدارکی که ادعا 

آن  رایبدلیل باورکردنی را در خود ندارد شاید نتوانند آینده بدون منابع فراطبیعی 

 بیاورند.

سه گونه شکست در استدالل وحی گفتگو خواهیم کرد. نخست  پیرامونما 

نیامده  به دستخواهیم دید به طور فرضی هیچ اطالعاتی در طی تجربه دینی یا عرفانی 

 به دست تهتوانسینمکرد فرد تجربه کننده این آگاهی را از راه دیگری  تأییدکه بتوان 

 یخطاها آسمانی دارای یهاکتابدید که وحی خواهیم  یهاشکست مدوگونه آورد. در 

حتا یک  توانینمدانش هستند. سوم، خواهیم دید که  یهاتیواقعبزرگ درباره 

با  نررسی آب شده و بینیپیشآسمانی  هایکتابریسک نشان داد که در پیشگویی پر 

ر د داده باشد.رخ شده  بینیپیشنشان دهد که درست به همان شیوه روشی عینی 

فیزیکی برای اثبات بی چون و چرای  یهاگواهه نبود پایان نشان خواهیم داد ک

پیرامون زاده شدن  و رویدادهای آسمانی، مانند سفر خروج هایکتابمهم  یهاداستان
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خ داده رآسمانی بازگو شده  با شیوه و مقیاسی آمده در کتاب تواندینمو مرگ عیسا 

آسمانی و  هایکتاب یهاگزارششد که خواهد باشد. از همه این جستارها، برآورد 

 .نیستدرست اطالعات آوردن  به دستبرای دینی منبع  یهاتجربه

 یههمهمان معیاری که برای آزمایش  -ک اکنون، باز هم معیار استاندارد دانشی

 به کار گرفته هاجهینتبرای به دست آمدن این  -ادعاهای فراطبیعی کاربرد دارد 

گذشتگان هم چون گواه برای ادعاهای  یهاداستانگواهی دادن اشخاص و  .شودیم

ارند، که کنترل ناقصی د ییهاشیآزماد. داشته یا هیچ ارزشی ندارفراطبیعی، ارزش کم 

افزون بر این، پیشگویی رخ دادهای آینده، مگر این که پر خطر  .خورندینمدرد نیز ب

گویی این پیش باشند، یعنی، بتواند وارونه شود، بدون ارزش یا دارای ارزش کمی هستند.

اال ببشود که فردا خورشید  ییگوشیپخورشید باال خواهد آمد، خطری ندارد. که فردا 

 باید ولی پیشگویی بدیهی باشد! هم چنین، اگر چه شاید شدپر خطر  اکنون -دیآینم

پیشگوی شده در کتاب آسمانی  یدادهرخ  یادعاها ازبسیاری  .باشدرویداد پیش از 

 شده است. ییگوپس بوده یعنی در واقع پس از رخ دادن

 

 معنوی یهاتجربه

 یریپذآزمونالهی پیامدهای  یهاالهام تابود  راهبهچشم توانیم راستیزمانی که به 

 یدر سراسر تاریخ، مردم معنوی است. یهاتجربهنمایند، به اصطالح در هنگام  اهمرا فر

زندگی آنان شده،  شدنژرف که مایه دگرگون  و نیعرفا یهاتجربهکه  اندکردهادعا 

با اهلل یا با  که اندگفته هاآن. اندکرده ییهاییشگویپچنین شهودی، و بر پایه  اندداشته

ه که این اشخاص )مگر روض امشده. من قانع اندداشتهوجودهای باالتر واقعیت گفتگو 

وی از س تأییدهستند. به هر حال بدون  گوراستور خویش تلویزیونی( در با یهاخوان

خ داده ر خودشان یکلهتنها در  تواندیم، سراسر شدهگزارش یهاتجربهمنابع مستقل، 

 باشد.

 توانیمبخش سوم، گفته شد، ر دنیروهای ویژه مغز  هایادعا بارهدر گونههمان

دینی، اندیشیده  یهاتجربهفراطبیعی در  یهایهستبرای آزمایش وجود  ییهاروش
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 یرامونپدیدگاهی  تواندینمباز هم دوباره، با وجود گستردگی این باور که دانش  شود.

باشد، کار بسیار آسان است. اگر شخصی دستخوش داشته و معنوی روحانی  یهادهیپد

واقعی فراتر از جهان مادی قرار  یهایهستد که وی را در ارتباط با تجربه معنوی شو

از  یاپارهباشیم که این شخص به  راهبهچشمبه طور منطقی  میتوانیمدهد، آن گاه 

را با  هایآگاهاین  توانیمنوین درباره این جهان دست یابد که  و ژرف اطالعات

 .سنجیدتجربی  یهاتیواقع

ز معنوی را پشت سر گذاشته با پیامی ا یهاتجربهکه  یشخص بیشتر ولی، خوب

باید همگی یکدیگر را دوست داشته و مراقب هم  هاانسانآن سوی درباره چگونه ما 

فراوانی رمز و گوشت ق باشیم، با جانوران مهربان باشیم، به محیط زیست آسیب نرسانیم

دیدیم، فرایندهای ناب مادی مغز  3که در بخش  گونههمان .گرددیبازمنخوریم، 

رآوری را ف شدهگزارشروحانی  یهاتجربهکه در  گونههمان، ییهاتجربهچنین  توانندیم

یمیایی با ابزارهای گوناگون فیزیکی و ش تواندیم ییهاتجربهآینه، چنین کند. هر و تولید 

 .دلیلی برای پیشامدی فراطبیعی نیست روحانی ایتجربهآغاز شود. باری، تنها رخ دادن 

، برای کسی تجلی خدا یاساده یهاروضهچنین که به جای  بهر حال، بپندارید

فیزیکی  ابزارهایرخ داده و به دانشی نوین دست یافته که شدنی نبوده تا به هیچ رو با 

برای نمونه، گمان کنید که در سده بیستم میالدی شخصی  ناب به آن دست پیدا کند.

هزار  هادهدر اقیانوس هند  1یسونام، یک 2002دسامبر  22که در  ببیندیک رویایی 

آن گاه ما باید به این جستار توجه جدی تن را خواهد کشت. اگر این رویداد رخ دهد، 

برخی نیروهای فراتر از جهان مادی به طور واقعی هستند. باری، اعتبار  داشته باشیم که

 .باشدیم ریپذآزمونتجربه دینی به آسانی یک جز از جهان دیگر در یک 

زیر با کنجکاوی  اندنتوانسته کدامچیهفراوان،  یهاداستانبهر حال، با وجود 

گنگ  یارآزمایشی منطقی بسبرای انجام دانش، سر پا بایستند. ولی پیشگویی عرفانی 

تنها به یاد آورید چندین بار در سراسر تاریخ،  .انجامدیم بوده، یا یک راست به شکست

                                                 
1. Tsunami  
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هان و هنوز ج تاریخی روشن، پیشگویی شده استدادن با  هازمانپایان جهان، بیشتر 

 .سر جایش است

، با وجود ادعای جهانی بودن هیچ یک در این حد شدهگزارشمعنوی  یهاتجربه

این معنای که از نگر آماری ی )به دیدیم که هیچ آزمایش تجرب 3در بخش  .نبوده است

 یهاافتیدربرای  (را عاجز سازد متعارفیو توضیح هر گونه روشنگری بوده و دار معنا

و دیگر ادعاهای عرفانی دعا  خواندنبودن  و موثرفراحسی، مغز فراتر از ماده، کارایی 

ویژه از راه  یهاالهامدر ادبیات دانش یافت. همین گونه،  توانینمو نیمه عرفانی 

 دانشیک عمومی نشده است. یهایآگاهبخشی از  گاهچیهمعنوی  یهاتجربه

داده  تشخیصکه  بودههنوز هم در سطح پایین  هادهیپدشاید این که  این گفته

 توانندیم آورندگان. ایمان ، بس و کافی نیستکشمکش است نشده یا هنوز درباره آن

شک گرا بوده و به طور  یامتعصبانهو  مغزخشکطور به متهم نمایند که کافران را 

ولی چشمان ما باز  «چشمان خویش را به روی حقیقت باز کنند.» خواهندینمارادی 

هیچ  ،دداشت تا پوز ما را بزنید انتظار با اهللوجود  فرضکه با  ییهادهیپدبرای بوده و 

ادعای ادیان معنوی به آن اندازه  یهاتجربهاگر  .شودینمدیده  یاکنندهقانعگواه 

اکان باشد که حتا بیشتر شکیی هادادهپس  باید  استاثرات ژرفی دارای  یکتاپرست

 کنند. یپوشچشمخورده نیز نتوانند از آن  سوگند

رباره فیزیکی د یهاتیواقعاکنون، شاید گفته شود که اهلل نخواسته است که 

نین باور چ گمانیبولی  تجربی آزمود. یگونهرا به  هاآنتا بتوان  وحی کندطبیعت را 

و دانش اخالق،  اخالق را وحی کرده است دانشهست که اهلل در ادیان یکتاپرستی، 

 ریپذنآزموربی آن گفتگو خواهیم نمود، به طور تج که در بخش هفت درباره گونههمان

فراهم خودش است. هر آینه، ما در خواهیم یافت که انگاره اهلل که دانش اخالق را 

آسمانی  یهاکتاباخالقی که در  یهاآموزهنموده با سنجش واقعیت بسیاری از 

شده حتا از سوی پرهیزگارترین ایمان  عدم رعایت دستورات وحیگمان و  شدهفراهم

 .شودیمرد آورندگان 
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با ابزارهای مادی  تواندینمدانش ارزشمند که که خودش انسان را با این  اهلل

برای بودن خودش تا کنون  پذیریآزمون یهاگواهسنجیده شود، مجهز ساخته، باید 

خالف م برآیندیبه  هاگواهچنین نکرده است. که  بینیممیولی است.  کردهیمفراهم 

 ی در کار نیست.هبگوییم، الل . کمابیش با اطمینانندکیمراهنمایی 

 

 آسمانی و دانش یهاکتاب

ر ، دمیکنیمدانشیک وحی نگاه  یهاگواهجایگاه بعدی که ما برای به دست آوردن 

اره درب ی ریز و درشتیهاینادرستاز آسمانی  یهاکتابآسمانی جا دارد. در  یهاکتاب

، یشناسارهست یهارشتهمورد بررسی  ینونک ییهادهیپد یافت که پیرامون توانیم دانش

 است. یشناسستیزو  یشناسهانیک

، آن چه را در کتاب یشناسهانیککه مهبانگ  شنوندیم هازمانمردم بیشتر 

« اثبات»آسمانی  یهاکتابوجود اهلل در کرده، این چنین  تأییدپیدایش تورات نوشته، 

آفرینش خویش را  یهاافسانه هانیدو  هافرهنگ یهمهبهر حال کمابیش  .شودیم

اتی و با جزیی دانش یهاتیواقعرا با هم سنجیده و هم چنین با  هاآنو ما نیز باید  دارند

 که در کتاب آسمانی هست، بسنجیم

 یهاداستان یهمهبا بودن هزاران دین، در گذشته و اکنون، شدنی نیست که ما 

آفرینش را در این جا فهرست کنیم. پس بیایید چند تایی را برگزیده که دست کم 

 آفرینش نیست. یهاداستاننشان دهند کتاب آسمانی تنها منبع 

که جهان در آشوب آغاز شد. گیتی مانند  دیگویمباستانی چینی  یافسانهیک 

یک تبرزین را به  2یک خدا به نام پان گو بود. ؟(چالهشاید هم سیاه) 1یک تخم سیاه

که روی  یحشرات و هاشپشکار گرفته، تخم را شکسته و کیهان آغاز به گسترش کرد. 

 فرگشت پیدا کردند. هاانسانبدن پان گو بودن به 

                                                 
1. Black egg 

2. Pan Gu 
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نه زمین، نه آسمان، نه  -هیچ چیزی در آغاز نبوده است - هایآپاچدر افسانه 

یسک پدیدار شد که بر روی آن مردی ریش از میان تاریکی، یک دخورشید و نه ماه. 

 .ستیزیمو باال  فراکسی که در  ،نشسته بودداری، آفریدگار، 

او  .شودیمبوده است، آغاز همیشه کسی که  آن، 2با تاروا 1هاداستان تاهیتی

در پوچی یافت. او به هر سوی فریاد کشید و هیچ پاسخی نشنید،  وتنهاتکخویش را 

 بنابراین او خودش را به گیتی دگرگون ساخت.

. بر پایه ندیآفریمفرضی جهان را در شش روز ازلی اهلل در تورات و قرآن، 

 شده، چهار روز پس از آن اهلل دهیروز آفرکتاب آفرینش، زمین در نخستین  یهاگفته

 .ندیآفریمخورشید، ماه و ستارگان را 

 شناسیکیهان به تازگی؟ دیگویمبه ما چه  ،خوب، دانش درباره خاستگاه گیتی

لی اکنون به طور ک از دانش بالیده شده است. انگیزشگفتبه یک بخش  3دیده بانی

به طور در روی زمین و یا در فضا،  ،و دیگر ابزارها هاتلسکوپفراهم شده از  یهاداده

های . با برآوردکندیماستواری از مدل مهبانگ با جهان در حال گسترش پشتیبانی 

 کریپولغمیلیارد کهکشان  هاده، در این مدل، ماده قابل دیدن که در شناسیستارهکنونی 

از  ودشیمیافت « انرژی تاریک»و « ماده تاریک»نادیدنی  تربزرگو در اندازه بسیار 

 برخاسته است. میلیارد سال پیش 7/33یک خرده فضای کوچک در حدود 

 انگمهبکه زمین تا نه میلیارد سال پس از آغاز  شودیمبرآورده چنین  هارصداز 

ر کتاب آسمانی آمده درخ دادهای  یرهیزنجکه به طور چشمگیری با  ساخته نشده

ی گفتگو رآسمانی درباره آفرینش جو هاکتاب افزون بر این، در پیدایش متناقض است.

 .رخ داده است -ده هزار سال پیشبه کمابیش نزدیک  -کرده که انگار به تازگی

زنده در آن هنگام هم  موجودات« گونه های» یهمهکه  ندیگویمآسمانی  یهاکتاب

دیگری ی نودگرگ گونههیچزمان آفریده شده و پس از آن، در تناقض با انگاره فرگشت، 

                                                 
1. Tahitian                مردم جزیره ای در اقیانوس اطلس جنوبی 

2. Taaroa 

3. Observational cosmology 
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 «سپهری گردونی»آسمانی، به جهان هستی هم چون  یهاکتابدر سراسر  .اندنداشته

 (2. )شودیمکه باالی یک زمین مسطح و بدون جنبش قرار گرفته، اشاره 

دانش  ی که از سوینگاره و تصویرما همانندی بسیار کمی در کتاب پیدایش با 

 یریگجهیتنبه یک  تواندیمتنها  هاتیواقعاین  یهمه .مینیبیم، شودیمکنونی کشیده 

 (3آسمانی از آفرینش آشکارا نادرست است. ) یهاکتاب: نسخه برسد

ا حدس ب جهانی در حال گسترش با آغازی کامل آشفتگی و درباره چینیاسطوره 

 ترکینزدآسمانی شرحی  یهاکتاب یهاافسانهاز که در باال از آن  فرگشت جانداران

 یهاادهد. بهر حال، باز هم به سختی چون یک توصیف دقیق از دینمایمفراهم  به دانش

 .شودیمدانش در نگر گرفته 

یک  که نخستین بار کشندیماین واقعیت را به رخ  هازمانخداپرستان بیشتر 

. درست است؛ ، مهبانگ را پیشنهاد کرده است3227، در 1کاتولیک، ژرژ لومتر آخوند

 گمانیبو در حالی که  بودبرجسته هم  شناسستارهی، یک کشیش غیر ازولی لومتر 

به جای آن که بر پایه و پیشنهاد وی  آفرینش الهی بخشی از اندیشه وی بوده

خش چهار که در ب گونههمانبوده است.  بیشتر بر پایه دانشی پرمایهخداشناسی باشد، 

 دینا بدون خط یآموزهتا مهبانگ را  دهدیموی با نیرومندی به پاپ پند گفتگو شد، 

 نداند.

 یهاکتابو  آسمانی یهاکتاباشتباهات  ی ازدیگر یدامنهگرا ادبیات شک در 

بسزای دانش شده، مانند  یهاشکبرخاستن  یهیماکه  یشدهفهرست  دیگرالهی 

 یهاکتاباست. بهر حال از آن جایی که زبان برآورد کرده  3را عدد پی اشتباهی که 

گو شود. گفت بارهدرایننیست تا  است، نیازینیازمند به تفسیر آسمانی پوشیده و 

 یهاکتابو اشتباهات  هاینادرستدادن  نشانبرای کمتر  ییهاراهآخوندها همیشه 

ه مردم که اهلل، اگر باشد، با زبانی کما باید این باشد بدون شک، گمان  .ابندییمآسمانی 

بان از مردم باستان انتظار داشت که ز توانینمآن را دریابند باید با آنان سخن بگوید. 

                                                 
1. Georges Lemaître      ( 6262-6622دکتر و کشیش بلژیکی)  
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زش ( ارهاهرممانند  گهردانش نوین را دریافته یا )مگر در هنگام ساختن یادگارهای واال

 .دقیق عدد پی را بدانند

ن آشنا باید با آ گمانیبکه دیگر  زیر استدالل در تواندیمبا این حال این گزاره 

قرآنی و  یهاهیآما، در این مورد با خواندن  یهاافتهیو  هادهیدباشید، آورده شود: 

 یهافتیدرست مانند آن است که هیچ کتاب مقدس درباره طبیعت، به طور کامل، 

. رآن روزگا هایانساندرک شده  هاینوشتهتنها  -شودنمیدر این آیات یافت  نوینی

خنگو س ه انگار هیچ اللهی یا خدایک است ایگونهبه  آسمانی هایکتابی هایهآیعنی، 

 نیست.در میان آسمانی  یهاکتاببا  هاانسانبا 

 

 عیسا یهاییشگویپ

ابد یآسمانی وحی ادامه  یهاکتابدر  توانستیم. متفاوت باشد توانستیم رونداین 

با این حال هم  توانستهیموحی بوده،  درک شدنیکه برای مردم آن زمان آن  بدون

 یهاشدانبا پیشرفت هنر و  ی. چنین دانشرازآمیز ثبت شوددانشی پوشیده و چون 

دانش  برای تراز باالتری از یاهیرمایخمو  ند تاریخ به آهستگی آشکار گشتهدیگر مان

 .گشتیم

 پیش از»برای نمونه، گمان کنید که در جایی از انجیل آیه زیر وجود داشت: 

می  پا بر جهانی دیگرآسمان ها آن که دو هزار از زایش ارباب ما بگذرد، مردی در 

با چوبدستی خویش بر کره ای کوچک می کوبید چنان که روان شده و از دیده گذارد و 

 ینیبشیپ توانستینم یسیعدر زمان ی بدون شک هیچ انسان (2«)پنهان می گشت.

کند که دو هزار سال پس از زاده شدن عیسا انسان روی ماه راه خواهد رفت. هم چنین 

 چیزی بداند. 1گلفبازی انتظاری نیست که کسی در باره هیچ 

                                                 
1. Golf  
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آسمانی نداریم که رخ  یهاکتابپرخطری هیچ جا در  ییگوشیپما هیچ  ،ولی

که همه  ندیگویم، با فریبکاری به پا منبرهایشان داده باشد. البته، آخوندها

 آسمانی رخ داده است. یهاکتاب یهاییگوشیپ

، 1مدرکی که درخواست حکم داردپیش نوشته شده به نام  یدههدر کتابی که سه 

 یاهیپاکه  دینمایم، ادعا 3جهادی برای مسیح آوردگاهاز سازمان  2جوش مکدوول( 5)

 یااههیسمکدوول  (2. )عقالنی برای باور به عیسا مسیح به عنوان پسر خدا وجود دارد

ا دقت ب هاآندر که  کندیمو ادعا  کندیماز شصت و یک پیشگویی را از تورات بازگو 

 (7خواهد آمد. ) 4بخشنجاتکه عیسا مسیح به عنوان  فراوان پیشگویی شده

بنگرید )همه با امانت کامل بازگو شده(: برای نمونه، به پیشگویی شماره یک 

(8) 

 ییگوشیپ

 

؛ او سر گذارمیمو در میان ذریت تو و ذریت وی  و عداوت در میان تو و زن

، ترجمه 3:35پیدایش . )وی را خواهی کوبید یپاشنهتو را خواهد کوبید و تو 

 (. 5انجیلدوم ویراسته 

 

 به واقعیت پیوستن پیشگویی
 

                                                 
1. Evidence That Demands a Verdict 

2. Josh McDowell   ( 6626آخوند و روضه خوان امریکایی)  

3. Campus Crusade for Christ    سازمان میان فرقه ای دین ترسایی که روضه خوانی را

 ترویج می کند

4. Messiah 

5. Gen. 3:15, Revised Standard Version  برگردان ها از کتاب مقدس فارسی برداشته

 شده است 
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کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد لیکن چه زمان به 

 1انجیل(مجدد ترجمه ویراسته  2:2)رساله غالطیان  و زیر شریعت متولد،

 

شده  ییگوشیپآیا  شده است؛ ییگوشیپکه در این جا چه چیزی  دانمینممن درست 

 ؟شودیمکه عیسا از زن زاده 

 . در پیشگوییکندیم، سخنان خودش را دوباره بازگو مکدوول هازمانبیشتر 

 5، مرقس3:3 4، عبرانیان22: 23-25 3، متا2:33 2لوقا یهاهیآوی  32و  32شماره 

 ندینشیمکه در آن عیسا در سوی دست راست اهلل  2: 32-35 6، کتاب اعمال32:32

 ست راست منهوه به خداوند من گفت: در دی»به عنوان رخ دادن این پیشگویی که: 

ویراسته دوم ، ترجمه 330:3)کتاب مزامیر « بنشین تا دشمانت را پای انداز تو سازم.

 (7انجیل

آسمانی را چیزی ناهمسان با  یهاکتاب یهاییگوشیپمکدوول  گمانبی

م تا چندان دور شو به طور اساسی. نیازی نیست تا نندیبیمساده دانش  ییگوشیپ

بات به طور دانشیک اث توانینمیادآوری نمایم که نشستن عیسا در دست راست اهلل، 

 نمود.

که مکدوول فهرست نموده در هیچ کجای دیگر  هاییگوشیپ نیاز اهیچ یک 

رخ که ن ایبرای ما هیچ گواه مستقل دیگری نشده است.  تأییدآسمانی  یهاکتابمگر 

رخ  -دادهیروکه در عرش  ییهاآنبه ویژه  -زگو شده که با گونههماندر واقع  ،دادها

ن که ادعاهای فراطبیعی داشته باشیم که پیش از آ .، در دست نداریمباشد داده

ل دالی یهمهکه بایستی  دیگویمبه ما  عقل سلیمرویدادهای فراطبیعی رخ داده، 

                                                 
1. Gal. 4:4, Revised Standard Version 

2. Luke    

3. Mathew 

4. Hebrews 

5. Mark 

6. Acts 

7. Ps. 110:1, Revised Standard Version 
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ی بوده پیشامدها ساختگ کنیم چونرا از گردونه بیرون باورکردنی تر متعارف و بسیار 

 آسمانی هماهنگ باشند. یهاکتاب یهاییشگویپتا با  اندشدهو برای آن نوشته 

که  شودیمگفته  داوودآغازین در مزامیر  سخن 55برای نمونه، در پیشگویی 

 خهالف، نس22:3کتاب مزامیر  «ای خدای من، چرا مرا ترک کرده ای ای خدای من،»

ر این پیشگویی با درستی کامل با واپسین سخن عیسا بکه  ندیبیمچنین و  شاه جمیز(

کدام یک از گفته زیر شرحی  .(27:22 متا) رسدیمبه انجام یا صلیب روی چلیپا 

باورکردنی تری است: یک پیشامد نامتعارف که هزار سال پیش از رخ داد، داوود به 

رچند وی درباره این سخنان کرده )ه گوییپیشطور دقیق واپسین سخنان مسیح را 

چنین چیزی نگفته( یا یک شرح متعارف که در آن متا زمانی که داستان به صلیب 

چون  شاید عیسا هر آینه ای؟ بنددیم این سخنان را به عیسا دیگویمکشیدن عیسا را 

 این سخنان را از مزامیر به یاد داشته، آن را گفته است.

که مکدوول آورده است بارها در ادبیات ترسایی به کار  ییهانمونهبسیاری از 

ه در و تو ای بیت لحم افزاته اگر چ»گفته شده است. بنگرید به پیشگوی ظهور عیسا: 

هزاره های یهودا کوچک هستی، از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من 

میکا « )یام ازل بوده است.اسراییل حکمرانی خواهد نمود و طلوع های او از قدیم و از ا

. ما به غیر از انجیل هیچ دلیل دیگری نداریم که (1استاندارد شدهینیبازب، نسخه 5:2

که  بارهدراین، 3داستان کریسمس لوقا برایتاریخ  زاده شده است. 2عیسا در بیت لحم

پخش شد که در امپراتوری روم هر کسی باید به  4فرمانی از سوی سزار اگوستوس

گردد « سرشماری»یا  (گرفته شود )نسخه شاه جمیز« مالیات»تا  بازگشتهاه خویش گزاد

 فرمانچنین  انگمبی )نسخه بازبینی شده استاندارد(، هیچ مدرکی برای پشتیبانی ندارد.

نها بر آماری که نه بر گالیله بلکه ت تاریخاین ثبت شده باشد.  یستیبایم یاگسترده

میالدی رخ  2-7قوم یهود موثر بوده ثبت کرده است، ولی این ثبت رویداد در سده 

                                                 
1. Mic. 5:2, Revised Standard Version 

2. Bethlehem     

3. Luke's Christmas 

4. Caesar Augustus    میالدی( 62پیش از میالد، در گذشته  22نخستین امپراتور روم )زاده  
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پیش  2که در سال  1که عیسا در روزگار هرود شودیمبا این واقعیت که گمان  و داده

 (2) از میالد درگذشته، زاده شده، متناقض است.

ر د یاستارهبه همین گونه، ما هیچ نوشته تاریخی نداریم که اشاره کند که 

رویدادهای قابل دیدن آسمانی گاهی در روزگار باستان آسمان درخشیده، هر چند 

ه باید کشتار کودکان ب گمانبیهم چنین  .اندشدهو ابونواخترها ثبت  هاشهابمانند 

. پژوهش گر یهودی شدیمبه دست هرود، ثبت  -اگر به راستی رخ داده بود-گناه 

میالدی( درباره کشتار برخی از  23)نزدیک  3جوزفوس میالدی( و 50)نزدیک  2فیلو

اعضای خانواده به دست هرود، برای بازداری آنان از به چالش کشیدن تخت و تاج 

نام  گناهانیب یکنندهاز او به عنوان کشتار  کدامچیه. با این وجود اندنوشتهخودش 

 .اندنبرده

 افزون بر این، عیسا هرگز بر اسراییل فرمانروایی نکرد. هر آینه از این دیدگاه

 7:32 4آن چه در اشعیا پادنادرست از آب در آمده است. هم چنین، بر  گوییپیش

 خوانده نشده است.« 5امانوئل»شده، هرگز وی به نام  گوییپیش

برای تکرارش در انجیل و برای شکست بدی که  هاگوییپیش نیترمهمیکی از 

، 23:32، 32:28در انجیل کتاب متا  باشد.مانند آفتاب درخشان، روشن شاید خورده، 

 دیگویم، عیسا به پیروان خویش 2:27؛ و لوقا 33:30، 2:3 6؛ انجیل کتاب مرقس22:32

گشت و سلطنت خودش را پیش از نسل بعدی، پیش از آن که  بر خواهدکه او 

 تیم.هس راهبهچشمبرای بازگشت او شنوندگان بمیرند، بر پا خواهد کرد. ما که هنوز 

مانند به صلیب کشیده شدن عیسا و رستاخیز -انجیل  یهاافسانه نیترارزشبا 

این  زادبیات ترسایی ا نشده است. تأییدآسمانی  یهاکتابدر هیچ کجا به غیر از  -او

 یهاکتابولی باز هم ما بیرون از  .اندشده گوییپیشادعاها پر شده که این رویدادها 

                                                 
1. Herod     الدسال پیش از می 2تا  22پادشاه یهودیه ازسال  

2. Philo  ( 22پیش از میالد،  22فیلسوف و نویسنده یهودی )میالدی  

3. Josephus   میالدی( 622، درگذشته 22تاریخ نگار یهودی )زاده  

4. Isaiah 

5. Immanuel 

6. Mark 
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ار باورکردنی تر را کن یهالیدلآسمانی هیچ مدرکی نداریم که با کمک آن بتوانیم 

 یهاتبرداشبگذاریم: نویسندگان انجیل زندگی و مرگ عیسا را برای همانند شدن با 

 .اندکردهخودشان از مسیح در تورات پیکربندی 

ایمان دارند چون شاهدهای بسیاری، کسانی  هاآنکه  ندیگویمبسیاری از مردم 

هر حال، . بانددهیدمرده است،  شدیمگمان  راه رفتن عیسا را پس از آن که اندگفتهکه 

و اطالعات دست دومی است که  شدهثبتآسمانی  یهاکتابتنها در  هاشهادتاین 

خ رپس از  هادهپس از رخ دادن، ثبت شده است. گواهی کسانی از رویدادی که  هاسال

 .باشدیمثبت شده، به سختی مدرکی برای ادعای فراطبیعی  دادن

ثبت شده در آن جا نیز به طور انگشت  شهادت بینندگانامروزه افزون بر این، 

، شصت و نه نفر محکوم از زندان در یک دهه پیش (30نمایی غیر قابل اعتماد است. )

در صف اعدام بودند.  1ایانیدو مدارک  گواهآزاد شدند، هفت تن از آنان بر پایه 

 در بیشتر موارد، این افراد از بنیاد بر پایه شهادت بینندگان محکوم شده بودند.

ه سادگی ب میتوانیممس گفته شد، داستان کریس پیرامونکه  گونههماناکنون، 

خ داده ر . در کتاب متا رویدادهایمستقل  یافت و شواهد گواه توانیمتصور کنیم که 

که ناگه پرده ی هیکل از سر تا پا پاره شد و »عیسا تشریح شده است: در هنگام مرگ 

و قبرها گشاده شد و بسیاری از بدن های  زمین متزلزل و سنگ ها شکافته گردید

و بعد از برخاستن وی، از قبور برآمده، به شهر  مقدسین که آرامیده بودند برخاستند

نسخه بازبینی شده  272: 53-52)متا  «مقدس رفتند و بر بسیاری ظاهر شدند

شکفت انگیز بیرون از  یهادهیپداز این  یاشدهما هیچ داده ثبت  هم. باز (استاندارد

به راستی آن گونه که تشریح شده رخ داده، احتمال  هانیاآسمانی نداریم. اگر  یهاکتاب

مان آن ز نگارانخیتاریا یکی از شمار بسیاری از  جوزفوس، لویفبسیار داشت که 

 نموده باشد. هاآنبه  یااشاره

                                                 
1. DNA 

2. Matt. 27:51-54, Revised Standard Version 
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 پس از مرگ عیسا، هادههکافران،  یهانوشتهدر « کریستوس»کمی به  یهااشاره

 ییهاگزارشبه سادگی  عدر واق هااشارهاین . کندینممورد نیاز را فراهم  یدهاییتأ

بزرگی  یاهکشمکشهنوز بود که در امپراتوری پدیدار گشته بود.  یدرباره فرقه نوین

شتیبان گرفته شده که به نگر پ جوزفوسگوناگونی که از نوشته  یهاگزارهدرباره اعتبار 

ولی باز هم جای  (33ویژه انجیل است، هنوز نیز ادامه دارد. ) یهاداستانبرخی از 

، زمان درازی پس از مرگ عیسا نوشته شده و اطالعات هانوشتهیادآوری دارد که این 

بلندباالی پژوهش گران یهودی و  یهااههیسری، با وجود با دست نخست نیست.

آن را فراهم کرده و  1ستالیپ وسیپونتکه  یانوشته(، هیچ 32کافران در آن زمان )

در دست  -چه رسد به زنده شدن پس از مرگ-اعدام عیسا را به اجرا گذاشته باشد 

  نیست.

به عنوان مدرکی برای  ، گور خالی عیسا را2ترسایی ویلیام لن کاریگ خوانروضه

در  3انجیل یهاکتاب( بهر حال، 33. )زنده شدن عیسا پس از مرگ عنوان کرده است

 هانآو خواننده باید خودش  بازگو کردن رویدادهای مرگ عیسا با هم همخوانی نداشته

-8 کتاب مرقسرا بازبینی نماید. آسان است تنها چهار شرح را با هم مقایسه نمایید: 

. حتا اگر ما گمان کنیم، برای 20: 3-38، یوحنا 22: 3-33، لوقا 28: 3-30، متا 32: 3

وجود  یرتسادهکه داستان خالی بودن آرامگاه درست باشد، یک شرح  استداللدرستی 

 دیریگیمهستید و یک روز بامداد تصمیم  4برای تعطیالت در پاریسدارد. بپندارید 

که آرامگاه خالی  دیابییدرمبزنید. با شور به آن جا رفته و  5سری به آرامگاه ناپلئون

ته است؟ رف هاآسماناست. آیا نتیجه خواهید گرفت که جسد امپراتور ناپلئون به سوی 

 که کسی جسد را برده است! دیکنیمغیرممکن است. شما تنها تصور 

                                                 
1. Pontius Pilate  ه عنوان کسی که عیسا را محکوم به پنجمین قاضی رومی در یهودیه و ب

 اعدام کرد شناخته می شود

2. William Lane Craig 

3. Gospels    انجیل چندین کتاب است 

4. Paris 

5. Napoleon 

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

AVAYEBUF.wordpress.com ***       مجله اینترنتی آوای بوف     
 

https://avayebuf.wordpress.com


 

 

 ی ورشکستهانگاره: خدا 

 

222 

ه چه اندازه ک اندنوشته بارهدرایناری از روزگار باستان تا کنون نویسندگان بسی

 گفته شده، همانند هالیانجو رستاخیز عیسا آن گونه که در  زاده شدن، زندگی، مرگ

درست است،  (32روزگار باستانی است. ) یهانیدو  هافرقهخدای ناجی  یهااسطوره

بسیاری شده است. در پژوهش دقیق خویش درباره  یهاکشمکشاین گفتگوها مایه 

که بسیاری از این کلی  دهدیمبه ما هشدار  1نخستین روزگار کلیسا، اورت فرگوسن

رازآمیز و  یهانیدپر از دشوارهای در روش پژوهشی بوده و در همانند میان  هاییگو

که بسیاری از این گزاف  دیریپذیمبهر حال  (35شده است. ) ییگوگزافهمسیحیت 

  2هایانانس-داخواندن داستان خاز سوی نویسندگان ترسایی است. اگر پس از  هاییگو

نتظار ا هشود، داستان عیسا درست همانند آن چیزی است که خواننددیگر به آن نگاه 

 (32. )آن را دارد

 4ترتولیان(، میالدی 325 درگذشته) 3نخستین پدران کلیسا، مانند شهید ژوستین

که ناچار  کردندیممیالدی( حس  202 درگذشته) 5میالدی(، ارنیوس 225 درگذشته)

ه کافران ب گذشتگان است یهاتیرواداستان عیسا بر پایه که انتقاد برای این هستند 

ار ک هاداستانادعا کردند که همانندی این آخوندها این پدران یا . آن زمان پاسخ دهند

رونوشت کرده تا مایه گمراهی  زودترداستان عیسا را در و شیطان اهریمن است 

 زودباوران بشود.

برای  یدییأتانجیل را چون  میتوانینممستقل،  یدکنندهییتأبا نبود هیچ منبع 

 ت.که بسیار کمتر از شصت و یک پیشگویی دیگر اس تورات بپذیریم گوییپیشیک 

، اآسمعجزهرویدادهای  یهمهاگر داستان عیسا، آن گونه که در انجیل نوشته شده، با 

هودی سنت ی تأییدکه نه تنها برای  سراسر هم چون یک افسانه در نگر گرفته شود

یار باورکردنی بسنوشته شده بلکه برای بردن مسیحیت به دینی فراتر از یک دین قومی، 

                                                 
1. Everett Ferguson      (6622نویسنده امریکایی )زاده  

2. God-men 

3. Justin Martyr    (622درگذشته  -622)زاده فیلسوف و یکی از امامان و قدیسان ترسایی  

4. Tertullian    میالدی( 222تا  622نویسنده مسیحی سده های آغازین مسیحیت )نزدیک  

5. Irenaeus        میالدی( 222اسقف لونگدوم در امپرتوری رم در فرانسه کنونی )نزدیک  

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

AVAYEBUF.wordpress.com ***       مجله اینترنتی آوای بوف     
 

https://avayebuf.wordpress.com


 

 

 

   ناخوشایند یجهان 

 

 

222 

ز درآمیختن بسیاری ا هم چنینهست جذب کافران نیز که درباره داستانی  .استتر 

 (37های پیشینیان است. )انسان-خدا یهااسطوره

که بگویند اسطوره عیسا بر پایه  انددهیکوشاگر چه برخی از پژوهش گران 

، نیازی اهلل( در استداللی بر پاد 38. )میگوینمشخصی واقعی استوار نگشته، من این را 

 هم چون گواهی برای تواندینمکه انجیل  میادهیدبه این جستار نیست. ما تا کنون 

ل دیگری مستق دییتأکار گرفته شود، چون ما هیچ گوناگون تورات به  یهاگوییپیش

 رخ داده، در دست نداریم. ییدادهایروکه بگوید چنین 

 

 

 نازل شده در تورات یهاییشگویپ

. تورات در خود تورات یافت شود یهاییشگویپدرباره  تواندیمهمانندی  یریگجهینت

از  یااههیس، 2نایمان داشتبرای  ییهالیدل، در تارنمای خودش، دانکیزیف 1هوگو رز

ر افزون بواقعیت پیوسته را آورده است. به  کندیمتورات که ادعا  یهاییشگویپ

را که در  یگویپیشآمدن مسیح که در باال از آن گفتگو گردید، رز چندین  گوییپیش

بران پیامیکی از »، دیگویمرا فهرست کرده است. برای نمونه، رز  دوران تورات رخ داده

باشد( گفته است که شاه آینده یهودیه، به  3اهلل، )نام او آورده نشده، ولی شاید شمایح

( از «مکان های شریف» یهایروحانروحانیون پنهانی ) یهمه یهااستخوان، 4نام یوشیا

کتاب نخست « )را گردآوری کرده و در قربانگاه یربعام خواهد سوزاند. 5شاه یربعام

این رویداد کمابیش نزدیک  (23: 35-38و کتاب دوم پادشاهان  3:2، 6پادشاهان

در کتاب  7تیم کاالهان (32شده، رخ داده است. ) گوییپیشسیصد سال پس از آن که 

                                                 
1. Hugh Ross 

2. Reasons to Believe 

3. Shemiah 

4. Josiah 

5. Jeroboam 

6. 1 Kings 13:2    از کتاب های تورات 

7. Tim Callahan  
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کتاب نخست پادشاهان  33:2در »، یادآوری نموده، 1آسمانی یهاکتاب گوییپیشخودش 

و چون به اسراییل با نام پایتخت اشاره سامریه دارد به عنوان اشاره به پادشاهی شمالی 

پیامبر برای سرنگون گشت،  2آشور به دستپیش از میالد که  723تا  کهنمی گشت 

پرستی یربعام فریاد کمک خواهی سر می دهد، این دادخواهی که نزدیک سال بت 

پیش از میالد رخ داده، در واقع صدها سال پس از رخ داد از سوی نویسندگان  200

 آوردیمکه رز  ییهانمونه یهمه (20) «کتاب سفر تثنیه در آن گنجانده می شود.

آسمانی ندارند. به جای  یهاکتابمکدوول هیچ منبعی دیگری مگر  یهانمونهمانند 

رخ دادهای آینده پیش گوی شده، بسیار این ادعا که رویدادی فراطبیعی رخ داده و 

پس « ها نیبیپیش» کهتر است که دلیلی طبیعی آورده شده و آن این است  یباورکردن

 از رخ دادن رویداد، در کتاب جایگزین شده است.

دارد. در این جا شمار کمی  یاخوردهشکست فراوان  یهاگوییپیشتورات نیز 

 :شودیمآورده  هاآناز 

 

  که دمشق یک شهر شود. در  شودیم گوییپیش. 37:3اشعیا کتاب

 شهرهای سکنه دار جهان است. نیترکهنواقع دمشق یکی از 

  که هزور یک بیابانی جاودانه  کندیم ینیبشیپ، 22:33کتاب ارمیا

خواهد شده که هرگز دیگر انسانی در آن جا ساکن نخواهد شد. انجیل 

اژدها ساکن خواهد شد. هیچ یک از آن جا در که  دیگویمشاه جمیز 

 رخ نداده است. هابینیپیشاین 

  این شودیمکه نیل خشک  کندیم بینیپیش 30:33کتاب زکریا .

 تا کنون رخ نداده است. گوییپیش

  که مصر به دست بختنصر سرنگون  کندیم بینیپیش. 30، 22حزقیال

. هم چنین خشکدیم هارودخانهشده و همه مردم آن جا کشته شده و 

                                                 
1. Bible Prophecy 

2. Assyrians 
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رخ  هانیا. ماندیمگفته شده که مصر برای چهل سال بدون سکنه 

 نداده است.

 

لی این جستارها گفتگو کرده، و یدربارهآسمانی پیوسته  یهاکتابپژوهش گران 

به این درگیری وارد شویم. تنها باید در پی شواهدی باشیم که در برابر نیازی نیست ما 

ا ایستاده ای، بر پرویدادهای نامتعارف در هر رشته بینیپیش دربارهنگاه موشکاف دانش 

و رز پیوسته پافشاری  با این که آخوندهایی مانند مکدوول، کاریگهر آینه،  است.

 یهاکتاب یهایوحکه نشان دهد در دست نیست هیچ مدرکی مستقلی ، کنندیم

 آسمانی درست رخ داده است. 

 

 شواهد فیزیکی

سال پیش و پیش از آن از سوی مردمی خرافاتی که به جای  دو هزاررویدادهایی که 

 تواندینم، ، ثبت شدهاندبودهوابسته  یشناساسطوره یهاافسانه، بیشتر به عینیشواهد 

آسمانی به طور دقیق به صورتی نوشته  یهاکتاببسیار دقیق به شمار آورده شود. 

 پر بار آسمانی برای نوشتن آن به کار گرفته نشده است. سخن گونههیچکه انگار  شده

 دشویممدارکی که یافت باشد. در این میان شاید چیز دیگری  همولی باز 

دیگر جهان باستان کنار  یهااسطورهمیان از برداشت شده  یااسطورهچون  توانینم

 یهااهشگیآزمانوین دانش، در  یهاکروسکپیمفیزیکی که با  یهادادهگذاشته شود. 

رای ب تأییداز  ایگونه توانندیم، هنوز نیز اندشدهپراکنده در سراسر جهان، آزمایش 

 ادعاهای فراطبیعی فراهم آورند.

 ماندهیباقوارد شده و به  1مومیایی در موزه قاهره یدارنگهه جایگاه ب 3225در 

سیمای عقابی پادشاه که بر  توانستمیمچشم دوختم.  2این جهانی فرعون رامسس دوم

مصر بیش از شصت و هفت سال فرمانروایی کرده بود را ببینم، وی در سن نود و شش 

                                                 
1. Cairo 

2. Pharaoh Ramses II 
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درست بیش از سه هزار سال پیش!  -پیش از میالد درگذشته است 3233سالگی در 

 و رامسس که در زمان یورش ناپلئون به مصر یافت شد 1سنگی رزتا یلوحهبا سپاس از 

از یادبودهایی را )برای خودش( در زمان فرمانروایی ساخت، ما  یکرانیبکه شمار 

در  میدانیمبدون هیچ شکی  کهیدرحال. میدانیمدرباره زندگی او چیزهای بسیاری 

، شودیمکه بر روی دیوارها پرستشگاه یافت  یبرداربهرهمورد  یهانگارهبسیاری از 

که او بوده و بسیاری از جزییات زندگی وی  میدانیمشده است، با اطمینان  ییگوگزافه

 شناخته شده است.

. ، در یونان بازدید نمودم2در تسالونیکا یاموزهچند ماه پس از این دیدار من از 

 3از شاه فیلیپ دوم مقدونیه شدیمرا دیدم که گفته  یهااستخواندر آن جا ما 

تنها چند  ماندهیباق. این است 4پیش از میالد(، پدر اسکندر بزرگ 332)درگذشته، 

 هانآ. راهنمای من فیزیکدانی بود که درگیر تاریخ گذاری سال پیش یافت شده بود

دوباره به عنوان برادر ناتنی اسکندر، فیلیپ سوم،  هاماندهیباقشده بود. از آن زمان این 

 (23. )باشدیمپیش از میالد کشته شد  337که در سال  اردیاس

 رکی فیزیکی قابل شناسایی برایابسیار خوب، در این جا ما جزییاتی داریم، مد

چ بر هی گاهچیه. خوب، عیسا اندکردهبودن مردان که بسیار پیش از عیسا زندگی 

ه که او شخصی بوداین اندیشه سرزمینی در این جهان شاهی نکرده، ولی ما را ناچار به 

 هااناستخو میتوانیم، به طور نظری. اندساختهرهنمود در جای مشهوری زندگی کرده  و

 5ن عیسااثبات شده که کفبیابیم.  کنند، تأییدکه بودن عیسا را  از زمان او ییهالوحهیا 

، ساختگی است. شاید هم شودیمنامیده  6( و یک یافته نوتر که جمیز اوسری22)

هر آینه هنوز این موارد مورد شک هستند. شاید روزی چیزی یافت و  ساختگی نباشد

                                                 
1. Rosetta Stone 

2. Thessalonica   بندری در شمال یونان 

3. King Philip II of Macedon 

4. Alexander the Great     اسکندر کبیر 

5. The Shroud of Turin 

6. James Ossuary 
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 جای جهان نیترکاوش، پر کردهیمشود، به ویژه چون جایی که عیسا در آن زندگی 

 .کاوندیم شناسانباستاناست که 

برای نمونه، گمان کنید که چند استخوان یافت شود که بتواند همراه با شواهد 

موزه اثبات کند که آ تواندیمعیسا به شمار آید. این  یهااستخوانفیزیکی به عنوان 

 یارهانگکه  دهدیمنادرست بوده و دست کم نشان  هاآسمانرفتن جسمانی عیسا به 

ن )هر چند که ویلیام ل اییافتهچنین  جسمانی عیسا سراسر نادرست است.ستاخیز ر

( ناقوس مرگ مسیحیت را به آوا نخواهد انداخت، چون بیشتر شدیاندیمکاریگ چنین 

امروزه به اصطالح ارواح نامیرا هم چون یک ، اندآوردهو کسانی که ایمان مسیحیان 

 .نندکیم، نگاه شودیمو در بهشت یا جهنم ساکن  داکردهیپهستی که از قبر نجات 

را درباره  هایلدوددست کم  تواندیمیافتن مدرکی فیزیکی از عیسایی که انجیل گفته، 

 از به صلیب یانشانهبتواند  هاافتهیاگر  ، کنار بگذارد.2ساکن جلیل 1بودن درودگر

شود.  دتأیی تواندیمکشیدن را داشته باشد، آن گاه بخشی از روایت کتاب آسمانی 

ای  نا یداز ریچارد داوکینز است، ما شاید حتا گمان کنیم که  یاگفتهنوشته زیر 

(DNA که در آن )و ای انسان زمینی نباشد ان یدیافت بشود نمایشگر  هااستخوان 

 عیسا را اثبات نماید. یجسمان ریغسرشت 

 رخ نخواهد داد. گاهچیهبوده و آن گونه که پیداست  هینظرهمگی  هانیاالبته 

هیچ  میوانتینمکه چرا بیاورند یک تربره دلیل  توانندیمهم چنین آخوندها به سادگی 

یزیکی ف یهادادهدیدگاه من به سادگی این است که به دست آوردن  .مدرکی پیدا کنیم

 نماید، غیرممکن تأییدآسمانی را  یهاکتاب یهانوشتهبدون چون و چرا که بتواند 

یافت روزی شاید چنین چیزی رخ دهد، ولی هنوز را  یمدارکچنین توان شاید بنیست. 

 که چنین چیزی روی نداده است.

 

                                                 
1. Carpenter    ی جلیلی، کنایه به عیسادرودگر یا سازنده  

2. Galilee   شهری در شمال اسراییل کنونی، خانه عیسا برای سی سال نخست زندگی 
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 هاکاوشدر  مدرکینیافتن 

که برخی از افراد یا رویدادها  کندینمو چرا اثبات  چونیبکمبود مدارک فیزیکی 

باستان سراسر اسطوره هستند. بهر حال، در مورد شماری از در روزگار  شدهفیتوص

که باید  یکیزیفآسمانی، نبود مدارک پشتیبان  یهاکتابدر  شدهفیتوصرویدادهای 

تا خط استوار و باوری منطقی داشته باشیم که  گذاردیمبه احتمال بسیار یافت شود، 

 ین رویدادهایی رخ نداده است.چن

تورات بوده و افراد یا  یهاتیروا نیترارزشمانند جستارهایی که از با 

و  جزییات .کندیمیهود، مسیحیت و اسالم است را تشریح  یهاهیپارویدادهایی که 

 یهاابکترسواسازی  انگیزشگفتدر کتاب  دیتوانیمرا  هادادهبه منابع این  یهاارجاع

 ، بیابید.3و نیل اشر سیلبرمن 2اسراییل فینکلشتاین ینوشته، 1آسمانی

ه ک موسا باشد هوه(ترین شخصیت در کتاب آسمانی )در کنار یشاید با ارج

 4برای چهل سال آواره صحرای سیناسپس یهودیان را از اسارت مصر نجات داده و 

آسمانی، موسا با خدا سخن  یهاکتابسرگردانی، بر پایه گفته شدند. در مدت این 

ی خدا، . با راهنمایهوه و بنی اسراییل پیمانی بستو میان ی و ده فرمان نازل شده گفته

که یک بار  گونههمانکه  مردم خودش را به سرزمین موعود آورد سرانجام موسا

یکبار اشاره نمود، تنها سرزمین در خاورمیانه است که  5مایرا گولدخانم نخست وزیر 

  ای نفت نیست.دار

ی که هیچ مدرک قابل شناسایی از بودن بن اندنوشته فینکلشتاین و سیلبرمن

اسراییل در مصر پیش از سده سیزدهم پیش از میالد یافته نشده زمانی که کمابیش 

این رخداد  در همان زمان رخ داده است. 6خروج کنندیمپژوهشگران گمان  یهمه

                                                 
1. The Bible Unearthed 

2. Israel Finkelstein 

3. Neil Asher Silberman 

4. Sinai Desert 

5. Golda Meir       (6262-6622) 6626نخستین نخست وزیر زن در اسراییل در  

6. Exodus       هم نام یکی از کتاب های تورات و هم اشاره به خروج یهود از مصر دارد 
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 در قاهره دیدم، 3225من مومیایی او را در  که زمان رامسس دومهمان باید در 

 (25. )باشد دادهیرو

 انددهکرفرار  آسمانی، شمار یهودیانی که از مصر یهاکتاب یهانوشتهبر پایه 

رباره این حتا اگر د ندیگویمفینکلشتاین و سیلبرمن  شش صد هزار یهودی بوده است.

جا مانده از  بر شناسیباستان یهانشانهشده باشد، باید برخی  ییگوگزافهآمار بسیار 

تا ح»گسترده،  یهاکاوشتا کنون یافته شده باشد، ولی با وجود  هاآنسرگردانی 

کوچکترین اردوگاه یا نشانه ای از سکونت از زمان رامسس دوم و نیای پیشین و جانشین 

 (22« )پس از او در صحرای سینا یافت نشده است.

 شناسیانباستردگیری  یهافنکه  کنندیمیادآوری  فینکلشتاین و سیلبرمن

دآورنده گر -شکارچی یهاگروهاز بر جا مانده بسیار ناچیز آثار نوین حتا توان ردیابی 

خوراک و کوچ روهای دامدار را که در روزگار بسیار پیش تر از رامسس دوم 

ی ه های کتاب آسماننتیجه گفت»، ندیگویم هاآن دارد.، در هر کجای جهان اندستهیزیم

یعنی این که خروج در آن زمان و با توصیفی که در کتاب آسمانی آمده رخ نداده -

 (27« )قابل دفاع نیست.بعنب  -است

نامیده « 1کمینه گرایی»فینکلشتاین و سیلبرمن از اعضای مکتبی هستند که 

 روزهای درتورات  یهانوشته، اعضای این مکتب باور دارند که بسیاری از شوندیم

 هاآن. در برابر اندنشده یگذارانیبنواقعی  یهاداده یهاهیپاآغازین یهودیت بر 

 آسمانی با مدارک یهاکتاب یهانوشته کنندیمهستند که هنوز ادعا « 2بیشینه گرایان»

، 3یام دور. یکی از پژوهشگران بسیار معتبر، ویلشوندیم تأییدبه طور کلی  شناسیباستان

رباره موسا د انیگرانهیکم یهادگاهیدبا هم بیاورد. ولی او با دیدگاه را کوشیده تا این دو 

هیچ رد پایی از موسا، یا در واقع از بودن بنی اسراییل در مصر، هرگز »است.  رأیهم 

رخ دادهایی بسیار پر اهمیت  -بیابان  درباره خروج و سرگردانی در پیدا نشده است.

نیاورده ایم. . . . کاوش های  به دستما هرگز مدارکی  -«خداوند قادرکنش های »از 

                                                 
1. Minimalist  

2. Maximalist  

3. William Dever 
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جایی که گفته می شود بنی اسراییل  2، واحه سینا1بارنی-تازه اسراییلی ها در کادش 

برای چهل سال ارودگاه زده، یک سکونت گاه گسترده را از زیر خاک بیرون آورده 

 (28) «یش از میالد پیدا نشده است.است، ولی هیچ تکه سفالی، کهن تر از سده دهم پ

ه ک نبرد بزرگ کنعانرخ دادن چشمگیری از  یهایدودل انیگرانهیکمهم چنین 

 .انددهیکش، پیش تشریح شدهر کتاب آسمانی هم چون رخ دادی پس از مرگ موسی د

 اسیشنباستان یهاکاوشو اند بوده دفاعیبو  زیچیبشهرهای در آن زمان در آن ناحیه 

در آن زمان دیواری نداشته که با بوق  3اریحا. دهدینماز ویرانی را نشان  یانشانههیچ 

 یهاسالفرو ریزد. هر آینه در آن هنگام بارویی نداشته، این شهر در نزدیک  4یوشع

نابود  بر آنیوشع پیش از میالد، نزدیک به نه صد سال پیش از ادعای چیرگی  2200

 (22) شده بود.

 گمانبیپس از او  درنگیب یهانیجانشموسا و  آن که داستان کوتاه سخن

افسانه است. در دانش، نبود مدرک مورد نیاز برای اثبات یک انگاره، به شکست آن 

 هاینساناکوچکی از مردم بیابانی را چون  یلهیقبکه  . انگاره اهللرسدیمانگاره یا فرضیه 

قوانین یاد  هاآنو در حالی که در بیابان سینا سرگردان هستند به  ندیگزیبرمبرگزیده، 

 .شودیمبا نبود مدارک مورد نیاز، رد  دهدیم

، ((30) باشد یاافسانهیک شخصیت ابراهیم نیز )شاید  5ا و ابراهیمسپس از مو

 یهاکتابدر  هاآنهستند.  7و سلیمان 6داووددر تورات  هاتیشخصارجمندترین 

کوتاه بر سرزمین  8که در دوران زرین آسمانی هم چون شاهان بسیار دارا و ثروتمند

با این وجود هیچ  فرمانروایی نمودند. 9یکپارچه شده یهودیه یمنطقهاسراییل در 

                                                 
1. Kadesh-Barnea 

2. Sinai oasis 

3. Jericho 

4. Joshua  

5. Abraham 

6. David 

7. Solomon 

8. Golden Age 

9. Judea 
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 .خوردینمبه چشم  هاآناز ( یا مصری نیالنهرنیب) رودانانیم یهانوشتهدر  یااشاره

 نیامده است. مدارک به دستیا امپراتوری وی  داوودهیچ مدرکی فیزیکی از چیرگی 

ساختمانی  یهاپروژهیا دیگر  1بر پرستشگاه بزرگ سلیمان در اورشلیم شناسیباستان

 (33در آن جا تاکید کرده و در مناطق دیگر هیچ مدرکی وجود ندارد. )

اعالم کرده،  شناسباستان 2لمیچبه تازگی در یک گردهمایی در رم، نیلز پیتر 

به طور دقیق اکنون روشن ساخته اند که امپراتوری داود و  شناسیباستانداده های »

 (32« )سلیمان هرگز وجود خارجی نداشته اند.

 لدر شما 3یک پاره از یک ستون یادمان بازالتی سیاه در تل قاضی 3223در 

با زبان آرامی بود که یورش را به شمال پادشاهی  یانوشتهاین لوحه  اسراییل یافت شد.

پیش از میالد  835در نزدیک  4اسراییل تشریح کرده، این یورش از سوی شاه دمشق

را شکست داده بود. برخی از پژوهش گران این « 5مجلس داود»رخ داده و این شاه 

حد شاهی متوجود پاد تواندینم؛ در هر صورت، این یافته دانندیمیافته را ساختگی 

 (33. )یهودی را به اثبات رساند

کمابیش بدون هر چون و چرایی، پادشاهی یهودی بسیار ناچیزتر از آن چه که 

 شکیب شودیمو رویدادهایی که درباره داوود گفته  در کتاب آسمانی گفته شده، بوده

 بوده است. ییسراداستانگی ابراهیم، موسا و عیسا، زند یهاداستانمانند 

ران گپژوهش یهاانجمنکه شاید انتظار داشته باشید این نتایج در  گونههمان

هنوز مایه گفتگوهای بسیار داغی است. برخی از  شناسانباستانآسمانی و  یهاکتاب

دوران زرین  یهانشانهکه پرستشگاه هیکل سیلمان و دیگر  ندیگویمبیشینه گرایان 

 یهاکاوش بهر حالاورشلیم با ساخت و سازهای پس از آن دوران از میان رفته است. 

وران چشمگیر از د یهاافتهیبرای  یاهیرمایخمگسترده که در زمان کنونی در اورشلیم 

                                                 
1. Solomon's great temple         هیکل سلیمان 

2. Niels Peter Lemche 

3. Tel Dan        تل قاضی یا تل دان 

4. king of Damascus 

5. House of David 
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پایین تری زیر  یهاهیالکه در  2یا دوران برنز میانی 1بسیار پیش تر مانند، دوران آهن

 (32. )گشته است ،اندبودهخاک 

باری، این انگاره که اهلل به یک قبیله کوچک بیابانی هزار پانصد تا هزار سال 

پیش از زاده شدن عیسا نظر داشته، تنها آنان را توانا ساخته تا یک امپراتور بزرگ با 

 .شودیم، با نبود مدارک رد سازندعمری کوتاه بر پا 

 

 

 بسیار دور نیز نیست یانهیشیپاز  هاداستانحتا این 

یک  دشویمآسمانی نو و کهنه یافت  یهاکتابکه در  ییهاداستان نیترارزشاگر با 

تاریخ بسیار دوردست باشد، پس باید شواهدی دانشیک از فرار شمار بزرگی از یهودیان 

از مصر در سده سیزدهم و چهل سال سرگردانی در بیابان، یافت شود. ولی چیزی پیدا 

 باید شواهد فیزیکی از جنگ بزرگی که کنعانپس برگشت یهودیان به  ه است.نشد

ت. از ولی چیزی پیدا نشده اس چیره شدند، یافت شود. کنعانبنی اسراییل بر سرزمین 

دوران زرین پادشاهی یکپارچه شده اسراییل در سرزمین یهودیه باید شواهد فیزیکی 

 یافت شود، ولی چیزی پیدا نشده است.

هم چنین مدارک تاریخی باید درباره رویدادهای فراطبیعی که در هنگام زاده 

شدن عیسا رخ داده باید باشد. ولی چیزی پیدا نشده است. مدارک تاریخی باید از 

رویدادهای فراطبیعی که در هنگام مردن عیسا رخ داده باید باشد. ولی چیزی پیدا 

بدون  میوانتیمش و تاریخی که باید باشد، دان یهانوشتهی در نبود مدرک بانشده است. 

 یهاتابکهیچ چون و چرایی نتیجه بگیریم که این رویدادهای فراطبیعی آن گونه که 

 رخ نداده است. گاهچیه اندگفتهآسمانی از آن سخن 

                                                 
1. Iron Age 

2. Middle Bronze Age 
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که از سوی  ییهاافسانهاز  یامجموعه آسمانی یهاکتابدریافت که  توانیم

 شده است. ، نوشتهاندنداشتهنویسندگان باستانی که هیچ دیدگاهی از درستی تاریخی 

 .اندبودهدر زمان نوشته شدن  یهایآگاهبازتابی از دانش و  هاکتاباین 

ند، هست الهی یهاکتابآسمانی و دیگر  یاهکتابکه در  ییهانگرشاطالعات و 

ت در برای انسان برای ثب رابتواند حقیقتی  نبوده تا یدرست مانند آن که انگار الله

 آسمانی آشکار سازد. یهاکتاب
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 7بخش 

تعیین خدا  راانسانی  یهاارزشآیا 

 ؟کندمی
 

 

 

 

 

 

 های والدی فرزندی،دلبستگی ماننداجتماعی،  یشدهشناختهغرایز با هر جانداری، هر چه باشد، 

و بزودی نیروی خردورزی  وجدانی خواهد گردید، ناگزیر دارای حسی اخالقی یا است مندبهره

 نمود. او به هم خوبی یا دست کم به همان خوبی انسان پیشرفت خواهد

 چارلز داروین-

 

 

 

 ارتباط

ته پیوس هاآنو رهبران  گذاشته هاانسانادیان در این جهان دست بر روی داوری رفتار 

 هانآ .ندینمایمنکوهش را  نندیبیمفساد اخالقی که مدعی هستند آن را در اجتماع 

که حق دارند به همه ما بگویند که چه چیزی درست و چه چیزی  کنندیمپافشاری 

 .دارند-خواست اهلل  - هایخوببا سرچشمه  یاژهیوارتباط  هاآن، چون نادرست است
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. هر گاه دشواری اخالقی کنندیمحتا نهادهای سکوالر برای این ادعا لنگ پهن 

بنیادی، یا حتا خاموش کردن  یهاسلول یهاپژوهشدر سیاست پدیدار شود، مانند 

از  ،از سوی دیگر تا فتوا دهند. شودیمحفاظت از زندگی، از علما خواسته  یهادستگاه

ارها بهمان نیز و -خواسته شده نظر بسیار کم  انیگراانسانو  شانیاندبیخدایان، آزاد

 .شودیمرد 

اعضای ناخواسته اجتماع و بیخدایان  گرایانانسانچم این سخن این است که 

 فیلیپ یگفتهبر پایه خویش راه دهند.  او در خانه خواهندینممردم آدمی که بوده، 

که انسان از  کنندیمدر واقع گمان  انداوردهین، کسانی که ایمان دانحقوقجانسون 

سقط  ،ییگراجنسهم، مانند هایبدو این نگرش خاستگاه بسیاری از  هستند هامونیم

نگار که ا -است در اجتماع نوین یکشنسلو  ، طالقزیانگشهوتجنین، تصویربرداری 

 (1در میان نبوده است. ) هاکنشاین پیش از داروین 

دین هم چون خاستگاه رفتار اخالقی دیده شود،  بهر حال شاید عادی باشد که

ه نسبت ب هانیدیبکه نشان دهد  امدهیند من هیچ مدرکی ؟ندیگویمچه  هادادهولی 

رخی آینه بهر  یا تبهکاری انجام داده باشند. یضد اجتماع یهاکنشبیشتر  دارهانید

درصد  08، 1هازنداندفتر فدرال . بر پایه آمار دهندیمبر خالف آن را نشان  هاپژوهش

هر چند این آمار،  (0زندانیان بیخدا هستند. ) درصد 8.0هستند.  زندانیان مسیحی

نتیجه  بتوانشده باشد، ولی گمان کنم  دانشیک چاپ یهارسانهنیست که در  ییهاداده

ه ک سازدیمچاپ شده روشن  هاپژوهش .اندنکردهرا بیخدایان پر  هازندانگرفت که 

که قوانین دینی در خانواده  هم چنانکودکان از سوی اعضای خانواده، خطر آزار جنسی 

و  آسمانی یهاکتاب یهاآموزه، یعنی هنگامی که ابدییم، افزایش شودیمسخت تر 

 سوءاستفادههمانند، احتمال  یگونه( به 3. )دینی تفسیر لغوی شوند یهاآموزشدیگر 

توار اس مراتبسلسلهدینی که بر چیرگی جنسی و  یهاآموزه یریگسختاز زنان با 

 (4. )ابدییماست، افزایش 

                                                 
1. Federal Bureau of Prisons 
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ر این آمارها دچون همبستگی آمارهای اجتماعی تکیه نکنیم،  د تنها بهولی بگذاری

 ندارد. حتا هاآنمیان  واقعی پیوندبه داللت  دهندهنیتسکهمیشه با فرض عوامل 

که چیرگی  داشتهابراز خویش را از این  یواهمهنیز  تمسیحیهوادار پژوهشگران 

  یهایژگیونیرومندی ویژگی اخالقی ملی یا به مسیحیت آخوندی کنونی در امریکا 

، 1یندر روزگار نوم مسیحیت ابه ن  یامقاله . دربرگردان نشده است آخوندی تیحیمس

به  یراخالقیغ هایرفتار: »خواندیمبه شرح زیر  یاروضهخداپرست  2رونالد سیدر

ور منظم، به ط «مسیحیان»است. بیشتر  آمریکاییتندی در حال نابود کردن مسیحیت 

در کنش های روزانه خویش دغل کاری می کنند. با زبان خویش می گویند، عیسا 

 و ماست، ولی با کنش های خود دلبستگی خویش را به پول، رابطه جنسی خداوندگار

 ،دهدیمسیدر ادامه  (5« )خودخواهی آشکار می سازند.

 

د معتبری مانن یهاکانونملی که از سوی  شماریب یهاینظرسنج یهاافتهی

 .دهدیمتکان انسان را به آسانی انجام گرفته  4رنااو گروه ب 3سازمان گالوپ

گالوپ و بارنا »چنین روضه خوانده است،  انجیلیآخوند  5مایکل هارتون

ر هر د انجیلیسرشماری پشت سرشماری به رخ ما می کشند که مسیحیان 

جزیی از زندگی خویش مانند لذت گرایان، ماتریالیست ها، افراد خودخواه، 

تراز میانگین جهان همو  کسانی که در روابط جنسی غیر اخالق هستند

 ست.از میانگین امریکا ا بیشتر« دو آتشه»طالق در میان مسیحیان  «هستند.

 .دهندیمخود را به کلیسا  6درصد مسیحیان انجیلی یک دهم درآمد 6تنها 

یلی از همسایگان مسیحیان انج دپوستیسفشکایت نژادهای غیر  نیترشیب

                                                 
1. Christianity Today 

2. Ronald Sider 

3. Gallup Organization 

4. Barna Group 

5. Michael Horton 

6. Tithe  
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بی بند و باری اشاره کرده که  1جوش مکدوول سفیدپوست خود بوده است.

 جنسی جوانان انجیلی تنها اندکی خشونت کمتری از همتایان غیرانجیلی دارد.

 

 

 کلیمعیارهای 

هدف من در این بخش این نیست که بگویم انسان چگونه باید رفتار نماید، بلکه به 

هم چون دانشمندی کنش کرده، بررسی کنم چگونه دانشمندان  خواهمیمجای آن 

به ما درباره درستی یا نادرستی انگاره بودن اهلل چه  هایبررسکنش کرده و بپرسم این 

درباره اخالق  تواندینم. برای همین هدف، من این اندیشه که دانش چیزی دیگویم

 .نمکرد  خواهمیمرا بگوید 

تنها  کهخود بوده اخالقی معیارهای دارای هر جهانی  ندیگویمبه ما  آخوندها

. دپرستنیم خودشان نیز خدایی است کهآن  -از یک سرچشمه آمده باشد  تواندیم

ز انسبی، وابسته فرهنگ و  تواندیمدر غیر این صورت معیارها همچنین باور دارند که 

نشان  هادادهبهر حال،  باشد.فرد به فرد و از فرهنگ به فرهنگ دیگری متفاوت 

از هر فرهنگ و بدون دین یا خداپرست  هاانسانکه بیشینه و اکثریت  دهندیم

چشمگیری  یهایناهمسانداشته و با این که همانندی از معیارهای اخالقی  یامجموعه

، شناسانسان، 2. سلیمان ازچشودیممیان دیده  عیارهای جهانی نیز در این، گویا مهست

ما هیچ جامعه را نمی شناسیم که از دالوری بیزار بوده و به ترس »، دیگویمچنین 

را  چون یک پستی و نمک نشناسیرا که بخشندگی نیست جامعه ای هیچ افتخار کند، 

 (6.«)بداندچون خوبی  هم

، بیشتر آن چه را انجام میکنیمزندگی  مندقانوندر یک جامعه ما در حالی که 

 یهارصتف. برای نمونه، ما ردیگیمانجام  داوطلبانهبا قانون تعیین نشده بلکه  میدهیم

بسیاری برای خرابکاری و دزدی داریم که خطر گرفتار شدن بسیار کم است، با این 

                                                 
1. Josh McDowell 

2. Solomon Asch         (6991-6991امریکایی ) -روان شناس لهستانی  
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هم چنین در حالی که قانون زرین  .میکنیمو نه خرابکاری  میدزدیمحال بیشتر ما نه 

به دیگران  که میکنینمبه طور کلی کاری  هاانسان، ولی ما شودینمطور دقیق پیروی به 

هر آینه، ما دارای حس همدردی بوده و زمانی که یک انسان دیگر یا آسیب برسانیم. 

 کنیم. درد او را کم تا میزنیم ییهاکنشدست به  کشدیمکه درد  مینیبیمجانداری را 

که  هنگامی .میرسانیمو کمک  میستیایم مینیبیمزمانی که تصادفی را در جاده 

. مراقب کودکان، پدر و مادران میدهیم، به پلیس گزارش دهدیمتبهکاری رخ 

ما دانسته و  .میدهیمتر از خودمان یاری دستتنگافراد سالخورده بوده و به 

خودخواسته، برای پاسداری و محافظت از اجتماع به کارهای خطرناکی مانند نظامی 

 .میپردازیمگری یا ایمنی عمومی 

وده نبتماع خود اخالقی نیست، وحی آسمانی جکه دزدی از اعضای اجستار این 

با دمی اندیشیدن در این باره که اگر همه از هم دزدی کنند، چه جامعه خواهیم  بلکه

یک خوبی به شمار آید،  ییگودروغاگر به جای راستگویی،  .گرددیمداشت، آشکار 

بسیار پیش تر از آن که پستانداران روی زمین ماده  جانوران .شودیمارتباط غیرممکن 

نی که تنها قانو .دندیورزیمخود عشق  یهابچهفرگشتی به  یهالیدلپدیدار شوند، به 

 م.را زیر پرسش نکشی هاآنبه طور انحصاری در اختیار دارند این است که اصول  هانید

درباره جستارهای اخالقی یک نگر ندارند. این مردم آشکار است که همه 

میشه کمابیش هیکسان دینی  احکامتماع دینی که جیک ابه ویژه در میان ناهماهنگی 

مگیر بسیار چش تواندیم، شودیمبه کار گرفته  متناقض یهاکنشبرای داوری درباره 

 باشد.

یحیان را مس یهااجتماعو قتل کشتن احکام از  تفسیرهای متناقضیبرای نمونه، 

این فرمان را جلوگیری از سقط جنین،  کارمحافظه یهاپروتستان بررسی کنید.

کردن دستگاه حیاتی از افرادی که درمان  جدابنیادی و  یهاسلول یهاپژوهش

ستور دبا اشاره . بهر حال کنندیمدیگری از این دست، تفسیر  یهاکنشو  شوندینم

و  اهکیکاتولاز سوی دیگر  .دانندینمن غدغرا اعدام آسمانی چشم در برابر چشم، 

ولی  .کنندیمبودن اعدام تفسیر  غنترسایان لیبرال، به طور کلی فرمان را به عنوان غد
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نیادی ب یهاسلول یهاپژوهشبا سقط جنین، باز کردن دستگاه از بیمار و  هاکیکاتول

در هیچ یک از این جستارها،  .هستندبا آن موافق  هابرالیلمخالف بوده در حالی که 

 انجیل به روشنی سخن نگفته است.

فیلسوف اشاره کرد، هر دو سوی کشمکش  1که تئودور شیک جونیور گونههمان

( درباره سرشت رویان )جنین هاآنسقط جنین باور دارند که آدم کشی اخالقی نیست. 

به سخن دیگر،  اختالف دارند. -آیا چیزی هست که بتواند کشته شود یا نه  -

دیگر  یهاهجنببر سر بد یا خوب نبوده بلکه درباره  هازماناخالقی بیشتر  یهاکشمکش

 (7. )باشدیمواقعیت 

چه چیزی درست و چه چیزی نادرست  رندیگیمپس چگونه خداپرستان تصمیم 

وابسته  هاآن تفسیرهی به کتاب آسمانی بیندازند، چگونگی شاید نگادر حالی که  است؟

 .اندگرفتهاز منابع دیگر  هاآناست که  ییهاشهیاندبه 

 

 

 واال یهاشهیاند

ر دکه  بسیاری است یهانوشتهمسیحی و اسالمی دارای -آسمانی یهودی  یهاکتاب

ی توانسته به آسان انسان یگونهکه  ییهاشهیاند  دهدیمیی را آموزش واال یهاشهیاند

به شده درخور دیده هر جا  آن را برگزیده ورفتاری  یهانورمو  هاهم چون هنجار

این اصول در  ابدون استثنواقعیت این است که در آمده است. ولی  قانون صورت

 هانید -را  این اصولکه  دیگویمنیز و تاریخ  داکردهیپآغازین گسترش  هافرهنگ

 هانید کهدر حالی که بد نیست  .اندشدهپذیرفته  هانیداز سوی  بلکه -ندادهآموزش 

 انبه فرم هاآموزهکه این ندارند برای این ادعا  دلیلی، هیچ خوانندیماخالقی  یهاروضه

 ست.در واقع از سوی خدا ایآنان  دینخدای 

                                                 
1. Theodore Schick Jr. 
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یک زندگی اخالقی را بر روی آن بر پا نمود  توانیمشاید نخستین اصلی که 

در رب در غ .«خود نمی پسندی برای دیگران نپسندآن چه را که برای »باشد:  1قانون زرین

 یهاموزهآکه خاستگاه این اصل  پندارندیمما با چیرگی مسیحیت بیشتر مردم جوامع 

که  به دالیلی هاخوانروضه است.گفته  2در موعظه باالی کوهبوده و آن را عیسا 

ز که عیسا هرگحقیقت این است  .اندکردهجاودانه را این دروغ  ،دانندیمخودشان بهتر 

در زیر آن چیزی که بر طبق انجیل وی در واقع  چنین چیزی را نگفته است.خودش 

لهذا آن چه خواهید که مردم به شما کنند، شما نیز بدیشان هم »گفته، آمده است: 

 بازبینی شده ، نسخه7:10)انجیل متا « چنان کنید؛ زیر این است تورات و صحف انبیا

که در « به همسایه ات هم چون خودت عشق بورز»در واقع، این گزاره  (.داستاندار

 هست، هزار سال پیش از عیسا نوشته شده است.11:10 3کتاب الویان

ا نگرش ب نینشابانیبولی این قانون زرین، دارایی انحصاری یک قبیله کوچک 

ون زرین این قان دهدیمکه نشان آمده خودستایانه نیست. در زیر منابع مستقل دیگری 

 :سا، گسترش بسیاری داشتهبسیار پیش از عی

 

  د، پیش از میال 588نوشته شده در  ،314 معنا یانگارهدر کتاب

هر آن چه را نمی خواهی بر سرت آید بر سر »، دیگویم 5کنفوسیوس

 «.دیگران نیاور

 کاری با دیگران نکن که »، پیش از میالد( 375)نزدیک  6ایسوکرت

 «آن را بر سر تو آورند، تو را خشمگین سازد. اگر دیگران

                                                 
1. Golden Rule 

2. Sermon on the Mount       یکی از بخش های انجیل که سخنرانی عیسا در باالی یکی از

 کوه های پیرامون جلیل است

3. Leviticus           های تورات از کتاب  

4. The Doctrine of the Mean 13     هم نام کتابی و هم دیدگاهی است 

5. Confucius      ( ،556-219اندیشمند و فیلسوف اجتماعی چینی )پیش از میالد  

6. Isocrates 
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  سال پیش از  158، نوشته شده نزدیک 1مهاراباتاکتاب هندو به نام

این کل حق درستی است: چنان با دیگران تا کن که » آموختهمیالد، 

 (0« )دوست داری دیگران با تو تا کنند.

 

ن من لیک»، دیگویمهم چنین در موعظه باالی کوه، عیسا به شنوندگان خویش 

به شما می گویم، با شریر مقاومت مکنید بلکه هر که به رخساره ی راست تو طپانچه 

 .(استاندارد ، نسخه بازبینی شده5:31)انجیل متا  «، دیگری را نیز به سوی او بگردانزند

پیش از عیسا بوده و حتا در تورات نیز « دشمن را دوست بدار»این گفته که 

منحصر به مسیحیت در نگر گرفته  نگرشی هم چونن ای همز بانیامده است، ولی 

 (1: )شودیم

 

  که با نیک سرشتی، خوب هستند. هم چنین  کنمیمبه کسانی خوبی

 ه دستبکسانی که با نیک سرشتی، خوب نیستند. این خوبی با کوشش 

کسانی که درستکار هستند، درستکار هستم. هم چنین با  . بادیآیم

رستکاری با د گونهنیاکسانی که درستکار نیز نیستند، درستکار هستم. 

 (.412تائویسم. تائو ته جینگ ) دیآیم به دستکوشش 

  با  یچشمتنگبر خشم چیره شو. بر بدی با خوبی چیره شو. بر با عشق

با راستگویی پیروز شو )بودیسم.  گودروغدهش و بخشش چیره شو. بر 

 (0033دامپادا 

  ؛ این باالترین کرانی کهکندینمیک هستی واال در برابر بدی، بدی 

ببیند؛ تاج سر شخص پرهیزگار رفتار خودش است. هیچ  تواندیمکسی 

کسی هرگز نباید به فرد نابکار یا خوب یا حتا تبهکاری که شایسته 

یک روح واال هرگز برای کسی که به  مرگ است، آسیب برساند.

                                                 
1. Mahabharata 

2. Taoism. Tao Te Ching 49 

3. Buddhism. Dhammapada 223 
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یت ن کنندیمیا کسانی که زمانی که کار بدی  رساندیمدیگران آزار 

)هندوئیسم.  کند؟خطا ن کیست که - کندینمشومی دارند، همدلی 

 (.1151رامایانا، یودا کاندا 

 

آغازین سده  یهاسالاخالقی بزرگی نیست. در  مفهوم هیچخاستگاه انجیل 

باورهایی که خاستگاه آن ها »ه کرده است که: راشا دانخیتار 2بیستم جوزف مک کاب

ای و بر تورات یافت می شود. . . . در مکتب یهودیان . درعیسا دانسته می شود . . . 

، مصر -و در همه ی تمدن های روی زمین  همه ی فریسیان، بسیار پیش تر از عیسا

 (18«)یافت می شود. -و هند و ایران، یونان بابل

آن را ستودنی از افراد  یاست که بسیار ییهاهیآهمانند انجیل، در قرآن 

که به پدر و مادر نیکی کنند، از یتیمان  دیگویمبه مسلمانان  هاهیآ. این دانندیم

ندزدند، ربا نگیرند، به نیازمندان کمک کنند، کودک خویش را نکشند مگر این که 

 واجب باشد.

نان هم چاصول اخالقی نیست.  بنیادیخاستگاه  ی قرآنیهاهیآولی باز هم این 

مردم و  ردهداکیپ، فرایند خردورزی گسترش رفتندیمکه جوامع بیشتر به سوی تمدن 

سمانی و آ یهاکتابچگونه با هماهنگی کنار یک دیگر زندگی کنند، در  افتندییمدر 

ه به ک شودیمدیده عمومی  یهاشهیاند، هوادارپر ی یکتاپرست یهانید یهاآموزهدیگر 

ی غیر دیگر یهاخاستگاهشواهد به  .است فرگشت یافته هاانسانآهستگی در اجتماع 

 .کنندیمآسمانی اشاره  یهاکتاب یهاهیمادرون

 

 خوب امعهج

که نه تنها رفتار فردی بلکه رفتارهای اجتماعی نیز از سوی اهلل آمده  شودیمگمان 

ه در ک ییهاداستانیکی از برای این گفته مدرکی یافت.  توانینم باز هماست. ولی 

                                                 
1. Hinduism. Ramayana, Yuddha Kanda 115 

2. Joseph McCabe 
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 یگذارانیبن« پایه مسیحیت»این است که کشور امریکا بر  شده ریگهمهامریکا نوین 

یک سند سکوالر است که در آن  متحدهاالتیاگردیده است. بهر حال قانون اساسی 

 ت.دینی نشده اس یهاآموزهبه اهلل، عیسا، مسیحیت، رستگاری، یا دیگر  یااشارههیچ 

به  نبوده و دوآتشهمسیحیان  در روزهای آغازین متحدهایاالتهای جمهوررییسبیشتر 

تعهد داشته و داوری خویش را  یساالرمردمآسمانی بیشتر به آزادی،  یهاکتابجای 

 کرده بودند. یگذارانیبنروشنگری  یفلسفهبر 

ه سیستم ک ندیگویم، آمریکاییکه سیاستمداران  میشنویمما کمابیش همیشه 

برای نمایش ده فرمان  ییهاکوشششده است.  گذاریبنیان 1حقوقی ما بر پایه ده فرمان

لی و سته است.نکه دادگاه آن را مجاز ندا گرفتهانجام هادادگاهدر جاهای همگانی مانند 

 .ندیگویمنیاز است تا بدانیم ده فرمان به واقع چه 

یکی از زبان ساده  بهچون چندین نسخه از ده فرمان هست، بگذارید تا من 

 (11دینی بازگو نماییم: ) یهاگزارهرا بدون  هاآن

 

 ده فرمان

 هیچ خدایی مگر من نداشته باش. -1

در آسمان، زمین، یا دریا نکش و پرستش نکن  یزیچچیهاز  یانگارههیچ  -0

 یا بندگی آنان را نکن.

 نام خدا را بیهوده نبر. -3

 روز شنبه کار نکن. -4

 به پدر و مادرت ارج بگذار. -5

 نکش. -6

 زنا نکن. -7

 ندزد. -0

                                                 
1. Ten Commandments      فرمان هایی که بر موسا در سینا وحی شد 
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 شهادت دروغ بر پاد کسی نده. -1

 دیگران نداشته باش. یچشم به ناموس و دارای -18

 

در پروتستان و کاتولیک ناهمسان  یگذارشماره) 1و  0، 6شماره  یهافرمانتنها 

غ، و شهادت درو کشتن، دزدیدن نوین یافت شود. یهادولتدر قوانین  تواندیماست( 

انجام دهد. در حالی که زنا به طور این کارها را دولت خود مگر این که  -جرم است 

 ست.متعارف غیراخالقی است، به طور کلی غیرقانونی نی

 توانیمفراوانی از کشتار به فرمان خدا هست. تنها راهی که  یهانمونهدر تورات 

بودن کشتار باید محدودیت  غدغنسازگار گشت این است که گمان شود  6با فرمان 

 است. غدغنبلکه برای قبیله خود  هاانسانباشد، یعنی کشتار نه برای کل 

 که هر بار عکس ابندییدرم اندآوردهکسانی که ایمان هم چنین، آیا بسیار از 

ار اگر به مردم این جست ؟گذارندیم، فرمان دو را زیر پا کشندیمیا نقاشی  رندیگیم

 یا دیگر عکس نخواهند گرفت؟ کنندینم گفته شود، چند تن از مردم دیگر نقاشی

دیگری نیز پیش از زمان موسا یافت  یهاتمدنده فرمان در  یهاتیمحدود

سیاهه باال به هیچ رو شایسته  در هاتیمحدود. افزون بر این، روشن است که شودیم

در  نشده است. یکربندیپهیچ سیستم قضایی بر پایه آن کمابیش زندگی نوین نبوده و 

نمایش گر یک گام چشمگیر  سال پیش از میالد( 1708)نزدیک  1واقع قانون حمورابی

که بوده و تنها ده تا قانون نداشته بلو قضا بزرگ تر تاریخی در پیشرفت قانون داوری 

دادگاه باید با این قانون باید  یهاپله( شاید 10. )استفرمان با جزییات  000دارای 

 .پوشیده شود

پیش از  550سولون )درگذشته  باشد. 2قانون سولون تواندیمگزینه دیگر  ای

میالد( یک فرد آتنی بود که به عنوان پدر دموکراسی غربی شناخته شده و نخستین 

اساسی  این قانون کسی در تاریخ غرب است که نخستین قانون اساسی را نوشته است.

                                                 
1. Code of Hammurabi     پیش از میالد 6159تا  6193ششمین شاه بابل از  

2. Laws of Solon      ( 122-552چامه سرا، سیاستمدار و قانو گذار آتنی )پیش از میالد  
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اصل و نسب را چون پایه برای اداره دولت از میان برد و ساختاری دموکراتیک که 

ریت اکث رأیبدون  توانستینمنی ردان، آزاد بود ساخت، چنان که هیچ قانوبرای همه م

 یساالرمردم( به دست آمد. بعدتربسیار )حقوق برابر برای زنان  تصویب گردد.

 .تا قوانین ناپخته عبریمدیون سولون است بسیار بیشتر  آمریکایی

 هب اهمیت ناچیزیو بوده مسیحیت و اسالم دارای پیشینه بلندی از خودکامگی 

اصولی را  دیتوانینمآسمانی  یهاکتابکجا در  هیچ .دهدیمآزادی فردی و دادگری 

 ته باشند.استوار گش هاآنبیابید که دموکراسی های نوین و سیستم های قضای بر پایه 

گویی ال توانیمآسمانی به سختی  یهاکتابکه در است نمونه دیگر  یداربرده

ادیده ن داریبردهکه شایسته جامعه آزاد ما باشد. در تورات نه تنها پیرامون آن یافت 

 گرفته شده بلکه در واقع آن را به سامان ساخته است:

 

زاد ، آمتیقیبو در هفتمین،  عبری بخری، شش سال خدمت کند اگر غالم

 .، نسخه بازبینی شده استاندارد(01:0بیرون رود. )کتاب خروج، 
 

دهد و پسران یا دختران برایش بزاید، آن گاه زن و اگر آقایش زنی بدو 

، 01:4)کتاب خروج،  و آن مرد تنها بیرون رود. اوالدش از آن آقایش باشند

 نسخه بازبینی شده استاندارد(.

 

یاری داشته تا بردگی را رد نماید ولی هرگز چنین کاری بس یهافرصتعیسا 

 غالمان را نصحیت»گذاشت:  یادوباره یدییتأمهر  داریبردهنکرد. حضرت پولس بر 

)رساله پولس « نما که آقایان خود را اطاعت کنند و در هر امر ایشان را راضی سازند

 (.0:11به تیطس 

                                                 
1. Titus 
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آسمانی به گستردگی برای روا دانستن بردگی  یهاکتاب، 1پیش از جنگ داخلی

 فروشبرده 2رهبر باپیست و ریچارد فورمن .شدیمبه کار گرفته  متحدهایاالتدر 

کتاب آسمانی برای پشتیانی از  یهااستدالل یهاهیپا (1005)درگذشته به سال 

در زمان ریاست کنگره  نموده که به جنگ داخلی انجامید. یگذارهیپارا  داریبرده

حق داشتن برده به »نوشت،  3جنوبی باپیست فورمن به فرماندار کارولینایایالتی 

دانشگاه  (14« )روشنی، هم با نمونه و هم موارد عینی، در کتاب های آسمانی آمده است.

به نام ریچارد فورمن  ساخته و 1006، در جنوبی کارولینای، 5در گرین ویال 4فورمن

 وی را در بایگانی این دانشگاه یافت. یهانوشته توانیمنامیده شده است؛ 

( نوشته است، 1066)درگذشته  6برجسته دیگری، الکساندر کامپبلروحانی 

یار کند، ولی بس غدغنرا  داریبردهیک آیه در کتاب های آسمانی یافت نمی شود که »

اخالقی  غیر داریبردهنمی توانیم، نتیجه بگیریم پس از آیه ها آن را ترویج می کند. 

و باز هم  است داریبردهلف کامپبل روشن ساخته است که خودش مخا (15« )است.

، ندیگویمآسمانی  یهاکتابکه بر خالف آن چه  مینیبیمدیگری را  دارنیدما یک آدم 

جنوبی،  یهاالتیا جمهورسییر، 7جفرسون دیویس .کندیماز وجدان خودش پیروی 

د بردگی[ فرمان خداون: »]کندیمآسمانی پیروی  یهاکتابکه از دستورات  گفتیم

متعال است. . . . در کتاب های آسمانی، هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید از 

 (16«)گردیده است. تأییدپیدایش تا مکاشفات، 

در حالی که خداپرستان در جنوب تا توانستند بردگان خود را نگه داشتند، 

آزاد  1711خودش را در  در ویرجینیا بردگانسکوالر  دوستانسان 8ریچارد راندوف

                                                 
1. Civil War   پس از سوگند ابراهام لینکلن جنگ داخلی میان ایالت های شمالی و جنوبی

 درگرفت

2. Richard Furman 

3. South Carolina 

4. Furman University 

5. Greenville 

6. Alexander Campbell 

7. Jefferson Davis 

8. Richard Randolph 
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میالدی هنوز برده داشتند.  1088پاپ و دیگر پدران کلیسای کاتولیک تا  (17ساخت. )

کلیسا  برده داشتند. 3و راهبان زن در اروپا و امریکای التین 2در کلنی مریلند 1یسوعیون

 ، پس از آن که همه مسیحیان این رسم را برانداختند، بردگی را محکوم نکرد.1000تا 

(10) 

که کلیسای به طور  دیگویم، 4نونان جنیور توماس جانکاتولیک،  نامیپژوهشگر 

 کردهیماخالقی عیسا و امامان مسیحی پایداری  یهاآموزهسنتی در برابر دگرگونی در 

 دهدیمبه فراوانی نشان  دهدیمدیگری که او به دست  یهانمونهبردگی و  (11. )است

 کلیسا را دگرگون ساخته است. یهاآموزهکه در واقع زمان 

تبلیغاتی برای پایان دادن به بردگی در ایالت متحده و  یهااردوگاهاین روزها، 

 بهر حال به .شودیم، رهبری انیپایب یهاپولهر جای دیگر از سوی خداپرستان، با 

لکه با نیامده ب به دستآسمانی  یهاکتابروشنی، مخالفت با بردگی با معنای لغوی 

 آمده است. به دستغریزی انسان برای بهتر بودن  یهااحساستفسیرها و 

سرانجام، بگذارید تنها به پیشینه کوتاهی از ستمگری درباره زنان بسنده نماییم. 

ای زنان، شوهران خود را اطالعت کنید چنان که خداوند را. »، دیفرمایمامام پولس 

چنان که مسیح نیز سر کلیسا و او نجات دهنده ی بدن زیر که شوهر سر زن است 

 ، نسخه بازبینی شده استاندارد(.5: 00-03ه پولس به افسسیان، ل)کتاب رسا« است.

نان به به ز ستنینگررا دریافت و  هاگفتهجامعه غربی سرانجام نابخردانه بودن این 

روشن و تازه از این جستار که  یانمونهعنوان موجوداتی کمتر انسان را ناروا شمرد و 

 با آن متناقض هازمانبیشتر  کهدینی  یهاآموزهاندیشه ما از خوب و بد مستقل از 

 داد. به دسترا  است

 

 

                                                 
1. Jesuits                      فرقه های ترسایی یکی از  

2. Maryland                 یکی از ایالت های امریکا 

3. Latin America         به کشورهایی در قاره امریکا که به زبان اسپانیایی و پرتغالی سخن

 گفته می شود

4. John T. Noonan Jr. 
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  الهی یهاترس

در  این جستارها بسیار کم که با نام اهلل انجام گرفته است. ییهاخشونتتورات پر از 

یک  تواندیم، ولی هر کسی شودیمآموزشی دینی روزهای یکشنبه گفته  یهاکالس

وتاهی اشاره ک هاآنکتاب آسمانی برداشته و برای خودش بخواند. من تنها به بدترین 

و هر زنی را که مرد شناخته، با او  هر ذکوری از اطفال را بکشید اآلنپس » :کنمیم

 بسترمهو با او  از زنان هر دختری را که مرد را نشناخته ؛ وشده باشد، بکشید بسترهم

، نسخه بازبینی شده 31: 17-10)کتاب اعداد،  نشده برای خود زنده نگاه دارید.

 استاندارد(.

که با فرمان اهلل سه هزار انسان را بکشید:  دهدیمدر جای دیگری، موسا فرمان 

گوید: هر کس شمشیر خویش را  هوه خدای اسراییل، چنین میاو بدیشنان گفت: ی»

و هر کس برادر خود  و از دروازه تا دروازه اردو آمد و رفت کند بر ران خویش بگذارد

نسخه بازبینی شده  ،30:07)کتاب خروج، « و دوست خویش و همسایه خود را بکشد.

 استاندارد(.

 کتاب آسمانی را نادیده بارخون یهاهیآو دیگر  هاهیآبسیاری از مسیحیان این 

ه چنین با آمدن عیسا دیگر ب پندارندیمبه تاریخ پیوسته و  کنندیمگرفته چون گمان 

کرده  دتأییباری در انجیل، عیسا بارها قوانین پیامبران را نیازی نیست.  ییهافرمان

گمان مبرید که آمده ام تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم. نیامده ام تا »است: 

 ، نسخه بازبینی شده استاندارد(.5:17)کتاب متا، « باطل نمایم بلکه تا تمام کنم

، باال قوانین نبوده بلکه گزارش یک رویداد است هاهیآخداپرستان شاید پاسخ بدهند که 

تار رف رایآسمانی راهنمایی ب یهاکتاب یهاداستانکه  شودیمولی چنین پنداشته 

 متعالی است.

و گرایش برای صلح در « ارزش های خانوادگی»تا برای ترسایان دوست دارند 

نواده برای خا هاآنهیچ شکی نیست، بیشتر  احساس سربلندی داشته باشند.جهان 

به یاد  هاآندر اجتماع هستند. ولی  مندقانونخویش فداکاری کرده و یک عضو 

گمان مبرید آمده ام تا سالمتی بر زمین بگذارم. »گفته است:  یسیعند که ورآنمی
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ده ام تا مرد را از پدر خود و بگذارم بلکه شمشیر را. زیر که آم نیامده ام تا سالمتی

از مادر خویش و عروس را از مادر شوهرش جدا سازم. و دشمنان شخص،  ادختر ر

بیش از من دوست دارد، الیق من  ااهل خانه او خواهند بود. و هر که پدر یا مادر ر

تا، )کتاب م« زیاده دوست دارد، الیق من نباشد نباشد و هر که پسر یا دختر را از من

 استاندارد(. شدهینیبازب، نسخه 18: 37-34

به  انجام گرفته و دیناست که به دستور  ییهاخشونتتاریخ مسیحیت پر از 

ه الهی تنها محدود ب یهاگسترشاین  توصیف شده است.الهی « خوبی»نام گسترش 

ان . پاپ اروبشودیم تکراردینی  یهامراسمدر  هموارهآسمانی نبوده بلکه  یهاکتاب

صلیبی را  یهاجنگمیانی  یهاسده یهاهیشوال میالدی( 1811)درگذشته در  1مدو

کشتن  این تنها برای دیگویمهم چنین  که کشتار کافران گناه نیست. سازدیممطمئن 

در جنوب  2فرقه کاتار مقدس نیست و همه جا کاربرد دارد. یهانیزممسلمانان در 

 4و مانی 3زرتشت ین دردوگانه پرستی پیش یهاشهیاندفرانسه که گویا بر پایه 

در سده سیزدهم میالدی  5در جهاد آلبیگایی یاانهیوحش، به طور گردیده گذاریبنیان

سربازان بارها از  سقوط کرد، 1081 در 7بزیه 6. زمانی که شهر کاتارشوندیمکشتار 

. ایمان را از کافران بازشناسی کنند با مشاور پاپ خواستند تا بگوید چگونه اسیران

نزدیک بیست  «همه ی آنان را بکشید. خدا خودش خواهد دانست.»مشاور فرمان داد: 

شیده ن کیبسیاری نخست کور، قطع عضو، با اسبان روی زم -هزار تن سالخی شدند

 (01تیراندازی به کار گرفته شدند. )تمرین  برایشده یا 

                                                 
1. Pope Urban II 

2. Cathar faith 

3. Zoroastrianism 

4. Manichaeism 

5. Albigensian Crusade 

6. Cathar city 

7. Beziers 
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الهی  یهاجنگبرای اشاره به  1کورسید یواژهتا چند سال گذشته،  افزون بر این

الیوت جورج  یهایسخنرانکتاب  اسالمی است. 2جهادکه برابر مسیحیان به کار گرفته 

 .شودیمنامیده  3جهاد بزرگانگلیس بود به نام  ریوزنخستجنگ جهانی نخستین که در 

به تازگی  نام دارد. 5جهاد در اروپااز جنگ جهانی دوم  4خاطرات سپهبد دوایت آیزنهاور

، 0881بوش، زمان کوتاهی که پس از یازده سپتامبر  جمهور جورجرییسپس از آن که 

اره دربمشاوران هشدار و پس  این واژه را برای جنگ بر ضد تروریسم به کار گرفت

البته  (00)برده نشد. به کار دیگر واژه کورسید یا جهاد  ،اثر منفی این واژه بر مسلمانان

 .ددهنیمکه فرمان اهلل را در جهاد انجام  کنندیمهای مسلمان خودشان حس تروریست

از سرنوشت تلخ  یشماریب یهاهیآ است. خوارخونقرآن نیز هم اندازه تورات 

به : »کندیمیافت. بهر حال کمابیش همیشه اهلل خودش کیفر  توانیمکافران در قرآن 

اند در آتشى ]سوزان[ درآوریم که هر چه کسانى را که به آیات ما کفر ورزیده زودى

پوستشان بریان گردد پوستهاى دیگرى بر جایش نهیم تا عذاب را بچشند آرى خداوند 

افر پیدا به مسلمانان دستور داده شده هر کجا که ک (4:56)قرآن « تواناى حکیم است

 :را بکشند هانآگر داشتند، کردند، اگر رفتاری یورش

 

جنگند بجنگید ولى از اندازه درنگذرید و در راه خدا با کسانى که با شما مى

 دیتافیدست و هر کجا بر ایشان . داردزیرا خداوند تجاوزکاران را دوست نمى

که شما را بیرون راندند آنان را بیرون برانید  گونههمانآنان را بکشید و 

]چرا که[ فتنه ]=شرک[ از قتل بدتر است ]با این همه[ در کنار مسجد 

الحرام با آنان جنگ مکنید مگر آنکه با شما در آن جا به جنگ درآیند پس 

و اگر  .اگر با شما جنگیدند آنان را بکشید که کیفر کافران چنین است

اى نهبا آنان بجنگید تا دیگر فت. خدا آمرزنده مهربان است بازایستادند البته

                                                 
1. Crusade  

2. Jihad  

3. The Great Crusade 

4. Dwight Eisenhower       ( 6299-6919سپهبد پنج ستاره امریکایی)  

5. Crusade in Europe 
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نباشد و دین مخصوص خدا شود پس اگر دست برداشتند تجاوز جز بر 

 (0: 118-113. )قرآن ستمکاران روا نیست

 

خواست  کنندکاری که گمان و هر ی تندرو هستند شمارالبته در هر دینی 

 :رسانندیمخداست را به انجام 

 

 1115را در سال  2اسراییل اسحاق رابین وزیرنخست، 1ایگال عمیر 

ی هرکار»ترور کرد، یک تندروی افراطی یهودی بود و در دادگاه گفت، 

 (03) «بوده است. اهللکردم، برای رضای 

 کردیمکه سقط جنین  4دکتر جان بریتون 1114، او در سال 3پاول هیل 

من احساس »چنین گفت:  0883را کشت و پیش از اعدام خود در 

سربلندی می کنم که آن ها بیشتر می خواهند مرا برای آن چه کرده 

برای فرمانبری خودم چشم و  ، راست کردار بوده امشکام بکشند. بی 

 (04« )در بهشت هستم. پاداش بزرگیبراه 

 را  6مسلمان که کارگردان آلمانی تئو ون گوگ 5محمد بویری، افراطی

آن چه مرا به سوی کاری که »کشت، در دادگاه خود گفت،  0884در 

کردم، برد تنها باور قلبی ناب خودم بود. . . انگیزه ی من قانونی بود 

« .که به اهلل و رسول او یورش بردرا ببرم فرمان می داد سر هر کسی 

(05) 

 

                                                 
1. Yigal Amir 

2. Yitzhak Rabin 

3. Paul Hill 

4. Dr. John Britton 

5. Mohammed Bouyeri 

6. Theo van Gogh 
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اد استثنا هستند. افزون بر این، این افر افراد نیاکه  باقی است شباز هم جای شکر یول

متعصب بسیار در تنگنا خواهند بود تا بتوانند به طور دقیق نشان دهند که در کجای 

انجام  یاانهیوحش یهاکنشچنان  هاآنآسمانی خودشان فرمان داده که  یهاکتاب

 دهند.

ه ک کندینمهیچ انسان با وجدانی رخنه  یشهیاندمروزه به ابله درست است، 

شمار ست. ی اخالقی اسجن یبهرهکشتن اسیران جنگی و نگه داشتن دختران باکره برای 

الی در ح. رندیگیمکمی از مسیحیان امروزی دستورات انجیل را به معنای لفظی آن 

واال و رهبران دین خویش  گذارانانیبن یهاآموزهو  آسمانی یهاکتاببه  ندیگویمکه 

از آن پیروی کنند، گزینش  خواهندیمباور کاملی دارند، باز هم آن دستوراتی را که 

 ورن. هم چنین این همان ردیگیمدرونی شخصی رهنمود  نوراین گزینش از  – کنندیم

 .کندیمراهنمایی نیز درونی است که کافران را 

 

 1نور درونی

 چیزی خوب است، پس چه کسی چنین کاری کرده است؟اگر خدا روشن نساخته چه 

 تصمیم بگیرند، چه چیزی خوب است؟خداپرستان باید چگونه 

 واسطهیبکه  کنندیمکاری را که بگویند  روندینمتا آن جا پیش بیشتر مردم 

ن آسمانی و رهبرا یهاکتابدست به دامن  کنندیمدر حالی که ادعا  .انددهیشناز اهلل 

 و رهنمود –بزرگ دین خودشان هستند، کارها را گزینشی انجام داده  گذارانانیبنو 

 .رندیگیمرا از نور درونی شخصی 

 . کوتاه زمانی پس ازباشدیم متحدهایاالتیک نمونه خوب جامعه کاتولیک در 

 گزارش داد: مزیتاورکیوین، 0885آن درگذشتن پاپ جان پل دوم در 

 

                                                 
1. AN INNER LIGHT 
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 دیگر هیچ هویت قابل تشخیصی متحدهایاالتمیلیون کاتولیک  65کمابیش 

و هم چنان که بیشتر با جامعه  که یک نسل پیش داشت ندارند هویتی

ر بیشت القخآنان درباره اجتماع و ا یهادگاهید، شوندیمهمانند  آمریکایی

 .شودیمامریکا نزدیک  دیگر مردم یهادگاهیدبه بازتاب 
 

کارشناس دین و سیاست بوده و سرپرست بخش سیاست  که 1جان گرین

 دیگویماست،  4در اوهایو 3در دانشگاه ارکن 2، نهاد ری سی. بلیسیکاربرد

سال پیش کاتولیک ها هم چون یک جریان اصلی دست  68یا  58در »

 «ند.نخورده از زندگی امریکای، در حاشیه اجتماع بود

 

واتیکان درباره جلوگیری از  یهاآموزه، شماری از چون پیامدی از این جستار

با باورها و شیوه زندگی بیشتر  ییگراجنسهمو  بارداری، کشیش شدن زنان

 اندافتهی راهی هاآمریکاییبیشتر این ولی  ناسازگار شده است. آمریکایی یهاکیکاتول

ه ک ییهاآموزهچسبیده و از  بودهبرای خودشان با ارزش تر که  یدین یهاارزشکه به 

 (06) نیستند به آرامی نادیده بگیرند. رأیبا آن هم 

ته کشته شود یا کش تواندیمدرباره آن چیزی که  آسمانی یهاکتاب یهاشتهنو

 دغنغبنیادی را اجازه نداده یا  یهاسلولنشود، روشن نیست. به روشنی کشتن جنین یا 

را  هوهپروانه کشتن دشمن، به ویژه کسانی که ی گمانبیهم چنین  نکرده است.

 داده است. پرستندینم

تا  خوانندیمی را آسمان یهاکتاباین موارد،  یهمهخداپرستان در  شکیب

 .اندافتهیدیگری  منابع ازکه بیابند اصول اخالقی  برای  یاپشتوانه

                                                 
1. John Green 

2. Ray C. Bliss Institute   یکی نهاد غیر انتفاعی پژوهش های سیاسی 

3. University of Akron 

4. Ohio 
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ج که جور گونههمان. کنندیممسیحیان عیسا را بر پایه گمان خویش تصور 

ترسایی فرمان عیسا را الهیات دان های چون »فیلسوف توصیف نموده است،  1اسمیت

 قاعده های اخالقی خویش در عیسا دارند.فراوانی برای دیدن کرده اند، گرایش  تأیید

 «گفته باشد، می گوید. بایدعیسا در واقع آن چه را که الهیات دان ها گمان می کنند 

(07) 

اه تفسیر به دلخو رابیشتر مسیحیان انجیل » که ردیپذیمفیلسوف  2والتر کوفمان

عیسای  کرده و اندیشه ای از خود آرمانی را از میان آیه های آن بیرون می کشند:

شگفت در حالی که  لیبرال است 4و عیسای فسدیک سوسیالیست 3پایر فون پاسون

 گونههمان (00.« )موافق باشد 5عیسا با رفتار اخالقی رینهولد نیبوهرانگیز نیست که 

هیچ انسانی نیست که به آن چه در کتاب های »گوشزد نموده،  6که جورج برنارد شاو

آسمانی آمده، باور داشته باشد. انسان ها همیشه قانع می شوند که کتاب های آسمانی 

 (01« )آن چه را که او می خواهد می گویند.

 ،کندیم دوباره ییا محمد را تفسیر موسا، عیسا،رفتار  خداپرستیهر باری که 

 یهاتابکبا معیارهایی بیرون از  هاانسان: ما دهدیم تازهارزشمند من نیرویی  ینکتهبه 

 که کار نیک چیست. میریگیمآسمانی تصمیم 

ه برای خودشان ک یریگمیتصم دربا وجدان خویش  اندآوردهکسانی که ایمان 

 که گونههماندرست  ندیرگیمراهنمایی چه چیزی درست است و چه چیز نادرست، 

یمان ا –ما  یهمهی برای خوبی و بدی که در بنیاداندیشه  .شوندیمکافران راهنمایی 

 .استمشترک است، در بخش بزرگی، همگانی و جهانی  -و کافران آورندگان

که هیچ ناهمسانی چشمگیر اخالقی میان بیخدا  کنندیمروشن  یشناسروان یهاشیآزما

 (38. )و خداپرست نیست

                                                 
1. George Smith 

2. Walter Kaufmann 

3. Pierre van Passen 

4. Fosdick 

5. Reinhold Niebuhr 

6. George Bernard Shaw      ( 6251-959نمایش نامه نویس ایرلندی)  
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انی جاندار هاانسانکه بیشتر  سازدیمتجربی روشن  یهاتیواقعکوتاه سخن، 

بزرگ  یهانید یهاآموزهاخالقی بوده و حس درستی و نادرستی با بسیاری از 

ه اصول اخالقی نتیجه بگیریم ک  کاملبا اطمینان  میتوانیمیکتاپرستی ناسازگار است. ما 

 آسمانی( ندارند. یهاکتابریشه در این منبع )

 

 اخالق طبیعی

 ؟نداآمدهالهی نیست، پس از کجا  یهافرمانانسانی و اخالقی،  یهاارزشاگر خاستگاه 

نامید.  1اخالق را انسانیت توانیم. به خوبی اندبرخاستهاز سرشت انسانیت ما  هاآن

(31) 

تی( ، فرهنگی، فرگشیشناسستیزکارهای بسیاری درباره خاستگاه طبیعی )

. دیدیم یدوستنوعداروین فرگشت را سودمندی همکاری و  (30اخالق هست. )

که  انددادهو با جزییات فراوان نشان  اندیشمندان نوین این نگرش را موشکافی کرده

به طور طبیعی در پیشرفت انسان نوین، پدیدار شده  تواندیمچگونه رفتار اخالقی ما 

 باشد.

رفتار اخالقی یا اخالق آغازین را در جانوران نیز  یهانشانه میتوانیمما حتا 

 یهامونیم. کنندیمدیگران را در خوراک خویش سهیم  آشامخون یهاخفاشببینیم. 

به اعضای گروه خودشان که غمگین هستند دلداری داده و در  هامونیمو  نماانسان

یمار کوچک اعضای ب یهاگلهدر  هانیدلف .کنندیمیافتن خوراک با یک دیگر همکاری 

برای کمک به یک عضو  هانهنگتا به روی آب رسیده و هوا بگیرند.  دهندیمرا یاری 

گروه  هدیدبیآستا عضو  کوشندیمبه سختی  هالیف .اندازندیمگروه، خود را به خطر 

 (33را نجات دهند. )

شت با فرگ کهداشتیم  نرفتار اخالقی آغازیما نگاهی گذرا به  هانمونهدر این 

نامید ب رفتار اخالقی جانوران را غریزی دیتوانیمانسان به تراز باالتری پیشرفته است. 

                                                 
1. Humanistic  
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زمانی که ما  جانوران در فرگشت زیستی شناسی است. ولی هاژنکه برخاسته از 

و  ازوکارس -روینیابا گزینش د –گاه ما  ، آنمیریگیمنیز در نگر فرگشت فرهنگی را 

 .میابییممکانیسمی باورکردنی برای پیشرفت رفتار اخالقی انسانی 

احساس درست و نادرست  هاانسانکه پیداست این موردی است که  گونهنیا

 .میادادهیاد . ما این حس را به خودمان اندگرفتهرا یاد 

 

 استدالل اخالقی

ون از گگونا یهاتیواقعکه  اندگفتهها پیوسته داناز زمان توماس آکویناس، الهیات

 خدا گرفته شود: وجودچون مدرکی برای  تواندیم هاانساندر وجدان اخالقی  وجود

 

سرچشمه بودن، خوبی و هر چیز عالی  یهمهبرای باید چیزی باشد که 

 .میخوانیمدیگری باشد: و ما آن را خدا 

 (34آکویناس ) توماس -

 

اگر »، کندیمالل را چنین بیان امروزی مسیحی، ویلیام لن کاریگ، این استد آخوند

 «خوب باشیم، آن گاه می توان نتیجه گرفت که اهلل هست. درجه ایتا ما بشود که 

(35) 

ن وجدا هاانسانکه  بهر حال من این استدالل را چپه کردم. این واقعیت آشکار

 هم چون مدرکی بر ضد وجود اهلل به کار گرفته شود. تواندیماخالقی مشترک دارند 

 یسرچشمه تواندینم، اهلل دیآیبرم تجربیرک ااز بررسی مدکه  گونههمان

د، بو هاارزشباشد. اگر او سرچشمه  یو رفتارهای اخالق پذیرفته شده همگان هاارزش

، چشم اندتهگشدر هنگام مقایسه کسانی که ایمان آورده و کسانی که کافر  میتوانستیم

 آورندگانیمان ادر میان برتری اخالقی  دهندهنشاندیدن مدارکی باشیم که  به راه

الفی با اخت گونهچیه آورندگانانکار نماید و بگوید رفتار ایمان . حتا اگر کسی است

 اندوردهآ کافران از کسانی که ایمان که تجربی تیواقعاین  آسمانی ندارد، یهاکتاب

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

AVAYEBUF.wordpress.com ***       مجله اینترنتی آوای بوف     
 

https://avayebuf.wordpress.com


 

 

 

 ؟  کندتعیین میخدا  رای انسانی هاارزش ایآ 

 

315 

و رفتارهای اخالقی از  هاارزشمدرک استواری است که رفتار اخالقی کمتری نداشته، 

ر قابل مشاهده، چیزی است که اگ رفتارهای انسانی و اجتماعی انسانیت برخاسته است.

 انتظار داشت. توانیماهلل نباشد، 
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 و بدیشر استدالل 
 

 

 

 

 

 

 هنگامی؛ کنندیمنیک خواهند کرد و مردم بد، بدی یا بدون دین، مردم خوب کارهای دین با 

 ه باشند.دین داشتکه  – بدی کنند توانندیمخوب  یهاانسان

 (1) ون واینبرگیاست-

 

 

 

 دشواری شر یا بدی

گفتگویی در فلسفه و الهیات است  هازمانبیشتر  1یا بدی شر مسئلهاگر چه دشواری و 

دانش، ولی این جستار برای شک کردن در بودن اهلل بسیار ارزشمند بوده  یهارشتهتا 

زون بر اف .امدادهو من این جستار را تنها برای تکمیل کردن گفتگوها، در این بخش جا 

ه ک واردشدهتجربی  یهاتیواقعکه یک عنصر دانشیک در  گفتشاید بتوان این، 

 .دهدیمبیخود در جهان روی  یهارنجشامدهای بسیار بد، مانند یپ

 به صورت زیر بیاید: تواندیم به طور متعارف تواندیمشر  مسئله

 

                                                 
1. Evil  
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 شر سازگار باشد. وجوداهلل باید با  یهایژگیواگر اهلل باشد، آن گاه  -1

 شر سازگار نیست.و وجود اهلل با بودن  هایژگیوولی  -2

 .(2) 1باشد و نیست. تواندینمپس اهلل  -3

 

مشخص ( 3O)« 2اوتری»با که در این جا کاربرد دارد و من آن را الهی اساسی  هایژگیو

آورید که چون  ادیبه . است 5و دانای متعال 4، قادر مطلق3رحمان -امساخته

ود محد هایژگیوکه در این کتاب پدیدار شده تنها به خدایی با این  ییهااستدالل

)بخش  نامیدم« مدل دانشیک اهلل»به روشنی در آن چه من  هایژگیو، این شودینم

ته یکتاپرست بزرگ، پنداش یهانیدبا این حال، در یک را ببینید(، آورده نشده است. 

که خاستگاه  ( هست3O)او تری یهایژگیوکه اهلل سنتی دارای این  شودیم

بدون  هاآنبا  هاسدهبوده که خداپرستان در طول  یشماریبمنطقی  یهایدشوار

 با بودن شیطان و شر تواندیم( 3O)او تریچگونه این اهلل  .اندگرفتهپیروزی کشتی 

 کنار بیاید؟

ا وجود ب انیپایبکران، نیرو و خرد رای تعریف آموزه اهلل با خوبی بیکوشش ب

 از. تا کنون این کوشش شودیمنامیده ، 6غیر قابل انکار درد و رنج در جهان عدل الهی

اهلل  دهبن دارنیدبه عنوان فیلسوفان و دیگر سکوالرها که خودشان را  ترداوری بیش

 سربلند بیرون نیامده است.، دانندینم

ن . ولی ایدیآیمترین استدالل بر ضد اهلل به شمار جاجستار شر هنوز پابر

 .زدیریفروم( 3O)او تریهر یک از این سه ویژگی با کنار گذاشته شدن استدالل 

 

                                                 
این دشواری را، با گفتن این که شر نبود خوبی است، نادیده خداپرستان مسلمان کوشیده اند  .1

. نقص آن در خواست خدا برای بگیرند ولی این گزاره نیز دشواری های دیگری پیش می کشد

  آفرینش انسان های ناقص آشکار می گردد.

2. 3O       به واژه های زیر نگاه کنیدشود یآغاز م ،  (o) هر سه با یسیدر انگل  

3. Omnibenevolence  

4. Omnipotence  

5. Omniscience  

6. Theodicy  
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 چیست؟ یبد یاشر 

 شودیمدر جهان دیده  (هاینابکاربا این واقعیت تجربی که بدی ) استدالل شر

 و متعالقادر  ،رحمان که در همان زمان خدای دهدیم)یک گزاره دانشیک( و نشان 

 باشد. تواندینم -( 3O) اهلل - مطلق یدانا

 پیش از این که در این گفتگو جلوتر برویم، باید شر یا بدی را تعریف کنیم.

آیا اهلل ما  (3، روبرو شویم. )شودیمنامیده  1فرونیاوتدشواری نخست باید با چیزی که 

ک یچون بد هستند، نهی کرده، یا چون اهلل چنین گفته  یهاکنشرا از انجام برخی 

 ؟کنش بد است

تجربی درباره رفتار انسانی که در بخش پیشین گفتگو  یهاتیواقعبسیاری از 

ود دارد، وج که خوبی مستقل از اهلل کندیمراهنمایی  یریگجهینتما را به این کردیم، 

دی نیازی ب که رسدینمبه نگر  هم چنین درباره بدی نیز درست است. یریگجهینتاین 

اهلل باشد »فیلسوف نوشته است،  2که کی نیلسون گونههمانبه بودن اهلل داشته باشد. 

ز به به طور کلی، حتا اگر ما هیچ کاری نییا نباشد، شکنجه یک بی گناه کار بدی است. 

 اگر رزیابی برسیم . . . . کهبه سادگی به این اآموزه ی اهلل نداشته باشیم می توانیم 

را بد بدانیم، آسیب رسانی یا مدارای غیر ضروری و رنج کشیدن بیخود بدی  چیزی

اهلل  (4.« )زدن را گرفتیا آسیب  کشیدنرنج جلوی است، به ویژه زمانی که بتوان 

  باشد باید کاری در این باره انجام دهد. مطلق یدانا و قادر مطلق ،رحمان اگر

ا با کنار گذاشتن یکی ی تواندیمدر این جا، یک راه فرار آسان از این استدالل 

 یداناه اهلل را تصور کنیم ک میتوانیمبرای نمونه آید.  به دست هایژگیوبیشتر از این 

و  دهدیمبدی رخ  بداند که چه رویداد تواندینم. چنین خدایی همیشه مطلق نیست

 برای همین کاری کرد تا از آن پرهیز شود.

                                                 
1. Euthyphro dilemma 

2. Kai Nielsen 
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اهلل اگر قادرمطلق نباشد شاید نتواند همیشه جلوی شر یا بدی را  هم چنین

جستار بدی است که درباره  1هارولد کوشنر یهودی اهللتیآاین احتمال، پاسخ بگیرد. 

، 2دهدیمزمانی که پیشامدهای بدی برای مردم خوب رخ به نام  خودکتاب  نیترپرفروشدر 

ورج همانند ج باشد ، دارای سیمای خوشایند انسانیتواندیم اللهیچنین  (5) داده است.

 و پذیرفت که عالی نیست. کردهدر نقش خدا بازی که  (6) 4!ای وای، خدادر فیلم  3برنز

 دیگری خلق خواهد کرد. یاگونهکه بار دیگر که جهان را آفرید، آن را به  دیگویموی 

 چنین هسته بزرگی قرار نخواهد داد. 5آوکادومیوه ، برای یاژهیو دلیل به

 جان لسلی( از 7« )6بدی و قادرمطلق»یالدی یک نوشته به نام م 1995در 

 برای جستار راه کاری بسنده( کنار گذاشته شود 3O)او تری، تاکید نمود که اگر 7میکی

خدا  ارکراهچندین گزاره که ادعا یافتن  هاینادرستولی او ، دیآیمبه دست بدی یا شر 

 :( را داشته، نشان داده بود3O)او تری

 

 

بدی هم چون متضاد خوبی نیاز »یا « خوبی نمی تواند بدون بدی باشد» -1

 «است.

 «است.شر یا بدی هم چون ابزاری برای خوبی نیاز » -2

گیتی با کمی بدی و شر در آن جایگاهی بهتری است تا اگر هیچ شر و » -3

 «بدی در آن نبود.

 «شر و بدی مربوط به اراده آزاد انسان است.» -4

 

                                                 
1. Rabbi Harold Kushner 

2. When Bad Things Happen to Good People 

3. George Burns     (6221-203امریکایی ) -نویسنده و بازیگر کانادایی  

4. Oh, God! 

5. Avocado        درخت گرمسیری که میوه ای مانند انبه دارد 

6. Evil and Omnipotence 

7. J. J. Mackie 
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ام که هر کد دهدیممیکی نشان  در نوشته اصلی آمده است.( هاقولنقلعالمت )

 تواندینم. اگر اهلل آوردیمپیش  یمحدودیت برای اهلل قادرمطلق باز هماز این راهکارها 

 هاانانسبدون بدی و شر خوبی بیافریند، این محدودیت نیروی او است. اگر اهلل به 

 .خودش است به دستاراده آزاد داده، پس این یک محدودیت در کنترل پیشامدها 

. باری، توجه داشته دهدیمباال در  3میکی یک پاسخ بلند و ردی به استدالل 

درباره آن  1در بخش  کهبوده  مسئلهتعریف  و مثال پیرامونباشید که این یک نمونه 

و شر دی تا ببینیم که جهانی با برا تعریف خواهیم کرد « بهتر»چگونه ما  ید.دگفتگو گر

ف جهان بهتر را جهانی بدون شر یا بدی تعری میتوانیم است؟بهتر  از جهان دیگربیشتر 

 .کنیم

بدی همراه با یک قادرمطلق باشد این هست که شر یا بدی  تواندیمیک راه که 

این  .نامندیم« 1ضروری حقیقت»آن را که فیلسوفان در نگر گرفته شود آن چیزی 

گزاره تنها با یاری ویژگی بنیادی خودش درست است. یک نمونه برای این چنین 

 سرشت ه دلیلاین گفته ب است. 5با  نابرابر 2+2است که گفته شود  این یاگزاره

این گزاره که رنج کشیدن بدی ه همین صورت، بدرست است.  هاشمارهبنیادی خود 

 است. رستی ضرورییک دندارد  توانیهیچ  استکه اهلل قادرمطلق با این  تواندیماست 

(8) 

کشیدن  رنج تواندینمبا این حال این تنها به این معنی است که اهلل به سادگی 

جلوی او را بگیرد تا از نیروی  توانینماین تعریف  را به عنوان خوبی تعریف کند.

 خودش برای نابودی بدی یا دست کم برای آرام ساختن دردها کمک نگیرد.

کشیدن  درد کهشیوه حل کنند را با این بدی تا دشواری  انددهیکوشخداپرستان 

دمان را از تعریف خو ییهارنجبگذارید چنین  بخشی ضروری زندگی است. بردنو رنج 

که  یدر حال نماییم. یرضروریغاز شر جدا کرده و آن را محدود به رنج و دردهای 

تا در پی  سازدیمو ما را وادار  دهدیمبه ما  بیماری و زخمهشداری است که درد 

                                                 
1. Necessary truth      صدق ضروری 
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 ییفرساتوانپس از این که درمان شکست خورد، چرا همیشه به طرز درمان برویم، 

 مرگ ماند؟ به راهو چشم  فتهادامه یاو رنج درد 

بب ساین است که رنج کشیدن  شودیمدلیل دیگر که برای رنج کشیدن آورده 

خداپرست  1که ریچارد سویبرنه گونههمان شود.حس همدردی ما برانگیخته تا  شودیم

ان یچ فرصتی برای. . . . نشه، نباشد طبیعی جهان هیچ شر و رنجدر اگر »گفته است، 

 (9«)نخواهیم آورد. به دستهمدردی، دادن دالوری، بردباری و 

دالوری  حسبرای برانگیخته شدن  «شر طبیعی»آیا به راستی ما نیازی به ولی 

 نج درون آنرجهانی را تصور کنیم که تنها  میتوانیمما  داریم؟ یشخوهمدردی در و 

کنشی که دالورانه باشد، مانند فدا کردن  که در باال گفته شد.باشد رنجی ضروری 

 دنبودن و عدم وجو در زمان تواندیمد برای نجات دادن زندگی کسی دیگر، زندگی خو

نبوده  «شر طبیعی»زندگی  یهایسختافزون بر این، بسیاری از  درد و رنج نیز رخ دهد.

مونه برای ن .باشدیم -انباشته شده  یهایسودمندخوبی در  -رشد  یهاضرورتبلکه 

نجه نرم دشوار ریاضی دست و پ مسئلهکه با یک دلسوزی کنیم برای کودکی  میتوانیم

 .کندیم

آیا اهلل برای رسیدن به اهدافش نیازی به وجود این اندازه رنج و بدبختی دارد؟ 

ی از گرسنگروزانه در پشت مرگ این همه کودکی که  کنندهقانعآیا یک هدف واالی 

 کندیمکمک  هاانسانچگونه مرگ این همه به بیشتر  ، وجود دارد؟رندیمیم و بیماری

 تحریک شود؟ هاآنتا حس دلسوزی 

ود وجبا این حال هنوز یک دفاع مشترک دیگر خداپرستان برای دشواری شر 

این گفته  شر به ما آزادی داده است. یهاکنشاهلل برای انجام  ،این هستدارد که 

است؛  هاانسان یهاکنشبه این نتیجه برسد که رنج و بدبختی از پیامدهای  تواندیم

 خاستگاهی نه انسانی بلکه طبیعی دارند. یرضروریغو بالها  هارنجبسیاری از  یول

در آسیا  2004و بالیای طبیعی، مانند سونامی  آن دربرگیرنده بیشتر بیمارها یهانمونه

. شودیمنامیده « خواست اهلل»در واقع چنین پیشامدهایی،  .که صدها هزار تن را کشت

                                                 
1. Richard Swinburne 
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ین شاید برای چن ؟، چیستدیآیم، هدف از بالهایی که بر سر جانوران گذشته هانیا از

برانگیخته شود،  هاانسان، نیز حس همدردی دهدیمپیشامدهایی که برای جانوران رخ 

و درباره صدها میلیون جانداری  ولی چرا تا این اندازه درد و بدبختی ضروری است؟

 گفت؟ توانیمچه  اندداشته، مرگ دردناکی هاانسانکه پیش از به وجود آمدن 

فیلسوف،  1دانشگاه من در کالج کلرادو، مایکل هیومر در سمینار گروه، در

کنونی به دشواری و مشکل شر و تحلیل شخصی  یهاپاسخاز  یاخالصه یبندجمع

( در زیر 10) را ارائه کرد. رسندیمبه شکست  هاپاسخخویش در این باره که چرا این 

ه از و من خالص شر بازگو شده است مسئلهبه  یهاپاسخوی به دقت درباره  یهاگفته

در این جا از برخی  .امآورده)با خط کج(  هاآندرباره شکست را خودم  یهالیدل

 .خواهمیمتکرارها پوزش 

 

 

 که برای سازگار ساختن ییهاکوششچکیده 

 شر انجام گرفته است:داشتن اهلل با وجود 

چون شر و بدی پیامد اراده آزاد انسان است. اهلل به ما حق انتخاب داده »-1

حق گزینش چیزی بسیار پربها است. ولی خدا نمی تواند به ما اراده آزاد داده 

 «و هم جلوی ما را از انجام کارهای بد بگیرد.

 

ه، بالیای مونو اراده آزاد انسان نیست، برای نپیامدهای حق گزینش  هایبدهمه شر و 
ی بد را در بر بگیرد، انسان یهاکنشتعریف کنیم که تنها  یاگونهاگر حتا شر را به  طبیعی.

وده و زیر فرمان ب بالیای طبیعی هاآنکه خاستگاه  ییهارنجباز هم ناچاریم دلیلی برای 
 بیابیم. ،اهلل است

 

                                                 
1. Michael Huemer 
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 می آید برای پیشرفت اخالق نیک انسانکه بر سر برخی از بدبخت هایی » -2

ضروری است. برخی از نیکوکاری ها می تواند تنها در پاسخ به برخی از رنج 

ها یا چیزهای بد دیگر وجود داشته باشد. مانند: دالوری، رحمت، نیرومندی 

 «اراده.

 

جهان  رخ  آن در یکنون اندازهبا رنج و بدبختی بسیار کمتر از  تواندیماین کارهای نیک 
 دهد.

 

 . بنابراین اگر بدی ازخوب و بد تنها برای آشکار کردن همدیگر هستند» -3

 «میان برود دیگر خوبی نیز نخواهد بود.

 

 مستقل از بدی وجود داشته باشد. بردن یک مسابقه دو خوب است، ولی تواندیمخوبی 
اگر این  فرزند خوب است، ولیبرای دختر  یبازاسبابباختن آن شر نیست. خریدن 

 است.ده دارد، کاری بدی انجام نش یبازاسبابکار انجام نشود زمانی که یک اتاق پر از 

 

: اگر بدی و شر از میان برود، آن گاه ما نمی توانیم 3کمابیش مانند مورد » -4

زمانی می توانیم سرشت چیزی را بدانیم چه چیزی خوب است، چون تنها 

 «ضادی وجود داشته باشد.دریابیم که مت

 

گر حتا ما هم چنین اخوب باشد.  تواندیمحتا اگر ما چیزی را نیک ندانیم، با این حال 
 دانندیممن  یهانوهخوب باشد.  تواندیماز بدی نداشته باشیم، باز هم  ایتجربههیچ 

بوده و ن بازیاسباببدون  هاآن گاههیچخوب است، اگر چه  بازیاسبابکه داشتن 
 .اندنداشتهبنابراین هیچ تجربه متضادی 

 

شاید آن چه را که ما گمان  شاید اهلل درکی غیر از ما از شر داشته باشد.» -5

 «می کنیم شر است خوبی باشد.
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را  سیکهیچاهلل ما به حس تشخیص خودمان درباره شر بدون دلیل اعتماد داریم. 
چرا  اشد.این اندازه بدبختی وجود داشته ب دادهچرا اجازه  قانع سازد کهبا دلیل  تواندینم

را بسیار  هانآپیشامدهایی رخ دهد که ما  دهدیمما باید خدایی را پرستش کنیم که اجازه 
؛ ستبرای خدا بد ا گریافراطاگر اهلل درک غیر از ما از شر دارد، باز هم  ؟میدانیمبد 

هیچ مرجعیت  او شاید نیرومند باشد؛ ولی بدکردار است.بنابراین اهلل تنها یک قادرمطلق 
است  ییاهواژه «بد»و « خوب»او را پرستش نماید. اخالقی نداشته و هیچ کس نباید 

اه خدایی این گمان که پنداشته شود دیدگ و نام مفاهیم ذهنی ما هستند. میاساختهکه ما 
 ما ایجاد کند، گمراه کننده است. یهادگاهیدتفاوتی در  تواندیم

 

باشند هدف های پنهانی همه ی بدی ها و شرها جهان در خدمت شاید » -6

 «. ایمان داشته باشید.برای دریافت آن بسنده نیستانسان ها خرد ما ولی ما 

 

اید ، چرا ما بمیگویم؟ باز هم باشد تواندیمبه طور احتمالی این اهداف چه چیزی 
 باید به ما چرا اهلل ا پذیریم که بر خالف سرشت اندیشه ما است؟کنشی ر کورکورانه

 خودش را این اندازه ناپسند باشد؟ یهاکنشسرشت داده باشد که 

 

 «خدا مسئول کارهای بد نیست. شیطان مسئول است.» -7

 

ن اسالمی بسیار نیرومندتر از شیطان بوده و بر پایه همی-مسیحی-اهلل در دین یهودی
 بود.خواهد او  مسئول باالترین

 

اگر ما به سادگی اهلل را ناتوان تعریف کنیم، آن گاه بودن اهلل با بودن شر  -8

 درنگیبسازگار خواهد بود. بدینسان، برای نمونه، او شاید توان از میان بردن 

 «را نخواهد داشت. هایبدهمه 
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ته به سختی اسالمی تشریح گش -مسیحی-آسمانی یهودی یهاکتابدر حالی که اهلل که در 
 خواهندیمخیرخواه است، مانند آن است که ایمان آورندگان به این ادیان بیشتر 

آسمانی ناخوشایند را در نگر نگیرند تا ایمان خود را به خدایی خیرخواه از دست  یهاهیآ
 ندهند.

 

که  تهپرداخشر  مسئلهبسیار فراوانی به دشواری و  یاتیو الهکارهای فلسفی 

ن کتاب، ای یهابخشمانند دیگر ؛ آورده شود هاآننیازی نیست تا در این جا چکیده 

ز ا یابرجستهتجربی  یهاتیواقعما  مورد نیز چون موردی دانشیک آورده خواهد شد.

رنج و بدبختی در جهان داریم که قابل انکار نبوده و هیچ دلیل نداریم تا باور کنیم که 

ادر قاهلل  دیگویمهست که  یاانگاره ضروری است. هایبدبختبخش بزرگی از این 

اندازه اندکی از  گمانیبدارد ولی  هارنجاین  یهمهتوانایی کامل برای از میان بردن 

 که اهلل ندیگویمبسیاری از خداپرستان  به طور مطلق ضروری است. هایبدبخت

خودش را برای این اندازه بزرگ از رنج و بدبختی در جهان دارد که بر پای  یهالیدل

نبوده و ما رنج و  یرأغرایز ما با این گفته هم  نیترژرف تعریف، خوب است.

 .میدانیمبیهوده را شر  یهایبدبخت

 

 

 اهریمنی دارد؟ آیا اهلل خوی

ای و دان رحمان، قادر مطلق -صفات مطلق اهلل  ی ازتا این جا دیدیم که رها کردن یک

دالل است توانیمکنار بگذاریم، اگر را  برای نمونه قادر مطلق یا دانای مطلق -مطلق 

به شکست  (3Oخدای ) -مطلق  یدانا و متعالقادر  ،رحمان شیطان را بر ضد خدای

 صفت رحمان را نیز کنار بگذاریم. میتوانیمهم چنین  کشاند.

، اندخویمو انجیل یا قرآن  ندینشیمچون باید برای هر کسی که به سادگی 

آسمانی تشریح شده به سختی با  یهاکتاب، آن خدایی که در شده باشدروشن 

با وجود این، اگر شما  .شودیمخیرخواه شناخته به عنوان عادی  یهاانسانمعیارهای 
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برگزید را برگزینید، آن گاه هر چه اهلل انجام دهد نیک خواهد  1گزینشی که اوتیفرون

 خوب است.هم  یداربردهو  یکشنسلدر این حالت، برای نمونه،  بود.

را  یکشنسلرا نادیده گرفته و  یداربرده در بخش پیشین دیدیم که در تورات

را من امروز به تو امر می فرمایم، نگاه دار. اینک من از پیش ه چآن »روا دانسته است: 

روی تو اموریان و کنعانیان و حتیان و فرزیان و حویان و یبوسیان را خواهم راند. با 

 دی، مبادا در میانند نبهحذر باش که با ساکنان آن زمین که تو بدان جا می روی، ع

 و بت های ایشان را بشکنید و سازید شما دامی باشد. بلکه مذبح های ایشان را منهدم

بازبینی استاندارد ، نسخه 34: 11-13)کتاب خروج،  «اشیریم ایشان را قطع نمایید.

 .(شده

نده پدیده آور»که او خاستگاه شر و بدی است:  ردیپذیمهر آینه در تورات اهلل 

نور و آفریننده ظلمت، صانع سالمتی و آفریننده بدی. من یهوه صانع همه ی این چیزها 

 .(نسخه استاندارد بازبینی شده ،45:7)اشعیا « هستم.

واه همگانی، خیرخ شدهرفتهیپذآسمانی، اگر باشد، با معیارهای  یهاکتاب اهلل

زرتشتی، مانی یا شاید مانند خدایان  یدوگانهت او مانند خدای نیست. در بهترین حال

یا دو خدای مجزا برابر )یا انجمنی از خدایان(  -بخشی خوب و بخشی بد -ادیان دیگر

 باشد.

شیطان چون یک خاستگاه شر و  هجالب است که گویا بسیاری از مسیحیان ب

، 2001سپتامبر  11پس از پیشامد بد  درنگیب. کنندیمبدبختی، مستقل از اهلل نگاه 

بسیاری )به عبارتی شاید همه( آخوندهای مسیحی، آن را نه از سوی خدا بلکه کنش 

این داللت دارد که یا شیطان یک خدای  (11. )کردندیمشیطان دانسته و او را نکوهش 

ک بخشی ی، داردیبرم زای خودگردان نیرومند است که جستار یکتاپرستی را از میانمج

 که اهلل دیگر خیرخواه نباشد. شودیمکه مایه آن  از خود اهلل است

یگر د آن گاهد وز بیرون آیراگر یک گونه از خداپرستی دوگانه از این آزمون پی

ما  یک دشواری باشد و تواندیمیا به زبانی بهتر، شر ت. ششر را نخواهیم دا مسئلهما 

                                                 
1. Euthyphro       یکی از نخستین دیالوگ های افالطون که درباره اخالق است 
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یالدی در سده چهارم م بهر حالاهلل را برای وجود شر و بدبختی نکوهش کنیم.  میتوانیم

 1نتینزمانی که توجه امپراتوری کنستا یکتاپرستی مسیحی )با وجود تثلیث(در اروپا 

در  (12دین اصلی گشت. )خود کشید، سوی )یک شخصیت پلید به نوبه خود( را به 

دیگر از این دین پدید آمد برخی بر جا مانده و برخی دیگر  یهانسخه، هاسدهدرازنای 

که گسترش پیدا کرده است، شیطان هنوز آفریده اهلل  یاآموزهدر  نابود گشته است.

 ین اهلل. در این حالت، اباشدیم شدهراندهبوده ولی نه یک خدای برابر بلکه، یک فرشته 

 است که آفریدگار شر و بدی است.

، خرد گذاردیمی الهی همه خرد سلیم و هم منطق را زیر پا هافرمانزمانی که 

هم چنان که انسان به آهستگی و به طور ناقص از نیاکانی  هاسدهو منطقی که در طول 

انکار  لرقابیغما بار دیگر با این واقعیت ، بالیده شده، کردهیموحشی فرگشت پیدا 

 .ردیگیمکه غریزه ما جلوتر از دستورات آسمانی درباره خوب و بد قرار  میشویمروبرو 

ن موجود در جها یهودهیب یهایبدبختدرباره تجربی  یهاتیواقعدر زبان دانش، 

ج درباره رن هایبررس سازگار نیست.متعال و دانای مطلق خدایی رحمان، قادربا بودن 

 که گویا اهلل وجود ندارد. دهدیمو دردهای انسان و جانوران چنین نشان 
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بوده ان فراوکشیدن و درد بردن این اندازه رنج  باید جهانی را بیافریند که در آن ا باریتعالیچر

 موقعیتی متعادلمرهمی برای دردها بوده و  تا آوردینمبه بار هیچ خوبی  هارنجاین  هنگامی که

 ؟سازدبخوبی 

 (1) 1نیکولوس اوریت-

 

 

 

 با اطالعات اهمخوانن

را  هادلمدانشیک را به کار گرفته و این  یسازهیفرضفرآیند مدل در این کتاب من 

واهید به من خاکنون، بدون شک  اهلل آزمایش نمودم.پرسش  پیرامونتجربی  یهادادهبا 

نها در ت یسازمدلبهر حال  .میریپذیمدرسته من نیز  .«اره نیستک همهدانش »گفت 

یز دینی، ن یهاکنشنبوده بلکه به طور کلی در کارهای روزمره، مانند  دانش یمحدوده

                                                 
1. Nicholas Everitt 
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 هاشمچو انرژی هر فوتونی که به  مغز این توانایی را ندارد که زمان، مسیر کاربرد دارد.

ز ا یاشدهسادهروی تصویر  به جای این کار مغز بر را ذخیره سازد. کندیمبرخورد 

عیین کلی ت یهایژگیو، برای این تصاویر کارکرده ،هاانسانیا  ، خواه سنگ، درختچیزها

ا ب بخشیده و تدانش تنها فرآیند را عینی (2. )ردیگینمکرده که همه جزییات را دربر 

تا بر  وشندکیمسپس این افراد  کرده،با افراد ارتباط برقرار  خطو  زبان کار گرفتنبه 

وه رسیده و دریابند چگونه به بهترین شیو توافق  نواییهمبه  اندافتهیسر آن چه را که 

 مایش دهند.مشاهده شده خویش را ن یهاداده

طور  به نواییهمدر دین  هر چند، کندیم یسازادهیپدین نیز همانند این روند را 

ش از نخستین روزهای پیدای .گرددیمکلی به جای باور اکثریت از سوی مرجع تعیین 

ا آن ر توانندیم هاانسانهستند که  ییهایژگیوخدایان دارای  شدهیمبشر، تصور 

ل و شکارواح و خدایان ریخت  با آن رابطه داشته باشند. توانندیمتشخیص داده و 

 خدایان مصر و انسان. داشتند: خورشید، زمین، ماه، جانوران بیرونیچیزهای تجربی 

باستان ریخت جانوران را داشتند. خدایان یونان باستان ریختی انسانی داشتند. اهلل در 

 ،عرشکه بر  باشدمی و اسالم موجودی نیرومند، خودآفریده، نر یهود، مسیح یهانید

ین هر یک از ااین گونه که پیداست  .خود نشسته است یهادهیآفربسیار باالتر از 

دامه تا به امروز نیز ا اگر این فرآیند .اندافتهیروزگار گسترش  هماناز فرهنگ  خدایان

 .میدیپرستیمسلولی را  یهاتلفنما بود، شاید  یافته

ما د دارنانسانی  ادراکریشه در اهلل  یهامدلبا در نگر گرفتن این موضوع که 

فراتر از توانایی محدود شناختی ما قرار گرفته، پرهیز « راستین»که خدای  ایراداز این 

، اثبات دکنیمرا رد  ایویژهخدای و وجود بودن  هاداده میگویمزمانی که  .میکنیم

که  ویمگیمدون پیچیدگی من تنها ب که هیچ خدای قابل تصوری وجود ندارد. کنمینم

. جدای از در فرضیه وجود ندارد آمده یهایژگیوبا  یخدا این منطقیبدون هیچ شک 

یلی دلبا وجود یک خدای ویژه هماهنگ نیست  هادادهباور، دست کم از این واقعیت که 

 نداشته باشیم. باورخدا  اینوجود به امور روزمره در است تا کافی 
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رابطه دقیق میان عناصر مدل دانش و آن چه در واقعیت راستین در جهان 

 هاادهد. زمانی که دانشمندان مدلی برای تشریح چندانی نداردنگرانی جای وجود دارد، 

ی به طور کاربرد تواندیمسازگار است و دیگر اثبات شده  یهامدلدارند و آن مدل با 

 نه تنها به خوبیرا چنین مدلی  به کار گرفته شود، چه چیزی دیگری نیاز داریم؟

 .سازدیمرا توانا  کاربردی یهابرنامهبلکه  به کار گرفت،برای توصیف دادها  توانیم

ی در یک مدار الکترونیک هاالکترونجریان  یهامدلاین یکی از  زمانی که ما ،برای نمونه

شد یا با« واقعی»خواه الکترون ، میریگیمبرای طراحی ابزاری با فناوری باال به کار 

باشد،  واهدخیمهر چه  واقعیت راستین بیرونی  .، به هیچ رو تفاوتی نخواهد داشتنباشد

و چنین مشاهداتی به اندازه بسنده  توصیف کرده میانمودهمدل آن چه را که مشاهده 

 واقعی هستند.

همانند کدام یک « واقعی»مهم نیست که خدای  کاربردیسان، از دیدگاه دینب

ی مردم مفاهیم انتزاع .میکنیمآزمایش آن را ما پیامدهای تجربی  از خدایانی باشد که

 .ندپرستیمرا خویش  درکقابل  یهایژگیوخدایی را با  هاآن .کنندینمرا پرستش 

با دادها دعاها همخوانی و هماهنگی  یکنندهاجابت  ،اهلل میادادهپس چون ما نشان 

آوردن خشنودی اهلل،  به دستدر جستجوی  دارنیدندارد، برای همین خانم یا آقای 

اثرات  دشیم گمانیب، کردیمو دعا کار اگر نیایش  نموده است. تنها عمر خویش را تباه

 ی نیست.دارای اثر دعا و نیایشولی  .دیدنی آن را بررسی کرد

به طور کوتاه دوباره بازگو یان ادخرا با  هادادهناهمخوانی من پس اجازه دهید تا 

 هایژگیوکه  می رود( بزرگ در این جا زمانی به کار Gواژه )، میگویمباز هم . کنم

هلل ان فارسی ابرگرد در) .اسالمی مربوط است-مسیحی  -به خدای یهودی گفته شده 

 به کار گرفته شده است.(( بزرگ Gبا )به جای این خدا 
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 هادادهو  هاافتهیبا  ناسازگار یانخدای

 یهاتیواقعاهلل هم چون آفریننده جهان پیچیده، به ویژه جانداران، با  -1

 برخاسته از فرآیندهای تواندیمهم خوانی ندارد، چون این ساختار تجربی 

مورد انتظاری از طراحی یا  ینشانههیچ  شد که درکطبیعی  یساده

گر ن . هر آینه، جهان هستی به گونه بهشودینمخواست الهی در آن دیده 

 از طراحی یا خواست الهی در آن نیست. یانشانهکه گویا هیچ  رسدیم

 یهاتیواقعبه عنوان هستی که به انسان روح نامیرایی دمیده با این اهلل  -2

یکی با فرآیندهای فیزپیرامون ذهن و شخصیت انسان  توانیمتجربی که 

ا ی یکیزیف ریغ، هم خوانی نداشته چون هیچ نیروی نمود روشنگری

فرافیزیکی درباره مغز یافت نشده و هیچ گواهی بر بودن زندگی پس از 

 مرگ وجود ندارد.

اشته، د آسامعجزه یهامداخلهاهلل هم چون کسی که با انسان گفتگو کرده،  -3

 مستقل درباره رخ دادن یهاگواهآسمانی را فرستاده، با کمبود  یهاکتاب

تجربی به  یهاگواهو  یهاتیواقعچون اکنون  .شودیم، رد هامعجزهاین 

ه رویدادهای گفت نیترمهمکه برخی از  دهندیمطور اثبات پذیری نشان 

 ، هرگز رخ نداده است.1آسمانی، مانند خروج یهاکتابشده در 

و فراطبیعی گیتی را آفریده با  آسامعجزهاهلل هم چون کسی که به طور  -4

 وجودا و یگیتی  شدنساختهکه برای هم خوانی ندارد این واقعیت تجربی 

جهان به جای نبودنش، نیازی به شکسته شدن هیچ قانون و قاعده 

اثبات  یهاهیفرضو  هاانگارهن با این اندیشه هم چنی .است فیزیکی نبوده

ستی جهان ه دیگویمکه سازگار نیست  تجربی یهاتیواقعشده، بر پایه 

طرحی  پیشاز  ینشان چون هیچبا بیشینه و حداکثر آنتروپی آغاز شده 

 ندارد.نظری 

                                                 
1. Exodus          . . . اسالمی آن می شود، بودن موسی، فرعون غرق شده در آب و 
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 محیط فیزیکی را برای زندگی یهاثابتاهلل، هم چون کسی که قوانین و  -5

 تواندیمنکردن، به ویژه زندگی انسانی تنظیم کرده باشد، با این واقعیت 

فضا،  و هدر دادن سازگار نیستکه گیتی با زندگی انسانی همخوان باشد 

یت با این واقع چنیناین جستار هم  است.بوده زمان و ماده بسیار فراوانی 

اخته ستصادفی با حرکت ذراتی که جهان هستی بیشتر از هم خوانی ندارد 

درصد از کل ماده  4کمتر از  هاکهکشانساختارهای پیچیده مانند شده و 

 .انددادهرا تشکیل یک در میلیاردها کوچک تر از و 

ده با با وحی گفتگو کر هاانساناهلل هم چون کسی که به طور مستقیم با  -6

به طور  گاهچیهوحی کلمات از  یککه هیچ  شودیمرد این واقعیت 

نادرست از آب در تجربی اثبات نشده، در حالی که بسیاری از موارد 

 جستارینتوانسته درباره وحی  هیچ یک از موارد مطرح شده .است آمده

ز آن ا توانستهینمبه شیوه دیگری فرد ادعا کننده زمان  آندر که  اشدب

 شود.آگاه 

وجود داشته  تواندینمانسانی  یهاارزشاهلل هم چون خاستگاه اخالق و  -7

 هاارزشخودشان  هاانسانکه  دهدیمشان نباشد، چون گواه و مدارک 

بودن  نسبی»گفته به معنای این  .کنندیمو رفتارهای اخالقی را تعریف 

نیست. کسانی که ایمان آورده و کسانی که کافر شدند همانند « اخالق

مشترک هستند. حتا بیشتر و اخالق  هاارزشاز  یامجموعهدر هم 

که چه چیزی بد و چه چیزی  رندیگیمفداییان دینی خودشان تصمیم 

ر رفتا اندآوردهکافران هیچ گاه کمتر از کسانی که ایمان خوب است. 

 .اندنداشتهاخالقی 

بدون دلیل، به طور منطقی با وجود  یهارنجو به ویژه  بودن شر و بدی -8

اهلل که هم قادرمتعال و هم دانای مطلق و هم رحمان است سازگار نیست 

 )مشکل شاخص شر(.

 

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

AVAYEBUF.wordpress.com ***       مجله اینترنتی آوای بوف     
 

https://avayebuf.wordpress.com


 

 

 

 احتمالی و خدایان غیر احتمالی  انیخدا 

 

 

033 

 اگر؟ شدیمچه 

 درنها ، نه تشودیم پرستشبیشتر یهودیان، مسیحیان و مسلمانان از سوی اهلل که 

اید نبرا این بهر حال،  قض است.ابلکه با دادهای تجربی نیز متنجایی ندارد  هامدل

ن که ای دریابیمتا  داردارزش  و گوناگونی وجود دارد یهااحتمالچون بدینسان دید. 

انش را که د پسندعامهو این گفته  اهلل روا ساخته مسئلهدانش را در  کاربردجستار 

خدا  دانشیک حتا یک مدلاگر بررسی  .کندیمدرباره خدا چیزی بگوید را رد  تواندینم

د بختی برای شایکه  رفتیپذیمبیخدا باید  نیترشکاککرده بود، آن گاه حتا  تأییدرا 

 اهلل هست.بودن 

 یارهانگتا از  شدیمرخ داد فرضی زیر را بررسی کنید اگر رخ داده بود، آن گاه 

شاید بوده »درباره سناریوی  نیز هاآنتا  خواهمیم گاناز خواننداهلل هواداری نمود. 

 .شکاکان را به بازبینی بیخدایی خودش ناچار سازد نیترسرسختبیندیشد که « باشد

 

 

 اهلل یاری رساند یانگارهبه  تواندیممشاهدات فرضی که 

ی را، آن گیت توانندینمشاید اثبات شود که فرآیندهای سراسر طبیعی  -1

روشن شود که از هیچ بسازد. برای نمونه، شاید  میدانیمگونه که ما 

هان ج مورد نیاز برای آغازبه اندازه شده گیتی  یریگاندازهچگالی جرم 

تی این حال .میکنیمفرض یچ انرژی ه، که ما نباشداز حالت انرژی صفر 

د قانون بای گیتی شدنساختهبرای  نیاز است یعنی یامعجزهبه است که 

 انرژی شکسته شده باشد.-پایستگی ماده

شاید فرآیندهای طبیعی توانایی ترتیب رخ دادهای جهان هستی را  -2

چون گنبد ه نبسط نشده بلک. برای نمونه، بپندارید که گیتی منداشته باشد

 ( پدیدار گشته است.دیگویم آسمانی یهاکتابفلک )همان گونه که 

همیشه باید در گذشته در جهان  دیگویم قانون دوم ترمودینامیک
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تر از حداکثر بوده باشد. پس اگر گیتی آغازی داشته مجموع آنتروپی کم

 اشد.ب به آن تحمیل شدهکه از بیرون داشته است، این آغاز باید نظمی 

نیاز به  باز هماگر گیتی هیچ آغازی نداشته و از ازل بوده، آن گاه ما 

یشتر گردیم، پیوسته ببرمی گذشتهکه هر چه به داریم  ینظم برای یدلیل

 .دوشیم

شاید اثبات شود که فرآیندهای سراسر و به طور کامل طبیعی توانایی  -3

ساخت ساختارهای پیچیده در جهان را ندارد. برای نمونه، شاید اثبات 

فرآیندهای ساده شاید بوده و شود که عمر زمین برای فرگشت کم 

 دساختار پیچیده بساز توانستهینم

ای شاید سنگواره و مدارکی برای نادرستی فرگشت یافت شود. هاگواه -4

 یهمهد شای د.کامل و بدون دلیل به ترتیب نباش یافت شود که به طور

اید ش زندگی یا حیات بر پایه نقشه یکسان ژنتیکی نباشد. یهاگونه

 د.نشو افتی مرحله انتقال یهاگونه

حافظه ه کشاید اثبات شود که هیچ دلیل باورکردنی نیست تا نشان دهد  -5

انسان تنها با فرآیندهای شناخته شده فیزیکی انجام  یهاشهیاندو 

شاید دانش اثبات کند که مغز دارای نیروهای استثنایی هست  .ردیگیم

اید دانش به ش پذیرفتنی فیزیکی تشریح شود. یهالیدلبا  تواندینمکه 

گواه و مدارک دست یابد که بتوان زندگی پس از مرگ را باور کرد. 

 ذیردپیمکه دانش آن را  ایویژهبرای نمونه، شاید شخصی که با ابزاری 

مرده دانسته شود با جزییات پیشامدهای پس از مرگ به زندگی بازگردد 

ی مو دارای اطالعاتی باشد که به هیچ رو احتمال نداشته که پیش از این 

 نیترکینزدموقعیت مانند  ،شود اثباتو پس از آن این اطالعات  دانسته

 .دارای زندگی و حیات به زمینسیاره 

فیزیکی به طور تجربی یافت شود که  شاید یک مسیر ارتباطی غیر -6

اطالعات از آن وحی شود که دارای جستارهایی باشد که شخص مدعی 
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است. برای نمونه،  دانستهینم هاآنپیش از گزارش وحی هیچ چیزی از 

دینی شاید تاریخ دقیق پایان جهان را به دست  یخلسهشخصی پس از 

 رخ دهد.که پس از آن طبق نقشه  آورد

 یهاداستانو  آسامعجزهشاید مدارک تاریخی و فیزیکی از رخ دادهای  -7

نمونه، شاید آسمانی یافت شود. برای  یهاکتابآمده در بزرگ 

در یهودیه در  لرزهنیزمتاریخی رومی یافت شود که درباره  یهانوشته

رخ  1الطسیزمان به صلیب کشیدن عیسا باشد که به دستور پونتیوس پ

 شاید در صحرای سینا یافت شود. 2هامقرر اردوگاه داده است.

به  و چنین کشف شود که فضای خالی به طور مطلق با ثبات بودهشاید  -8

 دارد تا ماده را بسازد. ییهاکنشبه هیچ محرکی، نیاز به  یازینیبجای 

اثبات ه تنظیم شده کانسانی شاید دریابیم که گیتی چنان برای زندگی  -9

 نقشه از پیش تعیین شده برای آفرینش انسان بوده باشد.باید با شود 

ه ای باز سیاره روندیمبه قاره دیگر  یاقارهانسان به همان آسانی که از 

 یاارهیسر روی ه پشتیبانی برسیاره دیگر بروند و بتوانند بدون ابزارهای 

 نند.زندگی ک

رخی از بطبیعی اخالق به جای قوانین ریاضی شاید رخ دادهای طبیعی  -11

شاید صاعقه بیشتر جان مردم از  قوانین اخالق پیروی کند. برای نمونه

نان که نابکار هستند بیشتر بیمار شوند؛ ز ییهاانسانرا بگیرد؛  کارافتاده

 راهبه همیشه از سقوط هواپیما جان بدر ببرند.

حس اخالقی نیرومندتر و دیگر  اندآوردهشاید کسانی که ایمان  -11

باشند. برای نمونه، در حالی  کافران داشته در مقایسه با واالتر یهاحالت

 هانآبا شادی، تقوا، زندگی کرده و زندگی  اندآوردهکه کسانی که ایمان 

                                                 
1. Pontius Pilate        قاضی القضات رومی در یهودیه که گمان می شود درباره عیسا داوری

 کرده 

 نگر اردوگاه های یهود در زمان سرگردان آنان است .2
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 هازنداندوست داشتن خانواده و جانوران خانگی پر شده،  یهانهیزمبا 

 از بیخدایان پر شده باشد.

 

 تأیید یادادهانگاره اهلل با هیچ  نداده است. ولی هیچ یک از این تصورها، رخ

 .شودیمبه طور نیرومندی رد  هادادههر آینه این انگاره با  نشده است.

 

 

 ؟شودینمرد خدایان کدام یک از وجود 

ام نهیچ یک از این خدایانی که »بگوید  تواندیم گمانیباکنون، کسی که ایمان آورده 

من نیز در هیچ کجا ادعا نکردم که هر خدایی قابل تصوری « ، خدای من نیست.بردید

قابل تشخیص تجربی  یهایژگیوآن خدایانی که دارای  امگفته، تنها کنمیمرا رد 

را ندارد، من نیز سخنی با  هایژگیوهیچ یک از این  هاآوردههستند. اگر خدای ایمان 

 او ندارم.

چ مداخله ولی هی خدایی را تصور کنیم که جهان را بیافریند میتوانیمبرای نمونه، 

دای خ در آن نداشته یا به هیچ روشی هیچ کنش و واکنشی با ساکنان آن نداشته باشد.

 گیتی ایاالت متحده( 2در اعالمیه استقالل «آفریدگار)» 1انگاری-مکتب خداروشنگری 

 هرگز هیچ نیازی به مداخله آفریده و برای همین را سراسر با قوانین طبیعی جبرگرا

 ید رخ دهد از پیش نوشته شده است.برای چنین خدایی هر چه با ندارد.

 یهاتیواقعبه احتمال بسیار با  انگاری-خدا یهاشهیاندان خدای گونهنیاباری، 

بر پایه  .شودیمکنار گذاشته بیشتر تفسیرهای مکانیک کوانتوم آمده از  به دست

ینزبرگ اصل عدم قطعیت ها اطالعات کنونی ما، طبیعت جبرگرا نیست. نیترشرفتهیپ

مطلق  با قطعیت تواندینمدر مکانیک کوانتوم داللت دارد برای این که جنبش ذرات 

                                                 
1. Deist      گونه ای از فلسفه دین که می گوید بررسی قوانین طبیعی بدون نیاز به دین ما را به

 خدا می رساند

2. Declaration of Independence 
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این،  افزون بر تصادفی است. دهدیمشود و بیشتر آن چه در گیتی رخ  ینیبشیپ

داللت دارد که گیتی با آشوب کامل آغاز گشته  یشناسهانیکدر  هاشرفتیپواپسین 

این گفته هنوز دری را به  یادگاری از هیچ آفریدگاری نگه نداشته است. گونهچیهو 

انگاری بوده که آشوب را آفریده و  -روی این احتمال که شاید یک خدای، خدا

چنین  ،خوردیمپیوند  هاانسانتا جایی که به  را به بخت سپرده است. ولی ماندهیباق

 خدایی هیچ اثر قابل بررسی نداشته و بود و نبودش یکی است.

اره دوران نوین اشمن به خداپرستانی  ؟را یافته است اهللآیا دانش در کتاب، 

من آنان را  (3. )اندکردهسختی برای آشتی دادن خدا با دانش  یهاکوششکه  کرده

تا  امدهیکوشمعنای چندانی نداشته باشد ولی شاید  هر چند خوانده« 1اندارپیمان نگه»

به  هانآنگرانی اصلی آنان فرگشت یا تکامل است که  .با دلسوزی با آنان رفتار کنم

سر  باید با آن هاآندشواری که  .اندرفتهیپذ نظریه ساخته یافتههم چون یک  دلخواه

تاریخی  یدورهدر که  برخی گفته انسان است. یگونهو کله بزنند فرگشت تصادفی 

ت همان خواسگفته این  هیمادرونبهر حال  .شده استانسان پدیدار  و« اراده کرده»اهلل 

خدا یا طراحی هوشمند است که شاید تنها یک بار در فرگشت به کار رفته ولی با وجود 

 خوان است.و با سرشت تئوری فرگشت ناهمبوده  کاریاین 

افشاری کاتولیک پدین که  مینیبیمبا وجود پذیرش فرگشت پیکر انسانی، 

اگر دانش  دیگویم 2داالیی المادر حالی که  (4است. ) نداشتهفرگشت روح که  کندیم

او نادرست است، باورهای بودایی خویش را رها خواهد ساخت،  باورهاینشان دهد که 

ی، تا تراز یک ماشین زیستی یا بیولوژیک» توانینمکه انسان را  کندیمهنوز پافشاری 

 لوجوب تولید مثآمیخته ی تصادفی ژن ها، بدون هیچ هدفی مگر  ،فرآورده ناب بخت

 (5« )کاست.

داران اکنون گرایش دارند تا این واقعیت روشن را برخی از این پیمان نگه

یتی دوباره گ اگر .است که انسان در واقع ماشینی زیستی بوده و فرآورده بختبپذیرند 

                                                 
1. Premise Keepers 

2. Dalai Lama       لقبی است که به رهبر بوداییان تبت داده می شود 
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 و، به همین ریخت شودیمآغاز شود، ما و یا هر گونه دیگری که بر روی زمین یافت 

 در دیدگاه خداپرستانیک تصادف هستند. بهر حال  هاانسان نخواهیم بود.شکل 

ر که هیچ محدودیت ب هنگامی ،ممکن شماریب یهاروشاز میان  روشیفرگشتی، با هر 

 ود نداردوجپیچیده  یهاستمیسبه  رای دگرگونیبمواد خودسازماندهی گی چگونسر راه 

 .استهر چه باشد، رسیده اهلل به هدف خویش، 

 موجودات یهاگونه یهمهاز « فضای احتمالی»یک پزشک  1هارواد فون تیل

 اهلل خواهانو  جویاناهلل تصادفی،  تغییرات به کار گرفتنا ب. کرده استرا تصور  بالقوه

که گرایش وی را در درازنای زمان  از موجودات سراییده یداستان (با آفرینش مخالف)

، ولی ندکینم بر سر گیتی قمار اهللکه  دیشیاندیمانیشتین  (6) .گذاردیم به نمایش

 .کندیم، خدا بر سر جهان قمار ندیگویم داراننگهپیمان 

، وکیل مسیحی که جنبش طراحی هوشمند یا خواست 2بهر حال، فیلیپ جانسون

خدا را آغاز نمود، به شدت بر این که مسیحی نیست تاکید کرده و پافشاری کرده که 

ک به قلمرو تاری عید شدهتب»دای انگار به روز شده است، با خ-یک خدااو به سادگی 

مایه ی رخمیباید پیمان بسته باشد که کاری انجام ندهد که »که او « پیش از مهبانگ

 (7« )میان خداپرستان و طبیعت گرایان دانش دوست شود. کشمکش

ون تیل همان اهلل فانگاران و نه خدای -خدا مکتبخدای روشن است که نه 

دم، در هر پدیده، از لحظه و  رن در هیهودی، مسیحی و اسالمی است. اهلل در این ادیا

ز هر سلول ایک از در هر شیمیایی  یهاواکنشبرخورد دو اتم در دورترین کهکشان تا 
زون هم چنین، اف دارد.نقشی بنیادی در روی کره زمین  ری، باکتنزدیک به آن ای 3111

، که یک چنین خدایی کنمیمادعا نیز آگاه است. من  هاانسان یهاتیناهلل از ، هانیابر 

دقیقی که از هر سیما  یهاداده با گمانیب، ولی معلولی-علت یهایبررساگر نه از راه 

. شناسایی شده باشدباید تا کنون با ابزارهای دانش گرده آوری شده  جهان یجنبهو 

                                                 
1. Howard van Till 

2. Phillip Johnson 
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آشفتگی در مهبانگ که در باال گفته شد، خدایی بدون هیچ اثر قابل دیدنی،  ایزدمانند 

 ندارد. یپرستش چنین خدایی هیچ سود گمانیب. پس که نیست استمانند خدایی 

دانش  که اندشده، به این باور راهنمایی نا فرهیختهدر حالی که بسیاری از مردم 

اگر  .ستنیباید گفت که چنین چیزی  ، به سادگیشواهدی برای وجود اهلل یافته است

ظهور امام »، به قلمی که برای خبر هم زمان خبری یهارسانهدر  درست بود،این خبر 

ه هر آین .شدیم جهان یهاروزنامه یهمهتیتر نخست  ،اندگذاشتهکنار « 1و مسیح زمان

با این که عیسا پیروان  .کندیمظهور امام زمان خودبخود مدرک مورد نیاز را فراهم 

بمیرند خواهد آمد، ولی دو هزار  هاآنخویش را مطمئن ساخت که پیش از این که 

 نیست.ظهور و خبری از  گذشتهسالی 

 یمغزخشکدانش با  ، این گفته کهامگفتهتا کنون چندین بار همان گونه که 

 یهاسازمانبرخی از  ی نداشته، هر چند، هیچ بنیادکندیممدارک وجود اهلل را رد 

ش را دور تا دان انددهیکوشمالیاتی،  یهابانیپشتدادن دانشیک ملی، با ترس از دست 

 مدارک دانشیک برای وجود اهللروشن شود که اگر  معنوی نگه دارند. یهایبررساز 

ربلند س، رودیمبه کار ادعا فراطبیعی برای هر که متعارف  یهاآزموناز زیر  اندتوانسته

ی پژوهش یهاطرح، خویش را با نوشتن یارشته، آن گاه دانشمندان در هر بیرون آیند

 بیشتر دانشمندان حتا کسانی که رفتن به ولی خواهند کرد.درباره سرشت وی مشغول 

ه درباره اهلل، هر روز ب یاشهیاند، بدون کنندینمرا فراموش  کشنبهیکلیسا در روز 

 .پردازندیمخویش  یاحرفهوظایف 

، به انددهینچسبخویش  یهایفکرکوتهخداپرستان ارجمندی که با باور قلبی به 

آهستگی در حال پذیرش نبود مدارک واقعی برای وجود اهلل بوده و به ناچار نتیجه 

 به طور کاملمن  .داردیمکه اگر خدا هست، دانسته خویش را از ما پنهان  اندگرفته

 به سادگی با فرآیندهای طبیعی مداخله کرده تواندیم. اهلل رمیپذیمنیز این احتمال را 

بینیم بگذارید ب برای پنهان کردن خودش از ما داشته باشد. ییهالیدلو هر آینه، شاید 

 این اهلل چه گونه خدایی خواهد بود.

                                                 
1. Second Coming 
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 خدا پوشیدگی مسئله

 پوشیدگی»که درباره  1، در بولدردر دانشگاه کلرادو همایشیک ، من در 2114در پاییز 

که  گروه فلسفه، شرکت داشتم. بیشتر کسانی و با میزبانی انجمن خداپرستی« خداوند

و پژوهش گران دینی، بسیاری از مدارس دینی  آمده بودند، خداپرست، فیلسوفان دین

آن چه  برایبود گردهمایی در پی یافتن راهی خردمندانه  و باورمندان پرتعصب بودند.

جربی : هیچ گواه تآماده پذیرش آن بودند ، چون واقعیتیکنندگانشرکتکه بیشتر 

 برای بودن اهلل در دست نیست.

و گردهمایی را با نمایش بود  2، جان ال. شولنبرگکنندگانشرکتیکی از 

وی این  آغاز نمود. ،دینامیمنبودن اهلل برای  3پوشیدگی برهانکه خودش  یابرنامه

 (8. )به چاپ رسانده بود 4پوشیدگی آسمانی و خرد انسانیوی در کتابی به نام، استدالل را 

 )همان گونه که از سی شولنبرگ بازگو شده است(: بودمانند زیر وی استدالل رسمی 

 

 برهان پوشیدگی

 آفریده یهمه باشد،وجود داشته بسیار خوب  نیالراحمارحم اهللیک اگر  -1

خویش  و داشته باشند اومعنادار مثبت و روشنی با  یرابطهتوانایی دارند تا 

ن در چنی مشارکت جایگاهدر  وداشته ندور نگه از اهلل و به عمد دانسته را 

 ن رابطه.ایتنها با کوششی برای  داشتن رابطهیعنی برای  هستند یارابطه

باشد مگر این که به اهلل  یارابطهدر موقعیت چنان  تواندینم یجاندارهیچ  -2

 باور داشته باشد.

                                                 
1. Boulder       شهری در ایالت کلرادو، ایاالت متحده 

2. John L. Schellenberg 

3. Argument  from hiddenness 

4. Divine Hiddenness and Human Reason 
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، مهرورز بسیار خوب وجود داشته باشدو  نیالراحمارحماگر یک خدای  -3

با  روشنیمعنادار مثبت و  یارابطهتوانایی برقراری که  ییهادهیآفر یهمه

، به بودن چنین دارندینمو خویش را دانسته از اهلل دور نگه  را دارنداهلل 

 .(2و  1باور دارند )از  اللهی

ادار معن یارابطهتوانایی برقراری  هادهیآفر یهمه که نیست گونهنیاولی  -4

 ،داشتهنو خویش را دانسته از اهلل دور نگه  شتهمثبت و روشنی با اهلل را دا

ان خدا پنه»یک ناباوری ناپایدار هست؛  باور داشته باشند که اهلل هست:

 «گشته است.

 (4و  3وجود داشته باشد )از  یخدای مهرورز بسیار خوب که شودینمپس  -5

 است. خدای مهرورز بسیار خوبباشد یک  اهلل وجود داشتهاگر  -6

 (9. )(6و  5)از  نیستاهلل  پس -7

 

خویش را از هیچ  آگاهی از وجودهرگز  خدای مهرورز بسیار خوبیک  ،کوتاه سخن

ت تجربی این واقعی .ایداری نکندپ او آگاهی به وجوددر برابر  اگر کندینمپنهان انسانی 

وی  و با این حال به بودن کنندینمدر برابر دانش اهلل پایداری  هاانسانکه بسیاری از 

 که اهلل وجود ندارد. دهدیمباور ندارند، نشان 

را به  وی آنفیلسوف بوده و  2جتئودور دران 1برهان ناباوریاین برهان همانند 

 مانند زیر بازگو کرده است:

 

 برهان ناباوری

 در جهان باشد. یریپذاجتنابخدانشناسی  اگر اهلل باشد، آن گاه نباید -1

 در جهان هست. یریپذاجتناب ولی خدانشناسی -2

 (11) وجود ندارد اهللبنابراین،  -3

                                                 
1. Argument  from nonbelief 

2. Theodore Drange  
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برای انکارهایی که خداپرستان در رد برهان نبود باشد پاسخی  توانندیم هابرهاناین 

یعنی اهلل به سادگی گزینه پنهان ماندن از چشم  (1)بنگرید به بخش  آورندیمگواه 

شاید بپرسیم، چرا »آن را گفته،  1که شولنبرگ گونههمان است. را برگزیده هاانسان

–بی گمان یک هستی سراسر اخالقی  ان دارد؟باید خدا خودش از ما انسان ها پنه

با وجود این  نمایش بگذارد.باید خودش را آشکارتر به  -خوب، دادگر، مهر ورز

کمبودهای گواه و مدارک ما برای اهلل، نشانه ی برای این که اهلل خودش را پنهان کرده 

در گردهمایی هم  کنندگانشرکت (11« )روشن می سازد که اهلل وجود ندارد. نیست؛

رای ب چنین پذیرفتند که برهان پوشیدگی با دشواری شر و بدی پیوند خورده است.

 .انددهشکه گویا نقیض ویژگی اخالقی اهلل است، متمرکز  ییهایژگیوهر دو بر نمونه، 

، چون (8)بخش  امکردهگفتگو من در این کتاب تنها به طور کوتاهی از دشواری شر 

اگر چه بودن غیرضروری رنج و درد در جهان یک واقعیت -برهانی دانشیک نبود و 

بهر حال دشواری شر نیرومندترین برهان بر  است. نوآوری من نبوده -هستتجربی 

 بسیاری بدون کامیابی با آن یهاسدهخداپرستان  واهلل بوده  بودن نیالراحمارحمضد 

 (12) .اندبودهگالویز 

آن  که مندارد دانش  یهابرهانپیوند را با  نیترراستدشواری پوشیدگی سر 

. اگر خداپرستی بکوشد تا با این ادعا که اهلل خودخواسته خویش را از امنمودهرا بازگو 

 ورزمهریک خدای شخصی  تواندینم چنین خداییما پنهان نگه داشته است، آن گاه 

دیگری برای خدای  یژهیو ینشانهبهر حال،  عالی برای مسیحیان لیبرال باشد.

 مسیحیان است.

 

                                                 
1. Schellenberg 
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 مسیحی یهاخوانروضهی زشت پنهان خدا

وناگونی گ یهاپاسخو  باورمندان به خداپرستی در گردهمایی بولدر همگی مسیحی بوده

 ، یک دانشجوی جوان دوره کارشناسی دانشگاه کلرادو،1جف کوک را بازگو کردند.

ی در مسیح یهاخوانروضهراهکاری برای دشواری پوشیدگی پیشنهاد داد که بیشتر 

گردهمایی را ناچار ساخت تا سر خویش را به طور مثبت از باال به پایین حرکت داده 

 .میدادیمو در حالی که بیشتر ما سر خود را افق به چپ و راست تکان 

ازگشته ب دینکه چگونه دوباره به آغوش  تعریف کردشخصی  یاخچهیتارکوک 

همسر وی که در میان شنوندگان به  است. و این کار زندگی وی را وارونه ساخته

 مشترک داده شد. یتجربه دگرگوناین  تأییدبخت  نشسته بود،

 یگذارنام« 2آخوندیراه کار »کوک راهکار خودش را برای پوشیدگی الهی 

: کنم ، بازگوهگفتهمایش همان گونه که در را  خود او سخنانمن تا  بگذاریدنموده بود. 

مسیحیت نشان داده که یکی از خواست های بزرگ خدا آفریدن جامعه ای از افراد »

. اشدب خود خدا هم چون مدیر این انجمن واست که کمر به نیکوکاری برای هم بسته 

 ببساین پیش نیازها و شاید  و پیش نیازهای بسیاری داشته شرط هاه پیش جامعاین 

قلمرو الهی نسبت به سیاست  در آفرینش و خدا کامل شدن بدیهی بودنکم اثرتر 

که  اهدخوینمبه سخن دیگر، اهلل  (13.« )باشدسازی برای افراد برگزیده خودآشکاری 

ا ر ، بلکه تنها شمار اندکی از برگزیدگانانسانی تقسیم کند همه ارواحجاودانگی را با 

د یهودی که شای درودگریک با ایمانی کور  ی،نبود هر گونه مدرک هنگامکه  خواهدیم

بته، این . الخویش بپذیرند یکنندهدو هزار سال پیش بوده یا نبوده را هم چون رستگار 

)درگذشته  3کلوینژان  یهاآموزشبوده و در اصل  گفته به سختی یک اندیشه نوین

 میالدی( است. 1564در 

                                                 
1. Jeff Cook 

2. Ecclesiastic solution 

3. John Calvin       مصلح بلندآوازه و بزرگ ترین علمای فرقه پروتستان فرانسوی بنیانگذار

 کالونیس
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برای کسانی که چنین باوری دارند، ماهاتما گاندی، همراه با شش میلیون یهودی 

، شناسندینمانسانی که مسیح را به رسمیت  و میلیاردهای هیتلر به دست شدهکشته

 خواهند سوخت.در جهنم 

به  انگمیبکه چنین دیدگاهی را دارند،  هاخوانروضهاین مسیحیان کاتولیک و 

به سوختن جاودانه  هاآنخدای آنان هر کسی را جز  خدایی رحمان و رحیم باور ندارند.

 راه هاآنکه تنها راه  کنندیممسلمانان نیز پافشاری  خواهد کرد.محکوم در آتش 

هم چنین در حالی که دامنه باورها در یهودیت نوین بسیار  رستگاری است.درست 

که بیخدا بوده ولی هنوز مراسم دینی را برای ارج  گسترده است، در برگیرنده یهودیانی

، شمار کمی از یهودیان هنوز خویش را قوم دهندیمگذاشتن به میراث خویش انجام 

ترویج  دینی یهانهیزمهر کسی چنین دیدگاهی را بیرون از اگر  .دانندیمبرگزیده اهلل 

 شد.د ارزیابی روانی دستگیر خواهکند، برای 

برخی » :روشنگری دیگری درباره پوشیدگی خدا پیش کشیدفیلسوف  1ایوان فالز

از روضه خوان ها می گویند که اهلل از ما پوشیده می ماند برای این که ما را ناچار به 

ه . ما وظیفبه دلیل آزادی اراده ما از اندیشه ما پنهان نمی شودولی  پرستش نکند.

درمی یابیم که اهلل از ترسویی پنهان شده است. اهلل  پسخویش را فراموش نکرده ایم: 

پنهان شدن دارد. ما در جستجوی بوته ی  برای یبسیارچیزهای پوشیده است چون 

تواند  آیا اهلل می داریم که اهلل را ببینیم. آرزوما  -یا ستون دود نیستیم. نه 2شعله ور

ه و زند -آیا خدا می تواند چهره رنج دیده ی انسان ها را ببیند ؟روبروی ما بایستد

 (14« )؟بماند

ی افراطی، آخوندی، کاتولیک وجود یک اهلل یهودی، مسلمان توانینمبه طور کامل 

از برگزیدگان پنهان  یشمارانگشتما مگر شمار  یهمهکه خویش را از را رد کرد 

بگویم این است که ما یک سر سوزن گواه و  توانمیمآن چیزی که  یهمه. داردیم

                                                 
1. Evan Fales 

2. Burning bushes       اشاره به داستان موسا که خدا با او از میان درختی آتش گرفته سخن

 گفته
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این  او نداریم و اگر باشد، من خودم هیچ کاری با وی ندارم.و وجود مدارک از بودن 

 .خدایان پنهانی استیک خدای احتمالی ولی یکی از 
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 01بخش 

 زندگی در جهانی

 اهللبدون 
 

 

 

 

 

در جمیع روزهای  یداریمجمیع روزهای عمر باطل خود را که او تو را در زیر آفتاب بدهد، با زنی که دوست 

نصیب تو همین است. هر  یکشیمبطالت خود خوش بگذران. زیرا که از حیات خود و از رحمتی که زیر آفتاب 

چه از دستت به جهت عمل نمودن بیاید، همان را با توانایی خود به عمل آور چون که در عالم اموات که به آن 

 .نه کار و نه تدبیر و نه علم و نه حکمت است یرویم

 مز(ی)نسخه شاه ج 9: 9-01کتاب جامعه -

 

 

 آیا دین سودمند است؟

ی دین شهرنشین آغازکه برای هزاران سال پیش  دهدیمگواهی  شناسیباستان یهاافتهی

 نار نزدهرا کته، افزون بر این تمدن دین بال بوده است. هاانسانبخش بزرگی از زندگی 

وازی مو اسالم  اهلل یهودی، مسیحی ساختگی قالب ریزی کرد. ایریختهبلکه آن را در 
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دولت شهرها پدیدار شده و شاید ساخته شده تا رابطه یک شاه نیرومند را با با 

 زیردستان خودش روا سازد.

اگر خدا نبود، شاید الزم می »، دیگویممیالدی(  8771)درگذشته به سال  1ولتر

بی در این هنگام کل، فیلسوف و طنزنویس فرانسوی البته (8.« )شد تا او را اختراع کنیم

بوده، ولی دیدگاه چیره این است که دین یک بخش ضروری و بایسته زندگی انسانی 

راخالقی غیدلیلی که برای این دیدگاه داده شده، چنین است، بدون دین هر کسی  است.

بهر حال، با وجود نفوذ  رفتار کرده و جامعه با جنگ و دیگر بالیا از میان خواهد رفت.

غیر  یهاکنشهنوز  هاانسانبرخی با دین،  ایویژههمبستگی  یچو بدون ه گسترده دین

 هاعهجام، هنوز هانیاافزون بر  .کنندیماخالقی انجام داده و برخی به طور اخالقی کنش 

رای بیشتری ب یهانمونهاگر ما هنوز نیاز به  .شوندیمو دیگر بالیا ویران  هاجنگبا 

 دانست. هاشکستاز یکی دیگر  توانیمداشته باشیم، این را  یشکست مدل

ر ب هاگواهاست که چرا با این که همه  در این باره ییهاگمانهپر از  هاکتابخانه

سر راست   2جاستین ال. بارت هنوز بسیاری از مردم به آن باور دارند. ضد دین

 یاگونهد به مانن و به چنین باوری داشته باشد؟ خودش را یچرا هر کسی باید خدا، پرسدیم

در این  ییهاگمانهما  (3) .دهدمیما اعتبار  یهمهموجود در مغز از ابزارهای روانی که 

ن مغز ما کار گذاشته ودر( 4)ویژه  «خداییمدار »یک با دین اصول که  میشنویمباره 

نتیجه گزینش  مغز هر چند-سامان بندی شده است ( 5)« ژن خدا»شاید با یک  شده و

 است.طبیعی 

در آن که  کردهبه پژوهش تازه خودش و دیگران اشاره  شناسروان 3پاول بلوم

رسیده از  یهادادهجدا از هم برای واکاوی « برنامه ی»مغز انسان با دو  شدهروشن 

                                                                 

1. Voltaire     ( 8961-8771فیلسوف، نویسنده دوره روشنگری فرانسوی)  

2. Justin L. Barrett     

3. Paul Bloom       (8691روان شناس کانادایی )زاده  
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یکی از برنامه درگیر چیزهای فیزیکی و دیگری  (6گرها، فرگشت یافته است. )حس

که این جستار به یک گرایش درون  کندیمبلوم گمان  تماعی است.جدرگیر روابط ا

جهان ماده از جهان ذهن کاربرد  جدا ساختنکه برای  شودیمساخت طبیعی رهنمود 

 1ویرکه پاسکال ب گونههمان داشته و برای باور به زندگی شخصیت پس از مرگ است.

این جستار هم چنین گرایشی نیرومندی برای دیدن هدف  که پنداردیم شناسانسان

 2استورات گوتیر( 7) .رودیمو طراحی حتا اگر چنین چیزی هم نباشد، به کار 

ه تنها جایی ک نامیده وکارگزاران  ردپای جستجویاین را حساسیت شدید  شناسانسان

، ندیبیمرا  -اشتباه -است، هدف و خواست عامل اصلی ادی ساختگی تصادف یا روید

ای فهلطی»این جستار را چون  مزیتاورکیوینروزنامه  سینومقاله 3نیکوالس کریستف (1)

رباره فرگشت از ما د یانسان ها به آهستگی فرگشت یافته تا بسیار»که  دانسته« کیهانی

 (9«).نیمبمادر شک 

یک ویژگی به طور طبیعی فرگشت یافته باشد، آن گاه ما باز برهان  اگر دین

ن بر ضد ای توانندیممانند همیشه، آخوندها  اهلل داریم. و وجود دیگری بر ضد بودن

باشد. بهر حال، آخوندها  هانیا یهمهباالتر از  تواندیماهلل باز هم بگویند که برهان 

یا راهم کرده ف اینظریهیا هیچ گواه و مدرکی برای پشتیبانی از چنین انگاره  توانندینم

                                                                 

1. Pascal Boyer 

2. Stewart Guthrie 

3. Nicholas Kristof 

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

AVAYEBUF.wordpress.com ***       مجله اینترنتی آوای بوف     
 

https://avayebuf.wordpress.com


 

 

 ی ورشکستهانگاره: خدا    

 

613 

دیگر به  تنیس ایپیچیدهسخن دلیلی برای پیش کشیدن آن، فراهم نمایند. باز دوباره، 

 نیازی نیست. 3یا هیوالی الخ نس 2، غول برفی1اهلل بیش از پاگنده

خواهیم  راهبهچشمو ما  ماندجستار مدار خدا در مغز برای گفتگو باز خواهد 

زمانی  مقیاس ،دستیابی به چنین ابعاد طبیعی و ذاتیبرای گویا  ماند و خواهیم دید.

رای فرگشت ب. از سوی دیگر، مقیاس زمانی رسدیمبسیار کوتاه به نگر فرگشت زیستی 

شمند ارز یهاداللت میتوانیمهنوز هم  طوالنی هست.و کافی فرهنگی به اندازه بسنده 

عی طبی یهاشیگرا یاپاره ازخواه پیامدی  را در نگر بگیریم،برای بقا  هانیدبودن 

ه باشد، خوا هاژندر  شدهکار گذاشته  هاانساندر فرگشت  یدارنیدی برای ژنتیک

فرهنگی بوده که با گزینش طبیعی فرگشت یافته است.  یاشهیاندشاید دین  .نباشد

، مانند روشی که اندیشه چراغ راهنمایی و کردهیمبقا را فراهم  یبهرهچون دین 

 رانندگی فرگشت و تکامل داشته است.

 

 

 منفی دین بر اجتماع تأثیر

ت به گونه طبیعی فرگش توانندیمما  یهاارزشدیدیم که اندیشه اخالقی و  7در بخش 

در آن جا من  .شودیمدیده  در رفتار جانوران آن یدرآمدهاشیپکه  داشته باشند

 هاآنخوب و بد هستیم و خاستگاه تشخیص که ما دارای مفاهیم مادرزادی  امگفته

                                                                 

1. Bigfoot    که در کوه های راکی زندگی  یمردم امریکایی جانور گوریل مانندبه باور برخی

 می کند

2. Abominable Snowman    غولی پشمالویی که گمان می شود درهیمالیا زندگی می کند 

3. Loch Ness Monster     هیوالیی که گمان می شود در دریاچه لخ نس در اسکاتلند زندگی

 می کند
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گاهی خاست شودیمآسمانی که گمان  یهاکتاب یهاگفتهو هر آینه با  آسمانی نبوده

 آسمانی دارند متناقض است.

ه ک این ادعای تاکید شده نیستو مدارک تجربی پشتیبان  هاگواهه دیدیم ک

البته اثبات شده که دین همیشه  به ویژه برای جوامع سودمند هستند.در کل  هانید

برای ماندن  هاآنکمک به  در -اندبودهه در تارک هرم نیرو و قدرت برای کسانی ک

ن پیش از تاریخ تا آخرین انتخابات ریاست جمهوری بسیار سودمند زما از -در حکومت

گونه چاندیشه خدایان و ارواح به عدم فرگشت نسبت که روشن نیست ولی  است. بوده

 .شودیمجامعه بهتر 

 میانتویم. ما به سادگی ه استداشتهم فرگشت  گام باشاید اخالق و دین هم 

مردم ناچار به  آنکه دین ابزاری بوده که با  کندیم تأییدو گویا تاریخ نیز  تصور کنیم

از سوی هر کسی که در نیرومندی و  هازمانبیشتر « نیک»-نیک  یهاکنشانجام 

 یهاماندهس حتا در دوران نوین نیز این پ .اندشدهیم -شدهیمقدرت بوده تعریف 

خویش ادعای مرجعیت  یهاکنشکه رهبران جهان برای  مینیبیمپیمان نامقدس را 

داران هی، سیاستمبا ادعای مرجعیت ال .شوندیمالهی داشته و هنوز مردم برای آن کشته 

ه در ک ساخته عیو شاپراکنده میان مردم مبهم  یهاارزشرا با  یهااستیس توانندیم

 نگارروزنامه 1کریس مونی .دانستندیمغیر این صورت مردم آن را غیر قابل پذیرش 

چند را در آن ننگین  یهانمونهبسیاری از ، 2با دانش خواهیجمهورجنگ در کتاب خودش 

 (81گذشته، نشان داده است. )  سال

                                                                 

1. Chris Mooney            (8677روزنامه نگار امریکایی )زاده  

2. The Republican War on Science 

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

AVAYEBUF.wordpress.com ***       مجله اینترنتی آوای بوف     
 

https://avayebuf.wordpress.com


 

 

 ی ورشکستهانگاره: خدا    

 

623 

 وزیرنخست، جورج دبلیو بوش، به متحدهاالتیا جمهورسییر 3113در فوریه 

 آن متحدهایاالتنیست که  یاهیهداسترالیا جان هاوارد گفت که آزادی مردم عراق 

ر در نوامب (88«. )هدیه ای الهی برای هر انسان در جهان است»را داده باشد، بلکه، 

ه طور دربرگیرنده کسانی که ببرگزیده گردید که  دوباره از سوی اکثریتی بوش 3114

 ی ابزاری برای کنش خداست.جمهوررییسباور داشتند و خالصانه ناب 

اهلل  خواستکه متضاد تاریخی  یهاتیواقع وجودبا  متحدهایاالتخداپرستان در 

گمان  وپافشاری کرده در این باره ، هنوز نداردما بنیاد سیستم سیاسی پیوندی با 

ردن آنان از خواست اهلل گ یژهیوسیاسی ما باید همگی به تفسیر  رهبرانکه  کنندیم

کشیشان برای سازمان ضد سقط جنین آخوند  1همان گونه که فرانک پاون .ندگذار

 دهیبا زور فرمانسیاست کشور را  دین»گفت،  3111در کنگره ملی جمهوری  2زندگی

اید بسیاستمداران [ عمومحقیقت الهی را آشکار کرده و همه ی این ها، ] دین. کندنمی 

 (83« )د.نگرد همراهبا آن 

 یهامیصمتبه طور افراطی در  کهچنین دیدگاهی  باشخصیتی بسیار پر نفوذتر 

، قاضی گرفتیم، به کار 3متحدهایاالتخودش به عنوان دستیار قاضی دیوان عالی 

 پولس بازگو کرده: اماماز زیر را  یگفتهبود. وی  4اسکالیاآنتونی 

 

  و نیست از خدا، زیرا قدرتی جز شودببرتر  یهاقدرتمطیع  هر شخصی

قدرت مقاومت  بااست. حتی هر  که از جانب خدا مرتب شده است ییهاآن

و هر که مقاومت کند، حکم بر خود  ترتیب خدا نموده باشدنماید، مقاومت با 

                                                                 

1. Frank Pavone        (8696کشیش امریکایی )زاده  

2. Priests for Life 

3. US Supreme Court Associate 

4. Antonin Scalia 
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آورد. زیرا از حکام عمل نیکو را خوفی نیست بلکه عمل بد را. پس اگر 

که از آن قدرت ترسان نشوی، نیکویی کن که از او تحسین خواهی  یخواهیم

 نیکویی؛ لکن هر گاه بدی کنی، بترسیافت. زیرا خادم خداست برای تو به 

داست و با غضب انتقام ، زیرا او خادم خداردیبرنمچون که شمشیر را عبث 

طیع او شوی نه به سبب غضب م لهذا الزم است که .کشدیماز بدکاران 

، نسخه 83: 8-5پولس به رومیان  یرساله) بلکه به سبب ضمیر خود نیز.

 شاه المس(

 

 -بهر حال شاید بخواهید این مفهوم را محدود نماید-دولت »روشن ساخته بود،  1اسکالیا

آخوند این گونه که پیداست او و  (83« )مرجعیت اخالقی خویش را از اهلل می گیرد.

ر ما این حقیقت بدیهی را د» :اندگذاشتهرا زیر پا  متحدهایاالتپاون اعالمیه استقالل 

یژه حقوق وبه همه برابر آفریده شده، از سوی آفریدگار نگر داریم که همه ی انسان ها 

که در میان آن ها، حق زندگی، آزادی و شادی  واگذاری ارزانی گشتهبدون قابلیت 

و  برای پاسداری از این حقوق، دولت ها در میان مردم پدیدار شده -پایدار است. 

کسانی که بر آن ها فرمان می رانند، به دست  تأییدنیرومندی مشروع خویش را از 

که واژه  اندشدهبه این باور رهنمود  ییکایآمراگر چه مسیحیان  «. . می آورند.

که در این جا آورده شده خدای آنان است، ولی توماس جفرسون که این « آفریدگار»

 یاکتهنانگار )دیئست( بوده است. ولی -را نوشته، مسیحی نبوده بلکه یک خدا هاگزاره

                                                                 

1. Scalia 
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، اهلل و پاون برای پشتیبانی از اقتدار اسکالیادر این جا بگویم این است که  خواهمیمکه 

 .کنندیمما تفسیر  ایرا بر اهللاقتدار  خودشان هم، البته کنندیممشروعیت مردم را رد 

نوان به عبه طور رسمی ش وی را بو جمهوررییسکه  اسکالیا یهاگفتهبر پایه 

 خویش نیروی روا و حقه ی» هادولتدیوان عالی اعالم کرد،  یهاانتصاببرای الگویی 

 ‘کارگزار اهلل’آن ]دولت[ »، دیگویم. بلکه، وی دآورینم به دست« مردم تأییدرا از 

ان به که حتا شامل کیفر با شمشیر ]که بی گم ‘کیفر با غضب’و  ‘انتقام’بوده با نیروی 

آخرین  متحدهایاالت 3115در مارس  (84« )نیز می شود کیفر مرگ اشاره دارد[

زیر هیجده سال در هنگام قتل،  افراد متجاوز رایبکشوری جهان بود که کیفر اعدام را 

 بود. این تصمیم دیوان عالی به شدت مخالف اسکالیا باساخت.  غدغن

 کنندیمنگاه « سند زنده»به قانون اساسی کشور چون یک  هاآمریکاییبیشتر 

ته به برای وی، نوش .نامدیم« سفسطه»اسکالیا این دیدگاه را  .کندیمکه با جامعه رشد 

که در قانون اساسی  داریبردهاگر  .دهدیممعنای ثابتی است که همیشه یک معنی 

 أیرنهی نشده است، امروزه هنوز وجود داشت، اسکالیا شاید بر ضد کنار گذاشتن آن 

 گرفتیمنداشتند، اسکالیا باالترین کوشش خودش را به کار  رأیاگر زنان حق  .دادیم

بدون شک او کتاب آسمانی را برای آورند.  به دست رأیکه زنان هرگز نتوانند حق 

 .ردیگیمخویش به کار  یهادگاهیدروا ساختن 

که در دین وجود دارد را  ییهاینادرست یهمهروش اندیشیدن قاضی اسکالیا، 

یطی اهلل بر مح دین دشمن پیشرفت انسان است.که چرا  دهدیمروشن ساخته و نشان 

گرگونی د که باید بدون دگرگونی بماند، چون کندیمفرمانروایی  اجتماعیفیزیکی و 

 آغازین دارد. فرینشدر آ ییهایکاستداللت بر 

امیدوارم هستم که در این کتاب روشن ساخته باشم که در حالی آرزو دارم 

یعی ریشخندآمیز فراطب یهاشهیاندبه باور کمتری تا کمتر گرایش  کنم مردم را آگاه

دم، قائل هستم. بسیار از مر هاانسان، هنوز هم احترام بسیاری برای آداب بیشتر داشته
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داشتن جود با و بلکه. خوب نیستند داریدینبه دلیل  هاآننیکی هستند. ولی  یهاانسان

 .دین خوب هستند

سپتامبر  88نباید چنان ویرانی بزرگی در اگر متعصب نبودند نوزده مسلمان آن 

 ینیاز .کردندمیمراه سه هزار تن دیگر نابود و خویش را به ه انداخته به راه 3118

. ته استانجام گرفکه به نام اهلل در درازنای تاریخ را بیاورم  ییهاقتل تا جزییات نیست

ره کدر چندین جا در سراسر  سمینویم( در همین زمان، در حالی که این کتاب را 85)

در  1پالیمایر -جک نلسون  (86. )دینی در حال رخ دادن است یهایریدرگ زمین

که در قرآن و انجیل  ییهاهیآ 2ساختن ما است؟آیا دین در حال نابود کتاب خودش 

ستردگی خشونت به گ»وی نتیجه گرفته،  .است کردهسرچشمه خشونت بوده را پیگیری 

شده  دانسته ‘مقدس’پذیرفته شده چون خشونت در کتاب های آسمانی ریشه دوانده و 

 (87« )خشونت در جهانی خشن به نگر منطقی می رسد.چون به کارگیری 

رده گست یهایناهمساناز جهان دلیل و فرنود برای  ییهابخشدست کم دین در 

یم نژادی تقس یهاگروههمانند انسانی را به  یهاگروهبوده که  یاعتمادیبفرهنگی و 

 صورت نیایر که در غ کرده مانند، اسراییل و پلستینی )فلسطینی( یا هندی و پاکستانی

 .کردندیمتا هم چون یک ملت زندگی در کنار یک دیگر با هماهنگی یا ح

ین دهم که بر سر  ییهاجنگدر جنگی نبوده ولی  دین دلیل هردر طول تاریخی 

به نیم  ،گذشتهتنها باید به  جنگ نکرده است. کاری چندانی برای برپا نشدن نبوده

در یاری  که کلیسای کاتولیکباشیم نقشی  ینندهیباخته تا سده پیش تر نگاهی اند

ی دودمان شناس نهیشیپونه، کلیسای آلمان برای نم (81) رساندن به آلمان نازی داشت.

                                                                 

1. Jack Nelson-Pallmeyer        (8698پژوهش گر امریکایی )زاده  

2. Is Religion Killing Us? 
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ن یهودی افراد را با نیاکا توانستندیمخودش را برای رایش سوم باز گذاشته و بدینسان 

، برای 1کاتولیک، هم چنین آدلف هیتلر یهایآلمانحتا یک تن از  ردگیری نمایند.

 درکه آدلف هیتلر این بود ادعا  هازمان( بیشتر 89) تکفیر نشدند. ،جنایت بر ضد بشر

از امروز دیگر باور دارم که کنش » ،دیگویم، هیتلر 2نبرد مندر کتاب  .است اهللخدمت 

خودم بر ضد یهود، در راه خدا می  دفاعبا  من سازگار با خواست آفریدگار قادرمتعال است:

بهر حال باید به تندی بگویم که بسیاری از رهبران کاتولیک بیرون از  (31« )جنگم.

 ودند.ب نازیآلمان بر ضد نازی سخن گفتند و برخی مانند اسقف اعظم آلمان، بر ضد 

ی اهکاری که از سوی نهادنغیر قابل ا یهایکیناکنون شاید بپرسید، درباره 

ه چ ،انجام گرفته -آرامش دادنیا و مستمندان  زانیچیببه  کمک -خیریه دینی 

کاری که کارهای نیک و خیر انجام اهر چند بسیاری از مردمان فروتن و فد ؟دییگویم

ور به طولی  ،کنندیمتنها با عشق اهلل چنین کاری  هاآن، خواهند گفت که دهندیم

بزرگ برای آن باشد. شاید به سادگی این مردم  یازهیانگروشن نیست که اهلل  کامل

بوده و شاید اگر دینی نیز نبود، باز هم چنین کارهایی  شیاندکینبه طور سرشتین 

به  هگاچیهکه مردمی که دین ندارند  دهدیمتجربی نشان  یهاتیواقع .دانندیمانجام 

 .کنندینماز خداپرستان نیکوکاری  ی کمترچشمگیرطور 

ولی که از سوی نیکوکاران مسیحی، هم چنین تنخواهی که از و پ بیشتر زمان

ش پی»هم چون بخشی از  شودیمهزینه  متحدهایاالتدر  یهاالتیاسوی دولت فدرال و 

تنخواه برای آن داده شده که و مشکالت  هایدشواربه جای زدودن  «داریدینآهنگی 

این تنخواه باید برای کاربردی بهتر از خدمات  .رودیمبه سوی تبلیغات مذهبی 

بر  هیچ مدرکی نیست که به اصطالح نیکوکاری گمانیبپرستشی به کار گرفته شود. 

                                                                 

1. Adolf Hitler 

2. Mein Kampf 
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وهی از کپایه دین کارایی باالتری نسبت به نیکوکاری سکوالر داشته باشد. هر آینه 

 .کنندیمبدتری  کارهای دارهانیدمدارک هست که برخی 

آن زمان تگزاس، بازرسی دبیلو بوش فرماندار جورج ، 8996ر برای نمونه، د

نج حذف کرد. در طول پدینی را از سوی کارگزاران دولتی بایسته و ضروری نیکوکاری 

در نهادهای دینی در مقایسه با نهادهای بازرسی  و کوتاهی سوءاستفادهواقعی سال نرخ 

ز نمونه دیگری ا ت.شده دولتی با ضریبی نزدیک به بیست و پنج افزایش یاف

موردی را یافت که یک برنامه آموزشی مخالف  دادگاهی ایالتی تگزاس ،سوءاستفاده

زمان بسیاری  صرفدالر از تنخواه ایالتی را برای خرید انجیل و  1،111 قانون اساسی

 رسکوال یهاپژوهش در حوزه یانهیهز در حالی که هیچهزینه کرده برای قرائت انجیل 

 یتندروهاناخوشایند  تأثیراتبرای یک پژوهش آماری درباره  (38بود. ) انجام نشده

 1لی بالکرکه کیمبر یمجموعه مقاالت بهنگاه کنید  متحدهایاالتخداپرست بر اجتماع در 

 است. ویرایش کرده

، یا نبودن اهلل ندارد. بهر حالکاری به بودن  هاگفتهکه این  بشود گفتشاید 

ردگی زمانی که به گستو بیشتر مردم  پذیرفته شده از سوی  نیالراحمارحممفهوم اهلل 

 به خوب اهلل باید جهان را به سوی بهتر بودن ببرد.به طور منطقی  شودیمپرستش 

ی دیگر از سو جهان خوبی نداریم. خدااین پرستش  باو ما  شودیمگستردگی پرستش 

قطعیت و انحصاری بودن  است.شده بدتر  ،بسیار یهانیدجهان گویا به دلیل وجود 

و این  بسیار دشوار ساختهرا  هااختالفبه توافق در دستیابی  ،بزرگ یهایکتاپرستی

 (33. )باشدیمخاستگاه بنیادی درگیرها  هااختالف

                                                                 

1. Kimberly Blaker 
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تبتی  یهاییبودابسیار با همه رهبران دینی دیگر کوشیده تا  داالیی الما متفاوت

بودایی  یهاآموزهاو بارها روشن ساخته اگر  را در هماهنگی با جهان نوین قرار دهد.

بهر حال، با دانش باشد، خواهد کوشید تا آن را با دانش هماهنگ سازد.  یناسازگار

اور دارد بهنوز گویا به دوگانگی بدن و روان  ، داالیی الماامگفته ترشیپکه  گونههمان

 ندارد.دانش در  یاپشتوانهکه 

پیروان ه دادنشان  النکایسرگذشته  یهاسالو تاریخچه  ینهیشیپن گونه که هما

الما  داالیی گمانیبدارند )هر چند ن یدارشتنیخو زیآمخشونتدر رفتارهای بودا نیز 

 .آن را محکوم کرده است(

 

 معنا

رای بسیاری ید بکه شابپردازیم دین از شخصی  یهادگاهید هسرانجام، بایسته است که ب

یک ادعای گسترده که اگر اهلل  یبارهدر این بخش ما در  .مند باشداز مردم، بسی ارج

به این بعدی ( در بخش 34. )میکنیمنباشد زندگی بدون معنا و پوچ است، گفتگو 

 .است بخشالهامدین آرامش داده و  که باور به میپردازیمدیدگاه گسترده 

 «پوچی زندگی بدون اهلل»مسیحی، ویلیام لین کاریگ سخن از  خوانروضه

قوط سبا انسان سرانجام هم زمان  یگونهدانش،  یهاافتهیبر پایه ، دیگویم .کندیم

، دیوگیمکاریگ به ما د گشت. هنابود خوا یبرگردبرو و جهان به سوی نابودی بی 

 پایانی، ارزش پایانی، بدون هدف پایانی زندگی ما بدون ارج»بدون اهلل، بدون جاودانگی، 

 (35« )خواهد بود.
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مانی زکه  دیگویمورزشی  باشگاهیک آموزگار قول فیلسوف از  1اریک ویلینبرگ

ده سال دیگر »، هگفتیمرا آرام سازد،  یهاجانیهآتش  که در یک بازی گرم بخواهد

یادآوری  ویلینبرگ «برای کدام یک از شما بردن این بازی ارزش خواهد داشت؟

ی هست جستار اکنونآیا هر آینه »چنین باشد،  تواندیمکه یک پاسخ منطقی  کندیم

 2توماس ناگل یگفتهوی  (36« )نگران آن باشیم؟ما بخواهیم که پس از ده سال 

لیون یمهم نیست در یک مدشواری کنونی برای »، کندیمفیلسوف را با همان لحن بازگو 

 (37.« )انجام نداده ایمهیچ کاری گذشته سال 

. دهدیمبه سخن دیگر، آن چه ارزشمند است، آن چیزی است که اکنون رخ 

نهایی راهنمایی شده و  یهاهدفاز  یاپاره، هواپیمایان ربایان با 3118سپتامبر  88در 

ان خواهد که بر سرشنبودند زمانی که هواپیماها را به ساختمان کوبیدند، نگران بالیی 

آرامش  میتوانیم هستیم که این کار خردمندانه نبوده است. رأیهم  (ما . ما )بیشترآمد

 د.در بهشت به هوش نخواهند آم هاآن داشته باشیم که به احتمال بسیار فراوان

گی خویش معنایی را ببینیم که وابسته به جاودانگی ما، در زند میتوانیم گمانیب

دون ب کنندیمبسیار از مردم گمان  جاودانه نباشیم.نیست چون احتمال دارد که هرگز 

 طرحی جهانی باشد. هماهنگ بازندگی بدون معنا خواهد بود مگر این که   اودانگیج

یک  از سوی بیگانه، از سوی تواندیمکه این معنا تنها  کنندیمگمان  ییهاانسانچنین 

 داده شود. هاانساناز دایره صاحب اختیار واالی بیرون 

بیابیم؟ چرا باید این معنا از خویش معنای را در درون  میتوانینمولی چرا ما 

فیلسوفان پیشنهادهای بسیاری برای چگونه  در گذر دوران، باال به دست ما برسد؟

                                                                 

1. Erik Wielenberg 

2. Thomas Nagel 
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، سه راه 2اخالق نیکوماخوسیدر کتاب خودش به نام  1ارسطو .انددادهشایسته زیستن 

ندگی که یک گونه از ز بتوانند خرسند زندگی کنند: هاانسانکه شاید  کندیمپیشنهاد 

سیاسی گذاشته شود؛  یکارهاراهدر راه خرسندی جسمی گذرانده شود؛ زندگی که در 

که زندگی که  دیگویمارسطو سرانجام  (31صرف شود. ) یشیاندژرفزندگی که برای 

گونه به  نیترکینزدصرف شود بهترین بوده، چون این گونه زندگی  یشیاندژرفبرای 

آمده  4هومر 3که او درباره خدایانی که در ایلیاد پندارمیممن  کنش خدایان است.

 .دیگوینمسخن 

 تنها در پی لذات هاانسانبدون اهلل،  کهبسیاری از خداپرستان خواهند گفت 

 .جسمانی و دیگر غرایز نفسانی خواهند بود. ولی این سرشت جانوران اجتماعی نیست

مدردی ، هکشندیمو زمانی که دیگران درد  مییجویمکنار دیگران بودن  باما خوشی را 

ارزشمند هست که ما  یهاکنشاز  یاگستردههمراه با تکامل تمدن، دامنه  .میکنیم

مغز دارد که  ریشه در همان بخشکنجکاوی من  همکاری نماییم. هاآندر  میتوانیم

، ولی من توانایی دارم تا اندیشه خویش را با یاری است نیز هاگربهکنجکاوی خاستگاه 

باره در هاپرسش نیترژرفابزارهای چندین میلیون دالری و هزاران دانشمند دیگر، به 

به ما اهداف معنادار بدهند،  هانیدسرشت گیتی بکشانم. بسیار پیش از آن که 

بایل خودمان؛ دشمنی قهمبستگی میان قبیله  :کنندیمرا تثبیت  یالهیقب یهاارزش

 .دینی مرجع بارنکبتدیگر؛ ایمانی کور؛ پرستش 

                                                                 

1. Aristotle 

2. Nicomachean Ethics      یکی از کتاب های بنام ارسطو نیکوماخوس هم نام پدر و هم نام

 پسر ارسطو بوده است

3. Iliad     چامه ی حماسی یونانی 

4. Homer          ( 198چامه سرا یونان باستان )پیش از میالد  
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به  نیازی یشیاندژرفو تماعی جا یهاکنشدر انجام  مردم برای داشتن توانایی

]ما[ با رفتن به سوی آماج »فیلسوف اخالقی تاکید کرده که  1سینگر تری. پدناهلل ندار

 «توانیم زندگی معنا داری داشته باشیم.هایی که به طور عینی ارزشمند هستند، می 

، بسیار ساده است، برای نمونه، کوشش کندیمکه وی پیشنهاد  ییهاراهیکی از  (39)

ور که این کار، به ط کندیموی ادعا  از آن پرهیز کرد. توانیمبرای کاستن رنجی که 

معنای درونی را فراهم کرده و افزون بر این خواه اهلل  تواندیمبیرونی ارزشمند بوده و 

 آن را انجام داد. توانیمنباشد،  خواهباشد 

اگر خدا ’انسانی که می گوید، »گفته است،  2همانند، کای نیلسون یاگونهبه 

کودکی تباه شده است که هرگز به هم قطار خویش  ،‘مرده باشد، هیچ چیزی مهم نیست

 (31« )با همدردی نگاه نکرده است.

 

 

 انگیزه آرامش و

این اندیشه که در گیتی تنها نیستند، با این اندیشه که  با هاانسانبسیاری از 

ت سهاآن مراقب مهربان از باال و پدر و خداوندیدر کیهان بوده  ایویژهبخشی  هاانسان

ا بسیاری نیز ادع .ابندییم، آرامش و انگیزه زندگی جاودانی فراهم کرده هاآنو برای 

ه انجام داد کارهای بزرگکمک کرده تا در طول این زندگی کوتاه دین که  کنندیم

ندگی زاحتمال دارد که اندیشه بیندیشند. فراتر از هستی مادی خودشان کمک کرده تا 

                                                                 

1. Peter Singer 

2. Kai Nielsen 
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شت پیدا فرگ مانیاکان  نخستین یتوانایی شناختکه زمانی پدیدار شده پس از مرگ 

روزی سرانجام خواهند مرد، بلکه بتوانند دریابند نه تنها نموده تا  را وادار هاآنو کرده 

نان آ به راهفراتر از گور چشم  بپرسند که آیا مرگ پایان است یا چیزی پس از آن

ان مرده هنوز که انس تقویت گرددپشتیبانی و با این واقعیت  تواندیم این احتمال است.

زودگذر بوده،  ییهاخوابو  هاشهیاندچنین  .است« زنده»و خواب دیگران  هاشهیانددر 

و  این بدن مادی از جنبش ستادنیبازاکه پس از  رسدیماین اندیشه نوبت به پس س

 بماند.هنوز بر جا « روحی»شاید ، پوسیدن  آغاز

به آن رسیده پیشرفت اندیشه روح را تا جایی که امروزه روند ما  3در بخش 

آمده  به شمار شخصی« وجود»کمی بیشتر از یک واژه برای نمایش که  کردهبررسی 

مشخص  هایژگیومانند عشق و مهربانی را گنجانده و این  ییهایژگیودر خود که 

که  ونهگهماناکنون  .استانسان بیش از یک دستگاه زیستی خودکار یک  یکننده

 یادهیپدفرآورده  هایژگیوپیداست کمابیش بدون چون چرا روشن است که این 

یار پیچیده بسمغز از سوی یک  یطبیع یهاکنشیا روح نبوده بلکه خاستگاه آن  مرگیب

و  هاخاطره، ولی ردیمیمما  مرگمغز زمانی این  سراسر مادی است.و با این حال 

 اندیشه ما در مغز دیگران پا بر جا خواهد ماند.

مسیحی را که روزی دوباره با -نویدهای اسالمی تواندینمبدبختانه، دانش 

آفریدگار جاودانه زندگی خواهیم  بوستان بهشتهمراه خواهیم شد و در  مانیهاعشق

لی و .رسدیمپس از مرگ به هیچ منطقی زندگی  دورنمای (38) کرد را اثبات نماید.

ما را مطمئن سازد که هر کسی که اتفاقی خدای نادرستی را  تواندیمدست کم دانش 

 میلیون انسانی که پیش از اختراع هادهیعنی آن  -پرستش کند، جاودانه نخواهد سوخت

 بر روی پیراهن یک به همین دلیلآسوده خواهند بود.  دهمراهلل فضول زندگی کرده و 

 «لبخندبزن، جهنمی در کار نیست.»بیخدا نوشته شده بود، 
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. مباشیداشته در زندگی خویش  یبهتر کمک کند تا روزهای تواندیمدانش 

تری  یطوالناز زندگی  امروزه با آسایش و آرامش بیشتر هاانسانبدون شک بیشتر 

انی )مانند فرگشت( نسبت به زمدانش  یهاشرفتیپبوده که پیامد سر راست  مندبهره

 .کردندیمتنها بر دین تکیه  هاانسانبه ویژه اگر  -وجود نداشت  هاشرفتیپکه این 

های و تهدید نوین را آورده، مانند جمعیت بسیار، آلودگی یهایدشواراگر دانش با خود 

انش برای پرهیز این پیامدها د کنندیم، شمار کمی از مردم پیشنهاد یاهسته یکشنسل

 یهاکنشامیدواری هست که از این پیامدها با کمک دانش و  را کنار بگذاریم.

 خردمندانه سیاسی پرهیز شود.

س تا با تر کرده خرافات کمکاز بند انسان با رها کردن دانش افزون بر این، 

از این در هنگام توفان آذرخش بیش  هاانسان زندگی کنیم. هاناشناختهکمتری از 

ه باید ک داندیماکنون همین را کافی  -کندینمپنهان خویش را با ترس در کنج غاری 

م متها جادوگری یمرتد به عنوان را برای  هاانسان از زمین بازی گلف بیرون برود.

، . با رها شدن جهان از بند اهللسوزانندینمرا  هاآنبه تیرچه چوبی نبسته و و  شوندینم

ای آن که زندگی خویش را به دست مراجع به ما کمک کند تا به ج تواندیمدانش 

، خودمان کنترل دانندیمآخوندی و شاهانی بدهیم که کنش خویش را خواست خدا 

 کنیم.

 دهی بزرگی برای هنر و موسیقی بوبخشالهاممنبع  هانیدکه  میکنینممن انکار 

بسیاری را با شادی به  یهاساعتمن خودم  .اندکردهزندگی ما را پربارتر  هانیاو 

بسیاری را  یهاساعتبزرگ جهان سپری کرده و  یهاموزهتماشای هنرهای دینی در 

آسمانی در تاالرهای کنسرت و یا نوارهای ضبط شده سپری  یهایقیموسبرای شنیدن 

 یا گیراتر( از تندیس سوگواری) زیباتر، یا اثر دارتر زیچچیه میتوانینممن  .امکرده
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در جوانی به عنوان یکی از اعضای  تصور کنم. 4رم 3در سنت پیتر 2آنژکلیم 1مریم

« ماشیح»، 6باخ« 5مگنی فیسنت»گروه هم سرایان کلیسا من شور بسیاری هنگام خواند 

 داشتم. 8و آهنگ عزای از برامس 7هندل

 رند.را دا هاشنامهینمای مانند چامه یا نقشدینی برای ما  یهاداستانبسیاری از 

 هاآنارزش . ندیگویمسخن  هاانساناخالقی هستند که از شرایط  یهاداستان هاآن

 ایریخته هاآنبسیاری از  ندارد. هاآنکاری به فراطبیعی بودن یا راست بودن 

موسا در سبد؛ جوجه اردک  :دینی و هم غیر دینی هستند ایریختهگوناگونی، هم داری 

که چیزهای بزرگی در  کنندینمجوانان حس  همه زشت؛ لوک اسکای واکر در تاتونی.

وود و جالوت؛ جک و غول قاتل؛ اد چرا باید چنین پنداری داشته باشند؟ -باشد  هاآن

اودیسه و سیکلوپس. ما همگی نیاز داریم تا تشویق شویم تا هوش و نوآوری خود را بر 

 به کار گرفته و هرگز تسلیم نشویم. میشویمروبرو  هاآنضد دیوانی که با 

شتر هنرها بی گمانیبد. سکوالر داشته باش یاسرچشمه توانندیمم ازیبایی و اله

 و شاعر سراچامه نیتربزرگ، 9شکسپیر .استو ادبیات واال در سرشت خود، سکوالر 

رویایی  یهاعشقکمابیش همیشه  است. به سختی اشاره به دین کرده زبانیسیانگل

سرایان بزرگ بوده مانند زمانی که رومئو، ژولیت را در هنگام باال چامه بخشالهام

 ،خواندیمآمدن خورشید از باغ او 

                                                                 

1. Pieta 

2. Michelangelo 

3. St. Peter 

4. Rome 

5. Magnificat         یا آواز مریم که سرودی روحانی در کلیسای کاتولیک است 

6. Bach                   (8919-8798)آهنگ ساز آلمانی  

7. Handel                (8919-8796انگلیسی سبک باروک ) -آهنگ ساز آلمانی  

8. Brahms              (8111-8167آهنگ ساز آلمانی)  

9. Shakespeare       ( 8991-8989نمایش نامه نویس و چامه سرای انگلیسی)  
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 و ماه حسود را بکش باال بیا، خورشید دادگر

 است که هم اکنون بیمار و از اندوه رنگ پریده

 (33) که برای تو او بسیار زیباتر از ندیمه هنر است

 

اشد. ب غیرشخصیو  احساسبی تواندیمکه دانش  کنندمیگمان بسیاری مردم 

به زیبایی و بزرگی طبیعت و خشنودی بسیار و الهامی که دانش برای کردن اشاره با 

 1ل ساگان. کارتا با این اندیشه بجنگند انددهیکوشدانشمندان ، آوردیمدست اندرکاران 

، 2کیهانخودش، همگانی تلویزیونی آتشین و  یهاالیسردر  8911در  شناسستاره

 نقطه آبی در کتابش و مغز انسان سخنان بسیاری گفت. بزرگی گیتی، زندگی پیرامون

مگر چه اندازه سخت است که هر یک از این دین های »، پرسدیم، ساگان 3کمرنگ

! این بهتر از آنچه ما می پنداریم است’د، دانش نگاهی انداخته و نتیجه بگیرنبزرگ به 

ز آن چه پیامبر ما ، اتر، باشکوه تر، بسیار پا بر جا تر، بسیار زیباترگیتی بسیار بزرگ 

نخیر! خدای من خدای کوچکی است و دوست  نه’به جای آن می گویند،  ‘ست؟ه گفته،

ش دانکه  طوری که بر بزرگی جهان یک دین، نو یا کهنه ‘دارم همین طور نیز باشد.

ش احترامی را همراه با ترس به خود بتواند، شاید ، پافشاری کندنوین آن را آشکار کرده

 (33« )کشیده که به سختی از سوی باورهای قلبی متعارف پذیرفته می شود.

                                                                 

1. Carl Sagan 

2. Cosmos 

3. Pale Blue Dot 
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سنت ساگان  «کمانرنگینگسیختن »خودش  8991ریچارد داوکینز در کتاب 

کی از د یترسناکی که دانش می تواند به ما بده احساس شگفت انگیز: »را ادامه داده

این تجربه یک  تجربه هایی است که روان انسان گنجایش آن را دارد.بزرگ ترین 

احساس ژرف زیباشناختی است و در ترازی است که بهترین قطعه موسیقی و چامه 

زندگی ه می تواند بمی تواند به ما بدهد. به راستی این تجربه یکی از چیزهایی است که 

ما را ر اگ ،بسیار موثرتر باشد ت، اگر چیزیو چنین نیز کرده اس دادهارزش زیستن 

 (34« )زندگی داریم شکننده است.که برای قانع سازد که زمانی 

  گرفته است: 1ای از جان کیتسرا از چامهعنوان خودش داوکینز 

 

 را خواهد چید، یافرشتهفلسفه بال 

 رازها با قانون و افسار، یهمهبر 

 - سازدیمپر از کوتوله را تهی  یهامعدنهوای جن زده و 

 (35. . . . )کندیمرا پنبه  یکماننیرنگرشته 

 

 یهارنگرا تا  کماننیرنگای هرنگکه نیوتون چون  کردیمکیتس حس 

ست. ا را نابود ساخته کماننیرنگسراییدن درباره  ، چامهمعمولی منشوری پایین آورده

که چگونه از هم گسیختن  کندیمنبوده، اشاره  رأیبا این سخن هم  داوکینز( 36)

به جای کم کردن  -ناهمسان یهاموججداساختن اجزای سازنده به طول - کماننیرنگ

ش دوباره در پرده پر نق کمانرنگین یهارنگ .دیافزایمبه زیبایی و شاعرانه بودن آن 

نور  یافتهبتافته از  .شودیمبافته  شناسیزیستو نگار زیبای فیزیک نوین و دانش 

                                                                 

1. John Keats 
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پرتو  یبافتهتافته از  .شودیمقابل دیدن، مدلی از ساختار هسته از مواد دوباره بافته 

زیستی بازتابیده شده، مدلی از ساختار کلیدی زندگی،  یاماده یهاهستهایکس که از 

ازگی از و به ت و ستارگان هاکهکشانورهای ن یبافتهاز تافته  .شودیم، بافته یا ان ید

 کیهانی، مدلی از ساختار گیتی بافته شده است. ینهیزمپرتوهای ماکرویو پس 

 :دهدیمنشان چنین دانشمند بودن را از خشنودی  داوکینز

 

 یاارهیسپس از صدها میلیون سده خوابیدن سرانجام ما چشمان خود را روی 

ر طی دولی . میاکردهباز  زندگی،از  یفراوان یهاگونهبا ، رنگارنگ و باشکوه

وه آیا با شک بایستی دوباره چشمان خویش را بسته باشیم.بعدی  هادهه

نیست، راه آزاداندیشانه برای سپری کردن عمر کوتاه خویش زیر خورشید، 

این روشی  کوشیدن برای درک جهان و چگونه ما در این جا بیدار شدیم؟

مابیش ک یزیانگشگفتهمان گونه که به طور - پرسمیمکه  هر گاهکه است 

، چرا باید خویش را برای بیدار شدن در بامداد، آزار دهم، پرسمیم -همیشه

برای این که جور دیگر بگویم، آیا بد نیست که بدون این که  .دهمیمپاسخ 

شوم که چرا این شخص زاده شده، در گور گذاشته  زدهشگفتدست کم 

و  پردینم، مانند فنر از رختخواب بیرون یاشهیاندچه کسی، با چنین  شوم؟

ندارد تا کشف جهان را سر بگیرد و شاد نباشد که بخشی از آن  عشقی

 (37) است؟

 

 دیگویم، بود سرودهآرزو داشت که خودش این رباعی ویلیام بلیک را  داوکینز

 بسیار ناهمسان با عرفان بلیک باشد، توانستیممعنا و الهامی  که
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 دیدن جهانی در یک دانه شن،

 و دیدن عرش را در یک گل وحشی، 

 دست خود، یهاکفدر  یکرانیبریختن 

 (31و جاودانگی در یک ساعت. )

 

. این روزها هر جا که هستند مندبهرهالبته، بیشتر مردم از سودمندی دانش 

یش ناچار نیستند تا پ هاآن .رندیگیمبروید خواهید دید که مردم تلفن همراه را به کار 

امواج الکترومغناطیس را  یانگارهی درباره همراه، آموزش یهاتلفن یریکارگبهاز 

هم چنین خوشی و لذت نوشتن چهار معادله زیبای الکترومغناطیس  هاآنولی  بگذرانند.

 یهامعادلههم چنین خوشی  دهندیمرا از دست  شودیمکه معادالت ماکسول نامیده 

پخش و انتشار امواج الکترومغناطیس  پیرامون که هامعادلهاز این به دست آمده دیگر 

 .کندیمکه درست با شتاب نور حرکت  دهدمیتوضیح  خألدر 

 بزرگی در هنر، یهاالهاملذت و  توانندیمران تلفن همراه هنوز با این حال، کارب

 -رخ دادهای مهم روزمره زندگیهمین طور از وسیقی، ادبیات، چیزهای دیگر و عادی م

. دست کم دانش با آزاد شوند باخبرجهان بهره برده و  -و سرگرمی  خانواده، کار

زندگی برای زنده ماندن  یهاساعت یهمهاز نیاز به سپری کردن  هاانسانساختن 

که همه از این آزادی  میکنیم. بدبختانه ما در جهانی زندگی کمک کرده است ساده

 .برندینملذت 

خوب، حتا با این که دانش ابزاری ارزشمند است که در دسترس بیشتر انسان 

دانسته و حتا شمار کمتری آن را منبع آرامش  بخشالهاماست، شمار کمی آن را منبعی 

 . بهرآوردیمکه دین برای همه آرامش به همراه  شودیماز سوی دیگر گمان  .دانندیم
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ت. اس موضوع روشندر این حال آرامش دینی وجود ندارد به سخن دیگر شکست دین 

که افراد بسیار مذهبی پروتستان بسیار  اندافتهیدران شناسروان، یاتازهدر پژوهشی 

نشان   1جبری-نشانگان اختالل وسواسی هانیدیبمیانه رو یا  یدارهانیدبیشتر از 

نوید زندگی پس از مرگ با خودش این ترس را دارد که پس از این  (39. )دهندیم

 کاراهگنهمه بدون استثنا  تان اهلل خواهد بود.جهان زندگی در جای دیگر غیر از گلس

ه که شاید برای فالن اندیشرا دارند ترین زنان این ترس دردناک پرهیزگارو حتا  بوده

 بخشیده نشود. گاهچیهآمده، در مغزش  2هیل ماری انیپایبمیان نمازهای که کفرآمیز 

گی اهی بترسند که در زندباز نیز هم چنین، کسانی که به تناسخ باور دارند شاید گ

 یانتحاری به این باور راهنمای گذاربمبمسلمانان  دگرگون شوند. یاجوندهبه  بعدی

واجب شده است. از سوی دیگر قاتالنه  رفتارکه بهشت برای آنان به دلیل  اندشده

رای نیرومندی ب یزهیانگبیخدایان هیچ نگرانی از زندگی پس از مرگ نداشته و هیچ 

 .نندیبینممنفجر کردن خود 

در طول نماز  توانیمرا  زودگذر آرامش روانی شکی نیست که یک احساس

ن پیامد خالی کرد ،. این احساس آرامشدیآیم به دست و مراقبه یا مدیتیشن نخواند

در میان همه ادیان در این  خویشتن است. یهاشهیاندمتفرقه به ویژه  هاشهیاندمغز از 

 هر چند که آوردیمرا فراهم  دریافت از این فرآیند نیترروشنتنها بودیسم، ، جهان

 یشیاندروشن (41سراسر فیزیکی است. ) هاسمیمکانکه  دهدیمنشان  هاگواه یهمه

رکوب نفسانی را س یهاشیگرا یهمهآید که افراد بتوانند  به دستزمانی  تواندیمتنها 

 پوچی است. نیروانا، عرش الهی نیست. نیروانا، .سازند

                                                                 

1. obsessive-compulsive disorder     گونه ای از اختالل اضطربی همراه با اشتغال ذهنی

 بسیار در باره نظم و کمال طلبی

2. Hail Mary 
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 ارا ب کامل آماده پوچی نیستم. دوست دارم که نیرواناباری، ما هنوز به طور 

 زندگی بیشتر معاوضه کنم.چند سال  یهارنجشادی و 
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ویکتور استنگر در یک جامعه کاتولیک در همسایگی شهر بایون، نیوجرسی بزرگ 

شد. پدر وی از مهاجران لیتوانی و مادر وی دختر یک مهاجر مجارستانی بود. وی در 

مدرک کارشناسی مهندسی برق را از کالج  6591آموزشگاه دولتی آموزش دید و در 

ت نمود. زمانی که در کالج مهندسی مهندسی نیوارک )نهاد فناوری نیوجرسی( دریاف

 ینگارروزنامهتحریریه روزنامه دانشجویی بوده و چندین نشان  ئتیهنیوارک بود 

 دریافت نمود.

و مدرک  رفت آنجلسلسبرای بورس تحصیلی از هوگس آریرکرفت کمپانی به 

از دانشگاه  6511ترای فیزیک را در و دک 6595کارشناسی ارشد در فیزیک را در 

 0222سپس کرسی در دانشکده هاوایی دریافت کرده و در سال  .دریافت نمودکالیفرنیا 

 یشناستارهسوضعیت کنونی وی پرفسور بازنشسته فیزیک و  در کلرادو بازنشسته شد.

ر عضو انجمن استنگدانشگاه هاوایی بوده و دستیار استاد فلسفه در دانشگاه کلرادو است. 

هم چنین  .استبوده و عضو پژوهش گر کانون کاوش ( CSICOP)کاوش شک گرا 

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

AVAYEBUF.wordpress.com ***       مجله اینترنتی آوای بوف     
 

https://avayebuf.wordpress.com


 

 

 ی ورشکستهانگاره: خدا 

 

633 

تان )دو انگلس آکسفوردهایدلبرگ در آلمان،  یهادانشکدهاز  یدکنندهیبازدوی کرسی 

در آزمایشگاه راتفورد انگلیس،  دکنندهیبازدپژوهش گر را در اختیار دارد، و  بار(

 .فرسکاتی، ایتالیا، و دانشگاه فلورانس در ایتالیا را دارد یاهستهآزمایشگاه ملی فیزیک 

پژوهشی وی یک دوره پیشرفت بزرگ را در فیزیک ذرات بنیادی در  یشهیپ

 همکاری داشت ییهاتجربهوی در  رسید.که سرانجام به مدل استاندارد  ردیگیمبر 

ا شناخته هنوترینو ذرات ، کوراک ها، گلئون ها، زیانگشگفت یهایژگیوکه کمک نمود تا 

اما و تازه پرتوهای بسیار پر انرژی گ یهارشتهدستیار پیشگام  استنگر هم چنین شود.

در  نگر پیش از بازنشستگی همکاریاست یپروژهآخرین  نوترینو است. یشناسستاره

رای جرم که نرترینو دا شدهدادهبود که برای نخستین بار نشان تجربه پنهانی در ژاپن 

 است.

 پسندردمم یهاکتاببه عنوان نویسنده ویکتور استنگر یک پیشه موازی دیگر 

 هاانشدو فلسفه، دین و شبه  یشناسهانیکمیان فیزیک، پیرامون  وبا بازار خوب است 

 Not By Design: The Origin of theوی:  هاکتاب. کندیمگفتگو 

Universe (1988); Physics and Psychics: The Search for a 

World beyond the Senses (1990); The Unconscious 

Quantum: Metaphysics in Modern Physics and Cosmology 

(1995); Timeless Reality: Symmetry, Simplicity, and Multiple 

Universes (2000); Has Science Found God? The Latest 

Results in the Search for Purpose in the Universe (2003); 

and The Comprehensible Cosmos: Where Do the Laws of 

Physics Come From? (0221.) 
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دو  هاآن. اندداشتهازدواج شادی  6510استنگر و همسر وی فیلیس در سال 

این خانواده زندگی طوالنی خویش را پاسخی از فرگشت انسانی فرزند و چهار نوه دارند. 

فیلیس  .دهندیمبرای نیاز به نگهداری کودکان دانسته، و این کار را با خوشحالی انجام 

و ویکتور بازیکنان تنیس دونفره، گلف باز بوده و به طور کلی از زندگی بیرون از خانه 

ه بتوانند به این سو و آن سوی جهان هم زمان م هاآن. دیآیمدر کلرادو خوششان 

 سفری دارند.

ر ، در آن جا بیشت)هر ماه هزار تن(دارد یبازدید کننده  فراواناستنگر تارنمای 

، شودیموی یافت  یهانوشته

www.colorado.edu/philosophy/vstenger/ 
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